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اجلمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ محليات

إنــكار اجلميل هو: أن يكســر األعمى عصاه 
بعد أن يُبصر!

سألني قارئ كرمي: ما أسوأ األوضاع التي مرت 
عليك في احلياة؟

فقلت دون تــردد: نكران اجلميــل والفضل 
واجلحود من أســوأ أمراض البشر في هذا الزمن، 

لألسف!
وأسوأ هؤالء اخللق من إذا غضب «أنكر فضلك، 
وأفشى سرك، ونسي العشرة وقال عنك ما ليس فيك»!

عزيزي القارئ: ال شــيء أضيع من مودة من 
ال وفاء له!

يقول ابن زيدون:
لــم نعتقد بعدكــم إال الوفــاء لكم

دينــا غيــره  نتقلَّــد  ولــم  رأيــًا 
إذن كلنا متفق على أن نكران اجلميل أشد وقعا 

من ضربة السيف!
كم زوجة أخلصــت لزوجها وجازاها بالنكران 

واجلحود!
وكم عامل أخلص في عمله وجازاه سيده بالظلم 

وغنب احلقوق!
في مقاعد الدراســة في مدرسة سيف الدولة 
علمنا األستاذ محمد الشابوري، رحمه اهللا، أشعارا 

لـ (معن بن أوس املزني) يقول:
يـــوم كل  الرمايـــة  ُأعّلمـــه 

فلمـــا اشـــتد ســـاعده رمانـــي
القوافــي نظــم  علمتــه  وكــم 

هجانـــي قافيـــة  قـــال  فلمـــا 
وقـــت كل  الفتـــوة  ُأعّلمـــه 

جفانـــي شـــاربه  طـــرَّ  فلمـــا 
قارئي العزيز: احلياة أقصر من أن نقضيها في 
تسجيل األخطاء التي ارتكبها غيرنا في حقنا وفي 

تغذية روح العداء بني الناس!
إذا أحببت احلياة فال تهدر الوقت، ألن من الوقت 
صنعت احلياة، وتذكر وأنــت تقوم من (الصفعة) 
أننا نحب الورد رغم األشــواك التي تعانقه، هكذا 
هي احلياة ال شيء يستمر مثلما تضحك ستبكي، 
تنجح وتسقط، هي احلياة هكذا هناك صورة حلوة 
جميلة أخرى معذبة تزلزل كيانك. اقرأ معي أبيات 

إيليا أبوماضي:
أيهــذا الشــاكي ومــا بــك داء

الوجــود جميــال كــن جميــال تــر 
أحكــم الناس فــي احليــاة أناس

التعليـــال فأحســـنوا  عّللوهـــا 
وتذكــروا أن املواقف في احلياة كفيلة بإظهار 

حقيقة أزلية بأن املظهر ليس كل شيء!

٭ ومضة: عزيزي القارئ في كل مكان: راح زمن 

الطيبني (الزمن اجلميل) وكثر اآلن اجلحود واحلسد 
والغيرة والغضب واخلزة واالعتداء!

عليك إن أخطأت بحق النــاس ان تذكر كل 
خطأ ميكن إصالحه، فالرجوع إلى الصواب ميحو 
جميع األخطاء واألوزار، واألهم أن تسامح وتغفر!
وتبقى احلقيقة: ناكــر اجلميل إذا وجد من 

يسعده اليوم نسي من أسعده باألمس!

٭ آخر الكالم: ســألني صديق: كيف تصف هذه 
املرحلة من احلراك البرملاني والسياسي؟

فقلت على ما أشوف: واضح أنها مرحلة ُحسن 
االختيار والتصالح واإلصالح!

٭ زبدة احلچي: قارئي الكرمي: احلياة أعمار واخلالدون 
هم أصحاب الوجود املستمر في عظمة آثارهم، 
وليس عيبا أن تخفق واألهــم أن تقوم وتترك 
صفحة املاضي السوداء باستشراف مستقبلك! 

تبقى احلكمة والنصيحة:
والناس همهــم احليــاة وما أرى

طــول احليــاة يزيــد غيــر خبــاِل
وإذا افتقــرت إلــى الذخائِر لم جتد

األعمــال كصالــح  يكــون  ذخــرا 
البعض في احلياة إن أشــعلت لهم أصابعك 
العشر شــمعا وانطفأت واحدة منها سينسون 

التسع ويحاسبونك على الواحدة، لألسف!
أمتنى لكم إجازة نهاية أسبوع طيبة تتحقق فيها 
آمالكم وتنسون محطات الفشل والسوء، وتذكروا:

قبح بــكل  الســفيه  يخاطبنــي 
فأكـــره أن أكـــون لـــه مجيبـــا

حلمــا فأزيــد  ســفاهة  يزيــد 
طيبـــا اإلحـــراق  زاده  كعـــود 
اهللا.. ما أجمل النفوس التي ال تنكر املعروف 

وتسامح رغم شدة االختالف.

عزاء
أعزي أخي وشيخي د.خالد اخلراز بوفاة أخته 
عالية، داعني اهللا تعالى املولى الكرمي أن يكرم نزلها 
ويحسن مدخلها ويجعل قبرها روضة من رياض 
اجلنة في هذه الليلة املباركة، ويرزقها الفردوس 

األعلى من اجلنة.. إنه ولي ذلك والقادر عليه.

عزاء
أعزي إخواني أبناء العم يوسف جاسم احلجي، 
رحمه اهللا، بوفاة أخيهم عبداحملسن، وأدعو اهللا أن 
يكرم نزله ويرفع درجته وأن ينور قبره ويقبله 
في الصاحلني.. آمني. و(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

..في أمان اهللا.

ومضات

زمن اجلحود 
ونكران اجلميل!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

الشريعان: محاربة كل من تسّول له نفسه املساس بأمن الكويت

فإن اإلدارة العامة للجمارك وبناء 
علــى توجيهــات وزيــر التجارة 
الشــؤون  ووزيــر  والصناعــة 
االجتماعية والتنميــة املجتمعية 
تواصل تفعيل مبــادرات وأمناط 
جديدة تعزز من مستويات اخلدمات 
اجلمركية مبا يتوافق مع املعايير 
الدولية مع وضع أهمية خاصة ألمن 
احلدود وتســهيل التجارة ســعيا 
إلثراء االقتصاد الوطني من خالل 
التجــارة اآلمنة التي تعود بالنفع 

على وطننا الكويت.
وأضــاف أن رجــال اجلمــارك 
هم خــط الدفــاع األول معربا عن 
اعتزازه باإلجنازات املتميزة للمنافذ 
اجلمركيــة املتعلقة مبعدالت غير 
مســبوقة في الضبطيــات الفترة 

األخيرة.

جميع قطاعاتها تؤمن بأن التقنيات 
واملنصات الرقمية أصبحت من أهم 
مكونات البنيــة التحتية ملختلف 
املؤسســات في العمليات اإلدارية 
واخلدمية والرقابية وهو ما جعلها 
ركيزة أساســية فــي خططنا من 
خالل توجيهات مباشرة لضرورة 
االستفادة من التطور اإللكتروني 
الهائــل واملســتمر فــي مجــاالت 
العمل اجلمركي املختلف والرقابة 
احلديثة في ظل التحديات احلالية 
واملستقبلية التي تواجه التجارة 
عبر احلــدود، ومن ثم فإن اإلدارة 
العامة للجمارك وبسواعد أبنائها 
تواصل حشــد الطاقات البشــرية 
والتقنيــات املختلفــة ملواجهة كل 
التهديــدات التــي تؤثــر على أمن 
وسالمة املجتمع، وفي هذا اإلطار 

وأكد الشــريعان دعمــه الكامل 
جلميع االســتراتيجيات واخلطط 
التــي تســتهدفها اإلدارة العامــة 
للجمــارك مبــا يرفع مــن فعالية 
األداء وكفاءة العمليات التشغيلية 

لتحقيق جميع األهداف املرجوة.
وقال انه يتابع عن كثب وحرص 
شــديد مــا تشــهده اإلدارة العامة 
للجمارك مــن إجناز ملف التحول 
الرقمي واستخدام أحدث األنظمة 
املعمول بها لتسهيل كافة اخلدمات 
للمتعاملــني مع اجلمارك، وهذا ما 
يعكس صورة الكويت على املستوى 
االقتصــادي جلذب االســتثمارات 
وحتقيق تطلعات الوطن واملواطنني 
من جانبه، اكد مدير عام اإلدارة 
العامة للجمارك سليمان الفهد أن 
اإلدارة العامة للجمارك متمثلة في 

أقامــت اإلدارة العامة للجمارك 
حفــل مشــاريع التحــول الرقمي 
ومتكني التكنولوجيا بحضور وزير 
التجارة والصناعة ووزير الشؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية فهد 
الشريعان ووكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن اجلنائي اللواء 
حامد الــدواس ومدير عام اإلدارة 
العامة ملكافحة املخــدرات العميد 
محمــد قبــازرد، ومدير مؤسســة 

املوانئ عيسى املال.
وقــال الوزيــر الشــريعان في 
كلمة له إن اإلدارة العامة للجمارك 
هي النافــذة األولى لدخول جميع 
الواردات للدولة وهم صمام األمان 
بعد اهللا عز وجل لكويتنا الغالية 
في محاربة كل من تسول له نفسه 

املساس بأمن البالد.

ألقى كلمة خالل حضوره حفل مشاريع التحول الرقمي ومتكني التكنولوجيا في اإلدارة العامة للجمارك

الوزير فهد الشريعان وسليمان الفهد في صورة جماعية مع احلضور خالل احلفل

«مراسل» يعمل أخصائي تخاطب بعيادة خاصة في حولي
كرمي طارق

كشــف نائب املدير العــام لقطاع 
احلماية بالهيئة العامة للقوى العاملة 
باإلنابة د.فهد املراد في تصريح خاص 
لـ «األنباء» عن حملة نوعية شــنتها 
اللجنــة املشــتركة التابعــة ملجلس 
الوزراء على إحدى العيادات اخلاصة 
مبنطقــة حولي، الفتا إلى أنه وخالل 

اجلولة مت ضبط أحد العمالة الوافدة 
ميارس مهنة أخصائي تخاطب وتعديل 
سلوك أطفال ممن يعانون من صعوبة 
النطق وغيرها، وذلك دون مؤهل علمي 
وترخيص مبزاولة املهنة من قبل وزارة 

الصحة.
وقــال املراد إن احلملة جاءت بعد 
عمليــات بحث وحتر جتريها اللجنة 
املشتركة على كل العيادات اخلاصة في 

الكويت، مشيرا إلى أنه تبني من خالل 
احلملة أن العامل يحمل إذن عمل مبهنة 
«مراسل» ويقوم بوهم اآلباء واألمهات 
كونه اخصائيا في التخاطب، موضحا 
أنــه مت ضبط املخالــف وإحالته إلى 
مباحث شؤون اإلقامات متهيدا إلبعاده.

وبني أن احلملة التفتيشية جاءت 
مبشاركة عدد من اجلهات املعنية في 
مقدمتها الهيئة العامة للقوى العاملة 

ووزارة الصحــة ومباحــث شــؤون 
اإلقامة، مهيبا بأصحاب العمل والعمالة 
بجميع عيــادات الكويت إلى االلتزام 
باالشتراطات والقوانني لتجنب الوقوع 
فــي املخالفات، مؤكدا على اســتمرار 
اجلوالت التفتيشية املكثفة على كافة 
القطاعات والتي من شأنها ضبط كل 
من تســول له نفسه ملخالفة القانون 

أو اإلضرار بسوق العمل.

املراد لـ «األنباء»: إحالة الوافد ملباحث شؤون اإلقامة.. واستمرار اجلوالت املكثفة لضبط املخالفني

«األشغال»: املطيري لـ «مركز الفحوصات» 
والصالح لـ «التخطيط» والرشيدي لـ «الهندسة الصحية»

عاطف رمضان

أصدر وزير االشــغال 
العامــة ووزيــر الكهرباء 
واملــاء والطاقــة املتجددة 
م. علي املوســى ٣ قرارات 
وزارية حصلت «األنباء» 
على نســخ منها بتكليف 
٣ مديريــن للقيام بأعمال 
وكالء مساعدين بالتكليف 

باالضافة الى اعمالهم.
الوزيــر  فقــد أصــدر 
املوســى قــرارا وزاريــا 
بشأن تكليف رئيس مكتب 
مبستوى مدير ادارة للقيام 
بأعمال وكيل وزارة مساعد.

ووفق القرار الوزاري، 
يعهــد الى رئيــس مكتب 
التخطيط واملتابعة بقطاع 
املشــاريع االنشــائية د. 
خديجــة ظاهــر املطيري 

املتحدث الرســمي باســم 
العامــة  وزارة االشــغال 
ومديــر ادارة مركــز نظم 
املعلومات م. أحمد الصالح، 
بالقيام بأعمال وكيل وزارة 
مســاعد لقطاع التخطيط 

والتنمية.

كما أصدر املوسى قرارا 
وزاريــا يقضــي بتكليف 
مديــر صيانــة االحمــدي 
للطرق والشبكات عماش 
الرشــيدي بالقيام بأعمال 
لقطــاع  وكيــل مســاعد 

الهندسة الصحية.

د. خديجة املطيري م. عماش الرشيديم. أحمد الصالح

وكيــل  بأعمــال  للقيــام 
وزارة مساعد لقطاع املركز 
احلكومــي للفحوصــات 
وضبط اجلودة واالبحاث 

باالضافة الى عملها.
وأصدر وزير االشغال 
قرارا وزاريا يقضي بتكليف 

الوزان لـ «األنباء»: قبول ٢٩ طالبًا 
من ذوي اإلعاقة لالبتعاث اخلارجي

بشرى شعبان

أعلنت نائب املدير العام 
لقطاع اخلدمات التعليمية 
الهيئــة  والتأهيليــة فــي 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
باإلنابــة العنود الوزان ان 
أعــداد الطلبة ذوي االعاقة 
املسجلني والذين مت قبولهم 
لالبتعــاث للخــارج للعام 
الدراسي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ بلغ 

٢٩ طالبا.
فــي  الــوزان  وقالــت 
تصريــح لـــ «األنبــاء» إن 
عدد املقاعــد املتاحة لذوي 
الدراسة  اإلعاقة الستكمال 
باخلارج ٥٠ مقعدا والعدد 
الذي استوفى الشروط ٢٩
فقط، مشيرة الى أن تقدمي 
الطلبات يكون في «التعليم 
العالــي» بعد نهايــة العام 

العامة على النسبة احملددة 
لقبول األشخاص من ذوي 
االعاقة يلتحــق باجلامعة 
التي يختارها، الفتة الى ان 
الهيئة فتحت باب استقبال 
طلبات الطلبة اجلدد للعام 

الدراسي
٢٠٢٢-٢٠٢٣ بدءا من ٢٥

اجلاري حتى ٦ أكتوبر املقبل 
وفقا للوائح والنظم املعمول 

بها في الهيئة. 
وبينــت ان املســتندات 
املطلوبة للتسجيل باملدارس 
هي: صورة شــهادة إثبات 
اإلعاقة، صورة شــخصية 
حديثــة للطالــب، صــورة 
من التقارير الطبية حسب 
نوع اإلعاقة، صورة البطاقة 
املدنية للطالب واألب واألم، 
صورة شهادة امليالد، صورة 
النفســية  التقاريــر  مــن 

والتربوية واختبارات الذكاء، 
تعبئة  االستمارات اخلاصة 
بفتــح امللــف التعليمي أو 
التأهيلي لدى الهيئة، صورة 
من احلضانــة أو الوصاية 
لألم أو الوكيل مع البطاقة 
املدنية، صورة من جنسية 
أم الطالب غير الكويتي من 
أم كويتية، كتاب ال مانع من 
مركز تقومي الطفل ملن يرغب 
في التســجيل في البرامج 
املسائية، الشهادات الدراسية 
أو التقارير الدراسية للطلبة 
املقيدين في إحدى اجلهات 
التعليميــة ســواء التعليم 
العــام أو اخلــاص، كتــاب 
التحويل الصادر عن جلنة 
احلــاالت اخلاصــة التابعة 
للتعليــم العــام - مراقبة 
االجتماعيــة  اخلدمــات 

والنفسية.

أكدت أن القبول باجلامعات داخل الكويت غير محدد العدد

العنود الوزان

الدراسي وملن أنهوا الصف 
الـ ١٢ بنجاح. 

بالنســبة  وأضافــت: 
الدراســة فــي  الســتكمال 
جامعة الكويت او اجلامعات 
اخلاصــة فــال يوجــد عدد 
محــدد بل كل مــن يحصل 
الثانويــة  امتحانــات  فــي 

فتح باب استقبال طلبات الطلبة اجلدد في املدارس من ٢٥ اجلاري حتى ٦ أكتوبر املقبل


