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ال تغضب!
ال تغضب ولك اجلنة.

ال تغضب إال ألمر عظيم.
ال تُغضب اهللا وترضي الناس.

ال تغضب فإن الغضب من الشيطان.
ال تغضب عزيــزي القارئ مني إذا غلب 

الهوى وأكملت مقالي.
رسولنا الكرمي محمد ژ يؤدبنا ويعلمنا 
كيف نتعامل مع الغضب، وذلك في قوله 
ژ: «ليس الشديد بالصرعة، وإمنا الشديد 

الذي ميلك نفسه عند الغضب».
علمتني احلياة كما علمتكم أن الغضب 
ريح تهب فتطفئ سراج العقل وتغيّب احلكمة 

لألسف.
لهذا ال تعجب عزيزي القارئ في كل 
مكان وزمان مما أكتبه لك اآلن بأن الغضب 

أوله جنون وآخره ندم.
بالفعل اإلنسان أحيانا ينفعل ويغضب 
وميشي حلظات في دروب اجلمر وكأنه 
ميشي على الرمضاء متضايقا فعندما يهدأ 
يحاسب نفسه قائال: ِلَم كل هذا الغضب؟

قالوا في األمثال والــكالم املأثور إن 
الغضب أبو اجلرائم، في حني يعلمنا رب 
العاملني سبحانه في األحاديث القدسية أن 

رحمته تغلب غضبه.
قال تعالى: (وســارعوا إلى مغفرة من 
ربكم وجنة عرضها الســموات واألرض 
أُعدت للمتقني الذين ينفقون في السراء 
والضــراء والكاظمني الغيظ والعافني عن 
الناس واهللا يحب احملســنني) آل عمران 

.(١٣٣ - ١٣٤)

٭ ومضة: يقول اخلليفــة الرابع علي بن 
أبي طالب ے: «احــذروا الغضب، فإنه 

نار محرقة».
تذكرون في طفولتنا وشبابنا تعلمنا 
من األديب ابن املقفع حكايات ونوادر من 
الكالم والفصاحة واحلكمــة ومنها: (إذا 
حاججت فــال تغضب فإن الغضب يقطع 

عنك احلجة ويظهر عليك اخلصم).
يا اهللا.. رســولنا ژ يدعونا إلى نبذ 
الغضب، واحلكماء عبر العصور ينادون 

بـ«أال تغضب».
علينا أن نستوعب الدرس فال نغضب 

ألنه نزغ شيطان.

٭ آخر الكالم: تأمل الهدي القرآني البليغ، 
ثِْم  َِّذيَن يَْجتَِنبُوَن َكبَاِئَر اْإلِ قال تعالى: (َوال
َوالَْفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضبُوا ُهْم يَْغِفُروَن) 

الشورى ٣٧.

٭ زبدة احلچي: كل الناس وهم في احلياة 
ميارسون معيشــتهم يصابون بالغضب 
الغضب نوبة  وميارسونه وأحيانا يكون 
من الثورة وحتــى نختم البد من وضع 
(نصائح) ذهبية نقولها للقارئ الكرمي كي 

ميارسها وقت الغضب مثل:
- فكر قبل أن تتحدث وتثور.

- عندما تهدأ عبِّر عن مخاوفك.
- مارس الرياضة ألنها تقلل من التوتر 

مع املشي.
- احصل على فترات راحة وخلوة مع 

النفس.
- حدد احللول املمكنة للحد من غضبك.

- التزم بكل الهدوء في حال النقد واللوم 
ألنه يزيد التوتر.

- ال حتمل نفسك الضغينة واطرد كل 
املشاعر السلبية.

الفكاهة والترفيه لتنفيس  - استخدم 
الغضب والتوتر.

- مارس االسترخاء بكل أشكاله.
- اعرف متى تطلب املساعدة.

- ابتعد عن السياسة بكل أنواعها ألنها 
ترفع ضغط الدم عندك!

٭ حمدًا هللا على سالمتك
نحمد اهللا سبحانه أن مّن على أخينا 
محمد املليفي - بوخالد - بالسالمة وخرج 
من املستشفى الصدري وهو يقدم الشكر 
والتقدير لكل األسرة الطبية التي أجرت 
له فحوصات القلــب، وقد عاد الى منزله 
محاطا بدعاء كل األحبة.. سالمات بوخالد 

وما تشوف شر.
في أمان اهللا.

ومضات

في «الغضب» 
ال تغضب!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

البلدية: حترير ٤ مخالفات 
وتوجيه ٥ إنذارات في منطقة الرقعي

«التجارة»: ضبط سلعة حتمل شعارات 
مخالفة للنظام العام

كشفت إدارة العالقات العامة في البلدية 
عن قيــام الفريق الرقابي بــإدارة التدقيق 
ومتابعــة اخلدمات البلديــة بتنفيذ جولة 
تفتيشــية علــى احملالت مبنطقــة الرقعي 
للتأكد من التزام أصحاب احملالت بالشروط 

والضوابط املعمول بها في البلدية.
وفي هذا السياق، أوضح نائب املدير العام 
لقطاع الرقابة والتفتيــش باإلنابة ومدير 
إدارة التدقيــق ومتابعــة اخلدمات البلدية 
مبحافظة الفروانية د.ناصر الرشــيدي أن 
اجلولة على احملالت مبنطقة الرقعي أسفرت 
عن حترير ٤ مخالفات متثلت في إضافة إعالن 
بدون ترخيص، وعدم التقيد باالشتراطات 
التي صدر على أساسها الترخيص، وعدم 
وضع الترخيص في مكان بارز وتشــغيل 
عمالة بشهادة صحية منتهية باإلضافة إلى 
توجيه ٥ إنذارات. ودعا الرشيدي أصحاب 
احملالت الى التقيد وااللتزام باالشتراطات 

والضوابــط املعمول بها في البلدية جتنبا 
للمخالفــة والغرامــة التي تصل في بعض 

األحيان للغلق اإلداري.

عاطف رمضان

قامت وزارة التجارة والصناعة 
بتحريــر محضــر ضبــط مخالفة 
ألحد احملالت لعرضه سلعة حتمل 
شــعارات مخالفــة للنظــام العام 
للدولــة، وذلك بعد ورود بالغ من 
أحد املواطنني تفاعلت معه الوزارة 

فورا ومت التحقق من املخالفة.
وقــام فريق الرقابــة التجارية 
القانونية  باســتكمال اإلجــراءات 

بحق املخالف.

صورة ارشيفية لتحرير مخالفة

«البيئة»: حملة موسعة لتنظيف بر الصبية
بالتعاون مع «الداخلية» و«الصحة» السبت

دارين العلي

ادارة  أعلنــت مديــرة 
العالقــات العامة واإلعالم 
فــي  الرســمي  الناطــق 
للبيئــة  العامــة  الهيئــة 
شيخة االبراهيم أن الهيئة 
وبالتعــاون مــع وزارتــي 
الداخلية والصحة ستقوم 
بتنظيم اكبر حملة لتنظيف 
بــر الصبية يوم الســبت 

املقبل.
وقالــت االبراهيــم، في 

تصريــح لـ «األنبــاء»، ان احلملــة تنظم 
بالتعاون مع عدد من الشــركات واجلهات 
األهلية واخلاصة وتهدف للتوعية بضرورة 
احلفاظ على املناطق البرية والتشديد على 
ضرورة رمي املخلفات في االماكن املخصصة 

ووجوب االلتزام بتنظيف 
التخييــم  عقــب  املــكان 
والكشتات وفقا لتطبيقات 
قانــون حماية البيئية في 
احلفاظ على البيئة البرية.
وأوضحــت ان احلملة 
تعتبر ضمن استراتيجية 
الهيئة في تنظيم احلمالت 
البيئيــة مــع  التوعويــة 
مؤسســات الدولــة بهدف 
التكامل والتعاون للنهوض 
بالشــأن البيئي في البالد، 
مشددة على ضرورة العمل 
للحفاظ على البيئة البرية التي تعاني من 
عدة عوامل سواء طبيعية او بشرية، مؤكدة 
على ضرورة نشــر التوعية بني رواد البر 
باملساهمة في تخفيف الضغط عنها ووقف 
املمارسات السلبية التي تضر بالبيئة عموما.

شيخة اإلبراهيم

وزير الصحة اللبناني فراس أبيض لـ «األنباء»: 
ُجنّهز  ٤ مستشفيات حكومية حاليًا بدعم من الكويت 

بيروت ـ أحمد منصور

أشــاد وزيــر الصحــة 
أبيــض  اللبنانــي فــراس 
بوقوف الكويت إلى جانب 
لبنــان وباألخوة الصادقة 
والكبيرة التي تكنها للبنان 
عبــر التاريــخ، مؤكــدا أن 
البصمات اخليرة للكويت 
ستبقى ماثلة وراسخة في 
اللبنانيني  قلــوب جميــع 
مبختلف طوائفهم ومذاهبهم 
وانتماءاتهم مهما اشــتدت 
والتحديــات،  الصعــاب 
مثمنــا فــي الوقــت ذاتــه 
الدور الذي تلعبه الكويت 
علــى املســتويني الصحي 
واالجتماعــي فــي لبنــان، 
خصوصا في هذه األوقات 

الفتا الــى الجهود الكبيرة 
المستشفيات  التي تبذلها 
الحكومية في لبنان لتتمكن 
من القيام بدورها وتأمين 
والخدمــات  العالجــات 
االستشــفائية والصحيــة 

الخروج من هذه الكبوة.
وحول املتحور اجلديد من 
ڤيروس كورونا، اكد الوزير 
أبيض ان الوضع الصحي في 
لبنان حتت السيطرة، الفتا الى 
ان االيجابيات لهذا املوضوع 
ان املستشــفيات احلكوميــة 
في لبنان كانت الســباقة الى 
الوقــوف بوجــه متحــورات 
كورونا في بداياتها، مشــيرا 
الــى ان املستشــفيات رفعت 
مجددا جهوزيتها في مواجهة 
هذا املتحور، داعيا املواطنني 
الى اتخاذ اقصى درجات احلذر 
الوقائية  والتقيد بالتدابيــر 
من هذا الڤيروس، خصوصا 
املواطنــني األكثــر عرضــة، 
والذين يعانــون من أمراض 

سابقة.

لجميــع المحتاجيــن مــن 
والنازحيــن  اللبنانييــن 
الســوريين، مثنيــا علــى 
الدعم الذي تتلقاه الوزارة 
الشــقيقة  الــدول  مــن 
والصديقــة، ومشــيرا الى 
وجود عدة مشــاريع تقوم 
بدعمهــا وتنفيذها الكويت 
في المستشفيات الحكومية 
في لبنان، منها مستشــفى 
ســبلين الحكومي، ولفت 
الى ان هناك ٤ مستشفيات 
حكومية تجهز حاليا بمنحة 
خاصة من الكويت، باالضافة 
الــى العديــد مــن المراكز 
األولية والمستشفيات التي 
المساعدات  اســتفادت من 
الكويتيــة، معربا عن أمله 
فــي ان يتمكن لبنــان من 

شكر املوقف الكويتي بالوقوف دائماً إلى جانب بالده مؤكداً أن البلدين جتمعهما أخوة صادقة وكبيرة

وزير الصحة اللبناني فراس أبيض

العصيبة. ونوه أبيض، في 
تصريح لـ «األنبــاء»، بما 
يكنــه الحكومة والشــعب 
الكويتي من محبة واحترام 
وتقدير للشــعب اللبناني 
في مختلف الظروف، وشكر 
هذه االلتفاتة الدائمة تجاه 
لبنــان وشــعبه، متمنيــا 
اســتمرار النجاح والتقدم 
والتطور والتوفيق للكويت 
وقادتها في تعميم المحبة 
واألخوة والمســاعدة بين 
الدول العربية والصديقة.

وأضاف: ما من شك بأن 
المؤسســات االستشفائية 
الحكومية في لبنان تقوم 
بــدور اســتثنائي وكبير، 
الســيما في هذه الظروف 
الصعبة التي تمر بها البالد، 

البصمـات اخلّيـرة للكويـت سـتبقى ماثلة وراسـخة فـي قلـوب جميـع اللبنانيـني مبختلـف طوائفهـم ومذاهبهم
مستشـفياتنا رفعـت جهوزيتهـا مبواجهـة املتحـّور اجلديـد مـن «كورونـا» والوضـع الصحـي حتـت السـيطرة

«املشروعات السياحية» تعلن عن الفائزين مبسابقة صيد الكنعد
أعلنت شركة املشروعات 
السياحية أسماء الفائزين في 
مســابقتها السنوية الثامنة 
لصيــد الكنعد والتي أقيمت 
الســبت املاضي فــي صالة 
نــادي الفحيحيــل البحري، 
وشارك فيها قرابة ٢١٠ فرق 
متنافســة، حيث قــام جابر 
العنزي، بالنيابة عن شركة 
املشروعات السياحية بتهنئة 
الفائزين، متمنيا حظا أوفر 

لبقية املتسابقني.
وفاز باملركز األول فريق 
العوضي بقيادة عبدالرحمن 
العوضي الذي اصطاد سمكة 

دينار، فيما فاز فريق زلفاوي 
باملركــز الثاني وحقق وزن 

وجــاء فــي املرتبــة الثالثة 
فريق نواخذ بوزن ٤٣٫٣ كلغ 
وحصل علــى جائزة نقدية 
مقدارها ١٠٠٠ دينار، وكانت 
اجلائــزة الرابعــة وقدرهــا 
٧٠٠ دينار من نصيب فريق 
الناموس بــوزن ٤٢٫٩ كلغ، 
فيما ذهبت اجلائزة اخلامسة 
لفريق احمليط بــوزن ٤٢٫٢

كلغ الذي حصل على جائزة 
نقديــة قيمتهــا ٥٠٠ دينار، 
وفريق ماكريل كويت بوزن 
٤٠٫٥ كلغ، الذي حصل على 
اجلائزة السادسة واألخيرة 

وقدرها ٣٠٠ دينار.
٤٩٫٨ كلغ، وحصل على جائزة 
نقدية مقدارها ١٥٠٠ دينار، 

جانب من عملية وزن سمك الكنعد الفائز باملركز األول

بوزن ٦١٫١ كلغ، وحصل على 
جائزة نقديــة قيمتها ٢٠٠٠

جدول التخصصات املعتمدة لوزارة الصحة لإلجازات الدراسية 
ضمن ميزانية اإليفاد للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢م

تخصص البكالوريوستخصص الدبلوم األكادميي
صيدلة
متريض

مختبرات طبية
تغذية
تعقيم
أشعة

سمع ونطق والبلع
فني أسنان
طب أسنان
علوم بيئة

طوارئ طبية
هندسة ميكانيكية

هندسة مدنية
هندسة معمارية
هندسة كهربائية
هندسة اتصاالت 

والكترونات
نظم معلومات

صيدلة
متريض

مختبرات طبية
تغذية
تعقيم
أشعة

سمع ونطق والبلع 
فني أسنان
طب أسنان
علوم بيئة

طوارئ طبية
هندسة ميكانيكية

هندسة مدنية
هندسة معمارية
هندسة كهربائية

هندسة اتصاالت والكترونات
آداب علم نفس
نظم معلومات
إحصاء طبي

محاسبة
قانون

خطة جامعة اخلليج العربي للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢م
عدد املقاعدخطة اإليفاد
٥اخلارجية

خطة البعثات الدراسية للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢م
عدد املقاعدخطة اإليفاد

٢٠اخلطة احمللية (داخل أو خارج الكويت)
٥٥اخلطة اخلارجية

خطة اإلجازات الدراسية للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢م 
عدد املقاعدخطة اإليفاد

٥٠اخلارجية (داخل أو خارج الكويت)
٢٠احمللية (داخل أو خارج الكويت)

«الديوان» يعتمد ١٥٠ مقعدًا لـ «الصحة» في خطة اإليفاد

عبدالكرمي العبداهللا

اعتمد ديوان اخلدمة املدنية ١٥٠ مقعدا خلطة 
اإليفاد للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ للبعثات واإلجازات 

الدراسية لصالح وزارة الصحة.
وأكد ديوان اخلدمة املدنية، في خطة اإليفاد 
التي تنشرها «األنباء»، أن الـ ١٥٠ مقعدا التي مت 
اعتمادها موزعة على ٧٥ مقعدا خلطة البعثات 
الدراسية منها ٢٠ مقعدا للخطة احمللية داخل 
الكويت وخارجها، و٥٥ مقعدا للخطة اخلارجية، 
أما خطة االجازات الدراسية فتضم ٧٠ مقعدا، 
منها ٥٠ للخطة اخلارجية و٢٠ للمحلية، فضال 
عن ٥ مقاعد خلطة اإليفاد اخلارجية ضمن خطة 

جامعة اخلليج العربي.
وأكــدت اخلطــة أن األعــداد املعتمدة في 
خطــة وزارة الصحة لـ «اإليفــاد» للبعثات 
الدراســية تخص العام املالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، 
ما يعني اعتبار جميع الترشيحات في حكم 
امللغــاة فيما لــو مت اإليفاد الفعلــي بعد ٣١
مــارس ٢٠٢٣، كما طلب الديــوان من خالل 
اخلطة ضرورة إدخال بيانات املرشحني كاملة، 
وبشكل صحيح على النظام املتكامل، وأهمها: 
آخر مؤهل حاصل عليه املوظف والنسبة أو 
املعدل وجهة احلصول على املؤهل وتاريخ 

التعيني ونوع البعثة وتاريخ اإليفاد.
وتضمنت اخلطة اخلاصة بالبعثات الدراسية 
ضرورة تطابق مسمى املؤهل املطلوب للحصول 
عليه بكتاب الترشيح مع املسمى على النظام 
املتكامل واملسمى الوارد في إفادة القبول احلاصل 
عليها املرشح، علما أنه في غير هذه احلالة لن 
يتم بحث موضوع اإليفاد، فضال عن ضرورة 
إرفاق نسخة عن منوذج اإليفاد املرافق، ومراعاة 
إرســال ترشــيح كل موظف على حدة، وعدم 
إرسال كتاب الترشيح متضمنا أكثر من اسم.

وراعت خطة اإليفاد للبعثات الدراسية ورود 
التخصص وبلــد اإليفاد ونــوع اخلطة املراد 
ترشح املوظف عليها، مع العلم أن اإليفاد يكون:

١ـ  ضمن اخلطة احمللية: اخلطة التي يتم إيفاد 
املرشح عليها براتب فقط دون أي ميزات مالية 
ما عدا «بدل الكتب»، وقد تكون داخل الكويت 

أو خارجها.
٢ ـ ضمن اخلطــة اخلارجية: اخلطة التي يتم 

إيفاد املرشح عليها براتب، باإلضافة الى مميزات 
مالية مثل: الرســوم الدراسية ـ تذاكر السفر ـ 
بدل الكتب، تضاف إليها مخصصات شــهرية 
بالنسبة للبعثات الطبية، وبعثات الطب املساعد، 
واملبعوثني جلامعة اخلليج العربي في مملكة 

البحرين.
وبني ديوان اخلدمة املدنية ، انه متت املوافقة 
على جميع التخصصــات املطروحة للبعثات 
الدراسية في كتاب احتياجات «الصحة» بشرط:

١ ـ أن يكــون املؤهل املطلــوب احلصول عليه 
امتدادا ملؤهل البكالوريوس.

٢ـ  أن يتناسب املؤهل املطلوب احلصول عليه 
مع املهام الوظيفية املنوطة بصاحب العالقة.

٣ ـ أن يكون املرشح مستوفيا لشروط اإليفاد 
املقررة بالئحة البعثات واإلجازات الدراســية 
قرار ١٠/٨٦، مع مراعاة أحكام القاعدة رقم ١٣ من 
القواعد املرافقة للقرار ٨٦/٤ ، والتي تتضمن عدم 
االعتداد بأي دراسة مسائية أو جزئية، وعلى 
املوفد أن يكون متفرغا تفرغا كامال للدراسة.

وأشــارت اخلطــة الــى انــه ســيتم بحث 
الترشيحات الواردة من قبلكم وإصدار املوافقة 
املبدئيــة ألصحاب العالقة في حال اســتيفاء 
شروط اإليفاد املقررة بالئحة البعثات، وذلك 
لتسهيل إجراءات اعتماد القبول الدراسي من قبل 
املكاتب الثقافية، مع ضرورة السماح للموفدين 
مبباشــرة العمل ألي ســبب كان وفقا لتعميم 
الديوان، وإخطار الديوان بسبب مباشرة املوفد 
للعمــل وإرفاق املســتندات الدالة على ســبب 
املباشــرة، مع االلتزام بالقاعدة التي تتضمن 
التحاق املوفدين داخل الكويت بالبعثة واإلجازة 
الدراسية من تاريخ بدء الدراسة والعودة الى 
العمل في اليــوم التالي من ظهور النتيجة أو 
تاريخ انتهاء متطلبات احلصول على الدرجة 
العلمية املوفد ألجلها أو تاريخ املغادرة، أيهما 

أسبق.
وأشــارت اخلطة إلى ان آخر موعد إلدراج 
البيانات بالنظام املتكامل واســتقبال طلبات 
الترشيح بحد أقصى نهاية فبراير ٢٠٢٣، مشددة 
علــى انه لن يتــم بحث أي طلبات بشــأن أي 
مرشــح ما لم يتم االلتزام مبا ورد أعاله، وما 
لم يتم تزويدنا باملستندات املطلوبة والواجب 

ارفاقها في النماذج املرفقة.

٧٥ للبعثات و٧٠ لإلجازات الدراسية و٥ للخطة اخلارجية جلامعة اخلليج العربي

٢٠٢٣ فبرايـر  نهايـة  أقصـى  بحـد  الترشـيح  طلبـات  واسـتقبال  املتكامـل  بالنظـام  البيانـات  إلدراج  موعـد  آخـر 

سعاد عبدالعزيز لـ «األنباء»: صرف الدفعة 
الثانية من البدل النقدي لـ «اإلجازات»

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنت مديرة ادارة الوظائف العامة في 
وزارة الصحة سعاد عبدالعزيز عن اعتماد 
صرف الدفعــة الثانية من البــدل النقدي 
لـ«االجــازات»، الفتة الى انــه متت احالة 
الكشوفات جلهاز الشــؤون املالية متهيدا 

للصرف في أقرب وقت. وبينت، في تصريح 
لـ «األنباء»، انه جار التدقيق على كشوف 
بقية القطاعات واالدارات املركزية واملناطق 
الصحية؛ متهيدا لصرفها تباعا على دفعات 
بعد االنتهاء من التدقيق عليها من قبل مراقبي 
شؤون التوظف التابع لديوان اخلدمة املدنية 

خالل االسابيع املقبلة.

إحالة الكشوف للجهاز املالي متهيداً للصرف في أقرب وقت

دبلوم في «القانون»

شروط االلتحاق بـ«احملاسبة»

أشارت اخلطة الى انه على الراغبني في االلتحاق 
بتخصص بكالوريــوس «حقوق ـ قانون»، أن يكون 
حاصــال على شــهادة الدبلوم في القانون ومســماه 

الوظيفي في مجال القانون.

أشارت اخلطة الى انه على الراغبني في االلتحاق 
بتخصص بكالوريوس «احملاسبة»، أن يكون حاصال 
على شهادة دبلوم محاسبة في أحد تخصصات: التأمني 
ـ احملاســبة ـ البنــوك، عالوة على أن يكون مســماه 

الوظيفي في مجال احملاسبة.


