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معطي املشورة شخص يتمتع بخبرة 
التخصصات وميارس  وظيفية متعددة 

دور املرشد أو املوجه!
من منا ال يحتاج إلى مشورة في حياته؟

لنترك النرجسية وتضخم األنا!
يقول اإلمام علي بن أبي طالب ے:

من اســتبد برأيه هلك ومن شاور 
الرجال شاركها في عقولها.

القرآن الكرمي في آياته العظيمة يعظنا 
ويوجهنا في رسائل إميانية ربانية فيها 

اخلير واملشورة لنا، كما فيما يلي:
- (.. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم 

في األمر..) آل عمران: ١٥٩.

- (.. فاســألوا أهل الذكــر إن كنتم ال 
تعلمون..) النحل: ٤٣.

- (.. وأمرهم شورى بينهم..) الشورى: ٣٨.

- (.. وأنا لكم ناصح أمني..) األعراف: ٦٨.
لهذا كله أقول لقارئي الكرمي في كل 
مكان داخل الكويت وخارجها: «من شاور 
لم يعدم في الصواب مادحا، وفي اخلطأ 

عاذرا»!
كثيرا ما أقف طويال أمام قول لقمان: 
يا بني شاور من جرب األمور، فإنه يعطيك 
من رأيه ما حصله باجلهد واملال، وأنت 

تأخذه باملجان!
يقول أمير الشعراء أحمد شوقي:

آفة النصح أن يكون جداال
وأذاه أن يكون جهارا

٭ ومضة: من األقوال املأثورة التي تعلمناها 
من احلياة في الكويت ان املستشار لقب 
يعني (التجميد) لكنه في حقيقة األمر كما 
قال ابن املســيب وهو تابعي (عالم أهل 
املدينة وســيد التابعني في زمانه وأحد 
رواة احلديث وأحد فقهاء املدينة السبعة 

من التابعني) يقول:
ما استشرت في أمر واستخرت
فُأبالي على أي جنبي سقطت

٭ آخر الكالم: ما شاء اهللا عندنا في الكويت 
مستشــارون وحكماء وأصحاب رأي 

وفكر وجتربة علينا أن نســتفيد منهم 
في مشاوراتنا!

٭ زبدة احلچي: املشورة ما ينصح به من 
رأي وغيره، مثل طلــب الرأي في أمر 
ما، وهناك في الدنيا ومسرحها عشرات 
املشورات، من أبرزها املشورة احلكومية 
واملشورة الزوجية واملشورة الصحية..).

قال الشاعر:
ال حتقر الرأي يأتيك احلقير به

فالنحل وهو ذباب طائر العسل
تبقى احلقيقة: املستشــار يجب أن 
يكون محترفا ميلك خبرة إدارية وقانونية 
وله قدرة على التعامل مع الغير وهناك 

فرق بني املستشــار واالستشــاري، 
فاملستشارون يعملون عادة مع العمالء 
بينما االستشاريون يعملون على معاجلة 

مشكلة محددة.
هناك جهات اليوم متنحك (شــهادة 
مستشار) بعد حضور الدورة التدريبية 
اخلاصة باملستشارين واجتيازها بنجاح 
والبعض يكســبها من خــالل اخلبرة 

التراكمية في احلياة.
قال الشاعر:

وأكثر من الشورى فإنك إن تصب
جتد مادحا أو تخطئ الرأي تعذر

..في أمان اهللا.

ومضات

املشورة
في احلياة!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

«التربية» تستأنف تعيني املعلمني 
الكويتيني في املناطق التعليمية

عبدالعزيز الفضلي

اســتأنفت وزارة التربيــة إجراءات تعيــني املعلمني 
الكويتيني والتي أوقفتها مؤقتا في شهر ديسمبر املاضي.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» أن املناطق 
التعليمية بدأت باســتقبال املعينني اجلدد املرشحني من 
قبل ديوان اخلدمة املدنية، مشــيرة إلــى أن العمل جار 
على إجناز إجراءاتهم الطبية متهيدا ملباشرة أعمالهم مع 
الفصل الدراسي الثاني بدءا من يوم األحد ٥ فبراير املقبل.
وأوضحت املصادر أن وزارة التربية ومن خالل هذه 
اخلطوة تسابق الزمن لسد النقص في الهيئات التعليمية 
منوهة إلى أن إيقاف التعيني كان بسبب اختبارات الفصل 
الدراسي األول بجميع املناطق التعليمية في شهر ديسمبر 
املاضــي إضافة إلــى الدخول في إجــازة الربيع وإغالق 

املدارس خالل هذه الفترة.

..وتوقف ٥ خدمات حضوريًا
عبدالعزيز الفضلي

تلقى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمــي د.حمــد العدوانــي كتابــا من الهيئــة العامة 
للمعلومات املدنية حصلت «األنباء» على نسخة منه 
يفيد بإيقاف تقدمي ٥ خدمات حضورية تقدمها وزارة 
التربية ملراجعيها، وذلك لوجودها على تطبيق «سهل» 
الــذي حقــق جناحا كبيرا في خدمــة املواطنني، وهي 
نتيجة الثانوية العامة، وأرقام جلوس لطالب الثاني 
عشر، واالستعالم عن غياب الطلبة، ومنوذج حتويل 

طبي، ونتائج صفوف النقل.

«ترجمة العلوم الصحية» استحدث 
سلسلة الثقافة الصحية لألطفال

في إطار حتقيق أهداف 
العربــي لتأليف  املركــز 
وترجمة العلوم الصحية 
ونشــر الثقافة الصحية 
في الوطن العربي باللغة 
العربيـــــــة الصحيحــة 
املركز سلسلة  استحدث 
الثقافة الصحية لألطفال 
لتضاف الى إجنازاته، وقد 
أتت فكرة هذه السلسلة 
من تلمس حاجة األطفال 
الــى ثقافة بلغــة عربية 
سلسة وسليمة. وتتوافر 
في هذه السلسلة وضوح 
احلقائق العلمية في لغة 
بسيطة ميسرة وموجزة، 
وعرض احلقائق بصورة 
جاذبة ومشوقة وممتعة، 
بالصــور  واالســتعانة 
املرافقة بال  التوضيحية 
تعقيد، ثم إخراج الكتيب 
إخراجا فنيا جميال ومبهرا 
جاذبا، وتســتهدف هذه 
السلسلة استثمار طاقات 
األطفــال العقلية لتنمية 
القائــم علــى  التفكيــر 

احلقائق واألدلة والبراهني املناســبة ملرحلتهم العمرية، 
وقد صدر من هذه السلسلة كتيب (البكتيريا)، وكتيب 

(الفطريات).
وتتضمــن هــذه السلســلة مجموعة مــن الكتيبات 
ســتصدر تباعا، حيث يلي كتيبي البكتيريا والفطريات 
كتيب الڤيروســات، وهكذا، وقد اشتمل كتيب البكتيريا 
علــى تعريف البكتيريــا، وتركيب خليتهــا، وتكاثرها، 
وأشكالها، وانتشارها، وتغذيتها، والنافع منها والضار، 
واختتــم الكتيب باحلديث عن طــرق مكافحة البكتيريا 
الضــارة باملضادات احليوية والتطعيم، وتضمن كتيب 
الفطريات تعريفا بالفطريات، وتركيب خليتها، وتكاثرها، 
وأشكالها، وتغذيتها، والنافع منها والضار، وسوف تكون 
األعداد القادمة من هذه السلســلة عن موضوعات مهمة 
منها الڤيروسات، وصحة الفم واألسنان، وصحة العني، 

والغذاء الصحي.

د.مرزوق يوسف الغنيم

غالف الكتاب

«مناء» تغيث الالجئني في لبنان
قدمت منــاء اخليرية 
التابـعـــــة لإلصـــــالح 
االجتماعي سالال غذائية 
ومساعدات متنوعة ألكثر 
من ٤٠٠ الجئ سوري، كما 
قدمت الكســوة ألكثر من 
٦٠٠ الجــئ في عــدد من 
مخيمات منطقة عرســال 
احلدودية شــمال شــرق 
لبنان. وقــال مدير إدارة 
اإلغاثــة فــي اجلمعيــة 
خالد الشامري: إن السلة 
الواحــدة حتتــوي مواد 

غذائية تكفي األسرة ملدة شهر، الفتا إلى أن املساعدات تضمنت 
مواد للتدفئة وبطانيات إلعانة الالجئني في عرسال التي يتسم 

فصل الشتاء فيها بقساوته.
وبني الشامري أن باب التبرع أمام أهل اخلير مازال مفتوحا 
للمشاركة في حملة «كن عونا لهم»، مؤكدا أن املشروع جتوز 
https:// فيه الزكاة، وميكن التبرع عن طريق موقع مناء اخليرية
٧u٢٨٩/www.namaakw.net، أو عبر االتصال باخلط الســاخن 

١٨٨٨٨٣٣ املخصص الستفسارات الداعمني وتبرعاتهم.

جانب من املساعدات


