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انطالقة جديدة جلائزة امللتقى للقصة القصيرة العربية
»AUM« في دورتها الرابعة بالتعاون مع

فتحت جائزة امللتقى للقصة 
أبــواب  العربيــة،  القصيــرة 
الترشح لكتاب القصة العربية 
حــول العالم، وذلــك لدورتها 
ابتــداء  الرابعــة ٢٠١8-٢٠١٩، 
مــن األول من ينايــر املاضي، 
وسيستمر استقبال الترشيحات 
من خــال املوقــع اإللكتروني 
 »almultaqaprize.com« للجائزة

حتى 3١ مارس املقبل.
جديــدة  انطاقــة  وفــي 
للجائــزة، التــي باتت تشــكل 
واحدة من أهم اجلوائز العربية 
التي تعنى بفن القصة القصيرة 
العربية، فلقد وقعت اجلائزة 
عقد تعــاون جديد مع جامعة 
الشرق األوسط األمريكية في 
الكويت »AUM«، ومت تشــكيل 
مجلــس أمناء جديــد للجائزة 
كاالتي: األديب طالب الرفاعي 
رئيســا ملجلس األمناء، وفهد 
الرئيــس،  ـ نائبــا  العثمــان 
طارق العثمان مقررا للجائزة، 
وعضوية كل من: أ.د. سليمان 
الشطي، األديبة ليلى العثمان، 
وليد النصف، محمد الشارخ، 
سليمان البسام، وليد العوضي، 
د.علي العنزي، صباح الريس، 
طال الرميضي، هدى الشــوا، 

ليال أبو سعد.
وتعد جامعة الشرق األوسط 
 ،»AUM« األمريكية في الكويت
الرئيســي والوحيــد  الداعــم 
جلائزة امللتقى، واعتبر رئيس 

مجموعة الكاتب الفلســطيني 
مازن معروف »نكات للمسلحني« 
التي فازت باجلائزة في دورتها 
األولى، ما زالت حتصد النجاح 
تلــو اآلخر بعــد ترجمتها إلى 
اللغــة اإلجنليزيــة، مؤكد ان 
جامعة »AUM« ستعمل جاهدة 
على وضع كل اإلمكانات لتأكيد 
وزيادة حضور جائزة امللتقى 
عربيا وعامليا، مشيرا إلى اعتزاز 
اجلامعة مبشاركة اجلائزة ممثا 
عن الكويت في منتدى اجلوائز 
العربية الذي سيعقد اجتماعه 
القــادم خال مارس القادم في 
مدينــة الرياض علــى هامش 
احتفــال جائزة امللــك فيصل 

العامليــة بتوزيــع جوائزهــا 
السنوية.

وقد عقدت اجلائزة اجتماع 
مجلس أمنائهــا األول في مقر 
امللتقى الثقافــي، حيث ناقش 
احلضور أهم الســبل الكفيلة 
بتجويــد أداء اجلائــزة، ورفع 
شــأنها علــى ســاحة اجلائزة 
العربيــة، خاصــة أنهــا باتت 
متثــل مشــاركة الكويت األهم 

على مشهد اجلوائز العربية.
إلــى أن  جتــدر اإلشــارة 
جائزة امللتقى للقصة القصيرة 
العربية، ستغلق أبواب الترشيح 
للــدورة احلاليــة بتاريــخ 3١ 
مارس، حيث تتولى بعدها جلنة 
التحكيم مباشرة أعمالها لقراءة 
املجاميع القصصية املشاركة في 
املسابقة، وستعلن عن قائمتها 
الطويلــة في األول من أكتوبر 
املقبل والتي حتتوي على عشرة 
مجاميع قصصية، كما ستعلن 
عن قائمتها القصيرة )خمسة 
أعمال( في بداية شهر نوفمبر، 
الســنوية  وتنظم احتفاليتها 
بحفل تكرمي الفائز على أرض 
الكويت في حرم »AUM« وذلك 
في األســبوع األول من شــهر 
ديســمبر املقبل حيث يحصل 
الفائزة األول على مبلغ ٢٠ ألف 
دوالر أميركي بينما يحصل كل 
كاتب من كتاب القائمة القصيرة 
علــى 5 آالف دوالر إضافة إلى 
شهادة اجلائزة ودرع التكرمي.

استقبال الترشيحات من خالل املوقع اإللكتروني للجائزة حتى 31 مارس املقبل

شعار اجلائزة 

 الصــف األول مــن اليمني: طــارق العثمان ووليد النصــف وطالب الرفاعــي وليلى العثمان ود. ســليمان الشــطي وفهد العثمان ومحمد الشــارخ
والصف الثاني: هدى الشوا ووليد العوضي ود. علي العنزي وليال أبو سعد

مجلس أمنائها فهد العثمان أن 
التعاون بني اجلائزة واجلامعة 
واحــد من أهم أوجه النشــاط 
اإلبداعــي والثقافي الذي تعتز 
اجلامعة بالنهوض به اعترافا 
مبكانة اإلبداع العربي، وجسر 
وصــل مــع املبدعــني العــرب 
حول العالم، وميثل واحدا من 
أهم ســبل التواصــل اإلبداعي 
والثقافي مع اآلخر، أينما كان 
الترجمــة، فاملجموعــة  عبــر 
القصصيــة الفائزة باجلائزة، 
تترجم إلــى اللغة اإلجنليزية 
بالتعاون ما بني الناشر العربي 

ودار نشر أجنبية.
وأشــار العثمــان إلــى أن 

بوشهري: بالغان إلى »نزاهة« ضد وكيل 
»األشغال« ومدير هيئة الطرق السابقني

اخلالد: توحيد اجلهود العربية ملواجهة األزمات

انطالق اللقاء الثاني للمبرات واجلمعيات اخليرية األحد

أعلنــت وزيرة األشــغال 
العامة ووزيرة الدولة لشؤون 
االسكان د.جنان بوشهري أمس 
عن صدور عدة قرارات وذلك 
استنادا الى ما انتهت اليه جلنة 
تقصي احلقائــق حول اآلثار 
الناجمــة عن جتمــع األمطار 

بالطرق والشوارع.
وقالت بوشهري لـ »كونا« 
إنها استعرضت نتائج التحقيق 
فــي اجتماع مجلــس الوزراء 
األخير وكانت توجيهات سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك واضحة ومباشرة 
على عدم التهاون ومحاســبة 
كل من تثبت مســؤوليته عن 
خلل أو قصور سواء كان من 
القياديني أو املوظفني أو شركات 
املقاوالت أو املكاتب الهندسية، 
كاشــفة عن تقدمي باغني الى 
هيئة مكافحة الفساد »نزاهة« 

أكــد نائب رئيــس مجلس 
الــوزراء ووزيــر اخلارجيــة 
الشيخ صباح اخلالد ضرورة 
توحيد اجلهود العربية ملواجهة 
األزمات املتتالية التي ساهمت 
في إضعــاف التضامن العربي 
وبروز جروح مؤملة في اجلسد 

العربي. 
جاء ذلــك في كلمــة ألقاها 
الشــيخ صباح اخلالد أول من 
أمس خال أعمال الدورة الرابعة 
للجنة العليا املشتركة الكويتية 
- األردنيــة التــي عقــدت في 
عمان برئاسة وزيري خارجية 
البلدين ومبشــاركة مسؤولي 
القطاعــات احلكوميــة  كافــة 
والقطاع اخلاص من كا البلدين 

الشقيقني.
وقال اخلالد إن املسؤولية 
كبيــرة علينا جميعــا في هذه 
املنطقة بســبب هــذه األزمات 
التي تتطلب منا توحيد اجلهود 
ملواجهة حتدياتها وأولها القضية 
الفلسطينية العادلة وإقرار حق 
الشعب الفلسطيني وقيام دولته 
املســتقلة وعاصمتهــا القدس 
الشريف مبوجب قرارات األمم 
املتحدة ذات الصلة، داعيا إلى 
ضرورة وقف االقتتال اجلاري 
في ســورية الشــقيقة وإعادة 
األمن واالســتقرار الى ربوعها 
وعــودة الاجئني واملشــردين 
إليها واحلفاظ على ســيادتها 

أعلن رئيس مجلس إدارة 
احتــاد املبــرات واجلمعيات 
اخليريــة خالــد الصالح عن 
تنظيم االحتاد اللقاء الثاني 
للجمعيات واملبرات اخليرية 
الكويتية صبــاح يوم األحد 
١7 فبراير حتت رعاية وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل 

سعد اخلراز.
وأوضــح الصالــح فــي 
تصريــح صحافــي أن هذا 
اللقــاء يأتــي مــن منطلق 

للمناقصات املركزية باستمرار 
وقف ١٢ شــركة مقاوالت من 
ضمنها مكتبان هندسيان وذلك 
استنادا الى ما انتهى له تقرير 
جلنــة تقصــي احلقائق عن 
مسؤوليتها عن األضرار واآلثار 
التي خلفتها موجة األمطار في 

شهر نوفمبر املاضي.
الــى أن تقريــر  ولفتــت 
جلنة تقصــي احلقائق متت 
احالتــه الــى مجلــس األمــة 
وذلك لضمه مع أعمال جلنة 
فــي  البرملانيــة  التحقيــق 
حادثة تداعيات األمطار بناء 
على االتفاق املســبق معهم، 
معربة عن أملها في أن يسهم 
التقريــر الــوزاري فــي دعم 
اجلهود النيابية للوصول الى 
قرارات مشــتركة تهدف الى 
حماية األموال العامة ومصالح 
املواطنني واملقيمني ومحاسبة 

واضــاف: ان مــا يجســد 
االهتمــام الكبير الــذي توليه 
الكويت للجنة العليا الكويتية 
- األردنيــة املشــتركة وحجم 
املشــاركة فــي أعمالهــا والتي 
بلغت ٢٤ جهة رسمية وأهلية 
متشاطرين معا مشاعر الرضا 
والفخــر ملعاودة عقــد أعمالها 
وتفعيل بنودها وحتقيق مراميها 
النبيلة واحلاضرة على الدوام 
في مســيرة العاقات الثنائية 
الطويلــة فبفضــل توجيهات 
البلديــن الســديدة  قيادتــي 
ورعايتهمــا احلكيمــة تواصل 
التشاور والتنسيق السياسي 
واألمنــي فــي جميــع القضايا 
امللحة مقرونا مبستوى تعاون 
عال فــي العديد مــن املجاالت 

أن الكويت بلد اإلنســانية 
الســمو  وقائدهــا صاحب 
األمير الشيخ صباح األحمد 
»قائد العمل اإلنساني« وهذا 
الكويتي  تكــرمي للشــعب 
بأكمله وفخر ووسام نضعه 
على صدورنــا خاصة وأن 
الكويت جبلت على العمل 
اخليري حتــى قبل ظهور 
النفط، وهذا يجعلنا نستمر 
ونواصل املســيرة خاصة 
بعدما حبى اهلل ســبحانه 
الكويــت  وتعالــى بادنــا 
بهذه اخليــرات بعد ظهور 
النفــط وأن نقــدم الشــكر 
واحلمد هلل تعالى من خال 
استمرارنا بالعمل اخليري 
والذي جاء تأسيس احتاد 
املبرات واجلمعيات اخليرية 
ملواصلة العمل اإلنساني من 

املتسببني، موضحة أن حجم 
األضرار التي شــهدتها طرق 
الكويت والبنية التحتية في 
عدد من املناطق عقب موجة 
أمطار شهر نوفمبر كشفت عن 
قصور رقابي من داخل وزارة 
األشغال وهيئة الطرق، مؤكدة 
على أن اإلصاحات اجلارية 
حاليا بدأت بالفعل على أكثر 
من محور حملاسبة املسؤولني 
والقياديــني والشــركات ذات 
الصلة، حيث بدأت اإلصاحات 
بإعادة بنــاء اإلدارات الفنية 
والرقابيــة واإلشــرافية فــي 
الــوزراة والهيئــة اصاحات 
فــي  للحفــر  مســتعجلة 
الطرق وذلــك متهيدا لتنفيذ 
اإلصاحــات الدائمة في كافة 
الطرق املتضررة بالتنســيق 
مع اجلهات ذات العاقة خال 

الفترة القادمة.

املهمة ففي املجاالت االستثمارية 
واالقتصاديــة احتلت الكويت 
املرتبــة األولى عربيا والثانية 
عامليا بحجم استثمارات يفوق ١8 
مليار دوالر تشمل االستثمارات 
والودائع احلكومية واستثمارات 
القطــاع اخلــاص فــي اململكة 
الشــقيقة إضافة إلى الشراكة 
االســتراتيجية التنمويــة بني 
البلدين واملمثلــة من اجلانب 
الكويتــي بالصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية من 
خــال ٢6 قرضا تنمويا غطت 
العديد من القطاعات احليوية 

والتنموية االستراتيجية.
وتابع: أود في هذا السياق 
أن أشير إلى اجلامعات واملعاهد 
األردنية التي خرجت عشرات 
اآلالف من الدارسني الكويتيني 
وتســتضيف حاليــا أكثر من 
٤٢٠٠ طالــب وطالبــة يتلقون 
تعليمهم املميز في أجواء علمية 
واجتماعيــة في غاية االرتياح 
والترحيب، ونحن في الكويت 
كذلــك نعتز بتواجــد أكثر من 
57٠٠٠ من األشقاء األردنيني في 
الكويت يساهمون مع إخوانهم 
الكويتيني في املسيرة التنموية 
للباد، واستذكارا لهذه املسيرة 
الوضاءة بني الشقيقتني أعرب 
عن مشاعر االعتزاز لاتفاقيات 
ومذكــرات التفاهم املبرمة بني 

البلدين.

خال جتمع تلك اجلمعيات 
واملبرات حتت مظلة واحدة 
لتنسيق العمل فيما بينها.

وذكر أن االحتاد مستمر في 
عمله منذ إشهاره رسميا في 
يوليو ٢٠١7 ليصل عدد أعضاء 
االحتــاد اليوم إلى خمســني 
عضوا )ثاثني مبرة وعشرين 
جمعية خيرية( ونأمل زيادة 
عدد األعضاء لاحتاد ليكون 
أحد الصروح اخليرية على 
مستوى دول الشرق األوسط 
والعالم العربي واإلســامي 
والكويت ســباقه فــي مثل 
هذا األمر ولديها العديد من 
اإلمكانات واإلجنازات اخليرية 
وكل الشكر والتقدير لكل من 
ســاهم ويســاهم في رفعة 
العمل اخليري واإلنســاني 

الكويتي.

استمرار وقف 12 شركة مقاوالت من ضمنها مكتبان هندسيان ملسؤوليتها في أزمة األمطار

دعا في ختام أعمال اللجنة الكويتية - األردنية إلى ضرورة وقف االقتتال في سورية وإعادة األمن إليها

الصالح: الكويت جبلت على حب العمل اخليري منذ ما قبل ظهور النفط

الشيخ صباح اخلالد مصافحا نظيره األردني أمين الصفدي عقب انتهاء أعمال 
اللجنة املشتركة بني البلدين

خالد الصالح

ضد كل من وكيل وزارة األشغال 
العامة الســابق واملدير العام 
للهيئة العامة للطرق والنقل 
البري السابق على خلفية ما 
انتهت جلنة تقصي احلقائق، 
مؤكدة أن اإلحالة الى التقاعد 
ال تعفي من املساءلة القانونية 
واســتكمال جميع اإلجراءات 

الازمة.
وأضافت:صدر قرار بإحالة 
الوكيــل املســاعد لهندســة 
الصيانة الى الهيئة التأديبية 
في مجلــس اخلدمة املدنية 
باإلضافــة الى احالة كل من 
مدير ادارة صيانة األحمدي 
ومديــر ادارة العمليات الى 
جلنة حتقيق إداري وفق ما 
جاء في تقرير جلنة تقصي 

احلقائق.
وذكرت أن وزارة األشغال 
خاطبــت اجلهــاز املركــزي 

ووحدة أراضيها، مثمنا الدور 
املشــهود الذي يتواله العاهل 
األردنــي امللك عبــداهلل الثاني 
بن احلسني في رعاية وصيانة 
وحمايــة األماكن املقدســة في 
القــدس الشــريف، معربــا في 
الوقت ذاته عن العرفان للدور 
الــذي  اإلنســاني واألخاقــي 
تضطلع به اململكة جتاه اجلرح 
النازف في ســورية الشــقيقة 
واســتضافتها ألكثــر مــن 3.١ 
مليــون ســوري نــازح، داعيا 
إلى تكثيف اجلهود وتضافرها 
لوقف اجلروح النازفة في كل 
مــن اليمن والصومــال وليبيا 
وإعادة األمل والبسمة للشعوب 
املنكوبــة والتي تعاني ويات 

الفرقة واحلروب والدمار. 

إحالة وكيل هندسة الصيانة إلى الهيئة التأديبية في »اخلدمة املدنية«

أكثر من 4200 طالب كويتي يدرسون في املؤسسات التعليمية األردنية 
57000 من األشقاء األردنيني يساهمون في املسيرة التنموية للكويت

فعاليات وطنية في القرية التراثية
تقيــم قرية صباح األحمد التراثية فعاليات وطنية يوم 

غد اجلمعة مبناسبة األعياد الوطنية.
وفي هذا السياق، قال مدير قرية صباح األحمد التراثية 
سيف الشاحي في تصريح صحافي للجنة املنظمة ملهرجان 
املوروث الشعبي اخلليجي إن القرية ارتدت منذ األول من شهر 
فبراير اجلاري حلة وطنية بفعالياتها وبرامجها املتعددة.

وأشــار الشــاحي إلى أن القرية ســتطلق غــدا اجلمعة 
فعاليات متميزة من مسابقة الطبخ التراثي، والتي تتضمن 
مسابقة »أجمل طبقي حلو ومالح« من تنظيم مطبخ املوروث 
الشعبي، وبإشراف من نوال الفيلكاوي، وتأتي تلك الفعاليات 
مواكبة لألعياد الوطنية، كما هناك برامج ومسابقات وجوائز 

طوال هذا اليوم.


