
02
االربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ محليات

جائزة الكويت الدولية حلفظ القرآن الكرمي «أونالين»
أسامة أبو السعود

ترأس وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلســالمية م.فريد 
عمادي االجتماع الثالث للجنة 
العليا جلائزة الكويت الدولية 
حلفظ القرآن الكرمي وقراءاته 
وجتويد تالوته مببنى وزارة 
األوقــاف مبنطقــة الرقعــي 
وبحضــور رؤســاء وأعضاء 
اللجان املختصة. وقال عمادي 
إن الدورة احلادية عشرة جلائزة 
الكويت الدولية حلفظ القرآن 
الكرمي ستقام برعاية سامية من 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد خــالل الفترة 
مــن ٢ إلــى ٩ فبرايــر وللعام 

دأبت على مواصلة اجتماعاتها 
لوضع كل الطاقات واالمكانات 

بالكويــت  تليــق  بصــورة 
والرعايــة الســامية. وأشــار 
إلى أن اللجان املشــّكلة بدأت 
العمل على متابعة ســير آلية 
التحضير واالستعداد للجائزة 
خاصة أن هذه الدورة ستقام 
«أونالين» وفق أحدث التقنيات 
التي اختارتها اللجان املنظمة 
للجائزة، مبينا إجناز الكثير 
من االســتعدادات واخلطوات 
الالزمــة لتنظيــم اجلائــزة 
كتشــكيل اللجــان املختصــة 
واختيــار احملكمــني لفــروع 
اجلائزة واعتماد احملاضرات 
والــورش املصاحبة للجائزة 
واعتماد الشخصيات املكرمة 

واملبادرات.
الستكمال االستعدادات الالزمة 
النطالقها وتنظيمها خلروجها 

عمادي: تقام برعاية سامية في الفترة من ٢ إلى ٩ فبراير املقبل

م.فريد عمادي مترئساً االجتماع الثالث للجنة العليا جلائزة الكويت حلفظ القرآن الكرمي

احلادي عشــر علــى التوالي، 
كما أن اللجنة العليا للجائزة 

مثقفون وأصحاب مكتبات: ضرورة إقامة معرض الكتاب الدولي
عاطف رمضان

طالب عــدد مــن املثقفني 
والكتاب وأصحاب املكتبات، 
اجلهات املعنية بإقامة معرض 
الكتــاب الدولــي هــذا العام، 
مؤكديــن انه يعكــس الوجه 
الثقافــي للكويــت وأســباب 
حتويله من دولي الى محلي 

غير مقنعة.
جاء ذلــك خــالل املؤمتر 
الصحافــي الــذي عقــد فــي 
مركــز طــروس مســاء أمس 
االول بعنــوان «ملــاذا غــاب 
الدولي هذا  الكتــاب  معرض 
العــام؟»، موضحني أن اقامة 
املعــرض محليا تؤثر ســلبا 
على تراجــع الكويت ثقافيا، 
وكثير من الدول العربية بدأت 
تقيم معارض للكتاب وتفتح 
منافذهــا للــزوار، واملعرض 
ليــس مقتصــرا علــى بيــع 
الكتب فقط بل يهدف لتبادل 
الثقافات بني الشعوب. وفي 
هذا السياق، قال رئيس مركز 
طروس محمد الثنيان ان كثيرا 
مــن الدول أقيــم بها معرض 
الكتاب في حني غاب املعرض 
بالكويت هذا العام، مشيرا الى 
ضــرورة عودته كما كان في 
السابق، الفتا الى ان الكويت 
كانت عاصمة الثقافة العربية، 
وإقامة معرض الكتاب محليا 
وليس دوليا من شأنها ان تؤثر 
سلبا على تراجع البالد ثقافيا.
الثنيــان من  واســتغرب 

الكويتي،  الثقافة للمجتمــع 
مطالبا بضرورة إقامة معرض 
الكتاب الدولي خاصة في ظل 
عــودة الطاقة االســتيعابية 
للمطار بنسبة ١٠٠٪، مناشدا 
اجلهات املعنية سرعة اتخاذ 
قــرار جــريء إلقامة معرض 

الكتاب هذا العام.
مــن جهتــه، لفــت فــواز 
البحــر الى ان كثيرا من دول 
العالم تسعى لتوصيل رسالة 
لشــعوبها وانها قــادرة على 
السيطرة وإعادة البهجة لهم 
وحكومتنا لديها أسباب غير 
منطقيــة لعدم إقامة معرض 
الكتاب دوليا واقتصاره على 

احمللية.
وأضاف البحر ان معرض 

دور النشــر بإمكانهم تنظيم 
معرض الكتاب الدولي بشكل 

افضل.
فــي الســياق ذاتــه، قال 
الكاتب د.محمــد البغيلي ان 
االقتصاد املعرفي مهم، مشيرا 
الى ان الثقافة في الكويت امام 
أزمة حقيقية بســبب تأجيل 
أو  الكتــاب  إقامــة معــرض 
حتويله الى محلي، مناشــدا 
اجلهات املعنية وضع احللول 
الالزمة، ومقترحا حتويل مكان 
التطعيم من منطقة مشــرف 

الى املراكز الصحية.
ولفــت البغيلــي الــى ان 
الدولة أمامها مستقبل الطلبة 
والقراء أو املثقفني وأصحاب 
دور النشر الذين هم مواطنون 
لديهــم عقــود مــع املكتبات 
اخلارجية، ومــن الضروري 

حمايتهم من اخلسائر.
وذكــر االســتاذ بقســم 
التاريــخ فــي كليــة اآلداب 
جامعة الكويت د.عبدالهادي 
العجمي ان عدم اقامة املعرض 
هذا العام سيؤثر سلبا على 
الثقافــة فــي الكويــت، ألنه 
فعاليــة دوليــة اســتمرت 
لســنوات طويلــة وليســت 
مقتصرة على حتقيق الربح 
املادي، كما انه ظاهرة ثقافية 
عامة للوصول للفكر العاملي 
مثل «اكسبو دبي»، مبينا أن 
«كورونا» أثرت ســلبا على 
احلالة التعليمية بسبب إيقاف 

املعارض املتخصصة.

الكتاب الدولي ليس مقتصرا 
على بيع الكتب فقط، بل يهدف 
الــى نقل أو تبــادل الثقافات 
وهو مبنزلــة صالون ثقافي 
كبير عمره اكثر من ٤٠ سنة.

مــن ناحيته، أفــاد ممثل 
مكتبــة دار قرطــاس علــي 
العوضــي بــأن االقتراحــات 
بإقامــة معــرض  الســابقة 
افتراضيا كانت محاولة فاشلة، 
والثقافة الكويتية بدأت تغيب، 
وال توجد خطة ثقافية واضحة 

املعالم.
وأضاف العوضي: معرض 
الكتاب الذي أقيم في الرياض 
مؤخــرا كان تنظيمــه جيــدا 
وميكن االســتفادة مــن ذلك 
بالكويت، وكثير من اصحاب 

ً أكدوا خالل مؤمتر صحافي مبركز طروس أن تنظيمه محلياً سيؤثر سلباً على تراجع الكويت ثقافيا

محمد الثنيان وفواز البحر وعلي العوضي ود.محمد البغيلي ود.عبدالهادي العجمي عقب املؤمتر الصحافي(ريليش كومار)

عــدم وجود احتاد ناشــرين 
الهمــوم  او جمعيــة تنقــل 
واملشكالت التي يعاني منها 
املثقفون في الكويت، مشيرا 
إلى ان تقــدم أي دولة يقاس 

من خالل الثقافة.
من جانبه، أفاد ممثل مكتبة 
تكوين محمد العتابي بأن هناك 
كثيرا من الدول العربية التي 
كانت تعاني من تزايد انتشار 
كورونا تخطت هذه املرحلة 
وبدأت تقيم معارض للكتاب 
وتفتح منافذها للزوار، مبينا 
ان هناك أســبابا غير مقنعة 
لعــدم إقامة معــرض الكتاب 

بصورة دولية.
بدوره، أكد ممثل مكتبة ذات 
السالسل متيم املنصور، أهمية 

«أسباير زون» نظم «ألنك أجمل» 
لتعليم األطفال فن اإلتيكيت

  ندى أبو نصر

أعلنت صاحبة مركز أسباير زون التثقيفي 
الترفيهــي لألطفال طيبة الرويح عن تنظيم 
محاضــرة توعوية لألطفــال بقاعة جمعية 
القادسية التعاونية حول تعلم فن اإلتيكيت 
بعنــوان «ألنك أجمل»، وذلــك بالتعاون مع 
قســم الطفولة في وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية قدمتها أفراح الغنيم.
وقالت الرويح فــي تصريح لـ «األنباء»: 
هذا هو التعاون الرابع لنا مع وزارة األوقاف، 
حيث قمنا بالعديد من األنشطة واحملاضرات 
وورش العمل التوعوية حول التنمر والعمل 
اجلماعي واإلبداع واستشعار نعمة العقل التي 
ميز اهللا بها اإلنســان عن باقــي مخلوقاته، 
مشيرة الى أن البرنامج سيستمر خالل شهر 
نوفمبر وســيتضمن ثالث ورش أســبوعيا 

لألطفال من عمر ٧ الى ١٢ سنة.
وأوضحت أن الهدف من محاضرة «ألنك 
أجمل» تعليم األطفال فن االتيكيت في الطعام 
والسفر واحلوار مع اآلخرين وغرس مفاهيم 
تعاليم الدين اإلســالمي لديهم، الفتة الى أن 
اإلقبال جيد وهناك تفاعل كبير وتعاون من 

أولياء األمور في تســجيل أطفالهم ونسعى 
ملــلء أوقات فــراغ األطفال بكل مــا هو مفيد 
وتخصيص وقت مثمر بعيدا عن الوســائل 
التكنولوجية، مؤكدة ان باب التسجيل مفتوح 
للجميع واملشاركة في القاعة التابعة جلمعية 
القادسية التي ســتكون في الفترة املسائية 
ويوم السبت بالفترة الصباحية في منطقة 

صبحان.
بدورهــا، قالت أفــراح الغنيم مــن ادارة 
التنمية األســرية بقســم الطفولة في وزارة 
األوقاف: نتعاون مع «أســباير زون» لتقدمي 
ورش توعوية إرشادية لألطفال بطابع إسالمي 
وسطي والبرنامج مستمر من ٢٠ أكتوبر وحتى 
نهاية شــهر نوفمبر والهدف من احملاضرات 
تنمية مهارات االطفال تربويا مبا يعود عليهم 
بالفائدة في املستقبل. وذكرت الغنيم انه مت 
اختيار عنوان احملاضرة «ألنك أجمل» لتعليم 
االطفال فن االتيكيت االســالمي في الســفر 
وجميع جوانب احليــاة، وفي ادارة التنمية 
االسرية لدينا برامج توعوية مختلفة تعتمد 
على طلب النادي أو املركز الذي سوف نشارك 
معــه فمنها محاضرات تربويــة أو تثقيفية 
وتوعوية تصقل مهارات الطفل وتنمي خبراته.

ً الرويح: برامجنا مستمرة خالل شهر نوفمبر ونقدم ثالث ورش أسبوعيا

طيبة الرويح وأفراح الغنيم مع األطفال املشاركني  (أحمد علي)

طيبة الرويح وأفراح الغنيم خالل احملاضرة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

 FIELD ٦ ® FAR CRY ساعة هاملتون
استمرار التميز من حتدي اللعبة إلى الواقعية

مــن العناصر األساســية 
التــي تنطــوي عليهــا أيــة 
ســاعة رائعة التوقيت الدقيق 
والتصميم املناسب واألسلوب 
األصيــل، ســواء أكانت على 
الشاشــة أم على املعصم. أما 
 Hamilton Khaki Field ساعة
 ®Titanium Automatic Far Cry
٦ ذات اإلصدار احملدود املالئمة 
لكليهما، فقد صممت لتعمل في 
أجواء اإلثارة التي تسود اللعبة 

واحلياة الواقعية.
أضفــى تضمني ســاعة 
موسومة بعالمة جتارية ألول 
 ®Far Cry مرة في سلسلة ألعاب
شــكال آخر من أشكال الواقع 
على اجلودة السينمائية للعبة 
الڤيديو، ويتسنى لالعبني من 
اآلن فصاعدا ارتداء هذا السوار 
املصمم بأسلوب عسكري على 

أرض الواقع أيضا. 
 Khaki متتد جذور ساعتنا
Field Titanium Automatic في 
أعماق جزيــرة يارا الكاريبية 
اخليالية للعبة Far Cry® ٦ وتدق 
باستمرار رغم عقود من عدم 
االستقرار وحتى عند محاولة 
اغتيال مالكها الســابق وقائد 
اجلزيرة سانتوس إسبينوزا 
في عام ١٩٨٣. وإشادة بقصة 
الصمــود هذه، ســيقتصر 
التي  للساعة  اإلصدار اخلاص 
اللعبة على  ترتديها شخصية 
١٩٨٣ قطعــة للبيع في احلياة 

الواقعية. 
طورت شركة Ubisoft لعبة 
Far Cry® ٦ ونشــرتها، وهي 
لعبة ڤيديو تصويب من منظور 
الشخص األول جتري أحداثها 
في جزيرة يــارا التي تخضع 
حلكم الطاغية الوحشي أنطون 

متجري Epic Games Store و
Ubisoft Store. وستتوافر اللعبة 
أيضا على Ubisoft  + وخدمة 

.Ubisoft االشتراك في
في احلياة الواقعية، جتمع 
 Khaki Field ســاعة هاملتون
Titanium Automatic بني األداء 
املتقــدم والتراث العســكري 
وتتميز بتصميم متني ومقاوم 
وموثــوق لبطــل اللعبة داني 

روخاس ولكم. 
باإلضافة إلى ذلك، تضفي 
التفاصيــل املختــارة بعناية 
املميز على   ®Far Cry طابــع
هذه الساعة امليدانية التي يبلغ 
قطرها ٤٢ مم وتبث احلياة في 
مغامرات اللعبة. تتميز الساعة 
بعلبة تيتانيوم مصقولة حتيط 
مبيناء أسود محدود اإلصدار 
مصنوع مــن الفينيل ومركز 
غير المع وعالمة «٦» مجزأة 
تشير إلى أسلوب طباعة شعار 
اللعبة. وتــزدان بعقرب ثوان 
ألوان  إلى  أحمر مبتكر يشير 
اللعبة التي اختيرت لإلشــادة 

بقوات يارا احلربية. 

الذي يتقمص دوره  كاستيلو 
املمثل جيانكارلو إســبوزيتو 
 .(٢٠٠٩-٢٠١١ ،Breaking Bad)
ويتقمص الالعبون دور داني 
روخاس للقتال في سبيل حترير 
األمة من حكمه ويتلقون الساعة 
التي تليق بهم بعد إجناز مهمة 

حربية.
الالعبون،  حــني ينجــح 
يحصلــون فــي اللعبة على 
الساعة املزودة بوظيفة فريدة 
وأصلية «تدق باستمرار». وتعزز 
معدات املعصم الدفاعية الدفاع 

الركض وتتيح  الشــامل عند 
لالعبني املجازفة واخلروج من 
دائرة اخلطر بسرعة وفعالية، 
وسيستفيد الالعبون من هذه 
امليزة في نضالهــم لتحرير 

جزيرة يارا. 
وصرح مدير محتوى اللعبة 
في شــركة Ubisoft تورونتو، 
عمر بوعلي، قائــال: «إصدار 
هاملتــون Khaki Field ليس 
مجرد خيار ثانــوي أو ميزة 
وظيفية، بل ينــدرج حقا في 
تاريخ جزيرة يارا ويرتبط بقائد 

اجلزيرة املخلــوع. وقد تبدو 
تفاصيل صغيرة لكنها تضيف 
أصالة هائلة إلى العالم السينمائي 
الذي ابتكرناه» ستسنح لالعبني 
فرصة ارتداء هذه الساعة في 
عالم افتراضي عند إطالق لعبة 
Far Cry® ٦ في ٧ أكتوبر على 
أجهزة إكس بوكس ســيريس 
إكــس | إس، وإكس بوكس 
ون، وبالي ستيشن®٥، وبالي 
ستيشن®٤، وستاديا، وأمازون 
لونا، ولنظــام ويندورز على 
جهــاز الكمبيوتر حصريا في 

إصدار KHAKI FIELD TITANIUM AUTOMATIC احملدود ميكنكم من خوض املغامرة

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

«التربية» حتدد شروط شغل الوظائف 
اإلشرافية التعليمية

عبدالعزيز الفضلي

أصدرت وزارة التربية نشرة عامة بشأن 
شــروط الوظائــف اإلشــرافية التعليمية 
ووظائف التوجيه الفني للمواد الدراسية 

ونظام إجراءات شغلها.
وأكدت النشــرة التي تلقــت «األنباء» 
نسخة منها على احتساب سنوات اخلبرة 
حتــى ٣١ اكتوبر اجلاري، كما ان املرشــح 
الــذي مت تغيير تخصصه ال يرشــح على 
تخصصه السابق، بل يرشح على تخصصه 
اجلديد بعد مضي ٣ سنوات على األقل في 
تخصصه اجلديــد وأن يكون حصل على 
تقرير كفاءة امتياز آلخر عامني دراسيني، 
وال يجوز النظر في ترشيح املوظف حال 

وقعت عليه احدى العقوبات التأديبية إال 
بعد انقضاء الفترات

احملددة بحسب القرار الوزاري.
وأضافت النشرة: يجب استبيان رغبات 
رؤساء األقسام واملشرفات الفنيات، بحيث 
يكون في إحدى الوظيفتني مدير مساعد أو 
موجه فني في حال وجود ترشيح للوظيفتني 
ومتابعة ترشــيح املعلمــني املنقولني إلى 
املنطقة التعليمية وترسل جميع الترشيحات 
الى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام 
في موعد أقصاه يوم اخلميس ١٨ نوفمبر، 
وعلى املنطقة تعميم النشــرة على جميع 

مدارس التعليم العام ورياض األطفال.
وفيما يلي جداول الشروط لكل مرحلة 

تعليمية:

احتساب سنوات اخلبرة حتى ٣١ اجلاري

مرحلة رياض األطفال

سنوات اخلبرةالوظيفة

أال تقل سنوات اخلبرة عن (سنتني) بوظيفة مدير مساعد حتى تاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١مدير مدرسة
(كويتي) اال تقل سنوات اخلبرة عن (٦ سنوات) بوظيفة مشرفة فنية، اما معلمات مدير مساعد

التربية املوسيقية فأال تقل سنوات اخلبرة عن (٢٠ سنة) للدبلوم، (١٨ سنة) 
للجامعي، (١٧ سنة) للماجستير، (١٦ سنة) للدكتوراه – حتى تاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١

استبعاد الترشيحمشرفة فنية

املرحلة االبتدائية (إناث)

سنوات اخلبرةالوظيفة

أال تقل سنوات اخلبرة عن (٦ سنوات) بوظيفة مدير مساعد حتى تاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١مدير مدرسة

استبعاد الترشيحمدير مساعد
رئيس قسم

التربية البدنية 
معلمات مدارس البنات

(كويتي) اال تقل سنوات اخلبرة عن (١٠ سنوات) للدبلوم، (٨ سنوات) للجامعي، 
(٧ سنوات) للماجستير، (٦ سنوات) للدكتوراه – حتى تاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١

سنوات اخلبرةالوظيفة

رئيس قسم
التربية اإلسالمية

استبعاد الترشيح

اللغة العربية
اللغة اإلجنليزية

العلوم
الرياضيات
االجتماعيات
التربية الفنية

التربية البدنية معلمات مدارس بنني


