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جامعة الشرق األوسط األمريكية تعلن فتح
باب الترشح جلائزة امللتقى للقصة القصيرة العربية

داهمــت جائحــة كورونا 
العالم مع بدء عام ٢٠٢٠، مما 
أربك العالم وأدخله في حالة 
شــلل قلما شــهدت البشرية 
أّثــرت كورونا  مثلهــا. وقــد 
بجميــع مناحي احلياة، وألن 
بنية الثقافة بطبيعتها هشة، 
فإنهــا تأثرت كثيــرا، نتيجة 
إيقاف جميع األنشطة الثقافية 
والفنية حول العالم، وهو ما 
حــدا بجائــزة امللتقى للقصة 
القصيــرة العربيــة، وكباقي 
اجلوائــز العربية إلى تعليق 

وتأجيل دورتها اخلامسة. 
وبالنظــر إلى اســتئناف 
العالم وعودته إلى ممارسة 
شؤون احلياة، فإنه ليطيب 
الشــرق األوســط  جلامعــة 
الكويــت  فــي  األمريكيــة 
(AUM) أن ُتعلــن بوصفهــا 
راعي اجلائزة عن استئناف 
للقصــة  امللتقــى  جائــزة 
القصيــرة العربيــة ألعمــال 
دورتها اخلامسة ٢٠٢١/٢٠٢٠، 
والبدء في استقبال املجاميع 
القصصية الصادرة بنســخ 
ورقية خالل عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ 

واإلعــالن عن قائمــة طويلة 
فــي األول مــن أكتوبر ٢٠٢٢، 
وقائمة قصيرة بتاريخ األول 
مــن نوفمبــر ٢٠٢٢، وأخيــرا 
حفل إعــالن الفائز الذي ُيقام 
في حرم جامعة الشرق األوسط 
 ،(AUM) األمريكية في الكويت
وذلك في األســبوع األول من 
شهر ديسمبر ٢٠٢٢، ويحصل 
الفائز بدورة اجلائزة اخلامسة 
على مبلغ (٢٠٫٠٠٠ عشــرين 
ألف دوالر أمريكي) وشــهادة 
ودرع اجلائزة، بينما يحصل 
كّتاب القائمة القصيرة األربع 
على مبلغ (٥٫٠٠٠ خمسة آالف 
دوالر أميركي) وشهادة ودرع 

اجلائزة.

وحتمل رقما معياريا، ابتداء 
مــن تاريخ األول مــن يناير 
٢٠٢٢ علــى موقــع اجلائــزة 

.(almultaqprize.com)
إن جائــزة امللتقى للقصة 
القصيرة العربية، التي متّثل 
احلضــور الكويتــي األجمــل 
في مشــهد اجلوائز العربية، 
إذ حتتضن النتاج القصصي 
العربي، تؤكد ســعيها الدائم 
لدعم وتشجيع الكاتب العربي، 
وذلك عبر االهتمام وتشجيع 
النتاج القصصي العربي املبدع، 
حيث تشّكل جلنة حتكيم لكل 
دورة مكّونه من رئيس وخمسة 
أعضاء، وتتولى فرز األعمال 
املتقدمة للجائزة،  القصصية 

FoodBuzz زين» شريك إستراتيجي لفعالية»
الرائــد  املــزود  زيــن  أعلنــت 
للخدمــات الرقمية فــي الكويت عن 
شــراكتها االســتراتيجية لفعاليــة 
FoodBuzz املجتمعيــة، والتي تقدم 
بيئــة اجتماعية وترفيهيــة للزوار 
للتواصــل واالســتمتاع باألجــواء 
الربيعية والشتوية مرتني شهريا من 
نوفمبر اجلاري حتى فبراير املقبل في 
مركز الراية التجاري بقلب العاصمة 
مبشاركة العديد من املطاعم واملقاهي 

ذات العالمات التجارية املميزة.
وذكرت الشركة في بيان صحافي 
أن دعمها لهذه الفعالية املتميزة يأتي 
في إطار استراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية واالستدامة جتاه تشجيع 
الطاقات واملواهب احمللية في مختلف 
املجاالت، وذلك بهدف املســاهمة في 
تقدمي جيل من الشباب الكويتي القادر 
على املشــاركة في تنمية االقتصاد 

الوطني بكفاءة.
وبينــت زيــن أنهــا تواجدت في 
فعاليــة FoodBuzz عبــر جناحهــا 

التواصل واكتشاف كل ما هو جديد 
لــدى مجتمــع التغذية مــن املطاعم 
واملقاهي األكثر شعبية في الكويت، 
حيث يخدم احلــدث عددا كبيرا من 
الزائريــن واملوظفــني مــن قطاعات 
األعمال كونه يقع في قلب العاصمة 
ومراكــز األعمال في البــالد، بحيث 
يتيح لهم فرصة االستمتاع بأجواء 
اجتماعيــة ومهنية خالل موســمي 
الشــتاء والربيــع. وأكــدت زين أن 
شراكتها االستراتيجية لهذه الفعالية 
تعتبر إضافة كبيرة لسلسلة البرامج 
واملبادرات التي تدعمها وتشــجعها 
بشــكل متواصــل لتحفــز الطاقات 
احمللية على دفع منتجاتهم الوطنية 
مبا يعود بالنفع على اقتصاد الدولة، 
خاصة ان فعالية FoodBuzz تستقطب 
أعدادا غفيرة من اجلماهير الشغوفة 
باملطاعم واملقاهي احمللية والعاملية 
بإدارة الشباب الكويتي، والتي وصلت 
إلى أكثر من ٦٠٠٠ زائر في املواسم 

السابقة.

اجلائحة، كما قامت الشركة بتنظيم 
العديد من املسابقات الشائقة وتقدمي 

اجلوائز القيمة على الفائزين.
وتهدف فعاليــة FoodBuzz التي 
انطلقت في العــام ٢٠١٦ على تقدمي 
مفهــوم جديد ومميــز يرتكز حول 

الشركة حريصة على دعم املبادرات املجتمعية املستدامة

مسؤولو «زين» وFoodBuzz خالل الفعالية

اخلــاص، والــذي قدمت مــن خالله 
مجموعــة من الفقــرات االجتماعية 
والترفيهية التي شاركت الزوار عبرها 
األجواء اجلميلة التي يعيشها الشعب 
الكويتــي في هذه الفترة مع العودة 
التدريجية للحياة الطبيعية ما بعد 

«األشغال»: جلنة لدراسة عطاءات 
Esri Arc Gis شراء رخص

عاطف رمضان

علمت «األنباء» أن الوكيل املساعد لقطاع الرقابة والتدقيق 
بالتكليف في وزارة األشــغال عيد الرشيدي أصدر قرارا إداريا 
 Esri بشأن تشكيل جلنة لدراسة عطاءات ممارسة شراء رخص
Arc Gis لتحديث نظام الـ Wopr مع الصيانة والدعم الفني برئاسة 
الوكيل املساعد لقطاع التخطيط والتنمية وعضوية كل من: مدير 
مركز نظم املعلومات بقطاع التخطيط والتنمية م.أحمد الصالح 
- نائبا للرئيس، وعضوية رشــا الصايغ رئيســة قسم قواعد 
البيانات مبركز نظم املعلومات بقطاع التخطيط والتنمية، وم. 
ليلى اخلياط من مركز نظم املعلومات بقطاع التخطيط والتنمية، 
وفهد العازمي بإدارة الشــؤون املالية بقطاع الشــؤون اإلدارية 
واملالية والقانونية، وفيصل العازمي بقطاع هندسة الصيانة، 
وم. جاسم محمد بقطاع شؤون هندسة الصيانة، وزينب الصايغ 
بإدارة املشــتريات واملخــازن بقطاع الشــؤون اإلدارية واملالية 
والقانونية، م. لطيفة الشــطي من مركز نظم املعلومات بقطاع 
التخطيط والتنمية - عضوا مقررا.  وللجنة أن تستعني مبن تراه 
من ذوي االختصاص واخلبرة وعليهم تقدمي كل التسهيالت التي 
من شأنها متكني اللجنة من إجناز مهامها. وفي املادة الثانية من 
القرار اإلداري، تقوم اللجنة بدراسة العطاءات احملالة من جلنة 
الشــراء بوزارة األشــغال واملقدمة من قبل املمارسني وذلك في 
ضوء استيفاء كل االشتراطات واملتطلبات املطلوبة في مستندات 
املمارسة على أن ترفع اللجنة توصياتها لوكيل الرقابة والتدقيق 
خالل أسبوعني من تاريخ إحالة العطاءات إليها من جلنة الشراء 
بالوزارة وتقوم اجلهة املختصة بالوزارة بعد اعتماد التوصية 

املقدمة من قبل اللجنة باستكمال اإلجراءات.

«زكاة العثمان» تستقبل املالبس 
«اجلديدة واملستعملة» يوميًا

قــال مديــر زكاة العثمان 
النجــاة  التابعــة جلمعيــة 
اخليريــة أحمد الكنــدري ان 
اللجنة تستعد إلطالق مشروع 
(اســتقبال املالبــس اجلديدة 
املســتعملة) من أهــل اخلير 
يوميا، من أجل بتوزيعها على 
الفقراء واحملتاجني، وذلك بعد 
دراسة حالتهم، وعمل زيارات 
ميدانية لهم. وأوضح الكندري 
يعد مشروع استقبال املالبس 
(اجلديــدة واملســتعملة) من 
أبــواب اخلير لرفــع املعاناة 

عن األســر الفقيرة، حيــث إن التصدق باملالبس يعتبر كغيره 
مــن الصدقات التي يؤجر عليها املســلم، فقد جاء في احلديث 
الشريف أن الرسول ژ قال: «من كسا مسلما ثوبا لم يزل في 
ســتر اهللا ما دام عليه..»، حيث نقوم باســتقبال املالبس على 
مدار العام، ويتم عملية فرزها وتوزيع اجليد منها على األسر 
الفقيرة واملتعففة. ولفت إلى أنه ميكن التبرع باملالبس اجلديدة 
واملستعملة عبر االتصال بأرقام الهواتف التالية: ٢٢٦٧٧٨٨٠ - 

٩٩٣٨٨٨٧٨- أو بإحضارها ملقر زكاة العثمان بحولي.

أحمد الكندري

٦١١ ألف دينار زكاة تعاونية 
سعد العبداهللا في ٣ سنوات

محمد راتب

أعلــن رئيــس جمعية 
سعد العبداهللا التعاونية 
عبداهللا الشمري ان قيمة 
زكاة اجلمعية لـ ٣ أعوام من 
٢٠١٨ حتى ٢٠٢٠ قد بلغت 
٦١١٫١٣٢ دينــاراً، حيــث مت 
تســليم زكاة ٢٠١٨ لبيــت 
الــزكاة بقيمــة ١٧٩٫٨٧٤ 
دينارا، وجار تسليم الزكاة 
عن عام ٢٠١٩ بقيمة ٢٠٧٫٨١٧ 

دينــارا، وعام ٢٠٢٠ بقيمــة ٢٢٣٫٤٤١ دينارا 
خالل الفترة القادمة بعد استكمال اإلجراءات 
القانونية. وأشار خالل تسليمه زكاة اجلمعية 
بحضور رئيس جلنة املشتريات محمد مزعل 
العنزي ومديــر إدارة تنمية املوارد في بيت 
الزكاة نايف اجليماز، ورئيس قسم خدمات 
الشركات عماد الزايد، ومحاسب القسم ناصر 

املال إلى أنه مت التنســيق مع بيت الزكاة في 
توجيه أموال الزكاة للغارمني واألسر املتعففة 
والفئات املستحقة ألوجه الصرف من أهالي 

املنطقة كأولوية.
من جهته، أعرب اجليماز عن بالغ شكره 
وتقديره ملجلس إدارة جمعية سعد العبداهللا 
التعاونية على دعمهم املستمر لبيت الزكاة.

عبداهللا الشمري خالل تسليم زكاة جمعية سعد العبداهللا التعاونية

الهاجري: ضرورة وضع إستراتيجيات 
إعالمية إلبراز خطورة العنف األسري

الكويــت  نّظــم معهــد 
القضائيــة  للدراســات 
أمــس  والقانونيــة نــدوة 
حتت عنوان «ظاهرة العنف 
األسري املشكلة واحللول» 
مبشاركة عدد من القانونيني 
واملختصني بالعلوم النفسية 
واالجتماعية. وأكدت األمينة 
العامــة للمجلــس األعلــى 
لشؤون األســرة والوكيلة 
املساعدة للتنمية االجتماعية 
هنــاء  الشــؤون  بــوزارة 
الهاجري في كلمتها ضرورة 

رفع مســتوى الوعي الدينــي واألخالقي لدى 
املجتمع ووضع اســتراتيجيات إعالمية إلبراز 

خطورة العنف األسري.
وأوضحت ان أسباب العنف األسري كثيرة 
منهــا التنشــئة االجتماعية والتفكك األســري 
وتعاطي املواد املخدرة وغيرها، الفتة إلى احلاجة 
ملعلومات دقيقة وإحصائيات من شأنها حتديد 
العنف األسري باعتباره مشكلة أو ظاهرة. من 
جهته، قال مديــر مركز الكويت لعالج اإلدمان 
عضــو هيئة التدريس بكلية الطب في جامعة 
الكويت د.عادل الزيد في كلمته إن العنف األسري 

ال يقتصر على الضرب فحسب، لذا البد من فهم 
الســلوكيات التي تندرج حتت مفهوم العنف. 
وأضاف د.الزيد ان الضرب أمر مرفوض وغير 
مقبول، مشــيرا في هذا الشأن إلى وجوب رفع 
مستوى الثقافة لدى املجتمع ككل وتوعية أفراده. 
من ناحيته، قال رئيس قسم الطب النفسي في 
كلية الطب بجامعة الكويت د.سليمان اخلضاري 
إن العنــف ظاهرة معقــدة وال ميكن أخذها من 
زاوية واحدة فهناك عدة أنواع من العنف منها 
اجلســدي واللفظي وغيرهما من األنواع التي 
تكون متعلقة بشخصية الفرد وحالته النفسية.

خالل ندوة نّظمها معهد الدراسات القضائية القانونية حول أسباب وحلول هذه الظاهرة

جانب من ندوة «ظاهرة العنف األسري املشكلة واحللول»

مصادر تربوية لـ «األنباء»: ال استعانة 
بسيارات عسكرية لنقل االختبارات

«التربية»: مبانينا املدرسية ليست محاجر صحية

عبدالعزيز الفضلي

استبعدت وزارة التربية فكرة االستعانة 
بسيارات عسكرية لنقل أوراق اختبارات الفترة 
األولــى، وهي الفكرة التي قامت بها الوزارة 
في اختبارات نهاية العام الدراسي املاضي.

في هذا الســياق، كشفت مصادر تربوية 
مطلعة لـ «األنباء» عن أن «التربية» حددت 
ما يقارب ١٩٥ سيارة لنقل اختبارات الفترة 
الدراسية األولى، مشــيرة إلى أنها ستكون 

عن طريــق التعاقــد املباشــر. وأضافت أن 
املبلغ املرصود للتعاقد مع الشركة املختارة 
ال يتجاوز الـ ٧٥ ألف دينار لتوفير السيارات، 
الفتــة إلــى أن فتــرة التعاقــد تســتمر ملدة 

أسبوعني.
وبينت املصادر أن الوزارة تواصل جهودها 
لتذليل كل الصعوبــات التي تواجه اللجان 
املختصة في االختبار، مشيرة إلى أنها تسعى 
إلى إجناح اخلطة املوضوعة بالتنسيق مع 

املناطق التعليمية واإلدارات املدرسية.

عبدالعزيز الفضلي

أصدرت وزارة التربية بيانا بشأن مقطع 
الڤيديو املتداول عبر وسائل التواصل االجتماعي 
والذي يدعي استغالل إحدى املدارس احلكومية 
كمحجــر صحي.   وأكدت الــوزارة أن احملجر 
الصحي املصور في الڤيديو غير تابع لوزارة 

التربية، مضيفة أنه ال يتم اســتغالل أي من 
مدارسها سواء احلكومية أو اخلاصة حاليا لهذا 
الغرض. وبينت وزارة التربية أن موقع احملجر 
يقع بجوار إحدى املدارس اخلاصة الكائنة في 
منطقة خيطــان وال يوجد أي تداخل مع تلك 
املدرســة مطلقا، حيث يستقل مبنى املدرسة 

اخلاصة عن احملجر استقالال تاما.

رصدت ٧٥ ألف دينار للتعاقد لنقل أوراق الفترة األولى

أشارت إلى أن الڤيديو املتداول للمحجر الصحي ال يتبعها مطلقاً

االحتاد الرياضي املدرسي استعرض خطته 
اخلمسية ملشروع «مواهبنا في مدارسنا»

إصابة ٧ طالبات في حادث أمام مدرسة أنيسة

عبدالعزيز الفضلي 

قامــت مدرســة أبــوذر 
الغفاري باستضافة االجتماع 
األول الستراتيجية اخلطة 
اخلمسية لالحتاد الرياضي 
العالي  املدرســي والتعليم 
فــي  مواهبنــا  ملشــروع 
مدارسنا في منطقة األحمدي 
التعليميــة، وذلك بحضور 
املوجه الفني العام للتربية 
البدنية وليد عايش وموجهي 
وموجهات املناطق التعليمية 

املختلفة إضافة إلى رؤساء ورئيسات أقسام.
واســتعرض عايــش في االجتمــاع أهمية 
املشروع في املدارس الكتشاف املواهب الرياضية 
وأهمية التنظيم الرياضي التربوي الذي يخدم 
املجــال الرياضي من املرحلــة االبتدائية حتى 
املرحلــة اجلامعية، وكذلك الســعي للنهوض 
بالرياضــة في الكويت، مشــددا على ضرورة 
التركيــز على القيــم اخلاصة وهــي االحترام 
للجميع، وتطوير السمات اخللقية احلميدة كحب 
الوطن، والتخطيط والتنفيذ لعمليات تطوير 

عبدالعزيز الفضلي

تعرضــت ٧ طالبات 
أنيســة  مدرســة  فــي 
التابعة ملنطقة األحمدي 
إلــى حادث  التعليميــة 
مروري طال ٥ ســيارات 
ومت نقــل الطالبــات إلى 

املستشفى.
وكشف مصدر تربوي 
مــن داخــل املدرســة لـ 
«األنباء» أن احلادث وقع 
قبل بدء الدوام الرسمي، 
مشــيرا إلــى أن تصادم 
السيارات وانقالب إحداها 
أدى إلى إصابة الطالبات 
ونقلهن إلى املستشــفى 

لتلقي العالج.
وعــن احلادث، ذكــرت إدارة العالقات 
العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء العام أن غرفة 
العمليات فور تلقي بالغ باحلادث وجهت 
فرقــة إطفاء من مركز املنقف للتعامل مع 
احلــادث وتبــني إصابة طالبــات تتراوح 
أعمارهن بني ١٤ و١٥ عاما بكسور ورضوض 

متفرقة.

املســتوى الرياضي، وأهميــة العمل اجلماعي 
لتنمية وتطويــر الروابط والعالقات اخلاصة 
بوحدة الفريق املتكامل، والعمل الســليم وفق 

التخطيط العلمي السليم.
من جانبــه، بني أمني عام االحتــاد د.أحمد 
احلمدان أهداف املشروع وهي تعزيز املمارسة 
الرياضية واألنشطة في املدارس ونشر الوعي 
الرياضــي الصحي التربوي والتشــجيع على 
ممارسة الرياضة، وحتقيق األهداف الصحية 

والنفسية واالجتماعية.

ونفى مصدر أمني أن يكون هذا احلادث 
متعمدا، مشيرا إلى أن املتسبب في احلادث 
أب مصري كان يوصل بناته إلى املدرسة 
وأصيــب بنوبة ســكري أفقدتــه الوعي 
فانقلبت سيارته، وكذلك أصيب في احلادث 
طالبات أخريات وولية أمر إلى جانب الوافد 
وابنتيه، ونقل املصابون مبن فيهم الوافد 

املتسبب في احلادث إلى العالج.

عايش أكد ضرورة التركيز على القيم اخلاصة وتطوير السمات اخللقية احلميدة

وليد عايش متحدثا خالل االجتماع

رجال اإلطفاء خالل التعامل مع احلادث

«تعليم آمن» تواصل فعالياتها في املدارس
عبدالعزيز الفضلي

 نظمت وزارة التربية 
بالتعــاون مــع وزارتــي 
الصحة والداخلية محاضرة 
توعوية في مدرسة محمد 
إسماعيل الغامن االبتدائية 
بنني التابعة ملنطقة حولي 
التعليميــة، وذلــك ضمن 
الوطنية  فعاليات احلملة 
(تعليم آمن). وقالت مديرة 
املدرسة حصة الشمري «إن 
مثل هذه احملاضرات تعمل 
على بــث الوعي واملعرفة 
لــدى الطلبة، كما نســعى 

جاهدين إلى بذل العطاء واملساعدة في إقامة 
هذا النوع من احملاضرات»، موضحة أن هدف 
احلملة هو توفير بيئة تعليمية آمنة وسليمة 
في ظل الظروف القهرية التي متر بها بلدان 

العالم وجائحة كورونا.
من جهتها، شاركت النقيب بوزارة الداخلية 
سارة جميل في إلقاء كلمة حتدثت فيها عن 
أهمية القواعد املرورية بطريق العبور اآلمن 

وطرق استخدام شبكة اإلنترنت بأمان. 
مــن جانبه، أكــد د.عبــدهللا بهبهاني من 

وزارة الصحــة لطالب املدرســة على أهمية 
االلتزام باالشــتراطات الصحية منها غســل 
اليدين باســتخدام املاء والصابون ووجوب 
مراعــاة توافر التهوية اخلارجية عن طريق 
فتــح النوافذ واألبواب مع أهمية اســتخدام 
املعقمات الكحولية، مشيرا إلى أهمية التزام 
إدارة املدرسة بأخذ قياس درجة حرارة الطلبة 
والعاملني في إدارة املدرسة، مع التشديد على 
ضرورة بذل املزيد من احلرص واملتابعة من 
قبل الوزارات مجتمعة لتحقيق هدف احلملة 

وهو توفير بيئة تعليمية آمنة ونظيفة.

من فعاليات احلملة في مدرسة محمد إسماعيل الغامن


