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البغلي: متكني كبار السن وإشراكهم في التنمية
بشرى شعبان

قــال رئيس مجلــس إدارة 
جمعية رعاية املســنني ومبرة 
البغلــي لالبــن البــار إبراهيم 
البغلــي إن دول العالم حتتفل 
في أول أكتوبر من كل عام بذكرى 
اليوم العاملي للمسنني، هذا اليوم 
الذي أقرتــه األمم املتحدة منذ 
عــام ١٩٩٠م لالحتفــال باليوم 
العاملي للمسنني، بهدف تأسيس 
مظلة دائمة ومشتركة لألنشطة 
املتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل 
املسنني بني جميع دول العالم، 
للتركيز على توعية وتشجيع 
األفــراد واملؤسســات  جميــع 

واملســاهمة بصورة فعالة في 
حتقيق أهدافهم على املستوى 
احمللــي والوطنــي واإلقليمــي 
البغلــي ان  والدولــي. وذكــر 
احتفال هيئة األمم املتحدة باليوم 
العاملي للمسنني لهذا العام يأتي 
حتت شــعار «مرونة املسنات 
ومساهماتهن»، مضيفا أن جائحة 
كورونا فاقمت أوجه التفاوت في 
املجتمع، فخالل السنوات الـ ٣

املاضية زادت اآلثار االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية والصحية 
واملناخية على حياة كبار السن، 
والسيما املسنات الالتي يشكلن 
الســواد األعظــم منهــم. وأكد 
البغلــي أن إعــالن األمني العام 

لهيئة األمم املتحدة في تقريره 
حتت عنوان اخلطة املشتركة، 
والتــي مبوجبهــا مت توجيــه 
الدعوة لكل أفراد ومؤسســات 
املجتمع املدني إلدراج املسنات 
في املراكز املعنية بالسياسات، 
وضمان املساواة بني اجلنسني، 
يضاعف من مسؤوليتنا كعاملني 
في مؤسســات املجتمع املدني 
جتاه النهوض بالعمل اخليري 
التطوعــي واإلنســاني جتــاه 
حتقيــق هــذه الغايــة وجميع 
الغايات األخرى املتعلقة بتمكني 
كبار السن وإشراكهم كعنصر 
فعال في حتقيق املفهوم الشامل 

للتنمية.

إبراهيم البغلي

احلكومية ومنظمات وجمعيات 
املجتمع املدني لتنفيذ األنشطة 
التطوعية واخليرية واإلنسانية، 

ما بعد العرس 

الدميوقراطي

بقلم الشيخ فيصل احلمود املالك الصباح

الذي  الدميوقراطي  العــرس  يتيح 
شــهدته الكويت فرصة ثمينة لتجديد 
احليــاة السياســية في البــالد، وفقا 
للتوجيهات السامية نحو تصحيح املسار، 
بإرساء عالقة بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية قائمة على التعاون وتغليب 
املصلحة الوطنية العليا على ما دونها.

فقــد جــرت العمليــة االنتخابية 
بسالسة ونزاهة يقل نظيرهما في أعرق 
الدميوقراطيات لتدلــل على حضارية 
الكويتيني في ممارســتهم السياسية، 
وتشــربهم الفكرة التي بذرها األوائل 
في أرضهــم الطيبــة وحرصهم على 
دميومة التجربة الدميوقراطية الفريدة 
من نوعها في املنطقة، وكالعادة مشاركة 

الكويتيني تدل على إيجابيتهم ووعيهم 
باملسؤولية، كما تركت أجواء  وحسهم 
ما بعد ظــروف كورونا املتمثلة بغياب 
اإلجراءات االضطراريــة التي فرضها 
الوباء، أريحية في اللقاءات والنقاشات 
التي جرت بني الناخبني واملرشحني، مما 
ساهم في توسيع هوامش التوافقات على 

القضايا الوطنية.
ودللت مشــاركة مختلــف القوى 
السياســية على مناخات الثقة السائدة 
بني مكونات املشهد السياسي الكويتي 
مما يوفر أرضية مالئمة للتفاعل اإليجابي 
واخلالق في خدمة البالد والعباد، ما كانت 
هذه املناخات ممكنة لوال جهود صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو 

ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، حفظهما 
اهللا ورعاهما، من خالل املضامني التي 
ذكرها اخلطاب الســامي التاريخي من 

أجل إشاعة أجواء الطمأنينة.
ومن شــأن هذه العوامل أن تكون 
وصفة جناح لتعزيز االستقرار السياسي 
الداخلي وال يغيب عن أطراف العملية 
السياسية في البالد ضرورة اتخاذ قرارات 
تعطلت لســبب أو آلخر، واملضي قدما 
في عملية البناء ومجاراة التطورات التي 
تشهدها املنطقة والعالم، أدى الكويتيون 
واجبهم الوطني بإدالئهم بأصواتهم لنجاح 
العرس الدميوقراطي وسادت أجواء الثقة 
واحلرص ويبقى البناء على هذه األرضية 

الصلبة مرهونا باألداء حتت القبة.

تكليف رؤساء األقسام
اجلدد في كلية الصحة العامة

ثامر السليم

علمــت «األنباء» مــن مصادر مطلعة فــي جامعة الكويت 
أن مدير اجلامعة د.يوســف الرومي أصدر قرارا بتكليف عدد 
مــن أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وكلية العلوم الطبية 
املســاعدة للقيام بأعمال رؤســاء األقســام العلميــة في كلية 
الصحة العامة باإلضافة إلى عملهم األصلي، على أن يتم تكليف 
أستاذ بقسم تكنولوجيا علوم املختبرات بكلية العلوم الطبية 
املساعدة د.ثازهمبال ماثيو للقيام بأعمال رئيس قسم السياسة 
واإلدارة الصحية واألســتاذ املشارك بقسم الكيمياء احليوية 
بكليــة الطب د.مي املغربي للقيام بأعمال رئيس قســم علوم 
األوبئة واإلحصاءات احليوية. وأشــارت املصادر الى تكليف 
األســتاذ املشارك بقسم الطب النفسي بكلية الطب د.سليمان 
اخلضــاري للقيــام بأعمال رئيس قســم العلــوم االجتماعية 
والسلوكية واألستاذ املشارك بقسم طب األطفال بكلية الطب 
د.داليا العبدالرزاق للقيام بأعمال رئيس قسم ممارسة الصحة 
العامة، واألستاذ املشارك بقسم التشريح بكلية الطب د.علياء 

موسى للقيام بأعمال رئيس قسم ممارسة الصحة العامة.

٣ كاتبات يصلن إلى القائمة الطويلة جلائزة امللتقى للقصة 
القصيرة العربية في دورتها اخلامسة لعام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢

في إطار تبنيها لـ «جائزة امللتقى 
للقصــة القصيرة العربية»، أصدرت 
جامعة الشــرق األوســط األمريكية 
(AUM) القائمــة الطويلــة اخلاصــة 
باجلائزة في دورتها اخلامسة للعام 
٢٠٢١ - ٢٠٢٢، والتي تعد واحدة من 
أهم اجلوائز العربية التي تعنى بفن 
القصة القصيــرة العربية. وقد عبر 
رئيــس مجلــس أمنــاء اجلامعة فهد 
العثمان عن سعادته بتنافس (٢٤١) 

مجموعة قصصية من مختلف البالد 
العربية والعالم على جائزة القصة، 
التي باتت متثل حضور الكويت األهم 
في مشــهد اجلوائــز العربيــة. ومبا 
يشير إلى حالة من االهتمام احلقيقي 
باملشاركة والتنافس في هذا املضمار 
األدبــي عامة، وفي موضوع الســرد 
القصصي خاصة. ومثلت املجموعات 
املشــاركة طيفا واسعا من األساليب 

واألمناط املبدعة والرصينة.

وتشكلت جلنة حتكيم جائزة امللتقى 
للقصة القصيرة لهذه الدورة من: د.عبد 
اهللا إبراهيم، رئيسا، وعضوية كل من: 
د.عبدالقادر فيدوح، ود.خالد رمضان، 
ود.مرمي خلفان الســويدي، ود.عادل 
ضرغام. وقد راعت اللجنة خصوصية 
النوع الســردي للقصة القصيرة من 
جهــة، ومرونة معاييــر التحكيم من 
جهة أخرى، وحافظت على التوازن بني 
األمرين مبا يحترم متاسك النصوص، 

ووحدة موضوعاتها، وتقدير قيمتها 
السردية، وقوتها االبتكارية، مستندة 

إلى معايير أساسية من بينها: 
- جديــة املوضــوع، والتخيالت، 
واألفكار، وكيفية املعاجلة السردية.

- بنــاء الشــخصيات واألحــداث 
وحبكها، أي مجمــل ما يؤلف البنية 

السردية للقصة القصيرة.
- كفاءة األسلوب، وسالمة اللغة، 
وإجادة احلوار، وبراعة السبك اللغوي 

الذي يصهر عناصر القصة في خطاب 
متجانس ومتماسك.

وقــد أخذت اللجنة في حســبانها 
مبــدأ أن األعمال األدبية ال تكتب لكي 
تكافأ باجلوائز، إمنا اجلوائز هي التي 
تسعى إلى املميزة منها. وخلصت جلنة 
التحكيم، بعد نقاشات مطولة، ونظر 
معمق في بنية وجدة مواضيع املجاميع 
القصصية، إلى اعتماد قائمة طويلة 
من ١٠ أعمال، وجاءت حسب الترتيب 

األلفبائي ألسماء املؤلفني، وستصدر 
جائزة امللتقى في شهر نوفمبر قائمتها 
القصيرة املكونة من خمس مجاميع، 
ثــم تنعقد فــي حرم جامعة الشــرق 
األوسط األمريكية (AUM) احتفالية 
اجلائــزة، حيث يحصــل الفائز على 
مبلــغ ٢٠ ألف دوالر ودرع وشــهادة 
اجلائــزة، بينما يحصــل باقي كتاب 
القائمــة القصيرة على ٥ آالف دوالر 

ودرع وشهادة اجلائزة.

توزعت بني األردن والعراق ومصر وتونس واملغرب

د.مرمي خلفان السويدي د. خالد رمضان د.عادل ضرغامد.عبدالقادر فيدوح د.عبد اهللا إبراهيم

األعمال الـ ١٠ حسب الترتيب األلفبائي ألسماء املؤلفني
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