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«البلدية»: حترير ١٤ مخالفة 
إعالن في حولي

في إطار اجلهود املبذولة من األجهزة الرقابية، كشفت إدارة 
العالقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية 
محافظة حولي بتنفيذ جولة تفتيشــية على احملالت للتأكد من 

التزام أصحابها باالشتراطات والضوابط املعمول بها.
وفي هذا الســياق، قــال رئيس فريق الطــوارئ بفرع بلدية 
حولي إبراهيم السبعان ان اجلولة التي مت تنفيذها على احملالت 
التجارية مبنطقة حولي للتأكد من التزام أصحابها باالشتراطات 
والضوابط املعمول بها أسفرت عن حترير ١٤ مخالفة إعالن حملالت 
لــم تلتزم بالئحة احملــالت العامة متثلت في إقامة إعالن خاص 
بالنشاط دون ترخيص وفتح محل قبل احلصول على ترخيص.

وأكد السبعان على تواصل اجلوالت امليدانية من قبل الفريق 
الرقابي على احملالت التجارية والعقارات بجميع مناطق احملافظة 
لرصــد ومتابعة مخالفي الئحة احملــالت وأنظمة البناء واتخاذ 
اإلجراءات القانونية حيالهــم، داعيا أصحاب احملالت التجارية 
الــى االلتزام بالقوانني واألنظمــة املعمول بها في البلدية جتنبا 

للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى اإلغالق اإلداري.

حترير إحدى املخالفات خالل اجلولة

«القوى العاملة»: توفير الفرص الوظيفية 
واخلدمات اإللكترونية لذوي اإلعاقة

بشرى شعبان

أكــدت الهيئــة العامة للقــوى العاملة 
حرصها على تقدمي كل خدماتها لألشخاص 

ذوي االعاقة.
وحددت الهيئة في بيان لها مبناسبة 
اليوم العاملي لالشخاص ذوي االعاقة أبرز 
اخلدمات املقدمة لهذه الفئة، ومنها استقبال 
وتقدمي كل اخلدمات اإللكترونية عن طريق 
منصة «فخرنا» ومنها مكافأة اخلريجني 
وبدل البحث عن عمل وتأمني ضد البطالة 
والفرص الوظيفية، إلى جانب تقدمي كل 
خدمات اإلرشــاد الوظيفي، باالضافة الى 

حتديث بيانات الباحثني عن عمل وحديثي 
التخــرج وذوي اخلبرة وترشــيح ذوي 
اإلعاقة ســواء كان حضورهم شــخصيا 
أو عــن طريق التقــدمي مبنصة «فخرنا» 
للتوظيف على متطلبات الشركة الراغبة 

في تعيينهم.
وأشارت الهيئة الى التواصل مع مرشحي 
فئة ذوي اإلعاقة عن طريق إرســال إمييل 
لتوضيــح الوصــف الوظيفــي للفرصــة 
املعروضــة، باإلضافة الى االتصال هاتفيا 
عليهــم لشــرح طبيعــة العمــل ومتابعة 
ترشيحهم والتواصل مع الشركة والباحث 

من ذوي اإلعاقة ملعرفة نتائج املقابلة.

الطريجي: «إعالم رافد وهادف» باكورة «الكشافة العرب» بالكويت
عبدالعزيز الفضلي

انطلقت صباح أمس أعمال 
امللتقــى اإلعالمــي األول لرواد 
الكشافة العرب والذي تستضيفه 
جمعية الكشافة الكويتية برعاية 
رئيس مجلس اإلدارة د.عبداهللا 
بالتعــاون  الطريجــي، وذلــك 
والتنســيق مع االحتاد العربي 
لرواد الكشافة واملرشدات حتت 
شــعار «إعــالم رافــد وهادف» 
ويســتمر حتــى ٨ من الشــهر 
اجلــاري. وقال د.الطريجي في 
تصريح للصحافيني على هامش 
امللتقى إن الكويت حريصة على 
دعم االحتاد وأنشطته الكشفية 
التطوعية، مشيرا إلى أن إقامة 
هذا امللتقى هو افتتاح وباكورة 
انتقال مقر االحتاد إلى الكويت. 
وأضاف أن جنــاح الكويت في 
تنظيــم امللتقى الكشــفي الذي 
أقيم في شهر مايو املاضي جعل 
الكثيــر من اإلخــوة واألخوات 
حريصني على املشاركة في أي 
نشــاط يقام في الكويت نظرا 
ملا وصلت إليه ســمعة ومكانة 
الكشــافة الكويتية في اخلارج 
من حســن تنظيــم وإدارة في 

واملرشــدات فتحــي فرغلي إن 
هناك ١٣ جمعية كشفية عربية 
مشــاركة في امللتقى الذي يعد 
حدثا كبيرا تستضيفه الكويت 
ممثلــة بجمعيتهــا الكشــفية، 
مشيرا إلى أن ذلك ليس بغريب 
على الشقيقة الكويت وهي التي 
احتضنــت في مايو أكبر حدث 
كشفي عربي حقق جناحا مميزا.

وأضــاف فرغلــي: فــي هذا 
امللتقــى يجتمــع أعضاء جلنة 
التوثيق مع ممثلي اإلعالم في 
الدول العربية للتنســيق فيما 

االحتاد العربي لرواد الكشافة 
واملرشدات حســن السبتي إن 
اإلعالم والعالقــات العامة هما 
املرآة التي تعكــس صورة أي 
منظومــة وتدعمها فــي عيون 
وعقول وقلوب أفراد املجتمع، 
مشــيرا إلى أن وسائل اإلعالم 
لهــا تأثيــر ودور إيجابي على 
البشــرية، حيث جعلت العالم 
قرية صغيرة واحدة، فاإلعالم 
ساهم في تقليص املسافات بني 
مجتمعات متباعــدة جغرافيا، 
فأصبــح العالم اخلارجي كأنه 

يعيش معنا مبجتمع واحد.
وأضاف الوسيلة اإلعالمية 
الفاعلة واملهمة هــي تلك التي 
حتقق أعلى نســب االنتشــار، 
والتأثيــر فــي املجتمــع، وهذا 
يتطلب دراسة متعمقة، وفهما 
للمحيــط الــذي ينتمــي إليــه 
اإلعالمي، فوسائل اإلعالم ليست 
مؤسسات معزولة عن مجتمعها، 
بل هي عنصر فاعل، الفتا إلى أنه 
ال ميكن أن تنجح وسيلة إعالمية 
دون العمل على نسج املضامني 
مبصداقية، والرسائل بأسلوب 
العرض املقنع، واملشوق للفئة 

املعنية بها.

بينهم من اجــل العمل العربي 
التوفيــق  املشــترك، متمنيــا 
والنجاح جلميع املشاركني في 
هذا التجمع العربي املهم، معربا 
عن بالغ شكره وتقديره للكويت 
وهي احلضن الدافئ للكشــافة 
العربيــة علــى احتضــان مقر 
االحتاد العربي لرواد الكشافة 
واملرشدات، والشكر موصول الى 
رئيس جمعية الكشافة الكويتية 
د.عبداهللا الطريجي على جهوده 

املتميزة إلجناح هذا امللتقى.
مــن جانبه، قــال أمني عام 

خالل انطالق أعمال امللتقى اإلعالمي األول لروادها مبشاركة ١٣ دولة

د.عبداهللا الطريجي وحسن السبتي يفتتحان امللتقى مبشاركة إبراهيم البغلي     (أحمد علي)  

امللتقيات، وهذا إجناز يســجل 
باسم الكويت ومنتسبي احلركة 

الكشفية ومجلس اإلدارة.
وذكر د.الطريجي أن مشاركة 
١٣ دولة عربية في امللتقى شيء 
يثلــج الصــدر ويــدل على أن 
للكويت مكانة كبيرة في قلوب 
الدول العربية، متمنيا التوفيق 
والنجاح جلميع املشاركني في 
امللتقــى وأهال بهم فــي بلدهم 
الثانــي الكويــت. مــن جانبه، 
قال رئيس اللجنــة التنفيذية 
باالحتاد العربي لرواد الكشافة 

الرشيدي: حتفيز خيال املعلم والطالب يسهم في تبسيط املناهج
ندى أبونصر

أكدت املتخصصة في الدمى 
ومسرح العرائس باملعهد العالي 
للفنــون املســرحية د.خلــود 
الرشيدي أهمية حتفيز اخليال 
لدى املعلم والطالب للســيطرة 
على املناهج وتبسيط املعلومات، 
مبينة أن جيل ما قبل «السوشيال 
ميديا» يختلف عما بعده، ففيه 
يعيش الطالب بعالم افتراضي.

جاء ذلك خالل ورشــة «دور 
العرائس في العملية التعليمية 
وصناعتهــا» في مدرســة جون 
الكويت النموذجية أمس. وقالت 
الرشــيدي إن هذه الورشــة هي 
األولــى فــي تاريــخ «التربية» 
والتــي نقدمهــا مبدرســة جون 
الكويت النموذجيــة عن الدمى 
برعاية وحضور مراقب التقنيات 
التربوية واملكتبــات في مبارك 
جاســم  التعليميــة  الكبيــر 
الفيلكاوي، وفواز الفواز، ومنى 
الرمضان، وبالتعاون مع نقابة 

معينا. وأضافــت أن الهدف من 
الورشة محاولة لتعليم الطالب 
طرق جديدة وسهلة في التعامل 
مع الدرس وتنشيط اخليال لدى 
املعلم واملتعلم والسيطرة على 
املناهج وفهم املعلومات، مؤكدة 
ان جيــل مــا قبل «السوشــيال 
ميديــا» يختلف عمــا بعده ألن 

الرمضــان ان الطالــب في جميع 
وخاصــة  العمريــة،  املراحــل 
االبتدائية وفئة ذوي االحتياجات 
اخلاصة وبطيئي التعلم يحتاج 
الى أن يــرى فالعامــل البصري 
لــه دور كبير ومهم في التعليم. 
وتابعت: لهذا سعيت الى حتويل 
املنهــج املدرســي الى مســرحية 
مبسطة لكي يســتوعب الطالب 
املعلومة بشــكل افضــل وتقدمي 
املنهج بصورة بصرية، مشــيرة 
الى أن الورشة تشمل ثالثة دروس 
عن اجلهاز الهضمي والسلســلة 
الغذائية والالفقاريات ودورة حياة 
احلشرات لتبسيط مادة العلوم 
للطالب بطرق جتعله الطالب يحب 
املادة. من جانبه، بني رئيس نقابة 
العاملني في تكنولوجيا التعليم 
فواز الفواز ان الورشة لها أهمية 
كبيــرة فــي العمليــة التعليمية 
للربــط بني الطالــب واملعلم من 
خالل الدمى التعليمية وتسهيل 
إيصال املعلومة وتشجيع وصقل 

مواهب املتعلمني.

الطالب يعيــش خالله في عالم 
افتراضي، مشددة على أن املسرح 
املدرسي ضروري وحضور الدمى 
كشخصية بسيطة ضرورة يجب 
أن تكون في املناهج املدرســية.

بدورهــا، ذكرت املتخصصة في 
مســرحة املناهج خريجة املعهد 
العالي للفنون املســرحية منى 

خالل ورشة «دور العرائس في العملية التعليمية وصناعتها» مبدرسة جون الكويت النموذجية

جانب من العرائس خالل ورشة العمل مبدرسة جون الكويت
د.خلود الرشيدي خالل استخدام «الدمية» في شرح املادة 
الدراسية         (متني غوزال)

العاملني في تكنولوجيا التعليم 
التعليمية»  الوســائل  «صنــاع 
مبنطقة مبارك الكبير، الفتة الى 
تقدمي شــرح حــول تاريخ وفن 
التعليم  العرائــس ودوره فــي 
وعمــل ٦٠ دميــة خــالل وقــت 
قياســي، وتقدمي حــول ٤ أنواع 
من الدمى كل منها تخص درسا 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

اإلبهار هو اإلدهــاش واللمعان وقوة 
الضوء الذي قد يفقد البصر من جماله!

اختيــار متيــز باجلــرأة والتواصــل 
وحتمــل أثقال التكاليف، ذلك هو يوم أن 
ارتأت قطر أن تستضيف العالم كله على 
أراضيهــا باســتضافة كأس العالم لكرة 
القدم بثقة وقــدرة فاقت الوصف ودون 
خــوف مــن ضخامة املشــروع وتكاليفه 
ونتذكــر مــا حصــل من هذيــان ورفض 
ومشاكســة ومعارضــة، فكثير من هول 
املفاجأة كانوا غير مصدقني، ومنها دول 
عربية وأخرى راهنت على فشل دولة قطر، 
وكثرت األقاويل والشــائعات، لكن دولة 
قطر كانت كاإلســفنجة امتصت كل هذه 
االنتقادات بروح احلزم واملصداقية وبدأت 
في مشوارها احلضاري معتمدة على اهللا 
عز وجل ثم أميرها الشاب الطموح القائد 
وشعبها الوفي وصدق قياداتها وتصميمهم 
على ركوب املستحيل إلجناح هذا املشروع 
غير املسبوق عربيا وخليجيا وإسالميا 

ومن دول العالم الثالث!
لم تعبــأ قطر باعتــراض املعترضني 
ولم تؤثر فيها أصوات املرجفني من غيرة 

وحسد وتشكيك وتثبيط!
مساران مشت فيهما غير مكترثة بالقيل 
والقال، واضعة الهدف ســاعية لتحقيقه 
مهما كلفها هذا من جهد ومال، وجنحت!

وأرى أن مــن أهم أســباب النجاحات 
القطرية ما يلي:

٭ أزاحت االتكالية
ما أعجبني وأعجب اجلماهير العربية 
واملســلمة ان دولة قطر اتخذت من قول 
الرســول ژ: «اعقلها وتوكل».. نبراسا 
ودستورا لها في املضي في مسيرة النجاح، 
واضعة قول علي بن أبي طالب ے دليال 
وهو القائل: «التواني هو الكسل، وتضييع 
احلزم وعدم القيام على مصالح النفس، 
وترك التسبب، واالحتراف واإلحالة على 
املقادير وهذا من أقبح األفعال». وصدقوا 

في التنفيذ والتطبيق وبجدارة!
يقول الشاعر:

لسنا وإن كرمت أوائلنا
  يومًا على األحساب نتكُل

نبني كما كانت أوائلنا
  تبني ونفعل مثل ما فعلوا

٭ درست االحتماالت
يا اهللا.. كم رائعة هي دولة قطر، ألنها 
في هذا املشروع درست نظرية االحتماالت، 
خاصة (العشوائية) وركزت على بديهيات 
االحتمال وأعطت هذا األمر أهمية قصوى 
من حيــث املتغير العشــوائي والتوزيع 
االحتمالي.. نظرة الى قطر من علو.. أليست 

محققة أعجوبة هذا الزمان؟!

٭ ومضة: بعد هذا النجاح القطري سيظل 
هناك (صندوق أسود) وأسرار ال يعلمها 
إال اهللا، ويحق لها أن تفرح أميرا وحكومة 
وشعبا بهذا (اإلجناز واإلبهار) التاريخي 
املســتحق والذي جمع العرب واملسلمني 
وأظهرنا (أمة وسطية) وأصحاب همم ال 
تنكسر، إن كان القرار موحدا ويقوده قائد 
ميلك الرؤية واحلســم واحلزم والرحمة 
كمــا رأينا هذا فــي أجمل صورة في قطر 
احلبيبة وأميرها احلكيــم متيم، ودامت 

إجنازاتكم وأفراحكم!

٭ آخــر الكالم: جناح قطر في اســتضافة 
املونديــال الــذي جذب اهتمام األوســاط 
السياسية والرياضية في العالم يستحق 
ان يــدرس فــي كليــات اإلعــالم العربية 

واإلسالمية.. براڤو قطر!

٭ زبدة احلچي: أقولهــا صريحة: إن «قوة 
قطر الناعمة» اليوم وما حققته من تقارب 
بني الشعوب يستحق التوقف، فما حققه 
اإلخــوة القطريون في هذه االســتضافة 
الرياضية وفعالياتها جعل اسم قطر على 
لسان مليارات من البشر في دول العالم.

شــكرا دولة قطــر.. غّيــرِت الصورة 
النمطية للعرب واملسلمني وأصبح ينظر 
للعرب واملسلمني على انهم أصحاب قيم 
ومبادئ، فكان هذا االحترام والتعامل الراقي 

واحلفاوة الكرمية من أهلنا في قطر!
لقد وعدت دولة قطر العالم وشعوبه 
بتنظيــم (دورة الــدورات) وجنحت إلى 
حــد كبير فــي الوفاء بهذا الوعد وشــهد 

لها اجلميع.
ملاذا هذا النجاح القطري؟

هذا هو السؤال الذي يطرحه كل عربي 
وخليجي ومسلم.

ليســت القدرة املالية فحسب، فهناك 
دول عربية غنية.

علينــا كعــرب ومســلمني أن نفخــر 
بهذا اإلجنــاز القطري، وعلينــا أن نعلم 
ان االهتمــام بالتعليم والتخطيط اجليد 
واإلرادة هي السبيل لتحقيق الهدف املنشود 

بعيدا عن الوعود الزائفة والوهم!
جناح قطر هو جنــاح ومفخرة لدول 
اخلليج العربية والدول العربية واإلسالمية 
وكل الدول املتخلفة التي تنشــد التطور 

والتنمية.
مبروك جناح دولة قطر وهذه (ظاهرة 
إيجابية) حتسب ألمة العرب قادتها قطر 
بكل جدارة واحترافية، ما جعلها تستحق 
نظرة اإلعجاب العاملية.. وبراڤو يا قطر!

.. في أمان اهللا.

ومضات

اإلبهار 
القطري!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

عادل املرزوق لـ «األنباء»: فترة املربعانية تبدأ الثالثاء 
قال اخلبير الفلكي عادل 
يوســف املرزوق إن فترة 
«املربعانيــة» ســتبدأ غدا 
الثالثاء وذلك مع بداية نوء 

اإلكليل في منازل القمر. 
املــرزوق، في  وأوضح 
لـــ «األنبــاء»،  تصريــح 
أن فتــرة الوســم تنتهــي 
اليــوم االثنــني فيمــا تبدأ 
فتــرة «املربعانيــة» التي 
مدتها ٤٠ يومــا في اليوم 
التالي، وذكــر لنا األجداد 
في املاضي أن أول عشــرة 
أيام من «املربعانية» حتسب 
وكأنها من أيام فترة الوسم 
واستمرارا لفترته وتأخذ 

ان فترة الوسم في الواقع 
متتــد ٦٢ يومــا فــي هذه 
احلالة، وأن فترة املربعانية 
تصبح في هذه احلالة مدتها 
شــهر واحد هذا تفسير ملا 
ذكــره األجداد فــي أن أول 
عشرة أيام من املربعانية 

تكملة للوسم.
وتابع: املربعانية ستبدأ 
هذه السنة في يوم الثالثاء 
٦ اجلاري، وهو بداية نوء 
األكليل في منازل القمر أو 
حســاب أهل البر حسبما 
يسمى هنا في الكويت، وفي 
فترة املربعانية وبتاريخ ٢٠
اجلاري يبدأ «نوء القلب».

وذكر أن «نوء القلب» هو 
النوء الثاني في املربعانية 
والــذي تتزامن بدايته مع 
ظهور النجم األحيمر والذي 
هو مؤشر على نهاية الرياح 
الشــديدة املعروفة باســم 
«ضربة األحيمر» املشابهة 
لفترة السرايات، حيث يرى 
هــذا النجم فــي الفجر في 

جهة اجلنوب.
وأضــاف: كذلــك فــي 
املربعانية في ثاني يوم من 
«نوء القلب» ٢١ اجلاري يبدأ 
برج اجلدي، حيث تتعامد 
الشمس على مدار اجلدي 
والذي يقع على خط عرض 

٢٣٫٥ جنوب خط االستواء 
مع تعامد الشمس على مدار 
اجلدي يدخل فصل الشتاء 
ويكون الليل في هذه الفترة 
في غاية طوله والنهار في 

غاية قصره.
وختم املرزوق: تنتهي 
فترة املربعانية في نهاية 
«نوء الشولة» الذي ينتهي 
في يوم ١٣ يناير املقبل مع 
دخول برد البطني الذي يبدأ 
هذا البرد في ١٤ يناير املقبل 
ويقــول ســاجع اجلزيرة 
العربية عن «نوء الشولة» 
(برد الشولة يرد البرد من 

أوله).

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

مأخــذه، ومن املعروف أن 
فترة الوسم مدتها ٥٢ يوما، 
وهذا يعني في هذه احلالة 


