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»األسترالية«: تجديد اعتماد برنامج 
»EAQUALS« اإلنكليزية من

أعلنت الجامعة األسترالية تجديد اعتماد برنامج اللغة 
اإلنكليزية لدى الجامعة من قبل الجمعية المهنية الرائدة 
لتعليم الــلــغــات فــي الــعــالــم »Eaquals« لتقييم واعــتــمــاد 

الخدمات اللغوية.
وقالت الجامعة، في بيان أمــس، إنــه »تــم االعتماد بعد 
التأكد من أن برنامج اللغة اإلنكليزية لدى الجامعة متوافق 

تماما مع معايير الجمعية للجودة«. 
وأوضحت أن الجمعية تصنف كمؤسسة غير ربحية 
أســســت عــام 1991، وتــهــدف إلــى خــدمــة مصالح متعلمي 
اللغات، إضافة إلى مهنة تعليم اللغة، وتعمل المؤسسة 
على تحسين تجربة متعلمي الــلــغــات مــن خــال تطوير 
مــعــايــيــر حـــديـــثـــة لـــتـــدريـــس الـــلـــغـــات وتـــقـــديـــم اعـــتـــمـــادات 

للمؤسسات التعليمية بناء على معايير عالية الجودة.
ولفتت إلى أن اعتماد أول برنامج للغة اإلنكليزية في 
الجامعة األسترالية كــان مــن قبل »Eaquals« عــام 2017، 
موضحة أنه يعتبر أول برنامج لغة إنكليزية في الكويت 

يحصل على االعتماد.
وأشارت الجامعة إلى أنه بعد التدقيق من قبل الجمعية 
تبين أنه يفي بالمعايير العالمية المطلوبة لاعتماد، حيث 
إن مستوى التدريس، وبرامج وتنظيم الــدورات، ومــوارد 
التعلم، واالختبارات، والتقييم، جميعها ذات جودة عالية، 
وأكـــدت المؤسسة أن الجامعة األسترالية حريصة على 
مصلحة طابها وموظفيها، وأن جميع المواد الدعائية 

دقيقة وصادقة.
مــن جــانــبــه، قــال رئــيــس بــرنــامــج اللغة اإلنكليزية لدى 
الــجــامــعــة األســتــرالــيــة د. عــبــدالــســتــار مــحــفــوظــي إن هــذا 
اإلنجاز نتيجة تعاون جميع أقسام الجامعة التي يوجهها 

ويدعمها مجلس األمناء ورئيس الجامعة.

»التطبيقي«: التسجيل في دورات 
»اإلطفاء« ينطلق اليوم

ي »رقيب مشغل آلية إطفاء« و»وكيل عريف مكافحة«
َ
في دورت

● محمد الشرهان
أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
بدء التسجيل للفصل التدريبي الثاني 2022 - 2023 
بالتعاون مع قوة اإلطفاء العام لدورة رقيب مشغل 
آلــيــة إطـــفـــاء لــحــمــلــة شـــهـــادة الــثــانــويــة الــعــامــة ومــا 
يعادلها، ودورة وكيل عريف مكافحة إطفاء لحملة 
شــهــادة الــصــف الــتــاســع ومــا يــعــادلــهــا، اعــتــبــارا من 
اليوم حتى يــوم الخميس 13 الجاري عبر الموقع 
اإللكتروني »www.paaet.edu.kw« وتسجيل طلب 

االلتحاق الخاص بالدورات.
ودعـــت »التطبيقي«، فــي بــيــان صحافي أمــس، 
الــمــتــقــدمــيــن إلــــى مـــراجـــعـــة الـــمـــوقـــع اإللــكــتــرونــي 

ومعرفة المعلومات والتعرف على شروط التقديم 
المطلوبة.

مدة الدورة

وأضــافــت »التطبيقي«: »مــدة دورة وكيل عريف 
مــكــافــحــة إطــفــاء فــصــل دراســــي تــمــهــيــدي وفصلين 
تدريبيين والتدريب الميداني، ويعّين خريجها بقوة 
اإلطفاء العام بأول مربوط رتبة وكيل عريف مكافحة 
إطفاء، بينما مدة دورة رتبة مشغل الية إطفاء هي 
فصل دراسي تمهيدي وفصلين تدريبيين وتدريب 
ميداني، ويعّين خريجها بقوة اإلطفاء العام بأول 

مربوط رتبة رقيب مشغل آلية إطفاء«.

»المهندسين« تدعو »المهندسين« تدعو 
النواب الجدد لتنفيذ النواب الجدد لتنفيذ 

البرامج التنمويةالبرامج التنموية
هـــنـــأت جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن نـــــواب مجلس 
األمة الحائزين على ثقة أبناء الشعب الكويتي، 
متمنية لهم التوفيق والــســداد لخدمة الكويت 
وأبــنــائــهــا، موجهة الشكر والــثــنــاء إلــى الجهات 
ــــرت جــمــيــع الــســبــل لــنــجــاح  الــحــكــومــيــة الـــتـــي وفـ

العملية االنتخابية.
ــر الــجــمــعــيــة الـــمـــهـــنـــدس فــهــد  وقــــــال أمـــيـــن ســ
العتيبي: »نــعــبــر عــن فــخــرنــا واعــتــزازنــا بنجاح 
العرس الديموقراطي، وبطله الشعب الكويتي، 
ــداء الــقــيــادة الــســيــاســيــة للمشاركة  الــــذي لــبــى نــ
واختيار األصلح واألفضل«، معربا عن أمله »في 
أن نشهد خال الفترة المقبلة تعاون السلطتين 
التشريعية والــتــنــفــيــذيــة لــدعــم وتــعــزيــز مسيرة 
اإلصاح ومكافحة الفساد التي بدأتها الحكومة 

خال الفترة الماضية«.
وأضـــاف العتيبي: »نــأمــل مــن االخـــوة الــنــواب 
أن يضعوا نصب أعينهم حل كل المشاكل التي 
تعوق ازدهار وتقدم الكويت، وأن ينظروا بعين 
الجد ليتولى الشباب الكويتي قيادة المستقبل 
وتنفيذ برامج الدولة التنموية، فبسواعد األبناء 
تــبــنــى األوطــــــــان«، الفــتــا إلــــى مــشــاكــل الــتــوظــيــف 
واالرتقاء بالخدمات الصحية وتطوير التعليم 
ودعـــم الــشــبــاب الــكــويــتــي عــمــومــا والمهندسين 

بشكل خاص لتعزيز دورهم التنموي.

هيئة البيئة: سمكة القرش الحوتي
خرجت من منطقة الخيران

أعلنت الهيئة العامة للبيئة، أمس األول، خروج 
سمكة الــقــرش الــحــوتــي مــن منطقة صــبــاح األحمد 

.
ً
البحرية )الخيران( والتي رصدت فيها أخيرا

وقــــال نــائــب الــمــديــر الـــعـــام لــلــشــؤون الــفــنــيــة في 
»الــهــيــئــة«، الــدكــتــور عــبــدالــلــه الـــزيـــدان، فــي تصريح 
صحافي، إنــه منذ رصــد هــذه السمكة في المنطقة 
المشار إليها آنفا تداعت الجهات المعنية في الدولة 
لمتابعة الوضع ومحاولة إخراجها، حفاظا على 

سامة رواد البحر والشاليهات.
وأضاف الزيدان أن الجهات المشاركة في مهمة 

إخـــــراج هــــذه الــســمــكــة الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى الــعــوالــق 
الــنــبــاتــيــة فـــي غــذائــهــا شــمــلــت، إلـــى جــانــب الــهــيــئــة، 
منتسبي المركز العلمي وفريق الغوص )سنيار( 
الـــتـــابـــع لــمــركــز الـــكـــويـــت لــلــعــمــل الــتــطــوعــي وخــفــر 

السواحل.
وأعـــــرب عـــن أمـــلـــه أن يــتــواصــل رواد الــبــحــر مع 
»الهيئة« لتزويدهم بأي بيانات خاصة بمشاهداتهم 
لهذه الكائنات البحرية، معربا عن شكره للجميع 
وللجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على البيئة 

وتنوعها األحيائي الطبيعي.

عبدالستار مع رئيس الجامعة األسترالية عصام زعباوي

فنية »البلدي« تبحث 
تخصيص موقع للمخلفات 

السائلة في صبحان
● محمد جاسم

تعقد اللجنة الفنية في المجلس البلدي 
اجــتــمــاعــهــا غــــدا بـــرئـــاســـة د. حــســن كــمــال، 
لــمــنــاقــشــة طــلــب الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــصــنــاعــة 
تخصيص مــوقــع إلقــامــة مــحــطــة لمعالجة 
المخلفات الصناعية الــســائــلــة فــي منطقة 

صبحان الصناعية. 
وتبحث اللجنة ملف المباني التاريخية 
التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب، فضا عن النظر في االقتراح المقدم 
مــن عــضــوي »الــبــلــدي« الــســابــق مها البغلي 
ومشعل الحمضان بشأن اعتماد المخطط 

الهيكلي الرابع لدولة الكويت. 
ــتــــاب وزارة  ــذلــــك كــ وتــــنــــاقــــش الـــلـــجـــنـــة كــ
ــتـــمـــاع رقــــم 2/ 2022  الـــداخـــلـــيـــة بـــشـــأن االجـ
للجنة الفنية لـ »البلدي« لمناقشة االتفاقية 
االســتــشــاريــة بــشــأن الــخــدمــات االستشارية 
لــدراســة وتصميم واالشـــراف على تحسين 

أداء الطريق الدائري الرابع. 
وتنظر اللجنة في كتاب مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي بشأن دعوة االجتماع الثالث 
للجنة الفنية من دور االنعقاد األول للفصل 

التشريعي الثالث عشر لـ »البلدي«.

»AUM«: 3 كاتبات يصلن إلى القائمة الطويلة 
لجائزة الملتقى للقصة القصيرة بالدورة الخامسة

ــار تبنيها لـــ »جــائــزة  فــي إطــ
ــقـــى لـــلـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة  ــتـ ــلـ ــمـ الـ
العربية«، أصدرت جامعة الشرق 
 )AUM( األوســـــــــط األمــــيــــركــــيــــة
ــة  ــلــــة الـــخـــاصـ ــقــــائــــمــــة الــــطــــويــ الــ
بالجائزة في دورتها الخامسة 
لعام 2021 – 2022، والتي تعد 

واحدة من أهم الجوائز العربية 
عنى بفن القصة القصيرة 

ُ
التي ت

العربية. وقــد تضمنت القائمة 
ــّمـــان  اســــمــــاء 3 كـــاتـــبـــات مــــن عـ

والقاهرة. 
ــلــــس  وعــــــــــّبــــــــــر رئــــــــيــــــــس مــــجــ
أمـــنـــاء الــجــامــعــة فــهــد الــعــثــمــان 

عـــن ســـعـــادتـــه بــتــنــافــس )241( 
مجموعة قصصية من مختلف 
ــبـــاد الــعــربــيــة والـــعـــالـــم على  الـ
جائزة القصة، التي باتت تمثل 
حضور دولة الكويت األهم في 
مشهد الجوائز العربية. وبما 
يــشــيــُر إلـــى حــالــٍة مــن االهــتــمــاِم 

نافس 
ّ
الحقيقّي بالمشاركة والت

في هذا المضمار األدبي عاّمة، 
وفي موضوع السرد القصصي 
ــلــت الــمــجــمــوعــات 

ّ
. ومــث

ً
خـــاّصـــة

ـــا واســــًعــــا مــن 
ً
 طـــيـــف

ُ
ــة ــاركـ ــشـ ــمـ الـ

األســـالـــيـــِب واألنــــمــــاِط الــمــبــدعــة 
والرصينة.

ت لجنة تحكيم جائزة 
ّ
وتشكل

الملتقى للقصة القصيرة لهذه 
الـــــــدورة مـــن الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــه 
ــم، رئــــيــــًســــا؛ وعــضــويــة  ــيــ ــراهــ إبــ
ــل مـــــن: الــــدكــــتــــور عـــبـــدالـــقـــادر  كــ
ــد  ــالــ فــــــــيــــــــدوح، والـــــــدكـــــــتـــــــور خــ
رمــــــضــــــان، والــــــدكــــــتــــــورة مـــريـــم 
خــلــفــان الـــســـويـــدي، والـــدكـــتـــور 
عادل ضرغام. وقد راعت اللجنة 
ــردي  ــســ ــــوع الــ ــنـ ــ خـــصـــوصـــيـــة الـ
ــــن جـــهـــة،  لـــلـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة مـ
ومـــرونـــة مــعــايــيــر التحكيم من 
جـــهـــة أخــــــــرى؛ وحـــافـــظـــت عــلــى 
التوازن بين األمرين بما يحترم 
ــنــــصــــوص، ووحـــــدة  تـــمـــاســـك الــ
موضوعاتها، وتقدير قيمتها 
الــســرديــة، وقــوتــهــا االبــتــكــاريــة، 
مستندة إلــى معايير أساسية 

من بينها: 
- جـــــــــــّديـــــــــــة الـــــــــمـــــــــوضـــــــــوع، 
والــتــخــّيــات، واألفــكــار، وكيفية 

المعالجة السردية.
ـــات  ـــيــ ــــصــ ــخـ ــ ـــشـ لــ -  بــــــــنــــــــاء ا
واألحـــداث وحبكها؛ أي مجمل 
ف البنية السردية للقصة 

ّ
ما يؤل

القصيرة.
ة األســلــوب، وسامة  -  كــفــاء
اللغة، وإجــادة الــحــوار، وبراعة 
ــــذي يــصــهــر  الـــســـبـــك الـــلـــغـــوي الــ
عــــنــــاصــــر الــــقــــصــــة فـــــي خـــطـــاب 

متجانس ومتماسك.
وقـــــــــد أخـــــــــــذت الــــلــــجــــنــــة فـــي 
ــدأ: أن األعـــمـــال  ــبــ حــســبــانــهــا مــ
ــكــافــأ 

ُ
ـــكـــتـــب لـــكـــي ت

ُ
األدبــــيــــة ال ت

بــالــجــوائــز، إنــمــا الــجــوائــز هي 
التي تسعى إلى الممّيزة منها. 
وســــــــــــــوف تـــــــصـــــــدر جــــــائــــــزة 
الـــمـــلـــتـــقـــى فـــــي شــــهــــر نــوفــمــبــر 
قائمتها القصيرة المكّونة من 
خمس مجاميع، ثــم تنعقد في 
ــرم جــامــعــة الـــشـــرق األوســــط  حــ
األمـــيـــركـــيـــة )AUM( احــتــفــالــيــة 
الــجــائــزة، حيث يحصل الفائز 
عــلــى مبلغ عــشــريــن ألـــف دوالر 
ودرع وشهادة الجائزة، بينما 
ــــاب الــقــائــمــة 

ّ
يــحــصــل بـــاقـــي كــــت

القصيرة على خمسة آالف دوالر 
ودرع وشهادة الجائزة.

خلصت لجنة التحكيم، بعد نقاشات مطولة، ونظر معّمق في بنية وجدة مواضيع المجاميع القصصية، إلى اعتماد قائمة طويلة 
من عشرة أعمال، وجاءت حسب الترتيب األلفبائي ألسماء المؤلفين، كاآلتي:

الناشرالمجموعة القصصيةالبلداسم الكاتبت

اد1
ّ
POP LIBRIS EDITIONS ، تونس، 2022مدينة المراياتونساألزهر الزن

 سميكاألردنأماني سليمان داود2
ٌ

ى منها حبل
ّ
األهلية للنشر والتوزيع، عّمان، 2020غيمة يتدل

اخ طاخاألردنإنعام كجه جي3
ّ
الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 2022باد الط

خطوط وظال للنشر والتوزيع، عّمان، 2021سيرك الحيوانات المتوّهمةالمغربأنيس الّرافعي4

نابو للنشر والتوزيع، بغداد، 2020النمر الذي يّدعي أنه بورخسالعراقضياء جبيلي5

دار شهريار للنشر والتوزيع، البصرة، 2022ُدعابة الكاتبالعراقعبد الله طاهر6

دار النسيم للنشر والتوزيع، القاهرة، 2021في مديح الكائناتمصرمحمد رفيع7

الكتب خان للنشر والتوزيع، القاهرة، 2021موسم األوقات العاليةمصرياسر عبد اللطيف8

وش9
ّ
األهلية للنشر والتوزيع، عّمان،2021أرض الخيرات الملعونةالعراق / أميركاياسمين حن

عون، عّمان، 2020فالس الغراباألردنيوسف ضمرة10
ّ
اآلن ناشرون وموز

خالد رمضانعادل ضرغامعبدالقادر فيدوح عبدالله إبراهيم مريم خلفان

الفائزون بالقائمة 
توزعوا بين األردن 

والعراق ومصر 
وتونس والمغرب
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