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بها الناطقة  غير  للجاليات 

»التعريف باإلسالم« تصدر الطبعة الثانية 
من سلسلة »علمني العربية«

أوضح مدير جلنة التعريف باإلسالم  
فريد العوضي بأن اللجنة تولي أهمية 
كبيرة لتعليم اللغة العربية للناطقني 
بغيرها من املسلمني اجلــدد واجلاليات 
املتواجدة بالكويت، و كذلك كون تعليم 
اللغة العربية أحد أهداف اللجنة، بل هي 
فكرة االنطالقة األولــى لتأسيس جلنة 
ــك عــام 1978.  التعريف بــاإلســالم وذل
مــؤكــدا على توظيف اللجنة للتقنية 
احلديثة في خدمة مجال تعليم العربية 
للناطقني بغيرها حيث يستطيع املتعلم 
الدخول لعرض مرئي للمادة العلمية 
عن طريق رابــط مرفق في موقع جلنة 

التعريف باإلسالم.
ــذا االهــتــمــام واحلـــرص من  ويــأتــي ه
جلنة التعريف بــاإلســالم على إصــدار 
هذه املناهج حتقيقاً لرؤية اللجنة بأن 

تصبح املرجعية األولى في مجال رعاية 
املهتدين اجلدد ثقافياً وفي مجال تعليم 

اللغة العربية للناطقني بغيرها.
ومن منطلق هذا الدور أوضحت رئيس 
قسم الفصول الدراسية باإلدارة النسائية 
بالروضة  لطيفة السعيد أن قسم الفصول 
الدراسية بلجنة التعريف باإلسالم قام 
بإعداد سلسلة »علمني العربية« والتي 
تشمل ستة مستويات متدرجة ، تهدف 
هذه السلسة إلى مساعدة غير الناطقني 
بالعربية على التعامل مع مواقف احلياة 
اليومية كما تهدف تعليم املهتدين لغة 
القرآن الكرمي هذه اللغة اجلميلة الغنية 
بثروتها وتراثها وذلك لكي يتمكنوا من 

اتقان تالوة القرآن الكرمي.
ــي إعــــداد هــذه  ـــي ف وبــيــنــت أنـــه روع
السلسلة حتقيق الــكــفــايــات الــثــالث، 

الكفاية اللغوية والتي تضم مهارات 
اللغة األساسية وهي االستماع والتحدث 
والــقــراءة والكتابة إلــى جانب الكفاية 
االتصالية والكفاية الثقافية والتي متثلت 
ـــإدراج مفاهيم تــعــّرف غير املسلمني  ب
باإلسالم  وتعاليمه لعلها تكون باباً لهم 

للدخول باإلسالم.
وأضــافــت أنــه بفضل الله فقد نفذت 
ــاب »علمني  ــت الــطــبــعــة األولــــى مــن ك
العربية« املستوى األول والــذي طبع 
منه 4000 نسخة حيث قامت اللجنة 
بتنظيم مــئــات الــــدورات لــدارســني من 

جنسيات مختلفة مــن دبلوماسيني 
وأطباء ومدرسني وممرضني وموظفني 
في مجاالت شتى ممن هم بحاجة لتعلم 
اللغة العربية للتواصل مــع املجتمع 
الذي يعيشون فيه.  وأوضحت السعيد 
أنه مت إعداد الطبعة الثانية وهي طبعة 
معدلة ومنقحة متيزت بسهولة وبساطة 
املفردات والتراكيب اللغوية باإلضافة 
ــى كثافة الــتــدريــبــات وذلـــك تسهيالً  إل
للدارس على استيعاب اللغة كما متيزت 
الطبعة الثانية بإدراج نصوص أصلية 

مستمدة من الواقع.

فريد العوضي

وزير »األوقاف« تفقد »هيئة القرآن 
الكرمي« واطلع على سير عملها

قام وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير 
الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة أمس اخلميس 
بجولة تفقدية إلى الهيئة العامة للعناية بطباعة 

ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومهما.
وقــالــت الهيئة فــي بيان صحفي إن الوزير 
ــة عــلــى اإلدارات  الشعلة اطــلــع خـــالل اجلــول
واألقــســام واملــوظــفــني وعلى آلية عمل الهيئة 
وعلى عدد من إصدارات الهيئة املتنوعة وأبرزها 

مصحف الكويت وموسوعة الكمال في أسماء 
الرجال.

وذكر البيان أن الشعلة اجتمع مع املدير العام 
للهيئة الدكتور فهد الديحاني وعدد من املسؤولني 
بالهيئة لالطمئنان على خطة سير عملها وآخر 
املستجدات بشأن مبنى مطبعة املصحف الشريف 
واملبنى اإلداري للهيئة واملشاريع التي تعتزم 

الهيئة تنفيذها باخلطة االستراتيجية املقبلة.

الوزير فهد الشعلة يطلع على سير العمل

ضمن  تدريبية  برامج   3 يختتم  »احملاسبة« 
2020/2019 لسنة  التدريبية  خطته 

اختتم ديـــوان احملــاســبــة 3 بــرامــج تدريبية 
األول بــعــنــوان )فــحــص احلــســابــات اخلتامية( 
والثاني بعنوان )قواعد بناء احملافظ االستثمارية 
وأســاســيــات مراجعتها واحلـــد مــن مخاطرها( 
والثالث )ورشة عمل احلضور القيادي والبصمة 
الشخصية( في إطار تنفيذ خطته التدريبية لسنة 

.2019/2020
واستهدف البرنامج األول )فحص احلسابات 
اخلتامية( تنمية مهارات املشاركني فيما يتعلق 
بإقفال احلسابات باجلهات احلكومية وفحص 
احلساب اخلتامي، وإعداد التقارير بنتائج الفحص.

كما تناول البرنامج املوجه إلى كافة املدققني في 
جميع قطاعات الديوان تعريف احلساب اخلتامي 
وأهميته، والعالقة بني املوازنة واحلساب اخلتامي، 
وآلية فحص احلساب اخلتامي التقارير الشهرية 
وربــع السنوية، وفحصه من واقــع دليل التدقيق 
الــعــام، وفحص احلسابات اخلــارجــة عــن أبــواب 
امليزانية والعهد والسلف واألمــانــات، باإلضافة 
إلى أهمية إعــداد تقرير بنتائج فحص احلسابات 

اخلتامية.
أما البرنامج الثاني الذي جاء بعنوان )قواعد 
بناء احملافظ االستثمارية وأساسيات مراجعتها 
واحلــد من مخاطرها( تضمن تعريف املشاركني 
ــي وطبيعة األدوات  ــال بــأهــداف االســتــثــمــار امل
االستثمارية وإصدارات األوراق املالية وأسعارها 
وأسواق طرحها، باإلضافة إلى كيفية قياس مخاطر 

احملافظ االستثمارية ومتطلبات اإلفصاح.
وتطرق البرنامج املوجه إلى كافة املدققني في 
قطاع اجلهات املستقلة وقطاع اجلهات امللحقة 
والشركات إلى أهــداف االستثمار املالي وطبيعة 
ــدارات األوراق املالية  األدوات االستثمارية، وإص
ــم األنظمة في  وأســعــارهــا وأســـواق طرحها، وأه

األسواق العاملية.
كما تــنــاول احملــافــظ االستثمارية وتكوينها 
وأنواعها، واألدوات االستثمارية في أهم األسواق 
العاملية، ومهارات وعمليان حسابية أولية يتقنها 
مدراء احملافظ، باإلضافة إلى قياس مخاطر احملافظ 

االستثمارية.
واســتــهــدف الــبــرنــامــج الــثــالــث )ورشــــة عمل 
احلضور القيادي والبصمة الشخصية( تعريف 
املشاركني بكيفية ترك االنطباع عن القائد في ذهن 
اآلخرين، واكسابهم مهارات عن خصائص القيادة 

وحتسني التواصل مع زمالء العمل والرؤساء.
وتضمن البرنامج املوجه إلى كافة اإلشرافيني 
إلــى بناء العقلية القيادية، واكتشاف الصفات 
واملمارسات القيادية، وتكوين األمنــاط القيادية، 
وتــطــويــر الــوعــي الــقــيــادي والتحكم فــي الـــذات، 
ــاص الــقــيــادة  ــي الـــذاتـــي خلــص ــوع ــاب ال ــس ــت واك
واالحتياجات للتطوير املهني، واكتشاف وتطوير 
أسلوب القيادة اخلاص باإلشرافي، باإلضافة إلى 
كيفية توجيه املرؤوسني وحتفيزهم للعمل بدون 

كلل.

يحتفل  البريطاني  الثقافي  املجلس 
املتحدة  اململكة  خريجي  بإجنازات 

أطلق املجلس الثقافي البريطاني بالكويت للسنة 
الثانية على التوالي اجلــائــزة املرموقة احتفاال 
باإلجنازات املميزة خلريجي اململكة املتحدة حول 

العالم. 
وتعد جائزة الدراسة في اململكة املتحدة مفتوحة 
أمام اخلريجني الذين يعيشون في أي مكان خارج 
اململكة املتحدة لالحتفاء مبزيد من قصص جناح 

خريجي اململكة املتحدة في املجاالت املختلفة.
واملرشحون النهائيون والفائزون باجلوائز هم 
رواد في مجاالتهم، استخدموا خبراتهم الدراسية 
بإحدى جامعات اململكة املتحدة لتقدمي مساهمة 
إيجابية في مجتمعاتهم وصناعاتهم وبلدانهم، 
حيث تسلط جوائز خريجي اململكة املتحدة الضوء 
على تأثير وقيمة التعليم العالي في اململكة املتحدة 
وتــرفــع مــن املستوى الــدولــي لــهــؤالء اخلريجني 
وجامعاتهم وكافة املؤسسات التعليمية في اململكة 

املتحدة.
وســيــكــون الــتــقــدمي لــهــذه اجلـــائـــزة مفتوحا 
للخريجني الذين درسوا في اململكة املتحدة واملقيمني 
حالياً في الكويت، أو من معهد معترف به رسميا 
لدراسة الشهادة اجلامعية في اململكة املتحدة ملدة ال 

تقل عن فصل دراسي.
وميكن خلريجي اململكة املتحدة تقدمي الطلب 
ألنفسهم أو ترشيحهم من قبل شخص آخر، واملوعد 
النهائي لتقدمي الترشيحات هو 13 أكتوبر واملوعد 

النهائي لتقدمي الطلبات هو 28 أكتوبر املقبل.
وسيتم تأهيل جميع املرشحني النهائيني تلقائيا 
للمشاركة فــي جــوائــز اخلريجني على املستوى 
الوطني في دولة الكويت وعلى املستوى العاملي 

أيضاً.
وسيتم اإلعالن عن املتأهلني النهائيني للجوائز 
على املستوى الوطني في فعالية احتفالية بارزة 
سيتم فيها اإلعالن عن الفائزين واالحتفال بهم إلى 

جانب املتأهلني النهائيني في هذا احلفل.
كما سيتم اإلعالن عن املرشحني النهائيني جلوائز 
اخلريجني على املستوى العاملي في مارس 2020، 
تليها الفائزون في مارس/ أبريل 2020، وسيتم 
االحتفال بها في حملة الكترونية لتعريف وتعزيز 
قــصــص جنـــاح املــرشــحــني، ويــحــصــل الــفــائــزون 
باجلوائز العاملية على فرصتهم لتعريفهم دولياً 
وتوسيع شبكاتهم املهنية وتعزيز حياتهم املهنية 

خالل زيارة إلى اململكة املتحدة.

غالف الكتاب اجلديد

كاتبتان كويتيتان تتسلمان جائزة الشارقة 
إلبداع املرأة اخلليجية

الكويتيتان  الكاتبتان  تسلمت 
أمــل الرندي وفاطمة شعبان جائزة 
الشارقة إلبــداع املــرأة اخلليجية في 
حفل أقيم مساء األربعاء حتت رعاية 

رسمية من إمارة الشارقة.
وفــازت الــرنــدي بجائزة ابداعات 
ـــك عــن عملها  املــــرأة اخلليجية وذل
)مفاجأة ابــي( وهي عبارة عن قصة 
أدبية موجهه للطفل فيما فازت الكاتبة 
فاطمة شعبان بنفس اجلــائــزة عن 

قصتها لالطفال )رحلة اللوزتني(. 
ــي تــصــريــح لـ  ــت الـــرنـــدي ف ــال وق
)كونا( عقب تسلم اجلائزة إن هذا هو 
فوزها األول بجائزة الشارقة إلبداع 
املرأة اخلليجية فيما حصلت من قبل 
على جائزة حاكم عجمان الشيخ راشد 
بن حميد األدبية مرتني متتاليتني عن 
قصتيها )جنــم املستطيل األخضر( 
و)أجــمــل عقاب( اللتني تــدعــوان إلى 

التسامح عند الطفل.
ــن سعادتها  ــدي ع ــرن ــت ال ــرب وأع
بتمثيل الكويت هي وزميلتها شعبان 
ــان  ــذه اجلــائــزة »وك فــي منافسات ه
لنا شرف متثيل وطننا الغالي بهذه 
املناسبة اخلليجية املهمة وفــوزي 
ــو فــوز  وزمــيــلــتــي بــهــذه اجلــوائــز ه

للكويت في املقام األول«.
 وأكـــدت أن فــوزهــا بــاجلــائــزة هو 
»تتويج لتجربتي التي باتت في عامها 

الرابع عشر في كتابة أدب الطفل«.
ــول القصة الفائزة باجلائزة  وح
)مفاجأة ابــي( اوضحت الرندي انها 
تتضمن أفكارا مهمة ومفيدة للطفل 
وفي عالقته بأبيه وعاجلت موضوع 
تغير أفكار الطفل التي تشجعه على 
التعامل مــع احمليطني بــه بتواضع 
وأخــــالق عــالــيــة ويقتنع بــضــرورة 

مراعاة احلاالت اإلنسانية. 
وأشارت إلى أن القصة تهدف أيضا 

إلى معرفة كيف يكون األب قدوة البنه 
وكيف يكتسب االبن الصفات احلميدة 
من أبيه ويفهم معنى القيادة احلقيقية 
ويقتنع بأهمية التسامح في احلياة 
وضرورة احترام اآلخر وتقديره مهما 
كانت رتبته االجتماعية ومركزه في 

العمل.
وقالت الرندي »اعتمدت في القصة 
أسلوبا مبسطا يرتكز على فضيلة 
ــاع بعيدا عــن أســلــوب التلقني  ــن اإلق
ــات مــرفــوضــا وال  واملــوعــظــة الـــذي ب
يتناسب مع ما تطرحه الطرق احلديثة 

في التربية اليوم«.
ونوهت مبا تقدمه امــارة الشارقة 
من دعم لثقافة املرأة اخلليجية املبدعة 
وتشجيعها على استكمال دورها في 
رفع مستوى أدب الطفل مشيدة بحسن 
التنظيم واالحترافية في تقييم األعمال 

األدبية املشاركة في هذه اجلائزة. 
من ناحيتها قالت الكاتبة الكويتية 
فاطمة شعبان ان قصتها الفائزة 
)رحلة اللوزتني( تتحدث عن جانب 
خيالي في عالم الطفل وتقدم حلوال 
لبعض املشكالت التي تواجه األهل 
مع أطفالهم في توصيل فكرة صحية 
أو غذائية أو دراسية وكتبتها بأسلوب 
ــذب الطفل وجعله  فيه مــغــامــرة جل

متحمسا لقراءتها.
وبينت شعبان أنها مهتمة برسالة 
الطفولة وادبها منذ تسعينيات القرن 
املاضي وتعمل من أجل الطفل باعتباره 
بــذرة املستقبل التي تنبغي رعايتها 
وتعتمد عليها املجتمعات واألوطــان 

في التغيير نحو األفضل والتقدم.
وأوضــحــت أن لديها عـــددا كبيرا 
من اإلصــدارات في مجال الطفل يصل 

ــان  ـــدارا بــني قصص وأغ ــى 50 إص إل
لألطفال وقامت بإصدار مجلة )كنوز( 
اإللــكــتــرونــيــة كما أصـــدرت تطبيقا 
إلكترونيا لألطفال بعنوان )كــان يا 

مكان( لتشجيع الطفل على القراءة.
ودعت شعبان إلى استمرار تشجيع 
االديــبــات اخلليجيات على العطاء 
في مجال ادب األطفال للمساهمة في 
احملافظة على أجيال املستقبل التي 

تعتمد عليها األوطان.
يذكر أن جائزة الشارقة إلبداع املرأة 
اخلليجية التي تقام للمرة الثانية على 
التوالي برعاية قرينة حاكم الشارقة 
الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي 
هدفها تشجيع املواطنة اخلليجية على 
اإلبداع في املجاالت االدبية والفكرية 
وتعزيز دور املرأة في مجاالت الرواية 

والشعر.

الكاتبة  فاطمة شعبانالكاتبة أمل الرندي

»الشدادية« في  للكتب  معرضًا  تقيم  الطالب  مكتبة  إدارة 
أفــادت مديرة إدارة مكتبة الطالب 
عواطف عبد احلليم حجي أن اإلدارة 
أقامت معرضا لبيع الكتب الدراسية 
في مدينة صباح السالم اجلامعية 
)الشدادية( في كلية العلوم املبنى 
اجلنوبي والتي يتم من خالله بيع 
الكتب الــدراســيــة اخلــاصــة ب كلية 
)التربية – اآلداب – العلوم احلياتية 
– الهندسة والبترول – العلوم – 
العلوم اإلداريــة( وذلك خالل الفترة 
من األحــد املوافق 2019/9/8 إلى 
اخلميس املوافق 2019/10/3 من 
الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 

1:15 ظهراً.
ونوهت حجي إلى ضرورة مراعاة 
ابـــراز الهوية اجلامعية واجلــدول 
الدراسي للحصول على الدعم اخلاص 
للطلبة،كما نوهت بــضــرورة ابــراز 
هوية الطلبة من ذوي االحتياجات 
اخلـــاصـــة حلــصــولــهــم عــلــى الــدعــم 

اخلاص بهم.
 وأكـــدت على ضـــرورة التأكد من 

عنوان الكتاب قبل شرائه إذ ألنه ال 
توجد عمليات استبدال أو استرجاع 
للكتب املشتراه – علماً بأن عمليات 
البيع تتم من خالل البطاقة اإلئتمانية

جانب من معرض بيع الكتب الدراسيةk-net فقط وال يقبل الدفع نقداً ».

عواطف حجي

»إحياء التراث اإلسالمي« تنظم سلسلة 
دروس أسبوعية في »سَير أعالم السنة«

بــالــتــعــاون مــع وزارة األوقــــاف والــشــؤون 
اإلسالمية تقيم جلنة الدعوة واإلرشــاد التابعة 
جلمعية إحــيــاء الــتــراث اإلســالمــي فــي منطقة 
العارضية سلسلة دروس أسبوعية في : ) سير 
أعــالم السنـة ( يلقيها الشيخ د. عبدالرحمن 
احليان ، وذلــك مساء كل يــوم اثنني بعد صالة 
املغرب في مسجد ) العالء احلضرمي( – الكائن 
في العارضية ق )10( ، وسيكون هناك مكان 

مخصص للنساء .
وقد دعت اجلمعية حلضور مثل هذه الدروس 
وغيرها من األنشطة األخرى التي يتم تنظيمها 
لالستفادة مما يطرح من خاللها من مواد شرعية 

.
واجلــديــر بالذكر أن جمعية إحــيــاء التراث 
اإلســالمــي في منطقة العارضية تضم العديد 

من اللجان مثل : جلنة الدعوة واإلرشــاد والتي 
تقوم بالدعوة إلــى لله عــز وجــل وفــق الكتاب 
والسنة على ضوء فهم السلف الصالح باحلكمة 
واملوعظة احلسنة ونشر األحــكــام الشرعية ، 
وتصفية الدين اإلسالمي مما علق به من الشوائب 
والبدع التي أحدثها الناس ، ولتحقيق هذا الفرض 
العظيم أنشأت اللجنة بعض اللجان املتخصصة 
، ومنها اللجنة العلمية ، ومــن أعمالها طبع 
وتوزيع األشرطة والكتيبات اإلسالمية النافعة 
، والنشرات املوسمية والبحوث العلمية ، وإقامة 

امللتقيات واملنتديات الثقافية املتنوعة.
ومن اللجان كذلك جلنة توعية اجلاليات التي 
تقوم بدعوة غير املسلمني إلى اإلســالم ، وذلك 
بإقامة احملاضرات، وطباعة وتوزيع الكتيبات 

مبختلف اللغات.


