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خالل اختتام مهرجان «أيام املسرح للشباب»

اجلبري :دور بارز للمسرح الشبابي في معاجلة القضايا املجتمعية
ق���ال وزي����ر اإلع��ل��ام وزي���ر
الدولة لشؤون الشباب الكويتي
م��ح��م��د اجل���ب���ري إن امل��س��رح
الشبابي يقوم ب��دور ب��ارز في
معاجلة القضايا املجتمعية
التنموية.
وأض���اف اجل��ب��ري ف��ي كلمة
خالل اختتام فعاليات النسخة
ال 12من مهرجان (أيام املسرح
للشباب) التي انطلقت ف��ي 3
م����ارس اجل�����اري أن امل��س��رح
الشباب يعمل على تنمية مهارات
فئة الشباب وتعزيز الهوية
الوطنية في نفوسهم وربطها
بالسياق االجتماعي واجلغرافي
واالقتصادي للمجتمع.
وأوض��ح أن املهرجان الذي
أقامته الهيئة العامة للشباب
حت��ت ع��ن��وان (عناصر الرؤية
عند املخرج املسرحي) حمل في
طياته العديد من الرسائل في
مجال الفكر واإلب���داع ونهضة
األمم والشعوب وبناء الشباب
وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع وت��ق��وي��ة
اإلحساس بالوحدة الوطنية.
وذك����ر أن امل���ه���رج���ان يعد
وسيلة لبناء رأس��م��ال بشري
إبداعي كأحد اهداف خطة الدولة
التنموية (كويت جديدة )2035
ويقوم ب��دور ب��ارز في التنشئة
االجتماعية كمساحة للتعلم
واملشاركة.
وأفاد بأنه في دورة املهرجان
امل��ق��ب��ل��ة ت��ق��رر “تقدمي ال��دع��م
اإلنتاجي املادي للفرق املسرحية
ال��ت��ي س��ت��ش��ارك ف��ي املسابقة
الرسمية” م��ض��ي��ف��ا “نعلن
تخصيص اجل���ائ���زة ال��ك��ب��رى
ألفضل عرض مسرحي متكامل
ف��ي ال���دورة املقبلة للمهرجان
ل��ت��ك��ون ب��اس��م ال��ف��ن��ان القدير
ال��راح��ل خالد النفيسي رحمه
الله أحد رواد احلركة املسرحية
الكويتية والعربية”.
ووج��ه اجل��ب��ري الشكر لكل
الفرق املسرحية التي شاركت
في ال��دورة احلالية وللقائمني
على إعداد املهرجان والتجهيز له
وإخراجه بالصورة املشرفة التي
تليق بالكويت والتي تتناسب
ومهارات الشباب املشاركني من

لقطة جماعية للوزير محمد اجلبري مع الفائزين

جائزة أفضل عرض متكامل

مختلف الدول.
ب����دوره أل��ق��ى رئ��ي��س جلنة
التحكيم للمهرجان الدكتور
محمد ب�ل�ال ف��ي كلمة مماثلة
توصيات جلنة التحكيم ومنها
“ضرورة التركيز على بعض

جولة على املعرض املرافق للمهرجان

اجل���وان���ب ال��ف��ن��ي��ة ف���ي بعض
العروض املسرحية واملفردات
م��ث��ل امل���ك���ي���اج ال�����ذي ل��وح��ظ
ع��دم اهتمام بعض ال��ع��روض
املسرحية املشاركة باملهرجان
بتلك املفردة”.

بلدية األحمدي استخرجت
 393رخصة خالل فبراير املاضي

ك��ش��ف��ت ادارة ال��ع�لاق��ات
ال��ع��ام��ة ببلدية ال��ك��وي��ت عن
اإلحصائية الشهرية لشهر
ف���ب���راي���ر اخل���اص���ة ب����إدارة
التراخيص الهندسية بفرع
ب��ل��دي��ة م��ح��اف��ظ��ة األح��م��دي
حيث مت اص��دار  202رخصة
هندسية.
وفي هذا الصدد صرح مدير
إدارة التراخيص الهندسية
بفرع بلدية محافظة األحمدي
جاسم اخلضر إن��ه مت اص��دار
ع���دد  202رخ��ص��ة هندسية
تنوعت ما بني البناء والهدم
والترميم واالضافة والتعديل.
وأض��اف اخلضر أن مراقبة
تراخيص احملالت خالل شهر
فبراير املاضي قامت بترخيص
ع���دد  191رخ��ص��ة تنوعت

جاسم اخلضر

م��ا ب�ين التجاري والصناعي
واالستثماري .
وأوضح اخلضر أن محافظة

االحمدي تشهد منوا ملحوظا
ف��ي نسبة ال��ب��ن��اء ف��ي اآلون��ة
األخ��ي��رة ملا تشهده البالد من
اتساع رقعة السكن اخلاص
 ,مم���ا ي���ت���رب ع��ل��ى االدارة
ب��ذل ج��ه��دا اك��ث��ر فيما يخص
استخراج الرخص وتخليص
معامالت املواطنني في اقصر
وقت ممكن.
ودعت ادارة العالقات العامة
ببلدية الكويت جميع املواطنني
واملقيمني في ح��ال وج��ود اي
استفسار او ش��ك��وى تتعلق
بالعمل البلدي بعدم التردد
باالتصال على اخلط الساخن
( )139والذي يعمل على مدار
الساعة او التواصل عبر املواقع
التواصل االجتماعي للبلدية @
.kuwmun

العتل :الفاضل أبلغنا بتوفير 145
فرصة عمل فورية ملهندسي البترول
والكيمياء في وزارتي الكهرباء والنفط
ج��ددت جمعية املهندسني
الكويتية دعوتها الى املواءمة
ب�ين م��خ��رج��ات��ن��ا التعليمية
ومتطلبات السوق من مختلف
التخصصات  ،مشيدة بتجاوب
وزارتي النفط والكهرباء واملاء
وت��وف��ي��ر  145ف��رص��ة عمل
ملهندسي البترول والكيمياء
العاطلني والذين يبلغ عددهم
نحو  400مهندسا ومهندسة
وأن هذا الرقم بارتفاع مستمر .
رئيس اجلمعية املهندس
فيصل دوي���ح العتل أك��د أنه
مت ال���ت���واص���ل م���ع ال���وزي���ر
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال��ف��اض��ل وأن
ال��وزي��ر أبلغ اجلمعية توفير
 145ف��رص��ة ف���وري���ة وأن���ه
مت م��خ��اط��ب��ة ال���دي���وان بهذه
االحتياجات  ،الفتة الى أنه مت
طلب  50مهندسة بترول و55
م��ن املتخصصني بالهندسة
الكيميائية ل��وزارة الكهرباء
واملاء و  20مهندسا من الذكور
لنفس ال����وزارة و 20آخرين
ل���وزارة النفط باإلضافة الى

السالم الوطني لدولة الكويت في بداية احلفل

فيصل العتل

توجيه ال��وزي��ر لكافة عقود
امل��ش��اري��ع ب���ال���وزارت�ي�ن ال��ى
اس��ت��ي��ع��اب ك��اف��ة املهندسني
ومنحهم أولوية في كل فرص
العمل الهندسية.
وقال العتل إن احلل احلالي
سيحل املشكلة مؤقتا وأن��ه
الب��د م��ن االس���راع بالتجاوب
مع متطلبات السوق وتعاون
كافة اجلهات لتعديل برامجها

التعليمية  ،مضيفا أننا نقوم
حاليا وبالتعاون مع جامعة
ال��ك��وي��ت بتوصيف وظيفي
لكل التخصصات الهندسية
مم���ا س��ي��س��اع��د ف���ي حت��دي��د
االحتياجات من كل تخصص.
وأضاف رئيس “ املهندسني
“  ،أن اجلمعية لن تألوا جهدا
في دعم املهندسني واملهندسات
وأن��ه ق��د آن األوان لكي تبدأ
اجل��ه��ات كافة بالتعاون مع
اجلمعية لتطبيق برنامج
االح��ل�ال ال���ذي ي��ب��دأ باتاحة
ف��رص عمل لكافة املهندسني
الكويتيني حديثي التخرج على
أن يتم تدريجيا توفير فرص
عمل لهم بالقطاع احلكومي
 ،الفتا ال��ى أنهم وخ�لال هذه
الفترة سيكونون أكثر تأهيال
الدارة امل��ش��اري��ع احلكومية
ومؤسساتها  ،كما أن الكثيرين
منهم سيكونون ق��د تفهموا
م��زاي��ا و متطلبات العمل في
القطاع اخلاص وقد يرفضون
العمل في القطاع احلكومي.

وأفاد بالل بأن من توصيات
جلنة التحكيم أيضا “االهتمام
باللغة العربية ضبطا ونطقا
من خالل العروض املشاركة”،
مشيرا إلى إشادة اللجنة ب
“الشباب املسرحي املشارك

ب��ه��ذه ال���دورة وإص����راره على
التواجد في احلركة املسرحية
الشبابية الكويتية مما ينعكس
إيجابا على تطور املسرح بشكل
عام”.
وع��ب��ر مقطع ف��ي��دي��و أش��اد

الفنان القدير سعد الفرج والذي
حتمل اجلائزة للدورة احلالية
اسمه بهذا املهرجان وبالدعم
ال���ذي ت��ق��دم��ه الهيئة العامة
للشباب الستمراريته باعتباره
راف��دا لفرز الطاقات الشبابية

امل��ذه��ل��ة .تضمن حفل اختتام
املهرجان ال��ذي قدمه املذيعة
شيمان واملذيع محمد املساعيد
ب��ان��ورام��ا متلفزة لألنشطة
املصاحبة من جلسات حوارية
وع���روض مسرحية ول��ق��اءات

مع ضيوف املهرجان واملكرمني
في الدورة التي اختارت الكاتب
ال��ق��دي��ر ع��ب��دال��ع��زي��ز السريع
كشخصية املهرجان.
وتنافس في املهرجان الذي
ت��رأس��ه عبدالله عبدالرسول
وأداره عبدالله ال��ب��در سبع
ف���رق م��س��رح��ي��ة ه��ي (اجل��ي��ل
الواعي) و(املسرح الكويتي)
و(املسرح العربي) و(جالبوت
امل��س��رح��ي��ة) و(ب�����اك ستيج
املسرحية) و(امل��ع��ه��د العالي
للفنون امل��س��رح��ي��ة) و(ف��رق��ة
مسرح الشباب) مبشاركة من
اململكة العربية السعودية
وس��ل��ط��ن��ة ع���م���ان ب��ع��روض
مسرحية “خارج إطار املنافسة
الشبابية”.
وص�����اح�����ب ال�����ع�����روض
املسرحية في املهرجان الذي
خ��ص��ص��ت ج��ائ��زت��ه ال��ك��ب��رى
ألفضل عمل مسرحي متكامل
باسم الفنان القدير سعد الفرج
جلسات حوارية علمية ثقافية
منها (رؤي��ة املخرج من النص
إلى الفضاء املسرحي واملسرح
الشبابي العربي) و(التجربة
النقدية في الصحافة الكويتية)
و(عناصر الرؤية عند املخرج
املؤلف).

ضمن استعداداتها لالنتخابات التكميلية ملجلس األمة

البلدية :توفير  740عامل نظافة و  57آلية
لتنظيف الشوارع واملدارس املخصصة لالقتراع

تنظيف أحد املقرات االنتخابية

رفعت بلدية الكويت كافة إستعدادتها
للعرس ال��دمي��واق��رط��ي لالنتخابات
التكميلية ملجلس االم���ة  2019التي
ستشهدها البالد ي��وم السبت القادم ،
حيث قامت بتوفير  740عامل نظافة
و  57آل��ي��ة لتنظيف م��واق��ف امل���دارس
وال��ش��وارع احمليطة بأماكن امل��دارس
املخصصة لالقتراع .

رفع احد اإلعالنات

وبينت البلدية بأن إدارات النظافة
ال��ع��ام��ة وإش��غ��االت ال��ط��رق و إدارات
ت��راخ��ي��ص خ��دم��ات البلدية ق��د قاموا
ب��إص��دار  15ترخيصاً ملقار إنتخابية
مبحافظة العاصمة  4 ،مقار إنتخابية
مب��ح��اف��ظ��ة ح��ول��ي وم���ق���را ً إنتخابية
مبحافظة بالفروانية فضال عن إصدار7
ت��راخ��ي��ص إع�لان��ات مل��ق��ار إنتخابية

مبحافظة العاصمة.
وأك���دت البلدية على أن األج��ه��زة
الرقابية ب���إدارات التدقيق ومتابعة
خدمات البلدية وقسم إزال��ة املخالفات
وف��رق ال��ط��وارئ مبحافظات العاصمة
وحولي والفروانية كثفت من حمالتها
التفتيشية داخ��ل املناطق للتأكد من
مطابقة املقرات االنتخابية الشتراطات

البلدية مشيرة إلى إنه قد مت رفع وإزالة
 145إعالنا إنتخابيا مخالفا .
وشددت البلدية على املرشحني بعدم
إقامة أى مقر إنتخابي أو وضع إعالن
دون ترخيص  ،مؤكدة على أن األجهزة
الرقابية ستقوم بإالزالة فورا ً فضالً عن
إتخاذ كافة اإلج��راءات القانونية حيال
املخالفني.

«التربية» تسلم  38مدرسة لـ «الداخلية»
و«العدل» إلجراء «تكميلية أمة »2019

أعلنت وزارة التربية الكويتية
تسليم  38مدرسة لوزارتي الداخلية
وال��ع��دل ف��ي ث�لاث مناطق تعليمية
ب��دءا م��ن الساعة الثانية والنصف
م��ن بعد ظهر أم��س اخلميس ضمن
االس��ت��ع��دادات إلج���راء االنتخابات
التكميلية ملجلس األمة املزمع إجراؤها
غدا السبت.
وقال ممثل وزارة التربية لدى جلنة
االنتخابات التكميلية وكيل الوزارة
املساعد لقطاع املالية يوسف النجار
لـ (كونا) إنه مت االنتهاء من جتهيز
واع���داد امل���دارس التي مت حتديدها
لتكون م��ق��رات للجان االنتخابية
وتزويدها باألثاث املطلوب.
وأوضح النجار أن املدارس ال 38

موزعة على ث�لاث مناطق تعليمية
منها أرب��ع م��دارس في منطقة حولي
التعليمية وم��درس��ت��ان ف��ي منطقة
الفروانية التعليمية و 32مدرسة
تابعة ملنطقة العاصمة التعليمية
وجميعها على أمت االستعداد إلجناح
االنتخابات التكميلية ملجلس األمة.
وأض���اف أن��ه مت ف��ي تلك امل��دارس
توفير كل متطلبات وزارتي الداخلية
والعدل وشهد األسبوعان املاضيان
إجراء مسح كامل للصيانة فيها سواء
مدني أو كهرباء أو تكييف والتأكد من
سالمتها كما مت توفير عمالة التنظيف
لتلك املدارس.
وذك���ر أن ه��ن��اك متابعة يومية
ألي مالحظات بناء على توجيهات

وزارة العدل الفتا إل��ى أن امل��دارس
ال��ت��ي ستشهد عمليات التصويت
لالنتخابات التكميلية “ستعطل فيها
ال��دراس��ة ي��وم األح���د املقبل جلميع
الطالب والطالبات بينما سيكون هناك
دوام للهيئتني اإلدارية والتعليمية”.
ويتنافس املرشحون في االنتخابات
التكميلية املقبلة ملجلس األمة على مقعد
واح��د عن ال��دائ��رة الثانية ومقعد آخر
عن الدائرة الثالثة.وكانت إدارة شؤون
االنتخابات استقبلت طلبات املرشحني
لتكميلية مجلس األم��ة ع��ن الدائرتني
الثانية والثالثة بعد إع�لان املجلس
خلو مقعدي النائبني وليد الطبطبائي
وج��م��ع��ان احل���رب���ش ب��ح��ك��م احملكمة
الدستورية.

يوسف النجار

