
قال األمني العام املساعد لقطاع 
ال��ف��ن��ون ف���ي امل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي 
للثقافة والفنون واالداب الدكتور 
ب��در الدويش إن مهرجان الكويت 
املسرحي يعتبر أحد الوسائل في 
اكتشاف وص��ق��ل امل��واه��ب الفنية 
والشبابية بهدف دعمها وتطويرها.  
 وأض��اف الدويش خالل مؤمتر 
صحفي عقد أم��س في مقر املجلس 
لالعالن عن فعاليات ال��دورة ال19 
من املهرجان املقرر عقده في الفترة 
من 19 حتى 29 من الشهر اجلاري 
أن املهرجان يساهم في تنمية ووعي 
املجتمع وتنشيط احلركة املسرحية 

في البالد.  
 وب���ني أن امل��ه��رج��ان يستقطب 
متخصصني في مجال املسرح من 
خارج البالد ما يساهم في اكتساب 
اخلبرات وتبادلها واالستفادة من 

جتارب املختصني واملهنيني. 
  وأوض���ح أن املهرجان سيكرم 
ع��ددا من رواد املسرح من الكويت 
ودول اخرى في حفل افتتاح فعالياته 
عرفانا بجهودهم وما قدموه في هذا 
احلقل الفني.   واشار الى العروض 
املسرحية املشاركة واملتنافسة في 
املهرجان وع��دده��ا سبعة ع��روض 
مبينا ان فعاليات املهرجان تشتمل 
كذلك على ورش عمل وندوات فكرية 

وحلقات نقاشية.  

 من جهته ذكر مدير إدارة املسرح 
باملجلس ومدير املهرجان أحمد التتان 
خالل املؤمتر ان العروض املسرحية 
املشاركة في املنافسة الرسمية هي 
مسرحيات )على املتضرر اللجوء 
الى الفضاء( و)اجلالدان( و)حقيبة 
ال���ذك���ري���ات( و)درس( و)م��ي��الد 
غ��ري��ب( و)دوغ��م��ائ��ي��ة( و)وح��ش 
طوروس(.   وبني انه سيقام معرض 
ع��ن ت��اري��خ امل��س��رح الكويتي على 
ه��ام��ش امل��ه��رج��ان وي��ق��دم وث��ائ��ق 
املسرح الكويتي منذ الستينات حتى 

الثمانينات.  
 وحول الورش الفنية التي ستقام 
على هامش املهرجان بني ان هناك 
خمس ورش فنية يقدمها ك��ل من 
ايفدوكيموس تسوالكيدس مدرب 

في التمثيل واالخ���راج من اليونان 
وميهيال ميهات م��درب��ة متثيل من 
أمريكا ودانيال اربازيويسكي مدرب 
ثمثيل للمبتدئني من بولندا و أحمد 
افكيران م��درب ثمثيل وانعكاسات 
اجلسد من ايطاليا وجمال ياقوت 

مدرب متثيل للمبتدئني من مصر.  
 وأشار إلى أن العروض املسرحية 
املشاركة في املهرجان ستتنافس 
على 15 جائزة مقسمة ألفضل عرض 
مسرحي متكامل وأف��ض��ل مخرج 
مسرحي وأف��ض��ل مؤلف مسرحي 
وأفضل ممثل وممثلة عن متثيل دور 
أول وأفضل ممثل وممثلة عن متثيل 
دور ث��ان وأف��ض��ل دي��ك��ور مسرحي 
إض��اف��ة إل��ى ج��وائ��ز ألفضل اض��اءة 

ومؤثرات صوتية وأزياء.

»العاصمة التعليمية« حملة 
توعوية وقائية ملواجهة 

السلوكيات السلبية في املدارس 
ريا�ض عواد 

أط���ل���ق���ت م��ن��ط��ق��ة 
ال��ع��اص��م��ة التعليمية 
حملة توعوية وقائية 
مل��واج��ه��ة السلوكيات 
السلبية ف��ي امل���دارس 
وت����الف����ي امل���ش���ك���الت 
قبل وق��وع��ه��ا. وأعلنت 
مديرتها بدرية اخلالدي 
إش��راك جميع العاملني 
م��ن اإلدارات املدرسية 
واملعلمني واألخصائيني 
االجتماعيني والنفسيني 
وأولياء األمور والطلبة 
في احلملة التي تنطلق 
خ���الل ال��ش��ه��ر اجل���اري 
وتستمر ح��ت��ى نهاية 
العام الدراسي احلالي 

. 2019/2018
وقالت مديرة منطقة 
ال��ع��اص��م��ة التعليمية 
ب���دري���ة اخل���ال���دي في 

مؤمتر صحافي عقدته أمس إن احلملة هي مشروع قيمي بعنوان » ميه 
–يبه وينك؟« وتأتي من باب احلرص على ابنائنا وبناتنا في املدارس 
على اختالف مراحلهم التعليمية ال سيما في هذا الوقت الذي بدأت فيه 
حاالت العنف تطل برأسها في املدارس ومن أسبابها غياب أولياء األمور 
عن دورهم في متابعة األبناء مؤكدة ان مشكلة عنف واحدة في املدرسة 
هي مبثابة كرة ثلج قد تكبر في أي حلظة ودورن��ا وقائي لتالفي هذه 

احلاالت.
وش��ددت اخل��ال��دي على ض��رورة وج��ود األس��رة إل��ى جانب أبنائها 
ورسالتنا من احلملة تقارب األسرة مع أبنائها مبينة ان احلملة تنطلق من 
مكاتب اخلدمة االجتماعية والنفسية واملشكلة التي تؤرقنا دائمنا هو أن ال 
نريد ألي طالب الوقوع في مشكلة ونسعى دائماً للتصدي لها قبل وقوعها 
الفتة إلى أن فترة االختبارات تتطلب تكاتف األسرة كي يؤدي الطالب 

اختباراته في أريحية وفي أجواء صحية .
وأوض��ح��ت أن دور األس��رة يجب أن يكون دور الرقيب للطالب أو 
الطالبة راجيه من أولياء األمور ووسائل اإلعالم واجلمعيات التعاونية 
املشاركة في إجناح هذه احلملة التي تشمل األبناء وأولياء األم��ور من 
خالل احملاضرات التوعوية وتفعيل برامج اإلذاعة املدرسية واجلماعيات 
املدرسية وتنفيذ أيام مفتوحة تعزز الروابط االسرية يشارك فيها أولياء 
األمور والطلبة واملعلمني إضافة إلى مجالس اآلباء والرسائل التوعوية 

والفالشات ووسائل التواصل االجتماعي .
وقالت: إن مكاتب اخلدمة االجتماعية هي التي تقوم بحل املشكالت 
ولكن نتحدث عن دور توعوي وقائي قبل وقوع املشكلة أو زي��ادة عدد 
احلاالت السلوكية الفتة إلى أن احلملة جاءت من منطلق احلرص على 
تالفي وقوع هذه املشكالت حتى لو كانت حالة عنف واحدة فهي كفيلة بأن 

تعطي مؤشراً التخاذ االجراءات املناسبة .
وذكرت أن هناك تنسيقاً مباشراً مع وزارات الداخلية واألوقاف والهيئة 
العامة للشباب والرياضة لتعقب احلاالت السلوكية إضافة إلى التعاون 
مع الشرطة املجتمعية من خالل البرامج التوعوية حملاصرة السلوكيات 
السيئة مبينة فتح املجال لإلدارات املدرسية للحملة ومن خاللها سوف يتم 
التنسيق مع اجلامعة أو أي من املؤسسات األخرى الستقدام احملاضرين . 
وبينت اخلالدي أن عدد األخصائيني االجتماعيني يكفي في املدارس ولكن 
هناك نقصاً في عدد الباحثني النفسيني على مستوى الوزارة ولكن إن شاء 
الله سوف تعمل الكوادر املوجودة على إجناح احلملة التي كان من أهم 
أسبابها هو عدم تكرار احلاالت السلوكية في املدارس وليس بالضرورة 

أن تكون األعداد في ازدياد.

أعلنت اللجنة املنظمة في قرية صباح 
األح��م��د التراثية أن مهرجان امل��وروث 
الشعبي اخلليجي ال���ذي انطلق خالل 
الفترة املاضية يشهد مشاركة العديد من 
الفرق التطوعية الشبابية الكويتية في 

كافة مجاالت العمل التطوعي.
وق���ال م��دي��ر القرية سيف الشالحي 
ف��ي تصريح صحفي إن ال��ق��ري��ة تفتح 
أبوابها دوما الحتضان مساهمات الفرق 
التطوعية واملشاريع الشبابية الصغيرة، 
بالتالي يشهد هذا العام موسم املهرجان 
م��ش��ارك��ة فاعلة م��ن ال��ف��رق التطوعية 
واحل��رف الشبابية املتنوعة، مؤكدا أن 
ذلك يحقق األهداف التي أنشأت من أجلها 
القرية برغبة سامية من أمير البالد الشيخ 

صباح األحمد.
من جانب آخر حتدث عدد من مؤسسي 
الفرق التطوعية املشاركة في املهرجان، 
حيث أكد رئيس فريق الطيبني التطوعي 
عبدالله يعقوب الشراح احلرص سنويا 
على امل��ش��ارك��ة والتفاعل م��ع مهرجان 
امل���وروث الشعبي اخلليجي ال��ذي يقام 
بقرية صباح األحمد التراثية، مشيدا 
باجلهود والدعم والرعاية من قبل القائمني 
عليها، واحل���رص على إت��اح��ة الفرص 
أم��ام امل��ب��ادرات التطوعية واملجتمعية 
للمشاركة في فعاليات وأنشطة املهرجان، 
وتسخير كافة أوج��ه التعاون، ليكون 
للشباب الكويتي حضور ومشاركة في 
املهرجان إبرازا لدورهم واثراء لتجاربهم 

وإبداعاتهم.
من جانبها قالت ماجدة الرجيب رئيس 
ومؤسس فريق »فخر الوطن« التطوعي 
أن فريقنا يشارك طوال املوسم في أنشطة 
مهرجان امل���وروث الشعبي، الفتة إلى 
وج��ود ع��دد كبير م��ن ال��ف��رق التطوعية 

املشاركة.
فيما قال مشعل الصانع رئيس فريق 
دار العز التطوعي أن القرية فتحت أبوابها 
أمام الطاقات الشبابية في كافة مجاالت 
العمل التطوعي وال��ف��ن��ي وال��ري��اض��ي 
واحل��رف��ي والبيئي واالج��ت��م��اع��ي، إلى 
جانب املشاركات الالفتة من احلرفيني 

وه���واة ال��ت��راث والفنانني والرسامني 
التشكيليني، من خ��الل تقدمي نتاجاتهم 
ضمن أنشطة مهرجان املوروث الشعبي 

اخلليجي.
وذك��ر محمود الفيلكاوي م��ن فريق 
االسناد واالنقاذ الكويتي أن مشاركتنا 
كمتطوعني وفرق تطوعية شبابية تواكبها 
تغطية من إذاعة وتلفزيون دولة الكويت، 
حيث يتم استضافتنا ي��وم��ي اجلمعة 
والسبت من خ��الل ع��دة برامج للحديث 
عن مشاركتنا وجتاربنا التطوعية التي 
تهدف خلدمة الوطن واملواطن، خصوصا 
ونحن من الفرق التطوعية التي ساهمت 
وال ت��زال باملساعدة واإلنقاذ للمواطنني 
في البحر والبر مثلما حدث أخيرا في أزمة 

األمطار.
يشارك في املهرجان عدة فرق تطوعية 
من بينها الكويت بقلوبنا، رابطة الشباب 
الكويتي، اخلطوة األول��ى، فخر الوطن، 
ارت��ق��اء، دار العز، بصمة وط��ن، كويتي 
قول وفعل، وطن النهار، التوعية الكويتي 
للطيور، النحالني، الطيبني، انضموا 
للتحدي، أمير االنسانية، بصمة عيال 

الكويت، فريق السيارات الكالسيكية، 
كويت تيم، االس��ن��اذ واالن��ق��اذ الكويت، 
بصمة النوايا احلسنة، أحفاد الكويت، 

ال��ن��ادي العلمي ل��ل��ط��ي��ران، اجلمعية 
الكويتية اخليرية لرعاية املسنني، حملة 
ارسم البسمة، اجلمعية الكويتية ملتابعة 

قضايا املعاقني، املشروع الوطني للوقاية 
من املخدرات، املبرة التطوعية البيئية، 

جمعية أمي جنتي النسائية.
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بدرية اخلالدي 

رئيس »جهاز األداء« يدعو القائمني على مشروع »أمانة املجلس البلدي« إلى تالفي  التأخير
دعا رئيس جهاز متابعة األداء احلكومي 
الشيخ أحمد املشعل القائمني على مشروع 
مبنى األم��ان��ة العامة للمجلس البلدي  
الى بذل مزيد من اجلهد »لتالفي التأخير 
احلاصل« مؤكدا استعداد اجلهاز لتذليل 

اي صعوبات تعيق تنفيذ املشروع.
ج��اء ذل��ك ف��ي بيان ص��ادر ع��ن )جهاز 
األداء( أول أمس عقب جولة ميدانية قام 
بها الشيخ أحمد املشعل ملشروع مبنى 
األمانة العامة للمجلس البلدي اذ كان في 
استقباله مدير عام بلدية الكويت أحمد 
املنفوحي ونائب مدير عام بلدية الكويت 
لشؤون قطاع املشاريع نادية الشريدة 
وعدد من مهندسي وزارة األشغال القائمني 

على املشروع.
وأضاف أن الشيخ أحمد املشعل اطلع 
خ���الل ت��ف��ق��ده ل��ل��م��ش��روع ع��ل��ى االع��م��ال 
االنشائية للمبنى ومستجدات املوقف 
التنفيذي للمشروع عبر ع��رض مرئي 
قدمه القائمني عليه.وأشار البيان الى ان 
هذه اجلولة تأتي ضمن الزيارات امليدانية 
التي يقوم بها اجلهاز لتفقد املشروعات 

احلكومية واالعمال اجلارية فيها.

ماجدة الرجيب تتوسط فريقها فخر الوطن التطوعي

مشاركة فاعلة للفرق التطوعية في املهرجان 

الشالحي: قرية صباح األحمد التراثية حتتضن
 مساهمات الفرق التطوعية واملشاريع الشبابية الصغيرة

خالل مؤمتر صحفي لإلعالن عن فعالياته 

الدويش: مهرجان الكويت املسرحي يهدف 
الكتشاف وصقل املواهب الفنية والشبابية

د. بدر الدويش متحدثاً خالل املؤمتر الصحافي

مشروع مبنى األمانة العامة للمجلس البلديالشيخ أحمد املشعل و املنفوحي والشريدة وعدد من مهندسي »األشغال« القائمني على املشروع خالل اجلولة

سيف الشالحي

عبدالله يعقوب الشراح رئيس فريق الطيبني التطوعي

»ملست آسيا« ينظم ورشة عمل ملدربي الفرق الطالبية 
13 باملدارس املشاركة في مسابقة الربوت الـ 

نظم مكتب املنظمة العاملية الستثمار أوقات 
الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا )ملست آسيا( 
ورشة عمل تدريبية ل40 معلما ومعلمة من 
مدربي الفرق الطالبية في م��دارس املرحلة 
املتوسطة بوزارة التربية الكويتية املشاركة 
في مسابقة الكويت املدرسية السنوية ال13 

في الروبوت للعام الدراسي احلالي.
وقال نائب رئيس املنظمة الرئيس اإلقليمي 
ملكتبها املهندس عدنان املير أمس على هامش 
ال���ورش���ة ال��ت��ي ن��ظ��م��ت ب��ع��ن��وان )روب����وت 
التنقيب عن النفط( ان مسابقة الكويت ال13 
ف��ي ال��روب��وت ينظمها املكتب بالتعاون مع 
وزارة التربية وشركة نفط الكويت وبدعم من 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وأوض��ح أن ورش��ة العمل تضمنت دورة 
تدريبية لعرض ومناقشة نظام املسابقة 
ومراحلها الفنية وموادها وقوانينها وآلية 
حتكيمها فضال عن استالم حلبات املنافسات 
ليتم تدريب الطالب والطالبات عليها داخل 

امل��دارس.   وأض��اف أن ال��دورة تأتي استكماال 
لبرنامج ت��دري��ب��ي مكثف وضعته )ملست 
اسيا( للمعلمني واملعلمات كمراحل تدريبية 
انطلقت شهر أكتوبر امل��اض��ي وت��ه��دف إلى 
متكني املشاركني من تركيب وبرمجة الروبوت 
ومن ثم تدريب الطلبة داخل امل��دارس لدخول 

املنافسة.  
 ولفت إل��ى أن مسابقة الكويت املدرسية 
السنوية في الروبوت من البرامج الطالبية 
التي تدخل في نطاق مجموعة متعددة تنظمها 
املنظمة ألبناء الكويت ومنها ملتقيات وفعاليات 
وطنية وآسيوية وعربية ودولية ذات مستوى 

عال يشهد لها داخل الكويت وخارجها.
يذكر أن منظمة ملست العاملية تأسست 
عام 1987 وتستهدف تشجيع الشباب على 
ممارسة البرامج واألنشطة العلمية في أوقات 
الفراغ واملساهمة في نشر الثقافة العلمية 
م��ن خ��الل اش���راك ال��ط��الب ف��ي ب��رام��ج علمية 

وتطبيقية هادفة.

جانب من ورشة العملم. عدنان املير


