
محليات
االثنني 5 مارس 2012

10
بدأت املرحلة األخيرة من التقييم ألعمال املتنافسني

أشاد مببادرة »النخوة يا أهل الكويت« التي تتبناها وزارة اإلعالم إلغاثة الشعب السوري

أكد ضرورة إعطاء الشباب فرصتهم في التطوير واإلبداع

العسعوسي: 2922 مشاركة في جائزة سالم العلي للمعلوماتية

املضاحكة: تصاعد الهم العربي في أجندة اإلعالم الكويتي

صرح عضو اللجنة املنظمة 
العليا جلائزة سمو الشيخ سالم 
العلي الصب���اح للمعلوماتية 
صالح العسعوسي بأن اجلائزة 
في مراحلها االخيرة من عمليات 
تقييم املشاركات املتنافسة على 
الرقمي���ة في دورتها  اجلائزة 
احلادية عش���رة، والتي بلغت 
2922 مشاركة منها 976 مشاركة 
قام اصحابها بالتسجيل 1946 
مشاركة قامت اجلائزة بحصرها 
وفق املجاالت احملددة لكل من 
التسجيل واحلصر، وقد جاءت 
املش���روعات املتنافسة من 20 
دول���ة عربية، مما يش���ير الى 
امتداد اآلفاق التقنية والتنموية 
جلائزة سمو الشيخ سالم العلي 
للمعلوماتي���ة التي تطمح الى 
بناء مجتمع معلوماتي متكامل 

ومتطور.
الى ان  واشار العسعوسي 

رص���د مرك���ز اجتاه���ات 
للدراسات والبحوث )اجتاهات( 
التغييرات الكبيرة التي تشهدها 
وزارة اإلعالم على صعيد أداء 
الرسالة اإلعالمية خالل الفترة 
القصيرة املاضية والحظ املركز 
أن الوزارة وأجهزتها املختلفة 
ب���دأت تفعل دورها املفقود في 
السنوات األخيرة مما يؤكد على 
أن تغييرا استراتيجيا قادما في 
ضبط وتطوير الرسالة اإلعالمية 
الكويتية على املستويني الداخلي 

واخلارجي.
وقال رئيس مركز »اجتاهات« 
للدراس���ات والبح���وث خالد 
املضاحكة ان وزارة اإلعالم بدأت 
ت���ؤدي أدوارا بناءة متالحقة، 
كانت مفتقدة في فترات سابقة، 
امتدت من إجراءات في الداخل 
إلى ممارسات جتاه اخلارج، مبا 
يخدم قضايا الشعوب ومتطلبات 
املجتمعات، في الدول الشقيقة 
والصديقة، عبر تبني العديد من 
املبادرات اإلنسانية التي سيكون 
لها األثر األكبر على املستوى 
العربي واإلقليمي والدولي، وهو 

استهلت بها املرحلة الثالثة من 
مسيرتها، فقط الغت احلدود بني 
جائزتي الكويت والوطن العربي 
بحيث تصبحان جائزة واحدة 
حتمل عنوان )اجلائزة الرقمية( 
متطلعة في ذلك الى اذكاء روح 
املنافس���ة عبر آفاق اوسع في 
فضاءات املعلوماتية واالتصاالت 
التقنية التي ال تعرف احلدود 

وال القيود.
هذا، وستلعن اسماء الفائزين 
باجلائ���زة الرقيمة في مؤمتر 
صحافي يعقد في »كونا« وذلك 
يوم االثنني املوافق 2012/3/12، 
ثم يقام احتفال خاص لتكرمي 
الفائزي���ن برعاي���ة وحضور 
صاحب الس���مو االمير الشيخ 
صباح االحمد وحضور سمو 
ولي العهد االمني الشيخ نواف 
االحمد وكبار املس���ؤولني في 

املجتمع والدولة.

األحمد أم���ام امللتقى اإلعالمي 
الثاني ف���ي الكويت في ابريل 
2004، والت���ي تن���ص على أن 
»الكويت كعهدها، وكما كانت 
وستظل مبشيئة اهلل � هي بالد 

العرب كل العرب«.
وخل���ص املضاحكة إلى أن 
»أنسنة« السياسة اإلعالمية في 
احلكومة احلالية يعد تشكيال أو 
ترجمة لإلحساس الغالب لدى 
الرأي العام الكويتي بل اخلليجي 
والعربي أيضا، متوقعا دخول 
اإلعالم الكويتي مرحلة جديدة من 
النضوج الفكري واحلياد املهني 
والوضوح السياسي، مؤكدا أن 
حملة وزارة اإلعالم »النخوة« 
ستبرز قيم مرغوبة مثل احلرية 
والعدالة والتعاون والثقة، في 
حني تبرز أيضا قيم مرفوضة 
مثل الفوض���ى والديكتاتورية 
واالستبداد والظلم، السيما أن 
عدالة قضية الشعب السوري 
هي التي تفرض طبيعة الرسالة 
الدولي���ة، ولم تكن  اإلعالمية 
سياس���تنا اإلعالمية استثناء 

في هذا السياق.

واكد العسعوس���ي ان فرق 
التقييم اجنزت معظم اعمالها 
ووصلت الى اخلطوة االخيرة من 
تلك االعمال، فقد انتهت من مراحل 
التأهيل والتصفية والتقدير وفق 
معايير علمية وفنية محددة، مما 
يحقق املوضوعية والعدالة في 
تقدير الدرجة التي تستحقها كل 
مشاركة، وبدأت جلنة التحكيم 
النتائ���ج وتدقيقها  بتمحيص 
الى مجلس  لترفعها بدوره���ا 
االمناء للمصادقة على اس���ماء 
الفائزين، وبذل���ك متر عملية 
التقييم مبراحل متعددة توفر 
مناخا من احليادية والعلمية 
والدق���ة في حتدي���د الفائزين 
باجلائزة الرقمية وفق املجاالت 

واحملاور املعلنة.
اجلدي���ر بالذكر ان اجلائزة 
خط���ت خط���وة حتديثية في 
التي  دورتها احلادية عش���رة 

وإيجاد آلية لتسوية الصراعات 
املس���لحة، ومتكني الش���عوب 
الفقي���رة واملس���تضعفة من 
مقدراتها، مشيرا إلى أن مجمل 
هذه التوجه���ات حتتل ثوابت 
راسخة في الذهنية السياسية 
واإلعالمية الكويتية، مبا يعزز 
من مكانة الكويت على الصعيد 

العاملي.
وأوضح املضاحكة أن التوجه 
احلاكم للسياسة الكويتية على 
مر الس���نني هو م���د يد العون 
للشعوب املنكوبة سواء بكوارث 
طبيعية أو بأنظمة استبدادية، 
في سياق الظروف شبه العادية 
أو في إط���ار األزمات الدورية، 
وهو ما حدث مع الشعب العراقي 
والشعب الفلسطيني والشعب 
السوداني والشعب الصومالي 
الباكستاني وأخيرا  والشعب 
الشعب الس���وري، األمر الذي 
الدائرة  إلى اس���تحواذ  يشير 
العربية عل���ى اهتمام الكويت 
حكومة وشعبا باعتبارها متثل 
»العم���ق االس���تراتيجي« لها، 
مشيرا إلى كلمة األمير صباح 

عدد اعض���اء فرق التقييم بلغ 
ال���دورة 65 عضوا  في ه���ذه 
جميعه���م م���ن املتطوعني في 
فعاليات اجلائزة ونشاطاتها، 
وينتمون الى سبع دول عربية 
منها الكويت عالوة على اعضاء 

جلنة التحكيم وعددهم 9.
هذا، وقد طورت اجلائزة في 
هذا الع���ام نظام التقييم حيث 
التأهيل  يش���ارك في عمليات 
والتصفي���ة والتقدير اعضاء 
متخصص���ون باملعلوماتي���ة 
والتقان���ة االتصالية، واعضاء 
اخرون من املستخدمني للمواقع 
االلكترونية واملستفيدين من 
تلك املواقع، مما اعطى عمليات 
التقييم بعد تش���اركيا ونظرة 
تكاملي���ة بني جهت���ني تعدان 
ركيزت���ني اساس���يتني تنهض 
عليهما عملي���ات التقييم بكل 

دقة واتقان.

ما يعرف بالرسالة اإلنسانية 
للوسائل اإلعالمية، وكان أخرها 
مبادرة »النخوة يا أهل الكويت« 
التي تقوم به���ا وزارة اإلعالم 
بالتعاون م���ع الهيئة اخليرية 
إلغاثة الشعب السوري مساء 
اليوم األحد عبر القناة األولى 

وقناة إثراء.
وأض���اف املضاحك���ة ف���ي 
تصري���ح صحاف���ي أن ه���ذا 
املنظور اإلعالم���ي اجلديد في 
عهد حكومة سمو الشيخ جابر 
املب���ارك ال ميك���ن فصله عن 
التوج���ه السياس���ي للكويت، 
مبا يشير إلى أن حملة وزارة 
اإلعالم لنصرة الشعب السوري 
هي بالنهاية محصلة للسلوك 
السياسي للكويت في تعاملها 
مع الثورة السورية، حيث ان 
ركائز السياسة الكويتية احلالية 
ذات أولوية إنسانية واقتصادية 
وإمنائية، وتلتزم مببادئ ثابتة 
ال حتيد عنها، خاصة فيما يتعلق 
بحقوق اإلنسان والتحرر من 
الديكتاتورية، واملس���اهمة في 
حل املشكالت اإلقليمية املزمنة، 

صالح العسعوسي

اجلمعية بحثت مع فريق من املتخصصني التعاون في مجاالت التوعية وتبادل املعلومات ومراقبة التنفيذ

»املهندسني«: تطبيق اإلستراتيجية الوطنية للنقل واملرور
يوفر على الدولة 8 مليارات دينار خالل 5 سنوات

النقل  ف����ي  دعا متخصصون 
واملرور الى االسراع في إنشاء هيئة 
عامة للنقل واملرور في البالد تعجل 
من تنفيذ االستراتيجية املرورية 
املقرة في العام 2010، مؤكدين على 
اتخاذ إج����راءات عاجلة  ضرورة 
للحد من اخلسائر الناجمة جراء 
أزمة املرور والتي تصل الى نحو 
3 ملي����ارات دينار، وتقليص عدد 
احلوادث املرورية البالغ نحو 75 
ألف حادث نتج عنها وفاة نحو 793 

شخصا خالل العام املاضي.
جاء ذلك في اجتماع تنسيقي 
عقد مؤخرا في جمعية املهندسني 
بني جلنة النقل واملرور باجلمعية 
الوطنية  وفريق االس����تراتيجية 
الشاملة للمرور وقطاع النقل بوزارة 
الداخلية ممثل����ة بالعقيد ناصر 
العنزي املنسق العام لالستراتيجية 
ود.كيم ود.جايس����يالمن، وذلك 
بدع����وة من اجلمعي����ة وفي إطار 
التنس����يق مع مختل����ف اجلهات 
احلكومية لتوحيد اجلهود ووضع 
واحللول واالقتراحات لقضايا النقل 
واملرور، حيث أكد املجتمعون أن 
الوطنية  تطبيق االس����تراتيجية 
للمرور سيوفر على الدولة نحو 
8 مليارات دينار خالل 5 سنوات 

من تنفيذها.
وقد قام فريق االس����تراتيجية 
خ����الل االجتماع بتق����دمي عرض 
كامل لالستراتيجية على أعضاء 
اللجن����ة، وذلك بعد ترحيب قدمه 
رئيس للجنة هندسة النقل واملرور 
باجلمعية م.عيسى احلجب، حيث 
أكد على أهمية هذا االجتماع وحرص 
اجلمعية عل����ى إجناحه للخروج 
بنتائ����ج ايجابية لتزويد اجلهات 
املعنية بها لالستفادة منها والعمل 

على تطبيقها.
من جانبه أش����اد منسق عام 
فريق االستراتيجية العقيد ناصر 
العنزي بدور جمعية املهندسني في 
تسليط الضوء على قضية املرور 
ومساعيها للمساهمة في حل هذه 
القضية، مؤكدا على ضرورة تعاون 
اجلهات احلكومية املختلفة حلل 

قضايا املرور.
واستعرض فريق االستراتيجية 
مجموعة من القضايا ذات العالقة 
باجلوانب املرورية ومنها: الطلب 

وطال����ب املجتمعون بضرورة 
تنفيذ قرار مجل����س الوزراء رقم 
1426 اكتوب����ر 2010 ال����ذي يوفر 
متطلبات املشروع الوطني لتطوير 
احلركة املرورية من قبل املجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية ووزارة 
الداخلية استنادا ملا جاء بوثيقة 
املشروع الرسمية بتنفيذ مشاريع 
االس����تراتيجية من قبل اجلهات 
الداخلية  املعنية خاص����ة وزارة 
ووزارة األش����غال العامة وبلدية 
الكويت وغيرها، وكذلك اإلسراع 
بإنشاء الهيئة العامة للنقل والتي 
يجب ان تهيمن على قطاع النقل 
بالكامل واستنادا الى مقترح فرق 
العمل التي شكلها مجلس الوزراء 
وتوصيات االستراتيجية بإعادة 
هيكلة الهيئة العامة للمرور حسب 

توصيات االستراتيجية. 
وأكد املجتمعون على ضرورة 
التع����اون في مج����االت: التوعية 
املروري����ة وتب����ادل املعلوم����ات، 
وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، 
التنفيذ، ربط  مراقب����ة وتقيي����م 
االستراتيجية املرورية واالستفادة 
من التجارب إقليميا، طرح مشروع 
األرش����فة االلكترونية للحوادث 
املرورية للوقوف على أس����بابها 

ومعاجلتها.

االستراتيجية وعدم وضع احللول 
الالزمة فإن الدولة تتكلف نحو 3 
مليارات والبد من تسريع عملية 
تنفيذ املش����اريع اخلاصة بالنقل 
الدورة املستندية، حيث  وتقليل 
ان عدد املصابني املنقولني بسيارات 
اإلسعاف بس����بب حوادث الطرق 
وصل ال����ى 9000 حالة عام 2011 
وان إجمالي عدد احلوادث 75000 
حادث وعدد الوفيات 493 حالة وهي 
أرقام قياسية البد من العمل على 
تقليصها واحلد من اآلثار السلبية 

الناجمة جراء ذلك.
وناق����ش املجتمع����ون الهيكل 
العامة  املقترح للهيئة  التنظيمي 
للنقل وأكدوا على ضرورة صدور 
قانون إنشاء الهيئة بأسرع وقت 
ممك����ن وطالب����وا مجل����س األمة 
واحلكومة بوضعه ضمن األولويات 
حي����ث انه مفت����اح احلل ملختلف 

مشاكل قطاع النقل.
وأشار فريق االس����تراتيجية 
الى انه متت االستفادة من تقارير 
ومقترحات جمعية املهندسني في 
مجال النقل ومنها إنشاء هيئة عامة 
للنقل وأش����ار الفريق الى انه في 
حال تنفيذ االستراتيجية وسيتم 
توفير 8 مليارات خالل 5 سنوات 

من تنفيذها.

العالي على النقل وعدم كفاءة البنية 
التحتية املوجودة وخدمات النقل، 
وتعدد اجلهات املسؤولة عن قطاع 
النقل وضعف التنسيق املؤسسي، 
التخطيط  عدم جناح سياس����ات 
وأس����اليب التنفي����ذ التقليدي����ة 
السائدة في حل املشاكل، معاجلة 
اآلثار السلبية لقطاع النقل ومنها 
اآلثار البيئية واالزدحام املروري 
الطرق، احلاجة  ووفيات حوادث 
الى استخدام التكنولوجيا احلديثة 
التخطيط  ف����ي  ونظم املعلومات 
والبحوث والدراس����ات والتي من 
ش����أنها إيجاد احللول للمش����اكل 
املختلفة وكذل����ك تهدف الى بناء 
قطاع نقل مستدام مقبول اقتصاديا 
واجتماعيا وبيئيا وذي س����المة 

عالية.
وأوضح فريق االستراتيجية 
ان هناك التزامات وطنية وإقليمية 
ودولي����ة لتنفيذ االس����تراتيجية 
بعد صدور قرار االس����تراتيجية 
ال����وزراء رقم  املروري����ة مجلس 
1426 في اكتوبر 2010 وفي مقدمتها 
توجيهات صاحب السمو األمير، 
الوطنية، االلتزامات  وااللتزامات 
االلتزامات  اإلقليمية واخلليجية، 
العاملية )ق����رارات االمم املتحدة(، 
محذرا من أنه وفي حال عدم تطبيق 

جانب من االجتماع

الرجيب لنقابة الشؤون: القرار ال يأتي 
بجرة قلم وإمنا بعد دراسة ألبعاده

أكد وزير الشؤون االجتماعية والعمل الفريق 
اول احمد الرجيب عل���ى اهمية دور النقابات 
العمالية في حتسني اوضاع منتسبيها وحتقيق 
مطالبهم. جاء ذلك في تصريح صحافي خالل 
استقباله لرئيس وأعضاء نقابة العاملني بوزارة 
الشؤون والذين قدموا له التهنئة على توليه 
حقيبة الوزارة، وعدهم خالل اللقاء بدراس���ة 
كافة املواضيع والطلبات التي قدموها، مؤكدا 
لهم ان الق���رارات ال يتأتى من خالل جرة قلم 
ولكن بعد دراسة ابعاد هذه الطلبات والتأني 
في اتخاذ القرارات دائم���ا ما يثمر عن نتائج 

صحيحة لصالح اجلميع.
واش���ار الرجيب الى انه س���يبذل قصارى 
جهده لتذليل كافة العقبات والصعوبات التي 
تواجه املوظفني مب���ا ال يتعارض مع القانون 
ومب���ا يتوافق مع مصلحة الوزارة وال ينقص 

من حقها.
وشدد على ان اجلميع في مركب واحد وال 
نستشعر ابدأ بأننا طرفني، مؤكدا ان باب الوزير 
مفتوح دائما والهدف خدمة الوطن املعطاء كما 
اكد على ان تعزيز االيجابيات وتقليل السلبيات 
هو هدفنا في املرحلة املقبلة، موضحا ان املرحلة 
املقبلة ستشهد تطبيق االسلوب العملي لتأكيد 
حقوق العاملني بالوظائف االش���رافية مشددا 
حرصه على ضخ دماء جديدة في جميع املواقع 
ليتم من خاللها دفع عجلة العمل واعطاء الشباب 

فرصتهم في التطوير االبداع.
حضر االجتماع كل من وكيل الوزارة محمد 
الكندري والوكيل املساعد لقطاع العمل جمال 

الدوسري.

بشرى شعبان  ٭

أحمد الرجيب خالل اجتماعه مع مجلس ادارة نقابة الشؤون بحضور محمد الكندري

اصواته����م للعال����م وطالبوا 
مبوضوعه����م، وه����ذه املهلة 
تضمنت وضع كادر العاملني 
ف����ي الهيئة العامة لش����ؤون 
الس����مكية  الزراعة والثروة 
عل����ى جدول أعم����ال مجلس 
اخلدمة املدني����ة والنظر فيه 
خالل اجللسات املقبلة، وهو 
األمر الذي ولألس����ف الشديد 
لم يتم ولم يتحقق حتى هذه 

اللحظة.
وهدد البرجس بالتصعيد 
والعودة إلى االعتصامات خالل 
األسابيع املقبلة حال عدم إقرار 
الكادر بعد أن كشفت احلكومة 
عن قناعها ومماطالتها املستمرة 
وجتاهله����ا جلمي����ع الكوادر 
املدرجة على ج����دول أعمال 
مجلس اخلدمة املدنية، موضحا 
أن هذا التصعيد بدأ منذ حني 
وسيستمر حتى تتحقق جميع 
املطالب ويحصل العاملون في 
هذا القطاع على حقوقهم كاملة 

غير منقوصة.
وذكر أن لنقابة العاملني في 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والث����روة الس����مكية مطالب 
كثي����رة، تتمثل ف����ي تعديل 
القرار 1 لسنة 2002 اخلاص 
بالعاملني في الثروة احليوانية 
والث����روة الزراعي����ة وثروة 
إلى  املائي����ة، إضافة  األحياء 
العدالة واملساواة بني العاملني 
في القطاع احلكومي، الفتا إلى 
أن الدراسات املتخصصة التي 

الهاجري: نقابة »الكويتية« ستشارك  في اعتصام 
7 اجلاري للمطالبة باحلقوق العمالية

البرجس: احلكومة غير جادة في إقرار كادر 
»الزراعة« وسنلجأ للتصعيد لنيل مطالبنا 

أعدت مؤخرا أثبتت أن رواتب 
العاملني ف����ي الهيئة تقع في 
املرتبة قبل األخيرة من سلم 
الرواتب مقارنة بباقي اجلهات 

احلكومية.
البرج����س بأن  واختت����م 
موظف����ي الزراع����ة والثروة 
السمكية سيقولون كلمتهم من 
جديد وسترتفع أصواتهم في 
كل احملافل، وسيكونون على 
موعد مع حقوقهم، وهذا األمر 
ليس منة من أحد، وسنلجأ إلى 
جميع الوسائل املشروعة حتى 
نحقق طموحاتنا في حتسني 
املس����توى املعيش����ي وإقرار 

الكادر وزيادة الرواتب. 

أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملني مبؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية والشركات التابعة لها 
عبداهلل الهاج����ري انه انطالقا من إميان مجلس 
إدارة النقابة الراسخ بأهمية العمل النقابي كأحد 
مكون����ات املجتمع املدني ف����ي الدفاع عن حقوق 
منتسبيه واحلفاظ على مكتسباتهم واحلرص على 
توفير جميع الضمانات التي حتول دون هضم 
حقوقهم وحتقيق االس����تقرار واألمان الوظيفي 
لهم فإن النقابة ستش����ارك بق����وة في االعتصام 
التضامني احلاش����د للنقابات العمالية من أجل 

تفعيل املطالب العادلة واملشروعة الذي ينظمه 
االحتاد العام لعمال الكويت أمام مقره في ميدان 
حولي، في متام الساعة السابعة من مساء يوم 
االربعاء املوافق 7 مارس 2012 لنعبر عن حقوقنا 
املش����روعة ومطالبنا االقتصادية واالجتماعية 
العادلة ولنبقى موحدين يدا بيد وصوتا بصوت. 
ومؤكدا انه قد حان الوقت لتكون للعاملني كلمة 
مدوية يصل صداها جلميع املسؤولني باحلكومة، 
مشددا على أهمية الوقوف صفا واحدا على قلب 

رجل واحد النتزاع احلقوق املسلوبة. 

كشف رئيس نقابة العاملني 
العام����ة للزراعة  الهيئة  في 
محس����ن برجس عن تشكيل 
جلنة لنق����ل املطالب العادلة 
إلى بعض أعضاء مجلس األمة 
وعرضها كذل����ك على جلنة 
الزراعة والثروة احليوانية 
التي مت تشكيلها مؤخرا في 
املجل����س، وذلك بعد اجتماع 
ط����ارئ عقده مجل����س إدارة 
النقابة بحض����ور مجموعة 
من املوظف����ني للوقوف على 
الوضع املأساوي الذي وصل 
إلي����ه حال العامل����ني في هذا 
الواس����ع  القطاع والتهميش 
ال����ذي تتعرض له هذه الفئة 
إن  البرجس:  املقهورة. وقال 
صبرنا قد نفد ولم نعد نصدق 
الوعود التي قطعها لنا ديوان 
اخلدمة املدنية لبحث الكادر 
احمل����ق، وقد تب����ني أن هناك 
مؤامرة دبرت بليل بالتسويف 
والتأجيل وعدم منح احلقوق 
ألهله����ا واللجوء إلى الوعود 
الكاذبة والتسويفات طويلة 
األمد لكس����ب الوقت وإصابة 
العامل����ني ف����ي ه����ذا القطاع 
احليوي بالضجر حتت غطاء 

الروتني والبيروقراطية.
وذكر أن احلكومات السابقة 
أثبتت عدم جديتها في معاجلة 
املهلة  انتهت  امللف، وقد  هذا 
الت����ي حددها رئيس الديوان 
عقب االعتصام املفتوح الذي 
محسن برجسنفذه املوظفون، وأس����معوا 

»املكفوفني« تشارك في عرض مسرحي عربي
أعلنت جمعية املكفوفني الكويتية مشاركة عدد 
من ابناء الكويت في تقدمي عرض مسرحي جديد 
من نوعه يتمثل بعرض خاص باملكفوفني ستقدمه 
مجموعة العطاء االعالمية حتت مظلة جامعة الدول 
العربية مبشاركة عدد من الفنانني العرب املكفوفني. 
وقال رئيس اللجنة االعالمية املخرج عبدالكرمي 
الهندال املشرف العام على العرض املسرحي )شاهد 
سمع حاجة( في تصريح صحافي امس ان العمل 
يسير وفق اخلطة املرسومة كي تقدم املسرحية في 
الكويت قريبا مشيدا بدعم أمني عام املجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب م.علي اليوحة.
واشار الهندال الى أن العرض املسرحي الذي 

يشارك فيه عدد من الفنانني املكفوفني من مصر 
والكويت ودول عربية أخرى من تأليف أحد املكفوفني 
واخراج فنان كفيف أيضا في جتربة جديدة على 
الصعيد العربي متمنيا ان تنال التجربة القبول 
وحتقق النجاح وتكون دافعا للمزيد من األعمال 

الفنية.
من جانبه قال رئيس مجلس ادارة قناة العطاء 
الفضائية أحمد الفارسي ان تبني القناة لهذا املشروع 
املسرحي يأتي انسجاما مع األهداف التي حتاول 
القناة حتقيقها على الصعيد االنساني في الدول 
العربي����ة لهذه الفئة من املجتمع التي حتتاج الى 

الرعاية والعناية.

مناقشة الهيكل 
التنظيمي للهيئة 

العامة للنقل 
واملطالبة بسرعة 

إنشائها

تبني »اإلعالم« حلملة 
»النخوة« يؤكد رفض 

الكويتيني حكومة وشعبًا 
ديكتاتورية »البعث« ضد 

السوريني
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