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تتقدم

أسرة شركة مطابع الخط
بأجمل التهاني والتبريكات
إلى الشعب الكويتي الكريم

بمناسبة عودة 
حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى

الشيخ/ صباح األحمد الجابر الصباح
حفظه اهلل ورعاه

سالمًا معافى إلى أرض الوطن

أجر وعافية
يابوناصر

أجر وعافية
يابوناصر

أعضاء مجلس اإلدارة والعاملون في
شركة الخط إلنتاج العلب

يتقدمون 
بأجمل التهاني والتبريكات
إلى الشعب الكويتي الكريم

بمناسبة عودة 
حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى

الشيخ/ صباح األحمد الجابر الصباح
حفظه اهلل ورعاه

سالمًا معافى إلى أرض الوطن

الحمد هلل 
على السالمة

ً االفتتاح الرسمي لـ »أكادميية الفنون واإلعالم للشباب« غدا
مفرح الشمري

العامــة  الهيئــة  أعلنــت 
للشباب أن االفتتاح الرسمي 
الفنون  أكادمييــة  لبرنامــج 
واإلعالم للشباب، غدا االثنني، 
برعايــة وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب محمد 
اجلبــري. وأكــدت الهيئة أن 
الفنــون واإلعالم  أكادمييــة 
بتطويــر  تقــوم  للشــباب 
القدرات واملهارات الشــبابية 
في مجاالت الفنون واإلعالم، 
وذلك وفق اختصاصاتها في 
مجال رعايــة وتنمية قدرات 
الشباب في كل املجاالت، وذلك 
من خالل البرامج واألنشطة 
الذي  التطويرية  التدريبيــة 
تقوم به الهيئة. ويقوم برنامج 
الفنــون واإلعالم  أكادمييــة 
املهارات  للشــباب بتطويــر 
والقدرات عند الشــباب، وقد 
التدريبية  البرامــج  انطلقت 
للدفعة األولى في األكادميية 
بداية الشهر اجلاري، حيث ان 
األكادميية مستمرة في برامجها 
التطويرية طوال العام. وقسم 
الفنون واإلعالم باألكادميية، 
انضم إليه خمســون متدربا 
املجــاالت  فــي  ومتدربــة 
التدريبية في األقسام الفنية 
باألكادمييــة، وقــد تنوعــت 
املواد التدريبية لكل قسم ففي 
قســم الفنون تضمنت مواد 

ملدة شــهرين حسب احملاور 
التالية:

التاريخ الوطني للكويت، 
احلــضـــارة اإلنـســانيـــة 
والتاريخية، البحث العلمي 
وتقنيــة املعلومات، التنمية 
البشرية واملجتمعية، التاريخ 
الوطني للكويــت، الفلكلور 
الكويتي، رؤية الكويت ٢٠35، 
الفنــون املعاصرة احلديثة، 

وأساليب اإلعالم اجلديد.
وقــد انضــم إلــى هيئــة 
التدريب فــي الدفعة األولى 
لألكادميية في األقسام الفنية: 
القحطانــي  د.فيصــل   
أستاذ مادة كتابة السيناريو 
التلفزيوني، د. نورة القمالس 
أستاذة مادة األداء الصوتي، د. 
فهد املذن أستاذ مادة تصميم 
اإلضاءة املسرحية، د. عبداهلل 
العابر أســتاذ مادة التمثيل 
واإلخراج املسرحي، د. نورة 
العتال أســتاذة مــادة كتابة 
النص املســرحي د. ابتسام 
احلمادي أستاذة مادة تصميم 
األزياء املسرحية، د. غصون 
العيدان أستاذة مادة التصميم 
الفني، الفنان املخرج حسني 
املفيدي أستاذ مادة التمثيل 
واإلخراج التلفزيوني، د.حامد 
الكوت أســتاذ مادة التذوق 

املوسيقي.
بينما قسم اإلعالم يضم 
األساتذة نهى الفيلكاوي مادة 

بــكل  التدريبيــة مجهــزة 
العامــة، وقاعة  التقنيــات 
عروض ملشاريع املتدربني، 
وقاعــة املســرح اخلــاص 
بالتطبيقات العملية واملكتبة 
العلمية لألكادميية، والهيئة 
العامــة للشــباب قد وفرت 
جميع اإلمكانات لهذا املشروع 
الشــبابي، وتقــوم حاليات 
الثانية  بتطويــر املرحلــة 
ملبنــى األكادمييــة، والذي 
سيضم قاعات استديوهات 
للمتدربني وقاعة للمعارض 

الفنية للشباب.
واجلدير بالذكر أن مجلس 
األمناء لألكادميية مكون من 
كل من مدير عام الهيئة العامة 
للشباب رئيس مجلس األمناء 
عبدالرحمــن املطيري وأمني 
عام االكادميية املخرج عبداهلل 
عبد الرسول وعضوية كل من 
الفنان القدير جاسم النبهان 
واالعالمية القديرة امل عبد 
اهلل، د.محمــد مبــارك بالل، 
الفنان حسني املفيدي، الكاتب 
بــدر محارب عضــو مجلس 
األمناء، املخــرج د.عبد اهلل 
العابر، د. ابتسام احلمادي، 
د.نورة القمالس، د.عيســى 
محمد األنصاري ممثل املجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنون 
واآلداب فــي مجلس األمناء، 
أســامة املخيال ممثل وزارة 

اإلعالم في مجلس األمناء.

التحقيق الصحفي، األستاذة 
ســعدية مفرح مــادة املقال 
العرادة  الصحفــي، د.علــى 
مــادة اإلخــراج واملونتــاج 

التلفزيوني.
د. بســام اجلــزاف مادة 
اإلعداد والتقدمي التلفزيوني، 
داهم القحطانــي مادة إدارة 
االلكترونية، د.  احلســابات 
حســني حاجي دشــتي مادة 
العامــة  العالقــات  حمــالت 

واإلعالن.
د. عيســى النشمي مادة 
الوسائط،  املتعدد  التصميم 
ناصر حيات مادة التصوير.
كمــا تقــوم األكادمييــة 
حاليا باستقبال دفعة جديد 
للتدريب وتطويــر املهارات 
فــي برنامــج التدريــب لفن 
التمثيل واإلخراج السينمائي، 
وبرنامــج التدريــب لــألداء 
الصوتي، والتدريب لبرنامج 
اإلعالم التنموي، وسينطلق 
املوســم الشــبابي الثقافــي 
والفني واإلعالمي لألكادميية 
اعتبــارا من منتصف شــهر 
نوفمبر املقبل، وهو مساحة 
للشــباب إلبــراز اجنازاتهم 
وأنشطتهم في مجال الفنون 

واإلعالم.
وقد مت تخصيص مبنى 
متكامل ملشروع األكادميية 
فــي املرحلة األولــى، وهو 
يضم قاعــات للمحاضرات 

بعد انضمام خمسني متدرباً ومتدربة في املجاالت التدريبية حتت رعاية الوزير اجلبري

محمد اجلبري

جانب من إحدى الورش التدريبية في األكادمييةد.عبداهلل العابر مع مجموعة من طلبة األكادميية

)التمثيل واإلخراج التلفزيوني 
واإلخراج املســرحي وأسس 
كتابة النص املسرحي وأسس 
كتابة السيناريو التلفزيوني 
والتــذوق املوســيقي واألداء 
الصوتــي وتصميــم األزياء 
املسرحية وتصميم اإلضاءة 
املسرحية(، كما تضمن قسم 
اإلعالم مواد )التحقيق واخلبر 
الصحفي والتحقيق الصحفي 
واملقابلة الصحفية والتصوير 
والتصميم واإلخراج واملونتاج 
التلفزيوني واإلعداد والتقدمي 
اإلذاعـــي والـتـلفــزيــــوني 
والعالقــات العامــة واإلعالم 
وإدارة احلسابات االلكترونية 
الوسائط(،  وتصميم متعدد 
وستكون املشــاريع العلمية 
في مجاالت الفنون واإلعالم، 
والتي ســيتم إنتاجها خالل 
فترة التدريب والتي تستمر 

جمعية الصحافيني تنظم لقاًء مفتوحًا 
عن مشروع قانون املنطقة االقتصادية الشمالية

تنظم جمعية الصحافيني واالحتاد العام 
لعمــال الكويت، واحتاد نقابات العاملني في 
القطاع احلكومي بالتعاون مع جهاز تطوير 
املنطقة االقتصادية الشمالية، لقاء مفتوحا حتت 
عنوان »مشروع قانون املنطقة االقتصادية 
الشمالية«، وذلك مساء اليوم األحد في مركز 

اليرموك الثقافي. 
ويشــارك في اللقاء كل من: املستشار 
الدســتوري والقانونــي جلهــاز املنطقة 

االقتصادية الشمالية د.محمد الفيلي، وعضو 
املجلس األعلى للتخطيط م.سارة أكبر، ورئيس 
الفريق القانوني جلهاز املنطقة االقتصادية 
الشمالية عبدالعزيز الياقوت، وعضو الفريق 
الشمالية  للمنطقة االقتصادية  االقتصادي 
أسامة القروي. اجلدير بالذكر أن الندوة تنطلق 
الساعة 7 مساء في مركز اليرموك الثقافي 
)مقر دار اآلثار اإلسالمية(، في منطقة - قطعة 

3 - مقابل بنك اخلليج وبوبيان.

رسميًا.. سعد البراك عضوًا
باملجلس األعلى للتخطيط والتنمية

جتديد تعيني حنان العمر 
بديوان اخلدمة ملدة 4 سنوات

محمد الفيلكاوي سفيراً للكويت لدى تايلند

صدر مرسوم رقم ٢63 لسنة ٢٠١٩ بتعيني عضو 
من ذوي الكفاءة واخلبرة في املجلس األعلى للتخطيط 

والتنمية جاء فيه:
٭ مادة أولى: ُيعني د.سعد حمد ناصر البراك عضوا 
باملجلس االعلى للتخطيط والتنمية بدال من غصون 

غسان اخلالد وذلك للمدة املتبقية من مدة املجلس.
٭ مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا املرسوم ويعمل به من 

تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية.

صدر مرسوم رقم ٢65 لسنة ٢٠١٩ بتجديد تعيني 
وكيل وزارة مساعد بديوان اخلدمة املدنية جاء فيه:

٭ مادة أولى: ُيجدد تعيني حنان غازي عبدالرحمن 
العمر بدرجة وكيل وزارة مساعد بديوان اخلدمة املدنية 

ملدة 4 سنوات اعتبارا من ٢6/4/٢٠٢٠.
٭ مادة ثانية: على وزير الدولة للشؤون االقتصادية 

تنفيذ هذا املرسوم وينشر في اجلريدة الرسمية.

صدر مرسوم رقم ٢6٢ لسنة ٢٠١٩ 
بتعيني سفير جاء فيه:

٭ مادة أولى: ُيعني محمد حســني 
الفيلكاوي سفيرا للكويت لدى مملكة 

تايلند.

٭ مادة ثانيــة: على نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر اخلارجية 
تنفيــذ هذا املرســوم ويعمــل به من 
تاريخ صــدوره وينــشر في اجلريدة 

الرسمية.

 د.سعد البراك

حنان العمر

بالتعاون مع احتاد العمال و»النقابات احلكومية« ومشاركة نخبة من املتخصصني


