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وزارة الكهرباء واملاء

اإعــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعل�������ن وزارة الكهرب�������اء واملاء لل�س�������ادة املواطن�������ن باأنها �ستقوم 

باإي�س�������ال املياه العذب�������ة لبع�ض �ساليهات منطق�������ة ال�سباع��ي��ة 

وتبدي�������ل حمب�ض قط�������ر )600 مم( تالف مم�������ا �سيرتتب عليه 

انقطاع املياه العذبة عن كل من :

ال�ساليه�������ات - املنتزه�������ات - جن�������وب ميناء عب�������داهلل - مع�سكر 

الحتي�������اط - املع�سكر الأمريكي - القاع�������دة البحرية - �سركة 

�سيفرون - منفذ ح�������دود النوي�سيب - حمطة الزور اجلنوبية  

حمطة تناكر اأم الهيمان - حمطة تناكر بنيدر - حمطة تناكر 

الزور وذلك خالل فرتة العزل ملدة �ست �ساعات.

اعتب�������ارًا م�������ن ال�ساعة الثامن�������ة من م�ساء ي�������وم الثنن املوافق 

2011/3/21 وحت�������ى ال�ساعة الثانية من �سباح يوم الثالثاء 
املوافق 2011/3/22.

وتاأمل الوزارة من املواطنني �ضرورة التعاون معها وذلك 

للم�ضلحة العــامــــة.و�س�ك���را،،

و�سك�������رًا،،

 خالل مؤمتر «كويت العطاء» في ألبانيا مبناسبة األعياد الوطنية

 رامكاي: الكويت حريصة على نصرة اإلسالم 
واملسلمني في جميع أقطار العالم 

 ٣٠ مليون دوالر منحة من األمير
  لتمويل مشروع متحف بيروت التاريخي 

  وقـــال وردة فـــي تصريح 
للصحافيني ان االجتماع يأتي 
آلية لالنطالق  في اطار وضع 
بتنفيذ مشروع متحف بيروت 
التاريخي الذي ينشأ مبنحة من 
صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وبإدارة الصندوق 

الكويتي للتنمية.
  وأشـــار الـــى ان املتحـــف 
ســـيتحدث عن تاريخ مدينة 
بيروت واآلثار املكتشفة فيها 
والتي تروي حضارتها منذ عهد 
الرومان الى يومنا هذا، الفتا الى 
انه سيعلن قريبا عن الشركة 
الهندسية التي ستضع تصاميم 
املتحف ليســـتتبع بخطوات 

التلزمي والبدء بالتنفيذ.
  من جهته، أكد الدبوس اهتمام 
الكويت باملشروع احلضاري 
الذي سيشـــكل «معلما جلذب 
الزائريـــن املرتقـــب ان يصل 
عددهم الى نصف مليون زائر 
مما يسهم في دعم االقتصاد». 

 بيروت ـ كونـــا: عقد وزير 
الثقافة اللبناني سليم وردة مع 
املمثل املقيم للصندوق الكويتي 
للتنميـــة االقتصادية العربية 
في لبنان د.نواف الدبوس في 
بيروت امس اجتماع عمل للبحث 
في آلية تنفيذ مشروع انشاء 

متحف بيروت التاريخي.

 سليم وردة خالل لقائه مع د.نواف الدبوس 

 قام وفد مــــن وزارة التربية 
ممثال في التوجيه الفني للتربية 
الكشفية مبنطقة مبارك الكبير 
التعليميــــة بزيــــارة الى نادي 
ضباط احلرس الوطني مبناسبة 
الوطنية  االحتفاالت باالعيــــاد 
مبرور ٥٠ عاما على االستقالل 

امكاناتها للضيوف لالســــتفادة 
واالســــتمتاع بجميــــع مرافــــق 
وخدمات النــــادي ومنها املخيم 

الربيعي الداخلي.
   وفي نهاية الزيارة، تقدمت 
وزارة التربية ممثلة في التوجيه 
الفني للتربية الكشفية مبنطقة 
مبارك الكبير التعليمية بجزيل 
الشكر وعظيم االمتنان للقيادة 
العليا باحلرس الوطني ممثلة 
بسمو رئيس احلرس الوطني 
الشـــيخ ســـالم العلي ونائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشعل االحمد ووكيل احلرس 
الدعي  اللـــواء ناصر  الوطني 
وادارة نـــادي ضباط احلرس 
الوطني ملا يقدمونه من اهتمام 
وتواصل مع الوزارات واجلهات 
احلكومية ومؤسسات املجتمع 
املدني ملا فيه مصلحة الوطن 
ورســـم الصـــورة احلضارية 

للكويت. 

والفخر واحلب للوطن وتنمية 
الشــــعور باحلــــس الوطني في 

نفوس االطفال.
  واشتمل برنامج الزيارة على 
العديد من االنشــــطة الترفيهية 
والترويحية كما ســــخرت ادارة 
نــــادي ضباط احلــــرس جميع 

و٢٠ عاما على التحرير و٥ اعوام 
على تولي صاحب السمو االمير 
الشــــيخ صباح االحمــــد مقاليد 

احلكم.
الزيارة    وخصصــــت هــــذه 
الشبال املرحلة االبتدائية بهدف 
غرس مفاهيــــم الوالء واالنتماء 

 خالل زيارة أقامها التوجيه الفني للتربية الكشفية في مبارك الكبير إلى نادي ضباط احلرس 

 «احلرس» يغرس الوالء واالنتماء في نفوس األشبال 

 مجموعة من أشبال احلرس يؤدون فقرة وطنية في نادي ضباط احلرس 

 درع تكرميية من «توجيه الكشافة» إلى نادي احلرس  أحد األنشطة الترفيهية 

 أكد املدير التنفيذي ملهرجان 
ان  العجمي  مراحب مدعـــث 
العـــام يأخذ  املهرجـــان هذا 
طابعا مختلفـــا ومتجددا من 
حيث األفكار واألهداف، حيث 
ان املهرجان تقوم فكرته على 
الوصول إلـــى جميع الفئات 
العمريـــة، وذلـــك عن طريق 
إقامة مســـابقات متنوعة في 
أماكن عامة، كما ان املنتزهات 
أماكن لها قبول عند جميع أفراد 

األسرة وخاصة األطفال.
  وأشـــار إلـــى أن فقـــرات 
املهرجـــان تتضمـــن فيلمـــا 
وثائقيـــا عـــن ســـمو األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد، 
رحمه اهللا، عن تعزيز القيم 
واألخالق، حيث تضمن الفيلم 
بعض الكلمات واملواقف لسمو 
األمير الراحل والتي فيها النفع 
العام وإكساب القيم والفضائل 
واألخالق الكرمية، هذا الفيلم 
الذي سيكون له عظيم األثر 
في اكتساب التراث التاريخي 
لوطننـــا احلبيـــب الكويت. 
الفقرات  وكذلـــك تتضمـــن 
البريك  لقاء للدكتور ســـعد 
ـ املستشـــار اخلاص خلادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهللا 

أنشــــطة املهرجان تتمثل في 
إقامة مسابقات أسرية وأناشيد 
تربوية وذلك بهدف إيجاد البديل 
التربوي الترفيهي الهادف من 
املنتزهات  التواجد في  خالل 
واألماكن العامة جلذب األسر 
إلى السياحة الداخلية الوطنية 
املطلوبة التي تدعو إلى الترفيه 
الهادف وإكســــابها  التربوي 
املهارات املطلوبة في التعامل 
مــــع اآلخريــــن وقواعد مهمة 
تؤدى إلى التماسك والترابط 

األسري.
إلى ان املهرجان    وأشـــار 
ينطلق حتت شعار «سعادتي 
مـــع أســـرتي»، ولفـــت إلى 
أن مهرجـــان مراحب يحمل 
طموحات وأفكارا مستقبلية 
منضي في العمل على حتقيقها، 
منها: إقامة دورات أسرية هادفة 
والتواجد بشكل كبير في جميع 
املنتزهات واملناسبات واألعياد 
وإنشاء قناة أسرية متخصصة 
تقدم بلون جديـــد، ورعاية 
املبدعـــني واملتفوقني لغرس 
القيم بطرق حديثة من خالل 
إيجاد مسرح خاص ملشروع 
مراحب يقام عليه املهرجانات 

واملسرحيات الهادفة.

يحيى بوعمـــارة ـ مدير عام 
سفريات البحيريـ  إلى أن هذا 
املهرجان يتمتع بطابع خاص 
منذ ٤ سنوات أال وهو التركيز 
على األســـرة التي بصالحها 
يصلح املجتمع وبفســـادها 

يضعف املجتمع.
  كما أعلن فـــي ضوء هذه 
املناســـبة بقـــرب مهرجـــان 
«مراحب» أنه قد مت تخصيص 
رحـــالت تنافســـية جلمهور 
مراحب الكرمي بأسعار خاصة 
لم يكن لها مثيل من قبل إلى 
بعـــض بلدان العالـــم، وكما 
البحيري  عودتنا ســـفريات 
علـــى الصـــدارة والتميز في 

عروضها دائما.
العام    هذا وأكد املشـــرف 
للمهرجان يوســـف السويلم 
ان املساهمة في دعوة األسرة 
وفق كتاب اهللا وسنة رسوله 
الكرمي وتوجيهها إلى الترابط 
والتسامح من أهم األهداف التي 

يسعى املهرجان لتحقيقها.
  وأضاف الســــويلم ـ خالل 
ندوة حتضيريــــة للمهرجان 
الذي سينطلق بتاريخ ١٣ أبريل 
املقبل ملدة يومني متتاليني في 
مجمع البيــــرق بالعقيلة ـ أن 

الذي يتميز  ـ  بن عبدالعزيز 
باألسلوب السهل املقنع الذي 
يصل إلى القلوب بكل شفافية 
وسهولة، إضافة إلى اكتساب 
الثقافية  املعلومات والفائدة 
التي تنمي الفكر وتزيد اإلبداع 
لدى أفراد املجتمع، كما ستكون 
هناك مشاركة ألذكى طفل في 
العالم، حيث ســـيتحدث عن 
سيرته الذاتية والعوامل التي 
املرتبة  أهلته للوصول لهذه 
العالية، باإلضافة إلى مشاركة 
بعض الفرق الترفيهية احملببة 
لدى األطفـــال لتقدم الفقرات 
الترفيهية وسنمتع اجلمهور 
الكرمي ألول مرة في الكويت 
الترفيهية  الفـــرق  ببعـــض 
واملسابقات الهادفة التي تؤدى 
إلـــى التعلم والفائدة بطريق 
غير مباشر بعيدا عن أسلوب 
التلقني الذي مل منه الطفل على 

مدار مراحله التعليمية.
  كما تتخلل الفقرات مشاركة 
للمنشد اليمني فيصل اللبان 
الـــذي يتميز  املنشـــد  ـ هذا 
بالصوت الشـــجي املؤثر في 

نفوس مستمعيه.
  من جانبـــه، أشـــار أحد 
املساهمني الدائمني في املهرجان   مدعث العجمي

 يقام حتت شعار «سعادتي مع أسرتي» 13 أبريل ببرامج تثقيفية وترفيهية متنوعة 

 أذكى طفل في العالم يشارك في مهرجان مراحب اخلامس 

 أقام مركز العالقات الدولي االسالمي الذي مقره 
ألبانيا مؤمتر «كويـــت العطاء» في ألبانيا خاص 
مبناسبة مرور ٥٠ عاما على استقالل الكويت ومرور 
٢٠ عاما على التحرير و٥ سنوات لتولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم، 
وحضر املؤمتر حشد غفير من الشخصيات األلبانية 

حيث عبر املشاركون عن امتنانهم للكويت.
  واعرب مدير مركز العالقات الدولي في ألبانيا 
آربني رامكاي عن امتنانه العظيم ملا قدمته وتقدمه 
الكويت للشعب األلباني على مدى السنني، مؤكدا 
ان ما تقوم به الكويت وشـــعبها يصب في تعزيز 

العالقـــات العربيةـ  األلبانيـــة على كل االصعدة، 
الفتا الى ان الكويت كانت ومازالت نصيرا لإلسالم 

واملسلمني في جميع اقطار العالم االسالمي.
  وقال رامكاي في تصريح صحافي: امتنانا وشكرا 
منا للكويت ومشـــاركة من الشعب األلباني نظم 
مركز العالقات الدولي في ألبانيا مؤمترا شـــعبيا 

مبناسبة اعياد الكويت الوطنية.
  وحتدث عن كل ما قدمته وتقدمه الكويت وشعبها 
إلى ألبانيا من استثمارات ومساعدات على الصعيدين 
احلكومي والشعبي بني البلدين االخوين بالرغم 

من بعد املسافة اجلغرافية». 

 جانب من مؤمتر «كويت العطاء» الذي أقامه مركز العالقات الدولي اإلسالمي 

 صندوق التنمية يضع آلية لتنفيذ املشروع 

 صرحت عضو هيئة التدريس 
التربية  العلوم بكلية  في قسم 
األساســــية في الهيئــــة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليــــم 
واحلاصلة على جائزة مؤسسة 
الكويــــت لإلنتــــاج العلمي في 
مجال العلوم احلياتية د.بهيجة 
التعليمي  امللتقى  ان  البهبهاني 
الــــذي نظمته اجلمعية  الثاني 
الثقافية النسائية حتت عنوان 
«املناهج الدراسية والتعليم في 
الكويت» بحضور وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود اعتمد عددا من التوصيات 
األساســــية في مجــــال العملية 
التعليمية دون مشاركة كليات 
إعداد املعلم وهي كلية التربية 
األساســــية بالتعليم التطبيقي 
وكلية التربية بجامعة الكويت، 
حيث اقتصر احلضور على ممثلني 

عن املدارس اخلاصة واحلكومية 
والتوجيه للمواد الدراسية، علما 
ان التوصيــــات متحورت حول 
املناهج ومنها: «إجراء استفتاء 
من قبــــل وزارة التربية موجه 
ألولياء األمور يتضمن أســــئلة 
حول املنهج والهدف منه، إجراء 
استفتاء موجه للمدرسني، إشراك 
مدرسني مع موجهني مبراجعة 
املنهج قبل اعتماده، احلرص على 
أن تكون املناهج مرتبطة بالواقع 
ومواكبة املســــتقبل»، ويالحظ 
انه لم تتم اإلشــــارة إلى املعلم 
وكليات إعــــداده رغم ان املعلم 
هو حجر األســــاس في العملية 

التعليمية. 
  وأضافــــت د.البهبهانــــي ان 
هناك العديد من خريجي املرحلة 
الثانويــــة احلكوميــــة التحقوا 
بجامعات عاملية وحصلوا منها 

على الشــــهادات العليا بجدارة 
واقتــــدار، وذلــــك ردا علــــى ما 
ذكرتــــه د.موضــــي احلمود ان 
«من يتابــــع مخرجات املدارس 
اخلاصة فــــي مادتي اإلجنليزي 
والعلوم يجد انها ذات مستوى 
عال في التعليم وتلتحق بأفضل 
اجلامعات»، وهل هناك إحصائية 
أعدتها وزارة التربية بهذا الشأن، 
وذلك باإلضافة إلى متابعة مسار 
خريجــــي املــــدارس احلكومية 

واخلاصة في جامعة الكويت.
  وأكــــدت د.البهبهانــــي على 
قول الوزيرة د.موضي احلمود 
أن: «التطويــــر ال يقتصر على 
بنــــاء املنهج فقط بل هو عملية 
تطوير متكاملة تشــــمل املعلم 
من حيث تطوير قدراته والبيئة 
التعليمية بشكل عام مبا يضمن 
الوسائل التكنولوجية احلديثة 

واملالحظات األساسية في العملية 
التربوية، إال أن تطوير املناهج 
يبقى اللبنــــة األولى في عملية 

تطوير التعليم».
القول    وختمت د.البهبهاني 
بضــــرورة تفعيــــل دور جلنة 
التنسيق احلالية بوزارة التربية 
بحيث تضم في عضويتها مدير 
إدارة مكتــــب متابعة اخلريجني 
بالتعليــــم التطبيقي واجلامعة 
ورؤساء مكتب التربية العملية 
والتدريب امليدانــــي في كليات 
إعداد املعلم واملوجهني وممثال عن 
احتاد الطلبة بالتعليم التطبيقي 
وجامعــــة الكويت وذلك ملعرفة 
ودراسة جميع القضايا التربوية 
والتعليميــــة ضمانــــا لالرتقاء 
بالتعليم وبالتالي حتقيق التنمية 

الشاملة.
 ٭  محمد هالل الخالدي

 د.بهيجة البهبهاني 
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