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05
أكد خالل ختام دورة األلعاب التمثيلية تطبيق التقاعد في باقي املراحل من 34 عامًا

العيسى: توجه إلحالة من أمضى 30 عامًا في رياض األطفال 
للتقاعد وخاطبنا اجلامعة و»التطبيقي« لوقف االلتحاق بالتخصص

إن الدورة املش���ار إليها هي 
الثمرة األول���ى لهذا العمل، 
وسوف نتبعها بالعديد من 
الدورات وننسق حاليا إلعداد 
عمل مسرحي للطفل في شهر 
ابريل املقبل حيث بدأنا نعد 
له منذ فترة طويلة لتجسيد 
القي���م التربوية والوطنية، 
مؤكدا أنه نابع من توجيهات 
وزير التربية والتعليم العالي 
للنهوض باحلركة املسرحية 

في الكويت.
وبني املقصيد أن جميع 
الدعم ال���ذي نتلقاه هو من 
التنس���يق مع قطاع  خالل 
التعليم العام للنهوض بهذا 
اجلانب وإن شاء اهلل ستكون 
الدورات  العديد م���ن  هناك 
واملهرجان���ات املس���رحية، 
موضحا »ان منشآتنا كثيرة 
وزاخرة باألمور الفنية ولدينا 

العديد من املواهب واإلبداعات 
م���ن املعلم���ني واملعلم���ات 
للنهوض باحلركة املسرحية 
ألنها من األهداف األساسية 
التي تسعى لها الدولة إنطالقا 

من وزارة التربية«.
بدورها القت نائب األمني 
العام للهيئة العربية للمسرح 
الفنانة سعاد عبداهلل كلمة 
خالل احلفل، أشارت فيها إلى 
أن الهيئة العربية للمسرح 
التقدير جلهود  تنظر بعني 
وزارة التربية ووزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.بدر 
العيسى باعتبارها أول وزارة 
تعليم عربية تقوم بتطبيق 
مخرج���ات االس���تراتيجية 
العربية لتنمي���ة وتطوير 
املس���رح املدرس���ي لتكون 
الكويت س���باقة في تطبيق 
أهداف االستراتيجية وبالتالي 

بدء اخلطوة التأسيسية.
وأضافت عبداهلل أن هذه 
االستراتيجية تأتي تتويجا 
جلهود بحث وتخطيط قامت 
بها الهيئة العربية للمسرح 
بشراكة حيوية مع وزارات 
التربي���ة والتعليم ومكتب 
التربي���ة العرب���ي واألمانة 
العامة ملجلس التعاون وثلة 
من خبراء املسرح املدرسي 
الع���رب،  وقد اس���تقت من 
املشاركني في كافة ملتقياتها 
ومؤمتراته���ا واجتماعاتها 
في���ض معارفهم وخبراتهم 
لتكون منجزا علميا ومعرفيا 
من أجل بناء أجيال متمكنة 
التعبير وسالمة  من حرية 
التفكير، وأجيال حتب املسرح 
وتتفهمه وتبني اخلير وتنشر 

احلق.

متمني���ا أن تك���ون الدورة 
سنوية الس���تكمال أقطاب 
التي  التعليمية  املنظوم���ة 
يجب أال تنحصر في التعليم 
فقط وإمنا تكون في املسرح 
واملوسيقى واألنشطة وجميع 
الفنون األخرى، وتطرق إلى 
فعالية أخرى رعاها في مدرسة 
عبداهلل اجلار اهلل في منطقة 
العاصمة التعليمية بش���أن 
التعليم اإللكتروني والتابلت 
والسبورة اإللكترونية مؤكدا 
أنها »جتربة ش���خصية من 
قبل األهالي وكانت ممتازة 
ونتمنى تعميمها على جميع 
املدارس ألن العرض كان جيدا 
وأعتقد أنه يحد من الدروس 

اخلصوصية«.
الوكيل  ق���ال  من جانبه 
املس���اعد للتنمية التربوية 
واألنش���طة فيصل املقصيد 

عبدالعزيز الفضلي 

أعلن وزير التربية وزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
عن أن هناك توجها لتطبيق 
ق���رار التقاع���د اإلجب���اري 
لشاغلي الوظائف التعليمية 
واإلشرافية في مرحلة رياض 
االطف���ال فقط ب���دءا من 30 
عاما، وذلك ملعاجلة فائض 
املعلمات الذي يقدر ب� 2500 
معلمة، مؤكدا أن بقية املراحل 
الدراسية يطبق التقاعد فيها 

من 34 عاما فما فوق.
وأكد العيسى في تصريح 
للصحافيني خ���الل رعايته 
احلف���ل اخلتام���ي ل���دورة 
التمثيلية ملعلمات  األلعاب 
رياض األطفال على مسرح 
روض���ة اجلابري���ة امس، 
إرسال خطابات إلى جامعة 
العامة  الكوي���ت والهيئ���ة 
التطبيقي لوقف  للتعلي���م 
تخصص ري���اض األطفال 
في كليتي التربية والتربية 
األساس���ية وعدم استقبال 
أي طالبات جديدات، مشددا 
على أن مرحلة رياض االطفال 
إلزامية وهي مهمة لتطوير 
التعليم وهناك توجه إلدخال 
اللغة اإلنكليزية إليها ليكون 
التأسيس اللغوي من الرياض 

إلى الثانوي.
العيس���ى قطاع  وهن���أ 
التنمية التربوية واألنشطة 
القطاع  وعلى رأسهم وكيل 
فيصل املقصيد على تخريج 
ل���دورة االلعاب  أول دفعة 
التي تأتي ضمن  املسرحية 
العربية  الهيئ���ة  توصيات 
للمسرح وشملت 60 معلمة، 

د.بدر العيسى يتوسط املشاركات في دورة األلعاب التمثيلية في روضة اجلابرية

وجود فائض 2500 
معلمة في رياض 

األطفال

سعاد عبداهلل: 
»التربية« أول وزارة 

تطبق مخرجات 
اإلستراتيجية 

العربية لتطوير 
املسرح العربي

القائم باألعمال األذربيجاني: أرمينيا
حتتل 20% من أرضنا منذ حوالي 25 عامًا

أسامة دياب

تلق��ت »األنباء« ردا من القائ��م باالعمال في 
الس��فارة االذربيجانية ل��دى الكويت جاويد 
موساييف بخصوص ما ورد في اللقاء الذي 
اجرته مع الس��فير االرمين��ي يوم 3 اجلاري 
حول العالقات بني البلدين، وننش��ره اعماال 

حلق الرد، وفيما يلي نص البيان:
ردا على احلوار الصحافي للسفير األرميني 
لدى الكويت واملنشور بجريدة »األنباء« يوم 
3 اجلاري الذي تطرق فيها إلى آخر تطورات 

األزمة االرمينية � األذربيجانية.
فإن جمهوري��ة اذربيجان تولي اهتماما بالغا 
لتطوير عالقات الصداقة والتعاون مع أعضاء 
املجتمع الدولي ومن ضمنها الكويت الصديقة، 
وهناك التعاون املثمر والوثيق بني البلدين كذلك 
في إطار املنظمات الدولية، وإننا نقدر تقديرا 
عاليا الدعم الكويتي األخوي في اتخاذ القرارات 
الدولية بشأن احتالل األراضي االذربيجانية 

من قبل أرمينيا.
وعلى الرغم من اتخاذ القرارات بش��أن عدوان 
أرمينيا على اذربيجان في مجلس األمن ملنظمة 
االمم املتحدة رقم: 822 و853 و874 و884 وقراري 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة والقرارات الدولية 
األخ��رى والتي تصر ارمينيا على جتاهلها، وال 

زالت ارمينيا حتتل 20% من األراضي األذربيجانية 
منذ حوالي 25 سنة، ومن جراء هذا العدوان أصبح 
أكثر من مليون أذربيجاني الجئني أو مشردين 
من أراضيهم األصلية، ومت قتل أكثر من 20.000 
اذربيجاني، ولم تقف االعتداءات األرمينية عند 
هذا احل��دث، بل توالت عملي��ات تدمير وحرق 
املساجد واآلثار التاريخية واستخدامها كحظائر 

ملواشي وخنازير.
وفيما يتعلق برد الس��فير على س��ؤال آخر 
حول املفاوضات لتسوية نزاع قاراباغ اجلبلية 
وبقوله إن اذربيجان ترفض إقامة أي عالقات 
مع أرمينيا، نرد عليه باقتباس من القرار األخير 
بشأن عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية 
اذربيج��ان الصادر عن الدورة ال� 42 ملجلس 
وزراء اخلارجي��ة ملنظمة التعاون اإلس��المي 
)الكوي��ت، 27 � 28 مايو 2015(، وتنص املادة 
ال��� 8 منه »يدعو الدول األعضاء وغيرها من 
الدول األخرى في املجتمع الدولي إلى استخدام 
جميع التدابير السياسية واالقتصادية الفعالة 
من أجل وضع حد للعدوان األرميني والحتالل 
األراضي األذربيجاني��ة، من خالل جملة من 
اإلجراءات منها االمتناع عن مزاولة أي نشاطات 
اقتصادية أو استثمارية في جمهورية أرمينيا 
ومن خ��الل وضع حد للتعاون الش��امل مع 

جمهورية أرمينيا«.

الق���وى الكهربائية وتقطير 
املياه في وزارة الكهرباء واملاء 
م. فؤاد العون، ان توقعات 
الوزارة حول أقصى استهالك 
للكهرباء خالل صيف 2016 
ه���و 13800 ميغ���اواط فيما 
كان أقصى اس���تهالك خالل 
العام املاضى 12800 ميغاواط 
فيما سيبلغ أقصى استهالك 
متوقع للمياه خالل يونيو 

460 مليون غالون.
الع���ون ف���ي  وأوض���ح 
تصريح صحافي أنه سيتم 
إجناز كافة البرنامج اخلاص 
بالصي���ف بحلول منتصف 
ابريل، الفتا الى ان الس���عة 
املركبة لالنت���اج الكهربائي 
15 أل���ف و180 ميغاواط عدا 
عن 1000 ميغاواط من محطة 
التابعة  الش���مالية  ال���زور 
لهيئة الشراكة مبا يعنى أن 
إجمالي السعة املركبة 16180 

ميغاواط.
وفيما يخص املياه أوضح 
أن إجمالي إنتاج املياه املقطرة 

من عملية االنتقال، مشيرا 
إلى أن السفارة تعمل بكامل 
طاقته����ا إلنج����از األعمال 
واألنشطة المخطط لتنفيذها 
في مختلف المجاالت الثقافية 
واالقتصادية والسياس����ية 

وغيرها.
يذكر أن عنوان س����فارة 
جمهورية أوزبكستان الجديد 
هو: منطقة مشرف، قطعة 

)1(، شارع )7(، فيال )4(.

528 مليون غالون إمبراطوري إنتاج املياه املقطرة

13800 ميغاواط احلد األقصى املتوقع 
الستهالك الكهرباء خالل صيف 2016

السفارة الكندية تنظم ندوة ومعرضًا فنيًا 
حول »حرب اخلليج« 10 اجلاري

سفارة أوزبكستان باشرت أعمالها في مبناها اجلديد

يبلغ 528 مليون غالون مياه 
إمبراطوري منها 468.1 مليون 
غالون إمبراطورى تنتج بنظام 
التقطير »التطاير الوميضي« 
و60 مليون غالون إمبراطوري 
بنظام التناضح العكسي فيما 
يبلغ عدد وح���دات تقطير 
املياه 59 مقطرة و22 وحدة 
إنتاج بالتناضح العكس���ي، 
اما عن الصيانة التي جتريها 
الوزارة حاليا، فبني أن نسبة 
إجن���از األعمال في الصيانة 
الدورية للوحدات البخارية 
استعدادا للصيف املقبل بلغت 
47% وتبقى 24% منها حتت 
الصيانة وهناك 29% لم نبدأها 

حتى اآلن.
أنه فيما يخص  وأضاف 
وحدات التوربينات الغازية 
مت االنته���اء م���ن 30% منها 
وهن���اك 18% حتت الصيانة 
و52% منها لم تبدأ صيانتها، 
وعلى مستوى املقطرات مت 
االنتهاء من 37% وهناك %20 

منها حتت الصيانة.

دارين العلي

قال الوكيل املساعد لقطاع 
تش���غيل وصيانة محطات 

محمد هالل الخالدي

تنظم سفارة كندا في الكويت معرضا فنيا 
وندوة علمية بعنوان »حرب اخلليج 1990 - 
1991« حول مشاركة كندا في حرب حترير الكويت 
وكذلك جهودها في إعادة االعمار بعد التحرير، 
وذلك ف���ي يوم األربعاء 10 اجل���اري، برعاية 
وحضور وزير االعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب الشيخ س���لمان احلمود، وسيتحدث 
في احملاضرة األميرال املتقاعد كني س���امرز، 
القائد الس���ابق للق���وات الكندية خالل حرب 
حترير الكويت، ود.ريتشارد جيمبليت خبير 

القي���ادة البحرية ف���ي وزارة الدفاع الكندية، 
وعلي حسني منسق االستجابة للطوارئ في 
ش���ركة نفط الكويت سابقا خالل فترة اطفاء 

حرائق النفط.
ويهدف املعرض والن���دوة العلمية والذي 
سيقام في قاعة أحمد العدواني للفنون التشكيلية 
في ضاحية عبداهلل السالم إلى ابراز الدور الكبير 
الذي لعبته كندا خالل مشاركتها املهمة في حرب 
حترير الكويت ثم عملية اطفاء حرائق النفط 
ث���م عمليات إعادة االعمار، حيث س���يتضمن 
املعرض العديد من الصور الفوتوغرافية من 

مقتنيات املتحف احلربي الكندي.

محمد هالل الخالدي

بدأت س����فارة جمهورية 
أوزبكستان الصديقة أعمالها 
في مبناها الجديد الكائن في 

منطقة مشرف.
أكد  الس����ياق،  وفي هذا 
السفير األوزبكي د.بهرمجان 
أن  ل����� »األنباء«،  أعاليوف 
السفارة على استعداد تام 
المراجعين في  الس����تقبال 
المبنى الجديد بعد االنتهاء 

م. فؤاد العون

صورة أرشيفية للطائرات املشاركة في حرب حترير الكويت

السفير د.بهرمجان أعاليوف


