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البداح يحصد إحدى جوائز البردة العالمية في اإلمارات

قال مشرف اخلط العربي والزخرفة بجامعة 
الكويت اخلطاط الكويتي علي عبدالرحمن البداح 
ان فوزه باحدى اجلوائز اخلمس األولى في مسابقة 
»جائزة البردة العاملية« في االمارات اضافت الكثير 

الى رصيد جوائزه احمللية والدولية.
وأوضح البداح انه متكن االس���بوع املاضي 
م���ن احلصول على اجلائزة في تلك املس���ابقة 

السنوية وذلك في مجال األسلوب احلديث في 
اخلط العربي ليكون بذلك أول كويتي يحصل 

على هذه اجلائزة الدولية.
وذكر ان مس���ابقة جائزة البردة تعتبر من 
املسابقات املهمة التي تقام كل عام مبناسبة املولد 
النبوي الش���ريف والتي تنظمها وزارة الثقافة 
والشباب وتنمية املجتمع بدولة اإلمارات حيث 

يتم التسابق فيها في مجاالت الشعر والزخرفة 
واخلط العربي.

وق���ال البداح انه متكن م���ن احلصول على 
اجلائزة اخلامس���ة بع���د أن حجبت اجلائزتان 
األولى والرابعة ليكون بذل���ك قد احتل املركز 
الثالث بني مجموع الفائزين متقدما على العديد 

من املشاركني املميزين.

الحمود تتباحث وبلير حول رؤيته »التعليم في خطر«
»الخدمة المدنية«: 800 دينار مكافأة تأهيل الشركات لتغذية »االبتدائية«

مريم بندق
جلسة عمل موسعة تعقدها وزيرة 
العالي  التعلي����م  التربي����ة ووزيرة 
د.موضي احلم����ود بحضور رئيس 
السابق توني بلير  وزراء بريطانيا 
ل����ه وبعض قيادات  املرافق  والوفد 
التربية والتعلي����م اجلامعي العالي 

في البالد.
تط����رح عل����ى طاولة اجللس����ة 
االج����راءات التي اتخذته����ا الوزيرة 
احلمود تنفيذا لرؤية بلير للتعليم 
في الكويت والتي منها على س����بيل 
املثال وليس احلصر اجراءات توحيد 
الوزارة  االمتحانات على مس����توى 

لطلبة العاش����ر واحلادي عش����ر والثاني عشر الى جانب 
اجراءات دعم القدرة التنافسية للطالب لتحقيق مستويات 
متقدمة في املسابقات العاملية وخطط تعزيز مهنة التدريس 
وفرص التطوي����ر في كليات اعداد املعلم بجامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعلي����م التطبيقي والتدريب.الى جانب 
خطط حتس����ني اداء املعلمني في الفصول الدراسية لرفع 
مس����توى اداء الطلبة واملدارس واالجراءات اجلديدة التي 
تتضمنها اخلطة االمنائي����ة للدولة العطاء فرص جديدة 
للقط����اع اخلاص في دعم التعليم ف����ي البالد وخلق بيئة 
تنافسية وتطوير التعليم اجلامعي وانشاء فروع جلامعات 
عريقة والتي اعتمدها مجلس الوزراء في جلس����ة ماضية 

وانفردت بنشرها »األنباء«.
يذكر ان رؤي����ة بلير للتعليم في الكويت تتلخص في 
ضرورة اتخاذ اجراءات قوية النقاذ التعليم العام واجلامعي 
واال فإن مس����تقبل الكويت سيكون في خطر، مشيرا الى 

ان االنفاق عل����ى التعليم يوازي ما 
نسبته 8.3% من الناجت احمللي وهو 
األعلى مقارنة بدول حققت اجنازات 
ومستويات متقدمة جدا مع ان نسبة 
ما يصرف على التعليم لديها اقل فعلى 
سبيل املثال خصصت سنغافورة %3.1 
واالمارات 1.3% في حني يوجد مدرس 
لكل 11 تلميذا في الكويت مقابل مدرس 
لكل 17 تلميذا في دول مجلس التعاون، 
هذا وخاطب رئي����س ديوان اخلدمة 
املدنية عبدالعزيز الزبن وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي بكتاب جاء فيه: 
باالشارة الى كتابكم رقم 1020 املؤرخ 
2009/12/23 بشأن طلب املوافقة على 
صرف مكافأة مالية ألعضاء فريق تأهيل الشركات ملناقصة 
اعداد وتقدمي الوجبات الغذائية للمرحلة االبتدائية وعددهم 
7 موظف����ني بواقع 800 دينار لرئيس الفريق، و700 دينار 

لكل من اعضاء الفريق، تصرف ملرة واحدة.
نود االحاطة: تقرر املوافقة على ان يتم خصم نس����بة 
25% من قيمة املكافأة املالية املقترحة من قبلكم لكل املكلفني 
بهذه االعمال وعددهم 7 موظفني، على ان يتم الصرف من 
بن����د املكافآت )نوع مكافآت اعم����ال اخرى( � ملرة واحدة � 
على ان يشترط توافر االعتماد املالي الالزم في هذا البند 
مبيزانية جهتكم � الب����اب األول � للعام املالي 2010/2009 
الذي يسمح بهذا الصرف، مع مراعاة عدم جواز اجلمع بني 
هذه املكافأة وأي مكافآت اخرى مقررة لنفس العمل مبوجب 
قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم »1 لسنة 1983 وتعديالته« 
بشأن بدل حضور جلس����ات اللجان، او قرار وزير املالية 

رقم 34 لسنة 1977 بشأن مكافآت اعمال اضافية.

بحضور الوفد المرافق له وقيادات تربوية من الوزارة والجامعة والتعليم العالي

د.موضي احلمود

الكندري: إعالن أسماء الناجحين في »الديني« 
و»التربية الخاصة« األحد المقبل

اعلن وكيل وزارة التربية املس���اعد للتعليم النوعي محمد الكندري ان اسماء 
الطلبة الناجحني في امتحانات الصف الثاني عشر للتعليم الديني ومدارس ادارة 
التربية اخلاصة )مدرس���ة الرجاء( بنني وبنات للفصل الدراس���ي االول ستعلن 

االحد املقبل.
وعممت ادارة العالقات العامة واالعالم التربوي احصائية معتمدة من الوكيل 

الكندري بنسب النجاح، وجاءت كالتالي:

عمم إحصائية بنسب النجاح في امتحانات الثاني عشر للفصل الدراسي األول

مدارس التربية الخاصةأوال

الفئة
أدبيعلمي

المالحظات
%النجاحالمتقدمون%النجاحالمتقدمون

331001616100بنني

غياب دارسة واحدة فقط548055100بنات

���33100مركز

التعليم الدينيثانيا
%الغيابالرسوبالنجاحالمتقدمونالمدرسة
68.5�1241231قرطبة بنني

100��105105قرطبة بنات

79�554213الفحيحيل بنني

25187272الفروانية بنات

بطول 18 مترًا وعرض 7 أمتار

»الموانئ« تنتشل منصة عائمة وزنها 42 طنًا 
غارقة في نقعة »الشمالن«

املوانئ عن  أعلنت مؤسس����ة 
قيامها بانتش����ال منص����ة عائمة 
»دوبة« غارقة في نقعة الشمالن 
الواقعة بني قصر السيف وسوق 
شرق اضافة الى مجموعة من شباك 
الصيد التالفة وذلك للحفاظ على 
البيئة البحرية وتس����هيل حركة 

املالحة.
وأوضح ناظر ميناء الشويخ 
املناوب كابنت محمود الفودري انه 
مت عمل مسح شامل لنقعة الشمالن 
قام به فريق الغوص التابع للموانئ 
مبش����اركة موظفي ادارة مكافحة 
التلوث البحري التابعة للمؤسسة 
حيث اكدت ادارة املس����ح البحري 
بوزارة املواصالت وجود منصة 
عائمة كبيرة يصل وزنها الى 42 
طنا بطول يصل الى 18 مترا وعرض 
7 امتار غارقة منذ وقت طويل في 

النقعة.
واشار الفودري الى ان املوانئ 
جنحت خالل الش����هر اجلاري في 
انتشال 47 زورقا فيبر جالس من 
نقعة الشمالن، موضحا ان فريق 
الغوص في املؤسسة سيقوم بعملية 
تنظيف شاملة لباقي النقع التابعة 
ملؤسسة املوانئ خالل الفترة املقبلة 
وهي ديوانية الصيادين في منطقة 
البدع بالساملية وديوانية الصيادين 
ف����ي منطق����ة الفنط����اس ونقعة 
الفحيحيل »الكوت« ونقعة العثمان 
مقابل مجلس االمة ومثلث الوطية 

عدة جهات حكومية حضر ممثلوها 
عملية االنتشال وهم ممثل وزارة 
املواصالت جمال األحمدي ومدير 
ادارة العمليات البحرية في ميناء 
الشعيبة فرج السعيد وكابنت احمد 
احلداد ناظر ميناء الشعيبة املناوب 
ومرشد بحري في ميناء الشويخ 
عبدالعزيز قاسم وممثل من وزارة 
الداخلية وخفر السواحل وبلدية 
الكويت الى جانب عدد من مسؤولي 
املوانئ حيث مت التنس����يق بينهم 

المتام تلك العملية.

رفع العائمة الى سطح البحر ثم 
مت رفعه بواسطة رافعة.

وق����ال ان عملي����ة االنتش����ال 
ايام بدأت يوم  استغرقت خمسة 
اجلمع����ة املاضي����ة وانتهت يوم 
الثالثاء حيث مت االنتهاء من العملية 
بانتشال تلك العائمة باالضافة الى 
انتشال بعض شباك الصيد التالفة 

ايضا.
وع����ن اجلهات املش����اركة في 
الفودري ان  عملية االنتشال قال 
العملية متت بالتنسيق بني  تلك 

وجميعها نقع تابعة للمؤسسة وفقا 
لقرار مجلس الوزراء رقم 2004/138 
والقاضي باعتبار مؤسسة املوانئ 
اجلهة الرسمية املسؤولة عن النقع 

واليداف البحرية في الكويت.
وعن آلية االنتشال قال الفودري 
ان عملية املس����ح متت باستخدام 
الغرض مثل  احدث االجهزة لهذا 
الباراشوت وهو عبارة عن بالون 
بالستيك سميك مت انزاله الى قاع 
البحر وربطه بالعائمة الغارقة ثم 
مت تعبئته بالهواء مما ساعد على 

املنصة العائ مة

»كلنا نشارك« على شارع الخليج صباح اليوم
دعا رئيس جمعية السالمة املرورية بدر املطر جموع الشباب من اجلنسني 
الى املش���اركة في اليوم املفتوح الذي تنظمه اجلمعية على مدار اليوم على 
شارع اخلليج العربي في املنطقة ما بني مارينا مول والنادي العلمي وذلك 
من���ذ 9 صباحا وحتى 8 مس���اء حتت عنوان »كلنا نش���ارك«  وذلك ضمن 

املشروع الوطني للسالمة املرورية »نحن املشكلة واحلل«.
وأكد املطر ان اليوم املفتوح س���يتضمن العديد من املفاجآت واألنشطة 

وهوايات الشباب مبا فيها األنشطة احلرفية والصور الفوتوغرافية التوعوية 
ورسوم اجلرافيك والدراجات النارية وماراثون املشي والطائرات الشراعية. 
واوضح ان البرنامج التوعوي »نحن املشكلة واحلل« وجد استجابة قوية 
وفاعلة من العديد من املواطنني والوافدين ومختلف الفعاليات املعنية بالشأن 
املروري حيث انه مبادرة قوية من جمعية الس���المة املرورية لوقف نزيف 

الدماء على الطرقات سنويا في الكويت.


