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الداود: تعديالت بنود التقييم في جائزة الخرافي 
للتميز التربوي لتقليل ظاهرة الجوائز المحجوبة

فاطمة يوسف العلي تتحدث عن المبدعة الكويتية 
والحداثة في مهرجان المبدعات العربيات بتونس

وقال »ان هذه املشاركة العربية 
املكثفة في هذا املهرجان الثقافي 
والفكري للمرأة العربية تعبر عن 
ثقة اشقائنا العرب في مسيرة 
التونس���ية والتي كانت  املرأة 
مسيرة املثابرة في حترير املرأة 
وفي متكينها واالرتقاء بها الى 

منزلة الشريك في املجتمع«.
ومتثل الكوي���ت في امللتقى 
األديبة والروائية والباحثة فاطمة 
يوس���ف العلي التي ستتحدث 
في اجللسة العلمية الثالثة عن 

»املبدعة الكويتية واحلداثة«.
الدورة  وتشارك في أنشطة 
ال� 15 ملهرجان املبدعات العربيات 
التي تقام مبدينة سوسة حتت 
عنوان »احلداثة في ابداعات املرأة 
العربية« ش���خصيات نسائية 
ومبدعات وباحثات من 14 دولة 

عربية.

وعب���ر ع���ن اعت���زاز بالده 
ب�»هذا احلضور العربي املكثف 
في املهرجان عموما وباملشاركة 
الكويتية املتميزة واملتواصلة 
امللتقى للمبدعات  منذ تأسيس 
العربيات قبل 15 عاما على وجه 

اخلصوص«.

سوسة � تونس � كونا: أشاد 
وزير الثقاف���ة واحملافظة على 
التراث التونس���ي عبدالرؤوف 
املرأة  الباسطي أمس مبساهمة 
الكويتية املتميزة والفعالة في 
احلركة االبداعي���ة الثقافية في 

العالم العربي.
وقال الوزير الباس���طي في 
تصري���ح ل� »كونا« مبناس���بة 
ال� 15  الدورة  انطالق أنش���طة 
ملهرج���ان املبدع���ات العربيات 
مبدينة سوسة مبشاركة كويتية 
ان »الكويت بلد حقق نقلة ثقافية 
محترم���ة جدا ونهض���ة فكرية 

رائدة«.
وأضاف ان »املرأة الكويتية 
تس���هم بش���كل متميز في هذه 
النهضة الثقافية في الكويت التي 
العربي  العالم  لها اشعاعها في 

والتي نتابعها بكل اهتمام«.

أعل���ن األمني الع���ام جلائزة 
محمد عبداحملسن اخلرافي للتميز 
واإلبداع التربوي التابعة جلمعية 
املعلمني الكويتية نوري الداود عن 
أن اللجنة الدائمة للجائزة انتهت 
من تشكيل فرق التحكيم اخلاصة 
بأفرع اجلائزة في نسختها الرابعة 
للعام احلالي 2010/2009، مشيرا 
ال���ى أن اللجنة الدائمة حرصت 
على اختيار مجموعة متميزة من 
املوجهني مبستويات مختلفة وفي 
تخصصات مختلفة ومجموعة 
أخرى من املديري���ن واملديرين 
املس���اعدين، كما حرصت على 

جتديد دماء جلان التحكيم بش���كل دوري إلعطاء 
الفرصة لألفكار اجلديدة واجلهود املبدعة.

وذك���ر الداود أن اللجن���ة الدائمة أجرت بعض 
التعديالت في األوزان اخلاصة ببنود تقييم األعمال 
املتقدمة للجائزة بهدف إفساح املجال إلبراز اجلانب 
اإلبداعي للمش���اركني وإعطائهم الفرصة للتعبير 
عن أفكارهم ورؤاهم على حس���اب البنود اإلدارية 
البحتة، وه���ذه التعديالت تعزز من ناحية أخرى 
فرص املش���اركني في الفوز باجلائ���زة وتزيد من 
عددهم وتقلل من ظاهرة اجلوائز احملجوبة. وأعلن 
الداود أن هذا العام سيشهد تقديرا خاصا للمناطق 
التعليمية األكثر مش���اركة بأعداد املدرس���ني، كما 
ستخصص جوائز تقديرية ملديري املناطق التعليمية 
الذين حصدت مناطقهم أكبر عدد من جوائز اإلدارة 

املدرسية املتميزة.
وح���ول الزي���ارات امليدانية 
التي تقوم به���ا الفرق اخلاصة 
للم���دارس  التحكي���م  بلج���ان 
اإلدارة  مبس���ابقة  املش���اركة 
التعليمية املتميزة أشار الداود 
إلى أن زياراتها ستشهد تكثيفا 
أكبر من السنوات السابقة، ولن 
تكتف���ي اللجان بامللفات املقدمة 
من املدارس، بل ستكثف الزيارات 
امليداني���ة للوصول للمصداقية 
والعدالة في التقييم. وأكد الداود 
أن مركز اخلرافي للتميز واإلبداع 
التربوي يهت���م بتبني النماذج 
املضيئة واملتميزة ونشر وتسويق األعمال اجلادة 
والواعدة وه���ذا الدور ميثل محورا أصيال للمركز 
يضاف إلى أنش���طة اجلائزة نفسها ويكمل هذين 
الدورين ضلعا ثالثا هو حرص املركز على عرض 
هذه املشاريع وتوثيق النماذج املميزة في معرض 
دائم وآلية هذا املعرض وخطوات بنائه محل دراسة 

واهتمام املركز واللجنة الدائمة.
وحدد الداود برنامج عمل جلان التحكيم بأنها 
بدأت فور إغالق باب القبول اخلميس املاضي وتستمر 
ملدة أسبوعني، ويخصص األسبوع الثالث العتماد 
النتائج وحسم املنافسات بني املشاركات املتساوية 
بإحالتها لبنود املفاضلة كسنوات اخلبرة وغيرها 
فيما من املتوقع أن تعلن النتائج النهائية مع مطلع 

مايو املقبل.

نوري الداود

فاطمة يوسف العلي

الجيش األميركي يساعد وحدات الحرس الوطني 
في السيطرة على »مخاطر إشعاعية« بالشعيبة

إرسال فريق لتأمين مخاطر االنفجارات وتحديد منطقة التلوث وإجراء مسح كيماوي للقيام بعملية التطهير الشامل

تطهير شامل الحدى املركبات البحث عن األلغام واملتفجرات

فحص التلوث

ارتداء اللباس الواقي من الغازات السامة

بحضور ركن عمليات وتدريب 
الشؤون العسكرية العقيد الركن 
خالد ش����بيب راكان نفذت وحدة 
الكيماوي مترينا مشتركا  الدفاع 
بالتعاون مع اجليش االميركي في 
ميناء الشعيبة حول كيفية احلد من 

املخاطر الكيميائية واالشعاعية.
واشتمل التمرين الذي اداره آمر 
وحدة الدفاع الكيماوي الرائد م.فواز 
سعيد مجعد بالتعاون مع وحدات 
مختلفة من اجليش االميركي على 
فرضية انبعاث غاز خانق في احد 
املواقع في ميناء الشعيبة ليصيب 
عددا من موظفي اجلمارك حينها 
تتحرك س����رية الدفاع الكيماوي 
التابعة للجيش األميركي لتحديد 
منطقة التلوث ويتم ارسال فريق 
من وحدة التخلص من املتفجرات 
للتأمني من مخاط����ر االنفجارات 
وفي الوقت نفس����ه يتم استدعاء 
الوطني للمس����اعدة في  احلرس 
او اشعاعي  اجراء مسح كيماوي 
الشامل  التطهير  والقيام بعملية 

لآلليات واالفراد.
وتأتي هذه املش����اركة لوحدة 
الدفاع الكيماوي باحلرس الوطني 
لتوطيد العالقات وتعزيز التعاون 
املش����ترك مع اجلي����ش االميركي 
الصديق ولالستفادة من اخلبرة 

امليدانية والعملية للقائمني على 
هذا التمرين مما يسهم في الوصول 
الى اعلى مستويات اجلاهزية وهو 
اله����دف املراد حتقيق����ه من خالل 
املش����اركة في هذه التمارين وفقا 
للتوجيهات الكرمية لقيادة احلرس 
الوطني ممثلة في س����مو رئيس 
احلرس الوطني الشيخ سالم العلي 
الوطني  ونائب رئيس احل����رس 
الش����يخ مش����عل االحمد ووكيل 
احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي، 

حضر التمرين كبار القادة والضباط 
باحلرس الوطني.

آمر  من جانب آخر وبحضور 
االسناد القتالي في قيادة الشؤون 
العسكرية العقيد الركن سعد جابر 
سعود احتفل بتخريج دورة محطة 
التطهير الش����امل املش����اركة في 
التمرين، وقد هنأهم آمر االسناد 
القتالي عل����ى جناحهم وتفوقهم 
وحضهم على بذل املزيد من اجلهد 

والعطاء خلدمة الوطن العزيز.

ساركوزي قّلد ناصر المحمد وسام االستحقاق الوطني األكبر:
فرنسا ستقف إلى جانب الكويت حال تعرض أمنها ألي تهديد

الكويت وفرنسا وقّعتا اتفاقيات تعاون لتطوير االستخدامات السلمية للطاقة النووية والبيئة والتنمية المستدامة والتعاون الديبلوماسي

توقيع اتفاقية التعاون الديبلوماسي بحضور سمو رئيس الوزراء والوفد الكويتي

تبادل اتفاقية البيئة والتنمية املستدامة

الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي خالل تقليده سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وسام االستحقاق الوطني األكبر

 اجتمع س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد في 
قص���ر االليزيه صب���اح أمس الى 
الرئيس نيكوال ساركوزي رئيس 
الفرنس���ية الصديقة  اجلمهورية 
ف���ي إطار الزيارة الرس���مية التي 
يقوم بها س���موه الى اجلمهورية 
الفرنس���ية على راس وفد رسمي 

رفيع املستوى.
ونقل سموه خالل اللقاء رسالة 
خطية من صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحم���د تتناول 
العالقات املتميزة والتاريخية بني 
البلدين الصديقني وسبل تطويرها 
في شتى املجاالت مبا يحقق مصالح 
الشعبني والبلدين الصديقني كما مت 
القضايا  الى  التطرق  اللقاء  خالل 
اإلقليمي���ة والدولية ذات االهتمام 

املشترك.
وقلد الرئيس نيكوال ساركوزي 
سمو الش���يخ ناصر احملمد وسام 
االس���تحقاق الوطني األكبر وهو 
ارفع وسام في اجلمهورية الفرنسية 
تقديرا لدور ومساهمات سموه في 
توطيد وتنمية العالقات بني البلدين 

الصديقني.

وكان س���اركوزي توجه العام 
املاضي ال���ى الكوي���ت وعدد من 
دول اخلليج األخرى بهدف إطالق 
ديناميكية جديدة وتعزيز العالقات 

مع فرنسا.
وقالت املصادر ان هناك بالفعل 
قناعة في قصر االليزيه بأن تقدما 
يتحقق على صعيد جميع املجاالت 
في اطار »الش���راكة الديناميكية« 
بني فرنس���ا والكويت س���واء في 
املجاالت السياسية أو االقتصادية 
أو الدفاعية أو الثقافية أو الصناعية 
وأن هناك بالفعل جناحا في برامج 

»نقل الكفاءة والتدريب«.
كما تبدي فرنسا استعدادا إلنشاء 
محطة نووي���ة بالكويت لتوليد 
الطاق���ة الكهربائية وتقدمي خدمة 
دورة كاملة من ش���أنها أن تشمل 
مفاعل الضغط األوروبي والوقود 

وعمليات إعادة املعاجلة.
ومساء اس���تقبل سمو رئيس 
الوزراء في مقر إقامته بالعاصمة 
العربية  ال���دول  باريس س���فراء 
ل���دى اجلمهوري���ة  املعتمدي���ن 
الفرنس���ية، كما اس���تقبل سموه 
رئيس وأعضاء الرابطة الفرنسية 

هذا وقد تعهد الرئيس الفرنسي 
نيكوال س���اركوزي لسمو الشيخ 
ناصر احملمد بأن فرنسا »ستكون 
دائم���ا الى جان���ب الكويت« حال 

تعرض أمنها ألي تهديد.
والتقى س���مو الش���يخ ناصر 
احملمد الرئيس الفرنسي ملناقشة 
»الش���راكة اإلس���تراتيجية« التي 
يطوره���ا البلدان والس���يما فيما 
يتعلق بالتعاون النووي واملجاالت 

االقتصادية األخرى.
كما وقع اجلانبان اتفاق تعاون 
لتطوير االس���تخدامات السلمية 
للطاقة النووية باإلضافة الى اتفاق 
البيئة والتنمية املستدامة  بشأن 

وآخر للتعاون الديبلوماسي.
وقالت مصادر ديبلوماس���ية 
بقص���ر االليزيه ان س���اركوزي 
»أش���ار الى الصداقة املتينة التي 
عززها اجلانب الفرنسي بالتزامه 
بالوقوف الى جانب الكويت وقت 
الغزو العراق���ي وحرب اخلليج« 

عام 1990.
ال�م���ص����ادر أن  وأض�اف����ت 
ساركوزي أكد لسمو رئيس الوزراء 
ان »فرنسا ستكون دائما الى جانب 

لرجال األعمال.
وفي تصريح ل� »كونا« ذكر وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون أن 
اجتماع سمو رئيس مجلس الوزراء 
مع الرابطة الفرنسية لرجال األعمال 
يأتي من منطلق حرص سموه على 
التع���اون االقتصادي بني  تعزيز 

الكويت وفرنسا.
وقال انه مت خالل االجتماع بحث 
أوجه التعاون مع الرابطة التي تضم 
نحو 800 ألف ش���ركة متخصصة 
في مجال البترول والطاقة والبناء 

والعديد من الصناعات.
من جهته أعرب عضو الرابطة 
الفرنس���ية ونائب رئيس االحتاد 
الفرنسي لرجال األعمال الفرنسيني 
تيري كورتايني في تصريح مماثل 
ل� »كونا« عن تشرف رئيس وأعضاء 
الرابطة بلقاء سمو رئيس مجلس 

الوزراء.
وقال ان مثل هذه اللقاءات تدعم 
التعاون بني فرنسا والكويت وخاصة 
في القطاع اخلاص مشيرا إلى أن 
للكوي���ت دورا اقتصاديا وإمنائيا 
فعاال في املنطقة عبر استثماراتها 

املتنوعة في العديد من الدول.

الكويت حال تعرضها للتهديد«.
وكان البلدان وقعا في عام 2009 
اتفاقية دفاعية لتحل مكان اتفاقية 
موقعة عام 1992 تنظم سبل الدفاع 
عن سيادة الكويت واستقاللها في 

حال تعرضت العتداء خارجي.
كما أشار الرئيس الفرنسي خالل 
لقائه سمو الشيخ ناصر احملمد الى 
أن فرنسا لديها اآلن قاعدة عسكرية 

في أبوظبي ما ميثل عالمة أخرى 
على أن باريس مستعدة »لتحمل 
مسؤولياتها عن األمن واالستقرار 
في هذه املنطقة وهو أمر ضروري 

إلرساء التوازن العاملي«.
وفيما يتعلق بتنمية العالقات 
الفرنسي  الرئيس  الثنائية أعرب 
عن أمله بأن تكون هذه العالقات قد 
حققت طفرة قوية في عام 2009.

رئيس  س��مو  يبدأ 
الشيخ  الوزراء  مجلس 
اليوم  ناص��ر احملم��د 
اململك��ة  ال��ى  زي��ارة 
املتحدة على رأس وفد 
يلقي  املس��توى  رفيع 
خاللها محاضرة مبركز 
الدراسات اإلسالمية في 
اكسفورد حتت  جامعة 
عن��وان مذكرة إصالح 
في أجواء متقلبة )رؤية 
عميد  وق��ال  كويتية(. 
الديبلوماسي  الس��لك 

س��فيرنا في اململكة املتحدة خالد الدويسان ان سمو رئيس 
مجلس الوزراء س��يلقي االثنني املقب��ل محاضرة في مركز 
الدراسات اإلسالمية بجامعة اكسفورد مشيرا إلى ان املركز 
يعتبر من أهم املؤسس��ات العلمية العاملي��ة التي تعمل على 
تش��جيع الدراس��ات األكادميية املتعلقة بالدين اإلس��المي 

ومتثل جسرا مهما لاللتقاء بني العاملني الغربي واإلسالمي.

الدويسان: ناصر المحمد
يزور المملكة المتحدة اليوم

خالد الدويسان

الكويت هنأت سورية والدنمارك 
بعيديهما الوطنيين

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى 
أخيه الرئيس بشار األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية الشقيقة 
عبر فيها عن خالص تهانيه مبناس����ب العيد الوطني لبالده، متمنيا 
له موفور الصحة والعافية وللجمهورية العربية السورية الشقيقة 
كل الرفعة واالزدهار. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الش����يخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة 
مماثلتني. ومن جهة أخرى، بعث صاحب السمو األمير ببرقية تهنئة 
ال����ى امللكة مارغريت الثانية ملكة مملكة الدمنارك الصديقة عبر فيها 
عن خالص تهانيه مبناس����بة العيد الوطني ململكة الدمنارك، متمنيا 
س����موه لها موفور الصحة ودوام العافية. كما بعث سمو ولي العهد 

وسمو رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني.


