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خالل حفل إعالن نتائج مبادرة »ابتكار الكويت« على املستوى احمللي

فادية السعد: نسعى إلبراز قدرات الطالبات في خدمة املجتمع

الشيخة فادية السعد متوسطة الطالبات الفائزات في املسابقة 

فعاال في هذا املجتمع.
وتقدمت بالشكر لصاحب 
الس����مو على رعايته للمبادرة 
واملسابقة وفريق عمل املبادرة 

اللوات����ي تقدمن  والطالب����ات 
لالش����تراك باملسابقة، متمنية 
ان حتقق املش����اركة الكويتية 
له����ذا الع����ام نتائ����ج متقدمة 
ف����ي التصفي����ات اخلليجي����ة 

النهائية.
وأوضحت ان مشاركة مدارس 
الكويت كانت متميزة لهذا العام 
بعد تغيير توجهات املسابقة 
الى مبادرة مستمرة على طول 
الع����ام تهدف إلقام����ة دورات 
تدريبي����ة مختلف����ة للطالبات 
بعد مالحظ����ة بعض القصور 
اذ لم تتمك����ن طالبات  لديهن 
الكويت من الفوز باملسابقة في 
املنافسات اخلليجية. ويذكر ان 
الطالبات الفائزات باملركز االول 
»مشروع الكرسي املتحرك« أمل 
الكندري،  الدوس����ري وأفنان 
واملركز الثاني»روبوت تنظيف 

الشوارع« فاطمة العازمي.

تأكيدا على حقهن باملشاركة، 
كما الش����باب بإظهار ابداعاتها 
وقدراتها وتكرميها على ما ميكن 
ان تقدمه ملجتمعها كونها عنصرا 

دارين العلي

أعربت رئيسة مبادرة ابتكار 
الكويت الشيخة فادية السعد 
عن س����عادتها بف����وز طالبات 
مدرسة النجاة لذوي االحتياجات 
اخلاصة باملركز االول في جائزة 
ابت����كار لطالبات املدارس على 
املس����توى احمللي له����ذا العام 
ملنافسة املدارس املتأهلة على 

مستوى اخلليج.
ولفتت السعد في تصريح لها 
على هامش احتفال اعالن نتائج 
املسابقة محليا امس االول في 
معهد الكويت لألبحاث العلمية، 
الى ان فوز هذه املدرسة اثبت 
ان االنس����ان بعقله ال بجسده 
يستطيع ان يشارك في خدمة 
بلده فالتمكن اجلس����دي ليس 
االساس في ذلك، مشيرة الى ان 
حصر املسابقة في الفتيات يأتي 

الفاضل: ضرورة االهتمام بالطلبة ليبلغوا أعلى املراتب

»الهندسة والبترول« نظمت يومًا مفتوحًا 
لطلبة قائمة العميد الشرفية في الكلية

صورة جماعية لطلبة القائمة الشرفية في كلية الهندسة والبترول                                  )محمد خلوصي(

عبداهلل الراكان

قال العميد املساعد للشؤون الطالبية 
في كلية الهندسة والبترول د.خالد الفاضل 
ان كلية الهندسة والبترول كانت ومازالت 
محط انظار املتفوقني والراغبني باحلصول 
على تعليم هندسي متميز يضاهي بجودته 
ومعايير اعتماده أفضل البرامج العاملية.
وأض���اف الفاضل خالل اليوم املفتوح 
لطلب���ة قائمة العميد الش���رفية للفصل 
الدراس���ي االول 2014 - 2015 الذي أقيم 
برعاية العميد د.حسني اخلياط وحضور 
الطلب���ة املتفوقني ان الكلية حافظت على 
االعتماد األكادميي جلميع برامجها منذ بدأت 
هيئة اعتماد برامج الهندسة والتكنولوجيا، 
بتقييم واعتماد البرامج الهندسية خارج 

الواليات املتحدة عام 2007، ولم تكن الكلية 
لتحافظ على ه���ذه املكانة املرموقة دون 
تضافر اجلهود وعلى جميع األصعدة من 
طلبة وموظفني وأعض���اء هيئة تدريس 
وإداريني وقياديني، مما ساهم في إبراز دور 
كليتكم في اجلامعة واستمرارها بتوفير 
الكوادر الهندسية املتميزة والقادرة واملهيئة 
لالنخراط في س���وق العمل بكل سهولة 

ويسر.
وتاب���ع: ان االعتناء بالطلبة املتفوقني 
وحتفيزهم للوصول إلى اعلى املراتب يعتبر 
احلجر األساس في تكوين اللبنات الهندسية 
الفعالة، فقد دأبت الكلية على تكرمي طلبة 
قائمة العميد الشرفية مرتني خالل العام 
اجلامعي في جو من التنافس الش���ريف 

للوصول إلى أرقى درجات العلم.

اللوغاني: االعتراف بوجود عقبات أول خطوة لإلصالح

»العلوم اإلدارية« نظمت »حتديات اإلدارة احلكومية«

د.نبيل اللوغاني ود.جاسم املضف خالل الندوة                                                             )قاسم باشا(

آالء خليفة

أعلن أمني عام جامعة الكويت د.نبيل 
اللوغاني ان سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك دعا الوزراء للقضاء 
على الفس���اد، متمنيا ان نتخذ من سموه 
قدوة حسنة في جميع مؤسسات ووزارات 

الدولة كخطوة حقيقية نحو اإلصالح. 
جاء ذلك خ���الل الندوة الت���ي نظمها 
قسم اإلدارة العامة بكلية العلوم اإلدارية 
بجامعة الكويت حت���ت عنوان »حتديات 
االدارة احلكومية: حالة جامعة الكويت«، 
بحضور عميد كلية العلوم اإلدارية د.جاسم 
املضف ورئيس اللجنة الثقافية بقسم االدارة 

العامة د.عصام الربيعان.
وقال اللوغاني: ان اآلراء الواردة في هذه 
الندوة ال تعبر ع���ن رأي جامعة الكويت 
ولكنها تعبر عن آراء املواطن نبيل اللوغاني، 
الذي كفل له الدس���تور حق التعبير عن 
الرأي، موضحا ان عقد ندوة حول حتديات 
اإلدارة احلكومية يعني ضمنيا اتفاقنا على 
وجود عقبات تعوق تطوير وإصالح اجلهاز 
احلكومي، مؤكدا ان االعتراف بوجود عقبات 
تعوق التطوير هو اول خطوة في مسيرة 

اإلصالح وان األط���راف التي تنكر وجود 
عقبات تقف في وجه اإلصالح.

وأضاف اللوغاني: لقد اثار سمو رئيس 
مجلس الوزراء احلديث عن ظاهرة تكدس 
معامالت املواطنني في شتى أنحاء الوزارات 
واإلدارات احلكومية والتي ال يتم تخليصها 
اال بعد احلصول على رش���وة من صاحب 
املعاملة، وشدد على ضرورة مكافحة هذه 

اآلفة الدخيلة على املجتمع الكويتي.
وحتدث، عن عملية اإلدارة موضحا، انها 
تتضمن تنظيم ورقابة وتخطيط وقيادة 
وله���ا عدة موارد منها البش���رية واملالية 
واملادية والتكنولوجية واملعلوماتية، كما انه 
يواجهها الكثير من العقبات والتحديات منها 
الندرة والثقافة السائدة وقيم العمل السلبية 
والتشريعات املتقادمة والضغوط السياسية 
والبيروقراطية التقليدية والفساد، الفتا الى 
ان ابرز أه���داف مخرجات جامعة الكويت 
تتمثل في خريجني مؤهلني لسوق العمل 
وأبحاث علمية ملعاجلة مش���اكل املجتمع 
واستشارات تطبيقية، باإلضافة الى ابتكارات 
تبنى عليها قطاعات اقتصادية وفرص عمل 
جديدة، وأيضا نشر الثقافة املستنيرة وقيم 

العمل اإليجابية في املجتمع.

يهدف إللقاء الضوء على أهم مكونات التنوع اإلحيائي في البالد

 »صور طيور الكويت« دعوة لوقف الصيد اجلائر

دارين العلي

نظمت جمعية حماية البيئة أمس في 
األڤنيوز معرضا لص���ور طيور الكويت 
تضم���ن عددا كبيرا م���ن الصور التي مت 
رصدها في الكويت سواء كانت محلية او 
مهاجرة. وقال رئي���س فريق الطيور في 
اجلمعية محمود شهاب: ان الهدف من هذا 
املعرض ه���و إلقاء الضوء على واحد من 
اهم مكون���ات التنوع اإلحيائي في البالد 
وهو الطيور. وأش���ار شهاب في تصريح 
للصحافيني، الى ان املعرض يسعى إلبراز 

مكانة الكويت عامليا كواحدة من اهم مسارات 
الطيور في العال���م، اذ تعتبر ممرا مهما 
للطي���ور املهاجرة التي يتم رصدها عادة 

وتختلف أنواعها باختالف املواسم.
ولفت الى ان اجلمعية تسعى من خالل 
هذا املعرض الى توجي���ه دعوة للجميع 
حلماي���ة الطيور املهاجرة واملس���توطنة 
واحملافظة عليها من الصيد اجلائر والقتل 
والى إبراز دور فريق رصد وحماية الطيور 
املهاجرة  الطيور  باجلمعية في توثي���ق 
واملستوطنة وتسجيلها عامليا لدى االحتاد 

الدولي للطيور البرية باسم الكويت.

محمود شهاب وعدد من احلضور خالل املعرض                                                          )محمد هاشم(


