
السبت  31  اكتوبر 2009   13محليات
تحت شعار »لحياة أفضل« بحضور 52 مدرسة ثانوية

النادي العلمي يعلن انطالق مسابقة فادية السعد 
العلمية للفتيات في عامها العاشر على التوالي

ومنتظمة ومدى االستفادة منه 
وتكلفت����ه واالخراج النهائي له 
بحيث يتوافق مع الذوق العام 
ويتناس����ب حجمه م����ع الفكرة 
وأن يكون قابال للنقل بسهولة، 
وض����رورة توف����ر قواعد األمن 

والسالمة.
وق����ال ان طريق����ة العرض 
والقدرة على التعبير والوضوح 
املدع����م باألدل����ة  والتسلس����ل 
واستخدام الوسائط املتعددة، 
ووضوح جهد الطالبة في عمل 
املشروع، كلها أمور تدخل ضمن 

عملية التحكيم.
وقال ان التقرير النهائي يعتمد 
على مطابقته ملتطلبات التقارير 
الفنية، وتوفر اسطوانة مدمجة 

عن املشروع.
م���ن جانبها أش���ارت املوجه 
العلمية في  الع���ام للدراس���ات 
التربية فتوح احلساوي  وزارة 
الى أهداف املسابقة والتي تسعى 
الى اكتشاف املواهب واالبداعات 
والعمل علي تطويرها، وتنمية 
الفني  العلمي والتطوير  البحث 
لدى الفتيات، واحلث على العمل 
اجلماعي والتعاون���ي، وتنمية 
ال���والء الوطني م���ن خالل دعم 
البناءة،  املش���اريع واالبتكارات 
وتش���جيع الفتيات على التميز 
العلمي التخصص���ي، واالرتقاء 
مبستوى الوعي بالقضايا البيئية 
واملجتمعية، وتعزي���ز املعرفة 
والتثقيف والوعي في مجال البيئة 
الواعي واملشاكل  واالس���تهالك 

العامة التي مير بها املجتمع.
وقال����ت ان هناك ش����روط 
للمسابقة تتمثل في انها مخصصة 
لطالبات الصفوف من العاش����ر 
وحتى الثاني عش����ر، وأال يزيد 
عدد الطالبات على أربع من كل 
مدرسة، وسيخصص دعم مالي 
لكل مشروع على أال تتجاوز تكلفة 
املش����روع قيمة الدعم، ومراعاة 
أن يكون املش����روع م����ن أفكار 
الطالبات، وأال تتجاوز مساحة 
قاعدة املشروع مترا واحدا، وأال 
يكون املشروع قد سبق ان شارك 
في مسابقات أخرى، وأن تخدم 
فكرة املش����روع أحد املسارات 

الثالثة للمسابقة.

املشاركون في املؤمتر الصحافي لإلعالن عن مسابقة فادية السعد العلمية

لقاء تنويري للمدارس املشاركة

في ختام دورة اإلسعاف األولية

البرجس: الكويت بحاجة للمتطوعين 
والمتطوعات للمساهمة في تنمية المجتمع

مندني: إطالق فرحة األضحى واألعياد الوطنية 
من 15 نوفمبر حتى 1 مارس المقبل

مساعد مندني وعادل الشراح وامين محارب وفهد علي وفواز مندني خالل االجتماع

اكد رئيس مجلس ادارة جمعية التكافل لرعاية السجناء مساعد 
مندن���ي ان وجود واش���راك وزارات الدولة في عمل واحد مع احدى 
اجلمعيات اخليرية يعطي شفافية واضحة للمجتمع ولكل من يهاجم 

اجلمعيات اخليرية ويتهمها بعدم وضوح عملها.
كالم مندني جاء في تصريح ل���ه عقب اجتماع جلنة الصندوق 
املشترك بني جمعية التكافل وبعض وزارات الدولة بحضور كل من 
مقرر اللجنة وممثل بيت الزكاة عادل الشراح وعضو ممثل ووزارة 
العدل امين محارب وممثل وزارة الشؤون فهد علي وعضو جمعية 

التكافل فواز مندني.
ولفت مندني الى ان جمعية التكافل هي اول جمعية خيرية تقوم 
باش���راك جميع وزارات الدولة املعنية في عملها من خالل صندوق 
مشترك، موضحا ان هذه املشاركة جاءت من خالل رؤيتهم في جمعية 
التكافل لعملهم بأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بوزارات الدولة ومنها وزارة 
الداخلية ووزارة العدل وبيت الزكاة ووزارة الشؤون كما ان اجلمعية 
ارتأت اال تنفرد بالنجاحات الكثيرة التي حتققت وان يش���اركها في 
هذا النجاح الكبير ش���ركاؤها في العمل وهي اجلهات سابقة الذكر 
النهم بالفعل شركاء حقيقيون، واشار الى ان وزارة الشؤون بادرت 
ايضا مبشاركة جميع اجلهات من خالل االجتماع الشهري الذي يضم 
وزارة اخلارجية وجمعيات النفع العام كلها برئاسة وزارة الشؤون 
ليوضح���وا من خالل هذا االجتماع جمي���ع االمور، واوضح مندني 
ان بيت الزكاة كان في الس���ابق من عمله االساسي رعاية السجناء 
ومساعدة الغارمني وبعد اشهار جمعية التكافل كلفت هي بهذا العمل 
بدل بيت الزكاة، وبيت الزكاة سباق في مثل هذه املبادرات الطيبة، 
واوض���ح مندني انه في الصندوق املش���ترك مت اطالع اللجنة على 
عدد احلاالت التي س���اعدتها اجلمعية خالل شهر يوليو واغسطس 
وسبتمبر مشيرا الى ان جمعية التكافل قامت خالل شهر يوليو برفع 
احلك���م عن 34 رجال وامرأة مببلغ قدره 23 الف دينار و307 دنانير 
وفي ش���هر اغس���طس مت رفع احلكم واالفراج عن 49 رجال وامرأة 
مببلغ 28 الف دينار و753 دينارا وفي ش���هر س���بتمبر مت االفراج 
ورفع احلكم عن 93 ش���خصا، موضحا ان الرقم ارتفع خالل ش���هر 
سبتمبر بسبب فرحة رمضان وعيد الفطر وكان ذلك مببلغ 98 الف 
دين���ار، و274 دينارا ليصل بذلك املجموع الكلي لعدد احلاالت التي 
مت مس���اعدتها خالل الثالثة اشهر قرابة 170 حالة، وفي اخلتام اعلن 
مندن���ي عن اطالق فرحة االضحى واالعياد الوطنية، من 15 نوفمبر 
املقبل وتستمر حتى 1 مارس املقبل متمنيا تضافر اجلهود كما كانت 
في فرحة رمضان سواء من اجلهات احلكومية املشاركة معهم او من 

االخوة املتبرعني واهل اخلير.
ومن جانبه اش���اد مقرر اللجنة وممثل بيت الزكاة عادل الشراح 
بعمل جمعية التكافل والذي يراه في منو وتقدم مستمر مشيرا الى 
ان مهمتهم هي املس���اهمة في العمل الطيب الذي تقوم به اجلمعية 

واعطاؤها كل احلرية في التطوير واالجنازات.
واكد الشراح ان التطور الكبير في عمل جمعية التكافل خالل الفترة 
املاضية يعتبر نقلة نوعية مميزة في العمل اخليري مما يجعل هناك 

احتماال لزيادة الدعم املقدم للجمعية خالل الفترة القادمة.

رندى مرعي
قال رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر 
برجس حمود البرج���س ان الكويت بحاجة الى 
املتطوعني واملتطوعات، وذلك للمساهمة في تنمية 

املجتمع وتقدمه.
وأكد البرجس في كلمة مبناسبة اختتام دورة 
»االسعافات االولية في زمن النزاعات املسلحة« 
الليلة قبل املاضية أهمية تضافر اجلهود التطوعية 
مع جهود الدولة من اجل املستقبل، منوها بقيمة 
العمل التطوعي وحاجة أي مجتمع الى س���واعد 

ابنائه.
وش���دد على أهمية االس���تفادة من الدورات 
املتخصصة التي تقام من حني الى آخر في اجلمعية، 
وذلك من اجل االس���تفادة م���ن جهود املتطوعني 
واملتطوعات لكي يستفاد من جتربتهم في اقامة 

دورات تدريبية في املدارس واملعاهد.
وشدد على ضرورة نقل العمل التطوعي الى 
املرافق العامة في الكويت، في املدارس والوزارات 
واحلدائق واجلامعة واملعاهد وغيرها، مشيرا الى 

انها طموحات تسعى اجلمعية الى حتقيقها.
وأشاد البرجس بجهود القائمني على الدورة من 
اللجنة الدولية للصليب االحمر، وذلك للمساعدة 
في اقامة الدورة، مش���يرا الى ان الصليب االحمر 
الدولي قاد عملية التطوع والعمل االنس���اني في 

العالم وحذت حذوه بقية الدول االخرى.
من جهة اخرى قال نائب مفوض البعثة االقليمية 

للصلي���ب االحمر مؤيد الكالب���ي ان ابرز محاور 
الدورة تتعلق بتقوية الكوادر الفنية للمتطوعني 

واملتطوعات بالتعاون مع اجلمعيات الوطنية.
وق���ال ان اهمية هذه ال���دورات تكمن في نقل 
اخلبرات جلمعيات الهالل االحمر ولنشر الفائدة 
بني أكبر شريحة ممكنة، السيما في مجال العمل 

التطوعي.
واضاف ان الدورة تعتبر احملك الفعلي الذي 
ينطلق من املتطوعني الكتساب اخلبرة في مجاالت 
االس���عافات االولية وفي مج���ال القانون الدولي 

االنساني وادارة التوتر والدعم النفسي.
من جانب���ه، توجه مدي���ر ادارة الكوارث في 
اجلمعية يوسف املعراج بالشكر لرئيس مجلس 
االدارة واعضائها الذين ال يألون جهدا في تطوير 

وزيادة خبرات متطوعي ومتطوعات اجلمعية.
وقال ان هذه الدورة ليست سوى جزء من هذا 
االهتمام في تأهيل منتسبي اجلمعية في مواجهة 

أي كارثة حتصل سواء في الداخل او اخلارج.
وأضاف ان هذه الدورة املكثفة في االسعافات 
االولية استفاد منها اجلميع وذلك اللتزام اجلميع 
وحرصهم على احلضور واملناقشة التي انصبت 
في مصلحة العمل االنساني والتأهب حلصول اي 

طارئ يتطلب اسعافا أوليا.
ودعا املعراج املتطوعني واملتطوعات القتناص 
الفرص واملشاركة في مثل هذه الدورات ملا لها من 

فائدة على عملهم التطوعي.

ثم املرحلة الثانية والتصفيات 
النهائية والتي تخضع لتقييم 

جلنة التحكيم.
وقدم الفارس شرحا تفصيليا 
حول بنود تقييم املشروع والتي 
تشمل حداثة االبتكار واالبداع 
العلمي للفكرة، واإلبداع العلمي 
فيه����ا، وطريقة ع����رض الفكرة 
من خالل الوضوح والس����المة 
في العرض، ومدى االس����تفادة 
من املش����روع محلي����ا وعامليا، 
وتكلفة املش����روع، وس����هولة 
انتاج����ه وتصنيعه، وان تخدم 
البيئ����ة في  فك����رة املش����روع 
الكويت، ومطابقة ملف املشروع 

للمتطلبات.
بدوره استعرض رئيس جلنة 
التحكيم د.محمد الصفار كيفية 
التحكيم خالل املرحلة األولي، 
الفتا الى ان املش����اريع الفائزة 
سيتم االستفادة منها ومشاركتها 
في مسابقات اجلامعة ومسابقات 

خارجية وعاملية.
وأشار الصفار الى بنود تقييم 
املشاريع ومنها االبداع واالبتكار 
التي حتفز  والتميز واحلماسة 
وتطور خبرة الطالبة التعليمية، 
وذلك من خ����الل حداثة ابتكار 
املشروع وعمله بصورة سليمة 

واملشكلة املرورية.
وقدم الفارس شرحا مفصال 
عن املطلوب لتنفيذ مش����روع 
املسابقة من خالل طرح العديد 
من االرشادات املهمة التي يجب 
اتباعها عند تنفيذ املش����روع، 
وطريقة تقدميها في اطار مرتب 
وواضح، منوها مبدى االستفادة 
التي ستستفيد منها املشاركات 
التنويرية  اللق����اءات  من خالل 
واحملاضرات وورش العمل خالل 

الفترة املقبلة.
وأشار الى انه سيتم اختيار 
12 مدرسة في املرحلة االولى من 
املس����ابقة، معلنا انه في العام 
املقبل ستكون التصفيات االولى 
ل� 22 مدرسة بدال من 12، الفتا الى 
انها املسابقة االولى التي تتميز 
بوجود محاضرات تخصصية في 
مجال الطاقة والبيئة واملشكلة 

املرورية.
واستعرض الفارس آلية تنفيذ 
املس����ابقة، مش����يرا الى انه من 
خالل أداء الطالبات في السنوات 
املاضية، مت تطوير عملية التنفيذ 
ابتداء من السنة السابعة وذلك من 
خالل املرحلة التمهيدية ومن ثم 
املرحلة األولى والتصفيات األولية 
الختيار أفضل 12 مشروعا، ومن 

وفي كل عام يتم طرح عنوان لها 
تتمحور حوله افكار املش����اريع 
ويعبر عن معاجلة مشاكل في 

محيط مجتمع الكويت.
وأعلنت ان للمس����ابقة عدة 
جوائ����ز منه����ا 400 دينار لكل 
طالبة فائ����زة باملرك����ز االول، 
و250 دين����ارا لكل طالبة فائزة 
باملرك����ز الثان����ي، و150 دينارا 
الثالث، و100  للفائزة باملرك����ز 
دينار لكل فائزة باملركز الرابع، 
واخلامس، و70 دينارا لكل فائزة 
من املركز السادس وحتى الثاني 
عش����ر أيا كان عددهن بحيث ال 
يزيد العدد عن اربع طالبات في 
كل مرك����ز، باالضافة الى تكرمي 
مادي للمدرسات املشرفات على 

الطالبات.
3 مسارات

من جانبه، قال رئيس اللجنة 
العلمية د.فوزان الفارس:  املسابقة 
هذا العام هي بداية الوصول الى 
املستوى العاملي بعد ان نخوض 
املس����توى اخلليجي هذا العام، 
الفتا الى ان املسابقة متضي في 
ثالثة مسارات هذا العام إليجاد 
حلول لثالث مشاكل نراها يوميا 
في حياتنا وهي الطاقة والبيئة 

أعل����ن الن����ادي العلمي عن 
انطالق انش����طة مسابقة فادية 
السعد العلمية للفتيات في عامها 
العاشر على التوالي، وانطالقها 
الى اخلليجي����ة في عامها االول 
والتي حتمل هذا العام ش����عار 

»حلياة افضل«.
وقالت رئيسة اللجنة املنظمة 
مدي����رة ادارة علماء املس����تقبل 
نرجس النامي في اللقاء التنويري 
االول للمدارس املشاركة بحضور 
52 مدرسة ثانوية، ان املسابقة 
انطلقت ألول مرة الى اخلليجية 
بناء عل����ى رغب����ة صادقة من 
صاحبة الفكرة الش����يخة فادية 
السعد التي حترص دائما على 
ان تتخطى املسابقة ليس فقط 
احمللية الى اخلليجية، بل تصل 

الى العاملية.
واضافت ان املسابقة محاولة 
علمية جادة للوصول الى ايجاد 
مفكرات مبدعات، ويتم رعاية هذا 
االبداع وبناؤه على أسس علمية 
ليحقق اطالق لطاقات فتياتنا، 
الفتة الى ان وعيهن وادراكهن هو 
اخلطوة االولى واملسلك السليم 

للوصول الى الهدف السامي.
النام����ي: رغم أهمية  وقالت 
املدرس����ة فإننا يقع على عاتقنا 
مسؤولية اعداد وتثقيف فتياتنا 
وتس����ليحهن بس����الح املعرفة 
املتطور واملتزايد واالطالع على 
كل ما هو جديد ومتطور في مجال 

العلم والتكنولوجيا.
وأشارت الى ان النادي ينظم 
املسابقة كل عام برغبة ودعم من 
الشيخة فادية السعد التي وهبتها 
اسمها وأسبغت عليها من كرمي 
عطائها وعظيم دعمها وأشرفت 
بعزمية صادقة على تشييد بناء 
متني للمس����ابقة وبالتعاون مع 

وزارة التربية.
وأوضحت ان االهداف املرجوة 
من املسابقة أسهمت بشكل فعال 
في ازدياد اقبال وحماس طالبات 
الثانوية عليها عاما بعد عام، وانه 
على مدى 9 سنوات، استطاعت 
املسابقة ارساء نفسها اسما وعلما 

علميا في سماء الكويت.
وأش����ارت الى انه منذ ثالث 
سنوات قامت جلان املسابقة ببناء 
آلية ش����املة لها ترسخ أساسا 
ثابتا، ووضع����ت نصب أعينها 
الس����عي نحو الهدف الرئيسي 
لها وهو انتشارها عامليا، حيث 
اآللية ثباتا مس����تمرا  تضمنت 
لتنطلق الى العلمية بعد االقليمية 
لتغطي دول العالم وذلك في العام 
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املس����ابقة  ان  وأوضح����ت 
تثقيفية تهدف الى تعليم الفتيات 
التفكير والعصف  اساس����يات 
الذهني، وتسعى على الصعيد 
الوطن����ي الى اكتش����اف االفكار 
اخلالقة ورعايتها وجمع ذوي 
ال����رؤى واملبادرة في مس����ابقة 
مبتكرة تس����تطيع من خاللها 
املشاركات »تسويق« افكارهن، 
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