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مسابقة فادية السعد العلمية للفتيات حلم محّلي يتجه إلى العالمية

وقد حتققت املسابقة بنجاحاتها 
املتالحقة فكل عام جناح اكبر من 
الذي سبقه وهو ما شجعنا في 
النادي العلمي ومنذ الس���نوات 
الثالث األولى على ان نوليها اكبر 
اهتمام ممكن، وال شك انها ساهمت 
في خلق جو تنافسي جميل بني 
طلبة املدارس ومنحت كثيرا منهم 
فرصة إلطالق ابداعاتهن وافكارهن 
ورؤاهن وساهمت في حتفيز عدد 
كبير من املدارس على املشاركة 
واملنافسة وان كانت املسابقة بحد 
ذاتها ليست للتنافس فقط، بل من 
اجل حتفيز بناتنا من املبدعات 
على اخلوض ف���ي مجال علمي 

كمسابقة فادية السعد.

المنفوحي: إثبات لنجاح المرأة

من جهته قال امني عام النادي 
العلمي م.احمد املنفوحي: قلت 
النسخ  س���ابقا خالل مؤمترات 
الس���ابقة من املس���ابقة ان هذه 
املسابقة هي مجال إلثبات ان املرأة 
ف���ي الكويت جنحت في خوض 
غم���ار كثير من املجاالت وليس 
املجال العلمي سوى مجال آخر 
وجديد ونحن نشجع ومن خالل 
هذه املس���ابقة على ان تقتحمه 
الفتيات، وقد حققن جناحا باهرا 
خالل السنوات املاضية وها نحن 
نقدم على العام العاشر من عمر 
املسابقة ونأمل في حصد مزيد 
من النجاحات للفتيات عبر هذه 

املسابقة املخصصة لهن.

النادي العلمي ثم تطورت وبدأت 
تعم���ق جذورها على الس���احة 
احمللية ملدة 9 سنوات متواصلة 
قبل ان تتحول في سنتها العاشرة 
الى اخلليجية مع حلم حتولها 
الى العاملية، خاصة انها مسابقة 
ال مثيل لها على مستوى العالم 
خاص���ة لفكرتها اذ انها تختص 
بطالبات الصفني احلادي عشر 
والثاني عش���ر بجانبني بحثي 

وتطبيقي.

 لماذا مسابقة علمية للفتيات؟

لعل هذا السؤال الذي يطرحه 
الكثيرون عن سبب تخصيص 
مث���ل ه���ذه املس���ابقة العلمية 
للفتيات فقط هو ما جتيب عنه 
صاحبة الفكرة وراعية اجلائزة 
الشيخة فادية السعد العبداهلل 
والتي أوضحت ذل���ك صراحة 
في مؤمتر صحافي على هامش 
املسابقة السابعة قائلة: »السبب 
في تخصيص املسابقة للفتيات 
ما ملسته من حرمان للمرأة من 
ممارسة احلق السياسي وكذلك 
شعورها بأن حق املرأة مهضوم 
رياضيا وعلميا واجتماعيا، وكون 
ان هناك طاقة كبيرة لدى املرأة 
والفتاة الكويتية ال ميكن احلجر 
عليها ففكرت في مخاطبة النادي 
ملعرفة ماذا ميكن ان نقدم للفتاة 
فتولدت هذه املسابقة لتشجيع 
فتاة اليوم وأم املستقبل والتأكيد 
على دوره���ا املتميز في العطاء 

املس���ابقة على املس���ؤولني كل 
في بلده، وكانت هذه االنطالقة 
احلقيقي���ة للفك���رة، ولم يفكر 
احد في ان تنطلق املسابقة الى 
اخلليجية في بداياتها األولى وهو 
ما اوضحه امني عام النادي العلمي 
م.احمد املنفوحي قائال في البداية 
لم يكن لدينا اي فكرة عن حتول 
املسابقة من احمللية الى اخلليجية 
ولكن جناحات املسابقة املتالحقة 
عاما بعد ع���ام جعلنا نفكر في 
هذا االمر جديا منذ العام املاضي 
اثناء اقامة املسابقة في نسختها 
التاس���عة ونحن اآلن في طور 
االعداد ألن تتحول الى العاملية 

بحلول العام 2012.

الخرافي: المنافسة ليست 
تنافسية فقط

وحتدث ل���� »األنباء« رئيس 
مجلس إدارة النادي العلمي إياد 
اخلرافي حول السنوات العشر 
للمس���ابقة قائال: كما س���بق ان 
أوضحت ان الفكرة بدأت محلية 
خالصة ولم نتوقع ابدا ان حتول 
الى االقليمية ثم الى العاملية في 
خطوة الحقة س���نحرص على 
حتقيقها، وحول مدى استفادة 
الطالبات من هذه املسابقة قال 
اخلرافي: ال ش���ك ان املس���ابقة 
اصبحت ج���زءا مهما من جدول 
الس���نوي كمسابقات  انشطتنا 
امليكانيكا واملس���ابقات األخرى 
ونعمل على إجناحها في كل عام، 

نوعها واملخصصة للفتيات.
ومن خالل هذا التحقيق حول 
مس���ابقة فادية السعد العلمية 
للفتي���ات س���نحاول ان نرصد 
املسابقة منذ فكرتها األولى، وكيف 
حتولت من محلية الى خليجية 
وجتدد احللم في ان تتحول الى 
مسابقة عاملية بحلول العام 2012 
وماذا قال عنها القائمون عليها 
بدءا من صاحبة املسابقة والتي 
حتمل املس���ابقة اس���مها مرورا 
مبسؤولي النادي العلمي الذين 
احتضنوا املسابقة وجعلوها جزءا 
من جدولهم السنوي وانتهاء بآراء 

القائمني على املسابقة.
فقد انطلقت املسابقة هذا العام 
مبشاركة خليجية كما أوضحت 
رئيسة اللجنة املنظمة مديرة ادارة 
علماء املستقبل نرجس النامي في 
اللقاء التنويري األول للمدارس 
املشاركة في املسابقة الذي عقد 
الشهر املاضي  عندما قالت: »ان 
املسابقة توسعت ألول مرة الى 
اخلليجية بناء على رغبة صادقة 
من صاحبة الفكرة الشيخة فادية 

السعد«.
اللقاء  النامي خالل  وكشفت 
التنويري الذي عقد في مقر النادي 
العلم���ي نهاية الش���هر املاضي 
بحضور 52 مدرسة ان املسابقة 
ستنطلق الى العاملية عام 2012 
وهو األمر ال���ذي جعل اجلميع 
يتساءل عن حقيقة هذه املسابقة 
التي بدأت بفكرة محلية واحتضنها 

العلمي س���نويا  النادي  جدول 
ويتم االهتمام بها على مستوى 

كبير.

مسابقة ال مثيل لها في العالم

فكرة املسابقة بحد ذاتها غير 
مسبوقة حيث انها تعنى وتركز 
على طالبات املرحلتني احلادية 
عشرة والثانية عشرة وهي وكما 
وصفها رئيس اللجنة العلمية في 
النادي العلمي د.فوزان الفارس 
بان املسابقة ال يوجد لها مثيل 
عامليا موضحا ان هناك مسابقة 
عاملية وحيدة وهي مسابقة انتل 
االميركية التي تختص بهذه الفئة 
العمري���ة وهي مختلطة ولكنها 
تركز على اجلانب البحثي فقط 
غير ان مس���ابقة فادية السعد 
ترك���ز عل���ى الش���قني البحثي 

والتطبيقي.

النادي العلمي سباق في الرعاية

ومنذ انطالقة املسابقة والنادي 
العلمي ممثال في رئيس مجلس 
إدارة النادي اياد اخلرافي يحتضن 
املسابقة وقد كان العام املاضي 
بداية فكرة التحول في املسابقة من 
احمللية الى اخلليجية عندما متت 
استضافة ممثلني ديبلوماسيني 
من السفارات اخلليجية حلضور 
الذي س���بق  املؤمتر الصحافي 
التاسعة من  النس���خة  انطالق 
املسابقة والذين وعدوا بأن يقوموا 
بعرض امر مشاركة بلدانهم في 

مبدعات على أسس علمية تطلق 
طاقاتهن.

بيئة وطاقة وحضارة

وكانت املسابقة خالل السنوات 
اخلمس االخي���رة من عمرها قد 
البيئة هاجسا رئيسيا  طرحت 
وشعارا ترفعه املسابقة والطاقة 
وطريقة االس���تفادة من كل ما 
لدينا وحتويل االفكار الى امور 
فاعلة تصب في مصلحة االنسان 
فقد انطلقت املس���ابقة بسيطة 
في نس���ختها األولى ولكنها في 
النسخ الالحقة بدأت تتخذ خطا 
واضحا ومحددا وهدفا س���اميا 
واصبحت املس���ابقة من ضمن 
املس���ابقات الدائم���ة في النادي 
الى مسابقات  العلمي باالضافة 
بالفتيان  امليكاني���كا اخلاص���ة 
واصبحت املسابقة توضع على 

في املجال األسري، خاصة بعد 
ان ثبت علميا ان املرأة تؤثر في 
100 ش���خص من حولها، ونحن 
ال نستغني عن دور الرجل الذي 
يدفعنا دائما وينير لنا الطريق 
ويكفي دور أعضاء اللجنة العلمية 
في إعداد الفتيات وتقدمي املادة 
العلمية الت���ي تؤهلهن لدخول 
املس���ابقة وتش���جيعهن عل���ى 
البحث العلمي ووضع الشروط 
الواجب توافرها للحصول على 

اجلائزة.
الفتيات  وحول فكرة رب���ط 
مبس���ابقة علمية كه���ذه كانت 
الشيخة فادية السعد أوضحت 
في مؤمترها الصحافي على هامش 
التاسعة من  النس���خة  انطالق 
املسابقة العام املاضي ان املسابقة 
محاول���ة علمية جادة للوصول 
الى اكتش���اف فتي���ات مفكرات 

دانيا شومان
هناك أحالم بس���يطة وأفكار 
صغيرة سرعان ما تتحول الى 
حقيقة وواقع ملموس، بل مؤثر، 
فكرة صغي���رة قد تبدأ مبختبر 
صغير تتحول الى حقيقة عاملية 
متاما كمصباح املخترع األميركي 
توماس أديس���ون، وكثيرة هي 
األفكار الت���ي انتقلت من كونها 
فكرة في رأس صاحبها لتتحول 
الى حقيقة تدور في العالم أجمع، 
ومن هنا كان حديثنا عن مسابقة 
الشيخة فادية السعد العبداهلل 
التي انطلقت قبل 10 س���نوات 
كفكرة قامت بعرضها الش���يخة 
فادية السعد العبداهلل وحتولت 
من مسابقة مدرسية محلية الى 
العام،  مسابقة خليجية ثم هذا 
ال� 9 املاضية  وخالل املسابقات 
والت���ي حظيت برعاي���ة كاملة 
وش���املة واهتمام شخصي من 
الشيخة فادية السعد استطاعت 
املس���ابقة ان تتحول الى اس���م 
مهم في س���ماء عالم املسابقات 
الكويت  العلمية واملدرسية في 
وترسخ اسمها بني أذهان كثير 
من الطالبات واملدارس احلكومية 
وغير احلكومية التي تزداد سنة 
بعد سنة مشاركتهن في املسابقة 
إقباله���ن عليها حتى  وي���زداد 
أصبحت املس���ابقة مدرجة على 
جداول أعمال كثير من املدارس 
التي ترغب إداراتها في املشاركة 
في املسابقة العلمية األولى من 

10 سنوات من النجاح المتواصل بمشاركة النادي العلمي

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساًء – 9.30 م�ساًء

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيادة اجللدية والليزر    د.حممد عمران

عيادة املمار�س العام وال�سكر

د/ دميانة �سمري

اإزالة �شعر اجل�شم وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر     پ 

حق��ن امليزوثرياب��ي لع��الج ت�شاق��ط ال�شع��ر  پ 

ون�شارة الوجه

حقن البوتك�س للتجاعيد والتعرق الزائد پ 

الفيلرز لتكبري ال�شفايف واخلدود پ 

اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي  پ 

جهاز االأكتوالين والرولر للعنايه بالب�شرة  پ 

فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل پ 

ماج�شتري ن�شاء وتوليد – جامعة عني �شم�س

عـــرو�س خــا�ســة
لإزالة �سعر اجل�سم كاماًل بالليزر

د.ك240

تكرمي احدى الفائزات في الدورة التاسعة

اياد اخلرافي م.احمد املنفوحي

الشيخ علي اجلراح والشيخة فادية السعد وإياد اخلرافي وم.احمد املنفوحي يتوسطون الفائزات مبسابقة فادية السعد العلمية في دورتها الثامنة


