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دانيا شومان
أكدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ان اجلهود الوطنية املخلصة التي 
تبذل في مجال األنشطة العلمية 
ش���جعت الكثيرات من الفتيات 
على املش���اركة في هذا النشاط 
مشيرة الى ان هذا العمل العلمي 
الوطني اخلالق أثبت جناحه عبر 

السنوات.
ألقتها   جاء ذل���ك في كلم���ة 
د. موضي احلمود في ختام مسابقة 
الش���يخة فادية السعد العلمية 
العاشرة »حلياة أفضل« ممثلة عن 
راعي احلفل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد الذي 
اقيم مساء اخلميس املاضي، معربة 
عن سعادتها أن تنوب عن سمو 
رئيس مجلس الوزراء في احلفل 

اخلتامي للمسابقة.
ونقل���ت د.احلم���ود ترحيب 
سموه بضيوف الكويت وجلميع 
املش���اركني في املسابقة العلمية 
الرائدة التي أثبتت جناحها على 
املاضية  التسع  السنوات  امتداد 
التي عقدت فيها بالتعاون مع وزارة 
التربية والتي تنوعت موضوعاتها 
عاما بعد عام. وأشارت الى ان هذا 
التنوع يعبر عن اجلهود الوطنية 
الصادقة املخلصة التي تبذل والتي 
ش���جعت الكثيرات من الفتيات 
على املش���اركة في نشاط علمي 
الوطنية  الطاقات  إبداعي يرعى 
لفتياتنا رعاية تستند الى أسس 
علمية سليمة ويتوافر له الدعم 
الرائع والرعاية غير املسبوقة من 

الشيخة فادية السعد.
انه ترس���يخا لهذا  وأضافت 
العمل العلم���ي الوطني اخلالق 
الذي أثبت جناحه عبر السنوات 
السابقة والقى ثناء وترحيبا فقد 
امتد ال���ى دول مجلس التعاون 
والذين يش���اركون في املسابقة 
ه���ذا العام ليمتد ملا هو أوس���ع 

وأشمل.
وأشارت الى الرؤية املستقبلية 
للمسابقة التي تستهدف االنتشار 
الفتيات املبدعات  واس���تقطاب 
على املس���توى العاملي لترسيخ 
أسس التفكير العلمي والعصف 
الذهني واكتشاف األفكار اخلالقة 
ورعايتها وتنمية البحث العلمي 
وتش���جيع الفتيات على التميز 
العلمي واالهتمام بالقضايا البيئية 

واملجتمعية.
وقال���ت د.احلم���ود ان تقدم 
األوط���ان واألمم ف���ي مختل���ف 
ال���ى مثل هذه  املجاالت يحتاج 
الت���ي توفر  اجله���ود املخلصة 
الرعاية واالهتمام املبكر بالكفاءات 
العلمية واكتشاف ذوي القدرات 
املتمي���زة وإتاح���ة الفرص لهم 

لإلبداع والتفوق.
االبداعية  وأش���ادت بالرؤية 
الوطنية  للمس���ابقة والرؤي���ة 
الصادقة التي تستشعر ان اعداد 
األبناء االعداد األمثل مسؤولية 

مجتمعية مشتركة.

تقارب وتعاون

م���ن جانب���ه اع���رب رئيس 
مجلس إدارة النادي العلمي اياد 

اليه الفتيات املشاركات سواء 
م���ن الكويت او م���ن الوفود 
اخلليجية وطريقتهن في العمل 
من خالل توزيع املهام والتعاون 
اجليد والتنسيق فيما بينهن 
األمر الذي يدل على جناح العمل 
اجلماع���ي والتعاون فيما بني 

اجلميع.
من جانبها عب���رت صاحبة 
الفكرة وراعيتها الشيخة فادية 
السعد عن سعادتها في نهاية العقد 
األول من عمر املسابقة بان تتسع 
دائرتها لتشمل بناتنا العزيزات 
في بلدان اخلليج وهو ما ينبئ 
عن وحدة شعوبنا ووحدة آمالهم 

وتطلعاتهم وثقافتهم.
وأضافت ان فكرة املس���ابقة 
راودتها من قبل 10 سنوات الى ان 
حتولت لواقع لتشكل مساهمة في 
دفع شبابنا نحو تنشيط العقول 
واالبداع العلمي الذي اليزال يحتاج 
التعزيز والدعم  الى مزيد م���ن 

والتشجيع.
حتقي���ق  ان  وأوضح���ت 
األهداف التربوية ال يتحقق فقط 
باملؤسس���ات التربوية الرسمية 
واخلاصة وحدها مشيرة الى ان 
التربية مس���ؤولية كل املجتمع 
والتي يتض���ح منها الدور الهام 
واملسؤولية الكبيرة امللقاة على 
عاتق مؤسسات املجتمع املدني في 
حتقيق هذه األهداف في أجيالنا 

الصاعدة.
وبينت انه من هنا تظهر أهمية 
التي نأمل ان  املسابقة وأهدافها 
تشكل منوذجا يحتذي من قبل 
جميع مؤسسات املجتمع التربوية 
الرسمية واخلاصة ومؤسسات 
املجتمع املدني املهتمة بش���ؤون 

اجليل اجلديد.
وأضافت: اننا نعيش في عصر 
يسيطر فيه من ميلكون املعرفة 
وينتجونها فهي القوة التي تدفع 
االمم لالمام وتوجه التنمية نحو 
ما نأمله للبالد والعباد، وما مييز 
عصرنا هذا ان���ه مينح الفرصة 
جلميع الشعوب صغيرها وكبيرها 
للمنافسة في مجال انتاج املعرفة 

واالبتكار.
وأش���ارت الشيخة فادية الى 
جتربة فنلندا التي تصدرت العالم 
في مجال تكنولوجيا االتصاالت 
وايرلندا التي أصبحت أكبر مراكز 

صناعة البرمجيات.
وقالت انه اذا زرعنا اآلن ثقافة 

اخلرافي عن س���عادته مبناسبة 
مرور 10 س���نوات على انطالقة 
املسابقة بحرص متواصل على 

استمراريتها.
وأضاف ان استمرارية املسابقة 
جاءت لتطبيق فكرة الشيخة فادية 
الس���عد التي تهدف الى االرتقاء 
بدور املرأة في املجتمع واكتشاف 
املوهوبات واملبدعات والعمل على 
تطوير قدراتهن وتنمية البحث 
العلم���ي والتطوي���ر الفني لدى 

الفتيات.
وأوضح ان���ه مت وضع خطة 
عمل وبعد مرور تلك السنوات مت 
وضع أساس لعمل جلنة التحكيم 
واللجن���ة العلمية مش���يرا الى 
انطالق املسابقة الى اخلليجية بعد 
أن مت إرساء القواعد الصحيحة 

النطالقتها.
وأكد اخلرافي تشرف املسابقة 
مبشاركة الدول اخلليجية ما يدل 
على التقارب والتعاون فيما بني 

دول املجلس.
وأشار الى الفائدة املرجوة من 
تلك املشاركات سواء من تبادل 
اخلبرات أو األفكار واالطروحات 
إضافة الى خلق نوع من التعارف 

فيما بني طالبات اخلليج.
وأضاف ان ما تقدمه املسابقة 
من فوائ���د تع���ود بالنفع على 
املش���اركات فيها ومنها االنفتاح 
على املج���االت العلمية وتعليم 
الطالبة كيفية كتابة البحث العلمي 
والعمل ضمن فريق جماعي وتعلم 
طريقة عرض املش���روع وإقناع 

جلنة التحكيم بأهمية فكرته.
وبني ان املس���ابقة حتث على 
العمل اجلماعي ودراس���ة موارد 
الثروة والكش���ف عنها وس���بل 
اس���تغاللها وإلقاء الضوء على 
املشاكل التي تواجه مجتمعنا وبث 
روح التعاون املثمر والبناء بني 
املشاركات وتنمية الوالء الوطني 
من خالل دعم مشاريع وابتكارات 

بناءة.
وأضاف ان املس���ابقة تشجع 
العلمي  التمي���ز  الفت���اة عل���ى 
التخصص���ي ودعم املش���اريع 
املتميزة واملس���اعدة على ابتكار 
مش���اريع ذات م���ردود علم���ي 
وعطاء مؤثر في تطوير احلركة 
العلمية واالرتقاء مبستوى الوعي 

بالقضايا البيئية.
وأشاد اخلرافي باملستوى 
الذي وصلت  الراقي واملتقدم 

املعرف���ة واالبداع ف���ي املجتمع 
والنشء البد أن يأتي يوم نقدم 
فيه للعالم ابداعات في مجاال ت 
اليها العامة ككل  معينة يحتاج 
ويكون لنا السبق فيها لتسويق 
ما ينش���أ عنها من منتجات في 

شتى أسواق العالم.
واضاف���ت ان الثروة ال تأتي 
الثقيلة  فقط م���ن الصناع���ات 
وانتاج الس���لع املعمرة، مؤكدة 
انه الطريق الوحيد للتحول من 
الى  الثروة واللجوء  اس���تهالك 
معرف���ة اآلخرين وانتاج الثروة 

وتقدمي املعرفة لآلخرين.
وقالت: اننا مطالبون بتكثيف 
اجلهد لسد الهوة الزمنية بيننا 
وبينهم وسرعة احلصول على 
نتائج ملموسة في مجال التميز 
العلمي والتكنولوجي وإضافة 
املعرفة اجلديدة في هذا الشأن 
واالستفادة من االرتباك احلادث 
لدى العديد من األطراف التي كانت 
تسيطر على سوق التكنولوجيا 
العلمي نتيجة لألزمة  واالبداع 

االقتصادية العاملية.

المركز األول

وحصدت ثانوي���ة طليطلة 
املركز األول بجدارة في  للبنات 
املس���ابقة عن مش���روع شاشة 
االنارة التحذيري���ة بينما حلت 
ثانوية برق���ان في املركز الثاني 
عن مشروع العني الثالثة وحلت 
ثانوية بيان في املركز الثالث عن 

مشروع السيارة اآلمنة.
وحلت في املركز الرابع ثانوية 
السنترال  سلوى عن مش���روع 
العمالق وج���اءت ثانوية رزينة 
املركز اخلامس عن مشروع  في 

احلاجز األمني.
وفيما يخص دول اخلليج التي 
تشارك ألول مرة في املسابقة فقد 
توجت مدرسة الزهراء القطرية 
للتعليم األساس���ي م���ن مملكة 
البحرين باملركز األول عن أفضل 
مش���روع علمي )املدينة اآلمنة( 
وحصلت ثانوية الرابعة بالرياض 
على أفضل ع���رض تقدميي عن 

مشروع الشارع املرن.
وحصلت مدارس الكفاح األهلية 
في االحس���اء على أفضل تقرير 
عن مشروع احلاوية الضاغطة 
ومدرسة الرؤية في رأس اخليمة 
على أفضل تنسيق عمل لفريق عن 
مشروع استغالل الطاقة احلرارية 

املهدورة في السيارة.
وحصلت مدرس���ة آمنة بنت 
وه���ب من الدوح���ة على أفضل 
روح تعامل لفريق عن مشروع 
البطاري���ات املس���تعملة قنابل 
موقوتة وحصلت مدرسة الغالية 
بنت ناصر من سلطنة عمان على 
أفضل اخراج مشروع عن مشروع 

املدينة النموذجية.
وأخيرا حصلت مدرسة العهد 
البحرين على  الزاهر من مملكة 
أفضل جهد مبذول عن مشروع 

مرشح عوادم السيارات.
وفي خت���ام احلفل مت تكرمي 
ممثلة راع���ي االحتفال ورئيس 
مجلس ادارة النادي العلمي اياد 

اخلرافي.
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احد املشاريع املشاركة جولة للتعرف على املشاريع املشاركة

قطع كيكة احلفل

ثانوية طليطلة للبنات حصدت المركز األول لمسابقة فادية السعد
الحمود: تقدم األوطان يحتاج لجهود مخلصة واالهتمام بالكفاءات

الخرافي: الفتيات المش�اركات قّدمن مس�توى راقيًا في التعاون وتوزيع المهام الس�عد: التربية مس�ؤولية كل المجتمع ومن يملك المعرفة يسيطر على العصر

نظمها النادي العلمي واختتمت أعمالها برعاية رئيس الوزراء


