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 كرّمت عدداً من الطالبات والخريجات المتميزات 

 بالتعاون مع المستشار جاسم الراشد 

 الوزارة تُعلن للمرة الثانية خالل ٣ أشهر عن نقص ببعض المناطق 

 كلية بوكسهل تنظم حفل «القريش» مع موظفيها وخريجاتها 

 كلية القانون العاملية نظمت دورة تدريبية
  عن العمل اإلداري االئتالفي والقيادي 

 عزوف عن مهنة مراقب تعليمي.. و«التربية» تبحث عن مخرج! 
 عبدالعزيز الفضلي

  
  بعد اإلقبال الضعيف على 
التقــدمي في إعالنها الســابق 
خالل شــهر فبرايــر املاضي، 
عادت وزارة التربية وأعلنت 
مرة اخرى عن حاجتها لشغل 
وظيفة مراقب تعليم ثانوي.
  وحددت الوزارة الشروط 
الواجــب توافرهــا لشــغل 

الوظيفــة، وهــي أن يكــون 
حاصــال على مؤهــل جامعي 
تربوي وخبرة في مجال العمل 
مدة ال تقل عن ١٦ ســنة، وأن 
يكون معلما حاصال على مؤهل 
جامعي غير تربوي وخبرة في 
مجال العمل مدة ال تقل عن ١٧ 
سنة، وأن يكون معلما حاصال 
علــى مؤهــل دبلــوم تربوي 
وخبــرة في مجال العمل مدة 

ال تقل عن ١٨ سنة.
  كما يجب أن يكون املتقدم 
يشــغل وظيفة مدير مدرسة 
حســب املرحلــة التعليميــة 
وثانوي وأن يكــون حاصال 
على تقرير كفاءة بدرجة ممتاز 
عن السنتني األخيرتني، وإجادة 
اآللــي،  اســتخدام احلاســب 
اضافة إلى أن يجتاز املقابلة 
الشــخصية وفــق القــرارات 

الوزارية املنظمة. 
  وأكدت الوزارة في إعالنها 
أنــه على من يرغب وتنطبق 
عليه الشروط التقدم بطلبه 
خالل أسبوع من تاريخ اإلعالن 
عبر موقع الوزارة اإللكتروني. 
  يذكر ان اعالن الوزارة شهد 
اقباال ضعيفا جدا وعزوف من 
قبل أهــل امليــدان على مهنة 
مراقــب تعليمــي وذلك لعدم 

وجود اي ميزات تشجع على 
التقدمي.

  وكشــفت مصادر تربوية 
مطلعــة ان التربيــة تبحــث 
عــن مخرج جلذب مســتوف 
للشروط لهذه املهنة، خاصة 
ان لديهــا نقصــا فــي بعض 
املناطق التعليمية، مشيرة إلى 
أن مديري املدارس ال يرغبون 

فيها بعد خصم العالوة. 

 آالء خليفة 
  

  نظمت كلية بوكسهل للبنات 
حفل القريش السنوي مبناسبة 
حلول شــهر رمضــان املبارك 
بحضــور رئيس مجلس امناء 
الكلية د.عبدالرحمن الشايجي 
ورئيــس الكلية د.علي عريفة 
وعــدد مــن خريجــات الكلية 
التدريــس  هيئــة  واعضــاء 
واملوظفــات والطالبات مببنى 
الكلية في أبوحليفة في اجواء 
اجتماعيــة مميــزة، كمــا عقد 
على هامش االحتفالية تكرمي 
للخريجات والطالبات اللواتي 
متيزن في اجنازاتهن من خالل 
دراستهن ومن خالل مسيرتهن 

في سوق العمل.
  ورحــب رئيــس مجلــس 
االمناء د.عبدالرحمن الشايجي 
بخريجات الكلية وهنأهن على 
االجنازات التي قمن بها سواء 
باستكمال دراسة البكالوريوس 
في جامعات اخرى بعد التخرج 
مــن بوكســهل او بااللتحــاق 
مباشرة بسوق العمل. وبهذه 
املناسبة، تقدم بأرقى التهاني 

 آالء خليفة 
   

  «التنفيذ والعمل اإلداري - 
االئتالفي والقيادي» حتت هذا 
العنوان نظمــت كلية القانون 
الكويتية العاملية دورة تدريبية، 
بالتعاون مع املستشار د.جاسم 
الراشد، وذلك تكريسا لنهجها 
فــي صقــل وتطويــر قــدرات 
ومواهــب طلبتها في التدريب 
امليداني والعملي، كي يصبحوا 
أكثر إملامــا باملبادئ القانونية 
والقضائيــة اخلاصة بالتنفيذ 
واالطــالع  اإلداري،  والعمــل 
علــى أهــم التعاميــم اإلدارية 
الصــادرة عــن اإلدارة العامــة 
للتنفيذ، ويصبح لديهم املعرفة 
باملعضالت احلديثة التي عرضت 
علــى إدارات التنفيــذ باجلهاز 
القضائي وكانت مبنزلة مسائل 
مستحدثة، وكذلك التعرف على 
كيفية التعامل مع اإلدارات في 
مجال احلكم القضائي اإلداري 

باملسائل اإلدارية. 
الــدورة بكلمــة    اســتهلت 
ترحيبية ألقتها أ.هناء اإلبراهيم 

الوحيــدة لتعليــم املــرأة في 
الكويــت، فنحــن ملتزمــون 
بتوفير بيئة تعليمية متميزة 
توفر لطالباتنا الفرصة لكسب 
املعرفة واملهــارات الضرورية 
للتفوق في سوق العمل احمللية 
او ملتابعة دراستهن اجلامعية، 
وكانــت االحتفاليــة فرصــة 
مميزة لاللتقاء بعدد كبير من 
اخلريجــات والتواصل معهن 

واجمل التبريكات الهل الكويت 
الكرام قيادة وحكومة وشعبا 
بقدوم شــهر رمضــان املبارك 
اعــاده اهللا عليكــم باليمــن 

والبركة.
  واكــد ان رؤيــة الكلية هي 
ان تكــون مؤسســة تعليمية 
رائدة في مجال التعليم العالي 
للمرأة في الكويت، ومبا ان كلية 
بوكســهل هي الكلية اخلاصة 

ورقة رســمية لها قوة اإلثبات 
مع جتنب الوقوع باألخطاء أو 
الغموض فيمــا يخص تاريخ 
االنتقــال أو املوطــن احلقيقي 
للمعلــن، أو إغفــال صفــة من 
تسلم صورة اإلعالن، ألن ذلك 
كلــه يؤدي إلى البطالن، حيث 
إن الواقع العملي يشــهد على 
تشدد احملاكم حيال إمتام عملية 
اإلعالن بالشكل املتطلب قانونا، 
وهذا ما يفسر كثرة التأجيالت 

بالقضايا إلمتام هذا األمر.

- مديرة إدارة التطوير الطالبي 
واملســابقات. بعد ذلك استهل 
الراشــد  املستشــار د.جاســم 
الدورة بالتعريف بأهم املبادئ 
القانونية والقضائية اخلاصة 
باملسائل املتعلقة بالتنفيذ، قائال: 
إنه يجب على كل مندوب إعالن 
بإدارات التنفيذ اتباع اخلطوات 
املرسومة بقانون املرافعات بغية 
إمتام هذه العملية على الوجه 
الصحيح، مثل تدوين وكتابة 
هذا العمــل اإلجرائي باعتباره 

واحلديث عن جتربتهن ما بعد 
الدراسة في الكلية.

  واشاد عدد من اخلريجات 
باجلو االســري الــذي توفره 
كلية بوكسهل الكويت للبنات 
لطالباتها، وقالت مرمي العوضي 
خريجة تخصص ادارة اعمال 
دراســتها  اســتكملت  انهــا 
الكليــة  للبكالوريــوس فــي 
االسترالية مشــيدة بتجربتها 

  وأضاف أنه توجد إمكانية 
لالستعانة باخلبرة الهندسية 
- فــي بعض القضايا - وذلك 
في حال ما إذا استعصى األمر 
على إدارة التنفيذ في فهم طريقة 
التنفيذ حســبما جاء مبنطوق 
احلكم املقدم إليها، ويحصل ذلك 
عادة بأحكام اإلخــالء والطرد 
والسيما في القسائم الزراعية 
والصناعية عندما يشــق على 
قاضي التنفيذ فهم أماكن التعدي 
أو الغصب، كما أنه من املتفق 

فــي كليــة بوكســهل الكويت 
وباملستوى العلمي الذي وفرته 
الكلية ما سهل عليها دراستها 

في البكالوريوس.
  واشارت ســارة كلبان الى 
انها تخرجت في كلية بوكسهل 
الكويــت للبنات في تخصص 
الداخلي  الديكور والتصميــم 
والتحقــت مباشــرة بســوق 
العمل، ونصحت جميع طالبات 
الثانويــة العامــة الالتي على 
وشك التخرج بااللتحاق بالكلية 
نظرا ملميزاتها العديدة وابرزها 
انها كلية خاصة فقط للطالبات 
تضم كوكبة مميزة من االساتذة 
ولديهــا ادارة عليــا متفهمــة 
الباب املفتوح  وتتبع سياسة 
فــي التواصــل مــع الطالبات 
واالســتماع ملقترحاتهــن وقد 
تخلل اليوم مسابقات وألعاب 
ترفيهية قدم فيها جوائز عدة. 
وقد شكرت مسؤولة العالقات 
العامة في كلية بوكسهل الكويت 
كارول بيم جميع الشركات التي 
ســاهمت في إجناح هذا اليوم 
ودعمهــم الدائــم واشــتراكهم 

بجميع فعاليات الكلية. 

عليــه أن األحــكام التــي تنفذ 
جبــرا هي فقط أحــكام اإللزام 
وذلــك دون األحــكام املقــررة 
أو املنشــئة، والسبب في ذلك 
هو أن حكــم اإللزام هو وحده 
التنفيذ  الذي يقبل مضمونــه 
اجلبري، أمــا احلكم املقرر فال 
يرمــي إال إلــى تأكيــد رابطــة 
قانونيــة معينــة وبصــدوره 
القانونية،  تتحقــق احلمايــة 
وعلى ذلك فحكم اإللزام ال يحقق 
احلماية القانونية بذاته ولكن 
ينشأ عنه حق جديد هو احلق 
في التنفيذ اجلبري يســتطيع 
مبوجبــه احملكوم له أن يطلب 
من السلطة العامة القيام بأعمال 
معينة حتى يتحقق مراده من 
احلكــم الصادر لــه، وهذا هو 
مفهوم قابلية السند التنفيذي.
  وفــي ختام الدورة شــارك 
نائب العميد للشؤون العلمية 
أ.د.يسري العصار مع املستشار 
د.جاسم الراشد بتكرمي الطلبة 
املشاركني فيها تقديرا جلهودهم 
وتفاعلهم من خالل ما طرحوه 

من أسئلة واستفسارات. 

 عدد من اعضاء هيئة التدريس بكلية بوكسهل 

 املستشار د.جاسم الراشد مع عدد من الطلبة

 طلبة الثانوية العامة أدوا اختبار اللغة العربية في أجواء مريحة.. اليوم راحة وغداً يعود اختبارا الفلسفة والكيمياء 

 بوحمد: تطبيق الئحة الغش خفّض حاالت احلرمان بني الطلبة 

 األنصاري: الكيمياء تعتمد على التركيز وهناك درجات على طريقة احلل 
 على صعيد متصل، قدم املوجه الفني األول 
ملادة العلوم في منطقة اجلهراء التعليمية منى 
األنصاري بعض النصائح للطلبة والطالبات 
حلل مادة الكيمياء، موضحة أن مادة الكيمياء 
تعتمد على الذاكرة والتركيز واالنتباه، ولتسهيل 
دراســة املادة البد من التخطيط املسبق منذ 
بداية العام الدراســي، واستخدام اخلريطة 
الذهنية في املذاكرة. وحول االختبار أشارت 

األنصاري الى أن االختبار يتكون من ســتة 
أسئلة، سؤالني موضوعيني وأربعة أسئلة مقالية، 
ناصحة الطالب بأن يتصفح أوراق االختبار 
ملدة دقيقتني أوال ثم البدء بحل السؤال األسهل 
وترك األســئلة التي تستصعب على الطالب 
حللها الحقا. وأكدت األنصاري على الطالب 
ضرورة وضع الطريقة في حل املسائل ألن 
هذه اخلطوة متنحه درجات، منوهة الى أنه 

عند حل األسئلة املقالية ال يجب على الطالب 
وضــع حلني واالكتفاء بوضع حل واحد الن 
ذلك يربك الطالب ويربك املصحح، مع احلل 
بخط واضح ومرتب، مع التأكد من حل جميع 

أسئلة االختبار ومراجعتها.
التوفيق والنجاح جلميع    ومتنت األنصاري 
الطلبة والطالبات في اختباراتهم، مؤكدة على 

سهولة مادة الكيمياء. 

 عبدالعزيز الفضلي 
  

  فيما أدى طلبة الثاني عشر 
بقسميه العلمي واألدبي امس 
اختبار اللغة العربية وســط 
أجــواء مريحــة هيأتهــا لهــم 
الــوزارة، واصلــت القيــادات 
التربوية امس جوالتها التفقدية 
على جلان االختبارات، وذلك 
لالطمئنــان على ســير العمل 

فيها.
  وقــال مديــر عــام منطقة 
الفروانيــة التعليمية جاســم 
بوحمد عقب جولة قام بها على 
عدد من مدارس املنطقة ان األمور 
تسير في جلان االختبارات على 
ما يرام ووفق اخلطة املوضوعة، 

مشيرا الى أنه لم يتم رصد أي 
مشاكل تعرقل سير عملية أداء 

االمتحانات.
  وأضاف بوحمد ان تطبيق 
الئحة الغش انعكس إيجابا على 
الطلبة، حيث انخفضت حاالت 
احلرمــان مقارنة بالســنوات 
املاضيــة، مشــيدا فــي الوقت 
نفســه باللجــان العاملة التي 
تؤدي دورها على اكمل وجه.

  وأوضح بوحمــد ان هناك 
متابعــة مســتمرة مــن قبــل 
وزير التربية د.حامد العازمي 
والوكيل االثري ووكيلة التعليم 
العام فاطمة الكندري لالطمئنان 
على سير االختبارات، الفتا الى 
أننا نعمــل على توفير افضل 

االجواء ألبنائنا الطلبة من خالل 
االختبار املريح.

  ودعا الطلبة عدم االستعجال 
في االجابة مع ضرورة التريث 
الســيما ان لديهم متسعا من 
الوقت لكي يقدمــوا االختبار 
بنفســية مفتوحة وبعيدا عن 
التوتر، متمنيــا لهم التوفيق 
والنجاح وعبــور آخر محطة 

لهم في العام الدراسي.
  وفيما يتعلــق باختبارات 
الثانويــة العامة يأخذ الطلبة 
اليوم قسطا من الراحة على ان 
تعود االختبارات غدا األربعاء، 
حيث يؤدي طلبة القسم االدبي 
اختبار الفلســفة، بينما يقدم 
طلبة العلمي اختبار الكيمياء.   جاسم بوحمد خالل اجلولة  

 منى األنصاري  

 y.abdul@alanba.com.kw  ومضات 
 يوسف عبد الرحمن 

 حالبة املُزن.. في ذمة اهللا 
 ورحلت حالبة املزن!

  ورحلت املربية القديرة االستاذة فوزية السليمان!
  ورحلت رفيقة درب ابــن الكويت البار زوجة 
الفريق املتقاعد العم عبداهللا عبدالرحمن الفارس!

  رحلت اإلنسانة اخللوقة التي خرجت املئات من 
الطالبات من قاعات الدرس في مدرسة الشامية 
املتوسطة وغيرها من املدارس التي قادتها بكل 
اقتدار ومهنية وتركت اثرا ال ميحى على مر الزمن!
  ورحلت ام عبدالرحمن (اخليرة) التي اختارت 
اخلير رفيقا معها طوال حياتها لتحصد املجد 

بعد الرحيل!
  باالمس، ودعت الكويت قاطبة ابنة الديرة العزيزة 
الغالية االســتاذة فوزية ابراهيم السليمان عن 
عمر ٦٨ عاما قضتها مــا بني ادوارها العديدة 
(أُما ـ مربية ـ استاذة ـ مواطنة)، وقبل هذا كله 
«إنسانة مســلمة موحدة» حتب وتزرع اخلير 
اينما حلت، منــوذج للعطاء الوطني والتربوي 

والتعليمي واخليري والتطوعي!
  باالمس، احتشدت مقبرة الصليبخات بكل من 
تعني وحضر للمشاركة في تشييع جنازة هذه 
االستاذة الفاضلة التي اعطت من جهدها وعملها 
الشيء الكثير كي تخرج لنا جيال صاحلا يحمل 

امانة الكويت.
  باالمس كلما ناظرت اجلموع التي تقاطرت كي 
تشــارك في جنازتها «ترحمت» عليها ودعوت 
لزوجها الوفي وابنائها وحمولتها وكل ارحامها.

  باالمس االثنني ودعنا اختنا «ام عبدالرحمن» بعد 
ان استرد اهللا امانته فيها وهي كما ذكرت في 
بداية سطوري «حالبة املزن» وهو السحاب الذي 
يحمل ماء واالبيض منه على وجه اخلصوص، 
وهو ايضا «البرد االبيض»، ويا سبحان اهللا لو 
نظرنا الى كلمــة «املزن» لوجدنا معانيها جذلة 
تليق باالستاذة املربية فوزية السليمان، فاملزن 
تعني االســراع في طلب احلاجة وهي لم ترد 
احدا في حياتها ما دامت قــادرة على العطاء، 
ويقال مضى بوجهه وذهب: هذا يوم مزن اذا 

كان يوم فرار من العدو!
  وها هي اختنا فوزية يأخذها منا هادم اللذات 

غداة بكى املزن واستعبر!
  نعم كانت في حياتها بلســما ملن حولها ومن 
تعامل معها كاملاء والسحاب والبرد واملزن وكل 

هذا حياة!
  كانت «عودا اخضر» استظل به اجلميع، واهللا 

يصبر اسرتها على فقدها ورحيلها.
  انني اتوجه الى زميالتها واخواتها املدرســات 
والوكيــالت واالداريات الالئي رافقنها وبناتها 
الطالبات الالتي تعلمن على يدها املباركة وعلمها 
واخالقها إلكثار الدعاء لها في هذا الشهر الفضيل، 
فهي تستحق منا جميعا هذا الدعاء املستحق، 
وادعو القراء الكــرام داخل الكويت وخارجها 
الى الدعاء طيلة هذا الشهر الفضيل لهذه املربية 

الفاضلة.
  انا اتذكر في احدى السنوات اتصلت بي وكنت 
مســؤوال عن الصفحة «التربوية» في جريدة 
«األنباء» وطلبــت ان ازورها كي تعرض علي 

جتربتها اذا ما خانتني الذاكرة «بيئتي هويتي»، 
وزرتها فعال واجلستني مع املسؤولة عن «االعالم 
املدرسي» عندها كانت في غاية الذوق «تخجلك 
من دماثة اخللق» وهي بهذا الوصف تتفق مع خلق 
زوجها وحبابته وسمعته الطيبة عند اهل الكويت، 
فيا رب ارحم من فارقت واحفظ السرتها وليها 
العم ابو عبدالرحمن والذي تضرع إلى املولى، 
عز وجل، ان يصبره ويرزقه الطمأنينة وراحة 
القلب ويحفظ له اسرته الكبيرة والصغيرة، فلقد 
كانت فوزية تعني له كل شيء في احلياة واهللا 
يلهمه الصبر والسلوان ان شاء اهللا على فقدها!

  ومضة: فقدت اسرة السليمان واسرة الفارس «حالبة 
املُزن» األبلة االستاذة املربية فوزية السليمان 
التي عرفت بحبها ألسرتها ورسالتها التربوية 
التعليمية وتلمس حاجات الناس ومســاعدتهم 
في صمت عجيب ومن تابع رحلتها مع املرض 
يعرف كيف صبــرت هذه «املرأة الغالية» على 
اهلها وكانت على الدوام الشامخة املؤمنة بقضاء 

اهللا وقدره في صبر عجيب!
  اتذكر انني عزيتها في اختنا املربية لطيفة الفارس 
وقالتها لــي كلمة بل حكمة ما زالت أذكرها: يا 

بومهند هذه فقيدة تفتقد!
  نعم.. لقد رحل من حولها الكثير، لطيفة الفارس، 
مي الفارس، مرمي الفــارس، والعم عبدالعزيز 
الفــارس.. رحمهم اهللا جميعا، وها نحن اليوم 
نودع اختنا فوزية السليمان الى مثواها االخير 

محفوفة بالدعاء اخلالص لوجه اهللا الكرمي.
  آخر الكالم: من يناظر ويعرف ويدّرس ويبحث 
في تاريخ االستاذة فوزية السليمان كمدرسة 
ثم وكيلة وناظرة يعني انه امام «قامة» تربوية 
تعليمية قيادية استطاعت ان تتطور وتزرع في 
جيلها ومن «استؤمنت» عليهم معرفة احلقوق 
والواجبــات وان جتتهد لتزرع وحتصد.. وقد 

كان فهي صاحبة املزن!
  زبدة احلچي: انني اتوجه بكلماتي اخلتامية البني 
وتلميذي د.عبدالرحمن عبداهللا الفارس واقول 
له: عظم اهللا اجرك وجبر اهللا عزاك، اهللا يلهمك 
الصبر والسكينة واخوانك: فواز، ندى، رنا وملا، 
وكلنا يعلــم ماذا قدمت لكم «حبيبتكم» فوزية 
السليمان والزوج العسكري مثقل باملسؤوليات 
واملهام حتى كبرمت اليوم وهي رحلت لكن تفخر 
بكم كل منكم في شخصه ووظيفته مثلما ابيكم 
فخــور بكم وهو اليوم احوج ما يكون لقربكم 
منه بعد ان فقد اغلى ما ميلك ام السنع راعية 

االمانات احملبة احلنون.
  وهكذا نودع اليوم ٥ رمضان ١٤٣٩هـ املوافق 
االثنني ٢١ مايو ٢٠١٨ اختنا الغالية فوزية السليمان 
وال نقــول اال ما تعلمناه في ديننا (إنا هللا وإنا 
إليه راجعــون)، ونرفع ايدينــا بالدعاء: اللهم 
اجعل قبرها روضة من رياض اجلنة، ومأواها 
ومنزلتها الفردوس االعلى من اجلنة، والعزاء 
كل العزاء ألسرتها (السليمان ـ الفارس) فإلى 
جنة الفردوس يا ام عبدالرحمن فقيدة االسرة 
التربويــة والتعليمية في الكويت وكأنني ارى 

املزن حزينا غداة بكى واستعبر!  

 مبشاركة ١٥ فريقاً من طلبة «الهندسة» و«إدارة األعمال» 

 الكلية األسترالية نظمت املسابقة الثانية لريادة 
األعمال واالبتكار باملشاريع الصغيرة واملتوسطة 

 نظمت الكلية األسترالية في الكويت املسابقة 
الثانيــة لريادة األعمال واالبتكار في املشــاريع 
الصغيرة واملتوسطة. وقد قدم خمسة عشر فريقا 
من طلبة كلية الهندسة وكلية إدارة األعمال عددا 
من املشاريع الصغيرة واملتوسطة والتي تعتمد 
على أفكار ابتكارية وحلول فريدة ملشكالت بيئية 

وتعليمية وصحية واجتماعية. 
  وفي افتتاح املســابقة حتــدث رئيس الكلية 
األســترالية في الكويت أ.د.عصام زعبالوي عن 
أهداف التعليم وأهمية تطوير البرامج األكادميية 
لدعم االبتكار وريادة األعمال. وأشار إلى أن الكلية 
دأبت على تبني أحدث الطرق التعليمية القائمة 
على املشــاريع والزيارات امليدانية واستضافة 
رواد األعمــال واملختصني في مجــاالت االبتكار 
وإدارة وتسويق املشاريع الصغيرة واملتوسطة. 
كمــا أن الكلية تنظــم معرضا ملشــاريع تخرج 
الطلبة في نهاية كل فصل دراســي يعرض فيها 
الطلبة مشــاريعهم القائمة على أفكار ابتكارية 
ذات تطبيقات عملية تخدم املجتمع في مجاالت 
مختلفة وتفتح مجاال واسعا أمام الطلبة املبادرين 
لتحويل أفكارهم اإلبداعية واالبتكارية إلى مشاريع 

حقيقية.
  ثم حتدث وكيــل املعهد العربــي للتخطيط 
د.حســني طالفحــة عــن دور املعهد فــي توفير 
دورات متخصصة لدعــم وتأهيل املبادرين من 
خالل استضافة متخصصني ورواد أعمال ذوي 
خبرة وكفاءة ما يساعد املبادرين على االحتكاك 
بأصحاب مشاريع حقيقية واالستفادة من خبراتهم 

وتوصياتهم.

  ونيابة عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة حتدث عبدالعزيز 
الهــزاع عن دور الصندوق الفاعل في تشــجيع 
ودعم أصحاب املشــاريع الصغيرة واملتوسطة 
ومدى التسهيالت التي قامت بها حكومة الكويت 
مشــكورة لدعم أبنائها في مشــاريعهم ليكونوا 

عنصرا فاعال في بناء االقتصاد الوطني.
  وأكــد األمني العام الحتاد مصــارف الكويت 
د.حمد احلســاوي أن القطاع اخلاص هو احملك 
األساسي لصناعة اخلبرات احلقيقية وأن املبادرة 
لتأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة تصنع روادا 
لألعمال قادرين على مواجهة حتديات الســوق 

وعلى إضافة قيمة إيجابية لالقتصاد الوطني.
  وفي مداخلــة عبر برنامج «ســكايب»، أفاد 
للدكتور جوكيم تيملون أســتاذ استراتيجيات 
االبتــكار وريــادة األعمال فــي جامعــة العلوم 
التطبيقية في ڤيينا - النمسا، أن صناعة القيمة 
املضافة للمستهلك تكون عن طريق االبتكار في 

توفير املوارد والظروف املناسبة.
  وقد تخلل املسابقة مشاركات شبابية ألصحاب 
املواهب الرياضية واملوسيقية واملهنية ثم اختتمت 
بتكرمي املشاريع الفائزة، حيث فازت باملركز األول 
 Every Drop» الطالبة فجر القناعي عن مشــروع
Counts» والــذي تقوم فكرتــه على توفير املياه 
وحتسني البيئة. وجاء في املرتبة الثانية مشروع 
«E-Manager»، حيــث قدم حال ابتكاريا لتوفير 
الكهرباء والطاقة واحتل املرتبة الثالثة مشروع 
«Care Hub» الــذي قــدم طريقــة جديدة حلجز 
املواعيد الطبية من خالل تطبيقات الهواتف الذكية. 

 الطالبة فجر القناعي الفائزة في املسابقة 


