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النادي العلمي أعلن الفائزين بجوائز مسابقة الكويت للعلوم والهندسة
حنان عبداملعبود

العلمــي  النــادي  أعلــن 
الفائزيــن بجوائــز مســابقة 
الكويــت للعلوم والهندســة 
التاســعة ٢٠٢٣ والتي شهدت 
نحو ١٠٠ مشروع علمي في ٢٢

مجاال قدمها ١٦٠ طالبا وطالبة 
ميثلــون املــدارس احلكومية 

واخلاصة والتعليم الديني.
وأســفرت نتائج املسابقة 
املقامة برعاية ســمو الشــيخ 
ناصــر احملمــد عــن تتويــج 
الطالبني علــي جفني وجعفر 
جوير من مدرسة محمد محمود 
جنم الدين الثانوية بنني باملركز 
األول في فئة (البحث العلمي) 
عن مشروعهما (مفتاح إطالق 
العنان لنجاح النفط الثقيل).
وجــاء فــي املركــز الثاني 
الطالبان حمد سعيد ويوسف 
الســراج من مدرسة سليمان 
العدســاني الثانوية بنني عن 
مشروعهما (إمكانية التخلص 
مــن ثانــي أكســيد الكربــون 
بالسيلكا جل) وفازت باملركز 
الثالــث الطالبتــان سوســن 
عبد الرسول ونور وجيه من 
مدرسة الساملية الثانوية بنات 
عن مشروع (سيارتك حتتسي 

القهوة).
د.أحمــد  الشــيخ  وقــال 
ناصــر احملمــد ممثــل راعــي 

طالل اخلرافي وأعضاء مجلس 
اإلدارة وأعضاء هيئة احملكمني 
واملعلمــني املشــرفني علــى 
املشاريع املشاركة في املسابقة.

من جانبــه، أعرب رئيس 
مجلــس إدارة النادي العلمي 
طــالل اخلرافي فــي كلمة عن 
الســعادة البالغــة بالنجــاح 
الذي حققته املســابقة إحدى 
الفعاليات الرئيسية للبرنامج 
الباحثــني  الوطنــي لرعايــة 
واملبتكرين الشباب الذي أطلقه 

النادي العلمي منذ ٢٠١٥.

وقــال اخلرافــي إن وراء 
هــذا النجاح فريــق عمل من 
الشــباب الكويتــي املتطــوع 
عــالوة على تضافــر اجلهود 
بني النادي العلمي ومؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي ووزارة 
التربيــة وجميع املؤسســات 
املعنية بالبحث العلمي كجامعة 
الكويت ومعهد الكويت لألبحاث 
العلمية والهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.
الفائزيــن بجوائز  وهنــأ 
املسابقة، متمنيا التوفيق ملن 

لــم يحالفهــم احلظ فــي هذه 
الــدورة، مثمنا إعــالن وزارة 
التربية تسجيل املسابقة ضمن 
الرئيســية للوزارة  األنشطة 

اعتبارا من العام املقبل.
وتقدم بالشــكر الى سمو 
الشــيخ ناصــر احملمــد على 
رعايته الكرمية للمسابقة التي 
كان لها األثر الكبير في إجناحها 
وكذلك الشيخ د. أحمد ناصر 
احملمد حلضوره حفل اخلتام 

وتكرمي الفائزين.
كما تقدم بالشكر إلى رئيس 

فكرة أو مقترح وبعد اعتماده 
يقــوم بتنفيــذه ليشــارك به 
فــي لوحة العــرض مبعرض 
املســابقة، الفتــا الــى أن عدد 
املشاريع التي وصلت للمرحلة 
النهائيــة للمســابقة بلــغ ٩١

مشــروعا، ومت اعالن النتائج 
بعد ان خضعت جميع املشاريع 
لتقييــم جلنة التحكيم. ودعا 
أولياء أمور الطلبة الى تشجيع 
أبنائهم على االنخراط في مثل 
هذه الفعاليات إلبراز قدراتهم 

وابداعاتهم.

وأعضاء جلنة التحكيم وجميع 
اجلهات واملؤسسات احلكومية 
الراعيــة والداعمة  واخلاصة 
للمسابقة وكذلك شركاء النجاح 
مــن القطاعني العام واخلاص 
على استمرار ثقتهم في النادي 
العلمي الكويتي إميانا بدوره 

املجتمعي املهم.
مــن ناحيته، قــال رئيس 
والبرامــج  التنميــة  قطــاع 
التنافســية بالنــادي العلمي 
د.محمد الصفار، ان املسابقة 
تتيح الفرصة للطالب لتقدمي 

وبني ان مســابقة الكويت 
للعلوم والهندســة هي إحدى 
الفعاليات الرئيسية للبرنامج 
الباحثــني  الوطنــي لرعايــة 
واملبتكرين الشــباب الذي مت 
اطالقه عــام ٢٠١٥، مضيفا ان 
البرنامــج يضــم العديــد من 
الــدورات التدريبيــة وورش 
العمــل التي تقام علــى مدار 
العام وتختص بالبحث العلمي 

واالبتكار.
مــن جهته، أعلــن الوكيل 
املســاعد للتنميــة التربويــة 
التربية  بــوزارة  واألنشــطة 
د. غامن الســليماني أن وزير 
التربية وزير التعليم العالي 
العلمــي د. حمــد  والبحــث 
العدوانــي قد وجه بأن تكون 
الكويــت للعلــوم  مســابقة 
والهندســة برنامجا أساسيا 
فــي أنشــطة الــوزارة لطلبة 
املرحلتني املتوسطة والثانوية 
اعتبارا من العام املقبل ضمن 
البرنامــج الوطنــي لرعايــة 
الباحثني واملبتكرين الشباب.
يذكــر ان إجمالــي عــدد 
العلمية  الفائزين باملجــاالت 
املختلفــة املندرجــة ضمــن 
املســابقة بلــغ ٤٨ متســابقا، 
كما مت حجب جوائز الفائزين 
باملركــز الثانــي فــي مجــال 

امليكانيكا الهندسية.

شهدت نحو ١٠٠ مشروع علمي في ٢٢ مجاالً قدمها ١٦٠ طالباً وطالبة ميثلون املدارس احلكومية واخلاصة والتعليم الديني

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد الصباح وطالل جاسم اخلرافي ود.يحيى عبدال ود.محمد الصفار
مع الطالب والطالبات الفائزين               (ريليش كومار)

الشيخ د. أحمد ناصر احملمد وطالل جاسم اخلرافي يتوسطان أعضاء مجلس اإلدارة د. يحيى عبدال
وعلي كاظم اجلمعة وعبدالرحمن الفضالة ود. محمد الصفار وعبداهللا الفرج

املســابقة فــي كلمــة خــالل 
حفل اخلتام إن املسابقة تعد 
نافــذة لصقل القدرات املهنية 
والعلميــة للطلبة والطالبات 
املشاركني مبشاريعهم العلمية 

والهندسية.
املتنافســني  وهنــأ جميع 
ممن فازوا في املســابقة ومن 
لم يحالفهم احلــظ إذ «يكفي 
حتصيلهم العلــم ووجودهم 
في هذا احلدث العلمي الكبير».
الشــكر لرئيــس  وجــدد 
مجلــس إدارة النادي العلمي 

صورة جماعية للشيخ د.أحمد ناصر احملمد وطالل اخلرافي مع املشاركني واحملكمني وأعضاء مجلس ادارة النادي العلمي

         د.أحمد الناصر: املسابقة تعد نافذة لصقل القدرات املهنية والعلمية 
للطالب والطالبات املشاركني مبشاريعهم العلمية والهندسية

          طالل اخلرافي: فريق عمل من الشباب الكويتي املتطوع وراء هذا النجاح 
عالوة على تضافر اجلهود بني النادي العلمي والتقدم العلمي و«التربية»

ملشاهدة الڤيديو


