
أع��رب ط��ال اخل��راف��ي رئيس مجلس إدارة النادي 
العلمي عن فخره واعتزازه باإلجنازات املتتالية التي 
يحققها أبناء النادي العلمي الكويتي في مختلف املجاالت 
واحملافل الدولية، مثمناً اإلجناز الذي حققه وفد النادي 
املشارك في معرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا 
2018 الذي اختتم منافساته مؤخراً مبدينة شرم الشيخ 
بجمهورية مصر العربية، وف��وز الطالبة دان��ة علي 
عبدالله الكندري باملركز األول في مجال علوم األرض 
والبيئة واملركز الثالث على املستوى العام للمعرض عن 
مشروع »الفاتر الطبيعية للهواء« إضافة إلى جائزة 
أفضل ملخص مشروع، وهو أحد املشاريع العلمية التي 
شاركت في مسابقة الكويت للعلوم والهندسة السادسة 

.2018
وأضاف انه فضاً عن احراز جائزة املركز األول في 
مجال علوم األرض والبيئة اقتنص وفد النادي العلمي 
عدة جوائز خاصة عن املشاريع املشاركة في املعرض 
نتيجة متيزها العلمي، موضحاً ان الطالبة فرح بدر 
محمد املطوع فازت بجائزة أفضل ترتيب علمي للوحة 
العرض عن مشروع غذاء طبيعي واقتصادي لألسماك، 
والطالب علي محمود جاسم الشمري فاز بجائزة أفضل 
لوحة ع��رض عن مشروع تأثير سائل ال��زب��ادي على 

التليف الكبدي غير الكحولي )الدهني(، والطالب عبدالله 
محمد الهاجري احرز جائزة خاصة ألفضل فكرة مشروع 
عن مشروع استخدام قشر البرتقال واليوسفي إلزالة 

األصباغ من مياه الصرف الصناعي.
ولفت إلى أن فوز املشروعات العلمية ألبناء النادي 
العلمي في معرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا، 
هو استكمال إلجن��ازات النادي، وقطف لثمار البرنامج 
الوطني لرعاية الباحثني واملبتكرين الشباب الذي مت 
اطاقه منذ العام 2016، وتأتي مسابقة الكويت للعلوم 
والهندسة احدى فعالياته الرئيسية، مبيناً انها تستهدف 
الطلبة والطالبات دون املرحلة اجلامعية على طرق 
وأساسيات البحث العلمي املمنهج واالبتكار املتبعة 
عاملياً، والفائزين مبراكزها األولى يتأهلون للمشاركة 
في مثل هذه املسابقات واملعارض الدولية الكبرى ومنها 
معرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا، ومسابقة 
انتل الدولية للعلوم والهندسة )ISEF( التي تقام سنوياً 
بالواليات املتحدة األميركية ويحرص النادي العلمي 

على املشاركة فيهما سنوياً.
وأشار إلى أن مشاركة أبناء النادي العلمي في احملافل 
العلمية الدولية تضيف الكثير لهم من خال احتكاكهم 
بأقرانهم من مختلف الدول، وتوسع مداركهم، وحتفزهم 

على اج��راء مشاريع علمية مبنية على منهجية البحث 
العلمي، كما حتفز زمائهم اآلخرين على املشاركة في مثل 

هذه الفعاليات واملسابقات واملعارض الدولية الهادفة. 
وأك���د اس��ت��م��رار ال��ن��ادي العلمي ف��ي دع���م الطلبة 
واب���راز املوهوبني واملتميزين منهم، ول��ن ي��ت��وان في 
دعم ووض��ع البرامج الهادفة التي تساعد على تنمية 
القدرات واالستثمار في ابداعات الشباب وابتكاراتهم 
ومشروعاتهم املتميزة، الفتاً إلى أن النادي العلمي هو 
احلاضنة األساسية ألبنائنا الطلبة وسيعمل دائماً على 

تطوير قدراتهم ومهاراتهم. 
من جانبه، اعتبر رئيس وفد النادي العلمي املشارك 
في معرض مصر للعلوم والتكنولوجيا د. محمد بن 
سبت، الفوز إجن���ازاً علمياً ج��دي��داً يضاف إل��ى رصيد 
اجن��ازات النادي العلمي الدولية، منوهاً إلى ان النادي 
يحرص سنوياً لتمثيل الكويت في معرض مصر الدولي 
للعلوم والتكنولوجيا، مبيناً ان املشاركة لهذا العام هي 

الثالثة على التوالي. 
ولفت إلى أن مشاركة النادي العلمي لهذا العام جاءت 
بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، من خال 
)4( مشاريع علمية قدمها )4( من الطلبة والطالبات 
املتأهلني من مسابقة الكويت للعلوم والهندسة احدى 

فعاليات البرنامج الوطني لرعاية الباحثني واملبتكرين 
الشباب، مشيراً إلى ان املعرض ضم أكثر من 75 مشروعاً 
علمياً قدمها أكثر من 103 طاب وطالبات دون املرحلة 
اجلامعية ميثلون عدة دول هي الكويت، األردن، سوريا، 
عمان، فلسطني وتركيا، إضافة إل��ى جمهورية مصر 
العربية الدولة املستضيفة لهذا احلدث العلمي العاملي 

الكبير.  
وأوضح ان املشاريع العلمية التي قدمها أبناء النادي 
العلمي في املعرض هي مشروع )فاتر طبيعية للهواء( 
للطالبة دانه علي عبدالله الكندري من مدرسة ثانوية 
قرطبة، وهو عبارة عن استخدام املواد الطبيعية املتوفرة 
مثل سعف وليف النخيل ملعاجلة الهواء من امللوثات 
ومقارنة بني املواد الطبيعية وغير الطبيعية، واستطاع 
هذا املشروع اقتناص املركز األول في مجال علوم األرض 
والبيئه واملركز الثالث على املستوى العام للمعرض 

إضافة إلى جائزة أفضل ملخص مشروع.
وأضاف أن من ضمن املشاريع املشاركة يأتي مشروع 
تأثير سائل الزبادي على التليف الكبدي غير الكحولي 
)الدهني( للطالب علي محمود جاسم الشمري من مدرسة 
الشجاع بن األسلم، وف��ي ه��ذا املشروع وج��د ان سائل 
الزبادي الناجت عن عملية التجبني يحارب مرض التليف 

الكبدي غير الكحولي ومينع تراكم الدهون في الكبد، 
وفاز بجائزة أفضل لوحة عرض.

وذكر أن من ضمن املشاريع أيضاً مشروع استخدام 
قشر البرتقال واليوسفي إلزال���ة االص��ب��اغ م��ن مياه 
الصرف الصناعي للطالب عبدالله محمد الهاجري من 
مدرسة ثانوية عيسى الهولي، وفيه استطاع الباحث 
حتويل قشر البرتقال واليوسفي لفحم قادر على نزع 
األصباغ من مياه الصرف الصناعي حيث وجد ان فحم 
قشر البرتقال واليوسفي أفضل من الطرق التقليدية 
إلزال��ة االصباغ النها كانت أقل تكلفة وطريقة صديقة 

للبيئة، وقد فاز هذا املشروع بجائزة أفضل فكرة.
وأوض����ح أن امل��ش��روع ال��راب��ع ه��و غ���ذاء طبيعي 
واقتصادي لألسماك للطالبة فرح بدر محمد املطوع من 
مدرسة ثانوية الروضة، وهو عبارة عن محاولة تقليل 
أو استبدال العلف الصناعي املستورد الذي يكلف أكثر 
من 50 % إلى 60 % من التكلفة اإلجمالية لاستزراع 
السمكي مب��واد نباتية وطبيعية ومحلية واقتصادية 
لتشجيع االستزراع السمكي، إضافة إلى تقليل املواد 
الكيميائية امل��وج��ودة ف��ي العلف الصناعي لتغذية 
األسماك مبواد طبيعية وصحية، وقد  فاز هذا املشروع 

بجائزة أفضل ترتيب علمي للوحة العرض.
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بالتعاون مع فريق همم شبابية

»الرحمة العاملية« تسير قافلة من املساعدات 
اإلغاثية لالجئني السوريني في األردن

سيَّرت جمعية الرحمة العاملية بالتعاون مع فريق 
همم شبابية قافلة من املساعدات اإلغاثية إلى الاجئني 
السوريني في األردن والتي حملت رقم )370( على 
م��دار ثاثة أي��ام، استفاد منها أكثر من 500 أسرة 

سورية.
و قال رئيس مكتب سورية في الرحمة العاملية وليد 
السويلم: إن القافلة )370( اشتملت على توزيع سات 
غذائية وبطانيات ودفايات ووق��ود تدفئة وكسوة 

شتاء ومهرجان ترفيهي لألطفال.
وبني السويلم أن القافلة قامت بتوزيع 500 سلة 
غذائية، و1000 بطانية استفادت منها 500 اسرة، 
و500 دفاية، 500 جالون جاز سعة اجلالون الواحد 
20 لتر كما أقامت مهرجان لأليتام استفاد منه 150 
يتيم، كما وزعت القافلة كسوة شتوية على األطفال 
املشاركني في حفل األيتام، مبيناً ان الرحمة العاملية 
حترص على شمولية العمل اخليري واإلنساني من 
خال مشروعاتها املختلفة كما حترص على ان تشمل 

القوافل أكثر من جانب.
وأكد السويلم على حرص الرحمة العاملية على هذا 
التنوع في مشروعاتها اخليرية واإلنسانية في قوافلها 
اإلغاثية التي انطلقت منذ فبراير 2012 وتستهدف 
بناء اإلنسان وإعفافه ليكون قادراً على االعتماد على 
نفسه، حيث اشتملت تلك القوافل على تقدمي مساعدات 
نقدية لألسر، طرود غذائية، مستلزمات واحتياجات 
منزلية، تركيب أطراف صناعية، سداد إيجارات شقق 
سكنية، كفالة أيتام وأسر، أدوية ومستلزمات وحقائب 
طبية، ألعاب أطفال وكتب تعليمية، مستلزمات تدفئة، 
ودورات للدعم النفسي، ومشروعات تنموية وقوافل 
طبية، ودعم حلقات حتفيظ القرآن الكرمي باإلضافة 

إلى إقامة امللتقيات القرآنية.

ودعا السويلم أهل اخلير في كويت اخلير إلى بذل 
املزيد من أجل دعم الشعب السوري، مؤكداً أنَّ احلاجة 
ماسة ملزيد من املساعدات، موضحاً أنَّ الرحمة العاملية 
تستقبل التبرعات عن طريق فروعها بدولة الكويت، أو 
باالتصال هاتفيا، كما ميكن التعرف أكثر على جهود 
www. »الرحمة العاملية عبر موقع »خير أون الين

.khaironline.net

خالل افتتاح ندوة نظمتها املؤسسة بالشراكة مع مؤسسة الفكر العربي 

شهاب الدين: »التقدم العلمي« حترص على دعم البحث 
واالبتكار لتطوير عطاء املؤسسات التعليمية

أكد املدير العام ملؤسسة التقدم العلمي 
ال��دك��ت��ور ع��دن��ان ش��ه��اب ال��دي��ن ح��رص 
املؤسسة على دعم التعليم والبحث العلمي 
واالبتكار لتمكني املؤسسات التعليمية 
واألكادميية والبحثية في الكويت ومحيطها 
العربي من تعزيز وتطوير عطائها العلمي 

والثقافي والفكري.
ج���اء ذل���ك ف��ي كلمة ل��ل��دك��ت��ور شهاب 
الدين خال افتتاح ندوة نظمتها املؤسسة 
بالشراكة مع مؤسسة الفكر العربي أمس 
في جامعة الكويت ناقشت خالها التقرير 
العربي العاشر للتنمية الثقافية حتت 
عنوان )االبتكار أو االندثار.. البحث العلمي 

العربي: واقعه وحتدياته وآفاقه(.
وقال شهاب الدين إن املؤسسة حرصت 
على التركيز على ثاثة أهداف رئيسية هي 
املساهمة في نشر الثقافة العلمية ودعم 
بناء القدرات البحثية الوطنية وتوجيهها 
نحو أولويات التنمية واملساهمة في خلق 
بيئة حاضنة ومحفزة على االبتكار على 

مستوى األفراد والشركات.
وأضاف أن الندوة تركز على استعراض 
أهم مامح التقرير العاشر ملؤسسة الفكر 
ال��ع��رب��ي ومناقشة سبل االس��ت��ف��ادة من 
نتائجه وتوصياته ومخرجاته السيما 
للمؤسسات التعليمية والعلمية الكويتية.   
وأوض���ح ان )الفكر العربي( استطاعت 
منذ انطاقتها حتقيق إجن����ازات رائ��دة 
على صعيد الفكر والثقافة واملعرفة في 
الوطن العربي ومتكنت من خال تقاريرها 
املتميزة ومؤمتراتها الفكرية املتنوعة 
إح��داث نقلة نوعية في التنمية الثقافية 
والتفكير االستشرافي والتخطيط املنهجي 

للمستقبل.
وأشار إلى أن اإلبداعات املعرفية العربية 
ال��ت��ي تألقت ف��ي أوج ازده���ار احل��ض��ارة 
العربية واإلسامية ما بني القرنني ال8 
وال14 املياديني لم تتوقف في العصور 

التي تلتها وهذا يدل على أن األمة العربية 
لم تخل يوما من األيام من نخبة من العلماء 

واملفكرين املعرفيني.  
 وب��ني أن��ه يقع على عاتق احلكومات 
العربية تشجيع الشركات العاملة في 
ال��ق��ط��اع اخل���اص ع��ل��ى ال��ب��ح��ث العلمي 
وال��ع��ط��اء امل��ع��رف��ي م��ن خ���ال سياسات 
وآليات عدة منها اإلعفاء الضريبي وتهيئة 
البنية التحتية املناسبة وتوجيه اإلنفاق 
نحو تلبية أولويات التطور والنهضة في 

الدول العربية.
من جانبه أش��ار املدير العام ملؤسسة 
الفكر العربي البروفسور هنري العويط 
ف��ي كلمة مماثلة ال��ى ان التقرير حدث 
أرق��ام التقارير السابقة ومعطياتها وقدم 

إح��ص��ائ��ي��ات وب��ي��ان��ات وأرق���ام���ا دقيقة 
وموثوقة ميكن الركون إليها إلجراء حتليل 
موضوعي واخلروج باستنتاجات سليمة. 

  ولفت العويط ال��ى ان اهمية التقرير 
تنبع من أن��ه يأخذ في االعتبار ما حفلت 
به في السنوات القليلة املاضية أنشطة 
البحث العلمي والتكنولوجيا واالبتكار 
على الصعيد العاملي من تطورات عميقة 

واكتشافات مذهلة.  
 واوض����ح ان���ه ي��وج��ه االه��ت��م��ام إل��ى 
محاور غير مطروقة تتصف بأولويتها 
على الصعيد العربي فضا ع��ن غ��زارة 
امل��وض��وع��ات اجل��دي��دة ال��ت��ي غ��اب��ت عن 

التقاريِر املماثلة السابقة.
بدوره قال مدير جامعة الكويت الدكتور 

حسني األن��ص��اري ل� )ك��ون��ا( على هامش 
الندوة إن استضافة اجلامعة للندوة يأتي 
في اطار اهتمامها مبا تضمنه التقرير من 
قطاعات بحثية ومشكات الواقع العربي 

في مجاالت البحث العلمي.  
 وشدد األنصاري على ان اجلامعة جزء 
ال يتجزأ من هذه املنظومة البحثية العربية 
لذا تولي البحث العلمي اهتماما خاصا في 

اطار سلسة من الندوات.
وقال إن النقاش الذي شهدته الندوة وما 
اعقبه من توصيات أمران مهمان جدا سواء 
للجامعة او للجهات البحثية والعلمية الفتا 
الى ان للجامعة خطة استراتيجية جديدة 
تعنى باالبتكار وريادة االعمال والتواجد 

العاملي واحلرص على تعزيز اجلودة.  

جانب من احلضور

طالل اخلرافي: مستمرون في دعم ووضع البرامج الهادفة واالستثمار في إبداعات الشباب

والتكنولوجيا للعلوم  الدولي  مصر  مبعرض  والبيئة«  األرض  »علوم  في  األول  املركز  يقتنص  العلمي  النادي 

طال اخلرافي

وليد السويلم

الطاب دانة الكندري وعلي الشمري وفرح املطوع وعبدالله الهاجري

 د. عدنان شهاب الدين خال مشاركته في الندوة

د. محمد بن سبت

مساعدات لاجئني السوريني


