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علي الجراح: ماضون بكل الجد والعزم لتحقيق االستثمار األمثل
لطاقات أبنائنا لتفيض إبداعاتهم بالخير على وطنهم واإلنسانية

في احتفال مؤسسة التقدم العلمي بتوزيع جوائزها السنوية على الفائزين من العلماء والباحثين والمفكرين 2008

الش�مالن: 13 ب�راءة اخت�راع جدي�دة رق�م قياس�ي حققت�ه الكوي�ت في ع�ام 2008
توزيع جوائز مؤسسة التقدم العلمي

جانب من احلضور

ممثل صاحب السمو األمير مؤكدا أهمية البحث العلميالشيخ علي اجلراح مكرما أحد الفائزين

العربي بجامعة حلب د.مصطفى 
موالدي، فأوض���ح ان االجتماع 
احلافل ظاهرة كرمية لالش���ادة 
بأهل العلم العاملني الذين ساروا 
على نهج السلف من جهة، وسلكوا 
طريق التطوير واحلداثة من جهة 
اخرى. واستطرد: ان من دواعي 
سروري وتشريفي ان اقوم بإلقاء 
كلمة موجزة نيابة عن الفائزين 
بجوائز مؤسسة الكويت للتقدم 
العلم���ي لع���ام 2008، وفي هذه 
املناسبة فإنني أشكر لهم وللقائمني 
على هذا احلفل تشريفي بأن أتولى 
بالنيابة عنهم اعداد كلمتي هذه، 
مع اعترافي ب���أن كال من أولئك 
الفائزين جدير بهذا الشرف، وأهل 
لهذا التكليف، وبهذه املناسبة أتقدم 
بصادق التهنئ���ة لكل فائز منهم 
على ما حققوه من اجنازات مميزة 
فاستحقوا بفضل اهلل وتوفيقه، 
اجلائزة املقدمة مصحوبة بتكرمي 
صاحب الس���مو األمي���ر وتكرمي 

الوطن وتقدير الشعب.
وفي ختام احلف����ل قام ممثل 
صاحب الس����مو األمي����ر بتوزيع 

اجلوائز على الفائزين.

رسالة العلم رسالة انسانية عظيمة 
حتظى بتقديرنا في الكويت خاصة، 
أمرها وعظيم  واميانا منا بجالل 
اثره����ا في حي����اة االمم ومصائر 
ان  املجتمعات والشعوب، ومنها 
الدعم املؤسس����ي الذي تتآزر فيه 
اجلهود املجتمعية وتتضافر فيه 
الرؤى السديدة هو السبيل لتحقيق 
ما نطمح اليه من نقلة علمية نوعية 
ملجتمعنا، ومنه����ا ايضا ان مظلة 
الرعاية الواجبة للعناصر املوهوبة 
واملبدعة في الوطن ينبغي ان متتد 
لتش����مل العناصر املبدعة في كل 
مكان، ألن رس����الة العلم انسانية 
ش����املة ال حتدها حدود االوطان، 
ألن خيرها يفيض على البشرية 

في كل مكان.
العام  املدير  ألق����ى  وبعد ذلك 
ملؤسس����ة الكويت للتقدم العلمي 
د.علي الشمالن كلمة ناب عنه فيها 
مدير ادارة اجلوائز في مؤسس����ة 

للتقدم العلمي تهنئة صاحب السمو 
األمير ورئيس مجلس ادارة هذه 
العريقة، يشاركني في  املؤسسة 
هذا الشرف العظيم اعضاء مجلس 
ادارة املؤسسة املوقرون، وجميع 

العاملني في اداراتها املتعددة.
واستطرد الشمالن: اعتدنا في 
مثل هذه االمسية أن نقدم ومضات 
سريعة عن منجزات املؤسسة في 
مجال حتقيق اهدافها، وأستطيع أن 
اقول مطمئنا: ان الدراسات العلمية، 
البحثي����ة، واخلطط  والبرام����ج 
االس����تراتيجية، واملش����روعات 
امليدانية التطبيقية، واالس����اليب 
الت����ي تتبناها االدارات  واملناهج 
املختلف����ة في املج����االت العلمية 
والثقافية واالقتصادية والبيئية، 
السيما االمراض الوبائية التي باتت 
خطرا يهدد العالم من اقصاه الى 
اقصاه قب����ل ان يتعافى ويلتقط 
أنفاسه من األزمة االقتصادية التي 

بالبحث العلمي وتشجيع العلماء 
والباحثني على املضي قدما في أداء 

رسالتهم االنسانية السامية.
وتابع: يأتي االحتفال بكم هذا 
العام � أيها العلماء االجالء الفائزون 
الكويت للتقدم  بجوائز مؤسسة 
العلم����ي � في غمرة مس����تجدات 
ومتغيرات عاملية توجب على الدول 
كافة ان حتث خطا البحث العلمي 
وان تضاعف االهتمام مبعطياته 
ليكون املالذ اآلمن لتجنيب االنسانية 
الكوارث التي تهددها وحل املشكالت 
العديدة الت����ي تواجهها، واذا كان 
للعلم مبعطياته املتالحقة وخبراته 
املتدفقة بعض السلبيات التي تنجم 
عن س����وء االستخدام واالنحراف 
في التطبي����ق، فعلى العلماء قبل 
غيرهم � وهذا قدرهم � ان يعملوا 
البش����رية سلبيات  على جتنيب 
االس����تخدام املفرط للتقنيات في 
غير موضعها الصحيح دون النظر 

التزال مؤث����رة في معدالت منوه، 
كل هذا يسير في الطريق املرسوم 
ويتفاع����ل مع حاج����ات املجتمع 
ومتطلباته. وأقول ايضا: كل ذلك 
يسير بفضل اهلل تعالى ثم بجهود 
مجموعة اخلبراء والعلماء العاملني 
في هذه املؤسسة، وهو أمر موثق 
ومرصود في تقارير املؤسسة عن 
هذا العام واالعوام السابقة، ومن 
ثم يكفيني اليوم وأنا أحتدث اليكم 
ان أستشرف املستقبل القريب وما 
تنعقد عليه اآلمال من طموحات.

هذا، وقد شهد عام 2008 رقما 
قياسيا في عدد براءات االختراع 
التي مت اجازتها باس���م الكويت، 
حيث بلغ 13 براءة اختراع جديدة 
قمنا بتسجيلها لصالح أصحابها، 
وكلن���ا امل في ان نس���تطيع ان 
نسجل رقما قياسيا جديدا ان شاء 
اهلل تعالى. وبعد ذلك حتدث عن 
الفائزين عميد معهد التراث العلمي 

لسوء العواقب.
وبني ان الكويت الس����باقة الى 
رعاية العلم ودعم العلماء والباحثني 
ماضية بكل اجلد والعزم في تقدمي 
املزيد من االسهام الفاعل في كل ما 
يجلب اخلير لالنس����انية ويحقق 
ابنائها  االستثمار االمثل لطاقات 
وقدراتهم وملكاته����م ومواهبهم 
لتفي����ض ابداعاته����م وعطاءاتهم 
املميزة باخلير على وطنهم وعلى 
االنسانية كلها، فها هي مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي هذا العام 
تكث����ف من رعايته����ا للمتميزين 
واملبدع����ني واملوهوب����ني ودعمها 
للمخترعني وتفعيل دور االعالم 

في نشر العلوم والتكنولوجيا.
وأكد ان التكرمي الذي يحظى به 
علماؤنا االجالء الفائزون بجوائز 
مؤسس����ة الكويت للتقدم العلمي 
عن جدارة واستحقاق يحمل في 
دالالت����ه معاني عدي����دة، منها ان 

الكويت للتقدم العلمي د.ابراهيم 
الشريدة، جاء فيها:

نعتز كثيرا به����ذا اللقاء الذي 
يجمعنا في رح����اب هذا الصرح 
الكويت للتقدم  الشامخ مؤسسة 
العلمي التي ترعى العلماء املتميزين 
منذ ما يزيد على ثالثة عقود من 
الزمان لنرف����ع راية العلم خفاقة 
على س����احة الكويت، ه����ذا البلد 
الطيب الذي يرعاه باقتدار وحكمة، 
أميرا ووالدا صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ليكون دائما 
في املكانة السامية، واملكان الالئق 
به في مص����اف املنظومة الدولية 
للعالم املعاص����ر.  وتابع: نحتفل 
بكم ومعكم بهذه الكوكبة اجلديدة 
من علماء الكويت والعالم العربي 
على نحو ما جرت به العادة في مثل 
هذا اليوم من كل عام، واس����محوا 
لي ان أقدم للعلماء الفائزين هذا 
الكويت  العام بجوائز مؤسس����ة 

الكويت  احتفل����ت مؤسس����ة 
العلمي بتوزيع جوائزها  للتقدم 
على العلماء والباحثني واملفكرين 
الفائزين بها عن العام 2008 حتت 
رعاية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الذي أناب عنه نائب 
وزير الديوان األميري الشيخ علي 

اجلراح.
الس����مو  وألقى ممثل صاحب 
األمير الشيخ صباح األحمد كلمة 

بهذه املناسبة جاء فيها:
يطي����ب لي في هذه االمس����ية 
الطيبة التي جتمع حفلكم الكرمي 
ان أحم����ل اليكم حتيات وتهنئات 
الش����يخ  الس����مو األمير  صاحب 
صب����اح األحمد رئي����س مجلس 
ادارة مؤسس����ة الكوي����ت للتقدم 
العلمي الذي ش����رفني بأن أنابني 
عن س����موه في حضور االحتفال 
بهذه املناس����بة الوطنية العزيزة 
الت����ي يحق للكويت أن تعتز بها، 
وملؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
أن تفخر بإجنازاتها وعطاءاتها على 
مدى السنوات املاضية منذ اطلقت 
الكويت ه����ذه اجلوائز ونهضت 
املؤسسة مبسؤوليتها في االهتمام 

نبذة عن الفائزين بجوائز المؤسسة لعام 2008م
 1 - الفائزون بجائزة الكويت لعام 2008
أوال: العلوم التطبيقية: البتروكيماويات:

فاز د.علي حسن قطريب )سوري اجلنسية( 
والذي يعمل أستاذا في قسم الكيمياء في كلية 

العلوم بجامعة الكويت.

 ثانيا: التراث العلمي العربي واإلسالمي:
إسهامات المسلمين في الحضارة اإلنسانية

فاز د.أحمد فؤاد علي باشا )مصري اجلنسية( 
باملناصفة في هذا املجال. والذي يعمل أستاذا 
متفرغا ف����ي كلية العلوم بجامعة القاهرة في 
قسم الفيزياء وتاريخ العلوم. وفاز باملناصفة 
في هذا املجال أيضا األستاذ د.مصطفى معروف 
موالدي )سوري اجلنسية( والذي يعمل عميدا 
ملعهد التراث العلمي العربي في جامعة حلب 
باجلمهورية العربية الس����ورية. وقد حجبت 
اجلائ����زة عن أبناء الكويت في مجال »العلوم 
األساسية« ومجال »العلوم التطبيقية« ومجال 
»العلوم االقتصادي����ة واالجتماعية« ومجال 
»الفنون واآلداب« ومجال »التراث العلمي العربي 
واإلسالمي« وعن أبناء البالد العربية في مجال 
»العلوم األساسية« ومجال »العلوم االقتصادية 

واالجتماعية« ومجال »الفنون واآلداب«.

 2 - الفائزون بجائزة معرض الكويت
 الثالث والثالثين للكتاب لعام 2008م

أوال: جائزة أفضل كتاب مؤلف عن الكويت:

فاز الكتاب: »معركة الصريف بني املصادر 
التاريخية والروايات الشفهية«.

تأليف: فيصل عبدالعزيز السمحان.
الناش����ر: فيصل عبدالعزيز الس����محان – 

الكويت.

 ثانيا: جائزة أفضل كتاب مؤلف
في العلوم باللغة العربية:

البش����ري  »اجلين����وم  كت����اب:  ف����از 
وأخالقياته«

تأليف: د.هاني خليل رزق
الناش����ر: دار الفكر – دمشق – اجلمهورية 

العربية السورية.

ثالثا: جائزة أفضل كتاب مترجم للغة العربية 
في العلوم:

فاز كتاب: »عل�وم األدوية السريري«.
ترج���مة: د.األم��ي��ن إب��راه��ي�م ال�ن�ع��م��ة، 

ود.عبدال��ناصر عمرين، ود.خ�الد حسن.
الناشر: امل��ركز العربي للتعريب والترجمة 
والتأليف والنشر – دمشق – اجلمهورية العربية 

السورية.

 رابعا: أفضل كتاب مؤلف في الفنون
واآلداب واإلنسانيات باللغة العربية:

فاز كتاب: »البيان بال لس����ان – دراسة في 
لغة اجلسد«.

تأليف: د.مهدي أسعد عرار.
الناش����ر: دار الكتب العلمي����ة – بيروت – 

اجلمهورية اللبنانية.

 خامسا: أفضل كتاب مترجم الى اللغة العربية
في الفنون واآلداب واإلنسانيات:

فاز كتاب: »الترجمة واملعنى: دليل التكافؤ 
عبر اللغات«.

ترجمة: د.محمد محمد حلمي هليل.
الناشر: مجلس النش����ر العلمي – جامعة 

الكويت – الكويت.
وُحجبت اجلائزة في مجال »أفضل كتاب 

مؤلف للطفل العربي«.

 3 ـ الفائزون بجائزة اإلنتاج العلمي لعام 2008
في مجال »العلوم الطبيعية والرياضية«

د.شفيقة عبداحلميد العوضي.
اس�����ت�اذ م�ش�����ارك بق���س����م اإلح���صاء 
وب�ح��وث العمليات – كلية العلوم – جامعة 

الكويت.
اعتذرت عن عدم احلضور لتواجدها خارج 
الكويت وسينوب عنها في تسلم اجلائزة والدها 

عبداحلميد العوضي.

في مجال »العلوم الهندسية«

د.مينا عبدالنبي معرفي
مديرة دائرة تكرير البترول – مركز أبحاث 
ودراس����ات البترول – معهد الكويت لألبحاث 

العلمية.

في مجال »العلوم االجتماعية واإلنسانية«

د.يعقوب يوسف الكندري
أستاذ االجتماع واألنثروبولوجيا – قسم 
االجتماع واخلدمة االجتماعية – كلية العلوم 

االجتماعية – جامعة الكويت.

في مجال »العلوم اإلدارية واالقتصادية«

د.طالع محمد الديحاني
أستاذ مس�اعد – ق�سم التمويل واملنشآت 
املالي����ة كلي����ة العل����وم اإلداري����ة – جامعة 

الكويت.

في مجال »العلوم الحياتية«

د.خالد خليل عبداهلل القطان
مس����اعد العميد للشؤون الطالبية – كلية 

العلوم – جامعة الكويت.

في مجال »العلوم الطبية«

د.وداد شمس الدين النقيب
أستاذ الڤيروسات اإلكلينيكية – كلية الطب- 

جامعة الكويت.

)أسامة البطراوي(


