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مخترع العرب صادق قاسم: الكويت تصّدر العقول وليس النفط فقط
دانيا شومان

استقبال مميز كان بانتظار 
املخترع الكويتي صادق قاسم 
في مطار الكويت مساء اول من 
امس حال وصوله الكويت قادما 
من قطر بعد حصوله على لقب 
مخترع العرب 2010 إثر حتقيقه 
املركز األول في منافسات برنامج 
الذي ترعاه  العل����وم«  »جنوم 
مؤسسة قطر للتربية والعلوم 
الذي اختتم يوم األحد املاضي 
وتوج خالله صادق في املركز 
األول باختراع����ه »اخليميائي« 
وهو عب����ارة عن جه����از ملزج 
وتبريد امل����واد الكيميائية في 
عملية واحدة، وحصل صادق 
على جائ����زة البرنامج البالغة 
300 ألف دوالر بعد ان متكن من 
التفوق خالل تصفيات البرنامج 
على 7 آالف مش����ارك من أنحاء 
الوط����ن العربي في النس����خة 
الثاني����ة من برنام����ج »جنوم 
العلوم« الذي مت بثه على عدد من 
القنوات العربية الفضائية، وكان 
صادق قد قال حال إعالن فوزه: 
»كمواطن خليجي أردت خالل 
هذا الفوز ان أثبت ان منطقتنا 
اخلليجية ال تصدر النفط فقط 

بل تصدر العقول أيضا«.

وحال وصول����ه قال صادق 
في تصريح للصحافيني: أهدى 
فوزي الى صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وإلى رئيس مجلس األمة جاسم 
أفراد الشعب  اخلرافي وجميع 
الكويتي، واصفا فرحته بالفوز 
بأنها ال توصف، مطالبا الدولة 
باهتمام اكبر باملخترعني، الفتا 
ال����ى ان االس����تثمار احلقيقي 
هو في اإلنس����ان ال في أشياء 
أخرى قابلة للزوال، الس����يما 
اذا كانت االختراعات في مجال 
التكنولوجيا والعلوم التي تهدف 

الى مساعدة اآلخرين.
مش����يرا الى ان فوزه يعتبر 
فخرا جلميع الكويتيني وليس 
له وحده، وتوجه بالشكر الى 
كل من دعمه خالل مشاركته في 
البرنامج، كما وجه شكرا خاصا 
لوالديه على دعمهما الالمحدود 
له وإلميانهما بقدراته، وأضاف: 
»ال ميكن ان أنسى النادي العلمي 
الكويتي الذي ق����دم لي جميع 
التسهيالت الالزمة والتي مكنتني 

من الوصول الى املسابقة«.
وع����ن جهازه ق����ال صادق: 
»االخت����راع عب����ارة عن وحدة 

له مثيل حاليا بالسوق العاملي، 
األمر الذي سيسهم في تسويقه 

عامليا.
بدوره، أعرب رئيس مجلس 
إدارة النادي العلمي الكويتي اياد 

جتهي����ز العين����ات الكيميائية 
وحتت����وي على خمس وظائف 
وه����ي »التس����خني والتبري����د 
واخللط والرج وأخذ العينات« 
اذ مت جتميع 5 وظائف في جهاز 

ان النادي قدم مساعدات له عبر 
تنمية مواهبه من خالل الدورات 

التي تلقاها في النادي.
وأضاف اخلرافي ان النادي 
العلمي يقف عند حدود إمكانياته 

اخلرافي عن سعادته باإلجناز 
الذي حققه ابن النادي املخترع 
ال����ى ان اجلهود  صادق، الفتا 
التي  التي بذله����ا هي  الكبيرة 
أوصلته الى هذه املرحلة، موضحا 

واحد عك����س ما هو معمول به 
حاليا والتي تك����ون عادة لكل 
وظيفة جه����از خاص بها. وقد 
اطلع عدد من اخلبراء األجانب 
على االختراع وأكدوا انه ال يوجد 

في تقدمي الدعم املادي، كاشفا عن 
توقيع اتفاقية مع مركز صباح 
األحمد لدع����م املخترعني، ذلك 
لترحي����ل مخترعي النادي الى 

املركز قريبا ورعايتهم.

إياد الخرافي: مخترعو النادي العلمي سينتقلون إلى مركز صباح األحمد لرعاية المخترعين قريبًا

املخترع صادق قاسم يحمل ابنته وعلم الكويت تطويق مخترع العرب بالورود لدى وصوله

احملامي معاذ الدويلة فهد املخيزمي يكرم املخترع قاسم

»حدس«: شباب الكويت قادر على صناعة مستقبل أفضل »بيتك« يكّرم المبتكر قاسم ويسعى لنشر اختراعه عالميًا
أشاد مسؤول مكتب الشباب في احلركة الدستورية 
االسالمية )حدس( احملامي معاذ الدويلة بتحقيق 
املخت����رع الكويتي صادق قاس����م املركز االول في 
منافسات برنامج »جنوم العلوم« الذي ترعاه مؤسسة 
قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع. وقال الدويلة 
في تصري����ح صحافي ان هذا االجناز الذي يعكس 
مدى قدرة الشباب الكويتي على التنافس في شتى 
املجاالت، السيما في املجاالت العلمية، يعد مفخرة 
للكويت وميثل دفعة قوية لبذل اجلهد في البحث 
واملثابرة في املجاالت العلمية املتطورة التي تخدم 
االنس����انية. وذكر ان املخت����رع الكويتي الذي فاز 
باملركز االول ضمن سباق محموم مع سبعة آالف 
متس����ابق يعد »مفخرة للشباب ومثاال يحتذى به 

من خالل تكريس جهده في سبيل خدمة بلده ورفع 
شأنها بني الدول«.

وثمن الدويلة اجلهود التي يبذلها النادي العلمي 
الكويت����ي للنهوض باملس����يرة العلمية للش����باب 
الكويتي، داعيا الى مواصلة اجلهد الكتشاف املزيد 
من االختراعات الكويتية وتقدمي التسهيالت لتنشئة 
جي����ل من العلماء الكويتيني الذين يرفعون اس����م 

الكويت في احملافل الدولية واالقليمية.
وحث الدويلة اجلهات املسؤولة على تبني اختراع 
)اخلميائي( الذي نال عليه قاسم اجلائزة وتصنيعه 
بالكويت بعدما أكد اخلبراء الدوليون واملشرفون على 
املسابقة ان اجلهاز ال مثيل له بالسوق العاملية وذلك 

لتأكيد الريادة الوطنية على الصعيد العلمي.

كّرم بيت التموي���ل الكويتي »بيتك« 
املخترع الكويتي صادق قاسم الفائز.

وقال مدير ادارة التسويق والعالقات 
العامة مدير التخطيط االستراتيجي في 
»بيتك« فهد املخي���زمي: ان بيتك يحرص 
على تقدير كل جهد وطني مبدع يسعى 
خلدمة الكويت وحتقيق تقدمها وتعزيز 
صورته���ا االيجابية خاصة م���ا يتعلق 
بتحقيق اضاف���ة في املس���يرة العلمية 
للمجتمع والبشرية حيث نعيش عصر 
العلم بكل مزاي���اه ومفرداته وتأثيراته 

العديدة على حياتنا.
وأضاف أن: »بيتك سيبحث مع املخترع 

الكويتي وس���ائل نش���ر اختراعه عامليا 
من خالل املع���ارض واللقاءات اخلاصة 
باملخترعني وأصحاب االبتكارات«، مشيرا 
ال���ى أن اجلهاز الذي ابتكره يحتل أهمية 
كبرى لكونه يتعلق مبجال حيوي وهام 
ميث���ل ث���روة الكويت الرئيس���ية وهو 

النفط.
واضاف: »يهمنا أن نرسل رسالة للعالم 
بان الكويتيني ميكنهم أن يقدموا مساهمة 
متطورة في مجال ما بعد االستخراج مبا 
يخدم التطور البشرى وعموم دول العالم 
التي تعتمد النفط وسيلة أساسية للحصول 

على الطاقة«.


