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اجلائزة تعمل على 
إيجاد بيئة محفزة 

إلبداع شعوب 
املنطقة لتكون 
جزءا من اإلرث 

اإلقليمي لبطولة 
كأس العالم

في قطر

فاطمة النعيمي وعبدالعزيز املولوي يقدمان شرحا عن اجلائزة

فاطمة النعيمي وعبدالعزيز املولوي وأريج اخلرافي ومحمد سعيد حارب وأحمد املطوع مع عدد من املشاركني في اجللسة التعريفية                                                                       )محمد هاشم(

جانب من احلضور

يسعى إلى استقطاب املبدعني ضمن حملة مونديال كأس العالم 2022

»حتدي 22« يطلق جائزة االبتكار لشباب العرب من الكويت
 األفكار الواعدة. 

وقالت النعيمي ان حتدي 22 
بدأ جولته اخلليجية من الكويت، 
وس����يزور بقي����ة دول مجلس 
التعاون، من أجل التعريف بهذا 
املشروع، الذي سيسهم في إلهام 
اجليل الق����ادم من املبدعني في 
منطقة الشرق األوسط، وتقدمي 
الدعم لهم، ملساعدتهم على تطوير 

أفكارهم.
بدوره أوض����ح عبدالعزيز 
املولوي - كبير مهندسي إدارة 
التصاميم ف����ي اللجنة العليا 
للمش����اريع واإلرث، ان فريق 
»حتدي 22« يسعى الستقطاب 
املواهب من املواطنني واملقيمني 
في بلدان مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية، ليقدموا حلوال 
مبتكرة للتحديات التي تواجه 
تنظيم األحداث الرياضية الكبرى 
سواء في قطر واملنطقة أو في 
مختلف مناطق العالم، والتي 
تندرج - في النسخة االفتتاحية 
للجائزة - حتت ثالثة مجاالت 
رئيسية للبحث هي: االستدامة، 
وجترب����ة احل����دث، والرياضة 
والصحة. وأش����ار املولوي الى 
ان صاحب الفكرة الفائز سينال 
جائزة مالية قدرها 20 ألف دوالر، 
إلى جانب فرصة تطوير أفكارهم 
ومقترحاتهم باالستعانة بشبكة 
اخلبراء التي سيوفرها التحدي 
والتي تضم باحثني وأكادمييني 

وروادا من مختلف املجاالت.
وشدد املولوي على ان أهم 
أه����داف حتدي 22 ه����ي رعاية 

وتطوير األفكار الواعدة وتسليط 
الضوء على املبتكرين واملبدعني 
في شتى املجاالت، وحتديدا تلك 
التي تتعل����ق مبونديال 2022، 
موجها الدعوة للجميع من أجل 
املشاركة بأفكارهم، واحلصول 
عل����ى فرصة كبي����رة لتطوير 
أفكارهم ومقترحاتهم من خالل 
التواصل مع شبكة اخلبراء التي 

سيوفرها حتدي 22.
بدوره����م، وجه الس����فراء 
احملليني لتحدي 22 أريج اخلرافي، 
ومحمد س����عيد حارب وأحمد 
املطوع، الدعوة ألصحاب األفكار 
واملبادرات واالبتكارات للمشاركة 
في هذا املشروع احليوي، الذي 
مينح الش����باب فرص����ة العمر 
لتطوير أفكارهم، واالرتباط بأهم 
حدث رياضي يشهده العالم في 
2022 وهو استضافة نهائيات 

كأس العالم.
كما أعرب الس����فراء خالل 
اجللسة التعريفية عن سعادتهم 
بالعمل مع فري����ق حتدي 22، 
واكدوا على أن استضافة قطر 
لكأس العالم 2022 يجب أن تشكل 
حافزا لشباب املنطقة، وتوفر 
منصة لالنط����الق باألفكار إلى 
فضاء عاملي من خالل إمكانية 
تنفيذها وعرضها في كأس العالم 
2022، واكدوا إميانهم بإمكانات 
ش����باب املنطقة وقدرتهم على 
اإلبداع وإبهار العالم، لهذا أدعو 
الش����باب الكويت����ي للحضور 
واس����تثمار مثل هذه الفرصة 

الفريدة«.

اآلثار اإلسالمية« بالكويت صباح 
امس، واس����تكملت اجللسات 
التعريفي����ة م����ن أم����س األول 
بجلستني االولى في الساعة 11 
صباحا في االمريكاني – دار اآلثار 
اإلسالمية، فيما أقيمت اجللسة 
الثانية متام اخلامسة والنصف 

في اجلامعة األميركية.
وفي بداية اجللسة التعريفية، 
أوضحت فاطمة النعيمي- مدير 
التنمية البشرية واالجتماعية في 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، 
ان حتدي 22 هو عبارة عن جائزة 
لالبتكار، مت تأسيسها من قبل 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
ومؤسسة »صلتك« والصندوق 
القطري لرعاية البحث العلمي، 
لتوحيد وإله����ام وحتدي أملع 
العقول في املنطقة، الى جانب 
بن����اء ارث دائ����م في الش����رق 
 األوسط من خالل رعاية وتطوير

لميس بالل

بدأ فريق »حتدي 22« أولى 
جوالته اخلليجية من الكويت 
التي تهدف إلى التعريف بهذه 
املبادرة الفريدة التي أعلنت عنها 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
األس����بوع املاضي في الدوحة، 
وذلك من خالل عقد ثالثة لقاءات 
مفتوحة مع اجلمهور، بالتعاون 
م����ع جمعية نق����اط واجلامعة 

األميركية.
 و»حتدي 22« يطلق جائزة 
للمبتكرين العرب املقيمني على 
أراض����ي دول مجلس التعاون 
اخلليجي تهدف اللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث من خاللها إلى 
إيجاد بيئة حاضنة محفزة إلبداع 
شعوب املنطقة لتكون بالتالي 
جزءا من اإلرث اإلقليمي املستدام 
الذي تتركه بطولة كأس العالم 

في قطر 2022. 
ويشارك في اجلولة الكويتية 
لفريق حتدي 22 سفراء املبادرة 
اإلقليميون مخرج وصانع األفالم 
اإلماراتي محمد س����عيد حارب 
ورائدة األعمال الكويتية أريج 
اخلرافي باإلضافة إلى السفراء 
احملليني د.نايف املطوع مبتكر 
الرسوم الكرتونية »99« ورائد 
األعم����ال أحمد املط����وع حيث 
يش����اركون اجلمهور جتاربهم 
املختلف����ة ف����ي طريقه����م إلى 

النجاح. 
وأقيمت اجللسة التعريفية 
األولى في »املركز االمريكاني – دار 


