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البزاز والقحطاني والعتيبي والسميري في االجتماع

مجموعة من املهندسات في االجتماع

د.علي الشمالن متوسطا املخترعني املكرمني في احلفل

الهاجري أشاد بزيادة القرض اإلسكاني 
للمعاقين إلى 10 آالف دينار

بشرى شعبان
السر  أش���اد أمني 
العام بالنادي الكويتي 
الرياض���ي للمعاقني 
شافي الهاجري بجهود 
نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء للش���ؤون 
االقتصادي���ة ووزير  
الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان الشيخ احمد 
الفهد على زيادة قرض 
املعاقني بنسبة %100 
من 5 آالف دينار الى 
10 آالف دينار ليصبح 
االس���كاني  القرض 
للمعاقني 80 ألف دينار 

وان هذه الزيادة يستخدمها املعاقون لبناء املصاعد والصعدات 
اخلاصة ليهيئ املعاق سكنه اخلاص للصعود والنزول سواء 
ملس���تخدمي الكراس���ي املتحركة او العكازات وكذلك بالنسبة 
ملستعملي االجهزة الطبية وحتى املكفوفني وغيرهم من االعاقات 

االخرى التي حتتاج الى تلك الزيادة.
وق���ال الهاجري في تصريح صحافي اننا ال ننس���ى رئيس 
واعضاء اللجنة االس���كانية في مجلس األمة ووقفتهم األبوية 
واألخوي���ة الى جانب أبنائهم وإخوانه���م املعاقني، وهذا ليس 
غريبا على ابناء الكويت س���واء اعضاء السلطة التنفيذية او 
اعضاء السلطة التشريعية وشعورهم باحتياجاتنا املختلفة، 
خاصة في ظل ارتفاع االس���عار العاملي والذي ش���مل كل شيء 
حتى املصاعد التي زادت الى الضعف وصحيح ان هذه الزيادة 
ال ترتقي لطموحاتنا لكن نحمد اهلل على كل ش���يء وعلى هذه 

الزيادة.
واضاف الهاجري ان جموع املعاقني بالكويت حملونا امانة 
املطالبة بحل مش���اكلهم وتس���هيل الصعوبات التي تواجههم 
وكان لزاما علين��ا ان نشي�د مبن ضحى بوقته وجهده من اجل 
حتقيق أحالمن��ا ولو اننا لدينا طموحات اكبر وأشمل لكن ما 
قدمه الش���يخ أحمد الفهد يعد اجنازا وفي وقت قياس���ي خالل 
الفترة القليلة على توليه حقيبة وزارة االسكان وما نتمناه ان 
تتحق���ق بقية أحالمنا بوجود الرجال أمثاله فقد وعدنا وأوفى 
ومازلنا ننتظر منه الكثير ولم ال وهو ابن الشهيد الشيخ فهد 
االحمد الذي وقف دائما الى جان���ب ابنائه املعاقني وكان خير 

سند لهم.
ومتنى الهاجري ان تكتمل فرح���ة املعاقني بإقرار قانونهم 
في اجللس���ة التي حدد لها يوم الثالث من ديسمبر املقبل الذي 
يص���ادف اليوم العاملي للمعاقني فك���م نتمنى ان نحتفل بتلك 
املناسبة العزيزة باملوافقة على القانون الذي مضى عليه اكثر 
من 4 س���نوات ويتم تأجيله بس���بب ظروف خارجة عن ارادة 
نواب املجلس واحلكومة سواء بعدم اكتمال النصاب او بسبب 
حل مجلس األمة، لكن تعتبر الفرصة أتت على طبق من ذهب 
ونرجو من االخوة النواب ان تستغل هذه الفرصة وهذه الصدفة 
التي تزامن فيها تاريخ اجللسة مع ذكرى احتفال العالم باليوم 

العاملي للمعاقني.

شافي الهاجري

أكد أن أحمد الفهد وفى بوعده في وقت قياسي

الشمالن: نعّد إلنشاء مركز صباح األحمد للمتميزين والمبدعين والموهوبين
احتفل���ت مؤسس���ة الكويت 
للتقدم العلمي بتسليم 3 مخترعني 
كويتيني جدد ثالث شهادات براءات 
اختراع، بعد أن سجلتها لهم في 
العاملية املتخصصة في  املكاتب 

منح براءات االختراع.
وقام املدير العام للمؤسس���ة 
د.علي الشمالن بتسليم الشهادات 
للمخترعني الكويتيني، وقدم لهم 
مكافآت تشجيعية تقديرا ملواهبهم 
وإجنازاتهم، وذلك في احتفال أقيم 

في مقر املؤسسة.
ومتثل هذه الشهادات املجموعة 
الثانية لبراءات االختراع اجلديدة 
للنصف الثاني لسنة 2009 والتي 
سجلتها املؤسسة والتي مت إجازتها 
من قبل املكتب األميركي لبراءات 

االختراع والعالمات التجارية.
واملخترعون احملتفى بهم هم 
كل من: عبد القادر علي عبد القادر 
القناصة،  البندقية  املال - حامل 
شافي بجاد ش���افي الدوسري – 
مفتاح ميكانيكي مؤقت، منصور 
عبداهلل خشمان املطيري – املظلة 

املتنقلة للسيارات.
ورحب د.الشمالن باملخترعني 
وأثن���ى على جهوده���م وهنأهم 
بحصولهم على شهادات براءات 
االخت���راع، وأكد فخر مؤسس���ة 
الكوي���ت للتق���دم العلمي بهم إذ 
تكللت جهود املؤسسة لتسجيل 
براءات اختراعاتهم بالنجاح بعد 
جهد كبير بذل من قبلهم ومن قبل 
اجلهاز التنفيذي في املؤسسة امتد 
في بعض احل���االت إلى أكثر من 
ثالث سنوات منذ املرحلة األولى 

للتسجيل وااليداع.
وقال د.الشمالن ان هذه الكوكبة 
اجلديدة من املخترعني تنضم إلى 
الذين  الزم���الء والزميالت  بقية 
ب���راءات االختراع  حصلوا على 
وقامت املؤسسة بتسجيلها لهم.

وأض���اف ان مجم���وع ما مت 
إصداره من شهادات براءات اختراع 
جديدة في العام املاضي لس���نة 
2008 بلغ 13 اختراعا جديدا وقد 
كان رقما قياسيا وغير مسبوق 
لدولة الكويت في تسجيل براءات 
االختراع، فيما مت في عام 2009 
إصدار سبع براءات اختراع حتى 
اآلن ونحتفل اليوم بتسليم بعض 

ل���دى الش���اب الكويتي تتصدى 
لها املؤسسة لتسجيلها كبراءات 

اختراع في املكاتب العاملية
كما أشار د.الش���مالن الى أن 
املؤسسة تقوم كذلك وبالتعاون 
مع النادي العلمي الكويتي بإرسال 
املخترعني احلاصلني على شهادات 
ب���راءات اختراع للمش���اركة في 
معارض االختراعات العاملية من 
أجل عرض اختراعاتهم وتعريف 
العالم بها، وهذا يعد أحد أساليب 
تسويق االختراعات واإلبداعات 

الكويتية.
وذك���ر أن املؤسس���ة جتري 
دراسة ش���املة لتطوير برنامج 
دعم املخترعني الكويتيني من أجل 
تعزيزه وزيادة الدعم املوجه له، 
والدخول في مراحل جديدة إن شاء 
اهلل مثل »دعم النماذج التجريبية« 
التي هي حتت الدراسة النهائية 
حاليا ويقوم بها جلنة تنظيمية مت 
تشكيلها في املؤسسة لهذا الغرض، 
مضيفا إن ذلك ميثل مرحلة جديدة 
ومتطورة في جهود املؤسس���ة 
لدعم املخترع���ني واالختراعات 

الكويتية.
كما أشار د.علي الشمالن إلى 

كب���راءة اختراع إل���ى التقدم بها 
العلمي  الكويت للتقدم  ملؤسسة 
حيث يتم اتخاذ اإلجراءات اإلدارية 
والقانونية لتس���جيلها في أحد 
املكاتب العاملية لالختراعات، وعلى 
النحو ال���ذي يكفل حفظ حقوق 
امللكية الفكري���ة كاملة لصاحب 
مش���روع االخت���راع. مضيفا إن 
ذلك يستدعي احلضور شخصيا 
للمؤسسة وتعبئة مناذج خاصة 

لهذا الغرض.
وقال إن املؤسس���ة تستقبل 
املخترعني بشكل يومي في مقرها 
الكائن بش���ارع أحمد اجلابر، إما 
لتقدمي طلبات جديدة لتس���جيل 
ب���راءات االخت���راع أو للمتابعة 
الدورية التي تقوم بها املؤسسة 

مع املخترعني.
وأضاف أن اخلطوات التنفيذية 
للتسجيل متر بعدة مراحل بدءا من 
تقدمي الطلب وتعبئة النماذج، ثم 
إجراء عملية البحث األولي التي 
جتريها املؤسسة بالتعاون مع أحد 
املكاتب القانونية املتخصصة في 
الواليات املتحدة األميركية، ثم بعد 
ثبوت صالحيتها للتسجيل تقوم 
الثانية وهي  املؤسسة باملرحلة 

تلك الشهادات ألصحابها املخترعني، 
وهي سجلت باسم دولة الكويت في 
املكاتب العاملية لالختراعات وعلى 
رأسها املكتب األميركي لبراءات 
االختراع والعالمات التجارية، وهذا 
يعتبر إجنازا كبيرا على مستوى 
الدولة والذي نأمل أن ش���اء اهلل 
أن تكون سنة 2009 كذلك زاخرة 
ببراءات اختراع كويتية أخرى يتم 
إجازتها واملوافقة عليها من تلك 
التي قامت املؤسس���ة بتسجيلها 
إذ نتوقع  الكويتيني  للمخترعني 
إصدار مجموع���ة جديدة أخرى 
لش���هادات البراءات إن شاء اهلل 

قبل نهاية العام احلالي.
 وأضاف أن ذلك لم يكن ليتم 
لوال الرعاية السامية التي يلقاها 
املخترعون من رئيس مجلس إدارة 
العلمي  الكويت للتقدم  مؤسسة 
صاحب الس���مو األمير الش���يخ 
صباح األحمد ال���ذي يؤكد دائما 
اإلبداع وتش���جيع  أهمية رعاية 

املبدعني.
وقال د.الشمالن إن املؤسسة 
جتني ثمرة هذا اجلهد الذي بذل 
منذ سنوات لتعزيز الفكر اإلبداعي 
واخلالق م���ن خالل أفكار مبدعة 

أن املؤسسة حاليا تقوم باإلعداد 
إلنشاء »مركز الشيخ صباح األحمد 
للمتميزين واملبدعني واملوهوبني« 
وهو مبادرة من صاحب الس���مو 
األمير لرعاية ودعم املبدعني في 
الكويت والتي تعد فعال مفخرة 
ليس فقط للمؤسسة بل ولدولة 

الكويت قاطبة.
وأكد د.الش���مالن أن ما تقدمه 
الكويت ملخترعيها هو أمر فريد 
الدول  ومتمي���ز على مس���توى 
العربي���ة، حيث تقدم دعما كامال 
للمخترع���ني من أج���ل احتضان 
أفكارهم اإلبداعية وتسجيلها في 
املكاتب العاملية لبراءات االختراع 
مبينا أنها عملية معقدة جدا من 
حي���ث األمور اإلداري���ة والفنية 
إال أن  والقانونية ومكلفة ماليا، 
املؤسسة تقوم بتغطية ذلك من 
مرحلة البح���ث األولي إلمكانية 
التس���جيل إلى أن يت���م إصدار 
النهائي���ة والتي قد  الش���هادات 
تستغرق أكثر من ثالث سنوات، 
وأحيانا متتد لتس���تغرق خمس 

سنوات.
ودعا د.الشمالن كل من لديه 
فكرة إبداعية تصلح ألن تسجل 

إيداع املشروع في مكتب تسجيل 
براءات االختراع، إما في أميركا أو 
أوروبا أو مجلس التعاون، وهذا 
يقتضي إعداد مس���ودة املشروع 
بالطريقة واألسلوب الذي يقبله 
مكتب تسجيل االختراعات، وتقوم 
املؤسس���ة عندها باإليداع حيث 
يحصل املشروع على رقم يسمى 
رقم اإليداع حتفظ مبوجبه حقوق 
صاحب املشروع إلى حني االنتهاء 
من فحصه بشكل كامل وصدور 

شهادة إجازة االختراع.
وتقوم املؤسس���ة خالل هذه 
املراحل بتغطية جميع التكاليف 
املالية املترتبة على ذلك دون أن 
حتمل صاحب املشروع أي عبء 

مالي.
من جانبهم أشاد املخترعون 
الكويتيون احملتفى بهم بهذا التكرمي 
والتشجيع معبرين عن شكرهم 
العلمي  الكويت للتقدم  ملؤسسة 
على دعمها لإلبداع وتش���جيعها 
جلميع املواهب والكفاءات الوطنية 
التي حققت اختراعات متميزة على 
املستوى العاملي رفعت راية الكويت 

عاليا في احملافل الدولية.
وقال���وا إن حصوله���م على 
شهادات براءات عن اختراعاتهم 
من أبرز املكاتب العاملية املعنية 
بهذا الشأن يعتبر أمرا مهما جدا 
حلفظ حقوق امللكية الفكرية لهم 
من جهة، ودافع���ا إلى املزيد من 
العطاء واإلبداع واإلنتاج من جهة 

أخرى.
وأكدوا تصميمهم على مواصلة 
مسيرة العطاء وإجناز مزيد من 
الت���ي تقدم خدمات  االختراعات 
جليلة للبشرية جمعاء داعني إلى 
احتضان جميع الكفاءات الوطنية 
املبدعة الذين تزخر بهم الكويت 
املثلى ملواصلة  الس���بل  وتهيئة 

عطاءاتهم وإجنازاتهم.
وأشادوا بجهود املؤسسة في 
تسجيل شهادات براءات االختراع 
اخلاصة بهم في املكاتب العاملية 
املعنية بذل���ك، وحتملها جميع 
األعباء املالية ومتابعتها املستمرة 
جلميع مراحل التسجيل، معربني 
عن األمل في استمرار دعم املؤسسة 
لهم وجلميع الكفاءات والطاقات 

العلمية واإلبداعية في الكويت.

»الكويت للتقدم العلمي« احتفلت بتسليم شهادات براءات اختراع لـ 3 مخترعين 

القحطاني: 70 دولة تشارك في الجمعية 
العمومية لالتحاد الدولي للمنظمات الهندسية

دعا رئيس جمعية املهندسني 
م.طالل القحطاني جموع املتطوعني 
واملتطوع����ات الى ب����ذل قصارى 
جهدهم الستقبال ضيوف الكويت 
اعتبارا من نهاية االسبوع املقبل 
وعلى مدى اس����بوعني، مش����يرا 
الى تس����جيل ممثل����ني لنحو 51 
دولة عضوا ف����ي االحتاد الدولي 
للمنظمات الهندس����ية للمشاركة 
في اجلمعي����ة العمومية لالحتاد 
حتى يوم اخلميس املاضي، وانه 
من املتوق����ع ان يصل عدد الدول 

املشاركة الى نحو 70 دولة.
وأضاف القحطاني في االجتماع 
اللجان  الذي عقدته  االس����بوعي 
العاملة في املؤمتر بحضور أمني 
عام اللجنة الهندسية السعودية 
السابق د.صالح العمرو أمس ان 
املهندسني الكويتيني قبلوا التحدي 
ويعملون بكل اصرار ويثابرون 
على بذل اجله����د إلجناح املؤمتر 
الدولي للطاقة البديلة، مؤكدا ان 
مجرد انعقاد املؤمتر والعمل على 
اجناحه برعاية صاحب الس����مو 
األمير هو مفخرة وخالصة جهود 
تطوعية يقوم بها أعضاء اجلمعية 
هدفهم األول واألخير رفع اس����م 

بلدهم عاليا في العالم.
ودعا جميع اللجان العاملة لبذل 
املزيد من اجلهد والعطاء خاصة 
مع بدء العد التنازلي إلقامة هذه 
املؤمترات، مش����ددا على ضرورة 
احل����رص على العم����ل اجلماعي 
والتواصل بني اللجان، ومعاجلة 
أي عقبات قد تعترض مسيرة أي 

جلنة خالل حتضيراتها.
وش����ارك في االجتماع رئيس 
اللجن����ة العلمي����ة د.وليد البزاز 
ورئيس اللجنة املالية م.س����عود 
العتيبي وأمني عام املؤمتر م.سعود 
الزعبي، ورئيس اللجنة اإلعالمية 
م.حسن بن طفلة ورئيسة جلنة 
املطبوعات م.فاطمة علمدار ورئيسة 
جلنة االفتتاح م.غدير السبيعي، 
ورئيسة مركز املعلومات م.أفراح 
الس����عيدي وجلنة االحتياجات 
اخلاصة برئاسة م.يوسف رجب، 
ورئيس����ة جلنة العالقات العامة 
م.عالية الصايغ وم.أحمد الصالح 
رئيس فرق املواصالت والطيران 
واالس����تقبال وجلنة التس����جيل 
برئاسة م.مبارك العرادة، ورئيس 
اللجن����ة الديبلوماس����ية م.أحمد 

أميمة  القاعات  السميري وجلنة 
العصيمي وفريق الفنادق برئاسة 
م.عبداهلل االستاذ، حيث قدم كل 
منه����م ما قامت جلنت����ه باجنازه 
وعرض الصعوبات التي تواجهها، 
كما مت وضع احللول ملواجهة بعض 
األمور الفنية الت����ي تعاني منها 

اللجان.
من جهته، أكد رئيس اللجنة 
العلمية د.وليد البزاز ان اللجنة 
استكملت تقييم واعتماد 106 أوراق 
عمل ستعرض خالل املؤمتر من 
مجموع األوراق التي تلقتها على 
مدار األشهر املاضية والبالغ عددها 
نحو 300 ورقة عمل، مضيفا ان 
اللجنة العلمية استكملت تقييم 
بحوث الطلبة ايضا واملقدمة من 
عدد من الدول، كما أكد البزاز ان 
اللجنة وضعت البرنامج النهائي 

وهي بصدد حتديد مواقع عقد انعقاد 
اجللسات العلمية للمؤمتر.

من جانبه، أشاد أمني عام الهيئة 
الهندس����ية في اململك����ة العربية 
السعودية السابق د.صالح العمرو 
بالتحضيرات التي تقوم بها جمعية 
املهندسني الكويتية واجلهود التي 
يبذلها املهندس الكويتي إلجناح 
مثل هذه األحداث، مشيرا الى ابهار 
املهندسني الكويتيني الخوانهم في 
دول مجل����س التعاون اخلليجي 
عند استضافتهم وتنظيمهم مؤمتر 
اخلرسانة الدولي ومعرض االسكان 
بالتزام����ن مع امللتقى الهندس����ي 
اخلليجي السابع الذي استضافوه 
في العام 2003، معتبرا ان جناح 
الكويت في تنظيم واستضافة هذه 
املؤمترات هو جناح لدول اخلليج 
والش����رق األوس����ط كافة، مؤكدا 

اس����تعداد املهندسني السعوديني 
للمساعدة في اجناح هذا املؤمتر 

الدولي املهم.
من جهته، استعرض أمني عام 
مؤمتر الطاق����ة البديلة م.حمود 
الزعبي، س����ير اعمال اللجان وما 
وصلت اليه من استعدادات، حيث 
قدم رؤساء اللجان تقارير خاصة 
مبا مت اجن����ازه من مهام موكولة 
اليهم، فضال عن س����بل التنسيق 
بينهم، والعمل على حل أي مشاكل 
تعترض س����ير أعمالهم. وأجاب 
الزعبي عن استفسارات رؤساء 
اللجان ومطالبهم، مش����ددا على 
أهمية العمل بشكل سريع ودقيق 
إلجناز املهام املطلوبة، خاصة مع 
بدء العد التنازلي للمؤمتر، داعيا 
الى مزيد من التواصل بني اللجان 

إلجناح املؤمتر.

دعا المتطوعين والمتطوعات إلى مزيد من الجهد لخدمة الوطن

لقطة النقاذ فريق الغوص لقرش جزيرة كبر

وفد احلرس الوطني يطمئن على صحة فيصل درويش

فريق الغوص يحصد أعلى جائزة دولية
لخدمة البيئة البحرية من منظمة ناوي

حص���ل فري���ق الغ���وص 
باجلمعي���ة الكويتية حلماية 
البيئ���ة عل���ى اعل���ى جائزة 
دولية خلدمة البيئة البحرية 
من منظمة ناوي التابعة لألمم 
املتحدة وتلقى الفريق رسالة 
رسمي�ة حلضور حفل التكرمي 
مبرك�����ز كنفنش�����ن العاملي 
مبدينة اورالن���دو بالواليات 
املتح���دة االميركية وتس���لم 

اجلائزة.
العمليات  وصرح مسؤول 
البحرية بالفريق وليد الشطي 
بأن هذه اجلائزة تعتبر وساما 
ل���كل اعض���اء الفري���ق وهي 
تقدير دولي ألبن��اء الكوي��ت 
لالستمرار في خدمته��م اجلادة 
للبيئ�����ة البحري��ة، وذكر ان 
هذه الش���هادة العاملية يهديها 
الس���م��و  الفري��ق لصاح��ب 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
وال���ذي رعى الفري���ق بدعمه 

املستمر.
وأوضح الشطي ان وفدا من 
الفري���ق واجلمعية الكويتية 
حلماية البيئة وشركة البترول 
الوطنية الكويتية سيحضرون 

حفل التكرمي في بداية ش���هر 
نوفمبر املقبل.

وتعتبر هذه الش���هادة هي 
االعل���ى عاملي���ا ملنظمة ناوي 

التي يبلغ عدد مدربيها 53 الف 
مدرب غوص وماليني الغواصني 
منتشرين في دول العالم، وهي 
شهادة تعطى ملن قدم خدمات 

متميزة للبيئة البحرية، وحافظ 
عليها واثرى املجتمع بالوعي 
البيئي الالزم واستخدم الغوص 

اآلمن.

التكريم في مركز كنفنشن العالمي

وفد الحرس الوطني اطمأن على صحة درويش
قام وفد من احلرس الوطني مكون 
من عدد من الضباط واألفراد مبديرية 
التوجي���ه املعنوي ومديرية اخلدمات 
الطبية وكتيبة األمن الداخلي بزيارة 
ملستشفى اجلهراء لالطمئنان على احلالة 
الصحية الح���د افراد احلرس الوطني 
فيصل فهد درويش بعد تعرضه حلادث 
سير مؤلم اثناء توجهه ملقر عمله والذي 
راح ضحيت���ه عس���كريان من زمالئه 

باحلرس الوطني.
وق�����ام الوف��د بنقل متني��ات قادة 
وضب���اط وضب�����اط ص���ف وأف��راد 
احل��رس الوطن��ي بس���رعة الش���فاء 
الرحمة  العاجل للمص���اب ولزميليه 
واملغفرة وان يله���م أهلهما وذويهما 

الصبر والسلوان.

بعد تعرضه لحادث سير مؤلم


