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سامي الصقعبي مترئسا أعمال اليوم الثالث

جانب من لقاء جلنة حماية حقوق امللكية الفكرية

جهاد القبندي في جانب من اللقاء مع الشركات التابعة

)محمد ماهر( جانب من الوفود املشاركة   

الصقعبي: ارتفاع مساهمات الدول في صندوق الحياة الكريمة إلى %50
عمر راشد

قرارات وتوصيات مهمة أوصت 
اللجن����ة االقتصادية املنبثقة عن 
املجلس االقتصادي واالجتماعي 
في دورته ال� »85« بتنفيذها خالل 
أعمال اليوم الثالث وذلك وفق ما 
صرح به وكيل وزارة املالية ورئيس 
اللجنة االقتصادية واالجتماعية 
سامي الصقعبي الذي أوضح اكتمال 
نس����بة 50% في صندوق احلياة 
الكرمي����ة، حيث ارتفعت نس����بة 
مساهمة الدول فيها الى 13 دولة.

ولفت الصقعبي الى أن اللجنة 
التي لم  ال����دول  دعت ملس����اهمة 
تساهم في مبادرة صاحب السمو 
األمير بدعم املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، كما طالبت بضرورة 
العربية  اس����تكمال قواعد املنشأ 
ودعت إلى حتديد ابرز املشكالت 
التي تعانى منها منطقة التجارة 
العربية احل����رة. وقال إن اللجنة 
التابع����ة للمجلس  االقتصادي����ة 
االقتصادي واالجتماعي في دورته 
ال� 85 وجه دعوة حثيثة إلى الدول 
العربية التي لم تعلن عن مساهمتها 
في مبادرة صاحب السمو األمير 
حول توفير املوارد املالية الالزمة 
القطاع  لدعم ومتويل مش����اريع 
اخلاص الصغيرة واملتوسطة في 
الوطن العربي إلى املساهمة فيها 
دون تردد الس����يما ان الوقت قد 
املالي واالقتصادي  حان لاللتئام 
ال����دول وقطاعاتها اخلاصة.  بني 
العامة  اللجن����ة االمانة  وأوصت 
جلامعة الدول األعضاء مبخاطبة 
الدول األعضاء ملوافاتها باإلجراءات 
املتخذة الس����تكمال املوضوعات 
املتعلقة بتنفي����ذ منطقة التجارة 
العربية الكبرى وما يواجهها من 
عراقيل وقيود جمركية حتول دون 
حتقيق احلرية التجارية املنشودة 
التي ستساهم في لم الشمل العربي 
االقتصادي وحتسني االقتصاديات 
بشكل جلي، كما أوصت مبتابعة 
تنفي����ذ ق����رارات القم����م العربية 
واملجلس االقتصادي واالجتماعي 
بش����أن برامج الدعم الفني وبناء 
قدرات الدول العربية األقل منوا في 
املنطقة. كما أوصت اللجنة خالل 
جلساتها ان تعتمد اللغة العربية 
بشكل رسمي في منظمة التجارة 
العاملية، الفتا الى أنه متت مناقشة 
جميع املوضوعات وجار صياغتها 
لترفع إلى املجلس الوزاري اليوم 
وستكون فيها توصيات املجلس.
التوصيات للقمة  ان  وأوضح 

حض����وري االجتماع����ات والقمم 
االقتصادي����ة لتق����دمي املقترحات 
وتوضيح ما يطلب منها في شأن 

جميع اعمال املنطقة.
وحتدث عن أهم وأبرز مناقشات 
اللجن����ة االقتصادي����ة، مبينا أن 
املشكلة الكبرى في املنطقة العربية 
تكمن في توفير التمويل ملشاريع 
الشباب واملش����روعات الصغيرة 
واملتوسطة، مبينا أن هناك برنامجا 
متكامال يهدف إلى دعم التشغيل 
ومكافحة البطالة التي بلغ تعدادها 
في املنطقة 17 مليون عربي عاطل، 
معظمه����م من الش����باب خريجي 
مؤسس����ات تعليمية وجامعات. 
وأض����اف أن املجلس االقتصادي 
االجتماعي هو املسؤول عن ميزانية 
املنظمات العربية عن طريق جلنة 
املنظمات للتنسيق واملتابعة، مبينا 
ان امليزانية تدفع كل عامني، علما أن 
ميزانية 2011 و2012 سوف تقر في 
يوليو املقبل في اجماع املنظمات 
املقبلة. ولفت الى أن هناك 4 ماليني 
باحث عن عمل يتخرجون سنويا، 
واذا مت حل هذه املشكلة وتخفيضها 
إلى نسبة 50% من خالل برنامج 
العقد العربي للتشغيل، فإن ذلك 
يحتاج الى توفير 5 ماليني فرصة 
عمل فورا، مش����يرا الى أن االرقام 
تؤكد خطورة املشكلة وتستدعي 
تضافر اجلهود ملواجهتها، مضيفا 
ان ال����دول العربية تفرز 4 ماليني 
خريج سنويا، واذا وفرت من خالل 
البرنامج 5 ماليني فرصة عمل، فاننا 
لن نكون قضينا على املشكلة بل 
مت احلد بجزء كبير منها. واضاف 
أن بنود البرنامج اش����تملت على 
دعم مراكز التدريب املهني، واعداد 
املدربني، ودعم الصناعات الصغيرة 
ومش����اريع الشباب. ومن جانبه، 
العربية  العالقات  ادارة  اكد مدير 
في وزارة املالية السعودية حسني 
الشويش ان اجللسة تطرقت الى 
عدد من التوصيات التي سترفع الى 
القمة االقتصادية املقبلة والتي من 
املقرر عقدها يناير املقبل في القاهرة 
ومن ابرز هذه التوصيات متابعة 
ق����رارات التوصيات الصادرة عن 
قمة الكويت االقتصادية ومتابعة 
استكمال مساهمة الدول العربية 
في صندوق احلياة الكرمية ودعوة 
ل����م تعلن  التي  العربية  ال����دول 
مس����اهمتها بعد الى االسراع في 
املس����اهمة في رأسمال الصندوق 
العربي  الى الصندوق  وحتويلها 

لالمناء االقتصادي.

االقتصادية املقبلة عديدة وبصدد 
الصياغة لها مشيرا ألهمية متابعة 
قرارات قم����ة الكويت االقتصادية 
أن  املع����روف  فم����ن  املاضي����ة 
االجتماع����ات اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية تكون أساسا للقمة 
االقتصادي����ة واالجتماعية. وقال 
إن هذه التوصيات س����ترفع الى 
قمة القاهرة التي ستعقد في عام 
2011 وبالنس����بة مل����ا توصل إليه 
م����ن القرارات وم����ا مت خالل هذه 
الفترة ومن اهمها مبادرة صاحب 
السمو األمير في متويل املشاريع 
املتوسطة والصغيرة ومت التوصل 
إلى النسبة املطلوبة وجتاوزنا أكثر 
من 50%، معربا عن شكره لدخول 
الدول وهناك دول أبدت استعدادها 
للمشاركة في هذا الصندوق ألنه 
يخدم شريحة كبيرة من املواطنني 
العرب، مبينا أن هذه املبادرة متت 
صياغتها إلفادة جميع الدول للدول 
األقل منوا التي تعاني من البطالة 
والفقر، والتي س����يكون لها دور 
في تشغيل املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة. وبالنسبة للتوصيات 
األخرى، أش����ار إلى أنه مت تكليف 
الصن����دوق العرب����ي للتنمية في 
وضع اآللية املناس����بة للسير في 
املبادرة لوض����ع اللوائح والنظم 
العملية وتنفيذها وللمرة  لسير 
األولى مت إدخال اللغة العربية ضمن 
اللغ����ات املعتمدة ملنظمة التجارة 

العاملية، الفتا الى أن الكويت سعت 
لذلك وكذلك هناك متابعة جلميع 
القضايا بالنسبة ملنطقة التجارة 
احلرة العربية الكبرى وما يترتب 
عليها وإعداد جلنة االحتاد اجلمركي 
العربي الذي س����تنطلق انشطته 

د.رعد خير اهلل االسدي انه اللجنة 
اس����تكملت أعماله����ا، موضحا أن 
اجتماع اليوم تناول تقرير األمني 
العام جلامعة الدول العربية حول 
قرارات الدورة ال� 84 وكذلك يناقش 
ال����دورة ال� 85 احلالي����ة واإلعداد 

عام 2015 وال����ذي يرتبط بإعالن 
5 دول من����ه وهو متهيد النطالق 
السوق العربية املشتركة وستكون 
انطالقته في 2020. من جانبه، قال 
مدير عام دائرة العالقات االقتصادية 
اخلارجية بوزارة التجارة العراقية 

لالجتماع الوزاري.

تمويل ذاتي

م����ن جانبه، دعا مدي����ر ادارة 
الشؤون االقتصادية بوزارة االعمال 
والتجارة القطرية سعود الظفيري 

إلى أخذ مبادرة صاحب السمو األمير 
في احلسبان، خاصة أن املسؤول 
على تنفيذه����ا الصندوق العربي 
لإلمناء االقتص����ادي واالجتماعي 
وهو أحد املؤسسات املالية اإلقليمية 
العربية »ال� 5« والذي له باع طويل 
ف����ي متويل املش����اريع التنموية. 
وأض����اف أن الصن����دوق العربي 
»متمك����ن« لتنفيذ ه����ذه املبادرة 
وكذلك القرارات املتعلقة بقرارات 
القمة االقتصادية ومبا مت االتفاق 
عليه بني ال����دول العربية وكذلك 
العربي����ة املتخصصة.  املنظمات 
وأش����ار إلى أن املنظمات العربية 
تسعى إلى تنفيذ التمويل الذاتي، 
مستدركا بأنها سعت إلى متويل 
هذه املنظمات، داعيا تلك املنظمات 
إلى عدم االستعانة بالدعم احلكومي 
وستكون ذاتية التمويل وذلك اقتداء 
ببعض املنظمات العربية الرائدة 
كاألكادميية العربية للنقل البحري 
واحتاد اإلذاعات العربية واملنظمة 
العربية للتنمي����ة اإلدارية والتي 
التمويل  تس����عى للحصول على 

الذاتي. 

إشكالية البطالة 

وبدوره ق����ال الوزير املفوض 
مدي����ر ادارة احلماية االجتماعية 
مبنظمة العمل العربي خليل أبو 
خرمة ان حضور منظمات العمل 
العربي تأتي عادة ملساندة ومشاركة 

األسدي: التكتالت العربية عليها أن تعي دورها في تسهيل التجارة البينية 

أبوخرمة: 5 ماليين فرصة عمل مطلوبة لخفض نسبة البطالة إلى 50% في العالم العربي

الظفيري: 2 مليار دوالر استثمارات »الديار القطرية« 
في مصر وعالقاتنا االقتصادية متميزة

نفى مدير ادارة الشؤون االقتصادية بوزارة األعمال والتجارة 
القطرية سعود الظفيري في تصريح خاص ل� »األنباء« ما يتردد 
عن أن العالقات االقتصادية بني مصر وقطر قد تأثرت بسبب ما يتم 
تداوله حول وجود خالفات على املستوى السياسي بني البلدين، 
واصفا العالقات االقتصادية ب� »املمتازة«، موضحا أن استثمارات 

»الديار القطرية« في مصر تبلغ 2 مليار دوالر.
وقال إن هناك استثمارات للقطاع اخلاص القطري في مصر تتركز 

في االستثمار العقاري وغيره، إال أن قيمتها غير »معروفة«. 
وكرر قوله إن العالقات االقتصادية بني اجلانبني تسير بشكل 
»جيد« وهي في منو مس����تمر مش����يرا إلى أن هن����اك الكثير من 

املشروعات املشتركة بني اجلانبني. 
وعما إذا كان تأسيس شركة للغاز بني مصر واجلزائر ستؤثر 
سلبا على قطاع الغاز في قطر وانخفاض صادراته قال ليس هناك 
أي تأثير ونحن نسعى في إطار جتارب التعاون العربي املشترك 

لتعزيز اإلمكانات العربية مبا يعزز مكانة وقدرة البلدين. 
وقال الظفيري إنه قد ورد إلى قطر كتاب رس����مي من اجلهات 
املعنية لعمل مبادرة مماثلة ملبادرة صندوق احلياة الكرمية على 

مس����توى الدول العربية، الفتا الى أن تلك املؤسسة قد يكون لها 
برنامج عمل مختلف، إال أنها س����تلبي الغرض الذي وضعت من 

أجله مبادرة صندوق احلياة الكرمية.
وحول توقعاته لتنفيذ مش����روع الربط الكهربائي املوحد بني 
الدول العربية، أوضح الظفي����ري أن دول مجلس التعاون بدأت 
في عملية تنفيذ هذا املش����روع مثلما هو موجود في دول املغرب 
العربي، كم����ا أن هناك ربطا كهربائيا بني مص����ر واألردن مرورا 
بس����ورية ولبنان، آمال أن يكون الرب����ط الثنائي متهيدا لتحقيق 
الربط اجلماعي بني الدول العربية. ولفت الى أن هناك مش����روع 
الربط البري بني الدول العربية ودراسة إمكانية وضعها موضع 
التنفيذ، مش����يرا إلى أن القمة العربية االقتصادية وضعت أسسا 
لتنفيذ املشاريع العربية املشتركة، متوقعا أن تشهد قمة القاهرة 

االقتصادية تنفيذا ملجموعة كبيرة من املشروعات املطروحة. 
ووافقت اللجنة االقتصادية في اجتماعها باإلجماع على إنشاء 
منظمة للمحميات الطبيعية وهو مقترح مقدم من السعودية ومتت 
املوافقة عليه من جميع ال����دول العربية، موضحا أنه يتم حاليا 

إعداد الالئحة لتنفيذ هذه املنظمة.

الظفيري: الصندوق العربي »متمكن« ولديه القدرة على تنفيذ أي مبادرة 

اللجنة االقتصادية ناقشت توصيات مهمة في يومها الثالث من دورتها الـ 85

خالل اللقاء الذي أقامته لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية بجمعية المحامين الكويتية

الملكية الفكرية من أهم الحقوق الواجبة حمايتها 
للمساهمة في التنمية االقتصادية 

القبندي: »الرتاج لالستثمار« تسعى 
لتنفيذ خطط نمو وتوسع طموحة

قال العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة 
الرتاج لالستثمار جهاد القبندي ان الشركة تسعى 
لترسيخ جتربة الش����راكة اإلستراتيجية بني شركة 
الرتاج لالستثمار والشركات التي ميثلونها التي تقوم 
على الشراكة وليس االستحواذ، واملساهمة في دفع 
كل شركة للتحول من أسلوب العمل الفردي والعائلي 
إلى العمل املؤسسي مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات 
قانونية وإدارية حتت إشراف فريق عمل متخصص، 
ثم قدم عرضا عن شركة الرتاج لالستثمار، ضمنه 
حملة عن اخلطط االستثمارية للشركة في عام 2010 
ومن أبرزها: العمل على تأسيس صندوق للملكيات 
اخلاصة برأسمال 100 مليون دوالر بالتعاون مع إحدى 
اجلهات االستثمارية العاملية، واالستثمار في شركة 
للمواد الغذائية في إحدى الدول العربية الش����قيقة، 
وسلسلة مطاعم في إحدى الدول اخلليجية، وكذلك 
مصنع للعصائر في إحدى الدول اخلليجية، باإلضافة 
إلى بعض املشاريع الصحية التي تعمل شركة الرتاج 

القابضة على دراستها وتقييمها.
جاء ذلك عقب االجتماع االول الذي يضم جميع 

الشركات التابعة للرتاج لالستثمار.

الرتاج القابضة

من جهته، قدم رئي����س مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب لشركة الرتاج القابضة عبداهلل القبندي عرضا 
عن أعمال الشركة خالل الفترة املاضية، والتوجهات 
املستقبلية، وقال إن نشاط الشركة االستثماري يتركز 
على القطاع الصحي، وقامت منذ تأسيسها في شهر 
ديسمبر 2007 بامتالك حصص أساسية في كل من 
شركة الدلتا للصناعات الدوائية والشركة الفرعونية 
لصناعة األدوية )جمهورية مصر العربية( والشركة 

الوطنية للصناعات الدوائية )سلطنة عمان(، حيث 
حققت كل واحدة منها منوا في حجم املبيعات والعوائد 

خالل عام 2009.
من جانبه، اشار رئيس مجلس إدارة شركة مجدي 
لألغذية فهد الكنيمش الي أن اإلعالن عن تأس����يس 
الشركة في أواخر شهر مايو 2008 بالشراكة ما بني 
شركة الرتاج لالستثمار وأصحاب شركة مركز مجدي، 
ش����كل نقطة حتول في مس����يرة »منتجات مجدي« 
الشهيرة من البهارات واحلبوب واألعشاب املطحونة 
التي عرفتها الكويت منذ عام 1961، باجتاه حتول شركة 

مركز مجدي من العمل العائلي إلى املؤسسي. 
أما بخصوص اإلس����تراتيجية املستقبلية للعام 
2010 فقال املدير التنفيذي لشركة مجد لألغذية ماجد 
عبده: انها تش����مل عدة خطوات أساسية من أهمها: 
وضع خطة عمل للتوس����ع في دول مجلس التعاون 
اخلليجي ودول الشرق األوسط، والسعي إلقامة مركز 
إقليمي ملنتجات مجدي في جمهورية مصر العربية 
ننطلق منه باجتاه األسواق األوروبية وأسواق دول 
شمال أفريقيا وسواها، وبدء التحضير إلنتاج خلطات 
جديدة من البه����ارات وإضافة منتجات جديدة على 

التشكيلة التي حتمل عالمة مجدي.
وبدوره قدم مدير عام ش����ركة اخلبرات العاملية 
للتجهيزات الغذائية Health Company بدر الشلفان 
حملة موجزة عن الش����ركة قائال: إنها تأسس����ت عام 
2005 وكانت أول ش����ركة تق����وم بتجهيز الوجبات 
الصحية في الكويت، بدأت الشراكة مع شركة الرتاج 
لالستثمار في شهر نوفمبر 2008، ويتم العمل على 
تنفيذ خطة متكاملة حتى حتقق الش����ركة منوا في 
حجم املبيعات في عام 2010 يزيد عن 30% عما كان 

عليه في عام 2009.

امللكية الفكرية، وموضوع العالمات 
التجارية، فالكويت من اوائل الدول 
التي وقعت على اتفاقيات دولية 

من اجل العالمات التجارية.
ومن جانبه قالت مديرة إدارة 
الشؤون القانونية بإدارة اجلمارك 
منى القالف: ال تستطيع اي إدارة 
جمارك محلية او دولية ان توقف 
ادخال البضائع املصنفة النه لوال 
القضاة  البضائع، مل����ا عمل  تلك 
ونظروا ملثل هذه القضايا لضبط 
العالمات التجارية.  وبينت القالف 
انه ارتفع عدد القضايا عبر املنافذ 
في اليوم الواحد الى 10 قضايا يتم 

ضبطها عن طريق املنافذ.
ومن جانبه قال مراقب التدقيق 
واملتابعة في ادارة اخلبراء سليمان 
املغربي ان األعمال الفكرية سواء 
كانت أدبية أو فنية أو موسيقية 
أو صناعية أو سينمائية بحاجة 
الى حماية حقوق مؤلفها السيما 
ان وسائل النسخ والطبع احلديثة 
تس����اعد على تع����رض املؤلفات 
ال����ى ضياع  ومجه����ود املؤلفني 
وتتس����بب في فق����دان حقوقهم 
وحتب����ط معنوياته����م، وتعتبر 
الفكري����ة ظاهرة حديثة  امللكية 
مقارن����ة باملواضيع األخرى التي 
عاجلها القانون منذ ظهوره. ومن 
جانبه ق����ال نائب رئيس جمعية 
منتجي برامج الكمبيوتر التجارية 
ملنطقة الش����رق األوس����ط جواد 
الرضا انه البد من تسليط الضوء 
على ظاه����رة قرصنة املعلومات 
وابعادها االقتصادية على املدى 
البعيد، حيث يؤدي خرق قوانني 
امللكية الفكرية الى تباطؤ النمو 
االقتصادي وتراجع اإلقبال على 
االستثمارات احمللية واألجنبية 
في الكويت، ومن هذا املنطلق يعد 
اقتناء نس����خ البرمجيات املقلدة 
وقرصنة املعلومات احد أهم اشكال 
اجلرائم االقتصادية التي البد من 

وقالت الصباح ان هناك نقصا 
في إدارة اجلم����ارك واإلعالم في 
التنس����يق بشكل رس����مي والبد 
عليه����م ان يتعاونوا، لكي نحمي 
الناس الذي����ن يؤمنون باحلقوق 
امللكية الفكري����ة، مؤكده انه البد 
من وجود رقابة من قبل وزارتي 
»املواصالت« و»اإلعالم« واجلهات 
املسؤولة والتي تختص بامللكية 
الفكرية. ومن جانبه قال املستشار 
خالد الهندي: اننا نحتاج الى قضاة 
متخصص����ني للنظر ف����ي قضايا 
حقوق امللكية الفكرية، الن هناك 
بعض القضاة ليس من اختصاصهم 
حقوق امللكية الفكرية، كذلك يجب 
ان يؤخذ حق املؤلف بعني االعتبار 
وان هناك حقوقا ومؤلفات للمؤلفني 
يج����ب ان يأخذوها كاملة، كما ان 
القاضي ال يج����د األدوات الكافية 

حلل النزاع.
وم����ن جانب����ه ق����ال احملامي 
نواف الياس����ني بأنه البد من ان 
تتدخل الس����لطة التشريعية في 
التعديالت، مشيرا الى ان املشرع 
الكويتي اقحم نفسه في أمور ال 
يعي معناه����ا والبعض من أبناء 
الكويت ال يع����رف معنى حقوق 

اذ  في تشجيع اإلبداع واالبتكار، 
يؤمن للمبدعني ظروفا تنافسية 
وحواف����ز متج����ددة إلبداعاته����م 
واختراعاته����م، ما من ش����أنه ان 
يصب في نهاية املطاف في خانة 
تشجيع االستثمار وتفعيل األنشطة 
االقتصادية وحتقيق نسب عالية 

من اجلدوى االقتصادية.
وأشارت الى انه تعد احلماية 
القانونية للملكية الفكرية الضمانة 
األولى للمس����تهلك في احلصول 
على منتجات أصلية غير مقلدة او 
مزورة، كما انها حتول دون تعرضه 
الى الغش او االحتيال، او اي من 
االضرار املالية والصحية التي من 

املمكن ان تسبب خطرا عليه.
وتساءلت املطر اذا كان هناك 
ضع����ف حلماية حق����وق امللكية 
الفكرية، فم����ا احلل حتى تتمكن 

الكويت من جذب االستثمارات؟
ان م����ن بني  املط����ر  وقال����ت 
التوصيات حلل هذه املشكلة توحيد 
اجلهة القضائية املختصة بالنظر 
في املخالفات ألحكام حقوق امللكية 
الفكري����ة، وان تكون هذه اجلهة 
محكمة قضائية متخصصة، وان 
تسهم في سرعة اجناز اإلجراءات 

وإصدار تنظيم واحد حلماية حقوق 
الفكرية وفقا لالتفاقيات  امللكية 
الدولية، واستجابة للمستجدات 
العاملية، إضافة الى التوصية بقيام 
العاملية بوضع  منظمة اجلمارك 
تعريف موح����د ملوضوع الغش 
التجاري ملنع االنتهاكات الفردية 

املختلفة بني الدول. 
ومن جانبها قالت مديرة إدارة 
امللكية الفكري����ة بوزارة التجارة 
والصناعة د.رش����ا الصباح: البد 
عل����ى الدولة ان تش����رع قوانني 
وتشريعات وطنية تتماشى مع 
الفكري����ة، فنحن نؤمن  احلقوق 
انه اذا كانت هناك إرادة سياسية 
سيكتمل اي شيء، وخصوصا عند 
الدول النفطية، ويأتي ذلك بدعم 
حكومي إلنشاء إدارة تعمل في حق 
املؤلف والتي تندرج حتتها وهو 

املفقود هنا نقص الوعي.
وقالت الصباح انه البد ان يكون 
للجه����ات احلكومية دور مهم في 
إيصال املعلومة، فنحن عندنا نقص 
حتى على مستوى املسؤولني في 
ادارة الدولة، ومستقبال سنواجه 
مشكلة كبيرة ما لم تكن هناك رقابة 

على حقوق امللكية الفكرية.

عاطف رمضان 
أكدت نائبة رئيس جلنة امللكية 
العبدالرزاق على  الفكرية د.نور 
أهمي����ة حقوق امللكي����ة الفكرية، 
مشيرة الى انها تعد من أهم احلقوق 
الواجبة حمايتها لكونها نتاج فكر 
اإلنسان من إبداعات واختراعات، 
وان هذه احلقوق تسمح للمبدع 
باالستفادة واستثمار عمله، األمر 
الذي ينعكس إيجابا في املساهمة 
في حتقي����ق التنمية االقتصادية 
والرخاء االجتماعي والثقافي في 

الكويت. 
 جاء ذلك خ����الل اللقاء الذي 
أقامته امس جلنة حماية حقوق 
امللكية الفكرية بجمعية احملامني 
الكويتية حيث مت مناقشة ضعف 
احلماية العلمية للملكية الفكرية 
مبش����اركة ممثلني عن العديد من 
اجلهات املختصة كالقضاء وإدارة 
اجلمارك ووزارة التجارة والصناعة 

وإدارة اخلبراء.
انه  العبدال����رزاق  واضاف����ت 
التطور والتق����دم بات هناك  مع 
انتهاكات صارخة حلقوق امللكية 
الفكرية كالقرصنة، السيما مع عدم 
وجود رادع حقيقي لذلك، مبينة 
انه ملواجهة تل����ك األزمة البد من 
وجود قوانني فعالة ورادعة والبد 
من تأهيل قضاة متخصصني في 
مجاالت امللكية الفكرية واالستعانة 
بخبراء وتكثيف جهود الضبطيات 
القضائي����ة ملواجه����ة تلك األزمة 
وتعاون اجلهات والش����ركات في 
الدولة. وأشارت الى انه البد من 
تفعيل القوانني الداخلية وإنشاء 
محكمة متخصصة في منازعات 
امللكية الفكرية وتوحيد القوانني 
العربية وضرورة إيجاد تعاون 
عربي مشترك في مجال احلماية. 
ومن جانبها قالت رئيسة اللجنة 
د.عنادل املطر ان احلماية القانونية 
للملكية الفكرية الركيزة األساسية 


