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خالل االجتماع العشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية

الوقيان: ارتفاع سقف الطموحات التنموية يفرض جهدًا أكبر 
للقيام بعملية التخطيط المنظم في دول التعاون

رندى مرعي
أكد األمني العام للمجلس األعلى لألمانة 
العامة للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان 
ان االجتماع العش���رين للجنة الوزارية 
للتخطيط والتنمية يقوم باعتماد تصديق 
ق���رارات مت االتفاق عليها ف���ي االجتماع 
الذي سبق عقده لوكالء وجلان التخطيط 
والتنمية في دول مجلس التعاون وأهمها 
استراتيجية التنمية الشاملة املطورة والتي 
سيتم رفعها الى املجلس الوزاري ومنه الى 
املجلس األعلى بعد موافقة غالبية الدول 
األعضاء عليه���ا. وانه مت خالل االجتماع 
التطرق الى املوقف م���ن البطاقة الذكية 
واس���تخدامها للتنقل داخل دول مجلس 
التعاون وارفاقه���ا باملعلومات الصحية، 
اضافة الى بحث االستراتيجية االحصائية 

وما يتعلق باإلطار العام لها.
وتابع الوقيان في تصريح عقب االجتماع 
الوزاري���ة للتخطيط  العش���رين للجنة 
والتنمية انه مت تناول العديد من الدراسات 
املتعلقة بدول مجلس التعاون ككل والعديد 
من القرارات املتعلقة بقضايا تنموية داخل 

دول مجلس التعاون.
وفي كلمة ألقاها الوقيان نيابة عن نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان ووزير الدولة 
لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد قال ان 
هذا اللقاء يأتي ضمن اجلهود املش���تركة 
والرامية الى التعامل مع املستقبل بكل ما 
يحمله من حتديات وفرص تنموية في ظل 
مناخ اقتصادي سريع التغير، فمازالت دول 
مجلس التعاون تتعامل مع اآلثار السلبية 
لألزمة املالية العاملية من انخفاض لألسعار 
القياسية للنفط واملسجلة قبل بروز األزمة، 
والتأثير االقتصادي املباشر لهذه األزمة على 

املؤسسات املالية واالستثمارية وعلى خطط 
التوسع الطموح في املنطقة، ودخول العالم 
في انكماش اقتصادي وتباطؤ في النمو ال 
يتوازى مع حجم الزيادة في عدد السكان 
العاملي. وزاد لقد بادرت دول املجلس بوضع 
خططها للحد من منو هذه األزمة وجتاوز 
تبعاتها، بفضل سالمة وكفاءة السياسات 
واالجراءات التي اتخذتها كل دولة من الدول 
األعضاء مبا يتوافق مع طبيعة اقتصادها، 
وفي هذا الشأن، فقد بادر صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد رئيس املجلس 
األعلى ملجل���س التعاون لدورته احلالية 
ورئيس القمة االقتصادية العربية التنموية 
االجتماعية بتفعيل قرارات القمة االقتصادية 
وال���ذي عبر عنه في إعالن الكويت 2009 
واطالق عدة مبادرات من ضمنها املبادرات 
اخلاصة بتشجيع مشاريع القطاع اخلاص 
الصغيرة واملتوسطة في البلدان العربية 
باعتبارها أحد احملركات األساسية لعجلة 

النمو االقتصادي.
وتاب����ع: ان عملية التخطيط للتنمية 
وبناء اخلطط والبرامج واالستراتيجيات 
التكاملية، تعتبر من اهم وظائف احلكومات 
والدول، كونها تعبر عن املسار املستقبلي 
لرفع مس����توى ج����ودة حي����اة املواطن 
االقتصادي����ة والصحي����ة والتعليمي����ة 
واالس����كانية وذلك في ظ����ل التحديات 
املختلفة التي تواجهها دول مجلس التعاون 
التنويع االقتصادي وازالة مصادر  مثل 
االنكشاف والتعامل مع حتديات الهجرة 
والعمالة والتركيبة الس����كانية وقضايا 
التنمية املس����تدامة، واوضح الوقيان ان 
حتديات الوضع التنم����وي اليوم لدول 
مجلس التع����اون يختلف عنه قبل عدة 
عقود من الزمن، فدول مجلس التعاون 

اخلليجي استطاعت عبر فترات من النمو 
من حتقيق اجنازات عمرانية ومؤسسية 
كبيرة، كما ان التوسع في التعليم الرسمي 
والعال����ي واالبتعاث الى اخلارج قد افرز 
جيال من القيادات الوطنية املؤهلة والقادرة 
على حتمل املسؤولية واملساهمة في بناء 
املستقبل، لكن العبء التنموي قد ازداد مع 
مرور الزمن، وقد ادى التطور التكنولوجي 
واستخدام منتجاته في االسوق العاملية 
التي استنزاف كبير ومتواصل للموارد 
احملدودة، في حني ان سقف الطموحات 
التنموية لشعوب دول مجلس التعاون في 
ارتفع، ما تطلب جهدا اكبر للقيام بعملية 
التخطيط املنظم على املستوى االقليمي 
للمواءمة بني الطموحات التنموية لشعوبنا 
واستدامة التنمية لدولنا واحلفاظ على 
التوازن البيئي في مجتمعاتنا، كما استلزم 
اش����راكا فعاال ملختلف فئات املجتمع في 
املش����اركة في التنمية وقط����ف ثمارها، 
وتطل����ب توافر جهد اكبر لرصد وقياس 
اآلثار الفعلية للجه����ود التنموية وبناء 
املؤشرات ومصفوفات متكاملة احصائية 

لترشيد اتخاذ القرارات التنموية.

الخطة التنموية

وجدد الوقي���ان تأكيده على ان خطة 
التنمية الس���نوية للكويت ه���ي اللبنة 
التنفيذية االولى التي نسعى من خاللها الى 
تنفيذ سياسة ورؤية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بتحويل الكويت الى 
مركز مالي وجتاري يؤثر ويتأثر ويتفاعل 
مع دول اجلوار، وقد ارتكزت هذه اخلطة 
على عدد من املشروعات التنموية التي مرت 
وفق االطر الدستورية ومتت املوافقة عليها 
اخيرا في مجلس االمة للبدء في التنفيذ 

املنظم للمش���روعات في الدولة، وتسعى 
اخلطة في مجملها ال���ى حتقيق عدد من 
املشروعات التنموية الكبرى، كما تشجع 
اخلطة على اشراك املواطنني من خالل انشاء 
الشركات املساهمة كأداة متويل وآلية تنفيذ 
لبعض املشروعات التنموية ذات اجلدوى 
االقتصادية في السوق، وتتضمن اخلطة 
مشروعات تنموية على مستوى كل جهة 
حكومية تعنى بتحقيق السياسات الواردة 

بخطة التنمية متوسطة االجل.

المسيرة التنموية

وفي كلمته قال االمني العام املس���اعد 
للش���ؤون االقتصادية ف���ي دول مجلس 
التعاون محمد املزروعي ان هذا االجتماع 
يأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية ال�29 
على انش���اء هذا املجل���س وما حققه من 
اجنازات عل���ى جميع االصعدة يفخر بها 

مواطنو دول املجلس.
وتابع: لقد قطعت دول املجلس شوطا 
التنموية، واتبعت  كبيرا في مس���يرتها 
منهجا متوازنا لتحقيق التنمية الشاملة، 
وامتازت اقتصادات دول مجلس التعاون 
باالس���تقرار واملرونة العالي���ة ملواجهة 
الظروف االقتصادية الدولية، يس���اعدها 
في ذلك ما متتلكه م���ن قاعدة اقتصادية 
قوية، وتبذل اللجنة الوزارية للتخطيط 
والتنمية املوقرة جهودا حثيثة ومتابعة 
مستمرة لتنفيذ ما وجه به اصحاب اجلاللة 
والسمو قادة دول املجلس لتعزيز التكامل 
االقتصادي واالجتماعي بني دول املجلس 
وتذليل العقبات التي تعترضه ليتواكب 
مع تطلعات مواطني دول املجلس والتعامل 
بكفاءة واقتدار مع التطورات واملستجدات 

االقليمية والدولية؟

املشاركون في اجتماع وزراء التخطيط والتنمية د.عادل الوقيان متحدثا

»الهالل األحمر« ومؤسسات شبه حكومية تمثل الكويت في تلقي المساهمات

العمار: أبواب »الشؤون« مفتوحة لمنح أي ترخيص 
لجمع التبرعات وفق الضوابط والشروط

بشرى شعبان
أكد مدي���ر ادارة اجلمعيات 
اخليرية واملبرات ناصر العمار 
ان ابواب وزارة الشؤون مفتوحة 
لقبول طلب���ات احلصول على 
تصريح جلمع التبرعات ضمن 
الش���روط والضواب���ط الت���ي 
وضعته���ا بهدف اجناح دورها 
ف���ي حماي���ة العم���ل اخليري 
وتوجيه موارده الى املصارف 

الشرعية.
وكشف خالل مؤمتر صحافي 
عقده في مكتب���ه صباح امس 
ان الشؤون تقوم حاليا بإعداد 

دراس���ة جميع األعمال واجلهود ومساعي اخلير 
التي نفذت ونش���رت في وس���ائل اإلعالم التخاذ 
القرار املناسب في حق املخالفني للقرارات خاصة 
املؤسسات اخليرية املشهرة والتي لم حتصل على 
تصريح رسمي للقيام مبثل هذا األمر فضال عن 
ان من ضمن تلك املواضيع اخلاضعة للدراس���ة 
والتدقيق حتويل اموال التبرعات الى اخلارج دون 
اتباع الوسائل الرسمية املشروعة باالضافة الى ان 
الوزارة قد الحظت ان هناك أفرادا قاموا باملشاركة 
مع آخرين بجمع أموال التبرعات وحتويلها الى 
اخلارج حيث أدرج هذا األمر على جدول أعمال جلنة 
متابعة العمل امليداني اخليري في الكويت لتدارس 
املوضوع وإصدار القرارات املناسبة بشأنها، كما 
تؤكد الوزارة انها لن تتوانى في اتخاذ االجراءات 

القانونية بحق املخالفني.
وقال العمار ان هناك شواهد توضح مدى تعاون 
الشؤون لتحقيق الفزعة االجتماعية وتنمية احلس 
االنساني لدى احملسنني وهذه الشواهد هي ازمة 
2007 عندم���ا حدثت احلرب في لبنان حيث فزع 
الكثير من منظماتنا اخليري���ة وتعاون آخرون 
معها وأصدرت الوزارة في حينها تراخيص مؤقتة 
لتلك األوساط اخليرية وساهمت في حتقيق تلك 
األهداف االنسانية وعليه فإن الوزارة تدرك متاما 
دورها في تسهيل مثل هذه املشاريع وكذلك لديها 
مبوجب القانون السلطة التقديرية ملنح التراخيص 
ملن تراه ولكن في ذات الوقت لن تسمح بالتعدي 

على هذه القوانني املنظمة للعمل اخليري.
واستدرك العمار بأنه لتحقيق رغبة احملسنني 
افرادا وجماعات بالتبرع السخي لصالح اي جهة 
كانت داخل البالد او خارجها هناك قنوات رسمية 
تبدأ مبؤسسات ش���به حكومية وجمعية الهالل 
األحمر التي متثل الدولة في تلقي تلك املساهمات 
وتوجيهه���ا للمحتاجني وقت الكوارث فضال عن 
توجه االخوة احملس���نني الراغبني بالتبرع مبثل 

هذا النوع الى البنوك واختيار 
ما يشاءون من تلك اجلمعيات 

وايداع التبرع لها.
وأشار الى ان الوزارة تؤكد 
ان كل ما بث عبر وسائل اإلعالم 
بشأن قيام بعض اجلهات بتنفيذ 
حمالت خيرية موجهة لصالح 
جهات خارج البالد غير مرخصة 
من قبل الوزارة ولم يصدر لها 
اي تصريح ألي جهة للقيام مبثل 
هذا العمل الذي يتطلب أوال ان 
تكون هذه اجلهات املنظمة جهات 
مش���هرة تكتس���ب الشخصية 
القانونية  االعتبارية والصفة 
وان تكون من اجلهات املسموح لها بالقيام بجمع 
التبرعات اما فيما يتعل���ق بتوجيه تلك األموال 
للخ���ارج فإن الوزارة تؤكد على اهمية احلصول 
على موافقة اجلهات املعنية في البالد مثل البنك 

املركزي ووزارة الداخلية.
وأضاف العمار ان الوزارة توجه تنبيها للمحسنني 
واملتبرعني بأخذ احليطة واحلذر وعدم التبرع اال 
للجه���ات املصرح لها من قب���ل الوزارة واجلهات 
املعنية األخرى، مؤكدا في الوقت نفسه على اهيمة 
احترام القانون وق���رارات مجلس الوزراء املوقر 
والقرارات الوزارية املتعلقة بتنظيم العمل اخليري 
في الوقت الذي تس���جل الوزارة الشكر والتقدير 
واالمتنان العظيم للمبادرات االنس���انية لالخوة 
احملس���نني الكرام على فزعتهم لنصرة اخوانهم 
املسلمني ولكن وفق مبدأ احترام القانون واحلفاظ 

على سمعة ومسيرة العمل اخليري.
وأهاب مدير ادارة اجلمعيات اخليرية واملبرات 
باملتبرعني وكذلك بجميع الصحف اليومية والقنوات 
الفضائية عدم السماح ألي احد باإلعالن عن جمع 
التبرعات واستجداء احملسنني دون احلصول على 
موافقة وزارة الش���ؤون تنفيذا لقرارات مجلس 
الوزراء رقم 867 الص���ادر حتت رقم 36 بتاريخ 

السابع من أكتوبر 2001.
وحول ان كانت الشؤون على رأس جهة تنظم 
عملية التبرعات وقت الكوارث اوضح العمار ان هذا 
من الطبيعي ألن الكويت بلد مؤسسات وجمعية 
الهالل األحمر ممثلة عن الدولة ولن متانع في اصدار 
املوافق���ة او التصريح ألي حملة جلمع التبرعات 
شريطة ان تكون اركانها مؤسسات تكتسب الصفة 
القانونية والرسمية حتى لو كانت غير مصنفة 
بأن تقوم بأعمال اخلير وهذا اجلزء دليل آخر على 
ان الوزارة تفتح املجال والفرصة ألي مؤسسة ذات 
شخصية اعتبارية بأن تقوم بتنفيذ مشروع خيري 

ولكن هناك أناسا يريدون العمل في اخلفاء.

الوزارة تقوم بحصر كل ما نش�ر في وسائل اإلعالم 
من حمالت خيرية التخاذ اإلجراء الالزم بحق المخالفين

ناصر العمار

أكد أنه يحظى بدعم واهتمام صاحب السمو وأن إقامته ترفع اسم الكويت في المحافل الدولية

إياد الخرافي: نأمل دعم القطاع الخاص لمعرض الكويت لالختراعات
ب�وادر انف�راج األزم�ة االقتصادي�ة تظه�ر مع توقي�ع صفق�ة »زي�ن«.. ومعرض الكوي�ت أفضل م�ن أمثال�ه في ميوني�خ وجنيڤ وس�يئول

متفائلون جدا بعام 2010 فقد ظهرت بوادر انفراج األزمة االقتصادية 
بتوقيع صفقة »زين«، إضافة الى انه خالل مش���اركتنا في معرض 
جنيڤ مؤخرا، قام النادي بإرسال وفد آخر للتسويق للمعرض، وجاء 
التسجيل مشجعا جدا، حيث مت التسويق له عامليا بشكل أفضل من 
الس���نوات املاضية، خاصة بع���د أن أصبح معرض الكويت يصنف 
عامليا وأخذ وضعه على اخلريطة العاملية، وأصبح له سمعة جيدة 
جدا، حيث يقارن مبعارض جنيڤ وكوريا وميونيخ، وال نبالغ إذا 
قلن���ا ان معرض الكويت أفضل من كثير من تلك املعارض من حيث 
التنظيم وحجم املشاركات وخصوصا أن جلنة التحكيم يتم تشكيلها 
من خبراء عامليني من أميركا وجنيڤ ودول أخرى لها باع في مجال 
االختراعات باإلضافة إلى الكويت، لذلك ال نستطيع التخلي عن إقامة 
املعرض في السنوات املقبلة ألن معرضا بهذا الوزن يعتبر مفخرة 

للكويت في املقام األول وللنادي العلمي كجهة منظمة.

أنشطة النادي

من جانبه أكد أمني عام النادي نائب رئيس اللجنة العليا املنظمة 
للمع���رض م.أحمد املنفوحي على أهمية دور اإلعالم في تس���ليط 
الضوء عل���ى ما يقوم به النادي من أنش���طة، واصفا الفضائيات 
واإلعالم املقروء واملسموع بأنه املرآة التي تعكس أنشطة وجهود 
الن���ادي العلمي، منوها باملس���ؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق 
اللجن���ة املنظمة للمعرض ملا له من مكانة بس���بب رعاية صاحب 

السمو األمير له.
وقال: نحن أمام مسؤولية مضاعفة بأن نبذل اجلهد لنكون على 
قدر هذه الرعاية الس���امية، مؤكدا أن املخترع الكويتي يس���ير في 
رحلة حتد منذ تأس���يس املكتب الكويتي لرعاية املخترعني، وانه 
قبل هذا التاريخ لم يذكر اس���م الكويت في احملافل الدولية كدولة 
لديها أي اختراع، وفي العام 2000 ذكر من ضمن الدول التي لديها 

اختراعات ميكن تسويقها في العالم.
وأض���اف: منذ ذلك التاريخ بدأنا نحصد اجلوائز وننافس دوال 
تصرف املليارات من الدوالرات، كما ننافس شركات، وقبلنا التحدي، 
وكان علينا تسويق هذه االختراعات، ولكن »وبكل أمانة وصدق« 
النادي العلمي كجمعية نفع عام ال يستطيع تسويق هذه االختراعات، 
لذا نحن نحتاج جهة ترعى هذه االختراعات، وتكون لديها ميزانيات 
قادرة على تسويق هذه االختراعات، لذلك كانت فكرة املعرض األول، 
وذلك لتيسير احتكاك املخترعني الكويتيني مع املخترعني األجانب، 
وقد حققنا الكثير من األهداف، فاملعرض األول شارك به 24 دولة، 
والثاني زادت املشاركات إلى 35 دولة وزار املعرض أكثر من 22 ألف 
زائر، أما عن اجلوائز املقدمة للمخترعني، فمعرض الكويت يعتبر 

ثاني أكبر معرض لالختراعات بعد معرض جنيڤ.
وقال املنفوحي: بدأنا االستعداد للمؤمتر مبكرا لهذا احلدث املهم، 
حيث مت تشكيل اللجان وعقد عدة اجتماعات تنسيقية، وسيكون 
هناك مؤمترات مقبلة لهذه اللجان لتس���ليط الضوء أكثر على هذا 
احل���دث املهم، ونتمنى أن تتحقق أهدافنا، مش���يدا بالدور املتميز 
ملتطوعي النادي الذين يزي���د عددهم عن 200 متطوع ومتطوعة، 
مشيرا الى ان املجتمع الكويتي عامة وأعضاء النادي خاصة جبلوا 

على العمل التطوعي.

معرض الكويت حظي باهتم���ام دولي كبير، ووضع الكويت على 
خارطة العالم، خصوصا بعد اعتماد الكويت كدولة داعمة حلقوق 
امللكية الفكرية، ومت تصنيف الكويت األولى في الوطن العربي في 

دعم املخترعني.

شراكة مع مؤسسات المجتمع

وأض���اف أن الطموح اآلن يتمثل في إيجاد ش���راكة بني النادي 
ومؤسس���ات املجتمع املختلفة لدعم املعرض، مش���يرا إلى أهمية 
اختيار الش���ركات الراعية، بحيث يكون لها دور في خدمة وتنمية 
املجتمع، مش���يرا الى انه مت تصنيف الش���ركات الراعية الى راع 
ش���ريك مببلغ 75 ألف دينار واملقترح أن تكون مؤسس���ة التقدم 
العلمي وقد حصلنا على موافق���ة مبدئية منها ولكننا لم نحصل 
بعد على املوافقة الرسمية، وهناك راع ماسي مببلغ 35 ألف دينار 
لش���ركتني، وراع ذهبي ب� 15 ألف دينار ل� 6 شركات، واملجموع 9 
ش���ركات نتمنى دعمها لهذا املعرض املهم الذي يرفع اسم الكويت 

على مستوى العالم.
وأش���ار إلى حرص اللجنة املنظمة على مشاركة أكبر عدد من 
الدول، معلنا حتمل املعرض نفقات إقامة الدول العربية املش���اركة 
طيلة فترة انعقاد املعرض، مؤكدا أن األمل كبير في القطاع اخلاص 

أن يشارك في دعم املعرض. 

األزمة االقتصادية

وحول تأثيرات األزمة االقتصادي���ة العاملية قال اخلرافي: نحن 

العالم، وهو السبب األساسي الذي يحرص عليه النادي.
وأشار الى ان حقوق امللكية الفكرية تعتبر من األساسيات التي 
يجب احلفاظ عليها وانها ال تقتصر على الكتب أو األغاني فقط بل 
تتخطى ذلك وتش���مل األبحاث واالختراعات، الفتا الى ان معرض 
االختراعات يوضح للعامة أهمية امللكية الفكرية للمخترعني، معربا 

عن أمله أن يقوم املعرض بواجبه التوعوي املناسب.
وأضاف، منذ انشاء مكتب رعاية املخترعني في العام 1999، حظي 
املخترعون الكويتيون وألول مرة برعاية األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد، وكانت املرحلة األولى هي كيفية تس���جيل االختراع باس���م 
صاحبه، بحيث يتم حماية صاحب االختراع وحقوقه الفكرية، أعقب 
ذلك املش���اركات الدولية واحلصول عل���ى ميداليات ذهبية وفضية 
وبرونزية، إال ان ذلك أيضا لم يكن ما يطمح إليه املخترعون، لذا انتقلنا 
إلى مرحلة جديدة وهي إقامة معرض االختراعات لرعاية املخترعني 
بالكويت، وكان ضمن أهدافنا التقاء املخترعني باملستثمرين، وحققنا 
جناحا باهرا في املعرض األول، ومت توظيف أحد املخترعني املشاركني 
في املعرض بوظيفة مخترع في إحدى الشركات، كما قامت شركتان 
بتبني اختراعني كويتيني، »رمبا يكون الدرب غامضا والتحركات قد 
تكون بطيئ���ة، لكنها حتما تتجه إلى األمام«، كما مت اعتماد اختراع 

فاطمة القالف من FDA ومت التعاقد مع شركة أجنبية.
وتط���رق اخلرافي إلى موضوع التس���ويق قائال: ان النادي بدأ 
من���ذ أكثر من 3 ش���هور اإلعداد والتجهي���ز للمعرض، حيث متت 
مخاطبة اجلهات األجنبية والتنسيق معها وحتديد املوعد املناسب 
للمعرض حت���ى ال يتعارض مع أي معرض آخر، مش���يرا إلى أن 

دانيا شومان
أعرب رئيس مجلس ادارة النادي العلمي، رئيس اللجنة العليا 
املنظمة للمعرض الدولي الثالث لالختراعات في الش���رق االوسط 
اي���اد اخلرافي، عن بالغ ش���كره وتقديره لصاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد على رعايته السامية للمعرض الدولي الثالث 
لالختراعات في الشرق األوسط، الفتا الى ان املعرض يحظى باهتمام 
بالغ من قبل س���موه الذي يدعم وبشكل كبير أبناء الكويت عامة 

واملخترعني خاصة.
وقال اخلرافي في املؤمتر الصحافي الذي عقد مساء أمس األول، ان 
صاحب السمو يرعى العلم والعلماء ويهتم بأصحاب العقول النيرة 
من أبناء الوطن، ورعايتهم منذ اخلطوات األولى لتسجيل براءات 
االختراع والتكفل بكل ش���يء حتى احلصول على براءة االختراع 
حماية الختراعاتهم، وذلك من خالل دعم مؤسسة الكويت للتقدم 
العلم���ي للمكتب الكويتي لرعاية املخترعني والذي س���اند العديد 
من مخترعي الكويت في تس���جيل براءات اختراعاتهم، اضافة الى 
اشراكهم في احملافل العلمية العاملية والتي رفعوا فيها اسم الكويت 
ورايتها وحققوا خاللها العديد من االجنازات وحصلوا على العديد 
من امليداليات الذهبي���ة والفضية والبرنزية بل انهم حصلوا على 
أرف���ع جائزة متنح في معرض جنيڤ الدول���ي لالختراعات وهي 

جائزة االوسكار.
وأضاف اخلرافي، ان اهتمام صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بهذا املعرض وحرصه على الرعاية للمرة الثالثة على التوالي 
هو بال شك دعم كبير لنا في االستمرارية ومواصلة اجلهود لتنظيم 
املعرض، بل انه وس���ام نضعه عل���ى صدورنا، خاصة ان صاحب 
السمو دائم التشجيع لنا، األمر الذي يعطينا القوة والدافع للمضي 

قدما في مثل هذه االنشطة العلمية.
وأوضح ان اقامة هذا املعرض، من ش���أنه ان يرفع اسم الكويت 
في احملافل الدولة واعتبارها دولة اختراعات، خاصة ان الفترة التي 
استغرقتها الكويت منذ انشاء املكتب الكويتي لرعاية املخترعني، 
وحتى اآلن وهي ال تتعدى 10 س���نوات استطاعت ان حتصل على 
أكثر من 150 براءة اختراع منها العديد من االختراعات الهادفة التي 

ستفيد البشرية في حال تصنيعها وتسويقها.

جذب المستثمرين

وأشار اخلرافي الى ان املعرض يهدف بالدرجة األولى الى جذب 
املستثمرين لساحة املخترعني وكذلك الشركات املهتمة باالختراعات 
وايجاد مساحة من التعاون فيما بني اجلميع واشراك أكبر عدد من 
أفضل املخترعني واملستثمرين ووضع الكويت والعالم العربي على 
خارطة التقدم العلمي والتكنولوجي من خالل مش���اركة أكبر عدد 

من املخترعني الكويتيني والعرب.
وقال ان ما دفعنا ال���ى اقامة املعرض في دورته الثالثة، هو ما 
حققه م���ن جناحات طيبة في دورتيه املاضيتني وخاصة املعرض 
الثاني والذي ش���هد زيادة عدد املشاركني في املعرض والذين بلغ 
عددهم 154 مخترعا ميثلون 53 دولة قدموا أكثر من 174 اختراعا، 
وزيادة عدد مش���اركات الدول العربية، اضافة الى املستوى الراقي 
لالختراعات املشاركة والتي عرض بعضها ألول مرة على مستوى 

إياد اخلرافي وم.أحمد املنفوحي خالل املؤمتر الصحافي


