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النون: انتخابي نائبًا لرئيس االتحاد العربي 
لحماية حقوق الملكية الفكرية تقدير للكويت

أسامة دياب
أكد نائب رئيس االحتاد العربي حلماية حقوق 
امللكية الفكرية ورئيس املكتب اإلقليمي لدول مجلس 
التعاون اخلليجي د.براك النون أن انتخابه ملنصب 
نائب رئيس االحتاد العربي حلماية حقوق امللكية 
الفكرية ورئيس املكت���ب اإلقليمي لدول مجلس 
التعاون اخلليجي يأتي تقديرا لدور الكويت الفاعل 
في دعم العمل العربي املش���ترك بقيادة صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
عهده األمني الشيخ نواف األحمد لدعمهما املتواصل 
واملميز في رفع شأن الكويت والكويتيني في احملافل 
العربية والدولية، مش���ددا على ضرورة حماية 
حقوق امللكية الفكرية حلماية املخترعني واملؤلفني 
والكت���اب واصحاب األفكار اإلبداعية في مختلف 

املجاالت العلمية والثقافية واألدبية وغيرها.
ولفت د.النون في مؤمتر صحافي عقده صباح 
امس مبقر مكتب اجلزيرة مبناسبة اختياره نائبا 
لرئي���س االحتاد العربي حلماي���ة حقوق امللكية 
الفكرية ورئيس املكت���ب اإلقليمي لدول مجلس 
التعاون اخلليجي إلى أنه سيبدأ مبخاطبة املسؤولني 
في الوزارات والهيئ���ات املعنية وذات العالقات 
بضرورة تفعيل حماية حق���وق امللكية الفكرية 
والتأكيد على تفعي���ل القوانني املنظمة لها حتى 
تكون الكويت نظيفة من أساليب التقليد والنسخ 
وغيرها من األساليب التي تنتهك حقوق امللكية 

الفكرية.
ولفت النون ال���ى ان هذا االحتاد جاء حلماية 
املخترعني والكتاب وأصحاب األفكار والتكنولوجيا 
من القرصنة، وهذه احلماية تعطي فرصة للدول 
التي تغفل هذا اجلانب لفرض قانون حازم ملنع 
القرصنة وسرقة افكار اآلخرين وجهودهم، مشيرا 
الى ان االبتكار واالب���داع اصبحا مصدرا للميزة 
التنافسية في النظام العاملي احلالي، الفتا الى ان 
امللكية الفكرية والتي لم تدخل في عداد عناصر 
االنتاج في النظرية االقتصادية التقليدية اصبحت 
اآلن الركيزة األساسية ألي جناح اقتصادي سواء 

على مستوى الوحدة أو على مستوى االقتصاد ككل 
موضحا ان صعوبة تفهم مدى حيوية وضرورة 
حماية حقوق امللكية الفكرية من قبل الكثيرين هو 
بسبب الفجوة الشاسعة القائمة بني فكر واحتياجات 

وأولويات الشعوب.
وأش���ار النون إلى ان مفهوم امللكية الفكرية 
يقودن���ا الى احلديث ملعرف���ة طبيعتها فهي ذات 
طبيعة خاصة )مزدوجة( فهي خليط من احلقوق 
العينية والشخصية وهذا ما مييزها عن غيرها 
م���ن احلقوق فهناك نوع مادي ملموس وتتحول 
فيه هذه احلقوق املعنوية لسلع أو مؤلفات مثل 
سلعة األدوية والكتب وهي متنح صاحبها آلية 
االستعمال واالستغالل بالتصرف الكامل من عائدها 
املادي دون ان ينازعه فيه الغير اما النوع الثاني 
فهو معنوي وغير ملموس مثل حق امللكية األدبية 
والفنية )ملكية معنوي���ة فكرية مثال لذلك حق 
تقرير نشر املؤلف ملصنفه وحق نسبه إليه وحق 
االضافة واحلذف منه( وميكن صاحبه من ارتباطه 
بإبداعه الفكري بش���خصه وتبعا لذلك يكون له 
احلق في صون وحماية ابتكاره وابداعه وانتاجه 
الفكري من االنتهاك من قبل الغير هذا الى جانب 
حقه في نسب انتاجه الذهني إليه باعتباره امتدادا 
لشخصيته ووفقا لهذه الطبيعة املزدوجة حلقوق 
امللكية الفكري���ة هناك نتائج مهمة تتمثل في أن 
امللكي���ة الفكرية حق عيني فه���ي بالتالي تعطي 
صاحبها االستئثار بها مباشرة دون التعرض لها 
من احد س���واء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا، 
كونها تعطي صاحبها استئثارا جامعا مانعا واجبا 
عاما على اجلميع مبقتضاه عدم التعرض لصاحبها 
او االس���تفادة واالستئثار بها دون اذن صاحبها، 
وعندما تتع���رض إحدى مفردات امللكية الفكرية 
ألي انتهاك فبموجب القانون فإن لصاحبها إقامة 
الدعوى الكفيلة بحماية حقوقه واتخاذ التدابير 
املؤقتة واملطالبة بإرجاعها واستردادها واملطالبة 
بالتعويض املوجزي الذي يرجع احلق حلالة ما 

كان عليه قبل االعتداء.

أعلن راعي جائزة البغلي لالبن 
الب����ار إبراهيم البغل����ي عن قيام 
اللجنة العليا للجائزة برئاسة مدير 
إدارة املسنني علي حسن بتوزيع 
الكت����اب الوثائقي للجائزة للعام 
2009، الفتا إلى أن توزيع الكتاب 
على عدد من املؤسسات احلكومية 
واخلاصة ووسائل اإلعالم املختلفة 
من شأنه أن يس����هم في حتقيق 
الهدف من اجلائزة. وأضاف البغلي 
أن اجلائزة مستمرة للعام الرابع 
على التوالي بالتنسيق مع وزارة 
الشؤون في تشجيع األبناء على 
البر بوالديهم وتعزيز الس����لوك 

اإليجابي لدى األبناء جتاه فئة كبار السن والتأكيد على 
رد أي سلوك سلبي جتاههم إلى القواعد التي حددها 
الشرع، وتوعية املجتمع باحتياجات املسنني، فضال 

عن تفعيل دور وسائل اإلعالم جتاه قضاياهم.
وحتدث البغلي عن الكتاب الوثائقي، مبينا أنه 
يحتوي على مختصر ملسيرة اجلائزة خالل العام 
املاضي في نسختها الثالثة، ويبرز الشخصيات التي 
مت تكرميها في احلفل اخلتامي ونبذة مختصرة عن 
جهودهم في خدمة وطنهم، كما يضم أسماء الفائزين 
باجلائزة في نسختها الثالثة وحملة عن دور كل منهم 
في البر باملس���نني، مؤكدا أن الهدف من ذلك نش���ر 
الوعي املجتمعي بقضايا املسنني واستثمار جتارب 

الفائزين في هذا اجلانب.
وج���دد البغل���ي دعوته إلى 
جميع املواطنني للمش���اركة في 
اجلائزة، أو في مسابقتي التصوير 
الفوتوغرافي والقصة القصيرة 
اللتني تركزان على فضيلة البر 
بالوالدين، مؤكدا حرصه على بذل 
الهدف  كل جهوده لتحقيق هذا 
النبيل الذي ينبع من شريعتنا 

اإلسالمية وعاداتنا األصيلة.
يذكر أن مس���ابقة التصوير 
الفوتوغرافي تنظمهما اجلائزة 
بالتعاون مع جمعية الصحافيني، 
وتش���مل اختيار أفضل الصور 
الطبيعية امللتقطة في مناسبات مختلفة أو التي 
يتم إخراجها من قبل املصور للتركيز على قضية 
الب���ر بالوالدين في املجتمع، وتق���دم األعمال إلى 
جمعية الصحافيني في موعد أقصاه أول أغسطس 

املقبل.
أما مسابقة القصة القصيرة فتقام بالتعاون مع 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، واملشاركة 
فيها متاحة جلميع الفئات من املواطنني واملقيمني فوق 
س����ن 18 سنة بحيث ال تقل القصة عن ألف كلمة وال 
تزيد على ألف وخمسمائة كلمة. أما اجلوائز فسيحصل 
األول على 750 دينارا والثاني على 500 دينار والثالث 

على 350 دينارا والرابع على 250 دينارا.

للنشء«، باإلضافة إلى استضافة 
فضيلة الداعي����ة بدر احلجرف 
ومحاضرته بعنوان »الناش����ئ 
والبي����ت« وس����يقدم الداعي����ة 
إبراهيم الكفيف محاضرة بعنوان 
»الش����باب الكويتي املبدع« كما 
سيش����ارك القارئ الداعية فهد 
الكن����دري مبحاض����رة بعنوان 
»الناشئ والقرآن«، فيما سيقدم 
صالح املسباح املتخصص في 
التراث الكويتي األصيل محاضرة 
بعنوان »البلدة الطيبة«، وسيتم 
اللهجة  تقدمي محاضرة ح����ول 
الكويتية يتم فيها التعرف على 
املتداولة لدى  القدمية  املفردات 
اآلباء واألجداد يقدمها عبداهلل 
أما محاضرة »كيف  اخلضري، 
أخدم وطني« فسيقدمها د.أيوب 
األيوب، وسيقدم د.خالد الشطي 
القدوة  محاضرة »مناذج م����ن 
احلس����نة من التاريخ الكويتي 
العريق«، كما س����يقدم الداعية 
العوي����د محاضرة  عبدالعزيز 

بعنوان »مبدعون كويتيون«.

املنظمة مللتقى ش���باب الكويت 
األول جابر العنيزي أن امللتقى 
العديد من األنشطة  سيتضمن 
من ن���دوات ورحالت ترويحية 
ومسابقات ثقافية يومية، باإلضافة 
إلى الوجبات اخلفيفة التي سيتم 
تقدميها ألبنائنا الش���باب أثناء 
انشطة امللتقى واجلوائز اليومية 
التي سيتم توزيعها ضمن أنشطة 

امللتقى اليومية.
 وعن ضي����وف امللتقى بنينّ 
العني����زي أن اللجن����ة املنظمة 
حرصت على التنوع والشمولية 
من حيث اختي����ار احملاضرين 
ليتحقق الهدف األبرز من إقامة 
امللتقى، فهو ملتقى تربوي وطني 
شرعي، وعليه كانت احملاضرات 
تتسم بتلك الشمولية من خالل 
استضافة نخبة من احملاضرين 
املتميزين، فقد متت استضافة 
الباحث الفلكي د.صالح العجيري 
لتقدمي محاضرة بعنوان »قصة 
جناحي« ود.ط����ارق الطواري 
مبحاض����رة »قص����ص وعب����ر 

اجلميل من أج���ل الكويت، فمن 
أهداف امللتقى تبيان ما يجب أن 
املواطن الصالح جتاه  يقوم به 
بلده ومجتمعه وبث روح التنافس 
البناء في الشباب خلدمة دينهم 
الرقابة  ومجتمعهم من خ���الل 
الذاتي���ة والتوجي���ه الصحيح 
والشعور مبراقبة اهلل عز وجل 

لعبده في سره وعالنيته.
من جهته بنينّ رئيس اللجنة 

واضحة بتقدمي ما يناسب الفئة 
العمرية املستهدفة والتنسيق مع 
نخبة من الشخصيات الدعوية 
البارزة في املجتمع، وما نأمله هو 
حتقيق امللتقى لألهداف املرجوة 
منه وحضور أكبر قدر ممكن من 
الكويتي للمشاركة في  الشباب 
الثقافية والترويحية  االنشطة 

املصاحبة للملتقى.
وبني ان امللتق���ى يهدف إلى 
تثقي���ف الش���باب ذوي الفئ���ة 
العمرية من 10 س���نوات إلى 15 
س���نة بأحكام الدين اإلس���المي 
السمحة وتعزيز املفهوم الصحيح 
للمواطنة، ونبذ التعصب الطائفي 
والقبل���ي، باإلضافة إلى تثقيف 
الشباب الكويتي بتاريخ الكويت 
احلبيب���ة والذي يعتب���ر مليئا 
باإلجنازات الزاخرة التي نفخر 
بها جميعا خاصة فيما قدمه اآلباء 
واألجداد م���ن تضحيات لرفعة 
وطننا والوقوف يدا واحدة في 
بناء الوط���ن، وتلك التضحيات 
ه���ي ما ورثناه م���ن ذلك الزمن 

أك���د وكي���ل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلس���المية املساعد 
لشؤون املساجد وليد الشعيب 
تبني الوزارة املشروعات التي تهم 
املجتمع وترتبط به ارتباطا وثيقا، 
مشيدا باجلهود املبذولة إلجناح 
انشطة ملتقى شباب الكويت األول 
حتت شعار »للكويت شبابها« 
وال���ذي تنظمه إدارة مس���اجد 
محافظة الفروانية وهو ما يأتي 
ضمن توصيات مجلس الوزراء 
الدولة بإقامة برامج  ملؤسسات 
لتهيئة الشباب وتعزيز إحساسهم 
بالروح الوطنية ونبذ العصبية 

الطائفية والقبلية.
الوزارة  ان  الش���عيب  وقال 
العطلة  ال���ى اس���تغالل  تهدف 
الصيفية لتوعية الشباب وتوفير 
الندوات واحملاضرات التي تدعم 
ذلك اجلانب من خالل انش���طة 
امللتق���ى الذي س���ينطلق اليوم 
وملدة أس���بوعني وبإشراف من 
األعض���اء العاملني ف���ي اللجنة 
الذين بذل���وا جهودا  املنظم���ة 

لصاحب »المفردات« حال تعرضها النتهاك الحق في إقامة دعوى لحمايتها

وليد الشعيب

د.براك النون خالل املؤمتر الصحافي

غالف الكتاب الوثائقي

البغلي: توزيع الكتاب الوثائقي لـ »االبن البار«  2009

الشعيب: ملتقى »للكويت شبابها« اليوم للتثقيف بأحكام الدين اإلسالمي

جدد دعوته للراغبين في المشاركة بالجائزة بسرعة تقديم الطلبات

إبراهيم البغلي
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نقل عف�ش
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ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

�صيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

 99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور
99240067حممود - 97390457اأحمد

24742623)

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�صالمية

للبيع �صقة يف لبنان
يف منطقة فالوقة

للبيع بيت دورين
و�سرداب �سارع عام زاوية 

م�ساحة 950م2 مدخل املنطقة 

للبيع باالندل�ش
زواية م�ساحة 507م2

�سوم 190 األف

للبيع 3 اأدوار و�صرداب
دخل 1750د.ك يف �سباح 

النا�سر واجهة 25م

66264573  - 90099075  - 99139003

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة


