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د.فيحان العتيبي

د.علي الشمالن

برعاية رئيس الوزراء

»ليس ما يهمنا فقط حصول المخترعين على الميداليات«

انطالق المعرض الدولي العاشر لطاقة المباني الثالثاء

الشمالن: نسعى الستفادة المجتمع
من االختراعات واإلبداعات الكويتية

دارين العلي
حتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد، ينظم معهد الكويت لالبحاث العلمية 
»املؤمتر واملعرض الدولي العاشر لتحسني استخدام 
الطاقة في املباني« في الفترة من 26 الى 28 اجلاري 
حتت شعار »تطبيقات كفاءة الطاقة من اجل تنمية 
مستدامة« بالتعاون مع مختبر انظمة الطاقة التابع 

جلامعة تكساس بالواليات املتحدة االميركية.
وقال مدير العالق���ات العامة واالعالم باملعهد 
اللجن���ة االعالمية للمؤمت���ر د.فيحان  ورئيس 
العتيبي ف���ي تصريح صحافي ان املؤمتر يهدف 
لدعم التعاون وتبادل اخلبرات ونتائج البحوث بني 
الدول املشاركة لتعزيز مفهوم التنمية املستدامة 

ف���ي املباني، وتش���مل موضوعاته تصميم مبان 
ذات استهالك كهربائي منخفض واالستراتيجيات 
املستخدمة في تشغيل املباني لتقليل استهالكها 
والبرامج والسياسات املطبقة في الدول املتقدمة 
للحد من استهالك الطاقة وحتفيز استخدام الطاقة 

املتجددة والبديلة في املباني.
وذكر ان هذا املؤمتر يعقد سنويا في احدى املدن 
الرئيسية في اوروبا والواليات املتحدة االميركية 
وس���تكون الكويت هي الدولة االولى في الشرق 
االوسط التي تستضيف هذا املؤمتر املهم لعام 2010، 
متمنيا ان تعود مخرجات هذا املؤمتر بالنفع على 
قطاعات عديدة في الدولة كالوزارات واملؤسسات 

احلكومية واملكاتب االستشارية والشركات.

سيساهم بشكل كبير في املضي 
قدما لتحقيق تلك الرغبة األميرية 

السامية.
وأشار الى ان املعرض يقدم 
العديد من اجلوائز املتميزة التي 
تقدر قيمتها ب� 53 ألف دوالر، مبا 
يعادل 16 ألف دينار موزعة على 
خمس جوائز، منها جائزة املعرض 
الثالث لالختراعات في  الدولي 
الش���رق االوس���ط واملقدمة من 
النادي العلمي الكويتي جلميع 
املشاركني، وقيمتها 15 ألف دوالر، 
وتقدم للفائز بجائزة املعرض، 
وجائزة مكتب براءات االختراع 
ملجلس التع���اون لدول اخلليج 
العرب���ي وقيمتها 15 ألف دوالر 
وتوزع عل���ى الفائزين باملراكز 
الثالثة االولى للمخترعني من دول 
مجلس التعاون، وجائزة مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي وقيمتها 15 
ألف دوالر، وتقدم لثالثة مخترعني 
كويتيني، وجائزة معرض جنيڤ 
للمخترعني وقيمتها 5 آالف دوالر، 
وجائزة املنظمة العاملية للملكية 
الفكرية )WIPO( وقيمتها 3 آالف 

دوالر.

تلك االختراع���ات، الفتا الى ان 
حصول املخترعني الكويتيني على 
امليداليات أو املشاركة في املعارض 
فقط ليس كافيا، وإمنا يهمنا ان 
جنعل املجتمع يستفيد من تلك 

االختراعات واالبداعات.
ب���دوره، أكد رئي���س جلنة 
املتابعة والتنس���يق د.آدم املال 
أهمي���ة املع���رض ودوره ف���ي 
تس���ليط الضوء على املخترع 
الكويت���ي واالهتمام به وإعطاء 
الفرصة إلشراك أكبر عدد ممكن 
من املخترعني ليشاركوا الهموم 
والشجون نظراءهم من جميع 
العالم وحتديدا من دول  أنحاء 
لها باع وخبرة طويلة في مجال 

االختراعات.
وأشار الى ان من بني اهداف 
املعرض التأكيد ان الكويت ليست 
دولة نفطية فقط، بل هي دولة 
مقبلة على العديد من الصناعات 
تلبية للرغبة السامية حلضرة 
صاحب الس���مو األمي���ر في ان 
يكون هناك املنتج الكويتي وعدم 
االعتماد على شراء التكنولوجيا 
من اخلارج، الفتا الى ان املعرض 

ولفت ال���ى ان مجلس ادارة 
املؤسسة وبتوجيهات من صاحب 
السمو األمير، لم يتردد حلظة في 
تقدمي الدعم لهذا املعرض وغيره، 
مشيرا الى اننا نفتخر مبخترعي 
الكويت من الشباب الذين حازوا 
أعلى التقدير والشهادات التقديرية 
وامليداليات في منتديات عاملية، 
لذا من الض���روري أن نقدمهم 
في مث���ل هذه املعارض العلمية 

واختراعات الشباب املتميزة.
وأعلن انه قريبا ستظهر نتائج 

دانيا شومان
أك���د مدي���ر عام مؤسس���ة 
الكويت للتق���دم العلمي د.علي 
الشمالن أهمية استضافة الكويت 
للمعرض الثالث لالختراعات في 
الش���رق االوسط والذي ينظمه 
النادي العلمي ف���ي الفترة من 
7 - 9 نوفمب���ر املقبل وبرعاية 
سامية من صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، ومبشاركة 
حوالي 40 دولة من جميع أنحاء 

العالم.
وقال د.الشمالن: ليس بغريب 
على صاحب السمو رعاية الشباب 
وأنشطتهم املختلفة، الفتا الى انه 
بتوجيهات من سموه مت انشاء 
مركز صباح األحمد لرعاية املبدعني 
املوهوبني منهم واملخترعني، وجار 
العمل فيه حاليا، اضافة الى ان 
اس���تضافة النادي العلمي ملثل 
هذه املعرض على مستوى العالم 
أجمع، ومبشاركة من حشد من 
املخترعني، ال ش���ك انه مفخرة 
للكوي���ت، فكل الش���كر للنادي 
العلمي على هذه االس���تضافة 

وهذا التنظيم.


