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النادي العلمي يحتضن المعرض الدولي الثالث لالختراعات في الشرق 

األوسط 3 نوفمبر تحت رعاية صاحب السمو األمير

مخترعو الكويت سجلوا 120 اختراعًا في 8 سنوات فقط وحصدوا عشرات الجوائز العالمية
200 مخترع من 40 دولة و250 متطوعًا ومتطوعة في المعرض الدولي الثالث

52 ألف دوالر جوائز للمخترعين الفائزين بالمراكز الـ 5 األولى

المخترع والمستثمر 
في المعرض الثاني

نفط.. ومخترعون

القطاع الخاص

حرص النادي على تنظيم هذا املعرض الدولي 
منذ العام 2007 وبعد تلمسه وجود الكثير من 
العقبات التي تقف حجر عثرة بني املخترعني 
واملستثمرين قرر في املعرض الثاني الذي أقيم 
في العام 2008 أن يعمل على التقريب فيما بني 
املخترع واملستثمر، ويعمل على كسر احلواجز 
فيما بينهما، واملتمثل في تبني ش����ركتني من 
القطاع اخلاص الختراعني كويتيني، اضافة الى 
تعيني احد املخترعني حتت مسمى مخترع في 
احدى شركات القطاع اخلاص، ومن أجل ذلك 
خصصت اللجنة املنظمة للمعرض يوما من أيام 
املعرض الثاني للمس����تثمرين ورجال األعمال 

للتعرف على ما يقدمه املخترعون.

لعل أهم ما أبرزه املعرض الدولي لالختراعات 
في الشرق األوسط ومنذ إقامته هو أن الكويت 
ليست بلدا يصدر النفط فقط بل يصدر مخترعني 
أيضا ومتلك قاعدة ال يستهان بها من املخترعني 
وهو األمر الذي اثبتته مش����اركات املخترعني 
الكويتيني ف����ي املعارض العاملية وهو ما أكده 
رئيس جلنة املتابعة والتنسيق د.آدم املال، قائال 
في تصريح صحافي له: ان من اهداف املعرض 
التأكيد على ان الكويت ليست دولة نفطية فقط 
بل دولة مقبلة على العديد من الصناعات وذلك 
تلبية للرغبة االميرية الس����امية في أن يكون 
لدينا املنتج الكويتي وعدم االعتماد على شراء 
التكنولوجي����ا من اخل����ارج حيث ان املعرض 
يساهم بش����كل كبير في املضي قدما بتحقيق 

تلك الرغبة االميرية السامية.

مع انطالقة املعرض األول ش����ارك القطاع 
اخلاص بش����كل جزئي ملموس وس����اهم عبر 
املعرض الثاني أيضا، ولكن عددا من املساهمات 
الفاعلة سواء في الرعاية أو تقدمي التسهيالت 
التزال دون الطموحات، فاملعرض لكي يصبح 
أكثر من السابق وأكثر فاعلية وينطلق بعيدا 
البد من أن يضع القطاع اخلاص ثقله في هذا 
املعرض حتى لو بطريقة املش����اركة اإلعالنية 
عبر الرعاية، لكون املعرض ال ميثل قطاع النفع 
العام ممثال في النادي العلمي، بل ميثل الكويت 
كلها ويرفع من اسم الكويت عاليا، ما يعني أن 
مشاركة القطاع اخلاص ليست فقط ضرورية 

بل الزمة بل أيضا واجبة.

جوائز قيمة للمخترعني

متابعة الحد املخترعني

متابعة الحدث االختراعات

اختراع كويتي جديد حتت الشرح

املعرض يهدف 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 خارط���ة التقدم العلمي والتكنولوجي من خالل 
مشاركة أكبر عدد من املخترعني الكويتيني والعرب، 
كم���ا حرص القائمون على الن���ادي وخالل املعارض 
االول والثاني والثالث أيضا الى أن يكون املعرض ذا 
أهداف رئيسية وليس مجرد واجهة عرض فقط، فمن 
االهداف هي وضع الكويت على خارطة الدول احلاضنة 
للمخترع���ني بل ووضعها عل���ى خارطة االختراعات 
العاملية وهو أمر قد حتقق منذ املعرض االول، والهدف 
االسمى كان تشجيع املخترعني الكويتيني واشراكهم 
في هذا احلدث الضخم من أجل االحتكاك مبخترعني 
زمالء لهم من كل االقطار ملنحهم حافز املنافسة وتقدمي 
االفضل كونهم ميثلون بلدهم في معرض يقام فيه وهو 
ما حتقق أيضا خ���الل املعرضني االول والثاني كذلك 
أصب���ح املخترعون في الكويت ينتظرون هذا احلدث 
بفارغ الصبر بل ويقدمون أفضل ما لديهم ويحرصون 
على رفع اسم بلدهم عاليا في محفل يقام بينهم، وكان 
الهدف الرئيسي هو جمع املستثمر والتاجر باملخترع 
وايج���اد أرضية التقاء بني الطرف���ني، وهو ما حتقق 
أيضا عبر ورش العمل والعرض الذي شهدته صالة 
املعرض االول والثاني، ورغم أن نس���بة االختراعات 
عامليا التي تصل الى الصناعة فبالكاد تصل الى %2، 
وهي نسبة عاملية، ذلك نظرا الن كثيرا من االختراعات 
العلمية تكون كلفة تصنيعها باهظة أو غير مجدية، 
ولكن نس���بة ال� 2% التي جت���د طريقها الى خطوط 
االنتاج في الش���ركات العاملية املصنعة وتتحول الى 
منتج اس���تهالكي ويجد طريقه الى املستهلكني ميكن 
أن يك���ون ملخترعي الكويت نصي���ب منها خاصة أن 
املخترعني الكويتيني خالل املعرضني االول والثاني بل 
واملعارض العاملية التي شاركوا بها قدموا اختراعات 
حازت جوائز من تل���ك املعارض العاملية، وكذلك في 
املعرضني االول والثاني وكثير منها القت استحسانا 

من اجلمهور الذي زار املعرضني.

النجاح منذ المعرض األول

أثبت املعرض جناحه منذ انطالقته االولى، ولم يكن 
النجاح مسجال فقط في عدد املخترعني املشاركني وال عدد 
الدول املشاركة بل في حجم ونوعية اجلهات املشاركة 
من تلك الدول ولعل مشاركة أكثر من 40 جهة علمية 
من مختلف الدول منذ املعرض االول واستمرار مشاركة 
تلك اجلهات في املعرضني الثاني والثالث أيضا يعني 
جناحا واضحا للمعرض ومن اجلهات الرئيسية التي 
شاركت سواء بدعم معنوي أو مالي أو حتى كجهات 
علمية مبخترعني في املعرض الدولي للمخترعني في 
الشرق االوسط، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، االحتاد 
الدولي للمخترعني )IFIA(، واملنظمة العاملية حلقوق 
امللكي���ة الفكرية وبراءة االختراع )WIPO(، ومعرض 
جنيڤ الدولي للمخترعني )PALEXPO(، وشركة نفط 

.)KOC( الكويت
ومن دول اخلليج العربي مكتب براءات االختراع 
اخلليجي، ومن اململكة العربية الس���عودية مؤسسة 
امللك عبدالعزيز لإلبداع، ومن دولة اإلمارات العربية 
املتحدة ش���ارك كل من نادي اإلمارات العلمي ومعهد 
املهندس���ني الكهربائي���ني واإللكترونيني، ومن مملكة 
البحرين الشقيقة املؤسسة العامة للشباب والرياضة، 

ومن قطر النادي العلمي القطري ومن سلطنة عمان 
ش���اركت األندي���ة العلمية ومراكز األبح���اث، أما من 
جمهورية مصر فش���ارك كل من مركز سوزان مبارك 
)نادي العلوم( وأكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا 
واملركز القومي للتكنولوجيا ومؤسسة األهرام ومركز 
شؤون املشروعات البحثية، ومن سورية جاءت مشاركة 
املركز العلمي السوري، ومن تونس شاركت اجلمعية 
التونسية للمخترعني وكذلك كلية العلوم واالتصاالت 
من جامعة تونس ومن اململكة األردنية الهاشمية شاركت 
اجلمعية العلمية امللكية ومن لبنان جاءت مش���اركة 
األندية العلمية ومراكز األبحاث وكذلك األندية العلمية 
ومراكز األبحاث من املغرب، ومن ليبيا شاركت األندية 
العلمي���ة ومراكز األبحاث املتخصصة، كما ش���اركت 
جميع األندية العلمي���ة واألبحاث من كل من العراق 
والسودان واليمن وليبيا واجلزائر والصومال، وعدد 
من اجلهات العلمية من جمهورية إيران اإلسالمية، ولعل 
املشاركة من الدول الغربية جاءت أيضا اعترافا بنجاح 
املعرض منذ انطالقته األولى فجاءت مشاركة الواليات 
املتحدة األميركية عب���ر مكتب االختراعات األميركي 
USPTO ومكتب أحد احملامني املختصني لتسجيل براءات 
االختراعات األميركية وجامعة ميرالند، ومش���اركات 
من أملانيا أيضا، وكذلك مش���اركة مكتب االختراعات 
األوروبي EPO، ومن سويسرا املنظمة العاملية حلقوق 
امللكية الفكرية )WIPO(، وأخيرا وليس آخرا مشاركة 
معرض جينيفا لالختراعات PALEXPO )املشرف الفني 

على املعرض(.

دانيا شومان 
ستشهد الكويت في التاسع من نوفمبر املقبل اقامة 
املعرض الدولي الثالث الختراعات في الشرق االوسط 
حتت رعاية صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد، 
وسيكون املعرض هو الثالث بعد النجاحني الكبيرين 
الذين حققهما املعرض���ني االول والثاني الذين أقيما 
عامي 2007 و2008 مبشاركة دولية غير مسبوقة في 

منطقة الشرق االوسط.
 وقد وضع املعرض في الكوي���ت ومنذ انطالقته 
االولى عام 2007 على خارطة الدول الراعية للمخترعني 
واالختراعات كونها أول دولة في املنطقة تقيم معرضا 
بهذا احلجم الذي بلغت سمعته حدودا عاملية مبشاركة 
دول خليجية وعربية وغربية عديدة، خصوصا مع 
مش���اركة أكثر من مؤسس���ة علمية اقليمية وعربية 
وعاملية في املهرجان بشكل رسمي ومن بينها املنظمة 
العاملي���ة للملكية الفكرية ومكت���ب براءات االختراع 
االميركي ومكتب براءات االختراعات االوروبي وممثلو 
معرض جنيڤ الدولي الذي يعتبر أهم املعارض العلمية 
لالختراعات على مس���توى العالم أجمع، ما يعني أن 
املعرض حاز اعتراف���ا عامليا ومنذ بدايته، بل وأثبت 
أن الكويت ليست بلدا لتصدير النفط فقط، بل متتلك 
عقوال ش���ابة مبتكرة وضعت الكويت ومنذ سنوات 
طويلة على خارطة االبتكارات العلمية ولعل أبرزها 
فوز املخترع الكويتي أحمد احلشاش بجائزة أوسكار 
معرض جني���ف الدولي والتي تعد أرفع جائزة تقدم 

للمخترعني على مستوى العالم.
ولم يكن اختيار النادي العلمي لتحدي اقامة مثل 
هذا املعرض باملستحيل وال غير املنطقي بحسب كثير 
ممن استطلعت »األنباء« آراءهم اذ ان املكتب الكويتي 
لرعاية املخترعني والذي تأسس في العام 1999 مبكرمة 
أميرية من س���مو االمير الراحل الشيخ جابر االحمد 
اجلابر استطاع مخترعوه أن يسجلوا 120 براءة اختراع، 
واالهم اشتراك معظمهم في احملافل العلمية العاملية 
حيث رفعوا فيها اس���م الكوي���ت وحققوا العديد من 
االجنازات وحصلوا على العديد من امليداليات الذهبية 
والفضية والبرونزية وحصولهم وعن جدارة على أرفع 
اجلوائز، وبلغ عدد اجلوائز العاملية التي حصل عليها 
املخترعون الكويتيون منذ 8 سنوات مضت على انشاء 
املكتب نحو 49 جائزة عاملية ما يعد اجنازا تاريخيا 

للكويت وغير مسبوق في املنطقة.
املعرض الثالث س���ينطلق مبشاركة 200 مخترع 
من 40 دولة وف���ق ما أعلن النادي العلمي، وهو رقم 
يزيد على حجم املش���اركة في املعرض الثاني بنسبة 
12%، كما سيشارك في تنظيم املعرض لهذا العام 250 
متطوعا ومتطوعة بزيادة 100 متطوع، عن املشاركة 
التي شهدها املعرضان االول والثاني بزيادة 40% وهو 
ما يعني اقباال كبيرا حتى على املش���اركة التطوعية 
ملعرض يثبت جناحاته عاما بعد آخر، وتصل جوائز 
معرض هذا العام الى 52 ألف دوالر لعموم املشاركني 
املخترعني في املعرض الذين سيتس���ابقون على نيل 
جوائزه اخلمسة االولى، فيما تخصص أيضا مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي جوائز بقيمة 15 ألف دوالر توزع 

على الفائزين الثالثة االوائل من مخترعي الكويت.

بين المعرضين االول والثاني

ويهدف املعرض كما أعلن النادي العلمي احلاضن 
الرئيسي واحملرك لهذا احلدث العمالق بحسب حديث 
لرئيس مجلس ادارة النادي العلمي اياد اخلرافي الى أن 

تصدّر المخترعـين
الكـويت

رعاية كاملة واهتمام كبير باملخترعني


