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 طالبات يطلعن على أعمال مشاركات في أحد األجنحة  لؤي اخلرافي  طالل اخلرافي  د. فاضل صفر لدى تفقده املعرض الدولي الثالث لالختراعات 

 تفقّد المعرض الدولي الثالث لالختراعات في يومه الثاني وأشاد بجهود النادي العلمي 

 صفر: ندعم الشباب لخلق جيل يقّدر المسؤولية ويقود الكويت لنهضة أكبر

 دانيا شومان
  اكد وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لشــــؤون البلدية د.فاضل 
صفر ان اهمية معرض االختراعات 
الذي ينظمه النادي العلمي تكمن 
في االختراعات التي قدمتها عدد من 
الدول املتقدمة واملتطورة في مجال 
التكنولوجيا، الفتــــا الى التطور 
الكبير الذي شــــهده املعرض هذا 

العام عن سابقه.
  وأشار د.صفر، خالل زيارته الى 
املعرض الدولي الثالث لالختراعات 
في الشرق األوسط مساء اول من 
امس، إلى احتضان صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد للشباب 
واملوهوبني واملخترعني الكويتيني، 
من خالل رعايته الكرمية للمعرض، 
الذي ميكن الشباب من إبراز قدراتهم 
وابداعاتهــــم ويجعل من إنتاجهم 

إنتاجا راقيا نفخر به جميعا.
  وأكد د.صفر على دعم احلكومة 
الدائــــم لهذه األعمال وتشــــجيع 
الشــــباب لينخرطوا في مثل هذه 
األعمال املفيــــدة، الفتا الى توجه 
احلكومــــة نحو دعم وتشــــجيع 
الشــــباب في مختلف االنشــــطة 
الفكرية واجلســــدية، مما يسهم 
في خلق جيل واع وقوي ومقدر 
للمسؤوليات واملهام، ويقود البلد 
إلى نهضة اكبر لوضعه في موقع 

أفضل مستقبال.

  واعرب عن اعجابه باالختراعات 
املشاركة في املعرض من مختلف 
البلدان العربية واألجنبية، ومنها 
االختراعــــات الفردية التي قدمها 
الشــــباب الكويتــــي فيما يخص 
املعاقني، كذلك اختراع مشــــروع 
فحص اخليول وقدرتها على التحمل 

والسرعة.
  ودعا د.صفر كل جهات الدولة 
والقطاع اخلاص فــــي البالد الى 
تبني موضوع االختراعات، خاصة 
في ظل وجود بنــــد لالختراعات 
واألبحاث العلميــــة في الوزارات 
ميكن استثماره في تطوير األعمال 
وتبني االختراعات، الفتا الى متتع 
البالد بامتالكها للمعاهد العلمية 

ومؤسسة التقدم العلمي.

  مفخرة للكويت

  بدوره، اعتبر رجــــل االعمال 
واحملامي لؤي اخلرافي ان املعرض 
مفخــــرة للكويت واهلهــــا، الفتا 
الى انه فوجئ بهــــذا الكم الهائل 
من املخترعني مــــن مختلف دول 
العالم، مشيدا بتميز االختراعات 
املشاركة وان كان بعضها بسيطا 
اال ان فكرة االختراعات طيبة ومن 
املمكن تطويرها واخلروج بعمل 

يفيد البشرية.
التنظيم    وأثنى اخلرافي على 
الرائع وان جهود الشباب الكويتي 

التي  مضافة، وهو احد العناصر 
اطلعنا عليها، مشيرا إلى أن هذا 
االختراع يستحق مزيدا من دراسات 
اجلدوى ومعرفة التكلفة واثره في 

الكميات االنتاجية الكبيرة.
  وأكد اخلرافــــي على ان البالد 
سباقة في رعاية العلم والعلماء، 
كما أنها سباقة في رعاية املبدعني 
في املجاالت الرياضية واالقتصادية 
انه  واالجتماعية والفنية، مؤكدا 
ليس مبســــتغرب علــــى الكويت 
أن تقود هــــذه التظاهرة العلمية، 
معربا عن أمله ان تتواصل مثل تلك 
األنشطة لتكون للكويت الريادة في 
تلك املجاالت، موضحا ان الرعاية 
السامية من صاحب السمو االمير 
هــــي مكرمة أميريــــة للمخترعني 
واملبتكرين، وشرف للقائمني على 
املعرض، وان دل هذا على شيء فإنه 
يدل على حرص صاحب الســــمو 
على رعاية الشــــباب واملخترعني 

والتجمعات املهنية كاملة.

  مستويات جيدة

  بــــدوره، قال عضــــو مجلس 
التجــــارة والصناعة  ادارة غرفة 
طالل اخلرافي ان املعرض مفخرة 
للكويت والكويتيني، الفتا الى انه 
يلمس تقدما وتطورا مستمرا منذ 
انطالقة املعرض األولى، الفتا الى 
انه وصل ملستويات أفضل بكثير 

من املستويات السابقة، وان اللجنة 
الى  التنظيم تسعى  القائمة على 
التطوير وتالفي السلبيات وتكريس 
االيجابيات، اضافة الى ان احتكاك 
املخترعني الكويتيني بنظرائهم على 
مستوى العالم امر جيد، وان تكون 
الكويت مقرا لهذا التجمع العلمي، أمر 
غاية في األهمية وهو امر مشرف. 
وأضاف، لقد ملست أيضا من خالل 
جولتي في املعرض أن أعضاء جلنة 
التحكيــــم يقومون بواجبهم على 
الساعة لتقييم االختراعات  مدار 
املشاركة في املعرض، مشيرا إلى 
جدية احلكام في عملية التقييم، 
الفتا الى ان التنمية البشرية هي 
جزأ ال يتجزأ من اخلطة التنموية 
التي تســــعى إليها البــــالد اآلن، 
ويفترض أن يكــــون هذا التوجه 
هو جزء أساســــي مــــن توجهات 
اجلهات العلمية وجمعيات النفع 
العام، مؤكدا ان رعاية املخترعني 
هي جزء رئيسي من هذه اخلطة. 
وأكد اخلرافي ان األمر بحاجة الى 
الدعم وان علــــى الدولة دعم مثل 
تلك النشاطات التنموية، الفتا الى 
انه من دون دعم القطاع اخلاص 
واحلكومات واألفراد واملسؤولني 
ملثل تلك النشــــاطات، ال ميكن لها 
أن تســــتمر، والنادي العلمي من 
تلك اجلهات التي حتتاج الى الدعم 

الستمرار النشاط. 

التطوعية واضحة من خالل هذا 
التنظيم الراقي، والذي أثبت براعة 
كبيرة في التنظيم، وأثبت بالفعل 
قدرة الشــــباب على الوصول الى 
مصاف العالم سواء باختراعاتهم 
املعروضــــة أو مجاراتهــــم للدول 
االجنبية املشاركة، مؤكدا أنهم ال 
يقلون شأنا عن دول العالم املتقدم 
في مجال االختراعات أو حســــن 
التنظيم. وأكد ان دعم املخترعني 
لن يكون فقط من اجلانب احلكومي 

امنا أيضا من جانب القطاع اخلاص 
واملستثمرين، الفتا الى انه في حال 
وجود شيء يتناسب مع النشاط 
ويكمل العمل ويعطي قيمة مضافة، 
فال شك سيكون فرصة الستكشاف 
ومجاراة بعض التطبيقات النظرية 
بالواقع العلمي من خالل املنتجات، 
مبديا اعجابــــه باختراع صناعة 
الورق من سعف النخيل، الفتا الى 
انه مع هذا االختراع وبوجود مصنع 
لنفايات الورق فال شك سيكون قيمة 

   لـؤي الخرافي: القطـاع الخاص والمسـتثمرون 
مضافـة قيمـة  يقـدم  مختـرع  أي  مـع  يقفـون 

   طـالل الخرافي: رعايـة المخترعيـن جزء مهم 
مـن خطة التنمية وجـادون في تقييـم االختراعات 

 مجموعة الندمارك تنّظم المسيرة 
الثانية ضمن حملة «حارب السكري»

 أعلنت «الندمارك»، املجموعة الرائدة في جتارة 
التجزئة والضيافة في الشرق األوسط، عن اطالقها 
مســــيرة «حارب الســــكري» في عامها الثاني بدعم 
من وزارة الصحة الكويتية ومعهد دسمان ألبحاث 
وعالج أمراض السكر، وذلك يوم السبت املوافق ٢٧ 
من نوفمبــــر اجلاري. تأتي هذه املبادرة ضمن إطار 
التزامها مبســــؤولياتها االجتماعية حيث تهدف الى 
تعزيز وعي مختلف شرائح املجتمع مبرض السكري 
وأسبابه. وستنطلق املسيرة من نادي اليخوت انتهاء 
باجلزيرة اخلضراء، كما تتوافر اســــتمارة املشاركة 
مجانا لدى فروع مجموعة الندمارك (سنتربوينت، 

ماكس، هوم سنتر، ونيو لوك).
  وقد اطلقت مجموعة الندمارك مسيرتها األولى في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة في عام ٢٠٠٩، وتوسعت 
احلملة في دورتها الثانية هذه السنة لتشمل ٥ دول 
جديدة وهي الكويت وُعمان وقطر والبحرين والهند، 
اضافة إلى دولة االمارات. وتعتزم «الندمارك» مواصلة 
التوسع في العام املقبل لتغطي املبادرة دوال جديدة 

حيث تتواجد مجموعة «الندمارك».
  وتضم حملة «حارب السكري» هذا العام مجموعة 
من األنشطة، تشمل مسيرة للمشي، وفحصا مجانيا 
ملســــتوى اجللوكوز في الدم وذلك في الدول الست 
املشاركة خالل شهر نوفمبر اجلاري. وتعتزم الكويت 
بــــدء الفحص من ٢٤ لـ ٢٥ نوفمبر في جميع متاجر 

الندمارك الـ ١١.
  وبهذه املناسبة، قال  فيبني سيثي، الرئيس التنفيذي 
ملجموعة «الندمارك»: تهدف حملة «حارب السكري» 
إلى ترســــيخ الثقافة والوعي ضد مرض الســــكري 
نوع  ١ و٢ خاصة عند االطفال والشباب، عالوة على 
تثقيف الناس حول عوامل االخطار الشــــائعة لهذا 
املرض. ونحن على ثقة بأن حملة «حارب السكري» 
سيكون لها تأثير ايجابي على مختلف شرائح املجتمع 
وستكون مصدر إلهام وتشجيع للناس على اتباع منط 
حياة نشيطة واعتماد نظام غذائي متوازن للحد من 
املخاطر الصحية. ولذلك نسعى الى تشجيع اجلميع 
لالنضمام إلى مسيرة املشي في ٢٧ نوفمبر اجلاري 
ودعــــم هذا احلدث، حيــــث ان الوعي ميثل اخلطوة 

األولى ملكافحة هذا املرض.
  ومن جانبه، قال ســــايبل باسو، املدير التنفيذي 
ملجموعة الندمارك الكويت: «يزداد انتشار السكري 
في جميع انحاء العالم مبعدالت تنذر باخلطر. وعند 
االطالع على أرقام البحوث حول تأثير السكري في 
هــــذه املنطقة خالل العام املاضي، أدركنا أن نســــبة 
كبيــــرة من األفراد الذين يعانــــون من النوع الثاني 
من مرض الســــكري ال يدركون ذلك. وهذا ما دفعنا 
الى تبني القضية والعمل على املســــاهمة في نشر 

الوعي حولها».
  وأضاف: «باعتبار ان الندمارك مجموعة كبيرة لديها 
ما يزيد على ٩٠٠ من محالت التجزئة في ١٥ ســــوقا 

في مختلف انحاء املنطقة، شعرنا بأن مسؤولياتنا 
متلي علينــــا التواصل مع العمــــالء واطالعهم على 
اهمية اجراء فحوص طبيــــة دورية، واتباع امناط 
حياة سليمة، واملساهمة في نشر الوعي بني مختلف 
شرائح املجتمع. وفي هذه املرحلة، نسعى إلى التركيز 
على هذه الرســــالة من خالل التعاون مع املنظمات 

املتخصصة والشركات املعنية بهذا األمر».
  وكانت مسيرة املشي التي نظمتها مجموعة الندمارك 
خالل عام ٢٠٠٩ قد اجتذبت اكثر من ٥ آالف شخص 
وقامــــت بإجراء فحص مجاني ملســــتوى اجللوكوز 

جلميع املشاركني.
  يذكــــر أن مجموعــــة الندمارك متتلــــك حضورا 
راســــخا ضمن مختلف شرائح جتارة التجزئة، كما 
توسعت مؤخرا الى قطاعات جديدة مبا فيها الضيافة 

والترفيه.
  ومن اجلدير بالذكر ان مجموعة الندمارك تأسست 
في عام ١٩٧٣ فــــي البحرين وحققت منذ ذلك احلني 
منوا كبيرا لتصبح احــــدى اكبر واجنح مجموعات 
جتارة التجزئة في الشــــرق األوسط والهند. وتعد 
الندمارك اليوم مجموعــــة عاملية تزاول اعمالها في 
مختلف شرائح جتارة التجزئة وتولي اهتماما كبيرا 
لتشجيع مفهوم ريادة االعمال مبا يسهم في توفير 
قيمة اضافية لعمالئها. وتدير الندمارك أكثر من ٩٠٠ 
متجر تزيد مساحتها االجمالية على ١٣ مليون قدم 
مربعة وتتوزع في مختلف ارجاء الشــــرق األوسط 
والهند ومصر وتركيا واليمن وباكســــتان (تشغيل 

امتيازات).
  يعمل لدى الندمارك ما يزيد على ٣٢ ألف موظف، 
وتوفر تشكيلة واسعة من املنتجات املمتازة التي تلبي 
احتياجات العائالت والتي تندرج حتت عدد من العالمات 
التجارية املعروفة عامليا ومنها، «سنتربوينت»، و«بيبي 
شوب»، و«شومارت»، و«سبالش»، و«اليف ستايل»، 
و«بيوتي باي»، و«آيكونك»، و«هوم سنتر»، و«كيو 
هوم ديكور»، و«ماكس» و«شو إكسبريس»، و«إي 
ماكــــس»، و«الند مارك انترناشــــيونال» التي تضم 
العديد من الفروع لعالمات جتارية عاملية مثل «نيو 
لوك»، و«رايس»، و«آفترشوك»، و«كوتون»، و«كوتون 

غيغر»، و«إيكو» و«بابلوسكي».
  وإلى جانب جتارة التجزئة، نوعت «الندمارك» 
أعمالها لتشمل شرائح الترفيه والضيافة واألطعمة من 
خالل «فن سيتي» و«غورميه ستيشن»، و«سبيسس»، 
و«فنادق سيتي ماكس»، و«فيتنس فيرست» و«فود 
مارك». أما قطــــاع املطاعم فيضم امتيازات لعالمات 
مرموقة، مبا فيها «ماجنو تري»، و«ذا ميت كومباني» 
و«كارلوتشــــيوز»، و«ال غوفريــــت»، و«بازركان» 

و«أوشنا».
  وافتتحت «مجموعة الندمارك» مؤخرا «٢١» متجرا 
وثالثة مطاعم في مركز سيتي سنتر مردف في دبي 

تبلغ مساحتها اإلجمالية ٣٠٠ ألف قدم مربعة. 

 اجتماع ممثلي النادي والمراكز العلمية الخليجية
  

ــرض اجتماع ممثلني من النادي العلمي    جاء على هامش املع
مع األندية واملراكز العلمية اخلليجية بهدف عرض اقتراح اقامة 
شبكة تربط األندية العلمية مع بعضها. وقال رئيس مجلس ادارة 
النادي العلمي إياد اخلرافي خالل االجتماع، لقد خطونا اول خطوة 
ــبكة من خالل اول اجتماع لهذه الشبكة  ــيس هذه الش نحو تأس
ــيرا الى ان احلماس الكبير من دول اخلليج لهذه  اخلليجية، مش
ــبكة خصوصا في ظل التباعد الذي شهدته الفترة األخيرة  الش
ــت باجلهود املتفرقة لكل ناد، بحيث يعمل كل طرف وحده  متثل
ــذر االتصال باململكة العربية  ــادل للخبرات، الفتا الى تع دون تب
السعودية لعدم وجود ناد علمي فيها، لكن سيتم االتصال بهيئة 
الشباب والرياضة على هامش املعرض. وأعلن اخلرافي عن تكليف 
النادي العلمي بدراسة كل االمكانيات واملسميات التي ال تخالف 
قوانني دول اخلليج عموما، وتتفق مع األمانة العامة لدول مجلس 
التعاون اخلليجي، الفتا الى تكليف آخر لوضع الالئحة املناسبة 

لعرضها على األندية في االجتماع املقبل. 


