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إياد اخلرافي وخالد الشطي وصادق قاسم خالل املؤمتر الصحافي

أشاد بدور مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع في دعم املخترعني

اخلرافي: 15 كويتيًا يتنافسون ضمن 150 مخترعًا
من 25 دولة عربية وأجنبية

دانيا شومان

أعلن رئيس اللجنة التنظيمية 
العليا للمعرض الدولي السابع 
لالختراعات في الشرق األوسط 
رئي����س مجل����س إدارة النادي 
العلمي الكويتي إياد اخلرافي 
عن مشاركة 15 مخترعا كويتيا، 
ومشاركة 150 مخترعا من 25 
دولة بع����د أن انضمت تونس 

للدول املشاركة.
ج����اء كالم اخلراف����ي خالل 
املؤمتر الصحافي الثاني الذي 
عقد مس����اء أمس االول في مقر 

النادي العلمي الكويتي. 
ولفت الى مشاركة 9 مخترعني 
من قطر، 20 مخترعا من مصر، 
19 من الص����ني، 5 من ايران، 8 
من روسيا، 6 من فرنسا، 4 من 
البوسنة والهرسك، 1 من كرواتيا، 
19 من العراق، 3 من سورية، 13 
من فلسطني، 4 من السعودية، 
4 من تون����س، 10 البحرين، 2 
من الهند، 5 م����ن اليمن، 1 من 
ماليزيا، 2 من لبنان، 1 البرازيل 
و1 البرتغال، 3 من اسبانيا، 1 من 
أملانيا، و1 من فلندا، ومشاركني 
من دولة أخرى. وأضاف أن غرفة 
التجارة مشاركة خالل املعارض 
الثالثة االخيرة ومقدمة جائزة 
للمخترع الكويتي الفائز، الفتا 
الى ان مشاركة غرفة التجارة 
وتواجدها معنا يدل على اهتمام 
املستثمرين، متمنيا ان يزداد عدد 
املستثمرين، مشيدا بدور مركز 
صباح األحمد الذي يعمل على 
دعم املخترعني واملبدعني بشكل 
كبير يلفت أنظار املستثمرين، 
مبينا أن معهد االبحاث يحتاج 
الى الكثير من اجلهد لتسجيل 
االختراعات لديه.  مضيفا: لقد 
دعينا املعهد للتعرف اكثر على 
كيفية تسجيل االختراعات لديهم 
لضمان حقوق امللكية الفكرية، 
ونأمل ان يصل املعهد الى تسجيل 

االختراعات. 
وعن قبول جه����ات الدولة 
مسمى »مخترع« قال اخلرافي انه 
لألسف من إحدى املشاكل التي 
تواجهنا هي عدم قبول وزارة 
الش����ؤون االجتماعية مبسمى 
وظيف����ي »مخت����رع«، مضيفا 
انه رغ����م ذلك على االقل ثقافة 

املخترعني في الكويت اصبحت 
موجودة، وأصبح اجلميع يعرف 
معنى املخترع وما هي حقوق 
امللكية الفكرية، داعيا الى مزيد 
من االحت����رام جلهود املخترع 

ومساعدته للوصول.
وعن دعم الن����ادي العلمي 
للموهوبني الصغار، أكد اخلرافي 
أن االهتمام باملخترع الصغير من 
صلب اهتمامنا ونعمل حاليا على 
الدفع بهم لالختالط مع املخترعني 
عبر زيارة املعرض األمر الذي 
يسهم في توسيع مداركهم وهذا 
من صل����ب اهتمامنا، الفتا الى 
ان مشاركة مخترع مصري في 
املعرض احلالي عمره 14 سنة 

ولديه براءة اختراع.
وع����ن دور وزارة التربية 
ومشاركتها مع النادي العلمي، 
اكد اخلرافي ان دور الوزارة جبار 
سواء على مستوى املشاركة مع 
النادي العلمي أو على مستوى 
املخترعني، مؤكدا أن عالقة النادي 
بالوزارة عالقة طيبة، وسيتم 
تنظيم زي����ارة لطالب املدارس 

الثانوية للمعرض. 
ب����دوره قال مدي����ر املكتب 
الفني لش����ؤون مجلس ادارة 
النادي العلمي خالد الشطي عن 
انتهاء النادي من كل التجهيزات 
اخلاصة باستقبال املخترعني، 
مؤكدا جهوزية النادي من ناحية 
احلجوزات والسيارات والفنادق، 
الفتا الى وجود فرق مخصصة 
في املطار ستستقبل املشاركني 
وفرق تستقبلهم وتوصلهم من 
املطار ال����ى الفنادق، باالضافة 

الى سيارات وباصات وجوالت 
سياحية الى االماكن التراثية، 
برفقة فري����ق مخصص لذلك، 
اضافة الى االنتهاء من حتديد 
مواقع املش����اركني داخل صالة 
املعرض. من جهته قال منسق 
جلن����ة التحكيم ف����ي املعرض 
الدولي السابع لالختراعات في 
الش����رق االوسط صادق قاسم 
ان عدد أعضاء جلنة التحكيم 
في املعرض 28 محكما، جميعهم 
مختصون في مجاالت مختلفة، 
أبرزها: الطب، امليكانيك، الكهرباء، 
البيئة وتخصصات علمية اخرى، 
الفتا الى ان اغلب االعضاء في 
اللجنة هم من جامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، مبين����ا أن اللجنة 
قامت بدارس����ة السيرة الذاتية 
ألعضاء جلنة التحكيم لتحديد 
االختصاصات، مشيرا الى ان آلية 
التحكيم تقوم على 3 عناصر 
أساس����ية وضعت بالتنسيق 
مع مع����رض جني����ڤ الدولي، 
وهي العنصر االبداعي وعملية 
االبتكار املوجودة في االختراع، 
مدى تفاعل املنتج مع الشريحة 
املستهدفة، وأخيرا مدى جدوى 
االختراع عمليا وتسويقيا. وأشار 
الى ان فلندا تشارك للمرة االولى 
في املعرض السابع لالختراعات 
باختراع حصل على أعلى تقييم 
وحوافز مادية من خالل تصويت 
اجلمهور عبر املوقع اإللكتروني 
اخلاص باملخترع، مبينا ان هذا 
االختراع لم يشارك من قبل في 

أي معرض دولي.

الشطي: النادي 
العلمي انتهى

من جميع 
التجهيزات 

اخلاصة باستقبال 
املخترعني

قاسم: جلنة 
التحكيم تتكون 

من 28 خبيراً 
مختصًا من مختلف 

دول العالم

إشادة املجتمع 
وأصحاب القرار 

باملركز حافز 
ونقطة انطالق

فهد املعجل والشيخة عائشة املبارك يكرمان يوسف العثمان

هالة عمران

أكد رئيس مركز اإلبداع 
الفك����ري املستش����ار خالد 
الش����مروخ جناح املركز في 
حتقيق املعادلة الصعبة من 
خالل جناحه وإجنازاته التي 
الكويت وانطلقت  بدأت من 

إلى دول اخلليج.
جاء ذلك خالل كلمته التي 
ألقاها خالل تكرمي كوكبة من 
املبدعني مساء أول من امس 
الشامية وسط  على مسرح 
حض����ور للمكرمني يتقدمهم 
الرئيس الفخري ملركز اإلبداع 
الفكري فهد املعجل والشيخة 
عائش����ة مب����ارك الصب����اح 
ود.صالح العجيري وعدد من 
اللجان التطوعية من الشباب 

املشاركني في التنظيم.
وأشار إلى أن املركز استطاع 
أن يدعم نفسه بنفسه معتبرا 
إش����ادة املجتم����ع وأصحاب 
القرار بالدولة إجنازا، مشيرا 
املركز تسليط  إلى أن هدف 
الضوء على املبدعني من كل 
الفئات واألعمار واجلنسيات، 
ممن لهم بصمة واضحة في 
املجتمع، الفتا إلى أن التكرمي 
محفز لإلنتاج واإلبداع وإعطاء 

املزيد.
وأضاف الشمروخ: نكرم 
املتميزة  النخ����ب  ثالثة من 
وهم يوسف صالح العثمان 
ود.ياس����ني الياسني والفنان 
التش����كيلي مس����اعد فه����د 
الكبيرة، مضيفا  إلجنازاتهم 
أن املركز يحرص على تكرمي 
أصحاب اإلجنازات واألعمال 
املميزة بعيدا عن األسماء أو 
االنتماءات واجلنسيات، مؤكدا 
أن اإلبداع ليست له جنسية، 
الفت����ا أن املركز اصبح على 
مستوى دول مجلس التعاون 
اخلليجي من خالل ممثلني له 

في كل دولة.
وثم����ن الش����مروخ دور 
مؤسسات الدولة ملساهمتهم 
في دعم مركز اإلبداع الفكري 
بالثناء والتشجيع، وكشف 
الشمروخ عن حتول املركز 
من الكويت الى دول مجلس 
التعاون اخلليجي، موضحا انه 
من بداية العام املقبل سيكون 
تكرمي املبدعني كل 4 أشهر في 
دولة خليجية من دول مجلس 
التعاون اخلليجي، الفتا الى ان 
املركز له رؤية مستقبلية في 
التوسع في كل الدول العربية 

مبا فيها مصر.
م����ن جانبه����ا، اش����ادت 
الش����يخة عائش����ة مب����ارك 
الصباح باجلهود التي يقوم 
بها مركز االبداع الفكري من 
خالل تكرمي النخب الوطنية 
التي تستحق تسليط الضوء 
عليها، الفت����ة الى ان تكرمي 
املبدعني صورة معبرة عن 
الوف����اء والتقدير  معان����ي 
ملن قدموه له����ذا الوطن من 
افضل االعمال واروعها في 
شتى مناحي وميادين العمل 

احلياتية.

خالل حفل أقامه مركز اإلبداع الفكري لتكرمي املبدعني على مسرح الشامية

الشمروخ: نسعى لتسليط الضوء على املبدعني 
بعيداً عن اجلنسيات واالنتماءات

الشمروخ مكرما عبدالعزيز التميمي  رئيس مركز اإلبداع الفكري متحدثا للزميلة هالة عمران 

إجنازات مركز اإلبداع الفكري
٭ منح جائزة مركز اإلبداع الفكري 

2014 للباحث د.صالح العجيري.
٭ إعداد املركز لوحة الشرف لسنة 
2014 شاملة بحروف نيرة ساطعة 

أسماء العديد من الشخصيات الكويتية.
٭ سعي املركز إلى التكرمي الشهري 

املتواصل لكوكبة مختارة من املتميزين 
بعملهم وعطائهم.

٭ تقدمي العديد من الدورات في املجال 

التربوي واملهني واالجتماعي.
٭ تنظيم بعض املسابقات الداعمة 

واملشجعة للبحث ونشر الثقافة 
واملعرفة.

٭ ضم أعضاء مميزين من أصحاب 
الكفاءة واخلبرات املشهود لهم في 

دول »التعاون« بهدف التقارب الفكري 
وتبادل اخلبرات العلمية والعملية خلدمة 

مجتمعاتنا اخلليجية.


