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اخلرافي: 
ال نستقبل 
االختراعات 

العسكرية واملضرة 
بالصحة والبيئة 

 البناي: إنشاء 
ثاني أكادميية 
للموهوبني في 
الشرق األوسط 

بالكويت

وزير الديوان األميري استقبل محافظ ووجهاء اجلهراء
استقبل وزير شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر صباح 
األحمد، محافظ اجلهراء الفري���ق متقاعد فهد األمير يرافقه 
وجهاء محافظة اجلهراء محمد الهده وصالح العريفان وفهد 

الفريح ومحمد احلبشي.

ومت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية واملواضيع ذات 
االهتمام املشترك.

وأعرب الشيخ ناصر صباح األحمد ألهل اجلهراء عن تقديره 
البالغ جلهودهم واهتمامهم ملواصلة نهضة الكويت.

م.اياد اخلرافي ود.عمر البناي وعبداهلل اجلدعان وطارق ابراهيم وريتشارد ليتمان خالل املؤمتر الصحافي للملتقى )ريليش كومار(

ينظمه مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع مبشاركة واسعة من املخترعني

امللتقى األول للمخترعني.. خطوة نحو العاملية
عادل الشنان

ضمن االستراتيجية التي 
يقوم عليها لدعم االختراعات 
واملخترعني نظم مركز صباح 
االحمد للموهبة واإلبداع احد 
املراكز التابعة ملؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي ملتقى املخترعني 
األول 2016 مبشاركة اكثر من 
100 مخترع ومخترعة عرضوا 
مشاريعهم وإبداعتهم العلمية 
في معرض مبس����ط صاحب 
فعاليات امللتقى، ويهدف امللتقى 
الى جمع اصحاب االختراعات 
في حلقة علمية تثري تبادل 
اخلبرات في مج����ال االبتكار 
التي ستنقل اختراعاتهم الى 
الى  العاملية، اضافة  االسواق 
التعريف بقوانني تس����جيل 
براءات االختراع وطرق تبني 
املركز للمش����اريع االبتكارية 
وص����وال ال����ى تنفيذها حتى 
امللتقى قد  النور، وكان  ترى 
شهد تأبني ملخترعني كويتيني 
ساهما في وضع اسس التقدم 
العلمي في مجال االختراع وهما 
املرحوم الشيخ صباح الناصر 
واملرحوم جاسم القناعي ليكون 
تأبينهم����ا ف����ي امللتقى االول 
للمخترعني وقف����ة عرفانية 

جلهودهم وعطائهم.
وف����ي كلمته خالل افتتاح 
فعاليات امللتقى قال مدير عام 
مركز صباح االحمد للموهبة 
واالب����داع د.عم����ر البناي ان 
امللتقى يهدف الى اعطاء نبذة 
شاملة عن دور مركز صباح 

االحمد للموهبة واإلبداع منذ 
انطالقته في شهر مايو 2010 
وحتى الي����وم خصوصا فيما 
يتعلق بتقدمي الدعم واإلسناد 
الكامل للمخترعني واملبدعني، 
مؤكدا ان املركز سيبذل املزيد 
من اج����ل احت����واء املزيد من 
مش����اريع االختراع����ات التي 
س����تنقل الكويت ال����ى مراكز 

متقدمة في هذا املجال.
البن����اي ع����ن  وحت����دث 
رفض املركز لبعض مشاريع 
االختراعات التي تفتقد اجلدوى 
االقتصادية والتسويقية، معلال 
ذلك بعدم دخول تلك املشاريع 
ضمن اللوائح واألطر العلمية 
العاملية والتي تعتمد من خاللها 
ش����هادات اجلودة واالبتكار، 
موضح����ا ان هن����اك معايير 
وضعت من ش����ركات عاملية 
ومستشارين من مختلف دول 
العالم، لذى كان من الضروري 
التذكير دائما بأن مركز صباح 
االحمد للموهب����ة واإلبداع ال 
يتعم����د رفض أي مش����روع، 
بل على العك����س املركز وجد 
خلدمة جمي����ع فئات املجتمع 

الكويتي.
اتف����اق مع  وكش����ف عن 
وزارات التربي����ة والش����باب 
الهيئة  الى  والشؤون، اضافة 
العام����ة للش����باب والرياضة 
لفتح ورش صناعية في جميع 
احملافظات إلتاحة الفرصة لكل 
من يريد ان ينفذ مشروعه في 
تلك الورش، ومؤكدا ان اخلطوة 
األولى بدأت فعليا في محافظة 
اجلهراء، معلنا عن إقامة املركز 
ملس����ابقة كبرى على مستوى 

الكويت ف����ي نهاية عام 2016 
مبشاركة املخترعني واملبدعني 
تهدف لالرتقاء بجميع القطاعات 

واملؤسسات في الكويت.
وفي اطار دعم منتس����بي 
اجلناح الثان����ي ملركز صباح 
االحمد للموهبة واإلبداع قال 
البناي ان املركز بصدد انشاء 
ثان����ي اكادميي����ة للموهوبني 
في الش����رق األوسط واألولى 
الكويت لتبني املوهوبني  في 
ورعايتهم منذ النشأة وحتى 
التخرج م����ن الثانوية العامة 
وبعد ذلك سيتم ابتعاثهم الى 
اعرق جامعات العالم ليكونوا 
ث����روة حقيقية  بعد عودتهم 

تستفيد منها الكويت.
من جانبه، ش����رح عضو 
مجل����س ادارة املرك����ز م.اياد 
اخلرافي آلية عمل لتس����جيل 
االختراعات بشكل علمي جديد، 
موضحا انه مت حتديد بعض 
االختراعات التي لن يقوم املركز 
بقبولها في الوقت احلالي منها 
العس����كري واملضرة  النطاق 
بالصح����ة والبيئة واملصلحة 
العام����ة والت����ي تدخل ضمن 
املستحضرات واألدوية الطبية 

الشعبية. 
وأضاف اخلرافي ان املركز 
سيسمح للمخترعني بعرض 
اختراعاته����م مع مؤسس����ات 
علمية اخرى مع ضمان حقوق 
املخترع في كل اجلوانب وهذه 
النقطة مهمة جدا للمخترعني 
ألنها ستعطي مجاال اكبر لهم 
لتسويق االختراعات وتنفيذها 
بالطرق التي يرونها مناسبة 

مع تطلعاتهم.

الشيخ أحمد املشعل وم.بدر الوقيان ورنا الفارس خالل االجتماع 

املشعل والوقيان بحثا معوّقات مدينة صباح األحمد السكنية
بحث رئيس جهاز متابعة 
األداء احلكومي الشيخ أحمد 
املشعل مع مدير عام املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية بدر 
الوقيان املعوقات التي يواجهها 
مشروع مدينة صباح األحمد 
التأخير  السكنية وأس���باب 
ف���ي بعض عقود املش���روع 
الى جانب مناقش���ة إمكانية 
استبعاد املقاولني املقصرين 

من املشاريع املستقبلية. 
وق���ال اجلهاز ف���ي بيان 
صحافي أمس ان اللقاء جاء 
خالل زيارة ميدانية ملشروع 
مدينة صباح األحمد السكنية 
في إطار الزيارات امليدانية التي 
يقوم بها جهاز متابعة األداء 
احلكومي لتفقد املشروعات 
احلكومية واألعمال اجلارية. 
 واضاف البيان ان اللقاء 
تطرق الى بح���ث مدى قيام 
باالج���راءات  »الس���كنية« 
املنصوص عليها في العقود 
املقاول���ني  املبرم���ة حي���ال 
املقصري���ن، مش���يرا الى ان 

رئيس جه���از متابعة األداء 
احلكومي طلب أن يتم تزويد 
اجلهاز باملستندات الدالة على 

تطبيق هذه اإلجراءات. 
وحث املشعل املسؤولني 
في املؤسس���ة والعاملني في 
املش���روع على ب���ذل اجلهد 
التأخي���ر احلاصل  لتالف���ى 
واحلرص على التأهيل اجليد 

ملستشاري التصميم واملقاولني 
في املشاريع املستقبلية مع 
أخذ الدروس املس���تفادة من 
املشروع احلالي لتفادي تكرار 
التأخير واألخطاء في املستقبل 
مؤكدا استعداد اجلهاز لتذليل 
أي صعوبات أو عقبات تعوق 
إجن���از هذا املش���روع أو أي 
مشروع آخر لدى املؤسسة.

فر�صة

للم�صاركة واال�صتثمار

عدد )2( رخ�صة

تاك�صي  حتت الطلب

عدد )60 �صيارة(

مببلغ 70000 األف دينار
)�صبعني األف دينار كويتي(

االأرباح املتوقعة �صهريًا 

من 750 ديناراً �صهريًا لل�صريك

 للجادين فقط

تليفون:

22217461 - 22217460 - 96950168

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال م.عبدالعزيز اإلبراهيم

سموه التقى احلثلني والعسكر واإلبراهيم واخلرافي واملنيفي

ولي العهد استقبل العلي وسفراء ماالوي وكازاخستان وباكستان
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد، بقصر بيان 
صباح أمس رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر العلي. كما 
استقبل سموه، سفير جمهورية ماالوي لدى الكويت ويلفيرد 
علي وذلك مبناسبة توليه مهام منصبه اجلديد سفيرا لبالده. 
كما اس����تقبل س����موه بقصر بيان صباح أمس خالد بن راكان 
احلثلني وسلطان بن سلمان احلثلني ومحمد بن سلطان احلثلني 
وشويرب العسكر.  واستقبل س����موه أيضا سفير جمهورية 
كازاخس����تان لدى الكويت أملاس عبدرامانوف، وذلك مبناسبة 
توليه مهام منصبه اجلديد سفيرا لبالده. كما استقبل سموه 
سفير باكستان لدى الكويت غالم دستجير، وذلك مبناسبة توليه 
مهام منصبه اجلديد سفيرا لبالده.  كذلك استقبل سموه أمس 
م.عبدالعزيز اإلبراهيم. واس����تقبل سموه كذلك د.عبداحملسن 

اجلاراهلل اخلرافي وعدنان املنيفي.


