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صاحب السمو وصل إيطاليا في زيارة خاصة
وولي العهد لسموه: أوامرك وتوصياتك كلها ماشية

بحفظ اهللا ورعايته وصل صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد إلى جمهورية إيطاليا 

االحتادية الصديقة وذلك في زيارة خاصة.
هذا، وكان في اســتقبال ســموه على أرض 
املطار سفيرنا لدى جمهورية إيطاليا االحتادية 
الصديقة السفير الشيخ عزام الصباح وأعضاء 

السفارة.
وكان صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد غادر امس أرض الوطــن متوجها إلى 
اجلمهورية اإليطالية الصديقة، وذلك في زيارة 

خاصة.
وقد كان في وداع ســموه على أرض املطار 
ســمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، ورئيــس مجلس األمة مرزوق الغامن، 
وســمو الشــيخ ناصر احملمد، وســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ صباح اخلالد، وكبار 

املسؤولني بالدولة.
رافقت سموه السالمة في احلل والترحال.

هــذا، ودار هذا احلوار بني صاحب الســمو 
وسمو ولي العهد:

صاحب السمو لســمو ولي العهد: يعطيك 
العافية، اهللا يقويك.

سمو ولي العهد: اهللا يقويك.
ســمو ولي العهد لصاحب الســمو: أوامرك 

وتوصياتك كلها ماشية.
سمو األمير: اهللا يعينك ويوفقك.

سمو ولي العهد: ببركات دعائك إن شاء اهللا.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وسمو الشيخ ناصر احملمد وسمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ أحمد العبداهللا والشيخ محمد العبداهللا والشيخ طالل اخلالد والسفير أحمد فهد الفهد في وداع صاحب السمو

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد يحيي مودعيه في املطار قبيل مغادرة سموه إلى إيطالياصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد لدى مغادرته وفي وداعه سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد

اخلالد: االطالع على خبرات دول العالم في املجال التعليمي
أكــد  ـ كونــا:  الريــاض 
سفيرنا لدى اململكة العربية 
السعودية الشيخ علي اخلالد 
ان املؤمتر واملعرض الدولي 
للتعليم حدث مهم في املجال 
التعليمي خاصة في مثل هذا 

التوقيت.
وقال الســفير اخلالد في 
تصريح لـ«كونا» ان مشاركة 
الكويــت فــي املؤمتــر بوفد 
برئاسة وزير التربية ووزير 
التعليــم العالــي والبحــث 
العلمي د. علي املضف تبني 
مدى اهتمــام الوزارة وعلى 
رأسها الوزير باالطالع على 
خبرات واجنازات دول العالم 
في املجال التعليمي خاصة في 
مثل هذا احملفل الذي يجمع 

جمع الوزير املضف مع وزير 
التعليم الســعودي د. حمد 
التعاون  الشــيخ يعــزز  آل 
املستمر بني الوزارات وخاصة 

من التجارب واخلبرات لدى 
اجلانبــني مبــا يصــب فــي 
الطلبــة واملعلمني  مصلحة 
وتطور العملية التعليمية.

وأكد ان املشاركة الواسعة 
التــي حظــي بهــا املؤمتــر 
الدولــي للتعليم  واملعرض 
تؤكد مكانة وأهمية اململكة 
العربيــة الســعودية، كذلك 
الكبيرة  احلرص واجلهــود 
التي تبذلها اململكة لالرتقاء 
بالعملية التعليمية والوصول 
بها الى املصاف االولى عامليا، 
معربا عــن التهنئة للقيادة 
واحلكومــة  الســعودية 
الســعودي على  والشــعب 
جناح املؤمتر، متمنيا للمملكة 
املزيد من االزدهار والنجاح.

االهتمام بالطلبة الكويتيني 
املبعوثــني الــى اململكة مبا 
يخدم العملية التعليمية في 
البلدين الشقيقني واالستفادة 

أكد أهمية املؤمتر واملعرض الدولي للتعليم في مثل هذا التوقيت

السفير الشيخ علي اخلالد ود. علي املضف خالل املعرض

عــددا كبيرا من املســؤولني 
واخلبــراء واملختصــني في 

هذا املجال.
وأشار الى ان اللقاء الذي 

اللجنة العسكرية الكويتية ـ األميركية تبحث القضايا املشتركة

احلرس الوطني احتفل بتخريج دورة املشاة املتقدمة للضباط

عقدت اللجنة العسكرية املشتركة الكويتيةـ  األميركية اجتماع 
دورتها الرابعة عشرة في مقر وزارة الدفاع األميركية (الپنتاغون) 
بالعاصمة واشنطن دي سي متت خاللها مناقشة أبرز املواضيع 
ذات االهتمام املشــترك والسبل املناســبة لتطويرها وتعزيزها. 
وقالت وزارة الدفاع إن رئيس األركان العامة الفريق الركن خالد 
صالــح الصباح ترأس وفــد اجليش الكويتي املشــارك في هذه 
الدورة في حني مثل اجلانب األميركي نائبة مساعد وزير الدفاع 

األميركي لشؤون الشرق األوسط دانا سترول.
وأضافــت الوزارة أنه ترحيبــا بزيارة رئيس األركان والوفد 
املرافــق له أقــام نائب رئيس هيئة األركان املشــتركة األميركية 
الفريق أول بحري كريســتوفر جــرادي مأدبة غداء خاصة على 
شــرف الفريق الصالح تبادل خاللها اجلانبان األحاديث الودية 
وأكــدا خاللها عمق العالقــات الثنائية وأهميــة تعزيز التعاون 

الفريق الركن خالد الصالح الصباح مع املشاركني في اجتماع اللجنة العسكرية املشتركة الكويتية ـ األميركيةالعسكري الكويتي ـ األميركي.

الفريق الركن م.هاشم الرفاعي واللواء الركن فالح شجاع مع املشاركني في إعداد قاموس لغة اإلشارة املصور

شــهد وكيل احلرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي 
واملعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع، عن طريق 

االتصال املرئي، حفل تخريج دورة املشاة املتقدمة للضباط.
ونقل وكيل احلرس إلى خريجي الدورة تهنئة رئيس احلرس 
الوطني سمو الشيخ سالم العلي، وأثنى على املستويات املتميزة 
التي أظهرها خريجو الدورة والتي عكست بوضوح ما تلقوه خالل 
فترة التدريب من العلوم النظرية والعملية، مشــيدا مبشــاركة 
ضباط من اجليش ودولة قطر ومملكة البحرين الشــقيقتني، ما 

يجسد روح التعاون والتنسيق املستمر بني األشقاء.
من جانب آخر، كرم الرفاعي عددا من منتسبي احلرس الوطني 
لدورهم في إعداد قاموس لغة اإلشارة املصور بالتعاون مع نادي 
الصــم الكويتي، وذلــك بحضور مدير مديريــة التدريب العميد 
الركــن راشــد فهد ومدير معهــد تدريب قوات احلــرس الوطني 

العقيد صالح مطيران.

تخيل أنك طورت تقنية جديدة ومبتكرة من 
شأنها أن حتدث ثورة في الطريقة التي يعيش 
بها اإلنسان أو أنتجت برنامجا تلفزيونيا جديدا 
لقي جناحا باهرا، ما الشيء الذي عليك البحث 
عنه لالستثمار في تسويق اختراعك   أو إنتاج 
برنامجــك التلفزيوني؟ من املرجح أن تختار 
مكانا تعلم أن احلكومة احمللية ستحمي فيه 
اختراعك   وعملك اإلبداعي واسم شركتك من 
املقلدين عدميي الضمير الذين يتطلعون إلى 
جني األرباح على حساب تعبك ووقتك الذي 
قضيته في اختراع منتجك، ومع مرور الوقت 
أصبحت الكويت واحدة من هذه األماكن التي 

حتمي املنتجات األصلية وحتفظ حقوقها.
في عام ٢٠٢٢ وبعد ٢٥ عاما، حققت الكويت 
ما تأمل العديد من الدول حتقيقه أال وهو شطب 
اســمها من تقرير ٣٠١ اخلاص ملكتب املمثل 
التجاري للواليات املتحدة للبلدان التي ال حتمي 
حقوق امللكية الفكرية وال تطبقها بشكل كاف.
حماية امللكية الفكريــة وتنفيذها جزآن 
أساســيان من تطوير اقتصــاد متنوع قائم 
على املعرفة حيث تزدهر الصناعات املبتكرة 
واإلبداعيــة ويتم خلق وظائف عالية اجلودة 

في القطاع اخلاص.
مع سعي الكويت املتزايد جلذب االستثمار 
القتصادها، يجب علــى مالكي االختراعات 
احملمية ببراءات االختراع، واألعمال اإلبداعية 
احملمية بحقوق التأليف والنشر، أن يعرفوا 
أن استثماراتهم التكنولوجية والفنية محمية 
من التقليد غير املصرح به وباملثل، فإن أسماء 
وشــعارات هذه الشركات احملمية بالعالمات 
التجارية، واملعرفــة التجارية القيمة احملمية 
بأســرار جتارية، تتطلب أيضا حماية قوية 
للســماح للمســتهلكني بالتمييز بأمان بني 

منتجاتهم ومنتجات ومحتوى منافسيهم.
جتذب البلدان التي حتمي امللكية الفكرية 

استثمارات من الشركات العاملية الكبرى وتنمو 
فيها مراكز ديناميكية للشركات الناشئة ورجال 
األعمال ومع ذلك، إذا لــم تتم حماية امللكية 
الفكرية أو احترامها أو تقديرها، سواء كان ذلك 
في شكل قرصنة عبر اإلنترنت، أو بيع سلع 
مقلدة في األسواق احمللية، أو سرقة األسرار 
التجارية، فإن هذه االستثمارات ورواد األعمال 

سيبحثون عن أسواق أكثر أمانا.
يظهر تركيــز الكويت على تعزيز حماية 
حقوق امللكية الفكرية وقمع االنتهاكات أنها 
جادة في إعداد نفسها القتصادها املستقبلي. 
لقد الحظت هذا االلتزام بشــكل مباشر منذ 
وصولــي الى الكويت في عام ٢٠١٨، فقد قام 
املسؤولون الكويتيون عبر العديد من اجلهات 
املعنية بإصالح العديد من أوجه القصور التي 
أبقت الكويــت على التقرير ٣٠١ اخلاص منذ 

عام ١٩٩٧.
وأصدرت احلكومة قانون حقوق النشر لعام 
٢٠١٩ وزادت من عمليات التفتيش واإلنفاذ في 
موانئ الدخول واألسواق احمللية وعبر اإلنترنت، 
أغلقت الســلطات الشركات التي تبيع السلع 
املقلــدة واملقرصنة كما قاموا بتطوير مواقع 
على اإلنترنت، حيث ميكن ملالكي حقوق امللكية 
الفكرية واملستهلكني تقدمي شكاوى ومعرفة 

أنه سيتم االستماع إليهم.
في املرة املقبلة التي ترى فيها سلعا مزيفة 
أو مقرصنة في الكويت، يرجى استخدام هذه 
املوارد اجلديدة واملســاعدة في احلفاظ على 
الكويــت خالية من انتهــاكات حقوق امللكية 

الفكرية.
من خالل العمل اجلماعي املناسب بني حكومة 
الكويت ومالكي امللكية الفكرية واملستهلكني، 
ســيجد املزورون وقراصنة احملتوى بشكل 
متزايد أن الكويت ليست سوقا مرحبا ملنتجاتهم 

املقلدة.

تقدم الكويت في مجال حماية
 حقوق امللكية الفكرية خطوة مهمة 

نحو اقتصاد أقوى وأكثر تنوعًا
بقلم امللحق األميركي للملكية الفكرية ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بيتر مهرافاري

الكويت تشارك في اجتماعات املجلس 
التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية

القاهرة ـ هناء السيد

تنطلــق اجتماعات املجلــس التنفيذي 
للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالقاهرة 
خــالل الفترة من ١٦ إلــى ١٨ مايو اجلاري 
مبقر املنظمة مبشاركة وفد ديوان اخلدمة 

املدنية الذي يضم: 
ـ بدر هزاع الفهد احلمد - وكيل الديوان

ـ احمد محمد الكندري - الوكيل املساعد 
لشؤون التطوير اإلداري

ـ بدور عبد احلكيم غازي البدر- مدير 
مكتب التنسيق واملتابعة

ـ معاذ ادم عيدان - اختصاصي محاسبة
كما يشــارك الوفد في الــدورة العادية 
(٥٧) للجمعية العمومية للمنظمة العربية 

للتنمية اإلدارية ١٩ مايو اجلاري.

ملشاهدة الڤيديو


