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أكد رئيس مجلس إدارة النادي العلمي 
رئيس اللجنة العليا املنظمة للمعرض 
ــي ال11 لــاخــتــراعــات فــي الــشــرق  ــدول ال
األوسط طال اخلرافي أن رعاية سمو أمير 
الباد الشيخ صباح األحمد للمعرض دليل 
واضــح على اهتمام سموه البالغ بالعلم 
ــدافــع واحملــرك  والعلماء واملخترعني وال

الرئيس لنجاح املعرض واستمراره.
جاء ذلك في كلمة للخرافي خال مؤمتر 
ــادي أول أمــس االثنني  ــن صحفي عــقــده ال
ــعــدادات اجلــاريــة  ــر االســت لــاعــان عــن آخ
لتنظيم املعرض املزمع إقامته خال الفترة 
من 27 إلى 30 يناير اجلــاري حتت شعار 

)لقاء املستثمرين باملخترعني(.
ــم سمو  ــال اخلــرافــي إن تشجيع ودع وق
أمير الباد وسام فخر على صدورنا مبينا أن 
سموه يرعى املعرض منذ انطاقته األولى 
عام 2007 ما يؤكد دعم سموه الا محدود 

لشباب الكويت ومخترعيها.
ــاف أن املعرض حقق صــدى دوليا  وأض
كبيرا »إذ يعتبر الثاني عامليا بعد معرض 
)جنيف( الدولي لاختراعات« مشيرا إلى 
أنه في نسخته هذا العام سيشهد مشاركة 
أولى ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم 

والثقافة )يونسكو( اضافة ملنظمات أخرى 
معنية باالختراعات.

وتــابــع أن هــنــاك العديد مــن املنظمات 
املعنية املستمرة مع املعرض منذ انطاقته 
ــي املنظمة العاملية  األولـــى حتى اآلن وه
للملكية الفكرية واالحتاد الدولي جلمعيات 
املخترعني ايفيا )IFIA( ومعرض )جنيف( 
الــدولــي ومكتب بـــراءات االخــتــراع ملجلس 
التعاون لــدول اخلليجي العربية وغرفة 

جتارة وصناعة الكويت.
وذكر أن املعرض سيتضمن في فعالياته 
هــذا العام حلقة نقاشية ستعقد في غرفة 
جتـــارة وصــنــاعــة الــكــويــت لبحث السبل 
الكفيلة لكيفية تسويق االختراعات أمام 
اجلهات املعنية وربطها مع املخترعني ما 
يعد فرصة ممهة ألي مخترع يريد االنطاق 
باختراعه ليثبته ويطوره على أرض الواقع 

عمليا.
وأشار اخلرافي إلى أن املعرض يستضيف 
هذا العام مخترعني ميثلون 41 دولة وأكثر 
ــى أن املعرض  مــن 150 اخــتــراعــا الفــتــا إل
يحظى باهتمام دولــي وإقليمي موسع من 
كافة املنظمات واجلهات واالحتادات الدولية 

املعنية باالختراعات.

مــن جانبه قــال ممثل مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي مدير إدارة الثقافة العلمية 
باملؤسسة الدكتور ســام العباني خال 
املؤمتر إن املعرض يعد أحد أهم الفعاليات 
والركائز املهمة التي تتطلع املؤسسة على 

دعمها سنويا.
ــاف العباني أن املؤسسة حتاول  وأض
جــاهــدة ايــجــاد املؤسسات واجلــهــات التي 
لها الــقــدرة على تنفيذ أهدافها التي وافق 
عليها مجلس إدارتها مؤكدا أن هذا املعرض 
استطاع لفت انظار القطاع الصناعي في 
الكويت واستقطاب أمهر املخترعني من 
مختلف أنحاء العالم.وذكر ان املؤسسة 
تتطلع إلى مشاركة القطاع اخلاص ودراسة 
ــدى امكانية استفادتها ممــا يــطــرح من  م
اختراعات لتشق طريقها نحو التصنيع 
والتسويق وتطبيقها على أرض الواقع 

خلدمة البشرية.
بدوره قال رئيس جلنة حتكيم املعرض 
ديفيد فاروقي في املؤمتر إنها املــرة ال11 
التي يترأس فيها جلنة التحكيم في اطار 
التعاون اجلاد والفعال بني املعرض الدولي 
لاختراعات في الشرق األوســط ومعرض 
جنيف الدولي. وأوضــح فاروقي أن جلنة 

التحكيم تضم نخبة مــن احملكمني الذين 
ميتلكون خبرات عالية في التحكيم والتقييم 
وجميعهم مــن حملة شــهــادة الــدكــتــوراه 

العاملني في الهيئات العلمية واجلامعات.
وأضاف أن جلنة التحكيم تضم أكثر من 
40 محكما بعضهم كان متواجدا في تقييم 
اإلخــتــراعــات لــلــدورات السابقة للمعرض 
مــا يــدل على خبرتهم الكبيرة فــي حتكيم 
اإلختراعات وتقييمها مبينا أن اللجنة تنتهج 
نفس املعايير والضوابط املتبعة في معرض 

جنيف الدولي.
وأفــاد بأن املعايير والضوابط التي يتم 
النظر إليها في حتكيم اإلختراعات هي حداثة 
فكرة االختراع واالبداع في االختراع ومدى 
قابليته للتسويق وأهميته والفئة التي 
يخدمها في املجتمع مشيرا إلى أن كل اختراع 
يخضع لتقييم محكمني بناء على املجموعة 

العلمية التي يندرج حتتها.
وأكد أن املعرض استطاع أن يحتل مكانة 
متقدمة على خــارطــة املــعــارض الدولية 
ـــان عن  املعنية بــاالخــتــراعــات ويــتــم االع
املشاركة فيه خال انعقاد معرض )جنيف( 
الدولي ويشهد سنويا مشاركة دول جديدة 

وعدد مخترعني أكبر.

املعرض الدولي لالختراعات يقام حتت شعار »لقاء املستثمرين باملخترعني«

اخلرافي: دعم أميري المحدود لشباب الكويت ومخترعيها

طال اخلرافي متحدثا

استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن 
محمد خالد اخلضر مبكتبه صباح أمس، مدير التدريب 
والتمارين في القيادة املركزية الوسطى بالواليات 
املتحدة األمريكية الصديقة اللواء جون موت والوفد 

املرافق له  مبناسبة زيارتهم للباد .
حيث مت خال اللقاء مناقشة أهم األمور واملواضيع 
ذات االهتمام املشترك ال سيما املتعلقة باجلوانب 
العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بني البلدين 

الصديقني. 
وحضر اللقاء معاون رئيس األركان العامة لهيئة 
العمليات واخلطط اللواء الركن محمد الكندري ومدير 

التدريب املشترك العميد الركن فواز احلربي .

   كما استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
الــركــن محمد خالد اخلضر مبكتبه فــي وقــت الحق 
ظهر أمس، قائد القوات البرية األمريكية في املنطقة 
الوسطى الفريق مايكل قــاريــت والــوفــد املــرافــق له 

مبناسبة زيارتهم للباد .
حيث رحب بالضيف ومت خال اللقاء مناقشة أهم 
األمور ضمن محور الزيارة ال سيما املتعلقة باجلوانب 
العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بني البلدين 
الصديقني. وحضر اللقاء نائب رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن عبدالله النواف ومعاون رئيس 
األركان العامة لهيئة العمليات واخلطط اللواء الركن 

محمد الكندري .

رئيس األركان بحث سبل تعزيز 
التعاون العسكري مع أميركا

الفريق الركن محمد خالد اخلضر يستقبل الفريق مايكل قاريت

اســتــمــرارا ملــســاعــدات جمعية الــنــجــاة اخليرية 
الكويتية التي تقدمها لاجئني السوريني وغيرهم من 
املستفيدين ضمن حملة )دفئاً وساماً(  قدمت النجاة 
دعماً إغاثيا عاجاً بعدة مخيمات بلبنان، استفاد منه 
أكثر مــن 12000 شخص منهم األطــفــال والشيوخ 

والنساء والعجائز  والذين يعيشون معاناة حقيقة.
 وقـــال مــديــر إدارة املــســاعــدات بجمعية النجاة 
اخليرية ومشرف حملة ) دفئاً وساماً( بلبنان محمد 
اخلــالــدي: قامت اجلمعية بتسيير قافلة مساعدات 
عاجلة لاجئني السوريني شملت مناطق عدة بلبنان 
منها مخيم عرسالوالبقاع ومنطقة أقليم اخلــروب 
ومنطقة عكار شمال لبنان. يأتي ذلك انطاقاً من دورها 

الديني واإلنساني والوظيفي.
ـــواد الــتــي مت توزيعها أجــاب   وحـــول طبيعة امل
اخلالدي: شملت املساعدات املواد الغذائية الضرورية 
لألسر، بجانب توزيع الديزل ووسائل التدفئة املختلفة 
وغيرها من احتياجات الاجئني واملستفيدين ومتت 
الرحلة بالتنسيق والــتــعــاون مــع وزاتـــي الشؤون 

واخلارجية الكويتية.
مؤكداً إن النجاة الكويتية والزالــت وستظل في 
طليعة اجلهات املانحة والداعمة لاجئني السوريني 

مقتفيه أثار وخطى صاحب السمو قائد العمل اإلنساني 
الشيخ صباح األحمد.

»النجاة اخليرية« تقدم مساعدات إغاثية 
12000 سوري في عرسال والبقاع ألكثر من 

أعلن يوسف الصميعي رئيس مجلس 
إدارة مبرة املتميزين خلدمة القرآن 
الكرمي والعلوم الشرعية عن تدشني 
املبرة ملركز املتميزين للقراءات القرآنية 
وعلومها الــذي يأتي كمركز رائــد في 
دولــة الكويت يهتّم بتعليم القراءات 

القرآنية وأصولها .
وبنّي الصميعي بأن املبرة من خال 
مركز القراءات الذي افتتحته تسعى إلى 
نشر القرآن الكرمي والقراءات واالهتمام 
بالعلوم املتعلقة بالقراءات من: رسم 
وضبط وعــد اآلي وتوجيه الــقــراءات 
وعلم األســانــيــد واإلجــــازات واللغة، 

وغير ذلك.
ــأن املــركــز الــذي  ــني الصميعي ب وب
سيشرف عليه عــدد من كبار املشايخ 
في علم القراءات وعلى رأسهم فضيلة 
اقـــي،  الشيخ: حسن مصطفى الورَّ
املقرئ بالقراءات العشر من)الشاطبية 
ـــك،  والـــــــدرة والـــطـــيـــبـــة( وغـــيـــر ذل
واملــتــخــصــص والــبــاحــث فــي أسانيد 

ــز عــلــى يــديــه عــدد  ــي الـــقـــراء، قـــرأ وأج
كبير من الطاب والطالبات بروايات 

ًســا  ـــراءات مختلفة، وقــد عمل مــدرِّ وق
للقرآن والقراءات في جامعة الطائف 
ألكثر من ثاثة عشر عــاًمــا، وقــد عقد 
الكثير من الدورات العلمية املتخصصة 

في هذا املجال للعديد من طلبة العلم.
وكذلك من مشايخ املــركــز: فضيلة 
الشيخ محمد حسام سبسبي وفضيلة 
الشيخ: فواز فرحان  الدوماني، من كبار 
القراء واملقرئني في القراءات العشر، 
ومن املدرسني للقرآن الكرمي وجتويده 
وقراءاته وتفسيره في وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسامية بدولة الكويت، 
ــا فــي الــعــديــد مــن املسابقات  ــارك وش

العاملية لتحفيظ القرآن الكرمي.
وأوضــــح الصميعي بـــأن رســالــة 
املركز حتاول حتقيق الضبط واإلتقان 
في َتَعلُّم وتعليم الــقــرآن والــقــراءات 
وفق ُخّطة ُمْحَكمة بضوابط ومعايير 
أكــادميــيــة أصيلة، تشمل اجلمع بني 
التأصيل النظري)الدراية( والتطبيق 
العملي)الرواية( بالقراءة على مشايخ 

املركز بالسند املتصل.
وأفـــاض بــأن مــدة الــدراســة سنتان 
ونصف على خمسة فصول، يدرس فيها 
الطالب متني:)الشاطبية والــدرة(، مع 
إقامة دورات علمية متخصصة في علوم 
الــقــراءات، ينال فيها احلضور شهادة 
يج  معتمدة من املركز، كما ينال اخلرِّ
شهادة إمتام دراسة معتمدة من املركز، 
مشيرا بأن شروط القبول إتقان رواية 
حفص حفظاً وأداء، واجتياز املقابلة 
الشخصية، والتعهد بااللتزام بشروط 
ــررات  ــق ــــدوام وامل ــن حــيــث ال ــز م ــرك امل

وغيرها.
وحــث الصميعي جمهور املهتمني 
من طلبة الــقــرآن الكرمي ومحبي علم 
القراءات املبادرة وسرعة التسجيل في 
الدورة القادمة ضمانا حلصولهم على 
مقعد دراسي في هذه الدورة مبينا بأن 
املقاعد املتوفرة مقاعد محدودة معرًبا 
عن أمله أن يحق املركز كامل أمنياته 

وتطلعاته.

مبرة املتميزين تدعو للتسجيل في املركز 

الصميعي: مركز القراءات يهتم بالقارئ وفق ضوابط أكادميية 

.. ويتوسط مجموعة من الشباب املتطوعون في النادي العلمي

يوسف الصميعي

محمد اخلالدي

 جانب من توزيع املساعدات

»القرين الثقافي« يقيم منارة تكرمي لإلعالمي الكويتي الراحل رضا الفيلي
ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي ال25 
أقيمت منارة تكرمي لاعامي الكويتي الراحل 
رضا الفيلي أول أمس االثنني في مكتبة الكويت 

الوطنية.
وقــال االعامي محمد السنعوسي في كلمته 
التي قدمها بحق زميل املهنة ورفيق دربه الراحل 
الفيلي إن مسيرته املشتركة مع الراحل جتاوزت 
حيز الزمالة والعمل الى عاقة وطيدة وأسرية 

متينة.
وأضاف السنعوسي أنه لم يعرف عن الراحل 
الفيلي اال »الكرم واخللق الرفيع والترفع عن 
التحزبات والتخندقات السياسية والطائفية 
والقبلية« مشيرا إلى أن الراحل كان دائما عاشقا 
لوطنه واعــيــا بأهمية الهوية وحــفــظ الــتــراث 

الوطني.
وأوضح أن مسيرة الفيلي مع التلفزيون تنوعت 
ما بني العمل االعامي ومهام االدارة والقيادة 
حيث شغل عددا من املناصب كان آخرها تعيينه 
وكيا مساعدا لشؤون التلفزيون ومساهمته 
في تخطيط عديد من املشاريع االعامية.ولفت 
إلى الراحل أسندت إليه مهمة مدير املكتب الفني 
بوزارة االعام »وهذا ال يقوم به اال من كان ميتلك 

وعيا اعاميا وثقافة واسعة مثله«.
ــام بجامعة  من جانبه قــدم أستاذ قسم االع
الكويت الدكتور خالد القحص عرضا تناول 
ــة بحثية تضمنت عــدة مــحــاور منذ  خاله ورق
بدايات االعامي الراحل مرورا بدراسته ومتكينه 
من فرص اعامية ساهمت وساعدت في تشكيل 
شخصيته االعامية ونضجها وعمقها وادارة 
املؤسسات االعامية وصوال الى صفاته املهنية 

والوظيفية.
واستعرض القحص كل محور على حدة بشيء 
من التفصيل حول بدايات الفيلي باالذاعة املدرسية 
مشيرا الى أهمية ايجاد بيئات محفزة للمواهب 
وداعمة للشباب من اجل ايجاد شخصيات قادرة 

على العطاء والتميز مثل شخصية اليوم.
ومت عرض فيلم تسجيلي حول حياة االعامي 
الراحل وافتتاح معرض للصور الفوتوغرافية 
اخلــاصــة مبحطات مــن عمله وحياته األسرية 

وعاقاته.

جانب من منارة التكرمي اإلعامي 

جانب من معرض الصور املصاحب 

سيرت جمعية النجاة اخليرية 
الكويتية قافلة مساعدات عاجلة 
إلغاثة أكثر من ثاثة آالف الجئ 
ــوري في األردن اشتملت على  س
املواد الغذائية األساسية ووسائل 
الــتــدفــئــة وأكـــثـــر االحــتــيــاجــات 

الضرورية خال فصل الشتاء.
ــاة  ــج ــن وقـــــال مـــديـــر وفــــد )ال
اخليرية( إلى األردن بدر الشراح لـ 
)كونا( أمس الثاثاء إن املساعدات 
خــصــصــت لــاجــئــني الــســوريــني 
الذين يعيشون أوضاعا إنسانية 
»كارثية« في املخيمات العشوائية 
ال سيما شريحة األطفال والنساء 

وكبار السن.
وأكــد الشراح استمرار حمات 
وقوافل )النجاة اخليرية( طوال 
ــام لــدعــم وإغـــاثـــة الاجئني  ــع ال
ــار )دفــئــا  ــع ــني حتــت ش ــوري ــس ال
وســامــا( مبينا حــرص اجلمعية 
ــدات باليد  ــاع ــس ــال امل ــص عــلــى إي
للمستحقني واملستفيدين وتوثيق 
ذلك إلطاع املتبرعني على نتائج 

هذه احلمات.
ـــن الـــظـــروف »الــقــاســيــة«  وع
الــتــي يــعــيــشــهــا الــاجــئــون في 
املخيمات قال إن عشرات اآللوف 
من الاجئني السوريني تضرروا 
جــراء الــعــواصــف والــثــلــوج التي 

قــضــت عــلــى مــعــظــم مخيماتهم 
وممتلكاتهم »إذ يعيش هؤالء في 
خيام مهترئة ويعانون نقصا حادا 
باملواد الغذائية واألدوية فضا عن 
صعوبة احلركة وانــعــدام فرص 
العمل ما فاقم من معاناة املرضى 

واألطفال الرضع وكبار السن«.
وناشد الشراح أهل اخلير دعم 
الاجئني السوريني ومساندتهم 
في محنتهم مؤكدا سعي )النجاة 
اخلــيــريــة( وجلــانــهــا للبقاء في 
طليعة اجلهات الكويتية املانحة 
ــة لــاجــئــني الــســوريــني  ــم ــداع وال

ـــــدور الــديــنــي  »انـــطـــاقـــا مـــن ال
واإلنساني والوظيفي«.

ــد  وأضــــــاف أن بـــرنـــامـــج وف
اجلمعية إلى األردن تخلله لقاء مع 
السفير الكويتي عزيز الديحاني 
الـــذي أثــنــى على جــهــود )النجاة 
اخليرية( في دعم األشقاء الاجئني 
السورين وجميع احملتاجني في 
االردن مؤكدا حرص السفارة على 
دعم برامج اجلمعية ومشاريعها 
وتقدمي التسهيات والدعم كافة 
ــة مــن مختلف  ــري ــي ــود اخل ــوف ــل ل

اجلمعيات اخليرية واللجان.

األردن في  الجئ   3000 إلغاثة  قافلة  وتسّير   ..


