
االثنين  26  ابريل  2010   17محليات
دعت إليجاد جهات دولية لمراقبة أسباب الوفيات

شيخة الغانم طالبت جمعيات حقوق اإلنسان 
بحماية المرضى من أخطاء الهيئة الطبية

الناشطة السياسية  أبدت 
واملستشار اإلداري مدير عام 
مرك���ز الغامن لالستش���ارات 
الغ���امن،  اإلداري���ة ش���يخة 
استياءها الشديد من املعاملة 
غي���ر الطيب���ة الت���ي يلقاها 
العالم  املرضى على مستوى 
سواء من قبل بعض األطباء 
أو بعض املمرض���ات اضافة 
الى عدم االكتراث والالمباالة 
باملريض خاص���ة بعد اجراء 
او فيما  العملية اجلراحي���ة 
يتعلق مبرضى العناية املركزة، 
الفتة الى ان بعضهم يتعامل 

مع املرضى وكأنهم فئران جتارب وليسوا بشرا 
يعاجلون داخل مستشفيات آدمية.

الغامن جمعيات حقوق اإلنس���ان  وطالبت 
باالهتمام بهذا األمر اخلطير مؤكدة ان املرضى 
هم أضعف شريحة في املجتمع لذا فإن حمايتهم 
واالهتمام بهم يعد أولويات مهمة، مضيفة ان 
املرضى يحتاجون الى عناية خاصة قبل وأثناء 
وبعد العمليات اجلراحية، الفتة الى ان املريض 
ومرافقيه من األهل واألصدقاء تكون معنوياتهم 
منخفضة وحالتهم النفسية مضطربة لذا فإن 
التعام���ل معهم ينبغي ان يك���ون مختلفا عن 
األشخاص اآلخرين خارج املستشفيات والبد 
م���ن ان يقدر ذلك كل م���ن األطباء واملمرضات 

وغيرهم من ادارة املستشفى.
ولفتت الغامن الى قضية خطيرة حتدث داخل 
كواليس املستشفيات اال وهي العالقة التنافسية 
بني األطباء واملمرضات، مرجعة ذلك لقلة عدد 
املمرضات على مستوى العالم اذ هناك نقص في 
اعدادهن في اغلب الدول، مشيرة الى ان العدد 
القليل من هؤالء املمرض���ات هو املتعاون مع 
األطباء، الفتة الى نقطة اخرى خطيرة وهي ان 
هناك بعض املمرضات تقدمن استشارات طبية 
للمرضى وليتها كانت صحيحة لكنها لآلسف 
تكون مغايرة متاما الستشارات األطباء اضافة 
الى عدم تقيدهن وتنفيذهن لتعليمات األطباء 

اخلاصة بالعالج.
انه���ن يعاجلن املرض���ى دائما  وأوضحت 

بطريقتهن دون علم األطباء 
حتى في أوروبا وأميركا جند 
هذه املش���كلة ايضا مع انهم 
ميلكون اطب���اء اكفاء ولديهم 
س���معة ممت���ازة، معربة ان 
املش���كلة تكمن في ان بعض 
املمرضات بع���د العمليات ال 
يعتنني باملرضى مما يؤدي الى 
مضاعفات تؤدي الى امراض 
اخرى لم يكن املريض مصابا 
بها قبل دخوله املستشفى مما 
يعد أمرا غاية في اخلطورة البد 
من التنبه له من قبل اجلمعيات 
احلقوقي���ة واملجتمع بأكمله، 
مؤكدة اننا في الكويت لدينا نفس هذه املشكلة 
ايضا التي يعاني منها املجتمع الكويتي بأسره، 
وقالت: هذا األمر يعد مش���كلة عاملية وليست 

خاصة ببلد بعينه.
وأكدت الغامن اننا بالفعل ال نس���تطيع في 
اغلب األحيان حتديد ع���دد األطباء املتميزين 
الذين لديهم س���معة ممتازة في عملهم املهني 
واإلنساني، مرجعة السبب الى سرية الشكاوى 
التي يتقدم بها املرضى وأهلهم اضافة الى صعوبة 
تقدمي الشكوى من األصل، مشددة على وجوب 
تفعيل جمعيات مهنية عاملية ملراقبة أداء األطباء 
ومدى مواكبتهم لتطور العالج وتقدمي البحوث 
املستمرة ومدى قدرتهم على االستمرار كأطباء 
أو ال، موضحة ايضا ان نفس الكالم ينطبق على 
الهيئة التمريضية، الفتة الى ان هذه اخلطوة تعد 
مهمة وضرورية حتى يعلم األطباء واملمرضات 

انهم دائما حتت املجهر.
وفي النهاية دع���ت الغامن جمعيات حقوق 
االنس���ان الى ان تهتم بهذا امللف اخلطير اذ ان 
هناك الكثير من املرضى ميوتون بسبب اخطاء 
طبية متكررة، مطالبة بوجوب اجراء التحاليل 
املختبرية بعد الوفاة لتحديد سببها وعدم االكتفاء 
بالتشخيص الظاهري، مرتئية ضرورة ايجاد 
جهات دولية مشتركة ملراقبة اسباب الوفيات 
خاصة الناجتة عن اخطاء بشرية، متمنية ان 
ينعم اجلميع بصحة طيبة متكنهم من العمل 

واإلبداع املستمرين.

شيخة الغامن

لتهيئة طلبة الصفين الرابع والخامس االبتدائي الختبارات نهاية العام

الصوان انتقد قرارات وزيرة التربية بحق الطالب في جامعات الخارج

»المعلمين« تدعو للتسجيل في دورة مركز الريادة العلمي

»تماهي« يحذر من تغييب أصحاب الشهادات
الطري���ق أمامه للوصول نحو 
القيادة في مؤسس���ات  مراكز 
العراقيل  الدولة وليس وضع 

أمامه لتحجيمه وجتهيله.
وحذر الص���وان من تقنني 
الدس���توري  التوجه غير  هذا 
واملخالف للنظام الدميوقراطي 
من خالل تقدمي احلكومة مشاريع 
قوانني ترس���خ احلد من سعي 
ش���باب الكوي���ت الس���تكمال 
دراساتهم العليا ونيل الشهادات 
العاملي���ة بالتعاون مع النواب 
»االنبطاحيني« الذين لن يتوانوا 
ع���ن تأييد مش���اريع هكذا في 
سبيل مترير احلكومة ملصالح 
ضيقة خاص���ة بهم، داعيا إلى 
حترك واض���ح للوقوف بوجه 
املبرمجة لتغييب  هذه اخلطة 
الكفاءات وأصحاب الشهادات 
عن املشاركة في تنمية الوطن 

ونهضته.

حق ال���وزارة اتخاذ هذا القرار 
الذي يحرم شريحة كبيرة جدا 
من الطالب من استكمال دراستهم 
ف���ي التخصص الذي يريدونه 
وفي اجلامعة التي يختارونها 
وتناسبهم من النواحي التعليمية 
واملادية، خصوصا الدارسني على 

نفقتهم اخلاصة.
وش���دد الص���وان على ان 
مستقبل الوطن أمانة بيد الشباب 
الذين حتتاج الكويت منهم ان 
يكونوا متس���لحني بأحدث ما 
توصل إليه العلم احلديث من 
أفكار ومعلومات، وهذا ما تشدد 
عليه القيادة السياسية احلكيمة 
في جميع املناسبات، مستنكرا 
التوجه املخالف لوزارة التربية 
الذي يحد م���ن حرية التعليم 
ويسعى للحد من وجود الشباب 
املتعلم في املجتمع الذي يفترض 
أن يتم دعمه بكل السبل وتسهيل 

وأش���ار إلى ق���رار الوزارة 
األخير بتحدي���د أعداد الطلبة 
الكويتيني في أي جامعة خارج 
البالد بخمس���ني فق���ط، فيما 
الوزارة نفسها هي التي وافقت 
سابقا على التحاق الطالب بهذه 
اجلامعات، مؤكدا انه ليس من 

الكبرى  املش���اريع احلكومية 
وكش���ف ثغراتها وعيوبها في 
س���بيل مترير كل م���ا تريده 
احلكومة من خالل تسويقه على 
انه األفضل واألصلح بالتعاون 
مع النواب »االنبطاحيني« الذي 
تضمن تصويتهم مع كل مشروع 

تريده.
وانتقد الصوان قرارات وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
بإلغاء االعتراف بشهادات عشرات 
اجلامعات األجنبية والعربية 
البعض منها حكومي دون سابق 
إنذار في الوق���ت الذي يدرس 
فيها مئ���ات الطالب الكويتيني 
الكثير منهم شارف على التخرج 
ونيل الشهادة بعد سنوات من 
معاناة الغربة والدراسة خارج 
الب���الد، معتب���را ان مبررات 
الوزارة في هذا الش���أن واهية 

وغير مقنعة.

ح���ذر تيار املس���ار األهلي 
»متاهي« م���ن توجه حكومي 
مبرمج يرمي إلى جتهيل املجتمع 
الكويتيني  وتخفي���ض ع���دد 
املتعلمني من أصحاب الشهادات 
أفكارا  الذي���ن يحملون  العليا 
علمية وعاملية تواكب العصر 
وتتناغم مع اخلطط واملشاريع 

احلكومية املطروحة.
وقال رئي���س التيار م.عبد 
املانع الصوان ان الدستور كفل 
حرية التعليم جلميع ابناء الوطن 
بال اس���تثناء، مبينا ان التيار 
الحظ وجود خطة مرسومة لدى 
وزارة التربية ووزارة التعليم 
العالي للتضييق على هذا احلق 

واحلد من هذه احلرية.
ونبه الصوان من ان يكون 
هذا التوجه مرس���وما من أجل 
تغيي���ب الكف���اءات العلمي���ة 
الكويتية الق���ادرة على تفنيد 

بدأ مركز الريادة العلمي التابع جلمعية املعلمني استقبال طالب وطالبات 
الصف����ني الرابع واخلامس االبتدائي الراغبني في التس����جيل وااللتحاق 
بالدورة الريادية املكثفة األولى للمواد الدراسية )اللغة العربية واللغة 
االجنليزية والرياضيات والعلوم( والتي ستبدأ الدراسة فيها اعتبارا من 
2 وحتى 25 مايو املقبل، فيما مت حتديد مراكز التس����جيل والدراسة في 
مدرسة حومة االبتدائية للبنات مبنطقة حولي التعليمية ومقرها )جنوب 
الس����رة – الزهراء – ق2( ومدرسة هند بنت اثاثة االبتدائية للبنات في 
منطقة االحمدي التعليمية ومقرها )ضاحية فهد األحمد – ق3(. وذكر امني 
سر اجلمعية د.عبدالرحيم الكندري ان الهدف الرئيسي من هذه الدورة 
املكثفة االرتقاء مبستوى الطلبة وتهيئتهم لفترة االختبارات النهائية 
للعام الدراس����ي احلالي، الى جانب تشخيص مستوى الطالب وحتديد 
نقاط الضعف في مس����توى حتصيله العلمي والعمل على معاجلة هذه 

النقاط من خالل تطبيقات تعليمية مدروسة وفعالة، كما تهدف الدورة 
الى تهيئة الطالب نفس����يا خلوض االختبارات بثقة متكاملة وتدريبية 
على كيفية التعامل مع مناذج واسئلة االختبارات. واضاف د.الكندري 
ان آلية الدراسة في الدورة قسمت الى مجموعتني: املجموعة »A« وعدد 
طالب الفصل الواحد فيها لكل مادة من 1 الى 4 ورس����م التس����جيل فيها 
65 دينارا، واملجموعة »B« وعدد الطالب فيها من 5 الى 10 طالب ورسم 
التس����جيل فيها 55 دينارا فيما وفرت خصومات خاصة في الرس����وم 
ألبناء اعضاء اجلمعية وفي حالة التس����جيل في اكثر من مادة. ووجه 
د.الكندري في ختام تصريحه الدعوة ألولياء األمور للمبادرة بتسجيل 
ابنائهم في اسرع وقت ممكن، مش����يرا الى ان فترة التسجيل ستنتهي 
اخلميس املقبل فيما ستكون الدراسة يومية من االحد الى االربعاء ومن 

د.عبدالرحيم الكندريالساعة 4.30 حتى 8 مساء.

عبداملانع الصوان

نال شهادة الدكتوراه من المملكة المتحدة

الحمدان: تنفيذ الخطط الطموحة لتطوير الجمعية في أولوياتنا 

الهزاع يعيد تصنيع »التنجستن« 
النادر من مخلفات المصانع

تعاونية الفنطاس توّقع عقد 
تصميم السوق المركزي الجديد

إنش���اء وتأثيث  االنتهاء من 
وتش���غيل 3 أفرع في منطقة 
العقيلة بمساحة 200م2 لكل 
فرع، وكذلك االنتهاء من إنشاء 
وتأثي���ث وتش���غيل فرع في 
1 بمس���احة  الفنطاس قطعة 
400م2 والذي يتكون من سوق 
مصغر و3 محالت تقدم خدماتها 
المنطقة، وهي عبارة  ألهالي 
عن مصبغ���ة، وحالق رجال، 
وكافتيريا، كما تم إنشاء مركز 
خدمة الس���يارات بالفنطاس 
قطعة 3 وجار تجهيزه لتقديم 

الخدمة قريبا. 
وش���دد الحم���دان على أن 
مجلس إدارة الجمعية وضع 
تنفيذ الخطط الطموحة لتطوير 
الجمعية على رأس أولوياته، 
المشاريع  سواء على صعيد 
التي تم تنفيذها، أو جار أعمال 
تصميمها مثل السوق المركزي 
الجديد وإنشاء األفرع الجديدة 

وإنشاء صالة األفراح.

محمد راتب
أكد رئيس جمعية الفنطاس 
التعاونية محمد الحمدان أنه تم 
طرح مناقصة أعمال التصميم 
الجديد عن  المركزي  للسوق 
طريق اللجنة الفنية لإلشراف 
على أعمال إنشاءات وتجهيزات 
الجمعيات التعاونية التابعة 
لوزارة الشؤون االجتماعية 
والعم���ل، وذل���ك ف���ي إطار 
إستراتيجية تطوير األسواق 
وتوس���يعها التي يسعى لها 
مجلس إدارة جمعية الفنطاس 

التعاونية.
أنه تمت  الحمدان  وكشف 
ترسية المناقصة على مكتب 
بنيان لالستشارات الهندسية، 
في حين سيتم طرح مناقصة 
تنفيذ المش���روع لش���ركات 
المقاوالت في ح���ال االنتهاء 
من أعمال التصميم، الفتا إلى 
أن مس���احة السوق المركزي 
الجديد تبلغ 6000م2 تقريبا، 
وسيتكون من سرداب ودور 
أرض���ي وميزانين، باإلضافة 
إلى اتصاله بالسوق الحالي، 
مبينا انه جار أعمال التصميم 
ودراسة المقترحات المقدمة من 
المكتب االستشاري الختيار 
أنسب التصاميم التي تواكب 
تطور الجمعي���ة وتصب في 

خدمة مساهميها.
وأوض���ح أنه م���ن ضمن 
التي جار أعمال  المش���اريع 
تصميمه���ا صال���ة األف���راح 
بمساحة 1000م2 الواقعة في 
الفنط���اس قطع���ة 3، كما تم 
الحالية  المالية  خالل السنة 

»المهندسين« تنظم المنتدى الثاني 
للخدمات اإللكترونية بدول التعاون 

تنظم جمعية املهندس���ني اليوم املعرض االلكتروني املصاحب 
للمنتدى الثاني للخدمات االلكترونية بدول مجلس التعاون اخلليجي 
بالتعاون مع معهد الكويت لألبحاث العلمية برعاية الشيخة أنوار 

الصباح ويستمر 3 أيام.
وقال رئيس املعرض د.مس���اعد الزي���د ان املعرض الذي يقام 
حتت شعار »التكنولوجيا االلكترونية خبرات وجتارب« مخصص 
للخدمات االلكترونية التعليمية مثل البوابات االلكترونية العلمية 

وشبكات االتصال والبرامج االلكترونية التعليمية.
وأضاف الزيد انه يهدف إلى التعريف بآخر املس���تجدات حول 
ش���بكات االتصال والبرام���ج االلكترونية التعليمي���ة والبوابات 
االلكترونية وآخر ما توصل إليه من برمجيات وخدمات الكترونية 
وأيضا لعرض التجارب الناجحة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات.
ويشارك في املعرض مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادي���ة العربية واملركز اإلقليمي لتطوير 
البرمجيات التعليمية واجلهاز املركزي للمعلومات والشركة العربية 

خلدمات الكمبيوتر.

نال الباحث العلمي المشارك بمعهد الكويت لألبحاث العلمية 
د.عبدالسالم الهزاع شهادة الدكتوراه في علوم المواد من جامعة 
لفبرا في المملكة المتحدة من خالل البحث العلمي الذي اجراه 
حول اعادة تصنيع مركب »التنجستن« من مخلفات المصانع، 
حيث يعد »التنجستن« من انواع المعادن النادر وجودها في 
العالم وسعره باهظ الثمن، لذا فان اعادة تصنيع هذا المعدن 
تعتبر مهمة جدا لندرة وجوده بشكله الخام، ويستخدم بشكل 
كبير في مصابيح االنارة والمفاتيح الكهربائية وابواق السيارات 
وتمتد هذه االس���تخدامات الى المفاعالت النووية والمركبات 
الفضائي���ة نظرا لقدرته العالية على تحم���ل درجات الحرارة 
وتميزه بدرجة انصهار عالية وضغطه البخاري المنخفض مع 

قدرته على التوصيل الحراري والكهربائي العالي.
واس���تمر البحث الذي اجراه د.الهزاع لمدة اربع سنوات تم 
خالله التدرب على اس���تخدام العديد م���ن االجهزة المتطورة 
مثل الميكروس���كوب االلكتروني عالي التكبير، ويفيد البحث 
بدرج���ة كبيرة العادة تدوير المعادن كالحديد ومعرفة انواعه 
واالستفادة منه مرة اخرى في الصناعة كانتاج السيارات وحديد 

المباني وغيرها.
وح���ول الموضوع اكد د.الهزاع ان ما قام به من جهد يعتبر 
رد جميل لما قدمت���ه دولتنا الحبيبة ومعهد الكويت لالبحاث 
العلمية بشكل خاص من خالل اتاحة الفرصة لي للدراسة في 
الخارج وتطوير واكتساب مهارات علمية جديدة، باالضافة الى 
االحتكاك بالعلماء والباحثين في الدول المتقدمة التي كان لها 

اكبر االثر في تحقيق هذا النجاح.
وقال لقد استطعت من خالل بحثي اعادة تدوير »التنجستن« 
باسرع وقت واقل تكلفة مما سيوفر مبالغ كبيرة على المصانع، 
باالضافة الى انني تمكنت من وضع معادلة رياضية لحس���اب 
مدة تسخين المعدن للوصول الى النتيجة المطلوبة، كما قمت 
بتعلم استخدام العديد من االجهزة المتطورة للكشف عن المعادن 
م���ن حيث التحليل وفحص التركيب الداخلي للمعدن ومعرفة 
المكونات االساس���ية لها كالذهب والفض���ة والنحاس وانواع 
الحديد االخرى، فعلى س���بيل المثال ومن خالل هذه االجهزة 
اصبح من الممكن وبدقة معرفة كمية الذهب في طالء المعادن، 
حيث يمكن تكبير المعدن الى 30 ألف مرة مما يوضح بش���كل 
دقيق التركيب الداخلي ل���ه، األمر الذي يبين قوته وصالبته، 
كما تفيد هذه االجهزة ف���ي فحص المباني واالنابيب الخاصة 
بالنفط وغيرها، مشيرا الى ان معهد الكويت لالبحاث العلمية 
يمتلك العديد من هذه االجهزة المتطورة والموجودة في مختبر 
التحليل المرك���زي اضافة الى اجهزة اخ���رى لفحص االتربة 

واالسمنت والبودرة.

د.عبدالسالم الهزاع أمام بحثه الذي نال عليه درجة الدكتوراه

جمعية املخترعني السوريني تكرم النادي العلمي

بعض املشاركني في معرض جنيڤ

محمد احلمدان

الرئيس األسبق التحاد المخترعين أكد أهمية تنشئ ة جيل قادر على التفكير بأسلوب منهجي سليم

موسى: نشدد على استمرار نهج النادي العلمي 
ومؤسسة التقدم في دعم المخترعين 

جنيڤ � كونا: أثنى الرئيس 
األسبق لالتحاد الدولي لجمعيات 
المخترعين د.فرج موسى أمس 
على دور النادي العلمي الكويتي 
ومؤسسة التقدم العلمي الكويتي 
في االهتمام ورعاية المبدعين 
والمبتكرين الكويتيين وتنمية 
المواهب الشابة ودعمها لالرتقاء 

بمستواها العلمي.
ج���اء ذلك اث���ر تكريمه في 
المعرض العالمي لالختراعات 
ال� 38 في جنيڤ كأول شخصية 
تحص���ل على جائ���زة )آرباد 
بوكش( العالمية التي اعتمدها 
الدول���ي لجمعيات  االتح���اد 
المخترعين للمرة االولى هذا 
الع���ام للش���خصيات الدولية 
المتميزة في دعم المخترعين 

والمبدعين.
وقال د.موسى في تصريح 
ل� )كونا( انه عاصر أثناء فترة 
عمل���ه في المنظم���ة العالمية 
للملكية الفكرية واالتحاد الدولي 
للمخترعين بداي���ات انطالق 
النادي العلمي الكويتي ونشأته 
التي تميزت بالقوة وبطموحات 

كبيرة.
وأثنى على المشروعات التي 
الن���ادي منذ انطالقه  أنجزها 
التقدم  بالتعاون مع مؤسسة 
العلم���ي الكويت���ي معتبرا أن 
هذا النجاح يعكس إرادة قوية 

للقائمين عليه.
أه���داف ورؤية  ووص���ف 
القائمي���ن على الن���ادي بأنها 
واضحة مستدال على ذلك بزيادة 
عدد األعضاء واالختراعات التي 
توصلوا اليها واألنشطة التي 
ينظمها على المستويات المحلية 

والعربية والدولية.
وبين موسى ان اهتمامات 
المخترعين الكويتيين المنصبة 
الطيران والعلوم  في مجاالت 
الكيميائية والفيزيائية والفلك 
والفضاء والماء والبيئة تعكس 
تجاوبه���م بش���كل كبي���ر مع 

المشكالت التي تواجههم.
وشدد على أهمية استمرار 
نهج النادي والمؤسسة في دعم 
المخترعين وتطوير ذوي األفكار 
المتميزة، مبين���ا أن الخطوة 
األهم هي تنش���ئة جيل جديد 
من المفكرين والمخترعين قادر 
التفكير بأسلوب ومنهج  على 

علمي سليم وقوي.
واعتبر »ان االختراع مبني 
على فك���رة وبدونها لن يظهر 
االختراع الجيد المفيد  للمجتمع 
واإلنس���انية وكل هذا يرتبط 

بمنظومة تعليمية متكاملة«.

مدير هيئة االختراعات الكورية يدعو الكويت للتعاون 
في البرمجيات وموارد المياه ومشكالت البيئة

أكد مدير هيئة االختراعات الكورية يونغ هيوب 
شوي أهمية التعاون بني كوريا اجلنوبية والكويت في 
مجال البحث العلمي واالبتكارات واالختراعات. وقال 
شوي لـ )كونا( اليوم ان اخلبرة الكورية املكتسبة 
من خالل هيئة تنشيط االختراعات وهيئة التنشيط 
ــاهم بالتعاون مع  الصناعي والعلمي ميكن أن تس
الهيئات الكويتية ذات الصلة. وأضاف ان املجاالت 
ــاون فيها الطرفان هي صناعة  التي ميكن أن يتع
النفط والطاقة ومشكالت البيئة وادارة موارد املياه 

والبرمجيات التطبيقية املتخصصة. 
وأعرب عن ثقته بأن اخلبرة الكورية في مجال 
ــا ميكن أن تفيد  ــويق االختراعات وتصنيعه تس
ــي املجاالت التي يبدعون  املخترعني الكويتيني ف
ــيق البرامج  في ابتكارها من خالل التكامل وتنس

وتبادل اخلبرات. 
ــار الى أهمية االتفاقية املوقعة اخيرا بني  وأش
كوريا اجلنوبية وجامعة الدول العربية حيث تتيح 

تلك االتفاقية الفرصة للمخترعني العرب والكوريني 
بتبادل املعلومات حول اختراعات كال الطرفني.

ــب الكويتي لرعاية  من جهته، قال مدير املكت
املخترعني رئيس اللجنة العلمية للمعرض الدولي 
في الشرق االوسط م.خالد احلسن ان املسؤولني 
ــة التقدم العلمي في  ــي النادي العلمي ومؤسس ف
الكويت واجلهات املتخصصة يرحبون مبثل هذا 
ــات العلمية التي تخدم  ــاون مع تلك املؤسس التع

التطور العلمي والتكنولوجي.
وأضاف احلسن ان الكويت سبقت لها املشاركة 
في معرض كوريا الدولي لالختراعات وحصلت على 
العديد من امليداليات الذهبية والفضية والبرونزية. 
يذكر أن الوفد الكوري املشارك في املعرض الدولي 
لالختراعات الـ 38 في جنيڤ يشارك بـ 13 اختراعا 
ــاب وامليكنة واألدوات  في مجاالت العالج باألعش
ــات مختلفة في احلياة  ــة والطاقة وتطبيق املنزلي

اليومية.


