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دانيا شومان
أكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة د.علي املضف 
أهمية معرض االختراعات في الشرق األوسط، الذي 
ينظمه النادي العلمي، الفتا الى ان الهيئة تش����ارك 
بفاعلية في هذا املعرض الذي يقام برعاية سامية من 
قبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، مثمنا 
اجلهود التي يبذلها القائمون على املعرض في اإلعداد 
والتجهيز له وإخراجه بص����ورة تتالءم مع الرعاية 

السامية ومع سمعة الكويت عربيا وعامليا.
وأضاف: نحن نشارك وندعم هذا املعرض، ولنا 

أنشطة مستمرة مع النادي العلمي لدعم الشباب في 
جميع املجاالت العلمية والبحثية، مؤكدا أهمية دعم 
املخترعني من خالل توفير األراضي الالزمة وتوفير 
احلاضنات اخلاصة ملشاريعهم والتراخيص الصناعية 

التي يحتاجونها.
وأكد ان إقامة النادي العلمي لهذا املعرض للمرة 
الثالثة وبهذه املشاركة الكبيرة من الدول من جميع 
أنحاء العالم، أمر يدعو الى الفخر واالعتزاز بهذا الدور 
الذي يقوم به النادي، خاصة بعد ان أصبح املعرض 
من العالمات البارزة في مجال معارض االختراعات 

على مستوى العالم.
وأشار الى تأس����يس مركز صباح األحمد لرعاية 
املبدعني واملخترعني، الفتا الى انه توجه من قبل صاحب 
السمو األمير بدعم هذه الفئة من أبناء الوطن، وهناك 
تنسيق وتعاون فيما بيننا وبني املركز، وحاليا نحن 
نتعاون لتقدمي بل����ورة ملذكرة تفاهم يتم رفعها الى 
مجلس اإلدارة، وتتمحور في كيفية دعم املخترعني 
وتغطيته����م قانونيا من حي����ث الرخصة الصناعية 
وتوفير األراض����ي الالزمة لتش����جيعهم على إنتاج 

اختراعاتهم.

من جانبه، أعلن نائب رئيس اللجنة العليا املنظمة 
للمعرض م.أحمد املنفوحي، عن استكمال االستعدادات 
الستضافة املعرض، مثمنا اهتمام القيادة السياسية 
باملعرض الذي يعد ثاني أكبر معرض عاملي لالختراعات 
بعد معرض جنيڤ، حسب التصنيف العاملي، والذي 
ينظمه النادي العلمي، برعاية س����امية من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وذلك في الفترة 
م����ن 7 الى 9 نوفمبر املقبل بخيم����ة النادي العلمي. 
وأش����ار املنفوحي الى مشاركة أكثر من 150 اختراعا 

متثل أكثر من 37 دولة في املعرض.

المضف: دعم المخترعين بتوفير األراضي والحاضنات والتراخيص

م.أحمد املنفوحي د.علي املضف

افتتاح مكتب »الهالل األحمر« 
في إسالم آباد

افتتح سفيرنا لدى باكستان نواف العنزي، مكتب جمعية الهالل 
االحمر لدى باكس����تان وذلك لتنس����يق عمليات املساعدات الكويتية 

خاصة في املناطق التي تعرضت للفيضانات.
وثمن الس����فير نواف العنزي في كلمة في حفل االفتتاح اجلهود 
الكبيرة التي تبذلها الكويت وش����عبها في مجال العمل اخليري الذي 

بلغت آثاره ارجاء املعمورة. 
وأعرب عن بالغ ش����كره ملا تبذله الكويت ملس����اعدة االش����قاء في 
باكستان كما توجه بالشكر الى جمعية الهالل االحمر لسرعة جتهيز 

املكتب للتواصل مع االشقاء في باكستان بشكل مستمر.
وقال اننا نشعر بكل الفخر واالعتزاز ملساعدتنا للشعب الباكستاني 
بعد كارثة الفيضانات، مضيفا ان اجلمعية قامت بالنيابة عن شعب الكويت 

وحكومته باملبادرات السريعة خلدمة املنكوبني في باكستان.
من جانبه قال رئيس بعثة جمعية الهالل االحمر الى باكستان مساعد 
راشد ان املكتب سيساهم في متابعة املساعدات املبعوثة من جمعية 

الهالل االحمر الكويتي والعمل على توزيعها في باكستان.
واضاف ان املكتب يهدف تنس����يق عمليات االغاثة املختلفة خالل 
املرحلة املقبلة، مش����يرا الى ان اجلمعية س����تضاعف من انش����طتها 
االغاثية على الساحة الباكس����تانية خالل مرحلة التعافي من كارثة 
الفيضانات وما بعدها التي تتطلب جهودا كبيرة لتأمني املأوى لكثير 

من املتضررين.

السفير نواف العنزي في مكتب الهالل االحمر في باكستان


