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النصافي: على األطراف العراقية استثمار 

دعوة  العاهل السعودي وعدم تفويتها
ثّمن السفير السابق جمال النصافي مبادرة العاهل 
السعودي خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز ودع����وة األطراف العراقية لعقد اجتماع 
لدى اململكة حلل أزمة تش����كيل احلكومة العراقية، 
مش����يرا الى ان هذا الدور لي����س غريبا على اململكة 
فهي التي احتضنت األطراف اللبنانية والصومالية 
والفلسطينية ملا تستشعر به من واجب ديني وعربي 

وإقليمي.
ودعا النصافي األطراف العراقية الى اس����تثمار 
هذه الدعوة وعدم تفويتها، موضحا ان أزمة تشكيل 

احلكومة العراقية باتت تؤرق وتهدد أمن واستقرار 
دول اجلوار كما هو الشعب العراقي في الداخل وبات 
لزاما على دول اجلوار مس����اعدة األطراف العراقية 
لتضييق شقة اخلالف وإيجاد احللول الناجحة للخروج 
م����ن هذه األزمة على ان نكون بعيدين كل البعد عن 
تدخالت خارجية لتنفيذ أهداف تضر بوحدة الشعب 
العراقي. وأضاف النصافي ان الوقوف مكتوفي األيدي 
س����يطيل من هذه األزمة وسيحترق بنارها اجلميع 
داخل وخارج العراق وعلى جميع دول اجلوار افتراض 

حسن النية من اجل ازدهار وإعمار العراق.

م.أحمد املنفوحي د.طاهر الصحافاياد اخلرافيالشيخ د.محمد الصباح

جمال النصافي

انطالق المعرض الدولي الثالث لالختراعات اليوم

املاضيتني وهو في األس���اس 
م���ا يطم���ح الي���ه ويحرص 
القائم���ون على تنظيم  عليه 

املعرض.

دعم المواهب

من جانبه أشاد عميد كلية 
الكويت  الهندس���ة بجامع���ة 
د.طاه���ر الصح���اف، بفكرة 
الدولي  اقام��������ة املع���رض 
الثال�������ث لالختراع���ات في 
الش��رق االوسط والذي ينظمه 
الن����ادي العلمي برعاية سامية 
الس���مو االمير  لصاح�������ب 
الشي����خ صباح االحمد، معتبره 
اجن���ازا علميا وتكنولوجيا، 
ين����درج ضمن اجنازات الكويت 
املتع����ددة ف���ي مجال العلوم 

والتكنولوجي���ا.
وقال ان املخترعني واملبدعني 
في أي دولة هم الثروة احلقيقة 
له���ا، ويجب االهتم���ام بتلك 
املواه���ب والق���درات والعمل 
عل���ى تطويره���ا، الفت���ا الى 
اهمية االختراعات خاصة مع 
التطورات التي تشهدها املجاالت 

التكنولوجية.
وأك���د د. الصح���اف، على 
اهمية رعاية االبتكارات ودعم 
املبتكرين للوصول الى مرتبة 
االختراع وتس���جيلها خدمة 
للبشرية، الفتا الى ان تصنيف 
الثانية  املرتب���ة  املعرض في 
عامليا يش���كل اضافة جديدة 
للكويت ف���ي احملافل العلمية 
العاملية، الفتا الى الدول التي 
حترص على تنظيم مثل هذه 
املعارض كونها تشكل سمعة 
علمية عاملية وجناح املعرض 
وتنظيم���ه للمرة الثالثة ومع 
احلجم الكبير لعدد املشاركني 
فيه يضعه في مستوى معرض 
جني���ڤ لالختراع���ات وهو 
املعرض املعروف باالختراعات، 
وه���ذا امر طيب ومفرح ويعد 

مفخرة لنا جميعا.

االهتمام بالعالماء

ان املش���اركة  ال���ى  ولفت 
الواسعة من جميع انحاء العالم 
تبرهن على املكانة التي يتمتع 
املع���رض، ويثمن جهود  بها 

اجلهود لتنظيم املعرض، بل 
انه وسام نضعه على صدورنا، 
خاصة ان صاحب السمو دائم 
التشجيع لنا األمر الذي يعطينا 
القوة والدفع للمضي قدما في 

مثل هذه األنشطة العلمية.

مساندة المخترعين

واشار الى ان اهتمام صاحب 
الس���مو األمي���ر كان دافعهم 
لالستمرار كلجنة منظمة وميدها 
بالقوة لالستمرار كما أن هناك 
أشخاصا وجهات رسمية تقدرنا 
وتهتم في بالكويت بنا لذا وجب 
علينا ان نس���اهم في مساندة 
العربية  الدول  املخترعني في 
األخرى ومند يد العون لهم وأن 
نكون كحلقة وصل بيننا، كما 
ان هناك ايضا في الدول العربية 
من يق���در ويحترم املخترعني 

ويقدر العقول البشرية.
إل���ى ان املعرض  وأش���ار 
الذي يع���د ثاني أكبر معرض 
لالختراعات على مستوى العالم 
بع���د معرض جني���ڤ، يضم 
العديد من أبرز املخترعني على 
مستوى العالم الذين اجتمعوا 
من مشارق األرض ومغاربها 
لعرض أحدث االختراعات والتي 
لم تشارك في معارض عاملية 

سابقة، وتعرض ألول مرة.
وأعل���ن ان اللجان العاملة 
انته���ت من وضع اللمس���ات 
النهائي���ة الفتت���اح املعرض، 
ان���ه مت تقس���يم  إلى  الفت���ا 
اخليمة وتوزيع الدول عليها، 
باإلضافة إلى تخصيص مركز 
لرج���ال األعمال مزود بأحدث 
وسائل االتصال، باإلضافة إلى 
املركز اإلعالمي املزود بأجهزة 
الكمبيوتر والفاكسات للتسهيل 
على وس���ائل اإلعالم، وكذلك 
تخصيص استديو مجهزة للنقل 

املباشر للفضائيات.
وعب���ر املنفوحي عن بالغ 
الدول  سعادته بالتواصل مع 
العربية بصورة أفضل من العام 
املاضي من خ���الل زيادة عدد 
املشاركات، مؤكدا ان مستوى 
حضور املشاركني واملخترعني 
ومستوى االختراعات املشاركة 
أفض���ل بكثير م���ن الدورتني 

القائمني عليه���ا، الفتا الى ان 
الس���امية واهتمام  الرعاي���ة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بالعلم والعلماء 
الدائمة  واملخترعني ورعايته 
للمعرض دليالن على حرص 
سموه، ونحن في الكويت نفخر 

بهذه الرعاية السامية.
وق���ال  ان الكوي���ت من���ذ 
االستقالل وهي حترص على 
دفع عجلة التنمية، وال ش���ك 
ان عماد التط���ور هو تطوير 
العلمي���ة واالهتمام  النواحي 
بها وابراز املواهب على جميع 
املستويات وتشجي����ع الطلبة 
ف���ي املجاالت  على االنخراط 
العلمي���ة واعطائه���م املجال 
الدول  لالطالع على جت���ارب 

االخري.
واشار الى ان الرعاية السامية 
هي حلقة متواصلة من اهتمام 
الدولة واحلكومة وعلى رأسها 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد بالعلم بصورة 
عام��������ة وبالعلم االكلينيكي 
والعلوم الطبيعي�����ة والهندسية 
بص���ورة اخ�������ص، ومنه���ا 
االختراع����ات واالفك����ار اجليدة 

التي ميك���ن تطويرها.
وأك���د الصح���اف ال���ى ان 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد وم���ن خالل 
الكويت  رئاس���ته ملؤسس���ة 
للتقدم العلمي دفع في اجتاه 
االهتمام بالعلم والعلماء على 
مستوى الوطن العربي والعاملي 
وليس فقط الكويت، معربا عن 
فخره بحصول���ه على جائزة 
االنتاج العلمي في مؤسس���ة 
الكوي���ت للتق���دم العلمي في 
العلوم الهندسية، متطلعا الى 
مقابلة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد لتسلم 

امليدالية.
وثمن د.الصحاف اجلهود 
اجلبارة للقائمني على النادي 
العلم���ي الكويت���ي لالع���داد 
والتنظيم لهذا املعرض العاملي 
لالختراعات، وكذلك اهتمامه 
بأبناء الكويت على مدار العام 
من خالل دوراته العلمية التي 

يقدمها لالبناء.

دانيا شومان
العاش���رة من  تنطلق في 
صباح اليوم أنشطة املعرض 
الدولي الثالث لالختراعات في 
الشرق األوسط، والذي ينظمه 
النادي الكويتي برعاية صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد، وبحضور نائب رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح، وذلك في خيمة 
الس���ادس،  الدائري  النادي – 
وتستمر األنشطة حتى التاسع 

من الشهر نفسه.
وأعرب نائب رئيس اللجنة 
العليا املنظمة أمني عام النادي 
العلمي م.أحمد املنفوحي عن 
فخره واعتزازه بحضور الشيخ 
د.محم���د الصب���اح ممثال عن 
صاحب السمو األمير ، مثمنا 
تلك الرعاي���ة الكرمية، والتي 
حملتهم املسؤولية املضاعفة 
إلخراج املعرض بالصورة التي 

تليق بحجم الرعاية.
وأعرب عن عميق ش���كره 
وتقديره لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد لرعايته 
الكرمية للمعرض بشكل خاص 
الكويتيني بشكل  واملخترعني 
عام، مثمن���ا الدعم الالمحدود 
العلمي  الذي يقدم���ه للبحث 
والشباب الكويتي من أصحاب 

العقول النيرة.

وسام فخر

وأكد املنفوحي على ان رعاية 
األمير للمخترعني الكويتيني هي 
وسام فخر وعز على جبني كل 
كويتي يسعى الى القمة متسلحا 
بس���الح العلم واملعرفة، الفتا 
الى ان املعرض سيكون مبثابة 
الزاوية ومحور اهتمام  حجر 
العلماء واملخترعني من جميع 
أنحاء العالم، وستسلط عليه 
األضواء من قبل وسائل اإلعالم 
احمللية والعربية واخلليجية 
بل والعاملية ملتابعة هذا احلدث 

العلمي الهام.
وقال ان اهتم���ام صاحب 
السمو بهذا املعرض وحرصه 
على الرعاية للسنة الثالثة علي 
التوالي هو بال شك دعم كبير 
لنا في االستمرارية ومواصلة 

المنفوح�ي: الرعاية الس�امية وس�ام فخر وع�ز وتحّملن�ا مس�ؤولية مضاعفة
الصح�اف: المخترع�ون والمبدع�ون ف�ي أي دوله ه�م الث�روة الحقيقية لها

برعاية صاحب السمو األمير وحضور محمد الصباح

»بيت الزكاة« ينّفذ مشروع 
األضاحي في 21 دولة

يستعد بيت الزكاة من خالل ادارة النشاط اخلارجي فيه لتنفيذ 
مشروع األضاحي خارج الكويت جريا على عادته كل عام مبناسبة 
قرب حلول عيد األضحى املبارك وقد مت في هذا االطار توقيع العقود 

اخلاصة باملشروع وحتديد اجلهات املنفذة له في اخلارج.
صرحت بذلك رئيس قسم الهيئات بإدارة النشاط اخلارجي في بيت 
الزكاة عفاف الهويدي وقالت ان املشروع سينفذ هذا العام في 21 دولة 
منها السودان والصومال والهند واندونيسيا وباكستان وبنغالديش 
والبوسنة والهرسك والبحرين وفلسطني واليمن والسنغال والنيجر 

وموريتانيا وغيرها.
وذكرت الهويدي ان املشروع س���يتم تنفيذه خارج الكويت من 
خالل ذبح 2900 أضحية بتكلفة مالية تبلغ 78070 دينارا، وقالت ان 
32 هيئة خيرية خارجية ستقوم بتنفيذ املشروع مبوجب اتفاقيات 

تعاون مع بيت الزكاة بالتنسيق مع سفارات الكويت.
وأفادت الهويدي بأن هدف املش���روع هو توفير حلوم األضاحي 
للفقراء واملساكني في الدول املذكورة ابرازا لوجه الكويت احلضاري 
املش���رق وللتوس���عة عليهم في أيام العيد تقربا الى اهلل وتعزيزا 
لقيم التواصل والتراحم بني احملس���نني ف���ي الكويت واخوانهم في 

دول املشروع.
وبينت الهويدي ان مشروع األضاحي مثل سائر املشاريع اخليرية 
اخلارجية يعتمد في متويله على تبرعات احملسنني في الكويت ويقوم 
بيت الزكاة باإلشراف على إعداده وتنفيذه بالنيابة عنهم عن طريق 

الهيئات اخليرية املعتمدة لديه.
وناش���دت الهويدي احملسنني الكرام املش���اركة في هذا املشروع 
احلي���وي من خ���الل املراكز االيرادية التابع���ة للبيت او عن طريق 
اجه���زة التبرع اآللي املتواجدة في العديد من املجمعات االيرادية او 
عن طريق صاالت املتبرعني في مقر البيت الرئيسي بجنوب السرة 
وفروعه األخرى في منطقة الساملية واجلهراء واشبيلية والفنطاس، 
علم���ا ان تكلفة األضحية الواحدة تتراوح بني 10 الى 50 دينارا على 

اختالف سعر األضحية في دول املشروع.
ووجهت عفاف الهويدي رئيس قسم الهيئات بإدارة النشاط اخلارجي 
في بيت الزكاة ش���كرها اجلزيل جلميع املتبرعني شركات وجمعيات 
تعاوني���ة وأفرادا على دعمهم لبيت الزكاة مما كان له أثره الفعال في 

تقدم مسيرة البيت ومتابعة أداء دوره البناء في خدمة املجتمع.

لتوفير لحوم األضاحي للفقراء والمساكن


