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رئيس »الصليب األحمر« البلغاري يصل الكويت غدًا

يصل الى الكويت غدا االحد رئيس 
البلغاري خريستوف  الصليب االحمر 
جريجروف والوفد املرافق بدعوة رسمية 
من جمعية الهالل االحمر الكويتي تستمر 
ثالثة ايام. ورحب امني الصندوق الفخري 
في جمعية الهالل االحمر سعد الناهض 
في تصريح صحافي بزيارة جريجروف، 

مشيرا الى انه سيتم بحث اوجه التعاون 
مع الصليب االحمر البلغاري.وقال ان 
الزيارة تأتي في اطار تبادل االراء واالفكار 
مع رؤس����اء جمعيات الصليب االحمر، 
السيما ان جمعية الهالل االحمر الكويتي 
تعتبر من اجلمعيات الفاعلة على املستوى 
الدولي ولها دور كبير في االس����تجابة 

الناهض  وتقدمي املس����اعدات.واضاف 
انه سيتم خالل الزيارة بحث املشاريع 
املش����تركة بني الطرفني والقضايا ذات 
االهتمام املشترك في املجاالت االنسانية 
واالغاثية وتبادل وجهات النظر في مجال 
تنمية قدرات اجلمعية الوطنية للصليب 

االحمر والهالل االحمر.

أكد أمني عام جامعة الكويت 
د.أن���ور اليتام���ى ان املعرض 
الدول���ي الثال���ث لالختراعات 
في الش���رق األوس���ط والذي 
العلمي برعاية  النادي  ينظمه 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد، مفخرة لشباب 
الكويت، وفرصة طيبة لالطالع 
على أحدث االختراعات العلمية 
على مستوى العالم، مثمنا جهود 

القائمني على تنظيمه.
وأضاف: ال شك ان الرعاية 
السامية من قبل صاحب السمو 
األمير تؤكد على مدى حرص 
واهتمام س���موه باالختراعات 
واملخترعني، الفتا الى ان مسيرة 
الدعم  سموه حافلة مبثل هذا 
للشباب ولالختراعات، ودائما 
م���ا نرى كلمات���ه وتوجيهاته 
السامية حتفز اجلميع وتدفع 
ال���ى اخلل���ق واالبتكار،  بهم 
اضاف���ة الى الص���ور الكثيرة 
لدعم سموه سواء للمتفوقني 
او تكرمي املدرس���ني او لعلماء 
جامعة الكويت، الفتا الى ان هذه 
الرعاية ليس���ت باألمر اجلديد 

على صاحب السمو األمير.
وقال د.اليتامى ان االختراعات 
مفخرة للشباب الكويتي، الفتا 
الكويت س���باقة في  ان  ال���ى 
مجال االختراع���ات وأبناؤها 
ش���رفوها في احملافل العلمية 
الكويت  العاملية ورفعوا اسم 
ان االهتمام  الى  عاليا، مشيرا 
باالختراع���ات واملخترعني هو 
حلثهم عل���ى التقدم والتطور 
في مجال العلوم والتكنولوجيا 
واالنتاج لنعتمد على صناعات 

داخل الكويت.
وتقدم د.اليتامى بالش���كر 
اجلزي���ل للقائمني على النادي 
العلمي وعلى رأس���هم رئيس 
مجلس ادارة النادي اياد اخلرافي 
واعضاء مجلس االدارة، ونثمن 
جهوده���م اجلبارة ف���ي اقامة 
ه���ذا املعرض العامل���ي والذي 
يشكل عالمة بارزة في تاريخ 
االختراع���ات العاملية، ونقطة 
حتول في تاريخ االختراعات 

في الكويت.
واعتب���ر ان جهود القائمني 
على النادي العلمي في االهتمام 
انها  بتلك االختراعات، ال شك 
تصب في مصلحة أبناء الكويت 

من املخترعني واملبدعني خاصة 
والكويت عامة، الفتا الى ان أكثر 
ما تفتخر به الكويت هو تقدمنا 
الذي  العلم���ي والتكنولوجي 

نساير به الدول املتقدمة.
واعتبر د.اليتامى ان تنظيم 
هذا املعرض الدولي الذي يجمع 
حوال���ي 150 مخترعا ميثلون 
40 دولة لعرض اختراعاتهم، 
وبجهود تطوعية من مجموعة 
مختارة م���ن املتطوعني الذين 
كرس���وا وقته���م وجهوده���م 
لالعداد والتجهيز لهذا املعرض، 
عمل رائع يس���تحق االش���ادة 

والتقدير.
وأكد عل���ى اهمية اجلانب 
العمل  التطوعي وغرس روح 
التطوعي التي جبل عليها اآلباء 
العاملني  واألجداد، في نفوس 
في النادي وأعضائه والقائمني 
عل���ى تنظيم املع���رض، الفتا 
ان املجتمع���ات املتطورة  الى 
واملتقدم���ة ال تعتمد فقط على 
العمل الرس���مي احلكومي، بل 
تعتمد على اجلهود التطوعية 
والتي غالبا ما يكون لها دور 
بارز في اجناح اي فعالية، الفتا 
الى ان العم���ل التطوعي الذي 
أكبر  العلمي،  النادي  يقوم به 
دليل على جناح هذا العمل في 

الكويت.
ولفت الى ان تاريخ الكويت 
حافل بالصفحات املشرقة للعمل 
التطوع���ي، وعل���ى الرغم مما 
يقابلها في بعض األحيان من 
عقبات، أو ع���دم وجود الدعم 
الكاف���ي، اال ان ش���مس العمل 
التطوعي دائما مشرقة بأيدي 
الش���باب  الكويت من  أبن���اء 

والشابات.

من جانبه أعلن نائب رئيس 
اللجنة العليا املنظمة للمعرض، 
أمني عام النادي العلمي، م.أحمد 
املنفوح���ي، ان اللجنة انتهت 
من جميع االستعدادات إلقامة 
املع���رض، الفتا الى ان أعضاء 
اللجان يعملون حاليا على قدم 
وساق لوضع اللمسات النهائية 
الستضافة هذا احلدث العلمي 

الهام.
وأشار املنفوحي الى ان هناك 
أكثر من 300 متطوع ومتطوعة 
يعمل���ون على مدار الس���اعة 
لإلعداد والتجهيز واالنتهاء من 
كل اإلجراءات الستقبال الوفود 
املشاركة، وكذلك جتهيز خيمة 
النادي العلمي التي سيتم افتتاح 
املع���رض فيها، مش���يدا بتلك 
اجله���ود التطوعية من جميع 
اللجان التي تعمل بروح الفريق 

الواحد.
الرعاية  وثمن املنفوح���ي 
الكرمي���ة من صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
للمعرض، والتي تنبع من اميان 
س���موه بأهمية رعاية العلماء 
الكفاءات  والباحثني وتشجيع 
العلمي���ة املتميزة في مختلف 
العل���م واملعرفة، ومن  فروع 
الشباب  منطلق اهتمامه بفئة 
وخلق األج���واء املالئمة لدعم 
املبدعني واملخترعني واملتميزين 

منهم.
وأضاف املنفوحي: ال ش���ك 
انه متاش���يا مع م���ا يواجهه 
العال���م العربي م���ن حتديات 
كثيرة ومنه���ا مواكبة التطور 
الذي  املتس���ارع  التكنولوجي 
الش���عوب  بات يحدد مصائر 
ومستقبلها، ومن منطلق االرتقاء 
العرب���ي وتطوير  باإلنس���ان 
قدراته بامله���ارات واملعلومات 
واالبداعات املختلفة، ولتهيئة 
املجتمع العربي لإلس���هام في 
تطوير ثقافة املخترعني، بادرت 
العلي���ا بدعوة جميع  اللجنة 
مخترعي العالم من املتميزين 
للمشاركة وعرض اختراعاتهم، 
حرصا منها على دعم التنمية 
العلمية والتكنولوجية وفتح 
آفاق رحبة في مجاالت االبداع 
والتميز حت���ى يكون للوطن 
العربي دوره البارز واملثمر في 

مسيرة احلضارة االنسانية. 

ينظمه النادي العلمي برعاية صاحب السمو أعلن عن فخره وتقديره لنيل المخترعين الكويتيين المرجان ومصطفى ميداليتين في الملتقى العلمي الخليجي

اليتامى: المعرض الدولي الـ 3 لالختراعات مفخرة 
لشباب الكويت وفرصة للتعرف على الجديد

إياد الخرافي: تضافر جهود الجهات المعنية بالمخترعين 
يضمن إنجازًا أفضل ورفع اسم الكويت بالمحافل الدولية

 اعرب رئيس مجلس ادارة النادي العلمي الكويتي 
م. اي���اد اخلرافي عن فخره وتقدي���ره لنيل املخترعني 
الكويتيني مشعل املرجان وعبداهلل مصطفى ميداليتني 
ذهبية وفضية في امللتقى العلمي اخلليجي ال�  12 الذي 

اقيم في سلطنة عمان.
وقال م. اياد اخلرافي ل� »كونا« امس عقب استقباله 
الفريق الكويتي املش����ارك في امللتقى، ان هذا االجناز 
مت بشراكة وتعاون بني النادي العلمي والهيئة العامة 
للشباب والرياضة والذي يثبت انه في حال تضافرت 
واجتمعت اجلهود فإننا نس����تطيع االجناز بالصورة 
االفضل ورفع اسم الكويت عاليا في احملافل الدولية.

واضاف ان الهدف االساسي للمشاركة الكويتية مع 
االشقاء في دول مجلس التعاون اخلليجي في مثل هذه 
امللتقيات واملعارض ليس حصد امليداليات او احلصول 
على املراكز االولى فحسب وامنا التقارب والتبادل في 
االفكار واملشاريع ملا يعطي للدول اخلليجية قوة اكبر 

في محيطها االقليمي والدولي.
وكشف ان النادي العلمي يستعد الستضافة املعرض 
الدولي الثالث لالختراعات في الش����رق االوس����ط في 
السابع من شهر س����بتمبر املقبل علما انه مت االنتهاء 
من االجراءات املتعلقة بذلك واستكمال كل املستلزمات 

في السادس من اكتوبر اجلاري.
واع����رب عن امله أن يحقق املع����رض النجاح بكل 
املقايي����س وفق ما يتطلع اليه املنظمون الس����يما في 
اجتذاب املستثمرين نحو ساحة املخترعني والشركات 
املهتمة باالختراعات وايجاد مساحة من التعاون بني 
اجلميع واشراك اكبر عدد من املخترعني واملستثمرين 
ووضع الكويت والعال����م العربي على خارطة التقدم 
العلمي والتكنولوجي مبشاركة اكبر عدد من املخترعني 

الكويتيني والعرب فيه.
وذكر ان املعرض سيقدم جوائز متميزة تقدر قيمتها 

ب� 53 ال����ف دوالر )ما يعادل 16 ال����ف دينار كويتي( 
هي »جائزة املع����رض الدولي الثالث لالختراعات في 
الش����رق االوسط« املقدمة من النادي العلمي الكويتي 
جلميع املش����اركني وقيمتها 15 الف دوال، .هناك ايضا 
جائزة »مكتب براءات االختراع ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية« وقيمته����ا 15 الف دوالر توزع على 
الفائزي����ن باملراكز الثالثة االولى للمخترعني من دول 
مجلس التعاون وكذلك جائزة »مؤسسة الكويت للتقدم 
العلم����ي« قيمتها 15 الف دوالر تقدم لثالثة مخترعني 
كويتيني وجائزة معرض جنيڤ للمخترعني وقيمتها 
خمسة آالف دوالر وجائزة )»املنظمة العاملية للملكية 

الفكرية« وقيمتها ثالثة آالف دوالر.
ومتنى ان تشكل هذه اجلوائز عامل دفع وتشجيع 
للمخترعني لتطوير امكانياتهم وابراز مواهبهم سواء 
محلي او عاملي مش����يرا الى ان املعرض يعتبر فرصة 
»طيبة« الظهار اسم الكويت في احملافل الدولية وتعريف 
العالم بها كدولة اختراعات ولديها العديد من براءات 
االختراع املسجلة بأس����ماء ابنائها املخترعني والذين 

نالوا العديد من اجلوائز وامليداليات.
من جهته قال رئيس وفد املخترعني عبداهلل العويس 
ان الوفد حصل في امللتقى العلمي ال� 12 لدول مجلس 
التعاون في سلطنة عمان على ميداليتني، االولى ذهبية 
في احلاسب اآللي للفئة االجبارية والثانية فضية في 

الفئة االختيارية عن االختراع اخلاص باملكفوفني.
وأعرب العويس عن متنياته ان يحصل النادي من 
خالل مخترعيه على جوائز اخرى في املشاركات املقبلة 

لرفع اسم الكويت في احملافل الدولية.
وق����ال ان املخترعني املرج����ان ومصطفى هما ابنا 
النادي العلمي علما ان املخترع املرجان يعمل مدرسا 
في النادي وهو استاذ للمخترع مصطفى »وكان مبعث 
فخر لنا ان يحقق االس����تاذ وتلميذه اجلوائز املتقدمة 

في مثل هذا امللتقى«.
وبني ان الوفد الكويتي املشارك وفضال عما حققه 
املخترعان اكتسب خبرة اضافية من اشقائهم املشاركني 

في امللتقى من دول املجلس.
واكد ان النادي العلمي لطاملا كان سباقا للمشاركة 
في مثل هذه املناس����بات وامللتقي����ات العلمية موجها 
الشكر الى مجلس ادارة النادي ممثال في رئيسه اياد 
اخلرافي للمساهمة ودعم كل ما يحتاجه اعضاء النادي 

من مشاريع ومستلزمات.
واش����ار الى ان النادي يس����تعد في الفترة املقبلة 
للمشاركة في ملتقى مماثل على مستوى الدول العربية 

تستضيفه مصر في شهر ديسمبر املقبل.
من جهته قال املخترع مشعل املرجان الفائز باملركز 
االول وامليدالية الذهبية في الفئة االجبارية ان اختراعه 
يتمثل في فكرة نظام التحكم بالطاقة الكهربائية عبر 
احلاس����ب االلي عن طريق الرسائل القصيرة )اس ام 

اس(.
واضاف املرجان ان فكرة اختراعه تكمن في التحكم 
في الدوائ����ر الكهربائية عن طريق الكمبيوتر بغرض 
التحكم في عملية ايقاف وتشغيل االضاءة وغيرها من 

االجهزة الكهربائية عبر الرسائل القصيرة.
من جهته قال املخترع عبداهلل مصطفى ان حصوله 
على املركز الثاني وامليدالية الفضية عن مش����اركته 
باخت����راع يتمثل في حذاء خ����اص للمكفوفني مؤلف 
من جزأين، االول من ش����أنه احليلولة دون اصطدام 
مرتديه من املكفوفني بأي مجسم والثاني ملنع سقوطه 

في احلفر.
واعرب عن فخره وسعادته للفوز بامليداليتني مع 
استاذه في امللتقى متقدما بالشكر العضاء النادي العلمي 
والهيئة العامة للش����باب والرياض����ة لتهيئة االجواء 

املناسبة للفوز في امللتقى ورفع اسم الكويت عاليا.

مسـيرة صاحب السـمو حافلة بنماذج الدعم للشباب 
واالختراعـات وتوجيهاته تحفز الجميع علـى اإلبداع واالبتكار

د.أنور اليتامى

م.اياد اخلرافي متوسطا الفريق الكويتي املشارك في امللتقى اخلليجي لدى وصوله امس االول

سعد الناهض

رئيس المجلس االستشاري األسري أكد أن البداية بجفاف المشاعر

المحرزي: 7 أخطاء تدّمر الحياة الزوجية

 رندى مرعي
اعتب���ر رئيس مجل���س ادارة املجلس 
االستش���اري االس���ري في دبي املستشار 
خليفة احمل���رزي ان دمار البيوت يبدأ من 
جفاف املشاعر وان ذلك يعد اول تلك االخطاء 
التي يقع فيها الزوجني، مبينا ان املشكلة 
االساس���ية التي يعاني منها االزواج هي 
غياب الوعي االسري وافتقادهم للكثير من 
االس���رار التي لو عرفوها لتجنبوا الكثير 

من املشكالت.
كالم احملرزي جاء خالل ندوة قدمها مساء 
امس االول على مسرح جمعية تنمية املجتمع 
في اليرموك حيث اشار الى 7 اخطاء تدمر 
احلياة الزوجية محذرا من بعض االخطاء 
التي تدمر احلياة الزوجية كما قدم بعض 

االسس لعالقة زوجية ناجحة.
واكد احملرزي ان احلياة الزوجية تتطلب 
البحث عن لغة مشتركة جتمع كل املشاعر 
واالحاسيس ليحدث التفاهم بني الزوجني 
وتتحقق لهما السعادة مبينا ان كشف املشاعر 
ليس باالمر الصعب وال املستحيل، موضحا 
ان السبب في جفاف مشاعرنا تعاملنا الدائم 

والروتيني مع شريك احلياة.
وتابع ان من االخطاء التي تدمر احلياة 
الزوجية ضعف االلتزام داعيا الى مواجهة 
املشاكل باحلوار والنقاش الهادئ واملتبادل 
وايج���اد الوقت الكافي التخ���اذ املبادرات 
للقضاء على الرتابة والروتني في احلياة 

الزوجية ضمانا لعدم فتور العالقة.
واش���ار احملرزي الى بع���ض املفاهيم 
السلبية اخلاصة لدى الزوج مبينا ان من 

تلك املفاهيم انه يرى ان الزوجة تتصرف 
كما يتصرف هو من حيث اسلوب التفكير 
واحملادث���ة وكذلك االس���تهانة بش���كوى 
الزوجة  الزوجة واعتبارها من اس���اليب 
النكدية والتعامل معها بلغة العقل مقياسا 
لطبيعته واسلوب حياته واغفال اجلانب 
العاطفي واالستخفاف باقتراحات الزوجة 
حلل املش���اكل املطروحة نظرا لعدم الثقة 
بقدرتها على ايجاد احللول املناسبة محذرا 

من تلك املفاهيم السلبية.
ووضع احملرزي بعض املعايير لبناء حوار 
فعال بني الزوجني، مبينا ان من تلك املعايير 
اختيار الوقت املناسب لطرح موضوع ما 
وضرورة تعلم االساليب الفعالة للتعبير 
عن انفعاالت الذات س���واء كانت س���لبية 
او ايجابي���ة وان ينحصر احلوار في ذات 
املوضوع دون التطرق الى مواضيع اخرى 
ال متس املوضوع االساسي بشيء، مضيفا 
ان االفضل ان يكون وقت احلوار محدودا 
مع جتنب وجود اخلدم واال يتحول احلوار 
الى العنف اللفظي او التجريح الشخصي 

مع جتنب التحقير والتسفيه.
واشار الى بعض النقاط التي من شأنها 
ان حتافظ على احلوار الزوجي، مبينا ان ذلك 
يستدعي اال تضغط املرأة على زوجها ليتكلم 
واال تصبح دائمة الشكوى من انه ال يكلمها، 
واال تس���يء تفسير موقفه من عدم الكالم 
وتتقبل صمت���ه، وان يتفهم الزوج حاجة 
الزوجة للكالم والشكوى ويفهم حاجتها الذن 
صاغية، وان يعرف كيف يستمع لها دون ان 
يعطي احللول، وان تكون هناك الصراحة 

التامة واملناقشة الهادئة املوضوعية بينهما 
واحترام رغبات وخصوصيات الطرف اآلخر، 
وعدم التصريح بالنقض واظهار العيوب 
اثناء احلديث الى جانب االمتداح والتقدير 

واستخدام الدعم العاطفي بينهما.
ولفت احملرزي الى بعض االخطاء القاتلة 
التي تقع فيها الزوجة مبينا من تلك االخطاء 
ع���دم اهتمامها بنفس���ها وتنكرها لذاتها، 
وجديتها املستمرة في كل املجاالت واالوقات، 
وغيرتها الزائدة عن حدها، وتذكرها احداثا 
من املاضي وعدم اختيارها الوقت املناسب 
لذلك، وتصرفها وكأنها ام للزوج او تصرفها 
تصرف االطفال الى جانب التحاور السلبي 

االنفعالي امام االبناء.
وحذر احملرزي مما اطلق عليها اخلمس 
املهلكات للعالق���ة الزوجية مبنيا ان منها 
النقد اجلارح اثناء احلوار، وترك االمور على 
عواهنها دون حوار او مناقشة متذرعني بان 
االيام ستتغير، واحلكم باخلطأ على اي كالم 
في مستهل احلوار بني الطرفني ما قد يوقفه 
واجترار السوابق مبعنى تذكر مشاكل من 
املاضي، وكذلك التسبيق مبعرفة املشكلة 

ما يترتب عليه قفل باب احلوار.
وختم احملرزي ببعض النصائح التي من 
شأنها ان تبقي على العالقة الزوجية الطيبة، 
مش���يرا في هذا الصدد الى بعض النقاط 
التي تضمن استمرار العالقة الزوجية على 
نحو من السعادة ومتكن من احلفاظ على 
اطرها مستعينا في ذلك مبا ذكره متخصص 
العالقات االسرية االميركي د.جون جراي من 

ان هناك اشياء صغيرة، تبقي احلب.

النقد الجارح وافتقاد الحوار واألحكام المسـبقة والتخطئة 
والتسـبيق  بمعرفـة المشـكلة 5 مهلـكات يجـب تجنبهـا

املستشار خليفة احملرزي يلقي محاضرته   )أنور الكندري( 

جانب من احلضور


