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 د.سليمان العسكري متحدثا خالل املؤمتر الصحافي

 الفريح: التأمل والدفع بالطاقة 
يعالج األعراض الصحية الطارئة

 «الزراعة» تنظم ندوة 
عن المواصفات الوراثية 

ألبقار الحليب
 محمد راتب

  تنظم الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الســـمكية ندوة إرشـــادية 
بعنوان «املواصفات الوراثية ألبقار 
انتاج احلليب» وذلك يوم غد االربعاء 
بصالة احتاد منتجي األلبان بالصليبية 
من العاشـــرة وحتى الثانية عشرة 
صباحا. وذكـــرت الهيئة ان تنظيم 
الندوة يأتي في إطار تعاون قطاعات 
الهيئة بعضها مع البعض حيث يقوم 
بتقدمي الندوة د.الشافعي عبدالقادر من 
قطاع الثروة احليوانية والذي افاد بأن 
الندوة تشمل عددا من احملاور الهامة 
التي تتلخص في احلديث عن اهمية 
التعرف على املواصفات الوراثية ألبقار 
انتاج احلليب وكيفية اختيارها في 
العمريـــة املختلفة، وكذلك  املراحل 
الظاهرية  الى املواصفـــات  التطرق 
التي تتمثل في شكل ومظهر الرأس، 
إضافة الى كيفية اختيار ابقار احلليب 
الذي يعتمد على الساللة، كما يعتمد 

جناح االختيار على اخلبرة. 

 أكد مدير عام شركة النهضة 
املتكاملة د.ناصــــر الفريح بأن 
القدرة وال يفكر  اإلنسان ميلك 
عقلــــه بشــــيء ال يقــــدر عليه، 
فمن األفضل عدم كبح القدرات 
لتحقيق شــــيء متصور تطمح 
الباطن،  له املخيلــــة والعقــــل 
منبها إلى أن هناك دورة عقدت 
في فندق كوســــتا حول أهمية 
التأمل وتأثيره البالغ واملهم في 
توجهات الفرد وتغيير سلوكياته 
ومنط تفكيره إلى األفضل بحيث 
يكون عنده القدرة على مواجهة 
التغيرات والوصول بفكره إلى 

أفضل احللول ملواجهة أي من املشاكل املعتادة والغير معتادة.
  وذكر الفريح أن املدارس العلمية قدمت معاجلات ألعراض الصحة 
اعتمدت على القوة الشخصية، حيث تؤكد هذه املعاجلات على قدرة 
اإلنسان في معاجلة نفســــه، كما تؤكد على قدرة الوعي في حتفيزه 
ملعاجلة نفســــه وبتفاعله مع انتباهه يتحرك االنتباه املركز إلى جهة 
اإلصابة، وبحث االنتباه على طاقة جســــمه لزيادة الدفع بالطاقة إلى 
الواقع املصاب موضحا أن هذه الطاقة تعالج الضعف في اجلزء املصاب 

بحيث يتغير إيجابيا ويشفى مع استمرار الطاقة في تدفقها.
  وأشــــار الفريح إلى أن القيام بالدفع بالطاقة وإعادة حتريكها في 
االجتاه الصحيح وجتميعها إلى جانب توظيف اإلنسان لطاقة االنتباه 
مــــن أجل التحكم والتدريب ملعاجلة النفس يحقق مجموعة مهمة من 
األهداف احليوية للجسم والعقل في آن واحد موضحا أن جتميع االنتباه 
يؤدي إلى ممارسة اإلبداع لكسب عالقات أفضل في احلياة مع اآلخرين 
وأن الرغبة في إصالح عالقة أو معاجلة ظروف ما، يتطلب العمل على 
إعــــداد العقل باالنتباه بجهد فكري مركــــز والعمل على توحيد طاقة 
التفكير، والتحكم في مجموع الطاقة وحركتها في جهة واحدة وإبقاء 
التركيز على نفس اجلهة ومالحظ أو قراءة أو مشاهدة النتائج، فكلما 

كان هناك تركيز وبوعي حصل اإلنسان على فهم أعمق وأدق.
  واختتم الفريح قائال: أن العمل على جتميع الطاقة يحقق اإلبداع 
في التعامل مع مواجهة املواقف، ويثير العقل قناعات وانطالقة واسعة 
للتعامــــل مع املواقف املختلفة، ليــــس تعامال معتادا وإمنا تعامال مع 

املوقف بثقة ضمن اإلمكانيات املتاحة لإلنسان. 

 د. ناصر الفريح 

 وفد فريق ضاحية علي صباح السالم التطوعي لدى لقائه مسؤولي املنطقة الصحية 

 القحطاني: مراكز أدعياء االستشفاء بالقرآن
  والعالج بالرقية الشرعية باتت مواطن شبهة

 شنت رئيسة حملة «حسبنا» الوطنية 
التابعة للمبرة الكويتية للتقدم املجتمعي 
ملواجهة ادعياء االستشفاء بالقرآن الكرمي 
والرقية الشرعية، حصة القحطاني، هجوما 
على املراكز التي تدعي زورا وتضليال عالج 
املواطنني من آثار املس واجلن والســـحر 
ونحوها بأســـاليب غير شرعية حتى ان 
الكرمي وتلبست لباس  بالقرآن  متسحت 
الدين مما يعد امتهانا لكتاب اهللا وتلويثا 
لعقائد الناس وصرفا لهـــم عن التوجه 
لألماكن التي حتفظ لهم كرامتهم وعقولهم 

وأموالهم وأعراضهم.
  وأشـــادت رئيســـة احلملة في بيان 
صادر عنها بالدور الذي تقوم به وزارة 
األوقاف والشؤون االسالمية بالتنبيه على 
خطر هذه املمارسات على األمن األسري 
واالجتماعي واستقرار املجتمع، ذلك ان 
هذه األفعال بلغت حدا ال ميكن السكوت 
عنه، كمـــا أثنت على جهود العاملني في 

وزارة الداخلية وعلى رأسهم الشيخ علي 
اليوسف واملقدم صالح الهندي والعاملون 
في القطاع الذين باتوا عينا ساهرة حلفظ 
املجتمع من آفات املدعني وقد وجدوا في 
هذه الظاهرة وكرا لهتك األعراض ووسيلة 
لقطع األرحام ومرتعا لكسب األموال بغير 
وجه حق وسبيال إلفساد العقيدة حيث 
ان أغلبهم يفدون الينا من اخلارج وهم 
أنصاف متعلمـــني ويتخذون مقرات بني 

مساكن املواطنني.
  ولفتت القحطانـــي الى ان اغلب هذه 
األماكن املشـــبوهة التـــي يرتادها آالف 
املخدوعـــني بحثا عن عالج شـــاف من 
التي يعانونها  الضغوط واالضطرابات 
وان الدولة مشكورة قد وفرت العديد من 
اجلهات التي ميكن ان يلجأ االنسان فيها 
الالزمة كمكتب االمناء  ألخذ االستشارة 
النفسي  االجتماعي ومستشـــفى الطب 
ومراكز تنمية املجتمع في وزارة الشؤون 

واملصحات النفسية واالجتماعية باالضافة 
لعشرات املؤسسات اخلاصة املعتبرة التي 
ميكن ان تساهم في ايجاد صحة نفسية 
للتعامل مع هذه االختالالت االجتماعية 

والنفسية.
  وأضـــاف البيـــان ان احلملة راجعت 
الشخصيات الشرعية املعتبرة وقد اطمأنت 
الى مخالفة هذه املقرات املشـــبوهة وما 
يرتكب فيها من أفعال شاذة شرعا وعقال 
لتشريع الرقية الشرعية على النفس وانها 
أصدق وأنفع لو كانت من ذات الشخص 

او أهله.
  وفي ختام البيان طالبت رئيس احلملة 
حصة القحطاني مؤسسات الدولة، كال في 
اختصاصها بأداء دورها جتاه فضح هذه 
املمارسات ومن يقف وراء ترويجها ويقتات 
على معاناة املواطنني واملقيمني باستغاللهم 
أبشع استغالل، سائلني اهللا ان يحفظ علينا 

بلدنا واحة أمن وإميان وسالم. 

 فيها ممارسات مضللة وأفعال شاذة وأكل ألموال الناس بالباطل

 العبداهللا يمثل رئيس الوزراء في االفتتاح

 العسكري يعلن انطالق ندوة «العربي» الـ ١٠
  تحت عنوان «االتجاه شرقًا» ٢٤ الجاري

الكويت و٥ أعوام على تســـلم صاحب 
السمو األمير مقاليد اإلمارة.

  وذكر العســـكري ان الندوة توزعت 
على عدة محاور وجلسات ثقافية ففي 
اليوم االول ســـتطرح احملاور (االجتاه 
شـــرقا املاضي واحلاضر واملســـتقبل) 
و(طريقا احلريـــر البحري والبري بني 
العرب والشـــرق) و(االجتاه شرقا في 
فضاء اإلعالم) و(رحالت مجلة العربي 

الى آسيا).
  واضاف ان جلسات اليوم الثاني من 
الى (الشرق والعرب  الندوة ستتطرق 
الفنون) و(الشـــرق اآلسيوي  تواصل 
يقـــرأ األدب العربي) و(العرب وآســـيا 
تأثيرات متبادلة) و(العرب يقرأون اآلداب 

اآلسيوية).
الندوة ستسلط الضوء  ان    واضاف 
على التجارب اآلســـيوية في االقتصاد 
والثقافـــة من اجل التعرف على طبيعة 
األسباب التي حققت بها دول اسيا املتقدمة 
جتاربها التنموية التي استطاعت بها ان 
حتقق شوطا بعيدا في نهضتها ورفاهية 

مواطنيها. 

راعي الندوة سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد في افتتاح الندوة 
يتبعه تكرمي لعدة مؤسســـات ومراكز 
علمية وثقافية كان لها دور بارز في نشر 
الثقافات اآلســـيوية وترجمتها، اضافة 
الى حفل مرور ٥٠ عاما على اســـتقالل 

آســـيا الى املنطقة العربية مما أدى الى 
احتكاك الدارسني بالفكر العربي اإلسالمي 
«وأســـفر عن تالقح وتفاعل ثقافي بني 

اجلانبني».
  وقال ان وزير النفط ووزير اإلعالم 
الشيخ احمد العبداهللا الصباح سيمثل 

 قال رئيـــس حترير مجلـــة العربي 
د.سليمان العسكري ان ندوة مجلة العربي 
املقررة اقامتها في الـ ٢٤ اجلاري وتستمر 
٣ ايام لهذا العام حتمل عنوان «العرب 

يتجهون شرقا».
  وذكر العسكري في مؤمتر صحافي 
امس استعدادا النطالق ندوة العربي في 
نسختها العاشرة ان «العربي» اختارت 
لهذا العام عنوان االجتاه شرقا «كفكرة 
تستحق الكثير من التأمل والبحث لكونها 
تتعلق بالعالقـــات التاريخية الطويلة 
التي تربط منطقتنا العربية بدول آسيا 
وآسيا الوسطى» مضيفا ان تلك العالقات 
«كان لها تأثير قوي على اجلانبني على 
املستوى الثقافي واالجتماعي خصوصا 
املستوى التجاري الذي كان احد دوافع 

تلك العالقات».
  وبني انه استتبع ذلك تأثير أقوى من 
خالل االحتكاك بني الثقافتني ومتثل في 
انتشـــار الدين اإلسالمي في العديد من 
الدول اآلســـيوية مثل الهند وباكستان 
والصـــني، مضيفا انـــه ترتب على ذلك 
حركة بعثات الدراســـة االســـالمية من 

 «الشرق» تكّرم المبدعين 
في «الخالدية» 

 تقيم الزميلة جريدة «الشرق» 
مساء اليوم بقاعة عبداهللا املبارك 
الصباح باخلالدية مهرجان تكرمي 
املبدعـــني الكويتيني الســـنوي 
برعاية الشيخ مبارك العبداهللا، 
حيث سيتم تكرمي نخبة من ابناء 
الكويت املبدعـــني واملخترعني 
وبعض الشخصيات االجتماعية 
من الذين خدموا الكويت ورفعوا 
اســـمها عاليـــا، وذلـــك تقديرا 
الجنازاتهم ومساهماتهم املشهودة 

في مجاالت مختلفة. 

 تكريم مواهب كويتية حصلت
  على جوائز عالمية بالتصوير الفوتوغرافي

 احتفل بيت لوذان بتكرمي مواهب كويتية حصلت على جوائز 
عامليـــة في مجال التصوير الفوتوغرافي بحضور مدير عام نادي 

البيت الشيخة فرح الدعيج.
  وقال املشـــرف على نادي بيت لوذان للتصوير الفوتوغرافي 
بهاء الديـــن القزويني في تصريح صحافي أمس ان هذا االحتفال 
شـــمل عددا من املواهب املميزة التي احرزت خمس ميداليات في 
مسابقة النمســـا التي اقيمت العام املاضي منها ذهبيتان وفضية 

وبرونزيتان.
  وأضاف انه مت تكرمي أعضاء النادي املســـاهمني في احلصول 
على امليدالية الذهبية في املسابقة التي استضافتها دولة قطر في 

نفس العام.
  وأشار القزويني الى ان احلفل تضمن أيضا تكرمي حمد الفيلكاوي 
من مجموعة ورش الكويت الذي فاز باملركز اخلامس على مستوى 
الشـــرق األوسط مبسابقة قطر، إضافة الى تكرمي محمد اللنقاوي 
الذي فاز بجائـــزة التغطية املتميزة حلفل توزيع اجلوائز لنفس 
املسابقة. وذكر ان احلفل اشتمل على تكرمي أعضاء نادي بيت لوذان 
الذين كان لهم دور كبير في مساعدة هذه املواهب وتوفير الدورات 

املتطورة لهم والتي ساهمت في حتقيق هذه النتائج الباهرة.
  وأكد ان النادي يولي أهمية كبيرة ملجال التصوير الفوتوغرافي 
ويشـــجع املواهب الفنية والثقافية إميانا منه بان اإلبداع في هذا 

املجال قد يغني عن آالف الكلمات.
  وأفاد بأن احلفل شـــهد حضور عدد من الشـــخصيات الداعمة 
لهذا الفن اجلميل ومنهم رئيس فريق الفارسي للطيارات الورقية 
عبدالرحمن شـــيخان الفارســـي ومدير إدارة التصوير في وكالة 

األنباء الكويتية (كونا) أنور احلساوي. 

 الشيخ مبارك العبداهللا 

 فريق «علي صباح السالم» يلتقي مسؤولي المنطقة الصحية
 محمد راتب

  قام وفد من فريق ضاحية علي 
صباح الســـالم التطوعي ميثله 
رئيس فريق عمل ضاحية علي 
صباح السالم م.عبداهللا ضويان 
ورئيس اللجنة االعالمية للفريق 
عبداهللا شرار بزيارة الى املنطقة 
الصحيـــة حملافظـــة األحمدي، 
الوفد برئيس قسم  التقى  حيث 
التوعية الصحية باملنطقة د.بدر 

العتيبـــي، ونائب رئيس قســـم 
التوعية الصحية د.فهد العازمي 
ورئيس مركز الضاحية الصحي 
د.علي خاجة وأمني املركز عادل 
العازمي، حيث نقل الفريق مطالب 
أهالي الضاحية ملسؤولي الصحة 
واملتمثلة في نواقص الضاحية 
الصحية املتعلقة باملركز الصحي 
كتوفير طاقم طبي لتشغيل عيادة 
األنف واألذن واحلنجرة، وفتح 

بوابة خاصة لســـيارة اإلسعاف 
لتسهيل دخولها وخروجها وكذلك 
تعديل مداخـــل ومخارج مواقف 
السيارات باملركز، ومعاجلة ازدحام 
املراجعني في عيادة األسنان، وفتح 
شباك ثان لصرف أدوية الصيدلية، 
واصالح شاشات أرقام الدور على 
غرف األطباء، باالضافة الى بعض 
النواقص األخرى كتوفير ماكينة 

طوابع وأكياس أدوية. 


