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واص�������ل امل�����ع�����رض ال����دول����ي 
ل��اخ��ت��راع��ات ف��ي ال��ش��رق األوس��ط 
فعالياته لليوم الثاني، حيث شهد 
ان��ع��ق��اد اج��ت��م��اع ه��ي��ئ��ة احملكمني 
ب��رئ��اس��ة ديفيد ف��اروق��ي ملناقشة 
األسس واملعايير والضوابط املتبعة 
ف��ي تقييم االخ��ت��راع��ات املشاركة، 
ب��ح��ض��ور ط���ال ج��اس��م اخل��راف��ي 
رئيس مجلس إدارة النادي العلمي 
ورئ��ي��س اللجنة العليا للمعرض، 
و40 ُمحكماً ميثلون صفوة أساتذة 
اجلامعات واألك��ادمي��ي��ني من حملة 
ش��ه��ادات ال��دك��ت��وراه، ويتمتعون 
بالكفاءة والقدرة العلمية الكبيرة، مت 
اختيارهم بعناية فائقة، وجميعهم 
من العاملني في املؤسسات العلمية 
واالك��ادمي��ي��ة مثل جامعة الكويت 
ومعهد الكويت لألبحاث العلمية 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، ولهم خبرة طويلة في 
حتكيم االخ��ت��راع��ات على مستوى 

العالم.
وخ��ال االجتماع ق��ال اخل��راف��ي: 
إن هيئة احملكمني للمعرض الدولي 
ل��اخ��ت��راع��ات ف��ي ال��ش��رق األوس��ط 
ارتقت للمعايير الدولية ، ووصلت 
إل���ى امل��س��ت��وى ال���ذي ن���ال اإلش���ادة 
الدولية، وأيضاً ح��ازت على إشادة 
رئيسها ديفيد فاروقي الذي يترأس 
أيضاً هيئة محكمي معرض جنيف 
الدولي لاختراعات، الفتاً إلى انها 
تضاهي هيئات التحكيم الدولية في 
أي معرض اختراعات على مستوى 
العالم. وتقدم بالشكر ألعضاء هيئة 
احملكمني على جهودهم املبذولة، 
مثمناً حرصهم على اتباع املعايير 
ال��دول��ي��ة ف��ي تقييم االخ��ت��راع��ات 

املشاركة.
وعقب اجتماع هيئة احملكمني قام 
اخلرافي بجولة على أجنحة املعرض 
برفقة أمني عام النادي العلمي ونائب 
رئيس اللجنة العليا للمعرض د. 
يحيى ع��ب��دال وع��ض��و اللجنة علي 
كاظم اجلمعة استمع خالها إلى شرح 
مفصل من املخترعني ح��ول أعمالهم 

املشاركة، متمنياً لهم التوفيق.
وأب��������دى إع���ج���اب���ه مب��س��ت��وى 
االختراعات املشاركة في املعرض لهذا 
العام في مختلف املجاالت، مشيراً إلى 
انها تقدم حلوالً مبتكرة للكثير من 
املشكات التي تواجهنا في حياتنا 

اليومية.

وقد باشرت هيئة احملكمني أعمالها 
لتقييم االختراعات املشاركة، متهيداً 
إلع��ان النتائج النهائية ف��ي ختام 
فعاليات امل��ع��رض ال��ي��وم األرب��ع��اء، 
وق��ال رئيس هيئة احملكمني ديفيد 
ف����اروق����ي: إن امل���ع���رض ال���دول���ي 
ل��اخ��ت��راع��ات ف��ي ال��ش��رق األوس��ط 
يتبع البروتوكول واملعايير الدولية 
ذاتها املعمول بها في معرض جنيف 
الدولي لاختراعات، وال يوجد أي 

فروق بينهما، مشيراً إلى أن طبيعة 
عمل هيئة احملكمني هو تقييم جميع 
االختراعات وفقاً لضوابط ومعايير 

عاملية.
وأشاد فاروقي بأداء أعضاء هيئة 
احمل��ك��م��ني للمعرض ومتكنهم من 
إت��ب��اع املعايير الدولية ف��ي حتكيم 
االختراعات املشاركة، قائا: “أبهرني 
إتقان هيئة احملكمني الكويتية لدورهم 
ودراس��ت��ه��م اجل��ي��دة ل��اخ��ت��راع��ات 

ومتكنهم من أداء عملهم مبستوى فاق 
هيئات احملكمني الدولية«.

وأض���اف أن جميع االخ��ت��راع��ات 
املشاركة يتم تصنيفها على مجاالت 
املعرض ال��� 22 م��ج��االً، التي تشمل 
جميع التخصصات املختلفة منها 
الطب وعلوم احلاسوب والهندسة 
املدنية واملعمارية واألم��ن واإلنقاذ 
واألج���ه���زة وامل���ع���دات ال��ت��ج��اري��ة 
وال��ص��ن��اع��ي��ة وامل��ك��ت��ب��ي��ة، موضحاً 

انه يتم تقييم كل اختراع من قبل 3 
محكمني على األقل، ويحصل االختراع 
على درج��ة معينة من مقياس 100 

درجة.
وحول معايير حتكيم االختراعات 
امل��ش��ارك��ة أك���د ض����رورة أن يكون 
االخ��ت��راع ذو فكرة مبتكرة حديثة 
وقابلة للتسويق وذات محتوى جيد، 
وكذلك يتم األخ��ذ في احلسبان أثر 
االخ��ت��راع على املجتمع والشريحة 

التي يستهدفها.
وأض��اف أن أه��م ه��ذه املعايير هو 
قابلية االختراع للتسويق، حيث أن 
املستثمر يريد أن يستثمر في االختراع 
الذي يحمل جدوى اقتصادية عالية، 
فإذا افتقر االختراع لهذا البند تصبح 
ع��م��ل��ي��ة ت��س��وي��ق��ه وت��ط��ب��ي��ق��ه على 
أرض الواقع وحصوله على فرصة 

استثمارية أمراً صعباً.
وأش����اد رئ��ي��س ه��ي��ئ��ة احملكمني 

ب��امل��ع��رض ال���دول���ي ال��ث��ان��ي عشر 
ل��اخ��ت��راع��ات ف��ي ال��ش��رق األوس���ط، 
ب��ال��دور ال��ب��ارز ال��ذي يؤديه النادي 
العلمي الكويتي، واصفا إياه بالصرح 
ال��ه��ام واحل��ي��وي لتشجيع الشباب 
الكويتي على البحث العلمي والتفكير 
خارج الصندوق البتكار اختراعات 
جديدة، وبالتالي تأهيل جيل جديد 

من املخترعني العصريني.
ونوه إلى أن االختراعات املشاركة 
تشهد منافسة قوية كونها اختراعات 
مميزة، األمر الذي من شأنه املساهمة 

في اكتشافات جديدة وقوية.
وأن املنطقة العربية شهدت تطورا 
كبيرا في السنوات األخيرة من حيث 
مستوى االختراعات والتقدم العلمي، 
الفتا الى ان أهم طبيب متخصص في 
عاج القلب على مستوى العالم هو 

الطبيب املصري مجدي يعقوب .
وب��نينَّ أن االختراع يجيب عن أحد 
سؤالني، هل يهدف إلى حل مشكلة ما 
أو يلبي حاجة ملحة؟، الفتاً الى انه 
في ح��ال ما أراد املخترع ان يسجل 
اختراعه عامليا فعليه ان ينفق الكثير 
من امل��ال لتحقيق ه��ذا الهدف، وذلك 
يتوقف على املخترع نفسه والهدف 
م��ن اخ��ت��راع��ه، ه��ل ه��و التسويق أم 
تقدمي اختراع جديد فقط، وذلك االمر 

يحدد ما سينفقه املخترع من أموال.
وأوض���ح أن م��ن أه��م األم���ور التي 
متيز بها املعرض الدولي لاختراعات 
في الشرق األوسط عن بقية املعارض 
االختراعات األخرى انه ال يقبل سوى 
االخ��ت��راع��ات احل��ائ��زة على ب��راءة 
اخ��ت��راع، حيث ان األخ��ي��رة معظمها 
معارض جتارية وال تشترط حصول 

االختراع املشارك على براءة اختراع.
وأض���اف أن األم���ر ال��ث��ان��ي ال��ذي 
مييز املعرض الدولي لاختراعات 
في الشرق األوس��ط اجلوائز املالية 
التي يقدمها، فهو الوحيد في العالم 
الذي يقدم جوائز نقدية تفوق قيمتها 
ال��� 50 أل��ف دوالر أميركي، ومعظم 
معارض االختراعات االخ��رى تقدم 

فقط شهادات مشاركة وميداليات.
واختتم فاروقي حديثه قائاً: إن 
جلنة التحكيم ستمنح االختراعات 
املشاركة في نهاية املعرض امليداليات 
البرونزية والفضية والذهبية، فضاً 
عن الذهبية مع مرتبة الشرف، التي 
سيتم اختيار الفائزين بها للفوز 

بجوائز املعرض الكبرى.

40 ُمحكمًا 150  اختراعًا يخضعون لتقييم 
طالل اخلرافي: هيئة احملكمني ملعرض االختراعات في الشرق األوسط

 ارتقت للمعايير الدولية وتضاهي مثيلتها على مستوى العالم

الغامن: السكري والضغط وأمراض القلب 
والتدخني السر األكبر لـ »الضعف اجلنسي«

ح���ذر  رئ��ي��س وح���دة امل��س��ال��ك البولية 
مبستشفى جابر للقوات املسلحة الدكتور 
محمد ال��غ��امن م��ن أن أس��ب��اب االض��ط��راب 
اجلنسي “الضعف اجلنسي” ، والذي يصاب 
به العديد من الرجال حول العالم يرجع إلى 
عدة عوامل عضوية ، باإلضافة إلى أسباب 

أخرى نفسية .
وأض��اف أن من ضمن العوامل العضوية 
هناك أسباب رئيسية ت��ؤدي إلى ذلك منها 
ارتفاع السكري لفترات طويلة ، والذي يؤدي 
ب��دوره  إلى تأثير على األعصاب واألوعية 
الدموية املغذية للجهاز التناسلي ، كذلك عدم 
انتظام ضغط الدم، باإلضافة إلى التدخني، 
وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وعدم 
ممارسة الرياضة بانتظام ، مشيراً إلى أن 
هناك أسباباً أخ��رى تقود إل��ى االضطراب 
اجلنسي ، ومنها اإلصابات العنيفة في احلبل 

الشوكي.
 وت��اب��ع ال��غ��امن أن األس��ب��اب النفسية 

للضعف اجلنسي تكمن ف��ي  ضغوطات 
العمل، واحلياة، وكذلك املشاكل األسرية ، 
ناصحاً بعدم اإلف��راط في التفكير، وجتنب 

الضغوطات احلياتية قدر املستطاع.
وأكد الغامن أن طرق العاج تكون بحسب 
احلالة ، فالشخص الذي ليس لديه أي مانع 
صحي أو جلطات يصرف له بعض األدوية 
املقوية جنسياً، ثم بعد ذل��ك إن لم يستفد 
فنجري له فحصاً عن طريق السونار لنرى ما 
إذا كان هناك تسريب في األوعية الدموية، أو 

ضعف في تدفق الدم.
وأردف أن الشخص املصاب بالسكري 
عليه أوالً ض��ب��ط��ه، ث��م عليه أن مي��ارس 
الرياضة بانتظام قبل البدء بإعطائه أدوية 
مقوية ، مبيناً أن احلل األخير للعاج بعد 
اس��ت��ن��ف��اد احل��ل��ول ال��س��اب��ق��ة ه��و األج��ه��زة 
التعويضية ، منوهاً إلى أن هناك نوعني منها  
األول امل��رن البسيط، وه��و ميتاز بسهولة 
تركيبه واستخدامه، كما تكون كلفته املادية 
منخفضة ، أما النوع األخر فهو جهاز مبضخة 
وهو أكبر وقيمته املادية أعلى، وهو أقرب إلى 

احلقيقي، وتركيبه يحتاج إلى وقت أطول .

حت����رص ج��م��ع��ي��ة ال��ن��ج��اة 
اخل��ي��ري��ة ع��ل��ى زي����ارة وتفقد 
مشاريعها اخليرية ف��ي شتى 
دول ال��ع��ال��م وذل����ك ل��ل��وق��وف 
عن كثب على أه��م احتياجاتها 
وتوثقيها وإرسالها للمتبرعني 
ونشرها كذلك مبواقع التواصل 

االجتماعي.
وق���ال رئ��ي��س ق��ط��اع امل���وارد 
وال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة واالع���ام 
بالنجاة اخليرية عمر الثويني: 
إن اجلمعية تفقدت مركز ومسجد 
ال��راح��م��ون اإلس���ام���ي ، الفتا 
أن املركز سيفتتح قريبا بإذن 
الله تعالى قبيل شهر رمضان 
القادم، حيث يقام املسجد مبدينة 
موستار البوسنية على مساحة 
تقارب من 700متر مربع، ويخدم 
آالف املسلمني الذين يسكنون في 
القرى القريبة ويفتقرون إلى 

وجود املساجد في قراهم. 
وأوض���������ح:  ي���ض���م م��رك��ز 
الراحمون اإلسامي والذي سيعد 
بصمة كويتية ب��ارزة في سماء 
البوسنة مسجداً إلقامة الصاة 
وك��ذل��ك م��ق��راً لتنظيم اللقاءات 
التربوية واحملاضرات الدعوية 
واألنشطة االجتماعية، وكذلك 

فصوال تعليمية تعمل على نشر 
العلوم واآلداب وتربية األجيال 
على موائد القرآن الكرمي والسنة 
امل��ط��ه��رة، وروض�����ة ل��ألط��ف��ال 
وي��ض��م امل��رك��ز ك��ذل��ك جناحا 
خاصا يهتم بتعزيز العاقات 
بني املسلمني وإصاح ذات البني 
وع��ق��د ال��ل��ق��اءات املستمرة بني 
املسلمني، عاوة على تخصيص 

مصلى خاص بالسيدات.
 اجلدير بالذكر أن النجاة 

اخل��ي��ري��ة ح��رص��ت على بناء 
م��رك��ز ال��راح��م��ون اإلس��ام��ي 
كونه سيخدم ق��رى بأكملها 
ويعمل على حماية الشباب من 
اآلف��ات املجتمعية وتنشئتهم 
ع��ل��ى م��وائ��د ال��ع��ل��م والعمل 
الصالح، هذا وستقيم  اجلمعية  
باملسجد حلقات حلفظ القرآن 
ال��ك��رمي بجانب احمل��اض��رات 
واللقاءات الدعوية والتربوية 
على نفقة أه��ل اخلير، وتنفذ 

ك���ذل���ك ب��امل��س��ج��د م��ش��روع 
والئ��م إفطار الصائم وت��وزع 
حل��وم األض��اح��ي وغيرها من 
األنشطة املميزة التي تنفذها 
اجل��م��ع��ي��ة. وخ��ت��ام��اً تقدمت  
النجاة اخليرية بشكر داعمي 
مسجد الراحمون سائلني احلق 
سبحانه أن يرزق كل من شارك 
وس��ان��د ودع���م ه��ذا امل��ش��روع 
الدعوي املبارك بيتاً في اجلنة 

والله واسع عليم.

يضم مسجدًا وفصواًل تعليمية وروضة أطفال وقاعة مناسبات

»النجاة اخليرية«  تفتتح قريبًا مركز 
»الراحمون« اإلسالمي في »البوسنة«

د. محمد الغامن
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اخلرافي و العبدال و اجلمعة والصفار يتوسطون هيئة احملكمني للمعرضطال اخلرافي ود. يحيى العبدال وعلي اجلمعة ود. محمد الصفار يتابعون اجتماع هيئة احملكمني للمعرض
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  عبد العزيز : االعالم املضلل يغذي مثلث الدمار اجلهل والفقر واملرض

مركز لندن شارك في مؤمتر »الصحة النفسية« باإلسكندرية
بعنوان دور اإلعام في الصحة النفسية 
من الطفولة إل��ى الكهولة شارك مدير عام 
م��رك��ز ل��ن��دن للبحوث محمد عبد العزيز 
مب��ح��اض��رة ف��ي امل��ؤمت��ر ال��دول��ي للصحة 
النفسية املقام في مركز التعليم  وتنمية 
القيادات الشابة مبحافظة اإلسكندرية  في 
جمهورية مصر العربية بحضور عدد كبير 
م��ن األك��ادمي��ي��ني  واحمل��اض��ري��ن الدوليني 
واالستشاريني من مختلف اجلامعات برئاسة 
اخلبير االستراتيجي ومستشار التدريب  أ.د 

اميان حسان .
وق��ال عبد العزيز في محاضرته : يظن 
البعض أن الصحة اجلسمانية ه��ي متام 
الصحة والعافية غير مدركني أنها ليست 
إال ج��زء م��ن الصحة ال��ع��ام��ة ، ف��ا تكتمل 
الصحة م��ن دون صحة نفسية سليمة ، 
فهي جزء رئيسي منها تتأّثر بالعوامل 
االجتماعية واالقتصادية والبيولوجية 
والبيئية ، واإلع��ام أح��د أه��م تلك العوامل 

السيما في العقد األخير من الزمن .
و ينص دستور منظمة الصحة العاملية 
ع��ل��ى أّن “الصحة ه��ي ح��ال��ة م��ن اكتمال 

السامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، ال مجّرد 
انعدام املرض أو العجز”. مطالبا احلكومات 
االهتمام  بالصحة النفسية لكونها مطلباً 
حيويا لألفراد واملجتمعات في جميع أنحاء 
العالم ، وهي حالة متكن الفرد من تكريس 
قدراته اخلاصة وال��ق��درة على التكيف  مع 
أنواع اإلجهاد العادية وظروف العمل بتفان 

وفعالية  ليسهم في نهضة مجتمعه وهي 
ايضاً من  األم��ور األساسية لتوطيد قدرتنا 
على التفكير، التأثر، والتفاعل مع بعضنا 
البعض كبشر، وكسب لقمة العيش والتمتع 
باحلياة. وعلى هذا األس��اس، ميكن اعتبار 
تعزيز الصحة النفسية وحمايتها شاغاً 

مهماً للجميع .

“الراحمون” اإلسامي مسجد 

تكرمي محمد عبد العزيز  مدير عام مركز لندن للبحوث

تتمات
»العفو« .. هواش وفوضى 

 ف��ي م��ج��ري��ات اجل��ل��س��ة ال��ت��ي ك���ان من 
املفترض أن تناقش قانون العفو الشامل 

املقدم جتاه النواب والشباب اإلصاحيني 
الى ذلك أكد رئيس مجلس األمة مرزوق 
ال��غ��امن أن مناقشة ق��وان��ني العفو الشامل 
كشفت أمام الشعب املسرحية التي ُخطط لها 
ومحاوالت التخريب والتعديات مشددا على 
أن الهدف من تلك املمارسات هي تكفير الشعب 
بالدميقراطية. وق��ال ال��غ��امن ف��ي تصريح 
صحفي عقب جلسة ام��س ان النائب محمد 
املطير كشف عن نفسه كأداة،  حضر اجللسة 
فقط لتخريب اجللسة وليس ملمارسة عملية 
دميقراطية«.وأكد الغامن أن هذه املسرحية 

كشفت وبشهادة الشعب الكويتي أجمع، فمن 
كانوا يقولون ان اعتراضنا على الدمج، قدم 
اقتراح للفصل ولم يرغبوا في هذا االقتراح 
ولم يصوتوا معه وحاولوا تخريب اجللسة« 

انتخابات إيران قد تنهي 
عصر اإلصالحيني

أما الرئيس اإليراني حسن روحاني، الذي 
لم يبق من فترة رئاسته الثانية واألخيرة 
س��وى 18 ش��ه��راً، فإنه ق��د ي��واج��ه مجلساً 
يسيطر عليه احملافظون - وهو األمر املرجح 
- ما يعني أنه سيواجه املزيد من الضغوط 
واالن���ت���ق���ادات. وت��غ��ي��ر امل��ش��ه��د السياسي 
ف��ي إي���ران إل��ى ح��د بعيد منذ االنتخابات 

البرملانية السابقة التي جرت عام 2016. 
ففي االنتخابات املاضية، جنح حتالف يضم 
اإلصاحيني واملعتدلني املؤيدين للرئيس 
روح��ان��ي ف��ي إحل���اق الهزمية باحملافظني 
الذين كانوا يسيطرون على املجلس منذ عام 

 .2004
ومثل دخ��ول االتفاق النووي بني إيران 
وال���دول الغربية حيز التطبيق مع بداية 
عام 2016 نقطة حت��ول، وانتعشت اآلمال 
بتطبيع عاقات إي��ران مع املجتمع الدولي، 
ورفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها، 
وبالتالي حتسن االقتصاد اإلي��ران��ي. وقد 
ساعدت تلك األج��واء كثيراً أنصار روحاني 
في كسب املزيد من األصوات في االنتخابات، 

وحصد نسبة كبيرة من مقاعد املجلس.

تتمات


