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بمشاركة أساتذة في علم النفس والسلوك والصحة النفسية

جمعيته العمومية استضافها »البحري« واختارت الفارسي نائبًا ثانيًا للرئيس

الفريح: دورة تدريبية حول كيفية التعامل 
مع الطفل بوسائل مختلفة 22 الجاري

العفاسي: الكويت ال تألو جهدًا في رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة

تغيير مسمى االتحاد العربي لصيد األسماك
 إلى الكونفيدرالية العربية وتفعيل مشاركة المرأة في المسابقات

أقرت اجلمعي���ة العمومية 
لالحتاد العربي لصيد األسماك 
جمل���ة م���ن الق���رارات خالل 
الذي عقد مس���اء  االجتم���اع 
أمس األول واستضافه النادي 
البحري الرياضي الكويتي في 
إطار أنشطة البطولة العربية 
لصيد األس���ماك التي ينظمها 
الن���ادي بالتعاون مع االحتاد 
العربي لصيد األس���ماك حتت 
رعاية رئي���س مجلس اإلدارة 
العامة  الع���ام للهيئة  واملدير 
للش���باب والرياض���ة فيصل 
اجل���زاف ومبش���اركة خمس 
دول عربية هي األردن ومصر 
ولبنان والسعودية إلى جانب 

الكويت.
أقر اجتماع اجلمعية العمومية 
التقريرين اإلداري واملالي، وتغيير 
مسمى االحتاد إلى الكونفيدرالية 
العربية لرياضة صيد الس���مك 
بدال م���ن االحتاد العربي لصيد 
األس���ماك واعتماد خطة العمل 
املقبلة من خالل تفعيل مشاركة 
امل���رأة العربية للمش���اركة في 
سباقات وبطوالت صيد السمك، 
وتعزيز وتنمية موارد االحتاد، 
املقبلة  واعتماد خطة للمرحلة 
من خالل تشكيل اللجان العاملة 
ومن خالل تنظيم بطولة اجلر 
لألندية العربية والتي ستقام في 
ينبع بالسعودية في يناير املقبل، 
وبطولة العقبة التي ستقام في 
أغسطس أو سبتمبر في األردن، 

وبطولة العالم التي ستقام في 
فبراير املقبل مبص���ر، كما أقر 
في االجتماع وبالتزكية تشكيل 
رئيس وأعضاء املكتب التنفيذي 
اجلديد م���ن خالل جتديد الثقة 
بالكيميائي مختار حسني من مصر 
رئيسا لالحتاد واختيار عبداإلله 
الدالك من السعودية كنائب أول 

للرئيس ومحمد الفارسي كنائب 
ثان واختيار كل من اللواء على 
مرسي من مصر ومحمد عويدات 
الربضي  من لبنان ود.عصمت 
أعضاء في املكتب. وكان االجتماع 
قد استهل بكلمة لرئيس النادي 
البحري اللواء فهد الفهد عبر فيها 
عن اعتزاز النادي باس���تضافة 

البطولة وحرصه على تسخير 
امكانات���ه وطاقات���ه لدعم  كل 
االحت���اد وطاقاته لدعم االحتاد 
ونش���اطه املعني بجزء هام من 
دور النادي ومسؤولياته، وأشار 
الى أن النادي بدأ نش���اطه في 
مسابقات صيد السمك منذ بدايات 
تأسيسه عام 1965 ومازال ينظمها 

سنويا فيما يحظى باهتمام كبير 
القيادة  ورعاية كرمية من قبل 
العليا ف���ي بالدنا ومن قبل كل 
اجلهات املعنية ومن قبل هواة 
ومحب���ي صيد األس���ماك وله 
سجل حافل باألنشطة املتعلقة 
باملس���ابقات البحرية وأنشطة 

التراث البحري. 

 اكد وزير الش���ؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاس���ي 
امس ان الكويت ال تألو جهدا في العمل على رعاية االش���خاص 
ذوي االعاقة وحل مشكالتهم وتأهيلهم بهدف تقبلهم ألنفسهم 
وللمجتم���ع المحيط بهم وذلك من خالل كل اجهزتها الحكومية 

واالهلية.
وقال العفاس���ي في كلمة بمناس���بة »اليوم العربي للمعاق« 
»انه تم اقرار هذا الي���وم للمعاق العربي من قبل جامعة الدول 
العربي���ة بهدف انماء الروح المعنوية لدى المعاقين في الوطن 

العربي«.
واشار الى ضرورة دمجهم في المجتمع وتسليط الضوء على 
قضايا االعاقة وتبادل الدراسات والبحوث وتقييم ما تم انجازه 
كل عام من بنود العقد العربي عن الفترة من 2013/2004 وذلك 

برفع تقارير دورية الى جامعة الدول العربية.

واضاف العفاسي في السياق ذاته »ان التنسيق الكامل بين 
الجهات المعنية بذوي االعاقة يحقق الوصول الى خدمات متكاملة 
في مجال الدمج ويحقق حاج���ات المعاق وهي االمن واالنتماء 

والعمل والنجاح«.
واوضح »انه نتيجة لدع���م الدولة لذوي االعاقة فقد حصل 
ابناؤنا المعاقون على جوائز في مجاالت عديدة تحقق لهم تأكيد 
ذاتهم وقدرتهم على االنجاز واصبحوا محل فخر لنا جميعا لما 
حققوه من انجازات في الميادين الرياضية االقليمية والدولية«، 
الفتا الى انهم »ساهموا بقدراتهم في رفع علم الكويت في العديد 

من المحافل ويستحقون منا تحية تقدير واعزاز«.
واعرب العفاسي في نهاية حديثه عن شكره الى كل من يسعى 
ويعمل لتحقيق حاجات ذوي االعاقة، داعيا اهلل ان يوفق الجميع 

لما يحقق مصلحة بلدنا الكويت.

»المعلمين«: التداعيات السياسية تقلقنا 
ونأمل أال يفقد النواب حماستهم نحو قضايانا

طالب���ت جمعي���ة املعلم���ني 
بض���رورة أال تؤث���ر تداعي���ات 
االوضاع السياسية احلالية على 
اقرار  املساعي احلثيثة من اجل 
مشروع ميثاق مع املعلم واقرار 
مهنة التعليم من املهن الش���اقة، 
الس���احة  وض���رورة ان تكون 
التربوي���ة مبنأى عما يدور على 
الس���اخن  الصعيد السياس���ي 
واخلالفات القائمة بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية، وأال يفقد 
النواب حماستهم في تبني قضايا 

اجلمعية واملعلمني.

وأوضحت اجلمعية في بيانها 
االسبوعي ان الهاجس االكبر الذي 
بدأ يؤرق املشاعر تداعيات الساحة 
السياسية والس���احة البرملانية 
والتي ألق���ت بظاللها بقوة على 
واقع االهتم���ام البرملاني، وكان 
لها تأثيرها املباشر في انشغال 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
عما هو مأمول في االهتمام بهموم 
ومشكالت الواقع التربوي، وجعل 

التعليم ضمن االولويات.
وذكرت اجلمعية ان مؤشرات 
واقعنا التربوي احلالية تبش���ر 

باخلير والتفاؤل في ظل االهتمام 
الكبير الذي توليه وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود والوكيلة املساعدة منى 
اللوغاني ف���ي معاجلة القضايا 
التربوية، وان هذا الواقع التربوي 
ال حتتاج االوضاع فيه الى تسويف 
أو تأجيل، أو ان تتأثر مطالباته 
واحتياجاته واملضي به قدما نحو 
االفضل باخلالفات واالنقسامات 
القائمة ب���ني احلكومة ومجلس 
االمة، وما ق���د يترتب عليها من 

جوانب سلبية مؤثرة. 

ضم����ن أنش����طتها الس����نوية 
ودوراتها املس����تمرة ودورها في 
حماي����ة الطف����ل م����ن االنتهاكات 
النفسية واجلسدية، وعن دورها 
في نشر الوعي عن كيفية التعامل 
مع الطفل، صرحت رئيسة اجلمعية 
الوطنية حلماية الطفل د.س����هام 
الفريح بأن اجلمعية ستقيم دورة 
بعنوان »كيفية التعامل مع الطفل 
بوسائل مختلفة«، حيث يتم تبصير 
املشاركني بحقيقة االنفعاالت التي 
يتعرض لها األطفال، خاصة انفعال 
الغضب ملا له من تأثير سلبي كبير 
على حياة الطفل، وكيفية التعامل 

مع أسبابه والوقاية منه بإيجابية، ومساعدتهم على 
تكوين ش����خصية لها من صفات التوازن مما يحقق 
لها توافقا أفضل م����ع ظروف احلياة اليومية، وذلك 
خالل الفترة من 22 حتى 24 اجلاري في فندق كورت 
يارد ماريوت. وأوضحت انه سيحاضر خالل الدورة 
التدريبية د.جاسم اخلواجة استاذ علم النفس ورئيس 
قس����م علم النفس بجامعة الكويت، ود.راشد السهل 
استاذ الصحة النفسية واالرشاد النفسي � قسم علم 

النفس التربوي بكلية التربية في جامعة الكويت.
حيث ان د.جاسم اخلواجة سيقدم مادته العلمية 
التي سيحاضر فيها بعنوان »كيف أتغلب على غضب 
ابني« وسيوضح فيها ان االنفعال املدمر للفرد وأسرته 
واملجتمع هو الغض����ب، وتأثير الغضب على جميع 
اجلوان����ب في حياة الف����رد واملجتمع، حيث جند ان 
عددا كبيرا من األسر تعاني من غضب األبناء، يؤدي 
الغض����ب الى س����لوك عدواني داخ����ل البيت فيقوم 
االب����ن الغاضب برفض طاع����ة األم وبضرب االخوة 
ورفض متابعة دراسته، اذا حتملت األسرة السلوك 

العدواني الغاضب من االبن فكيف 
يتحمله املجتمع، اذا انتقل الغضب 
والعدوانية من البيت الى الشارع 
هذا يعني دخول االبن في شجارات 
وصراع يؤدي الى أضرار نفسية 
ليس لالبن الغاضب ولكن جلميع 

أفراد األسرة واملجتمع.
وتابعت الفريح: يقدم د.راشد 
الس����هل مادته العلمي����ة بعنوان 
»اس����تخدام األلعاب التربوية في 
تعديل سلوك الطفل«، حيث ميثل 
اللعب جوهر احلياة بالنسبة للطفل 
فهو ليس ترفا أو ترفيها، امنا هو 
نش����اط موجه ميارس����ه األطفال 
لتنمي����ة قدراتهم وامكانياتهم العقلية واجلس����مية 
والنفسية بحيث يس����اعدهم على تكوين شخصية 
لها من صفات التوازن مما يحقق لها توافقا أفضل مع 
ظروف احلياة اليومية. كما ان األلعاب التعليمية هي 
وسيلة ملساعدة األطفال على اكتساب املعرفة وتوسيع 
مداركهم في مبادئ العلوم املختلفة، واللعب بالنسبة 
لألطفال ليس شيئا ثانويا، كما يعتقد بعض الناس، 
وامنا هو غذاء روحي ونفس����ي ال يستطيع األطفال 
العي����ش دونه، لدرجة انه اذا ح����رم طفل من اللعب 
بشكل مستمر ميكن ان يتعرض ملجموعة من األمراض 
النفسية واجلسمية. من هنا نعتقد بأهمية ان تصمم 
األلعاب التعليمية لألطفال بحيث تسد مطالب النمو 
احلركي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي والنفسي 
لديهم. وعن كيفية االش����تراك قالت د.الفريح يجب 
على املشتركني في الدورة تقدمي استمارة االشتراك 
في الدورة مع سداد الرسوم لدى مقر اجلمعية الكائن 
مبنطقة الشويخ الشمالي قطعة 7 شارع 71 ولالتصال 

على هاتف 24811593.

املشاركون في اجلمعية العمومية في لقطة جماعية

د.محمد العفاسي

د.سهام الفريح

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساءا – 9:30 م�ساءا

اخلمي�س من 9 �صباحًا - 2 ظهرًا

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيـــادة الن�ســاء والتـوليــد

عيادة املمار�س العام وال�سكر

عـيـــــادة الأ�ســــــــــنـــان

پ عرو�ض خا�شة لإزالة ال�شعر وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر

پ حقن امليزوثريابي لعالج ت�شاقط ال�شعر ون�شارة الوجه

پ حقن البوتك�ض للتجاعيد والتعرق الزائد

پ تكبري ال�شفايف واخلدود

پ اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي 

پ فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل 

پ جهاز الكتولين للعناية بالب�شرة

عيادة اجللدية والعناية بالب�سرة

يرحب م�شتو�شف ال�شكينة كلينك بان�شمام

د. دمــيـانـــــة �شـمـيـــر
ماج�شتري ن�شاء وتوليد - جامعة عني �شم�ض

اخلط ال�ساخن: 25664569 - 25664570 ال�ساملية - �سارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ جراحات: - �س�������فط وحقن الدهون. - تن�س�������يق القوام و�سد 

البط�������ن والأرداف - تكب�������ري وت�سغري ورفع ال�س�������در - جتميل 

الأنف و�سد الوجه.

پ حقن الكولجني - حق�������ن امليزوثريابي لعالج ال�سعر واإذابة 

الده�������ون - حقن البوتوك�س لإزالة التجاعيد - تفتيح الب�سرة 

والن�سارة.

پ متابع�������ة الأطفال اخلدج وحديث�������ي الولدة. پ ت�سخي��������س وعالج ومتابعة 

عي�������وب القل�������ب اخللقية منذ ال�������ولدة.  پ ت�سخي�س وع�������الج ومتابعة حالت 

الرب�������و احل�������ادة واملزمن�������ة والتهاب�������ات اجله�������از التنف�س�������ي - اأمرا��������س اجلهاز 

اله�سم�������ي - اأمرا�س اجلهاز الع�سبي - الغدد ال�سماء - اأمرا�س احل�سا�سية.

پ املتابع�������ة الدورية للنمو اجل�سدي والتطور العقل�������ي لالأطفال منذ الولدة 

وحتى 13 �سنة.

دكتور أحمد علي حسن دكتور ناصر أبو زيد

تــــرحـــــب بــأطـبـــائـهــــا الـــجـــــدد

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �سرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�سركة اللبناني�������ة ال�سوي�سرية لل�سم�������ان. پ ال�سركة الأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �سركة ال�سف�������اة للتاأمني التكافلي. 

پ �سرك�������ة وث�������اق للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ �سرك�������ة ت�������اآزر للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ املجموع�������ة العربي�������ة اللبناني�������ة للتاأم�������ني. پ �سركة الكوي�������ت للتاأم�������ني التكافلي.

اخت�صا�صي جراحة جتميل

ا�صتاذ جراحة التجميل بجامعة عني �صم�س - م�صر

ا�صت�صاري طب الأطفال وقلب الأطفال دكتوراه الأطفال - دبلوم تخ�ص�س يف قلب 

الأطفال )فرن�صا( - خربة بامل�صت�صفيات اجلامعية الفرن�صية ملدة ع�صر �صنوات


