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لجنة وضع المرأة في األمم المتحدة تطلق دورتها الـ 54 بمشاركة كويتية

األمم املتحدةـ  كونا: قالت نائبة السكرتير 
العام لالمم املتحدة اشا روز ميجيرو امس 
ان الناس في انحاء العالم فهموا اآلن بشكل 
افضل ان متكني النساء والفتيات هو مفتاح 

التنمية املستدامة والسالم واالمن.
جاء هذا خالل القاء ميجيرو لكلمة افتتاحية 
توجهت بها الى جلنة وضع املرأة التي افتتحت 

امس دورتها الــــ 54 وقالت فيها ان »املزيد 
واملزيد من الناس يدركون اآلن ان املساواة بني 
اجلنسني ومتكني النساء والفتيات ليس هدفا 
في حد ذاته بل هو مفتاح التنمية املستدامة 

والنمو االقتصادي والسالم واالمن«.
وتشارك الكويت في الدورة التي تستمر 
12 يوما بوفد رسمي برئاسة مديرة االعالم 

في االحتاد الكويتي جلمعيات املرأة فاطمة 
البكر ويضم في عداده شيخة املذن والدكتورة 

ضحى السقاف.
ومن املقرر ان تعرض اللجنة فترة 15 عاما 
انقضت على )اعـــالن بكني( ومنهاج العمل 
ونتائج الدورة االستثنائية الـ 23 للجمعية 

العامة.

د.ناصر الفريح

اخلبر املنشور في »األنباء« أمس

الفريح: دورة »نهضة اإلدراك الحسي« تساعد على قراءة أفكار اآلخرين
يقيــــم مديــــر شــــركة النهضــــة املتكاملة 
لالستشارات والتدريب د.ناصر الفريح دورة 
نهضة احلاسة السادسة »نهضة اإلدراك احلسي« 
اعتبارا من 7 اجلاري وملدة خمسة ايام بنادي 

الكورنيش خالل الفترة املسائية.
وقــــال د.ناصر الفريــــح ان دورة »نهضة 
االدراك احلسي« تعد من الدورات الفريدة من 
نوعها والتي القت قبوال كبيرا، مشيرا الى ان 
الدورة تساعد الفرد ومتكنه بشكل كبير من 
قراءة افكار اآلخرين، وفهم ما يدور في خلدهم 

مثل الصدق او الكذب في احلديث والتعامالت 
واملراوغة والنفور، وفهم الذات واآلخرين من 
خالل طريقة التفكير املنعكسة عبر احلركات 
اجلسدية، الفتا الى ان نشأة العالقات تعتمد على 
احملادثة املباشرة وغير املباشرة وميثل احلس 
الصوتي احد اهم املؤثرات التي يعول عليها 
البشر، حيث ان قوة النمو الشخصي تستند 
إلى األصوات التي تنبع من داخل األعصاب، 
وبالتطور العصبي يصقل الصوت الشخصي 
ويعتدل اداء السلوك والعادات بدرجة التعادل 

الصوتي.
وأوضــــح د.الفريح ان احلس الشــــعوري 
الصوتي يقوم بتحليل املشاعر املرافقة للرؤية 
البصرية، كما يقوم احلس الصوتي بتحديث 
طريقة التعبير احلسي مع درجة الصوت ويفسر 
االحداث، كما يقوم بتحديد القيم املستنبطة من 
املشاهد التي تشاهدها ويقوم بتأليف القبول 
مع املجتمع على نفس االدراك، مبينا ان تفعيل 
قوانني احلسيات ينهض بقوة السحر الفني، 

وقوة التعبير اللغوي.

الوزارة تركت الجوهر والمضمون وبحثت في تعديل مسمى وظيفي لمسؤول

ٍ آخر »التجارة« في وادٍ.. ومخاطر »الفوم« وصحة المئات في واد
ان  انه لشــــيء كبير وعظيم 
تهتز التجارة لذكر مسمى وظيفي 
ملسؤول في الوزارة ولم تتفاعل 
للجوهر او املضمون وهو صحة 

مئات البشر من املواطنني.
هل تعرض مئــــات املواطنني 
ملخاطر »الفوم« وتعرضهم ألذى 
ليس مهما بقدر مســــمى وظيفي 
ال يقدم او يؤخر او يفســــد للود 

قضية.
وحسب تقارير طبية نشرت 
اخيرا فإن »الفــــوم« له خطورة 
حيث يحوي مواد كيماوية حتدث 
تهيجا في العني واصابات بالغة في 
القرنية ما يطلق عليه »انفجار في 
العني«، ومن ثم أضرار بالغة في 
الشبكية واحداث خلل مؤقت في 
الرؤية قد يؤدي في بعض احلاالت 

إلى االصابة بالعمى الدائم.
ومع كل ذلــــك وزارة التجارة 
والصناعة لم تنظر بعني االعتبار 

اال على مسمى وظيفي.
»األنباء« تفاعلت مع اخلبر نظرا 
خلطورة هــــذه املنتجات املضرة 
بصحة االنسان ولم تتطرق إلى 
»حسابات شخصية« بالوزارة فهذه 

االمور ال تعنيها.

عام وانها لــــم تتفاعل حتى هذه 
اللحظة مع »الفــــوم« ولم تبرئ 
موقفها ان كانــــت هي املعنية او 

غيرها.
ولنفترض ان اخلبر نشر على 
لســــان موظف وليس مديرا فهل 
اخلبر يبرئ الوزارة من اخفاقها؟ 
وهل املوظف ليس ضمن الكوادر 
البشــــرية للوزارة؟ وهل عنوان 
اخلبر سوف يتغير معناه ولم يتم 

ذكر التجارة في مضمونه؟

حتوي املادة اخلطرة في االسواق 
احمللية.

الوزارة ان  ولكن كان تعليق 
اخلبر احتوى مسمى وظيفيا غير 
صحيح وهذا االمر ال يعني القارئ 

بشيء.
علما أن اخلبر يحوي تعليقا 
عن خبر قدمي نشر منذ عام على 
لسان مدير ادارة حماية املستهلك 
آنذاك انه حذر من مخاطر »الفوم« 
وكشف عن اخفاقات الوزارة منذ 

أثار مخاطر رغــــوة »الفوم« منذ 
عام وحــــذرت من وجود عمليات 
غش جتــــاري« وان مدير حماية 
املســــتهلك بالوزارة أول من أثار 

هذا املوضوع »منذ عام«.
وكنــــا ننتظــــر ان رد الوزارة 
يحوي ردودًا تتضمن انها قامت 
بدورها او اعدت محاضر ضبطيات 
عن بيع هذه املادة املضرة بصحة 
االنســــان او انها اصدرت قرارات 
وزارية مبنع بيع هذه السلعة التي 

عاطف رمضان
في ظل صرخات التحذير التي 
اطلقها عدد من املسؤولني واخلبراء 
البيئيني والصحيني لوزارة التجارة 
والصناعة للعمل على منع استخدام 
علب »الفوم« أو »الرغوة« التي يتم 
الوطنية،  استخدامها في األعياد 
حذر املتخصصــــون من مخاطر 
اســــتخدام »الفوم« مؤكدين انها 
حتوي مواد كيماوية »خطرة جدا« 
معظمها يؤدي الى أمراض مختلفة 
وان من مخاطرها اصابة األطفال 
اثناء استنشاق غازات العبوة أثناء 
الرش بالتهابات رئوية وقد تتسبب 
في تليف بالكبد، خصوصا اثناء 

اندماجها بحبيبات الغبار.
وتأكيــــدا لذلك مــــا أعلن عنه 
البحر للعلوم  مؤخرا ان مركــــز 
اســــتقبل 1542 حالة خالل عطلة 
األعياد الوطنية منهم 30% راجعوا 
املركز بسبب اصابتهم بحروق في 

العيون جراء رشهم بالرغوة.
التجارة  العجيــــب ان وزارة 
والصناعــــة لم تتفاعــــل مع هذه 
»املصائــــب« وتفاعلــــت مع خبر 
نشــــرته »األنباء« أمس بعنوان 
»النزهان«: »التجــــارة« أول من 


