
االحد 18 يوليو 2010   11محليات
دعا للمشاركة في مسابقتي التصوير الفوتوغرافي والقصة القصيرة

البغلي: »االبن البار« مستمرة في استقبال طلبات المشاركة
في الجائزة للعام الرابع على التوالي حتى نهاية أغسطس

دعت األسرة إلى تحكيم العقل والحوار الهادئ

فريحة األحمد تستنكر ضرب األبناء ألهاليهم:
ظاهرة متفشية في مجتمعاتنا ولم تأِت من فراغ

أعلن رئيس مجلس ادارة جائزة البغلي لالبن البار، 
ابراهيم طاهر البغلي ان اللجنة العليا مس����تمرة في 
استقبال طلبات املشاركة في اجلائزة للعام الرابع على 
التوالي، حتى نهاية اغسطس املقبل في مقر اجلائزة 
مبنطقة ش����رق، أو من خالل اقسام اخلدمة املنزلية 
املتنقلة التابعة إلدارة رعاية املس����نني التي ال تدخر 

جهدا في رعاية انشطة اجلائزة على مدار العام.
وحتدث البغلي عن دور جائزة االبن البار في تسليط 
الضوء على احتياجات املسنني، والعمل على تفعيل 
دور االع����الم جتاه قضاياهم والتوعية باحتياجاتهم 
واحلث على رد جميلهم نح����و أبنائهم ومجتمعهم، 
مؤكدا انه لن يدخر جهدا في سبيل نشر اجلائزة على 
املستويني العربي والدولي نظرا ألهدافها النبيلة في 
زيادة الترابط بني افراد االسرة واملجتمع ككل، مشيرا 

ال����ى ان ما حققته اجلائزة من جناح يزيدنا اصرارا على بذل املزيد من 
اجلهود خلدمة هذه الفئة الغالية. وجدد البغلي دعوته جميع املواطنني 

واملقيمني واملؤسسات للمشاركة في مسابقتي التصوير 
الفوتوغرافي والقصة القصيرة اللتني تنظمهما اجلائزة 
بالتعاون م����ع جمعية الصحافيني واملجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب، مضيفا ان جائزة التصوير 
الفوتوغرافي تشمل اختيار أفضل الصور الطبيعية 
امللتقطة في مناسبات مختلفة، وكذلك التي يتم اخراجها 
م����ن قبل املصور للتركيز على قضية البر بالوالدين 
في املجتم����ع، وتقدم االعمال الى جمعية الصحافيني 

في موعد أقصاه أول اغسطس املقبل.
أما مسابقة القصة القصيرة فتقام بالتعاون مع 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب واملشاركة 
فيها متاحة جلميع الفئات من املواطنني واملقيمني 
فوق سن 18 سنة بحيث ال تقل القصة عن ألف كلمة 
وال تزيد عن ألف وخمس���مائة كلمة. أما اجلوائز 
فس���يحصل االول على 750 دينارا والثاني 500 دينار والثالث 350 

دينارا والرابع 250 دينارا.

استنكرت رئيسة نادي الفتاة الرياضي ورئيسة 
اللجنة العليا جلائزة األم املثالية لالس����رة املتميزة 
الش����يخة فريحة االحمد حوادث ضرب الوالدين من 

قبل ابنائهم. 
وذكرت في تصريح صحافي ان ضرب اآلباء أصبحت 
ظاهرة متفشية في املجتمع وآخرها ضرب ولد عاق 
لوالده بآلة حادة تسببت له بإصابات بليغة نقل على 
اثرها الى املستشفى. وقالت ان تلك احلوادث لم تأت 
من فراغ، امنا هي نتيجة تربية خاطئة أو ترك االبناء 
دون توجيه����ات أو توعية بحقوق اآلباء على االبناء 
وتأثيرات صحبة السوء وآثار الطالق والتفكك االسري 
وبعض الفضائيات واملسلسالت واالفالم التي تشجع 
على ذلك، مشيرة الى تقاعس عدة جهات مختصة في 
التربية والنشء ومؤسسات معنية في ممارسة دورها 

املنش����ود لتقومي سلوكيات الش����باب والفتيات على حد قولها. وحثت 
الش����يخة فريحة االحمد االسرة على متابعة ابنائها منذ الصغر ودعت 

الى جتنبهم اخلالفات االس����رية وتلبية احتياجاتهم 
االساس����ية وعدم اغفال اجلانب الترفيهي والتربوي 
والتوجيهي، مما يساعد على تنشئتهم نفسيا واجتماعيا 
وفكريا بعيدا عن العنف واالنحرافات االخالقية. ودعت 
الشيخة فريحة االحمد اطراف النزاع في االسرة الى 
حتكيم منطق العقل واحلوار الهادئ وإبعاد االطفال 
عن محور اخلالفات لئال يؤدي الى احتقان النفوس 
وشحنها من كال اجلانبني ومن ثم تصدر التصرفات 
اخلاطئة والش����نيعة من قبل االبن����اء انتصارا ألحد 
الطرفني. وطالبت الشيخة فريحة االحمد وسائل االعالم 
ومنها شركات االنتاج الفني بضرورة معاجلة مشاكل 
واخطاء املجتمع بشكل ايجابي ومدروس، خصوصا 
ضرب الوالدين واالعتداء عليهما والعنف االس����ري 
وخالفات االزواج والطالق، داعية املولى عز وجل ان 
يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه حتت ظل ورعاية صاحب السمو 

األمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.
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