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السفير اللبناني د.بسام النعماني يبارك

قاسم الشنات وهاشم الشنات وعابر الشمري يباركون املعرس مع أخيه حمود العنزي الزميل محمد دشيش وضاري املطيري يباركان

املعرس سعود العنزيمسلم البراك يقدم التهاني

أفراح العنزي

عملية جراحية ناجحة للركيبي األحمد يغادر إلى القاهرة

»مقدمة التوجيه 
اإليحائي« أحدث 
إصدارات الفريح

صدر حديثا كت���اب »مقدمة 
التوجي���ه اإليحائ���ي« للمؤلف 
د.ناصر الفريح ليكون استكماال 
لسلس���لة الكتب التي أصدرها 
الكاتب في مجال البحوث والبرامج 
في التطوير الشخصي، ويتكون 
هذا الكتاب من 4 فصول يتناول 
الفص���ل األول تاري���خ التنومي 
اإليحائي وثالث نظريات في علم 
النف���س منها نظرية الروابط ل� 
»بافلوف« نظري���ة علم النفس 
التحليل  التجريب���ي، نظري���ة 
النفسي في التنومي املغناطيسي، 
والفصل الثان���ي يتناول العقل 
امليكانيكي من  البشري واألداء 
حيث اللغ���ة والتأثر االيحائي، 
ويتناول الفصل الثالث وسائل 
وتقنيات التنومي أما الفصل الرابع 
واألخير فتناول تعليمات البدء 
بالتن���ومي واخلطوات التي تتم 
في بدء التنومي ومراحل التنومي 

خالل اجللسة.
وقال د.الفريح ان هذا الكتاب 
يساعد على تطوير مهارات لغة 
احملادث���ة ليغير من مس���توى 
االمكانيات الش���خصية ويقوي 
اللغ���ة الش���خصية بالتوجيه، 
ويوظف طاق���ة التفكير ويعدل 
املشاعر بااليحاء ويخلص الفرد 
من التوت���ر العصبي، باالضافة 
التوجيه اإليحائي،  الى مهارات 
وفائدته، الفتا الى انه باستمرار 
التعلم حتصل على قدرات اضافية 

كامنة في ذاتك.
وأشار د.الفريح الى انه يجب 
ان يدرك املتدرب قبل البدء في 
ممارسة التدريب أهمية صناعة 
الكافية حتى يس���تطيع  اللغة 
إزالة حواجز كثيرة منها الرهبة 
من اسم التنومي او اخلوف من 
الوصول ال���ى منطقة محظورة 
ال يريد العميل الذهاب اليها او 
اخلوف من فقدان السيطرة على 
النفس واخلوف من حتكم املمارس 
بشخصية املتدرب او اخلوف من 

األذى أو األلم بشكل عام.

عاد مدير ادارة مكتب رئيس 
املجلس األعلى للقضاء السابق 
سعد محمد الركيبي إلى البالد 
قادما من اململكة املتحدة بعد 
اجرائه عملية جراحية تكللت 
بالنجاح بفض���ل اهلل تعالى، 
احلمد هلل على الس���المة وما 

تشوف شر.

الزميل  القاهرة  الى  يغادرنا 
د.عبدالعزيز األحمد اليوم السبت 
في رحلة عمل، حيث يجتمع مع 
كل من: رئي���س جمعية العلوم 
النووي���ة وتطبيقاتها، ورئيس 
املعهد القومي للبحوث، ورئيس 
العلمي للقرآن  جمعية اإلعجاز 

والسنة.
هذا وس���يقوم األحمد بإعداد 
فصل م���ن فصول موس���وعته 
الوثائقية الوطنية »موس���وعة 

الكويت عبق املاضي«.

أق���ام فاي���ز العنزي 
واخوانه حفال مبناسبة 
زف���اف أخيهم س���عود 
وذلك ف���ي صالة أفراح 
الرقع���ي بحضور جمع 
من النواب والشخصيات 
واألهل واألصدقاء الذين 
قدموا املباركة والتهاني 
الس���عيدة.  باملناس���بة 
ألف مب���روك وبالرفاء 

والبنني.

سعد الركيبي د.عبدالعزيز األحمد

د.ناصر الفريح

إحياء التقاليد الشعبية والتراث في بيوت الشباب

نظمت إدارة مكتب اللجنة الكويتية لبيوت 
الشباب التابعة للهيئة العامة للشباب والرياضة 
البطولة الرمضانية لأللعاب الشعبية والتي 
تقام سنويا من أجل إحياء العادات والتقاليد 
واأللعاب الش���عبية التراثي���ة وخلق جو من 
التواصل بني االجيال من جميع املراحل السنية 
في اطار املنافسة الشريفة واالحترام املتبادل، 
كما زار وفد األطفال املرضى وقدم لهم العيديات 
وش���اركهم فرحة العيد، وق���د رصدت الهيئة 
العامة للشباب والرياضة جوائز قيمة مالية 
وعيني���ة للفائزين في هذه األلعاب التي جتد 

إقباال يتزايد في كل عام.

توزيع الهدايا على األطفال

»البحري« نظم 
بطولة كرة السلة 

للبنات بتميز

»زكاة سلوى« وزعت المساعدات على المحتاجين

ليلى الشافعي
اكد مدير لجنة زكاة سلوى التابعة لجمعية 
النجاة الخيرية محمد الخالدي س���عي اللجنة 
الدؤوب نحو تطبيق استراتيجيتها الرامية الى 
تعزيز اواصر الترابط والتكافل بين المسلمين 
في مختلف دول العالم االس���المي، مشيرا الى 
ان اللجنة قدمت العديد من المساعدات لالسر 
الفقيرة والتي فقدت معيلها وذلك من منطلق 
تخفيف وطأة الحرمان والفقر بين المسلمين، 
موضحا أن اللجنة تخصص ايرادات مشروع 
الزكاة داخل الكويت ما لم يش���ترط المحسن 

إنفاقه في اي بلد مسلم آخر.
واوضح الخال���دي ان اللجنة تحرص على 
تقديم العديد من المساعدات للمحتاجين منها 
المساعدات المالية المقطوعة وكذلك مشروع 
مس���اعدات مواد التموين العينية خاصة في 
شهر رمضان الفضيل للعديد من االسر الفقيرة 

والمحتاجة المسجلة لدى اللجنة.
وعبر عن سعادته بتفاعل اهل الكويت خاصة 
والمقيمين عامة مع انشطة لجنة زكاة سلوى 
والتي بفضل اهلل حققت العديد من االنجازات 
البارزة داخل وخارج الكويت من مشاريع مميزة 
تهدف الى رفع معان���اة البؤس والحرمان عن 

اليتامى المسلمين.
وزاد: لقد استطاع العمل الخيري الكويتي ان 
يصبح عالمة مميزة وامتدت مبادراته اقليميا 
وعربيا وتحولت الكويت بفعل طاقات شبابية 
الى مجتمع تطوعي بامتياز وهذه هي مسيرة 

اآلباء وسار على دربهم األبناء.
وفي ختام تصريحه حث الخالدي المسلمين 
على التفاعل مع انشطة ومشاريع اللجنة والتي 
تتناول العديد من جوانب العمل الخيري التي 
تضع على عاتقها خدمة وحماية الفقراء والبسطاء 

من المسلمين.

الرياضية في  اللجن���ة  أعلنت 
النادي البحري الرياضي الكويتي 
انش���طتها اجلديدة للمرحلة  عن 
املقبلة من خالل تنظيم العديد من 
البطوالت واملس���ابقات الرياضية 
في كرة القدم والسلة فيما اختتمت 
مؤخرا بطولة لكرة السلة للبنات 
النشاط  أقيمت بإش���راف رئيس 
الرياضي في اللجنة عادل محمود 
واملشرفة الرياضية لفريق الفتيات 
هيف محمود، فيما قام عضو مجلس 
إدارة ونائب رئيس جلنة العالقات 
العامة واإلعالم علي القطان بتوزيع 
اجلوائ���ز على الفري���ق الفائز في 

الفريق الفائز في البطولة وهيف والقطانالبطولة.

»زكاة سلوى« أدخلت السعادة إلى قلوب األطفال

لقطة تذكارية للخالدي مع عدد من البنات

املشاركات في لقطة تذكارية

... وهدية من جلنة بيوت الشباب ألحد األطفال


