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د.براك النون

الشيخة فريحة األحمد

غدير السابج

النون: دور ريادي للكويت في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك
تلقى نائب رئيس االحتاد العربي حلماية حقوق 
امللكية الفكرية واملنسق العام لقطاعات االحتادات 
العربية النوعية املتخصصة بدول مجلس التعاون 
اخلليجي د.براك النون دعوة من أمني عام جامعة 
الدول العربية عمرو موسى ضمن شخصيات عربية 
متخصصة من قطاعات االحتادات وغرف التجارة 
والصناعة في الوطن العربي بصفته املنسق العام 

لقطاعات االحتادات العربية النوعية املتخصصة 
وقطاع االستثمار للمؤسسات العمالقة التابعة لهذه 
القطاعات في الدول العربية وتدعيم السوق العربية 
املشتركة. للمشاركة وتقدمي االقتراحات واآلراء التي 
تناسب املرحلة املقبلة من العمل العربي االقتصادي 
والتنموي واالجتماعي واملشاركة في أعمال املنتدى 
االقتصادي الحتادات الغرف التجارية العربية يوم 

18 اجلاري وسبل تعزيز التجارة البينية العربية 
وإزالة املعوقات التي حتول دون انس���ياب حركة 

السلع واخلدمات بني الدول العربية.
وقال د.النون في تصريح صحافي قبل مغادرته 
الكويت حلضور االجتماع الثاني للقمة االقتصادية 
والتنموية واالجتماعية العربية ان هذه الدعوة من 
امني عام اجلامعة العربية تؤكد أهمية الكويت ودورها 

احليوي في إث���راء اجتماعات املنتدى االقتصادي 
الحتادات الغرف التجارية العربية، وتعزز أيضا دور 
الكويت الريادي في مسيرة العمل العربي املشترك 
على املستوى العربي واالقليمي والدولي لتفعيل 
احلوار العربي والوصول الى مقترحات عملية وبناءة 
للعرض على أصحاب اجلاللة ملوك ورؤساء الدول 

العربية أثناء القمة في اليوم التالي.

فريحة األحمد تحّذر
من نتائج إهمال المعاق 

من الناحية النفسية

»تسويق األفكار« 
في »نسائية اإلصالح« غدًا

حث����ت رئيس����ة اجلمعي����ة 
الكويتية لالسرة املثالية ورئيسة 
نادي الفتاة الرياضي الش����يخة 
فريحة االحم����د، املجتمع على 
االهتمام برعاية ذوي االحتياجات 
اخلاص����ة، وذك����رت ان حوادث 
االعتداءات من قبل بعض ذوي 
االحتياجات اخلاصة في تزايد 
جتاه اآلباء حيث تطالعنا الصحف 
الفينة واالخرى باعتداءات  بني 
على اآلباء م����ن بعض املعاقني، 
الفتة الى ان تلك احلوادث نتيجة 
تربية خاطئة او حرمان عاطفي 
او العنف االس����ري واملدرس����ي 
مم����ا زاد من تنام����ي العدوانية 
عند املعاقني. واضافت الشيخة 
فريحة ان االسرة وهي احملضن 
الترب����وي االول تعتبر الركيزة 
االساسية في تقومي السلوكيات 
واالخالقيات الفراد االسرة بينما 
املعاق يحتاج الى رعاية خاصة 
وفنون في مساعدته على اكتساب 
اخلب����رات واالعتماد على الذات 
قدر املستطاع. وحذرت االسر من 
مغبة اهمال املعاق من الناحية 
النفس����ية والدينية واالخالقية 
وال بأس من طلب املساعدة من 
املؤسس����ات املعنية بالتوجيه 
التربوي والتزود باملهارات الالزمة 
لتعويض املعاق عن العجز وسد 

حاجته من جميع االجتاهات.
وناشدت الشيخة فريحة اآلباء 
عمل برامج تربوي����ة للمعاقني 
الش����ؤون  بالتعاون مع وزارة 
ومراكز الشباب ووسائل االعالم، 
كما ناش����دت اآلباء ضم ابنائهم 
الترفيه  لنادي املعاقني واماكن 
والتعليم اخلاص لدمجهم باملجتمع 
وتنمية مهاراتهم االبداعية وتوفير 
املالعب واملختب����رات واالندية 
وحفظ حقوقهم في اس����تخدام 
اماكن مخصصة لهم وتيس����ير 
تنقلهم في االماكن العامة كاملطار 
واالسواق واملجمعات التجارية 

ومقار العمل.

أعلنت مديرة اللجنة النسائية 
في جمعية االصالح غدير السابج 
عن اقامة برنامج تدريبي بعنوان 
»تسويق االفكار« للدكتور جابر 
املنيفي، مساء غد في مركز مي 
البدر للتدريب مبقر اللجنة في 
الشامية ويستمر على مدى 3 أيام 
البرنامج  ان  متتالية، موضحة 
س����يتناول أس����اليب التسويق 
الصحيح لالفكار ببساطة وعدم 
تكلف، وبيان اآللية الناجعة في 
دعوة الناس وإرشادهم بصورة 
عملية فعالة تؤث����ر فيهم عبر 
االس����لوب واحلوار األمثل في 
التفاه����م بعيدا عن األس����اليب 
التقليدية في التسويق ألفكارنا. 
الس����ابج ان تسويق  وأضافت 
الفكرة يأتي في اطار من يستطيع 
فرضها وتطبيقها وإقناع الناس 
بها، مشيرة الى ان مركز مي البدر 
اللجنة  للتدريب والتطوير في 
الكويتية  يقدم للمرأة واالسرة 
التدريب والتعليم املتطور الذي 
يكفل تطوي����ر مهاراتها الفكرية 
والثقافية والتربوية واالجتماعية 
والفنية والعلمية، مشيرة الى ان 
كل الدورات والبرامج التي تقيمها 
اللجنة يش����رف عليها مدربون 

متخصصون في مجال عملهم.
وقالت السابج: حرصنا على 
تنويع برامجنا واعطائها بعدا 
اجتماعيا وتدريبيا ينمي مهارات 
الكويتي����ة ويعينها على  املرأة 
أداء دورها في بناء االسرة عبر 
استقطاب برامج تدريبية متنوعة 
في شتى املجاالت وتسليط الضوء 
على أهم جوانبها وأهدافها التي 
يغلب عليها الطابع الذي ينمي 
الشخصية ويعزز من الثقة لدى 
املرأة، مؤكدة ان مثل هذه البرامج 
تلقى رضا واستحسان اجلميع 
على النجاح الذي حتققه وحتظى 
باهتم����ام املش����اركات من أجل 

استمرارها على مدار العام.


