
 8  محليات  السبت  ٢٦  سبتمبر  ٢٠٠٩   
 في اللجنة النسائية لإلصالح االجتماعي

  ٥٥ فتاة وسيدة اجتزن
  دورة فوبيا السباحة السادسة

 ليلى الشافعي 
النســــائية  اللجنة    اختتمــــت 
بجمعية االصالح االجتماعي دورة 
«املجموعة السادسة لفوبيا فائقات 
الزمردة وطيور اجلنة» وشــــارك 
في هذه الــــدورة اكثر من ٥٥ فتاة 
وسيدة من عدة فئات عمرية، وأبدت 
املشاركات اعجابهن بدورات السباحة 
وبطريقة التدريب التي اخرجتهن 
من سباحة الترفيه الى تعلم مهارات 
الســــباحة. وقالت رئيسة اللجنة 
سعاد اجلاراهللا ان اللجنة اعتادت 
من فترة ألخرى على تقدمي كل ما 
هو جديد ومفيد خلدمة املشتركات 

مبختلف اجلوانب التدريبية واالجتماعية والنفسية والتربوية واالهم 
من ذلك االهتمام باجلوانب الصحية والبدنية. وأوضحت ان اللجنة تبذل 
مجهودا كبيرا في رفع مســــتوى االداء بالنسبة للمتدربات في املسابح 
املخصصة لتعليم السباحة لكي يأخذ كل مشترك حقه من التعلم بالصورة 
العلمية الصحيحة وتتخرج كل مشاركة في هذه الدورات التدريبية وهي 
جتيد السباحة مبســــتوى جيد. ومتنت ان يستفيد اجلميع من برامج 
تعليم الســــباحة التي تقدمها اللجنة. وأشرفت املتخصصة في تدريب 
حاالت فوبيا الســــباحة لدى املرأة والفتيات املدربة السابقة في النادي 
االهلي املصري كابنت سامية عطوة، وكرست الثقة في نفوس املتدربات 
من واقع عملي تتخلص خاللها املتدربات من اخلوف واالضطراب عند 
الغطس في املاء. يذكر ان املدربة ســــامية عطــــوة حصلت اخيرا على 
ماجستير في Scopa diving. وبينت كابنت سامية عطوة ان معنى كلمة 
فوبيــــا هي الرهبة او اخلــــوف من املجهول في امر مــــا، ولغويا فوبيا 
Phobia كلمــــة يونانية االصل وتعني «اخلوف من»، وقد دخلت اللغات 
االوروبية، ومنها االجنليزية، ككلمة موصولة مع ما يراد وصف حالة 
اخلــــوف املرضي منه، كاخلوف من االرقام «أرثموفوبيا» ثم اخذت هذه 
الكلمة استقاللها في اللغة االجنليزية وصارت تستخدم كبديل، ذي معنى 
اعمق، عن مرادفتها الشهيرة اخلوف. وأكدت ضرورة التمعن في طرق 
واســــاليب تعلم مهارات السباحة لعينة مبتدئة، خاصة ان تلك العينة 
في مرحلة اكتساب وان هذه املرحلة قد تؤدي الى اكتساب اشكال االداء 
اخلاطئ والتي يكون من الصعب مبكان تغييرها ومحوها مســــتقبال. 
وهنا على معلم الســــباحة التفريق بني مرحلة االكتســــاب االولية لدى 

املتعلم ومرحلة تطوير األداء لديه بعد االكتساب.

 سعاد اجلاراهللا

 وزارة الشؤون ساعدت اللجان في جمع التبرعات ولم تضيق عليها بل نظمت العمل 

  العجمي: الكويتيون جبلوا على العمل الخيري منذ مئات السنين
 ١٫٤٤٠ مليون دينار لعالج ١٥٠ مريضًا غير كويتي مصابًا بالسرطان لجنـة جابـر العلـي وزعـت ٤٥ ألـف كيلـو أرز على ألف أسـرة

فئة غير الكويتيني والوافدين، ومت 
بحمد اهللا رعاية ١٥٠ حالة مببلغ 

قدره ١٫٤٤ مليون دينار.

  التموين العائلي

  واضــــاف العجمي ان اللجنة 
نفذت مشروع التموين العائلي 
الذي يهــــدف الى تقــــدمي املواد 
التموينية األساســــية لألســــر 
احملتاجة داخل الكويت، ومشروع 
برد عليهم الذي يهدف الى توفير 
أجهزة ال ميكن االستغناء عنها 
مثل (مكيف – ثالجة – فريزر – 
طباخة) لألسر التي ال تستطيع 
شراءها وقد استفادت العديد من 
األسر على مدى الفترة املاضية، 
ومشروع املعاقني الذي يهدف الى 
تقدمي املســــاعدة ملئات احلاالت 
مــــن ذوي االحتياجات اخلاصة 
وتوفير بعــــض األجهزة ملن ال 
يستطيعون توفيرها ألنفسهم 
بسبب ظروفهم املادية الصعبة، 
وأيضا مشروع الذبائح (عقائق 
– نذور – صدقــــات) حيث يتم 
توصيل الذبائح للمحتاجني لها 
نيابة عن املتبرع، كما هو احلال 
في مشروع زكاة الفطر حيث تقوم 
اللجنة بتوزيع الزكاة على األسر 
اللجنة بحاجتها،  املعروفة لدى 
أما مشروع أغنوهم فيهدف الى 
رفع املعاناة عن األسر احملتاجة 
داخل الكويت وإغنائهم بشــــكل 
كامل بحيث ال يعودون للسؤال 
مرة أخــــرى فبغناهم مجتمعنا 

يتماسك. 

من توفير حاجيات احلياة البسيطة 
له وألسرته أو دفع تكاليف العالج 
الباهظة الثمن، فمن أهداف املشروع 
املســــاهمة في رفع نسبة الشفاء 
وتوعية اجلمهور بذلك، وتشجيع 
املرضى على االســــتمرار في أخذ 
العالج، وحتســــني نوعية حياة 
مريض السرطان، وبالتعاون من 
مركز حسني مكي جمعة للجراحة 
الكثير من  التخصصية مت عالج 
احلاالت على نفقة اللجنة، وكان 
هذا النجاح بعــــد رفع معنويات 
املرضى وتشجيعهم على العالج 
بوسائل مختلفة، وتوعية اجلمهور 
بان العالج هو الوسيلة األفضل 
بعد فضل اهللا سبحانه وتعالى، 
وكانت الفئة املســــتفيدة من هذا 
املشــــروع هم من ال يستطيعون 
حتمل تكاليف العالج الباهظة من 

لهم، واملساهمة في حتسني صورة 
الكويت املشــــرقة في اخلارج من 
خالل التنسيق مع األمانة العامة 
التبرعات  للجان اخليرية جلمع 
واملســــاعدة في تنفيذ املشاريع 

اخليرية في اخلارج.
  وأشار العجمي الى ان هذه جملة 
من أهم املشاريع التي استطاعت 
اللجنــــة تنفيذها، أوال مشــــروع 
رحلــــة األمل ملرضى الســــرطان، 
وقد انبثقت هذه الفكرة من إدراك 
اللجنة لضرورة وجود مثل هذا 
املشروع بعد تلمس حاجة األسر 
ومعاناتهم مع مرض الســــرطان، 
الناجتة عن  الســــلبية  واآلثــــار 
هذا املرض علــــى الصعيد املادي 
والنفســــي، ان حجم املأساة التي 
تعيشها هذه الفئة من الناس يفوق 
الوصف، فاملريض يعيش في حيرة 

اللجنة استنبطت من احساسها 
مبسؤوليتها جتاه املجتمع، فاللجنة 
افراحهم  اهالي املنطقة  تشــــارك 
واتراحهــــم، من خــــالل التواصل 
مع اهالي املنطقة بشتى الوسائل 
املتاحة كالبريد وغيره، والبحث عن 
االسر املتعففة واحملتاجة ملساعدتهم 
ورفع املعاناة عنهم، وال ننسى ما 
للجنة من دور مهم في بناء املجتمع 
وتأسيسه باالهتمام بأنشطة النشء 
االسالمي وجلان الصحبة ومراكز 
التحفيظ ودعمها، واملساعدة في 
التوعية االجتماعية والثقافية من 
خالل اقامة الندوات واحملاضرات 
واالســــتعانة بأهل االختصاص 
العقول ويكون  واخلبرة لتنوير 
ذلك اما في األماكن العامة أو في 
املدارس، وأيضا مساعدة مدارس 
املنطقة بالبرادات وفرش املصليات 

والذي ســــاعد على تطوير العمل 
عكس ما يدعي البعض انها ضيقت 
على العمل اخليــــري بل ان ذلك 
التنظيم زاد من ايرادات اللجان بل 
انها استطاعت ان تبعد الشبهات 
واالقاويل التي يطلقها اعداء اخلير 
بني اآلونة واالخرى فالعمل اصبح 
بإشــــراف ومتابعة مستمرة من 
وزارة الشــــؤون واننا في جلنة 
العلي والفنطاس نســــعى  جابر 
ملزيد من التعاون البناء معها من 
اجل احملافظة على هذا العمل الكبير 
الذي اســــتطعنا من خالله مد يد 
العون الكثر من ألف اسرة محتاجة 
وال يوجد لها معيل يساعدها على 
العيش الكرمي وهذا ليس بجديد 
على اهل اخليــــر بالكويت الذين 
جبلوا عليه منذ مئات السنني وهم 
يساعدون احملتاجني داخل وخارج 

الكويت.
  وقــــال العجمــــي ان اهــــداف 

 ليلى الشافعي
  اعلن امــــني الصندوق بلجنة 
ضاحية جابر العلي والفنطاس 
التابعــــة جلمعيــــة االصــــالح 
االجتماعــــي محمــــد العجمي ان 
اللجنة اســــتقبلت ٤٥٣٠٠ كيلو 
من االرز زكاة فطــــر الصائمني 
من ســــكان منطقة جابر العلي 
والفنطــــاس واملناطق املجاورة 
لها حيث مت توزيعها على االسر 
احملتاجة واملتعففة املسجلة في 

كشوفات اللجنة.
  وتابع: حققت اللجنة النجاح 
فــــي العديد من املشــــاريع التي 
نفذتها منذ تاريخ تأسيسها عام 
١٩٩٤ حتى يومنا هذا، حيث تقوم 
اللجنة مبساعدة العديد من االسر 
الكويت، وتنفذ  احملتاجة داخل 
املشــــاريع اخليرية في الكويت، 
الزكاة والصدقات  ويهتم بجمع 
وصرفهــــا حســــب مصارفهــــا 

الشرعية.
  واشاد بجهود الداعمني لعمل 
اللجنة من احملسنني واحملسنات 
والذيــــن لهم الفضــــل بعد اهللا 
ســــبحانه وتعالى في استمرار 
اللجنة لعملها ومساعدة االسر 
احملتاجة، هي تلك االيادي البيضاء 
املمتدة والتي تبحث عن اجلزاء 

جراء تلك االعمال اخليرة.
  واشاد العجمي بجهود وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل ممثلة 
املبــــرات واجلمعيات  ادارة  في 
اخليرية على الدور الكبير الذي 
تقوم به بتنظيم العمل اخليري 

 محمد العجمي يتابع توزيع األرز على احملتاجني

 محمد العجمي
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