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المطيري: 54 يتيمًا استفادوا 

من لجنة جابر العلي للزكاة والخيرات
»إعانة المرضى« نظمت دورة عن أخالقيات المهنة وضغوط العمل

الياقوت: التركيز على مفهوم اإليجابية والفاعلية في حياة اإلنسان

أكد املدير التنفيذي بجمعية صندوق إعانة املرضى فيصل الياقوت 
انه وفي إطار جهود اجلمعية التوعوية أقامت جلنة التنمية االجتماعية 
واإلرش����اد بجمعية صندوق إعانة املرضى دورة تدريبية مفتوحة عن 
»أخالقيات املهنة وضغ����وط العمل« حاضر فيها أخصائي علم النفس 
واملدرب في التنمية البشرية والتنمية اإليجابية مصطفى أبوسعد استمرت 
ملدة 3 أيام بقاعة مركز الطب اإلس����المي في منطقة الصباح الصحية. 
وبني الياقوت في تصريح صحافي: لقد بدأت الدورة التي ش����ارك فيها 
130 مشاركا بالتأكيد على ضرورة مفهوم اإليجابية والفاعلية في حياة 
اإلنس����ان والتعرف على أسباب الضغوط النفسية التي قد تتراكم في 
الالشعور لدى اإلنسان والتي غالبا ما تصنع حالة من التوتر والضغط 
العصبي بدرجات متفاوتة قد تصل أحيانا الى اإلصابة بأحد األمراض 

النفسية أو العصبية.
وقال الياقوت ان احملاضر مصطفى ابوسعد استعرض خالل الدورة 
الطرق املالئمة لكيفية التخلص من األعباء النفسية والضغوط العصبية 
التي يتعرض لها اإلنسان على مدار يومه، السيما في العمل على اعتبار 
ان فترة العمل هي أطول فترة يقضيها اإلنس����ان في مكان واحد طوال 
اليوم وباقي اليوم تتوزع أوقاته بني النوم واألكل ومش����اهدة التلفاز 

وممارسة الرياضة أو اجللوس مع األهل واألصدقاء.
وأضاف الياقوت: في اليوم األخير من الدورة قام املدرب أبوس����عد 
بأداء جلسات استرخاء جماعية للمشاركني بهدف التخلص من التوتر 
والش����حنات العصبية املخزنة في اجلس����م منذ الطفولة، بجانب عدد 
من النصائح املهمة واإلرشادات النفسية للتخلص من عبء الضغوط 

اليومية باستخدام قواعد بسيطة جدا كالتنفس بطريقة صحية والتركيز 
اإليجابي واالسترخاء العضلي.

وتقدم الياقوت بالشكر الى مصطفى أبوسعد وهند الذربان مديرة 
اللجنة النسائية وجميع املشاركني، مشيرا الى تاريخ وأهداف ومشروعات 
جمعية صن����دوق إعانة املرضى على مدار تاريخها، مثنيا على كل من 
شارك وس����اهم ودعم تلك املشروعات وعلى رأس����هم وزارتا الصحة 
والش����ؤون، وفي اخلتام ق����ام الياقوت بتقدمي ش����هادة تقدير لكل من 
مصطفى أبوس����عد وهند الذربان رئيس اللجنة النس����ائية جلهودهما 
في إجناح الدورة وتفعيلها وكرم كذلك د.حمد العباد مدير مركز الطب 
اإلسالمي إلتاحة قاعة الدورة للجمعية باملجان، كما قام بتوزيع شهادات 

التقدير على احلضور.

اكد نائ���ب رئي���س جلنة 
ضاحية جابر العلي والفنطاس 
التابعة  لل���زكاة واخلي���رات 
جلمعي���ة االصالح االجتماعي 
ومدير مشروع االيتام باللجنة 
حمود املطيري ان مش������روع 
كفال���ة االيتام داخ���ل الكويت 
التاب���ع للجنة يعتبر من ابرز 
املشاريع فيها، وقد بدأ املشروع 
منذ قرابة عامني حيث استطاعت 
اللجنة خ���الل ه���ذه املدة ان 
تقوم بكفال���ة 54 يتيما داخل 
الكويت وتتضمن رعاية اللجنة 
لاليتام االنفاق عليهم ومتابعة 
احوالهم املعيشية والصحية 

والدراسية.
وق���ال امل���طي���ري ف������ي 
ت���صري���ح صحافي ان ه����ذا 
املش������روع يحمل اس���م »خذ 
بيدي« ت���حت ش����عار »اكفل 
يت����يما.. وكن للنبي رف����يقا« 
وقيم���ة كفالة اليتي���م الواحد 
50 دين���ارا ش���هريا، اذا احب 
ان يتحمله���ا ش���خص وحده 
او املس���اهمة ف���ي كفالة يتيم 
مببلغ عشرة دنانير فما فوق 

شهريا.
وبني املطيري ان من شروط 
قبول اليتيم ضمن هذا املشروع 
ان يكون االب متوفى، وان هذا 
اليتيم م���ن الفقراء وانه مقيم 

داخل الكويت، ومن خطط تطوير 
هذا املشروع من اجل االرتقاء 
باخلدمات املقدمة لاليتام تعكف 
اللجنة على دراسة مشروع ايواء 
االيتام وذلك بشراء عقار كعمارة 
جتارية واسكان االيتام وذويهم 
فيها لكي يسهل تقدمي اخلدمات 

لهم في مكان واحد.
اللجن���ة ايض�����ا  وتدرس 
القيام بن���ش���اط ترفي�����هي 
لاليتام بش���كل اس���بوعي او 
شهري، وميكن لالخوة املتبرعني 
اللجنة ملعرفة  التواصل م���ع 
املزي���د عن هذا املش���روع عن 
طريق هواتف اللجنة او التفضل 
بزيارة مق���ر اللجنة بضاحية 

جابر العلي.

حمود املطيري

جانب من املشاركني في الدورة فيصل الياقوت يتحدث أمام احلضور
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