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»الصحة« تستمر في حملة »تقبل« 
بالشراكة مع »اخلط اإلنساني«

عبدالكريم العبداهلل

أعلنت رئيس املكتب االعالمي بوزارة الصحة د.غالية 
املطيري عن استمرار احلملة الوطنية للتوعية بالصحة 
النفسية حتت شعار »تقبل« بالشراكة مع منظمة اخلط 
االنساني بناء على توجيهات وكيل وزارة الصحة د.خالد 
السهالوي.وأكدت د.املطيري في تصريح صحافي ان احلملة 
حققت جناحا كبيرا منذ تدشينها العام املاضي، مبينة أن 
احلملة استهدفت عدة فئات اولها طلبة املدارس في السابق، 
وبالتحديد طلبة الصف الثاني عش����ر. هذا باإلضافة الى 
اجلامعات احلكومية واخلاصة، الفتة الى انها ستستهدف 

فئات جديدة سيتم االعالن عنها الحقا.
وأكدت على أن الهدف من هذه احلملة هو القضاء على 
الصورة النمطية املتصلة باالضطرابات النفسية، وتعزيز 
الصور االيجابية لألشخاص املصابني باضطرابات نفسية 

من خالل املفاهيم واملصطلحات.
وذكرت ان احلملة منذ تدشينها حرصت على تشجيع 
االشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية على تلقي 
العالج، ونشر التوعية عن اهمية الصحة النفسية واثرها 
على الفرد املصاب بها ومحيطة، فضال عن نش����ر الوعي 
بهذا اجلانب بني افراد املجتمع الكويتي لتقليل »الوصمة« 
املتصلة باملصابني باضطرابات نفسية، وتصحيح العديد 

من األفكار الشائعة واخلاطئة عن الصحة النفسية.
واشارت الى ان وزارة الصحة كانت قد شكلت فريقا مع 
منظمة اخلط اإلنساني واملتطوعني املهتمني مبوضوع الصحة 
النفسية، وقامت بتدريب 17 طبيبا على إلقاء احملاضرات 
التي تخص هذا املوضوع، عالوة على تسجيل فيلم وثائقي 
خاص مبوضوع الصحة النفسية، كما مت عمل بروشورات 

وبوسترات وبنرات توعوية بهذا اخلصوص. 
وأفادت ب����أن وزارة الصحة وضع����ت خطتها لعالج 
هذه احلاالت من األمراض النفس����ية خالل مركز الكويت 
للصحة النفس����ية الذي يعد من اكبر املستش����فيات في 
البالد، وتقدر طاقته الس����ريرية ب� 1000 سرير، اذ تصل 
نسبة االشغال فيه الى 800 س����رير، ويضم 30 جناحا، 
علما بأن املركز يضم العديد من الكفاءات املختصة بعالج 
االمراض النفسية، باإلضافة الى افتتاح عيادات الصحة 
النفسية في مراكز الرعاية الصحية األولية في مختلف 
احملافظات واملستشفيات، مشيرة الى وجود توجه لزيادة 
عدد عيادات الصحة النفسية في املراكز، ومت توفير معظم 
أدوية األمراض النفسية في تلك املراكز، ومن بينها ادوية 

االكتئاب والقلق.

د.غالية املطيري ود.مها البرجس

»الغذاء والتغذية« ترحب بقرار 
إسكان العاملني في مواقع عملهم

عبدالكريم العبداهلل

أكد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية 
عيسى الكندري أن مش���روع القرار املتعلق باملوافقة 
على اس���كان العاملني في املصانع والورش واملعامل 
واملنشآت الصناعية 
التي يعملون بها في 
نفس موق���ع عملهم 
فكرة جديرة بالشكر 
والثناء ومرحب بها.

وذكر الكندري في 
تصريح صحافي أن 
هذا املشروع له أبعاد 
ايجابية على الصالح 
العام تتمثل في خفض 
التكاليف على صاحب 
املنشأة، مما ينعكس 
على س���عر السلعة 
املس���تهلك،  لصالح 
واملس���اهمة في تقليل االزدحام في الطرق والشوارع 

وعلى حركة املرور.
وأضاف ان من ايجابياته ايضا تسهيل الرقابة األمنية 
من قبل اجلهات األمنية املختصة، فضال عن مشاركة 
صاحب العمل في حتمل مسؤولية الرقابة على العاملني 
لديه، عالوة على خفض نس���بة الع���زاب في املناطق 
السكنية مما ينعكس على راحة السكان فيها وخفض 
معدل اجلرائم فيها، وتسهيل عملية التفتيش والرقابة 
على العمالة في تلك املنشأة الصناعية من قبل اجلهات 
احلكومية املعنية، خاصة بالنسبة للشؤون الصحية، 

وتنظيم العمل في تلك املهن.
وأشار الكندري الى ان الهيئة العامة للغذاء والتغذية 
ستس���هل هذا القرار من خالل اإلجراءات املتخذة في 

مجال اختصاصها بالرقابة والتفتيش.

عيسى الكندري

ممثل مفوضية شؤون الالجئني قدم شكره لوزارتي اخلارجية والداخلية لتقدمي الدعم الكامل لهم

محيي الدين: نعمل على تقدمي حلول للمبعدين كل حسب وضعه القانوني
بيان عاكوم

عبر ممث����ل مفوضية األمم 
املتح����دة لش����ؤون الالجئ����ني 
ساهر محيي الدين عن شكره 
وتقديره الى وزارتي اخلارجية 
والداخلية لتقدمي الدعم الكامل 
لعم����ل املفوضي����ة وتأكيدهما 
بعدم االبعاد القسري لالجئني.

وقال محيي الدين في تصريح 

ل� »األنباء« بعد االجتماع الذي 
عقدت����ه املفوضية م����ع وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
املؤسسات االصالحية وتنفيذ 
األحكام اللواء خالد الديني. انه 
»مت خالل هذه املقابالت ش����رح 
للمبعدين اجراءات عمل املفوضية 
واحللول املناسبة لكل واحد منهم 
وذلك كل على حس����ب وضعه 
القانوني« الفتا الى انه »تبني 

من خالل هذه املقابالت أن حل 
اعادة التوطني والذي يعتبر احد 
احللول التي تقدمها املفوضية 
لالجئني ال ينطبق على من متت 
مقابلتهم« موضحا أن »املفوضية 
ستستمر في اجراء هذه املقابالت 
مع من يصل الى املركز ويعبر 
عن عدم رغبته في العوده لبلده 
نظرا لالوضاع األمنية فيها«. في 
حني استطاع عدد من املبعدين 

من تعديل وضع اقامتهم داخل 
الكويت وبالتالي مت االفراج عنهم.  
وذكر محيي الدين أنه منذ »أن 
تأسس مكتب املفوضية السامية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
في عام 1950 من قبل اجلمعية 
العمومية ل����ألمم املتحدة وهي 
املنظمة الدولية الوحيدة املعنية 
بتقدمي احلماية لالجئني حول 
العالم وإيجاد حلول مناس����بة 

لهم ومن أهم هذه احلماية هي 
العمل مع حكومات الدول لضمان 
عدم ترحيل الالجئني القسري 
ألي مكان يع����رض حياتهم او 
حرياته����م للخط����ر«. وأضاف 
»من ه����ذا املنطلق يقوم مكتب 
مفوضية الكويت بالتنس����يق 
م����ع كل م����ن وزارة اخلارجية 
ووزارة الداخلية بزيارات الى 
مركز االبعاد � طلحة � وإجراء 

مقابالت مع االش����خاص الذين 
يعبروا عن عدم رغبتهم بالعودة 
الى بلدهم االصل وذلك ألسباب 
تتعلق بالوضع االمني في بلدهم 
االصل، ومن أهم مهام املفوضية 
هو التنسيق مع اجلهات املعنية 
بالدولة للتأكد من عدم ترحيل 
القس����ري الى بلد االصل أو اي 
دولة اخرى، لكل من قد تتعرض 

حياتهم للخطر«.


