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خالل اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد بالقاهرة

فوز حصة السعد بمنصب الرئيس الشرفي لالتحاد العربي للوقاية من اإلدمان
 القاهرة ـ هناء السيد

زكى مجل���س ادارة االحتاد 
العرب���ي للوقاية م���ن االدمان 
الشيخة حصة السعد ملنصب 
الرئيس الشرفي لالحتاد، فيما 
احتفظ د.خالد الصالح مبنصب 

األمني العام لالحتاد.
ومث���ل الكويت في اجتماع 
العمومية لالحتاد  اجلمعي���ة 
د.الصال���ح وحصة الش���اهني 
وأحمد السمدان ممثال عن اللجنة 
الوطني���ة للوقاية من االدمان 
وعبدالوهاب الفهيد ممثال عن 
بشائر اخلير وسميرة القناعي 
ممثلة عن رابطة االجتماعيني.

كم���ا ش���ارك ف���ي اجتماع 
اجلمعية العمومية ايضا وفود 
الدول االعضاء في االحتاد من كل 

من السعودية واالمارات وقطر 
واليمن واجلزائر وتونس وليبيا 
واألردن ولبنان الى جانب مصر 
التي تس���تضيف مقر االحتاد 
وكذلك ممثلون عن جلنة العالم 

االسالمي.
وأكد األم���ني العام لالحتاد 
العرب���ي للوقاية م���ن اإلدمان 
د.خالد الصال���ح امس أهمية 
ال���دور الذي تلعب���ه الكويت 
كإحدى الدول املؤسسة لالحتاد 
املكافحة  والفاعلة في مج���ال 
والتوعي���ة مبخاطر املخدرات 

السيما بني الشباب.
وأوضح الصالح في تصريح 
صحافي عقب احتفاظه مبنصب 
الع���ام لالحت���اد عقب  األمني 
التي  انتخابات مجلس االدارة 

جرت امس األول مبقر االحتاد 
بالقاه���رة ان االحت���اد اعتمد 
كمراقب ل���دى منظمة الصحة 
العاملية نظرا لدوره الكبير في 
التوعية مبخاطر آفة املخدرات 

وسوء تعاطي العقاقير.
ال���ى أن املش���اركة  ولفت 
الكويتية الكبيرة والفاعلة في 
العمومية  اجتماع اجلمعي���ة 
لالحتاد تع���د دليال على مدى 
ادراك أهمية التوعية في قضايا 
املخ���درات ومكافحته���ا نظرا 
خلطورتها الداهمة على عملية 

التنمية والنشء.
واعتبر الصالح أن مشاركة 
هذا العدد الكبير من املرشحني 
النتخابات مجلس ادارة االحتاد 
الذين بلغ عدده���م 21 عضوا 

ملنصب الرئيس الشرفي لالحتاد 
حيث تعد من املؤسسني لالحتاد 
وتقديرا لدورها في هذا املجال 

املجتمعي احليوي.
وأشار الصالح وهو األمني 
الع���ام للجمعي���ة الكويتي���ة 
ملكافحة التدخني الى أن اجتماع 
اجلمعية العمومية اعتمد خطة 
وضعها االحتاد فيما يعرف ب� 
»استراتيجية مكافحة املخدرات 
العرب���ي« والتي  العال���م  في 
اس���تعرضها رئي���س االحتاد 

د.أحمد أبوالعزائم.
ولفت الصالح في تصريحه 
الى أن االحتاد العربي للوقاية 
م���ن االدمان يأم���ل أن حتظى 
استراتيجية مكافحة املخدرات 
في الوطن العربي بالدعم الالزم 

من جان���ب حكوم���ات الدول 
العربية املعنية باألساس بقضايا 

املكافحة والتوعية باالخطار.
وذك���ر أن االس���تراتيجية 
تتضمن عدة بنود تتناول تفسير 
هذه الظاهرة وأسبابها وطرق 
مكافحتها وكذلك أساليب التوعية 
من جميع النواحي بقصد تقليل 
التعاطي السيما  االقتراب من 
من جانب الش���باب الذي يعد 

ذخيرة املستقبل.
وأضاف الصالح أن املشاركني 
في اجتماع اجلمعية العمومية 
أعربوا عن أملهم في أن يكون 
املؤمتر السنوي لالحتاد الذي من 
املقرر أن يعقد في الكويت نهاية 
املقبل ناجحا ومثمرا  نوفمبر 
السيما أنه يعقد في احدى الدول 

املؤسسة لالحتاد.
وكان د.الصالح ود.حصة 
الش���اهني فازا أمس األول في 
انتخابات مجلس ادارة االحتاد 
من الكويت فيما رشح مجلس 
االدارة املنتخب خالل اجتماعه 
د.أبوالعزائم رئيس���ا لالحتاد 
الذي يعد مؤسسة أهلية تضم 
جمعيات النفع العام في الدول 

العربية.
ادارة  وق���د أثنى مجل���س 
االحتاد على دور الكويت املتميز 
في دعم مسيرته منذ التأسيس 
وخص بالشكر الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية التي تبرعت 
لالحتاد باملقر الدائم في مصر »ما 
سهل مهمة االحتاد في التصدي 

ملكافحة املخدرات«.

الختيار 11 عضوا دليل على مدى 
حرص الدول العربية االعضاء 
على املشاركة الفاعلة في خدمة 
مساعي التوعية بهذه الظاهرة 

اخلطيرة.
كما أثنى على تزكية مجلس 
االدارة املنتخب لالحتاد في أول 
اجتماع الشيخة حصة السعد 

الصالح: نأمل أن تحظى إسـتراتيجية مكافحة المخدرات فـي الوطن العربي بالدعم الالزم من قبل حكومـات الدول العربية المعنية

الشيخة حصة السعد

شاركت ش���ركة نفط الكويت في مؤمتر 
ومعرض التكنولوجيا البحرية الذي انعقد 
في مدينة هيوسنت بوالية تكساس االميركية 
مبشاركة وفود من 120 دولة اضافة الى عدد 

من كبريات الشركات النفطية العاملية.
وترأس وفد الشركة نائب العضو املنتدب 
لغ���رب الكويت الكابنت احمد الرش���يد، فيما 
ضم في عضويته مدي���ر مجموعة االبحاث 
والتكنولوجيا د.عادل العباسي ومدير مجموعة 

العالقات العام���ة واالعالم عبداخلالق العلي 
اضافة الى عدد من رؤساء الفرق وغيرهم.

كما نظمت الشركة جناحا خاصا في املعرض 
املصاحب للمؤمتر والذي يعد واحدا من بني 
اكبر عشرة معارض في مجاله على مستوى 
العالم، وشارك به هذا العام نحو 5000 شخص 

اضافة الى الفي شركة نفطية وتقنية.
واستعرضت الشركة خالل املؤمتر عددا 
م���ن اوراق العمل املتخصص���ة، كما قدمت 

سلس���لة من احملاضرات هدفت الى تعريف 
املهتمني واجلمهور بطبيعة عقود الش���ركة 
وآلية التوظيف وشرح االجراءات املتبعة في 

مناقصات مشاريعها املختلفة.
ويعنى املؤمتر الذي تأسس العام 1969 
ويعقد س���نويا بقضايا النف���ط والغاز، 
الس���يما تطوير املوارد النفطية البحرية 
وتكنولوجيا احلفر والتنقيب وانتاج النفط 

وحماية البيئة.

خالل لقاء تعريفي بمرض الفصام من الناحية الشرعية والتربوية

الزايد: البرامج التأهيلية لمرضى الفصام ال تجد الدعم الكافي

»نفط الكويت« شاركت في مؤتمر
التكنولوجيا البحرية بمدينة هيوستن

 ليلى الشافعي
ضمن أنشطة اللقاء التعريفي 
مبرض الفصام الذي أقيم حتت 
رعاية وزير الصحة د.هالل الساير 
ووزيرة التربية والتعليم العالي 
د.موضي احلمود والشيخة أوراد 
اجلابر وس���مو األميرة سميرة 
آل س���عود عقدت حلقة نقاشية 
حول اجلانب الشرعي والتربوي 
والقانوني واالجتماعي، حتدث 
النفسي  فيها مدير مستش���فى 
الزاي���د عن  الس���ابق د.ع���ادل 
كيفية تعامل األسرة مع مريض 
الفصام من الناحية االجتماعية 
والنفس���ية، مؤك���دا ان ال���دور 
التأهيلي للمستشفى غير متكامل 
ألن مريض الفصام يفقد القدرات 
املعرفي���ة والقدرات االجتماعية 
ويقع على عاتق األس���رة عبء 

كبير ملتابعة املريض.
وأك���د أهمية إنش���اء مركز 
للرعاية النهارية داخل املستشفى 
بأن يأتي املريض صباحا ويدخل 
في برامج نفسية واجتماعية الى 
وق���ت الظهيرة، وذل���ك تخفيفا 

للعبء عن األهل ومتابعته طبيا، 
وأكد ان البرامج التأهيلية ال جتد 
الدعم من ال���وزارة لذلك قدمت 
اس���تقالتي، خاصة ان البرنامج 
لن يكلف اكثر من 5 آالف دينار 
وهذا املركز مهم جدا لتقدمي دعم 
للمريض وألسرته، لذلك تبرع 
األطب���اء لتجهيز املركز وحددنا 

له مكانا في املستشفى.
وعن اجلانب الشرعي حتدث 
الداعية عبدالعزيز العويد مطالبا 
بضرورة دمج اجلانب الشرعي 
باجلانب النفسي، وحتدث عن املس 
الشيطاني واحلسد وليس اللجوء 
الى الش���عوذة هو حل املشكلة، 
وقال: البد ان يكون هناك مراكز 
متخصصة لكل مريض بالفصام، 
وحتدث ع���ن جتربة اإلدمان في 
الكويت وكم كانت مهملة وملا مت 
تخصيص مراكز لعالج اإلدمان 
مت عالج الكثيرين ولذلك أطالب 
بتخصي���ص مرك���ز متخصص 
الى  الفص���ام، وتطرق  ملعاجلة 
الوسوسة من اجلانب الشرعي 
س���واء في الطهارة او الوضوء، 

كما طالب بدمج اجلانب الشرعي 
باجلانب النفسي، وأشار الى انه 
مت تقدمي مشروع أمان لإلرشاد 
النفسي الذي تبنته األمانة العامة 
لألوقاف، وذلك حملاولة املزج بني 

املراكز الشرعية والنفسية.
وحت���دث العويد عن مريض 
الفصام وانه ال ميكن إطالق احلكم 

الشرعي على وجه العموم.
الهباد  وتناول���ت د.س���مية 
اجلان���ب التربوي وحتدثت عن 
دور إدارة اخلدم���ات النفس���ية 
التربية  ب���وزارة  واالجتماعية 
في التعامل مع مريض الفصام، 
العرادي عن  وحتدثت د.وف���اء 
اجلانب اإلكلينيكي، بعدها عرضت 
األميرة سميرة آل سعود جتربتها 
مع ابنها املريض بالفصام ورحلة 
عالجه وكيفية تعامله مع الناس 
وقالت: أعت���ز وأفتخر بأن أنقل 

جتربتي لكل أم.
وأك���دت ان التأهيل في دول 
اخلليج محدود وهو عبارة عن 
رس���وم او تلوين ولكن نحتاج 
الى تأهيل داخل املنش���آت وإلى 

متخصص���ني، الفت���ة ال���ى ان 
ف���ي دول اخلليج ال  اجلامعات 
تخرج اخصائي���ا اكلينيكيا بل 
يوجد اخصائي نفس���ي وليس 
اكلينيكيا، وعرجت على املراحل 
األربع التي متر بها أسرة املريض 
وهي الصدم���ة، االنكار، القبول 

والتكيف.
وأكدت ان العوامل التي تؤثر 
في األس���رة تعليمية، صحية، 
اجتماعي���ة، اقتصادي���ة، وقلة 
اخلدمات املقدمة، وش���رحت كل 
عامل بالتفصيل، وطالبت املجتمع 
بأن يش���عر الطفل املريض بأنه 
طبيع���ي وال ينظ���ر ل���ه نظرة 

سخرية.
ومتنت ان يكون هناك صديق 
ملريض الفصام وان تفعل حقوق 

مرضى االحتياجات اخلاصة.
وأش���ارت ال���ى ان اجلمعية 
الس���عودية ملرض���ى انفص���ام 
الشخصية جاء ترخيصها مؤخرا 
بالس���عودية للتعريف باملرض 
ونشر الوعي الثقافي ودعم األسرة 

في التعامل مع املرض.

د.أسامة عثمان ود.أحمد عكاشة خالل املؤمتر

حويل: ال يمكن الشفاء الكامل من مرض الفصام
أفاد مؤمتر طبي حول مرض 
الفصام في االمارات بأن عوارض 
مرض الفصام تختفي بشكل كامل 
لدى 60% من املرضى في االمارات، 
مما يساهم في اعادة اندماج هؤالء 
املرضى في املجتمع والعودة الى 
حياتهم الطبيعية، وقال املؤمترون 
انه يتعذر الشفاء الكلي من هذه 
األنواع من االمراض النفس��ية 
املعقدة ملرض  الطبيعة  بس��بب 
الفص��ام غي��ر ان االكتش��اف 
املبكر له يس��اعد على تس��ريع 
عملية اختف��اء عوارضه ومنع 
حدوث االنتكاسات املتكررة له، 
واشاد املؤمترون بأساليب العالج 
احلديثة املتبعة في االمارات في 

هذا املجال.
وأدار البروفيسور رين كان، 
وهو عالم دولي في مجال االمراض 
النفسية، املؤمتر، وحضره اكثر 
من 100 طبيب نفسي في االمارات 

وجميع دول اخلليج.
وقال د.عالء حويل، استشاري 
الطب النفسي في مدينة الشيخ 
خليفة الطبية، »يبلغ عدد املصابني 
مب��رض الفصام ف��ي االمارات 
حوالي 0.5% من مجمل السكان، 
العاملي يخس��ر  الصعيد  وعلى 
معظ��م الس��كان املصابني بهذا 
املرض وظائفهم حيث ان املرض 

يخف��ض انتاجيته��م ويضعف 
قدراته��م الذهنية واالجتماعية، 
وعل��ى الرغم من ذل��ك يحافظ 
بعض من املصابني بهذا املرض 
في االمارات على عملهم بفضل 
السياسة احلكومية الرشيدة في 
هذا املجال والتي حتث القطاعني 
العام واخلاص على احتضان هؤالء 
املرضى وحتسني ظروف عملهم 
مبا يتالءم مع حاالتهم الصحية 
الدقيقة«.واضاف د.حويل: اطلقت 
حكومة ابوظبي قسما خاصا يعد 
من افضل اقسام الطب النفسي 
في املنطقة والذي يوفر للمرضى 
العالج النهاري واملنزلي لتعزيز 
قدراته��م االجتماعية من خالل 
مجموعة واس��عة م��ن اخلبراء 
النفس��يني واالجتماعيني، ويتم 

تبني افضل حلول العالج النفسي 
في الدولة مما يعزز نتائج العالج 
العوارض  ويساعد على اختفاء 

السلبية للمرض.
واضاف ان نس��بة الفصام 
تبلغ  التش��ككي في االم��ارات 
حوال��ي 20% من مرض الفصام 
بشكل عام، ونظريا ال يفترض 
بهذه الفئة خسارة وظائفها، حيث 
انها تستطيع احلفاظ على توازنها 
العقلي والنفسي شريطة العالج 
الزمني  املمنهج وذي اجل��دول 

لها.
وكش��ف د.حوي��ل ع��ن ان 
هن��اك جلن��ة طب نفس��ي في 
ابوظبي يرأس��ها هو بعضوية 
اطباء نفسيني من االمارة تقوم 
بالنظر في لياقة املريض للعمل 

وتنسق اللجنة مع ارباب العمل 
وزمالء املريض وتقوم بالتوصية 
بأفضل سبل التعامل مع املرضى 
لتحقيق نتائج ايجابية للعالج، كما 
انها تدرس طبيعة عمل املرضى 
للحفاظ  وظروف وبيئة عملهم 
عل��ى وظيفتهم وضم��ان عدم 
خس��ارتها، حيث ان في معظم 
االحيان يستطيع املريض متابعة 
عمله بش��كل طبيعي في وقت 
الحق م��ن العالج وفقا للدكتور 

حويل.
وال ميك��ن الش��فاء الكامل 
الفصام، وتس��تلزم  من مرض 
عملية التحكم باملرض والقضاء 
على عوارضه العدائية وحتقيق 
التوازن النفسي للمريض ومنع 
االنتكاس��ات بضعة اسابيع الى 
اشهر قليلة في بعض االحيان.

وسلط املؤمتر الضوء على عقار 
»كيوتيابني فيوميرات ذي التأثير 
املستمر«، وهو االسم الطبي لدواء 
مرض الفصام من استرازينيكا 
املريض  الت��زام  والذي يع��زز 
بالع��الج، حيث ان��ه يوفر على 
املريض عبء اخذ العالج مرتني 
في اليوم من خالل جرعة واحدة، 
كما انه يثبت مستوى الدواء في 
الدم ملدة 24 ساعة ومينع عملية 

تغير املستوى.

د.خالد الصالح

أكدوا أن 4 فقط هم من انتخبوا المجلس

محمد راتب
نفى 4 أعضاء من مجلس إدارة جمعية الصباحية 
التعاونية ما اعلن في احدى الصحف عن تشكيل مجلس 
إدارة اجلمعية. وقال األعضاء نايف جضعان الصواغ 
العازمي وس����لمان منصور الدريوش العازمي ومحمد 
ناصر احملجان العازمي وصالح فالح املنوخ العازمي في 
بيان تلقت »األنباء« نسخة منه: غير صحيح ومنافي 
عن احلقيقة ما ورد في احدى الصحف، وان كل ما حدث 
انه قد مت توجيه دعوة الى وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل حلضور جلسة التشكيل وقد حتدد لذلك يوم 
2010/5/6 وقد ق����ام االعضاء املنتخبون باجللوس في 
انتظار مندوب وزارة الش����ؤون من الس����اعة التاسعة 
صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا وعندما لم يحضر 
مندوب الوزارة اتفق احلاض����رون على اجراء القرعة 
لتشكيل مجلس االدارة ولكن حدث جدال ونقاش بني 

االعضاء وحتولت اجللسة الى اختالفات ومشادات كالمية 
وفوضى وقمنا نحن املذكورين باالنصراف من اجللسة 
ولم يتم اي تشكيل في هذه اجللسة وقمنا نحن االعضاء 
املذكورين باالنصراف حتى نعرض األمر على الوزارة 
اال اننا تفاجأنا بهذا االعالن الذي ننفيه كليا ونستنكر 
تصرف االعضاء بتشكيل املجلس واالعالن عنه واالدعاء 
انه قد مت ذلك عن طريق القرعة، ومن اجلدير بالعلم ان 
االعضاء الذين قاموا بالتشكيل واالعالن عنه هم اربعة 
فق����ط، حيث ان العضو مطلق فهيد اجلعيدي العازمي 
متواجد بأميركا وبطبيعة احلال لم يتواجد باالجتماع 
ولم يشارك في التشكيل. وبناء عليه: يطالب االعضاء 
املذكورين ومن منطلق مسؤوليتهم أمام املساهمني وحقهم 
املشروع ان تبادر وزارة الشؤون بالتدخل السريع وعدم 
اعتماد هذا التشكيل وان تتخذ كافة اخلطوات واالجراءات 

للحفاظ على حقوقنا وعلى حقوق املساهمني.

4 أعضاء من »تعاونية الصباحية« يطالبون »الشؤون«
بعدم اعتماد تشكيل مجلس اإلدارة الجديد

صورة زنكوغرافية لبيان االعضاء األربعة


