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العازمي لـ «األنباء»: خطة متكاملة لعودة عمل مراكز التنمية

لقد أعلنت الوزارة عن اعادة 
العمل بالورش التدريبية، 
فهل مت وضع اشتراطات 

خاصة للعودة؟
٭ بالتأكيد، مت ذلك، فنحن 
فــي وزارة الشــؤون اكثر 
مــا يهمنا صحة وســالمة 
املستفيدين، وازمة اجلائحة 
أزمــة عامليــة، لذا شــددنا 
على تطبيق االشــتراطات 
االساسية الصحية، وبالتالي 
كان مجرد وقف العمل نوعا 
ما خالل اجلائحة حفاظا على 
الصحة العامة وبعد خطة 
احلكومــة بالعودة بشــكل 
جزئي التزمنا بكل املراحل، 
وهــذا دفعنــا لوضع خطة 
متكاملة للعمل مع االلتزام 
الصحيــة  باالشــتراطات 
والســالمة للمشاركني عبر 
تنظيــم دورات تدريبيــة 
عبر «اونالين» وعبر خطني 
اخلط االول دورات تأهيلية 
وتدريبية وتطويرية خاصة 
املدربــات  فــي موضــوع 
اإلدارة،  فــي  والعاملــني 
وبالتوازي مع ذلك دورات 
أساسية للمنتسبني للدورات 
االدارة الفنيــة باختالفهــا 
وكانــت العودة وفق خطة 

العمل التدريجي.

٣ ورش
ما أنواع هذه الدورات 

وعددها؟
٭ حرصنا علــى ان تكون 
لدينــا دورات متخصصــة 
املهــارات  لرفــع مســتوى 
اخلاصة باملدربات وتطوير 
املهارات االساســية بشكل 
أساســي، وكانــت هنــاك 
ومت  تدريبيــة،  دورات   ٣
اختيار مجموعة من املدربات 
األساسيات في االدارة ومت 
تقســيم العاملــني علــى ٣ 
مجموعــات فــي كل دورة، 

االنتساب لهذه الدورات عبر 
التواصل مع ادارة تنمية في 
مقرها باليرموك، وذلك عبر 
االتصال على خطوط االدارة 
او التواجد الشخصي عبر 
حجز املواعيــد في تطبيق 
وافي، االدارة مفتوحة ابوابها 
للجميع وألي شخص ممكن 
ان ينتسب، اي شخص لديه 
موهبة او مشروع تدريبي 
حرفــي ممكــن ان يكــون 

مشاركا نرحب به.

الورش العاملة
كم ورشة تعمل حاليا؟

٭ في مراكز تنمية املجتمع 
الكثيــر مــن الــورش وكل 
مركز هنــاك ورش خاصة 
به ورشة (ورشة الديكوباج، 
ورشــة التريكو واحلياكة، 
الطباعة وورشــة  ورشــة 
العطور واخلياطة) وكلها 
ورش موجــودة في مراكز 
التنمية وتعمدنا ان تكون 

ســواء القطــاع اخلاص او 
القطاع احلكومي في موضوع 
الكمامــات املصنعــة مــن 
األقمشة حتديدا، وكان هناك 
تواصل بني االدارة وبعض 
األسر املنتجة، بحيث تقوم 
هــذه األســر بتصنيع هذه 
الكمامــات وإعدادها، وكان 
هناك تواصل كــوزارة مع 
اجلهات بالربط األساســي 
في موضوع االستفادة من 
منتجات هذه األسر السيما 
الكمامات املصنعة من قبل 
األسر، ومت توزيع الكمامات 
علــى اجلهات التي وزعتها 
او علــى  علــى موظفيهــا 

اجلمهور بشكل عام.

العودة املدروسة
هل من توجه للورش 

التدريبية في املراكز قريبا 
وفقا لالشتراطات الصحية؟

٭ نحــن ما يهمنا أساســا 
في العودة املدروســة وفقا 

الصحيــة  لالشــتراطات 
وان دورات الـ «اون الين» 
مســتمرة في ظــل الوضع 
القريــب  وفــي  احلالــي 
دورات  هنــاك  ســتكون 
ميدانيــة فــي مراكز تنمية 
املجتمع وفق االشــتراطات 
الصحيــة وااللتــزام بعدم 
تواجــد التجمعــات بأعداد 
كبيــرة، واحلفــاظ علــى 
التباعــد االجتماعي، ويتم 
حتديــد بأعــداد قليلــة ال 
تتجاوز الثالثة أشخاص في 
الــدورة مع مراعاة االلتزام 
باإلجــراءات الوقائيــة في 
الكمامــات وإجراء  ارتــداء 

عملية التعقيم الدائم.

٢٢ مركزًا
كم عدد مراكز تنمية 

املجتمع املنتشرة 
باحملافظات حتى اآلن؟

٭ هناك ٢٢ مركزا منتشرة 
في جميــع مناطق الكويت 
تقــدم خدماتهــا للراغبــني 
باكتســاب مهــارات جديدة 
وتطوير قدراتهم من خالل 
الــدورات املتنوعــة التــي 
الكثيريــن ممــن  تناســب 
يرغبون فــي خوض غمار 
العمــل واكتســاب حــرف 

جديدة.

ما جديد االدارة؟
٭ انطلق العمل مجددا ومت 
وضع خطة متكاملة أساسية 
فــي مراكــز مدينــة صباح 
األحمد السكنية، وهي مدينة 
كبيرة وضخمة ومن ضمن 
مشاريع االدارة فيها وجود 
حاضنة متكاملة خاصة في 
املنتجة  املشاريع واالســر 
حتديــدا اطلــق العمــل في 
هذه احلاضنة عبر التنسيق 
مع اإلدارات اخلاصة داخل 
الوزارة ليكون هذا املشروع 
على جاهزية كاملة بالسنة 
املقبلة وتوفرت فيه جميع 

اخلدمات االساسية.
واملشــروع عبــارة عن 
مبنى مــن دورين األرضي 
للعروض وبيــع املنتجات 
واالول مخصص للدورات 
التدريبية لهذه األسر عبر 
تهيئــة هــذه األســر ورفع 
مهاراتهم الفنية واحلرفية.

مركز املنقف
مركز التسويق والتدريب 

باملنقف.. أين أصبح؟
٭ مركز املنقف متخصص 
ايضا في الدورات التدريبية 

وهو رغم صغر مســاحته 
نسبة ملراكز تنمية املجتمع 
األخــرى اال انــه متميز في 
تنوع خدماته وبدأ االستقبال 
حتى فــي األندية الصيفية 
اخلاصة باالطفال والشباب، 
وكان هنــاك تعــاون بهــذا 
الشأن مع اجلهات املوجودة 
في املنطقة، ومركز املنقف 
متخصص ومتكامل لتدريب 
وتأهيل املنتســبني إضافة 
إلى وجود أنشطة لألطفال 
والشباب، وإمكانية تسويق 
املنتجات اخلاصة باملدربني 
مــن منتســبي اي مراكــز 
تنمية املجتمع، وهو متميز 
ومختلف عــن بقية مراكز 

تنمية املجتمع.

هل أعيد فتحه الستقبال رواده؟
٭ حاليا جميع مراكز تنمية 
املجتمع تعمل منذ انطلقت 
خطــة العــودة للعمل من 
احلكومــة ومع بدء العودة 
الكثيــر  التدريجيــة، مــع 
من اإلجــراءات من جتهيز 
املنشــأة لتالفي اي اعطال 
ان وجدت وصيانة املواقع 
ومتابعــة املوجــود فيهــا 
وحتديث البيانات اخلاصة 
حتى باملوظفني وليس فقط 
للمستفيدين من اخلدمات 
لتكون العودة بشكل جيد 
مع اتخاذ جميع اإلجراءات 
واالشــتراطات  الوقائيــة 
الصحية من توفير معقمات 
ووضع اإلرشادت التوعوية 
الصحية وقيــاس درجات 
احلرارة والتباعد االجتماعي. 

العمل التطوعي
فرق العمل التطوعي هل 

أعيد العمل في اعتمادها من 
قبل الوزارة، السيما بعد ان 

اثبتت مدى فعاليتها خالل 
أزمة «كورونا»؟

هــي  الشــؤون  ٭ وزارة 
املسؤولة عن تنظيم العمل 
التطوعــي، وخال ل الفترة 
املاضيــة حصل العديد من 
االجتماعات مع مركز العمل 
التطوعــي والدفــاع املدني 
وهيئــة الشــباب وجهــات 
كثيــرة في هــذا املوضوع 
الفرق بشكل  لتنظيم عمل 
أساسي، واحلمد اهللا العمل 
التطوعي في الكويت جبار 
واجلهود التي رأيناها خالل 
فتــرة اجلائحــة ومازالــت 
الــرأس،  مســتمرة ترفــع 
وأخذت ثناء من كل اطياف 
املجتمــع ســواء حكوميــة 

أو غيــر حكوميــة، العمل 
التطوعــي يخــدم املجتمع 
بدور متميز وواضح خالل 
الفتــرة وبــكل االنشــطة 
وتواجدهــا بجميع األماكن 

وحيث تطلبهم جتدهم.
هل باب التسجيل مفتوح 

وهل التجديد الذي كان 
يحصل كل ٦ شهور للفرق 

استمر خالل اجلائحة؟
٭ بالنســبة للتجديد مثل 
بقيــة اجلهــات احلكومية 
اســتمر العمــل بالشــهادة 
املمنوحــة للفريق حتى لو 
انتهت الشهادة وخالفها اوال 
لتوقف العمل خالل الفترة 
املاضية، ثانيا لسالمة الفرق 
التطوعية، وثالثــا تزامنا 
التعليمــات احلكومية  مع 
بالشــهادة  باالســتمرار 
املنتهية أسوة بكافة اجلهات 

احلكومية.
وبعد عودة العمل عمدت 
«الشؤون» الى ادراج الفرق 
التطوعيــة ضمــن منصة 
«وافي» للحجز والتسجيل 
عبــر املنصة وعنــد انتهاء 
الشهادة يتم جتديدها، مع 
استمرار تسجيل الفرق عبر 
تطبيق «بادر» وهو تطبيق 
«اونالين» وبرنامج لتسجيل 
الفرق اجلديدة وتدخل عبره 
كافــة املســتندات للفريق 
ويعتمد من الــوزارة وفق 

إجراءات الوزارة.
كم يستغرق وقت اعتماد 

الفريق او الرفض؟
٭ ال يوجــد موعــد محدد 
النه من الشروط االساسية 
الصحيفــة  للتســجيل 
اجلنائية أساســية للمنح، 
شــهادة اعتماد الفريق، لذا 
كانت الوزارة حترص على 
رد مباشر من وزارة الداخلية 
في هــذا املوضــوع حلفظ 
حقوق الفريــق التطوعي، 
وهــذا اجراء يأخــذ بعض 
الوقت حتى تكون اإلجراءات 

متكاملة.

كم عدد الفرق التطوعية 
املسجلة لديكم؟

٭ اكثر من ٧٠ فريقا تطوعيا 
متنوعة ومتكاملة، وعملها 
كان بتواجدها ومبا قدمته 
من خدمــات متنوعة خالل 
أزمة اجلائحة بشكل الفت 
الفــرق  ومميــز، وجميــع 
املسجلة لدى االدارة كانت 
متعاونــة ومبادرة بشــكل 
رائــع ومتجاوبــة بصورة 

غير مسبوقة.

هناك ورش أساسية، بحيث 
تكون هذه الورش متكاملة 
ومجهزة بشــكل كامل ففي 
املرحلة املاضية كان الهدف 
األساسي من جتهيز وتهيئة 
هذه الورش من خالل توفير 
املواد االساســية وصيانة 
جميع األجهــزة، وحرصنا 
علــى إجنازها خــالل فترة 
هــذه  وكانــت  اجلائحــة 
املرحلــة لتهيئــة وجتهيز 
هذه الورش بشكل أساسي 
متهيدا لالنطالقة املتميزة في 
املستقبل القريب مع العودة 

الكاملة للعمل.

تسويق املنتج
هل كان لكم دور في 

تسويق منتجات األسر 
املنتجة عبر مواقع التواصل 

االجتماعي خالل فترة 
اجلائحة؟

٭ كان هنــاك تعــاون مــع 
بعــض اجلهات االساســية 

مديرة إدارة تنمية املجتمع أعلنت عن حاضنة متكاملة للمستفيدين من خدمات تنمية املجتمع في مدينة صباح األحمد السكنية

نادية العازمي تتحدث للزميلة بشرى شعبان   (زين عالم)

ولدينا العديد من الدورات 
املختلفــة واملفيــدة جــدا، 
تكتسب من خاللها املدربة 
جزءا من اخلبــرة واملهارة 
اجلديــدة في ظــل الوضع 
احلالي املتماشي مع العودة 

التدريجية.
الــدورات هــي  وهــذه 
تشــكيل اإلســمنت دورة 
أساســية، ودورة لصناعة 
البخور والعطــور ودورة 
سكب األلوان، وهذه دورات 
جديدة على مستوى ادارة 
تنمية املجتمع، وقد حرصنا 
على ان تكون كل دورة من 
الدورات متكاملة وشــاملة 
تقدم فيهــا املدربات كل ما 
ميكن لصقل مهارات وقدرات 
املتدربــات مبــا يحقق لهن 

الفائدة املرجوة.

أسر متدربة
هل هناك تسجيل السر 

جديدة للتدريب والعمل مع 
االدارة عبر مراكز التنمية؟

٭ كمرحلــة أولى بدأنا في 
تنقيــح وإعــادة مراجعــة 
البيانــات اخلاصــة  كافــة 
باألسر املنتجة، وهذا بناء 
علــى جميــع املشــاركات 
االساسية التي كانت حتصل 
في الســنوات املاضية ومت 
تقســيمهم وفق احملافظات 
ونســبة وطبيعة املشاركة 
وبالتالي اول مرحلة اعتمدت 
هي جزئية مراجعة القائمة 
وبالتالــي باب ادارة تنمية 
املجتمع بشكل عام مفتوح 
الي أســرة تريد االنتساب 
فــي املراحل املقبلة ســواء 
فــي املعــارض او الدورات 
او املعــارض  التدريبيــة، 
اخلاصة في مراكز التنمية 
املنتشرة بكافة احملافظات 
واالدارة تدعــو الــذي يجد 
فــي نفســه اي موهبة الى 

مركز تنمية املنقف مختلف عن بقية املراكز في تنوع اخلدمات التي يقدمها وشموليتها أكثر من ٧٠ فريقًا تطوعيًا معتمدًا من «الشؤون» وأبواب مراكز التنمية مفتوحة للجميع

ملشاهدة الڤيديو

بشرى شعبان 
 أكدت مديرة ادارة تنمية املجتمع التي مت نقلها امس الى ادارة احلضانات 
نادية العازمي أن أبواب مراكز التنمية مفتوحة أمام اجلميع، حيث خصت 
العازمي «األنباء» في لقاء كان محددا مسبقا قبل صدور القرار بنقلها، حتدثت 
فيه عن عمل ادارة تنمية املجتمع واخلطة املتكاملة التي مت وضعها من قبل 
االدارة للعودة التدريجية للعمل في الورش التدريبية وتخصيص دورات اونالين 
للعاملني في االدارة واملدربات لصقل مواهبهن في املجاالت املختلفة، إذ 
هناك تقام ٣ دورات فنية وفق االشتراطات الصحية، كاشفة عن بدء التحضير 
حلاضنة كبرى في مدينة صباح األحمد السكنية تشمل معرضا ملنتوجات 
األسر وورشا تدريبية لألسر، الى جانب مركز املنقف املتخصص بالتسويق 

والتدريب وجميع مراكز تنمية املجتمع الـ ٢٢.  
وأشارت العازمي خالل اللقاء إلى أنه ووفق توجهات احلكومة يستمر 
العمل بالشهادة اخلاصة لفرق العمل التطوعي، اضافة الى اعادة التجديد 
عبر منصة «وافي» للفرق القائمة، والتسجيل عبر «بادر» للفرق اجلديدة مستمر، 

وأمور اخرى تطرقت لها في اللقاء التالي:

العوضي: استرداد مبالغ صرفت كمعاشات 
ذوي إعاقة حلاالت تعدت الـ ٦٥ عامًا

بشرى شعبان

أوضحت مدير عام الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة د.شفيقة العوضي بشأن ما مت 
تداوله عن إيقاف معاشات بعض األشخاص 
من ذوي اإلعاقة، أنه على إثر اكتشافها اخلطأ 
في صرف معــاش اإلعاقة لبعض احلاالت 
التي تعدت سن ٦٥ خالفا للوائح التي تنص 
على عدم اســتحقاق ذي اإلعاقة املتوسطة 
أو الشــديدة الذي تعدى عمره سن الـ ٦٥ 
في تاريخ تقــدمي الطلب ملعاش اإلعاقة، مت 
اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية ومحاسبة 

املخطئني لتعلق األمــر باملال العام باعتبار 
أن لألموال العامة حرمة على اجلميع قانونا 

حمايتها ودعمها والذود عنها.
ولهذا فإن الهيئة العامة لشــؤون ذوي 
اإلعاقة قامت بالطلب من املؤسســة العامة 
للتأمينــات االجتماعية بوقــف الصرف 
واسترداد املبالغ، حيث إنها متثل جهة الصرف 
واالسترداد بناء على املادة ٦٦ من القانون 
رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ في شأن حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقــة التي تنص على أنه يعهد إلى 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بتنفيذ 
أحكام املعاشات املقررة مبوجب هذا القانون.

مجلس الوزراء: التهاون في االشتراطات الصحية سيعود بالضرر على اجلميع

الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعــه األســبوعي بعد 
ظهر امس في قصر السيف 
برئاسة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد. 
وبعد االجتماع، صرح نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخليــة ووزيــر الدولــة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس 

الصالح مبا يلي:
عّبــر مجلــس الــوزراء 
فــي مســتهل أعمالــه عــن 
خالــص التهانــي لصاحب 
السمو، حفظه اهللا ورعاه، 
السادسة  الذكرى  مبناسبة 
لتسمية سموه قائدا للعمل 
اإلنســاني والكويت مركزا 
للعمل اإلنساني من قبل األمم 
املتحدة، وذلــك عرفانا مبا 
قدمه ويقدمه سموه للعالم 
أجمــع من عطــاء متواصل 
في ريــادة العمــل اخليري 
الكويتي ومساعدة اإلنسان 
في كل مــكان، داعيا املولى 
عز وجل أن مين على سموه، 
حفظه اهللا ورعاه، بالشفاء 

واملقيمــون والتي جســدت 
روح املســؤولية والوعــي 
مبخاطــر هذا الوبــاء، فإنه 
يعبر عن استيائه إزاء بعض 
املظاهر السلبية والتهاون في 
تطبيق االشتراطات الصحية 
في التباعد اجلسدي وارتداء 
الكمــام وغيرها، محذرا من 

مــن  الصــادرة  الوقائيــة 
الســلطات الصحية مبا في 
ذلــك تغطية االنــف والفم 
واملسافات اآلمنة والتجمعات 
في احلدود املتاحة باعتبارها 
سالما وأمانا وصحة للجميع.
ثم تابع مجلس الوزراء 
علــى  املســتجدات  آخــر 

املجلس املوافقة على مشروع 
القانون ورفعه لسمو نائب 
األميــر وولي العهد، حفظه 
اهللا، متهيــدا إلحالتــه إلى 

مجلس األمة.
ثم اطلع مجلس الوزراء 
على توصية اللجنة بشأن 
مشروع مرســوم باملوافقة 
علــى اتفــاق إنشــاء جلنة 
مشــتركة للتعاون الثنائي 
بني حكومة الكويت وحكومة 
جمهورية جنوب السودان، 
وقرر مجلس الوزراء املوافقة 
على مشروع املرسوم ورفعه 
لســمو نائب األميــر وولي 

العهد.
كما بحث مجلس الوزراء 
الشؤون السياسية في ضوء 
التقاريــر املتعلقــة مبجمل 
التطورات الراهنة في الساحة 
السياسية على الصعيدين 
العربــي والدولي. وفي هذا 
الصــدد، فقد تابــع مجلس 

النتائج واآلثار التي تترتب 
على هذا التهاون والتي تعود 
بالضرر على اجلميع وتؤدي 
إلى انتشار املرض والعدوى.
وقد دعا مجلس الوزراء 
املواطنــني واملقيمــني الــى 
عــدم التهاون فــي تطبيق 
االحتــرازات واإلجــراءات 

الصعيدين العالجي والوقائي 
واخلدمات اللوجيستية ذات 
الصلــة مبجهــود مكافحــة 
انتشــار ڤيــروس كورونا، 
واطلع على توصية اللجنة 
الوزاريــة لطوارئ ڤيروس 
كورونــا، وقــرر تكليــف 
للطيــران  العامــة  اإلدارة 
املدني بالتنسيق مع وزارتي 
الصحــة واخلارجيــة بنقل 
الطواقم الطبية املتخصصة 
مــن جمهوريــة باكســتان 

اإلسالمية الى الكويت.
مــن جانب آخــر، ناقش 
املجلس كذلك توصية جلنة 
الشــؤون القانونية بشــأن 
مشــروع قانــون باملوافقة 
على البروتوكول العربي ملنع 
ومكافحة القرصنة البحرية 
والســطو املســلح (امللحق 
واملكمــل لالتفاقية العربية 
ملكافحــة اجلرميــة املنظمة 
عبر احلدود الوطنية) وقرر 

الوزراء ببالغ األســف أنباء 
الفيضانــات التي تعرضت 
الشــقيق  الســودان  لهــا 
مؤخــرا ومــا ترتــب عليها 
من خسائر بشرية وأضرار 
كبيرة، وتضامنا مع األشقاء 
السودانيني فقد قرر مجلس 
الوزراء إرســال مواد إغاثة 
ومتويــن بصــورة عاجلة، 
وتكليــف وزارة اخلارجية 
بالتنسيق مع جمعية الهالل 
األحمــر بتأمني تلــك املواد 
وإيصالها للمتضررين من 

هذه الفيضانات.
ثم أعرب مجلس الوزراء 
عن استنكاره حلادث الطعن 
اإلرهابــي الــذي تعرض له 
عــدد من رجــال االمــن في 
مدينة سوسة باجلمهورية 
التونسية الشقيقة مؤخرا، 
مؤكــدا وقــوف الكويت مع 
التونســية  اجلمهوريــة 
الشقيقة وتأييدها ودعمها 
التــي  اإلجــراءات  لــكل 
تتخذها للحفاظ على أمنها 

واستقرارها.

هنّأ صاحب السمو مبناسبة الذكرى السادسة لتسمية سموه «قائداً للعمل اإلنساني» والكويت «مركزاً للعمل اإلنساني» من قبل األمم املتحدة

الشيخ د.باسل الصباح ود.خالد الفاضل والشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل االجتماعسمو الشيخ صباح اخلالد مترئسا اجتماع مجلس الوزراء بحضور أنس الصالح وخالد الروضان

العاجل وأن يعيده إلى أرض 
الوطن ملواصلة مسيرة البناء 

والتقدم في البالد.
واستمع مجلس الوزراء 
الى شرح قدمه وزير الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح حول 
آخر تطورات انتشار ڤيروس 
كورونــا املســتجد عامليــا 
واقليميا، وكذلك مستجدات 
الوضع الصحي في البالد من 
واقع اإلحصــاءات املتعلقة 
بأعــداد اإلصابــة والشــفاء 
والوفيــات، حيــث لوحــظ 
االزديــاد امللحوظ في أعداد 
املصابــني بالڤيــروس فــي 
األيام األخيرة، ويعزى ذلك 
الى املخالطة وعدم االلتزام 
باالشتراطات الصحية خاصة 
مع إلغاء احلظر في مناطق 
الكويت، وإذ يشيد مجلس 
االلتزام  الــوزراء مبظاهــر 
الصحيــة  باالشــتراطات 
التــي التزم بهــا املواطنون 

تكليف «الطيران املدني» بالتنسيق مع «الصحة» و«اخلارجية» بنقل الطواقم الطبية من باكستان 

إرسال مواد إغاثة ومتوين بصورة عاجلة إلى السودان وتكليف «اخلارجية» بالتنسيق مع «الهالل األحمر» لتأمني املواد وإيصالها إلى املتضررين من الفيضانات

املوافقة على مشروع قانون البروتوكول العربي ملنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو املسلح

فرق لتقدمي الدعم النفسي للمتضررين من  «كورونا»
حنان عبد املعبود

شكلت وزارة الصحة فرقا لتقدمي الدعم 
النفسي للمتضررين من جائحة كورونا من أجل 
معاجلة التأثيرات النفسية الناجتة عن اإلصابة 
بالڤيروس. وبينت مصادر صحية ان الفرق 
استهدفت عدة فئات، منها األطفال واملراهقون 
ملعاجلة االرتدادات النفسية للڤيروس، إلى جانب  
قضية التعليم عن بعد والقدرة على االستمتاع 

بالدراسة من خالل الشاشة وتفاعل املدرسني 
مع الطلبة. وأوضحت املصادر ان الوزارة أعدت 
أيضا خطة للتعامل مع املتواجدين  في احلجر 
وغيرهم عبر خط  مخصص ملساعدتهم على 
حتديد موعد لتلقي اخلدمة النفســية وتقييم 
مدى احلاجة حلضورهم املباشــر أواالكتفاء 
باملعاينة والتوجيه من خالل اخلط املباشــر، 
إضافة إلى تقدمي اخلدمة  لألطباء العاملني في 

مواجهة اجلائحة.


