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الجامعــــة
والتطبيقي

أعلن مسؤول العالقات العامة واالعالم مبكتب نائب 
مدير جامعة الكويت للعلوم الطبية وائل الكيالني ان 
د.عبداهلل بهبهاني وجه الدعوة جلميع املوظفني العاملني 
في مركز العلوم الطبية حلضور ورشة عمل االربعاء 
املقب���ل تزامنا مع انعقاد مؤمت���ر الكويت االول لبناء 
وجتهيز املستشفيات والذي سيقام االثنني والثالثاء 
املقبلني حتت رعاية وزير الصحة د.هالل الس���اير في 

فن���دق موڤنبيك املنطقة احلرة بدعوة من نائب مدير 
جامعة الكويت للتخطيط ال���ى مركز العلوم الطبية 

باجلابرية حلضور موظفي املركز أنشطة املؤمتر.
وأضاف الكيالني ان مركز العلوم الطبية يقوم حاليا 
بدراسة جميع الوسائل والسبل واالبحاث والدراسات 
وورش العمل الالزمة نحو التخطيط النش���اء املدينة 

الطبية اجلديدة في حرم صباح السالم اجلامعي.

ورشة عمل للعاملين في مركز العلوم الطبية األربعاء

رابطة التدريس في »الهيئة«: فصل قطاعي التطبيقي والتدريب يدعم خطة التنمية
محمد المجر

عقدت رابطة أعضاء هيئة التدري����س بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب صباح أمس مؤمترا صحافيا حول مش����روع 
الفصل بني قطاع التعليم التطبيق����ي وقطاع التدريب في الهيئة 
وحتويل كليات الهيئة إل����ى جامعة تطبيقية حكومية، حيث أكد 

اجلميع ضرورة الفصل بني القطاعني لدعم خطة التنمية.
وف����ي بداية املؤمتر، ق����ال رئيس الهيئة اإلداري����ة بالرابطة د. 
معدي العجمي ان هناك مشاكل كثيرة إدارية وغيرها تبني ضرورة 
الفصل بني القطاعني، مبينا أن الهيئة اإلدارية بالرابطة قد شكلت 
جلنة خاصة في هذا الصدد تعد امتدادا للجنة املشكلة في الهيئة 
اإلدارية الس����ابقة ومهمتها في هذا اجلانب مستمرة حتى االنتهاء 

من هذه القضية.
وحتدث العجمي عن التسلسل التاريخي لقضية الفصل والذي 
اس����تمر إلى ما يقارب ال� 6 سنوات دون أن يرى األمر النور حتى 
هذه اللحظة، مش����يرا إلى ان أسوأ ما في األمر وهو ما سبق أن مت 
بخصوص تشكيل جلنة لدراسة إجراءات تطبيق الفصل مما يوحي 
ب����أن املوضوع قد اقترب من نهايته لنفاجأ بعدها بأن هناك قرارا 
آخر يقضي بدراس����ة إمكانية الفصل من عدمه مما أعاد املشروع 

للمربع األول بشكل يعد مؤشرا خطيرا.

التوجه تعدى مرحلة اإلقرار

بدوره، قال د.أحمد امليع من كلية التربية األساس����ية ان توجه 
الفصل تعدى مرحلة اإلقرار إلى مرحلة التطبيق ولكن لألسف ال 
نرى بوادر في قضية الفصل م����ن أصحاب القرار ممثلني بوزارة 
التربية والتعليم العالي، مش����يرا إل����ى أن القضية منذ عام 2004 
كان مجلس إدارة الهيئة قد أقر مبدأ الفصل وحتى عام 2009 جند 
من خالل القرارات والدراسات أن القضية لم يتبق فيها إال مرحلة 
التطبيق، ولكننا رأينا بعد ذلك وبكل أسف قرار إعادة تشكيل جلنة 
أخرى لدراس����ة قضية الفصل وإمكانياته، مشيرا إلى ان ذلك فيه 
هدر للوقت واملجهود واخلبرات خصوصا أن بعض الدراسات التي 

أقرت الفصل قد كلفت الدولة ما يقارب 200 ألف دينار كويتي.
وأضاف امليع أن قانون إنشاء الهيئة القدمي يختلف عن الواقع 
العملي املوجود اآلن في الهيئة، وقد قدم مشروع القانون النائب 
الفاضل الس����ابق مشاري العنجري في مطلع الثمانينيات وصدر 
بعدها القانون الذي مت بناء عليه دمج القطاعني بالش����كل احلالي، 
موضحا أن هذا هو قانون إنش����اء الهيئة العام����ة للتعليم الفني 
والتدريب، وهو نفسه قانون إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، وبرغم أن رسالة التعليم التطبيقي تختلف عن رسالة 
التعليم الفني والتدريب إال أن قانون اإلنش����اء واحد مما قد يعني 

وقع خطأ قانوني في هذا الصدد.
واس����تطرد قائال انه حتى من ناحية الواقع واملمارسة الفعلية 
سنجد أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تقدم برامج 
البكالوريوس في قطاعات كثيرة، ولذلك رأت اللجنة بعد الدراسة 
املطولة أن الفص����ل وحتويل قطاع التعليم التطبيقي إلى جامعة 

وبني أن النظام املقترح للفصل وإنشاء جامعة العلوم التطبيقية 
أصال ينص ضمن محتوياته عل����ى أن يكون النظام 2+2 بعامني 
دبلوم ومن املمكن أن يكمل الطالب عامني آخرين وهذا هو النظام 
املعم����ول به في الكثير من اجلامعات في العالم والتي حتولت من 
كلي����ات ومعاهد فنية إلى جامعات تطبيقية في بريطانيا وكوريا 
وغيرها تقدم الدبلوم وتقدم كذلك البكالوريوس أو الدبلوم العالي 
وغيره، موضحا أنه يتبني من ذلك أن العمالة الوسطى في وقتنا 

احلاضر أصبح يتطلب فيها إمكانيات عالية وشهادات.
وقال د.الناشي ان الغريب في األمر ان هناك جامعات خاصة في 
الكويت وهي بحسب األصل ذات إمكانيات متواضعة كما يفترض 
مقارنة باإلمكانيات احلكومية، أصبحت تقدم اآلن الدبلوم وتقدم كذلك 
البكالوريوس، فكيف يكون وضع كهذا في اجلامعات اخلاصة وال 
يكون في اجلامعات احلكومية التطبيقية ذات اإلمكانيات الضخمة؟ 
مضيفا أن هناك أعداد من الطلبة الكويتيني اليوم يدرس����ون في 
اخلارج وجامعات خارجية في البعثات وعلى حس����ابهم اخلاص 
أحيانا بهدف احلصول على شهادات عليا، فكيف نتعاون مع هذا 
الوضع ومننع طلبتنا من الدراس����ة في مؤسسة متلك اإلمكانيات 
التي تؤهلها ملنح هذه الشهادات في الكويت، وكلنا نعرف اإلشكاالت 

التي حصلت بسبب هذا املوضوع؟
وتس����اءل د.الناش����ي: »ملصلحة من يتم التسويف والتعطيل 
وتشكيل اللجان بعد اللجان لست سنوات ولدراسة املوضوع رغم 
أنه قد قدمت فيه دراس����ات على أعلى مستوى، إال أن القرار مازال 
معط����ال ال يراد له أن يتم«، مضيف����ا: »من حق القطاع اخلاص أن 
ينافس ولكن ليس من حق املس����ؤولني في املؤسسات احلكومية 

االستجابة لهذه الضغوط من أصحاب تلك املصالح«.

تشكيل لجان

بدوره، قال م.رعد الصالح من كلية الدراسات التكنولوجية ان 
موضوع الفصل أخذ حي����زا كبيرا من اهتمام الرابطة وعلى مدى 
هيئتني وعن طريق تشكيل جلان باجتماعات مكثفة من أجل تقدمي 
قانون الفصل الذي قدم إلى املس����ؤولني شاكرا أعضاء تلك اللجان 

من كل الكليات على جهودهم.
وأوضح م.الصالح أن مشروع الفصل هو أساسا مقترح مقدم 
من الرابطة للهيئة مبشروع متكامل لتحويل كليات الهيئة جلامعة 
للعلوم التطبيقية، وهيئة للتدريب والتعليم الفني، مش����يرا إلى 
أسباب الفصل الكثيرة ومن أهمها التباين بني القطاعني ومعاجلته 
للكثير من املشاكل خصوصا أن كل قطاع مختلف متاما عن اآلخر 
مبناهجه الدراس����ية والنظم والقوانني التي حتكمه وكوادر هيئة 

التدريس والتدريب به وحتى من الناحية النقابية.
وأض����اف أن نهاية الفصل تتمثل في إنش����اء جامعة تطبيقية 
تخرج حملة البكالوريوس وحمل����ة الدبلوم خصوصا أن البنية 
التحتية ملثل هذه اجلامعة جاهزة وموجودة وال سببا وفقا لذلك 

لتأخير املوضوع.

حكومية تطبيقية ضرورة ملح����ة، خصوصا أن تغيير القوانني 
مهم لتطوير املجتم����ع إن احتاجت تلك القوانني للتطوير كما هو 

حاصل اآلن.
من ناحيته، قال د.يوسف املطوطح من كلية الدراسات التجارية 
أنه من الطبيعي أن أي مؤسس����ة وهيئة عامة لها قانون إنش����اء، 
وكل خط����ة تنمية حتت����اج كذلك لقان����ون واحلكومة قد وضعت 
خطة تنموية كامل����ة وحرصت على تطبيقها في جميع الوزارات 
والقطاعات في الدولة وم����ن ضمنها اجلانب التعليمي وال يخفى 
على أحد دور الهيئة وأهميتها في الدولة وسوق العمل، مع األخذ 

باالعتبار الرغبة بإنشاء أكثر من جامعة حكومية.
وأضاف أن إنشاء اجلامعات يتطلب بطبيعة احلال موارد بشرية 
كبيرة ومالية، مبينا أن الهيئة بكوادرها ومبانيها ومنهاجها جاهزة 
لالنتق����ال لتكون جامعة حكومي����ة وال يوجد في قانون الهيئة ما 
مينع ذلك، بل الواقع يفرض ذلك بس����بب أن الهيئة قد كبرت ولم 
تعد مؤسسة متوسطة وأصبحت تخرج عمالة أكادميية وكليات 

تقدم برامج البكالوريوس كذلك.
من جانبه قال د.بدر الناشي من كلية العلوم الصحية ان موضوع 
الفص����ل مرتبط بالتنمية والتطور في البلد خاصة ونحن مقبلني 
على خطة التنمية في الدولة وال ميكن حسب وجهة نظر أعضاء 
هيئة التدريس إحداث نقلة نوعية متطورة في الهيئة دون أن يتم 

املرور بقرار الفصل والتحول لهيئة مس����تقلة للتدريب وجامعة 
للتعليم التطبيقي.

وأضاف د.الناشي ان عنوان هذه املرحلة يقول ان هناك قناعة 
راسخة وهناك قرارا مختطفا من وجهة نظري، مبينا أن القرار يعد 
مختطفا من الهيئة وإدارتها ومجالس����ها العليا حيث هناك قناعة 
راسخة لدى إدارة الهيئة احلالية والسابقة، وهناك قناعة راسخة 
عند أعضاء هيئة التدريس وكذلك عند الش����ريحة الطالبية، ومع 
ذلك القرار ال يتخذ وهو مختطف خارج هذه املؤسسة األكادميية 
الكبيرة س����واء من قبل الوزارة أو من أصحاب النفوذ في القطاع 
اخلاص الذين قد ميلكون مصالح مثال في إنشاء جامعات خاصة 

ونحو ذلك.
وقال د.الناش����ي ان سبب الرفض الرئيسي ملن يريدون إيقاف 
هذا املش����روع هو أن هدف الهيئة هو توفير عمالة وسطى، وهي 
حجة واضح أنها باطلة ش����كال وموضوعا، فمن حيث الشكل جند 
ان قانون الهيئة أصال لم يتضمن إشارة للعمالة الوسطى بل هدف 
الهيئة هو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية وتلبية حاجات 
التنمية، ومفهوم العمالة الوس����طى أيضا هو مفهوم مختلف على 
مدى الس����نوات األخيرة، ولم يعد يفهم أن العمالة الوس����طى هم 
حملة الدبلوم فقط، بل كذلك حملة شهادات بكالوريوس وغيرها 

وبشكل أكبر بكثير عما كان عليه في السابق.

دعوا في مؤتمر صحافي إلى تحويل كليات »التطبيقي« إلى جامعة حكومية

د.عايد احلميدان

توزيع الكؤوس

)أسامة البطراوي( رابطة أعضاء هيئة التدريس بـ »التطبيقي« خالل املؤمتر الصحافي  

الرومي: منتدى ومعرض التدريب 18 الجاري
لرفع مستويات اإلنتاجية لدى العاملين

محمد المجر
قال���ت نائب املدي���ر العام 
لشؤون التدريب بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
سعاد الرومي ان اهمية التدريب 
تكمن ف���ي أنه أحد أهم أوجه 
االس���تثمار في تنمية املوارد 
البش���رية، الفتة الى انه بات 
يحظى باهتم���ام كبير داخل 
املؤسسات التي تسعى لرفع 
مستويات االنتاجية للعاملني 
وتخفيض تكالي���ف االنتاج 

والعمل. 
واضافت الرومي: سنشارك 

في املنتدى واملعرض املقام من قبل نقابة الهيئة 
العامة للتعليم التطبيق���ي والتدريب والذين 
نشي���د بحرصهم على اقامة منتدى ومعرض 
التدريب حتت رعاية مدير عام الهيئة د.يعقوب 
الرف����اعي الذي س���يعقد خ���الل الفترة من 18 
وحت���ى 20 اجلاري بفندق املوفنبيك باملنطقة 
احل����رة وتنظمه ش���ركة فيجن لالستشارات 
االعالمي�������ة ف���ي ظل اهتمام واس���ع النطاق 
الس���ريعة  التطورات  بالتدريب خاص����ة مع 
واملتالحقة في س����وق العمل وذلك من خالل 

أحدث البرامج التدريبية.
ولفتت الرومي الى ان تنمية مهارات الباحثني 

الذي���ن يعملون  أو  عن عمل 
بالفعل سواء في املؤسسات 
احلكومي���ة أو حت���ت مظلة 
القطاع اخل���اص تتعزز من 
أهمي���ة التدريب ف���ي تقليل 
الفج����وة ب���ني االداء الفعلي 

واملستهدف.
الى أن  الرومي  واش���ارت 
ف���ي كل املجاالت  التدري���ب 
والتخصصات يرفع من قدرة 
العمالة الوطنية التي توليها 
الدول���ة اهتماما بالغا في ظل 
سياسة توطني الوظائف، الفتة 
إلى أن التدريب من خالل أحدث 
البرامج التدريبية والدورات املتخصصة يسهم 

بفاعلية في جناح تطبيق هذه السياسة.
واكدت نائب املدير العام لش���ؤون التدريب 
بالهيئة العامة للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
س���عاد الرومي أن منت���دى ومعرض التدريب 
ال���ذي تقيمه نقابة العاملني ف���ي »التطبيقي« 
سيش���هد حضورا كبيرا لعدد من املؤسسات 
التدريبية املتخصصة في كل املجاالت وهو ما 
س���يوفر لزوار املعرض فرصة مهمة لاللتقاء 
بكل هذه املؤسسات حتت سقف واحد للتعرف 
على أحدث البرامج التدريبية ووسائل تنمية 

املهارات والقدرات.

»التعليم العالي« تدعو طلبة في الدراسات 
العليا بمصر لمراجعة المكتب الثقافي

لسداد الرسوم الدراسية وعمل الفحص الطبي بالسرعة الممكنة

شمس الدين إللغاء شرط تقديم اختبارات
اللغة مع أوراق االلتحاق بالدراسات العليا

محمد المجر
التقى أعضاء رابطة الدراسات 
الوطني لطلبة  العليا لالحتاد 
الكوي���ت عض���و مجلس األمة 
د.فيصل املسلم ومت خالل اللقاء 
القضايا  مناقشة مجموعة من 
التي ته���م الطلبة ومنها متديد 
فترة التس���جيل وإعادة العمل 
باختبارات الدور التكميلي لطلبة 

القانون.
وص���رح رئي���س رابط���ة 
الدراسات العليا احملامي عادل 
شمس الدين بأنه نقل إلى النائب 
املرير  د.املسلم مدى االجحاف 

الذي مير به طلبة الدراسات العليا من قبل االدارة 
اجلامعية وباالخص عميد كلية الدراسات العليا 
واملتمثل بالقرارات التي اتخذها في اآلونة األخيرة 

والتي لها أبعاد خطيرة على الطلبة.
وقال ش���مس الدين اننا في رابطة الدراسات 
العليا قد تقدمنا الى عميد الدراسات العليا د.نبيل 
اللوغاني بكتب رسمية طالبناه فيها بالعدول عن 
هذه القرارات إال أنه قابل مطالبنا بالرفض التام 
على الرغم من خطورة هذه القرارات على مستقبل 
طلبة الدراسات العليا، وقد شعرنا بهذا اخلطر بعدما 
تلقينا الكثير من االتصاالت وعقدنا االجتماعات 
مع طالب وطالبات الدراس���ات العليا، وقد نقلنا 

الدراسات  الى عميد  املوضوع 
العليا إال أنه لم يعره أي اهتمام 
يذكر، حيث ان فترة التسجيل 
التي تضمن شرط تقدمي نتائج 
اختبارات اللغة مع تقدمي أوراق 
القبول لم تكن كافية للطلبة، 
حيث انه في أرقى جامعات العالم 
يكون تق���دمي نتائج اختبارات 
اللغة بعد القبول في البرنامج 
وهو ما لم يلتف���ت إليه عميد 

الدراسات العليا.
انه نقل  الدين  وقال شمس 
للمسلم مطلب الرابطة بعدول 
عميد الدراسات العليا عن قراره 
اخلاص مبنع أساتذة الدراسات العليا من االشراف 
على أكثر من رس���التني علميتني، وأن هذا القرار 
حرم كثيرا من طالب وطالبات الدراس���ات العليا 

من انهاء دراستهم العليا.
وختم بأن النائب د.فيصل املسلم أكد لنا أنه على 
استعداد ملخاطبة عميد الدراسات العليا النصافنا 
بالغاء القرارات التي تضر مبصلحة الطلبة وهي 
ش���رط تقدمي نتائج اختب���ارات اللغة مع تقدمي 
االوراق لاللتحاق بالدراسات العليا والغاء اختبارات 
التكميلي عن طلبة برنامج القانون والقرار اخلاص 
بتحديد عدد الرسائل العلمية التي يجوز الساتذة 

الدراسات العليا االشراف عليها.

كايد صندوح الظفيري، محمد 
مطر عواض صالح، غالب غالب 
زايد الديحاني، س����عد ممدوح 
نايف الشمري، عيسى عبداهلل 
صالح بدو، عايض مبارك عايض 
الهاجري، عبدالقادر علي محمد 
عبداهلل حبيب، عويد عشوي 
فرحان العن����زي، عادل حمود 
م����رزوق البحيري، هناء أحمد 
حمد عب����داهلل بوجروه، محمد 
رجا منهل محمد العنزي، سلطان 
محم����د عبدالرحمن الطريجي، 
عبدالعزيز جاسم محمد سعود 
العون، حس����ن حمد ش����رهان 
جلوي الشمري، يوسف جاسم 
عبداللطيف صالح، ناصر محمد 
صالح احليم����ر املري، وناصر 

خميس معيش املطيري.

حمد املري، مها عبدالعزيز فيصل 
سالم عبدالوهاب املطوع، عائشة 
دعيج زريب ضافي الديحاني، 
محسن حمود فهيد العجمي، منار 
محمد خلف مسلم عتيق احلربي، 
يوس����ف محمد عيد الشمري، 
بدرية وليد مجبل شمعون، دالل 
مساعد خليفة السعد، عبدالعزيز 
س����عود ابراهيم فهد العتيبي، 
عبدالعزيز محرف سند حسن 
الهاجري، بشاير غنام سليمان 
علي الديكان، أنور عبداللطيف 
خض����ر خليف����ة عبداللطيف 
اكبر  اخلضر، دانة حمزة علي 
حمزة، سلطان عبداهلل جاسم 
محمد سراج، تركي حسني طرقي 
علي احلربي، فهد طرقي سعود 
نهار جدي����ع املطيري، عبداهلل 

أعلنت وزارة التعليم العالي 
عن أسماء طلبة الدراسات العليا 
العربية  في جمهورية مص����ر 
ودعتهم ملراجعة املكتب الثقافي 
وذلك لسداد الرسوم الدراسية 
وعمل الفحص الطبي بالسرعة 

املمكنة وهم:
ش����ريان م����رزوق مب����ارك 
املطيري، حمدان سالم فنيطل 
العازمي، صال����ح صالح فليح 
الس����هلي، هيثم احمد عيس����ى 
الع����ون، موس����ى علي  محمد 
العنزي، عبداهلل مبارك  نواف 
فالح عب����داهلل محم����د، عادل 
خالد عبدالكرمي عباس عبداهلل 
العن����زي، عبدالرحم����ن فه����د 
عبدالرحم����ن حس����ني محمود 
الكندري، س����الم راشد عايض 

عادل شمس الدينسعاد الرومي

رابطة »GUST« اختتمت 
أسبوع المنافسات والتحدي

محمد المجر
اعلن رئيس جلنة الشؤون الرياضية برابطة طلبة جامعة اخلليج 
احمد الفيلكاوي اختتام اسبوع املنافسات والتحدي الذي اقيم بالتعاون 
مع قسم العالقات العامة وقسم النشاط الرياضي في اجلامعة والذي 
كان عبارة عن بطوالت رياضية بني الطالب والطالبات واعضاء هيئة 
التدريس وموظف���ي اجلامعة، والبطوالت تضمنت كرة القدم وكرة 
الطائرة وكرة السلة والسباحة وتنس الطاولة والتنس واالسكواش 
مبش���اركة ما يقارب 200 العب والعبة من ضمنهم ستة من اعضاء 

هيئة التدريس وثالثة موظفني حيث مت تكرميهم.

الحميدان: اإليدز وضعف الشعب الهوائية 
وسرطان الرئة أمراض تصيب متعاطي المخدرات

بيان عاكوم
في س����ياق س����عيها الدؤوب 
الش����باب وخاصة طلبة  لتوعية 
العالقات  إدارة  اجلامعة نظم����ت 
العامة بجامع����ة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا بالتعاون مع قسم 
التوعية ب����اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات بوزارة الداخلية امللتقى 
الطالبي السادس ملكافحة املخدرات 
حاضر فيه د.عايد احلميدان خبير 
املخدرات واملؤثرات العقلية عربيا 
الهاجري  وأجنبيا والنقيب ثامر 
التوعي����ة بوزارة  ضابط قس����م 

الداخلية.
في البداية حتدث النقيب ثامر 
الهاجري عن خط����ورة املخدرات 
وأسباب تعاطي الشباب املراهقني 

الى  املمنوعات  من مرحلة تناول 
الشقاء الصعبة بالتوجه  مرحلة 
الى اإلدمان وما يترتب عليها من 

مشاكل وهموم.
وبني الهاجري في محاضراته 
أنواع وأشكال املواد املخدرة حتى 
يتجنبها الشباب وعرض على شاشة 
مس����رح د.عباس معرفي أشكال 
تلك املمنوعات املخدرة، ش����ارحا 
للحضور العقوبات التي تنتظر كال 
من املدمن واملروج والتي تصل الى 
اإلعدام شنقا لهم نتيجة خلطورة 
امل����واد املخدرة  تعاطي وترويج 
عليه وعلى املجتمع الذي يعيش 
فيه. وحتدث د.عايد احلميدان عن 
األضرار الصحية للمخدرات والتي 
تصيب الشباب باألمراض كاإلصابة 

الش����باب  املخدرات وق����ال: يبدأ 
مشاكلهم مع املخدرات وفق اجتاهني 
األول التجريب والثاني االستطالع 
لسد حاجة فضولهم الطبيعي وهم 
في هذه الس����ن اخلطرة وخاصة 
أنهم يسعون الى الرغبة بالتشبه 
العام  بالكبار والتوافق مع اجلو 
ملجموعة االقران فنجدهم يتناولون 
املواد املخدرة املمنوعة واحملظورة 
وبعض األدوية املهدئة وشم األبخرة 
املتطاي����رة من بع����ض األصباغ 
واحملاليل واألصماغ املس����تخدمة 
مع األخشاب واملعادن عند اعدادها 
منزليا أو بعض األدوية مثل أدوية 
السعال وإصابات البرد ومع اعتياد 
األبن����اء املراهقني على بعض هذه 
األدوية املتاحة وشعورهم باالرتياح 

والنشوة من استعمالها يتحولون 
املخ����درة غير  املواد  الس����تخدام 
القانوني����ة للحصول على نتائج 
نفس����ية اكثر وبذل����ك يتحولون 

باإليدز وڤي����روس الكبد الوبائي 
وضيق الشعب الهوائية وسرطان 
الرئة نتيجة للتعاطي ومجالسة 
املوبوئني م����ن املدمنني ومتعاطي 
املخدرات بجميع أش����كالها الذين 
يالقون حتفهم باجلرعة الزائدة ومت 
عرض حاالت مات نتيجة تعاطيهم 
نتيجة إلدمانهم وبش����كل يسبب 
لهم الهالك. وتن����اول د.احلميدان 
احلل للتخلص من اإلدمان وحماية 
القانون ملن يريد التعافي والعالج 
م����ن اإلدم����ان ان ي����ودع في أحد 
املصحات بعد اإلبالغ عن نفس����ه 
أو عن طريق احد أقاربه، متناوال 
في النهاية الطرق املتبعة للمهربني 
الذين يروجون للمخدرات بالشرح 

والصور وطرق التحايل.

جامعة الخليج أقامت ملتقى طالبيًا بالتعاون مع قسم التوعية بوزارة الداخلية


