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السفير الفلبيني: مركز اإليواء التابع للسفارة يستقبل 6 حاالت يوميًا

السمدان: الضغوط النفسية وراء لجوء البعض للمخدرات

أندريا: 160 ألفًا عدد الجالية الفلبينية في الكويت
63 ألفًا منها عمالة منزلية بعضها تعاني مشاكل عويصة

سر متيزي« وهم األمانة العامة 
لألوقاف – وبيت الزكاة – واألمم 
املتحدة )مكتب مكافحة اجلرمية 
واملخ���درات( - بنك اخلليج – 
وشركة نفط اخلليج – وشركة 
الس���ينما الكويتي���ة – واملركز 
العلمي – ومجم���ع األڤنيوز – 
وشركة السور للوقود  والصحف 
احمللية »الرأي – القبس – الوطن 
– السياسية – األنباء – النهار – 
الصباح – الوسط – الدار – عالم 
اليوم – كويت تاميز« وعدد من 
التجارية »البيرق –  املجمعات 
املارينا – املهلب – س���وق شرق 
– سوق الساملية – الفنار – مول 
360 – املنشر – الكويت – سليل 

اجلهراء«.

الت���ي ينتمي اليه���ا الفرد، وان 
املتغيرات بدورها مرتبطة  هذه 
باالكتئاب النفسي وهي تتفاعل 
جميعا لتزيد احتماالت تعاطي 
الف���رد، وتقترح  املخدرات عند 
الدراسة احتمال جلوء املراهقني 
للمخدرات كوسيلة للعالج من 
املش���اكل والضغوط النفس���ية 
واالجتماعي���ة دون استش���ارة 
طبية، وهذا السلوك عادة ما يدعم 

بواسطة مجموعة األصدقاء.
وأش���اد د.السمدان باجلهود 
املس���اندة التي تقدمها وزارات 
الدولة املختلفة ومؤسسات القطاع 
العام  النفع  اخلاص وجمعيات 
وغيرها خاصا بالذكر الشركاء 
الذين يدعم���ون حملة »معلمي 

اإليجابية واملش���اكل املدرسية 
مرتبط���ة »إيجابيا« بالس���لوك 
املنح���رف جلماع���ة األصدقاء 

الصحيحة القائمة على األخالق 
احلميدة واملثل والقيم النبيلة.

وأكد د.الس���مدان أن تعاطي 
ارتباطا وثيقا  املخدرات يرتبط 
غير قابل للفصل بالناحية القيمية 
املجتمعية، مس���تدال بالدراسة 
العاملية املتخصصة حول العالقة 
بني اإلدمان على املخدرات وااللتزام 
بالقي���م االجتماعي���ة اإليجابية 
واالكتئاب والتي أجراها عدد من 
الباحثني املتخصصني املعروفني 
عامليا واملراكز البحثية عام 1991 
وهم جانيتيف سيمونز ورونالد 
وويثيك ولي���زب كونغر ورين 
ومليبي، حيث ان هذه الدراسات 
مجتمعة أثبتت ان السلوك العنيف 
وضعف االلتزام بالقيم االجتماعية 

قال أمني عام اللجنة الوطنية 
للوقاية م���ن املخدرات ورئيس 
جلنة اإلش���راف على مشروع 
غراس د.أحمد السمدان ان احلملة 
اجلديدة التي أطلقها املش���روع 
التوع���وي الوطني للوقاية من 
املخدرات حتت شعار »معلمي سر 
متيزي« تترجم توجيهات صاحب 
السمو األمير نحو تكرمي املعلمني 
واإلشادة بجهودهم، مشيرا الى 
ان احلملة تعتبر تكرميا شعبيا 
فعليا للمعلمني واملعلمات وتقديرا 
مباش���را جلهودهم الكبيرة في 
بناء اإلنسان في املجتمع وخاصة 
من الناحية التربوية واألخالقية 
والقيمية قبل الناحية التعليمية 
التي تعتبر نتاجا طبيعيا للتربية 

معاملة اخلادمات. ولف����ت الى وجود مكاتب خدم تتعامل 
معها الس����فارة وتفضلها عن األخرى التي تخرق القانون 
وال حتترم املواثيق، مش����يرا الى انه منذ توليه مهامه في 
الكويت كانت هن����اك 5 حاالت محكوم عليها باالعدام ومت 
االعفاء عن اربع منها وحالة واحدة لم يشملها العفو وهي 
اخلادمة املتس����ببة في مقتل طف����ل كويتي في العام 2002 
واليزال ملفها قيد الدراس����ة آم����ال أن يقبل  ذوو الضحية 

الصلح وأن حتظى بعفو أميري.
كما اش����ار الس����فير الفلبيني إلى انته����اء مدة مهمته 
الديبلوماس����ية في الكويت وذلك من����ذ يناير املاضي في 
انتظار وصول السفير اجلديد الذي عمل في الكويت نحو 

15 عاما وشغل املنصب ذاته في اندونيسيا ومصر.
ليست »كي جي إل«

في رده حول العريضة التي تقدم بها سيناتور فلبيني 
دعا فيها الى اس����تجواب حول اوضاع العمالة في الشرق 
األوسط وما ثار حول تعر 100 عامل في شركة كي جي إل 
الكويتية نفى الس����فير الفلبيني ريكاردو اندريا ان تكون 
شركة النقل الكويتية قد اساءت معاملة العمال الفلبينيني 
مؤكدا ان ش����ركة كي جي ال ملتزم����ة بدفع جميع رواتب 
العمال وان جميع املشاكل السابقة مت حلها، مشيرا الى ان 
الس����يناتور الفلبيني حصل على هذه املعلومات اخلاطئة 

من مكاتب العمالة في هونغ كونغ.

حقوقها وحفظ كرامتها آمال ان يحذو أرباب العمل حذوها 
للتغلب على جميع املش����اكل التي تتعرض لها اخلادمات 
في الكويت، مذكرا بان افراد اجلالية الفلبينية يعملون في 

قطاعات صحية وفنية وهندسية.
وأوضح اندريا ان املشاكل التي تواجه العمالة املنزلية 
الفلبينية يتحمل جزءا منها اجلالية التي تسمح بالتالعب 
في االوراق الرسمية وتغيير تواريخ امليالد كما يتحملها 
اجلانب الكويت����ي خاصة أرباب املنازل الذين يس����يئون 

بشرى الزين
وصف س����فير الفلبني ريكاردو اندري����ا لدى الكويت 
العالقات التي تربط بالده والكويت باملتميزة واملتطورة 

باستمرار.
واضاف اندريا في مؤمتر صحافي عقده ظهر امس في مقر 
سفارته ان مجاالت التعاون بني البلدين تؤطرها اتفاقيات 

ثنائية مبرمة في قطاعات اقتصادية وجتارية.
وأكد على أن البلدين يتقاس����مان وجهات النظر حول 
االوضاع في منطقة الشرق األوسط وكذلك محاربة االرهاب 

واحترام حقوق اإلنسان وحماية البيئة.
كما تطرق السفير الفلبيني إلى وضع العمالة الفلبينية 
في الكويت نافيا ان تكون بعض املش����اكل التي يتعرض 
لها بعض أفراد  العمالة املنزلية قد توثر في العالقات بني 

البلدين الصديقني.
وذك����ر اندريا انه منذ توليه مهامه الديبلوماس����ية في 
الكويت في العام 2005 كان عدد اجلالية الفلبينية ال يتعدى 
85 ألفا ليصل اآلن إلى 160 ألفا منهم 63 ألفا يغطون مجال 

العمالة املنزلية.
وأشار إلى أن مركز اإليواء التابع للسفارة يستقبل يوميا 
6 حاالت وبه حاليا 206 حاالت تعاني مش����اكل عويصة، 
الفتا إلى وجود اتصاالت دائمة مع املس����ؤولني في وزارة 
الداخلية وإدارة العمالة املنزلية حلل هذه املشاكل، مؤكدا 
حرص احلكومة الكويتية على منح العمالة الفلبينية جميع 

د.أحمد السمدان

اآلون��ة  ف��ي  زادت 
األخي��رة ح��دة احلوار 
في قاعة عبداهلل السالم، 

وقساوة الرد ال تتوقف بني النواب بل وصل األمر 
الى تبادل الش��تائم والسباب، ونحن كجيل جديد 
ق��ادم يراقب ذلك وأيدينا عل��ى قلوبنا خوفا على 
هذا البلد الطيب الذي احتضن هذه الدميوقراطية، 
والتي هي بحق مفخرة لكل جيل عاش وترعرع على 
حرية الرأي واحترام الرأي اآلخر دون تس��فيه او 
حتقير، ان هذه الظاهرة التي ازدادت مؤخرا ستؤدي 
بالشك الى تأخير عملية البناء والتعمير التي حرصت 
احلكوم��ة واملجلس على اجنازهما ومتثل ذلك في 
إقرارهما خطة التنمية، والتي هي بحق أولى خطوات 
حتقيق رغبة صاحب السمو األمير حفظه اهلل بجعل 
الكويت مركزا ماليا واقتصاديا، ونحن كجيل قادم 

نرى هذه اخلطة ستلبي ان 
شاء اهلل طموحاتنا، ألنها 
ستبني البذرة األولى في 
عدم اعتمادنا مستقبال على مورد واحد للدخل وهو 
البترول، ولكن كيف يريد اعضاء املجلس املوقرون ان 
نتطور وهم ليسوا متعاونني، ان احلضارة احلقيقية 
هي التي تهتم باالنسان وبعقله وضميره، فإن بالعقل 
والضمير نبني الكويت، نعم نحن بحاجة الى املشاريع 
الضخمة والكويت تواجه النقص في املشاريع ولكن 
يجب ان نتعاون ونتوحد كما قال املولى )واعتصموا 
بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا( فالتعاون والوحدة أوال 
ومن ثم إن شاء اهلل سنجد الكويت متقدمة بل في 

مرتبة عالية من مشاريع وتعليم وصحة.
حمد فيصل الكندري 
أكادميية اإلبداع األميركية ـ السنة العاشرة

أدب الحوار طريق التنمية

)أحمد باكير(السفير الفلبيني ريكاردو أندريا


