
محلياتالسبت  6  نوفمبر  2010   4
الهاجري: مشكلة المخدرات بحاجة إلى جهد مضاعف لمواجهتها

الحميدان: 60% من مستخدمي الشمة
 أو السويكة مدمنون خصوصًا األطفال والشباب

تواترت أنشطة امللتقى الثامن 
ملكافح����ة املخدرات ال����ذي تقيمه 
االدارة العام����ة ملكافحة املخدرات 
بالتعاون مع وزارة التربية، وذلك 
انطالقا من مبدأ التنسيق والتعاون 
واستمرت اجلولة في العديد من 
املدارس املتوسطة والثانوية في 
جميع املناط����ق التعليمية، وذلك 
بناء عل����ى تعليم����ات مدير عام 
االدارة العام����ة ملكافحة املخدرات 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة، وقد 
تواصلت هذه االنشطة مبحاضرة 
للنقيب ثامر الهاجري ضابط قسم 
التوعية الذي بني في بداية حديثه 
ان مشكلة املخدرات حتتاج منا جلهد 
مضاعف لنس����تمر في مواجهتها، 
خاصة ان اس����تهداف الشباب في 
سن مبكرة يسعى له جتار ومروجو 
املخدرات حتى يحققوا أرباحا طائلة 
ومستمرة، وبوعي الشباب سيغلق 
الطريق أمام هؤالء املجرمني، وطمأن 
الطلبة والطالبات بقوله إن االرقام 
االحصائية التي تصدرها االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات واجلهات 
الرسمية االخرى تشير النخفاض 
معدل جرائم املخدرات وليس كما 
يبالغ البعض بنش����ر أرقام غير 
دقيقة، وشدد على ضرورة التزام 
الش����باب بالقانون وان يستمعوا 
للنصيحة حتى ال يقعوا في دائرة 
املخدرات أو يجربوها وأن يساهموا 
في درء اخلطر عنهم بإبالغهم عن 
أي عملية ترويج أو بيع للمخدرات 
واملؤثرات العقلية ليتسنى لالدارة 

ضبط هؤالء املجرمني.وانتقل بعد 
ذلك احلديث للدكتور عايد احلميدان 
اخلبير الدولي في مجال املخدرات 
الذي بدأ حديث����ه ببيان خطورة 
املخدرات وأضرارها الصحية، وان 
االمراض التي تس����ببها املخدرات 
عديدة ومنها ما يستش����ري بالدم 
ويصعب عالجه أو يسيطر على 
منطق����ة الدم����اغ مس����ببا التلف 
ألنسجته، وأش����ار الى ان االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات ال تألو جهدا 
في التحذير من هذه اآلفة ومسبباتها 
حماية للش����باب، ولكثرة تساؤل 
الطلبة والطالبات عن الس����ويكة 
أو التنب����اك، بنينّ د.عايد احلميدان 
ان اغلب املدمنني على املخدرات هم 
من مستعملي الشمة أو املضغة أو 
السويكة.وسلط د.احلميدان الضوء 
على دراسة أجريت عل ى الشمة أو 

السويكة توصلت الى انها تسبب 
سرطان اللسان واللثة، وتبلغ نسبة 
الوفيات بني مستعملي الشمة أو 
املضغة سبعة أضعاف مثيالتها من 
املدخنني الذين يدخنون السجائر أو 
الشيشة، وهذا أيضا ليس تشجيعا 
على تدخني السجائر أو الشيشة، 
فأضرارهما كبيرة الحتوائهما على 
أكثر من 150 مادة سامة، كما أثبتت 
الدراسات التي أجريت على الشمة 
أو الس����ويكة أنها تسبب االدمان 
لدى حوالي 60% من مستعمليها 
وباألخص االطفال والشباب، كما 
تعتبر الشمة أو السويكة البوابة 
الرئيسية لالنخراط في املخدرات، 
كما دلت الدراسات على ان االطفال 
الذين يستعملون الشمة ميوتون 
بسبب تأثير النيكوتني املركز قبل 

وصولهم سن البلوغ.

د.عايد احلميدان والنقيب ثامر الهاجري خالل امللتقى

ينطلق في العاشرة من صباح غد برعاية صاحب السمو 

»األبحاث« يشارك في المعرض الدولي الثالث لالختراعات بالنادي العلمي
المطي�ري: البحث العلم�ي واالبتكار عل�ى أعتاب نقلة نوعي�ة بفضل رعاية صاحب الس�مو

 دانيا شومان
تنطلق في العاش���رة من صباح غد انشطة 
المعرض الدولي الثالث لالختراعات في الشرق 
األوسط، والذي ينظمه النادي العلمي الكويتي، 
برعاية س���امية من قبل صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد وحضور نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد 
الصباح وذلك بخيمة النادي العلمي على الدائري 

السادس.
واعل���ن معهد الكويت لالبحاث العلمية عن 
مشاركته في المعرض الدولي الثالث لالختراعات 
في الشرق األوسط، وحول هذه المشاركة قال 
مدير عام المعهد د.ناجي المطيري ان مشاركة 
معهد الكويت لالبحاث العلمية س���تكون من 

خالل 5 مش���اريع حازت معظمها براءات اختراع وه���ي تتعلق بمجاالت: البيئة 
والطاقة والنفط والمي���اه األول منها يتعلق بتطوير طريقة تحكم لتوفير الماء 
والكهرباء في برج التبريد، وتوفر هذه الطريقة نحو 30% من اس���تهالك اش���هر 
الصيف، والثاني يخص اس���تحداث وتطوير جهاز السترجاع الطاقة ذي جدوى 
اقتصادية مؤثرة وكفاءة قابلة للتجديد ومناس���بة لتطبيقات التناضح العكسي 
لمياه البحر، وقد اثب���ت هذا الجهاز فعالية اقتصادية مؤثرة اذ يمكن من خالله 
تخفيض كمية اس���تهالك الطاقة بنسبة 52%، اما االبتكار الثالث فيتعلق بعملية 
اس���تخالص المعادن الثمينة من المواد الحفازة المس���تهلكة والمستخدمة في 
عملية المعالجة الهيدروجينية باس���تخدام التحفيز »فوق الصوتي« واالبتكار 
الرابع يخص تطوير اول برنامج حاسب آلي لتحسين أداء الذاكرة قصيرة االجل 
للمعسرين قرائيا، والخامس يخص عملية استخالص البوهمايت وجاما ألومينا 
من المواد الحفازة المس���تهلكة والمستخدمة في عملية المعالجة الهيدروجينية 

في تكرير النفط.
واشار المطيري الى ان هذه المشاركة هي الثانية للمعهد في المعرض الدولي 
لالختراعات، حيث كانت مشاركته األولى في المعرض الثاني الذي اقيم قبل عامين 
وحصد المعهد خالله الميدالية الذهبية عن ابتكار مواد بوليمرية للحد من تدفق 

المياه في اآلبار المنتجة للبترول ومعالجة المشاكل الناجمة عنها.
وذكر المطيري ان رعاية صاحب السمو األمير لهذا المعرض تأتي في سياق 
منهج حضاري رسخه سموه، حفظه اهلل، باالستناد الى البحث العلمي واالبتكار 

في تحقيق النهضة الحضارية الجديدة للكويت 
والنهوض بمسيرة العمل الوطني وتحقيق الرفاه 
والرخاء لمجتمعنا، وقال ان ابرز السياس���ات 
التي تبشر بها قيادة سموه هو التمسك بتحقيق 
االتقان العلمي وتعظي���م دور البحث العلمي 
باعتباره جس���را مهما من جسور العبور الى 
المستقبل، موضحا ان المعهد استفاد بشكل كبير 
من هذا االهتمام وتلك الرعاية التي وضعت المعهد 
على اعتاب نقلة نوعية، فقام المعهد بتطوير 
برامجه لتخترق المجاالت البحثية االكثر تطورا 
خصوصا في مجاالت النفط والطاقة المتجددة 
والبيئة والمياه، وهي برامج يضمها مشروعه 
االستراتيجي الجديد الذي يتضمن محاور عدة 
تنعكس بشكل ايجابي على نشاط البحث العلمي 

ومخرجاته لتضاهي ما يتحقق في مراكز البحث العلمي الدولية.
وعبر المطيري عن تقديره للدور المميز الذي  يقوم به النادي العلمي ومجلس 
ادارته بقيادة م.اياد الخرافي كما اثنى على الجهود الكبيرة والمهمة التي تبذلها 
مختل���ف اللجان وفرق العمل للتحضير لهذا المع���رض الذي يوفر ايضا فرصا 
ممتازة للتعاون بين الدول العربية واالس���تفادة من التجارب وبراءات االختراع 
التي تنتجها العقول العربية واالجنبية، معتبرا ان توفير فرص االحتكاك باصحاب 
االختراعات العالمية عملية مهمة ومطلوبة بقدر اهمية ايجاد المساحة والظروف 
التي يتنافس خاللها العلماء والمتخصصون بما يخدم مخرجات البحث العلمي 
وينهض بالعمل االبتكاري واالبداعي.يذكر ان هناك 33 دولة مشاركة في المعرض 
وعدد االختراعات 176 اختراعا و165 مخترعا من مختلف دول العالم ويقدم المعرض 
العديد من الجوائز المتميزة والتي بلغت قيمتها االجمالية 53 ألف دوالر موزعة 
على خمس جوائز، منها جائزة المعرض الدولي الثالث لالختراعات في الش���رق 
االوس���ط والتي يقدمها النادي العلمي الكويتي لجميع المش���اركين في معرض 
االختراعات، وقيمتها 15 ألف دوالر وتقدم للفائز بجائزة المعرض وجائزة مكتب 
براءات االختراع لمجلس التعاون ل���دول الخليج العربي وقيمتها 15 ألف دوالر 
وتوزع على الفائزين بالمراكز الثالثة األولى للمخترعين من دول مجلس التعاون، 
وجائزة مؤسس���ة الكويت للتقدم العلمي وقيمته���ا 15 ألف دوالر، وتقدم لثالثة 
مخترعين كويتيين، وجائزة معرض جنيڤ للمخترعين وقيمتها 5 آالف دوالر، 

وجائزة المنظمة العالمية للملكية الفكرية )WIPO( وقيمتها 3 آالف دوالر.

..والودعاني: مفاجآت وعروض
» Before & After «من »برقان الديرة« لجمهور 

الهالل األحمر وزع مئات األطنان
 من المساعدات على منكوبي باكستان

قال املدير العام جلمعية الهالل 
االحمر الكويتي د.نبيل احلافظ ان 
جهود اجلمعية في اغاثة املنكوبني 
في باكس����تان جراء الفيضانات 
وصلت الى ذروته����ا بعد ان مت 
توزيع مئ����ات االطنان من املواد 
الغذائي����ة واالغاثية على هؤالء 

املنكوبني.
ف����ي تصريح  وذكر احلافظ 
صحافي ان جمعية الهالل االحمر 
الكويتي تعك����ف على مواصلة 
جهودها التي بدأتها في اغسطس 
املاضي من اجل املتضررين في 
باكستان بتنسيق مع سفارة دولة 
الكويت لدى باكستان والسلطات 
الباكستانية واملنظمات الدولية 

املعنية.
وبني ان الهالل االحمر الكويتي 
اخذ على عاتقه مهمة انس����انية 
دقيقة س����خر الجناحها طاقات 
الكويتي املتطوع في  الش����باب 
اجلمعية من اج����ل التحقق من 
ايصال املس����اعدات ال����ى داخل 

املتضررين في باكستان.
واوض����ح ان املرحلة الثانية 
من املساعدات الكويتية للشعب 
الباكستاني شهدت تعاونا كبيرا 

م����ع االحتاد الدول����ي جلمعيات 
الصليب االحمر والهالل االحمر 
اليصال املساعدات للمتضررين 

في اماكن تواجدهم.
الهالل  واضاف ان جمعي����ة 
الكويت����ي تعكف حاليا  االحمر 
على التنسيق مع االحتاد الدولي 
جلمعيات الصليب االحمر والهالل 
االحمر من اجل تقدمي مش����روع 
او اكثر ملساعدة املتضررين من 
الباكستانية الستقبال  االقاليم 

فصل الشتاء.
وقال احلاف����ظ ان اجلمعية 
س����تبذل كل ما في وسعها لكي 
تضمن وصول املساعدات الكويتية 
الى جميع املتضررين على الرغم 
من وعورة الطرق وبعد املسافات 

بني املناطق املتضررة.
وذكر ان اجلمعية س����توزع 
خالل عيد االضحى املبارك كميات 
من االضاحي على املتضررين في 
سياق الدعم الذي تقدمه للشعب 
الباكستاني مضيفا ان عددا من 
املتطوعني من الشباب الكويتي 
س����يتولون عملية توزيع هذه 
االضاحي.وق����ال انه منذ وجود 
اجلمعي����ة في باكس����تان نقلت 

400 شاحنة 35 ألف خيمة و60 
ألف بطانية وكميات كبيرة من 
االواني املنزلية واملواد الصحية 
والناموسيات والطحني والعدس 
واالرز والزيت واالدوية الطبية 
والتم����ور واملعلب����ات الغذائية 

واحلقائب املدرسية واملدافئ.
واوض����ح ان املناطق التي مت 
تقدمي املس����اعدات لها هي مدن 
مولتان ونوش����يرة ومظفر اباد 
ومردان وشرسدة ملكان  وشبقدر 

وبلوشستان.
واثن����ى عل����ى روح التعاون 
والتسهيالت التي قدمتها السلطات 
الباكستانية املختصة لتسهيل 
مهمة وفد اجلمعية واالستعداد 
لتقدمي أي عون ممكن لتيس����ير 

عمل املتطوعني.
واض����اف احلاف����ظ ان ه����ذا 
الع����ون املقدم الى االش����قاء في 
باكستان ميثل جزءا يسيرا من 
الكويت  دور مس����تمر تقوم به 
في الوقوف ال����ى جانبهم مبينا 
ان الكوي����ت كانت الدولة االولى 
التي بادرت الى ارسال املعونات 
االنسانية واالغاثية الى الشعب 

الباكستاني.

»المواساة الجديد« و»السالم الدولي« و »البريري« 
تشارك ب� »Before & After« للطب التجميلي

أعلنت 3 شركات جديدة عن رعايتها ومشاركتها 
في مؤمتر ومعرض »Before & After« للطب التجميلي، 
والذي تنظمه مؤسسة برقان الديرة خالل الفترة من 
7 – 9 نوفمبر اجلاري، بفندق راديسون ساس )قاعة 
الهاشمي( حتت رعاية وزير الصحة د.هالل مساعد 
الساير، وبرعاية اجلمعية الطبية.وقد أعلن مستشفى 
املواساة اجلديد عن رعايته املاسية للمؤمتر واملعرض، 
وقالت مديرة التسويق في مستشفى املواساة اجلديد 
مي روماني ان املستشفى سينتهز فرصة املشاركة في 
هذا املؤمتر واملعرض، الذي يعد األول من نوعه في 
مجال الطب التجميلي في الكويت ويجمع كل املهتمني 
بهذا املجال، وذلك ليعرض للمشاركني وزوار املعرض 
باقة خدماته املتخصصة واملتطورة في مجاالت الطب 

التجميلي بأنواعه.
وأوضحت ان مستشفى املواساة سيحرص على 
تقدمي عروض خاصة ومفاج���آت مميزة للزائرين 
طوال فترة املعرض، كما س���يتم طرح بروشورات 
تعليمية مبسطة عن وسائل التجميل لتثقيف الزوار، 
وسيقدم نخبة من األطباء املتخصصني من مستشفى 
املواساة محاضرات عن التقنيات احلديثة لعمليات 
شد وجتديد الوجه والرقبة، وجراحات العمود الفقري 
والعظام التجميلية، والوسائل احلديثة في عالج حب 
الشباب، وأحدث طرق العالج الطبيعي للمحافظة 
على جمال قوام اجلس���م وسالمته.من جانبه أعلن 
مستشفى السالم الدولي عن رعايته الذهبية للمؤمتر 
واملعرض، وصرحت مديرة التس���ويق والعالقات 
العامة باملستشفى علياء السيد بان مستشفى السالم 

حتت رعاية رئيس مجلس االدارة د.طارق املخيزمي 
حريص على املشاركة في هذا احلدث املميز، مشيرة 
الى ان مستشفى السالم الدولي سيقدم خالل األنشطة 
مجموعة من اخلدمات املميزة للباحثني عن اجلمال 
عالجي���ا وصحيا.واضافت قائل���ة: ان هدفنا أيضا 
اس���تقطاب فئات نسائية من الباحثات عن اجلمال 
دون تعرضهن الى أضرار صحية وأمراض، وذلك 
بسبب زيادة املتلهفات على اجراء جراحات التجميل 
دون معرفة الضار أو النافع منها، لذلك سيكون لدينا 
العديد م���ن ورش العلم والفحوصات التي يقدمها 
مستشفى »الس���الم الدولي« في جراحة التجميل 
واجللدية واألسنان واجلراحات األخرى طوال أيام 
املعرض.أما ماركة »البريري« فقد أعلنت مشاركتها 
في املعرض، وقال رئيس مجلس ادارة شركة رويال 
غروب س���ركيس ارس���اليان ان ماركة »البريري« 
تس���تهدف من املشاركة في املعرض تقدمي عروض 
ورش عمل م���ن خالل اخصائيت���ي التجميل رميا 
جميل ثرو وميس���اء أغا، كما سيتم تعريف الزوار 
باملنتجات الهامة املكملة ألطباء التجميل، باالضافة 
الى توعية املرأة بأهمية وضع املستحضرات الطبية 
مع أو من دون عمليات جتميل.وقال ارس���اليان ان 
»البريري« اختارت معرض »Before & After« الطالق 
أحدث منتجاتها وهو نظام الكافيار األبيض املضيء، 
وهو من املستخرجات النادرة الغنية وهو »العالمة 
املميزة« لنظام الكافيار األبيض املضيء، وتعمل هذه 
التركيبة على شد البشرة وترطيبها وتعزز مظهرا 

أكثر شبابا للبشرة.

انش����طة  تنطلق غدا )االحد( 
 Before & After مؤمتر ومع����رض
والذي تنظمه مؤسسة برقان الديرة 
لتنظي����م املع����ارض واملؤمترات، 
بفندق راديس����ون س����اس )قاعة 
الهاشمي( حتت رعاية وزير الصحة 
د.هالل الساير واجلمعية الطبية 

الكويتية.
وقالت مدير عام مؤسسة »برقان 
الديرة« جنود الودعاني ان معرض 
ومؤمتر Before & After يعد فرصة 
جيدة الطالع اجلمهور على احدث 
االساليب الطبية في مجال التجميل 
الدعوة  انواعه، موجهة  مبختلف 

للجمهور الغتنام هذه الفرصة واالطالع على احدث 
االبتكارات الطبية واحدث الوسائل العلمية التي تقدم 
على أيدي نخبة من أفضل االطباء واملتخصصني في 
مجال الطب التجميلي من أكبر املستشفيات واملراكز 
الطبية الكويتية، مش����يرة ال����ى ان معرض ومؤمتر 
Before & After يع����د األول من نوعه في مجال الطب 
التجميلي في الكويت ويجمع كل املهتمني بهذا املجال 
من مستشفيات متخصصة وعيادات طبية، ومراكز 

صحية وشركات خدمات ومنتجات 
طبية وعيادات جتميل األس����نان 
العناية بالبشرة  ومستحضرات 
وشركات التجميل حتت سقف واحد 
لتقدمي باق����ة خدمات متخصصة 
ومتط����ورة ف����ي مج����االت الطب 
التجميلي بأنواعه، وكذلك وسائل 
العالج الطبيعي احلديثة الستعادة 

جمال وسالمة قوام اجلسد.
واشارت الودعاني الى التفاعل 
الكبير من قبل العديد من اجلهات 
في املعرض حينما طرحت الفكرة 
عليهم، خاصة ان املعرض سيضم 
احدث التقني����ات والتطورات في 
مجال العمليات التجميلية، ويهتم ويناقش ما يشغل 
بال الكثيرين اآلن س����واء كانوا رجاال او نساء وهو 
موضوع التجميل فالتجمي����ل اصبح مطلبا للكثير 
ويتم بالكثير من الوس����ائل سواء عبر اجلراحات أو 

األجهزة البسيطة واملعقدة.
وأوضحت الودعاني أن انشطة املؤمتر واملعرض 
ستش����هد العديد من املفاجآت والعروض احلصرية 

املقدمة من قبل املشاركني في احلدث.

جنود الودعاني

شيماء حسني سركيس ارساليان مي روماني

م.إياد اخلرافيد.ناجي املطيري

مواجهة المخدرات في ورش عمل مؤتمر بشائر الخير
 ليلى الشافعي

ف���ي اليوم الثاني من انش���طة مؤمتر 
بشائر اخلير االول الذي اقيم حتت شعار 
»دور جهات الدعم واملساندة في الوقاية 
من االدمان على املؤثرات العقلية � ورش 
عم���ل« والذي اقيم مل���دة يومني متتاليني 
على فترتني صباحية ومسائية من خالل 
ورش عم���ل مقدمة م���ن احلضور، وذلك 
حتت رعاية صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد بفندق كويت ريجنس���ي.
ق���دم د.محمد بن ابراهيم الزدجالي ورش 
عمل بعنوان »جمعية احلياة في معاجلة 
مشكلة املخدرات« حتدث فيها عن جمعية 
احلياة وهدفها في تقدمي الرعاية االجتماعية 
والنفس���ية والصحية ملدمن���ي املخدرات 
واملؤثرات العقلية واحلد من انتش���ارها 
عن طريق وضع البرامج واخلطط ملدمني 
املخدرات واالس���تفادة من الدول االخرى 
كالكويت.وتن���اول عمار رضا من جمعية 
االصالح للتنمية االجتماعية مواجهة مشكلة 
املخدرات، وحتدث م���ن جمهورية اليمن 
د.عبدالواسع الواسعي من مؤسسة السالم 
للتنمية االجتماعية عن الريادة في مكافحة 

املخدرات والقات والتدخني، وتناول ايضا 
من جمعية اقرأ اخليرية التنموية باليمن 
ماهر عبداهلل جهود جلنة بش���ائر اخلير 

للتوعية بأضرار املخدرات واالدمان.
وكان عنوان الورشة املقدمة من د.شاهر 
الس����ورية  العربية  امرير من اجلمهورية 

»حتصني فئة الشباب ووقايتهم من شرور 
املخدرات«.اما من اجلمهورية الهندية فتحدث 
رئيس اجلماعة االسالمية بالهند رضوان 
رفيقي عن مش����روع مركز تأهيل املدمنني 
بالهند.وتناول رئيس املجلس االس����المي 
ملدينة فيرونا بايطاليا مس����عود الصالح 
»دور املراكز االسالمية في الغرب في الوقاية 
من املخدرات واالدمان«، وحتدث من قطر 
الرائ����د ابراهيم محمد آل س����ميح عن دور 
اجلمعيات التطوعية ومؤسسات املجتمع 
املدني في مجاالت الوقاي����ة من املخدرات 

والرعاية الالحقة للمدمنني.
وتن����اول الرائد د.جمعة س����لطان من 
االم����ارات جتربة االمارات في االس����تعانة 

باجلهات املساندة للوقاية من املخدرات.
ومن اململكة العربية السعودية، تناول 
العاملية  مستشار املجلس االداري للقدوة 
للشباب االسالمي )جلنة بشائر اخلير بحفر 
الباطن( سامي بن فرحان السبيعي البرامج 
الوقائية واثرها في حتصني الش����باب من 
املخدرات.وحتدث م����ن الكويت من االدارة 
العام����ة للجمارك خالد املوس����ى عن دور 

اجلمارك في مواجهة مشكلة املخدرات.

د.نبيل احلافظ

د.محمد الزدجالي من سلطنة عمان يتحدث عن جتربتهم

متطوعو الهالل األحمر أمام املساعدات


