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الزايد: 7 آالف شخص مسجلون 
مبركز عالج اإلدمان

حنان عبدالمعبود

أعلن مدير مركز عالج اإلدمان د.عادل الزايد، ان عدد مرضى 
اإلدمان املسجلني في املركز في الوقت احلالي يبلغ عددهم حوالي 
7 آالف ش���خص، مش���يرا إلى ان هناك أعدادا اكبر موجودة في 

املجتمع ال تراجع املركز، متوقعا 
أن يزيد العدد 3 آالف شخص 
آخرين خالل العامني املقبلني، 
نتيج���ة ملا يح���دث حاليا من 
تطوير للخدمات الصحية في 

املركز.
وقال الزايد في تصريح ان 
املركز حتول في الوقت احلالي 
إلى مركز  من مركز عالج���ي 
تأهيلي، حيث األساس لدينا 
أصبح التأهيل وليس العالج، 
والعملية العالجية أو ما يعرف 
ب� »إزالة السمية«، هي مرحلة 
أولى من مراحل التأهيل، وهذا 

ما نعمل في إطاره حاليا، ونأمل أن يحقق ثماره في املستقبل.
وأكد الزايد ان قرار وزير الصحة د.علي العبيدي، في مارس 
املاض���ي بفصل مركز عالج اإلدمان ع���ن مركز الكويت للصحة 
النفسية، هو خطوة إيجابية وجريئة في الوقت نفسه، مشيرا 
إلى أنه كانت هناك مطالبات قدمية بعمل هذا األمر، ليكون مركز 
عالج اإلدمان لديه قدرته على تقدمي اخلدمات الصحية بالشكل 

املطلوب.
وأضاف انه من���ذ اتخاذ هذا القرار، هن���اك محاوالت كثيفة 
الس���تكمال اخلدمات الصحية التي كانت تنقصنا داخل املركز، 
من أهمها تكام���ل اخلدمة الصحية والتواصل بني كل القطاعات 
التي تقدم اخلدمة، وبدأ املركز بالفعل يدار بروح الفريق الطبي 

بدال من أن يدار من األطباء فقط.
وعن الشرائح العمرية التي تراجع املركز، قال الزايد ان املركز 
يراجع كل الشرائح تقريبا، فاإلدمان يصيب كل الشرائح العمرية 
من املراهق وحتى الكهل، الفتا إلى ان املركز مختص بعالج املرضى 
املصابني مبرض إدمان املخدرات فقط، بينما عالج التدخني يتم عن 
طريق البرنامج الوطني ملكافحة التدخني، وعيادات »ال للتدخني« 

التابعة له، واملنتشرة في املراكز الصحية املختلفة.

د.عادل الزايد

نظمت كلية الشرطة مترين املسير السنوي للطلبة الضباط 
الدفعة 42 عبر الطبيعة مسافة 10 كيلو مترات مع جتاوز املوانع 
الصعبة ملعسكر املغاوير. برعاية وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ فيصل النواف وبإشراف 
مدير عام أكادميية سعد العبداهلل للعلوم األمنية بالتكليف العميد 

ناصر بورسلي.
وقد أظهر مترين املسير ما يتمتع به الطلبة الضباط من قوة 
حتمل وصبر على املش����قة وحتمل العن����اء، مما يؤكد جاهزيتهم 
للعمل الشرطي واألمني مبا يتطلبه عملهم من جاهزية واستعدادات 
غير عادية. وينظم هذا املس����ير سنويا لرفع القدرة البدنية لدى 
املشاركني والذي يساعد على رفع قوة التحمل مما ينعكس باإليجاب 
على الطلبة في مساعدتهم في العمل حتت أي ضغط وفي أصعب 
الظروف. ويأتي هذا التمرين ضمن برامج التدريب امليداني لطلبة 
كلية الشرطة أثناء دراستهم وقبل تخرجهم، تأكيدا على ضرورة 
متي����ز رجل األمن بكل ما يؤهله للقي����ام بالواجب املناط به على 
أكمل وجه، حيث ان هذا التمرين يؤكد على التحلي بالصبر وقوة 
التحمل، للقيام بالواجب دون أي معوقات مبا اكتسبه من خبرات 
ومعلومات ذات قيمة لرجل األمن. وقد حضر املس����ير مدير كلية 
الش����رطة العقيد علي الوهيب وآم����ر كتيبة الطلبة املقدم فيصل 
احلج����ي، ومدير إدارة األمن والس����يطرة املق����دم عبداهلل احلمر، 
ومس����اعد مدير إدارة التدريب املقدم محمد بن ناجي، وآمر سرية 

ضباط الدفعة الرائد محمد العباد.

قوة حتمل عالية في التسلق

جتاوز أحد ممرات األسالك الشائكة

براعة في جتاوز أحد املوانع تدريبات شاقة
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»مترين املسير«.. أثبت قوة حتمّل وصبر رجال الشرطة


