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القعود: «متكني املرأة» تستعرض أحدث األساليب العالجية 
وخطط احلماية من اإلدمان عبر ٨ ورش و٢٦ ورقة بحثية

وجمعية احملامني وســتكون 
هناك مشاركات بأوراق وورش 
عمل يقدمها متخصصون من 
الكويــت والــدول اخلليجية 
والعربيــة والتــي ستســلط 
الضوء عن احدث األســاليب 
العالجيــة للمدمنــني وخطط 
حماية للشــباب مــن اإلدمان 
وعــدم العــودة إلــى اإلدمان 
معلنة بانه مت قبول واعتماد 
٢٦ ورقة بحثية و٨ ورش عمل 
بعد تقييمها من اللجنة العلمية 

للمؤمتر.
من جهته، كشف   الرئيس 
التنفيذي للمشــروع الوطني 
الشــطي، أن  غــراس د.أحمد 
أهمية عقد هذا املؤمتر والذي 
يأتي في ظروف مهمة خاصة 
بعد جائحة كورونا وما خلفته 
من نتائج سلبية انعكست على 

املجتمع.
وأضــاف د.الشــطي الذي 
قام باإلشــراف علــى تنظيم 
وإطــالق احلملــة اإلعالميــة 
التوعية مــن املخدرات والتي 
جاءت لتترجم هدفا مهما ضمن 
خطة التنمية من خالل وضع 
برامــج هادفة نحــو اإلصالح 
تعمل علــى حتقيق وترجمة 
توجهات السامية لهذه اخلطة 
والتي تركز على وضع مبادرات 
حلماية وتأهيل الشــباب من 
اآلفات السلبية، أن هذه احلملة 
ركزت على ٤ محاور رئيسية.

بدورها، أوضحت مستشارة 
املنظمة الدولية وعضو اللجنة 
العلميــة للمؤمتر د.ســلوى 
اجلســار أن تقريــر املخدرات 
العاملــي لعــام ٢٠٢١، الصادر 
اليوم عن مكتب األمم املتحدة 
املعني باملخــدرات واجلرمية 
يكشــف أن نحو ٢٧٥ مليون 
شخص تعاطوا املخدرات في 
جميــع أنحاء العالم في العام 
املاضــي، في حــني عانى أكثر 
مــن ٣٦ مليــون شــخص من 
اضطرابات تعاطي املخدرات.

الدراســات  أن  وذكــرت 
أوضحت أن تعاطي املخدرات 
مرتبط مبجموعة متنوعة من 
األضرار الصحية وغيرها من 
األضرار، خاصة بني الشباب، 
كما كشف مكتب األمم املتحدة 
ارتبــاط املخدرات واجلرمية، 
بأن «ثمة ارتباطا بني انخفاض 
إدراك مخاطر تعاطي املخدرات 
وارتفــاع معــدالت تعاطــي 

املخدرات».

وذكرت القعود أن املؤمتر 
يأتــي بدعم وتعــاون املكتبة 
الوطنيــة، وجمعيــة غراس، 
وفريــق «مدربون كويتيون» 
العامــة لألوقــاف  واألمانــة 
والشــركة القابضة وبشراكة 
االجتماعيــني  رابطــة  مــع 

مع غراس وفريــق «مدربون 
كويتيون بال حدود» ســيقام 
حتت شعار «إدمان املخدرات 
املواجهــة  التحديــات  بــني 
ومتطلبات إعادة التأهيل» خالل 
الفتــرة من ٢٠ إلى ٢١ اجلاري 

في مكتبة الكويت الوطنية.

آالء خليفة

أعلنــت رئيســة املنظمــة 
الدوليــة لتمكني املــرأة وبناء 
القــدرات ابتســام القعود أن 
املؤمتــر  الســابع والثالثــني 
الذي تقيمه املنظمة بالتعاون 

ندوة «حياة سعيدة»: ضرورة إنشاء مصحة عاملية بالكويت ملعاجلة املدمنني

ثامر السليم

نّظم مكتــب العالقات العامــة واإلعالم في 
اإلدارة العامــة للطيــران املدني ندوة توعوية 
للموظفني بعنوان «حياة ســعيدة» قدمها كل 
من د.خالد الشــطي واحملامــي عبدالوهاب بن 
ســالمة، وذلك على مســرح اإلدارة في املبنى 
الرئيسي صباح أمس، للتحذير من انتشار آفة 
املخدرات بشكل مخيف ووصول عدد املدمنني 
في الكويت إلى أرقام تنذر باخلطر، مما يستلزم 
تضافر وتكاتف كل الهيئات واملؤسسات وأفراد 
املجتمع للحد من انتشار املخدرات في الكويت.

فــي البدايــة، قال مدير عــام اإلدارة العامة 
للطيران املدني م.يوسف الفوزان إن هذه أول 
دعوة إللقاء الضوء على بعض القضايا واملشاكل 
التــي تهم املجتمع الكويتي، ونحن في اإلدارة 
العامة للطيــران املدني جزء من هذا املجتمع، 
فينبغي علينا توعية موظفينا بهذه القضايا، 
مؤكدا أن بعض القضايا التي نظنها في بدايتها 
حسن النية لكنها توصل فيما بعد إلى أحكام 
قضائية على األشخاص. وأشار إلى انه سيتم 
كل فترة إقامة العديد من البرامج واحملاضرات 
والندوات التوعوية إللقاء الضوء على بعض 
القضايا في املجتمع التي تهم املواطن واملقيم.

من جانبه، قال أســتاذ فلسفة النقد األدبي 
وعلــم النفس د. خالد الشــطي: لن تكون هذه 
الندوة هي األولى من نوعها بل ستتبعها عدة 
نــدوات في عدد من اجلهــات والهيئات، حيث 
أتطرق إلى اجلانب االجتماعي والنفسي، بينما 
سيتطرق احملامي النشط عبد الوهاب بن سالمة 
إلى اجلانب القانوني، الفتا إلى أن هذه الندوة 
لتثقيــف أبنائنا من انتشــار ظاهرة املخدرات 

مــن أجل عالج هذه الشــريحة الكبيرة، داعيا 
رجــال األعمال ومن يريد فعل اخلير للمبادرة 
بإنشاء هذه املصحة لعالجهم بدال من سفرهم 
للخارج للعالج، ولكي نقوم بإعادتهم إلى عناصر 

فعالة في املجتمع.
وبني انه خالل جتربتي التي مرت في السجون 
ملدة ثماني سنوات ورصد تلك املشاهدات التي 
يندى لها اجلبني مع املســاجني واملســجونات 
بكل األعمار نؤكد أن املخدرات آفة عظيمة يجب 
تكاتف كل اجلهات واملؤسسات حملاربتها، الفتا 
إلى أن العيش بحياة ســعيدة يكون من خالل 

ولفت إلى أن العامل الرئيسي واألساسي في 
إدمان املخدرات يكمن في رفقاء السوء والصحبة 
السيئة التي لها كبير األثر في انحراف أبنائنا 
وبناتنــا، داعيــا إلى ضرورة اختيــار وانتقاء 
صحبــة أوالدنا وبناتنــا خوفا من الوقوع في 

هذا املستنقع.
وأشار إلى أن نهاية املخدرات واإلدمان هي 
املوت أو الســجن وقد مرت علي حاالت كثيرة 
وأغربها كابنت طيار مدمن وطبيبة أسنان مدمنة 
و٤ أخــوات بنات يتعاطون املخــدرات، مؤكدا 
أن كل جرمية داخل السجن وراءها التعاطي.

تعزيز الثقافة القانونية

من جانبه، قال احملامي عبدالوهاب بن سالمة: 
نشكر الطيران املدني ونتمنى أن نكون قدمنا 
معلومــات تفيــد املوظفني فــي االدارة العامة 
للطيران املدني، مؤكدا ان الكثير يجهل بعض 
األمور القانونية التي تتسبب في دخول السجن.

وأشــار الى أن عددا من األســر قد تشردت 
بارتكاب فعل كانوا يعتقدون انه ال يعد جرمية 
يحاســب عليها القانون، الفتا الى ان مثل هذه 
الندوات القانونية لتوعية الناس واملعلومات 
القانونية هي مهمة بشكل كبير جدا وضرورية، 
والثقافــة القانونية ينبغي تدريســها للطلبة 
والطالبات في املدارس حتى يعرفوا الوجبات 

التي عليهم واحلقوق التي لهم.
ولفت الى ان غلطة بسيطة يقوم بها الطالب 
في املدرســة قد تتسبب بإدخاله السجن ومن 
ثم ضياع مستقبله الدراسي والوظيفي، مشيرا 
الــى ان اجلهل القانوني يترتــب عليه تبعات 
واحكام قانونية، فليس كل القضايا التي تسقط 

بالتنازل او بدفع األموال.

احملافظة على ســمعة عائلتك وكذلك الصحبة 
الصاحلة لها كبير األثر.

ولقت إلى أن الســجن جتربة ليست سهلة 
بل هي صعبــة، فمتى ما دخلت هذه اآلفة إلى 
البيوت فإنها تدمره حتى تبدأ بالشخص القريب 
منــك، الفتا إلى أن املدمن يدمر البيت وكل من 

حوله ومن ثم يتحول إلى السرقة.
وبني أن املدمن الكل يبتعد عنه بسبب كثرة 
مشــاكله التي ال تنتهي وال تنقضي، مؤكدا أن 
اإلدمان في الكويت منتشر بكثرة وهناك بنات 
في عمر الزهور الكثير منهن يتعاطني املخدرات.

نّظمتها اإلدارة العامة للطيران املدني بهدف تعزيز التوعية بني موظفيها بسبل الوقاية من هذه اآلفة في ظل وصول عدد املدمنني إلى أرقام تنذر باخلطر
م. يوسف الفوزان مكرما احملامي عبدالوهاب بن سالمة ود. خالد الشطيعدد من موظفات الطيران املدني خالل الندوة د. خالد الشطي واحملامي عبدالوهاب بن سالمة يقدمان الندوة

جانب من موظفي «الطيران املدني» يتابعون الندوة           (ريليش كومار)

واملنتشرة بشــكل كبير بشيء مخيف ويجب 
علينا أال نضع رؤوسنا فاخلطر قادم ال محالة.
وبني أن املخدرات تدخل بيوتنا وال نشــعر 
بها، وهذا ما ملسته وشعرته والسكوت سيزيد 
من املشكلة ولن يتم حلها بل ستتفاقم وال ميكن 
السيطرة عليها، مؤكدا أننا نسعى إلى القضاء 

على اإلدمان في الكويت.
 مشاهد صعبة

وأكد د. الشطي أن إنشاء مصحة عاملية في 
الكويت ملعاجلة املدمنني هو أمر في غاية األهمية 

كابنت طيار وطبيبة أسنان و٤ أخوات بنات مدمنون وكل جرمية داخل السجن وراءها التعاطيم. يوسف الفوزان: بعض القضايا نظنها في بدايتها حسنة النية لكنها تصل إلى أحكام قضائية
بن سالمة: هناك أسر تشردت بارتكاب فعل كانوا يعتقدون أنه ال يعد جرمية ونحتاج للثقافة القانونيةد. خالد الشطي: املخدرات تنتشر بشكل مخيف وعلينا أال نتهاون فاخلطر قادم ال محالة

ملشاهدة الڤيديو


