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االثنني ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ محليات

حتقيق قوة إيجابية 
وثابتة وبناءة للعالم

بقلم: سفير الصني لدى الكويت 
تشانغ جيانوي

وزير الصحة: تطوير مركز عالج اإلدمان ملكافحة تعاطي املخدرات
حنان عبداملعبود

شدد وزير الصحة د.خالد السعيد 
على أن الوزارة تدعم تطوير مركز 
عالج اإلدمان فنيا ومعنويا وماديا 

ملواجهة ظاهرة تعاطي املخدرات.
وقال السعيد، في كلمة للصحافيني 
صباح أمــس على هامــش احتفال 
مركز عالج اإلدمان بفعاليات اليوم 
العاملي ملكافحة املخدرات حتت شعار 
«شــارك حقائق عــن املخدرات.. قم 
بإنقاذ األرواح»، إنه يشجع الطواقم 
الطبية والتمريضية العاملة في مركز 
عالج اإلدمان، متمنيا حاال أفضل في 
التعامل مع هذه املشكلة املجتمعية.

بدوره، كشــف مدير مركز عالج 
اإلدمان التابع لوزارة الصحة د.عادل 
الزايد عن االنتهاء من مشروع توسعة 
املركز بطاقة استيعابية تصل إلى ٢٠٠ 
سرير خالل العام املقبل، ومببادرة من 
احتاد اجلمعيات التعاونية، وجهود 
من نورية السداني في هذا الصدد.

وأعلن الزايد أن «منزل منتصف 
الطريق» يضم ١٢٠ ســريرا للرجال 
و١٨ للنســاء، موضحــا ان تقــدمي 
اخلدمة العالجية للمراهقني لم تكن 
متوافــرة مــن قبل، مشــيرا إلى أن 
مشروع توسعة مركز عالج اإلدمان 
بدأ العمــل به منذ ٦ أشــهر لتقدمي 
اخلدمة للمراهقني وزيادة عدد األسرة 
التأهيلية املخصصة للنساء، موضحا 
أن تداعيات «كورونا» أخرت البدء في 
املشــروع والذي كان مقررا له شهر 
مايو ٢٠٢٠، مشيرا إلى انه سيحقق 
نقلة نوعية في مســتوى اخلدمات 

املقدمة للنساء واألطفال.
وبني إن التصدي لهذه املشــكلة 
ليســت مســؤولية جهــة واحــدة، 
وإمنــا عدد من اجلهــات التي يجب 
أن تتعــاون في مكافحــة هذا األمر، 
الفتا إلــى أن هنــاك جوانب أخرى 
توعويــة وقانونية ومكافحة تقوم 
بها جهات أخرى في الدولة، مشيرا 
إلــى أن اإلدمان علــى املواد املخدرة 

يهدف إلى القضاء على هذه الظاهرة 
ومناقشة الدراسات واألبحاث التي من 
شأنها املساعدة على انتشار ظاهرة 
اإلدمان، مشيرا إلى ان التحديات التي 
تواجه الدول واحلكومات واألفراد في 
مواجهة ظاهرة تعاطي املخدرات في 
تزايد، الفتا إلى أن التصدي للمشكلة 
ليس مســؤولية حكومات أو أفراد 
ولكن مسؤولية املجتمع بشكل عام.
وذكر د.الســند أن هذه الظاهرة 

على القلب والكبد والكلى والرئتني 
واملخ.

بــدور وزارة الصحــة  وأشــاد 
في معاجلــة احلــاالت العديدة من 
اإلدمان عبــر مركز عــالج اإلدمان، 
مؤكدا أن املركز يقــدم العالج وفقا 
للبروتوكــوالت العالجيــة الدولية 
املعتمدة واملعترف بها، وأيضا الدعم 
النفســي والدوائي وغيــر الدوائي 

للعديد من احلاالت.

ال توثر على األفــراد أو املجتمعات 
أو الدول فحسب بل على اإلنسانية 
بشــكل عام، مشــددا على ضرورة 
تكثيــف الوعــي واملعرفــة بأهمية 
خطــورة إدمــان املخــدرات وآثاره 
النفسية والعقلية وانعكاسات ذلك 
على احلياة األســرية واالجتماعية 
وزيــادة معدالت اجلرائــم والعنف 
والغضب غير املبرر، باإلضافة إلى 
اآلثار السلبية العضوية للمخدرات 

متنى خالل االحتفال باليوم العاملي ملكافحة املخدرات إيجاد أفضل احللول املجتمعية ملواجهة الظاهرة

د.عبداهللا السند ود.عادل الزايد في مقدمة احلضورد.خالد السعيد وعدد من املشاركني في االحتفال  (زين عالم)

وانعكاساتها السلبية تتطلب جهودا 
مشتركة من قبل جهات عدة، حيث 
يعتبر املركز هو أحد محاور مواجهة 
املشكلة وله دور تأهيلي وعالجي، 
التوعيــة  مشــددا علــى ضــرورة 
واملكافحة واملواجهة القانونية من 

كل اجلهات.
من جانبه، أكد املتحدث الرسمي 
باسم وزارة الصحة د.عبداهللا السند 
أن اليــوم العاملي ملكافحة املخدرات 

الزايـد: االنتهـاء من توسـعة مركز عـالج اإلدمان بطاقة اسـتيعابية تصـل إلى ٢٠٠ سـرير خالل العـام املقبل
السند: تكثيف الوعي بخطورة اإلدمان وآثاره النفسية والعقلية وانعكاساته على زيادة اجلرائم والعنف

السعيدان: املركز يعمل ١٢ ساعة يوميًا ويحتوي على نحو ١٠ نقاط 
لتسجيل املراجعني واستراحة مكيفة تسع ٥٠٠ شخص

«خدمات كبار السن» ناقشت التعاون مع «الصحة العاملية»
حنان عبداملعبود

عقدت إدارة اخلدمات الصحية لكبار السن 
بالتعاون مع إدارة العالقات الدولية في وزارة 
الصحة، اجتماعا مــع ممثل «الصحة العاملية» 
لدى الكويت د.أسعد حفيظ. وشمل االجتماع 

مناقشة أحدث املستجدات فيما يخص برامج 
رعاية كبار السن واخلدمات ذات الصلة مبا فيها 
التأهيل الصحي والوقاية من األمراض وإعادة 
التأهيل والتعامل مع األمراض املزمنة، كما تطرق 
االجتماع لدراسة أوجه التعاون املشترك للنهوض 
باخلدمات الصحية املقدمة لفئة كبار السن في 

الكويت. وحضر االجتماع مدير إدارة اخلدمات 
الصحية لكبار السن د.فاطمة بن ظفاري ورئيس 
قســم اخلدمات الصحية د.إبراهيم احلمادي 
ورئيس شعبة الفروانية للخدمات الصحية د.أمين 
العزيري ومن إدارة العالقات الصحية الدولية 

د.عبداهللا العلي.

الصويان: ٤٢٠ ألفًا لقطاع الصيد وتضاعف دعم األعالف ٢٠ مليونًا
محمد راتب

أكد رئيــس االحتــاد الكويتي 
لصيادي األسماك ظاهر الصويان 
أن مزادات األســماك حرة وتعتمد 
على العرض والطلب، والصيادون 
محكومون بسياسة املواسم طبقا 
للمرسوم األميري ٤٦/١٩٨٠ وقانون 
البيئة ٤٢/٢٠١٤ والقرارات املعمول 
بها فــي الكويــت، منتقــدا الذين 
يكيلون مبكيالني، ففي الوقت الذي 
يسلطون الضوء فيه على األسماك 
احملليــة ويحاولــون محاربتهــا، 
يغضون البصر عن املســتوردة، 

رغم أن الصيادين يطبقون القوانني 
ويعملون جاهدين لتوفير املنتج 
احمللي في األسواق، داعيا «التجارة» 
إلى تشديد الرقابة على املستورد 
نظــرا ألن بعض ضعاف النفوس 

ال يتوانون عن الغش.
أن  إلــى  الصويــان  وأشــار 
«الزراعة» تقدمت بدراسة لزيادة 
الدعم السمكي منذ سنوات، ووافق 
عليهــا مجلــس إدارة الهيئة لكن 
لــم يتم صرفها حتى اآلن، مطالبا 
«املالية» بإعادة النظر بزيادة الدعم 
السمكي أسوة باألعالف والنباتية 
واأللبــان ودعومات أخرى، حيث 

بإعادة دراســة سوق شرق جيدا 
وتخفيض عدد البسطات، وإعطاء 
إدارة الســوق الحتــاد الصيادين 
حتت إشراف أمالك الدولة واجلهات 
املعنيــة كمــا كان فــي الســابق، 
مشــددا علــى ضــرورة تخفيض 
ايجار البســطات وجعل اإليجار 
رمزيا، ما يساهم بشكل كبير في 
تخفيض األســعار، الفتــا الى ان 
االحتــاد ملتزم بجميــع القرارات 
الصادرة من اجلهات املعنية بقطاع 
الصيد، وقدم العديد من املقترحات 
للمسؤولني من ضمنها جلنة األمن 
الغذائي املشكلة من مجلس الوزراء.

تضاعفت دعوم جميع القطاعات 
عدة مرات خالل السنوات املاضية 
وقطاع الصيد هو القطاع الوحيد 
املنســي، ولم يتم زيادته منذ عام 
١٩٩٢، مســتغربا أن يكــون دعــم 
قطاع الصيد بالكامل ٤٢٠ ألفا فقط، 
موزعة على اكثر من ٧٢٠ رخصة 
صيد في حني دعم األعالف تضاعف 
عدة مرات وأصبح ٢٠ مليون دينار.

وأشــار إلى ان توقف شركات 
األســماك جاء بســبب اخلســائر 
الكبيــرة كونهــم لم يســتطيعوا 
حتمــل كلفــة التشــغيل العالية 
ألسطول الصيد، مطالبا املسؤولني 

طالب بعودة إدارة السوق إلى «احتاد الصيادين» وتخفيض إيجار البسطات لكبح األسعار

ظاهر الصويان

مزايدة لتطوير استعماالت جتارية في مدينة صباح األحمد السكنية
عاطف رمضان

العامــة للرعايــة  طرحــت املؤسســة 
الســكنية مزايدة عامة غير قابلة للتجزئة 
لتطوير فرصة استثمارية عبارة عن أراض 
 Dو Cو A الستعماالت جتارية في الضواحي

في مدينة صباح األحمد السكنية.
وأوضحــت «الســكنية» ان الضاحيــة 
C ارض واقعــة فــي احملــور اخلدمي على 
مســاحة اجماليــة ٩٫٧٢٦ آالف متــر مربع 

تقريبا وباســتعماالت جتارية مبســاحة 
١٫٤٥٨ الف متر.

أمــا الضاحية D فهــي ارض واقعة في 
احملور اخلدمي مبســاحة إجمالية ١٣٫٠٢٣ 
ألف متر مربع تقريبا وباستعماالت جتارية 
بـ ١٫٩٥٣ الف متر، الفتة املؤسســة الى ان 
طرح هذه املزايــدة مت وفقا ألحكام الئحة 
املزايدات الصادرة بالقرار ١٣ لسنة ٢٠٢٠.

ولفتت الى ان مستندات وثيقة املزايدة 
تتضمــن مســتندات الشــروط املرجعية 

واملالحق واجلداول امللحقة ومنوذج العقد 
وإقرار باالطالع على شــروط ومتطلبات 

التقدمي وإقرار ضمان بالسرية.
وميكن للشركات الراغبة والذين يحق لهم 
املشاركة في هذه املزايدة مراجعة املؤسسة 
للحصول على نسخة رقمية من املستندات 
اخلاصــة بالفرصة االســتثمارية، ويكون 
التأهيل والتقييم لهذه املزايدة الحقا وعلى 
اساس فني ومالي وفقا للشروط واملتطلبات 

الواردة في وثيقة املزايدة.

وفي ســياق آخر، أعلنت املؤسسة انها 
ســتقوم بتوزيع بطاقات االحتياط لقرعة 
القســائم احلكومية بجنوب مدنية ســعد 
العبداهللا اليوم االثنني ابتداء من الساعة ٩ 
صباحا مبسرح املؤسسة حتى نفاد بطاقات 

االحتياط.
وأضافت ان األولوية ستكون للمخصص 
لهم حتى تاريخ ٣١ اغسطس ٢٠٠٢ وما قبل، 
الفتة إلى ضرورة إحضار البطاقة املدنية 

األصلية لصاحب العالقة.

توزيع بطاقات االحتياط لقرعة القسائم احلكومية في «جنوب سعد العبداهللا» اليوم

في الوقت الراهن، تتشابك وتتفاعل آثار التغيرات غير املسبوقة 
في العالم منذ مائة سنة وجائحة القرن، حيث تظهر التحديات 
األمنيــة املختلفة بال نهاية، وتتعثر عملية التعافي االقتصادي 
العاملي. وفي وقت يتساءل املجتمع البشري «إلى أين يتجه؟»، 
تتولى الصني رئاسة بريكس ٢٠٢٢. فقد ألقى الرئيس شي جينبينغ 
سلسلة من اخلطب املهمة في قمة البريكس األخيرة مجيبا مرة 
أخرى عن ســؤال العصر، مؤكدا أن دول البريكس باعتبارها 
أسواقا ناشئة مهمة ودوال نامية رئيسية يجب عليها التصرف 
بحس من املسؤولية، وحتقيق قوة إيجابية وثابتة وبناءة للعالم. 
٭ أوال: يتعني علينا التمسك بالتآزر والتساند وتطبيق تعددية 
األطراف احلقيقية. أشــار الرئيس شــي جينبينغ إلى أن 
«الهيمنة وسياســة التكتالت واملواجهة بني املعسكرات لن 
تأتي بالسالم واألمن، بل ستؤدي إلى حروب وصراعات»، 
فينبغي «احلفاظ على العدالة واإلنصاف والتضامن، ورفض 
الهيمنة والتنمر واالنقسام»، و«احلفاظ على املنظومة الدولية 
املتمحورة حــول األمم املتحدة والنظام الدولي القائم على 
أساس القانون الدولي، والتخلي عن عقلية احلرب الباردة 
واملواجهة اجلماعية، ومعارضة العقوبات أحادية اجلانب وإساءة 
استخدام العقوبات، وجتاوز«الدائرة الضيقة» للهيمنة عبر 
بناء (األسرة الكبيرة) أي مجتمع مصير مشترك للبشرية».
حتاول بعض الدول توســيع التحالفات العسكرية للسعي 
إلى األمن املطلــق وإثارة مواجهة بني التكتــالت، األمر الذي 
إذا سمحنا باستمراره، فســيكون خطيرا للغاية، فإن تعددية 
األطراف هي الضمان لبقاء األسواق الناشئة والبلدان النامية. 
والتمسك بالتعددية احلقيقية جوهره هو االلتزام باملشاورات 
املكثفة واملساهمة املشتركة واملنافع املشتركة ومعارضة اإلغالق 
واالســتبعاد. وإن األمم املتحدة هي اآللية األساسية ملمارسة 
التعددية، فعلينا االلتزام باملنظومــة الدولية املتمحورة حول 
األمم املتحدة بال تردد، ودعم نظــام احلوكمة العاملية ليعكس 
بشكل أفضل الشواغل املشروعة واملطالب املعقولة ملعظم الدول، 

خاصة الدول النامية.
٭  ثانيا: يتعني علينا أن ندافع عن العدالة واإلنصاف ونسلك 
طريقا أمنيا جديدا. في مواجهة عالم مضطرب، أكد الرئيس شي 
جينبينغ أنه «ينبغي التمسك باحترام سيادة الدول وسالمة 
أراضيها، والتمسك بااللتزام مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم 
املتحدة، والتمسك باالهتمام بالشواغل األمنية املشروعة لكل 
الدول، والتمسك بإيجاد حلول سلمية للخالفات والنزاعات 
بني الدول من خالل احلوار والتشاور، والتمسك بحماية األمن 
في املجاالت التقليدية وغير التقليدية. وينبغي التخلي عن 
عقلية لعبة احملصلة الصفرية، ومعارضة الهيمنة وسياسة 
القوة بشكل مشترك، وبناء منط جديد من العالقات الدولية 
يتسم باالحترام املتبادل واإلنصاف والعدالة والتعاون متبادل 
املنفعة، وتعزيز االنتماء للمجتمع املشترك املتمثل في تقاسم 

السراء والضراء، وتشارك السالمة واألمن».
ظل العجز األمني في الشــرق األوسط بارزا لفترة طويلة 
مت فيها تأجيل تســوية القضايا ملدة طويلة حتت تدخل القوى 
اخلارجية ســواء كانت القضية الفلسطينية التي طال أمدها أو 
قضايا العراق وليبيا وسورية وغيرها. فإن الصني، باعتبارها 
صديقا مخلصا للدول العربية، ظلت تدافع عن اإلنصاف والعدالة، 
وتعارض خلق املواجهة، وتدعم مســاعي دول الشرق األوسط 
حلل القضايا األمنية في املنطقة عبر التضامن والتعاون، وتدعم 
جهود شعوب الشرق األوسط الستكشــاف الطرق التنموية 
اخلاصة بها بإرادتها املستقلة، حتى يتحقق السالم واالزدهار 

الدائمني في منطقة الشرق األوسط.
٭  ثالثا: يتعني علينا أن نتمســك بالتعاون والتنمية ملواجهة 
املخاطر والتحديات بشــكل مشــترك. في مواجهة املأزق 
االقتصادي العاملي، أكد الرئيس الصيني شي شيجينبينغ أنه 
«ال ميكن جتاوز األزمة االقتصادية إال بالتضامن والتعاون 
بروح الفريق الواحد. ينبغي زيادة االستثمار في مجاالت 
احلد من الفقر والغذاء والتعليــم والصحة واحلفاظ على 
انسياب سالســل الصناعة واإلمداد. وينبغي على الدول 
املتقدمة الرئيسية تبني سياسات اقتصادية مسؤولة، تفاديا 
لصدمات خطيرة على الدول النامية. تعد العقوبات (بوميرانغ) 
و(السيف ذو احلدين)، وتسييس االقتصاد العاملي واستخدامه 
كأداة وسالح وفرض العقوبات العشوائية باستغالل املوقع 
القيادي في النظامني املالي والنقدي الدوليني، أمرا سيضر في 
نهاية املطاف بكافة األطراف ويلحق أضرارا بشعوب العالم».
 يعــد التعاون التنموي بطاقة مبهــرة تعكس التعاون بني 
الصني والدول اإلقليمية. يحرص اجلانب الصيني على العمل 
مع دول الشرق األوسط على حتقيق املواءمة بني مبادرة التنمية 
العاملية واحلاجة التنموية لدول املنطقة بشكل أفضل، وذلك في 
مختلف القطاعات من التعاون في بناء «احلزام والطريق» إلى 
التعاون في مجال الطاقة اإلنتاجية الصناعية، ومن التعاون في 
مجال النفط والغاز التقليدي إلى التعاون في التحول األخضر 
واملنخفض الكربون، ومن التعاون في تطوير وإنتاج اللقاح إلى 
التعاون في تكنولوجيا اجليل اخلامس لالتصاالت، مبا يحقق 

«التنمية املشتركة والتحولية واخلضراء». 
٭  رابعا:  يتعني توسيع االنفتاح والتكامل حلشد احلكمة والقوة 
االجتماعية. في الفترة املاضية، تعرضت العوملة االقتصادية 
لـ«الرياح املعاكسة والتيار املعاكس» وقد أثار ذلك قلق املجتمع 
الدولي بشكل عام. وفي هذا سياق، أشار الرئيس الصيني 
شي شيجينبينغ إلى أن العوملة االقتصادية مطلب موضوعي 
لتطور القوة اإلنتاجية إضافة إلــى كونها تيارا تاريخيا ال 
يقاوم، إن الذي يعاكــس تيار التاريخ ويحاول قطع طريق 
اآلخرين ســيجد طريقه مسدودا في نهاية املطاف. ينبغي 
أن نزيل جميع احلواجز التي تعرقل تطور القوى اإلنتاجية 
مبا يحرر تدفق األموال والتقنيات ويحفز االبتكار والذكاء 
بشكل كامل. ومن املطلوب احلفاظ على نظام التجارة املتعددة 
األطراف الذي تكون منظمة التجارة العاملية مركزا له، وإزالة 
احلواجز التجارية واالســتثمارية والتقنية وتعزيز حوكمة 
االقتصاد العاملي، وزيادة متثيل األســواق الناشئة والدول 

النامية ورفع أصواتها.
إن مجموعة البريكس ليســت ناديا حصريا، بل هي عائلة 
كبيرة يتبادل فيها الدعم واملساعدة للسعي إلى التعاون والكسب 
املشترك. قبل ٥ سنوات، طرح الرئيس الصيني شي شيجينبينغ 
مفهوم التعاون بشــأن «البريكس بالس». وفي العام احلالي، 
حضرت دول ضيفة عديدة اجتماع حوار لوزراء خارجية دول 
بريكس واألسواق الناشئة والدول النامية عبر الڤيديو مبا فيها 
مصر والسعودية واإلمارات وغيرها من الدول اإلقليمية، مما 

يرفع قيمة «البريكس» وحشد قوة التقدم.
ظلت الصني والكويت صديقني حميمني يتشاركان في اآلراء 
والطموحات، حيث يطبقان التعددية ويحافظان عليها بكل ثبات، 
ويعمالن على مكافحة اجلائحة بروح الفريق الواحد، ويحافظان 
على التنسيق والتعاون الوثيقني في األمم املتحدة وغيرها من 
املنظمات الدولية، ويعززان محادثات السالم في القضايا الساخنة، 
سعيا إلى حتقيق التضامن والتعاون والسالم واالستقرار الدائمني 
في املنطقة. ويؤمن البلدان بأن تتشــارك البشرية مبستقبل 
واحد، وال ميكن خلق مســتقبل جميل للبشرية إال بأن نتحد 

بقلب واحد، ونحشد القوة، ونتخذ إجراءات مسؤولة.

ملشاهدة الڤيديو

افتتاح مركز فحص العمالة في «مشرف» بطاقة تصل إلى ١٠٠٠ حالة يوميًا

السعيد: التدشني يأتي مواصلة للتنسيق مع اجلهات احلكومية املعنية لتخفيف الضغط على املراكز األخرى

الوزير د.خالد السعيد ود.محمد السعيدان ود.عبداهللا السند خالل جولة في املركز

عبدالكرمي العبداهللا

تيسيرا على املواطنني واملراجعني دشن 
وزير الصحة د.خالد الســعيد أمس العمل 
في مركز فحص العمالــة اخلامس بأرض 
املعارض في مشرف بطاقة استيعابية تصل 

إلى ١٠٠٠ حالة يوميا.
وقام السعيد بجولة تفقدية لالطالع على 
سير العمل بعد االفتتاح التشغيلي في املركز 
واآلليات التنظيمية املتبعة منذ بداية وصول 
املراجع وصوال إلى إجناز معاملته، مؤكدا ان 
افتتاح املركز اجلديد يأتي تواصال جلهود الوزارة 

بالتنسيق مع اجلهات احلكومية املعنية، لتخفيف 
الضغط على املراكــز األخرى، في ظل تزايد 
االقبال على فحص العمالة خالل هذه الفترة.

من جهته، أشار مدير إدارة الصحة العامة 
د.محمد السعيدان إلى أن املركز يحتوي على 
١٠ نقاط لتسجيل املراجعني واستراحة مكيفة 
لالنتظار بسعة ٥٠٠ شخص كما يضم ٤ غرف 
لألشعة و٢٠ عيادة لفحص الدم، موضحا انه 
يقوم على تقدمي اخلدمة في املركز نحو ١٦٠ 
شخصا ما بني طبيب وهيئة متريضية وفني 
أشعة واداريني، ويعمل ١٢ ساعة وعلى فترتني 

صباحية ومسائية.


