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االربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ محليات

جلسة «املخدرات هالكك»: تكاتف اجلهود للتصدي لآلفة واحلد منها

عبداهللا الراكان

أكد املشاركون في اجللسة 
احلوارية التي نظمتها «كونا» 
بعنــوان «املخدرات هالكك» 
التصــدي  أهــم عوامــل  ان 
للمخدرات واحلــد منها هو 
نشر ثقافة مجتمعية للوقاية 
من خطر اإلدمان بكل أنواعه 
والترويج له من خالل تكاتف 
جهود اجلهات املختصة في 

البالد.
وأضــاف املتحدثون في 
التــي  اجللســة احلواريــة 
أدارتهــا مديــر عــام (كونا) 
د.فاطمة السالم، ان لإلعالم 
دورا مهما في تسليط الضوء 
على مخاطر إدمان املخدرات 
الســلوك  وتأثيرهــا علــى 
النفسي والصحي واألسري.
وقــال الرئيس التنفيذي 
للمشــروع الوطني للوقاية 
من املخدرات (غراس) د.أحمد 
الشطي في مداخلته باجللسة، 
ان هنــاك عالمــات تدل على 
الهمس خالل  اإلدمان منهــا 
االتصاالت واالتصاالت التي 
تتبعها صحبة غير معروفة 
وفقــدان بعــض احلاجيات 
من املنزل وتدني املســتوى 
العنايــة  الدراســي وعــدم 
بالنظافة الشخصية وغيرها 
مــن األمــور التــي تالحظها 

األسرة.
وأكد الشــطي ان األسرة 
تعد حجر الزاوية في موضوع 
العالج مــن اإلدمان، وعلينا 
ان نكون «ســندا لهم وليس 
العقاب»، حيث انه ال يوجد 
شخص بذاته قادر على حل 

املشكلة كلها.
وكشــف انه خــالل وقت 
احلظر الكلــي أثناء جائحة 
كوفيد- ١٩ اكتشفت العديد 
من األسر إدمان أوالدها ومتت 
مالحظــة حاالتهم عن كثب، 
مضيفــا انه متت مســاعدة 
بعض هذه األســر للتصدي 

إلى احلاالت.
وأشار الشطي إلى ان هناك 
مظاهر جســدية تتمثل في 
عالمات واضحة على جسد 
املتعاطي منها وجود عالمات 
تعاطي احلقن على الذراعني 
وتغييــر الشــهية ونقصان 
الــوزن إلى جانــب اإلجهاد 

واألرق بصورة مستمرة.
وأضاف ان هناك مظاهر 
ســلوكية تتمثــل في أمناط 
تعامل الشخص بعد التعاطي 
وهي العزلة واالنطواء، حيث 
تكون العزلة على مرحلتني 
فــي بدايــة رحلــة التعاطي 
وســببها اخلوف من األهل، 
والثانيــة متأخــرة ويكون 

وهذا بدوره يرفع مســتوى 
الوعي وكيفيــة التعامل مع 

العالج من اإلدمان.
مسؤولية مشتركة

ومــن جهته، قــال رئيس 
وحدة اخلدمة النفسية في مركز 
عــالج اإلدمان التابــع لوزارة 
الصحــة يعقوب الشــطي إن 
هناك إشــارات تسبق اإلدمان 
وعالمــات واضحــة وتدهور 
عام في جميــع نواحي حياة 
املدمن سواء كان على املستوى 
الدراسي أو العملي أو الفكري 
أو السلوكي، مؤكدا انها إنذارات 
تســبق الوقــوع فــي براثــن 

املخدرات.
وذكــر ان مســألة اإلدمان 
ليست على مستوى فرد فقط 
بل هي مســؤولية مشــتركة 
جلميع أفراد املجتمع، مشيرا 
إلى ان الدولــة تقدم خدماتها 
من خالل مراكز عالج اإلدمان 
والتوعية من خالل املســاجد 
واحملاضــرات وغيره ومن ثم 
يأتي بعدها دور مراكز اإلدمان 

وأشار إلى ان املسار الثاني 
هو مســار منتصــف الطريق 
يحققها املريض خالل ٦ شهور 
يرمم بها كل ما مت خسارته من 
وضع وظيفي واجتماعي ومنط 

احلياة الصحي املريض.
وأضــاف انه ليــس هناك 
فرق بــني مريض أتى للعالج 
من تلقاء نفسه أو أتى مجبرا 
للعالج ألن املريض عندما يكون 
حتت تأثير املخدرات ال يعي وال 
يــدرك ما يحدث له إال بعد ان 
يفيق من محنته التي مير بها 
«ألننا نتكلم هنا عن تشويش 

وليس إرادة».
ولفــت إلــى أن األعــراض 
االنسحابية تؤثر بالعالج بعد 
االنتهاء ويبــدأ املريض يعي 
ما يحــدث ويدرك ان العزمية 
تكون خلــو يومه دون تعاط 
وهذا دليل كاف على أن املريض 
يستطيع ان يتجاوز باقي األيام 
مثلما مت جتاوز اليوم بأكمله.

وأكد أن مراكز عالج اإلدمان 
في وزارة الصحة ال تستطيع 
إجبار املريض على اخلضوع 

التواصل االجتماعي على تغيير 
ســلوك وفكر األفراد بطريقة 
كبيرة مع كثرة التعرض لها من 
قبل املتلقني، مؤكدة أهميتها إذا 
ما استخدمت بطريقة وقائية 

صحيحة.
وأوضحــت د.احلويلة ان 
احلمالت الوقائية حتتاج الى 
ثقافة مجتمعية لدى األفراد من 
اجل االنتباه وكشف أعراض 
اإلدمان لدى أحد أفراد األسرة 
فــي وقت مبكــر إضافــة إلى 
أهمية مالئمة أسلوب احلملة 
ومعلوماتهــا للفئات العمرية 

املستهدفة.
وأكــدت أن املدمــن ال يقع 
ضرره على شخصه وأسرته 
فحسب بل ميتد لشمل جميع 
املجتمــع والدولــة وأمنهــا 
االجتماعي، مشيرة إلى ضرورة 
مشاركة الدولة األسرة في بناء 
نشئها خاصة في زمن العوملة 

والعالم االفتراضي.
وبينــت د.احلويلة أهمية 
دعــم دور األســرة وبنائهــا 
ملواجهة املؤثــرات اخلارجية 

في العالج احلقيقي للحالة.
وبني ان هناك عملية تقييم 
للحالة املرضية والتفريق بني 
تعاطي املريض ومرحلة إدمان 
املريض وأن أغلب األحيان ال 
يأتــي املتعاطي منــذ املراحل 
األولــى لألســف وهــذا خطأ 
كبير ويأتي بعد تدهور احلالة 

الصحية له.
وأوضــح انــه يتــم البدء 
التقليدية  العالجية  باملراحل 
بإزالة التأثيــر الكيميائي من 
اجلسم وهي تشبه اإلنفلونزا 
احلادة جدا ويتم التعامل مع 
هــذه األعــراض بشــكل طبي 
وبعدها تتم مرحلة بناء الدافع 
وان يعترف املريض في قرارة 
نفســه انه مريــض فعال كي 
يتم االنســجام وتفهم احلالة 

الصحية في داخله.
وأفــاد بأنــه تبــدأ مرحلة 
التأهيل املتقدم وهي ان يأتي 
بفترات صباحية بدل اإلقامة 
وحضور احملاضرات والفحص 
بشكل دوري وعشوائي بعض 

األحيان.

اإلجباري للعالج وال أحد ميلك 
هذا احلق.

من جهتها، قالت أســتاذة 
علم النفس في جامعة الكويت 
د.أمثــال احلويلــة ان اإلدمان 
يعد من املوضوعات الشائكة 
وهي من املوضوعات القدمية 
واملتجددة باســتمرار مشددة 
على أهمية االعتراف بوجود 
مشكلة اإلدمان ومعرفة حدودها 

وإحصائياتها احلقيقية.
وأضافت احلويلة أنه البد 
من توحيد اجلهود الرســمية 
مــن املؤسســات احلكوميــة 
واألهليــة مــن خــالل وضــع 
سياسات واستراتيجيات عامة 
و«مبتكرة» لطرق الوقاية من 

اإلدمان.
وأشارت إلى خطر وسائل 
التواصل االجتماعي ودورها 
«ذو احلدين» في قضية اإلدمان 
والترويج لهــا وقدرتها على 
الوصــول الــى فئــات عمرية 
مختلفة بسرعة أكبر من وسائل 

اإلعالم التقليدي.
وأشارت الى قدرت وسائل 

التــي تســتهدف النــشء في 
كل مكان الى جانب مســاندة 
جهات الدولة ومؤسساتها في 
القيام بدورهــا املناط بها في 

هذا الشأن.
وذكــرت أن اإلدمــان فــي 
السنوات األخيرة أخذ منحى 
وأشــكاال كثيرة ومبتكرة في 
طرق الترويج واإليصال لها، 
مشــيرة إلى قدرة العديد من 
أنواع املخدرات احلديثة على 

إتالف خاليا الدماغ.
حرب عابرة للقارات

وبدوره، قال املقدم محمد 
العارضي مــن اإلدارة العامة 
ملكافحــة املخدرات في وزارة 
الداخلية ان آفة املخدرات تعد 
حربــا عابرة للقارات وتعمل 
اإلدارة على التصدي لها من 
خالل استراتيجية عملت عليها 
لتجفيــف منابعها واحلد من 

انتشارها في البالد.
العارضــي ان  وأوضــح 
اإلدارة قامــت في الســنوات 
األخيرة على تكثيف العمليات 
امليدانية لضبط جتار ومروجي 
املخدرات فضال عن التوســع 
بالتنســيق الدولي بالتعاون 
مع الدول وإنشاء مكاتب في 
احلــدود البريــة والبحريــة 
واجلويــة لضبــط املهربــني 
بالتعاون مــع اإلدارة العامة 

للجمارك.
وعلى الصعيــد الوقائي، 
أضاف العارضــي ان اإلدارة 
أطلقــت عــددا مــن البرامــج 
املــدارس  اســتهدفت طلبــة 
واملعاهــد واجلامعات وأفراد 
املجتمع للتوعية من أضرار 
املخــدرات مــن خــالل مراكز 
تنمية املجتمع املنتشــرة في 

البالد.
وأفاد بأن اإلدارة استحدث 
مؤخــرا برنامجــا يالمــس 
الشريحة املوقوفة لدى اإلدارة 
بتهمــة التعاطــي مســتفيدة 
من تواجدهم لفهم األســباب 
والعوامل التي أدت إلى توجهم 
للتعاطي ومســاعدتهم على 
العالج والوقائية من تكرارها 

أو التوجه لها من اآلخرين.
وبني ان املواد التي تستخدم 
متنوعــة ومختلفة وبعضها 
مواد طبيعية وأخرى كيميائية 
فضال عن العقاقير الطبية التي 
تستخدم من غير وصفة طبية، 
الفتا إلى أن مادتي «الشــبو» 
و«الالريكا» تعــد أكثر املواد 
التي يتم ضبطها مع املتعاطني.

وعلى هامش اجللسة أقيم 
معرض مصغر عن اآلالت التي 
تستخدم في تعاطي املخدرات 
باإلضافة إلى املواد الكيميائية 

املخدرة.

املشاركون فيها أكدوا ضرورة نشر ثقافة مجتمعية للوقاية من خطر اإلدمان بكل أنواعه والترويج له

(ريليش كومار) د.فاطمة السالم ورئيس جمعية الصحافيني الزميل عدنان الراشد ود.أحمد الشطي ويعقوب الشطي ود.أمثال احلويلة واملقدم محمد العارضي ومحمد املناعي وعصام الغامن مع املشاركني في الندوة 

ســببها ان بيئة األســرة لم 
تعد هي البيئة املناسبة لهذا 

الشخص.
وذكر الشــطي أن العزلة 
في املرحلة الثانية هي بسبب 
انتمائه إلى شــلة التعاطي، 
حيث ينفتح على من يؤيده 
بسلوك التعاطي من املتعاطني 
واملروجني مــا يترتب عليه 
اإلهمال في املظهر اخلارجي 
والتقاعس عن أداء الواجبات 

واختالق األعذار.
وقال انه علينا مسؤولية 
التفهم وكيفية فهم املشكلة 
ونــوع املخــدر املســتخدم 
واالستعانة بالدعم الصحي 
وأيضا االجتماعي، مشيرا إلى 
ان جمعيــات النفع العام ال 
تترد في مد يد العون لألسر 
وعلينا أال نتردد بالتواصل 
مــع اجلهــات املعنيــة لدعم 

األسرة وإنقاذ أبنائنا.
وأوضح الشطي أن هناك 
جوانب تشــريعية تتعامل 
مع املدمن علــى أنه مريض 
وعلينا عالجه وليس عقابه 

بعض من املواد الكيميائية املخدرةد.فاطمة السالم ود.أحمد الشطي ويعقوب الشطي ود.أمثال احلويلة واملقدم محمد العارضي خالل اجللسة احلوارية

أمثال احلويلة: البد من توحيد اجلهود احلكومية واألهلية لوضع سياسات عامة للوقاية من اإلدمانأحمد الشطي: األسرة حجر الزاوية في عالج اإلدمان وعلينا أن نكون «سندًا لهم وليس العقاب»
محمد العارضـي: تكثيف العمليـات امليدانية لضبـط جتار ومروجي املخـدرات واملهربنييعقوب الشطي: ليس ملراكز عالج اإلدمان إجبار املريض على العالج وال أحد ميلك هذا احلق

ملشاهدة الڤيديو

«اجلمارك» تبدأ «التراسل اإللكتروني» للشركات واألفراد
محمد اجلالهمة 

أعلن مدير عام اإلدارة العامة للجمارك 
ســليمان الفهــد، عن بدء العمل الرســمي 
باملنصــة اخلاصة بالتراســل اإللكتروني 
للشركات واألفراد للوارد والصادر كقناة 
أساسية في إرســال واستقبال املراسالت 
والكتب آليا، مشــيرا الى ان هذه اخلطوة 
اســتكماال للنهج الشامل للتحول الرقمية 
بقطاعات اإلدارة، وسعيا لتعزيز قدراتها 
في رفع كفــاءة التشــغيل وتوفير أمناط 
متعددة لشركاء العمل من املجتمع التجاري.

وقال الفهد انه خالل املراحل التجريبية 
التي مت تدشينها بنهاية ٢٠٢٢ متت تهيئة 
اخلدمــة، ومــع بدايــة ٢٠٢٣ مت تفعيــل 
االستخدام الرســمي لها من قبل قطاعات 
املجتمع التجاري من األفراد والشــركات، 
ووصلــت عمليــات التســجيل والتوثيق 
إلكترونيــا ألكثر من ١٠٠٠ شــركة وفرد، 
وبــدأت الشــركات واألفراد املســجلني في 
تداول املراســالت اخلاصة بهم عن طريق 

آليات إلكترونية.
وذكر ان املنصة تتيح استقبال املراسالت 
إلكترونيــا وربــط وتوجيــه املراســالت 

لقطاعات اإلدارة على مستوى جميع املواقع 
اجلمركية وفقا للدورة املســتندية املهيأة 
في إطار تنظيــم وحوكمة يضمن التدفق 
السلس واملتكامل التخاذ إجراءات مباشرة 
والتعامل مع طلبات شركاء العمل، والذي 
يسهم في سرعة تبادل املراسالت  واملعامالت 
إلكترونيا، ورفع جودة اخلدمات احلكومية 
الرقمية تســهيال على كل شــركاء العمل، 
ومبا يدعم السياســات واإلستراتيجيات 
احلكومية التي تســتهدف االســتفادة من 
التقنيات للوصول إلى حكومة رقمية فاعلة 

محورها املواطن.

الفهد: املنصة تتيح استقبال وتوجيه املراسالت آلياً على مستوى جميع املواقع اجلمركية

سليمان الفهد

«اإلطفاء» تستبق منح شهادة إيصال التيار بزيارات ميدانية
قام فريق من قوة اإلطفاء العام برئاسة 
نائب رئيــس قوة اإلطفاء العــام لقطاع 
الوقاية اللــواء خالد عبداهللا فهد صباح 
امس بزيارة ملشروع مجمع ومواقف «ذا 
وير هاوس» في منطقة جنوب الصباحية، 
وذلك للكشف الوقائي على تركيبات معدات 
اإلطفاء متهيدا ملنح شهادة إيصال التيار 
الكهربائــي، حيــث يعتبر من املشــاريع 
اخلاصة الكبرى املقامة على مساحة أكبر 

من ١٠٠ ألف متر مربع.
وقــال اللواء خالد فهد ان هذه الزيارة 
تأتي بهدف املتابعة ودعم وتسريع عملية 
إجنــاز املشــاريع احلكوميــة واخلاصة، 
وخصوصــا الكبــرى منهــا ذات الطابع 

اخلاص.

عدد من ضباطها تفّقدوا مشروع مجمع ومواقف «ذا وير هاوس» جنوب الصباحية

اللواء خالد عبداهللا فهد وضباط من «اإلطفاء» خالل اجلولة

«األشغال» تعاملت مع ١٥٩ بالغًا خالل األمطار

عاطف رمضان و«كونا»

فيما ســاد األجــواء أمس طقــس مائل 
للبــرودة وغائــم جزئيا مــع وجود رياح 
شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 
تراوحت بني ١٥ و٥٥ كيلومترا في الساعة، 
قالت إدارة األرصاد اجلوية إن نشاط هذه 
الرياح الشمالية الغربية يعود إلى دخول 
املرتفــع اجلــوي مما يزيد من اإلحســاس 

ببرودة الطقس.
وعن كمية األمطار التي سجلت أمس األول 
على مختلف مناطق البالد، ذكرت اإلدارة أن 
أعالها كان في منطقة العبدلي شــمال البالد 
بواقع ٥١ مليمترا ومبدينة الكويت ٣٨ مليمترا 
وفي مطار الكويــت الدولي ٣١ مليمترا وفي 

الوفرة ١٥ مليمترا. 

وفي السياق ذاته، قالت وزارة األشغال 
العامة انها استقبلت ١٥٩ بالغا اثناء احلالة 

املطرية التي مرت بها البالد امس األول.
وأكدت الوزارة في تصريح صحافي ان 
كل البالغات املتعلقة باألمطار مت التعامل 
معها بشــكل كامل ووفق الطرق واخلطط 
املعمول بها، الفتة الى ان محافظة العاصمة 
جــاءت في املرتبة األولى بـ٤٢ بالغا تلتها 
الفروانية بـ٣٠ بالغا ثم اجلهراء بـ٢٦ وحولي 
بـ٢٤ واألحمدي بـ ١٩ بالغا ومبارك الكبير 

بـ١٨.
وذكرت ان التعامل مع البالغات مت وفق 
خطط مسبقة وبتعليمات من وزيرة االشغال 
ووزيرة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
د.أمانــي بوقماز ومبتابعة وكيلة الوزارة 

م.مي املسعد.

«األرصاد»: «العبدلي» سّجلت أعلى معدل بـ ٥١ ملم والوفرة األقل بـ ١٥ ملم

(هاني الشمري) كمية األمطار التي سقطت على العاصمة أول من أمس بلغت ٣٨ مليمترا  


