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إنهم يســتهدفون بيوتنا في 
الليل والنهار.

إنهم يستهدفون طالبنا وشبابنا 
على مدار الوقت مبغريات متجددة!
هل توجد مخدرات تستهدف 

عيالنا في املدارس؟
مسؤولية من محاربة هذه اآلفة 

القذرة؟
الرســمية  التصريحات  ولَم 
حتاول دائما طمأنتنا، لكن عندما 

نرى الضبطيات نرتعب؟!
أليس عدم النكران هو بداية احلل؟

أليست مواجهة املشكلة أجدى من الهروب إلى األمام؟
ما طرق الوقاية حلماية أجيالنا من املخدرات في املدارس؟

إنهم يعرضون بضاعتهم امللعونة في أجمل األشكال واأللوان، قاتلهم 
اهللا، فأين احلل؟

إنها سموم منتشرة تستهدف األطفال والشباب عندما يقع نظرك عليها 
جتدها مغرية في ألوان زاهية وهي في حقيقتها موت زؤام!

أيها القراء الكرام: إن املوضوع شــائك جدا وخطر، فكيف ميكن أن 
نساعد كل هؤالء املراهقني والشباب على جتنب املخدرات؟

اآلن مجتمعنا في مشهد مفتوح مع املروجني لهذه السموم امللونة القاتلة.
مــن خالل الواقع املعيش ومتابعاتي الصحافية وتصدينا لهذه اآلفة 
من خالل حمالت التوعية وجدت ان اخلالفات الزوجية واملشاكل األسرية 
وتناول الكحوليات أو إدمانها توصلك حلالة إدمان املخدرات، إضافة الى 
احلاالت النفســية وما يتعرض له الشباب من ضغوط وعوامل نفسية 
واجتماعية، ما يؤدي بهم الى هاوية تعاطي املخدرات، إضافة الى وجود 
أحيانا تاريخ عائلي في قضية تعاطي املخدرات، فاألب واألم أحيانا يجران 

األبناء لألسف لإلدمان إن كانا مبتلني، إضافة الى وقت الفراغ القاتل!
كما ان القلق والتوتر واملشكالت الصحية والنفسية والسلوكية وسوء 
املعاملة وقلة التقدير والشعور بالرفض االجتماعي، كلها عوامل مساعدة 

للدخول الى عالم إدمان املخدرات.
البيت واملدرســة واجلامع لها دورها فــي الوقاية من املخدرات في 
املجتمع من خالل حمالت التوعية وما يعني األبناء على عدم الوقوع في 

مخاطر التعاطي واإلدمان على املخدرات.
وأنا في رأيي الشــخصي كنت أشــاهد الدور العظيم الذي تقوم به 
املدرســة يوم كانت تخرج لنا القادة والساسة وصفوة املجتمع وتراجع 
دورها اليوم بكل أســف فما عادت تربي وفقدت املدرســة وهجها بعد 
تنازلها عن أدوارها احلقيقية إذ بدأت تركز على جانب املفاهيم واملبادئ 

وامليول وتركت السلوك!
ومع اختفاء الدور الرقابي للسلوك، كلمة اآلباء األولني للمعلمني القدامى 
(لك حلم صافي ولنا العظم)، ضيع ضعف مديري املدارس سطوة اإلدارة 
املدرسية بتنازالتهم وطغيان طاووسية ولي األمر وضاعت هيبة املعلم!

اليوم نريد وزير تربية خارجا من رحم قاعات الدرس والعلم ونريد 
إدارة مدرسية حازمة وولي أمر متفهما وكذلك مدرس رسالي ال موظف 
يعد األيام ليقبض الراتب، وخذوها مني حكمة: وزير ليس له ست أصابع 

راح يفشل ألنه لم ميسك إصبع طباشير!
نريد ناظرا مثل األستاذ محمد عبدالرحمن الفارس واألستاذ عبدالرحمن 
بوزبر وفهد البحوه واألستاذ جمعة ياسني، وناظرات مثل زينب عبداهللا 
وبيبي احملبوب ونادية احلريص ومرمي احلسينان، وغيرهم كثر يصعب 

تعدادهم!
إن عمليات الغش في االمتحانات قد تقود الى اإلحباط والســقوط 
في اإلدمان، ما يتطلب بدء حمالت توعية عن الغش ومساوئه وأضراره 

وعالقة هذا باإلحباط واالنكفاء باجتاه الى املخدرات.

ومضة: هناك محاوالت مستميتة من 
(خاليا ظالمية) تســتهدف طلبتنا 
وتالميذنا وشــبابنا في مختلف 
املدارس، مما يتطلب تنظيم حلقات 
دراسية وتوعوية لالختصاصيني 
النفسيني واالجتماعيني واملعلمني 
واإلعالميني واألمــن الوقائي وكل 
مؤسسات املجتمع املدني الكويتي 
املســؤولة عن التوعيــة إلحباط 
املخططات التي تستهدف مدارسنا 

وعيالنا.
إن عصابــات املخــدرات التي 
تســتهدف طالبنا هي باختصار تقدم لهم هذه الســموم الضارة على 

شكل هدايا مجانية الى ان تضمن بيعها وانتشارها في هذه األوساط.
إن علينا مراجعة جداول الطلبــة حفظا ألوقات الطلبة وتوزيع 
احلصص وتفعيل املواد املساعدة مثل األنشطة الرياضية واالجتماعية 
والثقافية لربط فئة املعلمني بالطلبة، وكما يقولون: الوقاية خير من 
العالج، فلقد كنا في مدارســنا في السبعينيات والثمانينيات نقدم 
برامج إرشــادية للطلبة تقوي األنا وتزيــد الثقة بالنفس وترفض 
الســلبيات ونهتم بكل البرامج العلمية والترفيهية وزيادة الثقافة 

الدينية والثقافية.

٭ آخر الكالم: على وزارة التربية اليوم وعلى وجه الســرعة إحياء وإبراز 
دور املعلم وإعطاؤه دوره ومسؤوليته في ممارسة دوره التربوي لتحفيز 
الطلبة وبث روح اإليجابية والتفاؤل وبيان أخطار املخدرات وأضرارها 
على الطلبة واملجتمع وتشــجيع الطلبة على احلوار املباشر ومناقشة 
كل القضايا بروح املســؤولية وااللتزام القيمي واملبدئي ومبشاركة مع 

االختصاصي االجتماعي باملدرسة.

٭ زبدة احلچي: آن األوان أن ينفض ولي األمر الطاووسية واألنا املتضخمة 
وميد يد التعاون مع اإلدارة املدرسية وقطاع املعلمني حملاربة املخدرات 
باحلديث واملصارحة واحلوار ومساعدة األبناء في انتفاء األصدقاء والقضاء 

على كل األسباب املؤدية إلى املخدرات.
إن املدرسة مكملة لدور املنزل، واألبناء الطلبة بحاجة الى إدارة مدرسية 
متوازنة متتلك اخلبرة اإلدارية والقدوات وتدعم كل املبادرات التي تقرب 
ولي األمر من املدرس والطلبة ألن اآلباء هم باألســاس قدوات ألبنائهم. 
وخذوها نصيحة، أب يشــرب السجائر ال يستطيع أن يقنع ابنه بعدم 

شرب الدخان ألنه ميارس هذا،
وفي رأيي، هذا بداية اإلدمان على كل ممنوع لألسف.

آن األوان أن ندرس هذه الكارثة عبر مؤسسات أمنية وتربوية واجتماعية 
وجمعيات النفع العام كل في تخصصه، تقدم لنا دراسات محكمة توضح 
حجم مأساة املخدرات في مدارســنا خاصة ان هناك من يقول لعيالنا: 

جرب ما راح تخسر شي!
إنني أنبه وأحذر وأرجو االلتفات الى مدارسنا وعيالنا املستهدفني، 
وعلى وزارة الداخلية ان تواصل جهدها املشكور في هذا اجلانب، غير 
ان الفراولة احلمراء التي تســتهدف طالب املدارس واجلامعات تتطلب 
جهودا رقابية من مختلف أجهزة الدولة ملنع هذه السموم من الوصول 
إلى املدارس والفئات املستهدفة فيها، وأول هذه السموم التي وصلت 
الى جيوب طالبنا (السجائر) والتي انتشرت في املدارس خاصة الثانوية 
واجلامعة في خطوة اســتباقية بجعل الطالب يدخن ثم يدخل مرحلة 

اإلدمان على املخدرات.
صرخة مخلص محب لوطنه، أرجو أال تضيع أدراج الرياح!

.. في أمان اهللا.

ومضات

املخدرات تستهدف
«عيالنا» باملدارس!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

العنزي لـ «األنباء»: عالقات ثقافية
متجذرة بني الكويت ومصر

القاهرة - هناء السيد

شهدت أجنحة الكويت مبعرض 
القاهــرة الدولي للكتــاب في دورته

الـ ٥٤ التي حتمل عنوان «معا نقرأ.. 
نفكــر.. نبــدع» إقبــاال متميــزا من 
اجلمهور املصري والعربي املتواجد 
بالقاهــرة. وأكد مدير إدارة معارض 
الكتاب ومدير معرض الكويت الدولي 
للكتاب ســعد العنــزي في تصريح 
خــاص لـ«األنبــاء» عمــق العالقات 
الثقافية املمتدة واملتجذرة بني إدارة 
الدولــي للكتاب  الكويــت  معــرض 
والهيئــة املصريــة العامــة للكتاب 
واحلرص على تبادل املشــاركة في 
املعارض املختلفة بالبلدين الشقيقني. 
وذكــر ان األهميــة الثقافية ملعرض 
القاهــرة الدولي للكتــاب كونه أحد 
أكبر املعارض العربية مبنطقة الشرق 

األوسط واقدمها. 
أن املجلــس  العنــزي  وأضــاف 
الوطنــي للثقافة والفنــون واآلداب 
يشارك في املعرض بجناحني األول في 
القاعة الرئيسية للمعرض، أما اآلخر 
لبيع إصدارات املجلس الدورية فهي 
«من املسرح العاملي» و«عالم الفكر» 
و«عالم املعرفة» و«إبداعات عاملية» 
و«الثقافة العاملية» ومجلة «العربي» 

العلمية .  
وحتل اململكة األردنية ضيف شرف 
املعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل 
صالح جاهني شخصية العام، ورائد 
أدب األطفــال الكاتب كامــل كيالني 

شخصية معرض الطفل.
واجلدير بالذكر أن معرض القاهرة 
للكتاب هذا العام يضم ١٠٤٧ ناشــرا 
مصريا وعربيا وأجنبيا، من ٥٣ دولة، 
من بينها دول جديدة مثل األرجنتني 
وكولومبيا والدومينيكان، باإلضافة 
إلى قرابــة ٥٠٠ فعالية ثقافية تضم 
لقاءات مع مبدعني وكتاب ومفكرين 
وفنانني ورموز وقامات مصرية عربية 

وعاملية.

ً أكد أن أجنحة الكويت مبعرض القاهرة الدولي للكتاب تشهد إقباالً متميزا

سعد العنزي مع الزميلة هناء السيد

وكذلك «العربي الصغير» باإلضافة 
إلى الدراسات اخلاصة بإدارة البحوث 
والدراســات والتخطيط والسلسلة 
التراثية اخلاصة «من التراث العربي».

وتبلغ إصدارات املجلس الوطني 
للثقافــة واآلداب مــا يزيد على ٣٠٠

اصدار مختلف، كما شاركت جامعه 
الكويت بجناح كبير يضم إصدارات 

متنوعة شهدت إقباال شديدا.
وأضــاف العنــزي أن مشــاركة 
الكويت في هذا املعرض تأتي إلبراز 
دور الكويــت الثقافــي فــي احملافل 
الثقافية وحرصها على دعم الثقافة 
العربية وإفادة القراء والباحثني من 
خالل اإلصدارات الثقافية والدراسات 

«الكهرباء»: االنتهاء من الثلث األول
من برامج صيانة محطات القوى وتقطير املياه

دارين العلي

أكــدت مصــادر مطلعــة فــي 
وزارة الكهربــاء واملاء ان عمليات 
القــوى  الصيانــة فــي محطــات 
الكهربائيــة وتقطير املياه جتري 
وفــق البرامج املوضوعة في فترة 
الصيانة الشتوية، حيث ينخفض 
حجم االســتهالك، وذلك استعدادا 
للموســم املقبل. وقالــت املصادر 
انه مت االنتهاء من الثلث األول من 

البرامج ســواء لوحــدات اإلنتاج 
الكهربائية او املقطرات املائية، حيث 
بلغت نسبة اإلجناز حتى اآلن أكثر 
من ٣١٪ بالنســبة للمقطرات و٣٢

بالنسبة لوحدات اإلنتاج الكهربائي 
في احملطات الـ ٦ التابعة للوزارة. 
وأوضحــت املصــادر ان برنامــج 
الصيانة لهذا العام يشمل صيانة 
٩٠ وحدة توليد كهربائية، اي ٨٣٪ 
من إجمالي الوحدات وصيانة ٥٧

وحدة تقطير، مبا يعادل ٩٧٪ من 

إجمالي وحدات التقطير. ولفتت إلى 
ان عمليات الصيانة تشــمل أيضا 
إضافة إلى صيانة وحدات حتلية 
املياه بتقنية التناضح العكسي في 

الزور اجلنوبية والشويخ.
وأكــدت املصــادر أن العاملــني 
في محطات القوى من مهندســني 
وفنيني وبالتنســيق مــع مقاولي 
عقــود الصيانــة يشــاركون فــي 
عمليات الصيانة واإلشــراف على 

جميع األعمال اخلاصة بها.

وفق البرامج املوضوعة استعداداً للموسم املقبل


