
الذي يقلقني كثيرًا؛ مجموعة الظواهر السلبية التي أراها تزداد بشكل خطير وتهدد 
األمن واالستقرار، والتي تستحق منكم املزيد من االهتمام واملتابعة والقضاء على تأثيراتها 
السلبية على الوطن واملواطنني. ومن ذلك تزايد حاالت تعاطي املخدرات واملسكرات األخرى 
بني شبابنا، والتي أصبحت ظاهرة خطيرة تفتك بتزايد ملحوظ بأرواح شبابنا دون هوادة 
أو رحمة، ومع تقديري للجهود التي يبذلها إخوانكم في اإلدارات املعنية مبكافحة هذه 
الظاهرة؛ إال أن جهودًا مضاعفة يجب أن تبذل بأسرع وقت ممكن، للحد من تزايد انتشار 

هذه احلبوب واملخدرات واملمنوعات الضارة األخرى واحلد من تعاطيها. 
من كلمة لسموه خالل زيارته لنادي ضباط الشرطة بتاريخ 2012/8/1

ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد

 ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
حفظه الـله ورعاه



اإجنازات

على ال�سعيد الوطني



اإجنازات

على ال�سعيد الوطني

إننا نفخر في الكويت، ويحق لنا أن نفخر، مبا 
حققناه من إجنازات على صعيد الوقاية من املخدرات 

ومكافحتها وعالجها، فقد استطعنا بحمد الله أْن 
نحقق تكاملية رائعة تقوم على الدرس واحلساب بكل 

دقة وإتقان، فقد حددنا املشكلة منذ زمن طويل، 
وبدأنا بالعمل على حلها من خالل التنسيق بني جهات 

مختلفة في اجلهات احلكومية واألهلية، فكان أن 
تضافرت اجلهود وتكاتفت لسد أي ثغرة ميكن أن 

تنفذ منها تلك السموم إلى بيوت الكويت وإلى أبنائها 
وبناتها.

إن وزارة الداخلية قامت بحشد كل طاقتها 
وإمكاناتها في سبيل مكافحة املخدرات؛ من خالل 

رصد املنافذ البرية والبحرية واجلوية، ومتكنت 
بفضل الله ثم سهر ضباطها وأفرادها املخلصني 
من ضبط كميات هائلة من املخدرات بأشكالها 

املختلفة القدمية واجلديدة واملتجددة، حيث ال ميل 
جتار املوت من ابتداع طرق وأساليب ثعلبية للوصول 
إلى كل شرائح املجتمع ألهداف؛ الهدف املادي منها 
هو األقل ضرراً، ويليه الصحي، ويتربع عليها ذلك 

الضرر املجتمعي اخلطير الذي يهدد مستقبل الدولة 
بشكل كامل ومباشر.

ولم يكن دور وزارات الدولة األخرى مثل وزارة الصحة 
ووزارة التربية ووزارة اإلعالم وكافة الوزارات األخرى 

بأقل من دور وزارة الداخلية، فقد قامت تلك الوزارات 

بكل اجلهود املمكنة بل تعددت ذلك إلى طرح مبادرات 
صحية وتربوية وإعالمية وتقدمت باقتراحات كان 

لها أكبر األثر في السيطرة على مشكلة املخدرات في 
الكويت ليتم تقليصها إلى حدود دنيا كما تظهر ذلك 
بكل وضوح وجالء اإلحصائيات السنوية الدورية في 

ما يخص قضية املخدرات.
وقد كان دور املؤسسات األهلية والقطاع اخلاص 

دوماً حاضراً معنا وعلى طول اخلط، يدعم كل 
نشاطاتنا ويساندنا وميدنا بالتأييد والدفع املعنوي 

واملادي، وخاصة ملشاريع مثل املشروع التوعوي 
للوقاية من املخدرات  الذي يعمل حتت مظلة 
اللجنة الوطنية للوقايـة من املخدرات، والذي أثبت 

وجوده في كل احملافل الدولية املتعلقة باملخدرات بل 
وبات وجوده من مقومات تلك احملافل والفعاليات 
ملا توصل إليه من نتائج مميزة من خالل فعالياته 

املبتكرة من حمالت إعالمية وندوات وورش وزيارات 
ميدانية وغيرها.

وال بد من شكر كل من ساندنا في وقاية شبابنا 
وبناتنا من املخدرات، ونخص بالذكر جميع الوسائل 

اإلعالمية الوطنية التي قامت مبسؤولياتها املجتمعية 
على خير وجه، وكل اجلهات واملؤسسات احلكومية 

واألهلية التي صارت شعاراتها طبعة دائمة على 
كل منشورات فعاليات اللجنة الوطنية للوقايـة من 

املخدرات إميانا مبجتمع سليم ووطن آمن.

ال�سيخ اأحمد احلمود *

� النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخليـة رئيس اللجنة الوطنية للوقايـة من املخدرات.
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العنوان: الكويت - �سلوى - ق 11 -

�سارع حممد و�سمي الو�سمي - عمارة 4

الإ�رشاف العام

د. اأحمد ال�سمدان

رئي�س التحرير 

د. اأحمد ال�سطي

نائب رئي�س التحرير

د.طارق البكري

م�ست�سار التحرير

د.عبدالـله بدران

مدير التحرير

ن�سرين املغربل

مدير العالقات العامة

خالد الف�سلي

اإخراج

خالد كالرجي

جملة توعوية جمتمعية 

لتعزيز �سحة اليافعني

أسعدنا جتاوبكم مع العدد التجريبي من  الذي صدر في يونيو 
املاضي، فقد استقبلنا بكثير من السرور مالحظاتكم القيمة التي 
أفادتنا كثيرًا، ومت تسجيل وتوثيق مالحظاتكم من حيث الشكل 
واملضمون، وعملنا في هذا العدد على إضافة الكثير من اجلوانب، 
وزيادة بعض املوضوعات بهدف الوصول إلى أفضل التطلعات املمكنة 

في حدود اإلمكانات املتاحة.
ونحن في  من أهم أهدافنا التواصل الدائم فيما بيننا، ألَنّ 
التواصل هو أساس العمل الذي قام عليه املشروع الوطني للوقاية 
، باعتباره مؤسسة اجتماعية تعمل في خدمة  من املخدرات 

جميع أفراد املجتمع.
ومع إنطالقة العدد اجلديد، وبدء مسيرة هذه املجلة املباركة بإذن 
الله، يسعدنا أن نتلقى مالحظاتكم باستمرار، كما أننا نرحب بتلقي 
مشاركاتكم على عنوان املجلة، لننشرها في أعداد الحقة، ويسرنا أن 
ينتظم صدور أعداد املجلة شهريًا بدءًا من هذا العدد، ألننا أردناها 
جسرًا مميزًا للتواصل املستمر بيننا وبينكم.. آملني أن يكون العدد 

األول في مستوى الطموح والرجاء..

نحن في الكويت اعترفنا بأن لدينا مشكلة، وقررنا أن نخوض معركة 
ضد املخدرات، فانطلقت  عام 1999 لتبشر ببداية مرحلة جديدة 
حمالتنا  على  فأكثر  أكثر  للتعرف  ندعوك  ونحن  النصر.  حليفها 
وأنشطتنا.. وندعوك لتتبنى القيمة التي نسعى لنشرها.. وندعوك 

لكي يكون لك دورك الفعال في احلرب ضد املخدرات.

هــيــئـــة

الإ�سراف

رئي�س الهيئة: د. أحمد السمدان

الأع�ساء: 

د. بدر الشيباني - د. حمود القشعان - منى اللوغاني - د. أحمد الشطي - وليد احلمادي

Tel.: +965 22496227/3 - +965 22496230 , Fax: +965 22496228, P.O.Box: 1187 Dasaman, 15462 state of kuwait, wwww.ghiras.org

@ghirasproject facebook.com/ghiras.fan youtube.com/ghirasproject www.ghirasproject.wordpress.com

كلمة العدد
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يف هذا العدد

يوري فيدوتوف 

املدير التنفيذي 

- نيويورك: 

املخدرات تقتل 

200 األف �سنويًا

34

د. كرميي املدير 

الإقليمي - القاهرة: 

املوؤثرات العقلية 

كالكبتاجون الأكرث 

انت�ساراً يف اخلليج 

حاليًا والهريويني 

قادم بقوة

30

الطالب ال�سقيح جنُم حملة 

)معلمي �رس متيزي(

اأ�رسار 

التفوق والنجاح

14

08

مكتب الأمم املتحدة املعني باجلرمية واملخدرات
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الوالدان قدوة ألبنائهما، وال شك أَنّ 
في حتليهما باخللق القومي والتدين 
السليم حفظاً لألبناء من السلوك 

املنحرف لقول احلق سبحانه وتعالى: 
)وليخش الذين لو تركوا من خلفهم 

ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا 
الله(. 

كما ال يفوتنا تأكيد أن أبناءنا في 
مرحلة املراهقة ميرون مبرحلة 

النمو والبحث عن مبادئ لالنتماء 
اليها، وقد يؤدي ذلك لقبول ضغوط 

األصدقاء، لذا ينبغي على 
الوالدين تعليم األبناء 

االعتماد على أنفسهم، 
والثقة في قراراتهم 

املبنية على حسن 
التقدير، وعدم 

االنحراف 
خلف قرارات 

اآلخرين، 
وتعليمهم احلقائق 

واملخاطر الناجمة عن 
استعمال اخلمور 

واملخدرات، واظهار حرمتها وأثرها 
على النفس واملجتمع، وتذكيرهم 

بكل ما جاء من آيات في احلفاظ 
على النفس وصونها من املهالك، 

ومساعدتهم على اكتساب املهارات 
التي ترفع من قدراتهم املعرفية 

لوقايتهم من ضغوط املجتمع.

كلمة  

�صاركهم...

ا�صمعهم... حاورهم

حتلي الوالدين 

باخللق القومي 

والتدين ال�سليم 

يحفظ الأبناء

من النحراف

يجب تعريف الأبناء 

باحلقائق واملخاطر 

الناجمة عن 

ا�ستعمال اخلمور 

واملخدرات واظهار 

حرمتها واأثرها 

على النف�س 

واملجتمع

د. اأحمد ال�سمدان *

. � األمني العام للجنة الوطنية للوقاية من املخدرات و رئيس جلنة اإلشراف على مشروع 
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اأوهام ال�سعادة 

والرجولة والقوة 

م�سيدة املتعاطي 

القاتلة 

اأف�سل الأوقات 

للحديث عن خطورة 

املخدرات

مع الأبناء هي 

اأوقات ال�سرتخاء 

والراحة

وملا كان تعاطي النشء للمخدرات 
يبدأ بأسباب مختلفة ومعقدة 

وتدخل عناصر عدة في االنزالق 
نحو اإلدمان مثل اآلباء واألصدقاء 
واملدرسة واإلعالم واملجتمع، لذلك 
وجب مشاركة كل هذه العناصر في 

برامج التدخل الوقائية، ألَنّ اشراكها 
يساعد النشء في بناء الدفاعات 

النفسية السليمة التي تقف في 
وجه محاوالت جتربة أو تعاطي 

املخدرات، فإذا ما وثق هؤالء النشء 
في أنفسهم، فانهم سيكونون بعيدين 
عن احتمال تعرضهم خلطر اإلدمان، 
حيث نحتاج من األسرة أن تكون لها 

سياسة تربوية واضحة، فالتزام األب 
واألم باحلدود الدينية السليمة هو 

أساس لسياسة أسرية سليمة. 
 كما ال يفوتنا في هذا الصدد 

التركيز على أهمية احلاجة لنشاط 
وقائي مشترك بني األسرة والهياكل 
االجتماعية احمليطة من نواد وأندية 

رياضية وغيرها من املؤسسات 
األخرى، إلى جانب أهمية منحهم 

كثيراً من الوقت حلمايتهم من جتار 
املخدرات وأصدقاء السوء الذين 
يسعون خلفهم، واالستماع اليهم 

واإلجابة عن تساؤالتهم واعطائهم 
املعلومات الدقيقة عن املخدرات 
واخلمور، وحتى يكون ذلك دقيقاً 

يجب اإلملام بقاعدة معلومات سليمة 
عامة عن املخدرات تكفي للرد على 
تساؤالتهم، ذلك أَنّ جتار املخدرات 

يروجون لها، بأنها تعطي السرور 
والرجولة والقوة، وذلك يحتاج منا 
الرد السليم على هذه االيحاءات 

املغرضة.
وال يفوتنا اإلشارة إلى أنه إذا كنا 

قد ذكرنا أَنّ أهم ركن من أركان 
الوقاية من املخدرات هو وجود 

قنوات االتصال مع األبناء، واالستماع 
ملشاكلهم، فإَنّ أفضل األوقات 

للحديث عن خطورة املخدرات مع 
األبناء طبقاً آلراء املختصني في 

هذا اجلانب هي أوقات االسترخاء 
والراحة، وقد يكون احلديث مناسباً 
عن ذلك عندما يكون هناك مشكلة 

منشورة في الصحف أو في التلفزيون 
عن مأساة شخص معني، وهنا ال بد 
من أهمية توضيح اآليات واألحاديث 
القرآنية والدينية عامة التي تتحدث 
عن خطورة املخدرات جلعل احلديث 

أكثر قبوالً وأسرع تأثيراً، وأخيراً 
نؤكد حرص اللجنة الوطنية للوقاية 

من املخدرات على وضع استراتيجية 
متكاملة للوقاية من تلك اآلفة 

واإلعداد لبرامج وقاية قائمة على 
أساليب علمية سليمة. 
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مو�سوع الغالف

مع بداية العام الدرا�سي.. دليلك اإىل اأ�سرار التفوق والنجاح

ال�ستعداد م�سوؤولية م�سرتكة... 

الطالب. املعلم. الأ�سرة

النجاح مطلب أساسي للجميع، ولكل جناح 
مفتاح وفلسفة وخطوات ينبغي االهتمام 

بها، ومفاتيح النجاح كثيرة متعددة اجلوانب، 
تتعلق بالطالب نفسه وكذلك باألسرة واملعلم 

واملدرسة، وفي هذا امللف خارطة طريق 

للتحصيل الدراسي، وخالصة جتارب ألساتذة 
متخصصني وطلبة ناجحني متفوقني، نضعها 

بني يديك عزيزي القارئ مبوبة؛ للطالب 
واملدرس وأولياء األمور، لتكون دلياًل للجميع 

نحو التفوق الدائم. 
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�  الطموح كنز ال يفنى: فال يسعى 
للنجاح من ال ميلك طموحاً، فكن 

طموحاً وانظر إلى املعالي.. فهذا هو 
سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول معبراً 
عن طموحه: »إن لي نفساً تواقه، متنت 
اإلمارة فنالتها، ومتنت اخلالفة فنالتها، 

وأنا اآلن أتوق إلى اجلنة وأرجو أن 
أنالها«.

� العطاء يساوي األخذ: النجاح عمل 
وجد وتضحية وصبر، فاعمل واجتهد 
وابذل اجلهد لتحقيق النجاح والطموح 

والهدف.. ومن جد وجد.
� غير رأيك في نفسك: اإلنسان ميلك 
طاقات كبيرة وقوى خفية يحتاج أن 
يزيل عنها غبار التقصير والكسل.. 
فأنت أقدر مما تتصور وأقوى مما 
تتخـيل وأذكى بكثـير مما تعتـقد.. 
اشطب كـل الـكـلمات السلـبية عـن 

نفـسك )ال أستطيع( وردد باستمرار 
)أنا أقدر إن شاء الله تعالى(.

� تذكر: النجاح يبدأ من احلالة النفسـية 
للفرد، فعـليك أن تؤمن بأنك سـتنجح 

بإذن الله، فالناجحون ال ينجحون وهم 
جالسون الهـون ينتظرون النجاح، 

وال يعتـقدون أنه فرصة حظ، وإمنا 
يصنعونه بالعمل واجلد والتفكير 

واحلب واستغالل الفرص.
� الفشل مجرد حادث وجتارب: ال 

تخش الفشل بل استغله ليكون معبراً 
لك نحو النجاح، ولم ينجح أحد دون 
أن يتعلم من مدرسة الفشل )اديسون 

مخترع الكهرباء قام بـ 1800 
محاولة فاشلة قبل أن يحقق إجنازه 

الرائع(.
� تذكر: الوحيد الذي ال يفشل هو من ال 

يعمل.
� امأل نفسك باإلميان واألمل، فاإلميان 
بالله أساس كل جناح، وهو النور الذي 

يضيء لصاحبه الطريق، وهو املعيار 

احلقيقي الختيار النجاح احلقيقي.. 
اإلميان مينحك القوة وهو بداية ونقطة 

االنطالقة نحو النجاح.
� اكتشف مواهبك واستفد منها: فأي 
إنسان هو كتلة مواهب وقوى داخلية 

يجب أن يستغلها صاحبها ويعمل على 
تطويرها.

� الدراسة متعة وطريق للنجاح: املرحلة 
الدراسية من أمتع حلظات احلياة، وال 
يعرف متعتها إال من جتاوزها والتحق 

بغيرها، فمتعة التعلم ال يضاهيها متعة، 
وخصوصاً إذا ارتبطت عند صاحبها 

بالعبادة.
� تنظيم الوقت: رغبة + إرادة + ممارسة 

+ جهد = متعة وجناح.

ملذاكرة ودراسة أفضل

أواًل: نصائح عامة للدراسة:
1 - املكان املناسب: فالـدراسة تشـتمل 
على نشاطـني رئيسيني هما )القراءة 

والكتابة(. ومن الضروري جداً البحث 
عن مكان منــاسـب لكال األمرين من 

ناحية املقعد والضوء والهدوء والطقس. 
2 - أربع طرق لكسب املعلومات: الرؤية 

واالستماع والتسمـيع والكتـابـة.
3 - جزء أوقات الدراسة: فمن األفضل 
حتديد فترات للدراسة تتخللها فترات 

للراحة، فهذا يحول دون اإلصابة 
باإلحباط أو اإلجهاد الذي قد يسببه 

التركيز ملدة طويلة، وهذا األمر 
يحـتاج لتخـطيط، وميكن استغالل 
أوقات الراحة هذه في أمور كثيرة 

منها: ممارسة لعبة ما أو دراسة مادة 
ثانية.

4 - التهيئة النفسية والذهنية: وذلك 
من خالل قراءة آيات من القرآن 

الكرمي بتأمل أو صالة ركعتني، تركز 
وتخشع فيهما، أو أداء بعض التمارين 
الرياضية، أو ممارسة التأمل لتهدئة 

النفس وتصفية الذهن من جميع 
املشاكل والهموم قبل بدء الدراسة.

5  - تبسيط الفقرات: التي تبدو صعبة 
إلى نقاط رئيسية واستخدام الترتيب 

الهجائي في حفظ املعلومات.

ثانيًا: طريقة القراءة: وهي طريقة 
فعالة مبنية على خمس نقاط وهي: 
1 - التصفح: وهي قراءة مقدمة الفصل 

ليكون لديك معلومات عامة عنه، ثم 
املرور على الصفحات التالية محوالً قراءة 

العناوين والكلمات البارزة وما كتب على 
الصور واألشكال البيانية.

2 - التساؤل: وذلك بتحويل الفصل 
وعناوينه إلى أسئلة.

خطوات ال�ستعداد 

للدرا�سة واملذاكرة

1- اخلص النية لله تعالى واجعل 
طلب العلم عبادة.

2 - تذكر دائماً أن التوفيق من الله 
تعالى واألسباب من اإلنسان، فثق 

بتوفيق الله وابذل األسباب.
3  - احذف كلمة )سوف( من 

حياتك وال تؤجل.
4 - ثق في أهمية العلم وتعلمه.

5 - احذر رفقة السوء وَقتَلَة الوقت.
6 - نظم وقتك وتذكر أن أفضل 
طريقة الستغالل الوقت هي: أن 

تبدأ اآلن.
7  - الفهم يساعد على احلفظ 

والتخزين ثم التكرار.
8 - العناية بالتربية البدنية 

والصحة اجلسمية.
9 - قاوم النسيان باحلماس املذاكرة 

قبل النوم.



10

3 - القراءة: حيث يتم بها تسجيل 
املالحظات والبحث عن األجوبة 

لألسئلة السابقة التي طرحتها من قبل.
4 - التسميع: بعدما تنتهي من دراسة 

الفصل، سمعه لنفسك وتأكد من 
األجوبة التي وضعتها.

5 - املراجعة: وهي عملية أساسية 
ويجب أن تكون بشكل مستمر، ويفضل 

مدارسة املواد الصعبة عندما يكون 
العقل في أنشط حالته.

ثالثًا: طريقة الدراسة وهي مبنية 
على: 

1 - املزاج: فيجب التحلي مبزاج إيجابي 
للمذاكرة، وتخير الوقت والبيئة املناسبة 

لذلك.
2 -الفهم: وهو حسن تصور املعنى من 

اللفظ وإدراكه.
3 - االسترجاع: وذلك بعد أن تتم القراءة 
حيث تعيد صياغة ما تعلمته بأسلوبك 

اخلاص.
4 - االستيعاب: وذلك بالرجوع ملصادر 

إضافية حول البحث.
5 - املراجعة: فليست الدراسة كل شيء، 

بل عليك املراجعة بعد االنتهاء من 
الدراسة.

رابعًا: تدوين املالحظات وكتابة 
امللخصات وقد تكون هذه امللخصات 

للكتاب أو لشرح املدرس ويتم ذلك فقط 
من خالل كتابة املفاهيم األساسية 

والكلمات الرئيسية وتعاريفها.

خامسًا: نصائح لالختبار :
1 - أن تتجاوز عن أي سؤال ال تعرفه 
فيمكنك الرجوع إليه ال حقاً ورمبا 

تساعدك األسئلة التالية على تذكر 
اإلجابة عليه.

2 - ابدأ بكتابة التعاريف واملصطلحات 
املهمة خوفاً من نسيانها على صفحة 

بيضاء.
3 - اكتب جوابك في جمل بسيطة 

وواضحة حتتوي على الفكرة األساسية 
للسؤال.

4 - وأخيراً: إجابة تخمينية أفضل من أن 
تترك الورقة فارغة بيضاء فقد حتصل 

بعض العالمات في ذلك.

طرق توصل إلى النجاح 

• أبدأ يومك باألذكار واحرص على 
الصالة في وقتها حتى يبارك الله 

يومك.
• كن واثقا من نفسك وتوكل على الله أثناء 

املذاكرة.
• ضع بني عينيك الطموح والتخطيط 

للمستقبل وقل أنا أستطيع أن أتفوق.. 
أنا أستحق اإلمتياز.

الطموح كنز ل يفنى 

فال ي�سعى للنجاح 

من ل ميلك طموحًا 

فكن طموحًا وانظر 

اإىل املعايل
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• ال تلتفت إلى ما يشوش على تركيزك في 
الفصل أثناء الشرح.

• أسأل املدرس وزمالءك املتفوقني 
داخل وخارج الفصل وال تخجل من 

االستفسار.
• ابدأ باملذاكرة مبكراً وال تتعود على 

السهر فأنه يضعف الذاكرة.
• صاحب األخيار املتميزين وال ترافق 

أصدقاء السوء.
• هيء لنفسك جواً مناسباً للدراسة.

• املذاكرة اليومية تساعدك لالستعداد 
اجليد وحتقيق النتيجة املرضية، 

فأحرص عليها دائماً.

نصائح عامة:

أواًل : عدم التأفف والتذمر من املدرسة 
والبعد عن التلفظ بألفاظ تؤدي إلى 

تكوين صورة سلبية عن املدرس.
ثانيًا : تذكير األهل لألبناء بأهمية 
املدرسة، وما توفره من مهارات 

وخبرات وفرص تعليمية ونشاطات 

إبداعية وألعاب ترفيهية وبرامج 
مفيدة تشبع احتياجاتهم املتعددة في 

مجاالت العلم واملعرفة والتقنيات 
واحلاسوب واملطالعة.

ثالثًا : االستفادة من جتارب السنة 
الدراسية املاضية، وتفادي األخطاء 

السلوكية أو التعليمية التي حدثت مع 
األبناء وجتاوزها ومنع تكرارها.

رابعًا : تذكير األبناء مبتابعة االستعداد 
والتحضير الدائم للدراسة والقيام 

بالواجبات الدراسية املتعددة، واعتبار 
أَنّ أول يلتحق فيه األبناء في الدراسة 
مثل آخر يوم، وأن كل يوم في املدرسة 

فيه مهارات وحتضيرات وواجبات 

دراسية تختلف عن اليوم السابق، 
والتسلح باحلكمة النبيلة )ال تؤجل 

عمل اليوم إلى الغد(.
خامسًا : تعاون األهل الدائم مع املدرسة 
إدارة ومعلمني، والتأكيد على األبناء 
بااللتزام بأنظمة وتعليمات املدرسة، 

وعدم الغياب عن احملاضرات أو 
االمتحانات، واحترام املعلم واملعلمة، 

وعدم املشاغبة أثناء احلصة 
التعليمية، وبناء صداقات مع الطلبة 

مبنية على التعاون والتسامح والتكافل 
والتنافس الشريف في مجاالت 

الدراسة. والتأكيد على دور املعلم 
في العملية التعليمية وتفاعله مع 

الطلبة واالستماع إلى مالحظاتهم 
والتعامل معهم باتزان ولطف ومحبه، 

واستخدام وسائل تعليمية متعددة 
في شرح املناهج املدرسية لضمان 
استيعابها من قبل اجلميع ومراعاة 

الفروق الفردية بني الطلبة.
سادسًا : تذكير األبناء باحملافظة 

على ممتلكات املدرسة، واعتبار 

تقوى اللـه والتم�سك 

باجلماعة واحلر�س 

على ال�سالة يف 

امل�سجد من اأ�سرار 

النجاح والتوفيق
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أي أداة من األدوات التعليمية أو 
اخلدمية املوجودة في املدرسة 

أنها جزء من ممتلكات املنزل ومن 
ممتلكات األسرة ويجب احملافظة 

عليه وعدم السماح ألي طالب 
في املدرسة القيام بتخريب هذه 

املمتلكات واألدوات واملرافق وتعطيل 
اخلدمات.

سابعًا : استمرار األهل حضور مجالس 
اآلباء واألمهات، وعدم التكاسل 
والتقاعس عن حضورها، فهي 

تزودهم مبعلومات ومهارات مفيده 
عن أبنائهم وخاصة عن مواهب 

وإبداعات قد ال يعرف األهل عنها، 
وميكن تنميتها واستثمارها بشكل 

يعود بالفائدة على األبناء واملدرسة 
واألسرة واملجتمع والوطن، فاملدرسة 

ليست مكاناً لتحفيظ النصوص 
وتعليم الكتابة والقراءة فقط، أنها 
بناء شخصية متكاملة للطالب في 
مختلف املجاالت النمائية والفكرية 

واإلبداعية.

كيف تستقبل العام الدراسي 
اجلديد؟

•  استقبله بفرح وتفاؤل وحماس.
•  استقبله بجّد واجتهاد وثقة بالنفس.

•  استقبله بتنظيم وتخطيط جيد وُمتوازن.
•  استقبله وأنت ال تُكّرر أخطاءك التي 

وقعت فيها في األعوام السابقة.
•  استقبله وأنت ُمصّمم على اكتساب وتعلُّم 

مهارات وخبرات جديدة.

•  انتهزه فرصة لعمل صداقات وعالقات 
جّيدة.

•  استقبله وأنت تتطلّع إلنهائه بالتزام 
وتفّوق.

باختصار
- اخلص النية لله واجعل طلب العلم عبادة.

- احذر اإليحاءات السلبية: أنا فاشل – 
املادة صعبة.

- احذر رفقاءالسوء وقتلة الوقت.
- نظم كراستك ترتاح مذاكرتك.
- أد واجباتك وراجع يوماً بيوم..

- تزود بأحسن الوقود )أفضل التغذية، 
أكثر من الفواكه واخلضراوات، وامتنع 

عن األكالت السريعة(.
- ال تذاكر أبداً وأنت مرهق، ونظم وقتك.

- تذكر أن أحسن طريقة الستغالل الوقت 
أن تبدأ اآلن.

- حدد أولوياتك الدراسية وفق الوقت 
املتاح.

- ضع جدوال يومياً أسبوعيا لتنظيم الوقت 
واألولويات.

املدر�سة لي�ست 

مكانًا لتحفيظ 

الن�سو�س وتعليم 

الكتابة والقراءة 

فقط اأنها بناء 

�سخ�سية متكاملة 

للطالب يف خمتلف 

املجالت النمائية 

والفكرية والإبداعية

1 - بداية روتني جديد: ال تنس أن ابنك 
قد تعود على حياة اإلجازة والنوم 

الطويل، لذلك يجب أن متنحه فرصة 
للتعود على الروتني اجلديد. 

2 - ركز على اإليجابيات: العودة 
للمدرسة بعد اإلجازة أمر صعب، ركز 

على األمور اإليجابية في املدرسة.
3.- الذهاب للمدرسة مبكراً: من 

األفضل إعطاء مثال جيد ألبنائك 
وذلك بالتسوق والتجهيز للمدرسة 

مبكراً، تعطيهم انطباعاً بأهمية 
الوقت والتخطيط وأهمية العام 

الدراسي اجلديد.
4– تأكد من سالمة وصحة التغذية: 

في املدارس التي يتطلب من الطالب 
إحضار الوجبة معه، تأكد من إعداد 
وجبة صحية للطالب، حاول التقليل 

من النشويات والدهون وإعطاء 
الطالب عصائر طازجة يومياً.

5 - كن مستعداً: راجع كتب ومناهج 
أبنائك وتأكد من أنك على اتصال 

مع املدرسني ملعرفة اخلطة الدراسية 
حتى تكون مستعداً لتدريس ابنك. 

6 - علم ابنك أهمية القراءة سواء 
الكتب املدرسية أو غيرها.

7 - ركز على أهمية وقت ومكان 
املذاكرة وحل الواجب

8 - حتدث مع ابنك واستمع ملا يقوله، 

أسأله كيف كان يومه وما هي املشاكل 
التي يوجهها.

9 - تعرف على أصدقاء أبنائك: يجب 
عليك معرفة من يصاحب، حاول حتى 

مقابلتهم ومعرفتهم عن قرب.
10 - تأكد من أن ابنك مستعد لليوم 
الدراسي: تأكد من أن النوم املبكر 

هي العادة األساسية البنك سواء كان 
في األيام الدراسية أو عطلة نهاية 
األسبوع، كذلك تأكد من أن وجبة 

اإلفطار وجبة أساسية لألسرة، وبأن 
مالبسة جتهز قبل النوم، حاول تنمية 

عادة االستعداد بشكل مبكر ليومه 
الدراسي.

نصائح إضافية ألولياء األمور مع بداية العام الدراسي اجلديد
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1. توزيع املنهج )خطة سنوية عامة( لكل 
صف دراسي.

2. إعداد خطط املجاالت في بداية 
العام الدراسي.

3. فصل اخلبرات الفنية )اخلطط( كل 
صف عن اآلخر.

 4. فترة تنفيذ كل هدف عام وما 
يتضمنه من أهداف تفصيلية من 

أسبوعني إلى أربعة أسابيع، )يراعى 
في الهدف أن يكون بسيطاً ميكن 

حتقيقه خالل املدة احملددة(. 
5. املرونة في اخلطة مراعاة للظروف 
اجلديدة، مثل املسابقات والفعاليات.

6. تقييم حتقيق هدف كل درس بعد 
نهايته، )على مستوى الصف الواحد(.
7. صياغة األهداف السلوكية صياغة 

إجرائية قابلة للقياس والتحقيق، 

وموافقة للزمن احملدد لها.
8. تُعد الدروس لكل صف دراسي 
أسبوعياً، لتحقيق هدف واحد 

)خاص( خالله. 
9. حتقيق كفايات التالميذ في 

الصفوف األولية االبتدائية خالل 
العام الدراسي، كل صف على حدة 
حيث مت تدريب جميع املعلمني على 

ذلك.
10. شمولية اخلطط ملجاالت التربية 

الفنية، وعدم االكتفاء بدروس الرسم 
أو جوانب بسيطة ومكررة ألشغال 

فنية.
11 . االستعانة بالوسائل التعليمية 

املعينة على حتقيق األهداف.
12. االستفادة من مراكز مصادر التعلم 

املتوفرة.

13. إنتاج الوسيلة التعليمية.
14.  متابعة التالميذ في كل درس من 

خالل سجالت متابعة خاصة بكل 
درس.

15. تقومي جميع التالميذ خالل فترات 
التقومي وتسجيل النتائج في بيان 

متابعة التالميذ.
16. ليس بالضرورة أن يحصل جميع 

التالميذ على الدرجة كاملة، فتراعى 
الفروق الفردية بني التالميذ، وتعطى 
الدرجة بناء على معيار التقومي حسب 

سجالت التقومي النصف شهرية 
ونهاية كل فصل دراسي، كذلك درجة 

املتابعة.
17. إعداد سجالت خاصة 

بالتالميذ املوهوبني )أسمائهم – 
إجنازاتهم..(.

نصائح عامة للمعلمني واملعلمات
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عندما انطلقت حملة )معلمي سر متيزي( قبل 
سنوات تركزت أهداف احلملة في التنمية 
واالستثمار في األجيال القادمة، وحمايتهم 
من مخاطراملخدرات، كما متْحورت احلملة 

حول تشجيع الشباب على استثمار الوقت مع 
معلميهم، الذين يعملون بدورهم على إثراء 
مهارات الطالب العملية واالجتماعية على 

حد سواء. ولطاملا كان املعلمون مصدراً إللهام 
األجيال الشابة، ونقطة انطالق نحو مستقبل 
مشرق لتلك األجيال. وتضمنت احلملة أمثلًة 

واقعيًة ملعلمني ناجحني، كان لهم بالغ األثر 
على حياة الطالب.. وشهدت احلملة اهتماماً 

بالغاً من الطالب واملربني وأولياء األمور.. 
واليوم تلتقي مجلة  ثمرة طيبة من ثمار 

هذه احلملة املتميزة، وهما من أبرز وجوه 
حملة )معلمي سر متيزي( املربي الفاضل 
إبراهيم السداني والطالب املتفوق طالل 
الشقيح، اللذان شاركا بفعالية في حملة 

، فقد كان تفوق طالل ونيله  مشروع 
املرتبة األولى على الطالب الكويتيني في 

الثانوية – علمي عام 2012 مثاًل رائعاً للشاب 
الكويتي املتفوق، وكذلك للعالقة املتميزة ما 

بني الطالب ومعلمه.
وبحضور ناظر مدرسته السابق )املرحلة 

املتوسطة( األستاذ إبراهيم السداني أعرب 

معلمي �سر متيزي

طالل ال�شقيح: احرتام املعلم

طريق النجاح الدائم

اأول الثانوية العامة على الق�سم العلمي

اإبراهيم ال�سداين: ازددت �سرفًا اأنني كنت �سمن حملة 

الطالب:

² املعلم هو الأب الروحي للطلبة 

ويتعامل معهم كاأبنائه يهتم بهم 

وي�سجعهم

² تنظيم الوقت هو اأهم عوامل النجاح 

والتفوق

² ل اأعتقد اأنني كنت �ساأ�سل اإىل ما و�سلت 

اإىله دون م�ساعدة الأ�ستاذ اإبراهيم
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طالل احلاصل على نسبة 99.58 في املئة علمي في مدرسة اإلمام 
مالك الثانوية للبنني، عن شكره اخلاص لألستاذ السداني الذي كان 

ناظراً ملدرسة جعفر بن ابي طالب املتوسطة، والذي كان له الدور 
الكبير في وصول طالل إلى التفوق والتميز، مذكراً بإعالن حملة 

)معلمي سر متيزي( الذي ظهر التلميذ طالل مع املعلم إبراهيم الذي 
عبر من جانبه عن مدى سعادته ملا حققه طالل من تفوق في دراسته، 
فيما قال طالل إنه سيواصل التفوق بإذن الله، وسيلتحق بكلية الطب 
بأمريكا، وهو حلم يطمح إلىه منذ زمن الطفولة، حيث كان يفكر بأن 
يصبح طبيباً جراحاً وهو في مرحلة الروضه، قائاًل إن هدفه السعي 

إلى االرتقاء مبستويات النجاح، وإسعاد والدته التي بذلت جهداً كبيراً 
من أجل تفوقه، فضاًل عما بذله والده رحمه الله.

تنظيم الوقت أواًل
ث طالل عن طريقة دراسته قائاًل إنه كان يحرص على تنظيم  وحتدَّ

الوقت أوالً، وكذلك مذاكرة جميع دروسه قبل فترة االمتحانات، 
وكان يخصص يوم االمتحان ملراجعة ما متت دراسته، مؤكداً متكن 

مدرسيه في املدرسة من املواد، واهتمامهم برفع مستوى الطلبة 
د  للحصول على التفوق واحملافظة عليه خالل املرحلة الدراسية. وأكَّ

املعلم: 

ز  ل للتفوق لأنه ي�ساعد املتميِّ ² ال�سلوك مكمِّ

يف عطائه واأدائه وتفوقه يف الدرا�سة واحلياة

² ل بد من مد ج�سور التعاون 

بني البيت واملدر�سة وبني 

املعلم وطالبه لتحقيق 

الغايات التعليمية

الأب الروحي واجلوائز

ه هو األب الروحي للطلبة  قال طالل عن معلمه إبراهيم إنَّ
جميعًا ويتعامل معهم كأبنائه، وكان يهتم به ويشجعه على 

املشاركة في املسابقات ويحضر معه التكرميات واستالم 
اجلوائز والسفر إلى الدول العربية واخلليجية وعلى 

نفقته اخلاصة، وكانت نتيجة كل هذه اجلهود املشتركة بني 
املعلم واالسرة والطالب حصول طالل على:

� جائزة سمو األمير الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
حفظه الله للتفوق واإلبداع للمرة الثالثة.

� جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي 
املتميز بنني 2009-2010.

� جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم إلبداعات 
الطفولة في مجال البحوث اجلغرافية.

� املركز األول في جائزة مشروع الطاقة الشمسية لتوليد 
الكهرباء وتوفير الطاقة على مستوى دولة الكويت.

� املركز األول في جائزة التفوق الدراسي على مستوى 
اخلليج العربي ملكتب التربية العربي.

� تكرمي وزير التربية والتعليم السعودي األمير فيصل بن 
عبدالله ضمن فعاليات حفل جائزة مكتب التربية العربي 

لدول اخلليج العربية في دورتها السادسة لعام 2012.
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أيضاً أنَّ احترام املعلم طريق النجاح الدائم، مشدداً على أن تنظيم 
الوقت هو أهم عوامل النجاح والتفوق، حيث إنه كان يحرص على 

هذا طوال العام على التركيز على الدراسة، دون أن مينعه ذلك من 
ممارسة هواياته وخاصة العزف على بعض اآلالت املوسيقية، فكان 

يعمل على التوفيق بني الدراسة واألنشطة األخرى.

شكر للوالدة
 وتوجه طالل أيضاً بالشكر إلى والدته الكرمية ملا وفرته له من 
الدعم واجلو املالئم للدراسة خاصة بعد وفاة والده يرحمه الله 
الذي كان داعماً أساسياً له، متمنياً املزيد من النجاح والتفوق له 

ولزمالئه، ناصحاً إياهم بالثقة بالله وبقدراتهم، وحتديد أهدافهم، 
آماًل برد اجلميل لدولتهم الكويت، ملا قدمته من إمكانات ومساعدات 

له ولزمالئه. وأهدى الشقيح تفوقه إلى صاحب السمو أمير البالد 
حفظه الله، وكذلك إلى والدته وإخوانه، وإلى مدرسته ثانوية اإلمام 

مالك، إضافة الى مدرسيه، متمنياً احلصول على درجة البكالوريوس 
في الطب ليعود إلى بالده ويعمل على خدمتها ورفع شأنها.

اإلصرار طريق النجاح
ويعيدنا األستاذ إبراهيم السداني إلى املاضي فيقول: »بداية معرفتي 

بولدي طالل كانت عام 2006 عندما تقدم للدخول إلى مدرسة 
جعفر بن أبي طالب املتوسطة التي تقع في منطقة مبارك الكبير، 
ولم أوافق على ذلك في البداية ألنَّ سكنه ليس في قطعة املدرسة 

وعليه االنتساب إلى مدرسة أخرى، ولكن طالل كان شديد اإلصرار 
على ذلك، وقد لفتني إصراره وإصرار والديه، فكان أن أعطيته 

استثناًء دون أن أعلم أنه سيكون مبثل هذا املستوى، ولو علمت ذلك 
سابقاً ملا تأخرت حلظة واحدة عن قبوله في املدرسة، وبعد ذلك 

اأهم اإجنازات طالل ال�سقيح

� احلصول على جائزة التفوق الدراسي على مستوى 
دول مجلس التعاون اخلليجي باعتباره األول على دولة 

الكويت في املرحلة املتوسطة عام 2008 وفي املرحلة 
الثانوية عام 2012.

� احلصول على سبع جوائز إبداع على مستوى اخلليج 
العربي ملدة ست سنوات على التوالي في مجاالت 

مختلفة، منها البحوث التاريخية واجلغرافية والدينية، 
ومنها املجال اإلعالمي املقروء، وفي املجال البيئي 

واألدبي منذ عام 2006 حتى عام 2012 على التوالي.
� نيل جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي 

املتميز - فئة الطالب املتميز ومتثيل دولة الكويت في 
هذه اجلائزة عام 2010.

� احلصول على املركز األول في أوملبياد الكيمياء في 
دولة الكويت عام 2011.

� املشاركة في األوملبياد العاملي للحاسوب في كندا عام 
2010 وفي تايلند عام 2011.

� احلصول على جائزة صاحب السمو أمير دولة الكويت 
للتفوق واإلبداع خالل خمس سنوات على التوالي 

باالضافة الى هذا العام بحصوله على املركز االول على 
دولة الكويت دراسيًا.

� احلصول على العديد من املراكز االولى في مسابقات 
منطقة مبارك الكبير التعليمية في مسابقات الكيمياء 

واألحياء واألحاديث الشريفة واللغة العربية واإلجنليزية 
التي تنظمها إدارة األنشطة الطالبية في منطقة مبارك 

الكبير التعليمية.
� احلصول على املركز الثالث في مسابقة حفظ 

األحاديث الدينية على مستوى دولة الكويت.
� احلصول على املركز الثاني على مستوى دولة الكويت 

في مسابقة اللغة العربية.
� احلصول على املركز األول في مسابقة اقرأ التي 

تنظمها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لطلبة الثانوية.
� املشاركة في عرض ورقة عمل عن البيئة في دولة 

اإلمارات العربية املتحدة عام 2011 في املؤمتر البيئي 
االول الذي نظمته جائزة لطيفة بنت محمد إلبداعات 

الطفولة.

د. أحمد الشطي يكرم املعلم والطالب
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أصبحنا أصدقاء، وتطورت عالقتي به وأصبحت عالقة أسرية، وما 
زلنا في اتصال دائم، رغم تخرجه من مدرستي قبل سنوات وانتقاله 
إلى املرحلة الثانوية، واستمرت العالقة بعد ذلك رغم أني تقاعدت 

قبل  سنتني تقريباً«. ويستأذن طالل من معلمه ليخبرنا بأنه أراد 
الدخول إلى مدرسة جعفر بن أبي طالب ألن صيتها كان ذائعاً، وهي 
من وجهة نظره »أحسن مدرسة في الكويت وناظرها لم يكن ناظراً 

عادياً«.

عالقة املعلم بالتلميذ
وحول عالقة املعلم بالتلميذ يقول األستاذ إبراهيم الذي خدم في 

وزارة التربية نحو 38 سنة، حيث درس في البداية مادة التربية 
الفنية منذ عام 1973 وحتى عام 1980 حيث مت تعيينه وكياًل، ثم 

ناظراً عام 1988 لغاية تقاعده عام 2010: »البد من مد جسور 
التعاون أوالً بني البيت واملدرسة، وقد الحظت عناية فريدة جتاه 
طالل من جانب والده رحمه الله ووالدته، وكانت عالقة التعاون 

متينة جداً بني أسرته واملدرسة، وسلم الوالد طالل أمانة في 
أعناقنا، وكان كل مدرس في املدرسة يتمنى أن يكون طالل ابنه ملا 
يتحلى به من أخالق عالية، وقيم سامية، فنشأت عالقة طيبة جداً 

بني جميع املدرسني وبني طالل وجميع أفراد أسرته«.

أسرة طيبة
ويحدثنا طالل عن أسرته قائاًل إنه فقد والده قبل سنوات، لكن هذا 

لم مينعه عن مواصلة دراسته بكل جد من أجل حتقيق حلم والده 
الراحل، كما أنه فقد أخاً عزيزاً، ولديه اآلن أخت وأخ، األخت ندى 

تدرس الدكتوراه في مجال طب الوراثة، وأخوه عبدالعزيز يدرس 
حالياً الهندسة امليكانيكية في أمريكا.

حملة معلمي �سر متيزي

معلمي سر تميزي حملة إعالمية قيمية مجتمعية وطنية 
تمثل صورة من صور الشراكة المجتمعية بين كل من 

المشروع الوطني التوعي للوقاية من المخدرات  
والصندوق الوقفي )مكارم(، واستهدفت الحملة كافة شرائح 

المجتمع لإلشادة بجهود المعلمين والمعلمات وتسليط 
الضوء على دورهم النبيل والفاعل في تعزيز القيم 

االجتماعية والتربوية لدى الطلبة والطالبات في مختلف 
المراحل التعليمية، وإلبراز الدور الحيوي واألساسي 

للمعلمين والمعلمات في بناء اإلنسان والوطن، وتعتمد 
الحملة في مضمونها على عدد من القيم المدروسة والتي 
تدور حول العالقات المتبادلة بين ثالثية العملية التربوية 

وهي المعلم والطالب واألسرة.
وحرص مشروع  على مشاركة أكبر عدد ممكن من 

المؤسسات والمنظمات الحكومية واألهلية في هذه 
الحملة، من خالل الرعاية أو المشاركة الفعلية أو التغطية 

اإلعالمية واإلعالنية لها. فهي حملة إلى من نذر نفسه 
للعلم ينهل منه ويسقي اآلخرين.. إلى من يردد كل يوم أم 
الكلمات )اقرأ( إلى من جعلهم الله ورثة األنبياء، إلى من 
يسهل طريقنا إلى الجنة بالعلم، إلى من حولوا شموعهم 

إلى مصابيح ترشدنا، إلى المعلم، وإلى المعلمة..
إنها حملة لمن علمنا كيف نرسم الطريق الذي نمشي عليه 

وال نترك الطريق يأخذنا كما يشاء.. وعلمنا كيف نميز 
ونتميز.. إلى ذلك الشخص الذي يحرص على مصلحتنا 

دون أن تربطنا به عالقة قربى أو نسب.. الشخص الذي 
يفرح لنجاحنا أكثر مما نفرح.. الشخص الذي يشعر 

بالفخر لوصولنا إلى المراتب والمناصب.. هي وقفة إجالل 
وإكبار لجهودهم ومحاولة صغيرة لرد جميل كبير ال يرد، 

وتعبير صادق عن االحترام والتقدير.

طالل يحصل على إحدى الشهادات
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اأبحاث

حمالت  الجتماعية والإعالمية فعالة يف خماطبة فئات مهمة من املجتمع

طالبتان يف جامعة الكويت جتريان بحثًا 

ميدانيًا لتقييم حملة )معلمي �شر متيزي( 
ميثلون دائرة احلماية الثانية بعد األسرة. 
ويقول البحث إَنّ للمعلمني دوراً مهماً في 

مساعدة الطالب ليدركوا أنهم ليسوا 
وحدهم في مواجهة حتديات احلياة، من 

خالل تعليمهم املهارات احلياتية املهمة 
لتخطي األزمات، ومقاومة ضغط األقران. 

وميكن للمعلمني املساعدة في بناء شخصية 
الطلبة من خالل تعزيز ثقتهم بأنفسهم، 
وتشجيعهم على قبول أنفسهم والتفوق 

في حياتهم األكادميية والشخصية، مما 
ينعكس إيجاباً في حمايتهم من هذه اآلفة 

املجتمعية اخلطيرة.

حمالت فعالة
وتؤكد الباحثتان يسرا ومرام أَنّ حمالت 

املشروع الوطني للوقاية من املخدرات من 
احلمالت االجتماعية واإلعالمية الفعالة 

في مخاطبة فئات مهمة من املجتمع، 
ومن أهمها فئة الشباب. وهي تتناول قيم 
مجتمعية مهمة تساهم في حماية املجتمع 

ووقايته من املخدرات. 
وتؤكدان أن احلملة التي مت اختيارها 

للدراسة وهي حملة )معلمي سر متيزي( 
استهدفت كافة شرائح املجتمع، لإلشادة 
بجهود املعلمني واملعلمات، وإلقاء الضوء 
على دورهم في تعزيز القيم االجتماعية 

والتربوية لدى الطلبة ودورهم في بناء 

 ي�سرا �سرقاوي: التميز الدرا�سي

له دوره الإيجابي يف الوقاية من 

املخدرات وال�سلوكيات املنحرفة

قامت الطالبتان في جامعة الكويت، 
يسرا شرقاوي ومرام الشيتي، بدراسة 

تقييم حلملة )معلمي سر متيزي(، وكان 
بحثهما من متطلبات مادة دراسة ميدانية 

في مجال التسويق، وهي من متطلبات 
احلصول على درجة املاجستير في إدارة 

األعمال، وكان البحث بعنوان: تقييم حملة 
)معلمي سر متيزي(، وهو عبارة عن 

دراسة نقدية من خالل منظور التسويق 
االجتماعي، بإشراف الدكتور عبدالفتاح 

الشربيني، بهدف تقييم مدى فعالية 
احلمالت االجتماعية، متخذاً من حملة 

املشروع الوطني للوقاية من املخدرات 
منوذجاً للدراسة.

وتقول الطالبتان يسرا شرقاوي ومرام 
الشيتي ملجلة  إن سبب اختيار 
احلملة: هو أن اإلدمان مشكلة تهدد 

املجتمع وتسبب خسائر اقتصادية وبشرية 
كبيرة وتستنزف الطاقات، وحتتاج إلى 

شراكة مجتمعية في مواجهتها. واملعلمون 
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اإلنسان والوطن. ومتيزت هذه 
احلملة مبشاركة عدد كبير من 

املؤسسات واملنظمات احلكومية 
و األهلية، من خالل الرعاية 

أو املشاركة الفعلية أو التغطية 
اإلعالمية واإلعالنية لها، مما 
أكسبها وزناً وثقاًل، وساهم في 

جناحها.

دعم للبحث
وذكرت الباحثتان أَنّ القائمني 
على املشروع قدموا لهما كافة 
سبل الدعم، متمثلة في توفير 

املعلومات واملواد اإلعالنية 
اخلاصة بحملة )معلمي سر 

متيزي(، وتوفير الفرصة للقيام 
ببعض املقابالت مع القائمني 
على احلملة، للحصول على 
املعلومات الالزمة للبحث، 

كما متت االستفادة من املوقع 
. كما  اإللكتروني ملشروع 

مت استخدام شبكة األنترنت 
أيضاً لقياس صدى احلملة في 
اجلرائد وعلى وسائل التواصل 

اإلجتماعي واليوتيوب.

مفهوم التسويق األجتماعي
وقالت الباحثتان في سياق 

البحث إن التسويق االجتماعي 
يقوم على توظيف تقنيات 
وخطوات منهجية لتحقيق 

عملية التغيير االجتماعي التي 
تهدف لتحسني حياة األفراد 

واملؤسسات، وهو يرتبط 
بالعديد من التخصصات 

كعلم االجتماع وعلم النفس 
والتسويق وعلوم اإلعالم 

واالتصال.
واملنتج االجتماعي قد يكون 

فكرة أو سلوك أو منط 
استهالكي يسعي املجتمع 
لتبنيه لالرتقاء مبستوى 

معيشة األفراد وسلوكياتهم. 
ولضمان جناح حمالت التسويق 

االجتماعي، وهذا ما عمدت 
، كان ال بد من  إلىه 

تفاعل املقوم التسويقي مع 
املقوم االجتماعي واملقوم 

اإلعالمي - االتصالي وفق 
استراجتية شاملة تعتمد على 
التخطيط والتنفيذ واملتابعة.

في نهاية البحث خلصت الباحثتان إلى أن التميز 
الدراسي له دوره اإليجابي في الوقاية من املخدرات 

والسلوكيات املنحرفة. كما أَنّ الربط بني قيمة اإلجناز 
وقيمة تقدير املعلم كقيم تعزز مكارم األخالق يسهم 

إيجاباً في الوقاية من املخدرات.
وشدد البحث على أن احلمالت اإلعالنية جيدة 
التخطيط والتنفيذ ميكن أن تساهم بشكل فعال 
في التأثير على مواقف الشباب ومعتقداتهم عن 

املخدرات، ولكن هذه املهمة تزداد صعوبة وخصوصاً 
مع اجليل احلالي من الشباب الذكي إعالمياً، مع 

قوة االتصاالت وأدوات التواصل السريعة، والتعرض 
باستمرار للمؤثرات اخلارجية والعادات الغريبة، لذلك 

ال بد دائماً من التفكير في حمالت خالقة ومتجددة 
تثير اهتمام الشباب وتخاطبهم بذكاء، فعملية اإلقناع 
حتتاج إلى صياغة رسائل واضحة تتناسب مع مستوى 

اجلمهور املستهدف، واختيار الوسائل التي تضمن 
أقصى فرص الظهور اإلعالمي للفكرة.

وينبغي على احلمالت - حسب البحث - أن حتتفظ 
مبستوى عال نسبياً وثابت من املصداقية لدى اجلمهور 

املستهدف، وميكن حلملة الدعاية التي تتمتع بإدارة 
جيدة ومتواصلة حتقيق ذلك، كما أن االستمرارية في 

بث الرسائل يعتبر عاماًل مهماً لتحقيق النتائج املرجوة.
ويضيف البحث أنه من وجهة نظر استراتيجية من 

املهم أن ندرك أن استخدام وسائل اإلعالم ميثل واحداً 
من عدد قليل جداً من القنوات املتاحة التي ميكن من 
خاللها إضفاء الطابع املؤسسي على التعليم والتنشئة 

االجتماعية للشباب فيما يتعلق باملخدرات، وجهود 
الوقاية في املؤسسات التعلمية متثل قناة أخرى من 
هذا القبيل. وفي ظل غياب الطابع املؤسسي لهذه 
اجلهود، فإن هناك خطراً من استمرار ظهور وباء 

املخدرات بني شبابنا. لذلك ال بد من وجود احلوار، 
بل وتشجيع احلوار الصريح حول هذه املشكلة في 
املدارس، واالستمرار في عقد ورش العمل لكل من 

الطالب واملعلمني، والتأكيد على أهمية دور املعلمني 
في بناء ثقة اجليل الناشئ، واحترام الذات لثنيهم عن 
تعاطي املخدرات. كما أن استخدام حمالت التسويق 

االجتماعي إلحداث التغيير االجتماعي ضرورة 
متليها الظروف والتحديات التي تواجه املجتمع بصفة 

مستمرة.

النتائج والتو�سيات
مرام ال�سيتي: 

الربط بني 

الإجناز وتقدير 

املعلم كقيم 

اأخالقية ي�سهم 

اإيجابًا يف 

الوقاية من 

املخدرات
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ا�ستطالع

املوؤ�ش�شة العربية للبحوث توؤكد جناح حملة 

)معلمي �شر متيزي( وحتقيقها لأهدافها املرجوة
درجت  على تقييم حمالتها التوعوية االجتماعية 

من خالل دراسات قبلية وبعدية، وفي دراسة 
استطالعية جرت أخيرًا، حاولنا من خاللها تلمس 
اإليجابيات والسلبيات، والتأكد من وصول الرسالة 
إلى اجلمهور، والتحقق من اتساع مفهوم الرسالة، 

والتأكد من جناح احلملة املعنية محل الدراسة، وكان 
هدف الدراسة التي أجرتها جهة محايدة رصد احلملة 
من خالل تأثيرها، من حيث اإلعالنات املصاحبة لها، 
وما يتبعها من سلسلة تواصل مع اجلمهور، لتحديد 
فهمهم للمضمون، وقد أبرزت نتائج دراسة استطالع 

ميدانية متخصصة أجرتها املؤسسة العربية للبحوث 
 والدراسات االستشارية )PARC( حول حملة

)معلمي سر متيزي( على 500 شخص ما بني مدير 
وطالب وطالبة ومدرس ومدرسة وأولياء أمور، أهمية 

هذه احلملة في املجتمع، حيث توصلت في ختام 
الدراسة إلى أن أغلب أفراد العينة )71 %( من بني 

الذين تعرضوا مؤخرًا للحمالت اإلعالنية اإلجتماعية 
تأثروا بحملة )معلمي سر متيزي( اإلعالنية بعدما 

اطلعوا عليها، وهو ما يشير إلى جناح احلملة 
وحتقيقها ألهدافها املرجوة.

مدى تعر�س العينة للحمالت الإعالنية الجتماعية خالل الفرتة املا�سية بح�سب اإجمايل العينة

أفاد أغلب عينة الدراسة )97 %( بتعرضهم للحمالت اإلعالنية االجتماعية في املاضي القريب. وجاءت نسب من أفادوا 
بذلك متقاربة جداً على مستوى الفئات املختلفة من العينة.
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أشار نحو )71 %( من بني هؤالء الذين تعرضوا للحمالت االجتماعية مؤخراً تذكرهم 
حلملة )معلمي سر متيزي(، في حني يتذكر نحو )21 %( من نفس العينة تعرضهم حلمالت 

اجتماعية أخرى. وأفاد )8 %( من هذه العينة بعدم تذكرهم لشعار احلمالت االجتماعية 
التي تعرضوا لها في الفترة املاضية.

معلمي سر متيزيغيرها من احلمالت اإلعالنيةال يتذكر
إجمالي العينة )486( طالب )290( أولياء األمور )148( املديرون واملدرسون )48( 
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املعرفة التلقائية ل�سعار احلملة الإعالنية

إجمالي عينة الذين تعرضوا للحمالت االعالنية االجتماعية مؤخراً = 486

71

21
8

68

22
10

76

18
6

79

17
4

وأشادت نتائج الدراسة مبعرفة غالبية من 
العينة )76 %( من الذين يتذكرون احلملة 

اإلعالنية بالهدف الرئيسي لها، وهو ما 
يعكس وصول الرسالة اإلعالنية للحملة 

بشكل سليم ومباشر للمتلقي.
وأظهرت النتائج أيضاً دراية معظم 

أفراد العينة )70 %( الذين يتذكرون 
احلملة اإلعالنية باجلهة صاحبة 

احلملة على مستوى الفئات املختلفة 
املستفتاة. وبشكل إيجابي ملحوظ تبني 

من نتائج الدراسة رسوخ معظم عنـــاصر 
احلملـــة اإلعالنية، وعالوة على ذلك 

أظهرت عينة الدراسة مدى آرائهم 
اإليجابية عن احلملة اإلعالنية بصفة 

عامة وتفاصيلها املختلفة.
وقد أفاد املشاركون بالدراسة ببعض 

نواحي اإلعجاب والتي متثلت في 
مجموعة من اآلراء كانت أهمها »إبراز 

دور املعلم في تربية األجيال القادمة 
وتكرمي وتوضيح مدى أهمية رسالته«، 

و»حث الطالب على احترام املعلم 
واالهتمام بدراستهم من أجل التفوق«، 

و»التركيز على اهتمامات رئيسية للشباب 

مثل التفوق الدراسي والوقاية من 
املخدرات«.. وامللفت لالنتباه هو إفادة 

نحو )96 %( من العينة بعدم وجود نواٍح 
لعدم اإلعجاب بخصوص احلملة.

اقتراحات:
وقدمت الدراسة بعض االقتراحات الهامة 

وجاء في مقدمتها: 
تنفيذ برامج توعوية باملدارس   ٭

واجلامعات كامتداد لغاية احلملة.
تنظيم محافل تثقيفية ورياضية   ٭

للطالب على مدار العام لهذا الغرض.
االستمرار في عرض النماذج الناجحة   ٭

من األجيال القادمة عبر الوسائل 
اإلعالمية لتحفيز أبناء نفس املرحلة 

العمرية.
 ٭

نتائج وأرقام
 ) أكد أغلب عينة الدراسة )97 % ٭

تعرضهم للحمالت اإلعالنية 
االجتماعية في املاضي القريب.

أشار نحو 71 % ٭ من بني هؤالء الذين 
تعرضوا للحمالت االجتماعية مؤخراً 

تذكرهم للحملة في حني يتذكر نحو 
21 % من نفس العينة تعرضهم 

حلمالت اجتماعية أخرى. 
أفاد 8 % ٭ من هذه العينة عدم تذكرهم 

لشعار احلمالت االجتماعية التي 
تعرضوا لها في الفترة املاضية. 
76 % ٭ من عينة الدراسة الذين 

يتذكرون احلملة على دراية بالهدف 
الرئيسي للحملة. 

أفاد هؤالء الذين يتذكرون احلملة   ٭
اإلعالنية عن الوسائل اإلعالمية 

املختلفة التي مت من خاللها تعرضهم 
لتفاصيل احلملة اإلعالنية، وقد كـــان 
فــي مقدمتها الصحف بنسبة 52 %، 

ثم التلفزيون 44 %، ثم عن طريق 
اإلعالنات اخلارجية بالطرقات أو على 

الباصات 27 %. 
يعتقد نحو 42 % ٭ من هؤالء الذين 

يتذكرون احلملة اإلعالنية أن الصحف 
كانت أكثر الوسائل اإلعالمية فعالية 

للتعريف باحلملة، يليهم 30 % من 
نفس العينة يعتقدون بأن اإلعالنات 
عبر التلفزيون كانت األكثر فاعلية. 

تقييم احلملة
مت التعرف على آراء عينة 

الدراسة جميعاً عن مختلف 
خصائص احلملة، من حيث 

احلملة اإلعالنية بصفة عامة، 
ومدى متيزها وفاعليتها في 
جذب انتباه أفراد املجتمع، 

وخصوصاً شريحة الطالب، 
وحتذيرهم من أخطار املخدرات 

والوقاية منها. وأظهرت نتائج 
الدراسة مدى اإليجابية في 
تقييم جميع عينة الدراسة 

عن احلملة من حيث جوانبها 
املختلفة.
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في احلياة صور جميلة ميكن أن يعيشها اإلنسان بعيداً عن األوهام، 
وهي صور ميكن ألي إنسان أن يحققها ويعيشها في حلظات مختلفة 

مثل احلب والنجاح واإلجناز

املربرات الواهية 

تتكرر على 

األ�سنتهم وكاأن كل 

واحد يريد الختباء 

وراء اأ�سبعه

احلرب التي 

ت�سنها 

املجتمعات 

املختلفة على 

املخدرات جتعلها 

موحدة �سَدّ هذه 

الآفة املدمرة

رمبا نعجز عن كشف أسرار دوافع 
اإلدمان احلقيقية، بالرغم من وجود 

بعض اإلشارات املتكررة لدى كل مدمن 
أو متعاط، فاملبررات الواهية تتكرر 

على ألسنتهم بإسهاب.. وكأن كل واحد 
منهم يريد االختباء وراء أصبعه.. 

الصغير. فتبقى املخدرات خطراً داهماً 
ال يتوقف عن الفتك بشبابنا.. 

واحلقيقة أنه كلما ابتعد اإلنسان عن 
املخدرات وجد حالوة الواقع ال حالوة 

الوهم.. فاملخدرات متنح متعاطيها 
سعادة وهمية آنية. واالبتعاد عن 

املخدرات يرسي في النفس مشاعر 
االطمئنان والراحة النفسية والبدنية، 

مبا ينعكس على املجتمع ككل، ألَنّ 
انتشار املخدرات في أي مجتمع 

يعني انتشار الفساد وارتفاع معدالت 
اجلرمية بجميع أشكالها..

فاملخدر مهما كان شكله أو نوعه يعني 
تغريب العقل عن واقعه، وسقوطه في 
املجهول.. وكل قصص التعاطي التي 
نسمعها أو نقرأ عنها ال تدع مجاالً 

للشك في مدى األخطار التي تورثها 
املخدرات على املجتمع، من هنا نستنتج 

أَنّ احلرب التي تشنها املجتمعات 

باختالف عقائدها وتوجهاتها على 
املخدرات جتعلها موحدة ضَدّ هذه 
اآلفة املدمرة التي ما فتىء العالم 

يحاربها بكل ضراوة، ومع ذلك ما زالت 
قائمة ومستمرة، بل ومتنامية، نظراً ملا 

حتققه من أرباح كبيرة على جتارها.
ولعل تعافي املجتمع من املخدرات، 

بتغلبه على سمومها وويالتها 
ومصيباتها، يعني جناحاً أكبر للمجتمع 

بشكل عام في مختلف املجاالت 
من أجل حتقيق السعادة املرجوة، 
ألن احلياة تظل دائماً »أجمل بال 

مخدرات«.

احلياة بال مخدرات:  

�سحة اأكرث

حيـــوية اأكـــبـــر 

واإنتاج م�ستمر وعطاء زخم

متا�سك اأ�رشي واجتماعي متني

اإبداع فكري وابتكارات ل تتوقف

وعي فردي وجماعي 

قدرة على التعامل مع ما ي�ستجد 

من امل�سكالت

التحرر من قيود املخدرات

ما اأجمل احلياة بال خمدرات 

جمتمع معافى..

جناح اأكرب

د. طارق البكري
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اأمور قد تبدو �سغرية
حاورهم وشاركهم واحضنهم... أمور بسيطة لكنها تعزز العالقة مع 
األبناء من خالل تشجيعهم وتقدمي هدية لهم ومحاورتهم واالستماع 

باهتمام الى آرائهم.

*من كلمة لها في احتفال توعوي أقامه مركز عالج اإلدمان.

*
ال�سيخة اأوراد اجلابر الأحمد

من الضروري تعاون كل اجلهات احلكومية واألهلية ملواجهة 
آفة املخدرات، التي باتت تهدد املجتمعات، بل إنها تهدد العالم 

أجمع مبخاطر تفوق جسامتها ما أحدثته احلرب العاملية األولى 
والثانية واحلروب احلديثة، بل إن بعض املراقبني يؤكدون أن 
املخدرات هي أخطر ما واجهته البشرية على امتداد تاريخها.

إَنّ املخدرات انتشرت بشكل ملحوظ بني الشباب والفتيات 
في معظم البلدان، وهذه املشكلة تبدأ من األسرة املفككة 

واخلالفات املستمرة بني أفرادها، وهي آفة اجتماعية ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالظروف االقتصادية واالجتماعية وحتى 

السياسية. وتبرز هنا أهمية دور التنشئة االجتماعية السليمة 
من خالل التواصل واحلوار املستمر مع األبناء وتقوية اإلميان 

والوازع الديني والقدوة احلسنة من قبل الوالدين وأفراد األسرة 
البالغني، ولذلك التأثير األكبر في تشكيل سلوك النشء، مع 
احلرص على استخدام أسلوب احلزم واملودة واالبتعاد عن 

التدليل والتسلط املفرطني.
ولعل اجلو األسري اآلمن الذي تسوده احملبة ويغمره الوئام 

اخلالي من املشاحنات واملنازعات والبعيد عن التهديد؛ يؤدي 
إلى متاسك األسرة ويجعل كل فرد يحقق طموحاته ومستقبله، 

إضافة إلى أنه من الضروري تشجيع الشباب من اجلنسني 
على ممارسة هوايات مفيدة واالنخراط في مختلف األنشطة 

الرياضية والترويحية املوجهة، ما ميأل أوقات فراغهم ويبعدهم 
عن التفكير مبمارسة العادات الضارة. 

إَنّ احصائيات األمم املتحدة وتقاريرها تشير إلى أَنّ نحو 250 
مليون إنسان على الصعيد العاملي من بينهم 10 ماليني في 
الوطن العربي هم ضحايا هذه املواد السامة، وان أكثر من

80 % منهم هم من فئة الشباب دون سن 15، وأن حجم 
التجارة غير املشروعة باملخدرات قد جتاوز 800 مليار دوالر 

في عام 2011.
لذا يجب احلذر من تزايد التعاطي في العالم، خاصة أن حجم 

االجتار العاملي باملخدرات يصل إلى مبلغ جتاوز 700 مليار 
دوالر سنوياً.. وهي بذلك حتتل املرتبة الثالثة في العالم بعد 

جتارة السالح والدواء وتفوق جتارة النفط. وعصابات املخدرات 
في العالم لها أهداف استراتيجية بعيدة املدى تتمثل في توريط 
املزيد من البشر في تعاطي املخدرات وإدمانها وتوسيع أسواقها 
جلني املزيد من األرباح بشكل بات يهدد حياة ماليني الراشدين 
واملراهقني ومستقبلهم، األمر الذي يستوجب املزيد من تكثيف 

اجلهود الوطنية واألقليمية والدولية واستخدام كل الوسائل 
ملواجهة هذا العدو املشترك وشروره.

وتزداد أهمية نشر الوعي والتعريف بأخطار املواد املخدرة 
وانعكاساتها الضارة على املجتمع، لذا من الواجب التنسيق 

مع مختلف مؤسسات الدولة ذات الشأن وفي مقدمها اإلعالم 
والثقافة الصحة ومختلف الفعاليات املجتمعية ومنها االحتادات 

والنقابات واجلمعيات والنوادي للوقوف صفاً واحداً في 
مواجهة املخدرات واإلبقاء على املجتمع سليماً ونظيفاً من هذا 

الوباء القاتل.
إن الوعي بأخطار املخدرات اجتماعياً وثقافياً وروحياً وصحياً 

واقتصادياً أمور تشكل حصانة للمرء تقيه من جميع أشكال 
اجلنوح واالنحراف واجلرمية، وتبعده عن املخدرات وسمومها 

كي ال يكون صيداً سهال لها.

م�شكلة املخدرات

تبداأ من الأ�شرة املفككة 
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يتعاطونها رغم أخطارها.. والدافع نفخ العضالت

املن�شطات الريا�شية َوْهٌم يهدد ال�شباب

ق�سية

يصر البعض على استخدام املنشطات 
الرياضية رغم علمهم املسبق بأنها قد 

تقودهم إلى املوت املبكر، أو ضعف قدراتهم 
اجلنسية وإصابتهم بأمراض عدة، دافعهم 

فقط نفخ عضالتهم.. وإذا كانت بعض 
املنشطات مفيدة في زيادة قوة حتمل عضلة 

اجلسم ورفع قدراتها شرط استخدامها 
برقابة طبية، فإن كثيراً من املنشطات 

واملتمثلة في العقاقير املنبهة للجهاز العصبي 
والعقاقير املهدئة له والهرمونات البنائية 
والببتيدية والبروتني واألحماض األمينية 
وغيرها، تنطوي على آثار جانبية خطيرة 
على جسم اإلنسان تصل حلد الوفاة عند 
استخدامها من دون إشراف طبي دقيق..

� وقد طالبت رئيسة اللجنة الكويتية 
ملكافحة املنشطات هناء البطي "بإقرار 
تشريع يراقب املنشطات ومينع دخولها 

للبالد إال لدواع طبية محددة"، كما أوضح 
عضو جلنة تعزيز الصحة في منطقة 

العاصمة الصحية والطبيب في مستشفى 
األميري الدكتور تيمور خورشيد أن عضالت 
اجلسم املنتفخة نتيجة استخدام املنشطات 
ما هي إال بالونات مملوءة بالسوائل وليس 

باأللياف العضلية، وتختفي عند التوقف عن 
استخدام هذه املنشطات، محذراً من هرمون 
النمو الذي تزعم شركات بقدرته على إعادة 
الشباب واحليوية حيث يتسبب في أمراض 

السكري والعملقة ورمبا يؤدي للوفاة.
� وقال العب كرة القدم السابق في نادي 

الفحيحيل الرياضي عبدالله الرويح إن هذه 
املنشطات تعتبر في كثير من احلاالت وهماً 
كبيراً يعيشه الشباب، يستيقظون منه على 

تدمير أجسامهم، مشدداً على ضرورة إقرار 
الهيئة العامة للشباب والرياضة وغيرها من 

اجلهات ذات الصلة الرقابة على النوادي 
الصحية ومدربيها.

واستذكر الرويح حالة صديق له كان 
ميارس رياضة رفع األثقال وحقن نفسه 

املدير الفني أللعاب القوى في نادي الفحيحيل الرياضي وبطل 
العرب أللعاب القوى عام 1985 )عدو مسافة 10 آالف متر( وبطل 

بطولة العالم العسكرية عام 1987 )عدو مسافة 10 آالف متر( 
عبدالرزاق القطاري قال: »ال يرقى استخدام املنشطات في الكويت 
حلجم الظاهرة املستعصية ونحتاج إلى توعية شاملة، لكن املشكلة 
تبرز نسبياً في النوادي الصحية التي تفتقر للرقابة على استخدام 

هذه املنشطات«. وأشار إلى أن »األندية الرياضية الرسمية في 
الكويت تخضع لرقابة محكمة من قبل اجلهات املعنية مبكافحة 

املنشطات ومنها اللجنة الكويتية ملكافحة املنشطات«.

اأكرث من 1000 

نوع ي�ستخدمها 

الريا�سيون ويتم 

اكت�ساف اأنواع جديدة 

منها كل فرتة

الأندية الكويتية 

ترف�سها والالعبون 

يتناولونها يف 

اخلفاء رغم التوعية 

امل�ستمرة 

حتقيق: عماد خ�سر

القطاري: 

لي�ست 

ظاهرة 

كويتية 

م�ستع�سية 

واملطلوب 

توعية �ساملة
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بإبرة هرمون ما تسبب في تضخم صدره وأصابته 
بتجمعات صديدية على منقطة الصدر، واضطر 

إلجراء عملية جراحية للعالج، مشيراً إلى أن 
صديقه ندم أشد الندم وقرر عدم تكرار هذا األمر 

اخلطير.
� وأشار بطل األردن عام 2001 لرياضة كمال 

األجسام وزن )75( عمر علي إلى أن »أحالم 
عضالت أبطال العالم وأجسامهم الرياضية 

املتناسقة، خصوصاً في رياضة كمال األجسام، 
تسلب عقول شرائح كثيرة من الشباب في سن 

املراهقة وتدفعهم دفعاً الستخدام املنشطات في 
كثير من احلاالت، في محاولة لنفخ عضالتهم ونحت 
أجسامهم بأسرع وقت ممكن«، مبيناً أن »الهرمونات 

تستخدم كمحفز للجسم، لكن يجب استخدامها 
حتت إشراف طبي دقيق، وحتت إشراف مدرب 

رياضي من ذوي اخلبرة، خصوصاً وأن تأثيراتها 
خطيرة على اجلسم«.

وذكر أن البروتينات واألحماض األمينية، إلى جانب 
مركبات الفيتامينات كفيتامني ) c ( ال ضرر من 

استخدامها لكن تبعاً ملقادير معينة، مطالباً بضرورة سن 
ضوابط تشريعية لتسجيل الالعبني الرياضيني حتت 

18 سنة لرياضة كمال األجسام خصوصاً وأن الالعبني 
حتت 18 سنة يجب إال ميارسوا رياضة كمال األجسام.

� ولفت العب اإلسكواش في نادي الساملية 
الرياضي ناصر علي إلى أن "نادي الساملية يفرض 
رقابة تامة على املنشطات وهناك متابعة طبية من 
قبل أطباء النادي على الرياضيني"، مشيراً إلى أن 

"استخدام املنشطات بني الرياضيني يلغي مبدأ تكافؤ 
الفرص بني الالعبني في املناسبات الرياضية".

� من جهته أمل العداء في نادي الساحل الرياضي 
سويد الدوسري إجراء كشف عن املنشطات علي 
جميع الرياضيني املنتمني لألندية الرياضية مع 

بداية كل موسم رياضي وفي جميع البطوالت 
التنشيطية، مشيراً إلى أن »فترة الـ4 سنوات األخيرة 

في الكويت شهدت حالة من انعدام الرقابة على 
استخدام املنشطات في ما يستوجب إطالق جرس 

اإلنذار من مخاطر محدقة بالشباب«.
وكشف الدوسري عن »إحجام بعض الرياضيني في 

بعض املنافسات الدولية واحمللية لعلمهم املسبق 
بالكشف عن املنشطات على الالعبني املشاركني 
فيها«، داعياً »جميع الرياضيني الحترام قدراتهم 

وعدم العبث بصحتهم وأجسامهم«.

البطي: »مكافحة املن�سطات« 

ت�سعى ملنع دخولها اإىل البالد

أشارت رئيسة اللجنة الكويتية ملكافحة 
املنشطات هناء البطي إلى أن تناول 
املنشطات في الكويت يفتقد للرقابة 
بل وال يحكمه ضابط أو رابط حيث 

ال توجد عملية رقابية منظمة وفَعالة 
تضبط عمليات استخدام هذه املواد 

كما ال يوجد قانون يجرم استيراد 
وبيع هذه املواد، كاشفًة عن افتقاد 

للرقابة الفعالة على النوادي الصحية 
الرياضية اخلاصة واحملالت التجارية 

التي تعتبر املصدر الرئيسي النتشار ظاهرة تناول املنشطات. 
وأوضحت أن »اللجنة تتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة والتي 

يبذل مديرها اللواء فيصل اجلزاف جهوداً طيبة للعمل على ربط وزارات 
الداخلية والشؤون االجتماعية والعمل والتجارة والصناعة للرقابة على 

النوادي الصحية وإقرار ضوابط تخضع مدربي هذه النوادي للرقابة 
واحملاسبة القانونية في حال ثبوت تناول الشباب من مرتادي هذه 

األندية للمنشطات«، مشيرة إلى أن »اللجنة تسعى أيضاً بالتعاون مع 
وزارتي الصحة والتجارة والصناعة ملنع دخول هذه املواد إلى البالد«. 

وقالت البطي: السيتروايدات األندورجينية البنائية التي تبدو كأنها 
هرمونات طبيعية تتدخل في وظيفة الهرمون الطبيعي وتنجم عنه آثار 

جانبية ضارة، باإلضافة إلى املنبهات، التي تعمل على تنبيه اجلهاز 
العصبي املركزي، تعتبر من أبرز املنشطات التي يكثر تعاطيها في 

الكويت، وذلك استناداً للفحوص التي يتم إجراؤها، مبينًة أن رياضة 
كمال األجسام من األلعاب الرياضية التي مت الكشف عن تناول العبيها 

منشطات بشكل ملحوظ في الكويت.
وحذرت من »مشروبات الطاقة واعتبرتها قنبلة موقوتة حتيط 

مبخاطرها شرائح الشباب ملا حتتويه من مادة الكافيني التي تعتبر من 
أكثر املواد املنبهة للجهاز العصبي، إضافة إلى مادة اجللوكوز سريع 

االمتصاص«، موضحة أن هذه املشروبات تعتبر من املنشطات وتتسبب 
في رفع ضغط الدم وزيادة إدرار البول ورفع مستوى األيض وحتفيز 
اجلهاز العصبي، كما أن اإلفراط في استخدامها يؤدي إلى اإلدمان 

وهشاشة العظام واألضرار البالغة للكبد واألرق والصداع املزمن، 
باإلضافة إلى اضطرابات النوم واآلثار السلبية على اجلانب النفسي 

والسلوكي.
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الطبيب في املستشفي 
األميري وعضو جلنة 

تعزيز الصحة في منطقة 
العاصمة الصحية الدكتور 
تيمور خورشيد كشف عن 

حاالت لبعض متعاطي 
املنشطات الرياضية 

يفقد فيها الرجل قدرته 
اجلنسية وفي عمر 

صغير، الفتاً إلى أن بعض 
احلاالت تدرك أن مصيرها فقد القدرة 

اجلنسية نتيجة تناول هذه املنشطات لكنها 
تصر على تناولها رغبًة في الظهور بجسم 

مكتمل البنية فقط.
وأوضح أن »العضالت املفتولة واملنتفخة في 
اجلسم نتيجة تناول املنشطات تكون عبارة 

عن بالونات مياه مملوءة بالسوائل وليس 
باأللياف العضلية، وتختفي مبجرد التوقف 
عن تناول هذه املنشطات ثم تظهر ترهالت 

اجللد بدالً منها«.
وأشار خورشيد إلى أن »هناك أنواعاً 

عدًة من املنشطات )أكثر من ألف نوع( 
التي تستخدم من قبل الرياضيني وغيرهم 

وهي العقاقير املنبهة للجهاز العصبي 
وهي األكثر استخداماً منذ بداية تعاطي 

املنشطات وتشمل أنواعاً عدًة أهمها 
)األمفيتامني والكافيني واإلفيدريني( تؤدي 

إلى فقدان القدرة على التركيز واتخاذ 
القرار، ما يعرض الرياضي الذي تناولها 

للحوادث، كما تؤدي أيضاً إلى االضطراب 
واالنهيار العصبي وجتعل الرياضي يتسم 

بالعدوانية، وأيضاً فإن بعض مركباتها تؤدي 
إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة عدد ضربات 

القلب، وفي بعض األحيان عدم انتظامه 

بشكل غير طبيعي. 
ولفت إلى أن »املنشطات 

تشمل أيضاً العقاقير 
املهدئة للجهاز العصبي 

)كاملورفني والبيثدين 
املستخدمني للتخدير في 
املستشفيات(، إضافة إلى 
)األتيفان والفاليوم وهما 
من املهدئات القوية( ومن 

أخطر اآلثار اجلانبية 
لهذه املنشطات أنها شديدة اإلدمان، كما 
ميكن أن تسبب فقدان التركيز واالتزان 

والتناسي والنعاس والغثيان والقيء عالوة 
علي اإلمساك وفقدان الوعي والغيبوبة«. 

وبني أن »املنشطات تشمل أيضاً الهرمونات 
البنائية وهي عبارة عن مركبات طبيعية أو 
مخلقة تعمل عمل هرمون التستوستيرون 

ومنها النادرولون واألندروستينيديون 
والتيتراهدروجيسترينون والتيستروستيرون 

والكورتيزون، وتتحدد آثارها اجلانبية 
بالنسبة للرجال في تلف الكلية واضطراب 

الدورة الدموية ووظائف الكبد والقلب 
واإلصابة بالصلع املبكر وضمور وتيبس 
اخلصيتني والعقم وحب الشباب وزيادة 

النزعة العدوانية وقد تؤدي إلى منو بعض 
أنواع السرطانات، أما بالنسبة للنساء فإن 

استخدامها يؤدي إلى ظهور مواصفات 
الذكورة مبا فيها شعر الوجه وخشونة 
الصوت وعدم انتظام الدورة الشهرية 

وانقطاعها في بعض األحيان مع زيادة 
النزعة العدوانية«.

وأفاد خورشيد بأن »املنشطات تشمل 
أيضاً الهرمونات الببتيدية والتي لها 

عالقة بالغدة النخامية في جسم 

اإلنسان وهي الغدة الرئيسية التي 
تسيطر على الغدد الصماء وهرموناتها 
في اجلسم، ومن أمثلة هذه الهرمونات 

)هرمون النمو وهرمون اجلوناد وتروفني 
وهرمون األدينوتورتيكوتروفني وهرمون 

اإلرثروبويتني(، منوهاً بأن »هرمون النمو 
املنتمي لهذه الهرمونات الببتيدية يلعب 

دوراً كبيراً في منو اجلسم وحتديداً العظام 
أثناء فترة البلوغ وحتفيز إنتاج الكوالجني 
وزيادة إنتاج كرات الدم احلمراء وتوفير 

الطاقة حلرق لدهون ما يدفع العديد من 
الرياضيني وغيرهم لسوء استخدامه، ورغم 

الصورة اجلميلة التي حتاول الشركات 
املنتجة لهرمون النمو إظهاره عليها بأنه 
احلل السحري للعديد من املشاكل مثل 

جتاعيد الوجه وإعادة الشباب واحليوية 
للجسم إال أن مخاطر استخدامه عديدة 

مثل مرض السكري إلى جانب تسبب كثرة 
تعاطيه بعد البلوغ في أمراض العملقة 

املؤدية لزيادة منو اإلطراف واألنف والشفاه 
والفك واجلبهة وزيادة حجم أصابع اليد 

والقدمني وعادة ما ميوت املرضى قبل سن 
األربعني«.

وأوضح خورشيد أن املنشطات تشمل أيضاً 
البروتني واألحماض األمينية والكرياتني 

كمكمالت غذائية واملعدل الطبيعي الحتياج 
اجلسم من البروتني حوالي 50 إلى 100 

جم في اليوم تبعاً حلجم ونوع النشاط 
الذي يقوم به الشخص وما زاد عن ذلك 

ولم يكن له احتياج يؤدي إلى ارتفاع نسبة 
اليوريك أسيد واليوريا حيث يترسب 

اليوريك أسيد اليوريا ما بني املفاصيل 
فيسبب آالماً في هذه املناطق ويسبب 

مرض النقرس.

تفقد متعاطيها 

القدرة اجلن�سية 

وتقوده اإىل املوت

د.خور�سيد: الع�سالت املنتفخة باملن�سطات 

بالونات �سوائل توؤدي اإىل ترهالت لحقًا
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اللجنة الأوملبية الدولية

اأ�شرار املن�شطات.. �شحية واأخالقية وتربوية
تفيد الدراسات العلمية إلى كثير من 

اإلضرار التي تخلفها املنشطات الرياضية، 
ُط بأنَّه كل مادة أو دواء  ويوصُف املنِشّ
يدخل اجلسم وبكميات غير اعتيادية 

لغرض زيادة الكفاءة البدنية للحصول على 
إجناز رياضي أعلى، وبطرق غير مشروعة، 

ويسبب أضراراً صحية عند االستمرار 
في تعاطيها ناجمة عن استخدام جرعات 

دوائية أكثر من املسموح بها طبياً، مما 
يحدث حاالت مرضية ومضاعفات كثيرة، 

كما حتدث هناك أضرار اجتماعية 
ونفسية، تؤدي بدورها إلى عالقات غير 
متوازنة داخل املجتمع، وعالوة على ذلك 
تسبب أضراراً تربوية نتيجة الكسب غير 

املشروع، والذي هو مبثابة خروج عن 
القيم األخالقية السامية للرياضة، ولذلك 
وضعت اللجنة األوملبية الدولية في مادتها 

األولى قانوناً يحذر تناول املنشطات. 
وتؤدي املنشطات بحسب أنواعها إلى 

أخطار عديدة منها:
اإلدمان بسبب أساءة استخدام   ٭

اجلرعات.
مع استمرار تعاطي جرعات عالية   ٭

تظهر عالمات وأعراض مرضية 
غير طبيعية قد تؤدي باملتعاطي إلى 

االنهيار وأحيانا الوفاة.
اضطراب في توازن كريات الدم   ٭

احلمراء في اجلسم.
 ٭ الضعف العام والنحول وانخفاض 

القابلية البدنية. 

 ٭ تؤثر املنشطات مباشرة على اجلهاز 
العصبي املركزي. 

فقدان القدرة على التركيز مما يعرض   ٭
الرياضي إلى احلوادث.

 ٭ فقدان القدرة على اتخاذ القرار.
 ٭ اضطراب عصبي وانهيار عصبي 

وعدوانية.
 ٭ بعض املركبات تؤدي إلى ارتفاع 

الضغط الدموي.
 ٭ زيادة عدد ضربات القلب وعدم 

أنتظامه. 
 ٭ فقدان الشهية وانخفاض الوزن 

بشكل غير طبيعي. 
 ٭ الصداع النصفي. 

 ٭ تؤدي إلى زيادة القابلية اجلنسية في 
بداية االستخدام ثم يحدث العكس.
 ٭ تأثيرات سلبية على الكبد واجللد 

والقلب والدورة الدموية وجهاز الغدد 
الصم.

 ٭ تؤدي إلى ضمور اخلصيتني وقلة 
إنتاج احليامن والعقم في بعض 

احلاالت. 
 ٭ تؤثر على النمو.

 ٭ تسبب تشوهات في النسل 
)كالتعملق(.

 ٭ قد تؤدي إلى منو بعض األمراض 
السرطانية.

 ٭ تسبب بعض األمراض النفسية. 
 ٭ قد تؤدي إلى زيادة نسبة البروتينات 
الدهنية الصغيرة احلجم LDL مما 

قد يسبب احتمال اإلصابة باجللطة 
القلبية عند الرجل، ونادراً ما يحدث 

عند املرأة بسبب وجود هرمون 
البروجسترون، الذي مينع وجود 

هذه الدهنيات البروتينية الصغيرة. 
وتستخدم النساء الرياضيات خالصة 

الهرمون الذكري )تستيرون( لزيادة 
الكتلة العضلية وبالتالي زيادة القوة 

العضلية. 
 ٭ ومن مضار استخدام هذا الهرمون 
Testeron: اضطرابات في الدورة 

الشهرية أو انقطاعها في بعض 
األحيان والعقم، واختفاء املظاهر 

االنثوية عند املرأة )خشونة الصوت، 
منو الشعر بكثافة قي الوجه وأماكن 

أخرى في اجلسم، زيادة التعضل، 
ضمور الثدي(.

 ٭ وبالنسبة لهرمون الكورتزون الذي 
ميكن تعاطيه عن طريق احلقن أو 

الفم ويستخدم لزيادة الكفاءة البدنية، 
فإنه يزيد من التمثيل الغذائي في 
اجلسم والدورة الدموية احمليطية، 

ويزيد من حجم العضلة )زيادة كاذبة( 
بسبب حبس السوائل واألمالح في 
العضلة بدون زيادة القوة العضلية، 
ومن مضاره: زيادة نسبة السكر في 

الدم - استخدامه لفترة طويلة يسبب 
حتلل العظام - اضطراب الدورة 

الشهرية عند املرأة ومنو الشعر على 
الوجه..
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للموؤ�س�سات

الأهلية

دور فعال

املخدرات آفة مجتمعية ال تخص مجتمعاً بعينه 
وإمنا تشمل العالم بأسره، واملكافحة واحملاربة 

ال تستطيع دولة مبفردها القيام بها، بل البد من 
اجلهد الدولي وصوالً نحو جتفيف منابع اإلنتاج 
ومالحقة العصابات املنظمة، وأشير إلى أهمية 
توعية اجلمهور باملخاطر االجتماعية واألمنية 

واالقتصادية للمخدرات.
إن استراتيجية اإلعالم األمني بوزارة الداخلية 

تنطلق بناء على املعطيات احمللية واإلقليمية 
والدولية ومن خالل االستراتيجيات الدولية 

والعربية واخلليجية املوحدة والتي تنطلق 
أساساً من األبعاد الثالث: األمني واالجتماعي 

واالقتصادي، باإلضافة إلى احملاور الدينية 
واألمنية والصحية واالجتماعية واالقتصادية 

والتربوية والتطبيقية.
ويعمل اإلعالم األمني بقوة لوقاية املجتمع 

واألفراد من مخاطر املخدرات وحتصينهم من 
تداعيات وتأثير تلك اآلفة من خالل التنسيق 

والتعاون والعمل املشترك والتعامل بني جميع 
أجهزة الدولة املعنية. وتتحدد األهداف في 
حتصني املجتمع، وحشد التأييد املجتمعي 

وأفراده للعمل كأجهزة مكافحة وهيئات 
ومؤسسات أهلية داعمة ومساندة وأفراد واعني 

ومؤيدين لتلك اجلهود، وتوحيد اجلهود وعدم 
إضاعة اجلهد واملال والوقت في البرامج التي 

تستهلك الكثير من املوارد، وبذل اجلهود من دون 
حتقيق النتائج اإليجابية املفترض الوصول إلىها 
في أقل مدة ممكنة وبأقل الكلفة، واحليلولة من 

دون حدوث تعارض أو تضاد بني مساعي كل 
جهة أو جهاز أو مؤسسة. 

*مدير إدارة العالقات العامة والتوجيه املعنوي ومدير إدارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية باإلنابة.

*
العقيد عادل احل�سا�س

الإعالم الأمني
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*املدير العام لإلدارة العامة ملكافحة املخدرات باإلنابة.

اإدارة مكافحة املخدرات

*
العميد �سالح غنام العنزي

نظراً لكون ظاهرة املخدرات عاملية املالمح 
واألبعاد، بسبب انتشارها الواسع عبر الدول 

والقارات، فإَنّ مكافحتها تقتضي تعزيز 
أوجه التعاون بني اجلهات املتخصصة في 

هذا املجال، وعلى جميع املستويات الوطنية 
واإلقليمية والدولية حتى يتسنى تطويقها، وشل 

حركة مهربيها، واحلد منها عرضاً وطلباً.
وهذا ما تسعى إلىه اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات من خالل وضع السياسة العامة 
للمكافحة واحلد من عرضها وطلبها غير 

املشروعني، ومن خالل اعتماد كل من 
االستراتيجية العربية ملكافحة االستعمال 

غير املشروع للمخدرات واملؤثرات العقلية، 
وخططها املرحلية الست، واخلطة اإلعالمية 

العربية املوحدة ملكافحة ظاهرة املخدرات، 
واالتفاقية العربية ملكافحة االجتار غير املشروع 

باملخدرات واملؤثرات العقلية، والقانون العربي 
املوحد للمخدرات النموذجي، عالوة على 

عشرات األبحاث والدراسات الشاملة للظاهرة 
في مجاالت الوقاية واملكافحة والعالج. 

إن الكويت من الدول الرائدة في مجال مكافحة 
املخدرات حيث تسعى ملكافحة آفة املخدرات 
وفق منظومة خاصة ووفق استراتيجية أمنية 

محكمة، ولعل إنشاء اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات وفقاً للقرار الوزاري رقم )614( 

الصادر بتشكيلها في عام 2006 لهو دليل واضح 
على مواكبة املستجدات واملتغيرات واملخاطر 

من جراء تنامي مشكلة املخدرات، وما يقوم به 
رجال املكافحة من خالل مواجهة العصابات 

التي تسعى إلدخال السموم إلى بلدنا احلبيب 
لهو خير دليل على ما حققته اإلدارة العامة 

ملكافحة املخدرات من إجنازات.

الكويت دولة رائدة يف 

مكافحة املخدرات
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حوار خا�س

د.م�شعود كرميي بور: 

املوؤثرات العقلية كالكبتاجون الأكرث انت�شارًا 

يف اخلليج حاليًا والهريويني قادم بقوة

الكويت من الدول 

العربية امللتزمة 

بالتفاقيات 

الدولية يف 

جمال مكافحة 

املخدرات

والجتار بها

قال د. مسعود كرميي بور املمثل اإلقليمي ملكتب 
األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 

للشرق األوسط وشمال أفريقيا في حديث 
إلى مجلة  إن املخدرات قدمية قدم 
اإلنسان على األرض، مشيرًا إلى أنه وفي 
كل يوم تقوم عصابات املخدرات ومعاملها 

الكيميائية بتصنيع مخدر كيميائى جديد.. 
وفيما يلي تفاصيل احلوار:

� بداية ما هي املخدرات األكثر انتشارًا 
عربيًا وخليجيًا؟

� املخدرات األكثر انتشاراً في 
املنطقة هي الهيرويني واحلشيش 
والكوكايني إضافة إلى املؤثرات 

العقلية ومنها االمفيتامينات 
كالكبتاجون املنتشر باملنطقة 

اخلليجية وكذلك مكافئ 
األفيون )الترامادول( الذي 

بدأ في االنتشار عربياً منذ 
نحو 3 سنوات وقامت 

مصر بضبط أكثر من 300 
مليون قرص قبل دخولها 
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د. م�سعود 

كرميي بور 

• بدأ حياته املهنية في اخلدمة 
العامة كمحامي ادعاء في 

مدينة نيويورك، وكان ميثل 
زبائنه املعوزين أمام جمعية 

املعونة القانونية. ثم عمل 
بعد ذلك في منطقة غرب 

احمليط الهادي في الترويج 
للحصول على العدالة بصفته 

محامي املساعدة القضائية 
لكومنولث جزر ماريانا 

الشمالية. 
• بعد ذلك عمل في أفغانستان 

كرئيس برنامج دعم قطاع 
العدالة في أفغانستان، مساهماً 

بذلك في وضع استراتيجية 
وطنية في مجال العدالة وفي 
تنفيذ برنامج شامل لإلصالح 

في مجال سيادة القانون. 
• املسؤول األقدم للشؤون 

القضائية في بعثة األمم املتحدة 
في السودان حيث عكف على 

دعم بعثة حفظ السالم في 
مجال سيادة القانون، وأنظمتها 

القضائية وحافظتها لشؤون 
السجون. 

• حاصل على شهادة البكالوريوس 
في علم النفس من جامعة والية 

نيويورك والدكتوراه من كلية 
احلقوق في جامعة بروكلني. 

• عمل ممثالُ إقليمياً ملكتب 
األمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية آلسيا الوسطى ومقره 
في أوزبكستان قبل تسلمه مهام 

عمله في مكتب القاهرة..

البالد عام 2012 خالل ثالثة أشهر فقط، 
وهناك العديد من املخدرات األخرى 
التي ميكن أن نعتبرها محلية وتنتشر 

انتشاراً كبيراً في معظم دول العالم. ومن 
املهم التوضيح أن املنطقة اخلليجية تقع 

ضمن خطوط التهريب املعروفة بالهيروين 
والقادمة من أفغانستان ولذلك فمن 

املتوقع زيادة تعاطي الهيروين باملنطقة 
اخلليجية خالل األعوام القادمة.

220 مليون متعاط
� كم يبلغ عدد املدمنني أو متعاطي 

املخدرات في العالم؟ 
� مكتبنا الرئيسى في فيينا لديه تقدير 

أولى لعدد املتعاطني بالعالم بنحو 220 
مليوناً، منهم 16 مليون متعاط عن طريق 
احلقن لالفيونات واالمفيتامينات، وهذا 

الرقم خطير ألنه يظهر تعرض العالم 
إلى تفاقم انتشار األيدز واألمراض 
األخرى، ولالسف ال أرى حتى اآلن 

باملنطقة العربية أية احصاءات سليمة 
ألعداد املتعاطني، ألن االهتمام بحصر 

هذه املشكلة وتقييمها ليس من األهمية 
القصوى للحكومات، ونحن نقدر أن 
5 % من الشباب يتعاطى املخدرات 

بالعالم، ولك أن حتسب ذلك بالتقريب 
لكل دولة باملنطقة حسب تعدادها 

السكاني.
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قصص ناجحة
� هل لديكم قصص ناجحة في املنطقة 

العربية في مجال التوعية وخفض 
العرض والطلب؟ 

� تعتبر  من أبرز قصص النجاح 
في الكويت واملنطقة للتوعية بأخطار 

املخدرات، وهناك العديد من القصص 
الناجحة األخرى منها قصة جناح 
مستشفى عالج اإلدمان في مطار 

القاهرة، وهي مستشفى حكومي صغير 
يعمل منذ عدة سنوات، وبالتعاون مع 

مكتبنا حتول اآلن إلى أفضل مركز للعالج 
والتأهيل من تعاطي املخدرات مبصر. 

بالتأكيد هنالك جتارب ناجحة.. ويجب 
علينا االستفادة فيما بيننا مما نحققه من 

جناح في العديد من الدول كالسعودية 
واملغرب وفلسطني والكويت إضافة إلى 

الكويت ومصر.

جتارة املخدرات
� تقول اإلحصائيات والتقارير الدولية 

إن جتارة املخدرات وتعاطيها تفشت 
في مختلف دول العالم، ما اآللية التي 

تتبعونها ملنع انتشار هذه اآلفة؟ 
اآلليات املتاحة بالعالم هي االتفاقات 
الدولية الثالث لألعوام 1962و1971 

و1988 خلفض العرض على املخدرات، 
واإلعالن السياسي خلفض الطلب على 
املخدرات لعام 1998، واإلعالن املكمل 

عام 2004، وإذا نفذت بنودها الدول 
املختلفة فسيحدث تقدم كبير على صعيد 

مكافحة املخدرات ووقف الطلب عليها 
وبناء مجتمعات حديثة بها ثقافة الرفض 

للمخدرات.
� هل هناك تعاون بينكم وبني دول 

مجلس التعاون؟ 
� هناك تعاون وتنسيق منذ التسعينيات 
مع مجلس التعاون اخلليجي إضافة إلى 

التعاون مع جامعة الدول العربية، ألّن 
من صميم عملنا دعم التعاون املشترك 
بني دول العالم فى مكافحة املخدرات 
واجلرمية املنظمة، وقد قمنا بالتعاون 

امل�سروع التوعوي 

للوقاية من املخدرات 

يف الكويت جتربة 

راقية وجديدة 

ومثال يحتذى به يف 

اخلليج العربي

املخدرات الأكرث 

انت�ساراً يف املنطقة 

هي الهريويني 

واحل�سي�س 

والكوكايني اإ�سافة 

اإىل املوؤثرات 

العقلية

تتعر�س املنطقة 

لهجمة �سر�سة 

من جتار املخدرات 

لتهريب خمدر 

الرتامادول ويتم 

تهريبه اإىل دول �سمال 

اأفريقيا وغربها ودول 

اخلليج باحلاويات
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مع دولة قطر بإنشاء املركز اخلليجي 
للمعلومات اجلنائية الذي سيساعد 
دول اخلليج على تطوير املعلومات 

املتاحة، وتنفيذ االستراتيجية اخلليجية 
ملكافحة املخدرات، وحالياً تتعرض 

املنطقة العربية لهجمة شرسة من جتار 
املخدرات لتهريب مخدر الترامادول 

وهو مخدر أفيونى يساعد على خفض 
اآلالم ويتم تهريبه إلى دول شمال 

أفريقيا وغربها ودول اخلليج من خالل 
احلاويات البحرية، ولذلك نحن نستهدف 

تطوير آليات اكتشاف هذه احلاويات 
التي تستخدم فى التهريب من خالل 

إقامة مشروعات لتطوير أجهزة مكافحة 
التهريب باجلمارك وخاصة في دبي 

وعمان واليمن والسعودية ومصر وليبيا 
وتونس واجلزائر واملغرب. واحلقيقة 
هناك أكثر من 20 مشروعاً باملنطقة 

العربية خالل هذا العام جاري تنفيذها 
للتطوير.

التنسيق مع الكويت
� هل هناك تنسيق وتعاون بني املكتب 

والسلطات الكويتية في مجال مكافحة 
املخدرات؟ 

� هناك تعاون مع السلطات الكويتية 
منذ زمن بعيد، ومع افتتاح مكتبنا شبه 

اإلقليمي في أبوظبي أوكلت مهمة 
التعاون مع السلطات الكويتية إلى 

املكتب حتت إشراف مكتبنا اإلقليمي 
بالقاهرة. 

والكويت من الدول العربية امللتزمة 
باالتفاقيات الدولية، وتعمل بنجاح في 

مجال خفض العرض، والدليل على 
ذلك النجاحات املتواصلة لإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات، وكذلك برنامج  

للوقاية من املخدرات الذي يعمل منذ 
أكثر من عشر سنوات، ولديكم مستشفى 

محترم للعالج من تعاطي املخدرات، ولكن 

نطالبكم باملزيد من املجهود، ألنه من 
الواضح أن هناك زيادة في الطلب على 

املخدرات من شباب اخلليج بصفة عامة، 
وتزايد الضبطيات بالسنوات اخلمس 

املاضية. 
وقد قام خبراء مكتبنا منذ أكثر من 

خمس سنوات بزيارة الكويت، وتقييم 
جتربة مشروع  التوعوي، ووجدناها 

جتربة راقية وجديدة ومثاالً يحتذى به فى 
اخلليج العربي، ولكني أدعو املشروع اآلن 

إلى دعوة خبرائنا مرة ثانية، لنرى كيف 
طور املشروع نفسه خالل اخلمس سنوات 

املاضية، وكيف تفاعل مع املستجدات 
ومدى حتقيقه ألهدافه، حتى نتمكن من 
االستمرار في دعم هذا املشروع اجليد، 
الذي يجب ان يستمر فى تقييم وتطوير 

أدائه بصفة مستمرة.

شبكة االنترنت
� وأخيرًا.. كيف ميكن االستفادة من 

خبراتكم التراكمية والثروة املعلوماتية 
املتوفرة لديكم للوقاية من املخدرات 

وأنواعها؟ 
� نحن حاضرون وبقوة على شبكة 

االنترنت، ولدى مكتبنا في فيينا صفحة 
مميزة تستخدمها معظم دول العالم 
كصفحة مرجعية فى مجال مكافحة 

املخدرات، ولدى مكتبنا أيضاً صفحة 
باللغة العربية، ونتعاون مع العديد من 

الصفحات العربية املتخصصة فى التوعية 
ضد املخدرات مثل صفحة )حماية( التى 
تتبناها قيادة شرطة دبى. وعلى صفحات 

التواصل االجتماعي لدينا صفحة )ال 
للمخدرات( املشترك بها أكثر من 12 

ألف شخص، وتعطي معلومات عن أحدث 
املستجدات، باإلضافة إلى أن خبراءنا 

باملكتب اإلقليمي بالقاهرة مشتركون في 
أكثر من مئة صفحة للتوعية من أخطار 

املخدرات والتنمية والشباب. 

مكتب القاهرة
 

• بدأ مكتب األمم املتحدة عمله في 
مقره بالقاهرة عام 1997، وهو 
يغطي 18 دولة عربية، ومهمته 
األساسية مساعدة دول املنطقة 

في االنضمام إلى االتفاقيات 
الدولية ملكافحة املخدرات 

واجلرمية املنظمة ومكافحة 
الفساد إضافة إلى الصكوك 

الدولية ملكافحة االرهاب 
وتصديقها وتنفيذها من خالل 
مواءمة تشريعاتها الوطنية مع 

هذه االتفاقيات.
• ومن أساسيات عمله مراقبة 
فعالية الدول في تنفيذ هذه 
االتفاقيات ومساعدتها على 

التطويراملستمر آلليات مكافحة 
اجلرمية والفساد.

• ومعظم تعاونه مع الدول العربية 
من خالل مشروعات تعاونية 

على األرض، لتطوير التشريعات 
وتطوير قابليات ومهارات املوارد 

البشرية، باإلضافة إلى تنفيذ 
خطط تعاونية لتطوير كافة 

اآلليات املتاحة محلياً واملسخرة 
خلدمة حتقيق وتنفيذ االتفاقيات 

الدولية املختلفة.
• وخالل األعوام املاضية نفذ 

املكتب مشروعات مختلفة في 12 
دولة عربية مبا قيمته 114 مليون 

دوالر، ودرب أكثر من 100 الف 
متخصص في مجاالت مختلفة، 
وأهم إجناز حققه املكتب هو أن 
جميع احلكومات العربية باتت 

اآلن تهتم بقضية تعاطي املخدرات 
واجلرمية املنظمة، وتضعها ضمن 

أولوياتها امللحة.
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أعلن يوري فيدوتوف املدير التنفيذي 
رات  ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

واجلرمية، في تقرير له صدر في شهر 
رات  يونيو املاضي أن مكافحة املخدِّ

يجب أن تُصبح جزءاً ال يتجّزأ من خطة 
رات  التنمية. واعتبر فيدوتوف أَنّ املخدِّ

واجلرمية خطر يتهّدد التنمية، وأَنّ هناك 
اعترافاً متزايداً بذلك مع اقتراب عام 

2015 وهو املوعد النهائي لتقييم التقّدم 
العاملي احملرز نحو حتقيق األهداف 

اإلمنائية لأللفية، محذراً من أَنّ اجلرمية 
رات غير املشروعة  مة واملخدِّ املنَظّ

تعرقالن بلوغ هذه األهداف. جاء ذلك 
خالل التقرير الذي قدمه فيدوتوف أمام 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة في جلسة 

خاصة ببحث قضية املخدرات.
رات  وجاء في التقرير العاملي عن املخدِّ

لعام 2012 وهو الوثيقة الرئيسية 
رات  ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

واجلرمية، إَنّ الهيروين والكوكايني 
رات األخرى ما زالت تقتل زهاء  واملخدِّ

200 ألف شخص سنوياً، وهي بذلك 
تُشتِّت شمَل األُسر وجتلب البؤس لآلالف 
من األشخاص اآلخرين عالوة على عدم 

األمان وانتشار فيروس األيدز.
وعلى الرغم من أَنّ األمناط العاملية 

رات وإنتاجها وآثارها  لتناول املخدِّ
الصحية ظلّت مستقّرة إلى حّد كبير في 

عام 2012، فقد حّذر املدير التنفيذي 
من أَنّ إنتاج األفيون عاود االرتفاع إلى 

تقرير

رات التقرير العاملي عن املخدِّ

لعام 2012 يحذر من ا�شتمرار اخلطر
تقتل زهاء

200 األف �سخ�س 
ت  �سنويًا وُت�ستِّ

�سمَل الأُ�سر 

وجتلب البوؤ�س 

وعدم الأمان 

وفريو�س الأيدز
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مستوياته العالية السابقة في أفغانستان، 
وهي أكبر منتج لألفيون في العالم. وإذا 
نظرنا إلى الصورة العاملية، فإننا سنجد 

أَنّ انخفاض املستويات اإلجمالية لزراعة 
األفيون والكوكا وإنتاجهما عَوّضه ارتفاع 

رات االصطناعية. مستويات إنتاج املخدِّ
وطبقا للتقرير، تشير التقديرات إلى أَنّ 
230 مليون شخص تقريبا، أي 5 % من 
رات  سكان العالم البالغني تناولوا املخدِّ

مرة واحدة على األقل خالل عام 2010. 
رات اإلشكاليني،  ويبلغ عدد متعاطي املخدِّ

وهم أساساً من األشخاص املرتهنني 
للهيروين والكوكايني، 27 مليوناً تقريباً، 
أي 0.6 % من سكان العالم البالغني، أو 

واحد من كل 200 شخص.

األفيون 
وأوضح التقرير أن إنتاج األفيون في 

أفغانستان عاد إلى مستوياته العالية. 
وكان إنتاج األفيون على الصعيد العاملي 
7 آالف طن في عام 2011، وهذا مُيّثل 
زيادة مقارنة مبستويات عام 2010 التي 
كانت منخفضة بسبب األمراض النباتية 
التي قضت على نصف احملصول تقريباً 

وأّدت إلى ارتفاعات حاّدة في األسعار 
في أفغانستان. وازدادت كمية األفيون 

املُنتَجة في أفغانستان بنسبة 61 %، من 
3 آالف و600 طن في عام 2010 إلى 5 

آالف و800 طن في عام 2011. وفي حني 
ما زال إنتاج املواد األفيونية عالياً، فيبدو 
أَنّ تعاطي هذه املواد في أمريكا الشمالية 

وأوروبا قد استقر أو انكمش. وبالنظر 
إلى االفتقار إلى البيانات الواضحة في 

أفريقيا وآسيا، اللتني تضّمان معاً 70 % 
تقريباً من متعاطي املواد األفيونية في 

العالم، فإَنّ تعاطي هذه املواد رمبا يكون 
في تزايد ولكن دون أن يُكتشف.

وبسبب ارتفاع األسعار، صار إنتاج 
األفيون مغرياً للمزارعني في جنوب شرق 

آسيا. وفيما بني عامي 2010 و2011، 
قفزت زراعة خشخاش األفيون في جنوب 

شرق آسيا بنسبة 16 % من حوالي 41 
ألف هكتار إلى ما يقرب من 48 ألف 
هكتار. وإجماالً، تضاعفت زراعته في 

جنوب شرق آسيا منذ عام 2006. 
وظلّت ميامنار ثاني أكبر بلد في زراعة 

اخلشخاش وإنتاج األفيون في العالم بعد 

فيدوتوف:

مكافحة املخدرات 

يجب اأن ت�سبح جزءاً 

من خطط التنمية 

الوطنية
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أفغانستان، حيث زادت زراعته فيها بنسبة 
14 % في عام 2011، كما استأثرت 

بحصة قدرها 9 % من إنتاج األفيون على 
الصعيد العاملي. وشهدت جمهورية الو 
الدميقراطية الشعبية زيادة في زراعته 

ة حتى من ذلك، حيث بلغت  أشّد ِحَدّ
38 %، ولو أَنّ زراعته اإلجمالية فيها 
ما زالت منخفضة مقارنة بالتقديرات 

ر إنتاج ميامنار املمكن من  العاملية. ويُقَدّ
خشخاش األفيون بحوالي 610 أطنان، 

وإنتاج جمهورية الو الدميقراطية الشعبية 
بحوالي 25 طناً.

الكوكايني.. تناقص اإلنتاج
تراوح عدد األشخاص الذين تناولوا 

الكوكايني في عام 2010 طبقاً للتقديرات 
بني 13.3 مليون و19.7 مليون، أي حوالي 

0.3 إلى 0.4 % من سكان العالم الذين 

تتراوح أعمارهم بني 15 و64 سنة. وما 
زالت األسواق الرئيسية للكوكايني هي 

أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا. وقد 
شهدت الواليات املتحدة تناقصاً في تناول 

الكوكايني من 3 % عام 2006
إلى 2.2 % عام 2010 في صفوف من 

تتراوح أعمارهم بني 15 و64 سنة، أّما في 
أوروبا فإَنّ تناول الكوكايني ظل مستقرا 

وإن كان ما زال يضارع تناوله في الواليات 
املتحدة. بيد أَنّ تناول الكوكايني زاد في 
أستراليا وأمريكا اجلنوبية. وهو منتشر 

أيضا في أجزاء من أفريقيا وآسيا، 
ولو أَنّ من املعتقد أَنّ عدد املتعاطني 

اآلسيويني منخفض.
وقد انخفضت املساحة اإلجمالية 
املزروعة بشجيرات الكوكا بنسبة

18 % فيما بني عامي 2007 و2010، 
وذلك أساساً بسبب تراجع زراعة الكوكا 
بشكل حاّد في كولومبيا خالل الفترة من 
عام 2007 إلى عام 2010. وخالل الفترة 

نفسها، حتّولت زراعة شجيرات الكوكا 
وإنتاج أوراق الكوكا بشكل ملحوظ إلى 
دولة بوليفيا املتعّددة القوميات وبيرو. 

وقد خّفضت هذه التحّوالت بشكل 
كبير من إمدادات الكوكايني في أمريكا 

الشمالية التي تعتمد بصورة شبه حصرية 
على اإلمدادات الواردة من كولومبيا؛ وفي 

أوروبا، عّوضت زيادة الكوكايني الوارد 
من بيرو وبوليفيا إلى حّد ما على األقل 

انخفاض اإلمدادات الواردة من كولومبيا.

أسواق املنّشطات األمفيتامينية 
مستقرة 

أوضح التقرير أن تناول املنّشطات 
رات  األمفيتامينية وهي ثاني أكثر املخدِّ

املتناولة انتشاراً في العالم ظلت مستقرة 
والكميات املضبوطة منها على الصعيد 

العاملي بقيت ثابتة إلى حّد كبير. بيد 
أنه في عام 2010، جتاوزت الكميات 

م�سوؤولية م�سرتكة عن التنمية امل�ستدامة

رات واملستهلكة لها  في خالصة التقرير قال فيدوتوف إَنّ للبلدان املنتجة للمخدِّ
على السواء مصلحًة في مكافحة هذه اآلفة، مضيفاً أنه ينبغي للحكومات أاّل 

رات غير املشروعة تؤّثر في الصحة واألمن على الصعيد العاملي.  تنسى أَنّ املخدِّ
رات آخذ في االنتشار في البلدان الواقعة على امتداد  ويبدو أَنّ تناول املخدِّ

دروب االجتار، كما في غرب أفريقيا ووسطها، التي تشهد زيادة في أعداد من 
يتناولون الكوكايني، وفي أفغانستان وإيران، اللتني تعانيان من أعلى معدالت 

تناول األفيون والهيروين.
ومع محاكاة البلدان النامية ألساليب احلياة في البلدان الصناعية، سيزداد فيها 
رات، مما سيُلقي بعبء ثقيل على كاهل بلدان غير  على األرجح استهالك املخدِّ

رات. وقال إَنّ الدعم  مستعدة جيِّداً ملجابهة زيادة كبيرة في الطلب على املخدِّ
الدولي ينبغي أن يهدف إلى تدعيم قدرة الدول املعَرّضة للخطر على مواجهة 

ي. هذا التحدِّ
رات غير  وأكد أَنّ التنمية البديلة هي مفتاح احلدِّ من زراعة محاصيل املخدِّ

رات: »ففي الوقت احلاضر، ال تُتاح سبل الوصول إلى  املشروعة ومن إنتاج املخدِّ
املساعدة اإلمنائية إاّل لزهاء ربع جميع املزارعني الضالعني في زراعة محاصيل 

رات غير املشروعة على الصعيد العاملي. وإذا ما أردنا أن نتيح فرصاً  املخدِّ
م بدائل حقيقية، فال بّد من تغيير هذا الوضع«. جديدة وأن نقدِّ

املخدرات واجلرمية 

تعرقالن الو�سول اىل 

تقدم حمرز لتحقيق 

الأهداف الإمنائية 

لالألفية
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املضبوطة من امليثامفيتامني )45 طناً( 
ضعف تلك املضبوطة في عام 2008 

)21.5 طن(، وذلك بسبب ضبطيات كبيرة 
حدثت في أمريكا الوسطى وشرق آسيا 

وجنوب شرقها.
وفي أوروبا، ازدادت ضبطيات 

»اإلكستاسي« إلى أكثر من الضعف )من 
595 كلغ في عام 2009 إلى 1.3 طن في 

عام 2010(، مما يشير إلى أَنّ سوقها 
أقوى في هذه القارة. ويبدو أَنّ ثمة تزايداً 
ر وتناوله في الواليات  في توافر هذا املخدِّ
املتحدة وأوقيانوسيا، في حني شهد شرق 

آسيا زيادات في الضبطيات. 

ب أكثر املواد انتشارًا  القَنّ
وذكر التقرير أن عدد األشخاص الذين 

يتناولون القّنب على الصعيد العاملي 
يتراوح بني 119 مليوناً و224 مليوناً. وقال 
إن أوروبا هي أكبر سوق في العالم لراتنج 

القنَّب )احلشيش( الذي يرد أساساً من 
املغرب، ولو أَنّ أهميته النسبية آخذة في 

التراجع. وتفيد غالبية بلدان االحتاد 
األوروبي بزيادة زراعة عشبة القنَّب 

)املاريوانا( في األماكن املغلقة، وهو ما قد 
يدّل على تفضيل املاريوانا بشكل متزايد 

على احلشيش.
وقد أصبح نبات القنَّب اآلن هو احملصول 
النقدي األكثر إدراراً للربح في أفغانستان، 

حيث كانت األسرة التي تزرع القنَّب 
تكسب 9 آالف دوالر مقابل نحو 5 آالف 

دوالر تكسبها األسرة التي تزرع خشخاش 
األفيون في عام 2010.

املستحضرات الصيدالنية املوصوفة 
طبيًا

أوضح التقرير أنه في العديد من البلدان 
يجري تناول العقاقير املوصوفة طبياً 

في غير األغراض الطبية أكثر من املواد 
اخلاضعة للمراقبة، غير القنَّب. وفي 

حني أَنّ استخدام العقاقير على نحو غير 
مشروع ينتشر بني الرجال أكثر منه بني 
النساء في كل مكان تقريباً، فإَنّ تناول 
املهّدئات واملسّكنات في غير األغراض 

الطبية هو أعلى بني النساء، كما يتبنّي في 
احلاالت التي تُتاح فيها البيانات )أمريكا 

اجلنوبية وأمريكا الوسطى وأوروبا(. ومما 
يثير القلق أَنّ تعاطي املهّدئات واملسّكنات 

ميكن أن يتحّول إلى عادة تدوم مدى 
احلياة، وال سيما بني النساء.

ويجري ترويج مواد جديدة ذات تأثير 
نفساني متت هندستها كيميائيا لكي 
تفلت من املراقبة الدولية، باعتبارها 
تؤّدي إلى »انتشاء قانون« وحتّل محّل 
منّشطات غير مشروعة أخرى، مثل 

الكوكايني أو اإلكستاسي. وتشمل هذه 
املواد، التي مُيكن خلطها معاً لتنويع 

آثارها، امليفيدرون وامليثيلني ديوكسي 
بيروفاليرون، اللذين كثيراً ما يُباعان 

باعتبارهما »أمالح استحمام« أو »أغذية 
نباتات«؛ والبيبيرازين. وتشمل الصيغ 
األخرى »سبايس«، الذي يحاكي آثار 

القنَّب؛ ونبات السلفيا احمُلِدث للهلوسة.
ويبدو أَنّ نقص الهيروين قد أّدى في 
بعض البلدان إلى ظهور بدائل فّجة 

وشديدة اخلطورة قائمة على الكوديني، 
مثل الديزورمورفني، املعروف أيضا باسم 
»كروكوديل«. وتثير هذه املواد لدى حقنها 
مشاكل صحية خطيرة، حتى في حاالت 

االستخدام احملدود.
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1 - شجع أبناءك على التحدث بثقة ووضوح 
وصراحة، لتتمكن من الوصول إلى 
قلوبهم واكتشاف مشكالتهم وحلها 

معهم بسهولة.
2 - حاول فهم تعبيرات وتعليقات 

ابنك املراهق أو ابنتك املراهقة، وأن 
تشير إلى أنك فهمت املسألة، أو أن 

تقدم دعماً وتشجيعاً فعلياً، ال شفهياً.. مثل 
إمياءة بالرأس.. أو ابتسامة ونظرة متفائلة...

3 - استخدم نغمة صوت حانية عند التحدث مع ابنك 
املراهق، وال تكن صلباً وجافاً في أي حال، وال قاسياً 

في طريقة التعبير، واجلأ دائماً إلى العبارات املشجعة 
لإلعراب عن اهتمامك، حفاظاً على استمرارية 

احلديث وجناحه في النهاية.

والسؤال اآلن: كيف ميكنك أن 
تساعد ابنك املراهق، أو ابنتك 
املراهقة، باستراتيجيات حتمل 

فوائد صحية: 
- أعرف متى يشعر ابنك / ابنتك 

بالضغوط. هل يحصالن على 
الراحة الكافية؟ هل يأكالن 
وجبات طعام متوازنة؟ هل 
يأخذان راحة إلعادة شحن 

الطاقة؟ فإذا لم تتوافر هذه احلاجات، 
سيكون املراهق مبزاجية مزمنة، 

طيش، قلق و/ أو نوبات طويلة من 
احلزن.. وإذا كانت لديك بنت في سن 
املراهقة؛ كن على علم بأنها ستتوجس 

حتماً بشأن وزنها أو شكلها أو صحتها.
-  قدم استراتيجيات إيجابية إلى أبنائك.. 

دعنا نواجه الضغط النفسي.. ألنَّه سيكون جزءاً 
من مراهقتك. ساعد ابنك وابنتك على التعرف إلى 

طرق تخفف من ضغوطهم على نحو صحي. قد تكون 
املساعدة بسيطة، مثل حق املراهق باحلديث مع أمه 
ا األفكار األخرى  وأبيه حول مشاكله أو ضغوطه. أَمّ

فقد تشمل: ممارسة الرياضة، احلصول 
على نوم كاف، االستماع إلى املوسيقى، 
الكتابة في صحيفة، استمراره بحمية 

صحية... 
-  كن مثاالً جيداً.. يلتقط األبناء 
العادات من مراقبة آبائهم. فإذا 

رأى الطفل األب يشرب الكحول 
أو يدخن فهم على األرجح 

سيقلدون هذا السلوك. لذا 
كن متنبهاً إلى ردود أفعالك 

اخلاصة على الضغوط، وكن 
مثاالً جيداً ألطفالك.

حتى ال تتفاجأ األسرة بأن أحد أبنائها متعاط أو مدمن قبل فوات 
األوان.. ولدك حّلق عليه

ن�سائح تقرب امل�سافة بني الآباء والأبناء

يتعرض األبناء وخاصة املراهقني منهم لكثير من املخاطر في احلياة، ونحتاج دائمًا للتقرب منهم والتفاهم معهم 
في كل مناسبة، وكل مشكلة، لنجرب معًا النصائح التالية:

اأرقام ومعلومات

يشكل التدخني إحدى أكثر اآلفات 
انتشاراً، ويعد سبباً لنحو 90 % من 
الوفيات بسرطان الرئة حول العالم، 

حيث يحتوي دخان السيجارة الواحدة 
على اآلالف من املركبات الكيميائية 

التي تؤدي إلى أمراض عديدة تصيب 
املدخن وتوصله في النهاية إلى املوت، 

كأمراض القلب واألوعية الدموية 
ومرض القصور في الشريان التاجي 

والذبحة الصدرية وغيرها الكثير 
من أمراض اجلهاز التنفسي واجلهاز 

الهضمي واجلهاز التناسلي وسرطانات 
الرئة والفم.

وفي ما يأتي حقائق عن أضرار التدخني 
باألرقام، بعيداً عن احلديث املطول 

عن السلبيات التي ال تعد وال حتصى، 
علّها تشكل دافعاً وحافزاً للمدخنني كي 

يقلعوا عن هذه اآلفة املدمرة، ورادعاً 
أمام الشباب كي ال يقربوها:

� الذي يدخن 20 سيجارة يومياً يشرب 
ربع غالون قار أسفلت.

� يفقد املدخن 35 % من وظيفة الدم 
في نقل األوكسجني.

� 99 % من متعاطي املخدرات هم من 
املدخنني، وعليه فإَنّ التدخني بوابة 

املخدرات.
� يفقد املدخن نسبة 20 % من سرعة 
االنتباه واالستجابة للمؤثرات بسبب 
تأثير التدخني على اجلهاز العصبي.

� الوفيات بسبب أمراض القلب 
عند املدخنني تبلغ 14 ضعفاً في 
الوفيات عند غير املدخنني، أي 

أنَّه في كل عشرة أشخاص ماتوا 
بسبب أمراض القلب 8 منهم بسبب 

التدخني.
� في السيجاره 25 ملغم نكوتني يدخل 
في اجلسم 3 ملغم، وفي 20 سيجارة 
60 ملغم وهي تكفي لقتل 4 أشخاص 
لو حقنت بالوريد دفعة واحدة، فهي 

إذن سموم بجرعات خفيفة.
� ميوت سنوياً 4 ماليني بسبب التدخني 

مباشرة، أي حالة وفاة كل 9 ثوان 
� نسبة تغيب املدخنني عن أعمالهم 

ألسباب مرضية تبلغ ثالثة اضعاف 
نسبتها لدى غير املدخنني.

� نسبة إنتاجية املدخنني تأخذ 
باالرتفاع عند تركهم لعادة التدخني، 

فبعد سنة واحدة من اإلقالع عن 
التدخني، تصبح انتاجية املدخنني 

املقلعني أعلى بنسبة 5 % من زمالئهم 
في التدخني.

� ترجح الدراسات ارتفاع عدد الوفيات 
بسبب التدخني إلى 10 ماليني 

شخص سنوياً في السنوات املقبلة. 
� املدخن يفقد 11 دقيقة من عمره مع 
كل سيجارة )بحسب اجلريدة الطبية 

البريطانية(، فمن يدخن عشرين 
سيجارة في اليوم يفقد يوماً من عمره 

كل أسبوع.

اأ�شرار التدخني

ل تعد ول حت�شى

هل تعلم أن  هو:

� أول مشروع وطني مجتمعي 
توعوي طويل املدى متخصص 

في الوقاية من املخدرات. 

� أول مشروع قيمي تستمر 
حمالته 12 سنة متواصلة. 

� أول وأكبر حتالف مجتمعي من 
نوعه في العالم العربي ملواجهة 

آفة املخدرات. 

� أول حتالف مجتمعي أطلق 
شبكة من املشاريع االتصالية 
املتخصصة لكل شريحة من 

شرائح املجتمع. 

� أول مشروع توعوي يقوم بزيارة 
أكثر من 700 مدرسة وكلية 

ومعهد، ويلتقي بأكثر من 75 
ألف طالب وطالبة في املراحل 

التعليمية املختلفة. 

� أول مشروع كويتي يعرض في 
احملافل الدولية ويطلق عليه 

رسمياً )جتربة الكويت اإلعالمية 
في مجال الوقاية من املخدرات(. 

� أول مشروع إعالمي يتم تناوله 
في طرح لدراسة الدكتوراه 

قدمتها طالبة بحرينية ) د.ليلي 
صقر( جلامعتها في بريطانيا.

� وهو أول مشروع إعالمي يطلق 
قناة فضائية متخصصة هي 
األولى من نوعها في العالم.

ل ل X اأوَّ اأوَّ
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اأرقام ومعلومات

يشكل التدخني إحدى أكثر اآلفات 
انتشاراً، ويعد سبباً لنحو 90 % من 
الوفيات بسرطان الرئة حول العالم، 

حيث يحتوي دخان السيجارة الواحدة 
على اآلالف من املركبات الكيميائية 

التي تؤدي إلى أمراض عديدة تصيب 
املدخن وتوصله في النهاية إلى املوت، 

كأمراض القلب واألوعية الدموية 
ومرض القصور في الشريان التاجي 

والذبحة الصدرية وغيرها الكثير 
من أمراض اجلهاز التنفسي واجلهاز 

الهضمي واجلهاز التناسلي وسرطانات 
الرئة والفم.

وفي ما يأتي حقائق عن أضرار التدخني 
باألرقام، بعيداً عن احلديث املطول 

عن السلبيات التي ال تعد وال حتصى، 
علّها تشكل دافعاً وحافزاً للمدخنني كي 

يقلعوا عن هذه اآلفة املدمرة، ورادعاً 
أمام الشباب كي ال يقربوها:

� الذي يدخن 20 سيجارة يومياً يشرب 
ربع غالون قار أسفلت.

� يفقد املدخن 35 % من وظيفة الدم 
في نقل األوكسجني.

� 99 % من متعاطي املخدرات هم من 
املدخنني، وعليه فإَنّ التدخني بوابة 

املخدرات.
� يفقد املدخن نسبة 20 % من سرعة 
االنتباه واالستجابة للمؤثرات بسبب 
تأثير التدخني على اجلهاز العصبي.

� الوفيات بسبب أمراض القلب 
عند املدخنني تبلغ 14 ضعفاً في 
الوفيات عند غير املدخنني، أي 

أنَّه في كل عشرة أشخاص ماتوا 
بسبب أمراض القلب 8 منهم بسبب 

التدخني.
� في السيجاره 25 ملغم نكوتني يدخل 
في اجلسم 3 ملغم، وفي 20 سيجارة 
60 ملغم وهي تكفي لقتل 4 أشخاص 
لو حقنت بالوريد دفعة واحدة، فهي 

إذن سموم بجرعات خفيفة.
� ميوت سنوياً 4 ماليني بسبب التدخني 

مباشرة، أي حالة وفاة كل 9 ثوان 
� نسبة تغيب املدخنني عن أعمالهم 

ألسباب مرضية تبلغ ثالثة اضعاف 
نسبتها لدى غير املدخنني.

� نسبة إنتاجية املدخنني تأخذ 
باالرتفاع عند تركهم لعادة التدخني، 

فبعد سنة واحدة من اإلقالع عن 
التدخني، تصبح انتاجية املدخنني 

املقلعني أعلى بنسبة 5 % من زمالئهم 
في التدخني.

� ترجح الدراسات ارتفاع عدد الوفيات 
بسبب التدخني إلى 10 ماليني 

شخص سنوياً في السنوات املقبلة. 
� املدخن يفقد 11 دقيقة من عمره مع 
كل سيجارة )بحسب اجلريدة الطبية 

البريطانية(، فمن يدخن عشرين 
سيجارة في اليوم يفقد يوماً من عمره 

كل أسبوع.

اأ�شرار التدخني

ل تعد ول حت�شى

هل تعلم أن  هو:

� أول مشروع وطني مجتمعي 
توعوي طويل املدى متخصص 

في الوقاية من املخدرات. 

� أول مشروع قيمي تستمر 
حمالته 12 سنة متواصلة. 

� أول وأكبر حتالف مجتمعي من 
نوعه في العالم العربي ملواجهة 

آفة املخدرات. 

� أول حتالف مجتمعي أطلق 
شبكة من املشاريع االتصالية 
املتخصصة لكل شريحة من 

شرائح املجتمع. 

� أول مشروع توعوي يقوم بزيارة 
أكثر من 700 مدرسة وكلية 

ومعهد، ويلتقي بأكثر من 75 
ألف طالب وطالبة في املراحل 

التعليمية املختلفة. 

� أول مشروع كويتي يعرض في 
احملافل الدولية ويطلق عليه 

رسمياً )جتربة الكويت اإلعالمية 
في مجال الوقاية من املخدرات(. 

� أول مشروع إعالمي يتم تناوله 
في طرح لدراسة الدكتوراه 

قدمتها طالبة بحرينية ) د.ليلي 
صقر( جلامعتها في بريطانيا.

� وهو أول مشروع إعالمي يطلق 
قناة فضائية متخصصة هي 
األولى من نوعها في العالم.

ل ل X اأوَّ اأوَّ
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حمالت

 ل تلعن الظالم

ال نظَنّ أبداً أنَّك ممن يلعن الظالم ويجلس في الظالم؟
ونحن في  مثلك متاماً، فقد سارعنا إلى إضاءة الشموع عبر حمالتها التوعوية 

البارزة في املجتمع، والتي القت الكثير من االهتمام في مختلف شرائح املجتمع.. وكان 
حلمالتها أثر بارز بقي في أذهان الناس حتى اليوم..

الهواية حماية 

عندما يأتي الصيف تكثر املشكالت خصوصاً مع الشباب فالفراغ عدو 
قاتل، لذا تكثر قضايا املخدرات والتعاطي... ولقد أثبتت الدراسات أن 

للهواية دوراً كبيراً في منع االنحراف من خالل شغل أوقات الفراغ وتنمية 
الثقة بالنفس وتطوير املهارة التي ميتلكها الشاب أوالفتاة.

اآنا اأمانة 

ماين مهانة

التحدي التربوي يضاف إلى سلسلة 
التحديات التي تواجه الفرد واألسرة، 

مراهقون يواجهون أصعب فترات التحول 
وآباء ال يقدرون حجم تصرفاتهم ومدى 

تأثيرها على سلوكيات أبنائهم، عنف 
أسري يولد انحرافاً سلوكياً واحملصلة 

ضياع األبناء في عالم النسيان، لذا فقد 
انتبهنا مبكراً وأطلقنا صفارة اإلنذار قبل 

شهور عبر حملة مكافحة االضطهاد الطفولي حتت شعار 
خالل نتائج دراسة الرصد وبعد نصح اخلبراء واملختصني )آنا آمانه ماني مهانه( ومع النجاح الذي القته احلملة من 

في علم النفس التربوي واالجتماع واإلعالم باإلضافة إلى 
رغبة الكثير من اآلباء واألمهات بأهمية استمرار احلملة 
فقد استقر الرأي على تقدمي اجلزء الثاني ملعاجلة نفس 

القضية هذه املره من خالل معاجلة مختلفة.
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هذا قراري

أدرك أغلب املشاركني وبشكل عفوي أهداف احلملة اإلعالمية ملكافحة التدخني 
والتي ُعرضت في وسائل اإلعالم الكويتية. وكان االتفاق على أن التدخني هو 

سبب مرافق ودائم للمخدرات.

معلمي �سر متيزي

احلملة بصفة عامة تتميز وتتفاعل في جذب 
انتباه أفراد املجتمع، وخصوصاً شريحة 

الطالب وحتذيرهم من أخطار املخدرات 
والوقاية منها.

اأنا هدية

ماين اأذية

تواجه األسرة الكويتية حتدياً 
تربوياً يترك آثاره على مدار 

السنني، منذ اللحظات األولى 
في عمر الطفل وحتى آخر 

العمر، وهذا التحدي هو 
االضطهاد الطفولي والذي 
يولد عنفاً مضاداً وانحرافاً 

سلوكياً ينتهي بالتعاطي 
واإلدمان.

ميه ب�سراحه وجودك راحة

متثل األم خط الدفاع األول بالنسبة ألفراد األسرة 
وخصوصاً األطفال... والطفل دائماً يبحث عن حنان 

أمه الذي يشكل حسب الدراسات أهم مصادر الراحة 
النفسية وأحد العوامل املساعدة على االستقرار في 

حياة الطفل، وملا كان لدور األم الكويتية وعطائها 
املمتد عبر السنني جاءت هذه احلملة.
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منا�سبات

شاركت الكويت العالم االحتفال باليوم 
العاملي للمخدرات الذي صادف في 

الـ26 من يونيو املاضي، وذلك في 
احتفال ضخم وحاشد نظمته اللجنة 
الوطنية للوقاية من املخدرات حتت 
شعار )بصحة البدن نبني الوطن( 

في مجمع 360 برعاية النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

ورئيس اللجنة الوطنية للوقاية من 
املخدرات الشيخ أحمد احلمود 
وبحضور الوكيل املساعد لألمن 

اجلنائي اللواء عبداحلميد العوضي 
الذي ناب عن راعي احلفل، وأمني عام 

اللجنة الوطنية للوقاية من املخدرات 
الدكتور أحمد السمدان واملدير العام 

لإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 

باإلنابة العميد صالح غنام العنزي، 
واملدير العام للمشروع التوعوي الوطني 

للوقاية من املخدرات  الدكتور 
أحمد الشطي وحشد من قيادات وزارة 

الداخلية واملهتمني بقضية مكافحة 
املخدرات.

وتضمنت فعاليات االحتفال التي 
استمرت يوماً كاماًل معرضاً للجهات 

الكويت �شاركت العامل الحتفالت باليوم العاملي 

مؤمتر اللجنة الوطنية إلعالن انطالق فعاليات املؤمتر العاملي ملكافحة املخدرات

في جناج االداراة العامة ملكافحة املخدراتجولة في املعرض
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مع مجبل املطوع مدير املركز العلمي في جناح شركة »إيكويت«

أقام املشروع الوطني التوعوي للوقاية من املخدرات  بالتعاون مع اللجنة 
الوطنية للوقاية من املخدرات، مسابقة معلوماتية توعوية عبر موقع التواصل 

االجتماعي )فيسبوك( طوال أيام شهر رمضان الكرمي.
وقال الدكتور أحمد الشطي املدير العام ملشروع  إن املسابقة تضمنت ثالثة 

أسئلة أسبوعيًا حول حمالت  في املجتمع، فضاًل عن معلومات صحية 
ودينية قيمة، مؤكدًا حرص  على التواصل مع أصدقاء ورواد مواقع التواصل 
االجتماعي، مبينًا أن املسابقة قدمت العديد من اجلوائز القيمة إلى جانب 150 

دينارًا لثالثة فائزين في كل أسبوع. 
وهدفت املسابقة إلى تعزيز تواصل اجلمهور مع أهداف وقيم  وخبرتها 

التراكمية في مجال العمل اإلعالمي التوعوي في مكافحة املخدرات بالكويت، 
وتسليط الضوء على نشاطاتها وفعالياتها وأبرز حمالتها التوعوية منذ نشأتها إلى 

اليوم. 

م�سابقة  

التوعوية الرم�سانية

الرسمية واألهلية املتخصصة في 
املخدرات، وعرضاً ملوسيقى القرب من 

وزارة الداخلية، ومسابقة ثقافية عن 

الوقاية من املخدرات مع توزيع جوائز، 
وشخصيات شعبية ونقشاً للحنة وتلوين 

وجوه األطفال، كما مت عرض صور 

فوتوغرافية للنادي العلمي، إضافة 
إلى مشاركة وزارة الدفاع في تقدمي 
الفحص الطبي للمشاركني والزوار.

1( الفائزون في األسبوع األول:

1. أسامه عبد العزيز مطر عزام.
2. فاطمة مطر كريدي. 

3. محمد فاضل ياسني الدوسري.

2( الفائزون في األسبوع الثاني:

1. زهرة علي خليل األسود.
2. قاسم محمد. 

3. دعاء مصطفى القرني. 

أسماء الفائزين مبسابقة  الرمضانية 
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 قالوا عن   

وزارة اإلعالم حترص على تسخير إمكاناتها خلدمة أهداف ورسالة 
املشروع ودعمه للقيام بدوره في تنمية ووقاية املجتمع من آفة 

املخدرات، وأشدد على أهمية ما تقوم به  بشكل دائم ومستمر من 
دعم وتوعية ورعاية املواهب من الشباب الكويتي.

الشيخ سلمان الصباح وكيل وزارة اإلعالم 

 في طليعة املشاريع التوعوية التي جنحت في التصدي ومحاربة آفة 
خطيرة تفتك بجسد األمة وبشبابها ورجالها وهي آفة املخدرات.

الدكتور محمد احلويلة عضو مجلس األمة 

مشروع وطني وحيوي ميس قطاعاً كبيراً 
في املجتمع، سواء كان ذلك بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة، املباشرة من خالل معاجلة 

أوضاع أوالدنا وبناتنا ممن ابتلي بهذا 
االبتالء وهو املخدرات، وبطريقة غير 

مباشرة على أسرهم وأفراد العائلة وعلى 
املجتمع كله.

املستشار راشد احلماد
 نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية السابق

تشكل  رافداً مهماً لوزارة التربية 
في تعزيز العملية التربوية على وجه 

اخلصوص من خالل حمالتها النوعية 
التي استهدفت كل الشرائح املجتمعية 

والقت قبوالً مجتمعياً كبيراً، وكان لها األثر 
الطيب والبالغ في إعادة النظر في كثير 

من السوكيات على مستوى األفراد؛ صغاراً 
وكباراً.

د. موضي احلمود
وزيرة التربية السابقة
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، رسالة مهمة وجهد توعوي مهم حلماية  ما تقوم به اللجنة و
األجيال من آفة املخدرات.

فوزي الثنيان مدير عام شؤون مجلس اإلدارة في بنك اخلليج

 إن دعم األمم املتحدة ملشروع  التوعوي جاء نتيجة إميان املنظمة 
بالدور الفعال الذي يقوم به في الوقاية من انتشار املخدرات واجلرمية 

في املنطقة العربية ومنطقة الشرق االوسط.
فيصل حجازي

مسؤول برامج األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 

املركز العلمي يسخر نشاطاته وبرامجه من 
أجل دعم األنشطة التوعوية الوطنية التي 

تهدف إلى ترسيخ الوعي والقيم لدى أفراد 
املجتمع مبا يعود بالفائدة عليهم وعلى 

الكويت، وأحيي جهود العاملني في اللجنة 
التي يفتخر املركز العلمي بالتعامل معها 

منذ سنوات عديدة.
مجبل سليمان املطوع
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب للمركز العلمي

قضية املخدرات ليست قضية فرد 
وإمنا قضية مجتمعات ودول، ويجب 

التعاون والعمل على محاربتها من قبل 
جميع املؤسسات، وال يخفى دور  

سواء على صعيد التوعية بخطورة هذه 
اآلفة أو على صعيد أساليب الوقاية 

منها.
هاشم الرفاعي رئيس مجلس اإلدارة العضو املنتدب
في الشركة الكويتية لنفط اخلليج
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أوالً: هدف وقائي موجة لغير املدمنني، وذلك لبث الوعي في 
املجتمع مبخاطر املخدرات واإلدمان عليها، بالتعاون 

مع اجلهات الصحية والنفسية، فالوقاية خير من 
العالج.

ثانياً: هدف عالجي تأهيلي موجه للمدمنني مباشرة، يرمي إلى 
إعادة تأهيل املدمنني نفسياً ودينياً وصحياً 

واجتماعياً، بعد توبتهم وإقالعهم عن 
املخدرات وسائر املسكرات من خالل 

عدة أنشطة وبرامج مختلفة.

ولتحقيق الأهداف قامت 

اجلمعية بعدد كبري من 

الإجنازات منها:

1. تنظيم حمالت إعالمية مكثفة. 
2. إعداد ونشر املطبوعات املتخصصة باملخدرات واإلدمان 

والتوعية.
3. إصدار )مجلة البشائر( املتخصصة في التوعية مبشكلة 

املخدرات واإلدمان منذ عام 1999.
4. إعداد برامج إذاعية وتلفزيونية وتنظيم ندوات 

ومحاضرات طوال العام للتوعية مبخاطر املخدرات.
5. تبني برامج ثقافية وإعالمية من خالل الصحف 

واملجالت والفضائيات وموقعي اجلمعية واملجلة حلث 

كل شرائح املجتمع على التصدي لظاهرة املخدرات.
6. إقامة أنشطة وبرامج ومحاضرات في مستشفى 
الطب النفسي والسجن املركزي، وفي جميع مدارس 

الكويت وكليات اجلامعة ومؤسسات القطاع اخلاص.
7. توزيع أشرطة كاسيت، وCD، وفيديو تتعلق بآفة 

املخدرات.
8. إنتاج شريط لعالج املدمنني )باإليحاء اإلمياني( من 

إعداد االدكتور جنيب الرفاعي. 
9. املشاركة في املؤمترات الدولية لالستفادة من جتارب 
العالم في محاربة املخدرات، وشرح النظرية اإلميانية 

للمجتمع الدولي.

جمعيات

جمعية ب�سائر اخلري

ر�سالتها: 

إنقاذ املدمنني وإخراجهم
من الظلمات إلى النور

روؤيتها:

احلد من ظاهرة اإلدمان على 
املخدرات وفق النظرية اإلميانية 

�سعارها:

باإلميان نقضي على اإلدمان

قبل �سنوات قليلة، وحتديداً يف عام 1993 تاأ�س�ست جمعية ب�سائر اخلري للت�سدي لآفة 

املخدرات و�سائر امل�سكرات، واأ�سهرت كجمعية نفع عام ر�سميًا عام 2005. وو�سعت اجلمعية 

ن�سب عينيها هدفني اأ�سا�سيني لتحقيقهما: 
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ر�سائل اإىل الوالدين

إن كنت: تشعر بأَنّ هناك خطراً حقيقياً على أبنائك من 
أصدقاء السوء؟

وتظن نفسك ال تعرف الكثير عن أبنائك؟
وال تعرف كيف حتاورهم؟

وليس عندك معرفة بوسائط التواصل املختلفة؟
هذا الكتيب مت إعداده من أجلك..

صغير احلجم موجه بالتحديد إلى الوالدين، وهو من إعداد 
الدكتور بدر الشيباني، يركز على دور الوالدين في األسرة 

حلماية األبناء من الوقوع في مزالق االنحراف في ظل غياب 
األبوين، أو نظراً جلهل الوالدين أو أحدهما في بعض األمور 

األساسية التي تتعلق بحياة أوالدهما، وخاصة املراهقني، 
وفي هذا الكتيب املختصر، يقدم الدكتور الشيباني خالصة 
أبحاث ودراسات معمقة بأسلوب مبسط وسهل، دون إغراق 

في التفاصيل.
كما يقدم الدكتور الشيباني مجموعة كبيرة من النصائح 
املهمة جداً في هذا املجال، ومنها نصائح تتعلق بضرورة 

االستماع إلى األبناء، والتحدث بصراحة مع األبناء في كثير 
من املجاالت التي تعنيهم، ومنها املخدرات، ومناقشة أسباب 

إدمانها، وعالقة األصدقاء بدفع اآلخرين إلى اإلدمان أو 
العادات السيئة، 

وال يكتفي الكتيب بعرض املشكلة، بل يقدم مهارات تطبيقية 
من الواقع، مع طرق إيجابية تشجع السلوك اإليجابي في 

التعامل مع األبناء.

�سباب يف خطر عال

بعض التقارير تفيد بأَنّ الشباب الكويتي اليوم في حالة 
أزمة..

هذا الكتيب يعرف العالقة بني الشباب املراهق وسلوك 
اخلطر العالي، وذلك ملساعدة األهل واملربني واملعلمني على 

متييز األسباب اخلارجية والداخلية لهذا السلوك، ويقدم 
استراتيجيات أساسية لتشجيع زيادة األصول أو القوى.

ويقول املؤلف الدكتور بدر الشيباني في مقدمة الكتيب إن 
الشباب الكويتي يعاني أزمة، وإن ثلث املراهقني منهم في 

خطر معتدل إلى عال، بسبب االنشغال في واحد من سلوك 
تدمير الذات، مبا في ذلك اجلنس اخلطر، وحمل املراهقة، 
واملخدرات واإلفراط في الكحول وتدني املستوى األكادميي 

والفشل..
وال يتوقف الكاتب عند املشكلة، بل يحلل ويطرح طرقاً 

كثيرة للعالج ويطرح استراتيجيات كثيرة من أجل مساعدة 
اآلباء وكذلك تشجيع الشباب على التحلي بأسمى القيم.. 

من أجل مجتمع أفضل خال من األخطار.. مثل:

اجلرمية والعنف
العنف العائلي
حمل املراهقة

اكتئاب وانتحار املراهق

اإ�سدارات



دليلك للتفوق الدرا�سي:

تخطيط مبكر.. حت�سيل م�ستمر.. 

وقاية وحماية

* 
د. اأحمد ال�سطي

يتزامن إصدار العدد األول من مجلة  مع عدة مواسم متتابعة بشكل استثنائي هذا العام، العطلة الدراسية، 
رمضان، السفر، املدارس، احلج. ولكل موسم حديث وخواطر ودروس وعبر. 

فال عجب أن جاء امللف الرئيسي لهذا العدد عن االستعداد للعام الدراسي اجلديد، ليس فقط من خالل 
تسليط الضوء على أحد أبناء )غراس( املتفوقني في حملة معلمي سر متيزي الطالب طالل الشقيح، ولكن 
أيضاً في رسم خارطة طريق للعام الدراسي اجلديد توزعت فيها الرسائل إلى األسرة من خالل الوالدين، 

واملعلم أو املدرس وهو املربي الذي نتوقع منه أن يأخذ بيد أبنائه الطلبة للتخطيط اجليد للعمل على مدار 
العام اجلديد، وأخيراً إلى أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات، فبدون الطلبة ال تستوي أي مدرسة وال جامعة 

وال كلية من دونهم، وهم الشريحة املستهدفة في )غراس( بشكل خاص، فحمايتهم وقاية من السلوكيات غير 
الصحية؛ كالتدخني واملخدرات، وفي تعزيز صحتهم استثمار لإلنسان واألوطان. 

 أنّوه بشكل خاص باملساحة متنامية من أدوات الدراسة والبحث والتواصل، وهي وسائل االتصال الرقمية 
على الشبكة العنكبوتية أو مكائن البحث أو التواصل االجتماعي، فإذا كانت املؤهالت العليا كالدرجات 

اجلامعية واملاجستير والدكتوراه يتم احلصول عليها بعد اجتياز متطلبات وامتحانات عبر النت، فإنَّه مع 
دخول السي دي التعليمي أو الفالش امليموري، الذي استحدثته وزارة التربية واعتبار احلاسوب الشخصي 

وسيلة تعليمية أساسية وليست تكميلية، فإنَّ هناك مساحة تستوجب اإلبداع في استقطاب طاقات الشباب 
وتركيز الطلبة والطالبات للمعرفة واملعلوماتية، ومبا يحقق للجميع حسن التحصيل الدراسي والتفوق 

على حد سواء، فاستخدام احلاسوب والنت أصبح من املهارات األساسية لطالب اليوم وعلوم احلاضر 
واملستقبل، والتي يجب اتقانها. 

أعزائي الطلبة، أساتذتي األفاضل، أولياء األمور األكارم.. نحن في بداية العام الدراسي اجلديد، وحسن 
التخطيط وااللتزام املبكر هو مفتاح النجاح للوصول إلى أعلى املراتب دراسياً وتقلد أرفع املناصب 

مستقباًل، عضوا عليها بالنواجذ. 
ر بأنَّ سيرة التفوق ارتبطت بحسن اخللق ورفعة السلوك الذي ميثله ديننا     ومن املفيد أن نُذكِّ

اإلسالمي احلنيف، فالعلم يزدان باخللق وقد قال الشاعر: 
لـَْو َكـاَن للِعلـِم ِمـْن َغْيِر الّتَقـى َشـرٌف 

ِإبليـــس لَكــاَن أْشــرُف َخلــِق اللِه 

ahmad.alshatti2011@yahoo.com .طبيب استشاري للصحة العامة �

م�سك اخلتام


