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يجب إعادة النظر في التشريعات لتشديد الرقابة ومحاربة هذه اآلفة

المشعان لـ«تلفزيون الشاهد»:

• عويد
امل�شعان

الثغرات القانونية تبرئ تجار المخدرات
متابعة فهد احلمود:

�أكد رئي�س ق�سم علم النف�س يف جامعة الكويت عويد امل�شعان� ،أن مدمن املخدرات
هو �إن�سان مري�ض البد من معاجلته ،م�شري ًا �إلى �أن هناك دور ًا كبري ًا يقع على عاتق
الأ�رسة والأ�صدقاء ،ا�ضافة الى الدور التوعوي الذي يجب ان تقوم به وزارات
الدولة لي�صل الى كافة �رشائح املجتمع.
وبني خالل لقائه مع الإعالمي جعفر حممد يف برناجمه «و�سع �صدرك» على تلفزيون
«ال�شاهد»� ،إن م�رشوع «غرا�س» التوعوي الذي حقق جناح ًا باهرا يف الو�صول
الى املجتمع ملحاربة �آفة املخدرات للأ�سف مت �إيقافه لعدم وجود دعم حكومي،

مو�ضحا ان الفكرة كانت فكرة وزير الداخلية ال�سابق ال�شيخ حممد اخلالد.
و�أ�ضاف �أن هناك فرق ًا ما بني التعاطي واالدمان قائال :التعاطي رغبة نف�سية من
ال�سهل معاجلتها اما الإدمان فهو رغبة ج�سدية وتكون هناك �صعوبة يف معاجلتها،
م�ؤكدا �أن للأ�رسة دور ًا يف �شفاء �أبنائها �إال �أن اجلهل �أو التجاهل ي�ساهم يف تعقيد
مرحلة ال�شفاء.
وطالب ب�رضورة �إ�ضافة فح�ص املخدرات �إلى الفح�ص عند الزواج والتي تبني
ال�شخ�ص املدمن من ال�سوي ،م�شدد ًا �أنه يجب على اال�رسة �أال تزوج ابناءها املدمنني
حتى ال تكون املر�أة �ضحية.
كما تطرق �إلى العديد من النقاط املهمة ،وكانت التفا�صيل كالتايل:

• شبابنا يحتاج إلى التوعية بشأن المخدرات وأضرارها وما يترتب عليها
• �إلى �أين و�صل م�رشوع غرا�س
الذي يهدف �إلى حماية املجتمع
من �آفة املخدرات والذي �شمل
وج��ود قناة ف�ضائية وزيارات
للمدار�س وغريها من االمور؟
 من تبنى هذا امل�رشوع كانال�شيخ حممد اخلالد ،وقد كانت
فكرته ،كما �أن �أبناء ال�شيخ
نا�رص ال�صباح ،كانوا داعمني
لهذا امل�رشوع� ،أما �إلى اين ذهب
امل�رشوع ،فقد حلت اللجنة من
قبل وزارة الداخلية بطريقة مل
نكن نريدها ،وذلك ب�سبب وجود
�إدارة للمخدرات لديها ،وقد
بد�أنا بامل�رشوع منذ عام 1997
وخرجت منه يف ع��ام ،2005
ومن ثم بد�أ العد التنازيل لهذا
امل�رشوع ،وال�سبب الرئي�سي
يف ح��ل امل����شروع ع��دم وجود
دعم مادي ،ففي ال�سابق الدعم
ك���ان ي��ت��م و���ض��ع��ه يف خزانة
وزارة الداخلية ويتم ال�رصف
منه ح�سب االحتياجات ،اال �أن
امل����شروع انتهى ومل يعد له
وجود.
• مل��اذا ال تعيدون ال��ك��رة يف
االعالم اخلا�ص �أو احلكومي؟
 االف���ك���ار م��ت��واج��دة ولكناالم��ر بحاجة ال��ى دع��م دولة
ولي�س اف���راد حتى ن�صل الى
جميع �رشائح املجتمع ،وقد
ا�ستعان ب��ي بع�ض ال�شباب
وقمت بتزويدهم بالكثري من
املعلومات ،وذل��ك م��ن �أجل
�إن�شاء هيئة عامة ملكافحة
املخدرات.
• يف ال�سابق كانت املخدرات
نوعني� ،أما الآن كرثت الأنواع
وامل�سميات فمن يواكب هذا
االمر يف الدولة؟
 م�س�ؤولية جمل�س ال��وزراءووزارة ال��داخ��ل��ي��ة خا�صة،
و«الكيميكال» �أ�شد خطورة من
املخدرات كون ان من يتناوله
قد يفقد حياته مبا�رشة ،لذلك
يحتاج ال�شباب ال��ى توعية
لالبتعاد عن املخدرات ومعرفه
�أ�رضارها وما يرتتب عليها.
• هل تعتقد �أن الأ�رسة تراجعت

«الكيميكال»
أشد خطورة من
المخدرات ألن
تناوله قد يفقد
الشخص حياته

عن �أداء دورها التوعوي؟
 تعاين الكثري من الأ��سر مناجل��ه��ل وق���د ي��ك��ون جتاهالً،
حتى انهم ال يعرفون �أن��واع
امل��خ��درات ،ف��الأ��سرة لو كان
لديها طريقة ملعرفة تعاطي
ابنائها وامل�ؤ�رشات التي تدل
على تعاطيه لكان ب�إمكانها
ان��ق��اذه قبل مرحلة الإدم���ان،
ف��ع�لاج االدم���ان لي�س �صعب ًا
ول��ك��ن��ه مكلف وي��ح��ت��اج الى
تعاون الأ��سرة ،وبع�ض الأ�رس
غري متعاونة وقد يقبله البع�ض
وال��ب��ع�����ض الآخ����ر ال يقبل،
فالتعاطي رغبة نف�سية ،اما
الإدمان فهو رغبة ج�سدية.
• ملاذا ال تتعاون بع�ض الأ�رس
يف عالج ابنائها؟
 ي�شعرون بالعيب االجتماعيوك�أن الأمر ف�ضيحة ،بل بع�ضهم
ي�شعر اجلميع ب ��أن ابنه غري
مدمن ويقوم بتزويجه ،وهذا
خط�أ ف��ادح ،فعلى اال��سرة �أال
تظلم الزوجة على ح�ساب ابنها
املدمن.
• هل يك�شف الفح�ص اخلا�ص
بالزواج عن ن�سبة املخدرات؟

 للأ�سف ال يوجد ،وهذه نقطةمهمة يجب على ال��دول��ة �أن
جتعل االمر اجباري ًا من �ضمن
الفح�ص ،ومع ذلك هناك جمال
من قبلهم للتالعب.
• هل دخ��ول رج��ال الدين مثل
عبد احلميد الباليل يف مكافحة
املخدرات كان متناغما معكم
�أثناء تلك الفرتة؟
 عبداحلميد الباليل كان ع�ضوامعنا يف اللجنة ،وك���ان له
دور جيد ،ولكن امل�شكلة ان
دعاة الدين ي�ضعون تركيزهم
على جانب قد يكون به الكثري
من ال�سلبيات ،ف�ضعف الوازع
الديني �أحد اال�سباب لكنه لي�س
ال�سبب الرئي�سي ،واملتعاطي
بالن�سبة لرجال الدين جمرم،
اما نحن نطلق عليه مري�ض،
فهو قد يكون �ضحية ا�صدقاء
ال�سوء.
• هل �ساهم مركز الإدم���ان يف
تخفيف امل�شكلة؟
 هناك ا�شخا�ص يدخلون منتلقاء �أنف�سهم ويت�شافون ولكنهم
فيما بعد ينتك�سون لعدم وجود
احت�ضان من الأ��سرة �أو رعاية

• عويد املشعان يتحدث للزميل جعفر محمد

�صحية الحقة ،والتي تتلخ�ص
يف عدم م�ضايقته او تهمي�شه
او اال�ساءة �إليه ،الن هذا ي�شكل
�ضعف ًا لديه ومن اجلهة الأخرى
يعود ا�صدقاء ال�سوء الحتوائه
مرة �أخرى ،فاملدمن يف مرحلة
العالج عليه ان يلغي املا�ضي
مبا فيه هواتفه حتى ال يتوا�صل
مع من �سحبوه لهذا الطريق.
• هل تعاملت مع حاالت �إيجابية
من املدمنني تعافوا وب��د�أوا
حياة جديدة؟
 كثريون ،ولكن ال نتوا�صلمعهم فيما بعد ،فاملكلف بهذا
الأمر وزارة الداخلية.
• هل بالفعل الكويت �أ�صبحت
حم��ط��ة ت���ران���زي���ت ل��ت��ج��ارة
امل��خ��درات لنقلها ال��ى بالد
اخرى؟
 ه��ذا ال�شيء متواجد ولكنهذا ال يعني �أن هناك خمدرات
ال تبقى يف ال��ك��وي��ت ،فهناك
خمدرات ت�أتي للكويت وال�سبب
يرجع يف �أن الثغرات القانونية
يف ال���ك���وي���ت ت��ب�رئ جت��ار
املخدرات ،على عك�س ما يحدث
يف ال�سعودية ،فمن يقب�ض عليه

يكون يف عداد املوتى ،لذلك
نطالب بتعديل القوانني.
• هل من املمكن �أن يكون �شباب
الكويت م�ستهدف من اجهزة
ا�ستخباراتية ت�ساهم يف اغراق
املجتمع باملخدرات؟
 قد يكون يف هذا الأم��ر جزءم��ن احل��ق��ي��ق��ة يف ظ��ل وج��ود
الوفرة املالية لديهم ،فنحن
�أمام الهالل الذهبي مثل بورما
والو����س وت��اي��ل��ن��د ،واملثلث
الذهبي �إي���ران و�أفغان�ستان
وباك�ستان ،وجميع هذه الدول
جنلب منها عمالة ،ومن خاللهم
يتم نقل امل���خ���درات ،لذلك
�ضبطيات ال�شاحنات التي حتمل
املخدرات يتم �ضبطها عن طريق
ورود معلومات ا�ستخباراتية.
• �أين دور االمانة العامة لدول
جمل�س التعاون؟
 هناك تق�صري م��ن قبلهم،ومن املفرت�ض �أن يكون هناك
جلنة م�شرتكة ،فنحن بحاجة
ال��ى جهاز معلومات ولي�س
درا���س��ات ت�شخي�صية ،فعلى
�سبيل امل��ث��ال يف الكويت ال
يوجد لدينا جهاز معلومات،

والدليل على ذلك �إذا توجهت
بطلب اح�صائية ع��ن �أع���داد
املدمنني من خمتلف الوزارات
�ستجدها متفاوتة يف االرقام
التي و�صلت �إل��ى � 20ألفاً،
وهذه يجب اال تذكر كونها غري
�صحيحة فالعدد هذا ي�ؤكد �أن
كل بيت يوجد به مدمن.
• هل الرتكيبة ال�سكانية بالبالد
ل��ه��ا ع�لاق��ة ب��اجت��اه ال�شاب
الكويتي �إلى املخدرات؟
 نعم هناك عالقة ،فالكثريمن الآ�سيويني لديهم خربة يف
ت�صنيع اخلمور واملخدرات،
وال�سبب يف ذلك دخول العمالة
غري امل�ؤهلة �إلى البالد.
• هل الطفرة يف التكنولوجيا
والهواتف الذكية قامت بتوعية
ال�شباب �أم انها زادت االمر
�سوءاً؟
 للأ�سف زادت من االدمان الن�سبل التوا�صل �أ�صبحت �أ�سهل،
فهناك من يتوا�صل مع �أ�صدقائه
م��ن داخ���ل ال�����س��ج��ون ،وه��ذه
الطفرة �سالح ذو حدين.
• ما الفرق بني اجليلني القدمي
واجلديد من الطلبة؟
 قبل الغزو كان الطلبة �أكرثاهتماما بالدرا�سة لبعدهم عن
و�سائل التوا�صل االجتماعي،
ام��ا الآن يدخل الطالب �إلى
الف�صل ويحر�ص على هاتفه
�أكرث من كتبه ،وال �أنكر ان هناك
طلبة متميزين ،ولكن هناك
كذلك طلبة م�ستواهم التعليمي
متدن.
• هل ترى �أن الدكتور الأكادميي
مظلوم مقارنة بزمالئه يف الدول
الأخرى؟
 بالت�أكيد ،فهو مظلوم حتىو�إن و�صل ل�سن التقاعد.
• ه����ل ف���ك���رت يف خ��و���ض
االنتخابات؟
 فكرت يف ذلك ولكنني ابتعدلأن ال��و���ض��ع ال�سيا�سي غري
نظيف ،يف ظ��ل وج��ود املال
ال�سيا�سي ،لذلك �صاحب الفكر
ال ميكن ان ينجح يف ظ��ل ما
يحدث.

أسر كثيرة تعاني من

الجهل والتجاهل حول

المخدرات ...وبعضها
غير متعاون

التعاطي رغبة نفسية

سهل التعافي منها...

واإلدمان رغبة جسدية

تصعب معالجتها

الطفرة التكنولوجية

والهواتف الذكية سالح
ذو حدين ساهم في
زيادة اإلدمان

تراجعت عن خوض

االنتخابات ألن الوضع
السياسي غير نظيف

وصاحب الفكر ال ينجح

رفض التمديد للقيادات المتجاوزة خدمتها  30عام ًا

السبيعي :على الرشيدي إصالح اعوجاج
القطاع النفطي
رف�ض النائب احلميدي ال�سبيعي
التمديد للقيادات النفطية التي
جتاوزت خدمتها  30عاماَ ،م�ؤكد ًا
�أن التمديد لتلك القيادات �سي�ؤدي
�إلى توتر العالقة بني ال�سلطتني
يف املرحلة املقبلة ،وا�ستجواب
وزير النفط يف يناير املقبل.
و�أو���ض��ح ال�سبيعي �أن اللجنة
ال���وزاري���ة املكلفة بالتحقيق
بالنقاط التي وردت با�ستجواب
النائبني عمر الطبطبائي وعبد
ال��وه��اب ال��ب��اب��ط�ين يف القطاع
النفطي �أدان��ت كافة قياداته مبن

فيهم الوزير».
وق���ال «ننتظر الإج�����راءات التي
تتخذها احلكومة يف هذا اجلانب
خ�صو�ص ًا �أن نتائج التحقيق
�أك��دت ما ذكرناه قبل ع��ام واحد
م��ن �أن ال��ق��ط��اع النفطي مرتهل
وفيه تعديات على امل��ال العام
وجت��اوزات كبرية حتى يف ال�سلم
الوظيفي والتعيينات» ،م�ؤكد ًا
�أن هذه الأمور يتحمل م�س�ؤوليتها
ال�سيا�سية وزير النفط كما يتحملها
اي�ضا ر�ؤ�ساء ال�رشكات النفطية
وعلى ر�أ�سهم الرئي�س التنفيذي

مل�ؤ�س�سة البرتول.
و�أ���ض��اف« :ن��ق��ول للحكومة �إننا
لن نقبل التمديد لقيادات القطاع
النفطي التي ا�ستحقت التقاعد»،
م�شريا �إلى �أن القياديني جتاوزوا
ال�سن القانونية ويريدون التمديد
لأنف�سهم بينما كانوا قد �أحالوا
موظفني للتقاعد ببلوغ خدمتهم
 28عاما ،لأن ه���ؤالء القياديني
يريدون �أن يكون ال�صفان الثاين
والثالث من «جماعتهم» ،م�شري ًا
ال���ى ان م�سل�سل التعيينات
وال�رشوط ال�صعبة للتوظيف تدل

على عدم �صدق نيتهم ،ال�سيما �أنهم
يف الإع�لان الأخري حددوا �رشوط ًا
مف�صلة ل�شخ�ص واح��د معروف
لديهم حيث رفعوا ال�سن �إلى 32
�سنة ومل يذكروا املعدل الدرا�سي
املطلوب.
و�أكد �أن التخبط يف القطاع النفطي
ي��زي��د ي��وم � ًا بعد ي��وم ويتحمل
م�س�ؤوليته وزي���ر النفط ال��ذي
�سرناقبه حتى �شهر دي�سمرب املقبل
و�سيتم ا�ستجوابه �إذا مل ي�صلح
االعوجاج �سواء كان الوزير احلايل
بخيت الر�شيدي �أو غريه.

• احلميدي السبيعي

• شرطة البيئة في اجلامعة

بيت الزكاة :التسجيل في برنامج تحليل

شرطة البيئة تالحق

المدخنين في الجامعة

الميزانيات ومحاسبة الشركات ...إلكتروني ًا

داهمت قوة من �رشطة البيئة كافترييا كليتي احلقوق والعلوم االجتماعية
يف جامعة الكويت اثر ورود بالغات عن وجود مدخنني من الطلبة يف
غري الأماكن املخ�ص�صة ومت �ضبط بع�ضهم واتخاذ االجراءات القانونية
�ضدهم .وقالت م�صادر لـ«ال�شاهد» �إن بالغات متكررة وردت �إلى �رشطة
البيئة تفيد بوجود مدخنني يف كافترييا الكليتني ،باال�ضافة الى
وجود تلوث يف بع�ض االطعمة التي تباع داخل الكافترييا ،حيث ي�سعى
رجال �رشطة البيئة الى تطبيق القوانني ب�ش�أن التدخني واحليلولة
دون انت�شاره يف اماكن اخرى كالقاعات الدرا�سية واملختربات وبع�ض
الأماكن داخل �أروقة اجلامعة .واكدت ان هناك تعاون ًا تام ًا بني جامعة
الكويت و�رشطة البيئة للحد من الظواهر ال�سلبية واملخالفة للقوانني
املعمول بها بقطاعات الدولة املختلفة.

ينظم بيت الزكاة برناجم ًا تدريبي ًا جماني ًا
لل�رشكات وامل�ؤ�س�سات املالية والتجارية
ب��ع��ن��وان «حتليل امل��ي��زان��ي��ات وحما�سبة
ال����شرك��ات» ،ويعقد ال�برن��ام��ج يف فندق
املارينا خالل الفرتة من � 11إلى  15ال�شهر
م�ساء حتى 8:30
املقبل م��ن ال�ساعة 5
ً
م�ساء.
ً
و�أو�ضح رئي�س ق�سم التدريب يف بيت الزكاة
�سامي العلي �أن ق�سم التدريب ينظم هذا

كتب �سالمة ال�سليماين:

• سامي العلي

الربنامج التدريبي م��ن منطلق الواجب
ال�رشعي لبيت الزكاة يف توعية وم�ساعدة
ال�رشكات الحت�ساب زكاة �أموالها ،مبين ًا �أن
هذا الربنامج �سيحا�رض فيه متخ�ص�صون يف
فقه زكاة ال�رشكات وح�ساب زكاة ال�رشكات
بكل �أن�شطتها «اال�ستثمارية والعقارية واملهن
احل��رة وال��ب��ن��وك وال��زراع��ي��ة واحليوانية
وجمعيات تعاونية» ،و�أن املتدربني من ذوي
االخت�صا�ص املايل واملحا�سبي �سي�شاركون

يف ور�ش عمل ت�ساعدهم على كيفية ح�ساب
زكاة ال�رشكات التي يعملون فيها من خالل
القوائم املالية لتلك ال�رشكات.
و�أ�ضاف العلي« :هذا الربنامج موجه ب�شكل
خا�ص للم�ؤ�س�سات املالية والتجارية ولي�س
للأفراد ،والت�سجيل �سيكون متاح ًا وجماني ًا
عن طريق املوقع الإلكرتوين لبيت الزكاة،
ومن املتوقع �أن ي�صل عدد امل�شاركني يف
الربنامج لـ � 100شخ�ص».

