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«»AUM

تفوز ببطولة الجامعات الخاصة إلسكواش الطالبات

شــاركــت جــامـعــة ال ـشــرق األوس ــط األمـيــركـيــة «،»AUM
وج ــام ـع ــة ال ـخ ـل ـيــج ل ـل ـع ـلــوم وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا «،»GUST
الجامعة العربية املفتوحة « »AOUوالكلية األسترالية
ف ــي ال ـك ــوي ــت « »ACKف ــي ب ـطــولــة ال ـج ــام ـع ــات ال ـخــاصــة
السـكــواش للطالبات للعام  ،2019التي أقيمت في مركز
جامعة الشرق األوسط األميركية الرياضي في العقيلة.
وقد نجح طالبات جامعة الشرق األوسط األميركية في
تحقيق املراكز األولى ،بحيث فازت الطالبة وسان العون
باملركز األول ،والطالبة شيخة الزير باملركز الثاني عن
فئة الطالبات.
ول ـف ــت م ــدي ــر ال ـف ــري ــق ال ــري ــاض ــي ف ــي ج ــام ـع ــة ال ـش ــرق
األوســط األميركية ليام أوبراين ،إلى أن الطاب يثبتون
دائـمــًا مهاراتهم الرياضية فــي كــل الـبـطــوالت والجامعة
تفتخر بالنجاحات الـتــي يـحــرزونـهــا ،مضيفًا أن طاب
جامعة الشرق األوسط يظهرون مستوى رياضيا ّ
مميزا
ومحترفًا ما يجعلهم منافسا صعبا بن فرق الجامعات
في الكويت.
وسان العون وشيخة الزير وبينهما كأس الفوز

منافسة حامية شهدتها البطولة

برعاية النائب األول وبدعوة من اتحاد املكاتب الهندسية

ّ
«نوف إكسبو» تنظم امللتقى الثاني
للخدمات االستشارية لخطة التنمية
أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة ن ـ ــوف إك ـس ـبــو
« »NoufEXPOأن أعمال «امللتقى
ال ـث ــان ــي ل ـل ـخــدمــات االس ـت ـشــاريــة
مل ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة» س ـت ـن ـط ـلــق
ب ـ ـعـ ــد غـ ـ ــد ال ـ ـ ـثـ ـ ــاثـ ـ ــاء ،فـ ـ ــي تـ ـم ــام
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة والـ ـنـ ـص ــف
مساء ،بالقاعة املاسية في فندق
ش ـيــراتــون ال ـكــويــت ،تـحــت شـعــار
«دور القطاع الخاص في التنفيذ
وال ــرب ــط اآللـ ــي ب ــن ال ـج ـهــات ذات
ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ل ـت ـح ـق ـي ــق اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة
ومكافحة الهدر والفساد».
وأعـ ــربـ ــت الـ ـش ــرك ــة ،فـ ــي ب ـيــان
ص ـحــافــي ،عــن تــرحـيـبـهــا بــرعــايــة
الـ ـن ــائ ــب األول ل ــرئ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ــوزراء ووزي ـ ــر ال ــدف ــاع ورئ ـيــس
املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس األعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـي ــط
والـتـنـمـيــة الـشـيــخ نــاصــر صـبــاح
األحمد ،للملتقى وحضوره الحفل
االفـتـتــاحــي ،حـيــث قــالــت« :رعــايــة
وح ـض ــور ال ـش ـيــخ ن ــاص ــر صـبــاح
األحمد للملتقى ،يؤكدان الطابع
املهم ملحاور امللتقى التي تتناول
أســس تنفيذ خطة التنمية 2035
والتي تقع ضمن دائرة املسؤولية
املباشرة ملعاليه».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ب ـ ـيـ ــان شـ ــركـ ــة ن ــوف

إك ـس ـبــو« :ي ـت ـنــاول املـلـتـقــى ضمن
مـ ـح ــاوره ض ـ ــرورة تـحـســن بيئة
الـعـمــل فــي الـجـهــات الـقــائـمــة على
ت ـق ــدي ــم الـ ـخ ــدم ــات االس ـت ـش ــاري ــة
لرفع كفاءتها ودرجة التكامل في
ما بينها ،ويأتي دور تكنولوجيا
املـ ـعـ ـل ــوم ــات ل ـي ـك ـم ــل املـ ـهـ ـم ــة فــي
تـطـبـيــق مـيـكـنــة م ـت ـط ــورة تشمل
تطوير بــوابــة إلكترونية موحدة
لتخفف األعباء عن األجهزة الفنية
واإلداري ــة في الجهات الحكومية
والـ ــرقـ ــاب ـ ـيـ ــة ،وكـ ــذلـ ــك الـ ـش ــرك ــات
الـهـنــدسـيــة والـ ــدور االسـتـشــاريــة،
وه ــذا ب ــدوره يسهم فــي اختصار
ال ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــت وإجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـع ـ ـمـ ــل
وال ـت ـخ ـلــص م ــن ال ـب ـيــروقــراط ـيــة،
كـمــا يــولــي املـلـتـقــى أهـمـيــة بالغة
لـ ــوضـ ــع األسـ ـ ـ ــس الـ ـفـ ـع ــال ــة ل ــرف ــع
درجــة الشفافية والحد من الهدر
والـ ـفـ ـس ــاد خ ـ ــال مـ ــراحـ ــل تـنـفـيــذ
مشاريع خطة التنمية بما فيها
الحد من األوامر التغييرية ،ولعل
من أهم ما يناقشه امللتقى دراسة
التوجه نحو قيام القطاع الخاص
بتنفيذ املشاريع مع تفعيل الدور
الرقابي للجهات الحكومية».
وتـ ــوج ـ ـهـ ــت «ن ـ ـ ـ ــوف إكـ ـسـ ـب ــو»

بالشكر للمؤسسات والـشــركــات
الـ ـ ـ ــراع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـم ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــى وال ـ ـ ـتـ ـ ــي
اعـ ـتـ ـب ــرت ــه ف ــرص ــة ث ـم ـي ـن ــة ل ـل ـقــاء
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات ال ـح ـك ــوم ـي ــة وال ـف ـن ـيــة
واإلداري ـ ـ ـ ــة امل ـس ــؤول ــة ع ــن تنفيذ
خ ـط ــة ال ـت ـن ـم ـيــة  ،2035وخ ـصــت
ب ــال ــذك ــر ك ــا م ــن دار «»SSHIC
لاستشارات الهندسية ،وشركة
زي ـ ــن الـ ـك ــوي ــت ،وبـ ـي ــت ال ـت ـمــويــل
ال ـكــوي ـتــي ،ودار امل ـك ـتــب الـعــربــي
ل ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارات ال ـ ـه ـ ـنـ ــدس ـ ـيـ ــة،
ودار م ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ــاري الـ ـخـ ـلـ ـي ــج
ل ــاس ـت ـش ــارات ال ـه ـنــدس ـيــة ،ودار
كيو إنترناشونال لاستشارات
ال ـه ـنــدس ـيــة ،واألن ـظ ـم ــة الـعــاملـيــة
إلدارة املشاريع ،ودار استشارات
الجزيرة لاستشارات الهندسية،
وشـ ــركـ ــة مـ ــولـ ــدن ل ــاس ـت ـش ــارات
واملـ ـش ــاري ــع ال ـف ـن ـي ــة ،وم ـك ـت ــب ان
ديــزايــن لاستشارات الهندسية،
ودار املـكـتــب الـهـنــدســي املـشـتــرك
لاستشارات الهندسية ،وشركة
األحـمــديــة لـلـمـقــاوالت والـتـجــارة،
ودار الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــور لـ ــاس ـ ـت ـ ـشـ ــارات
الـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدسـ ـ ـي ـ ــة ،وشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة ت ـك ـن ــو
م ــانـ ـجـ ـمـ ـن ــت ،وهـ ـيـ ـئ ــة ت ـش ـج ـيــع
االس ـت ـث ـم ــار املـ ـب ــاش ــر ،وال ـج ـه ــاز

املركزي لتكنولوجيا املعلومات،
وامل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـل ــرع ــاي ــة
السكنية ،والهيئة العامة للبيئة.
وفـ ـ ــي م ـ ـعـ ــرض ال ـ ـحـ ــديـ ــث عــن
املــؤسـســات املـشــاركــة فــي امللتقى،
رحبت الشركة بالجهات التي كان
لـهــا دور أســاســي فــي التحضير
ل ـل ـم ـل ـت ـقــى ويـ ــأتـ ــي عـ ـل ــى رأسـ ـه ــا
اتحاد املكاتب الهندسية والــدور
االسـتـشــاريــة الكويتية ال ــذي دعا
ال ــى إقــامــة املـلـتـقــى بــالـتـعــاون مع
كــل مــن األمــانــة الـعــامــة للمجلس
األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـي ــط وال ـت ـن ـم ـي ــة
وال ـج ـه ــاز امل ــرك ــزي لـلـمـنــاقـصــات
وال ـج ـه ــاز امل ــرك ــزي لـتـكـنــولــوجـيــا
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات وب ـ ـلـ ــديـ ــة الـ ـك ــوي ــت،
وبـمـشــاركــة كــل مــن جـهــاز تطوير
م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــر «ال ـ ـص ـ ـب ـ ـيـ ــة»
وجــزيــرة بوبيان وهيئة تشجيع
االستثمار املباشر واإلدارة العامة
لــإطـفــاء ووزارة الـكـهــربــاء وامل ــاء
والـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـبـيـئــة ووزارة
األش ـغــال الـعــامــة ووزارة الصحة
وجامعة الكويت ووزارة التربية
وم ــؤسـ ـس ــة الـ ـبـ ـت ــرول ال ـكــوي ـت ـيــة
والـ ـبـ ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي ،كـ ـم ــا تـ ـش ــارك
ف ــي امل ـل ـت ـق ــى الـ ـجـ ـه ــات ال ــرق ــاب ـي ــة

مشاركة طالبية

العالج املهني واإلدمان
| شوق مرزوق المطيري |
املختصة وهــي :ديــوان املحاسبة
وإدارة الفتوى والتشريع والهيئة
ال ـعــامــة ملـكــافـحــة ال ـف ـســاد وجـهــاز
املراقبن املالين وجـهــاز متابعة
األداء الحكومي.
كـمــا رحـبــت الـشــركــة بمشاركة
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن امل ـت ـخ ـص ـص ــن فــي
ورش ــة عـمــل فـيــديــك الـتــي تتناول
ال ـ ـن ـ ـسـ ــخ ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة م ـ ـ ــن عـ ـق ــود
فـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــك ،م ـ ــن ك ـ ــل م ـ ــن الـ ـش ــرك ــة
ال ـ ـك ـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ــة لـ ــاس ـ ـت ـ ـك ـ ـشـ ــافـ ــات
الـبـتــرولـيــة ال ـخــارج ـيــة (كــوف ـبــك)،
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة،
إدارة امل ــراف ــق ال ـع ـمــوم ـيــة ،غــرفــة
تـجــارة وصـنــاعــة الـكــويــت ،شركة
ال ـص ــال ـح ـي ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،ال ـشــركــة
العملية العقارية ،شركة مطاحن
الـ ــدق ـ ـيـ ــق وامل ـ ـخـ ــابـ ــز ال ـك ــوي ـت ـي ــة،
البنك التجاري ،وشركة البترول
الوطنية الكويتية.
وت ـ ـم ـ ـنـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ل ـض ـي ــوف
الـكــويــت طيب اإلقــامــة بــن أهلهم
ولـلـجـمـيــع ال ـتــوف ـيــق ف ــي تـطــويــر
أع ـمــال ـهــم م ــن خ ــال ه ــذه املـنـصــة
املهمة التي ستسهم بــا شــك في
ض ـمــان مستقبل أف ـضــل للكويت
وشعبها.

تتويجًا للشراكة العملية بني مصر والكويت

تدشني أعمال مركز كويتي لألبحاث في القاهرة
شهدت القاهرة أخيرًا تدشن
امل ـك ـتــب اإلق ـل ـي ـمــي ملــركــز الحكمة
ال ـكــوي ـتــي ل ـل ــدراس ــات وال ـب ـحــوث
واالسـ ـتـ ـش ــارات ،وذلـ ــك بـحـضــور
نخبة كبيرة من املتخصصن في
مصر والكويت واملــراكــز العربية
البحثية الكبرى واإلعامين.
وأعـ ـل ــن رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
مــركــز «الـحـكـمــة» الـنــائــب األسبق
حماد الــدوســري ،أن املــركــز يأتي
إي ـم ــان ــا بــأه ـم ـيــة الـ ـ ــدور امل ـصــري
ال ـ ـفـ ــاعـ ــل عـ ـل ــى خ ــريـ ـط ــة املـ ــراكـ ــز
البحثية في املنطقة ومد أواصر
ال ـت ـعــاون والـتـكــامــل مــع املجتمع
البحثي املـصــري ،ليكون امتدادا
ألعمال املركز الرئيسي بالكويت،
والـ ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ــم تـ ــأس ـ ـسـ ــه ب ـم ــوج ــب
ترخيص رسمي من وزارة اإلعام
 2014/ 7سعيًا لتحقيق أهــدافــه
التي وضعت انطاقا من الرؤية
السامية لصاحب السمو األمير
الشيخ صـبــاح األح ـمــد ،لتحقيق
ال ـت ـن ـم ـيــة ف ــي ج ـع ــل ال ـك ــوي ــت فــي
م ـص ــاف الـ ـ ــدول امل ـت ـقــدمــة علميا
ومعرفة.
وأك ـ ــد ال ــدوس ــري ع ـلــى اهـمـيــة
وج ــود مــراكــز دراس ـ ــات الـبـحــوث
واالستشارات ،فلها دور رئيسي
ف ــي ايـ ـج ــاد امل ـع ـل ــوم ــة وت ـقــدم ـهــا
لـصــاحــب ال ـق ــرار س ــواء ك ــان فــردا
أو مــؤسـســة خــاصــة أو مؤسسة
حـ ـك ــومـ ـي ــة ،األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي ي ـس ـهــل
اتخاذ القرار ،فلو كانت املعلومة
صـحـيـحــة وج ـي ــدة س ـتــوفــر امل ــال
والـجـهــد والــوقــت على املستفيد.
وال ـ ـع ـ ـكـ ــس ل ـ ــو كـ ــانـ ــت امل ـع ـل ــوم ــة
خاطئة.
واض ـ ـ ــاف ان م ــراك ــز ال ـب ـحــوث
بـ ــاتـ ــت ت ـ ـقـ ــود ال ـ ـعـ ــالـ ــم وال ـ ـ ـ ـ ــدول،
لكنها اغـفـلــت وضـعـفــت أدواره ــا
ف ــي تـنـمـيــة ال ـب ـل ــدان وت ـطــويــرهــا
ومـعــالـجــة مـشــاكـلـهــا ،ورغ ــم ذلــك
ال ت ـن ـف ــق الـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة أك ـثــر

حماد الدوسري يتحدث في افتتاح املركز

مــن  2مـلـيــار دوالر مـقــابــل انـفــاق
إس ــرائ ـي ــل ن ـحــو  20م ـل ـيــار دوالر
من ميزانيتها على مراكز البحث
العلمي والــدراســات ،ولكن تبقى
هناك محاوالت من بعض الدول
العربية لــزيــادة مراكز الــدراســات
وال ـ ـب ـ ـح ـ ــوث نـ ـتـ ـيـ ـج ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
واتـ ـ ـف ـ ــاق وت ـ ــواص ـ ــل وم ــؤتـ ـم ــرات
واج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ــات ..ول ـ ـيـ ــس م ـع ـنــى
ذلــك الــوصــول الــى العاملية ولكن
ك ـم ـح ــاول ــة ل ـج ـم ـع ـهــا وال ـط ــاق ــات
والخبرات التي تحتاجها.
ح ــول تــأسـيــس مــركــز الحكمة
في الكويت ،اشــار الــدوســري الى
انــه تم التأسيس في العام 2014
ويـ ـحـ ـم ــل ت ــرخ ـي ـص ــا م ـ ــن وزارة
اإلعام ،وانه قد تم اختيار مصر
الفتتاح اول مكتب إقليمي ملركز
ال ـح ـك ـمــة ال ـك ــوي ـت ــي ،ح ـي ــث ك ـثــرة
املـ ـي ــزات الـنـسـبـيــة والـت ـنــاف ـس ـيــة،
واي ـضــا تــوافــر ال ـك ــوادر البشرية
املـ ـ ــدربـ ـ ــة والـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرات والـ ـعـ ـق ــول
املتميزة والباحثن واستشارين
على جميع املستويات السياسية

واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
والثقافية والقانونية.
وك ـشــف ال ـن ـقــاب ،عــن أن مصر
ت ـع ـت ـبــر بـ ــاكـ ــورة اع ـ ـمـ ــال امل ــرك ــز،
كونها الدولة العربية األولــى في
مراكز الدراسات والبحوث وتأتي
ب ـعــد تــرك ـيــا واي ـ ـ ــران وإس ــرائ ـي ــل.
وأش ــار الــى اتـجــاه املــركــز لتنظيم
أول م ــؤت ـم ــر ملـ ــراكـ ــز ال ـ ــدراس ـ ــات
والـ ـبـ ـح ــوث س ـ ــواء فـ ــي م ـص ــر أو
ال ــدول العربية فــي الـعــام الحالي
ل ــدع ــم ال ـت ـن ـم ـي ــة املـ ـسـ ـت ــدام ــة فــي
مصر .ودعــا املستثمرين لزيادة
االستثمار في مصر حيث يتوافر
ف ـي ـه ــا ك ـ ــل أسـ ـ ـب ـ ــاب االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
واالق ـت ـصــاد س ــواء عـلــى مستوى
السلطة أو الشعب.
مــن جــانـبــه ،قــال مساعد وزيــر
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة األسـ ـ ـب ـ ــق وعـ ـض ــو
املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــري ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ورئـ ـ ـي ـ ــس ال ـه ـي ـئ ــة
االسـ ـتـ ـش ــاري ــة ل ـل ـم ــرك ــز ال ـس ـف ـيــر
رضا حسن أن املركز يمثل بداية
انطاق جيدة تمثل قيمة مضافة

إلى املراكز البحثية املوجودة في
القاهرة سواء في إطار مؤسسات
ص ـحــاف ـيــة او ج ــام ـع ــات وبـعــض
الكليات.
وأش ــار إلــى أن مــراكــز البحوث
اصـبـحــت قــريـنــا لـصـنــاعــة ال ـقــرار
منذ الحرب العاملية الثانية ،فهي
أصبحت تمثل نسبة كبيرة وال
يـسـتـهــان بـهــا فــي ات ـخــاذ ال ـقــرار،
في ظل عالم تتعقد فيه العاقات
وتتنوع بتداعياتها وايـضــا من
ال ـصـعــوبــات ال ـتــي تــواجــه متخذ
ال ـقــرار هــي ث ــورة نـقــل املعلومات
وكـيــف أصبحت تتدفق كالسيل
مــن املعلومات وكثير منها معد
ب ـطــري ـقــة مـعـيـنــة ل ـخــدمــة أه ــداف
مـعـيـنــة أو ل ـخ ـلــق ات ـج ــاه ــات في
الـ ـ ـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام أو إلب ـ ـعـ ــاد ال ـ ــرأي
ال ـ ـعـ ــام عـ ــن م ــوض ــوع ــات مـعـيـنــة
بـحــرفـيــة متناهية وتـحـتــاج إلــى
م ـت ـخ ـص ـص ــن ل ــديـ ـه ــم الـ ـخـ ـب ــرة
ب ــإبـ ـع ــاد كـ ــل م ـش ـك ـلــة ألن ك ـث ـيــرا
مـ ــا ي ـت ــم ت ـ ـنـ ــاول املـ ـشـ ـك ــات دون
النظر إلى أبعادها أو تداعياتها

وإي ـم ــان ــا م ــن مـتـخــذ الـ ـق ــرار أنـهــا
كــانــت تسير فــي ات ـجــاه صحيح.
مـ ـشـ ـي ــرا ال ـ ــى ان ص ـ ـنـ ــاع ال ـ ـقـ ــرار
يكتشفون انهم لو استفادوا من
مراكز البحوث والدراسات لكانوا
وف ـ ـ ــروا ع ـل ــى ال ـش ـع ــوب ال ـعــرب ـيــة
الكثير.
وك ـ ـشـ ــف الـ ـنـ ـق ــاب ع ـ ــن وج ـ ــود
بطالة فكرية فــي العالم العربي،
وذلــك رغــم امـتــاء الــوطــن العربي
باملفكرين واملثقفن ،إال أنهم في
حــالــة بـطــالــة بـسـبــب ع ــدم وجــود
ق ـ ـنـ ــوات م ـف ـت ــوح ــة ب ـي ـن ـهــم وب ــن
صناع القرار.
واضــاف ان فــرع مركز الحكمة
الـ ـك ــويـ ـت ــي فـ ــي مـ ـص ــر يـ ـع ــد أح ــد
ال ـ ـف ـ ــروع الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن أن تـفـتــح
شراين القنوات مع صناع القرار
لاستفادة منه .واشار الى اهمية
وجود املركز بالقاهرة حيث يعد
ف ــي اح ـ ــدى دول الـ ـق ــوة الـنــاعـمــة
الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـتـ ــوافـ ــر ف ـي ـهــا
الخبرات في كل املجاالت.
وفـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـل ـ ـم ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال امل ـ ــدي ـ ــر
اإلقليمي للمركز هيثم البشاوي،
إن ه ـنــاك  8171م ــرك ــزا للبحوث
والــدراســات على مستوى العالم
منها عدد  1972مركزا في أميركا
الـشـمــالـيــة بـنـسـبــة  ،42.2%وفــي
آسيا يوجد  1829مــركــزا بنسبة
 21.6%وف ــي أم ـيــركــا الـجـنــوبـيــة
 1023مركزا بنسبة  ،12.5%بينما
في أفريقيا يوجد  612مركزا فقط
بنسبة  6.2%مــن مــراكــز الـعــالــم،
منها في مصر  39مركزا ،و 36في
فـلـسـطــن ،و 32فــي ال ـع ــراق ،وفــي
كــل مــن األردن ولبنان  28مركزا،
امـ ـ ــا الـ ـيـ ـم ــن ف ـت ـح ـت ــوي عـ ـل ــى 27
مركزا ،و 21في تونس ،وتتضمن
ال ـك ــوي ــت  16م ــرك ــزا ،ف ـي ـمــا تــأتــي
كــل مــن اإلمـ ــارات وقـطــر بـعــدد 15
مركزا ،وأخيرا كل من السعودية
وسورية تحتوي على  10مراكز.

عـ ـل ــى م ـ ـ ــدى الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات األخ ـ ـيـ ــرة
رص ـ ـ ــدت ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات وج ـ ـ ــود زيـ ـ ــادة
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة فـ ـ ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام امل ـ ـ ـخـ ـ ــدرات
وشــرب الكحول ،مما أدى الــى زيــادة
ن ـس ـبــه اإلدم ـ ـ ـ ــان ،الـ ـ ــذي يـ ـع ــرف عـلــى
أن ــه اض ـط ــراب سـلــوكــي ي ـفــرض على
ال ـفــرد ت ـكــرار عـمــل مـعــن بــاسـتـمــرار،
ل ـك ــي ي ـن ـه ـمــك بـ ـه ــذا ال ـن ـش ــاط بـغــض
النظر عــن الـعــواقــب ال ـضــارة بصحة
ال ـفــرد أو حــاالتــه العقلية أو حياته
االجتماعية.
ف ـ ــاالدم ـ ــان م ـ ــرض م ــزم ــن ي ـت ـفــاقــم
عـ ـن ــدم ــا ي ـت ـع ــاط ــى الـ ـشـ ـخ ــص م ـ ــواد
مـ ــن ش ــأن ـه ــا أن تـ ـك ــون ل ـه ــا طـبـيـعــة
إدمــانـيــه مثل «الـكـحــول والكوكاين
والنيكوتن» ،أو فعل أي نشاط يكون
ً
ممتعا بــدرجــة معينة مـثــل «الـقـمــار
والـجـنــس وال ـت ـســوق» ،حيث يصبح
ً
ً
قهريا يتعرض فيها
اإلدمان سلوكا
جـســم املـتـعــاطــي لعملية بيولوجية
ت ـح ــدث نـتـيـجــة إف ـ ـ ــرازات مـعـيـنــة في
الدماغ ،ســواء بسبب املــواد املخدرة،
أو بفعل سـلــوك يـعــود عليه باملتعة
وال ـلــذة ،ويـكــون سلوكهم خ ــارج عن
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ،وي ـت ـس ـب ــب فـ ــي م ـشــاكــل
ل ـل ـش ـخ ــص ول ـ ــآخ ـ ــري ـ ــن .انـ ـ ــه م ــرض
ن ـف ـســي س ـلــوكــي ي ـح ـتــاج إلـ ــى عــاج
 ،ول ـيــس فـقــط ال ـع ــاج ال ـج ـســدي في
املستشفى ،أو مركز لسحب السموم،
إنما يحتاج أيضا إلى إعــادة تأهيل
نفسي وسلوكي للوصول باملريض
إلى مرحلة التغير النفسي السلوكي
ال ــذي يحتاجه للتعافي ،وأن يعود
فــ ً
ـردا مـنـتـ ًـجــا ف ــي مـجـتـمـعــه دون أن
يتعاطى املخدرات.
ه ـنــاك خـصــائــص كـثـيــره لــإدمــان
مـ ـنـ ـه ــا :الـ ـلـ ـهـ ـف ــة واالشـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاق وه ــي
فـ ـك ــرة ك ــال ــوس ــواس ت ـظ ــل مـسـيـطــرة
على املــدمــن حتى يندفع فــي طريقه
للحصول على املخدرات بأي وسيلة،
املـيــل إل ــى زي ــادة الـجــرعــة باستمرار
لـ ـلـ ـحـ ـص ــول ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـلـ ـ ــذة امل ـ ـعـ ــروفـ ــة
ع ـن ــد املـ ــدمـ ــن وهـ ـ ــي ت ـس ـم ــى ظ ــاه ــرة
التحمل أو االطــاقــة ،ح ــدوث أعــراض
االنسحاب عقب التوقف عن التعاطي
ملـ ـ ـ ــدة تـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراوح بـ ـ ــن اث ـ ـن ـ ـتـ ــي عـ ـش ــرة
ســاعــة وس ـتــة وث ــاث ــن ســاعــة وهــي
أع ــراض جسمية ونفسية ،استمرار
ال ـت ـعــاطــي رغ ــم ال ـخ ـســائــر املـتـفــاقـمــة
للمدمن وعائلته ومـحــاوالت فاشلة
للتوقف رغم ادعاء املدمن لرغبته في
التوقف .هناك أيضا أسباب اإلدمان
مـنـهــا :أص ــدق ــاء ال ـســوء والــرغ ـبــة في
التجريب واملغامرة في عالم اإلدمان
وامل ـ ـخـ ــدرات كـ ــأن ي ـك ـســر ل ــدي ــه امل ـلــل،
رخ ـ ــص أسـ ـع ــار املـ ـ ـخ ـ ــدرات ك ـ ــان لـهــا
دور مهم مــع ماحظة أن املـصــروف
ال ـش ـخ ـص ــي كـ ـ ــان ك ـب ـي ــرا ب ــاإلض ــاف ــة
إل ــى الـتــدلـيــل مــن اســرتــه والــرفــاهـيــة
الـتــي يعيش فيها الشخص،االفكار
ال ـخــاط ـئــة لـ ــدى امل ــدم ــن  -ح ـتــى قبل
إدم ــان ــه مـثــل يـجــب ان اكـ ــون سعيدا
دائما انا افضل شخص أو يجب أن
اكون أفضل شخص في أصحابي أو
فــي أســرتــي يـجــب ان اع ـيــش الـحـيــاة
بشروطي انا دماغي انا ،السلوكيات
االدم ــان ـي ــة امل ـب ـكــرة مـثــل اإلفـ ـ ــراط في
اللهو واإلنفاق والسهر واالحساس
الــزائــد بالنفس -النرجسية الزائفة
افـتـقــاد الــدعــم األس ــرى واالجتماعي
والـ ـ ـ ــروحـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ،افـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاد ل ـ ـل ـ ـقـ ــدرات
الشخصية والـنـفـسـيــة للتعامل مع
ظ ــروف الـحـيــاة املختلفة واملشكات
الشخصية واألسرية.
م ـ ــا الـ ـ ـع ـ ــاج املـ ـهـ ـن ــي ودوره مــع
اإلدمان؟
ه ــو أح ــد امل ـه ــن الـطـبـيــة امل ـســانــدة
الـ ـت ــي تـ ـق ــوم عـ ـل ــى أس ـ ـ ــاس ال ـت ـق ـي ـيــم

ومـ ـ ـ ــن ثـ ـ ــم عـ ـ ـ ــاج مـ ـ ـ ـه ـ ـ ــارات الـ ـحـ ـي ــاة
اليومية لألشخاص الــذيــن يعانون
م ــن مـشــاكــل جـســديــة أو عـصـبـيــة أو
ادراك ـي ــة او نـفـسـيــة .وذل ــك مــن خــال
تـطــويــر قــدرات ـهــم واسـتـعــادتـهــا كما
ك ــان ــت م ــن ق ـب ــل ،أو ال ـح ـف ــاظ عليها
من التراجع والـتــدهــور.إن اخصائي
ال ـعــاج املـهـنــي م ــدرب تــدري ـبــًا جيدًا
ملـســاعــدة األش ـخــاص الــذيــن يعانون
مــن اإلدم ــان على النظر فــي الــروتــن
اليومي ودراس ــة كيفية تأثيره على
حــال ـت ـهــم ال ـص ـح ـيــة وق ــدرتـ ـه ــم عـلــى
ت ـن ـف ـيــذ م ــا ه ــو م ـه ــم ل ـه ــم م ــن م ـهــام
يومية.
يـمـكــن أن ي ـســاعــد ال ـع ــاج املـهـنــي
الناس على إدراك كيف يؤثر تعاطي
املخدرات او شرب الكحول على تلك
األدوار األكثر أهمية وأيضا يساعد
االخـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــرك ن ـحــو
األدوار واألنماط املهنية التي يرغب
الشخص فــي تحقيقها .على سبيل
املثال :إذا كان دور االب او االم األكثر
أهمية بالنسبة للشخص ،فقد يتعلم
ه ــو أو ه ــي كـيـفـيــة إع ـ ــادة دور االب
او االم بطريقة تعزز مهارات األبــوة
واألمومة ويتحسن في الوقت نفسه
املهارات الازمة للتعامل مع ضغوط
األبـ ـ ـ ــوة واألم ـ ــوم ـ ــة دون ال ـ ـشـ ــرب او
تعاطي املخدرات .يفحص اخصائي
ال ـع ــاج امل ـه ـنــي ع ـ ــادات وسـلــوكـيــات
الشخص الـتــي تـحــدث يــومـ ًـيــا طــوال
األسـ ـب ــوع وي ــوض ــح لـلـشـخــص كيف
أن سلوكياتهم وأفكارهم تدور حول
املخدرات أو الكحول وكيف يفقدون
هويتهم حيث يفقدون األدوار األكثر
أهمية لهم ثم يقوم االخصائي ببناء
أو إعادة بناء تلك األدوار املهنية من
خ ــال تـحــديــد األنـشـطــة الـتــي تجلب
للشخص ال ـفــرح والـشـعــور بالراحة
دون اللجوء الى املخدرات أو الكحول.
دور األسرة في حماية أبنائها من
اإلدمان:
ال شك أن األســرة هي املناخ األول
لـتـكــويــن شـخـصـيــة االف ـ ــراد ونــوعـيــة
الـعــاقــات ودرج ــة التماسك داخلها
ولـ ـه ــا ك ــذل ــك دور ك ـب ـيــر ف ــي تـكــويــن
أفــرادهــا ولكن ال يجب ان يكون هذا
مبررا لإدمان .فمن أشهر التبريرات
املـعــروفــة عند املدمنن واهلهم «انــا
ادمنت بسبب أصدقاء السوء» ولكن
ال نـقـتـصــر ف ـقــط ع ـلــى هـ ــذا الـتـبــريــر
حيث انه ال يوجد من يرغم أحد على
استمراره للتعاطي .فقد يغري أحد
االص ــدق ــاء االخ ــر بــالـتـجــريــب ولكنه
بــالـتــأكـيــد ال يستطيع إج ـب ــاره على
االستمرار كما ال َّ
بد ان تدرك األسرة
ان ترك اوالدها ألصحاب السوء خطر
س ـي ـع ـجــزون ع ــن م ـحــارب ـتــه واخ ـي ــرا
يلجأون إلى مصحات عاج االدمان
التي طاملا شهدت فئات كثيرة كان
االه ـ ـ ــل هـ ــم ال ـس ـب ــب ال ـح ـق ـي ـقــي وراء
ادمان ابنائهم.ال ريب أنه كلما كانت
األســرة محتويه افرادها غير طاردة
لهم اي أسرة متماسكة مرنة تسمح
ألفرادها بالتعبير عن أنفسهم دون
خ ــوف ك ــان لــذلــك مـ ــردود طـيــب على
اف ــراده ــا وي ـصــب ف ــي خــانــة الصحة
ال ـن ـف ـس ـيــة ل ـه ــم وعـ ـل ــى ال ـن ـق ـيــض إذا
كــانــت األس ــرة مفككة بسبب الطاق
أو االنفصال الواقع بن االبوين كلما
كان ذلك ضاغطا على أفرادها طاردا
لهم بحثا عن شلة مناسبة وانتماء
آخـ ـ ــر وكـ ــذلـ ــك األس ـ ـ ـ ــرة الـ ـق ــاسـ ـي ــة أو
املحافظة تدفع ابناءها أحيانا إلى
التمرد والبحث عن البديل.
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