




املجتمعات  أمن  تهدد  خطرية  مشكلة  املخدرات  أصبحت 
التي  واستقرارها ونموها وذلك نظرا لتعدد وتنامي التحديات 
يواجهها العالم يف مجال عمليات اإلنتاج والتهريب واإلتجار غري 
املشروع والتعاطي. ولهذه املشكلة تبعات خطرة ومدمرة عىل 
كل من الفرد واألسرة واملجتمع وعىل كافة املستويات الصحية 

واالجتماعية واالقتصادية والبيئية واألمنية. وبالرغم من إيجابيات العوملة إال أن عصابات 
املواد املخدرة وتصنيعها  إنتاج  املخدرات استغلتها بشكل سلبي لتحقق مآربها الدنيئة يف 
وترويجها وتهريبها باستخدام وسائل وأساليب وطرق حديثة جعلت من املخدرات جريمة 

منظمة عابرة للحدود والقارات وتعكر صفو الحياة اآلمنة والسليمة.
وانطالقا من هذا الواقع أصبح تعزيز التعاون الدويل واإلقليمي ضرورة ملحة ملواجهة 
كغسل  بها  املتصلة  واألنشطة  املخدرات  جرائم  يف  الضالعة  اإلجرامية  التنظيمات  تلك 
األموال والفساد والرشوة وغريها. ويف هذا السياق، وضعت دولة قطر أول اسرتاتيجية 
وطنية ملواجهة تبعات هذه املشكلة من حيث املكافحة والوقاية والعالج وبما يتماىش مع 
رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إىل بناء دولة حديثة يعمها األمن والرخاء والتقدم والرفاه 
واالستقرار وذلك بتحقيق أفضل املستويات من التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية 

والبيئية. 
 إن حرص الدولة عىل مشاركة املجتمع الدويل يف جهوده املبذولة والرامية ملواجهة هذه 
املشكلة يأيت من اإليمان العميق بأهمية التعاون الدويل يف مجال التصدي لهذه الظاهرة 
املدمرة لتشكيل نهج متوازن ومتكامل يتسق وأحكام االتفاقيات الدولية املعنية باملخدرات، 
الدول  الخربات واملعلومات مع كافة  التعاون والتنسيق وتبادل  أواصر  فضال عىل تعزير 
الكوادر  وخربة  كفاءة  إىل  النجاح  هذا  يعود  وبالطبع  الصلة.  ذات  والهيئات  واملنظمات 

الوطنية التي تعمل يف هذا املجال. 
وبهذه املناسبة يسعدين أن أشيد بالجهود املبذولة من قبل العاملني يف أجهزة املكافحة 
والجهات ذات الصلة يف الدولة وبعملهم الدؤوب واملتواصل للحد من مشكلة املخدرات 
والحيلولة دون انتشارها وأدعوهم لبذل مزيد من الجهود للتصدي لهذه املشكلة وتوعية 
املجتمع بأخطارها وآثارها املدمرة بما ينسجم وإرادة الدولة وتصميمها املتجدد عىل محاربة 

هذه الظاهرة اإلجرامية التي ترفضها شريعتنا وعاداتنا وتقاليدنا. 
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  يــنــفــرد الـــعـــدد الـــثـــاين والـــعـــشـــرون مـــن مــجــلــة الـــوقـــايـــة بــتــغــطــيــة خــاصــة 
لــلــفــعــالــيــات واألنـــشـــطـــة الـــتـــي نــظــمــتــهــا وشـــاركـــت فــيــهــا اإلدارة الــعــامــة ملــكــافــحــة 
املـــــخـــــدرات ، ومـــــن أهـــمـــهـــا املـــشـــاركـــة الـــفـــعـــالـــة يف الــــيــــوم الـــوطـــنـــي لـــلـــدولـــة تــحــت 
شعار )قطر ستبقى حــرة (، والــيــوم الــريــايض للدولة والــيــوم العاملي ملكافحة 
املــخــدرات ويــوم العاملي للصحة النفسية ، ومشاركة رعاية معرض التوعية 
والوسائل املساعدة )راع بالتيني( ، إىل جانب العديد من املقاالت والتقارير 
ذات الصلة يف املجاالت الطبية واالجتماعية والتعليمية واألمنية واإلعالمية 

والرياضية . 
تـــمـــكـــنـــت أســــــــرة تـــحـــريـــر املـــجـــلـــة مـــــن اســـتـــقـــطـــاب مـــجـــمـــوعـــة جـــــديـــــدة مــن   
الــكــتــاب ذوي الــخــربة واالخــتــصــاص يف مختلف املــجــاالت العلمية املتخصصة 
واملتصلة بمشكلة املــخــدرات ، وذلــك إلثـــراء وتــنــوع مــوضــوعــات املجلة لصقل 
مــــهــــارات الـــــقـــــارىء الــثــقــافــيــة والـــفـــكـــريـــة والـــتـــوعـــويـــة ، آمـــلـــني أن تـــكـــون مــرجــعــا 

ودليال مهمــا له .

كلمة املحرر
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اليوم الريايض للدولة ...... الرياضة للجميع



برئاسة معايل الشيخ 
عبد الله بن ناصر بن خليفه آل ثاين وزير الداخلية

اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات تباشر 
عقد اجتماعاتها

 عقدت اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات برئاسة 
بـــن خليفـــه آل  بـــن ناصـــر  معـــايل الشـــيخ عبـــد اللـــه 
ثاين رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس 
مـــن  عـــددا  املخـــدرات  ملكافحـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة 
اإلجتماعـــات منـــذ إنشـــائها بموجـــب قـــرار مجلـــس 
واســـتعرضت  م.   2017 لســـنة   )40( رقـــم  الـــوزراء 
متنوعـــة  جملـــة  االجتماعـــات  تلـــك  خـــالل  اللجنـــة 
مشـــروع  أهمهـــا  ومـــن  املهمـــة  املوضوعـــات  مـــن 
 ، املخـــدرات  ملكافحـــة  الوطنيـــة  االســـرتاتيجية 
وآليـــات مكافحـــة املخـــدرات مـــن الناحية التنظيمية 
مكافحـــة  قانـــون  مشـــروع  ومقـــرتح  والتشـــريعية 
بشـــأن  املقدمـــة  واملقرتحـــات  الجديـــد  املخـــدرات 
القانـــون رقـــم )19( 1993 بشـــأن تنظيـــم تـــداول املواد 
ذات التأثري النفيس ، وآلية عمل مراقبة السالئف 
ملكافحـــة  العامـــة  اإلدارة  وجهـــود  الكيميائيـــة 
املوضوعـــات  مـــن  العديـــد  عـــىل  فضـــال  املخـــدرات، 

الصلـــة. ذات 
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أنشئت اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )40( لسنة 2017 بإنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات 
وتختص بما ييل :

بكافة . 1 املخدرات  مكافحة  مجال  يف  الرسمية  وغري  الرسمية  الجهود  وتنسيق  العامة  السياسة  رسم 
أنواعها والوقاية منها .

دعم وتنسيق جهود أجهزة الدولة املختلفة يف مجال مكافحة املخدرات والوقاية منها.. 2
توجيه كافة الجهات املعنية ، كل يف مجال اختصاصه ، بوضع خطط تفصيلية ملكافحة جلب وتهريب . 3

املخدرات واإلتجار فيها وترويجها والوقاية منها .
مراقبة تنفيذ الجهات املعنية لخطط مكافحة املخدرات والوقاية منها .. 4
تشجيع الدراسات واألبحاث املتعلقة بمكافحة املخدرات والوقاية منها .. 5
التنسيق مع وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بخططها وبرامجها يف مجال مكافحة املخدرات والوقاية . 6

منها وعالج وتأهيل املتعاطني .
أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء ، مما يدخل يف اختصاصها.. 7

أعضاء اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات

معايل وزير الداخلية رئيسا.. 1
سعادة وزير العدل نائبا للرئيس. 2
سعادة وزير االوقاف والشؤون االسالمية عضواً.. 3
سعادة وزير الثقافة والرياضة عضواً.. 4
سعادة وزير التنمية االدارية والعمل والشؤون االجتماعية عضواً.. 5
سعادة وزير التعليم والتعليم العايل عضواً.. 6
سعادة وزير الصحة العامة عضواً.. 7
سعادة مدير األمن العام عضوا. 8
سعادة رئيس الهيئة العامة للجمارك عضواً.. 9
السيد مدير عام مكافحة املخدرات عضواً.. 10

إختصاصات اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات
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حـــرض االفتتاح ســـعادة الدكتـــور محمد 
عبـــد الواحـــد الحـــادي وزيـــر التعليم 
والتعليـــم العايل وســـعادة اللـــواء الركن 
ســـعد بن جاســـم الخليفي مديـــر األمن 
اإلدارات  الســـادة مديري  العام وعدد من 
بشـــئون  واملهتمني  واملشـــاركني  األمنيـــة 
النشء ، وتضمنت الورشـــة تســـع أوراق 
عمل تم مناقشـــتها عىل مـــدار ثالثة أيام .

وعـــرب ســـعادة وزيـــر التعليـــم والتعليم 
العايل عن شـــكره لـــوزارة الداخلية ممثلة 
العامة ملكافحـــة املخدرات عىل  يف اإلدارة 
دورهـــا الرائد يف حاية النـــشء ووقايتهم 
املخـــدرات وقال: الشـــك  مـــن أخطـــار 
أن هـــذا الـــدور نثمنـــه يف وزارة التعليم 
مســـتقبل  يحمي  ألنـــه  العايل  والتعليـــم 
، وهي  الوطن  أبنائنا ويحمـــي مقـــدرات 

مـــن األعمـــدة املهمة يف حايـــة املجتمع 
، وال نغفـــل دور الجهـــات األخـــرى التي 
البد أن تشـــاركنا ســـواء األرسة أو اإلعالم 
وغريهـــا من مؤسســـات املجتمـــع ، إذ 
ال بـــد أن تتضافـــر الجهود بشـــكل كامل 
حتـــى نــــحمي أبناءنـــا ، وقال ســـعادته 
بـــأن وزارة التعليـــم والتعليـــم العايل ال 
تســـتغني عـــن جهـــود وزارة الداخليـــة 

 ورشة عمل عن دور وزارة الداخلية يف
حماية النشء داخل املنظومة التعليمية

نظمت اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات برعاية وحضور سعادة مدير األمن 
العـــام ورشـــة حمايـــة النـــشء داخـــل املنظومـــة التعليميـــة يف نســـختها الثانيـــة 
بمركـــز قطـــر الوطنـــي للمؤتمـــرات )QNCC( خـــالل الفـــرتة مـــن 4-6 ديســـمرب 
2017م بمشـــاركة العديـــد مـــن الجهـــات األمنيـــة والرتبويـــة ومؤسســـات املجتمـــع 
املـــدين املعنيـــة بحمايـــة النـــشء ، وتهـــدف هـــذه الورشـــة إىل تيســـري التواصـــل 
بـــني الجهـــات األمنيـــة واملختصـــني باملؤسســـات الرتبويـــة واملجتمعيـــة للحـــد مـــن 

انتشـــار الظواهـــر الســـلبية وباألخـــص مشـــكلة إدمـــان املخـــدرات . 
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واإلدارة العامـــة ملكافحـــة املخـــدرات يف 
حايـــة أبنائنا من خـــالل التوعية بأخطار 
تلك اآلفـــات الضارة ، ومـــن خالل ترصد 
وتتبـــع مروجي تلـــك املمنوعـــات ، ومن 
خـــالل التواصل مع الجهات املســـؤولة يف 
وزارة التعليـــم وتنبيههـــم بكيفية التعامل 
والتعـــرف عىل حاالت االشـــتباه عىل مثل 

األخطار. تلك 

وأضـــاف ســـعادته: إن برامـــج التوعيـــة 
مبخاطر املخـــدرات موجـــودة يف مناهجنا 
من  الكثـــري  يوجـــد  حيـــث  التعليميـــة، 
املعايـــري التي تتعلق بحايـــة األطفال من 
املخـــدرات يف املناهـــج ويف مراحل عمرية 
مختلفـــة، وهنـــاك أيضـــا دور األنشـــطة 
الالصفيـــة والفعاليات التـــي تقيمها وزارة 
الداخليـــة وغريهـــا يف توعيـــة األبناء من 

اآلفات. تلـــك  أخطار 
تنسيق متواصل :

وقـــال د. الحـــادي: إن هنـــاك تواصـــال 
مســـتمرا بني املختصـــني يف وزارة الداخلية 
واملختصـــني يف وزارة التعليـــم والتعليـــم 
العـــايل خاصـــة املوجهني واملســـؤولني يف 

املـــدارس، وذلك بهدف االكتشـــاف املبكر 
وأيضا  مشـــبوهة  ســـلوكية  ألي ظواهـــر 
طريقـــة التعامـــل مع مثل تلـــك الحاالت.

وأوضح ســـعادته بأن األمـــور قد تداخلت 
الكثري من املســـائل  وتعقـــدت، وأصبـــح 
قد تخفـــى عـــىل ويل األمـــر خصوصا ان 
التواصـــل اليـــوم مـــع الطفـــل أصبح عرب 
الحديثة، وقـــد يكون  التواصـــل  وســـائل 
بيئتـــه ومحيطه،  الطفـــل منعـــزال عـــن 
وهـــو مـــا يتطلـــب مـــن األرسة أن تنتبه 
إىل أبنائها بشـــكل كبري، كا أن املدرســـة 
أيضا يتوجب عليهـــا مالحظة أي ترصفات 
مريبـــة يف ســـلوك الطفل، كـــا أن الطفل 
عليـــه دور متمثل يف عـــدم تقبل أي يشء 
غريـــب كمعلومة أو جهـــات مريبة، فعليه 
العـــودة إىل من هم أكرب منه ســـنا ســـواء 
أحـــد أفراد أرستـــه أو املعلـــم حتى يتبني 
مـــن صحتها قبـــل أن يقحم نفســـه يف أي 
من األخطـــار التي قد تكـــون العودة منها 

وصعبة. جـــدا  مكلفة 
أكـــد ســـعادة اللـــواء الركـــن ســـعد بن 
العام يف  األمـــن  الخليفي مديـــر  جاســـم 
كلمـــة ألقاهـــا نيابـــة عنه الرائـــد محمد 
عبد اللـــه الخاطر مدير إدارة الدراســـات 
العامـــة  بـــاإلدارة  الدوليـــة  والشـــؤون 
ملكافحـــة املخدرات أن التنمية املســـتدامة 
أصبحـــت ال تعتمد عىل فكرة االســـتدامة 
للـــروات املاديـــة فقـــط وإمنـــا اتخذت 
أيضـــا من تطـــور العنرص البـــرشي ركيزة 
إلرســـاء دعائم الحضارة لألجيـــال القادمة 
كأحـــد مفاهيـــم الدولة الحديثـــة، وقال: 
االهتـــام املتزايـــد مـــن وزارة الداخلية 
وإداراتهـــا املختلفـــة يأيت تنفيـــذا لدورها 
الحيـــاة االجتاعيـــة لكافـــة  يف حايـــة 
أفـــراد املجتمـــع، وعىل رأســـها االهتام 
والوقايـــة  الحايـــة  وتوفـــري  بالنـــشء، 
املبكـــرة له ضـــد أي عائق ميكـــن أن يؤثر 
عـــىل تحقيق الرعاية والصحـــة يف املجتمع 
القطري. وأضـــاف: ما حققتـــه دولة قطر 
من مراكـــز متقدمة يف التصنيـــف العاملي 

للمـــؤرشات املتعلقة باملجـــال األمني إمنا 
هو مثـــرة جهود الجهـــات املختصة بوزارة 
والتعاون مع مختلف  بالتنســـيق  الداخلية 
وزارة  الدولـــة. وســـتواصل  الجهـــات يف 
الداخلية رســـالتها يف الحفـــاظ عىل األمن 
بكفـــاءة عاليـــة ومهنية فائقـــة، مبا يعزز 
أمن الوطن واســـتقراره. ويضمن ســـالمة 
املواطنـــني، ودرء املخاطر عـــن كل فئات 
املجتمـــع. واعتـــرب أن النـــشء يعد حجر 
األســـاس لكافة جوانـــب التنميـــة، لذلك 
حايته ضمن  الداخليـــة  وزارة  وضعـــت 

. تها ولويا أ

كـــا ألقـــى العميـــد عمـــرو الحميدي 
مســـاعد مدير عـــام مكافحـــة املخدرات 
أهمية  إىل  تطـــرق يف مســـتهلها  كلمـــة 
العنـــرص البـــرشي كونـــه يعد األســـاس 
وزارة  اهتـــام  إىل  مشـــريا  للتنميـــة، 
العامة ملكافحة  بـــاإلدارة  الداخلية ممثلة 
املخدرات يف تنفيذ االســـرتاتيجية الوطنية 
الدعائم  كإحـــدى  املخـــدرات  ملكافحـــة 
الراميـــة للحـــد مـــن جرائـــم املخدرات 
بها  ارتبـــط  املختلفـــة، ومـــا  بأشـــكالها 
من ســـلوكيات ســـلبية، وقيامهـــا بتنفيذ 
والتوعوية  الوقائيـــة  واألنشـــطة  الربامج 
لتحصني املجتمـــع بكافة فئاتـــه وأطيافه 

تنسيق بني التعليم والداخلية 

الكتشاف السلوكيات املشبوهة

الواحـد  عبـد  محمـد  الدكتـور  سـعادة 
الحمـادي وزيـر التعليـم والتعليـم العـايل:

نعمـــل عـــىل درء املخاطر عن 

املجتمع  فئـــات  كافة 

سعادة مدير األمن العام :
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مـــن الوقـــوع يف براثـــن هـــذه اآلفـــة، 
وذلـــك انطالقـــا مـــن رؤية دولـــة قطر 
الوطنيـــة 2030 الراميـــة إىل تحقيق أمن 
تشـــكل  والتي  املواطن  وســـالمة  وصحة 
التنميـــة البرشية املســـتدامة أحدى أهم 
ركائزهـــا. ودعـــا إىل تضافـــر وتكامـــل 
جهـــود املؤسســـات الحكوميـــة ملواجهة 
مشـــكلة املخدرات لكونها ليســـت مجرد 
بسقوط  تنتهي  فحســـب  أمنية  مشـــكلة 
املهربـــني أو بســـن القوانني، بـــل إن لها 
األطراف.  ومتشـــابكة  متعـــددة  جوانب 
ملكافحـــة  العامـــة  اإلدارة  إن  وأضـــاف: 
املخـــدرات أولـــت وتويل اهتامـــا كبريا 
يف  التعليميـــة  املؤسســـات  اســـتثار  يف 
لكون  الســـلبية  الســـلوكيات  من  الوقاية 
هـــذه املؤسســـات ذات دور فاعل وبالغ 
السليمة  االجتاعية  التنشـــئة  يف  األهمية 
ألبنائنـــا، وذلـــك من خـــالل مـــا تنفذه 
من  املخـــدرات  ملكافحة  العامـــة  اإلدارة 
املختلفة،  والتثقيفيـــة  التوعوية  الربامـــج 

التـــي تهـــدف إىل الوقايـــة املبكرة.

من جهته قـــال الرائـــد محمد عبـــد الله 
الخاطر مدير إدارة الدراســـات والشـــؤون 
ملكافحـــة  العامـــة  بـــاإلدارة  الدوليـــة 
املخدرات: إن الورشـــة يف نســـختها الثانية 
تـــأيت ترجمة للتعـــاون املســـتمر فيا بني 
املختلفة ووزارة  بإداراتهـــا  الداخلية  وزارة 
التعليم والتعليم العـــايل، كا تنبع أهميتها 
مـــن تركيزها عـــىل حاية النـــشء داخل 
املنظومة التعليمية، حيث ســـيتم تســـليط 
الضوء عـــىل التجارب يف أســـاليب التعاون 
بني وزارة التعليـــم والتعليم العايل ووزارة 
الداخلية، حيث ســـيتم طرح تســـع أوراق 
عمـــل، وتســـتمر عىل مـــدى ثالثـــة أيام 
يتم من خاللهـــا تبادل الخـــربات وحلقات 

نقاشـــية بني املعنيـــني يف كال الجانبني.
وقــد خرجــت الورشــة بتوصيــات هامــة 

وهــي:
القيــام بإجــراء البحــوث والدراســات . 1

تخــص  التــي  القضايــا  أكــر  عــىل 
اســتخدام املذيبــات الطيــارة أو القضايــا 
املرتبطــة بهــا واملشــاركة مــع اإلدارات 

سعادة وزير التعليم والتعليم العايل يتفقد املعرض املقام بمناسبة ورشة العمل

للتعاون  ترجمـــة  تأيت  الورشـــة 

وزارة  بـــني  فيـــا  املســـتمر 

الداخليـــة بإداراتهـــا املختلفـــة 

العايل والتعليم  التعليـــم  ووزارة 

الرائد محمد الخاطر :
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جانب من الحضور واملشاركني بورشة العمل

املعنيــة املدرســية يف التدخــل ملنعهــا.
يف . 2 املــدريس  الفريــق  مــع  العمــل 

مبخاطــر  املرتبطــة  املشــكالت  رصــد 
الفصــل  رائــد   ( الطيــارة  املذيبــات 
 – والنفــي  االجتاعــي  الفريــق   –
الربامــج  ووضــع  املدرســية(  اإلدارة 
للتدخــل والتعامــل مــع تلــك القضايــا أو 

. املشــكالت 
أنشــطة . 3 أي  عــن  واإلبــالغ  الرصــد 

ســواء داخــل املدرســة أو مــن خارجهــا 
أو  املــدريس  املجتمــع  تســتهدف 
ــي  ــق بتعاط ــا يتعل ــه في ــد مكونات أح

. الطيــارة  املذيبــات 
تشــكيل فريــق أو أكــر مــن اإلدارات . 4

وذلــك   ، الرسيــع  للتدخــل  األمنيــة 
للتعامــل الرسيــع مع حاالت االنـــحراف 
الســلويك التــي يتــم ضبطهــا يف املــدارس 

ــا . ــن تطوره ــا م خوف
املؤسســات . 5 مــع  العمــل  تكثيــف 

ــة  ــات التوعي ــام بعملي ــة والقي التعليمي
وإســاءة  املخــدرة  املــواد  مبخاطــر 

ــارة  ــات الطي ــة واملذيب اســتخدام األدوي
لــكل الفئــات العمريــة ) مــن حيــث 

.  ) والجنــس  الســن 
أوراق العمــل املقدمــة لورشــة العمــل عــن 
النــشء  الداخليــة يف حايــة  وزارة  دور 

ــة:  ــة التعليمي ــل املنظوم داخ
وزارة التعليــم والتعليــم العــايل: » دور . 1

ــحرافات  ــن االنـ ــشء م ــة يف الن املدرس
الســلوكية » إعــداد الدكتــورة / حمــدة 
طــاليب  إرشــاد  استشــاري  املهنــدي 

)نفــي( – إدارة شــؤون املــدارس
بــوزارة . 2 العامــة  العالقــات  إدارة 

ــة:  ــات اإلعالمي ــم الدراس ــة قس الداخلي
فاعليــة برامــج التوعيــة اإلعالميــة يف 
ــة  ــشء باملؤسســات التعليمي ــة الن حاي
»برامــج إدارة العالقــات العامــة بــوزارة 

الداخليــة منوذجــا «.
ــة النــشء . 3 ــة يف حاي دور وزارة الداخلي

إدارة  التعليميــة:  املنظومــة  داخــل 
البحــث الجنــايئ إعــداد قســم مكافحــة 

الجرائــم االقتصاديــة

دور وزارة الداخليــة يف حايــة النــشء . 4
داخــل املنظومــة التعليميــة، إعــداد 

ــايئ. ــن الوق إدارة األم
دور وزارة الداخليــة يف حايــة النــشء . 5

التعليميــة،إدارة  املنظومــة  داخــل 
النقيــب/  إعــداد  األحــداث  رشطــة 
ــم  ــس قس ــق رئي ــد العتي ــاهني راش ش

التوعيــة واإلعــالم.
املجتمعيــة يف حايــة . 6 دور الرشطــة 

النــشء يف املنظومــة التعليميــة ،إعــداد 
ــة. ــة املجتمعي إدارة الرشط

ــة . 7 ــل يف حاي ــة تواص ــز خدم دور مرك
ــة. ــة التعليمي ــشء يف املنظوم الن

ــر . 8 ــن مخاط ــد م ــايئ للح ــل الوق املدخ
مــن  الطــاليب  باملجتمــع  اإلدمــان 
ملكافحــة  الوطنيــة  اللجنــة  منظــور 

. املخــدرات 
حايــة . 9 يف  الداخليــة  وزارة  دور 

النــشء داخــل املنظومــة التعليميــة 
ــة  ــة ملكافح ــور اإلدارة العام ــن منظ م
املخــدرات )يف ضــوء تكامــل الجهــود(.
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مواعيد العمل من األحد إىل الخميس من الساعة 7:30 صباحا وحتى 3:30 عرصا



أنشطة وفعاليات
قسم اإلعالم والتوعية

لعام 2018م

مختـــارة  مجموعـــة  هنـــاك   
والربامـــج  األنشـــطة  مـــن  ومدروســـة 
التوعويـــة التـــي ينفذهـــا قســـم اإلعالم 
والشـــؤون  الدراســـات  إدارة  يف  والتوعية 
بالحداثة  الربامـــج  الدولية، وتتســـم هذه 
املجتمع  فئات  وكافة  لتتناســـب  والتجديد 
وذلـــك بالتعـــاون والتنســـيق مـــع كافة 
الجهـــات املعنية يف الدولـــة بهدف إيجاد 
اســـرتاتيجية شـــاملة ومتكاملة تتعامل مع 
،كا  لها مبكرا  والتصدي  اإلدمان  مشـــكلة 
تهـــدف إىل رفع مســـتوى الوعـــي العام 
بقضية املخدرات وآثارها الســـلبية وكيفية 

الربامج  هـــذه  وتتضمن  منهـــا.  الوقايـــة 
واملشـــاريع عـــددا كبريا مـــن املحارضات 
العلمية  واملســـابقات  واملعارض  والدورات 
والفنيـــة والرياضيـــة وورش العمل، إضافة 
املطبوعات  مـــن  إصـــدار مجموعـــة  إىل 
املتعلقـــة بأرضار  والنـــرشات اإلرشـــادية 
منهـــا. وتهدف  الوقاية  املخدرات وســـبل 
تلك األنشـــطة إىل الوصـــول إىل أكرب عدد 
ممكـــن مـــن األفـــراد يف املجتمـــع لرفع 
درجـــة وعيهـــم مبخاطر مشـــكلة اإلدمان 
واملواد  الطبية  العقاقري  اســـتعال  وإساءة 

األخرى. اإلدمانيـــة 

املســـتفيدين  عـــدد  بلغ  فقـــد   
من هـــذه املشـــاريع خالل عـــام 2018م 
املدارس  طـــالب  من  شـــخص   )151599(
الحكوميـــة واألهلية والجاليـــات واملعاهد 
والكليات العســـكرية واملدنية والجامعات 
التمريض  مجال  يف  والعاملـــني  واإلعالميني 
باملدارس وســـفراء وســـفريات وقاية ورواد 
العامة من حدائـــق ومجمعات  األماكـــن 

وغريها.  تجاريـــة 
األنشـــطة  كافة  أدنـــاه  الجـــدول  يبـــني 
والفعاليـــات املجتمعيـــة الوقائية التي تم 

تنفيذهـــا خالل عـــام 2018:

الشهر

الزيارات االجتاعيةالفعالياتورش العملالدورات التدريبيةاملعارضاملحارضات
إجايل 

املستفيدون
املستفيدونالعدداملستفيدونالعدداملستفيدونالعدداملستفيدونالعدداملستفيدونالعدداملستفيدونالعدد

2194793129198496467106968825192137151599االجايل
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للقســـم  واملتواصل  الـــدؤوب  العمـــل  يـــأيت 
بالتعـــاون مع الجهـــات ذات الصلـــة يف إطار 
حـــرص اإلدارة العامة ملكافحـــة املخدرات عىل 
الوصول إىل أكـــرب عدد من األفـــراد ومن كافة 
فئـــات املجتمـــع ســـعيا منهـــا إىل الحد من 
الطلـــب عىل كافة أنـــواع املواد املؤثـــرة عقليا 
وتوعية أفراد املجتمع بأخطار إســـاءة استعال 

العقاقـــري الطبية واملـــواد اإلدمانيـــة األخرى.
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شـاركت اإلدارة العامـة ملكافحة املخــدرات 
يف معـرض التوعيـة والوسـائل املسـاعدة يف 
تحـت  أقيـم  الـذي  2018م  الثانيـة  دورتـه 
رعايـة وزارة الثقافـة والرياضـة، خالل الفرتة 
مـن 21 اىل 25 فربايـر 2018 وقـد شـاركت 
مـن  العديـد  ضـم  بجنـاح  العامـة  اإلدارة 
الوسـائل التوعويـة وركـن خـاص باألطفـال 
للتلويـن وشاشـات عرض للمسـابقات وذلك 

مبركـز قطـر الوطنـي للمؤمتـرات .

دورة  املعـرض  هامـش  عـىل  أقيمـت  كـا 
سـفراء وقاية الثانيـة للمرحلـة الثانوية بنني 
2018م للتوعيـة بـأرضار ومخاطر املخدرات 
واألهليـة  الحكوميـة  املـدارس  لطـالب 
مـن  وعـدد  طالـب  مائـة  نــحو  مبشـاركة 
األخصائيني االجتاعيني ومنسـقي األنشـطة 

مـن )20( مدرسـة مـن املـدارس .
محمـد  الرائـد/  أكـد  املناسـبة  وبهـذه 
الدراسـات  إدارة  الخاطـر مديـر  اللـه  عبـد 

والشـؤون الدوليـة بأنـه انطالقا مـن اهتام 
اإلدارة العامـة ملكافحة املخــدرات بالتوعية 
مـن آفة املخـدرات ، حرصت عىل املشـاركة 
املسـاعدة  والوسـائل  التوعيـة  معـرض  يف 
لهـذا  الرعايـة  تقديـم  مـن خـالل  وذلـك   ،
املعـرض كــ) راع بالتينـي ( وهـو مـا يبـني 
اهتـام اإلدارة بجانـب هـام مـن جوانـب 
التوعيـة  مكافحـة املخـدرات وهـو جانـب 
. ولفـت إىل أن اإلدارة تعمـل عـىل توعيـة 
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اإلدارة العامة ملكافحة املخـدرات تشارك يف
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العديـد  تقديـم  تـم  حيـث  الطـالب  فئـة 
مـن الوسـائل التوعويـة وتقديم املسـابقات 
واألعـار،  املراحـل  مختلـف  مـن  للطـالب 
واإلجابة عن استفسـاراتهم املتعلقة مبخاطر 
املخـدرات ، ومسـابقات مختلفـة لألطفـال 
بتخصيـص ركـن للرسـم والتلويـن ، وبحيث 
متريـر  يف  الكبـري  الحضـور  هـذا  نسـتغل 
تتناسـب  التـي  التوعويـة  الرسـائل  بعـض 
مـع مختلـف األعـار ، وهنـاك العديـد من 

وعـرض  التوعويـة  النـرشات 
آلخـر إصـدارات اإلدارة مـن 
مجلـة  مثـل  املطبوعـات 
عـىل  ونحـرص   ، الوقايـة 
التواجـد املسـتمر لعـدد من 
الضبـاط واألفـراد واملختصني 
عـن  لإلجابـة  اإلدارة  مـن 
الجمهـور  استفسـارات 
وبيـان  معهـم  والتحـاور 
خطـورة آفـة املخـدرات عىل 

. املجتمـع 
وقـال خـالل تنفيـذ برنامـج 
سـفراء وقايـة الخـاص بطلبة 
تأهيـل  يتـم   ، املـدارس 
الطالب لـيك يصبحوا سـفراء 
أقرانهـم وذويهـم  توعيـة  يف 
مـن   ، املخـدرات  مبخاطـر 
توعويـة  محـارضات  خـالل 
لطـالب املـدارس بالتنسـيق مـع 
العـايل  والتعليـم  التعليـم  وزارة 
رسـالة  بتوصيـل  نقـوم  أن  ونتمنـى   ،
خطـورة  عـن  املجتمـع  فئـات  لكافـة 

. املخـدرات 

بالتيني  كراع  املعرض  لهذا  الرعاية  تقديمنا 
جوانب  من  هام  بجانب  اهتمامنا  يبني 

مكافحة املخدرات وهو جانب التوعية.

الرائد محمد الخاطر
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النقيـب/  ألقـى  االفتتاحيـة  الجلسـة  يف 
نـارص زايـد الشـهواين مسـاعد مديـر إدارة 
الدراسـات والشـؤون الدوليـة كلمـة رحـب 
يف مسـتهلها بالسـادة الحضور أكـد فيها بأن 
تـأيت ضمـن سلسـلة دورات  الـدورة  هـذه 
سـفراء وقايـة بهـدف تعزيـز مفهـوم الرتبية 
الوقائيـة لـدى الطـالب مـن خـالل التعـرف 
عـىل أسـباب ودوافـع اإلدمـان وآثـاره عـىل 
الفـرد واملجتمـع وسـبل التصـدي لهـا مبكرا 
املخـدرة  املـواد  انـواع  عـىل  والتعـرف   ،
ميكـن  التـي  الجديـدة  العقليـة  واملؤثـرات 

إسـاءة اسـتعالها مـن قبـل البعـض .
جاسـم  محمـد  هيـا  األسـتاذة  أكـدت 
املعضـادي مسـؤولة اإلعالم والتوعيـة بإدارة 
الدراسـات والشـؤون الدوليـة خـالل عرضها 
للدفـاع  العامـة  اإلدارة  بقاعـة  التقدميـي 
املـدين ، عـىل أهميـة انعقـاد هـذه الـدورة 
وقايـة«  »سـفراء  برنامـج  أن  إىل  مشـرية 
للتوعيـة بـأرضار ومخاطـر املخـدرات يعـد 

األمنـي  الوعـي  تعميـق  يف  رائـدة  تجربـة 
مجموعـة  فيـه  يشـارك  والـذي  والوقـايئ 
واسـعة مـن مؤسسـات الدولـة ومنظـات 
أشـارت  كـا  وغريهـا.  املـدين  املجتمـع 
تحصـني  إىل  يهـدف  الربنامـج  هـذا  أن  إىل 
كافـة فئـات املجتمـع ضـد آفـة املخــدرات 
مـن  وذلـك  األخـرى  العقليـة  واملؤثـرات 
خـالل تعزيـز القيـم األخالقيـــة والرتبويــة 
مسـتوى  ورفـع  املجتمـع  أفـراد  لـدى 
السـلوكيات  لديهـم حيـال مخاطـر  الوعـي 
اإلدمانيـة وباألخـص لـدى الرشائـح الهشـة 
األكـر عرضـة لالنـزالق يف براثـن التعاطـي 
الربنامـج  فكـرة  بـأن  وأضافـت  واإلدمـان. 
اعتمـدت عـىل مشـاركة مجموعـات منتقاة 
يف مواقع مختلفة يف املجتمع تقوم بدورهــا 
يف نـرش التوعيـة لباقـي األفراد وكل حسـب 
إىل  التوعيـة  نـرش  ميكـن  وبالتـايل  موقعـه. 
أكـرب عـدد ممكن مـن فئات املجتمـع ، وقد 
أعربـت عـن ثقتهـا بـأن هـذه املجموعـات 

ستشـكل )إن شـاء اللـه( سـدا منيعـا حيـال 
السـلبية  والسـلوكيات  العـادات  كافـة 
االفتتاحيـة  الجلسـة  ختـام  ويف  الدخيلـة، 
عـربت مسـؤولة اإلعالم والتوعيـة عن خالص 
الشـكر والتقديـر لجميع املـدارس والحضور 
عـىل مشـاركتهم الفاعلـة يف هـذه الـدورات 
متمنيـة بـأن تـدأب هـذه املجموعـات عىل 
نـرش الثقافـة الوقائية املناهضـة للمخدرات 
ويكونـون خـري سـفراء ، وذلـك مـن خـالل 
توعيـة زمالئهم الطـالب ومجتمعاتهم بهذه 
تعاطـي  عـن  الناتجـة  الجسـيمة  األرضار 
املخـدرات وتعليمهـم مزايـا الحيـاة الخاليـة 
مـن املخـدرات وصوال إىل حايـة كافة أفراد 

املجتمـع مـن هـذه اآلفـة القاتلـة.
وقـد تضمـن برنامـج الـدورة إلقـاء العديـد 
والتـي  واملهنيـة  العلميـة  املحـارضات  مـن 
كافـة  مـن  املخـدرات  مشـكلة  تناولـت 
هـذه  غطـت  حيـث  املختلقـة.  أبعادهـا 
العقليـة  باملؤثـرات  التعريـف  املحـارضات 

)اإلدارة  الدوليـــة  والشـــؤون  الدراســـات  بـــإدارة  والتوعيـــة  اإلعـــالم  قســـم  نظـــم 
)بنـــني(  الثانويـــة  للمرحلـــة  وقايـــة  ســـفراء  دورة  املخـــدرات(  ملكافحـــة  العامـــة 
وذلـــك تحـــت شـــعار : )عـــادات أصيلـــة خـــري مـــن آفـــات دخيلـــة( بقاعـــة املحاضـــرات 
)100( طالـــب وعـــدد مـــن األخصائيـــني  بمقـــر قســـم اإلعـــالم والتوعيـــة. بمشـــاركة 
االجتماعيـــني ومنســـقي األنشـــطة مـــن )20( مدرســـة مـــن املـــدارس الثانويـــة خـــالل 

الوطنـــي للمؤتمـــرات. بمركـــز قطـــر  الفـــرة مـــن 22 إىل 23-2-2018م 
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دورة سفراء )وقاية( الثانية
للمرحلة الثانوية )بنني( 2018م



 

الخطـرة وإسـاءة اسـتعال العقاقـري الطبية 
حيـث ألقـى د. نـادر محمد عبـارة محارضة 
بعنـوان الرتبيـة الوقائيـة أشـار فيهـا بدايـة 
إىل اهميـة الوقايـة ودورها يف زيـادة الوعي 
اإلدمانيـة  السـلوكيات  حيـال  املجتمعـي 
وتغيـري املفاهيـم الخاطئـة حيـال املؤثـرات 
العقليـة بهـدف وقايـة كافة فئـات املجتمع 
منهـا، وقـد اسـتعرض اإلحصائيـات العامليـة 
ذات  العامليـة  للمنظـات  وفقـا  الحديثـة 
النفسـية  واملؤثـرات  باملخـدرات  الصلـة 
واملخـدرات  التبغيـة  كاملـواد  األخـرى 
واملؤثـرات العقليـة الجديـدة، وقـد شـملت 
هـذه اإلحصائيـات عـدد املتعاطـني يف العامل 
إضافـة إىل الوفيـات الناجمـة عـن تعاطيهـا. 
كـا رشح مفهوم اإلدمان وأسـبابه والعوامل 
املسـاهمة يف التعاطـي فضـال عـن العالمات 
الختـام  املدمـن. ويف  الشـخص  الدالـة عـن 
اسـتعرض األدلـة التـي حرمـت اإلدمـان يف 
القـرآن الكريـم والسـنة النبويـة الرشيفـة . 
كـا قـام د. أحمـد زيك بورشـة عمـل حـول 
تعزيـز املهـارات الحياتيـة ودورهـا يف الحـد 
رشح  خاللهـا  مـن  والتـي  اإلدمـان،  مـن 
بـكل  واملتمثـل  الحياتيـة  املهـارات  مفهـوم 
عمـل يقـوم بـه اإلنسـان ويتفاعـل فيـه مع 
األشـياء واملعدات واألشـخاص واملؤسسـات. 
املهـارات  تصنيـف  إىل  أيضـا  وتطـرق 
الحياتيـة والتـي تنقسـم إىل مهـارات ذهنية 
واجتاعيـة.  عمليـة  ومهـارات  وانفعاليـة 
مهـارات  الحياتيـة  املهـارات  وتشـمل 

االتصـال والتواصـل والتعامـل وإدارة الذات 
والعمـل  العاطفـي  والـذكاء  والتفـاوض 
والتفكـري  اإلبداعـي  والتفكـري  الجاعـي 
الناقـد وإدارة التعامـل مع الضغـوط وإدارة 

الوقـت.
القطـري رقـم  بالقانـون  التعريـف  وبشـأن 
املخـدرات  ملكافحـة  1987م  )9(لسـنة 
وتنظيـم  الخطـرة  العقليـة  واملؤثـرات 
اسـتعالها واإلتجـار فيهـا ، أشـار د. اسـامه 
ماهـر عبـد اللطيـف الخبـري القانـوين إىل أن 
املـرشع القطـري أوىل أهميـة خاصـة لتطور 
املخـدرات  مكافحـة  يف  الجنـايئ  الترشيـع 
بحيـث يسـاير االتجاهات العربيـة والدولية 
وينسـجم  العقوبـات  بتشـديد  السـائدة 
التـي طـرأت عـىل مشـكلة  مـع املتغـريات 
نظـرة  للمـرشع  بـأن  وأضـاف   ، املخـدرات 
اإلدمـان  رعايـة مـرىض  إنسـانية يف جانـب 
والعمـل عـىل عالجهم مـن هذا الـداء وبث 
الطأمنينـة يف نفوسـهم وتشـجيعا لهـم عـىل 
اإلقبـال عىل العالج واالسـتمرار فيـه ، وذلك 
مـن خالل عـدم رفـع الدعـوى الجنائية ضد 
مـن تقـدم مـن تلقـاء نفسـه للعـالج، ويأيت 
ذلـك متاشـيا مـع التوصيـات الصـادرة محليا 
ودوليـا وإقليميـا ، ثم اسـتعرض بعض املواد 
واإلنتـاج  االسـترياد  تجـرم  التـي  القانونيـة 
للمـواد  والتعاطـي  واإلتجـار  والزراعـة 

عليهـا. املنصـوص  والعقوبـات  املخـدرة 
هيـا  األسـتاذة  حثـت  الـدورة،  ختـام  ويف   
محمـد جاسـم املعضـادي مسـؤولة اإلعـالم 

والتوعيـة جميع املشـاركني عىل املشـاركة يف 
املسـابقات البحثية والعلميـة لهذا العام.

محمـد  الرائـد/  أكـد  املناسـبة  وبهـذه   
الدراسـات  إدارة  الخاطـر مديـر  اللـه  عبـد 
والشـؤون الدوليـة بـأن انعقاد هـذه الدورة 
يـأيت يف إطـار الرشاكـة املجتمعيـة والتكامل 
املخـدرات  ملكافحـة  العامـة  اإلدارة  بـني 
وزارة  وباألخـص  الدولـة  مؤسسـات  وكافـة 
تعـد  والتـي  العـايل  والتعليـم  التعليـم 
الربامـج  تنفيـذ  يف  الرئيسـني  الـرشكاء  أحـد 
واألنشـطة التوعويـة يف املـدارس والكليـات 
والجامعـات وذلـك بهـدف توعيـة الطـالب 
عـىل  السـلبية  وآثارهـا  املخـدرات  مبخاطـر 

. منهـا  الوقايـة  وطـرق  واملجتمـع  الفـرد 

هذه الدورة تهدف إىل تعزيز مفهوم 
الربية الوقائية لدى الطالب

النقيب/ ناصر زايد الشهواين:
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انطالقـــا مـــن املســـؤولية املجتمعيـــة املشـــرتكة نحـــو حمايـــة أمـــن 
اإلدارة  تســـعى  الســـلبية،  الســـلوكيات  مـــن  املجتمـــع  وســـالمة 
العامـــة ملكافحـــة املخـــدرات إىل تنفيـــذ مجموعـــة مدروســـة مـــن 
الربامـــج واملشـــروعات الوقائيـــة املتطـــورة التـــي تتســـم بالحداثـــة 
واإلبـــداع تتناســـب وكافـــة شـــرائح املجتمـــع ومـــن تلـــك الربامـــج 
التوعيـــة  فعاليـــات  مشـــروع  تنفيـــذ  املســـتحدثة  واملشـــروعات 
إطـــار  يف  يـــأيت  والـــذي  املبـــارك  رمضـــان  شـــهر  الرمضانيـــة خـــالل 
الفـــرح  وبـــث  القطـــري  للـــرتاث  وإحيـــاء  املجتمعيـــة  املشـــاركة 
االجتماعيـــة  والروابـــط  العالقـــات  وتعزيـــز  الصغـــار  قلـــوب  يف 
بـــني الشـــرطة وأفـــراد املجتمـــع ‘ وقـــد شـــمل املشـــروع عـــددا مـــن 
الفعاليات التوعوية مثل املحاضرات وإفطار صائم واملسابقات 
الرتفيهيـــة واملســـرحيات التوعويـــة والـــراوي الشـــعبي والتصويـــر 
العيـــد  وعيديـــة  واملســـحرايت  العرائـــس  وألعـــاب  الفوتوغـــرايف 

 . لألطفـــال 

التوعية الرمضانية 
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قدمـت  قـدوة”  “قائـد...  عنـوان  تحـت 
املعضـادي  هيـا محمـد جاسـم   / األسـتاذة 
يف  محـارضة  والتوعيـة  اإلعـالم  مسـؤولة 
الوكـري  مدينـة  يف  املهنـي  اإلبـداع  مركـز 
مـن  الثـاين  املوافـق  الجمعـة  يـوم  مسـاء 
املحـارضة  حـرض  م.   2018/05/18 رمضـان 
عـدد مـن املسـؤولني ومنتسـبي املركـز، وقد 
تناولـت املحـارضة عـدد مـن املحـاور حـول 
مفاهيـم القيـادة اإلدارية واملهنيـة واألرسية 
مـن  العديـد  وعـرض  الرئيسـة،  وعنارصهـا 
األمثلـة العمليـة والحياتيـة وأهـم الصفـات 
التـي يجـب أن يتمتـع بهـا القائـد الناجـح ، 
فضـال عـن الفروقـات الجوهريـة بـني القائد 

 . والتواصـل  االتصـال  وبـني  واملديـر 

صالـح  عبداللـه  ضابـط  الوكيـل  وألقـى 
التوعويـة  املحـارضات  مـن  عـدد  الشـمري 
الرمضانيـة  الخيـم  يف  للصامئـني  اإلرشـادية 
الذيـن كان معظمهم مـن العالة الوافدة يف 
كل مـن الشـحانية والعزيزية والغرافة وذلك 
بالتعـاون مـع إدارة العالقات العامـة بوزارة 
الداخليـة ، وقـد تضمنت املحـارضات توعية 
الحضـور وإرشـادهم بعـدد مـن اإلجـراءات 
اصطحـاب  مثـل  والتوعويـة  القانونيـة 
األدويـة إىل قطـر والعقوبـة عـىل املخالفـني 
واصطحـاب أغـراض الغـري عنـد القـدوم إىل 

قطـر والعقوبـة للمخالفني وعقوبة 

تعاطـي وترويـج املخدرات وعقوبـة تعاطي 
وترويج وصنع املسـكرات وإجراءات تسـليم 
املدمنـني للعـالج والتعريـف مبركـز تأهيـل 
الخيـم  يف  الحضـور  عـدد  بلـغ   ، املدمنـني 
الرمضانيـة أكـر من )2300( شـخص وقد تم 
خـالل املحـارضات إجـراء مسـابقات ثقافيـة 
للحضـور وتوزيـع هدايا عـىل الفائزين ، كا 
تـم توزيـع إفطـار صائـم عـىل الحضـور يف 

الرمضانية.  الخيـم 
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ملكافحـة  العامـة  اإلدارة  نظمـت  كـا 
منهـا  الفعاليـات  مـن  عـددا  املخـدرات 
فعاليـة إفطـار صائـم بسـوق واقـف، حيـث 
قـام ضابـط قسـم اإلعـالم والتوعيـة بـإدارة 
الدوليـة برفقـة عـدد  الدراسـات والشـؤون 
مـن منتسـبي القسـم بتوزيـع إفطـار صائـم 
وهدايـا عـىل األطفـال املوجوديـن بصحبـة 
وشـهد  اإلفطـار،  مدفـع  ملشـاهدة  أرسهـم 
موقـع مدفـع رمضـان يف وسـط 

سـوق واقـف توافـد عـدد كبـري مـن األرس 
بالسـوق،  االحتفاليـة  باألجـواء  لالسـتمتاع 
بجـوار  والتصويـر  األلعـاب  قطـار  وركـوب 
مدفـع رمضان يف جو من البهجة والسـعادة.

وشـاركت اإلدارة العامـة ملكافحـة املخدرات 
قطـر  أطفـال  الداخليـة  وزارة  وإدارات 
فرحتهـم بليلـة القرنقعـوه وإلدخـال الفرحة 
والـرسور عىل األطفـال الذين حـرضوا برفقة 
عائالتهـم بالزي الرتايث. حيـث نظمت اإلدارة 

العامـة ملكافحـة املخـدرات يـوم الخميـس 
2018/5/31 احتفاليـة كبـرية لألطفال احتفاء 
بليلـة القرنقعـوة مبجمع الجلـف مول عقب 
عـرشة  الحاديـة  حتـى  وامتـدت  اإلفطـار 
مسـاء ، وتضمنـت العديـد مـن الفعاليـات 
والغنائيـة  واملرسحيـة  الرتاثيـة  والفقـرات 
واملسـابقات التـي أدخلت البهجـة يف نفوس 
االحتفـال  يف  املشـاركني  األطفـال  مئـات 
والذيـن قدمـوا إىل املـكان بصحبـة ذويهـم .

للـــراث  إحيـــاء  القرنقعـــوه  بليلـــة  االحتفـــاء  يف  املشـــاركة 
الصغـــار قلـــوب  يف  للفـــرح  وبـــث  القطـــري 
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الشـهواين  زايـد  نـارص  النقيـب  وأكـد 
الدراسـات  إدارة  مديـر  مسـاعد 
العامـة  بـاإلدارة  الدوليـة  والشـؤون 
ملكافحـة املخـدرات أن اإلدارة تحـرص 
عـىل املشـاركة يف املناسـبات الوطنيـة 
واالجتاعيـة لخلـق نوع مـن التواصل 
مـع الجمهور، وذلك انسـجاما مع دور 
اإلدارة العامـة املتعلـق ببنـاء الثقة مع 
املجتمـع بكافـة فئاتـه ، وإلبـراز أوجه 
األمـن  رجـال  بـني  القامئـة  التعـاون 
الذيـن  األطفـال  ومنهـم   ، واملجتمـع 

يعـدون أمل املسـتقبل ، فضال عن نرش 
رسـائل التوعية الخاصـة مبخاطر املخدرات 

بـني األرس املشـاركة يف االحتفـاالت.
مـن  العديـد  تضمـن  االحتفـال  إن  وقـال 
املسـابقات  منهـا  والفقـرات  الفعاليـات 
والـراوي  التوعويـة  واملرسحيـات  الرتفيهيـة 
وألعـاب  الفوتوغـرايف  والتصويـر  الشـعبي 
جـذب  مـا  وهـو   ، واملسـحرايت  العرائـس 
مئـات األطفـال الذين جـاؤوا بصحبة أرسهم 
، وشـاركوا يف الفعاليـات والفقـرات الغنائيـة 
واملسـابقات يف جـو مـن البهجـة والـرسور.

 
الشعبية  الفنون  فرق  إحدى  أن  إىل  وأشار 
وفن العرضة القطرية قدمت فقرات متنوعة 
من األغاين الرتاثية الخاصة بليلة القرنقعوه ، 
حول  للحضور  مستفيضة  معلومات  وكذلك 
القطري،  الرتاث  يف  االحتفالية  تلك  تاريخ 
إضافة إىل العديد من املسابقات بني األطفال 
مثل مسابقة الكرايس املوسيقية وغريها من 
نفوس  يف  البهجة  أدخلت  التي  املسابقات 

األطفال وأرسهم.

للتصويـر  ركـن  هنـاك  كان  كـا 
الفوتوغـرايف، حيـث حـرص األطفـال 
لوحـة  بجـوار  الصـور  التقـاط  عـىل 
بـني  مسـابقات  وكذلـك  لـإلدارة ، 
األطفـال تـم خاللهـا توزيـع الهدايـا 
مـن  جـو  يف  منهـم  الفائزيـن  عـىل 

والسـعادة. البهجـة 
وتـم تقديـم فقـرات فنيـة ومرسحية 
روح  ونـرش  األطفـال  لتوعيـة 
االنتـاء للوطـن ، مـن خـالل بعـض 
العرائـس، كا طـاف األطفـال أرجاء 
املـول بصحبـة األغـاين الرتاثيـة عـن 
األغـاين  مـن  وغريهـا  القرنقعـوه 
مـن  جـوا  أضفـى  مـا  وهـو   ، الوطنيـة 
السـعادة عـىل مرتـادي املـول مـن األرس 

التسـوق. أو  للرتفيـه  قدمـت  التـي 
كـا تضمنت فعاليات العـرش األواخر من 
شـهر رمضـان املبـارك محـارضات توعويـة 
صائـم  وإفطـار  الرمضانيـة  الخيـم  يف 
بعـض  األطفـال يف  عـىل  عيديـة  وتوزيـع 
املـوالت التجاريـة وفعاليـات عيـد الفطـر 

املبـارك . 

توزيع عيدية عىل األطفال 
يف بعض املوالت التجارية 
خالل العشر األواخر من 

شهر رمضان املبارك

الوطنيـــة  املناســـبات  يف  املشـــاركة  عـــىل  اإلدارة  تحـــرص 
. الجمهـــور  مـــع  التواصـــل  مـــن  نـــوع  لخلـــق  واالجتماعيـــة 

النقيب/ ناصر زايد الشهواين:
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ضمن   2018/3/3 السبت  يوم  اقيمت 
التدريبية  الدورة  وقاية«  »سفراء  برنامج 
املخدرات  ومخاطر  بأرضار  للتوعية  االوىل 
يف  التمريض  مجال  يف  للعاملني  واملخصصة 
نظمها  والتي   ، واالهلية  الحكومية  املدارس 
الدراسات  بإدارة  واإلعالم  التوعية  قسم 
والشؤون الدولية بالتعاون مع قسم التدريب 
املخدرات ومؤسسة  العامة ملكافحة  باإلدارة 
كالجاري  وجامعة  االولية  الصحية  الرعاية 
وحرضها   ، والفراغ«  »الصحة  شعار  تحت 
كافة العاملني يف مجال التمريض يف املدارس 
يف  والنساء  الرجال  من  واالهلية  الحكومية 
 ، وبنات  بنني  والثانوية  االعدادية  املرحلتني 

وذلك مبقر جامعة كالجاري. 
زايد  نارص  النقيب/  اكد  االطار  هذا  ويف 

الدراسات  إدارة  مدير  مساعد  الشهواين 
ملكافحة  العامة  باإلدارة  الدولية  والشؤون 
املخدرات أن تلك الدورة تأيت يف اطار تنفيذ 
الخطة السنوية للتوعية ، وذلك ضمن سلسلة 
»الصحة  شعار  وتحت  وقاية  سفراء  دورات 
الوقاية  مفهوم  تعزيز  بهدف   ، والفراغ« 
لدى العاملني يف مجال التمريض يف املدارس 
دور  بأهمية  منا  اميانا   ، واالهلية  الحكومية 
الطالب  ابنائنا  صحة  حاية  يف  املمرضني 
ودوافع  اسباب  عىل  تعريفهم  خالل  ومن   ،
واملجتمع  واالرسة  الفرد  عىل  واثاره  اإلدمان 
وسبل التصدي لها مبكرا ، اضافة إىل التعرف 
العقلية  واملؤثرات  املخدرة  املواد  انواع  عىل 
اساءة  ميكن  والتي  الجديدة  والنفسية 

استعالها من قبل الطالب.

واشار يف كلمة له مبناسبة افتتاح الدورة إىل انه 
من منطلق الرشاكة املجتمعية والتكامل بني 
الدائم  والتعاون  املختلفة  الدولة  مؤسسات 
مع مؤسسة الرعاية الصحية االولية وبرنامج 
 ، الدورة  تلك  انعقاد  يأيت  املدرسية  الصحة 
حتى نـحمي ابنائنا الطالب من خطر الوقوع 
تكتمل صفوفنا  وحتى   ، املخدرات  براثن  يف 
للوقاية من رش اآلفات الدخيلة عىل املجتمع 

وارشاك جميع الفئات يف تلك املسئولية.
تشمل  محارضات  ثالثة  الدورة  وتتضمن 
وتدور  االفضل«  نـحو   « بعنوان  محارضة 
اإلدمان  من  والحد  الحياتية  املهارات  حول 
إىل محارضة حول مقتطفات من  باإلضافة   ،
قانون مكافحة املخدرات رقم 9 لسنة 1987 

، ومحارضة اخرية عن انواع املخدرات.

 للعاملني يف مجال التمريض باملدارس

دورة التوعية بأضرار ومخاطـر املخدرات

22

 فعاليات فعاليات



تحــت شــعار »حياتــك أمانــة« افتتــح 
بــن  ســعد  الركــن  اللــواء  ســعادة 
جاســم الخليفــي مديــر األمــن العــام 
فعاليــات املعــرض املقــام مبناســبة 
أســبوع املــرور للعــام 2018، يف )درب 
اإلدارة  نظمتــه  والــذي  الســاعي( 
ــن  ــدد م ــور ع ــرور بحض ــة للم العام
بــوزارة  اإلدارات  وضبــاط  مديــري 
جهــة   )60( ومبشــاركة  الداخليــة 
الدراســات  إدارة  شــاركت  وقــد   ،
ــة يف قســم  ــة متمثل والشــؤون الدولي
اإلعــالم والتوعيــة يف تلــك الفعاليــات 
والتــي تــأيت ترســيخا ملبــدأ املســؤولية 
الجاعيــة وتحقيقــا لغايــة تكامــل 
الجهــود املجتمعيــة تجــاه القضايــا 

ــع،  ــراد املجتم ــم أف ــي ته ــة الت األمني
معرضــا  املشــاركة  تضمنــت  وقــد 
توعويــا يجســد شــعار حياتــك أمانــة 
ــرض خــاص  ــص مع ــب تخصي إىل جان
والعابــا  رســوما  يتضمــن  لألطفــال 
ــأيت يف  ــذي ي ــة ، وال ومســابقات ثقافي
إطــار اهتــام اإلدارة العامــة ملكافحة 
ــة رشيحــة األطفــال  املخــدرات بتوعي
توزيــع  الفعاليــات  شــملت  كــا   ،
ــة  ــا عيني ــادية وهداي ــات إرش مطبوع
ــص  ــاح املخص ــهد الجن ــن، وش للزائري
إقبــاال كبــريا مــن  العامــة  لــإلدارة 
الزائريــن خاصــة مــن جانــب األرس 

وطــالب املــدارس.

اإلدارة العامة ملكافحة املخـدرات تشارك يف

فعاليات أسبوع املرور 2018
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يتجـــدد اإلحتفـــاء باليـــوم العاملـــي ملكافحـــة املخـــدرات يف الســـادس والعشـــرين مـــن 
شهر يونيو من كل عام ، ويتجدد مع هذا الحدث إصرار دولة قطر عىل محاربة 
هـــذه اآلفـــة الخطـــرة بكافـــة الســـبل واإلمكانـــات للحـــد من انتشـــارها يف املجتمع. إن 
حرص الدولة عىل مشاركة املجتمع الدويل يف جهوده املبذولة والرامية ملواجهة 
هذه املشكلة يأيت من اإليمان العميق بأهمية التعاون الدويل يف مجال التصدي 
لهذه الظاهرة املدمرة لتشكيل نهج متوازن ومتكامل يتسق وأحكام االتفاقيات 
الدوليـــة املعنيـــة باملخـــدرات، فضـــال عـــن تعزيـــر أواصـــر التعـــاون والتنســـيق وتبـــادل 

الخـــربات واملعلومـــات مـــع كافـــة الـــدول واملنظمات والهيئات ذات الصلة.

قطر تشارك دول العالم 

االحتفال باليوم العاملي ملكافحة املخدرات 
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 يف رسـالة بهـذه املناسـبة أكـد الرائـد محمد 
الدراسـات  إدارة  مديـر  الخاطـر  اللـه  عبـد 
والشـؤون الدوليـة بـاإلدارة العامـة ملكافحة 
املخـدرات إن دولـة قطـر ممثلـة يف وزارة 
عـىل  تحـرص  املعنيـة  والجهـات  الداخليـة 
إحياء هذه املناسـبة سـنويا مبشاركة املجتمع 
الـدويل قلقـه البالـغ مـن تنامـي الظاهـرة ملا 

لهـا مـن أثـر مدمـر عـىل تقـدم الشـعوب . 
 وأشـار إىل أنـه وبعـد أن أصبحـت مشـكلة 
املخـدرات واإلدمـان ظاهـرة عامليـة وباتـت 
تشـكل قلقا للمجموعـة الدولية واملجتمعات 
البرشيـة كافـة وإزاء هـذا القلـق مـن حجـم 
بعـد  يومـا  املتزايـدة  والتحديـات  األخطـار 
يـوم والتـي تنـذر بخطـورة هـذه املشـكلة 
العامـة لألمـم  ، أقـرت الجمعيـة  وتفاقمهـا 
يومـا  اليـوم  هـذا  يكـون  بـأن  املتحـدة 
الجهـود  لدعـم  ورمـزا  عامليـا، 
التـي تبـذل يف مختلـف 
العـامل  دول 

بخطـورة  واألفـراد  للمجتمعـات  وتذكـريا 
املخـدرات، بغيـة الوصـول إىل موقـف عاملي 
موحـد ضد أنشـطة زراعـة وتجـارة وترويج 

. املخـدرة  املـواد 
وقـال إن دولة قطـر تشـارك املجتمع الدويل 
بخطـورة  إميانـا  املناسـبة  بهـذه  االحتفـال 
األخطـار  عـىل  الضـوء  ولتسـليط  املشـكلة 
الناجمـة عنهـا ، وتأكيدا عىل دعمها املسـتمر 
للجهـود يف التصدي لهـذه الظاهرة من خالل 
العمـل مببـادئ وأحـكام االتفاقيـات املعنيـة 
واملشـاركة  والحضـور  املخـدرات  مبكافحـة 
ذات  واالجتاعـات  املؤمتـرات  يف  املتميـزة 
الصلـة ، كـا تعمـل الدولـة عـىل التصـدي 
لهـذه الظاهرة من واقع اسـرتاتيجي يشـتمل 
عـىل محـاور مختلفـة منهـا محـور املكافحـة 
ومحـور الوقايـة ومحور العـالج بهدف بلوغ 

إقامـة مجتمـع خـال مـن اسـتعال املـواد 
املخـدرة. 

وأضاف أن اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
تحقيـق  املناسـبة  هـذه  مـن خـالل  تسـعى 
الـدور  إبـراز  منهـا  أساسـية  أهـداف  عـدة 
األجهـزة  بهـا  تقـوم  التـي  والجهـود  الكبـري 
املعنيـة مبكافحـة املخدرات بالدولـة وتعزيز 
لتحقيـق  املبذولـة  الجهـود  تلـك  وتطويـر 
أكـرب قـدر ممكـن مـن التعـاون بـني الجهات 
املعنيـة مبكافحـة املخـدرات بالدولـة ولفـت 
نظر املجتمـع واألفراد لتذكريهـم بخطورتها 
الكرميـة  اإلنسـانية  الحيـاة  مقومـات  عـىل 
مـن  بهـا  واإلتجـار  اسـتعالها  يسـببه  ومـا 

أرضار جسـيمة عىل الفـرد واألرسة 
واملجتمع صحيـا واجتاعيا 

واقتصاديـا .
 

مكافحـــة  يف  لقطـــر  مميـــزة  جهـــود 
وإقليميـــا داخليـــا  املخـــدرات 

الرائد محمد الخاطر:
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العاملـي  باليـوم  االحتفـال  أن  وأوضـح 
ملكافحـة املخـدرات مناسـبة هامـة للتوعيـة 
بأرضار املخـدرات ومخاطرهـا الفادحة التي 
تسـببها والعمـل عـىل تعزيـز جبهـة التصدي 
وإىل   ، منهـا  الشـعوب  وإنقـاذ  اآلفـة  لهـذه 
الـدور الحيـوي الـذي ينبغـي أن يضطلـع به 
كل فـرد مـن أفـراد املجتمـع يف سـبيل وقف 
دخـول  دون  والحيلولـة  املخـدرات  انتشـار 
أشـخاص جـدد إىل دائرة التعاطـي ، كا ميثل 
اليـوم ركيـزة أساسـية تنطلـق منهـا فعاليات 
كثـرية عـىل مـدار العـام تعمـل عـىل تعميق 
الوعـي األمنـي بهدف تطويق هـذه الظاهرة 
أخطارهـا وويالتهـا عـن مجتمعنـا،  وإبعـاد 
لهـذا  املتحـدة  األمـم  شـعار  أن  إىل  وأشـار 
العـام )أصغـوا أوال( إميانـا بأهميـة اإلصغـاء 
األوىل  املرحلـة  هـو  والشـباب  األطفـال  إىل 
واألمـن  الصحـي  النمـو  عـىل  ملسـاعدتهم 
للوصـول إىل هـدف الوقايـة والتـي تعـد من 
فعاليـة  املخـدرات  مكافحـة  محـاور  أهـم 
أرضار  مـن  الوقايـة  أهميـة  إىل  ويهـدف   ،

املخـدرات ومخاطرهـا وآثارهـا املدمـرة 
املدمـن  عـىل  ليـس  متتـد  التـي 

وحـده بل تشـمل أرسته 
. مجتمعـه و

وقـال أنـه ويجـدر بنـا هنـا التنويـه بالجهود 
القامئـني  جميـع  يبذلهـا  التـي  املتواصلـة 
والعاملـني يف أجهـزة مكافحـة املخـدرات يف 
الدولـة ودورهـم الفاعـل يف مجـال الحد من 
املخـدرات وقاية وعالجـا والتصدي لعمليات 
أسـفرت  التـي  املخـدرات  تهريـب وترويـج 
عـن عـدة محـاوالت لتهريـب كميـات مـن 
املـواد املخـدرة بهدف ترويجهـا داخل البالد 
، مـا يعكـس مدى عـزم هـذه األجهزة عىل 
التصـدي لهـذه الظاهـرة بـكل جديـة وحزم 
وتطويقهـا والحـد مـن انتشـارها والسـيطرة 

عليهـا وحرصهـا يف فئـة معينـة.
 وشـدد عـىل أنـه البـد لنـا يف هـذه املناسـبة 
ومقيـم  مواطـن  لـكل  نـداء  توجيـه  مـن 
وخاصـة فئـة الشـباب ألخذ الحيطـة والحذر 
الوقـوع ضحيـة لهـذه السـموم  مـن مغبـة 

يبـادر  وأن   ، ومروجيهـا  وتجارهـا 
وحسـب  موقعـه  مـن  كل 

وقدراته  إمكانياتـه 

اإلدارة تنظم عددا 
من ورش العمل 
لهيئات التدريس 

باملدارس
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عىل هامش االحتفاالت 
باليوم العاملي :

اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات تقييم فعاليات 

تحت شعار
)أصغوا أوال(

 يف مجمع جلف مول



بتفعيـل هـذا اليـوم وإبـراز أهميـة املشـكلة 
والوقايـة من أرضارهـا ومخاطرها ، وتعميق 
يف  املختصـة  األجهـزة  مـع  التعـاون  روح 
مكافحـة املخـدرات للمسـاهمة يف الحـد من 
انتشـارها حتـى يبقـى مجتمعنـا يف منأى من 
دائـرة الخطـر لهـذه اآلفـة وليكـون شـعارنا 

 . )أصغـوا أوال( 
العامـة ملكافحـة املخـدرات  أقامـت اإلدارة 
عـددا مـن الفعاليـات بهذه املناسـبة )مبجمع 
والجمعـة  الخميـس  أيـام  مـول(  جلـف 
والسـبت وعـىل فرتتـني مـن السـاعة الثانيـة 

السـاعة  ومـن  عـرصا  الرابعـة  حتـى  ظهـرا 
الحاديـة عرشة مسـاء وبحضور أعـداد كبرية 
مـن  عـدد  لتوصيـل  املجمـع  مرتـادي  مـن 
الرسـائل التوعويـة حـول مخاطـر املخدرات 
واألرسة  الفـرد  عـىل  السـيئ  وأثرهـا 
مـن  عـدد  خـالل  مـن  وذلـك  واملجتمـع، 
ومرسحيـة  والرتفيهيـة  الثقافيـة  املسـابقات 
االدويـة  تنـاول  مخاطـر  عـن  توعويـة 
بشـكل خاطـئ وعـروض اسـتعراضية وفنيـة 
إىل  إضافـة   ، للجمهـور  الفـوري  والتصويـر 
توزيـع الربوشـورات التوعويـة والهدايـا عىل 
الحارضيـن مـن األرس واألطفال والشـباب يف 

املـول. 
الخاطـر  اللـه  عبـد  محمـد  الرائـد  وأجـرى 
الدوليـة  والشـؤون  الدراسـات  إدارة  مديـر 
املخـدرات  ملكافحـة  العامـة  بـاإلدارة 
مـن  عـددا  املناسـبة  بهـذه 
الصحفيـة  اللقـاءات 

فئـات  لكافـة  الوقائيـة  الرسـائل  لتوصيـل 
املجتمعـات التـي تضمنـت كيفيـة التعامـل 
مـع األبنـاء وحايتهم من تعاطـي املخدرات 
وزيـادة مسـتوى الوعـي بـأرضار املخـدرات 

منهـا.  الوقايـة  وطـرق  ومخاطرهـا 
ونظمـت اإلدارة العامـة ملكافحـة املخدرات 
مبناسـبة االحتفـال باليـوم العاملـي ملكافحـة 
املخـدرات ورش عمـل يف عـدد مـن املدارس 
الثانويـة تحـت عنـوان )حايـة النـشء مـن 
أعضـاء  حرضهـا  السـلوكية(  االنــحرافات 
تضمـن  وقـد   ، واإلدارة  التدريـس  هيئـات 
املخـدرات  مشـكلة  تنـاول  الـورش  برنامـج 
الوقايـة  واهميـة  املختلقـة.  أبعادهـا  مـن 
ودورهـا يف زيـادة الوعـي املجتمعـي حيـال 
املفاهيـم  وتغيـري  اإلدمانيـة  السـلوكيات 

الخاطئـة حيالهـا بهـدف وقايـة كافـة 
وباألخـص  املجتمـع  فئـات 

الرشيحـة الطالبيـة .

مشكلة املخدرات واإلدمان 
ظاهرة عاملية تشكل 

قلقا للمجموعة الدولية 
واملجتمعات البشرية
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     احتفلـــت دولـــة قطـــر يف 18 ديســـمرب 2018  بذكـــرى اليـــوم الوطنـــي وذلـــك 
لـــه  املصاحـــب  “ والشـــعار  أفعالنـــا  زينتهـــا  قـــد  طاملـــا  فيـــا   “ شـــعاري  تحـــت 
“قطـــر ســـتبقى حـــرة “ وهـــي تفخـــر بأمجـــاد املـــايض وتعتز بإنجازات الحاضر 
ويغمرهـــا األمـــل بغـــد مشـــرق ومســـتقبل ملـــؤه النجـــاح واإلنجـــاز والســـالم 
، ويـــأيت االحتفـــال بهـــذه املناســـبة إحيـــاء لذكـــرى مؤســـس الدولـــة الشـــيخ 
جاسم بن محمد آل ثاين   رحمه الله الذي أصبحت قطر يف ظل زعامته 
كيانـــاً عضويـــاً واحـــداً متماســـكاً وبلـــداً موحـــداً مســـتقالً . ، وقـــد أرىس قبـــل 
مائة وأربعني عاماً عند تسلمه مقاليد الحكم يف البالد ) يوم  18 ديسمرب 
1878( دعائـــم دولتنـــا الحديثـــة ، ووضـــع أســـس بنائهـــا ونهضتهـــا وحافـــظ 
عـــىل ســـيادتها ، وصـــان كرامـــة شـــعبها ، وجعـــل مـــن قطـــر دولـــة موحـــدة 
ومتماســـكة ومســـتقلة يهابها الخصوم ، وتحتضن األشـــقاء واألصدقاء، 
بالقيـــم  وتتمســـك  الجـــار  حـــق  وتراعـــي  العهـــود  وتحـــرتم  امللهـــوف  تغيـــث 

واألخـــالق واملبـــادئ .

قطر تحتفل باليوم الوطني 
بعرض عسكري األكرب من نوعه 

ويعتـــرب اليـــوم الوطنـــي مناســـبة كرمية 
نســـرتجع فيها وبـــكل الفخر والشـــموخ 
أمجـــاد املـــايض ، وعطـــاءات وتضحيات 
فيهـــا صفحة  ، ونفتح  اآلبـــاء واألجـــداد 
لقائد  والـــوالء  العهـــد  لتجديد  جديـــدة 
الســـمو  املباركة حرضة صاحب  مســـريتنا 
الشـــيخ متيم بـــن حمـــد آل ثـــاين أمري 
البـــالد املفـــدى ، فيا تشـــهده بالدنا من 
ومشـــاريع  والقيادة  الشـــعب  بني  تالحم 
اســـرتاتيجية كـــربى ، أدى إىل رقي وتطوير 
الدولـــة يف زمن قيـــايس مقارنـــة بالدول 

األخرى،  والشـــعوب 
وبفضل من الله وبحكمة وتوجيهات قيادتنا 
طريق  عىل  قطر  دولة  متيض   ، الرشيدة 
التنمية والبناء وتسري بخطى راسخة وواثقة 

 ، الوطن  رفعة  أجل  من   ، املستقبل  نـحو 
عىل  قادراً  ليكون  القطري  اإلنسان  وإعداد 
وبناء  والتميز  والتفوق  واإلنجاز  العطاء 
كيانه  الغايل وحايته والحفاظ عىل  الوطن 
خالل  من  ومقدراته  وحقوقه  ومصالحه 
التزود والتسلح بالعلم والتفاين واإلخالص يف 
العمل واالعتقاد عىل الذات يف شتى مناحي 
العطاء  مواقع  من  موقع  كل  ويف   ، الحياة 

واإلنتاج يف وطننا الغايل .

املسري الوطني 
متيـــز اليـــوم الوطنـــي لقطر هـــذا العام 
بتنظيـــم عرض عســـكري كبـــري بكورنيش 
الدوحـــة حـــرضه صاحـــب الســـمو أمري 
والسعادة  الســـمو  املفدى وأصحاب  البالد 

وكبـــار الضيـــوف إىل جانب حشـــود من 
املواطنـــني واملقيمني ،وشـــارك يف املســـري 
املســـلحة  القوات  وحدات  جميع  الوطني 
والبحريـــة  والجويـــة  الربيـــة  القطريـــة 
والدفاع الجوي واألمـــن الداخيل واإلدارات 
األمنيـــة التابع لـــوزارة الداخلية والكليات 

 ، العسكرية 
يعـــد العرض العســـكري األضخم يف تاريخ 
قطـــر من حيث عـــدد األســـلحة الحديثة 
واملنظومـــات  والطائـــرات  واملقاتـــالت 
التكنولوجيـــة التـــي تعـــرض ألول مرة ، 
والتـــي أبهرت الجمهـــور املمتد عىل طول 
ملتابعة  الشاشـــات  وأمام  الدوحة  كورنيش 
هذا الحـــدث الكبري ، ومـــن خالل العرض 
تقدمت التشـــكيالت العســـكرية املختلفة 
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أمـــام املنصـــة الرســـمية بينـــا حلقت 
الطائـــرات الحربيـــة واملروحيـــة وســـط 

الدوحة الحضور يف ســـاء  إعجـــاب 
وعقـــب العرض العســـكري صافح ســـمو 
املواطنني  مـــن  الحضـــور  املفـــدى  األمري 
واملقيمـــني الذين حرضوا املســـري الوطني 
الذي شـــهدته  األبـــرز  الحـــدث  ويعـــد 
احتفاالت هذه الســـنة هو عرض املســـري 
الوطني ، والذي كان مشـــهوداً وســـيبقى 
أهل  لـــدى جميع  الذاكـــرة  يف  محفـــوراً 
قطـــر مـــن مواطنـــني ومقيمـــني ، حيث 
يعد أكرب مســـري وطني يف تاريـــخ الدولة ، 
باإلضافة إىل تنوع فعاليات درب الســـاعي 
بالشـــكل الذي جعالها تتناســـب وطبيعة 

. الكبرية  الوطنية  املناســـبة 
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وبعد انتهاء العرض العســـكري اســـتأنفت 
الذي  الســـاعي  بدرب  عـــرصاً  االحتفاالت 
انطلـــق يف تاريخ 2018/12/12 مبشـــاركة 
)50( جهـــة حكوميـــة وقطـــاع خـــاص 
ومنظات املجتمع املـــدين حيث تواصلت 
الفعاليـــات عىل فرتتني صباحية ومســـائية 

. ديســـمرب  من   20 حتى 
الوطنـــي  باليـــوم  االحتفـــاالت  جـــاءت 
املنظمة الحتفاالت  اللجنـــة  لرؤية  تحقيقاً 
اليوم الوطنـــي واملتمثلـــة يف تعزيز الوالء 
والتكاتـــف والوحـــدة واالعتـــزاز بالهوية 
الوطنيـــة القطريـــة ، وهـــو ما تجســـده 
االحتفـــاالت كل عام إحيـــاًء لذكرى تويل 
مؤســـس الدولة الشيخ جاســـم بن محمد 

بن ثـــاين الحكـــم يف البالد .

وكانـــت فعاليـــات درب الســـاعي انطلقت 
الهجن  الخيالة وراكبي  بســـيناريو مبهر من 
ومشـــاركة كل مـــن كلية الرشطـــة ووزارة 
الذين  والبـــدع  العرضة  وأطفـــال  الدفـــاع 
قامـــوا بتأديـــة عـــرض مبهر لرفـــع العلم 
) األدعـــم ( يف ســـاء درب الســـاعي كرمز 

الفتتـــاح الفعاليات ، التي شـــهدت حضوراً 
املســـؤولني  وزيارات من   ، الفتـــاً  جاهريياً 
وشـــخصيات مجتمعية عامـــة ، باإلضافة إىل 
زيارات مســـؤولني مـــن دول عربية وأجنبية 
وطالب مـــدارس الذين تفاعلـــوا جميعاً مع 

الفعاليات التي شـــهدها درب الســـاعي 

احتفاالت درب الساعي 
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جـــاءت مشـــاركة وزارة الداخلية يف درب 
الســـاعي هذا العـــام متميزة عـــن العام 
الفعاليـــات  شـــهدت  حيـــث   ، املـــايض 
مشـــاركات جديدة مـــن اإلدارات األمنية، 
وإعداد مســـاحات أكرب لكليـــة الرشطة ، 
حملت  بأجنحة  الـــوزارة  شـــاركت  حيث 
رســـائل التوعية بجوانب األمن والســـالمة 
بالخدمات  والتعريـــف  الزائـــر،  للجمهور 
التي تقدمهـــا الوزارة من خـــالل إداراتها 
الوســـائل  وإبراز  املختلفـــة  املتخصصـــة 
تســـتخدمها  التي  الحديثة  واالخرتاعـــات 
الوزارة يف ســـبيل تحقيق األمن واالستقرار 

لـــكل من يعيـــش عـــىل أرض قطر .
العامة  اإلدارة  ومن جهتها شـــاركت 
االحتفاالت  يف  املخــــدرات  ملكافحة 
املقامـــة، حيث شـــملت الفعاليات 
الربامـــج  مـــن  مجموعـــة  عـــىل 
والثقافيـــة  الرياضيـــة  واألنشـــطة 
. والتوعوية  والرتاثيـــة  والرتفيهيـــة 
ويف إطار مشـــاركة الجاليات املقيمة 
يف قطـــر باليـــوم الوطنـــي وفـــاًء 
لدولة قطر ووالء للقيادة الرشـــيدة، 
الفعاليـــات  يف  اإلدارة  شـــاركت 
الخاصة  املناســـبة  املصاحبـــة لهذه 
للجاليـــات املقيمـــة التـــي نظمتها 
املناســـبة  بهـــذه  الداخليـــة  وزارة 
حيـــث تم تقديم ثـــالث محارضات 
توعوية يف كل من املدينة األســـيوية 
يف املنطقـــة الصناعيـــة حرضهـــا ما 
يزيد عن )1000( عامـــل إضافة اىل 
محـــارضة يف نادي الوكـــرة الريايض 
حرضها ما يزيد عن )800( شـــخص 
واملحـــارضة الثالثـــة يف الشـــحانية 
بحضـــور مـــا يزيـــد عـــن )800( 
وقد تخلـــل املحارضات أســـئلة تم 
طرحهـــا عىل الجمهـــور وتم توزيع 

الفائزين. عـــىل  هدايا 

 اإلدارة العامة ملكافحة املخـدرات تشارك يف االحتفال باليوم الوطني ضمن 
جناح وزارة الداخلية
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اليوم الريايض للدولة ...... الرياضة للجميع

 2019/2/12 املوافـــق  الثالثـــاء  صبـــاح  انطلقـــت 
فعاليات اليوم الريايض للدولة يف نســـخته 
الثامنـــة اســـتجابة للقـــرار األمـــريي رقـــم  80 
لســـنة 2011م الـــذي نـــص عـــىل أن يكـــون يـــوم 
الثالثاء من األسبوع  الثاين من شهر فرباير 
من كل عام يوماً رياضياً للدولة ، يف بادرة 
غـــري مســـبوقة تنفـــرد بهـــا قطـــر ، وتهـــدف إىل 
التوعيـــة بأهميـــة الرياضـــة ودورهـــا يف حيـــاة 
مـــن  أساســـياً  جـــزاء  وجعلهـــا  املجتمعـــات 

الحيـــاة اليوميـــة للفـــرد .
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الرياضات  مختلـــف  الفعاليات  وشـــملت 
لتتحـــول دولـــة قطر إىل ســـاحة مفتوحة 
للرياضـــة ، حيـــث تم إقامـــة العديد من 
الفعاليات يف مناطق الكورنيش ، واســـباير، 
وكتـــارا ، باإلضافـــة إىل فعاليـــات مناطق 
الـــرشق ، الشـــال ، والجنـــوب ، وأخرياً 

مقـــار الفعاليات الخاصـــة باملرأة.
وشاركت جميع مؤسســـات الدولة يف هذا 
الحـــدث الريـــايض ، لتصبح قطـــر ملعباً 
كبـــرياً ميـــارس خالله عـــرشات اآلالف من 
املواطنـــني  واملقيمـــني من كافـــة رشائح 
املجتمـــع أنواعـــاً عديدة مـــن الرياضة ، 
وتعتـــرب دولة قطر رائـــدة يف تنظيم اليوم 
الريـــايض عىل مســـتوى املنطقـــة والعامل 
حيث بـــدأت بعض الـــدول يف تنظيم يوم 
ريايض عـــىل غرار قطـــر نظـــراً ألهميته 

للفـــرد واملجتمع .
وكانـــت وزارة الثقافـــة والرياضـــة دعت 
الجهـــات املشـــاركة يف فعاليات  جميـــع 
اليوم الريـــايض 2019م إىل االلتزام باملعايري 
والـــرشوط الـــواردة يف القـــرار األمريي ، 
بشـــأن اليوم الريـــايض للدولـــة ، لضان 
تحقيـــق الغايات املنشـــودة وخاصة نرش 

الوعـــي بأهميـــة مارســـة الرياضة لدى 
، وشـــددت  العمريـــة املختلفة  الفئـــات 
الـــوزارة عـــىل الرتكيـــز عـــىل األنشـــطة 
وتجنب   ، والتوعويـــة  والحركية  البدنيـــة 
كافـــة املظاهر االســـتعراضية لالحتفاالت، 
واالهتـــام باألنشـــطة التوعويـــة التـــي 
تهـــدف إىل ترســـيخ مارســـة الرياضـــة 
كســـلوك صحي يومـــي ، وتعزيـــز الوعي 
لدى املشـــاركني بأهميـــة الرياضة املقرتح 
تنفيذهـــا مع جميـــع األعـــار والحاالت 
الصحيـــة للمشـــاركني من حيـــث طبيعة 
ومدتها  والبدنيـــة  الرياضيـــة  األنشـــطة 
الزمنيـــة ، مبـــا يضمـــن تجنـــب اإلجهاد 

. واإلصابات  البـــدين 
 يعترب االحتفـــال باليوم الريـــايض للدولة  
بـــادرة غـــري مســـبوقة تكـــرس مفاهيم 
الرياضـــة املجتمعيـــة بتوســـيع قاعـــدة 
املختلفة،  الرياضية  األنشـــطة  يف  املشاركة 
وتعتـــرب دولة قطـــر الدولـــة الوحيدة يف 
العـــامل التي خصصت يومـــاً رياضياً بإجازة 
رســـمية ، ويأيت هذا اليـــوم ضمن إهتام 
الدولـــة ببنـــاء حياة صحية لإلنســـان من 
الرياضية بهدف خلق  الثقافـــة  خالل نرش 

جيل ســـليم صحيـــاً وبدنياً ،ومتاشـــياً مع 
رؤية قطر الوطنيـــة 2030 والتي ترمي إىل 
األمـــن والرخاء  بناء دولـــة حديثة يعمها 
والتقـــدم والرفاه واالســـتقرار ، وينعم فيها 
الفـــرد واألرسة واملجتمع بالصحة والتعليم، 
واألمن االجتاعي وفـــرص العمل املتكافئة 
لـــكل قادر عليـــه .ويعطي أهميـــة بالغة 
للرياضـــة التي أصبح لهـــا مكانة يف الدولة 
حيـــث حققت العديـــد مـــن اإلنجازات 
والعاملـــي  اإلقليمـــي  املســـتوى  عـــىل 
واســـتضافة العديد من فعاليـــات العاملية 
يف شـــتى املجاالت الرياضية املختلفة، كا 
ترشفـــت باســـتضافة كاس العـــامل يف عام 

. 2022م 
إن االهتـــام مبارســـة الرياضـــة هـــي 
أصـــالً من األمـــور التي دعانـــا إليها ديننا 
الحنيـــف، وقـــال تعـــاىل ) إن خـــري من 
 .. والقول  األمـــني(..  القـــوي  اســـتأجرت 
وركوب  والرماية  الســـباحة  أوالدكم  علموا 
الخيـــل فهذه كلهـــا دالئـــل للوالدين ليك 
يحرصـــوا عـــىل تنمية حـــب الرياضة بني 
أوالدهـــم وكيـــف يشـــغلوا أوقاتهـــم مبا 

ينفعهم. مبـــا  عليهم  يعـــود 

اليوم الريايض للدولة ...... الرياضة للجميع
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املخدرات  ملكافحة  العامـــة  االدارة  اقامت 
يوم الثـــاين  عرش من شـــهر فرباير 2018 
ضمـــن احتفـــاالت البالد باليـــوم الريايض 
للدولـــة بــــ )حديقـــة إســـباير ( عـــدة 
فعاليـــات شـــملت عـــىل مجموعـــة من 
الربامـــج واألنشـــطة الرياضيـــة والثقافية 
والرتفيهيـــة بلغ عددها )عـــرشة فعاليات( 
وهـــي عبـــارة عن أنشـــطة ومســـابقات 
رياضية يشـــارك فيها الجمهـــور من كافة 
الفئـــات العمرية وتهـــدف اىل رفع اللياقة 
البدنية وتشـــجيع املشـــاركني عىل مارسة 
الرياضـــة بشـــكل يومـــي للمحافظة عىل 

منط حياة صحي وســـليم. وشـــملت هذه 
األنشـــطة: كرة القدم، كرة الســـلة، شـــد 
الحبل، القفـــز باألكياس، رمـــي الحلقات، 
نقـــل الكـــرات بـــني الســـالل، البالونات، 
حمل الكـــرة بامللعقة، القيـــس، األطواق.
وكان مـــن أبرزهـــا مباريات يف كـــرة القدم 
والكرة الطائرة شـــارك فيهـــا مجموعة من 
الفـــرق  ومنتســـبي اإلدارة العامة ملكافحة 
املخــــدرات ، وقـــد تفاعـــل الجميـــع مع 
الحضور،  بإعجـــاب  وحظيـــت  املباريـــات 
وقـــد كان لألطفـــال النصيـــب األكـــرب يف 
الفعاليـــات حيـــث شـــاركوا يف  العديد من 

العـــاب املختلفة مثل املســـابقات الثقافية 
والتوعويـــة وشـــد الحبل ورمـــي الحلقات 
ونقل الكرات بني الســـالل والقفز باألكياس 
وكرة الريشـــة ، حيث لقيت هذه األنشطة 

اقبال كبـــري من االطفـــال واألرس . 
  تـــأيت مشـــاركة اإلدارة العامـــة ملكافحة 
املخــــدرات ضمن مشاركات إدارات وزارة 
الداخليـــة تأكيـــداً عـــىل دور الرياضة يف 
تحصني الشباب من االنــــحرافات وتعاطي 
املخدرات وإشـــغال أوقـــات فراغهم فيا 
ومجتمعهم  وطنهم  عـــىل  ويعود  يفيدهم 
نثمن هذه  ، وأخـــرياً  والفائـــدة  بالنفـــع 
الخطوة  فهي رســـالة ســـامية تحث عىل 
االرتقـــاء  باألبـــدان والعقـــول وزيـــادة 
االبـــداع والنهـــوض بالفكـــر وأمتنـــى أن 
تســـتمر مارســـة الرياضـــة يف املرحلـــة 
املقبلة ألنـــه كا يقال العقل الســـليم يف 

. السليم  الجســـم 

مشاركة اإلدارة العامة ملكافحة املخـدرات 
يف احتفاالت اليوم الريايض للدولة
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دور الرياضة يف إشغال 
الشباب وإبعادهم عن 
االنـحرافات السلوكية 

أن الرياضـــة لهـــا دور كبـــري يف زرع الثقـــة بالنفس.. 
كـــا أن لهـــا دوراً يف تقويـــة البـــدن.. والقضـــاء عىل 
وقـــت الفـــراغ وتكوين عالقـــات جيدة مـــع اآلخرين 
ودامئـــا ما ارتبطـــت الثقافـــة بالرياضة، وهـــي املجال 
الـــذي توحدت فيـــه كافـــة دول العامل وشـــعوبها يف 
مارســـتها والتنافس الرشيف فيهـــا.. وكان من أهداف 
إســـرتاتيجية اإلدارة العامـــة  تنفيـــذ برامـــج الرتبيـــة 
الوقائيـــة من خطر املخـــدرات بالتعاون مـــع الجهات 
املعنيـــة بالشـــباب والرياضـــة من خالل وضـــع برامج 
مدروســـة ومكثفة وخطط وقائية بهـــدف بلورة وعي 
شـــامل بحقيقة املخـــدرات ، ووضع األســـس الكافية 
لتوعيـــة أفـــراد املجتمـــع بأخطار هذه اآلفـــة وخاصة 
فئـــة الشـــباب، إال أن تحقيق الوقاية الشـــاملة يتطلب 
منـــا جميعـــاً املزيد مـــن الجهـــود والعمل املشـــرتك 
الجـــاد من أجـــل أن نــــحقق الهدف الســـامي الذي 
نصبـــوا إليه وهو الحفـــاظ عىل ثروتنـــا البرشية والتي 
هي مســـتقبل األمـــة ووســـيلتها األساســـية للنهوض 
 بها مـــن الوقـــوع يف براثـــن هـــذه اآلفـــة املدمرة .                                
وألهمية دور الرياضة يف إشـــغال الشـــباب وإبعادهم 
عن االنــــحرافات الســـلوكية فقد ســـبق لقسم اإلعالم 
والتوعية بإدارة الدراســـات والشـــؤون الدولية املشاركة 
يف تنظيـــم بطولـــة ) وقايـــة ( األوىل للكـــرة الطائرة 
الشـــاطئية تحت شـــعار) هوايتك ... وقايتـــك( انطالقاً 
مـــن إميانهـــا بأهميـــة تنميـــة وغرس حب مارســـة 
الرياضـــة يف نفـــوس األبنـــاء، وكيـــف نشـــغل وقت 
فراغهم. حيث تم اســـتخدم مشـــاهري املجتمع القطري 
واملحرتفـــني يف دوري نجـــوم قطر لكرة القـــدم لتوجيه 
رســـالة إىل الشـــباب وهي )نعم لأللعـــاب الرياضة ال 
للمخـــدرات( ، تأكيداً عـــىل دور الرياضـــة يف تحصني 
الشـــباب من االنــــحرافات وتعاطي املخدرات وإشغال 
أوقـــات فراغهـــم فيا يفيدهـــم ويعود عـــىل وطنهم 
ومجتمعهـــم بالنفـــع والفائـــدة ، وأخـــرياً نثمن هذه 
الخطـــوة  فهـــي رســـالة ســـامية تحث عـــىل اإلرتقاء  
باألبـــدان والعقول وزيـــادة االبداع والنهـــوض بالفكر 
وأمتنى أن تســـتمر مارســـة الرياضة يف املرحلة املقبلة 
ألنـــه كا يقال العقل الســـليم يف الجســـم الســـليم .
والله ويل التوفيق .
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للكلمة شأن عظيم
فبها نبني وبها نهدم وبها نعاقب ونكافئ 
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تقرير مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة

 حول املؤثرات النفسية
الجديدة لعام 2018

ارتفاعا ملحوظا  الســـنوات األخرية  شهدت 
النفســـية الجديدة  يف عدد أنواع املؤثرات 
)NPS( يف معظم دول العـــامل، األمر الذي 
واملؤسسات  لألجهزة  جديدا  تحديا  شـــكل 
أحـــدث  عـــىل  وللوقـــوف  املعنيـــة. 
املســـتجدات العاملية املتصلـــة بهذه املواد 
الخطرة، نســـلط الضـــوء يف هـــذا الحيز 
عىل أهـــم ما تضمنه تقريـــر مكتب األمم 
النفســـية الجديدة  املتحدة حول املؤثرات 

.2018 لعام 
النفســـية  املؤثـــرات  اســـتحوذت  لقـــد 
الجديـــدة عـــىل اهتام املجتمـــع الدويل 
مـــن خـــالل تتبعهـــا للســـوق العاملـــي 
اإلنتشـــار  أثر  االصطناعية. كا  للمخدرات 
ملواد  لهـــذه  املســـبوق  وغـــري  الرسيـــع 
الجديـــدة عـــىل عملية الرصـــد الفعال يف 
مراقبـــة العقاقـــري االصطناعية وســـالئفها 
الكيميائيـــة. فقـــد رصـــد مكتـــب األمم 
والجرمية  باملخـــدرات  املعنـــي  املتحـــدة 
منـــذ بدايـــة مراقبته لهذه املواد يف ســـنة 
2009 ظهـــور مـــادة جديـــدة اســـبوعيا 
العـــامل. حيث  يف مناطـــق مختلفـــة من 
قـــام مصنعو وتجـــار املؤثرات النفســـية 
الجديـــدة يف تصنيع وترويـــج أعداد كبرية 

للتحايل  الجديـــدة كوســـيلة  املـــواد  من 
عـــىل الترشيعـــات والتغـــريات األخرى يف 
الســـوق، وخاصة يف ظـــل صعوبة الوصول 
إىل الســـالئف الكيميائية بسبب الضوابط.

وبالرغـــم من انتشـــار املؤثرات النفســـية 
الجديـــدة كظاهـــرة عامليـــة تؤثـــر عىل 
جميع مناطق العـــامل، إال إن هناك مراقبة 
دامئة ألعدادهـــا وأنواعها مـــن قبل كافة 
الدول. أبلغت 106 مـــن البلدان واألقاليم 
مكتـــب األمم املتحدة املعنـــي باملخدرات 
والجرمية عـــن ظهور 739 مـــادة جديدة 

يف الفـــرتة ما بـــني 2009 و2016. 
 يوفر ســـوق املؤثرات النفســـية الجديدة 
الحـــارض مجموعة  الوقـــت  الخطـــرة يف 
واســـعة وغـــري مســـبوقة مـــن املـــواد 
الكيميائيـــة. ونظـــرا ألن املـــواد الجديدة 
الدولية تحايك  للمراقبـــة  التي ال تخضـــع 
تأثري املـــواد الخاضعة للرقابـــة، فإنه ميكن 
للســـوق من خـــالل تصنيفها  فهم أفضل 
وفقا  وليـــس  النفســـية  آلثارهـــا  وفقـــا 
لرتاكيبهـــا الكيميائية فقط. )انظر الشـــكل 

)1
النفســـية  املؤثـــرات  انتشـــار  وميثـــل 
الجديـــدة وزيادة عددها بشـــكل مضطرد 

املتصلة  الكبـــرية  التحديـــات  مـــن  عددا 
مبراقبـــة صناعتها والـــذي يتطلب تكوين 
تتابع سالســـة  رصـــد حساســـة  آليـــات 
العاملية  الواســـع يف األســـواق  انتشـــارها 
وتكـــون قادرة عـــىل تقـــي االتجاهات 
واســـتجابة  حديثا.  الناشـــئة  والتهديدات 
لهـــذه التحديـــات، تـــم تطويـــر أنظمة 
الوطنية  املســـتويات  املبكـــر عىل  لإلنذار 
واإلقليميـــة والعامليـــة التـــي تعمل عىل 
زيـــادة الوعي باملخاطـــر الصحية املرتبطة 
باســـتخدام هذه املواد كـــا توفر منصات 

املعلومات. لتبـــادل 
كـــا يشـــكل تعقيـــد وتنوع الســـالئف 
واملـــواد الكيميائيـــة تحديا بالغـــا لجهود 
إنفـــاذ القانون والرقابـــة الدولية، وتتفاقم 
هذه الصعوبات يف ســـياق زيـــادة أعداد 
املؤثـــرات النفســـية الجديـــدة واختالف 
التحديـــات  هـــذه  وتتمثـــل  أنواعهـــا. 
النفسية  املؤثرات  بصعوبة ضبط ســـالئف 

صناعتها. طـــرق  وتحديد  الجديـــدة 
جـــرى يف شـــهر أكتوبر من العـــام املايض 
تقييـــم املخـــدرات التخليقيـــة العامليـــة 
والـــذي يجـــرى كل ثـــالث ســـنوات وتم 
للمخـــدرات  العاملـــي  الســـوق  تحليـــل 

عرض :
د.نادر محمد عبارة
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التخليقيـــة فيا يتصل بالعـــرض والطلب 
املؤثرات   )ATS( األمفيتامينية  للمنشطات 
الجزء  ويقدم   .)NPS( الجديدة  النفســـية 
الثاين تحليال شـــامال لالتجاهات الرئيســـية 
الناشـــئة يف ســـوق املخدرات  والتطورات 

 . لتخليقية ا
وتشـــمل النتائـــج الرئيســـية للتقرير عىل 

إيجازهـــا مبا ييل: نقاط ميكـــن 
والكوكايني، 	  الهريويـــن  تصنيع  بخالف 

فـــإن تصنيـــع املخـــدرات التخليقية 
ليـــس مقيـــدا جغرافيـــا حيـــث ال 
اســـتخالص  عىل  العمليـــة  تنطـــوي 
النباتات  مـــن  النشـــطة  املكونـــات 
التـــي يجـــب زراعتهـــا يف ظـــروف 
بيئيـــة معينـــة. ومع ذلـــك، فإن أي 
تحليل لســـوق املخـــدرات التخليقية 
هـــو معقد نظـــرا لنـــدرة املعلومات 
، مـــا يحد من  املتعلقـــة بتصنيعها 
املصنعة  العقاقري  هـــذه  تقدير حجم 

يف جميـــع أنحـــاء العامل.
أن عـــدم درايـــة متعاطـــي هـــذه 	 

املـــواد مبكوناتهـــا يشـــكل أحد أكرب 
التحديـــات املثرية للقلـــق وذلك نظرا 
للمخاطر الصحية الجســـيمة الناجمة 

اســـتخدامها.  عن 
املتوافرة 	  العلميـــة  املعلومـــات  تعد 

عن هـــذه املـــواد قليلة جـــدا إن مل 
املتعلقة  تلـــك  وخاصة  معدومة  نقل 
الســـبل  وأفضل  تأثرياتهـــا  بتحديـــد 

لها. للتصـــدي 
أدى تنـــاول عـــدد مـــن املؤثـــرات 	 

من  العديد  إىل  الجديـــدة  النفســـية 
الوفيـــات، فقد تم اإلبـــالغ عن تناول 
هذه املواد مع بعـــض أنواع املنبهات 
مـــن قبل الفئـــات املعرضـــة للخطر 
ما  املخدرات،  يســـتخدمون  والذين 
يزيـــد من تفاقـــم املخاطـــر الصحية 

الفئات. تلـــك  لها  تتعـــرض  التي 
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إن التطـــورات املتالحقـــة بشـــأن طـــرق 
إنتـــاج املخـــدرات والعقاقـــري املؤثرة عىل 
الحالة النفســـية، وصـــور فئاتها وأشـــكال 
عبؤاتهـــا وطرق وخطوط  وتجهيز  إعدادها 
ترويجها وأســـاليب تعاطيهـــا أضحت تؤرق 
العامل بأرسه فـــال دولة مطمئنـــة من عدم 
انتشـــارها وتعاطيها بني فئـــة من مواطنيها 
وال أخـــرى آمنة من مختـــربات إنتاجها غري 
املـــرشوع، وبالرغـــم من الجهـــود املحلية 
اإلقليمي  لكل دولة والتنســـيق والتعـــاون 
بني الـــدول والجهود الدوليـــة ودور األمم 
باملخـــدرات  املعنـــي  املتحـــدة ومكتبهـــا 
والجرميـــة، وبرنامج األمـــم املتحدة املعني 
بفـــريوس نقص املناعـــة )األيـــدز( والبنك 

الـــدويل ومنظمة الصحـــة العاملية.
ال يـــزال تعاطـــي املخـــدرات والعقاقـــري 
املخـــدرة يحصد ســـنويا ما بـــني )95,000 
– 226,000( مـــن الفئة العمرية من ســـن 
) 15 -64 ( عامـــا ويف إحـــدى الدراســـات 
الخاصـــة بالتعاطـــي ثبـــت بـــأن مـــا بني 
)162- 324( مليون شـــخص قد تعاطى عىل 
األقـــل مخدرا واحـــدا من فئـــات : القنب 
)تصنيعية(  األفيونيات  ومثيـــالت  )طبيعية( 
أواملنشـــطات  )تصنيعيـــة(  أوالكوكابـــني 

األمفتامينيـــة )تخليقية أوتشـــيدية( مرة يف 
الســـنة وهذا الرقم يعـــادل تقريبا )%0,3( 

مـــن ســـن )15-64( عام. للفئة 
قـــد أوردت تقارير مكتب األمـــم املتحدة 
املعنـــي باملخـــدرات والجرميـــة الزيـــادة 
املضطردة يف اإلنتـــاج التصنيعي )الكوكايني، 
أوالتشـــيدي  التخليقي  واإلنتاج  األفيونيات( 
للعقاقـــري وشـــبيهات األفيونيـــات وبصفة 
خاصة املنشـــطات األمفتامينيـــة، حيث تم 
ضبـــط )144( طنـــا نصـــف هـــذه الكمية 
الكمية  وربع  األمريكيـــة  املتحدة  بالواليات 
يف منطقة الرشق األوســـط ومنطقة آســـيا 
تم  آســـيا، كا  غـــرب  الوســـطى وجنوب 
ضبط كميـــات كبـــرية من االكســـتازي يف 
منطقـــة رشق وجنوب رشق آســـيا وجنوب 
رشق أوروبـــا، وأوروبا الغربية والوســـطى، 
كا ظهرت إســـاءة اســـتعال املنشـــطات 
التـــي تـــرصف ملـــن يعانـــون مـــن نقص 
وبوصفة  الحـــاالت  حســـب  وذلك  االنتباه 
طبيـــة يف األمريكتني الشـــالية والجنوبية. 
ألن معظـــم الفئـــات التـــي ورد ذكرهـــا 
يتـــم إنتاجها إمـــا تصنيعيا مبعالجـــة املادة 
املخـــدرة الطبيعيـــة مثـــل األفيونيات من 
الكوكا  أوراق  مـــن  والكوكايـــني  األفيـــون 

وزيـــت الحشـــيش مـــن راتنج الحشـــيش 
وإمـــا تخليقيـــا مـــن ســـالئف وكياويات 
واملهبطات  األمفتامينيـــة  املنشـــطات  مثل 
واملنومـــات واملهلوســـات إنتاجـــا مرشوعا 
)رشكات إنتـــاج األدويـــة( أوغـــري مرشوع 
باملختـــربات الرسية ولعل الجـــدول يوضح 
الفئات خالل  لهـــذه  املـــرشوع  اإلنتاج غري 
العـــرش ســـنوات املاضيـــة وذلك حســـب 
دراســـة مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعني 
باملخـــدرات والجرميـــة وذلـــك ىف إطـــار 
اســـرتاتيجية خفض العرض وخفض الطلب.
إن معالجـــة املخـــدرات الطبيعيـــة )أصل 
بواســـطة  أوالتخليقية  أوالتصنيعية  نبـــايت( 
كياويـــات وســـالئف لتحويلهـــا إىل املادة 
أوالعقـــار املؤثـــر عـــىل الحالة النفســـية، 
وعمليـــة تحويـــل املخـــدرات الطبيعية إىل 
تصنيعيـــة رمبـــا تحتـــاج إىل مـــادة واحدة 
أوســـليفة بعينهـــا إال أن العقاقـــري املؤثرة 
عـــىل الحالـــة تحتـــاج إىل أكر مـــن مادة 
أو ســـليفة لتشـــييد أوإنتاج عقـــار مل يكن 
موجـــودا أصـــال يف الطبيعـــة األمـــر الذي 
أدى إىل تشـــديد الرقابـــة عىل الســـالئف 
غري  اإلنتاج  يف  املســـتخدمة  والكياويـــات 
املـــرشوع للمخـــدرات والعقاقـــري املؤثرة 

السـالئــف والكيماويات...
والتحديات املاثلة

 ا.د عمر األصم
كلية الرشطة
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عىل الحالـــة النفســـية إال أن نقاط الضعف 
اإلنتـــاج  واتجاهـــات  بطـــرق  املصاحبـــة 
واإلتجـــار باملـــواد الكيميائيـــة مكنت من 
ترسبهـــا إىل مختربات اإلنتـــاج غري املرشوع 

العقلية. واملؤثـــرات  للمخـــدرات 
للســـالئف  املتزايـــد  االســـتخدام  إن 
والكياويـــات املوظفة يف إنتاج املنشـــطات 
عقـــار  خاصـــة  وبصفـــة  األمفتامينيـــة 
األكتســـازي وتنامـــي تعاطيها بـــني الفئات 
بالضالعني  العمريـــة )15-64(عاما دفعـــت 
يف إنتاجهـــا غـــري املـــرشوع التوجـــه نحو 
اســـتخدام ســـالئف كانت مدرجة بالجدول 
الثاين وفـــق ما نصت اتفاقيـــة 1988 والتي 
الســـالئف والكياويات إىل قسمني  قسمت 
يضم الجدول األول الســـالئف والكياويات 
الخاضعـــة لرقابـــة أكـــر رصامـــة ويضم 
والكياويات  الســـالئف  الثـــاين  الجـــدول 
األقـــل رصامـــة ، فقررت لجنـــة املخدرات 
إدراج مـــادة )الفافينايل استواســـتونايرتيل 
APAAN( بالجـــدول األول وذلك للحد من 
اإلنتاج غري املرشوع للعقاقـــري األمفتامينية. 
إذ مل تكن هـــذه املادة تســـتخدم يف إنتاج 

املرشوعة. غـــري  األمفتامينية  املنشـــطات 
املراقبة الدولية للسالئف والكياويات:

إن الزيـــادة املضطردة يف إنتـــاج املخدرات 
)الهريويـــن ، الكوكايـــني( والعقاقري املؤثرة 
عىل الحالة النفسية تشـــري إىل زيادة معدل 
تـــرسب الســـالئف والكياويـــات املوظفة 
يف صنـــع املخـــدرات والعقاقري املنشـــطة، 

املهبطة واملهلوســـة.
لقد شهدت صناعة الســـالئف والكياويات 
معدالت إنتـــاج عالية وتحـــوالت جغرافية 
خـــالل العقديـــن املاضيني حيـــث تضاعف 
الجزء  وانتقل  أضعـــاف،  ثالثـــة  إىل  اإلنتاج 

األكـــرب من هـــذا اإلنتـــاج إىل قارة آســـيا 
والتـــي متيـــزت بالصناعـــات الكيميائيـــة 
الناشـــئة من خـــالل مجموعـــات كبرية من 
الذي  األمر  املتنافســـة،  الصغرية  املؤسسات 
أدى إىل معـــدل تـــرسب عـــال للكياويات 
املخدرات  إنتاج  يف  املســـتخدمة  والسالئف 
والعقاقـــري املؤثرة عىل الحالة النفســـية إىل 
مختـــربات اإلنتاج غري املـــرشوع لهذه املواد 
والعقاقـــري، كـــا أدت التجارة بالســـالئف 
والكياويـــات إىل نشـــاط التجـــارة عـــرب 
العبـــور وظهور  زيـــادة دول  الحدود وإىل 
وســـطاء تجارة املـــواد الكيميائية إىل زيادة 
معدالت ترسب الســـالئف والكياويات إىل 
للمخدرات  املـــرشوع  غري  اإلنتاج  مختربات 
والعقاقـــري املؤثرة عـــىل الحالة النفســـية، 
وألن هنالـــك إتجـــارا مرشوعا للســـالئف 
والكياويـــات فقد تركـــزت أهمية املراقبة 
التجـــارة املرشوعة  تتبع ورصـــد حركة  يف 
مـــن خـــالل املعلومـــات التـــي تقدمهـــا 
الـــدول إىل مكتـــب األمم املتحـــدة املعني 

والجرمية. باملخـــدرات 
لهذه  املصـــدرة  الدول  عـــدد  لقد تضاعف 
املواد وكذلـــك الدول املســـتوردة لها، فقد 
كانت أكرب صادرات الســـالئف والكياويات 
إىل دول قارة آســـيا حيـــث بلغت 93% تليها 

أوروبا وأمريكا الشـــالية.
وتختلف االحتياجـــات املرشوعة لكل دولة 
عن األخرى من الســـالئف والكياويات إال 
أن حجم التجارة يف الســـالئف والكياويات 
الثاين  بالجـــدول األول والجـــدول  املدرجة 
والخاضعـــة للرقابـــة الدوليـــة بلغت %93 
وذلـــك للقيمـــة االقتصاديـــة العالية لهذة 
املـــواد املدرجـــة بالجدول األول )اســـتك 
الهريوين(  وتســـتخدم يف صناعـــة  انهدريد 

برمنجات البوتاســـيوم )صناعـــة الكوكايني( 
املنشـــطات  صناعـــة  والســـيدوافيديرين 

. مينية مفتا أل ا
املواد  تـــرسب  الرغـــم مـــن عمليات  عىل 
إىل  والكياويات(  )الســـالئف  الكيميائيـــة 
للمخدرات  املـــرشوع  غري  اإلنتاج  مختربات 
والعقاقـــري إال أن الرقابـــة عـــىل التجارة يف 
الســـالئف والكياويات أحدثت أثرا واضحا 
يف نقصـــان معدل التـــرسب إىل اإلنتاج غري 
املـــرشوع وبصفـــة خاصة تجفيـــف مواد 
صناعـــة الهريويـــن، الكوكايـــني، ســـالئف 
واملثامفتامـــني،  امليثـــادون،  االكســـتازي، 
وانحســـار إنتاج مـــادة )ل.س.د( من خالل 
الســـليفة  اللســـريجك  تجفيـــف حامـــض 

 . إنتاجها  ىف  األساســـية 
توفر هذه  انخفض  لذلـــك  وكنتيجة طبيعية 
إىل  أدى  الـــذي  األمر  والعقاقري  املخـــدرات 
ارتفاع أســـعار ســـالئفها وكذلك أسعار هذه 
املـــواد وألن تجـــارة املخـــدرات والعقاقري 

هي تجـــارة رائدة لجـــأ أصحابها إىل:
مل . 1 جديـــدة  ســـالئف  اســـتخدام 

)الفافينايل  مثـــل:  قبل  تســـتخدم من 
استواســـتونايرتيل APAAN( ميثلـــني 
ديوكـــس فينايل بروبانـــول وامليثامني 

إلنتـــاج املنشـــطات األمفتامينيـــة.
التوجـــه إىل دول عبـــور جديدة تتميز . 2

الســـالئف  الرقابة عىل  أنظمة  بضعف 
 . والكياويات 

متخصصة . 3 إجرامية  عصابـــات  توظيف 
والكياويات،  الســـالئف  اســـترياد  يف 
إلخفـــاء  وهميـــة  رشكات  إنشـــاء 
الواردات غري املرشوعة من الســـالئف 

ت،  يا لكياو ا و
الدولة . 4 داخـــل  مـــن  فئات  توظيـــف 

لعمليات الترسيب الداخيل للســـالئف 
والكياويـــات ومن ثـــم تهريبها الحقا 
إىل الجهـــات املعنية بإنتـــاج املخدرات 

قري. لعقا وا
اســـتخدام اإلنرتنـــت ىف البحـــث عن . 5

املســـتحرضات الصيدالنية التى تحتوى 
تركيبتها الســـالئف التى تســـتخدم ىف 

إنتـــاج العقاقري. 
الصيدالنية . 6 املســـتحرضات  اســـتخدام 

األفيدروين  مـــاديت  عىل  تحتوي  والتي 
والسيدوافيديرين.
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ساعات العمل:

االحد - الخميس 8 صباحا إىل 1 مساء

االثنني - الثالثاء - االربعاء 5 مساء إىل 8 مساء

هاتف : 44878766)974+( - 44878799)974+(

فاكس : 44116157)974+(

الربيد االلكروين: info@weyak.qa ص.ب.7409

خط االستشارات : االحد - الخميس من 3:00 م إىل 9:00 مساء   44878722

8009395





يعد قسم التدريب يف أي مؤسسة 
نجاحها  لضـــان  األســـاس  الحجـــر 
واســـتمراريتها وخاصـــة يف ظـــل التطور 
الهائل الذي يشـــهده عاملنا املعارص يف كافة 
املجـــاالت. األمر الذي يتطلـــب مواكبة هذا 
التطـــور من خالل رفع مســـتوى أداء وكفاءة 
العاملني وتعزيز قدراتهـــم وتنمية مهاراتهم 
الرضورية يف  واالتجاهات  املعارف  وإكسابهم 
عملهم. وإدراكا مـــن اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات التي أولـــت أهمية خاصة لعنرص 
التدريب فقد أنشـــأت قســـا جديدا مهامه 
تدريـــب وتأهيل كافـــة أفراد منتســـبيها، 
وســـنلقي الضـــوء يف هذا العـــدد عىل هذا 
القســـم من خالل التعرف عىل اختصاصاته 
وأهدافـــه وأنواع الدورات التي ينفذهـــــا . 

يقوم قســـم التدريب باإلدارة العامة ملكافحة 
املخـــدرات بالعديد من املهام املســـندة إليه 
كإعداد وتأهيل الكـــوادر البرشية املتخصصة 
حيث يتـــوىل تدريب أفـــراد الرشطة الجدد 
من ضبـــاط وضباط صف وأفـــراد املكافحة 
عىل عمليات البحث والتحـــري واملداهات 
إجراءات  القانونيـــة من  واملتابعة واملجاالت 
التفتيش وإذن النيابة واألحكام والشـــهادة ، 

كا يقدم القســـم الربامج التدريبية املتقدمة 
لصقل مهارات العاملني مـــن خالل الدورات 
املدرجة وفـــق أعـــال اإلدارة التي يحتاجها 
امليـــدان وأعال املكافحة حيـــث تم تجهيز 
القسم بالوســـائل والتجهيزات التدريبية من 
قاعة تدريب وتزويدها بالوســـائل التدريبية 
املســـاعدة ألغراض التدريب والتي من شأنها 
تقديـــم أفضل طـــرق التدريـــب املتكامل، 
كا تـــم اعتاد أحـــدث املناهـــج والربامج 
التدريبيـــة والتي يتوىل تقدميهـــا نخبة من 
الضبـــاط واألكادمييني املتخصصـــني يف هذا 

املجال. وهناك العديد مـــن التدريبات التي 
يوفرها هذا القســـم نذكر منهـــا التدريب يف 
مقر العمل والتدريب العســـكري والتدريب 

الريايض.
ووفقـــا للخطة الســـنوية لهذا العـــام، فقد 
نفذ القســـم العديد من الـــدورات التدريبية 
واملحـــارضات وورش العمل وقـــد بلغ عدد 
املستفيدين من هذه املشـــاريع خالل الفرتة 
املمتـــدة من شـــهر يناير إىل شـــهر مايو ما 
يقارب مـــن )970( متدربـــا . ويبني الجدول 

التايل نوع النشـــاط وعدد املســـتفيدين:

عرض: النقيب/ محمد عيال الشمري
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات

قسم التدريب
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات
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قسم التدريب
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات

الشهر
ورش العمل الدورات التدريبيةاملحارضات

اجايل املستفيدون
املستفيدونالعدداملستفيدونالعدداملستفيدونالعدد

33114411287يناير

582000082فرباير

240310200142مارس

92051800213ابريل

144391700446مايو

337976161112970املجموع

ويرشف القســـم عىل إعداد وتدريب الفريق 
الخـــاص والذي يعـــد داعا رئيســـا ألعال 
امليـــدان التي تنفذها اإلدارة حســـب الحاجة. 
كا يهتـــم القســـم بتدريب األفـــراد الجدد 
املنضمني إىل هذا الفريق. وتشـــمل املهام التي 
يؤديها الفريق عـــىل التدريب عىل مداهات 
األشـــخاص وأوكار املجرمـــني والتعـــاون مع 
الجهـــات األخرى يف إحبـــاط عمليات تهريب 
املخـــدرات والعمل عىل تأمـــني الحاية أثناء 
نقل املتهمني، وتوفري قوة مســـاندة لعمليات 

املكافحة. 
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دور قسم األثر
يف عملية مكافحة ومنع تهريب املواد املخدرة

إعداد : د / وائل محمود إسماعيل 
أخصايئ التدريب بقسم األثر

عاملنا  تهدد  التي  القضايا  أخطر  من  املخدرات  انتشار  مشكله  تعد 
العربي ألنها تؤدي إىل أضرار مدمرة عىل املجتمع وخاصة الشباب 
بكافة  منها  الحد  يجب  لذلك  واملستقبل  التنمية  الذين هم صناع 
سوي  جيل  نشأة  عىل  للحفاظ  الجهات  جميع  قبل  من  الوسائل 

يتمتع باألخالق الطيبة.
وأمام هذا الطوفان املتمثل يف مشكلة املخدرات أصبح من الضروري 
أو  الداخلية  وزاره  كانت  سواء  املعنية  األجهزة  جميع  تكاتف 
منظمات املجتمع املدين ووزارة التعليم والتعليم العايل واملؤسسات 
الرهيبة  اآلفة  هذه  ملكافحة  التكاتف  جميعا  عليهم  الدينية،وجب 
التي تؤثر عىل املجتمع ومصالح الدولة بأمنها وإنتاجها واقتصادها.

وإن كان يقع عىل وزاره الداخلية املسؤولية األكرب واملشاركة الفعالة 
لحماية مجتمعنا الغايل من هذا الداء اللعني لذلك وجب علينا بيان 
الدور الكبري الذي يقوم به قسم األثر املسؤول عن تدريب الكالب 
البوليسية وكيفية مساعدته يف الحد من هذه الظاهرة والدور الذي 

يقوم به يف إنقاذ أمن البالد من أخطار املخدرات.
وبداية نتعرف عىل نشأة هذا القسم...
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البوليسية  الكالب  اســـتخدام  تاريخ  يرجع 
يف الرشطـــة القطريـــة إىل ســـنة 1975 م 
حيـــث كان يقتـــرص العمـــل يف تخصص 

واالســـتعراف. األثر  تتبع 
ثـــم تـــم تطوير العمـــل يف هـــذا املجال 
الـــكالب نجاحات متعددة  بعد أن أثبتت 
يف هـــذا التخصصـــات ما دفـــع القيادة 
إىل تطويـــر العمل يف هذا املجال بإرســـال 
املتقدمة يف  الـــدول  بعثات تدريبيـــة إىل 
هـــذا املجال ملواكبـــة التطـــور ونتج عن 
ذلـــك تأهيل بعـــض املدربـــني القطرين 
عـــىل تخصصـــات حديثـــة مكنتهـــم من 
فتـــح مجـــاالت حديثة مثـــل البحث عن 
املتفجرات  عـــن  والكشـــف  املخـــدرات 
واســـتخدام الـــكالب يف تأمني املنشـــآت 
الهامـــة واســـتخدام الـــكالب يف مواجهة 
الكـــوارث وتطويـــر العمـــل يف مجـــال 
االســـتعراف بالفرقـــة الحديثـــة عن بنك 

. الروائح 
كا يقوم القســـم باملعونـــة يف املحافظة 
مكافحـــة ظاهرة  ناحية  مـــن  البيئة  عىل 

الـــكالب الضالة.

أسباب استخدام الكالب 

 حاسة الشم 
Ó  متتلـــك الـــكالب قـــدرات ذاتية عىل

األداء كجهاز حســـاس، ومن املعرتف 
بـــه بدرجة كبـــرية أن الكلـــب قادر 
بشـــكل كبري عىل الكشـــف عن أثار 
وتختلف  معينـــة  لروائـــح  دقيقـــة 
عوامـــل الوراثة والـــذكاء والتدريب 
باختـــالف الكلب، وليس هناك شـــك 
قدرات  يحســـن  الدوري  التمرين  أن 
وقدرات  الكلـــب وعقله  لدى  العمل 

أنفه عـــىل التمييز بـــني الروائح.
Ó  الـــدور الشـــمية  الخاليـــا  تلعـــب 

الكالب  شـــم  عمليـــة  يف  األســـايس 
كبرية  تشـــغل مساحة  للرائحة حيث 
جدا باملقارنة باملســـاحة التي تشغلها 
عند اإلنســـان، فالخاليا الشـــمية عند 
الـــكالب لونهـــا بني بســـبب كثافة 

هـــذه الخاليا التي تشـــغل مســـاحة 
عبـــارة عن محـــارات شـــمية إذا 

مـــا تم فردهـــا فهي تســـاوى 
الكلـــب  جســـم  مســـاحة 

عدد  ويبلـــغ  الخارجـــي 
الخاليـــا الشـــمية عند 
خلية   200.000 الكلب 
يف كل ســـنتيمرت مربع. 

Ó  تســـتطيع الـــكالب أن
يف  معينة  رائحـــة  تجد 
منطقـــة مليئة بالروائح 

إىل  ويشـــار  األخـــرى، 
هذه القدرة بشـــكل شـــائع 

التمييز. بالقـــدرة عـــىل 
Ó  يســـتطيع الكلـــب أن يشـــم يف كل

فأكر  يـــاردة   60 مقـــدار  اتجاه 
وهـــو بذلـــك يعمـــل كـــرادار 
ميســـح األرض يف كل االتجاهات 
يشـــم  أن  كذلـــك  ويســـتطيع 
األشـــياء عىل بعد 16 بوصة عن 

ســـطح األرض .

حاسة السمع 
Ó  إن قدرة اإلنســـان عىل الســـمع

تبـــدأ عنـــد حـــوايل 20 وتنتهي 
الثانية  ذبذبـــة يف  عنـــد 20000 
أمـــا الـــكالب فـــإن قدرتها عىل 
الســـمع تبـــدأ عند حـــوايل 20 
من  أكـــر  إىل  ترتفـــع  ولكنهـــا 

30000 ذبذبـــة يف الثانيـــة .
Ó  يجب الذبذبات  إىل  وباإلضافـــة 

أن نأخـــذ يف االعتبار الطبقة، 
الصـــوت هـــي  وطبقـــة 

نوعيتـــه التـــي تعتمد 
الـــرتددات  رسعة  عىل 
فنحـــن  )الذبذبـــات( 
نســـمع بشـــكل أفضل 
 2000 تـــردد  عنـــد 
ذبذبـــة يف الثانيـــة أما 

عنـــد  ســـاع  أفضـــل 
تردد  فهـــو عنـــد  الكلـــب 
الثانيـــة. يف  ذبذبـــة   4000

أثبتت التجارب تفوق 
الكالب عىل أجهزة شم 

املخدرات الحديثة 
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القدرات البدنية 
ببنيان  الـــكالب  تتمتـــع 
قـــوي يتيـــح لهـــا مواجهة 
وميكن  الطبيعيـــني  اعدائهـــا 
االســـتفادة من ذلـــك يف قدرة 
الكلب عـــىل املطاردة والرسعـــة الفائقة 
التـــي يطـــارد بها حيـــث تبلـــغ رسعة 
الكلـــب يف املطاردة عرش ثـــواين يف املائة 
وقوة عقـــر الكلـــب تســـاوى 340 كيلو 

. جرام 

املربرات الدولية الستخدام 
الكالب يف البحث عن املخدرات

الجنائية  الدوليـــة للرشطة  قامت املنظمة 
]االنرتبـــول[ عـــام 1971 خـــالل الدورة 
االربعـــني للجمعيـــة العامـــة للمنظمـــة 

الكالب  اســـتخدام  حول  دراســـة  بإعداد 
املخـــدرات وانتهـــت  البحـــث عـــن  يف 
الدراســـة إىل ان الـــكالب تعترب مســـاعدا 
البحث عن  اساســـيا للجهات األمنيـــة يف 
املخـــدرات ومواجهتها وتـــم التوصل إىل 
اســـباب هامه ومســـاعده يف اســـتخدام 

وهي: املجـــال  هـــذا  يف  الكالب 
Ó  توفري الوقت واملجهـــود عىل القامئني

التجارب  اثبـــت  العمـــل حيث  بهذا 
ان الكلب يســـتطيع فحـــص 400 – 
500 طرد خالل نصف ســـاعة وهذه 
العمليـــة تســـتغرق عدة ايـــام من 
التفتيش  طريق  عن  املســـؤولني  قبل 

ليدوي. ا
Ó  مخازن إىل  الوصـــول  ســـهولة 

باطن  يف  املدفونـــة  املخدرات 
الـــكالب  بواســـطة  األرض 
وذلك ميثل ســـهولة بالنســـبة 
للكالب نظـــرا العتادها عىل 
املتصاعدة  األبخرة  استنشـــاق 

من املـــواد املخـــدرة املدفونة 
يف باطن األرض وهـــو ما يعترب 

واملجهود. للوقـــت  انجازا 

Ó  تفـــوق الـــكالب عـــىل أجهـــزه شـــم
املخـــدرات الحديـــث وهـــو مـــا أثبتتـــه 
األجهـــزة  ألن  الكثـــرية  التجـــارب 
ـــكان  ـــىل كل م ـــا ع ـــتوجب مروره يس
ـــا   ـــراد تفتيشـــه وهـــذا يســـتغرق وقت ي
طويـــال أمـــا الـــكالب فإنهـــا تتوجـــه 

مـــن تلقـــاء نفســـها إىل الرائحـــة .

دور الكالب البوليسية يف 
مكافحة املخدرات

يف ظـــل عـــرص العلـــم الحديث الذي نعيشـــه 
وظهـــور أجهـــزة جديـــدة الكرتونيـــة لديهـــا 
ـــن  ـــة م ـــح املنبعث ـــدرة عـــىل شـــم الروائ الق

اليزال كلب الرعي األملاين 
هو األول يف معظم 

مجاالت العمل الشرطي
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املخـــدرات واستكشـــافها إال أنـــه 
البوليســـية  للـــكالب  اليـــزال 
ـــث إن  ـــال حي ـــذا املج ـــوق يف ه التف
حاســـة الشـــم التـــي وهبهـــا اللـــه 
لهـــا ولياقتهـــا البدنيـــة العاليـــة 
األماكـــن  تفتيـــش  مـــن  متكنهـــا 
ــا  ــها والتحـــرك بينهـ ــراد تفتيشـ املـ
بســـهولة مهـــا ضاقـــت هـــذه 
األماكـــن وإعطـــاء نتائـــج إيجابيـــة 
املخـــدرة  املـــواد  وجـــود  عـــىل 
ــري  ــكالب توفـ ــتطيع الـ ــث تسـ حيـ
ـــات  ـــال عملي ـــد لرج ـــت والجه الوق
ـــتطيع  ـــل تس ـــدرات ب ـــة املخ مكافح
املـــواد  إىل  اإلرشـــاد  الـــكالب 
يتطـــرق  مل  أماكـــن  يف  املخـــدرة 
اليهـــا رجـــال املكافحـــة مـــن قبـــل 
ـــاء  ـــتطيع أثن ـــكالب تس ـــث ان ال حي
تفتيـــش مـــكان معـــني مثـــل بيـــت 
أو مـــكان مـــا أن تقودهـــا رائحـــة 
ـــزل  ـــكان آخـــر كمن املخـــدرات إىل م
ـــكان  ـــف يف م ـــيارة تق ـــاور أو س مج
آخـــر ويكتشـــف املـــواد املخـــدرة 

ــا. بداخلهـ
أن  لنـــا  يتضـــح  ســـبق  ومـــا 
كالب املخـــدرات تســـاعد رجـــال 
ــة  ــم القرينـ ــىل تقديـ ــة عـ املكافحـ
ويـــرس  بســـهولة  القضـــاء  إىل 
للداللـــة عـــىل تهريـــب املخـــدرات 
أو اإلتجـــار فيهـــا وال يتـــم هـــذا 
إذا مل يتـــم االســـتعانة بالـــكالب 
ــده  ــب يرشـ ــف الكلـ ــة فأنـ املدربـ
إىل األماكـــن التـــي تســـتعي عـــىل 
ــا  ــول إليهـ ــة الوصـ ــال املكافحـ رجـ
ــة  ــدرة املدفونـ ــواد املخـ ــل املـ مثـ
يف باطـــن األرض عـــىل مســـافات 
ليســـت بالقليلـــة ولكـــن تكـــون يف 
غايـــة الســـهولة بالنســـبة للكلـــب 
تعطـــي  إنهـــا  حيـــث  املـــدرب 
ـــح  ـــبب الواض ـــة الس ـــال املكافح رج
ــياء  ــش األشـ ــه لتفتيـ ــذي يدفعـ الـ
ـــى  ـــب وأعط ـــا الكل ـــك فيه ـــي ش الت
ـــة  ـــود رائح ـــىل وج ـــة ع ـــارة قوي إش

ــدرة. ــواد املخـ ــبه املـ ــة تشـ معينـ
أن  يجـــب  أساســـية  شـــروط 
الشـــرطة  كلـــب  يف  تتوافـــر 

: وهـــى 
أوال: القوة الجسمانية: 

الـــكالب  يف  تتوافـــر  أن  يجـــب 
املســـتخدمة يف األعـــال الرشطيـــة 
ــن  ــا مـ ــانية تجعلهـ ــوة الجسـ القـ
حيـــث شـــكلها وقوتهـــا رهبـــة 
ــني  ــب الخارجـ ــن جانـ ــا  مـ وخوفـ
عـــن القانـــون مـــا يحقـــق األثـــر 

املطلـــوب مـــن اســـتخدامها .
ثانيا: االستعداد الفطري 

للكلب للعمل الشرطي:
ـــكالب  ـــب ال  أصبحـــت أقســـام تدري
ـــازة يف  ـــات املمت ـــن النوعي تبحـــث ع
جميـــع أنـــواع الـــكالب وال ينفـــي 
هـــذا قـــدرات أنـــواع بعينهـــا مـــن 
الـــكالب، حيـــث ال يـــزال كلـــب 
يف  األول  هـــو  األملـــاين  الرعـــي 
معظـــم مجـــاالت العمـــل الرشطـــي.
ثالثا: أن يكون من األنواع 

املستخدمة يف العمل:
لحاســـة  الـــكالب  اســـتخدام  إن 
ـــري وعـــىل  شـــمها متطـــور بشـــكل كب
ـــكالب  ـــواع ال هـــذا فـــإن أفضـــل أن
املســـتخدمة يف األعـــال الرشطيـــة 
التـــي تقتـــيض توافـــر هـــذه الحاســـة 
هـــي كالب الرعـــي والصيـــد ألن 
ــأت  ــات مل تـ ــذه النوعيـ ــاح هـ نجـ
مـــن فـــراغ بـــل هـــي نتيجـــة 
خـــربات ســـنوات طويلـــة عـــىل 

ــدويل. ــتوى الـ املسـ
رابعا: الجرأة والشجاعة:

يجـــب أن يكـــون الكلـــب املســـتخدم 
العمليـــات الرشطيـــة جريئـــا  يف 
ـــوف  ـــه الخ ـــى ال ينتاب ـــجاعا حت وش
والهلـــع ويجـــب تدريـــب الـــكالب 
تفشـــل  ال  حتـــى  ذلـــك  عـــىل 
واســـتبعاد  الفعليـــة  العمليـــات 
الـــكالب التـــي ال يتوافـــر فيهـــا 

ــرشط. ــذا الـ هـ

الـــكالب  اســـتخدام  مجـــاالت  تتعـــدد 
املخـــدرات فهـــي تســـتخدم  يف مكافحـــة 
امتعـــه  مـــن حيـــث فحـــص  املطـــارات  يف 
الـــركاب والبضائـــع والطائـــرات وكذلـــك 
الربيـــة  واملنافـــذ  املـــوائن  يف  تســـتخدم 
العقابيـــة  املؤسســـات  وداخـــل  والربيـــد 

املخـــدرات. دخـــول  ملنـــع 
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نؤمـن يف مركـز دعم للصحة السـلوكية بخلق مناخ للتنمية وتعزيز السـلوك 
لتأهيـل  السـليمة. ونسـعى  الفطـرة  يتفـق مـع  الـذي  القويـم واإليجـايب 
البيولوجيـة, والتوافـق  التكيـف مـع طبيعتهـم  القـدرة عـى  مـن فقـدوا 
مـع املجتمـع مـن الناحيـة النفسـية والرتبويـة واالجتامعيـة للحفـاظ عـى 
تحقيـق طموحاتهـم  عـى  ومسـاعدتهم  املجتمـع,  يف  السـوية  الشـخصية 
وإعـادة دمجهـم يف املجتمـع مـن جديـد , بهـدف الحيلولـة دون وقوعهـم 

فريسـة لالنحـراف السـلويك أو مظاهـر اضطرابـات الهويـة الجنسـية.



العمل الجاعي
روح  واإلرشـــادي  الكشفي  النشـــاط  ينمي 
األطفال  لـــدى  املســـؤولية  القيادة وتحمل 
ويعزز االنتـــاء إىل الجاعـــة والتعاون بني 
من  وذلك  الواحـــدة،  املجموعـــة  أعضـــاء 
خـــالل اتفاقهم عىل تســـمية قائـــد ينوب 
األخرى  املجموعـــات  أمام  عنهم وميثلهـــم 
والتي تتكـــون من 5 إىل 8 أعضـــاء ما يؤدي 
إىل حســـن اســـتغالل العمل واالستفادة من 

الخـــربات والطاقات. 
العمل  مميـــزات  املتخصصون  أوجـــز  وقد 
التعـــاوين يف املجموعـــات الصغـــرية، عىل 

التايل:  الشـــكل 
إتاحة الفرصـــة لكل طفـــل أن يؤدي  ◄

واجبه ويقوم مبســـؤولياته كاملة تجاه 
. عته جا

االســـتفادة مـــن قدراته مهـــا كانت  ◄
ضعيفـــة لتحقيق األهداف املنشـــودة 

ضمـــن املجموعـــات الصغرية.
تنميـــة شـــعور االنتـــاء مـــن خالل  ◄

تعليمه أســـس الرتبية الوطنية وتعزيز 
الســـعي  مـــن خالل  املنافســـة  روح 
األوىل  املراتـــب  لتحقيـــق  املســـتمر 
يف األنشـــطة املختلفـــة ليجعـــل علم 

مجموعتـــه يف الصـــدارة.
احرتام القائد

يحث النشـــاط الكشـــفي واإلرشـــادي عىل 
تعليـــم الطفل احـــرتام الكبري مـــن خالل 
تنشـــئته عىل طاعة أوامر قائـــد املجموعة 
التي ينتمي إليهـــا واتباع تعلياته، ما يحفزه 
عـــىل تطبيق مفهوم القـــدوة واحرتامها. ويف 
هذا اإلطـــار، ينصح علاء النفـــس الوالدين 

بإتاحـــة املجـــال لطفلها باختيـــار قدوته 
بنفســـه بدون تأثري منها عىل قـــراره. ومن 
جانـــب آخـــر، يؤكد النشـــاط عـــىل صفة 
عطف الكبري عىل الصغري مـــن خالل إرساع 
األطفـــال األكرب ســـنا يف تقديم يـــد العون 
واملســـاعدة لألعضاء الصغار عنـــد الحاجة.

تنمية الروح الوطنية
يؤكد علاء النفس عىل أن مشـــاعر االنتاء 
لدى األطفـــال تكون يف أعـــىل درجاتها أثناء 
قيامهـــم برتديـــد النشـــيد الوطنـــي خالل 
مراســـم رفع العلم. وللعلم مراســـم خاصة 
يتعلم منها الطفـــل حب الوطـــن، أبرزها: 
أخـــذ وضـــع االســـتعداد وأداء التحية عند 
رفـــع العلم، مـــع اإلشـــارة إىل أن رفع العلم 
يجـــب أن يتم برسعـــة اعتزازا وفخـــرا به. 
ويف املقابـــل، يكون إنزال العلـــم ببطء حزنا 

الحـركـة الكشفية...
من أجل مجتمع أفضل

د عائشة الكعبي
مساعد املفوض العام لشؤون املرشدات

جمعية الكشافة واملرشدات القطرية

النشـــاط الكشـــفي واإلرشـــادي لـــه أهـــداف تربويـــة عـــدة، تتلخـــص يف حـــث الطفـــل 
بعـــادات وتقاليـــد  االلتـــزام  إىل  دينـــه ودفعـــه  قيـــم  شـــخصيته وتعليمـــه  بنـــاء  عـــىل 

مجتمعـــه.
النشاط الكشفي واإلرشادي تطوعي يهدف إىل تنمية النواحي اإلنسانية والروح 
الوطنيـــة يف نفـــس الطفـــل، ممـــا يســـاعده عـــىل بنـــاء شـــخصيته ويدفعـــه إىل خدمـــة 
املجتمع من النواحي البيئية والصحية واالجتماعية. ويف هذا اإلطار، يؤكد علماء 
النفـــس عـــىل أن تنشـــئة الطفـــل عـــىل قواعـــد النظـــام الكشـــفي واإلرشـــادي امللتـــزم 
يقلل من تعرضه إىل االنحرافات السلوكية واملشكالت النفسية يف سن املراهقة. 

ويرتكز النشـــاط الكشـــفي واإلرشـــادي عىل مجموعة من األســـس، أبرزها: 
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وأســـفا عىل ذلك، مـــا ينتج عالقـــة خاصة 
بـــني الطفـــل والعلم يشـــعر مـــن خاللها 
باالنتـــاء إىل وطنـــه، ويزداد هـــذا االنتاء 

كلـــا انتقل إىل مرحلـــة جديدة. 
الصفات العرش

الكشـــفية  بالفرق  الطفل  التحاق  يســـاعد 
أو اإلرشـــادية يف املدرســـة األم عىل اكتشاف 
بذور الصفات الحميدة يف شـــخصية طفلها 

وهي: وتنميتها، 
الرشف: تلزمـــه هذه الصفـــة باحرتام  ◄

حقوق اآلخرين والحفـــاظ عىل أمانات 
الغري وأدائهـــا يف مواعيدها.

االلتـــزام: تحث هذه الصفـــة عىل أداء  ◄
الواجـــب وتحمـــل املســـؤولية كاملة 
تجاه الجاعـــة، مبا يؤهـــل الطفل أن 
يكون عضـــوا منتجا ونـــواة صالحة يف 

. ملجتمع ا
االقتصاد وعـــدم التبذير: يتعلم الطفل  ◄

هذه الصفة يف ســـن مبكـــرة للحفاظ 
عىل النعـــم واالقتصاد.

النفـــع وحب الخـــري: صفـــة تجعله  ◄
يشـــعر أنه عضـــو نافـــع يف جاعته، 
فتظهـــر يف الحاالت الطارئـــة واألعال 
التطوعيـــة )مســـاعدة املحتاجـــني أو 
إســـعاف املصابني أو العنايـــة باملرىض 

الســـن(. وكبار 
الطاعـــة: صفة ينتهجهـــا الطفل تجاه  ◄

قائد املجموعة التي ينتمـــي إليها، فال 
يخالـــف أوامره وينفـــذ تعلياته مها 

الظروف. كانت 
الصداقـــة: صفـــة تدعو إىل اكتشـــاف  ◄

البيئـــة املحيطة وتبـــادل الخربات بني 
املجموعات الصغـــرية لتحقيق أهداف 

النشـــاط واستمراره.
اإلخـــالص: من مظاهرها إنـــكار الذات  ◄

الذي يدعـــم أوارص الصداقة بني أطفال 
املجموعـــة الواحـــدة، رافعني شـــعار 

»الـــكل يف واحد«.
النظافـــة الشـــخصية: من بـــني أهم  ◄

النشـــاط  عليها  التـــي يحث  الصفات 
 . واإلرشادي  الكشـــفي 

االبتســـامة: يجـــب أن يكـــون طفل  ◄
االبتســـامة  دائم  بشوشـــا  الكشـــافة 
واملـــرح، ما يضفي مزيدا من الشـــعور 

الغري. لـــدى  واملحبة  بالتفـــاؤل 
الكشـــفي  ◄ النشـــاط  يلـــزم  األدب: 

واإلرشـــادي الطفـــل بتعاليـــم األدب 
واألخالق، فـــال يجوز له أن يســـب أو 
يشـــتم غريه حتى لو أخطأ يف حقه بل 
عليـــه نصح املخطـــئ بطريقـــة مهذبة.

رسائل لألمهات
بالفرق  ◄ االلتحاق  شـــجعي طفلك عىل 

املدرســـة،  الكشـــفية واإلرشـــادية يف 
وناقشـــيه يف ما يقوم بـــه يوميا ومدى 
االســـتفادة منه يف صالح األرسة وخدمة 

. ملجتمع ا
راقبـــي التغيريات اإليجابية يف ســـلوك  ◄

طفلك واملكتســـبة من التحاقه بالفرق 

املدرســـة،  الكشـــفية واإلرشـــادية يف 
واعمـــيل عـــىل تنميتها والثنـــاء عليها 
أمام أفـــراد العائلة، ما يشـــجعه عىل 

وااللتزام. االســـتمرار 
ال تقلقـــي مـــن تأثري التحـــاق طفلك  ◄

فقد  الدرايس،  بالكشافة عىل مســـتواه 
أكـــد املتخصصـــون عىل أن النشـــاط 
الكشفي واإلرشادي يســـاعد الطفل يف 
اكتشـــاف جوانب جديدة يف شخصيته 
تؤهله لتحقيـــق نتائج دراســـية أفضل.

واجباتـــه  ◄ أداء  لطفلـــك  اســـمحي 
ومســـؤولياته تجـــاه مجموعتـــه، وال 
تفـــريض عليـــه املزيـــد مـــن القيـــود.

عـــربي لطفلك عـــن مشـــاعر الفخر  ◄
واالعتـــزاز مبا يقـــوم به من أنشـــطة 
تجاه مجتمعه عرب اســـتخدام أســـلوب 
الثناء عليه ومكافأتـــه ماديا أو معنويا 

أمـــام أقرانه وأفـــراد عائلته.
واظبي عـــىل حضور اجتـــاع أمهات  ◄

عند  واملرشـــدات  الكشـــافة  أطفـــال 
إليها.  دعوتـــك 

احتفظي بالشـــارات التي يحصل عليها  ◄
طفلك مـــن إنجازاته يف مـــكان بارز يف 

املنزل.
ال تفريض قيودا عىل خـــروج طفلك يف  ◄

رحالت استكشـــافية يحددهـــا له قائد 
الرحالت  إذ تســـاعده هذه  املجموعة، 

عىل بناء شـــخصية استقاللية.
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آفة املخدرات تنترش بشـــكل غري مســـبوق 
يف كثري مـــن بقاع العـــامل، وأصبحت خطرا 
يهدد حياة الكثريين، وتـــرض بعقول األبناء 
بجميع فئاتهم العمرية وتســـبب ملتعاطيها 
- والعيـــاذ باللـــه - مشـــكالت جســـمية 

واقتصادية. واجتاعية  وعقلية  ونفســـية 
ويرى علـــاء االجتـــاع وعلـــاء النفس 
أن وراء انتشـــار املخـــدرات العديـــد من 
األســـباب التي ال ميكن حرصهـــا من بينها 
األرسة  وغيـــاب  والهجرة  والفـــراغ  البطالة 
واإلحســـاس بالضياع وغريهـــا الكثري ، فضال 
عـــن تأثـــري عـــدم الطأمنينة واالســـتقرار 
يف جـــو عائيل مضطـــرب مثري للمشـــاعر 
والعـــداء، والضغـــوط واملشـــكالت التي ال 

مواجهتها. الفرد  يســـتطيع 
وإزاء تفاقـــم واســـترشاء هـــذه الظاهرة، 
كان البـــد لإلعالم عىل اختـــالف تخصصاته 
واهتاماتـــه أن يلعب دوره يف نرش التوعية 
بخطـــورة املخـــدرات وأســـاليب ترويجها 
وســـبل معالجتهـــا وأنواعهـــا وعالمـــات 
متعاطيها عـــىل كافة املســـتويات، وتوعية 
أربـــاب األرس باالهتـــام بأفـــراد أرسهم، 

وإنزال أقىص العقوبـــات بالتجار واملروجني، 
وتكثيـــف مالحقة املتعاطـــني ملعاقبتهم أو 

معالجتهـــم قبل أن يســـتفحل األمر.
 كـــا عليه أن يكون املوجـــه لكيفية توعية 
الشـــباب خصوصا إذا ما وقعـــوا يف الرشاك 
والعمـــل عىل مـــلء الفراغ القاتـــل الذي 
يعـــاين منـــه قطاع الشـــباب مـــن خالل 
النشـــاطات الثقافية واالجتاعية والرياضية 
إىل  إضافة  والجمعيـــات،  املؤسســـات  عرب 
القضاء عىل مشـــكلة البطالة. ويف املجتمع 
الريـــايض الـــذي يســـمو بقيم املنافســـة 
الرشيفـــة والـــروح الرياضية املثـــىل ، كان 
لهذه اآلفـــة حضور يف مشـــاهد وحكايات 
شـــتى أصبح من الواجب إزاؤهـــا أن ننبه 
املؤسســـات الرياضيـــة ألن تلعب دورها يف 

التصـــدي لها.
ولعـــل من أســـوأ اللحظـــات يف تاريخ كرة 

لقدم: ا
اكتشـــاف تعاطي النجم األســـطورة دييغو 
مارادونا للمنشـــطات يف كأس العامل 1994.

 فقبل انطـــالق هذه النســـخة املونديالية، 
فاجأ مارادونـــا العامل كلـــه بلياقته البدنية 

العاليـــة وفقدانه لكثري مـــن وزنه وهاجم 
وقتهـــا النقاد قائـــال “لقد ســـئمت ممن 
يدعونني بالبدين ســـرتون مارادونا يف كأس 
العـــامل 1994، األمـــر الذي دفـــع الجميع 
النتظار ما سيقدمه األســـطورة األرجنتينية.
وقبـــل لقاء منتخب نيجرييـــا يف كأس العامل 
تعاطـــى مارادونـــا عقـــارا لحل مشـــكلة 
جيوبـــه األنفية وقد ســـاعده فعـــال، وقاد 
انتصـــار رائع،  لتحقيقي  الفريق  مارادونـــا 
وبعـــد اللقـــاء تـــم اختيـــار مارادونا من 
ضمـــن 3 العبني لخوض فحص املنشـــطات 
وبالفعـــل قـــدم األرجنتيني عينـــة للجنة 

. لطبية ا
الشـــائعات بأن  بـــدأت  أيام  وبعد عـــدة 
مارادونا فشـــل يف فحص املنشـــطات وبدأ 
كل يشء يف عـــامل كـــرة القـــدم األرجنتينية 
باالنهيـــار، وبحســـب ما أشـــار إليه بعض 
النقـــاد يف عامل كـــرة القدم فهو يعد أســـوأ 
أيـــام األرجنتني كدولة ليس عـــىل الصعيد 

الريـــايض فقط.
 وهنـــاك أيضا النجـــم الربازييل الســـابق 
الـــذي كان حتى وقـــت قريب  أدريانـــو 

 ماجد الخليفي
رئيس تحرير صحيفة أستاد الدوحة 

املخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرات..
اآلفة التي أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقطت املشاهري 
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املخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرات..
اآلفة التي أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقطت املشاهري 

يعد مـــن أفضـــل املهاجمـــني يف العامل، 
إذ اشـــتهر بأهدافـــه الحاســـمة مع إنرت 
ميـــالن اإليطـــايل ومنتخـــب الســـامبا. 
وفجـــأة انقلبت حياة هذا الالعب رأســـا 
عن عقـــب ليتحول إىل عضـــو يف عصابة 

ت. مخدرا
فمن كان يتوقع يومـــا ما أن يكون مصري 
النجـــم الســـابق للكـــرة الربازيلية عىل 
هـــذا النحـــو، أدريانو الـــذي كان راتبه 
يتجـــاوز مائة ألـــف يورو يف األســـبوع 
يعيـــش اآلن يف أحد الشـــوارع الفقرية يف 

ريـــو دي جانـــريو يف الربازيل.
 وألهمية دور الرياضة يف إشـــغال الشباب 
وإبعادهـــم عن االنحرافات الســـلوكية.. 
فقـــد تعاظـــم دور الرياضـــة يف تحصني 
الشـــباب مـــن االنحرافـــات وتعاطـــي 
فراغهم  أوقـــات  وإشـــغال  املخـــدرات 
فيـــا يفيدهـــم ويعـــود عـــىل وطنهم 

والفائدة. بالنفـــع  ومجتمعهـــم 
ويف هـــذا الصـــدد البد مـــن البحث يف 
مارســـة  وغـــرس حب  تنمية  كيفيـــة 
الرياضة يف نفوس األبناء، وكيف نشـــغل 

وقـــت فراغهم ، وكذلـــك يف كيفية جعل 
للوقاية  دافعـــا  أنواعها  بكافـــة  الرياضة 
مـــن املخـــدرات. فضـــال عـــن تكريس 
وتعزيـــز تأثري الرياضة عىل الشـــخص يف 

املخدرات. عـــن  االبتعاد 
ونحـــن يف هذا الصـــدد البد أن نشـــيد 
بجهـــود اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
وجهودهـــا الدؤوبة يف حايـــة املجتمع 
من أخطـــار املخـــدرات ومواجهة مهريب 
ومروجـــي املخـــدرات الذيـــن يحاولون 
نرش الفســـاد والجرمية يف املجتمع وقمع 
كل مـــن يحـــاول إدخال املخـــدرات إىل 
البالد وتحصـــني املجتمع ضـــد تعاطيها 

وأخطارها. بأرضارهـــا  وتوعيتهم 
وأخـــريا ، نقـــول إن االهتـــام الكبـــري 
الذي توليه قيادتنا الرشـــيدة بالشـــباب 
ومنحهم فرصة املشـــاركة يف بناء وطنهم 
هو الـــدرع الحصني الـــذي يقيهم رشور 
هـــذه اآلفة والتطلع إىل املســـتقبل بروح 
التفـــاؤل والعطـــاء وإعـــالء اســـم هذا 

الكثري. منـــا  يســـتحق  الذي  الوطن 
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املخـــدرات لهـــا أرضار متعددة، ســـواء عىل املســـتوى الفـــردي أو االجتاعي، 
وتفشـــيها بني أفـــراد املجتمع يعتـــرب من أخطر األمـــور التي يجـــب الحد منها 
بكافـــة الوســـائل املمكنة، حايـــة لرتابط املجتمـــع وصالحه، ومبـــا أن الرشيعة 
اإلســـالمية اعتنت عناية تامة باإلنســـان، وجـــاءت مقاصد الرشيعـــة لتؤكد هذا 
االهتـــام الذي يتجىل يف حفظ املقاصد الرشعية الخمســـة وهـــي ))حفظ الدين 

وحفـــظ النفـــس وحفظ العقل وحفـــظ املال وحفـــظ العرض((.
قـــال تبارك وتعـــاىل: )وأنفقـــوا يف ســـبيل الله وال تلقـــوا بأيديكـــم إىل التهلكة 

وأحســـنوا إن الله يحب املحســـنني( )ســـورة البقـــرة:195( 
وإذا كانـــت الرشيعـــة قد حرصت حرصا تامـــا عىل حفظ مقاصدهـــا الكلية فإن 
عىل ســـبيل املثـــال اإلرساف يف األمـــور املباحة يعـــد مذموما فكيـــف إذا برشاء 
املخدرات التـــي تذهب العقل واملـــال والدين بل وأحيانا النفـــس والعرض وهو 

عكس ماقصده الشـــارع يف حكمته مـــن حفظ هذه املقاصـــد الكلية. 
وقـــال عليه الصالة والســـالم: )كل مســـكر حـــرام، إن عىل الله عـــز وجل عهدا 
ملن يرشب املســـكر أن يســـقيه من طينـــة الخبال“، قالـــوا: يا رســـول الله، وما 

طينـــة الخبال؟، قـــال:“ عرق أهل النـــار أو عصارة أهـــل النار „ (.
ولتعاطي املخدرات أسباب عديدة نذكر منها عىل سبيل املثال:

ضعف الوازع الديني ◄
الفراغ ◄
حب التجربة ◄
اإلعالم ◄
تنـــاول األدوية املهدئة دون استشـــارة الطبيب ملـــدة طويلة ما  ◄

عليها. الشـــخص  إدمان  إىل  يؤدي 
وجود عصابـــات وتجـــار للمخـــدرات يقومون بالرتويج بشـــتى  ◄

. لطرق ا
إهال الرتبية والرعاية واملراقبة من األهل أو من الوالدين . ◄

هذه بعض األســـباب التي قد تـــؤدي إىل اإلدمان، ويف املقابل حتى وإن أنشـــئت 
املراكـــز العالجيـــة للتخلص مـــن اإلدمـــان، إال أن إرادة وعزميـــة وإرصار املدمن 
نفســـه وصدقه يف تلقي العالج، يلعب دورا اساســـيا يف التخلـــص من هذه اآلفه، 
إىل جانـــب تقوية الوازع الديني، وحســـن الرتبية، وزرع القيم، وحســـن الصحبة 
لهـــا أثر كبري يف حفظ الشـــباب من االنحـــراف ألن الدول اليوم تعـــول عليهم يف 

وتقدمها. تطورها 
والله من وراء القصد..

 أحمد محمد البوعينني 

آفـــــــــــــة 
املخدرات

عايلتناعايلتنا
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متثل الرتبيـــة يف املراحل املبكـــرة من حياة 
الطفـــل دورا مهـــا يف مواجهـــة مواقف 
الحيـــاة، حيـــث أنها هي العنرص األســـايس 
لبناء شـــخصية مـــن جميـــع جوانبها حتى 
يســـتطيع التصدي ملقومات الحياة السلبية 

التي تســـاعد عـــىل االنحراف.
وتعترب املدرســـة إىل جانـــب األرسة إحدى 
املؤسســـات املجتمعية املنـــوط بها تحقيق 
النفي  والتوافـــق  االجتاعيـــة  التنشـــئة 
للطالـــب، والتـــي ينصهر فيهـــا مزيج من 
الثقافـــات واألفـــكار والتوجهـــات، فجميع 
الطلبة يف املدرســـة قادمني من أرس مختلفة 
يف املستوى االجتاعي والثقايف واالقتصادي، 
وعىل املدرســـة دور كبري يف إحتواء كل هذه 
االختالفـــات داخـــل مجتمـــع فرعي وهو 
املدرســـة والســـيطرة عليها، وتوجيهها مبا 
يتفـــق مع تعاليم الرشيعة اإلســـالمية، ومع 
سياســـة التعليم ورؤية قطر 2030، وتوجيه 
الطالب توجيها ســـليا دينيا وفكريا وثقافيا 
بشـــكل علمي ومنظـــم يحصـــن الطالب 
مســـتقبال من مزالق االنحرافات - وال سيا 
يف الوقـــت الراهن الذي يقبـــل فيه النشء 
عىل وســـائل التواصل االجتاعي بشـــغف 
يصعـــب أحيانـــا التحكم معـــه يف التوجيه 
الســـليم من قبـــل األرسة واملجتمع - وذلك 
من خـــالل الحوار مع الطلبـــة وفتح املجال 

أمامهـــم للتعبري عن آرائهم بكافة الوســـائل 
ومبختلـــف األنشـــطة، من أجـــل تصحيح 
الطـــالب ضده،  املنحـــرف وتحصني  الفكر 
والتحذيـــر من أخطاره، وتقويـــم االعوجاج 
القيم  وغـــرس  والربهان،  بالحجـــة  للطلبة 
الدينية والـــوالء واالنتاء والوطنية وتنميتها.

ونضع بعـــض التوصيـــات واملقرتحات التي 
تســـهم يف تحقيـــق األهـــداف املرجوة من 
قبل املدرســـة ملواجهة تحديـــات وتداعيات 
العوملة يف تســـهيل ســـبل االنحراف لبعض 

: لطلبة ا
التدريب املســـتمر للمعلم لتطوير أدائه . 1

ورفـــع كفاءتـــه وقدرته يف اســـتخدام 
املواقـــف التعليمية يف بلـــورة املفاهيم 
والقيـــم املجـــردة إىل واقـــع ملموس، 
بربط موضوعات املناهـــج بواقع الحياة 
بشـــكل مبتكر وبعقلية واعية ومدركة 

لتطـــورات العرص الحـــايل ومتطلباته.
املشـــاركة يف النـــدوات واملؤمترات التي . 2

تســـمح بالتواصل بني الطلبة ومؤسسات 
املجتمـــع ودعـــوة بعض الشـــخصيات 
البـــارزة ملناقشـــة الطلبـــة وتبصريهم 
مبزالـــق االنحـــراف بحرفيـــة واعيـــة 
ومدروســـة، والعمل عىل إشـــاعة ثقافة 
الحـــوار بينهـــم وبني الطلبة، وإفســـاح 
وتوجيهاتهـــم  الطلبـــة  آلراء  املجـــال 

ومناقشـــاتهم بصـــدر رحب.
الســـعي لتوفري مراكز ترفيهيـــة وأندية . 3

علميـــة وثقافيـــة واجتاعيـــة موجهة 
أوقات  لشـــغل  ودينيا  تربويـــا  توجيها 
فراغ الطلبة والشـــباب مبـــا يتوافق مع 
متطلبات جيلهم من وســـائل التشويق 
الجاذبـــة، تحـــت إرشاف وزارة التعليم 
العايل وغريها من مؤسســـات  والتعليم 

املجتمـــع الفاعلة.
تطوير عمـــل االختصـــايص االجتاعي . 4

والنفـــي مبا يتناســـب مع مشـــكالت 
العـــرص املســـتحدثة واالســـتفادة من 
التطـــورات التقنية يف تســـهيل عملهم 
واإلرشاف عليهـــم من قبل وزارة التعليم 
والتعليـــم العايل مبا يحقق االكتشـــاف 
املبكر ألعـــراض االنحـــراف مبكرا من 
أجـــل معالجتها منذ بداياتهـــا والتدخل 
لتفاقمها،  تفاديـــا  للمشـــكلة  املبكـــر 
ودراســـة املشـــكالت التي تـــؤدي إىل 
انقطاع الطلبـــة عن التعليـــم، أو عدم 
االنتظام به، مـــا يتيح الفرصة لاللتحاق 
بالجاعـــات املنحرفـــة، والعمـــل عىل 
التواصل مع الجهـــات املعنية يف الدولة 
والتعاون والتنســـيق للحـــد من ذلك ما 

أمكن حســـب طبيعة املشـــكلة.

 د. حمدة املهندي 
وزارة التعليم والتعليم العايل

دور املدرسة يف حماية النشء

من االنحرافات السلوكية
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الدكتور عبد الرحمن الحرمي

كثـــريا مـــا يطـــرق أســـاعنا مصطلـــح 
انتباهنا  ولطاملا شـــد  الحياتية«،  »املهارات 
عندمـــا نســـمع أحدهـــم يقـــول هـــذا 
املصطلح دون أن يفـــرس لنا املقصود منه، 
ويف تلـــك اللحظـــات نبـــدأ بالتفكـــري ما 
املقصـــود بهـــذه املهارات، وهـــل هنالك 
قامئـــة معينة ومحددة تضم بني أســـطرها 

مســـميات لتلـــك املهارات؟
 يف حقيقة األمـــر أن املهارات الحياتية هي 
القـــدرات التي تســـاعدنا وبشـــكل كبري 
عـــىل التكيف مـــع الحيـــاة ومواجهة كل 
ما يحيـــط بنا بطريقة ســـليمة، واملهارات 
الحياتيـــة تختلـــف ما بني شـــخص وآخر 
وفقا لشـــخصية كل فرد ووفقـــا للظروف 

به. املحيطة 
ســـوف نســـتعرض أهم املهارات الحياتية 
وتطويرها  امتالكهـــا  الفـــرد  عىل  الواجب 
ليك يســـتطيع االرتقاء وتحقيـــق أهدافه، 
ومـــن خالل ذلـــك يعـــود بالنفـــع عىل 

املجتمـــع الذي يعيـــش فيه:
واتخاذ . 1 املشـــكالت  مهارات حل  تنمية 

القـــرار: مـــن املهـــارات الحياتية التي 
يجـــب التعامل معها بحكمة شـــديدة 

للخـــروج مـــن الكثـــري مـــن األزمات 
بأقـــل الخســـائر ومن خـــالل الهدوء 
وتقليـــل تأثـــري القلـــق والتخلص من 

املحبطة. الســـلبية  املشاعر 
اإلبداعي . 2 التفكـــري  مهـــارات  تنميـــة 

الحياتيـــة  املهـــارات  مـــن  والناقـــد: 
العنـــان للتفكري  املهمة والتـــي تطلق 
اإلبداعـــي والخـــروج مـــن الصندوق 
خالل  من  املشـــرتك  العمل  وتعميـــق 
العصـــف الذهنـــي وإيجـــاد الحلول 
اإلبداعيـــة غري الســـطحية والتقليدية 
وعدم  تواجهنـــا،  التـــي  للمشـــكالت 

االستســـالم والتســـليم مبا نســـمع.
االنفعـــاالت . 3 إدارة  مهـــارات  تنميـــة 

ومواجهـــة الضغوط: مـــن يكون قادرا 
قادرا  ســـيكون  انفعاالته  ضبـــط  عىل 
عـــىل التعامل الصحيح مـــع انفعاالت 
بناء  أيضا عىل  قـــدرا  ويكون  اآلخرين، 
عالقات ســـليمة وناجحة مع املحيطني 

بـــه يف مختلف نواحـــي الحياة.
مـــع . 4 التواصـــل  مهـــارات  تنميـــة 

»املهارات  الجاعي  والعمـــل  اآلخرين 
االجتاعيـــة«: فهـــم اآلخريـــن وفهم 

النفســـيات وأمناط الشخصيات وكيفية 
التعامـــل معهـــا، وهذا لـــه تأثري كبري 
الصحية  العالقـــات  تنميـــة  يف  جـــدا 
تأثري  لهـــا  ســـيكون  والتي  الناجحـــة 
إيجايب يف بنـــاء املجتمع وتقوية أوارص 

بنائه. لبنـــات  ومتتني  التعـــاون 
»تطوير . 5 الـــذايت  الوعي  مهارات  تنمية 

الـــذات«: ويتـــم ذلك بجهـــود الفرد 
ثقته  مـــن  تزيد  والتـــي  الشـــخصية، 
قادرة  قوية  شـــخصية  وبناء  بنفســـه، 
الحياتية  املشـــكالت  مواجهـــة  عـــىل 
ووضع الحلول املناســـبة لهـــا وتطوير 
التي  املتقـــدة  الشـــعلة  هـــو  الذات 
ترفـــع من الهمم وتزيد مـــن الدافعية 
األهـــداف  تحقيـــق  إىل  للوصـــول 
أو  منها  الشـــخصية  ســـواء  املنشودة، 

املجتمع. ينشـــدها  التـــي  األهداف 
تنميـــة مهاراتـــه  الفـــرد يف  إن نجـــاح   
الحياتية يعني بناء إنســـان قيـــادي قادر 
لتحقيق  اآلخريـــن  وإقنـــاع  التأثـــري  عىل 
األهـــداف، وكل إنســـان ناجـــح هو قوة 
نجاح  الفـــرد هـــو  فنجـــاح  للمجتمـــع، 

. ملجتمع ا

املهارات الحياتية
وأثرها يف مجتمع آمن ومعافى
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فـــرض الواقـــع املعارص عـــىل العديد من 
األعال التقليدية إنشـــاء وجـــود لها عىل 
اإلنرتنـــت، خصوصا عىل مواقـــع التواصل 
االجتاعـــي إذ إنهـــا أصبحـــت البديـــل 
فمن  الســـابق،  يف  التقليدية  للتجمعـــات 
بضائعهم  البائعون عرض  يســـتطيع  خالله 
بـــكل حرية دون  الزبائن  مـــع  والتواصل 

تكلفـــة تذكر.
وملـــا كان للبضائـــع غري القانونية ســـوق 
والبضائع  املخـــدرات  مروجـــي  فإن  أيضا 
قـــد حذو حـــذو غريهم  غـــري املرشوعة 
مـــن البائعـــني وأحدثوا ألنفســـهم وجودا 
عىل الشـــبكة لعرض بضائعهـــم والدعاية 
لها إلغـــواء أكرب عدد ممكن من الشـــباب 
والشـــابات وإيقاعهم يف وحـــل املخدرات، 
غري  الدعايـــة  يســـتخدم  مـــن  وهنـــاك 
املبـــارشة وفيهـــم من بلغت بهـــم الجرأة 
حـــد عرضهـــا مبـــارشة دون مـــواراة كا 
أنهم درجوا عىل اســـتخدام أســـاء جذابة 
بالســـعادة أو  ومضللة للمخدرات وتوحي 
النشـــوة والقوة وما إىل ذلـــك. وكل ذلك 
تضليـــل وتغريـــر بضعاف النفـــوس، ولذا 
املواطنني  الواجـــب عـــىل كل  مـــن  فإنه 
واملقيمني مـــن يصادف منهـــم أي إعالن 
لســـلعة غري قانونية عـــىل موقع أو تطبيق 
االقتصادية  الجرائم  مكافحة  قســـم  بإبالغ 
مطالبة  األرس  فـــإن  وكذلك  واإللكرتونيـــة 
بتحذيـــر أبنائها من خطـــورة التعامل مع 
الحســـابات املشـــبوهة أو االنسياق خلف 

أســـاليبها وحاية املجتمـــع بالتبليغ عنها.
إن ظهور العمـــالت الرقمية كـ »البتكوين« 
وغريهـــا فتـــح بابـــا ملروجـــي املخدرات 
البضائع غري  أنـــواع  واملتاجرين يف شـــتى 
املرشوعة فأنشـــؤوا أســـواقا يف ما يسمى 
باإلنرتنـــت املظلـــم ) Dark Web( حيث 
يكـــر عـــرض البضائع غـــري املرشوعة به، 
ويتـــم التعامـــل بهـــذه العمـــالت التي 
يصعـــب تعقبها، وقد تـــم يف العام 2015 
إغـــالق أحـــد أكرب مواقـــع التجـــارة غري 
املرشوعة والذي يدعـــى بـ)طريق الحرير( 
حيـــث قـــدرت قيمـــة الصفقـــات التي 
عقدت عـــن طريقه مبليـــار ومئتي مليون 
دوالر مـــن خـــالل مائتي ألف مســـتخدم 
فقـــط، وهـــو واحد مـــن ضمـــن العديد 
بنفس  إنشـــاؤها  تـــم  التي  املواقـــع  من 
طريقته وتســـلك ذات النهج يف العمل. إن 
العامـــل الرئيس الذي تعتمـــد عليه هذه 
املواقـــع يف إيصال البضائـــع غري املرشوعة 
الربيـــد  أنظمـــة  بعـــض  تراخـــي  هـــو 
البلدان،  بعـــض  يف  الجارك  ومؤسســـات 
وهـــذا مـــا ال يتوافر يف دولة قطـــر، إذ إن 
كفـــاءة أفراد هيئـــة الجـــارك واألجهزة 
من  تجعل  للكشف  املســـتخدمة  املتطورة 
املســـتحيل مرور مثل هـــذه البضائع دون 

. فها كتشا ا
إن وضـــع املنطقة العربيـــة عموما وقطر 
بشـــكل خـــاص يف اإلنرتنـــت املظلم ليس 
بالوضـــع الخطري، حيث يصعـــب الوصول 

العظمى من  للغالبيـــة  املواقـــع  إىل هذه 
املعرفة  توفر  بســـبب عدم  املســـتخدمني 
التقنيـــة الكافيـــة لتشـــغيلها أو الوصول 
إليها، ولكن تكمن املشـــكلة يف شـــبكات 
التواصل االجتاعي التـــي أصبحت متاحة 
الوصـــول للجميع وأصبـــح القلة هم من 
ليس لهـــم وصول إليها. وهذا ما اســـتغله 
بعـــض ضعاف النفوس مـــن مروجي هذه 
املجتمع. لبث ســـمومهم يف  القاتلة  املواد 
وبالرغـــم مـــن انتشـــارها فإن ســـلطات 
إنفـــاذ القانـــون يف دولة قطـــر واملتمثلة 
يف إدارة البحث الجنـــايئ ويف مختلف دول 
العـــامل تضـــع هذا األمـــر نصـــب أعينها 
ويتـــم رصدها وإغالقها بصورة مســـتمرة، 
والقبض عـــىل القامئـــني عليها. لـــذا فإن 
األمـــر ال يعدو مســـألة وقـــت ريثا يتم 
إحبـــاط املواقع والحســـابات املشـــبوهة 
االجتاعـــي  التواصـــل  شـــبكات  عـــىل 

والقبـــض عىل مشـــغليها.
لذا فإننا مرة أخرى نهيـــب بكل املواطنني 
واملقيمني مـــن يصادف منهـــم أي إعالن 
لســـلعة مخالفة أو غري قانونية عىل موقع 
أو تطبيـــق بإبـــالغ إدارة مكافحة الجرائم 
فإن  وكذلـــك  واإللكرتونيـــة  االقتصاديـــة 
أبنائها من خطورة  بتحذيـــر  األرس مطالبة 
أو  املشـــبوهة  الحســـابات  التعامـــل مع 
االنســـياق خلف أســـاليبها واملشـــاركة يف 
مســـؤولية حاية املجتمـــع بالتبليغ عنها .

االنرتنت
وتجارة املخدرات مهندس/ مؤتمن أحمد البدوي

إدارة مكافحة الجرائم االقتصادية وااللكرتونية 
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عمل املرأة أصبـــح رضورة حتمية، تفرضها 
الظـــروف املعيشـــية لدى البعـــض، وحب 
البعض اآلخر. لـــدى  الدخل  العمل وزيادة 
املرأة بعد أن تحصل عىل أعىل الشـــهادات، 
الـــدورات، يحق لها  وتلتحق بالكثـــري من 
أن تحـــوز أفضل الفـــرص الوظيفية؛ لتكمل 

بهـــا حياتها العملية.
املـــرأة املتزوجـــة، مســـؤوليتها تتضاعف؛ 
كونهـــا مســـؤولة يف عملهـــا ومـــا يرتتب 
عليهـــا من مهام وظيفية، وكذلك مســـؤولة 
عن البيـــت وما يرتتـــب عليها مـــن مهام 
فيـــه.. تـــزداد القضية تعقيـــدا حني يصبح 
يف البيـــت أطفـــال.. فهـــم يحتاجـــون إىل 
الرعاية وإىل إحساســـهم بحنـــان األم وليس 
حنان املربيـــة أو الحاضنة.. أغلب النســـاء 
املوظفـــات يتحتـــم عليهن الخـــروج من 
املنزل عند السادســـة صباحا، والعودة إليه 
عنـــد الســـاعة الثالثة عرصا، وهـــذا معدل 

ســـاعات العمل يف الوقـــت الحارض.
تصـــل األم عرصا وتتنـــاول طعـــام الغداء 
وتذهـــب لرتتـــاح من عنـــاء يـــوم عمل 
شـــاق.. فمن يهتم بدراســـة األطفال وحل 

الواجبـــات املدرســـية معهم؟!
الـــزوج يخـــرج ليقـــيض مصالحـــه، التي 
تحتاج إىل متابعة شـــخصية منه أو ليلتقي 

تســـتيقظ  أن  بعد  الزوجـــة  بأصدقائـــه.. 
مـــن النـــوم يف أول الليل، حتا ستنشـــغل 
مبتابعـــة املكاملات واملســـجات التي فاتتها، 
ومـــا أكرها مع انتشـــار وســـائل التواصل 
االجتاعـــي، أو قـــد تتحدث مـــع األهل 
هذا  الفضائيـــات،  تشـــاهد  أو  واألصدقاء، 
غري التســـوق وقضـــاء الحاجـــات.. يف هذا 
الوقت يجـــب أن يكون األطفـــال قد ناموا 
اســـتعدادا ليوم مـــدريس جديد. ســـتقول 

املشـــكلة؟! أين  إحداهن 
هـــذا  ســـرييب  مـــن  هـــي:  املشـــكلة 
الجيـــل؟! شـــبكات التواصـــل االجتاعي، 
أم الخادمـــات؟! أيـــن حـــق الـــزوج عىل 
زوجتـــه؟! أين حقوق األبنـــاء ومتابعتهم؟! 
ملـــإذا ال توضع قوانـــني تحتم إنهـــاء دوام 
عمـــل املـــرأة املتزوجة مبكـــرا، أو يرصف 
لها راتـــب مقابل تربيتهـــا أوالدها وهي يف 

؟ ؟ بيتها
تلـــك املهنـــة هي أفضـــل وأنبـــل املهن.. 
حينها ستكون يف اســـتقبال زوجها وأوالدها، 
وســـتصنع الطعام بيدها، وســـرتيب أوالدها 
عىل القيـــم والعـــادات التـــي تربت هي 
أبنائهـــا وتتواصل  عليها.. وســـتتحدث مع 
معهم، وســـتحافظ عـــىل اللغـــة العربية 
الســـليمة واللهجة املحلية، وتعلمهم مخافة 

الوقت  وســـتجد  الديـــن،  وســـاحة  الله 
الـــكايف لـــيك تكـــون بجوارهـــم، تعلمهم 
الحب وتـــزرع فيهم الثقـــة وتحميهم من 
غدر املربيـــات والخادمـــات.. ال نريد جيال 
حصل عـــىل كل يشء وفقد حنـــان أمه أو 

والديه!!
ال نريد جيال ممســـوخا بعـــادات ولهجات 

والســـائقني!! واملربيات  الخادمات 
ال نريـــد جيال ترىب عىل مرافقـــة الخادمات 

يف كل مكان!!
ال نريـــد أبناء يحفظون كل شـــعرة يف رأس 
املربيـــة، وال يعرفـــون شـــكل والديهم إال 

أو وقت إعطائهـــم املرصوف!! بالصـــور 
أمتنى مـــن الدولة أن تـــويل اهتاما لعمل 
املـــرأة، وأن تخفف ســـاعات العمل عليها 
وأن تعطي من تريـــد التقاعد مبكرا، حتى 
ولو بعـــد عرش ســـنوات مـــن العمل مع 
االحتفـــاظ بأغلـــب راتبها لهـــا. ولن تجد 
الـــوزارات املعانـــاة مـــن كـــرة اإلجازات 

لألمهـــات العامالت!!
.. ال ننـــى أن األم العاملة لديها عمل كبري 
ومهم يف بيتها، فلرنفق بهـــا ولنعاملها بكل 
تقديـــر واحرتام مهـــا كلفنا ذلـــك؛ حتى 
نضمـــن، بإذن الله، مســـتقبال منريا لفلذات 

أكبادنا..

 أحمد املهندي

األم

العاملة
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عالمات اإلدمان
د..موزة املاليك

ماهـــي عالمات اإلدمان؟ كيـــف تتعرف األم 
أن أحـــد أوالدها تـــورط أو قـــد يتورط يف 

مشـــكلة اإلدمان؟ 
من أســـهل األمور عىل األم بالـــذات معرفة 
إدمـــان ابنتهـــا أو ابنها نظـــرا ألن ترصفات 

املدمن ممكـــن التعرف عليها بســـهولة.
يف واقـــع الحـــال، يعد التفـــكك االرسي من 
أهم العوامل املؤديـــة لإلدمان، فكلا كانت 
العالقة بـــني اآلباء واألبنـــاء وثيقة، كلا كان 
من الســـهل الكشـــف عـــن أي جديد يطرأ 

سلوكياتهم.  عىل 
ويعـــرف اإلدمـــان بأنـــه حالـــة نفســـية 
وســـلوكية تؤثر يف اإلنســـان، وتجعله يرغب 
يف القيـــام بـــيء ما مـــن أجـــل تحقيق 
الراحة النفســـية، وهو يعتاد بشـــكل مريض 
عىل ســـلوك معني أو مادة مخـــدرة، وبالتايل 
يكون تحت تأثريها يف كل ســـلوكيات حياته 

اليوميـــة، وال يســـتطيع أن يتخىل عنها.
أو  نوعهـــا  كان  أيـــا  املخـــدرة  املـــواد  إن 
وضعهـــا القانـــوين هي مـــواد ذات خطورة 
كبـــرية وأرضارها تشـــل املجتمع اإلنســـاين 
وتـــرض بأخالقـــه واســـتقراره وأمنـــه، كا 
توجد ترابطـــات بني األنـــواع املختلفة من 
املخدرات وغريها من املـــواد التي تؤدي إىل 
باســـتخدام  املتعاطي  يبدأ  اإلدمان. عادة ما 

مـــواد خفيفة ثـــم ينتهـــي بـــه األمر إىل 
اإليغال يف اإلدمان وتعاطـــي املواد الخطرة.

يعـــاين املدمن من عدد من األعـــراض، منها 
اللهفـــة واالشـــتياق للادة املخـــدرة التي 
أدمـــن عليها، وهـــي مثل فكرة الوســـواس 
التي تظل مســـيطرة عليه حتـــى يندفع يف 
الحصول عليهـــا، وعدم الرغبـــة يف التوقف 
حتـــى مـــع العلـــم بأرضارها عليـــه وعىل 
عقلـــه، ويبدأ االبن أو البنـــت باالنعزال عن 
أفـــراد العائلة، والتمســـك بأصدقاء معينني 
لدرجة كبـــرية، وتبدو عليه بـــوادر االكتئاب 
ونوبات حـــزن مفاجئة وتقلـــب يف املزاج.

وقد تظهر عليه أحد األعراض التالية:
الخوف، الرعشـــه، فقدان الشـــهية، ضعف 
الجسم وهزاله، اإلســـهال واإلمساك الشديد، 
الحمـــى املفاجئـــة، كـــره النـــوم، الكذب، 
الرسقـــة وذلك لحاجته للنقـــود لرشاء املادة 
املخـــدرة وأحيانا يرسق أهلـــه وحتى أقرب 
النـــاس إليه، النـــوم املفاجـــئ وكأنه يفقد 
وعيـــه فجـــأة، كذلـــك تنتابه نوبـــات من 
املســـتمر،  والزكام  الرشـــح  املفاجئ،  القيء 
كا تنتـــاب املدمن نوبات مـــن البكاء ألي 
اتهـــام يوجـــه له مـــن قبل املحيطـــني به، 
وتظهـــر هاالت من الســـواد تحـــت العني 
تبدو واضحـــة لألم مل تكن باديـــة من قبل، 

ويشـــكو املدمن من آالم مختلفة بالجســـم 
والعظـــام والظهر وتيبس يف عروق الجســـم 
وتنتابـــه حـــاالت مـــن اإلغـــاء املفاجئة 
وحاالت مـــن الرصع وعض اللســـان بالليل 
ويالحظ عليـــه ثقل اللســـان خصوصا بعد 
مرور فـــرتة من التعاطي وهـــذه من األمور 
املهمـــة، والتي يجـــب مالحظتها، كا يجب 
مالحظـــة وجـــود آثـــار الدمـــاء باملالبس 
والتبـــول الـــال إرادي، وبالطبـــع فـــإن أكر 
ما يالحـــظ عـــىل املدمن هـــو التهرب من 

املســـؤوليات وعدم االنصيـــاع لألوامر.
كل هـــذه املـــؤرشات نســـتطيع أن نطلق 
عليهـــا »أجراس إنـــذار«، تســـتطيع األم أن 
تكون أول من يســـمعها بحكـــم قربها من 
ابنهـــا وابنتها، دامئـــا نكـــرر » الوقاية خري 
مـــن العالج« ونقـــول » االكتشـــاف املبكر 
لألزمـــة« أي أزمـــة.. حتى إدمـــان األبناء .. 
ميكننـــا من إنقاذهـــم وانتشـــالهم منها إذا 
اكتشـــفنا وقوعهم فيها مبكرا وبذلنا الجهد 
ملســـاعدتهم، فقد أدى تعاطي املخدرات إىل 
زهق الكثري مـــن األرواح اإلنســـانية ودمار 
العديـــد مـــن األرس واملجتمعـــات وفقدان 
األمـــن واالســـتقرار، وهي خســـائر ال تقدر 
باملال وتؤثر بشـــكل ســـلبي عـــىل الناحية 

واألخالقية. االجتاعيـــة 
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أفـــاد تقرير صـــادر عن املعهـــد الوطني 
لتعاطي املخـــدرات يف الواليـــات املتحدة 
بني  االنتـــكاس  معـــدالت  أن  األمريكيـــة 
املدمنـــني تـــرتاوح بـــني 40 و60 يف املئة. 
إال أنـــه مـــن الصعـــب تحديـــد هـــذه 
النســـبة بشـــكل دقيـــق نتيجـــة الرسية 
التـــي تكتنف عمليـــة تنـــاول املخدرات 
إىل  واســـتنادا  عليها.  واإلدمـــان  وتعاطيها 
املعهـــد الوطني لتعاطي املخـــدرات، فإن 
تحايك  الكحول  أو  املخـــدرات  إدمان  إدارة 
املزمنة؛  األمـــراض  إدارة  بعيـــد  إىل حـــد 

حيـــث يعد اإلدمـــان مـــرض مزمن.
ويف ســـبيل تفـــادي العـــودة إىل تعاطي 
املخـــدرات أو الكحـــول يجـــب إعـــداد 
خطـــة متكاملـــة للوقاية مـــن االنتكاس. 
ويكمـــن مفتاح ذلـــك يف تجنـــب كل ما 
يعيـــدك بالذكـــرى إىل تلـــك األيـــام التي 
كنت تتعاطـــى فيها ألن من شـــأنها إثارة 
املواد الكيميائيـــة يف الدماغ ما يؤدي إىل 

الجامحة.  الرغبـــة  تلـــك  ظهور 
للوقاية  والهادفة  الفعالـــة  الخطة  تتضمن 

اإلدمان ماييل: انتكاســـة  من 
	 إدارة الرغبـــات الجامحة والعوامل املثرية 
لهـــا: تفـــادي كل مـــا يربطـــك بتعاطي 

الكحول. أو  املخـــدرات 

	 إنشـــاء شـــبكة دعم قويـــة مكونة من 
لك  ليقدموا  والخـــرباء  واألصدقـــاء  األهل 

بديـــال عا كنـــت معتادا القيـــام به. 
ما  التحديـــات  ملواجهـــة  االســـتعداد   	
ويحول  الـــزالت  تفادي  عىل  سيســـاعدك 
دون عودتـــك إىل تعاطي املـــواد املخدرة: 
يجـــب أن تـــدرك بأنـــك ســـوف تتعرض 
لالنتكاســـة إذا اتخـــذت الخطـــوة األوىل 

قليلة. وتعاطيـــت كميـــة 
	تكون خطـــة الوقاية مـــن االنتكاس أكر 
فائـــدة عنـــد التعامـــل مـــع اختصاصيي 
الورق حرصا  لها عـــىل  اإلدمان والتخطيط 
املنشـــود وضان  الواقـــع  تحقيـــق  عىل 

فعاليتهـــا عىل املـــدى البعيد. 
وعالقات  وأنشـــطة  عـــادات  	اكتســـاب 
جديـــدة لتبقـــى متعافيـــا مـــن اإلدمان 
حرصا عىل ضـــان فعالية خطـــة الوقاية 
مـــن االنتكاس، يجـــب تحديد وبشـــكل 
والعالقات  واألنشـــطة  العـــادات  حـــازم 
الجديـــدة والبديلـــة لتلـــك التـــي كانت 
املخدرة.وإدراجها  املـــواد  بتعاطي  مرتبطة 
يف خطـــة مكتوبـــة ومصممـــة خصيصـــا 
للمســـاعدة عىل تجنب العـــودة لإلدمان. 
	 إدراج قامئة اتصاالت بحاالت الطوارئ يف 
خطـــة الوقاية من االنتـــكاس من املمكن 

أن يبـــدأ املتعـــايف بإقامـــة عالقـــات غري 
صحية أو مجالســـة املدمنني عىل املخدرات 
بالتعاطي  يبدأ فعليـــا  والكحول قبـــل أن 
مجددا. وغالبـــا ما يدرك الشـــخص الذي 
عـــاىن من تعاطـــي املخـــدرات أو اإلدمان 
عليهـــا، أنه بدأ يخرج تدريجيا عن مســـار 

االنتكاس.  مرحلـــة  نحو  التعايف 
لذا يتعني عـــىل املتعايف تحديد شـــخصني 
أو ثالثة أشـــخاص أصحاء ميكـــن االعتاد 
ليكونـــوا جهة  بهـــم  عليهـــم والوثـــوق 
والســـيا  الطوارئ  حـــاالت  يف  االتصـــال 
االنتكاس  بأنه عىل وشـــك  عندما يشـــعر 
بـــإدراج  أن يكتفي  مجـــددا. وال يجـــب 
أســـاء هؤالء األشـــخاص بل يجب إضافة 

بهم.  االتصـــال  أرقام 
وينبغـــي أن تصبـــح »جهـــات االتصال يف 
يتجـــزأ من  الطـــوارئ« جـــزءا ال  حاالت 
حيـــاة املتعايف عـــىل نحو منتظم الســـيا 
ســـيكونون  واألهل  األصدقاء  هـــؤالء  وأن 
عـــىل األرجـــح أكـــر اســـتعدادا لتقديم 
الدعـــم له ومالحظـــة مـــا إذا كان يواجه 
صعوبـــات أو تحديـــات قبل أن يشـــعر 
هو باقـــرتاب حدوث االنتكاســـة أو ظهور 

 . ضها عرا أ
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إدمـــان املخـــدرات مرض مزمـــن يصيب 
الدماغ؛ وتؤثر عـــىل األداء الطبيعي لعمله 
ما يـــؤدي بالـــرضورة إىل لجـــوء املدمن 
لإلتيان بســـلوكيات ضارة وعواقب وخيمة 
ال تحمـــد عقباها، إذا مل يتـــم عالجه، كا 

يؤثر ســـلبا عىل الصحـــة العامة.
قد يلجـــأ البعض لتعاطي املـــواد املخدرة 
لعدة أســـباب تتمثـــل يف؛ الفضول وحب 
والتمرد  باملتعـــة  اإلحســـاس   ، التجربـــة 
ومحاولـــة الهـــروب من بعـــض الضغوط 
واالجتاعيـــة،  النفســـية  واالضطرابـــات 
ويعتقـــد املتعاطـــي خطـــأ أنـــه بإمكانه 
التحكـــم يف تناولهـــا لكنـــه رسعـــان ما 
ينجـــرف لعـــامل اإلدمان، ويزول الشـــعور 
األويل باملتعـــة ، ثـــم يضطـــر لتعاطـــي 
جرعـــات إضافيـــة يف محاولة الســـتعادة 
الصحية  املشاكل  وتتواىل  الزائف  الشـــعور 

والنفســـية واالجتاعيـــة لـــه ولعائلته.
قرار طوعي...

التعاطـــي هو قـــرار طوعـــي ويف بدايته 
يشـــعر املدمـــن بنـــوع مـــن النشـــوة 
والســـعادة والنشـــاط املتدفـــق، ولكـــن 
هـــذه الحالة ال تـــدوم طويـــال إذ رسعان 
مـــا يعقبها الكســـل والهبـــوط والالمباالة 
والضعف العـــام، وتصبح قدرة الشـــخص 
عىل ضبـــط هذه العـــادة ضعيفة فيحاول 
أن يعوضهـــا بجرعـــة أخرى مـــن املخدر، 

الثانيـــة. ويف هذه  فيدخـــل يف املرحلـــة 
املرحلة تظهـــر عليه اضطرابات ســـلوكية 
ومـــع الوقت ال يســـتطيع التوقـــف عنها 
حتى لـــو أراد ذلك بدون مســـاعدة، وقد 
أظهـــرت بعض الدراســـات أن األشـــخاص 
الذين يعانـــون من اإلدمـــان تتأثر لديهم 
الحكم،  الدمـــاغ مثـــل  بعـــض مناطـــق 
والتحكم  الذاكـــرة  التعلم،  القـــرار،  اتخاذ 
يف الســـلوك، وهو ما يفرسه الســـلوكيات 

املدمـــرة للشـــخص املدمن.
أرضار املخدرات الصحية...

مـــن أخطـــر األرضار التـــي يتعـــرض لها 
الســـلبي  التأثري  هـــو  املخـــدرات  مدمن 
للمخـــدرات عىل الصحة والجســـم والتي 

: فيـــا ييل  إيجازها  ميكـــن 
القلـــب،  ◄ يف  اضطرابـــات  حـــدوث 

وارتفـــاع ضغط الدم الـــذي يؤدي يف 
انفجار  حـــدوث  إىل  األحيـــان  بعض 

. يني لرشا ا
التعـــرض لنوبات الـــرصع إذا توقف  ◄

فجأة. املخـــدر  تعاطي  الجســـم عن 
والتي  ◄ املـــخ  يف  التهابـــات  حـــدوث 

وأحيانا  بالهلوسة  الشـــعور  إىل  تؤدي 
الذاكرة. فقـــدان 

تليـــف الكبـــد وبالتايل زيادة نســـبة  ◄
الجسم. يف  الســـموم 

وفقدان  ◄ الهضمي  الجهـــاز  اضطرابات 

الهـــزال  إىل  يـــؤدي  مـــا  الشـــهية 
االتزان. بعـــدم  والشـــعور 

ضعـــف الجهـــاز املناعـــي والصداع  ◄
املزمن، ويف حالـــة الحمل قد تتعرض 
املـــرأة الحامـــل لحدوث فقـــر الدم 
وإجهـــاض الجنـــني وقد ميتـــد األمر 

لألجنة. خلقيـــة  عيـــوب  لحدوث 
العالج ..

التدخـــل الرسيع يســـاعد إىل حد كبري يف 
تدارك مخاطر اإلدمـــان ، لذا من الرضوري 
بـــدء العـــالج مـــع طبيـــب متخصـــص 
للوقوف عـــىل درجة اإلدمـــان التي وصل 
إليهـــا املتعاطي وبالتايل تحديـــد الربنامج 
العالجي املناســـب له؛ وغالبـــا ما يتضمن 
جلســـات عالج ســـلويك تثقيفـــي وعالج 
دوايئ ؛ حيـــث يتم مســـاعدة املدمن عىل 
الرغبة  ومقاومـــة  اإلدمـــان  عـــن  اإلقالع 
يف العـــودة للتعاطـــي، وغالبـــا مـــا تبدأ 
املرحلـــة األوىل من الشـــفاء مبا يســـمى 
تســـتدعي  الســـمية حيث  نـــزع  مرحلة 
الحاجـــة اســـتخدام جرعـــات معينة من 
أدوية  أو  املدمن  يتناولهخـــا  التي  العقاقري 
أخرى لتقليل األعـــراض الجانبية املصاحبة 
والتعب  كالقلـــق  اإلدمـــان  عـــن  لإلقالع 
املخدر  العقار  الســـتخدام  والتوق  الشديد 
من جديـــد باإلضافة إىل أعراض جســـدية 

. أخرى

اإلدمان ...
واملتعة الزائفة د. عائشة الكبييس 
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 يف البدايـــة .... تـــم تنـــاول موضـــوع 
املخدرات يف وســـائل اإلعالم عىل إستحياء 
وكان هنـــاك تحفظ كبـــري ، ولكن عندما 
دخـــل القطاع الخاص بفكرة )الرأســـايل 
املربوط( أو مبعنى )الغاية تربر الوســـيلة( 
قامت وســـائل اإلعالم وخاصة التلفزيون 
وتناولـــت موضوع  واملرسح،  والســـينا 
املخدرات وجعلته مادة دســـمة للتهكم 
بهـــدف جذب  والســـخرية  والضحـــك 
الجمهور وزيادة إيـــرادات العمل الفني.. 
ولعـــل صورة ) املحشـــش ( التي وجدت 
فيهـــا ضالتها هي األداة فهـــي )الدجاجة 
التـــي تبيض ذهبـــا( فحاولـــت تجميل 
صورتـــه وجعلتـــه منوذجا لخفـــة الدم 

وشـــخصية مريحة للنفس .
وطبعـــا هـــذا أثر بشـــكل كبـــري عىل 
أو  الناشـــئ  الجيل  املجتمـــع وخاصـــة 
فئـــة الشـــباب والصغار والذيـــن نراهم 
أكـــر الفئـــات عرضه لخطـــر املخدرات 

واملســـكرات .
اإلعـــالم مثل الســـكني .... يف يـــد الطباخ 
نعمـــة وطعام لذيـــذ .... ويف يـــد القاتل 

لعنـــة وأمل مرير .
وحكمـــة الله عـــز وجـــل جعلت من 
نفس الـــداء دواء ... فاإلعـــالم قادر عىل 
ضياع املجتمـــع إذا كان معـــول هدم ... 
وكذلك هو قادر عىل لعـــب دور كبري يف 
البناء وتعمري املجتمع مـــن خالل برامج 
التوعية واستخدام وســـائله املختلفة من 
تلفزيون وســـينا ومرسح ومطبوعات أو 
عن طريـــق برامج التواصـــل االجتاعي 
مثل )تويرت والفيســـبوك واالنســـتغرام ( 
وغريهـــا من الربامـــج ... لتهذيب األخالق 

ولتقويم الســـلوكيات الخاطئة . 
عيل بن فهد الشهواين

تلفزيون قطر

وقـــت الفـــراغ: هو نـــوع معني 
الفرد  بـــه  يقـــوم  النشـــاط  من 
بإرادتـــه دون إجبـــار مـــن أحد, 
بقصـــد الراحـــة أو الرتفيـــه , أو 
املعرفية بغرض  تنميـــة قدراتـــه 
وإمكانياتـــه  مهاراتـــه  تحســـني 
الشـــخصية بعـــد إنهـــاء الفـــرد 
أو  األرسة  أو  العمـــل  التزامـــات 

الدراســـة أو أي يشء آخـــر.
وعـــن ابـــن عبـــاس قـــال: قال 
رســـول اللـــه صـــىل اللـــه عليه 
فيها  مغبـــون  »نعمتان  وســـلم 
الصحـــة   , النـــاس  مـــن  كثـــري 
والفـــراغ« فبني النبـــي صىل الله 
عليه وســـلم أن الفـــراغ نعمة يف 
حـــق العبـــد إذا اســـتعمله فيا 
يعـــود عليـــه بالنفـــع يف دنيـــاه 
وأخراه أما إذا مل يغتنمه الشـــاب 
تحـــول من نعمـــة إىل نقمة ومن 
منحـــة إىل محنة , ويصبح شـــبحا 
مخيفـــا يحول الشـــاب إىل العوبة 
بيـــد شـــياطني الجـــن واإلنس , 
وجاء يف بعـــض األحاديث النبوية 
الوقت  اغتنـــام  التي تحـــث عىل 
»اغتنم خمســـا قبل خمس وذكر 

شـــغلك« قبل  »فراغك  منهـــم 
عىل  للقضـــاء  أشـــكال  وهنـــاك 
الشـــباب  لدى  الفـــراغ  أوقـــات 
األنديـــة  يف  االشـــرتاك   : وهـــي 
والعمـــل خـــالل وقـــت الفراغ, 
والثقافية,  الدينيـــة  والقـــراءات 

الرياضيـــة,  باألنشـــطة  والقيـــام 
األلعاب  ولعب   , الشـــعر  وقراءة 
القصـــص  وكتابـــة   , الذهنيـــة 

والرســـم والتمثيـــل.
وتكمـــن املشـــكلة الكـــربى عند 
بعض الشـــباب هي أنـــه ال يوجد 
فاألخذ  يســـتهويهم,  معني  نشاط 
الشـــباب وتحويـــل طاقاتهم  بيد 
والفعاليات  الربامـــج  يف  وتفريغها 
ألنهم هم  هـــام  أمـــر  الهادفـــة 
فالبد  والوطـــن  املســـتقبل  عاد 
لـــألرسة وأولياء األمـــور من أخذ 
أفعال  الحيطـــة والحذر ملراقبـــة 
أبنائهـــم والعنايـــة بهـــم وإيجاد 
الفعالة  واألنشـــطة  املتنفســـات 
الفـــراغ  أبنائهـــم وســـد  إلدراج 
الذي مـــن املمكـــن أن يؤدي إىل 
أشـــياء كثـــرية النعـــرف عقباها 
اســـتغالل  عـــدم  خطـــورة  فإن 
تكمـــن يف خطورة  الفراغ  أوقات 
تتحول  حيـــث   , اجتاعيا  ذلـــك 
تلك األوقـــات إىل وقت مهدر قد 
الواقع  للهـــروب من  دافعا  يكون 
باملخـــدرات أو ارتـــكاب الجرائم 
التواصل  فقـــدان  األقـــل  عىل  أو 
مـــع املجتمـــع مثلـــا يحـــدث 
الكمبيوتر  أمـــام  الجلوس  بإدمان 
واالنرتنـــت لســـاعات طويلـــة , 
قنابل  إىل  الفـــراغ  أوقات  لتتحول 

. تة قو مو
مركز شباب سميسمه

أوقات الفراغ 
إهدار أم استثمار؟
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قام العميـــد أحمد خليفة الكـــواري مدير عام مكافحة املخـــدرات بزيارة للمملكة األردنية الهاشـــمية 
حيث التقـــى والوفد املرافق له بســـعادة اللواء فاضل الحمـــود مدير األمن العـــام األردين، جرى خالل 
اللقـــاء بحث وتعزيـــز أوجه التعاون وتبادل الخـــربات الرشطية خاصة يف مجـــاالت مكافحة املخدرات ، 
وقد عرب الجانبان عن ســـعيها لرفع مســـتوى التنســـيق والتعـــاون مع كافة األجهـــزة املعنية مبكافحة 
املخـــدرات مبختلـــف الدول الشـــقيقة والصديقـــة ، خصوصا يف املجـــاالت التدريبية وتبـــادل الخربات 

. األمنية 
وأكـــد العميـــد أحمد خليفـــة الكواري عىل الحـــرص ملزيد من التعـــاون بني جهازي األمـــن يف البلدين 

الشـــقيقني وعقد املزيد من الـــدورات والربامج التدريبية املشـــرتكة.

املدير العام يلتقي مدير األمن العام األردين 
قطر واألردن تعززان تبادل الخربات األمنية

شـــاركت األســـتاذة هيا محمد جاســـم املعضادي مســـؤولة قســـم اإلعالم والتوعية يف عدد من املجالس 
النســـائية انطالقا من تعزيز املســـؤولية املجتمعية مع كافـــة فئات املجتمع, وقد جرى مناقشـــة العديد 
مـــن املوضوعات املتصلـــة بالطرق املثىل الســـتثار وقـــت الفراغ والتواصـــل الفعال مع األبناء وســـبل 
حاية املجتمع من الســـلوكيات الســـلبية وتعميـــق الحس األمني لـــدى الفتيات والنســـاء للتعامل مع 
املواقـــف واملشـــاهدات غري الســـوية وكيفية التصـــدي لها مبكرا، وتهـــدف املجالس النســـائية القطرية 
إىل تبـــادل املعلومـــات والخربات حـــول مواضيع اجتاعية وثقافية مختلفة تشـــدد عـــىل املحافظة عىل 

العـــادات والتقاليد وتعزيـــز القيم األخالقيـــة وغريها لدى أفـــراد املجتمع القطري.

قسم اإلعالم والتوعية
 يشارك يف املجلس النسايئ 
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تحت رعاية معايل الشـــيخ عبد اللـــه بن نارص بن خليفة آل ثـــاين رئيس مجلس الـــوزراء وزير الداخلية 
شـــاركت اإلدارة العامـــة يف املعرض املصاحـــب للمؤمتر الدويل العلمـــي الثالث للمســـؤولية املجتمعية 
تحت شـــعار »التعليم مســـؤولية مجتمعيـــة يف ظل املتغريات واألزمـــات « والذي نظمـــه مركز الفيصل 
للمســـؤولية املجتمعيـــة واملنعقد مبركز قطـــر الوطني للمؤمترات خـــالل الفرتة مـــن 6-8 مايو 2018م، 
وجـــاءت مشـــاركة اإلدارة العامة من خـــالل معرض توعوي يجســـد تجربتها يف مجـــال أرضار املخدرات 
ومخاطرهـــا وطرق الوقايـــة منها إىل جانب توزيع مطبوعات إرشـــادية وهدايا عينية للزائرين. شـــارك يف 

املعرض عـــدد من الجهات واملؤسســـات صاحبة املســـؤولية املجتمعية وباحثون مـــن عدة دول .

اإلدارة العامة ملكافحة املخـدرات تشارك يف
املؤتمر الدويل العلمي الثالث للمسؤولية املجتمعية

اإلدارة العامة ملكافحة املخـدرات
تقيم حملة للتربع بالدم

ــة  ــة ورفاهي ــز صح ــحو تعزي ــة نـ ــؤولياتها االجتاعي ــار مس يف إط
املجتمــع ونــرش روح املبــادرة بــني منتســبيها .نظمــت اإلدارة 
ــع  ــاون م ــدم بالتع ــربع بال ــة الت ــدرات حمل ــة ملكافحــة املخـ العام
ــي  ــا الرئي ــة يف مقره ــد الطبي ــة حم ــدم مبؤسس ــربع بال ــز الت مرك
مبنطقــة )الدحيــل( وقــد حظيــت هــذه الفعاليــة مبشــاركة واســعة 
ــراد  ــاط صــف وأف ــاط وضب ــن ضب ــة م ــن منتســبي اإلدارة العام م
وموظفــني مدنيــني وعــال حيــث تجمــع العديــد منهــم يف وحــدة 
ــانية .  ــادرة اإلنس ــذه املب ــاركة يف ه ــة للمش ــدم املتنقل ــربع بال الت
ــنوية يف  ــة س ــارك وبصف ــة تش ــأن اإلدارة العام ــر ب ــر بالذك والجدي

ــة. هــذه الحمل
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"الشراكة املجتمعية وحماية النشء" 

تســهم الرشاكــة املجتمعيــة الفاعلــة يف تعزيــز أوارص التعــاون بــني كافــة فئــات 
ــه، حرصــت اإلدارة  ــن ومســتقبله. وعلي ــاد الوط ــن هــم ع ــع وباألخــص الشــباب الذي املجتم
عــىل تكثيــف برامجهــا التوعويــة بكافــة أشــكالها لتتــاىش والتحديــات التــي تواجــه الشــباب 
يف عاملنــا املعــارص ومــا أفــرزه مــن إرهاصــات فكريــة وثقافيــة وأخالقيــة دخيلــة مــن شــأنها أن 
تؤثــر يف ثقافــة الشــباب وســلوكياتهم. ومــن هنــا كان لزامــا علينــا أن ال ندخــر جهــدا يف تصحيــح 
املفاهيــم الخاطئــة حيــال املــواد املؤثــرة العقليــة الخطــرة والتــي تــؤدي مبجملهــا إىل اإلدمــان 

والــذي يعــد مرضــا مزمنــا فتــاكا ال يفتــك بصاحبــه فحســب بــل يف أرسنــه ومجتمعــه أيضــا.

متثــل فئــة الشــباب نحــو نصــف عــدد ســكان املجتمــع، وتتبــوأ هــذه الفئــة مســاحة 
واســعة يف اهتــام الدولــة كونهــم بنــاة املســتقبل ومصــدر نجاحــه وتطــوره، األمــر الــذي يتطلب 
إىل توفــري كافــة ســبل الدعــم والرعايــة املمكنــة لهــم مبجمــل أشــكالها االجتاعيــة والنفســية 
ــل  ــم الســامية والقــدوة الحســنة واملث ــة وغريهــا. كــا ينبغــي أن يجــدوا حولهــم القي والصحي
اإلنســانية العليــا والتــي يتــم مــن خاللهــا تثبيــت دعائــم القيــم واســتيعاب املعــارف واملفاهيــم 
ــز  ــن خــالل تحفي ــة م ــك الرعاي ــة مبخاطــر وأرضار املخــدرات. وتتجــىل تل ــات املتعلق واملعلوم
املتخصصــني مــن املعلمــني واألخصائيــني االجتاعيــني والنفســانيني واإلداريــني داخــل املــدارس 
ــا  ــا وعاطفي ــا وأخالقي للحــد واإلســهام يف وضــع خطــط وقائيــة لضــان جيــل متوافــق اجتاعي
وفكريــا بــدون مخــدرات يكــون قــادرا عــىل التنميــة والتطويــر لــذا فــإن املثلــث املعنــي بالوقاية 

»املدرســة واألرسة واملســجد« هــو الضامــن لخلــق جيــل واع متمتــع بحيــاة كرميــة.

ومــن هــذا املنطلــق، مل تقتــرص برامجنــا التوعويــة عــىل طلبــة املــدارس والجامعــات 
بكافــة فئاتهــم العمريــة بــل امتــدت لتشــمل املراكــز الشــبابية واألنديــة الرياضيــة واملعســكرات 
ــه األرسي  ــة الحــذرة والتوجي ــة اإلعالمي ــاب التوعي ــه،أن غي الكشــفية وغريهــا. ومــا ال شــك في
املناســب قــد يؤديــان إىل ظهــور ســلوكيات انحرافيــه مل تكــن متوافــرة يف مجتمعنــا مــن قبــل. 
ــب  ــة عــىل تســليط الضــوء عــىل مخاطــر الفضــول والتجري ــا التوعوي ــايل، تشــدد برامجن وبالت
ــي  ــل االجتاع ــع التواص ــرب مواق ــة ع ــة وخاص ــري موثوق ــع غ ــخاص أو مواق ــع أش ــل م والتعام
ــز  ــة إىل تعزي ــاريعنا الوقائي ــعى مش ــا تس ــم. ك ــباب وميوله ــات الش ــىل اهتام ــا ع وأخطاره
مفهــوم املهــارات الحياتيــة لــدى النــشء مــن خــالل تنميــة شــخصيتهم وحثهــم عــىل االلتــزام 

ــا. ــة واملثــل العلي ــة والديني بالقيــم األخالقي

ولتعزيــز الرشاكــة املجتمعيــة بــني الجهــات األمنيــة واملختصــني باملؤسســات الرتبويــة 
واملجتمعيــة للحــد مــن انتشــار الظواهــر الســلبية وباألخــص مشــكلة إدمــان املخــدرات، نظمــت 
اإلدارة العامــة ملكافحــة املخــدرات ورشــة حايــة النــشء داخــل املنظومــة التعليمية يف نســختها 
الثانيــة مبشــاركة العديــد مــن الجهــات األمنيــة والرتبويــة ومؤسســات املجتمــع املــدين. وقــد عــرب 
ســعادة وزيــر التعليــم والتعليــم العــايل عــن شــكره لــوزارة الداخليــة ممثلــة يف اإلدارة العامــة 
ملكافحــة املخــدرات وعــىل دورهــم الرائــد يف حايــة النــشء ووقايتهــم مــن أخطــار املخــدرات 
مثمنــا الــدور التــي تقــوم بــه يف حايــة مســتقبل أبنائنــا وحصانــة مقــدرات الوطــن، وهــم مــن 
األعمــدة املهمــة يف حايــة املجتمــع. وتعــد املشــاركة يف هــذا الربنامــج تتويجــا لهــذه الــرشاكات 
والجهــود املبذولــة وتوظيفهــا يف املحافظــة عــىل مجتمــع مســتقر يســوده األمــن واألمــان وينعــم 

أفــراده بالصحــة والســالمة.

الرائد /
محمد عبد الله الخاطر

رئيس التحرير
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‘Social ReSponSivity and JuvenileS 
pRotection’ 

The effective social responsibility seeks to strengthen the bonds of collaboration between all society 
categories, particularly the youths who are the cornerstone of the nation. The General Directorate 

for Drug Control has been keen on increasing the awareness programmes oriented to youths to address 
the challenges in our modern age, including cultural, ethical and intellectual dimensions that affect the 
culture of youths and their behaviours. Therefore, it has been of great significance to save no effort to 
correct the misconceptions about psychotropic substance abuse. As addiction is a chronic disease, it 
affects not only the addict, but also the entire society. 

The category of youth equals approximately half of the world population. This category if very 
important for the government’s concerns. The youths are considered the source of success and 

development of any society. Hence, it is very necessary to support them socially and mentally. They also 
should be armed with human and supreme values and principles that protect them from the risks and 
myths of drugs. They should be provided with particular care offering from social workers, teachers and 
educators to build a generation which is consistent socially, ethically, emotionally and intellectually. A 
generation that is safe from narcotics and able to develop away from drugs. So, the school, the family and 
the mosque is considered the prevention triangle that offers a safe life.

Accordingly, our awareness programmes extended to include youth centers, clubs and camps. 
Undoubtedly, the absence of well-planned programmes could lead to many negative and 

delinquent behaviours which were not existed in our society in the past. Therefore, our awareness 
projects concentrate on the key factors of addiction, namely curiosity, experimentation, social media 
and imitation. They also seek to promote life skills in youths through developing their personality and 
encouraging them to adhere to supreme ethical and religious values. 

To sustain social responsibility between security bodies and education institutions, the General 
Directorate for Drug Control organized the second edition of the workshop on protecting the youth 

within the education system with the participation of many security, education and civil institutions. 
HE Minster of Education and Higher Education expressed his gratitude to the Ministry of Interior 
represented by the General Directorate for Drug Control and their pioneering role in protecting the 
youths from the dangers of drugs. He applauded the efforts made to save our sons who are the potentials 
of the homeland. This participation is considered a translation of coordination and collaboration to 
maintain a safe and secure society that enjoys with security and stability. 

Major \ 
Mohammed Abdulla Al Khater

Editor-in-Chief
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Under the auspices of H.E. Prime Minister and Minister of Interior Sheikh/ Abdullah bin Nasser Bin Khalifa Al Thani, the General 

Directorate for Drug Control participated in the 3rd International Scientific Conference on Social Responsibility under the theme 

of )Education is a social responsibility within the changes and crises(. The GDDC joined the awarenss exhibition that was held 

duirng the confernce. Qatar National Convention Centre hosted the event that was organized by Faisal Center for Community 

Responsibility during the period 6-8 of May, 2018. The GDDC participated in an awareness exhibition on the harmful effects of 

drugs and prevention methods. Many gifts, leaflets and publications were distributer to the visitors. Several authorities, institutions 

and guests from different countries were invited to the conference. 

General Directorate for Drug Control Participates in 

the 3rd International Scientific Conference on Social Responsibility

General Directorate for Drug Control organizes

 a Blood Donation Campaign

Based on its social responsibilities towards building a safe and healthy 

society, General Directorate for Drug Control organized a blood 

donation campaign in cooperation with the Blood Donation Center, 

Hamad Medical Corporation at its headquarters in Duhail. The event 

was attended by a large number of the Directorate staffs. They joined 

the Mobile Blood Donation Unit to participate in this humanitarian 

initiative. It is worth noting that the Directorate participates in this 

campaign annually.
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Brigadier General Ahmed Khalifa Al Kuawari, Director of General Directorate of Drug Control and the accompanying delegation 

held a visit to the Hashemite Kingdom of Jordan and met Maj. Gen. Fadel Hamoud , Public Security Department Director. The 

two sides discussed several issues of related-interest, including the fields of mutual cooperation and experience exchange in drug 

control. They also expressed their intention to increase the level of cooperation and coordination with all drug control stakeholders 

in many brotherly and neighboring countries, especially the exchange of security experiences and training. 

 Brigadier General Ahmed Khalifa Al Kuawari focused on further collaboration at the security levels as well as running further

training courses and programmes.

Director General Meets Jordanian Director General of Public Security

Qatar and Jordan Strengthen Security Experience Exchange

On the basis of strengthening social responsibility with all society categories, Mrs. Haya Mohemmed Jassim Al Madadi, on charge 

of Media and Awareness Section participated in a number of home meetings with women. The discussions covered many serious 

topics, including benefiting from leisure time, effective communication with children, protecting the society from the deviant 

behaviours, increasing security awareness in women and girls to deal with abnormal situations and methods of early detection. 

These meetings aim at information and experience exchange on various social and cultural issues that focus on maintaining habits, 

traditions and ethical value in the Qatari society.

Media and Awareness Section

Participates in Women’s Majlis
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The drug problem has been 
considered in media in a very 

preserved and shy manner, but 
with the introduction of a new 
concept that is based on ”the aim 
justifies the means“ by the private 
sector, a variety of media modes, 
including television, cinema 
and theater, intensified the drug 
problem through making it as a 
subject for mockery, amusement 
and laugh. This is to attract their 
audience and increase their profits. 
The stereotyped image of the 
‘hashish addict’ is considered as 
tool that ‘lays golden eggs’. The 
media has made him as a funny 
character that produces amusement 
and relaxation to others. 

However, this affects the 
society categories negatively, 

particularly the young generation 
or youths who are most vulnerable 
to the risks of drugs and alcohol. 
Media is a double-edged sword. 
It is used either in good or evil 
things. Almighty Allah has created 
the treatment from the same 
disease. Thus, media can destroy 
the society when is meant to, and 
at the same time is able to build it 
through awareness programmes. 
For example, the TV, movies, 
theater, publications, social media 
)Twitter, Facebook and Instagram( 
and many others could be used to 
refine the personality and correct 
the deviant behaviours.

Leisure time is a certain 
activity made voluntarily 

by the individual without 
any others’ interference to 
seek comfort, entertainment, 
knowledge and skills 
development. It is done after 
finishing commitments, 
including work, family, study 
and so on.

Ibn Abbas reported that 
Prophet )PBUH( said, 

” There are two blessings 
which many people waste: 
health and free time.“ Prophet 
)PBUH( showed that vacuum 
is blessing for the believer 
provided that he uses it in 
something that benefits him 
in this world and in the 
Hereafter, but if he does not 
take advantage of it, it will 
turn form a blessing into 
problem, form a gift into an 
ordeal. Also, it will become 
a frightening ghost that 
makes the youth as a game 
in the hands of devils and 
evil people. Another Hadith 
said by Prophet )PBUH( that 
urges to make use of time: ” 
Take advantage of five before 
five“ and one of them is 
”Your free time before your 
work.“

There are other forms 
of benefiting from free 

times, including joining 
sport clubs, reading poetry, 
intelligence games, writing 
stories, painting and acting.

Sometimes some young 
people cannot find any 

hobbies that attract them. 
So, it is very crucial to assist 
them to use their energy and 
potentials in some useful 
activities and programmes. 
Why not and they the 
cornerstone of the future 
and the homeland. Hence, 
parents must watch the 
actions of their children and 
encourage them to participate 
in the various activities 
that could occupy their free 
time. In fact, leisure time 
sometimes lead to several 
social problems and disasters. 
Such free times might 
encourage the youths to get 
drug abusers, commit crimes 
or minimally lose social 
communication. It is like 
what happens when they use 
the internet and the computer 
for long hours. As a result, 
leisure time turns into timed 
bombings.

Leisure Time
Waste or Investment?

 Smaisma Youth Centreفففف
Mr. Ali Bin Fahad Al Shahawani
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Drug addiction is a chronic disease 
that affects the brain and affects 

its natural functions. When it is not 
treated, it will enforce the addict to 
acclaim harmful behaviors that have 
irresponsible consequences. It also 
affects the public health negatively.

Some people may get drug abused 
for several reasons, namely 

curiosity, experimentation, enjoyment, 
insurgency, escape from stress, mental 
and social pressures. The addict believes 
that he is able to control his abuse, but 
he quickly turns into a regular abuser. 
When the initial feeling of pleasure 
eliminates, he will be forced to take 
additional doses trying to restore the 
fake feeling. Then, the mental, health, 
and social problems affect him and his 
family.

Voluntary decision ...

Addiction is a voluntary decision. In 
the beginning, the addict feels a kind of 
ecstasy, pleasure and hyper activity, but 
this situation does not last long because 
it is followed by laziness, indifference 
and fatigue. The person will be unable 
to control this habit, so he tries to take 
overdoses of drugs. At this time, the 

second stage begins where the addict 
suffers from behavioral disorders. With 
the passage of time, he will not be 
able to stop without assistance. Some 
studies have shown that people who 
suffer from addiction have problems in 
judgment, decision making, learning, 
memory and behavior control. This is 
because the injury that affected certain 
areas of their brains. Hence, they have 
some serious destructive behaviors.

Health effects of addiction ...

One of the most serious injuries of the 
drug abuser is the harmful effects on 
health. They can be summarized as 
follows:

 Ó Disorders in heart rate and high 
blood pressure which sometimes 
lead to an explosion of the arteries.

 Ó Exposure to epileptic seizures if the 
body stops taking the drug suddenly.

 Ó  Inflammation of the brain leading 
to hallucinations and sometimes 
memory loss.

 Ó  Cirrhosis of the liver and an 
increase in the proportion of toxins 
in the body.

 Ó  Gastrointestinal disorders and loss 
of appetite leading to malnutrition.

 Ó Unbalanced feeling.
 Ó Negative impact on sexual activity.

Other harmful effects of drug abuse 
include weakness in immune 

system and chronic headaches. In 
the case of pregnancy, the pregnant 
woman may experience anemia and 
miscarriage.

Treatment...

Rapid intervention helps to a great 
extent in the prevention of addiction 
risks. So, it is necessary to start 
treatment with a specialist to find 
out the degree of addiction. Thus, he 
can determine the most appropriate 
treatment program which usually 
includes sessions of behavioral therapy, 
medical and awareness treatment. 
The abuse will be assisted to get rid of 
addiction through resisting the desire 
to return to abuse. The first phase of 
recovery usually begins with what is 
so-called ‘phase of detoxification’ where 
it is necessary to use certain doses of 
drugs or medications to reduce the 
side effects associated with cessation 
of addiction, namely anxiety, fatigue 
tolerance as well as other physical 
symptoms.

ADDICTION...
AND FAKE HIGHBy: Dr. Aysha Al kubaisi

Hamad Medical Corporation
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By: Dr. Hazem Hashem
 Senior-Consultant in Psychiatry Hamad

Medical Corporation

According to the National Institute 
on Drug Abuse in USA, the 

relapse rate is between 40 to 60 percent. 
The exact percentage is difficult to pin 
down because of the secretive nature 
of drug use, abuse, and addiction. The 
National Institute on Drug Abuse 
compares managing a drug or alcohol 
addiction to managing a chronic 
illness. That is because addiction is 
essentially, a chronic illness.

A key to preventing relapse 
from drugs or alcohol is the 

development of a comprehensive 
relapse prevention, or addiction 
relapse plan. The key is to avoid almost 
everything that reminds you of the 
times you were using as it triggers 
chemicals in the brain that lead to the 
craving.

There are a number of important 
elements that are included in a 

meaningful, effective relapse prevention 
plan.

Factors for an Effective Relapse 
Prevention Plan

	 Managing cravings and triggers: 
avoid everything connected you to 
the use.

	 A strong support system made up 
of friends, family and professionals: 

to replace whatever you are used to 
do.

	 Readiness that will prevent a 
momentary slip into a return to 
substance abuse: realize that you 
WILL slip if you take the first step 
by using a little.

A relapse prevention plan is best 
when working with professional 

addiction specialists and is planned out 
in writing for optimal impact and long 
term effectiveness.

Making New Habits, Activities and 
Connections to Keep You Sober

A key to an effective addiction 
relapse plan is making a firm 

determination as to what types of 
habits, activities and connections will 
replace those previously associated 
with substance use. In other words, a 
person intent on remaining in recovery 
needs to identify healthy replacement 
habits, activities and people to take 
the place of ”things“ associated with a 
prior life in which substances played 
a major role. A person needs to give 
considerable thought to these new 
habits, activities and connections and 
literally list them in a written plan 
designed for preventing relapse.

Utilizing Reliable Emergency 
Contacts in a Relapse Prevention 

Plan

An individual may start spending 
time with unhealthy connections, 

or with people who regularly use drugs 
and alcohol, before actually using his 
or her self. A person who has struggled 
with the abuse-of or addiction-to drugs 
recognizes, to some degree, when he 
or she is moving away from a state of 
recovery into one of relapse.

As part of a relapse prevention 
plan, a person needs to identify 

two or three sober, reliable and 
trusted individuals who can serve as 
”emergency contacts“ when they feel 
themselves moving into a state of 
relapse. As part of the plan, a person 
needs to list not only the names of 
these individuals but also their contact 
information.

These ”emergency contacts“ should 
become a part of a person’s 

life on a regular basis. These trusted 
friends and family are more likely to be 
supportive as well as to identify when 
a person in recovery may be facing a 
difficulty or challenge possibly before 
that individual feels a relapse coming 
on or developing.

Relapse Prevention 

Plan
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 SIGNS OF
ADDICTION

By: Dr. Moza Al Malki

What are the signs of addiction? 
How can a mother know that her 

children are addicted?

It is very easy for mothers to know that 
one of her children is addicted to drugs. 

this is because the signs of addiction are 
common. In fact, the family disintegration 
is one of the most important factors that 
can lead to addiction. The stronger the 
relationship between parents and children 
are, the easier to detect any abnormal 
behaviour they have.

Addiction is defined as a mental and 
behavioural state that affects the 

individual and makes him do particular 
things to get high. He compulsorily gets 
abused to a particular behaviour or drug 
and stays under its influences in all his 
daily behaviours.

Despite their various types or legal 
perspectives, drugs are dangerous 

substances affect the human society in 
terms of ethics, safety and stability. There 
are certain relationships between the 
various types of drugs and other addictive 

substances. The addict usually starts with 
weak substances and moves to strong 
dangerous types.

The addict has several symptoms, 
including tolerance or desire to 

take the substance again and again. It is 
similar to the hallucination that exhibits 
determination to obtain the addictive 
substance by almost any means and 
despite its harmful consequences. The 
son or the daughter at this stage stays 
away from his/ her family and has some 
particular friends who are very close to 
him or her. Also, he/ she suffers from 
depression, mood disorders and sudden 
sadness. Other signs include: 

Fear, shivering, loss of appetite, 
fatigue, diarrhea, sudden fever, 

oversleeping, lying, theft, constant need for 
money, stealing form family or relatives, 
unjustified need for money, sudden 
sleeping, vomiting, clod, flu, crying for 
any claim against him, dark spot under 
the eyes, pains in different parts of the 
body, bones, back, stiffness in veins, coma, 

epilepsy and night tongue biting. It is 
very significant to note that he/she can 
show a difficulty in speaking after some 
time of addiction. Additionally, strains 
of blood could be seen on the clothes as 
well as involuntary urine. In fact, the most 
notable thing is that an addict usually 
escapes from bearing responsibilities and 
disordering. 

These signs are called ”alarms“ whereas 
the mother is the first person who 

can notice for her close relationship 
with her children. We always say that 
”prevention is better than treatment“, 
we also say the early detection of any 
problem, including addiction of children, 
is extremely important because at that 
time we can help them to solve their 
problem. The drug addiction has caused 
many fatalities, destroyed lots of families 
and societies, and led to insecurity and 
instability. Of course, such losses couldn’t 
be estimated in money because they affect 
the society ethically. 
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Women›s work has become an 
inevitable necessity imposed by 

people›s living conditions, love of work 
and increased income.

Women who get high qualifications 
and attend many courses 

are entitled to have the best career 
opportunities. 

The responsibility of married women 
is multiplied because they have both 

work duties and housework burdens . 
Things get worse when they have children. 
Children need maternal care, attention 
and love, but not the love of a babysitting 
or a nursery. Most working women have 
to leave home at 6 am and back at 3:00 
pm, which is the average working hours at 
present.

The mother gets at home in the 
afternoon, has lunch and goes for a 

rest after a long tiring day. So, who takes 
care of tutoring and helping children in 
their homework?!

 The husband goes out for some personal 
interests or meeting his friends. When 

he wife gets up at the beginning of the 
night, she will follow up the missing 

calls and messages. They are too many, 
particularity at the time of social media. 
She might talk with her family or friends. 
Also, she might watch TV or goes 
shopping. At that time, the children goes 
to bed for a new school day. A mother 
may ask: where is the problem?!

The problem is who will bring up 
this generation?! Is it social media 

networks or housemaids? Where is the 
right of the husband form his wife? Where 
are the rights of children? Why there are 
not laws that shorten the working hours 
of married women? Why aren’t paid for 
bringing their children without going to 
work? 

In fact, this career is the best work 
for women. Then, she will be able to 

receive her husband and children. She can 
prepare food and raise her children under 
genuine values and habits. She can talk 
and communicate with her children. She 
will maintain the Arabic language and the 
local dialect. She educate them about the 
fearing of Allah and forgiveness of Islam. 
She will find enough time to sit with them 
and teach them love and self-confidence. 

She protects them from the evils of 
housemaids and babysitters. We don’ t 
need a generation that had everything but 
lost the love of his mother or parents. 

We don’t need a generation that is 
affected by the habits and dialects 

of housemaids, babysitters and drivers!! 

We don’t need a generation who 
was brought up on accompanying 

housemaids to everywhere!! 

We don’t need children who can 
remember each hair on the head 

of the babysitter, but they don’t know the 
shape of their parents except in photos or 
when they give them money.

I do hope that government reconsider the 
work of women, reduce their working 

hours and give grant them early retirement 
even if after ten years of work. At that time 
ministries will suffer from the excessive 
leaves of working mothers!!

We mustn’t forget that the working 
mother has much work to do at 

home, so we have to deal with respectively 
to ensure the future of our beloved 
children..

By: By Ahmed Al-Mohannadi MOTHER
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The current technological 

development has made the 

classical works to have a presence on 

the internet, particularly the social 

media networking. Sellers now are 

using these sites to display their goods 

and negotiate with customers freely. 

As illegal goods have a market 

on the web, drug traffickers 

have their own, too. They use it 

for drug promotion and trafficking 

, and to attract a large number 

of young men and women to the 

addiction circle. Some of them 

use the direct advertising, whereas 

other rude traffickers display their 

products directly and they give 

them some attractive names which 

are associated with high, pleasure, 

energy and so on. However, under 

these false assumptions, the drug 

traffickers seek to tempt the young 

and get addicted. Hence, all nationals 

and residents should report the 

Department of Economic and 

Electronic Crime Control when they 

find an advertisement for an illegal 

product. Also, parents have to warn 

their children to avoid dealing with 

suspicious websites. 

The appearance of digital 

currencies digital as ”bitcoin“ 

helped the drug traffickers and traders 

of illegal goods to have a market on 

the ‘dark net’ that deal with these 

suspicious currencies. In 2015, one of 

the biggest illegitimate websites called’ 

silk way’ was closed. The amount 

of transactions was estimated at 1.2 

billion dollars through 200,000 users. 

This website is only one of many 

others that were designed for the same 

objectives. The ineffective surveillance 

of postal and customs systems in some 

countries has affected the increase 

of such illegal sites. However, these 

challenges are existed in the state of 

Qatar because the customs’ staffs are 

equipped with developed detecting 

devices which are able to detect any 

suspicious items. 

Indeed, the current situation with 

regard to the dark net in the 

Arab region in general and Qatar 

in particular is not serious. This 

is because the access to these sites 

requires some advanced technical 

knowledge. However, the easiness 

to access to social media poisons. 

networking is really a big problem 

because drug smugglers use them to 

spreads their

Despite their proliferation, the 

related authorities in Qatar 

represented by Criminal Investigation 

Department are keen on monitoring 

and closing illegal sites as well as 

investigating with their owners. 

Therefore, the issue is of great 

importance. 

Again, we call all nationals 

and residents to report the 

Department of Economic and 

Electronic Crime Control if they 

come across any ad for an illegal 

product on the web. Parents are also 

required to warn their children on the 

gravity of dealing with any suspicious 

accounts. They should be encouraged 

to protect the society by reporting 

such illegal sites. 

INTERNET
and Drug Trafficking

By: Eng. Muatamen Ahmed Al Badawi
Section of Economic & Electronic Crime Control
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By:  Dr. Abdullrahman Al Harami

The term ” Life Skills“ is widely 

heard nowadays, but not all 

know what it means. So, what is the 

definition of this common term and 

are a particular list that include these 

skills?

In fact, life skills are the abilities 

that help us to adapt with life and 

confront our problems in an 

appropriate way.

Life skills differ from a person 

to another in terms of personal 

traits and social conditions. 

We will show the most 

important life skills that 

should be developed by the individual 

to achieve his goals and benefit his 

society: 

1. Problem solution and decision 

making skills: these life skills are 

very important because they help 

the person to manage his problem 

with least loss, calmness, stress 

reduction, elimination of negative 

and depressing feelings.

2. Creative and critical thinking 

development: they encourage 

creative thinking and cooperative 

work through brainstorming and 

finding innovative solutions which 

are not traditional or superficial. 

They advise us not to believe or 

surrender to everything we hear.

3. Emotion management and 

pressure confrontation skills: 

everyone who is able to control 

his emotions can deal with 

others’ properly and can build 

close relationships with people 

everywhere. 

4. Communication and teamwork 

skills ”social skills“: it is necessary 

to understand the types of 

personality and how to deal with 

each type. This is very crucial to 

promote successful relationships 

that have positive influence in the 

society as well as in strengthening 

the cooperation entities. 

5. Personal awareness skills: this 

could be obtained by the efforts 

of the individual himself to gain 

self-confidence and have a strong 

personality that could be able 

to encounter life pressures and 

find right solutions. Personal 

development is the burning candle 

that enhance determination and 

increase motivation in order to 

achieve the aspiring goals at the 

personal and social levels. 

To ensure the success in life 

skills means to build a strong 

person who is able to influence and 

persuade others to achieve the goals. 

The successful person is considered 

an addition to his society in terms of 

success and abilities.

The Positive
 Development
 of Life Skills

and its Role in a Safe and Healthy Society
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Education in the early stages of the 
child›s life represents an important 

role in coping with life situations, as 
it is the essential element for building 
personality in all its aspects so that it can 
address the elements of negative life that 
help to deviate.

The school, together with the family, 
is one of the community institutions 

that is responsible for achieving the 
socialization and mental compatibility of 
the student, in which a mixture of cultures, 
ideas and attitudes is embedded. All 
students come from different families in 
terms of the social, cultural and economic 
levels. The school has a crucial role in 
containing all these differences within a 
sub-community, the school. It controls 
and guide them in accordance with the 
teachings of Islamic Law, education policy 
and Qatar Vision 2030. It also guides 
the student religiously, intellectually 
and culturally, and in a scientific and 
systematic way that protect the student 
from deviations in the future, particularly 
at the present time. It is the time in which 
young people are greatly attracted to 
social media to the extent it would be 
very difficult to control them by their 
family and society. However, they could be 
assisted through effective communication 

allows them to express their views freely. 
This can assist them to correct any deviant 
thinking and to warn them its dangers 
through evidence. It also promotes their 
religious values, principles, allegiance, 
belonging and loyalty.

We recommend the following 
suggestions that contribute to 

achieve the goals desired by the school 
to meet the challenges and implications 
of globalization in facilitating the ways 
of some students who are vulnerable to 
deviation:
1. To train teachers continuously in 

order to develop their performance 
and efficiency of using educational 
attitudes to translate the abstract 
concepts and values in  to reality. This 
could be achieved through linking 
curriculum subjects to the actual 
life in an innovative manner and 
conscious mentality to the current 
developments and requirements.

2.  To participate in seminars 
and conferences that allow 
communication between students and 
community institutions; and to invite 
some prominent figures to discuss 
the students about the problems 
of deviation in a professional 
way; to promote the culture of 

communication and listen to their 
views and ambitions. 

3. To provide recreational centers and 
scientific, cultural and social clubs 
which are oriented educationally 
and religiously to make use of the 
leisure time in accordance with 
the requirements of the youths’ 
generation in terms of their interests 
and attractions. This should be 
under the supervision of Ministry of 
Education and Higher Education and 
other related institutions. 

4. To develop the work of the social 
and psychological specialists in 
accordance with the current and 
new problems; to take advantage 
of the technical developments in 
facilitating their work under the 
supervision of Ministry of Education 
and Higher Education in an attempt 
to achieve the early detection of the 
symptoms of deviation in order to 
treat them to avoid aggravation; to 
study the problems that prevent the 
of continuing their education or 
dropping from it; and this will allow 
them to join the deviant groups. 
To coordinate with the relevant 
authorities in the state to manage this 
problem as can as possible.

By: Dr. Hamdah Al Muhannadi
Ministry of Education and Higher Education

The Role of School in PRoTecTing Young PeoPle

fRom BehavioRal DeviaTionS
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The drug scourge has multiple harmful effects at the individual and 
social levels. When they spread in a society, they will bring forth 

lots of serious problems. So, they must be fought by all possible means to 
protect the society cohesion. The protection of the Man is fully protected 
by the Islamic Law ‘Sharia’ as well as the five legitimate purposes, namely 
the preservation of religion, self/soul, mind, money and lineage/offspring. 
Almighty Allah says: ”And spend in the way of Allah and do not throw 
]yourselves[ with your ]own[ hands into destruction ]by refraining[. And 
do good; indeed, Allah loves the doers of good.“ )Al Baqarah: 195(

As the Islamic Law has been keen to preserve these purposes, so the 
extravagance in permissible matters is a disgrace, then how to buy 

drugs that injure the mind, money, religion as well soul and honour. Howe-
ver, if they are not preserved, there won’t by any meaning of protecting 
these goals.

Prophet Muhammad )peace be upon him( said: „Every intoxicant is 
prohibited. Allah has made a covenant regarding those who drink 

intoxicants to give them some tinat al-khabal to drink.”

Drug addiction several causes, including, for example:

	 Poor religious commitment 
	  Vacuum
	 Experimentation and curiosity 
	 Media
	 Excessive use of sedatives without medical prescription.

However, even treatment centers are established to eliminate addiction, 
there are still other significant factors are required to ensure the 

effective treatment, namely determination, will and readiness to receive 
treatment. Other contributing factors include strengthening of religious 
faith, ethics, values, principles, good companionship. They are very 
important to protect the youths from delinquency. The youths are the 
backbone of the society in terms of its development and progress.

By: Ahmed bin Mohammed Al Buainain

THE DRUG SCOURGE
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It really helped him. Maradona led 

the team to a fantastic victory. Having 

finished the match, he was chosen with 

two other players to go through the 

amphetamine check-ups. 

Several days later rumors began 

to circulate that Maradona has 

positive result in that test. Then, the 

brightness of the Argentine football 

collapsed. According to some critics, it 

was the worst day in the history of the 

Argentine football.

Additionally, there was also the 

former Brazilian star, Adriano 

who was one of the best world football 

attackers. He was famous for his crucial 

goals with Inter Milan and the Samba 

teams. Suddenly, his life turned upside 

down to become a member of a drug 

gang.

However, who expects that 
Adriano’s future would end up 

in that way! Knowing that his weekly 
salary exceeds 100,000 euros. Currently, 
he is living in a poor area in Rio de 
Janeiro in Brazil.

The role of sport is very crucial. 
It helps the youths to make use 

of their free time and keep them away 
from any deviant behaviours. It also 
assists to benefit their homeland and 
community. 

In this regard, it is necessary to 
examine how to develop and 

instill the love of exercise in their 
children’s souls, and how to occupy 
their free time, as well as how to make 
sports of all kinds a motivation of 
drug prevention. Sport is extremely 
contributing in keeping people away 
from drugs.

Also, with this respect, we must 

applaud the efforts of the General 

Directorate of Drug Control and their 

tireless efforts to protect the society 

from the dangers of drugs, confront 

drug smugglers and traffickers who try 

to spread corruption and crime in the 

community. The Directorate also seeks 

to immunize the society against drug 

abuse and increase people’s awareness 

of its risks and harms.

Finally, we would like to say that 

the deep concern of our wise 

leadership to protect the youths from 

this scourge by giving them a chance 

to participation in the building of their 

homeland is considered as a preventive 

shield that saves them from its evils and 

consequences. We have to implement 

the saying, our homeland deserves.

DRUGS ... 
 A SCOURGE THAT BROUGHT DOWN CELEBRITIES!
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The drug scourge has begun to 

spread in an unprecedented 

manner and has become a threat to 

the lives and minds of people of all age 

groups. It also causes different physical, 

psychological, mental, social and 

economic problems.

Sociologists and psychologists 

believe that the drug addiction 

is resulted from countless causes, 

including unemployment and vacancy, 

migration, absence of family control 

and many others. moreover, the 

environmental factors play a vital role 

in this problem. For example, the lack 

of home security and stability can lead 

to several aggressive feelings, pressures 

and problems which could not be faced 

individually.

For the aggravation of this 

phenomenon, it has been 

necessary to encounter it by mass 

media. It is a crucial tool to increase 

the awareness of drug risks, promotion 

methods ,treatment programmes, and 

the types and signs of drug addiction at 

all levels. It can also educate parents on 

the most effective ways of dealing with 

the their children. It should inform the 

public on the sanctions against drug 

traffickers and promoters.

Moreover, the media should 

encourage young people to 

make use of their free time through 

participating in various cultural, social 

and sport activities at youth clubs 

and centers. The sports community is 

known for strengthening the honest 

competing values and the supreme 

sport s’ spirit. This scourge has a 

presence in various scenes and stories. 

It has become necessary to warn the 

sport institutions about their harmful 

effects. Perhaps one of the worst 

moments in the history of football was 

the discovery of taking amphetamines 

by the super star Diego Maradona at 

the 1994 World Cup.

Maradona’s fans were extremely 

surprised by his high physical 

fitness and weight loss just before the 

start of the FIFA 1994. At that time he 

attacked the critics saying: »I›m fed up 

with those who call me overweight! You 

will see Maradona at the World Cup 

1994« This prompts his audience to 

wait for the Argentinian legend. Before 

his match with Nigeria, he had taken a 

drug to solve the problems in his nose. 

Mr. Majid Al - Khulaifi
 Editor-in-Chief of Doha Stad

Newspaper
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help younger members when needed.

National Spirit Development 

Psychologists confirm that 

children›s feelings of belonging are 

at their highest when they chant the 

national anthem during the flag-raising 

ceremony. For example, taking the state 

of readiness and greeting when raising 

the flag, noting that raising the flag 

must be done fast as a sign of pride and 

love the homeland. In contrast, landing 

the flag should be performed very 

slowly as a sign of grief and regretting. 

This can create a special relationship 

between the child and the flag through 

which he feels belonging to his 

homeland, and this affiliation increases 

as he moves to a new stage.

The Ten Qualities

The child›s participation in the 

school’s scouting or advisory teams 

helps the mother to discover the seeds 

of good qualities in the development of 

his personality:

1. Honesty: This quality helps him 

to respect the rights of others and 

maintain them.

2. Commitment: This quality can 

assist the child to bear a full 

responsibility towards the group, so 

he will be a productive and good 

member in his society.

3. Economy and non-waste: The child 

learns this trait at an early age to 

maintain graces and economy.

4. Benefit and love of good: it is 

quality that makes the child feel 

that he is a useful member in 

his group. He is always present 

in the emergency situations and 

volunteering work )helps the needy, 

gives first aid to the injured, takes 

care of the sick and the elderly(.

5. Obedience: it is a quality that 

the child acts towards the group 

leader, so he does not disobey 

his instructions under any 

circumstances.

6. Friendship: it is a quality that seeks 

for discovering the surrounding 

environment and experience 

exchange among the small groups 

to achieve the activity’s objectives 

and its continuation.

7. Loyalty: one of its forms is self-

denial that supports the bonds 

of friendship within the group 

members applying the slogan »All 

in one.«

8. Personal hygiene: it is one of the 

most important qualities promoted 

by the scouting and advisory 

activity.

9. Smile: the scout child must be 

always cheerful. This gives the 

feelings of optimism and love to 

others.

10. Discipline: the scouting and 

advisory activity obliges the child 

to follow the ethical principles and 

discipline. It is not permissible to 

insult others even they do wrong to 

him. All he can do is to give advice 

in a polite manner.

Messages to Mothers

 ► Encourage your child to join the 

school scouting and advisory 

teams, and have a discussion with 

him about the things he learns 

and their actual application in his 

everyday life in terms of the service 

of the family and community.

 ► Monitor the positive changes in 

your child›s behavior and try 

to develop and applaud them 

before the family members. This 

can ensure their continuity and 

commitment. 

 ► Do not worry about the academic 

impact of your child›s participation 

in the scout. Specialists have found 

that this activity can help the 

child to discover new aspects in 

his personality that qualify him to 

achieve better academic results.

 ► Allow your child to carry out his 

duties and responsibilities towards 

his group, and do not impose 

further restrictions on him.

 ► Appreciate the activities which are 

done by your child son to serve 

his society. This could be done 

through rewarding him financially 

or spiritually in front of his peers 

and family members. 

 ► Always attend the meetings of 

scout mothers when you are 

invited.

 ► Keep your child›s badge of 

achievement in a visible place at 

your home.

 ► Do not impose any restrictions on 

your child’s exploratory trips which 

are determined by the group leader, 

as these trips help him build an 

independent personality.



The scouting and advisory activity 

aims at educating children to 

build their personality, teach them the 

values of their religion and push them 

to adhere to the customs and traditions 

of their society.

Scouting and guiding is a voluntary 

activity that aims at developing the 

human aspects and the national spirit 

of the child. This helps him to build 

his personality and push him to serve 

his society at the environmental, health 

and social aspects. In this context, 

psychologists emphasize that raising 

the child on the rules of scouting 

and advisory system can reduce his 

vulnerability to behavioral deviations 

and psychological problems in 

adolescence. The scouting and advisory 

activity is based on a set of foundations 

that include:

Teamwork

The scouting and advisory activity 

can develop the spirit of leadership and 

responsibility in the children. It also 

promotes belonging to the group and 

cooperating among the team members 

through an agreement to nominate 

a leader representing them before 

other groups. It usually consists of 5 

to 8 members. This can promote the 

work and make use of experiences and 

potentials.

The specialists outlined the 

advantages of collaborative work 

in small groups, as follows:

 Ó Provide each child with an effective 

opportunity to perform his or her 

duties and responsibilities towards 

the group. 

 Ó Benefit from the child’s abilities to 

achieve the desired goals within 

small groups.

 Ó Develop a sense of belonging 

through teaching the child the 

foundations of national education, 

as well as to promote the spirit 

of competition through the 

continuous pursuit to obtain first 

ranks in various activities, so he 

makes his group at the forefront.

Respecting the leader

The scouting and advisory activity 

encourages the child to respect the 

elder through encouraging him to obey 

the commands and instructions of 

his leader within the group. This can 

motivate him to apply and respect the 

concept of role model. In this context, 

psychologists advise parents to allow 

their children to choose their own role 

models without affecting their decision. 

On the other hand, this activity 

emphasizes the great affection for the 

young by encouraging older children to 

THE SCOUT

ACTIVITY
FOR A BETTER SOCIETY

Dr. Aysha Thamer Alkaabi
Deputy General Commissioner of

Girl Scouts’ Affairs
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نؤمـن يف مركـز دعم للصحة السـلوكية بخلق مناخ للتنمية وتعزيز السـلوك 
لتأهيـل  السـليمة. ونسـعى  الفطـرة  يتفـق مـع  الـذي  القويـم واإليجـايب 
البيولوجيـة, والتوافـق  التكيـف مـع طبيعتهـم  القـدرة عـى  مـن فقـدوا 
مـع املجتمـع مـن الناحيـة النفسـية والرتبويـة واالجتامعيـة للحفـاظ عـى 
تحقيـق طموحاتهـم  عـى  ومسـاعدتهم  املجتمـع,  يف  السـوية  الشـخصية 
وإعـادة دمجهـم يف املجتمـع مـن جديـد , بهـدف الحيلولـة دون وقوعهـم 

فريسـة لالنحـراف السـلويك أو مظاهـر اضطرابـات الهويـة الجنسـية.



The Role of Sniffer 

Dogs in Drug Control

In light of the modern age and 

the emergence of new electronic 

devices that have the ability to smell 

and identify odors emanating from 

drugs, but the sniffer dogs are still 

distinguished in this area. This is due 

to the sense of smell given by God and 

their physical fitness that enables them 

to go and inspect the places under 

inspection very easily. Regardless the 

size of these places, they give positive 

results on the presence of narcotics. 

So ,they can save time and effort to 

the men of anti-drug operations. They 

can also guide the narcotics in places 

not addressed by the staffs of drug 

control before. For example, while they 

are inspecting a particular place like a 

house or a car, sniffer dogs can detect 

the smell of drugs and go to another 

place as a neighboring house or a car 

standing in another place. Then, drugs 

are found inside.

As a result, sniffer dogs help the 
men of control to provide the 

evidence to the judiciary easily. They 
offer a sound evidence to indicate 
the smuggling or trafficking of drugs. 
This is not achieved without the use 
of trained dogs. The noses of these 
dogs can guide to places that are not 
accessible to men of control access 
such as drugs hidden in the earth at 
deep distances, but the trained dog can 
do the job easily. They give the staffs a 
strong signal to inspect the objects that 
have a certain odor which is similar to 
drugs.

The basic conditions 

that must be available 

in sniffer dogs:
 ► First: Physical Fitness: Sniffer 

dogs should be strong and fit to 

scare law and achieve the desired 

effect of their use.

 ► Second: Innate Readiness: Dog 

training departments are keen 

on finding excellent brands in 

all types of dogs. Yet, there are 

certain types of dogs that 

succeeded at this this job. 

For example, the German 

grazing dog is still the first 

in most areas of policing.
 ► Third: To be of the types 
used to work: The use of 
dogs for sniffing is highly 
developed. Therefore, the 
best types of dogs used in 
policing activities, which 
require this feeling, are 
grazing and hunting dogs, 
because the success of these types 
has not come from a vacuum, 
but is the result of many years of 
experience at the international 
level.

 ► Fourth: Bravery and courage: The 

dog used in police operations 

must be bold and courageous so 

that there is no fear and panic. 

Dogs must be trained to succeed 

in actual operations. Dogs which 

do not have this condition must 

be excluded.

There are many benefits for dogs 

in the fight against drugs: they 

can be used at airports to inspect 

passengers’ luggage, packages and 

planes. They are also used at ports, 

borders posts, post offices and jails 

to prevent the access of drugs.
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can also smell things 16 

inches from the ground.

2-Sense of Hearing
 ► The human ability 

to hear begins 

at about 20 and ends at 20000 

oscillations per second, but the 

ability of dogs to hear begins at 

about 20, but rises to more than 

30,000 oscillations per second.

 ► In addition to vibrations we have 

to take into account the layer, 

and the sound layer is the quality 

that depends on the frequency 

)oscillations( we hear better at 

about 2000 frequency per second. 

The best hearing in the dog is at 

4000 frequency per second.

3-Physical capacity

Dogs enjoy a strong structure 

that allows them to confront 

their natural enemies and can take 

advantage of the dog›s ability to chase 

and the superfluous speed that haunts 

it. The speed of the dog in pursuit is 10 

seconds per cent. The strength of the 

dog›s nest is equal to 340 kg

The international 

justifications for using 

dogs in the search for 

drugs

The International Criminal Police 

Organization )Interpol( prepared 

a study on the use of dogs in the search 

for drugs. This was during the 40th 

session of the General Assembly of the 

Organization in 1971. The study found 

that dogs are a key assistant to the 

security authorities in the search for 

drugs. However, there are some vital 

reasons for using dogs in this area is:

 ► To save time and effort to those 

who do this work. Experiments 

have proved that the dog can 

examine 400 - 500 packages in half 

an hour, and this process takes 

several days by officials through 

manual inspection.

 ► Easy access to the stores of drugs 

buried in the ground by dogs, 

which is easy for dogs because 

of the adoption of inhalation of 

vapors rising from the substances 

buried in the ground, which is an 

achievement of time and effort.

 ► Dogs are superior to modern drug 

sniffers, which is proven by many 

experiments because the devices 

need to be passed on to every place 

to be searched. This does not take 

a long time for dogs to go on their 

own to smell.

There are many areas of dog use in 

the fight against drugs, they are 

used in airports in terms of checking 

luggage passengers, goods and aircraft 

as well as in ports and land and postal 

outlets and inside penal institutions to 

prevent the entry of drugs.

 The German dog is

 still the best in the

policing work.
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Overview on Canine 

Section 

The use of sniffer dogs at the 

Qatari police is back to 1975, 

when the work was limited to 

tracing and identification. After the 

achievement of considerable success in 

this field, the leadership sent training 

missions to developed countries to 

keep pace with development. Later on, 

some Qatari trainers received courses 

on recent areas specialized in the search 

for drugs, the detection of explosives, 

the use of dogs to secure important 

constructions, the use of dogs in the 

face of disasters, and the development 

of work in the field of the modern 

identification of the Aromatherapy 

Bank.

Major/ Hamad Lahdan Al-

Mohannadi, Head of Canine 

Section, is the one who has brought 

about these changes during the tenure 

of the section. He placed the starting 

point towards new horizons through 

developing the latest training methods 

to keep abreast of the increasing 

development in this field.

The department also helps to 

preserve the environment in 

terms of combating the phenomenon 

of stray dogs. Progress continues under 

the wise leadership of His Excellency, 

Minister of Interior.

Reasons for Using 

Dogs
1-Sense of Smell

Dogs have self-acting 

abilities as a sensory 

device. It is widely recognized 

that the dog is highly capable of 

detecting precise effects of certain 

odors. Genetic factors, intelligence 

and training vary depending on the 

dog. There is no doubt that periodic 

exercise will improve the dog›s 

working abilities, mind and ability to 

discriminate between odors

 ► The olfactory cells play a key 

role in sniffing dogs for smell, 

which occupies a very large area 

compared to the area occupied by 

humans. The dogs› olfactory cells 

have brown color because of the 

density of these cells which occupy 

an area of olfactory oysters. If they 

are extended, they are equal to the 

outer size of the dog. The number of 

olfactory cells in the dog is 200,000 

cells per square centimeter.

 ► Dogs can find a certain odor in 

an area full of other odors, 

commonly referred to as the 

ability to discriminate.

 ►  The dog can smell 60 yards 

or more in each direction. It 

acts as a radar that scans the 

ground in all directions and 

 Experiences have

 asserted that dogs

 are more authentic

 than modern drug

detectors.
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The Role of the Canine Section
in the Process of Combating and Preventing Drug Trafficking

By: Dr. Wael Mahmoud Ismail
Training Specialist, Canine Section

The drug problem is one of the most serious issues that threaten our Arab world 

because it leads to destructive harms to the society, especially young people 

who are the makers of development and the future. So, drug control authorities must 

reduce its consequences by all means to maintain the emergence of a sound generation 

that is characterized by good morals. 

In the face of this deluge, it is necessary to unite all the concerned bodies, whether 

Ministry of Interior, civil society organizations, Ministry of Education Higher 

Education or religious institutions to combat this terrible scourge that affects society 

and the interests of the state, including security, production and economy. 

Although Ministry of Interior has the greatest responsibility and active 

participation to protect our dear society from this dreaded disease, we have to 

state the great role played by the Ministry that is represented in Canine Section which 

responsible for police dogs training and how to help in reducing this phenomenon as 

well as protecting the country from the dangers of drugs.
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According to the annual plan 
for this year, the section has 

implemented many training courses, lectures and 
workshops. The total number of staffs who benefited from 

these projects during the period from January to May is about )970( 
trainees. The following table shows the type of activity and the number of 

beneficiaries:

The Section, moreover, is responsible for 
training the ‘Special Team’ which provides 

a considerable support to the field operations 
carried out by the Department. It is also 
responsible for training the new recruiters joining 
this team. The team›s tasks include training on 
attacking and arresting criminals in cooperation 
with other stakeholders to hinder and thwart 
drug trafficking operations, protect the transport 
of suspects, and offer support to counter-
insurgency operations.

Total
WorkshopsCoursesLectures

Month
TargetedNOTargetedNOTargetedNO

87121441313January

820000825February

142001023402March

21300812059April

446007143914May

970121161679733Total
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The training section at any 
institution is considered the 

cornerstone for ensuring its success 
and continuity, especially in light 
of the tremendous development 
witnessed by our modern world in all 
fields. This requires to keep pace with 
this development through upgrading 
their performance and efficiency, 
strengthen their abilities and develop 
their skills and attitudes which are 
necessary at work. Recognizing the 
special importance of training, the 
General Directorate for Drug Control 
has established a new section that is 
specialized in training and qualifying 
all its employees. In this issue, we 
will shed light on this section by 
describing its objectives, the types of 
courses it performs, and so on.

In the beginning, the Training 
Section of the General Directorate 

for Drug Control has many tasks 
assigned to him, including training 

the specialized human workforce. It 
trains the newcomers from the control 
personnel to search and investigation 
operations, raids, follow-up and the 
legal areas of inspection procedures, 
prosecutor›s authorization and 
witnesses. The section also offers 
many advanced courses scheduled 
according to the specialties of the staff 
needed at the field and at the control 
operations. It is equipped with the 

latest training equipment, namely a 
big training room, visuals and other 
materials. It provides corporate 
training through benefiting from the 
latest training curricula and program 
as well as a number of officers and 
professional instructors. There are 
many types of training programmes 
which are offered at this section, 
including workplace training, military 
training and sports training. 

Captain / Mohammed Ayal Al-Shammari
General Directorate for Drug Control

Report on
 TRAINING

SECTION
at General Directorate for Drug Control
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natural drugs to synthetic ones 
may require a single substance or 
particular precursor, the psychotropic 
substances may require a substance or 
a precursor to make a new drug which 
is not originally existed in the nature. 
However, the drug control authorities 
should strengthen their control on the 
precursors and chemicals which are 
used in the illicit production of drugs 
and psychotropic substances, but the 
challenges associated with production 
methods and trafficking in chemicals 
enabled their proliferation into the 
laboratories of illicit production of 
drugs and psychotropic substances.

The increased use of precursors 
and chemicals in the 

production of amphetamine-type 
stimulants, particularly ecstasy 
and its growing use among the age 

groups )15-64( years, have led illegal 
producers to use precursors listed 
in Table II, as stipulated in the 
1988 Convention, which divided 
precursors and chemicals into two 
Tables: the first one includes the 
precursors and chemicals under 
stricter control, and the second table 
includes precursors and chemicals 
which are under less restriction. The 
Commission on Narcotic Drugs 
decided to list )APAAN( in Table I in 
order to reduce the illicit production 
of amphetamines. This substance 
was not used in the production of 
amphetamine-type stimulants. 

International Control of Precursors 
and Chemicals:

The steady increase of the 
production of narcotic drugs 

)heroin, cocaine( and psychotropic 

substances indicates an 
increase in the rate of 
precursors and chemicals 
to manufacture drugs, 
amphetamine-type stimulants, 
stimulants and hallucinogens.

The production of precursors and 
chemicals has witnessed high 

production rates and geographical 
shifts over the past two decades. The 
production has tripled, and most 
of it has moved to Asia which is 
characterized by emerging chemical 
industries through a large group of 
competing small enterprises. This has 
led to a high rate of making chemicals 
and precursors which are used in 
the production of narcotic drugs 
and psychotropic substances at the 
illegal laboratories. Also, trafficking 
in precursors and chemicals has also 
led to cross-border trade activity, 
increased transit states and the 
emergence of agents. As there is a 
legitimate trade in precursors and 
chemicals, the monitoring activity has 
been very important to follow up and 
control the movement of legitimate 
trade through the information offered 
to the United Nations Office on Drugs 
and Crime.

The number of exporting and 
importing countries to these 

substances has doubled where the 
largest exporters of precursors and 
chemicals to Asian countries, with 
exports reaching 93%, followed by 
Europe and North America.

The legitimate needs of each 
country to the precursors and 

chemicals are different, but the trade 
volume in precursors and chemicals 
listed in Table I and Table II accounts 
for 93% for the international 
economic value.
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That successive developments 
on the methods of drug and 

psychoactive substances production 
on the psychological state as well as 
their categories, forms of preparation, 
packages, trafficking routes and 
addiction methods have become a 
source of concern to the entire world. 
There is no country which is free 
from the drug problem, including 
proliferation, abuse, trafficking or 
illegal production. This happens 
despite the regional efforts made by 
each country, regional coordination 
and cooperation, international efforts, 
including the United Nations Office 
on Drugs and Crime, the United 
Nations Program on HIV / AIDS, the 
World Bank and the World Health 
Organization.

Drug abuse still kills annually 
between 95,000 and 226,000 in 

the 15-64 age group. A study on drug 
abuse found that 162 - 324 million 
people had at least one type of drugs: 

Cannabis )natural(, opioid )synthetic(, 
cocaine )synthetic( or amphetamine 
steroids )synthetic( once a year. This 
figure is approximately 0.3% for the 
age group )15-64( years.

The United Nations Office on 
Drugs and Crime )UNODC( 

has reported a steady increase in 
manufacturing )cocaine, opiates( and 
synthetic production of drugs and 
opioids, particularly amphetamines. 
For example, 144 tonnes were seized; 
half of this quantity in the United 
States and one quarter in the Middle 
East, including Jordan, Syria, Saudi 
Arabia, Central Asia and South-
West Asia. Large amounts of ecstasy 
were seized in East, Southeast Asia, 
South-Eastern Europe, Western and 
Central Europe. The amphetamines 
were highly misused by those who 
suffer from a lack of attention, 
and these drugs are prescribed for 
medical purposes in North and South 
Americas.

As most of the groups mentioned 
are produced either synthetically 

by natural narcotics such as opioids 
of opium, cocaine from coca leaves, 
cannabis oil from cannabis resin, 
semi-synthetically from precursors 
and chemicals such as amphetamine 
steroids, inhibitors, hypnotics, 
hallucinogens )pharmaceutical 
companies( or illegal production of 
clandestine laboratories. The table 
below illustrates the illicit production 
of these categories over the past 10 
years, according to a study by the 
United Nations Office on Drugs 
and Crime )UNODC( as part of 
the supply reduction and demand 
reduction strategy.

The treatment of natural )plant 
origin(, synthetic or semi-

synthetic drugs is obtained through 
using chemicals precursors to convert 
them into psychotropic substances or 
drugs. Since the process of converting 

CHEMICAL 
PRECURSORS...
AND CHALLENGES

By: Prof. Dr. Omar Al Asam
Faculty of Police
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The complexity and diversity 
of synthetic drug precursor 

chemicals poses a great challenge for 
law enforcement and international 
control efforts. These difficulties are 
exacerbated in the context of NPS 
given their large number and diversity. 
The challenge of NPS, with respect to 
controlling their precursors, begins 
at the point of attempting to identify 
core NPS precursor chemicals and 
manufacturing methods. The triennial 
Global Synthetic Drugs Assessment 
was launched in October last year 
provides an analysis of the global 
synthetic drug market, including 
demand and supply of amphetamine-
type stimulants )ATS( and new 
psychoactive substances )NPS(. 

The key findings of the report 
include the following:

	 Unlike the manufacture of heroin 
and cocaine, the manufacture 
of synthetic drugs is not 
geographically constrained, as 
the process does not involve the 
extraction of active constituents 
from plants that have to be 
cultivated in certain conditions 
for them to grow. Yet any analysis 
of the synthetic drug market 

is complicated by the fact that 
information on synthetic drug 
manufacture is limited, which 
prevents the estimation of the 
volume of such drugs being 
manufactured worldwide. 

	 One of the most troubling aspects 
of NPS is that users are unaware 
of the content and the dosage 
of the psychoactive substances 
contained in some NPS. This 
potentially exposes users of NPS 
to additional serious health risks.

	 Little or no scientific information 
is available to determine the 
effects that these products may 
have and how best to counteract 
them. 

	 A number of NPS have been 
implicated in fatalities, while the 
injecting of NPS with stimulant 
effects has been reported among 
high-risk groups of people who 
use drugs, further aggravating the 
health risks to which people in 
those groups are exposed.

Opioids, 34

Synthetic 
cannabinoid 

receptor 
agonists, 

Sedatives/hypnotics, 

Classic 
hallucinogens, 

121
Dissociatives, 22

Stimulants, 

Not  yet assigned, 42

Source: UNODC Early Warning Advisory on NPS.

Figure 1: Number of NPS by psychoactive effect group, December 2017

Bags are used for NPSs
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The past recent years have 
witnessed a sharp rise in 

the number of new psychoactive 
substances )NPS( at the global level. 
This problem has formed some 
major challenges to the drug control 
institutions. To know the latest global 
developments on these dangerous 
substances, we will shed light on the 
most important issues mentioned in 
this report.

Since 2009, new psychoactive 
substances )NPS( have captured 

the attention of the international 
community and transformed the 
global synthetic drug market. The 
rapid emergence of new substances is 
certainly unparalleled. This dramatic 
transformation has implications for 
effective monitoring, understanding 
and control of synthetic drugs and 
their precursor chemicals.

While the emergence of NPS 
is a global phenomenon that 

affects all regions of the world, diverse 
regional patterns of NPS emergence 
are observed, in terms of both the 
type and number of NPS reported by 
individual countries. Furthermore, the 
sheer speed at which new substances 
emerge on the market is unparalleled. 
New NPS emerge every year at an 
average rate of about one substance 
per week. However, between 2009 and 
2016, 106 countries and territories 
reported the emergence of 739 
different NPS to UNODC.

Presently, the synthetic drug market 
offers an unprecedented wide 

range of chemically diverse substances. 
Given that new substances not under 
international control essentially mimic 
the effects of controlled substances, 
a better understanding of the market 

can be gained through classifying 
the rapidly emerging substances in 
terms of the psychoactive effects than 
by similarities in chemical structures 
alone )see Figure 1(.

The volatility, spread and fast-
paced nature of the NPS market 

present a number of significant 
challenges to synthetic drug 
monitoring. Monitoring mechanisms 
need to be sensitive to the fluidity of 
the NPS market and be able to detect 
newly emerging trends and threats. 
In response to these challenges, early 
warning systems have been developed 
at the national, regional and global 
levels. Beyond merely monitoring the 
emergence and spread of NPS early 
warning systems raise awareness of 
the associated health risks of NPS use 
and provide platforms for sharing 
information.

UNOCDC Research 2018

Understanding the Synthetic Drug 
Market: the NPS Factor

Display By:

Dr.Nader Mohammed Abbara
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The Role of SPoRT To 
PRomoTe Young PeoPle make 

uSe of TheiR Time anD keeP 
Them awaY fRom BehavioRal 

DeviaTionS

Sport has a great role in instilling self-
confidence, sustaining the body,  eliminating 

leisure time and building up good relations with 
others. Sport is always associated with sport 
which is the area in which all nations of the world 
united in an honest competition. The objectives 
of the General Directorate’s strategy are to 
implement preventive education programs against 
the drug threat in cooperation with the concerned 
authorities of youths and sports through the 
development of intensive and studied programs 
and preventive plans aimed at developing a 
comprehensive awareness of the reality of 
narcotic drugs, and laying the foundations for 
educating society members about the dangers 
of this scourge. The comprehensive prevention 
requires more joint efforts and hard work in order 
to achieve the lofty goal of which is set up to 
maintain the human wealth, which is the future of 
the and device to promote them from falling into 
the clutches of this devastating scourge.

Sport is very important to occupy the free 
time of young people and keep them away 

from the behavioral deviations. The Information 
and Awareness Section at the Department of 
Studies and International Affairs has already 
participated in organizing the first Beach 
Volleyball Championship )Weqaya(  under the 
slogan )Your hobby ... is Your prevention(. It aims 
at  developing and instilling the love of exercise 
in the hearts of children, and how to make use of 
their spare time. Qatari sports professionals were 
used to send a message to the youths saying )Yes 
to sports games, No for drugs(. It is a message to 
emphasize the role of sport in immunizing young 
people from drug abuse to benefit them and their 
homeland. Finally, we value this step because it is 
a lofty message urging the advancement of hearts 
and minds, increasing creativity and promoting 
thought, and we hope that the exercise will 
continue in the next stage because it is said the 
right mind is in the healthy body.
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General Directorate for Drug Control 
participates in the celebrations held 
on the occasion of the State Sports 
Day, which coincided on the 12th 
of February at the Cultural Village 
)Aspire Park(. The events included 
a number of sports and cultural 
programs and activities. The ten 
activities included competitions and 
activities in which  the public of all 
age groups participated in  seeking 
to raise fitness and healthy life. These 
activities included football, basketball, 
rope tug, jumping in bags, throwing 

rings, moving balls between baskets, 
balloons, carrying the ball with spoon, 
and hoops.
The most prominent activities were 
football and volleyball matches in 
which a group of teams and staffs 
from the General Directorate for 
Drug Control participated. All of 
them interacted with the games and 
were impressed with the audience. 
The children played a large part in the 
activities. They participated in various 
games such as cultural and awareness 
competitions, throwing rings, moving 

balls between baskets, jumping in 
bags and badminton. The activities 
were attended by a large number of 
children and families.
The participation of the General 
Directorate for Drug Control comes 
within the participation of MOI 
departments to emphasis the role of 
sport in immunizing young people 
from deviations, drug abuse and 
making use of their free time in 
matters that could benefit them and 
their homeland. Finally, we value this 
step as a supreme mission to elevate 
hearts and minds. We hope that the 
practice of sport will continue in the 
next stage because as it is said the 
right mind is in the healthy body.

The PaRTiciPaTion of The geneRal 
DiRecToRaTe foR DRug conTRol in 

SPoRT DaY
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The events included various sports to 
turn the State of Qatar into an open 
arena for sport, where many events 
were held in the Corniche, Aspire and 
Katara, in addition to the activities 
of the East, North, South, and the 
headquarters of events for women.
All State authorities and institutions 
participated in this sport event 
in which Qatar has become a big 
playground in which thousands of 
nationals and expats pf all community 
categories practices different types of 
sport. The State of Qatar is a pioneer 
in organizing the sport day in the 
region and the world. Some countries 
started organizing a sports day 
stimulating the experience of Qatar. 
This shows the significance of sport to 
the individual and society.
The Ministry of Culture and Sports 
called on all parties to participate in 
the activities of 2019 to adhere to the 
criteria and conditions set forth in 
the Amiri Decree on the country›s 
sports day to ensure the achievement 

of the desired goals, especially the 
awareness of the importance of sport 
in different age groups. The Ministry 
focused on the necessity pf practicing 
physical activities and avoiding all 
manifestations of the celebrations, 
and attention to awareness activities 
aimed at establishing the practice of 
sport as a daily health behavior, and 
to raise awareness among participants 
of the importance of sport proposed 
to be implemented with all ages 
and situations. The health of the 
participants in terms of the nature 
of sports and physical activities 
and duration of time, ensuring the 
avoidance of  physical stress and 
injuries.
The State of Qatar is the only country 
in the world that has devoted an 
official holiday for sport. This day 
comes as part of the State›s interest 
in building a healthy life for the 
individual through promoting sports 
culture to create a healthy generation 
in line with the Qatar National 

Vision 2030, which aims at building 
a modern state of security, prosperity, 
progress, well-being and stability, 
where the individual, the family and 
society enjoy health and education, 
social security and equal employment 
opportunities. It also gives great 
importance to the sport that has 
become a niche in the country where 
many of the achievements made at 
the regional and global levels as well 
as hosting several international events 
in various different sports fields,  and 
it had the honor to host the World 
Cup in 2022.
The interest in practicing sport is 
one of the things that our religion 
has called for. Almighty Allah said ) 
The best of those who you hire is the 
faithful  and strong(. It is said, teach 
your children swimming, shooting 
and horse riding. These are all signs 
for parents to develop the love of 
sport among their children, and how 
to make use of their time in things 
that bring benefits for them.

SPORTS DAY IN QATAR…                      SPORT FOR ALL
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The activities of the State Sports Day were launched 

on Tuesday morning, 21/2/2019 , in response to 

the Emiri Decree No. 80 of 2011, stipulating that 

the Tuesday of the second week of February of 

each year shall be a sports day for the State in an 

unprecedented initiative. It aims to raise awareness 

of the importance of sport and its role in the life 

of communities and make it a fundamental part 

of the daily life of the individual.

SPORTS DAY IN QATAR…                      SPORT FOR ALL
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The participation of MOI in 
Darb Al-Sai this year is distinct 

from last year. The events witnessed 
new participation by the security 
departments and the preparation of 
larger areas for the Police College, 
where the ministry participated in the 
pavilions carrying awareness messages 
about security and safety aspects of 
the visiting public and introducing 
the services provided by the ministry 
through its departments. The various 
means and inventions used by the 
Ministry in order to achieve security 
and stability for all who live on the 
land of Qatar. For its part, the General 

Directorate for Drug Control 
participated in the celebrations held 
on the occasion of the National Day, 
which coincided with the 18th of 
December 2018 within the pavilion of 
MOI at Darb Al-Sai. The celebration 
included a variety of sports, cultural, 
recreational activities.

In the context of the participation 
of communities `living in Qatar 

on the National Day and loyalty 
to the State of Qatar and loyalty 
to the leadership, the Department 
participated in the events 
accompanying this special occasion 
for the communities organized 
by MOI on this occasion where 
three lectures were given in each 
of the Asian city in the industrial 
area attended by more than )1000( 
workers in addition to a lecture in 
Al Wakra Sports Club attended by 
more than )800( people and the 
third lecture in Al-Shahaniya in the 
presence of more than )800( people. 
The lectures included questions to the 
public and gifts were distributed to 
the winners.

 General Directorate for Drug Control participates in the
celebration of the National Day within the wing of MOI
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Having competed the military 
parade, the celebrations resumed 

at Darb Al-Saa›i which started on 
12/12/2018 with the participation of 
)50( governmental bodies, private 
sectors and civil society organizations, 
where they continued on two morning 
and evening periods until December 
20.

The celebration of the National 
Day was a reflection of the 

National Organizing Committee›s 
vision represented by promoting the 
national loyalty, solidarity, unity and 
pride in Qatar›s national identity, 
which is celebrated every year in 
commemoration of Sheikh Jassim bin 
Mohammed bin Thani.

The events of Darb Al-Saa›i were 
initiated by a dazzling scenario 

of cavalry and camel riders, and the 
participation of the Police College, 
Ministry of Defense, children of 
parade who performed a dazzling 
display of the flag in the sky of Darb 

Al-Saa›i as a sign of the ceremony 
launch. The event witnessed the 
attendance of large audiences of 
officials from Arab and foreign 
countries and school students who all 
interacted with the events witnessed 
by Darb Al-Saa›i.

Celebrations of Darb Al Saa’i
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and residents who attended 
the national march.

The most prominent event 
of this year’s celebrations 

is the presentation of the 
national march, which 
was celebrated and will be 
engraved in the memory 
of all the people of Qatar 
citizens and residents, which 
is considered  the largest 
national march in the history 
of the country, in addition 
to the variety of activities of 
Darb Al Saa’i in a manner 
that made it meets the nature 
of the national occasion.
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On December 18, 2018, the State of Qatar celebrated the National 
Day, under the themes of “ Our actions have been always adorned” 

and “Qatar will remain free.” It celebrates the glories of the past and 
cherishes the achievements of the present. It is filled with hope for a bright 
future characterized by success, achievement and peace. To commemorate 
the founder of the State, Sheikh Jassim bin Mohammed Al Thani, may 
God have mercy on him, under whose the leadership of Qatar became a 
single organic entity and a united and independent country. He laid the 
foundations of our modern state, laid the foundation for its construction, 
promoted its sovereignty, safeguarded the dignity of its people, and made 
Qatar a united, cohesive and independent state, feared by the adversaries 
and embracing its brothers and friends. It respects the covenants and 
respects the rights of the neighbor and upholds values, ethics and 
principles.

QataR celebRateS national day
with the laRgeSt militaRy paRade of itS kind

The National Day is a dignified 
occasion in which we reap with 

pride and glory the glories of the past, 
and the sacrifices of our parents and 
grandparents. We open a new page to 
renew the covenant and greetings to 
His Highness Emir Sheikh Tamim bin 
Hamad Al Thani. A major strategy, 
which led to the development of the 
state in a record time compared to 
other countries and peoples,

Thanks to Almighty Allah and 
with the wisdom and guidance 

of our wise leadership, the State of 
Qatar is proceeding on the path 
of development and building, and 
is moving steadily and confidently 

towards the future to raise the nation 
and prepare Qataris to be able to 
give, achieve, excel and defend their 
homeland. And maintain its interests 
and capabilities.  So, they have to be 
armed with science, dedication and 
sincerity in work and at each site of 
production in our dear homeland.

National Marching 

Qatar National Day was marked 
by a major military parade at 

Doha Corniche and it was attended 
by His Highness the Amir, His 
Highnesses and Excellencies, senior 
guests and crowds of citizens and 
residents. The national march 

included all units of the Qatari Armed 
Forces )Land, Marine and Air(, 
internal and military colleges.

It is the largest military parade 
in Qatar’s history in terms of 

the number of modern weapons, 
fighter jets, aircraft and technology 
systems that were first shown. They 
impressed the audience along Doha 
Corniche and in front of the screens 
to follow up on this major event. 
The military performances passed 
by the major platform, while the 
fighter jets captured the admiration 
of the audience in the skies of Doha. 
Following the military parade, HH the 
Emir shook hands with the citizens 
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reflects the degree of determination 
of these authorities to address this 
phenomenon with all seriousness and 
firmness in order to confine and reduce 
their spread in the society.

He stressed that it is incumbent 
upon us on this occasion to 

appeal to every citizen and resident, 
especially the youth group, to take 
caution against the consequences 
of falling victim to these poisons, 
traffickers and promoters, and to 
take the initiative to activate this 
day and highlight the importance 
of the problem and the prevention 
of its damages and risks. Moreover, 
all people, regardless their positions 
and abilities, have to increase their 
cooperation with relative agencies to 

reduce the spread of drugs in 
the society in an attempt 

to keep it immune 

against the dangers of this scourge and 
to promote the theme of: )Listen 
first(.

The General Directorate 
for Drug Control 

held a number of events 
on this occasion at Gulf Mall on 
Thursday, Friday and Saturday: from 
8 am to 2 pm and from 4 pm to11 
pm. The events were attended large 
numbers of the mall’s visitors. Several 
awareness messages on the drug risks 
were transmitted to the audiences. The 
activities included many awareness 
and entertainment plays, competitions, 
performances and photograph. Also, 
awareness brochures and gifts were 
distributed to attendees, namely 
families, children and young men. 

Major/ Mohamed Abdullah Al 
Khater, Director of Studies and 

International Affairs Department at the 
General Directorate of Drug Control, 

held a number of press conferences 
to deliver preventive 

messages to all society 
categories, 

including 
how 

to 
deal 
with children 
and protect them from 
drug abuse and increase their 
awareness of drug risks as well as 
some effective methods of prevention.

On this occasion, the General 
Directorate of Drug Control 

organized many workshops in a 
number of secondary schools under 
the theme )Protecting young people 
from behavioral deviations(. These 
workshops were attended by teachers 
and administration staffs. The 
programme covered the problem of 
drugs in all its different dimensions. It 
also focused on the role of prevention 
in raising community awareness on 
addictive behaviors and changing the 
misconceptions to protect all segments 
of society, especially the student 

segment.

The Directorate 
organizes a number 

of workshops for 
teaching staffs at 

schools.
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He said that 
the General 

Directorate for Drug 
Control seeks to achieve 

several basic objectives, 
including highlighting the 

great role and efforts of the drug 
control agencies in the State, and 
enhancing and developing these 
efforts to achieve the greatest possible 
cooperation between the drug control 
authorities in the State to warn 
the international community and 
individuals of drugs’ gravity on the 
human life and their harmful effects 
that affect the individual, the family 
and the community at the health, social 

and economic levels.

Major/ Al Khater 
indicated that 
this occasion is 

extremely 

important occasion to raise awareness 
of drug dangers and to strengthen the 
efforts made to save the people from 
this scourge. 

It is also significant to highlight the 
vital role that should be played by 

each member in the society to prevent 
the spread of drugs and the entry of 
new individuals to the circle of abuse. 
This occasion represents a cornerstone 
from which many events are launched 
throughout the year. Such activities 
are seeking to strengthening the 
security awareness in order to contain 
this phenomenon and to remove its 
dangers and threats from our society. 
He pointed out that the UN logo of 
this year )Listen First( emphasizes the 
significance of listening to children 
and young people which is 
considered a primary 
stage to help 
them live a 

healthy 

and safe live life. So, the overall goal of 
prevention could be achieved. It aims 
to protect the society of the destructive 
effects of drugs that include the addict, 
the family and the society.

It is worth mentioning here the 
ongoing efforts made by control 

staffs and agencies in the State. In fact, 
they play an effective role in the field 
of drug control, prevention, treatment 
as well as stopping the operations of 
smuggling and trafficking that resulted 
in several attempts to smuggle large 
quantities of narcotic substances for 
promotion within 
the country. 
This 

The drug problem and 
addiction are a global 
phenomenon that 
concerns the international 
community and human 
communities.
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In a message on this occasion, Major/ 
Mohammed Abdullah Al Khater, 

Director of Studies and International 
Affairs Department of the General 
Directorate of Drug Control said 
that the State of Qatar represented by 
the Ministry of the Interior and the 
concerned authorities in the State is 
keen to revive this occasion annually 
to participate the international 
community›s serious concern about 
the growing phenomenon with a 
devastating impact on the progress of 
peoples.

Major/ Al Khater pointed out 
that the problem of drugs 

and addiction has become a global 
phenomenon and has disturbed the 

international community and 
all human societies. 

In view of the 

increasing dangers and challenges that 
are threatening and exacerbating this 
problem, the United Nations General 
Assembly recognized that this day 
should be a global day and a symbol 
of strengthening the efforts being 
made in various countries of the world 
to remind and draw the attention of 
societies and individuals to the dangers 
of drugs in order to achieve a unified 
global attitude against the activities 
of cultivation, trafficking and the 
promotion of narcotic drugs.

He added saying that the State of 
Qatar shared the international 

community the celebration of 
this occasion in the belief of the 
seriousness of the problem and 
highlighting the dangers posed by it, 
stressing its continued support 
for efforts to counter 

this phenomenon through the 
implementation of the principles 
and provisions of the conventions 
on drug control and attendance and 
outstanding participation in relevant 
conferences and meetings. That State 
is making great efforts to address this 
phenomenon from a strategic reality 
that includes different axes, including 
prevention and treatment pivots in 
order to achieve the establishment of 
a society which is free from narcotic 
substances.

Qatar is making distinguished 
efforts in the fight against drugs at 
the national and regional levels.

Major/ Al Khater:
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The celebration of World Drug Day renews annually on the 26th of June. Accordingly, 
the State of Qatar’s determination to fight this dangerous scourge and reduce 

its spread within the community will be renewed. Additionally, the State’s keenness 
to participate the international community in the efforts to confront this problem 
stems from the significance of international cooperation in tackling this devastating 
phenomenon to form a balanced and integrated approach that is consistent with the 
provisions of the international conventions on narcotic drugs. It is an approach that 
also aims at strengthening collaboration, coordination and information and expertise 
exchange with all related- organizations and bodies.

QataR paRticipateS in the

woRld dRug day
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Under the slogan “Your Life 
is a Trust”, Staff Major 

General/ Saad Bin Jassim Al-
Khulaifi, Director General 
of Public Security launched 
the exhibition’s activities of 
the Traffic Week 2018 (34th 
edition) at Darab Al Saai. The 
event was organized by the 
General Directorate of Traffic 
and attended by MOI directors 
and officers as well as (60) 
organizations. The Department 
of Studies and Foreign Affairs 
represented by Information and 
Awareness Section participated in 

these activities 
that aim at 
enhancing 
the principle 
of social 
partnership 
and integration 
towards the 
security issues 

in the society. The participation 
included an awareness exhibition 
that embodies the slogan 
“Your Life is a Trust” and 
an awareness exhibition for 
children that included paintings, 
coloring, games and cultural 
completions. The activities also 
included distributing awareness 
publications and gifts to the 
visitors. The pavilion of the 
General Directorate of Drug 
Control witnessed a large number 
of visitors, particularly families 
and students. 

The activities started on 
Sunday evening 18th of 

March and continued until 
Saturday evening 24th of March 
at two periods from 8am-12pm 
and from 4pm to 9pm. A variety 
of awareness and entertainment 
activities presented by the 
participating departments and 
institutions.

geneRal diRectoRate foR dRug contRol

paRticipateS in

tRaffic week activitieS
2018

acTiviTieS

23



Within the activities of ”Sufraa 

Weqaya“, the first workshop 

on drug prevention was organized on 

Saturday 3/3/2018. The event targeted 

the nurses working at the government 

and private schools in Qatar. The 

event was organized by the Studies and 

International Affairs Department at the 

General Directorate of Drugs Control 

and collaboration with the Primary 

Health Care Corporation and Calgary 

College. The workshop which was held 

at Calgary College and came under the 

slogan » »Health and Vacuum« was 

attended by all nursing staff working at 

middle and high schools for boys and 

girls.

In this context, Captain/ Nasser 

Zayed Al Shahwani, assistant 

director of Studies and International 

Affairs Department at the General 

Directorate of Drugs Control, 

confirmed that this workshop 

comes within the framework of 

the implementation of the annual 

awareness plan and the within the 

series of Sufraa Weqaya’s courses. 

It aims at strengthening the concept 

of prevention for all nursing staff 

working at government and private 

schools in Qatar. The workshop seeks 

to educate the nurses on the causes of 

addiction as well as its consequences 

at the individual, the family and 

society. It also shows the types of new 

psychoactive substances that can be 

abused by students.

In a speech on the occasion of the 

opening of the workshop, Captain/ 

Nasser pointed out that this event 

is held in light of the partnership 

and integration between the various 

state institutions and the permanent 

cooperation with Primary Health 

Care Corporation and school health 

program. We work together to protect 

our children and students from falling 

into the clutches of drugs through 

enhancing cooperation with all society 

categories.

The workshop included three 

lectures, the first entitled 

»Towards the Best« was on the most 

effective methods of enhancing the life 

skills and reduction of addiction, the 

second one was the legal issues relating 

to drug abuse, the last lecture talked 

about the types of drugs.

foR nuRSeS of goveRnment and pRivate SchoolS

an awaReneSS woRkShop on naRcoticS RiSkS
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General Directorate of Drug 
Control and MOI departments 

shared the children’s enjoyments 
at Garangao Celebrations. This 
participation comes to enhance 
the social relationships and bonds 
between the policeman and the 
community. It is considered a reward 
to encourage children on fasting and 
promoting human values among 
them. 
Gulf Mall: General Directorate of 
Drug Control organizes Garangao 
Celebrations

General Directorate of Drug 
Control organized Garangao 

Celebrations for children at occasion 
of the Garangao Night at the Gulf 
Mall on Thursday 31/05/2018. The 
event which continued until 11 p.m. 
included a number of activities, 
performances, plays and competitions 
that pleased hundreds of children 
who attended with their parents. 

Capt. Nasser Zayed Al-Hasawi 
Al-Shahwani, Assistant Director 

of Studies and International 
Affairs Department at the General 
Directorate for Drug Control 

said that the administration is 
keen to participate in national and 
social events to create a kind of 
communication with the public 
in line with the role of the general 
administration to build trust with 
the society in all its categories and 
to show cooperation between the 
security staffs and the community, 
including children who achieve 
the expectations of the future, as 
well as to spread many awareness 
messages on the dangers of drugs 
among families participating in the 
celebrations.

He said that the celebration 
included many events and 

shows, including recreational 
competitions, educational plays, 
popular narrators, photography, 
puppet games and ‘masaharati’. 
It attracted hundreds of children 
who came with their families and 
participated in these activities in an 
atmosphere of joy and pleasure.

He pointed out that one of 
the folklore and country art 

teams presented various shows 
and traditional songs relating to 

the Garangao Night as well 
as extensive information on the 
history of the celebration in the 
Qatari heritage, in addition to many 
competitions such as the competition 
of musical chairs and many others. 

There was also a corner for 
photography, where children 

were keen to take pictures in 
front of the Administration logo. 
Additionally, many gifts were 
distributed to the winners in an 
atmosphere of joy and happiness.

A number of artistic and theater 
shows were presented to 

raise the awareness of children 
and enhance the concept of 
nationalization in children. 
Accompanied by traditional and 
national songs, the children toured 
the mall in a joyful atmosphere that 
added happiness to the mall›s visitors 
and shoppers.

The activities of the last ten days 
of the holy month of Ramadan 

included awareness lectures in 
Ramadan tents, breakfasting and 
distributing gifts to children in some 
commercial malls.

Breakfasting 

and distributing 

gifts to children in some 

commercial malls during the last ten days of 

Holy Ramadan.
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aimed at increasing the awareness 
of the attendants on various legal 
issues such as not to bring any illegal 
drugs into the country as well as the 
penalties of psychotropic substances’ 
smuggling, promotion and addiction. 
The lecturers also explained the 
procedures of receiving treatment 
at the treatment and rehabilitation 
centre. Over 2300 people attended 

these lectures that included cultural 
contests and gifts for the winners. 
Souq Waqef Activities (fast breaking 
gun)

The General Directorate of 
Drug Control organized many 

activities of fast breaking at Souq 
Waqef where the officer and staffs 
at the media and awareness section 
in the department of studies and 

international affairs distributed 
breaking fast meals and gifts to the 
children who came with their parents 
to watch the fast breaking gun. A 
large number of people enjoyed the 
activities that accompanied ceremony, 
namely riding the toy train and 
taking pictures with the fast breaking 
gun. 
Garangao Celebrations 

Participation in Garangao Celebrations 

is based on Qatari heritage and brings 

pleasure in the hearts of 

children. 
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Under the theme: ‘ Leader… 
Model’, Mrs. Haya Mohammed 

Jassim Al Mudadi, media and 
awareness developer presented a 
lecture at the Vocational Creation 
Centre in Al Wukeer city in the 
evening of Friday 2nd of Ramadan 
18/05/2018. The lecture was attended 
by a number of seniors from different 
bodies and covered several topics on 

the concepts of leadership in various 
areas, including management, work 
and family. She gave a multiple 
examples from actual life situations. 
She also explained the most 
important qualities that should be 
existed in the successful leader as well 
as the key differences between the 
leader and the manger, and between 
communication and communications.

In co-operation with Public 
Relations Department (MOI) 

warrant officer/ Abdulla Saleh Al 
Shamari delivered a number of 
awareness lectures for the fasting 
people at the tents that were 
established to breakfast expats in 
Holy Ramadan Month in different 
areas, namely Al Shyhanya, Al 
Azizyha and Al Gharrfa. The lecturers 

The administration is keen to participate in 

national and social events to create a 

kind of communication with 

the public.

Capt. Nasser Zayed Al-Hasawi Al-Shahwani

acTiviTieS

19



Based on the shared social responsibility towards 

the society’s safety and security, the General 

Directorate of Drug Control seeks to implement a 

wide variety of preventive and innovative programmes 

that meet all society categories, including Ramadan 

awareness activities. These programmes were designed 

to achieve a plenty of goals, namely increasing social 

partnership, strengthening the relationship between 

the police and the community, maintaining the Qatari 

heritage, and pleasing children. The activities included 

lecturers, breaking fast, contests, plays, traditional 

teller, photographing, bride toys, and gifts for children.

awaReneSS activitieS
in Ramadan month
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of narcotic drugs through enhancing 
the moral and educational values in 
the society. It also seeks to protect the 
individuals from the dangers of any 
addictive behaviours, especially among 
the most vulnerable segments of the 
population. She added that the idea 
of the programme was based on the 
participation of selected groups from 
different society sectors, and in turn 
they can raise the awareness of their 
colleagues. Therefore, it is possible 
to spread awareness to as many 
groups as possible in the community. 
She expressed her confidence that 
these groups will form a protective 
barrier against all negative habits and 
behaviors. She concluded extending her 
gratitude to all schools and attendees, 
and whishing that these groups 
continue to spread anti-drug preventive 
culture and to be an active ambassador 
for their schools through educating 
their colleagues and their communities 
about the serious harms caused by 
drug abuse and teaching them the 
advantages of a drug-free life in an 
attempt to protect all society members 
from this deadly scourge.

The program included a number of 
scientific and professional lectures 

on the drug problem in all its different 
dimensions. The lectures covered 
the definition of New Psychotropic 
Substances and the abuse of medical 
drugs. Dr. Nader Mohammed Abbara 
delivered a lecture entitled Preventive 
Education in which he referred to 
the importance of prevention and its 
role in raising social awareness about 
addictive behaviors and changing 
misconceptions about psychotropic 
substances in order to protect all 
society groups. He displayed the recent 
global statistics of the international 
organizations relating to narcotics 
and New Psychotropic Substances, 
including tobacco, NPS, number 

of drug abusers and fatalities in 
the world. He also explained the 
concept of addiction and the factors 
contributing to drug abuse as well 
as signs of addiction. Finally, he 
reviewed some evidence in the Holy 
Quran and Sunnah that prohibit 
drug abuse.

Moreover, Dr. Ahmed Zaki 
organized a workshop on 

enhancing life skills and their role 
in reducing addiction. He explained 
the concept of life skills, which is 
any work done by the individual 
and based on the interact with 
things, equipment, people and 
institutions. He also referred to the 
classification of life skills; they are 
divided into mental, emotional, 
practical and social skills. Life skills 
include communication skills, self-
management, negotiation, emotional 
intelligence, teamwork, creative 
thinking, critical thinking, stress 
management, and time management.

In terms of the legal perspective, Dr. 
Usama Maher Abdullatif, a legal 

expert, explained some articles of Qatar 
Drug Law No. )9( of 1987 on Drugs 
and NPS Control. He pointed out that 
the Qatari legislator gave a special 
importance to the development of 
criminal legislation in the fight against 
drugs to cope with the prevailing Arab 
and international trends. He added 
that the legislator has a human view 
on the part of caring for addicted 
patients and encouraging them to 
seek treatment and to continue it, 
by not filing criminal proceedings 
against anyone who presents himself 
for treatment. This comes in line with 
the recommendations issued locally, 
internationally and regionally. Then, he 
displayed of the articles that criminalize 
the import, production, agriculture, 
trafficking and abuse of narcotic 
substances and their penalties.

 At the end of the sessions, Mrs. Haya 
Mohammed Jassim Al Mu›adadi, 

Information and Awareness Officer, 
urged all students to participate in the 
research and scientific competitions of 
this year.

On this occasion, Major/ 
Mohammed Abdullah Al 

Khater, Director of Studies and 
International Affairs Department, 
said that the workshop is held at 
the framework of strengthening the 
concept of community partnership 
and integration between the General 
Directorate of Drug Control and all 
state institutions, particularly Ministry 
of Education and Higher Education, 
which is one of the main partners in 
the implementation of the awareness 
activities and programmes in the 
schools, colleges and universities at 
the aim of increasing the awareness 
of students of the harmful effects of 
narcotics and their serious problems 
at the individual and society as well as 
methods of prevention. 

these courses are held at 
the aim of strengthening 
the concept of preventive 
education among students 

Captain/ Nasser Zayed Al-Hajri
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At the opening session, Captain/ 
Nasser Zayed Al-Hajri, Assistant 

Director of Studies and International 
Affairs Department delivered a 
welcoming speech in wchich he 
welcomed the attendants and talked 
about the importance of these courses. 
He stressed that these courses are held 
within ‘Sufraa Weqaya’ programme at 
the aim of strengthening the concept of 

preventive education among students 
by identifying the causes of addiction 
and its effects on the individual and 
society. They also provide some 
effective information about the New 
Psychotropic Substances )NPS( that 
could be abused by some people.

In her presentation, Mrs. Haya 
Mohammed Jassim Al-Mu›adadi, 

Head of Media and Awareness Section 

at Studies and International Affairs 
Department emphasized the vital 
role of such courses on increasing 
the public awareness of drug risks. 
The programme of ‘Sufraa Weqaya’ 
seeks to enhance the security and 
preventive awareness for society 
categories. She added saying that the 
programme aims to immunize all 
society segments against the scourge 

Media and Awareness Section at Studies and 
International Affairs Department )General Directorate 
for Drug Control( organized the second course of Sufraa 
Weqaya for secondary schools )boys( under the slogan: 
«Authentic Habits are better than Exotic Pests». The 
courses were held at premises of Media and Awareness 
Section and was attended by )100( students and a 
number of social workers and activity coordinators 
from )20( secondary schools during the period from 22-
23 /02/ 2018 at Qatar National Convention Center.

2nD ‘SufRaa weqaYa’ couRSe
foR SeconDaRY SchoolS (BoYS)

Alweqaya Issue no.22
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competitions, answering the students’ 

questions on the drug problem, 

transmitting awareness messages 

and distributing publications such 

as Al Weqaya Magazine, leaflets and 

brochures. We are keen on appointing 

a number of GDDC officers and 

specialists to answer the questions of 

the audience on the harmful effects of 

the drug scourge in the society. 

Major/ Al Khater said that 

the implementation of 

Sufraa Weqaya for students aims at 

educating them to become awareness 

ambassadors of drug dangers in their 

school community. The event is held 

under the coordination with the 

Ministry of Education and Higher 

Education. We do hope to extend our 

messages to all society categories. 

Major/ Mohammed Al Khater:
Our concern to be a Platinum 
Sponsor of this exhibition 
emphasizes the role of awareness as 
a key aspect of the drug control.

acTiviTieS
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General Directorate for Drug 

Control participates in 

Awareness and Supported Elements 

Exhibition 2018. The 2nd edition was 

held under the patronage of Ministry 

of Culture and Sport on 21/02/2018 

with the presence of Brigadier General/ 

Amr Al Humaidi, Deputy Director 

of GDDC and Major/ Mohammed 

Abdulla Al Khater Director of Studies 

and International Affairs at the GDDC. 

The event which was held at the GDDC 

pavilion in Qatar National Convention 

Centre included many awareness 

activities, a special corner for children 

and large computer screens. 

At the margin of the exhibition, 

the second course of Sufraa 

Weqaya for secondary schools )boys( 

under the slogan: »Authentic Habits are 

better than Exotic Pests«. The course 

was attended by )100( students and a 

number of social workers and activity 

coordinators from )20( secondary 

schools.

On this occasion, Major/ 

Mohammed Abdulla Al Khater 

Director of Studies and International 

Affairs asserted that GDDC is keen on 

participation on this event to increase 

the public of the drug risks. The 

GDDC’s involvement as a platinum 

sponsor represents their deep concern 

on spreading the drug awareness, 

particularly for the student community. 

A variety of awareness activities on 

drug risks were delivered for all age 

groups. They included awareness 

Alweqaya Issue no.22
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The ongoing work of the section in 
cooperation with the relevant authorities 

comes within the framework of the General 
Directorate of Drug Control that aims at 
reaching the largest number of individuals 
from all society categories in an attempt to 
reduce the drug demand and educate the 
community members about the dangers of 
drug abuse and other addictive substances.

acTiviTieS
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 activitieS of

 infoRmation and

 awaReneSS Section
duRing 2018

In accordance with the approved 
annual plan, the Information 

and Awareness Section seeks to 
implement a well-defined set of 
programs and preventive projects that 
are modern and innovative to suit 
all society categories in cooperation 
and coordination with all concerned 
authorities in the State. This is to 
raise public awareness of the drug 
abuse problem and to encounter 

its negative effects. These programs 
included awareness lectures, courses, 
exhibitions, scientific, artistic and 
sport competitions, workshops and 
social events, as well as a series of 
informative publications and leaflets 
on drug risks and prevention.

The number of beneficiaries 
of these projects during the 

period from January to June was 
approximately )96,000( students 

from public, private , communities 
and international schools, institutes, 
military and civilian colleges, 
universities, media staffs and 
nursing staff in schools, Prevention 
Ambassadors )Sufraa Weqaya(, 
national events and public parks 
visitors, including parks and shopping 
malls. The following table shows the 
type of activity and the number of 
attendees:

Activities Lectures Exhibitions Summer-activity Workshops Courses Social visits 

 Lectures  Exhibitions  Courses Workshops Activities Social visits
Total

No Attendees No Attendees No Attendees No Attendees No Attendees No Attendees

219 47931 29 19849 6 467 10 696 8 82519 2 137 151599

Alweqaya Issue no.22
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 The attendants and participants in the workshop.

being made to protect the youth from 
drug risks. It will shed light on the 
experiences and best practices that 
could be carried out between MOI 
and MEHE. He added saying that 

nine work papers will be presented 
during the workshop that will 
continue three days. There will be 
also debating sessions and experience 
exchange among the participants. 

Recommendations:

1. To carry out research and 
studies on the most important 
issues relating to solvents 
and to participate the school 
departments in their prevention. 

2. To work with the school team to 
observe all problems associate 
with the dangers of solvents )class 
supervisor, social and psychiatric 
team and school administration( 
and to articulate intervention 

programmes on addressing such 
problems.

3. To observe and report any 
suspicious behaviours relating to 
the abuse of solvents either inside 
or outside the school. 

4. To build a team or more for 
immediate intervention to deal 
with deviant behaviours that 
might be caught inside the school 
lest it aggravates. 

5. To intensify the cooperation with 
the educational institutions in 
order to increase the awareness of 
students on the harmful effects of 
narcotics and solvents for all age 
groups and gender.

shedding light on experiences 
between MOI and MEHE

Major/ Mohammed Al Khater:

acTiviTieS
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Brigadier General/ Amr Al 
Humaidi, Deputy Director of 

GDDC delivered a speech on this 
occasion and in which he emphasized 
on the importance of the human 
element in development. He said 
that MOI’s concern is based on the 
implementation of the National 
Strategy for Drug Control as a 
substantial pillar in the fight against 
all forms of drugs and negative 
behaviours. The preventive activities 
and programmes seek to immunize all 
society categories against the scourge 
of drugs. All these efforts are rooted 
from Qatar Vision 2030 that seeks 
to ensure the safety of the national 
as a key components of sustainable 

development. Brigadier General/ Al 
Humaidi called for strengthening 
and integrating the efforts of all 
government institutions in the fight 
against drugs. The drug problem is 
not only merely of a security concern 
that ends up of catching the traffickers 
and formulating legislations, but 
also it has a variety of interrelated 
dimensions. He added saying that 
GDDC has been concerned about 
sharing these responsibilities with 
educational institutions for their key 
role in building welfare generations.

Major/ Mohammed Abdullah 
Al Khater. Director of 

Studies and International Affairs 
Department at General Directorate 

of Drug Control said: the second 
workshop comes as a translation of 
the continuing collaboration between 
MOI and MEHE. This workshop 
highly focus on the efforts which are 

HE Minster of Education and Higher Education visits the exhibition held on this occasion.

We work on protecting all 
society categories

HE Director General of Public Security :

Alweqaya Issue no.22
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The opening ceremony was 
attended by HE Dr. Mohammed 

Abdul Wahid Al Hamadi, Minister 
of Education and Higher Education 
)MEHE(, Staff Major General/ Saad 
Bin Jassim Al-Khulaifi, Director 
General of Public Security, a number 
of security directors, participants and 
interested individuals. The workshop 
included 9 papers which were 
presented over three days. 

HE Dr. Mohammed Abdul 
Wahid Al Hamadi, Minister 

of Education and Higher Education 
expressed his great gratitude to MOI 
represented by General Directorate 
of Drug Control for their activated 
role in protecting the youths from 
the dangers of narcotics. He said: we 
highly appreciate this role because 
it protects the future of our children 
and the potentials of our homeland. 
The youths are the backbone of our 
society. We shouldn’t ignore the role 
of other institutions in achieving 
this goal, particularly the family, 
media and other civil organizations. 
MEHE can’t deny the efforts of MOI 
in protecting our children through 
increasing their awareness of the 
harms of such scourges as well as 
following up their promoters. It 
is quite significant to increase the 
coordination between all stakeholders 
at the MEHE to educate them how 
to deal with suspicious cases. He 
added saying that the awareness 
programmes of drug risks are 
included in our syllabus where there 
are many criteria that are involved in 
protecting the children from drugs 

at several age groups. There are also 
other awareness activities that are 
constantly implemented by MOI with 
this regard.

HE Dr. Al Hamadi said: for early 
detection of any suspicious 

behaviours and best practices on 
managing them, there is a continuing 
communication between MOI and 
MEHE specialists, namely school 
supervisors and counselors. HE 
illustrated that things currently 
have been complicated and parents 
would be absent from different 
things done by their children. The 
influence of social media can affect 
children’s behaviour and make them 
isolated form their environment. 
So, the family should monitor them 
carefully. The school also should 
observe any suspicious actions 
conducted by students. The child 

has to reject any strange information 
or persons. Therefore, he ought to 
ask those who are older than him, 
including his parents or teachers in 
order to examine the validity of such 
information or individuals otherwise 
he will expose himself to various 
major hazards.

In a speech delivered by Major/ 
Mohammed Abdullah Al Khater. 

Director of Studies and International 
Affairs Department at General 
Directorate of Drug Control, Staff 
Major General/ Saad Bin Jassim Al-
Khulaifi, Director General of Public 
Security stressed that sustainable 
development does not rely on the 
sustainability of physical property 
only also on human development. 
This aspect is one of the new concepts 
required for the upcoming generations 
and modern societies. He said: the 
growing concentration of MOI 
departments is based on delivering 
high quality programmes that protect 
all society categories, particularly 
youths. We seek to provide early 
prevention against any obstacle that 
could affect the healthcare in the 
Qatari society. He added: the security 
progress that has been achieved in 
Qatar is due the great efforts made by 
the MOI related authorities and other 
stakeholders. MOI will promote their 
efforts of provide high quality security 
measures that enhance the safety and 
stability of the society individuals 
and protect them for all vulnerable 
risks. As the youths are cornerstone 
of development, MOI has put them 
within its priorities.

A comprehensive 
coordination between 
MEHE and MOI to discover 
the deviant and negative 
phenomena. 

HE Dr. Mohammed Abdul Wahid Al 
Hamadi:
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the 2nd woRkShop on moi’S Role in

pRotecting youthS within education SyStem

Under the patronage and presence of Staff Major General/ Saad 
Bin Jassim Al-Khulaifi, Director General of Public Security, 

General Directorate of Drug Control organized the 2nd Workshop 
on MOI‘s role in protecting youths within the education 

system at QNCC at the period between 18-19 December 2017. 
Several related security, educational and civil institutions 

presented work papers on youths‘ protection. The event 
aims at strengthening the co-operation between the security 
departments and professionals at the social and educational 

institutions in the fight against all negative deviations, namely 
drug abuse. 
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Responsibilities:

NCDC was established by Cabinet Decree No. 

)40( for the year 2017, under the following 

responsibilities:

1. To formulate the public policy and 

coordinate the official and non-official 

efforts in the field of combating and 

preventing all types of drugs.

2. To Enhance and coordinate the efforts of 

the various state agencies in the field of 

drug control and prevention.

3.  To direct all concerned authorities, within 

their respective spheres of competence, 

to develop detailed plans to combat 

the importing, smuggling, trafficking, 

promotion and prevention of narcotics.

4. To monitor the implementation of drug 

control and prevention which have been 

formulated by the stakeholders. 

5. To coordinating with the Ministry of 

Public Health regarding its plans and 

programmes in the fields of drug control, 

prevention, treatment and rehabilitation. 

6. To perform any other tasks assigned by the 

cabinet, within its responsibilities. 

Members of

NCDC: 
 ► HE Sheikh/ Abdullah bin Nasser Bin 

Khalifa Al Thani Chairman

 ► HE Dr. Hassan Lahdan Al-Mohannadi, 

Minister of Justice,  Vice-President

 ► HE Dr. Ghaith bin Mubarak Al Kuwari 

Minister of Awqaf and Islamic Affairs 

Member

 ► HE Salah bin Ghanem Al-Ali Minister of 

Culture and Sports Member

 ► HE Dr. Issa Saad Al Nuaimi, Minister of 

Administrative Development, Labor and 

Social Affairs  Member

 ► HE Dr. Mohammed Abdul Wahed Al 

Hammadi, Minister of Education and 

Higher Education Member

 ► HE Dr. Hanan Mohammed Al-Kuwari, 

Minister of Public Health Member

 ► HE Major General/ Saad bin Jassim 

Al-Khulaifi, Director General of Public 

Security Member

 ► Mr. Ahmed Bin Abdullah Al-Gammal, 

Head of General Customs Authority 

Member

 ► Brigadier General Ahmed bin Khalifa Al-

Kuwari, Director-General of the General 

Directorate for Drug Control  Member
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 headed by h.e. pRime miniSteR and miniSteR of inteRioR

 national committee foR dRug contRol held
itS fiRSt meeting

H.E. Prime Minister and Minister of Interior 
Sheikh/ Abdullah bin Nasser Bin Khalifa Al Thani 
and Chairman of the National Committee for 
Drug Control headed the first meeting of NCDC. 
During the meeting, the attendees reviewed 
the efforts of the General Directorate for Drug 
Control in addition to the items on its agenda, 
most notably the adoption of the Commission›s 
system, key guidelines, the draft of National 
Strategy of Drug Control, regulatory and 
legislative counter-narcotics control mechanisms, 
including the proposed new Drug Control Law, 
(19) 1993 on the regulation of the circulation of 
psychotropic substances, mechanism of chemicals 
and precursors control, and a number of other 
topics on the agenda.

OUR NEWS  
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SpoRtS day in QataR… SpoRt foR all

Issue No 22 0f »Al Weqaya« includes a comprehensive coverage of a large number 

of activities and events that were held by the General Directorate of Drug Control, 

including National Day under the motto of ”Promise of Prosperity and Glory“, Sport 

Day under the slogan ”Your Life is a Trust“, Gulf Traffic Week )34(, as well as the courses 

of ”Sufraa Weqaya“ for secondary schools )boys(.

Our respected readers will also find an extensive press coverage of the workshop 

that was organized by the General Directorate of Drug Control on the role of 

MOI in protecting the youths within the educational system )Version 2(. This number, 

moreover, contains a wide range of various articles on medical, social, educational, 

media and sport topics. It also includes the role of scouting and advisory activity for a 

better life.

The editorial team has succeeded to invite an elite batch of professionals and experts 

to share their expertise and information on different related-topics. We hope that 

this work contributes to be an important reference and useful guidance that refine our 

readers’ knowledge.
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General

Ahmed bin Khalifa Alkwari
Director General of GDDC

Narcotics have become a serious problem that threatens the 
communities’ security, stability and development. This is 

due to the countless challenges encountered in terms of illicit 
trafficking and smuggling of narcotics across the world. Indeed, this 
phenomenon has several dangerous and destructing consequences 
at the individual, family and social levels. Narcotics lead to health, 
social, economic, environmental and security problems. Despite 

the numerous benefits of globalization, the drug gangs have utilized it to achieve their evil 
ambitions, especially in drug manufacturing, promotion and trafficking through using 
advanced and modern methods that contributed in making narcotics a cross- organized crime 
of multi harmful effects. 

Hence, the international and regional integration has become a demanding objective 
to encounter these criminal organizations that are involved in criminal activities 

associated with drugs, including money laundry, corruption, bribery and many others. In this 
context, the State of Qatar launched the first national strategy to manage the consequences 
of this problem in terms of control, prevention and treatment. The drug strategy goes in line 
with Qatar Vision 2030 which seeks to establish a modern country which is characterized by 
quality security, luxury, progress and stability. It is a country that will have the highest levels 
of economic, social, human and environmental development.

The deep concern of the international community to manage the drug problem is based 
on the great importance of global cooperation in the fight against this destructing 

phenomenon. It also aims at building a well-balanced and comprehensive approach that 
cope with the regulations of the international conventions, cooperation, coordination and 
information and expertise exchange with all related-authorities and organizations. In fact, this 
kind of success is due to the proficiency of the national manpower who are working in this 
field. 

On this occasion, I would like to express my gratitude to all drug control staffs for their 
great efforts that are being made to protect the society. Also, I would like to encourage 

them to double their efforts to ensure the safety and security of our society and increase 
the public awareness of this criminal phenomenon and its vicious effects that are completely 
rejected in our religion, habits and traditions. 

pReface






