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VACANT POSITION

پ Telecom Graduate.
5 Years minimum Techno-Commercial 
experience in SDH, DWDM, Microwave, 
Fiber Optic Network, LAN Network, 
Power Supply, etc..tendering business.
Able  to study, design, liaison with  
suppliers/contractors, supervise execution 
and provide full support for Telecom 
Projects.
Excellent command of English (oral & 
written).
Arabic language is an advantage.
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TELECOM SALES ENGINEER

املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

اأ�سرة مدر�سة درة بنت اأبي �سفيان

اأمينـة املكتبـة
تغمدها اهلل بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اأهلها ال�سرب وال�سلوان

الزميـلـة/ منيـفـة الأدعـ�س ال�سعـيـدي

تنــعـــى

تدشين برنامج وجبات غذائية صحية لـ »التربية الخاصة«

يقبل عليها ويأكلها، مستطردة: لن 
نستطيع ان نقدم وجبة صحية 
باملعن����ى املطل����ق ألن الطفل لن 
يقبل عليها، لك����ن نعمل على ان 
نقدم وجبة مناسبة للطفل حتى 
ال ينفر منها بل بالعكس يستفيد 
منها ويعتاد على عادات سلوكية 
صحية مناسبة نسبيا. وحتدثت 
د.احلمد عن تشكيل جلنة دائمة 
بني التربية والصحة تهدف للتأكد 
من س����المة االغذية وصالحيتها 
وشكلها ومواصفاتها، لذلك نحن 
نعمل للتحقق ليس فقط من سالمة 
التغذية لكن نعمل على ان تضم 
اللجنة متخصصني في االغذية 
لضمان سالمة التغذية واألغذية 
من خالل فحص سالمة املطابخ 
التي جته����ز الوجبات الغذائية 
الذي����ن يتولون  واالش����خاص 
جتهيزها ومدى توافر االشتراطات 
الصحية وحملهم لكارت الصحة 
واجلهات املختص����ة من خالل 
ال����دوري للتأكد من  الفح����ص 
سالمتهم من االمراض الى جانب 
تغليف ه����ذه االغذية وتعليبها 
وصالحيتها واملياه املقدمة للطفل 

وغيرها من االمور.

وكل هذه االمور سنأخذها بعني 
االعتبار لتجهيز وجبات متطورة 
صحية تناسب حالة هؤالء االطفال 
وتكون افضل من الوجبات احلالية 
ألن����ه ليس من املعقول ان نعطي 
كل الطلبة من هذه الفئات والذين 
تتراوح اعمارهم بني 4 و19 عاما 
الوجبات نفسها بالكميات نفسها 
باالحتياجات واملتطلبات املختلفة، 
ن����درس اآلن الوضع  لذلك نحن 
ملساعدة وزارة التربية لتقدمي وجبة 
صحية قدر االمكان مقارنة بالوجبة 
التي تقدم اآلن، وفي الوقت نفسه 
تغيير احلصص، ونحاول ادخال 
اشياء جديدة صحية تكون مناسبة 
لهؤالء االطفال الى ان نتمكن من 
حتليل االوض����اع بتفاصيل اكثر 
ألن كل مدرسة من مدارس ادارة 
التربية اخلاصة يجب ان يتواجد 
فيها اخصائي تغذية طوال ال� 5 
ايام الدراسية اسبوعيا ألن هؤالء 
االطفال بحاجة الى رعاية تغذوية 
دائمة.واك����دت د.احلمد ان وزارة 
الصح����ة تعمل اآلن بالتعاون مع 
التربي����ة على ان تك����ون الوجبة 
املقدمة للطلبة مناسبة  الغذائية 
لعمر الطفل وصحية وممتعة حتى 

مريم بندق
ف����ي مب����ادرة تربوية صحية 
ممت����ازة ب����دأت وزارت����ا التربية 
والصحة تدشني اجراءات عملية 
لتنفيذ متطلبات تطبيق برنامج 
لتوفير وجب����ات صحية غذائية 
لطلبة م����دارس التربية اخلاصة 
تراع����ي االحتياج����ات العمري����ة 
والصحية لهم وذلك ألول مرة في 
تاريخ وزارة التربية بعد ان اعتادت 
تعمي����م وجب����ات غذائية موحدة 
جلميع الطلبة دون النظر للحالة 
الصحية واملرضية والعمرية لهم.

وشهدت »األنباء« وقائع االتفاق بني 
الوزارتني صباح امس، حيث مثل 
وزارة التربية وفد برئاسة مدير 
إدارة اخلدمات العامة وليد الغيث 
ومثل وزارة الصحة وفد برئاسة 
د.نوال احلمد مديرة ادارة التغذية 

واالطعام.
وعن الهدف من ه����ذا االتفاق 
اوض����ح مدي����ر إدارة اخلدم����ات 
 العامة لوزارة التربية وليد الغيث

ل� »األنباء« ان الهدف االول من هذا 
االتفاق هو وجود طلبة مبدارس 
التربية اخلاص����ة يحتاجون الى 
وجب����ات غذائية خاصة بهم وفقا 

البرنامج بالطلبة اصحاب احلاالت 
الصحية اخلاص����ة وكذلك جميع 

اصحاب االعاقات.
من جانبها، قالت مديرة ادارة 
التغذية واالطعام بوزارة الصحة 
د.نوال احلمد: لدينا 15 مدرس����ة 
الطلبة اصحاب  تعنى مبش����اكل 
االحتياج����ات اخلاص����ة، س����واء 
الذهني����ة، أو احلركية، مصاحبة 
معها اصابة بعض االطفال بأمراض 
كالسكر من النوع االول او كسل 
في الغدة الدرقية والربو والتوحد 

والسمنة املفرطة.

لبرنامج غذائي خاص بهم يتناسب 
مع حاالته����م الصحية ومت حصر 
احلاالت بحسب احلالة الصحية 
التي يؤثر  لكل منهم واحل����االت 
عليها سلبا نظام الوجبات الغذائية 
احلالي، وقدمن����ا املقترح لوزارة 
الصح����ة إلع����داد  برنامج خاص 
بهؤالء الطلبة. ويعتبر اجتماعنا 
الي����وم )امس( االجتم����اع الثاني 
ووعدونا بإع����داد البرنامج خالل 
فترة قريبة لتضمينه في املناقصة 
اجلديدة اخلاصة برياض االطفال 
للعام الدراسي 2011/2010. ويختص 

في مبادرة تربوية صحية تحدث ألول مرة في تاريخ وزارة التربية

طالـب لـكل  الصحيـة  الحالـة  وبيـان  الطلبـة  أعـداد  حصرنـا  الغيـث: 
واألغذيـة التغـذيـة  سـالمـة  لضـمـان  دائـمـة  لجـنـة  الـحـمـد: 

د.نوال احلمد

د.هالل الساير

وليد الغيث

د.يوسف النصف

النصف: 3% من النساء بالكويت يدخّن بشكل يومي
و40% من الطالب معرضون للتدخين السلبي

في إطار أنشطة اليوم العالمي لالمتناع عن التدخين

التركيت: التدخين يقتل 5 ماليين ونصف المليون سنويًا
على مستوى العالم والغرب يفرض قوانين للحدّ منه

حنان عبدالمعبود
أك���د رئيس جلن���ة تعزيز 
العاصمة  الصح���ة مبنطق���ة 
الصحية د.ع���ادل التركيت ان 
التدخني يقضي على 5 ماليني 
ونصف املليون س���نويا على 
مس���توى العالم، بينما ميوت 
مليون ورب���ع املليون نتيجة 
الطرق والس���يارات،  حوادث 
مش���يرا ال���ى ان التدخني من 
اكثر االسباب املؤدية لألمراض 
اخلطي���رة التي تؤدي للوفاة، 
ونتيج���ة لذلك فإن ش���ركات 
التبغ حت���اول اجتذاب زبائن 
ج���دد لتعوي���ض النقص في 
طلب املنتج اث���ر ازدياد اعداد 
الوفيات من املدخنني وازدياد 
التدخني كذلك،  املقلعني ع���ن 
خصوصا ف���ي العالم الغربي، 
ف���ي ذل���ك يعزى  والس���بب 
الفعالة والضرائب  لقوانينهم 

العالية، ففي بريطانيا مثال تصل 
الضريبة الى 600%، باالضافة 
الى االهتمام الكبير من قبلهم 
بالتدخني السلبي وحماية غير 
املدخنني والتوعية املرتفعة، مما 
يشكل رفض اجتماعي للمدخنني 
ورأى عام ضاغط عل ى ظاهرة 

التدخني.
واضاف التركيت في تصريح 
له على هامش املعرض الصحي 
الذي أقيم مبستشفى األميري 
حتت شعار »ال للتدخني« في 
اطار احلملة الوطنية ملكافحة 
التدخني »ان من الفئات املستهدفة 
في اعالنات شركات التبغ بشكل 
كبير في الفت���رة االخيرة هي 
املرأة، ومن هنا جاء شعار هذه 
السنة لليوم العاملي لالمتناع 
عن التدخني من كل عام »حماية 
املرأة م���ن التدخني«، مبينا ان 
وزارة الصحة من خالل البرنامج 

الوطني ملكافحة التدخني تعمل 
على احل���د من انتش���ار هذه 
الظاهرة عن طريق عدة انشطة 
مختلفة من محاضرات توعوية 
وعمل مطويات ونشر كتيبات 
حتذر من التدخني وتبني أضراره 
ومخاطره، وهناك عيادات توفر 
العالج للمدخنني، وينقس���م 
العالج الى عالج سلوكي معرفي 
والعالج بالعقاقير وهو العالج 
االستبدالي عن طريق الصق غني 
بالنيكوتني يلصق على جسم 
املدخن ليعوضه عن النيكوتني 

املوجود بالسيجارة.
القرار  الى  التركيت  وأشار 
ال���ذي أصدره وزير  الوزاري 
الصحة د.هالل الس���اير مبنع 
التدخني بجميع مرافق وزارة 
ال���وزارة  الصحة م���ن مبنى 
واملستشفيات واملستوصفات، 

حلماية املجتمع.

حنان عبدالمعبود
اكد وكيل وزارة الصحة املساعد 
لش����ؤون الصحة العامة ورئيس 
البرنامج الوطني ملكافحة التدخني 
د.يوسف النصف ان نتائج املسح 
العاملي لفئة اليافعني بالكويت والذي 
مت تطبيقه على عينة طلبة املدارس 
من الصف الثامن الى الصف العاشر 
)13�15سنة( خالل العام 2009 تشير 
الى ارتفاع معدالت التدخني بني هذه 
الفئة، مشيرا الى ان نسبة املدخنني 
بلغت 17.6% )11.3 من االناث و%25 
من الذكور(، وهناك 4 من بني كل 10 
طالب يتعرضون للتدخني السلبي 
لعيشهم في بيوت يدخن فيها احد 

افراد العائلة.
واش����ارت نتائج مسح رصد 
عوامل االختصار لالمراض املزمنة 
غير السارية في الكويت 2007 الى 
ان نسبة النساء البالغات املدخنات 

بشكل يومي بلغت %2.9.
وقال النصف ف����ي تصريحه: 

يرتبط انتش����ار تعاطي النس����اء 
والفتيات للتبغ ارتباطا مباش����را 
بانشطة التسويق التي تقوم بها 
ش����ركات التبغ والتي تستهدفهن 
البلدان املنخفضة  والس����يما في 
الدخل، فتس����ويق  واملتوس����طة 
التبغ يروج الى االعتقاد اخلاطئ 
بان التدخني يتماش����ى مع األناقة 
ويحاف����ظ على رش����اقة وجمال 
الفتيات وانه رمز للحيوية واألناقة 
والتحرر واالستقاللية، مؤكدا ان 
اخلطورة تكمن في زيادة القبول 
االجتماعي لتعاطي النساء للتبغ 

في املجتمع.
مضيفا من املعروف انه ليس 
هناك مستوى آمن لتعاطي التبغ او 
للتعرض لدخان التدخني السلبي 
وينبغي حماية غير املدخنني من 
الرج����ال والنس����اء واالطفال من 
التعرض لدخان التدخني السلبي في 

املنزل وفي االماكن العامة، فالتدخني 
يدمر جمال املرأة بتأثيره املباشر 
على صحة ولون االسنان واللثة 
ويؤدي لظهور عالمات الشيخوخة 
املبكرة كما يؤثر على صحة املرأة 
االجنابية وكذلك صحتها العامة فهو 
احد اسباب العقم واالجهاض املتكرر 
ونق����ص منو األجن����ة واالنقطاع 
املبكر للطمث كما يزيد من معدالت 
االصابة بامراض خطيرة كالسرطان 
وامراض القلب والشرايني واالمراض 

النفسية وهشاشة العظام.
ومن هنا كان لزاما علينا حماية 
املرأة واملجتم����ع من خالل اتخاذ 
االجراءات التي تدعو اليها االتفاقية 
االطارية ملكافحة التبغ مثل نشر 
التثقيف والوعي الصحي وكذلك 
حظر االعالن عن التبغ واحلماية 
من دخان التدخني السلبي وتقدمي 
الدعم لالقالع عنه، وما لم نقم بذلك 

فاننا سنفرط مباليني من االرواح 
التي كان مبقدورنا انقاذها.

واشار د.النصف الى ان العالم 
يحتف����ل في 31 ماي����و من كل عام 
باليوم العامل����ي ملكافحة التدخني 
بهدف التصدي ملشكالته اخلطيرة 
واملتفاقمة التي تنجم عن تعاطي 
التبغ بكل اش����كاله، وقد اختارت 
منظمة الصحة العاملية ان توجه 
اجلهود لهذا الع����ام نحو مخاطر 
تدخني النساء والفتيات، اذ تشكل 
االناث ما يقرب من 20% من املدخنني 
في العالم والذي����ن يصل عددهم 
الى مليار ش����خص، ولعل ازدياد 
االعداد يرتبط ايضا بتنوع اشكال 
التبغ الذي يتعاطينه من السجائر 
والشيشة والتبغ من دون دخان، 
وقد وصل عدد املدخنات الى %10 
ممن جتاوزن ال� 18 عاما و30% ملن 
هن اقل عمرا في بعض بلدان اقليم 

شرق املتوسط.
واردف ان جهودنا في هذا اليوم 
العامل����ي ملكافحة التبغ ال تقتصر 
التي  التحدي����ات  على توضي����ح 
تواجهنا في مجال تعاطي النساء 
للتبغ، ولكنه����ا تذهب الى ما هو 
ابعد من ذلك باحملافظة على صحة 
النساء والفتيات حتى يتمكن من 
أداء ادوارهن القيادية في املجتمع 
ملكافحة هذا الوباء الفتاك وتشجيع 
الذكور شبابا وشيوخا لتحمل قدر 
اكبر من املسؤولية جتاه مكافحة 
التبغ وصوال ال����ى وضع صحي 

افضل للجميع.
واض����اف د.النص����ف ان هذه 
املناس����بة تعتبر فرصة لترجمة 
طلبات اجلمهور نح����و مراجعة 
وحتديث القوانني والبدء مببادرات 
مجتمعية العالن مدن الكويت تباعا 
خالية من التدخ����ني وهو الوجه 
الذي توالت على مساره املدن على 

مستوى االقليم والعالم.
كما لفت انتباه جميع االخوة 
املدخنني واملدخنات الى ان وزارة 
الصحة اميانا منها باهمية مكافحة 
التدخني بأسس وأساليب علمية 
خصصت عيادة خاصة بكل منطقة 
صحي����ة ملس����اعدة املدخنني على 
االقالع عن التدخني وهي تس����مى 
عيادة »ال للتدخني« يتولى العمل 
فيه����ا اطب����اء ذوو دراية وخبرة 
باحوال املدخنني وميكنهم بعون 
اهلل وبالرغبة الصادقة لدى املدخن 
من مساعدته على االقالع عن عادة 

التدخني والتخلص منها.

)متني غوزال( جانب من املعرض الصحي حول مشكلة التدخني 

الساير يفتتح أكبر قسم حوادث
ووحدة لطوارئ األطفال بـ »العدان«

اللوغاني: تسخير الجهود إلدارة امتحانات الثانوية
»األحمدي التعليمية« تكرم مديري ومديرات »الثانوية«

املليون  وقدره ملي����ون ونصف 
دينار وس����يتم تش����غيل ثالثة 
منها، وهي مركز إسعاف جليب 
الرميثية والفحيحيل،  الشيوخ، 
وثالثة أخرى سيتم افتتاحها في 
وقت الحق وهي مركز إس����عاف 

حولي، الساملية، والصباح.
واجلدير بالذك����ر أن اختيار 
املواق����ع للمراكز مت بن����اء على 
االنتشار اجلغرافي الصحيح ملراكز 
اإلسعاف لتقدمي أفضل عناية طبية 
طارئة في أسرع وقت متاح كما 
قامت وزارة الصحة بتأثيث هذه 
املراكز بالكامل وتزويدها بطاقم 
فني طوارئ طبية من ذوي الكفاءة 
العالية لتقدمي أفضل خدمة طبية 
ممكنة. كما يرعى وزير الصحة 
أيضا افتتاح وحدة إضافية على 
الوحدة السابقة للعناية املركزة 
مبستشفى الصباح، واملقامة على 
نفق����ة املرحومة الس����يدة رفعة 
الطويل أرملة املرحوم عبدالهادي 
فالح الكدم، وسيكون االفتتاح يوم 
الثالثاء املوافق 15 يونيو اجلاري 
في الساعة الثانية عشرة ظهرا، 
وتبلغ السعة السريرية 10 أسرة 
موزعة على 10 غرف الس����تقبال 
احلاالت احلرجة مزودة بأحدث 
التنفس  املراقبة وأجهزة  أجهزة 
الصناعي لتصبح السعة السريرية 
الشاملة 23 س����ريرا ويأتي ذلك 
متوافقا مع توجه وزارة الصحة 
الس����عة السريرية،  نحو زيادة 
لتصل إلى النسبة األوروبية والتي 
يقدر ب� 5% من أسرة املستشفى 
الكلية حتى تص����ل إلى 10% في 

املستقبل القريب.

وحدة طوارئ األطفال، كأكبر وحدة 
طوارئ لألطفال من حيث املساحة 
والطاقة االستيعابية، حيث تبلغ 
سعتها 18 سريرا في وحدة املالحظة 
واإلنعاش، فضال عن غرفة لسحب 
الدم تض����م س����ريرين، وغرفة 
الوظائف  للكمامات وغرفة ألخذ 
احليوية للمرضى، وأربع غرف 
للكشف جميعها مجهزة بأحدث 
األجهزة واملعدات الطبية، مما يعد 
تغييرا جذريا شامال مقارنة بوحدة 

طوارئ األطفال السابقة.
املقبلة  وفي إطار االفتتاحات 
أيضا، سيتم افتتاح مركز إسعاف 
جليب الشيوخ يوم االثنني املوافق 
7 يونيو، الساعة الثانية عشرة 
والنص����ف ظهرا، حت����ت رعاية 
وحضور وزي����ر الصحة د.هالل 
الس����اير واملقام بتبرع من بيت 
التمويل الكويتي، الذي قدم تبرعا 
إلنش����اء س����تة مراكز لإلسعاف 
الطوارئ  إدارة  بالتع����اون م����ع 
الطبية ب����وزارة الصحة، مببلغ 

في املنطقة. من جانبها، اش����ادت 
مراقبة التعليم الثانوي في منطقة 
االحمدي التعليمية وفاء االستاذ 
بادارة املنطقة التي سخرت جميع 
االمكانيات وذللت الصعوبات امام 
معلمي ومعلمات املنطقة، كما اثنت 
على مديري مدارس املرحلة الثانوية 

على ما قدموه من عمل ناجح.
وخاطبت املديرين الس����ابقني 
بالقول »ليعلموا ان ما بذروه من 
نبت����ة كانت فع����ال صاحلة تنمو 
في ارض طيبة، وانتم تعيشون 
معن����ا الي����وم حص����اد بعض ما 

بذرمتوه«.

املقبلة ستش����هد  القليلة  االي����ام 
امتحانات  اعم����ال  تنظيم وادارة 
نهاية العام الدراسي داعية جميع 
املعلمني للتركيز واليقظة وتسخير 
جميع جهودهم وما اكتسبوه من 
خبرات تربوية متراكمة في تهيئة 
الظروف املالئم����ة للطلبة خالل 
تأديتهم الختباراتهم النهائية. من 
جهته، اثنى مدير منطقة االحمدي 
التعليمية طلق الهيم على جهود 
اللوغاني لدعم العملية التربوية 
كما اثنى على دور املديرين السابقني 
للمنطقة وما قدموا من توجيهات 
تصب في مصلحة العمل التربوي 

حنان عبدالمعبود
تشهد وزارة الصحة في الفترة 
املقبل����ة افتتاح ع����دد من املراكز 
الطبية وأقس����ام املستش����فيات 
النصيب  املعاد تأهيله����ا، وكان 
األكبر فيها ملستشفى العدان حيث 
سيتم افتتاح أكبر أقسام احلوادث 
الكويت- على حسب تقييم  في 
الوزارة- وهو قس����م احلوادث 
الرئيس����ي بعد تأهيل����ه، بإجناز 
من وزارة الصحة يوم اخلميس 
املوافق 10 يوني����و اجلاري، في 
الس����اعة الواحدة ظه����را. وتبلغ 
السعة السريرية للقسم 51 سريرا 
وينقسم الى وحدة مالحظة الرجال 
بسعة 23 سريرا بغرفتني للعزل 
بكامل جتهيزاتهما، وغرف فحص 
ومنطقة انتظ����ار املراجعني التي 
تتسع لعدد 70 مراجعا تقريبا. كما 
سيشهد قسم احلوادث ألول مرة 
خدمة ربط غرف الفحص ووحدات 
املالحظة بنتائج األشعة والتحاليل 
الطبي����ة، وكذلك حف����ظ بيانات 
املرض����ى ملا ينتج عنه من تقليل 
فترة مكوث املراجعني باملالحظة 
وتقليل طلبات األشعة والتحاليل. 
كما قامت وزارة الصحة في هذا 
اإلطار بربط قسم احلوادث بالكامل 
بنظام اس����تدعاء داخلي لتأمني 
سهولة االتصال واستدعاء الهيئة 
الطبية والتمريضية للسيطرة على 
ما يجري بالقسم وإيجاد حلول 
للمشاكل في وقتها ومت ربط قسم 
احلوادث بالكامل بنظام كاميرات 
ووحدات مراقبة تش����مل مدخل 

احلوادث وجميع املمرات.
هذا باإلضافة إلى افتتاح توسعة 

اقام����ت منطق����ة االحم����دي 
التعليمية حفال لتكرمي مديري 
ومدي����رات املرحلة الثانوية في 
املنطق����ة اضافة ال����ى املديرين 
الس����ابقني للمنطقة واملوجهني 
الفنيني األوائل املتقاعدين وعدد 

من املسؤولني التربويني.
واعربت وكيلة وزارة التربية 
العام منى  املس����اعدة للتعليم 
اللوغاني، خالل كلمتها في احلفل 
اخلتامي ملراقبة التعليم الثانوي، 
عن سعادتها واعتزازها برعايتها 
ومشاركتها هذا احلفل، واصفة 
االحتفال بنهاية العام الدراسي 
احلالي ب� »املتميز باجلهد والعطاء 
والعمل املخلص في اداء رسالتنا 
اللوغاني  التربوية«. واضافت 
ان الوزارة قامت باعداد اخلطط 
االحترازية اجل����ادة وبذلت كل 
جهده����ا في مواجهة ما وصفته 
ب����� »حال����ة مرضي����ة اصابت 
العالم بالذعر والترقب« )وباء 
انفلونزا اخلنازير( خالل العام 
الدراس����ي احلالي، موضحة ان 
العام الدراس����ي احلالي يعتبر 
عاما »اس����تثنائيا شاب بداياته 
احل����ذر والتح����وط. وقالت ان 

6 مراكز إسعاف جديدة بتكلفة 1.5 مليون دينار بتبرع من بيت التمويل

)كرم دياب( جانب من حفل التكرمي  

)سعود سالم( د.خالد الصالح متحدثا للزميلة حنان عبداملعبود 

الصالح: سرطان الرئة الثالث في نسبة اإلصابة 
بين الرجال بواقع 30 إلى 40 حالة سنوياً

التدخ����ني املكتوب����ة عل����ى علب 
السجائر وأنها ليست للتنظير، 
وإمنا هي حتذيرات حقيقية، وفي 
مركز حسني مكي جمعة ميكننا أن 

نراها بوضوح أكثر من غيرنا.

اخلرافي، ود.عبدالرحمن العوضي، 
إلى انتهاز الفرص املتاحة لتوعية 
الناس مبضار التدخني، ونأمل أن 
تلقى مثل هذه احلمالت استجابة، 
وأن يعت����رف الناس أوال مبضار 

حنان عبدالمعبود
أكد رئي����س رابط����ة األورام 
الكويتية ورئيس اللجنة اإلشرافية 
في حملة »كان« الوطنية ملكافحة 
الس����رطان د.خال����د الصالح، أن 
حمل����ة »كان« أقامت ركنا خاصا 
بها في مركز حسني مكي جمعة، 
وفي بعض املستشفيات مواكبة 
لالحتفال باليوم العاملي ملكافحة 
التدخني، مشيرا الى أن هذا يعد 
التواصل لدور احلملة  نوعا من 

التوعوي ملكافحة السرطان.
وأضاف الصالح في تصريح 
له عقب شرحه مخاطر التدخني 
لبعض املراجعني ملركز حسني مكي 
جمعة، »أن التدخني يعد السبب 
الرئيسي واملباشر لإلصابة مبرض 
السرطان، وبالتالي تسعى حملة 
»كان« التي حظيت برعاية صاحب 
الس����مو األمير ، برئاسة د.فايزة 


