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تقرير عن كونا

الكويت

بتاريخ 6 اكتوبر عام 1976 صدر مرس���وم بقانون 
يقضي بانش���اء مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية 
باسم )وكالة االنباء الكويتية( وحددت اهداف الوكالة 
بالعمل على جتميع االخبار وتوزيعها على املؤسسات 
االعالمية واالفراد لتزويدهم باخلدمة االخبارية املوضوعية 
غير املتحيزة واالمينة، وابراز قضايا الكويت العادلة 

في احمليط االقليمي والدولي.
يق���ع مبنى الوكالة في منطقة الش���ويخ، بني مبنى 
االدارة القنصلية التابع لوزارة اخلارجية ومبنى جمعية 
الهالل االحمر الكويت���ي مقابل نادي الكويت الرياضي 

على امتداد شارع اجلهراء.
بلغ عدد العاملني عام 1999 في وكالة االنباء الكويتية 
365 عامال، ومتوس���ط عدد اخبار النش���رتني العربية 

واالجنليزية بلغ حوالي 72500 خبر لنفس العام.

مت اش���هار جمعية االصالح االجتماعي كاحدى 
جمعيات النفع العام في الكويت وهي هيئة اسالمية 
تعمل لتحقيق الصالح العام الذي جاء من اجله االسالم 
وما يتصل بذلك من اعمال مشروعة وتهدف اجلمعية 
ال���ى مكافحة الرذيلة ومقاوم���ة االفات االجتماعية 
والعادات الضارة وارشاد الشباب الى الطريق احلق 
واالستفادة وش���غل اوقات الفراغ مبا يفيد وينفع 
وتقدمي املناهج الصاحلة للجهات املختصة والعناية 
بالدين والدعوة اليه وكان 30 رجال من خيرة رجاالت 
الكويت قد اجتمعوا في ديوان احلاج فهد احلمد اخلالد 
في ش���هر يونيو 1963 وتباحثوا في ضرورة قيام 
كيان اسالمي في هذا البلد ليسهم في احلفاظ على 
دين واخالق املجتمع واتفق احلضور على تأسيس 
اجلمعية حيث عقدت الهيئة االدارية املؤقتة للجمعية 
اول اجتماعاتها في 11 يونيو 1963 واقر فيه القانون 
االساسي للجمعية ومت تكليف عبداهلل العلي املطوع 

بتقدميه الى اجلهات املختصة.

رؤيتنا: خلق بصمة شبابية تساهم في بناء مستقبل الكويت االقتصادي
مهمتنا:  دعم الشباب حتى يخطوا خطوتهم األولى وخلق الفرصة من العدم

عذوب سالم اجلاسم

»لكويت عزنا« فرصة 
للشباب إلبراز مشاريعهم

أكدت رئيسة اللجنة املنظمة ملعرض 
»لكويت عزنا« الذي يقام للسنة الثانية 
على التوالي عذوب اجلاسم أن االستعدادات 
إلقامة املعرض جتري على قدم وساق، 
حيث س����يبدأ املعرض في 26 أغسطس 
ويستمر ملدة يومني، وأضافت أن املعرض 
ميثل فرصة حقيقية للش����باب الكويتي 
البراز مواهبه����م وإبداعاتهم واالنطالق 
بأفكارهم لتكون مشاريع حقيقية ناجحة 
على أرض الواقع، وأكملت بأن املعرض 
السابق القى جناحا كبيرا واستطاع عدد 
كبير من الش����باب الكويتي أن يحققوا 
تطلعاتهم ويصقلوا مواهبهم وإبداعاتهم، 
وأكدت أننا نستعد حاليا إلقامة املعرض 
الثاني حيث سيتضمن العديد من األفكار 
اجلديدة بع����د أن اس����تفدنا من جتربة 
املعرض السابق، وحدثت اجلاسم الشباب 
الكويتي املتطلع للنجاح عن املشاركة في 
معرض »لكويت عزنا« الثاني مشيرة إلى 
أن النج����اح ال يأتي من فراغ بل بالعمل 
واالصرار، وقالت ان الكويت أعطتنا الكثير 
ومن واجبنا جتاه بلدنا احلبيب أن نبادر 
خاصة الشباب من أجل رفعة بلدنا ورفع 

اسمها بني البلدان.
وأكدت اجلاسم أننا بدأنا فعليا تلقي 
طلبات عدد كبير من الش����باب الكويتي 
الراغب في املشاركة في املعرض السنوي 
الثاني »لكويت عزنا«، ونأمل أن يحقق 
هذا املعرض جناحا أكبر مما حققناه في 

املعرض األول.

حدث في مثل هذا اليوم 7/22

دولي
قوات االحتالل االميركية تهاجم منزال في العراق 
وتقتل عدي وقصي ولدي الرئيس العراقي االسبق 

صدام حسني.

المنيس قّدم مشروعًا متخصصًا في كاربون فايبر
بدأنا المشروع بجهود فردية وأنصح الشباب بالمبادرة

يوما بعد يوم يثبت ش���باب الكويت انهم 
قادرون على االنطالق والنجاح بجه����ودهم 
الفردية، ومن هؤالء الشباب مشعل املنيس 
صاحب مشروع كاربون فايبر الف����ريد من 
نوعه ف���ي الكوي����ت، وهو عبارة عن ألواح 
مرنة ذات خ���صائص متنوعة والوان جميلة 
ثالثي���ة االبعاد، لها ق���درة فائقة على حتمل 
درجات احلرارة وقابلي���ة للتركيب على اي 
س���طح املس سواء في السيارات او املكاتب 
او حوائط املنازل والشركات، كما انه ال يترك 

اثرا عند ازالته.
»لكويت عزنا« التي عودتكم على دع���م 
مبادرات شباب الكويت في مسيرتها للسنة 
الثانية على التوالي، تقدم الي���وم احد هؤالء 
الشباب والذي بادر مع مجموعة من الشباب 
الكويتي خلوض ه��ذه التج����ربة دون دعم 
من اي جهة فأثبتوا قدرتهم وجدارتهم، يقول 
مشعل املنيس ان فكرة املشروع كانت تراوده 
من���ذ فترة طويلة، واس������تطاع ان ي���حول 
ه����ذه االف����كار الى مشروع حقيقي على ارض 
الواقع مبش���اركة سارة الزامل وبدر الرويح 
وناص���ر النجدي وروان النفيس���ي حتى مت 
ذلك في نهاية العام املاضي، وقد متكنوا من 
اجناز عدة تصاميم للسيارات واملكاتب وملسوا 

استحسانا كبيرا من اجلميع.

مشعل املنيس

انتشار التدخين بين الصغار بحاجة إلى وقفة

التدخني ظاهرة من الظواهر التي انتشرت في كثير من دول العالم، وقد 
اتسعت دائرة هذه الظاهرة لتشمل ماليني األفراد من مختلف املستويات 
االجتماعية ومختلف األعمار. وقد بدأ اإلنسان في ممارسة التدخني عام 
1492م، حيث الحظ الرحالة كولومبس أن بعض س����كان مدينة س����ان 
س����لفادور يدخنون التبغ وكانوا يحملون جذورات النار ليشعلوا بها 

األعشاب التي كانت تتصاعد منها رائحة الدخان ليتطيبوا بها.
وكان أول م����ن أدخل نبات التبغ الى أوروبا الطبيب فرانش����كوهر 
نانديز الذي أرس����له فيليب الثاني ملك إسبانيا في بعثة استكشافية. 
وقد انتشرت عادة التدخني في القرن اخلامس عشر حيث انتقلت هذه 
العادة من املكس����يك إلى املكتشفني اإلسبانيني، وبعد انتصار إسبانيا 
في القرن السادس عشر ازداد انتشار التدخني حيث أقبل الناس عليه 
للتغلب على اجلوع والتعب والبرد مما أدى إلى إدمان العديد من األفراد 
عل����ى التدخني. ومن املرجح أن يكون التبغ قد انتقل إلى بالد اإلجنليز 
عن طريق إسبانيا، اال أن هناك بعض األدلة التي تشير إلى أن رالفيني 
أول حكام فيرجينيا وفرنسيس دريك أمير التجار املشهور أحضر التبغ 
إلى إجنلترا عام 1586 وأهديا السير راللي بعضا من التبغ، وكان السير 

راللي هو أول من دخن التبغ في الغليون. 
يحت����وى دخان الس����يجارة على اآلالف من املركب����ات الكيميائية، 
وعندما يجذب املدخن أنفاس الس����يجارة فإن هذه املركبات تصل إلى 
اجلهاز التنفس����ي ويؤثر البعض منها على سالمة وكفاءة هذا اجلهاز، 
كما ميتص بعض هذه املركبات البس����يطة بواس����طة األوعية الدموية 
املنتش����رة في الرئة لتصل إلى الدم الذي ينقلها الى أعضاء اجلس����م 
املختلفة مثل املخ والقلب والشرايني، حيث تسبب هذه املواد تغيرات 
في وظائف األعضاء وبعد ممارس����ة التدخني ملدة طويلة تسبب املواد 
الضارة املوجودة في الدخان حدوث إصابات في اجلهاز التنفسي والقلب 

والشرايني وأعضاء اخرى. 

مواد تؤثر على الجهاز العصبي المركزي

يحتوي الدخان على مواد متتص بواسطة األوعية الدموية املنتشرة 
في الرئة إلى الدم الذي يحملها إلى املخ، وتعتبر مادة النيكوتني التي 
تنتق����ل عن طريق الدم إلى خاليا املخ املادة التي تؤدي إلى اس����تمتاع 
املدخن بالتدخني والتي جتعله يرغب في التدخني واإلدمان عليه. وتدل 
الدراسات على أن النيكوتني ميتص بسهولة من خالل األغشية املبطنة 
للفم وبواس����طة األوعية الدموية املنتشرة في الرئة، ويقل امتصاص 
النيكوتني بوساطة أغشية املعدة واألمعاء، ويصل النيكوتني من الرئة 
إلى املخ بعد7.5 ثانية من جذب أنفاس الس����يجارة، وهذا يفسر سرعة 
تأثي����ر النيكوتني عل����ى املخ حيث يؤثر على بعض مراكزه ويس����بب 

االستمتاع وزيادة التركيز الفكري والتغلب على التوتر والقلق والتعب، 
كما يساعد على ارتخاء العضالت. وينخفض معدل النيكوتني في الدم 
إلى النصف فبعد حوالي 20 دقيقة من إطفاء الس����يجارة وهذا يفسر 
رغبة املدخن في إش����عال س����يجارة أخرى بعد مدة قصيرة من إطفاء 

السيجارة السابقة. 
وقد دلت األبحاث على أن النيكوتني يس����اعد على إفراز مورفينات 
املخ أو االندورفينات، كما يس����اعد على إف����راز مواد أخرى مثل النور 
أدرينالني والدوبامني، ويسبب إفراز هذه املواد تنشيط مراكز النشوة 
باملخ وهذا يؤدى إلى اس����ت����متاع املدخ��������ن بالن�����يكوتني، كما يعد 
إفراز ه�����ذه املواد س����ببا أساسيا من أسباب ظهور أعراض احلرمان 
بع����د اإلق��الع عن التدخني، حيث إنه عندما يقلع املدخن عن التدخني 
ينعدم وصول النيكوتني الى امل����خ وهذا يقلل من إفراز االندورفينات 
واملواد األخرى التي كانت تعطي املتعة للمدخن، ولهذا يشتهي املدخن 
السيجارة بعد اإلقالع وتظهر عليه بعض األعراض التي قد ال يحتملها، 

ويحاول التغلب عليها مبمارسة التدخني مرة أخرى. 
يحتوي دخان الس����يجارة على 15 مادة على األقل تس����بب حدوث 
السرطان في الفم والرئة واملريء وأعضاء أخرى، وتشتمل هذه املواد 
على مركبات النيتروزامني واألمينات العطرية والبنزوبيريدين، باإلضافة 

إلى العناصر املشعة مثل بولونيم-210.

كيف تتوقف عن التدخين؟ 

التدخني عادة، واإلدمان والعادة هي األصعب في التحطيم والتخلص 
منها. والسبل املستخدمة في التوقف عن التدخني هي نفسها التي تستخدم 

في حتطيم أي عادة أخرى، ومفتاح حتطيم العادة كما يلي:
1. قرار القيام بالتغيير

2. استخدام تدريب الوعي
3. ابتدع استراتيجيات ملساعدتك على التوقف عن العادة

4. استبدل العادة بسلوك بديل 
5. ثابر في أن تكون راسخا وثابتا في مواصلة خط تقدمك

6. تعلم التحكم في الهفوات والفلتات
7. الدافع واحلافز على حتطيم العادة.

وبهذا فإنك إذا أردت فعال أن تتوقف، بوسعك أن حتقق ذلك، فمعظم 
الذين يتم التش����خيص بإصابتهم بس����رطان الرئة يقومون بالتوقف 
ع����ن التدخني فورا، مهما كان قدر تدخينهم في املاضي، إنهم يتوقفون 
ببساطة ألنهم يش����عرون بأكبر درجات الدوافع ارتفاعا وبأكبر حافز 
ميك����ن أن يتصوروه، ومن احملزن أنهم لم يش����عروا مبثل هذا احلافز 

البالغ القوة قبل اآلن. 

من اعمال الشركة على احدى السيارات وفي اإلطار شعار الشركة


