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 لقطة تذكارية 

 جانب من التكرمي 

 الشيخ علي اجلابر في لقطة تذكارية مع قياديات وزهرات روضة القصور 

 عبدالقادر العجيل ونزار املطوع 

 د.حمدي عبد املنعم عبده 

  تساهل الوالدين

  عندما ينغمس األهل في مثل هذه 
العادات يصير سهال على الولد 

أن يعتقد أن هذه السجائر ليست 
بهذه اخلطورة وإال ملا انغمس 
أهله وأقاربه فيها وبهذا فإن 

األهل يشجعون أبناءهم عن سابق 
إصرار وتصميم على التدخني.

   الرغبة في المغامرة

   إن املراهقني يسرهم أن 
يتعلموا أشياء جديدة وهم 

يحبون أن يظهروا أمام أترابهم 
مبظهر املتبجحني العارفني بكل 

شيء، وهكذا فإنهم يجربون 
أمورا مختلفة في محاولة 

اكتساب معرفة أشياء عديدة، 
فيكفي للمراهق أن يجرب 

السيجارة للمرة األولى كي يقع 
في شركها وبالتالي يصبح من 
السهل عليه أن يتناولها للمرة 

الثانية وهكذا.

  االقتناع بواسطة األصدقاء

  الكثير من املراهقني يخشون أن 
يختلفوا عن غيرهم العتقادهم 

أن هذا من شأنه أن يقلل من 
ترحيب رفاقهم بهم. 

لكن تأثيرها تراكمي في اجلسم 
ويؤدي النيكوتني إلى اإلدمان. 
كما ذكر املدير الطبي د.حمدي 
عبده مضار التدخني وانه يعد 
السبب األول لألمراض املميتة 

في العالم، حيث يساعد على 
حدوث عدد كبير من األمراض 
اخلطيرة، نذكر منها «سرطان 
الرئة، سرطان الفم واحلنجرة، 

سرطان املريء، سرطان املرارة، 
البنكرياس، الكلية والبروستات» 
ويؤدي الى زيادة نسبة الوفيات 

بالتهاب القصبات الهوائية وأيضا 
يضاعف نسبة االصابة والوفيات 

بأمراض القلب مبقدار ٥٠٪ 
ويزيد نسبة احلوادث الوعائية 

الدماغية (السكتة الدماغية). 
كما يؤدي الى تضيق الشرايني 

احمليطية الذي قد يتطور الى بتر 
األطراف. وحتدث د.حمدي عبده 

عن الدوافع التي حتمل الشاب 
أو املراهق على التدخني وقال 
ان هناك عدة عوامل دون أن 

يكون ألي منها أفضلية أو أهمية 
خاصة على ما عداها ولكل شاب 
أو مراهق دوافعه اخلاصة التي 
قد تختلف عن دوافع اآلخرين، 

وأهم هذه الدوافع هي كاآلتي:

طور النمو، متسببني ألنفسهم 
في أخطر األمراض في أعمار 
مبكرة جدا. وأضاف د.حمدي 

عبده ان النيكوتني هو املادة 
األساسية في تركيب التبغ، 

وله تأثير منشط ومهيج، وهو 
الذي يؤدي إلى اإلدمان. وهو 

مادة شديدة السمية، تدخل في 
تركيب عدد كبير من املضادات 

احلشرية، حتتوي السجائر على 
كمية صغيرة نسبيا من هذه 

املادة السامة، كما أن قسما منها 
يتلف نتيجة حرارة االحتراق، 

لكن املتبقي كاف إلحداث 
اإلدمان واألضرار الصحية 
ويختلف مفعول النيكوتني 
في اجلسم حسب الكميات 

املأخوذة، فالكميات الصغيرة لها 
تأثير منشط ومحرض إلفراز 

األدرينالني، الذي يزيد من عدد 
ضربات القلب وميكن أن يجعلها 

غير منتظمة، ويزيد من ضغط 
الدم ويقلل الشهية للطعام، 

أما الكميات الكبير، فيمكن أن 
تكون قاتلة (بعض أنواع التسمم 

باملواد املضادة للحشرات)، 
واملدخنون يتناولون عادة 

كميات صغيرة إلى متوسطة، 

 في احلادي والثالثني من شهر 
(مايو) من كل عام يحتفل العالم 

أجمع باليوم العاملي لالمتناع 
عن التدخني، لذا دعا د.حمدي 
عبد املنعم عبده املدير الطبي 

مبستشفى الراشد الى ضرورة 
االهتمام بهذا اليوم حيث تنتشر 

عادة التدخني اليوم في العالم 
كافة، وتأخذ أشكاال عديدة: 

السجائر – السيجار – النرجيلة 
الشيشة – الغليون - مضغ 
األوراق، وتساهم الشركات 

التجارية في نشر هذه العادة 
ألسباب مادية، حتى ان الشركات 

الكبرى أخذت اليوم تتوجه في 
الدعاية اخلاصة بها إلى جمهور 

املستهلكني املراهقني وحتى 
األطفال في بعض األحيان، مما 
يسبب تزايد انتشار هذه العادة 

في أعمار مبكرة، حيث تزداد 
خطورتها، تشير اإلحصاءات 

في الدول املتقدمة إلى أن ٧٠٪ 
من املدخنني يبدأون قبل سن 
١٨، إن البالغ الذي يدخن يقوم 

بتخريب أنسجة جسمه املكونة 
سابقا، أما املراهق والطفل، فإنهم 

يدخلون السموم الناجتة في 
تكوين أنسجتهم التي التزال 

 مستشفى هادي يكّرم جهود املمرضات واملمرضني 
مبناسبة اليوم العاملي للتمريض

 بحضور املدير العام فهد امليلم ونائب املدير 
العام د.فاتن امليلم، املدير الطبي د.محمد 
الشربيني، ونائب املدير الطبي د.محمود 

السيد، ورئيسة التمريض باتريسيا تامبل 
ووفد من اجليش االميركي باالضافة الى الهيئة 

التمريضية مت افتتاح أسبوع التمريض في 
مستشفى هادي حتت شعار حماية املريض. 

  افتتحت احلفل رئيسة التمريض مرحبة 
باحلضور، كما حتدثت عن أهمية التمريض 

وواجبات املمرضات في حماية املريض وبعدها 
شرحت برنامج احلفل. 

  ثم ألقت د.فاتن فهد امليلم نائب املدير العام 
كلمة شكرت فيها طاقم التمريض على 

جهودهم التي بذلوها لتفعيل هذا االسبوع 
وحتدثت عن أهمية طاقم التمريض في 

املستشفى.  
  وتضمن أسبوع التمريض العديد من االنشطة 
الترفيهية واملسابقات وعرض بعض النصائح 

واالرشادات الصحية املرئية كما مت توزيع 

الدروع التذكارية وامليداليات وشهادات التكرمي 
على كل طاقم املمرضات واملمرضني املتفوقني 

في مجال عملهم. 
  وتخلل االسبوع نشاط علمي ومحاضرات 

باالضافة الى معرضني تثقيفيني وعرض لثالثة 
افالم توثيقية من اعداد قسم التمريض حتكي 

واقع التمريض ونشأته، هذا باالضافة الى 
اجلودة النوعية في التمريض وأخالقيات املهنة 

وتاريخ التمريض واملمارسة واثر البرامج 
التدريبية للجودة للرعاية التمريضية والبيئة 

الصحية للعناية باملرضى. 
  وأكدت د.فاتن فهد املليم أن الهدف من هذا 

اللقاء الذي يستمر ملدة خمسة أيام هو الترفيه 
عن طاقم التمريض ملا يقدمه من جهود كبيرة. 

  وفي نهاية احلفل مت التطرق الى اخلدمات 
واجلهود العظيمة التي يقدمها طاقم التمريض 

حيث أوصى املدير العام ملستشفى هادي 
باالستمرار في تقدمي أفضل اخلدمات الطبية 
للمرضى ودائما احلرص على راحة املريض. 

 مستشفى الراشد يشارك في حملة التوعية لإلقالع عن التدخني

 محافظ العاصمة استقبل قياديات وكوكبة من زهرات روضة القصور

 بيت الزكاة يدّشن إستراتيجيته اجلديدة 
  للسنوات «٢٠١٢/٢٠١١ ـ ٢٠١٦/٢٠١٥»

والسياسات العامة التي تعتبر 
قواعد ومعايير عامة حتكم 

العمل باخلطة خالل سنوات 
االستراتيجية، حيث أوضحت 

أن التركيز على املدخل التنموي 
في توجيه وتنفيذ أنشطة 
البيت احمللية واخلارجية، 

واعطاء االولوية في االنفاق 
على االنشطة واملشاريع 

احمللية، والسعي لتحويل االسر 
املستهلكة الى أسر منتجة، 
وكذلك احلرص على رفع 

مستوى رضا العمالء وحتقيق 
رغباتهم وتوقعاتهم، واالهتمام 

باستشراف الرأي العام لدى 
اجلمهور بشأن أنشطة وأعمال 
بيت الزكاة، اضافة الى االهتمام 

بتوعية املجتمع لترشيد 
االنفاق االستهالكي وتعظيم 

قرار االنفاق احلكيم، من أهم 
السياسات الضابطة للعمل 

باالستراتيجية املقبلة.
  من جانب آخر، استعرض محمد 

عيسى الفيلكاوي من مكتب 
التخطيط والتطوير االداري 
املشاريع االستراتيجية لبيت 
الزكاة للسنوات (٢٠١٢/٢٠١١ ـ 
٢٠١٦/٢٠١٥) والتي بلغ عددها 
(٤٩) مشروعا استراتيجيا مع 

بيان توزيعها على عدد (٥) 
أهداف عامة للبيت، تناولت 

أعمال جميع قطاعات املؤسسة 
لالعوام اخلمسة املقبلة.

  واختتم اللقاء بكلمات شكر 
وثناء من مدير عام بيت 

الزكاة لفريق مكتب التخطيط 
والتطوير االداري وللسادة 

املسؤولني وجلميع املوظفني 
على تفاعلهم وجهودهم أثناء 
مرحلة االعداد لالستراتيجية 
املقبلة، مع التأكيد على جتدد 

اللقاءات من أجل التواصل 
والوقوف على مستجدات تنفيذ 
استراتيجية البيت (٢٠١٢/٢٠١١ ـ 

 .(٢٠١٦/٢٠١٥

وموظفي البيت مع طموح 
االدارة العليا وتوجيهات جلنة 

اعداد االستراتيجية املقبلة 
اضافة الى فريق التخطيط 

االستراتيجي في مكتب 
التخطيط والتطوير االداري 

للبيت، مؤكدة على االلتزام أثناء 
االعداد مببدأ الشفافية مما 

يتوقع له االثر الواضح على 
رفع درجة رضا العاملني وهو 

بدوره يعزز االلتزام بتنفيذ 
االهداف العامة للمؤسسة خالل 

سنوات االستراتيجية املقبلة 
وتأصيل العمل اجلماعي نحو 

حتقيق رؤية البيت خالل 
السنوات اخلمس املقبلة.
  كما أشارت أثناء العرض 
الى شمولية رسالة البيت 

واتساعها البعاد جاءت معبرة 
عن الواقع، الدور الذي يزمع 

بيت الزكاة القيام به خالل 
سنوات االستراتيجية املقبلة، 
موضحة أن الرؤية تعبر عن 

طموح املؤسسة للمحافظة 
على ما مت حتقيقه من اجنازات 

خالل السنوات السابقة بالتوجه 
نحو تبني أنظمة مالية وادارية 

تتوافق مع أحكام الشريعة 
االسالمية ومعايير اجلودة 
واحلوكمة املؤسسية، كما 

اشتملت الرسالة على بيان 
الدور التنموي لبيت الزكاة من 
خالل السعي لتحقيق التوسع 
الكمي والنوعي في اخلدمات 
املقدمة للفئات املستفيدة من 

محسنني ومستحقني مبا 
يتوافق مع االحتياجات التنموية 

للمجتمع، كما أشارت الى 
االنتشار اجلغرافي واالعالمي 
وتطوير املوارد البشرية التي 
تعتبر جزءا حيويا من رسالة 

البيت وفق خطط عمل تتواءم 
مع توجهات الدولة في التنمية.
  وتناولت حذيفة أيضا االهداف 

العامة لالستراتيجية املقبلة 

لالقتداء بهم، مشيرة الى ان 
احلفل تضمن فقرات تؤكد على 
حب الوطن وحماية الشخصيات 
املهمة. وفي نهاية املقابلة شكرت 

العدساني احملافظ على حسن 
استقباله لهم آملة ان حتقق هذه 

الزيارة االهداف املرجوة. 

التربوية والتعليمية لتكريس 
هذه املفاهيم وزرعها في عقول 

اجيالنا املستقبلية يصب في 
هذا االجتاه. من جهتها، قالت 

مديرة املركز منى العدساني ان 
احتفالنا بتخريج كوكبة من حماة 

املركز يشكل دافعا لدى اجيالنا 

واوضح اجلابر خالل استقباله 
ملديرة مركز تطوير معلمات 

رياض االطفال منى العدساني 
واملديرة املساعدة هند الطليحي 

واملشرفات الفنيات هند البلوشي 
وخيرية اخلليل، وكوكبة من 

ازهار املركز، ان تبني املؤسسات 

 ثمن محافظ العاصمة الشيخ 
علي اجلابر األحمد الصباح، 

اجلهود التي يبذلها مركز 
تطوير معلمات رياض االطفال 

«روضة القصور» لتعليم ابنائنا 
والتي تأتي في اطار تعزيز 

ثقافة حب الوطن والوالء له. 

تنافسية في ظل التواصل 
الفعال للمسؤولني واملوظفني 

مع معطيات التخطيط 
االستراتيجي. في االطار نفسه 

أشار مدير مكتب التخطيط 
والتطوير االداري نزار محمد 
املطوع الى املراحل التي متت 
العداد واعتماد االستراتيجية 
املقبلة لبيت الزكاة للسنوات 

(٢٠١٢/٢٠١١ ـ ٢٠١٦/٢٠١٥) 
ومنطلقاتها على مستوى 
املؤسسة وطموح االدارة 

العليا للبيت وتوجيهاتها لتبني 
منهج االدارة باالهداف حرصا 

منها على مشاركة مسؤولي 
وموظفي املؤسسة في صياغة 

استراتيجية البيت املقبلة.
  كما أشار املطوع الى توصيات 

جلنة اعداد االستراتيجية العامة 
للبيت والتي يرأسها املدير العام 

باعتبارها من أهم منطلقات 
االستراتيجية أثناء االعداد وما 

لنتائج دراسة الوضع الراهن 
الستراتيجية (٢٠٠٩/٢٠٠٨ 

ـ ٢٠١١/٢٠١٠) من أثر واضح 
على مسار التخطيط اضافة 

الى التشريعات املنظمة للعمل 
ومنظومة القيم املؤسسية 
للبيت وواقع أنشطة بيت 

الزكاة على الساحتني احمللية 
واخلارجية. كما تناول املطوع 

منطلقات االستراتيجية 
املقبلة للبيت على مستوى 
الدولة حيث اعتبر دستور 
دولة الكويت املرجع االول، 

مؤكدا على حرص بيت الزكاة 
أثناء االعداد على التوافق مع 

التوجهات العامة للدولة الواردة 
بخطتها االمنائية (٢٠١١/٢٠١٠ ـ 
٢٠١٤/٢٠١٣) حتقيقا لالنسجام 
مع برامج التنمية االجتماعية 

الشاملة لدولة الكويت.
  من جانبها، قدمت خالدة 

حذيفة من مكتب التخطيط 
والتطوير االداري عرضا 

ملكونات االستراتيجية 
املقبلة لبيت الزكاة للسنوات 

(٢٠١٢/٢٠١١ ـ ٢٠١٦/٢٠١٥) حيث 
استعرضت بشرح مفهوم 

مكونات االستراتيجية املقبلة 
«الرؤية، الرسالة، االهداف 
العامة، السياسات العامة، 
املشاريع االستراتيجية» 

مستشهدة بنتائج تطبيق مكتب 
التخطيط والتطوير االداري 
الستبيانات استطالع رأي 

مسؤولي وموظفي بيت الزكاة 
بشأن العمل االستراتيجي بني 
الواقع والطموح خالل دراسة 
الوضع الراهن الستراتيجية 

(٢٠٠٩/٢٠٠٨ ـ ٢٠١١/٢٠١٠) 
ومدى توافق رأي مسؤولي 

 بدأ بيت الزكاة تنفيذ 
استراتيجيته اخلمسية 

املقبلة للسنوات (٢٠١٢/٢٠١١ ـ 
٢٠١٦/٢٠١٥) منذ (ابريل/٢٠١١) 
بعد لقاء موسع أقامه مكتب 
التخطيط والتطوير االداري 
ضم املدير العام ومسؤولي 
البيت من مختلف االدارات 

واملكاتب. وقد أشار مدير عام 
بيت الزكاة عبدالقادر ضاحي 

العجيل في هذا اللقاء الى 
أهمية التخطيط االستراتيجي 
للمؤسسة ومدى حرص بيت 

الزكاة على مواءمة استراتيجيته 
املقبلة للتوجهات العامة 

للدولة وفق ما جاء في اخلطة 
االمنائية للدولة (٢٠١١/٢٠١٠ 
ـ ٢٠١٤/٢٠١٣)، كما أوضح 

حرص ادارة بيت الزكاة على 
العنصر البشري وهو عماد 

العمل املؤسسي بتبني سياسة 
«تطوير قدرات العاملني من 

خالل برامج التنمية البشرية 
«احلرص على رفع مستوى 

رضا العمالء وحتقيق رغباتهم 
وتوقعاتهم» وقياس العائد 

للوقوف على مؤشرات تدعم 
رفع كفاءة االداء املؤسسي 

وتطوير البناء التنظيمي للبيت 
من أجل النهوض باجنازات 

كمية ونوعية تتوافق مع 
ما حققته املؤسسة خالل 

السنوات السابقة في ظل أداء 
مؤسسي متميز وعلى ضوء 

استراتيجيات ناجحة عبر تاريخ 
العمل االستراتيجي للبيت 
والتي أتت مواكبة للتنمية 

املؤسسية واملعلوماتية فكانت 
احلصيلة رصيدا متزايدا من 
اجلوائز املقدمة لبيت الزكاة.
  وأعرب العجيل عن تطلعات 

املؤسسة لالستراتيجية القادمة 
(٢٠١٢/٢٠١١ ـ ٢٠١٦/٢٠١٥) 

بأن حتظى مبخرجات فائقة 
اجلودة وتطورات مؤسسية 

للتقنية  الطبية  املستحضرات  عالم  في  صارخ  حتد  في 
اجلديدة ملكافحة عالمات تقدم السن واملستحدث في عالم 

التجاعيد واخلطوط الرفيعة.
الثانية على  البريطانية للسنة   PROLOU جنحت شركة 
 PROLOU كرمي  قدمها  التي  املذهلة  للنتائج  التوالي 
للعمالء الكرام من السيدات والسادة والذين أبدو سعادتهم 

وارتياحهم بعد استخدامهم لكرمي PROLOU الطبي.
االطالق  على  بفاعليته  األقوى   PROLOU كرمي  يعتبر 
حيث أنه كرمي طبي وليس جتميلي كونه يوصف وينصح 

به أطباء اجللدية.
يعتبر كرمي PROLOU البريطاني من املستحضرات الطبية الطبيعية األكثر فاعلية على 
االطالق حيث انه يعالج التجاعيد واخلطوط الرفيعة بنسبة 52٪ ويضفي نعومة وترطيبًا 
للبشرة بنسبة 82٪ فهو يعمل معتمدا على املادة الطبية املستحدثة واملستخلصة من سم 
 Swiss Technology( 2006 والتي حازت على جائزة التقنية السويسرية عام )األفعى )بروتني
الوجه  الى عضالت  الوصول  Award 2006( وهي تعمل على منع االرساالت العصبية من 
لتعمل على ارخاء عضالت الوجه حيث ان انكماش عضالت الوجه يعني ظهور التجاعيد 
الى  الوجه )كاحلقن باالبر( ليعيد العضالت  PROLOU ينفخ  الرفيعة وكرمي  واخلطوط 

وضعها الطبيعي.
كزيت  الطبيعية  الطبية  األعشاب  وبعض   Bو  E فيتامني  على   PROLOU كرمي  يحتوي 
الزيتون وماء الروز وااللنتيون والسكوالني وزيت اجلوجوبا وزيت عباد الشمس والغليسيرين 
اختراق طبقات  بانسجام على  معا  لتعمل  الطبيعية  املواد  وغيرها من  الترطيب(  )ملوازنة 
اجللد لتعمل على توازن عملية األيض حيث ينخرط التغير في اخلاليا، كما تعمل مكوناته 
الطبيعية على عملية بناء اخللية )Cell-turnover(  وحتفيز مادة الكوالجني التي تساعد 
ليبرز  والنضارة  الصحة  للبشرة  بذلك  لتعيد  ومتاسكها  البشرة  لشد  األنسجة  ضم  على 

بريقها.
سوف يالحظ الفرق بعد االستخدام األول من االسبوع الثاني من االستعمال كما أنه يوضع 
حول العينني ألنه يعالج هذه املنطقة مع الوجه والرقبة كاملة، اليوجد له أي آثار جانبية 
كما ميكن استخدامه للحوامل من الشهر األول وفي جميع مراحل احلمل فهو آمن وفعال، 
وألفضل نتيجة ينصح باستخدامه مرتني يوميًا صباحًا ومساًء ملدة 28 يومًا للحصول على 

النتيجة املرجوة، متوفر لدى جميع الصيدليات وباألخص العيادات الطبية.
لقد نال كرمي PROLOU على ثقة معظم األخصائيني في عمليات التجميل وشد البشرة 

وأطباء األمراض اجللدية في أوروبا الذين صفقوا لهذا االبتكار الرائع وللنتائج املذهلة

جناح شركة PROLOU البريطانية للسنة الثانية على التوالي لكرمي 
PROLOU الطبي اجلديد في عالج التجاعيد واخلطوط الرفيعة


