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عبدالصمد: زيارة وزير الصحة إلى ألمانيا تعزز التعاون الصحي بين البلدين

الشؤون: معامالت التحويل وأذونات العمل ألول مرة آليًا األحد المقبل

الساير: التوسعة األميرية أضافت 990 سريرًا في 4 مستشفيات
لندنـ  كونا: قال وزير الصحة 
د.هالل الســـاير امس ان الفترة 
املقبلة ستشهد تطورا في اخلدمات 
الصحية في مختلـــف املجاالت 

الطبية.
واضاف الساير في تصريح لـ 
»كونا« ان الوزارة بدأت بوضع 
خطط قصيـــرة وطويلة املدى 
لتحسني اخلدمات الصحية في 
البالد من خالل تطوير اداء العمل 
فنيـــا واداريـــا ومعاجلة اوجه 

القصور ومكامن اخللل.
واوضح ان الوزارة قامت خالل 
الفترة املاضية بناء على رغبة 
سامية من صاحب السمو االمير 
الشـــيخ صباح االحمد بإجراء 
توسعة اميرية في مستشفيات 
الفروانيـــة واجلهـــراء ومبارك 
والعدان ستســـهم في تخفيف 
الضغط على املستشفيات وتزيد 

بشرى شعبان
اعلن الوكيل املساعد لقطاع العمل منصور 
املنصور عن بدء تشغيل النظام اآللي اجلديد 
األحد املقبل. وقال خالل مؤمتر صحافي عقده 
مساء امس ان التشغيل سيكون بشكل متواز 
وفق النظامني اجلديد والقدمي. وكشف عن قيام 
الوزارة غدا بســــحب نسخة من النظام القدمي 
وحتميلها للنظام اجلديــــد للبدء باالجراءات 
االحد املقبل. واشــــار الى ان اصحاب االعمال 
املستوفني للشروط وقاموا بتحديث بياناتهم 
ستصدر االجراءات اخلاصة بذلك على النظام 

اجلديد، اما من يوجــــد لديه نواقص في ملفه 
فسيتم اجناز معامالت التجديد والغاء املعاملة 

للسفر النهائي وفق النظام القدمي.
واوضح املنصور ان اصدار تصاريح العمل 
واالذونات الول مرة واجراءات التحويل ستتم من 
خالل النظام اجلديد وبالتالي صاحب العمل غير 

احملدث للبيانات ال ميكنه اصدار اي معاملة.
وكشف انه باعتماد النظام اآللي اجلديد سيتم 
استخراج تصريح العمل وسمة الدخول للعمل 
اول مرة في البلد من قبل الشــــؤون وال توجد 
حاجة لعودته الى ادارة الهجرة، وناشد املنصور 

اصحاب االعمال االسراع في حتديث بياناتهم 
خالل الشهر لكي ال يتم ايقاف معاملتهم.

وعن تشغيل النظام اجلديد اوضح انه سيتم 
كمرحلة جتريبية ملدة شــــهر قابلة للتجديد 3 
اشهر على ان جتري خاللها الوزارة عملية تقييم 

للعمل ومدى امكانياتها لتخطي اي عقبة.
واوضح ان عملية التحديث تتم في مركز 
امليكنة في اجلابرية حيث جرى جتهيزه بجميع 
الوسائل الستقبال اصحاب العمل على فترتني 
صباحية من 8 الى 1 ظهرا ومسائية من 4 وحتى 

الـ 8 مساء.

للمســـاهمة في تخفيف الضغط 
عن املستشفيات احلكومية من اجل 

تقدمي خدمة افضل للمواطن.
وذكر انه سيتم تطبيق نظام 
الربط االلكتروني بني املستودعات 
الطبية واملستشـــفيات واملراكز 
الصحيـــة خالل الفتـــرة املقبلة 
مشيرا الى ان هذا النظام اجلديد 
سيساعد على سد االحتياجات اوال 
بـــأول اضافة الى صرف االدوية 
ملستحقيها بالقنوات الصحيحة 
وعـــدم التالعب والتســـيب في 

الصرف.
وقـــال ان املختبرات الســـتة 
التي مت انشاؤها اخيرا ملواجهة 
ڤيروس انفلونزا اخلنازير سيتم 
استخدامها مســـتقبال في اجراء 
فحوصات العمالة الوافدة تخفيفا 
الوحيد  للضغط على املختبـــر 
املوجود في منطقة الشعب الذي 

اخلطة تتضمن انشاء مستشفيات 
للضمان الصحي للوافدين وستعمل 
على تقدمي الرعاية الصحية الكاملة 
للوافدين بحيث ستتضمن انشاء 
ثالثة مستشـــفيات فـــي كل من 
اجلهـــراء والفروانية واالحمدي 

د.هالل الساير
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الطاقة االستيعابية السرتها.
واكد حرص واهتمام القيادة 
السياســـية على دعم اخلدمات 
الصحيـــة وتطويرهـــا مضيفا 
ان الوزارة ماضية في مســـيرة 
اســـتكمال حتســـني اخلدمـــات 
وتطويرها في كل املراكز الطبية 

في الكويت.
وتتوزع التوسعة االميرية على 
املستشفيات بواقع 270 سريرا في 
مستشفى الفروانية و240 سريرا 
في مستشفى العدان و240 سريرا 
في مستشفى مبارك و240 سريرا 

في مستشفى اجلهراء.
وقال الساير ان وزارة الصحة 
قدمت في برنامج عمل احلكومة 
الذي سيعرض على البرملان في 
دور االنعقاد املقبل خطة خمسية 
شاملة لالرتقاء والنهوض بالقطاع 
الصحي في الكويت. واضاف ان 

العمالة  كان يســـتخدم لفحص 
الوافدة.

من جهة اخرى، اكد قنصلنا لدى 
املانيا السفير يوسف عبدالصمد 
ان الزيارة الرسمية التي قام بها 
وزيـــر الصحة د.هالل الســـاير 
الى جمهوريـــة املانيا االحتادية 
»تكللت بالنجاح وتوجت بالتوقيع 
علـــى مذكـــرة تفاهـــم للتعاون 

املشترك«.
واشاد القنصل العام السفير 
عبدالصمد في بيان تلقته »كونا« 
امس بنتائج الزيارة الرســـمية 
التي قام بها الســـاير الى مدينة 
دوســـيلدورف االملانية الغربية 
والتوقيـــع على مذكـــرة تفاهم 
للتعاون في مختلـــف املجاالت 
بـــني وزارة الصحة  الصحيـــة 
الكويتية ووزارة الصحة في والية 

رينانيا الشمالية وستفاليا.

الروضان لـ »األنباء«: أوشكنا على االنتهاء من تقرير 
تحقيق  مشرف وسيعرض على مجلس الوزراء قريبًا

1436 من ضمن 3500 متسابق تأهلوا للتصفيات 
النهائية في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن

أسامة ابوالسعود
اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير األوقاف والشؤون 
االســــالمية راشد احلماد ان عدد املشاركني في 
التصفيات النهائية ملســــابقة الكويت الكبرى 
حلفظ القرآن الكرمي وجتويده الثالثة عشــــرة 
بلغ 3500 متسابق ومتسابقة، مشيرا الى انه 
مت اختيــــار وتأهيل 1436 من بينهم وجميعهم 
مواطنون للتصفيات النهائية. جاء ذلك خالل 
كلمة احلماد التي ألقاها نيابة عنه االمني العام 
لألمانة العامة لألوقاف محمد الشريف في حفل 
افتتاح التصفيات النهائية ملســــابقة الكويت 

الكبرى حلفظ القرآن الكرمي وجتويده الثالثة 
عشرة والتي اقيمت في مسجد الدولة الكبير 
مساء أول من امس حتت شعار »هذا رصيدي«. 
واكــــد الوزير احلماد حــــرص واهتمام األمانة 
العامة لألوقــــاف على العمل على خدمة كتاب 
اهلل وجعلت القرآن الكرمي في املنزلة االسمى 
لتتوج بــــه كل اعمالها. واضاف ان االمانة في 
سبيل ذلك انشــــأت الصندوق الوقفي للقرآن 
الكرمي وعلومه الذي ميثل صرحا شامخا يقوم 
على خدمة كتــــاب اهلل من خالل حرصه على 
بذل املزيد من اوجه التشجيع حلملته وحفظته 

اضافة الى دعمه جلميع اجلهات املعنية.

اجتماعات استثنائية للحكومة لالنتهاء من البلورة النهائية لبرنامج عملها

مريم بندق
أعلن وزير الدولة لشـــؤون مجلس الـــوزراء روضان 
الروضان فـــي تصريحات خاصة لـ »األنبـــاء« أن الفريق 
املختص بالتحقيقات في قضية الصرف الصحي في محطة 

مشرف أوشك على االنتهاء من التقرير املطلوب منه.
وقال الوزير الروضان: خالل فترة قريبة سيتم عرض 

التقرير على مجلس الوزراء التخاذ اإلجراء املطلوب.
على صعيد مختلف كشف الوزير الروضان ان مجلس 
الوزراء سيواصل عقد اجتماعات استثنائية بشكل شبه يومي 
خـــالل األيام املقبلة لالنتهاء من البلورة النهائية لبرنامج 
عمل احلكومة، موضحا ان املجلس عقد اجتماعا استثنائيا 

أمس ملناقشة خطة عمل بلدية الكويت.

الكويت تحتفل باليوم العالمي لمرضى الروماتيزم

التشخيص المبكر اللتهاب المفاصل 
يحمي المرضى من التعرض لإلعاقة

جعفر: »الصحة« تسعى لتوفير
لقاح »الخنازير« بأسرع وقت

»الطبية« تطالب بوقف
مسلسل االعتداء على األطباء

صرح وكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون القانونية وامني سر 
مجلس وكالء الصحة عبدالكرمي جعفر بان وزارة الصحة تسعى لتوفير 

اللقاح اخلاص مبرض انفلونزا اخلنازير في اقرب وقت ممكن.
واوضح جعفر في تصريح صحافي عقب اجتماع مجلس الوكالء 
امس ان وكيل الــــوزارة د.ابراهيم العبدالهادي ناقش خالل االجتماع 
مع الوكيل املساعد لشؤون االدوية والتجهيزات الطبية د.عمر السيد 
عمر االسراع في توريد اللقاحات اخلاصة مبرض انفلونزا اخلنازير 
وكذلك سرعة االنتهاء من جتهيز عيادات املدارس بالتنسيق مع وزارة 
التربية وفق ما مت االتفاق معهم وذلك قبل بدء العام الدراســــي لبقية 

صفوف املرحلة االبتدائية في 18 اجلاري.
واشــــار جعفر الى ان املجلس ناقش في اجتماعه اجراءات العمل 
في مستشــــفى االمراض السارية حيث اشار وكيل الوزارة الى انه مت 
اخطار املواطنني بأنه يتم حاليا عالج وتشــــخيص املرض في املراكز 
الصحية واملستشفيات العامة وذلك من خالل احلمالت االعالمية التي 

تقوم بها الوزارة.
واســــتطـــــرد عبدالكرمي جعفر ان املجلـــــــس ناقــــش موضوع 
انتقال االطباء للعمـــل من الوزارة الى القطاع اخلاص والعكس وقرر 
احالة املوضوع للجنة التراخيــــص الطبــــية ملزيد من الدراسة وفــق 

بعض التوصيــــات التي اوصــــى بها مجلس الوكالء.

تتقدم اجلمعية الطبية مبناشدة خالصة الى سمو رئيس مجلس 
الوزراء لوقف مسلسل االعتداءات املتكررة على االطباء خالل ممارستهم 
العمالهم، هذه االعتداءات التي تعد اهانة للقانون والطب واالنسانية، 
فاالطباء هم دائما في خدمة مرضاهم واملجتمع حتى ان صدرت منهم 
بعض االخطاء فإنها ال تســــتدعي ردود االفعال الهمجية والتصرفات 
غير احلضارية من قبل البعض. ان اجلمعية الطبية الكويتية تناشد 
سموكم ضرورة توفير جو العمل املالئم واملناسب لالطباء ليتسنى 
لهم اداء واجبهم على النحو االكمل فقد قامت اجلمعية بوضع مشروع 
لقانون احلصانة الطبية وســــعت القراره عــــن طريق مجلس االمة، 
وعليه فإن اجلمعية الطبية الكويتية تناشد سموكم العمل على سرعة 
اقرار قانون احلصانة الطبية حتى ال تتكرر مشاهد العنف التي يراها 
االطباء في اماكن عملهم ورأها الناس عموما على شاشــــات التلفاز. 
سمو رئيس مجلس الوزراء ان االطباء في الكويت يناشدون سموكم 
للعمل على حمايتهم وحفظ حقوقهم، فإن عدم معاقبة املسيء وعدم 
وجود قانون حصانة لالطباء هما من اهم اســــباب تكرار مسلســــل 

االعتداءات عليهم.

حنان عبد المعبود 
أكد وكيل وزارة الصحة املساعد 
الفالح  التخطيط د.وليد  لشؤون 
ان االطفــــال واملراهقــــني يعدون 
املوارد االساسية والرئيسية  من 
البشــــرية واالجتماعية  للتنمية 
واالقتصاديــــة للــــدول، مبينا أن 
املراهقني يشكلون ما يقارب ربع 
املجتمع الكويتي، مشيرا في الوقت 
نفسه الى تعريف منظمة الصحة 
العاملية للمراهقــــة والتي حددها 
بأنها الفترة العمرية ما بني السنة 
العاشرة والتاسعة عشرة اما فترة 
الشباب فهي الفترة ما بني اخلامسة 
الرابعة والعشرين،  عشرة حتى 
الفتا الــــى ان الوزارة لديها خطة 
بالتعاون مع وزارة التربية للتركيز 
على االطفال واليافعني ومشــــيرا 
الى أهمية تعزيز صحة اليافعني 
والشباب والتي تعتبر هذه الفئة 
من أهــــم فئات املجتمــــع واللبنة 
االولــــى املهمة لبناء مجتمع قوي 
صلب في مواجهة حتديات العالم 

واملستقبل.
وقال الفالح فــــي كلمة ألقاها 
صباح أمس نيابة عن وزير الصحة 
د.هالل الساير في افتتاح املؤمتر 
اليافعني  الثاني لصحة  اخلليجي 
والذي يقام في الفترة من 13 وحتى 
املراهقني  ان  اكتوبر اجلــــاري   15
مجموعة متباينة وحساسة وشديدة 
التأثير بالبيئة واملجتمع وغالبا ما 
يتواجدون في املدارس واجلامعات 
وقد يكونون خارجها من املتزوجني 
واملوظفني أو العاطلني عن العمل 
مضيفا ان الكثير من املراهقني قد 
يفتقدون البيئة التي تدعم تطورهم 

النفسي واالجتماعي واجلسدي كما 
يؤثر االعالم واالنترنت والوضع 
االقتصادي واالجتماعي في الوضع 

الصحي للمراهقني.
وأوضح ان دول مجلس التعاون 
اخلليجي قد اجمعت على ضرورة 
ضمان توفير اخلدمات الصحية 
والوقائية والعالجية والتعزيزية 
اجلــــودة  عاليــــة  والتأهيليــــة 
واملســــتجيبة حلاجات الشــــباب 
العضوية والنفسية واالجتماعية 
بدول املجلس مبشــــاركة جميع 
االطراف املعنية بصحة الشــــباب 
من مؤسســــات حكومية وأهلية 

ومنظمات محلية ودولية.
مــــن جانبه قال املديــــر العام 
التنفيذي ملجلس وزراء  للمكتب 
الصحــــة لدول مجلــــس التعاون 
د.توفيــــق خوجــــة ان املراهقــــة 

تشكل مســــتوى جديدا من النمو 
املتزايد والتغير السريع والتطور 
اجلسماني والنفسي واالجتماعي 
موضحا ان تقدمي الرعاية الصحية 
لليافعني يشكل نوعا من التحدي 
حيث تبدو هــــذه الفئة في ظاهر 
االمر غير محتاجة بينما هم فعال 
محتاجون لرعايــــة صحية ذات 

نوعية معينة وشاملة.
وقال خوجــــة ان العاملني في 
الرعاية الصحية األولية بحاجة 
ماسة الى تدريب أفضل وحتقيق 
قدر أكبر مــــن االندماج في رعاية 
اليافعني وهذا يحتاج ألن تنطوي 
علومهم الطبية في مدارس الطب 
والتدريب على رأس العمل للمقيمني 
وخالل التعليم الطبي املستمر وعلى 
قدر أكبر من املعرفة حول مفهوم 
وأنشطة رعاية اليافعني خاصة ان 

معظم النظم الصحية العاملية لم 
تعط هذه الفئة حقها.

الرعايــــة الصحية  ان  وقــــال 
لليافعني والذين هم ما بني ســــن 
العشر سنوات وواحد وعشرين 
ســــنة تظهر نوعا مــــن التناقض 
فمن ناحية املرض والوفيات دائما 
يصنف الشــــباب في املجموعات 
االكثر صحة وعافية بينما اليزال 
كثير منهم واقعــــني أو معرضني 
للخطر مشيرا الى ان صحة الشباب 
لم تعط أيــــة اولوية في البرامج 
الصحية العامة خصوصا ان هذه 
الفئة تشكل 20% من سكان العالم 
في هذه االيام ويعيش اكثر من %85 
منهم في الدول النامية، مشيرا الى 
إن نتائج الدراسات املبلغ عنها عن 
مشاكل اليافعني والشباب في دول 

مجلس التعاون.

حنان عبدالمعبود
في اطار احتفاالت الكويت بأنشطة اليوم العاملي اللتهاب املفاصل 
في شهر اكتوبر، حتت شعار »لنعمل سويا« والذي يهدف الى البحث 
في حتديات العمل التي تواجه االشخاص الذين يعانون من االمراض 
الروماتيزمية اقيمت عدة انشطة تضمنت عددا من ورش العمل لتوعية 
املرضى، ولنشر الوعي حول التهاب املفاصل بني العامة، حيث اقيم اول 
من امس مبركز سلوى الصباح للمؤمترات حتت رعاية وزير الصحة 
د.هالل الســــاير والرابطة الكويتية ألمراض الروماتيزم، وبالتعاون 
مع شــــركة »وايث« لألدوية. وقد قدم مجموعة من االطباء مجموعة 
محاضرات ومنهم رئيس الرابطة الكويتية ألمراض الروماتيزم د.عادل 
العوضي واعضاء الرابطة د.خالد اجلاراهلل، د.اديبة احلرز، د.فاطمة 
بوطيبان، د.فيصل الصقعبي، د.اميان حجي، د.ضياء شهاب، وتناول 
االطبــــاء في محاضراتهم املرض وبينوا انــــه مرض نظامي يؤثر في 
اكثر من 1% من مجمل سكان العالم، موضحني ان الباحثني واخلبراء 
العامليني ال يعرفون حتى اآلن اســــباب هذا املرض، لكن املعروف هو 
ان التهاب املفاصل الروماتيزمي يحدث نتيجة استجابة اجلسم ملادة 
غامضة مضادة لألجســــام. واشــــاروا الى ان اعراض التهاب املفاصل 
الروماتيزمي تتمثل في تيبس املفاصل في الصباح والتهاب املفاصل، 
ومن الضروري تشــــخيص املرض بشــــكل مبكر، فمن خالل العالج 
والتماريــــن ميكن للمرضى ادارة املرض بشــــكل فعال ودون حدوث 
تشــــوه كبير في املفاصل او اعاقة. واوضح االطباء ان مرض التهاب 
املفاصل الروماتيزمي غالبا ما يحدث في ريعان العمر بني سن الثالثني 
واخلمســــني، وقد يكون له اثر مدمــــر على جودة احلياة وعلى الرغم 
من ذلك، فإن ادخال تغييرات بسيطة على منط احلياة، باالضافة الى 
اتباع برنامج عالجي فعال ميكن ان يجعل احلياة اليومية اكثر سهولة 

ويساعد على وقف تطور املرض.

افتتح المؤتمر الخليجي الثاني لصحة اليافعين نيابة عن وزير الصحة

الفالح: خطة مشتركة بين »الصحة« و»التربية« لتعزيز صحة 
اليافعين والشباب باعتبارهم اللبنة األولى لمجتمع قوي

B.M.W في افتتاح وحدة اإلقالع عنه بمشاركة فريق الدراجات النارية

عبداهلل الراشد: لمستشفى الراشد دور رائد في مكافحة التدخين
قال رئيس مجلس إدارة مستشــــفى الراشد عبداهلل 
راشد السيف ان مستشفى الراشد من أول املستشفيات 
اخلاصة في الكويت وقد انشئ عام 1967 ووضع محاربة 
التدخني ضمن سياسته الميان إدارته بأن التدخني يعتبر 
وباء العصر اجلديد إلى جانب انه يحمل الدولة تكاليف 
باهظة لالنفاق على تكاليف الرعاية الصحية للمرضى 
املصابني بأمراض ناجمة عنه وأهمها على االطالق امراض 
القلب واجلهاز التنفسي والسرطان بأنواعه املختلفة، 
مضيفا انه لذلك كان دور مستشفى الراشد منذ التأسيس 
ـ اســــتمرار التوعية املكثفة وجلميع شــــرائح املجتمع 
وبأساليب متجددة ومتنوعة تهدف الى ايصال رسالة 
دائمة للمجتمع الكويتي بأن آفة التدخني بجميع اشكالها 
وانواعها مصدر مؤكد لفساد الصحة اجلسمية والعقلية 
وإصابة اجلســــم بأمراض قاتلة أهمهــــا امراض القلب 
والســــرطان وان آفة التدخني ال تهدد املدخن فحســــب 
بل املوجودين حول املدخن من االطفال والنساء وغير 

املدخنني اآلخرين.
جاء ذلك في افتتاح مستشفى الراشد وحدة االقالع عن 
 B.M.W التدخني مبشاركة في فريق الدراجات النارية الـ
أول من امس في يوم مفتوح بعنوان »ال للتدخني« وشارك 

فيه عدد كبير من املهتمني مبكافحة التدخني.
واضاف الراشــــد ان انتشار وباء التدخني اكبر حتد 
يواجه املجتمع الكويتي وقال ان »الراشد« اليوم توفر 
وحدة متكاملة ومتطورة ومجهزة بأحدث ما وصل اليه 
العلم لالقالع عــــن التدخني ومجهزة بجميع املتطلبات 

ويوفير أحدث عالجات التخلص من إدمان التدخني..
وقال املعالج في وحدة اإلقالع عن التدخني في مستشفى 
الراشد ساري ســــليمان: يتوفر للمدخنني اآلن برنامج 
 IQS جديد ليســــاعد على ترك هذه العادة القاتلة وهو
وهــــو برنامج مت اعداده للتخلص من ادمان الســــجائر 
من خالل اســــلوب عالجي تتوفر فيه امكانية تصميمه 
حسب حالة املدخن اخلاصة ليحقق نتائج أفضل بكثير 
من نتائج البرامج التي مت اعدادها سلفا ملعاجلة جميع 
احلــــاالت دون االلتفات إلى حالــــة كل مدخن. ولم يعد 
من الضروري للمدخن االعتماد فقط على صبره وقوة 
حتمله والعلكة )اللبان( واللصقات التي حتتوي على 
النيكوتني، أو األســــاليب العالجية التي حتقق جناحا 
محدودا، وتتمثل الطريقة العالجية اجلديدة في أسلوب 
IQS، أو بالعربية )إنني أقلع عن التدخني( وهو أفضل 
وســــيلة اقالع عن التدخني، حيــــث يخضع املدخن الى 

خمس جلسات عالج ملدة ستة اشهر يقوم فيها املعالج 
بارســــال ذبذبات كهرومغناطيســــية عن طريق النقاط 
املشبعة باالوعية العصبية املوجودة في االذن ليساعد 
من بعدها على إخراج مادة النيكوتني من اجلسم ويجب 
على املدخن ان يشرب ما ال يقل عن 2 ليتر من السوائل 
يوميا من بعد اجللســــة األولى ليســــاعد اجلسم على 
تنظيفه من مادة النيكوتني واخراجها عن طريق املجرى 
البولي وهذا النوع من العالج آمن وليست له أي اضرار 
جانبية على املدخن بل على العكس اكثر امانا لتجنب 
عوارض االقــــالع عن التدخني عن الطرق التقليدية من 
حيث الدوران والصداع والغثيان وغيرها، وتصل نسبة 
النجاح إلى 90% ويقوم املعالج ايضا بالعمل على حتفيز 
مادة الـ BETA ENDORPHINE في جسم املدخن ليؤمن 
له الراحة والتوازن وليعيدها الى معدلها الطبيعي في 
اجلسم على انه ومن بعد  اجللسة األولى تعود للمدخن 
حاسة الشم وتذوق الطعام ويكون بذلك قد اصبح حرا 
طليقا من آفة التدخني ليتمتع هو وعائلته بحياة أفضل 
وبعيدة عن مخاطر التدخني واضاف ان البرنامج حقق 
جناحا كبيرا في اوروبا وعالج اكثر من 300 ألف شخص 

حتى اآلن بنسبة جناح بلغت %90.

روضان الروضان

)فريال حماد(


