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د. خالد أحمد الصالح 
رئيس التحرير

الطريق الصحيح لمكافحة التدخين
أكثــر الكائنــات احليــة إيذاءًا هــو اإلنســان، باقــي الكائنــات احليــة متألفــة مــع الطبيعــة 
ومنســجمة مــع حاجياتهــا، لكنــه اإلنســان الــذي لــم يكتفــي بإفســاد بيئتــه بــل إنــه يســعى 

لتدميــر ذاتــه.
كيــف نفســر إهمــال اإلنســان لــكل النصائــح واإلرشــادات التي حتــذره مــن التدخــن 
ــك  ــاول تل ــي تن ــى االســتمرار ف ــه وإصــراره عل ــف نفســر إهمال ــة، كي ــال للعــادات املهلك كمث
املــواد الضــارة التــي تفســد  خاليــاه وتدمــر صحتــه، يعيــش  املدخنــون متعبــن ال يتمتعــون  
باحليــاة الصحيــة لكنهــم مســتمرون بالعنــاد وبتنــاول املــواد الضــارة وكأنهــم يســتمتعون 
بقتــل  أنفســهم ، ال تعــرف األرض كائنــا مثــل اإلنســان، ذكيــا وغبيــا، بنــاء وهدامــا،  مصلحــا 

ومفســدا، هــذا هــو اإلنســان .
فــي هــذا نهايــة شــهر مايــو مــن كل عــام  يحتفــل العالــم باليــوم العاملــي لالمتنــاع عــن 
التدخــن، يحتفلــون ألنهــم أوجــدوا شــيئا وشــجعوا النــاس عليــه وهــم اليــوم يطلبــون منهــم 
التوقــف عنــه، هــذا امــر غريــب، ندفــع املاليــن لنشــجع علــى التدخــن املدمــر لصحتنــا ثــم 

نحتفــل كتشــجيع للتوقــف عــن مــا كنــا نشــجعه ونصنعــه.
 كل عــام ميــوت  ســتة ماليــن إنســان كنتيجة ملضاعفــات التدخــن وهــو مــا يشــكل 
عشــرة فــي املائــة مــن وفيــات العالــم، القنبلــة الذريــة تتــرك وراءهــا حوالــي مائــة وخمســون 
الــف  قتيــل ،التدخــن اذا قوتــه التدميريــة اكبــر مــن أربعــن قتيلــة  نوويــة لــن تنجــح احلرب 

علــى التدخــن مــا دام اإلنســان ميلــك تلــك الرغبــة التدميريــة لذاتــه.
اخلطــوة األولــى الصحيحــة هــي فــي إعــادة  بنــاء اإلنســان املتحضــر الــذي يهتــم بصحتــه 
وببيئتــه ، هــذا هــو الطريــق الصحيــح إليقــاف رغبــة التدميــر الذاتــي لــدى اإلنســان، مــن  هنا 
اعتبــر املخلصــون فــي مكافحــة التدخــن أن بدايــة النجــاح فــي احلــرب ضــد التدخــن تأتــي 
مــن بــاب التربيــة، لــو كثفنــا برامــج البنــاء الذاتــي امــام أطفالنــا لنجحنــا فــي خلــق اإلنســان 

الــذي هــو صديــق نفســه وصديــق بيئتــه .. هــذا هــو الطريــق الصحيــح ملكافحــة التدخــن .
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رئيــس  بصفتــك  د.خالــد  س: 
مكافحــة  جمعيــة  ادارة  مجلــس 
التدخيــن والســرطان هــل ممكــن 
اهتمامكــم  بدايــة  عــن  تحدثنــا  ان 

التدخيــن؟ بمكافحــة 
بــد مــن ذكــر مؤســس هــذه  أواًل: ال 
العوضــي  عبدالرحمــن  د  اجلمعيــة 
رحمــه اهلل الــذي بــذل الكثيــر حملاربــة 
زالــت  ومــا  اخلطيــرة  اآلفــة  هــذه 
جهــوده حاضــرة بيننــا رحمــه اهلل.

ــن  ــة التدخ ــان مكافح ــي ف ــبة ل بالنس
فأنــا  الطبــي  بتخصصــي  ارتبطــت 
املرضــى  لعــالج  أورام  طبيــب 
املصابــون بالســرطان واآلن اجلميــع 
ــرض  ــذا امل ــن ه ــط ب ــوة الراب ــم ق يعل
ان  ومنــذ  هنــا  مــن  التدخــن،  وبــن 
أن  البــد  كان  الطــب  مشــوار  بــدأت 
ــه وراء  ــث أن ــع التدخــن حي ــل م اتعام
ــة  ــل واملشــاكل الصحي ــن العل ــر م كثي
التــي أتعامــل معهــا ولألســف التدخــن 
بــل  األمــراض  يســبب  فقــط  ليــس 
مفعــول   ضعــف  فــي  يتســبب  إنــه 
املعاجلــات فكثيــر مــن املرضــى الذيــن 
لــم ينجحــوا فــي االبتعــاد عــن التدخن 
كانــت الســيجارة تعمــل ضدنــا فــي مــا 
ــف  ــادة لألس ــات وع ــن عالج ــه م منلك
يدفــع املريــض حياتــه بســبب هــذه 

الســيجارة.

ــة  ــا حــرب، وحــرب حقيقي - نعــم انه
رهيبــة  وبأعــداد  بشــر  لضحاياهــا 
خطــورة  احلــروب  اكثــر  تفــوق 
قوانــن  هنــاك  اليــوم  هلل  ،واحلمــد 
تلــك  إعالنــات  مــن  تقيــد  صارمــة 
الشــركات وهنــاك ملصقــات حتذيريــة 
مــع كل علبــة تبــاع لكــن لألســف هــذه 
الشــركات تبتــدع كل ســنة أســاليب 
مختلفــة للتهــرب مــن القوانــن وآخــر 
ــن  ــالم والف ــتغالل اإلع ــدع اس ــذه الب ه
الترويــج  اجــل  مــن  األدب  وحتــى 
للتدخــن ،فانــا لــم أفاجــأ مثــال فــي 
احــدى احلــوارات اإلعالميــة مــن جواب 
ــن  ــرة تدخ ــن ظاه ــات ع ــدى املعلم اح
ــت  ــث قال ــات بشــكل خــاص حي الطالب
ــذب  ــة وجت ــدو أنيق ــد ان تب ــن تري ) م
عريًســا فلتدخــن مثــل ) ..... ( وذكــرت 
اســم ممثلــة محبوبــة ، وقــس على ذلك 
مــن اللقــاءات التــي يدفــع لهــا مــن اجــل 
ــر  ــي تؤث ــر والت ــر املباش ــج غي التروي
علــى ابنائنــا وبناتنــا بربــط التدخــن 
تؤثــر  مواقــف  او  شــخصيات  مــع 
التدخــن.  علــى  وتشــجعهم  عليهــم 

مخاطــر التدخــن، ينجحــون فــي االبتعــاد 
عنــه فتــرة زمنيــة دون تأثيــرات كبيــره، 
لكــن التحــدي احلقيقــي هــو تزويدهــم 
االنتكاســات  أســباب  عــن  باملعلومــات 
ــاج  ــا نحت ــذا اخلطــر، هــذا م والعــودة له
لــه ،كيــف نبقــي عــزم االنقطــاع مســتمر 
وكيــف نحــول هــذا التوقــف عــن التدخــن 
الــى شــعور بالكراهيــة للتدخــن لضمــان 
عــدم العــودة لــه الن اإلحصائيــات تشــير 
ــن  ــون ع ــن يتوقف ــم الذي ــى أن %70 ك ال

التدخــن ينتكســون ويعــودون لــه.

مــن هنــا فــان تفكيرنــا اآلن منصــب علــى 
تطويــر املكافحــة لتشــمل أنظمــة دعــم 
نفســي متواصــل مــن اجــل التقليــل مــن 
فــرص االنتكاســات ،علمــا بــان عيــادة 
مكافحــة التدخــن فــي اجلمعيــة ســتعود 

ــو. ــي ٣1 ماي ــل ان شــاء اهلل ف للعم

حرًبــا قويــة  ان هنــاك  نعلــم  س: 
لنشــر  التبــغ  شــركات  بهــا  تقــوم 
مــع  تتعاملــون  فكيــف  التدخيــن 

الحــرب؟  هــذه 

الن الرســائل الفنيــة جعلتــه وكأنــه 
امــر عــادي وهنــا اخلطــورة انهــا حــرب 
ــاليبها  ــي كل اس ــد ف ــى رص ــاج ال حتت

املتجــددة وابطــال مفعولهــا.

ــة فــي الكويــت  هــل نجحــت التوعي
ــل عــدد المدخنيــن؟ مــن تقلي

-أظهــرت دراســة عملــت بــن جامعــة 
ــة  ــت ملكافح ــز الكوي ــن مرك ــت وب الكوي
ــن  ــبة التدخ ــن 1٩٩٦ ان نس ــرطان ع الس
 ٪٣٤ حوالــي  الكويتيــن  الذكــور  لــدى 
أظهــرت  بينمــا   ٪2 حوالــي  والنســاء 
نســبة  ان   201٤ عــام  أخــرى  دراســة 
 ٪٤.٤ واإلنــاث   ٪٤0 حوالــي  الذكــور 
عملــت  دراســة  هنــاك  ان  واحلقيقــة 
ــم تظهــر  ــة عــام 200٤ ول بنفــس املنهجي
فروقــات  احصائيــة عــن دراســة 201٤  
وبنــاء عليــه فــان الدراســات تكشــف مدى 
حاجتنــا الــى العمــل اجلــاد املشــترك بــن 
لتحســن  األهلــي  واملجتمــع  احلكومــة 
حتســن  علــى  والعمــل  التوعيــة  اداء 
احصائيــات التدخــن أســوة بــدول العالــم 

احلريصــة علــى صحــة ابنائهــا.

مــن هنــا كنــت أشــعر اننــا فــي حــرب ضد 
هــذه الســيجارة للدفــاع عــن مصلحــة 
ــور  ــة ف ــد انضممــت للجمعي ــا وق مرضان
االنتهــاء مــن تخصصي عــام 1٩٩2ميالدي 
مــن أجــل املشــاركة اجلماعيــة التطوعيــة 

فــي محاربــة التدخــن.

ــا  ــة حياتن ــوم مــن مجل ــدد الي س: ع
فيــه كثيــر مــن المعلومــات الطبيــة 
مخاطــر  تكشــف  التــي  والعلميــة 

التدخيــن فهــل لكــم اضافــة ؟
اخلطــر احلقيقــي فــي التدخــن ليــس هــو 
اإلدمــان العضــوي، فكثيــر مــن املدخنــن 
ــن  ــات ع ــم معلوم ــد تلقيه ينجحــون، بع

كــم مــرة تظهــر علــى شاشــات التلفــاز 
امــرأة حتمــل علبــة ســجائرها وتدخــن 
أمــام زوجهــا واخواتهــا او حتــى ابنائها 
لتظهــر األمــر وكأنــه طبيعــي تألفــه 
العــن حتــى ان البعــض اذا ذكــرت لهــم 
ذلــك يســتغربون مــن اعتراضــك وذلــك 

بمناسبه اليوم العالمي لمكافحة التدخين الموافق 31 مايو

تنفرد حياتنا 
بفتح ملف خاص بالتدخني

د. خالد أحمد الصالح 

بــات اجلميــع علــى  علــم باآلثار اخلطيــرة التي تنتج عن عادة اســتخدام واســتهالك التبــغ، ولعل اليــوم العاملي لالمتناع عــن التدخني 
الــذي أقرتــه منظمــة الصحــة العامليــة WHO فــي 31 مايــو مــن كل عام ، هو أحــد الطرق لتســليط الضــوء إعالميا على مســتوى العالم 
علــى هــذه اآلفــة التــي لهــا آثــار مدمرة علــى جســم اإلنســان وصحتــه باإلضافــة لآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة ، واحلــل األمثل 
لتجنــب هــذه اآلثــار هــو التوقــف عن اســتهالك التبغ ، ونشــر الوعــي حول اآلثــار الضارة الســتخدام التبغ والتحرك بشــكل نشــط 
نحــو حظــر التدخــني فــي األماكــن العامــة واألماكــن املغلقــة جتنيبــا ألضــرار التدخــني الــال إرادي والــذي يــؤدي إلــى الوفــاة كذلك. 

نتحدث اليوم عن دور اجلمعيات األهلية للتصدي لهذه اآلفة،  ولقاؤنا مع الدكتور خالد  أحمد الصالح 
رئيس مجلس اإلدارة، وقد جاء احلوار على الشكل التالي: -
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ـــي  ـــاذن اهلل د.العوض ـــوم ب ـــعي املرح س
مـــن خـــالل اجلمعيـــة الكويتيـــة ملكافحـــة 
ومبســـاعدة  والســـرطان  التدخـــن 
ـــر  ـــة  لتمري ـــس االم بعـــض اعضـــاء مجل
قانـــون مكافحـــة التدخـــن بالكويـــت 

ــاده، واعتمـ
وقـــد كان القانـــون متكامـــل حـــن قـــدم 
ــواده   ــد تضمنـــت مـ ــة وقـ ملجلـــس االمـ
جلـــان   ان  اال  مـــادة   30 مـــن  الكثـــر 
مجلـــس االمـــة بعـــد دراســـته قلصـــت 
مـــواد القانـــون  املقتـــرح الـــي 9 مـــواد 

فقـــط.
ـــم 15  ـــون رق ـــي صـــدور القان ـــاءا  عل وبن
/1995 ملنـــع التدخـــن بالكويـــت  والـــذي 

ـــات اخلاصـــة  ـــق بالعقوب ـــا يتعل ـــا فيم ام
ــن   ــادة 7 مـ ــت املـ ــد نصـ ــن فقـ باملخالفـ

القانـــون علـــي:
) كل مخالفـــة ألحـــكام هـــذا القانـــون 
يعاقـــب مرتكبهـــا بغرامـــة ال تزيـــد علـــى 
خمســـن دينـــارا، وتضاعـــف العقوبـــة 
فـــي حالـــة العـــود، فضـــال عـــن املصـــادرة 
فـــي حالـــة مخالفـــة أحـــكام املادتـــن 
ـــون (. ـــذا القان ـــن ه ـــة م ـــى والثاني األول
اال ان القانـــون قـــد غفـــل عـــن اضافـــة 
أهـــم مـــادة  ولـــم تـــدرج فـــي مـــواد 

القانـــون وهـــي: 
)اضافـــة تكليـــف صالحيـــة الضبطيـــة 

القضائيـــة جلهـــه معينـــه(.

ــن  ــر التدخـ ــوده : )يحظـ ــم بنـ ــن اهـ مـ
فـــي األماكـــن العامـــة ويحظـــر علـــى 
ــا  ــة كمـ ــالت األغذيـ ــي محـ ــن فـ العاملـ
ـــادة  ـــاء قي ـــون التدخـــن أثن يحظـــر القان
ـــن وســـائل  الســـيارة أو أي وســـيلة ضم

النقـــل العـــام واخلـــاص( . 

اصـــدر  القانـــون  لهـــذا  وتنفيـــذا 
وزيـــر  احمليـــالن   د.عبدالرحمـــن 
الصحـــة آنـــذاك قـــرارا وزاريـــا رقـــم 223 
لســـنة 1995 بشـــأن حتديـــد األماكـــن 
ــن  ــا التدخـ ــر فيهـ ــي يحظـ ــة التـ العامـ
ـــات  ـــم كاجلامع ـــملت دور العل ـــي ش والت
ــات ، دور  ــدارس واملكتبـ ــد واملـ واملعاهـ
العبـــادة، أماكـــن الرعايـــة الصحيـــة، 

ـــق  ـــي تطبي ـــئولية ف ـــت املس ـــك ضاع لذل
بـــن  املخالفـــن  ومخالفـــة  القانـــون 
مباحثـــات  وبعـــد   .. الدولـــة  وزارات 
ــن   ــة التدخـ ــة مكافحـ ــا جلنـ ــت بهـ قامـ
ونقـــاش مـــع جهـــات عديـــدة مبجلـــس 
وجمعيـــة  الصحـــة   ووزارة  االمـــة 
الـــي  للتوصـــل  الكويتيـــة  احملامـــن 

القانـــون. لتطبيـــق  طريقـــة 

ـــة  ـــة مكافح ـــر  للجن ـــتقر االم ـــث  اس حي
حلقـــة  لعقـــد   باجلمعيـــة  التدخـــن 
احملامـــن  جمعيـــة  مبقـــر  نقاشـــية 
الكويتيـــة ســـنة 1998م  دعـــي اليهـــا 
كل مـــن : د.محمـــد اجلـــاراهلل وزيـــر 
الصحـــة -  والســـيد  احمـــد باقـــر وزيـــر 

األماكـــن املغلقـــة التـــي تقـــام فيهـــا 
والثقافيـــة  االجتماعيـــة  األنشـــطة 
واملطاعـــم  والترفيهيـــة  والرياضيـــة 
والفنـــادق، دواويـــن الـــوزارات ومقـــار 
اجلهـــات احلكوميـــة، وســـائل النقـــل 
البـــري والبحـــري العامـــة، األســـواق 
التجاريـــة املغلقـــة وأســـواق اجلمعيـــات 
واملوانـــئ  املطـــارات  التعاونيـــة، 
البريـــة والبحريـــة وأكـــد القـــرار علـــى 
ســـابقا  احملـــددة  األماكـــن  أصحـــاب 
ـــة للمدخنـــن  بتخصيـــص أماكـــن منزوي
حتـــى ال يتأثـــر غيـــر املدخنـــن مـــن 
ـــا  ـــق عليه ـــي يطل ـــن والت ـــة التدخ عملي

إرادي«. الـــال  »التدخـــن 

العـــدل -  باالضافـــة الـــى مشـــاركة 
رئيـــس جمعيـــة احملامـــن الكويتيـــة 
-  و د.عبدالرحمـــن العوضـــي رئيـــس 
الكويتيـــة  اجلمعيـــة  ادارة  مجلـــس 
  - والســـرطان  التدخـــن  ملكافحـــة 
ـــة  ـــس جلن ـــه رئي ـــور بورحم والســـيد ان

مكافحـــة التدخـــن.
وبعـــد مناقشـــة املوضـــوع مـــع ضيـــوف 
احللقـــة مت  التوصـــل لتوصيـــة مهمـــة 

ـــن:  ـــون م ـــق  مك ـــكيل فري ـــو  تش وه
 ) مستشـــار وزيـــر الصحـــة ومستشـــار 
وزيـــر العـــدل ود. عبدالرحمـــن العوضـــي 
لبحـــث   ) بورحمـــه  انـــور  والســـيد 
ــع   ــة ترفـ ــل لتوصيـ ــوع للتوصـ املوضـ

قانون مكافحة التدخين بالكويت 

ومراحل تطوره

مر قانون مكافحة التدخني 
رقم ١٥ / ١99٥ مبراحل كثيره ومتعرجه 

وعثرات حالت دون تطبيقة رقم صدوره  من شهر  
١٠ / ١99٥ حيث  انه يعتبر بذلك التاريخ من القرارات 

االولي من نوعها علي مستوي اخلليج والوطن العربي ...  
ودعونا نتتبع ونوجز الفترة السابقة من عمر قانون مكافحة 

التدخني الي حني صدور قانون حماية البيئة رقم 42 / 
2٠١4 من خالل فالشات مختصرة..  حيث  كان للمغفور 

له د.عبدالرحمن العوضي »بأذن اهلل« رئيس مجلس 
ادارة اجلمعية الكويتية ملكافحة التدخني  

والسرطان  الفضل الكبير  ليري النور 
هذا القانون.

انور بورحمه - رئيس لجنة مكافحة الدخين

العدد
ملف
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ـــون  ـــم 56 مـــن قان مـــن هـــذا القانـــون رق
حمايـــة البيئـــة رقـــم 42 / 2014 واملعـــدل 
ــه بالقانـــون رقـــم 99 /  بعـــض  احكامـ

ـــن. ـــع التدخ ـــه مبن 2015 واخلاص

والتي تنص علي: 
يحظـــر التدخـــن مطلقـــا فـــي وســـائل 

النقـــل العـــام .
كمـــا يحضـــر التدخـــن فـــي االماكـــن 
ـــي  ـــة اال ف ـــبه املغلق ـــة وش ـــه املغلق العام
االماكـــن املخصصـــة لذلـــك ،  وفقـــا 
لالشـــتراطات والضوابـــط التـــي حتددهـــا 
الالئحـــة التنفيذيـــة لهـــذا القانـــون. 

ـــالن  ـــة واالع ـــا الدعاي ـــر مطلق ـــا يحظ كم
التبـــغ  وانـــواع  الســـجائر  عـــن 
ـــة  ـــم دول ـــي اقلي ـــه ف ـــتقاته ولوازم ومش
اجلهـــات  جميـــع  وتلتـــزم  الكويـــت. 
الكفيلـــة  االجـــراءات  كافـــة  باتخـــاذ 
مبنـــع التدخـــن فـــي هـــذه االماكـــن علـــي 

لوزيـــر الصحـــة ولوزيـــر العـــدل التخـــاذ 
ــرار املناســـب . القـ

وعقـــد فريـــق العمـــل عـــدة اجتماعـــات 
وزيـــر  الـــي   توصياتـــه  رفـــع  ومت 
تعديـــل  ان  اال  والعـــدل،  الصحـــة 

االدراج. حبيـــس  ظـــل  القانـــون 
الصحـــة  وزارة  محـــاوالت  ان   كمـــا 
التدخـــن  مكافحـــة  بلجنـــة  ممثلـــة 
الناطـــة مســـئولية تطبيـــق القانـــون 
مـــن خـــالل وزارة الداخليـــة الخـــذ زمـــام 
ـــة  ـــات والضبطي ـــر املخالف ـــر وحتري االم
القضائيـــة الفـــراد وزارة الداخليـــة اال ان 
احملاولـــه فشـــلت وذلـــك لعـــدم وجـــود 
امـــر صريـــح بالقانـــون الناطـــة االمـــر 

ــة .  ــوزارة الداخليـ لـ
جلنـــة  الـــي  طلـــب  تقـــدمي  مت  ثـــم 
الظواهـــر الـــال إراديـــة مبجلـــس االمـــة 
ملناقشـــة املوضـــوع مـــن خاللهـــم وقـــد 
قوبـــل الطلـــب مشـــكورين باملوافقـــة  
عـــن  االجتمـــاع  لهـــذا  اســـتدعاء  ومت 
طريـــق  مجلـــس االمـــة كل مـــن اجلهـــات 
وزارة   - الكويـــت  بلديـــة   ( التاليـــة 
الداخليـــة - وزارة التجـــارة  - وزارة 
الكويتيـــة  اجلمعيـــة    - الصحـــة 
ملكافحـــة التدخـــن والســـرطان( وكان 
وزارة  وكالء  مبســـتوى  احلضـــور  

املدعـــوة. للـــوزارات 
وقـــد حضـــرت لهـــذا االجتمـــاع ممثـــال 

ــة. للجمعيـ
وبعـــد مناقشـــات مســـتفيضه وشـــرح 
مالبســـات املوضـــوع مـــن خـــالل ممثلـــي 

وزارة الصحـــة واجلمعيـــة.
اصـــدرت جلنـــة الظواهـــر الـــال إراديـــة 
ــن  ــكل مـ ــات لـ ــة  توصيـ مبجلـــس االمـ
لوضـــع  والتجـــارة  الكويـــت  بلديـــة 
ـــع  ـــرار من ـــن ق ـــة مخالف ـــط ملخالف ضواب
ـــارة  ـــزام وزارة التج ـــك ال التدخـــن وكذل
التراخيـــص  اجـــراءات  بتغليـــظ  
للمقاهـــي وتراخيـــص محـــالت بيـــع 

ــغ . التبـ
ـــه  ـــر في ـــذي م ـــري ال ـــل االخ ـــن املراح وم
ـــن  ـــة انعاشـــه م ـــون التدخـــن حملاول قان
الغيبوبـــة التـــي هـــو واقـــع فيهـــا مـــن 

نحـــو يكفـــل منـــع االضـــرار باالخريـــن(.
ـــك افـــردت مـــادة صريحـــة ملعاقبـــة  وكذل
املخالفـــن  باملـــادة رقـــم 138 مـــن قانـــون 
حمايـــة البيئـــة رقـــم 42 / 2014 واملعـــدل 
ــم 99 /  ــون رقـ ــه بالقانـ ــض احكامـ بعـ
2015 واخلاصـــة بالعقوبـــات مبخالفـــة 
ـــا. ـــر مصـــرح به ـــن الغي املدخـــن باالماك

والتي تنص على: 
يعاقـــب بغرامـــة التقـــل عـــن خمســـن 
الـــف دينـــار وال تزيـــد عـــن مائتـــن الـــف 

ـــم. ـــف حك ـــن خال ـــار كل م دين
املـــادة ) 56 / فقـــرة اولـــي ( مـــن هـــذا 
القانـــون، ويعاقـــب بغرامـــة ال تقـــل عـــن 
خمســـن دينـــار وال تزيـــد علـــي مائـــة 
ـــة حلكـــم  ـــار كل مـــن يدخـــن باملخالف دين
املـــادة  6 / فقـــرة ثانيـــة. كمـــا يعاقـــب 
ـــة  ـــن املنشـــأة املخالف ـــر املســـئول ع املدي
حلكـــم الفقـــرة الثانيـــة مـــن املـــادة 

عـــدم التطبيـــق ..
فقـــد شـــكل وزيـــر االشـــغال وزيـــر 
البلديـــة م.فاضـــل صفـــر جلنـــة لدراســـة 
وضـــع ظاهـــرة التدخـــن فـــي الكويـــت 
وبنـــاءا علـــي توصيـــات هـــذه اللجنـــة 
ـــة  ـــر البلدي ـــر االشـــغال وزي اصـــدر  وزي
القـــرار رقـــم  5102 املـــؤرخ 2011/12/19 
بشـــأن طلـــب حظـــر الشيشـــة فـــي 

املطاعـــم واملقاهـــي حظـــرا باتـــا.
وقـــد وجهـــت اجلمعيـــة  كتـــاب إلـــى 
وزيـــر الصحـــة بتوصيـــات اللجنـــة 
املشـــكلة والقـــرار الـــوزاري بشـــأن منـــع 

ــم. ــي واملطاعـ ــي املقاهـ ــة فـ الشيشـ
ـــر االشـــغال  ـــاب وزي ـــا مـــع كت - وجتاوب
العامـــة ووزيـــر البلديـــة رقـــم 5102 
حظـــر  بشـــأن   2011/12/19 املـــؤرخ 
الشيشـــة فـــي املطاعـــم واملقاهـــي حظـــرا 

باتـــا.
مصطفـــي  الصحـــة   وزيـــر  اصـــدر 
الشـــمالي   قـــرار وزاري رقـــم )23( 

:2012 لســـنة 
مـــادة أولـــى: تعديـــل املـــادة الثانيـــة مـــن 
القـــرار الـــوزاري رقـــم 223 لســـنة 1995 
ــو  ــى النحـ ــح علـ ــه، لتصبـ ــار اليـ املشـ

ـــي: التال

يحظـــر التدخيـــن فـــي االماكـــن 
العامـــة اآلتيـــة:

ــد  ــات واملعاهـ ــم، كاجلامعـ 1 – دور العلـ
ـــات  ـــب واملكتب ـــدارس وورش التدري وامل

العامـــة وغيرهـــا.
2 – دور العبادة وتوابعها وملحقاتها.

ــة  ــة الصحيـ ــن الرعايـ ــع اماكـ 3 – جميـ
ـــز الصحيـــة  ـــفيات واملراكـــــ كاملستشــــ
ــات  ــفات واملـــــصحـــــ واملستوصـــــــــ
والصيدليـــات والعيـــادات فـــي القطاعـــن 

احلكومـــي واالهلـــي.
4 – جميـــع االماكـــن التـــي تقـــام فيهـــا 
االنشطــــــــة االجتماعيـــــــة والثقافيـــة 
والرياضيـــة والترفيهيـــة والنـــدوات.

ـــات  ـــار اجله ـــوزارات ومق ـــن ال 5 – دواوي
ـــة. احلكومي

ـــا بغرامـــة ال تقـــل عـــن الـــف  املشـــار اليه
دينـــار وال تزيـــد علـــي خمســـة آالف 
ـــن   ـــة م ـــة تنفيذي ـــكلت جلن ـــار(. وش دين
وزارة الصحـــة وقـــد تشـــرفت بعضويـــة 
هـــذه اللجنـــة لوضـــع الالئحـــة الداخليـــة 
ـــة  لتطبيـــق املـــادة 56 مـــن قانـــون حماي
ــت  ــي اعطـ ــور التـ ــن االمـ ــة.  ومـ البيئـ
قـــوة لهـــذا القانـــون هـــو وجـــود مـــادة 
ــة   ــة البيئـ ــون حمايـ ــن قانـ ــم 113 مـ رقـ
ــي  ــة فـ ــي املعنيـ ــة( وهـ ــرطة البيئـ )شـ
تطبيـــق االشـــتراطات اخلاصـــة بقانـــون 

حمايـــة البيئـــة. 
مكافحـــة  قانـــون  انتصـــر  وبذلـــك 
التدخـــن بالكويـــت بصـــدور قانـــون 
حمايـــة البيئـــة وكذلـــك وجـــود العقوبات 
املغلظـــة للمخالفـــن وكذلـــك انشـــاء 
شـــرطة البيئـــة ولهـــا اليـــد الطولـــي 
ـــن،  ـــي املخالف ـــون عل ـــق القان ـــي تطبي ف
باالضافـــة الـــي تشـــكيل فـــرق مـــن 
الهيئـــة العامـــة للبيئـــة مـــن الضبـــاط 

6 – وســـائل النقـــل العامـــة البريـــة 
واجلويـــة. والبحريـــة 

واملجمعـــات  االســـواق  جميـــع   –  7
اجلمعيـــات  واســـواق  التجاريـــة 
املركزيـــة. واالســـواق  التعاونيـــة 

ـــة  ـــئ البري ـــارات واملوان ـــع املط 8 – جمي
والبحريـــة.

والفنـــادق،  واملقاهـــي  املطاعـــم   –  9
ويشـــمل منـــع التدخـــن فيهـــا منـــع 
تقـــدمي وتدخـــن الشيشـــة ومـــا يشـــابهها 

ــرى. ــن االخـ ــائل التدخـ ــن وسـ مـ
القـــرار  بهـــذا  يعمـــل  ثانيـــة:  مـــادة 
ـــدة  ـــره باجلري ـــخ نش ـــن تاري ـــارا م اعتب

الرســـمية.
ــه  ــر الصحـ ــرار وزيـ ــدور قـ ــد صـ  وبعـ
د.امانـــي  قامـــت  واحـــد   بأســـبوع 
ـــة  ـــارة والصناع ـــرة التج ـــلي وزي بورس
باصـــدار القـــرار الـــوزاري رقـــم 150 
لســـنة 2012وأكـــدت ان قـــرار حظـــر 
واملقاهـــي  املطاعـــم  فـــي  التدخـــن 
التـــي  املقاهـــي  يشـــمل  ال  والفنـــادق 
تقـــدم الشيشـــة ألنهـــا مـــن األماكـــن 
ـــوزارة  ـــدت ال ـــن وأك املخصصـــة للمدخن
التدخـــن  مينـــع  ال  القـــرار  ذلـــك  ان 
ــاب  ــا أصحـ ــن التـــي يوفرهـ فـــي األماكـ
املطاعـــم واملقاهـــي والفنـــادق شـــريطة 
ان تكـــون معزولـــة بشـــكل كامـــل عـــن 

بقيـــة املنشـــأة.
لذلـــك ظـــل تطبيـــق منـــع التدخـــن 
بشـــكل عـــام بالكويـــت بـــن التطبيـــق 
ـــن  ـــي املدخن ـــق عل ـــن التضيي ـــع ب واملن
وبـــن نفـــوذ شـــركات التدخـــن فـــي 
كســـر القانـــون للمصالـــح اخلاصـــه.

وبعـــد كل هـــذا املخـــاض الـــذي مـــر 
فيـــه قانـــون مكافحـــة التدخـــن مـــن 
عـــام 1995م، انتصـــر وهلل احلمـــد حـــن 
ــم  ــة رقـ ــة البيئـ ــون حمايـ ــدور قانـ صـ
ـــون  ـــذا القان ـــد اشـــتمل ه 2014 / 42، وق
ـــة -  ـــة )البحري ـــة البيئ ـــادة حلماي ٨٨ م

واجلويـــة - واالرضيـــة(.
وقـــد ادخـــل مـــن خاللـــه قانـــون 15 
التدخـــن. /1995 اخلـــاص مبكافحـــة 

وقـــد افـــردت  مـــادة خاصـــة بالتدخـــن 

العدد
ملف
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حقائق وأمنيات مكافحة التدخين 

في دولة الكويت
معــدل تدخــن النســاء البالغــات 3% 
ــغ  ــات بل ــات اليافع إال أن تدخــن الفتي
%8  وهــذا يستشــرف الزيــادة الكبيــرة 
فــي معــدالت النســاء خــالل الســنوات 
ــرض  ــن م ــة ألن التدخ ــة القادم القليل
مزمــن ويســتمر مــن الطفولــة للبلــوغ. 
بالتدخــن  خاصــة  املعــدالت  وهــذه 
لهــا  أضفنــا  فلــو  فقــط،  التقليــدي 
التدخــن اإللكترونــي ســنرى تضخمــا 

ــام. ــذه األرق ــي ه ف

الخطر الصحي واالقتصادي 
للتدخين: عبء المراضة والوفيات

ــة  ــول الكلف ــة ح ــة علمي ــر ورق مت نش
اخلليــج،  بــدول  للتبــغ  االقتصاديــة 
و بدعــم مــن وزارات الصحــة بــدول 
املجلــس ممثلــة فــي اللجنــة اخلليجيــة 
البحــوث  ووحــدة  التبــغ  ملكافحــة 
العلميــة  املجلــة  فــي  باملجلــس، 
 BMJ Tobacco Control( املرموقــة 
Journal( ، تناولــت الورقــة العلميــة 

فــي ظــل إدارة عامليــة كبــرى خططــت 
املســتخدمن  الســتدامة  وتخطــط 
واســتدامة التوســع فــي األســواق يجــد 
اهــل الصحــة أنفســهم فــي مواجهــة 
ولكنهــم  أنيــاب  ذو  شــرس  وحــش 
أقســموا علــى حفــظ حيــاة اإلنســان 

وصيانــة صحتــه ضــد أي خطــر.
أردت بهــذا املدخــل أن أتصــدى منــذ 
التدخــن  آفــة  عــن  حديثــي  بدايــة 
العاملــي  باليــوم  نحتفــل  ونحــن 
إجابــة  أن  التدخــن  عــن  لالمتنــاع 
الســؤال: إذا كان التدخــن ضــار فلمــاذا 
ــه رائجــة؟  ــدول وجتارت ــه ال تســمح ب
منلــك  ال  صحيــن  كعاملــن  أننــا 
اإلجابــة علــى هــذا الســؤال، ويظــل 
مــن واجبنــا أن نحــاول قــدر املســتطاع 
خفــض معــدالت هــذا الســلوك للتقليــل 
الفــرد  علــى  اخلطيــرة  آثــاره  مــن 
ونحــن  أننــا  مدركــن  واملجتمــع، 
ــى أكثــر مــن ثغــر ســنواجه  نعمــل عل
ــة مــن فريــق  معارضــة ظاهــرة وباطن

االقتصاديــة  الكلفــة  باســتفاضة 
مجلــس  دول  فــي  التبــغ  لتدخــن 
التعــاون اخلليجــي، وتبــن أن الكلفــة 
قــدرت  التبــغ  لتدخــن  اإلجماليــة 
بحوالــي %1.25 مــن اجمالــي النــاجت 
احمللــي اإلجمالــي فــي دول املجلــس، 
وهــو مــا يــوازي تقريبــًا ٤٣ مليــار 
دوالر )القــوة الشــرائية( تقريبــا مــا 
يعــادل 14307 مليــون دوالر أمريكــي، 
نســبة  إرادي  الــال  التدخــن  وشــكل 
20٪ مــن الكلفــة، وقــد كانــت الفئــة 
العمريــة األبــرز تضــررًا مــن التدخــن 
هــي فئــة الذكــور متوســطي العمــر، 
وقــد كانــت الكلفــة األعلــى مرتبطــة 
بأمــراض اجلهــاز التنفســي والســكري 
الدراســة  وبينــت  القلــب،  وأمــراض 
الوفيــات  الكلفــة  مــن   70.4% أن 

ــزارع  ــك ال ــمل ذل ــغ ويش ــة التب صناع
والوكيــل. والتاجــر  واملصنــع 

فــي  ســأحاول  املقدمــة  هــذه  وبعــد 
هــذا املقــال أن ارســم صــورة واضحــة 
حلالــة التدخــن واســتهالك التبــغ فــي 
الكويــت، وأبــن للقــارئ الكــرمي مــا 
ــن  ــات ميك ــن خدم ــة م ــره احلكوم توف
ملــن يرغــب االســتعانة بهــا حلمايــة 

نفســه ومــن يحــب.
األرقــام  محطــات  علــى  ســنقف 
حجــم  علــى  للوقــوف  اإلحصائيــة 
سياســات  نوضــح  ثــم  املشــكلة، 
مكافحــة التدخــن وأهميــة اخلدمــات 
اخلاصــة باملســاعدة علــى اإلقــالع، وال 
ــد-  ــن الكوفي ــي زم ــم ف ــن أن نتكل ميك
19 دون أن نربــط بــن ســلوك التدخــن 

باملــرض. واإلصابــة 

أهمية مكافحة التدخين:
اخلطــورة  عامــل  التدخــن  يعتبــر 
األول باإلصابــة بالعديــد مــن األمــراض 

الناجتــة التدخــن هــي بســبب أمــراض 
القلــب، تليهــا األورام بنســبة 14.2%  
ــبة  ــية بنس ــراض التنفس ــا األم وبعده
%6.واجلديــر بالذكــر أن مــن نتائــج 
هــذه الدراســة أن مــرض الســكري مــن 
النــوع الثانــي يعــد الســبب األكبــر فــي 
كلفــة املراضــة الناجتــة عــن التدخــن، 
وهــو أمــر اســتثنائي لــدول مجلــس 
اإلصابــة  النتشــار  وذلــك  التعــاون 
بالســكري فــي املجتمعــات اخلليجيــة، 
حيــث تقــع جميعهــا مــا عــدا عمــان 
ــي  ــا ف ــر دول عاملي ــى عش ــن األعل ضم
معــدالت اإلصابــة مبــرض الســكري.
كمــا بينت الدراســة أن الفئــة العمرية 
30-34 ســنة كانــت كلفتهــا الناجتــة 
أكبــر  إرادي  الــال  التدخــن  عــن 
مــن الكلفــة الناجتــة عــن التدخــن 

املزمنــة منهــا الســكري وأمــراض القلب 
التنفســية  واألمــراض  والســرطان 
املزمنــة، كمــا أنــه مــن أهــم مخاطــر 
اجلســدي،  والعجــز  املبكــرة  الوفــاة 
فخــالل العقــود الثالثــة املاضيــة صعــد 
التدخــن كعامــل خطــورة أساســي مــن 
الثالثــة  للمرتبــة  اخلامســة  املرتبــة 
فــي  املزمنــة  األمــراض  إحــداث  فــي 
عامــل   19 بــن  مــن  الكويــت  دولــة 
إال  يســبقه  ولــم  مختلــف  خطــورة 
الســمنة وزيــادة الــوزن. ينــذر هــذا 
األمــر بتنامــي الــدور الهــادم للتدخــن 
للصحــة فــي الكويــت، خصوصــا وأن 
املعــدالت اإلحصائيــة للمدخنــن فــي 
الكويــت تثيــر القلــق. ذلــك ألن إحصاء 
2014 بــن أن الكويــت هــي األعلــى فــي 
معــدالت التدخــن بــن دول مجلــس 
التعــاون، واليافعــن الذكــور معــدالت 
اســتهالكهم أيضــا مرتفعــة، واخلطيــر 
هــو النظــر فــي األرقــام اإلحصائيــة 
اخلاصــة باإلنــاث، فعلــى حــن بلــغ 
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ــأن  ــك ب ــير ذل ــن تفس ــر، وميك املباش
ــت  ــا كان ــت عندم ــة تعرض ــذه الفئ ه
فــي عمــر أصغــر للتدخــن الــال إرادي 
فــي فتــرة الطفولــة وتظهــر اآلثــار 
ــر  ــي عم ــى الصحــة ف ــة عل ــال إرادي ال
أصغــر نســبيا مــن آثــار التدخــن 
علــى  يؤكــد  املباشــر‘وهذا  النشــط 
ضــرورة حمايــة النــاس مــن التدخــن 
سياســات  بتطبيــق  إرادي  الــال 
األماكــن اخلاليــة مــن التدخــن بشــكل 
ــن  ــع األماك ــك جمي ــل ويشــمل ذل كام
ــازل. ــة، وخصوصــا داخــل املن املغلق
اخلاصــة  للبيانــات  وبالنســبة    
بينــت  فقــد  الكويــت،  بدولــة 
اســتهالك  معــدالت  أن  الدراســة 
التبــغ للرجــال هــي األعلــى فــي دول 
ــغ  ــة التب ــاون، وأن كلف ــس التع مجل
االجماليــة بلغــت %1.45 مــن نــاجت 
الدخــل احمللــي مبــا يعــادل تقريبــا 
1609 مليــون دوالر أمريكــي، وهــي 
املجلــس،  فــي دول  األعلــى  الكلفــة 
وتتحمــل الدولــة تقريبــا %82 مــن 
كلفــة التدخــن املباشــر، كمــا أن دولــة 
ــن  ــدة م ــة الوحي ــي الدول ــت ه الكوي
دول املجلــس التــي لــم تطبــق فــرض 

تنفيــذ بروتوكــول منــع االجتــار غيــر 
املشــروع مبنتجــات التبــغ وهــي أيضــا 
ــة  اتفاقيــة دوليــة صادقــت عليهــا دول
الكويــت فــي فبرايــر 2019، ومنــع بيــع 
ــص  ــا ن ــو م ــن وه ــات للقاصري املنتج
ــكل  ــنة 1995 بش ــون 15 لس ــه قان علي
واضــح مبنــع بيــع املنتجــات ملــن هــم 

ــة والعشــرون. دون ســن احلادي
واملتفكــر فــي هــذه السياســات يجدهــا 
شــاملة لكافــة أوجــه الوقــوف فــي وجه 
ــة  ــتهدف حماي ــغ، وتس ــن للتب املروج
املدخــن وغيــر املدخــن، وهــي بذلــك 
البلــد  واقتصاديــات  صحــة  حتمــي 
وكلتاهمــا لبنــة أساســية للتنميــة فــي 

ــع. أي مجتم
ــي  ــد ف ــذل اجله فاملســتهدف هــو أن نب
ــذه  ــن ه ــكل م ــل ل ــامل وكام ــذ ش تنفي
السياســات حتــى يتحقــق الهــدف مــن 
ولعلــي  التدخــن.  معــدالت  خفــض 
األهــداف  أحــد  فــي  القــارئ  أشــرك 
الهامــة التــي يســتهدفها العالــم بحلــول 
معــدالت  خفــض  وهــو   2025 علــم 
التدخــن بنســبة %30، فهــل تعتقــدون 
نســتطيع  احلالــي  بوضعنــا  بأننــا 

حتقيــق هــذا الهــدف؟

ــى منتجــات  ــة عل ــة االنتقائي الضريب
التبــغ حتــى اآلن.

الكلفــة  أن  مــن  الرغــم  علــى 
فــي  التبــغ  لتدخــن  االقتصاديــة 
تلــك  مــن  نســبيًا  أقــل  اخلليــج 
ــة إال أن  ــدول املتقدم ــي ال املشــاهدة ف
تقديــر الكلفــة ينبغــي أن يعــزز مــن 
ــة  ــج الرامي ــل السياســات والبرام عم
ملكافحــة التبــغ وبالتالــي تــؤدي إلــى 
توفيــر كبيــر فــي الكلفــة االقتصادية.
يعتبــر معــدل تدخــن الرجــال فــي 
الكويــت هــو األعلــى فــي دول مجلــس 

التعــاون.

السياسات الست في خفض 
الطلب على التدخين:

صادقــت دولــة الكويــت علــى اتفاقيــة 
اإلطاريــة  العامليــة  الصحــة  منظمــة 

بشــأن التبــغ بتاريــخ 2006/5/12
فــي  ضمــت  ملزمــة  اتفاقيــة  وهــي 
موادهــا السياســات اخلاصــة مبكافحــة 
التدخــن وملخــص بســيط هــي مــن 
وخفــض  الطلــب  خفــض  نوعــن: 
تدخــل  ملنــع  باإلضافــة  املعــروض 
صناعــة التبــغ فــي القــرارات املنظمــة 

ــا  ــى أنن املؤشــرات تشــير بوضــوح إل
إذا اســتمرينا فيمــا نحــن عليــه مــن 
سياســات غيــر مكتملــة وتشــريعات 
ــرارات  ــة وق ــل واملراقب ــاج للتفعي حتت
أن  نســتطيع  لــن  غائبــة  حاســمة 

نقتــرب مــن حتقيــق هــذا الهــدف.
 منظمــة الصحــة العامليــة واتفاقيــة 
بشــأن  اإلطاريــة  العامليــة  املنظمــة 
حتــرزه  الــذي  التقــدم  تقيــم  التبــغ 
الــدول األطــراف فــي االتفاقيــة بشــكل 
دوري مبقــدار تقدمهــا فــي إحراز أفضل 
درجــات التطبيــق لهــذه السياســات 
الســت، وبالنســبة للكويــت: فالكويــت 
ــي  ــدمي املســاعدة ف ــي تق ــدا ف ــادة ج ج
ــع اإلعــالن  اإلقــالع عــن التدخــن، ومن
املباشــر عــن املنتجــات وقوانــن الدولة 
متنــع البيــع للقاصرين ولكــن القانون 
يحتــاج لتفعيــل أكبــر، كمــا أن اإلعــالن 
ــا يســمى اإلعــالم  ــت او م ــر اإلنترن عب
العابــر للقــارات ألنــه يتخطــى احلــدود 
يشــكل  يــزال  ال  للــدول  السياســية 
ــه،  ــيطرة علي ــي الس ــرا  ف ــا كبي حتدي
وبالنســبة للتحذيــرات الصحيــة علــى 
املنتجــات فالكويــت ال تــزال تطبــق 
ــر  ــالن والتحذي ــم اإلع ــي حج ــبا ف نس

للمنتجــات وحمايــة صحــة املجتمعــات 
مــن أضــرار التدخــن.

فالسياسات الست لخفض 
الطلب على التدخين هي 

كالتالي:
معــدالت  وترصــد  ودراســة  متابعــة 
اســتخدام التبــغ فــي البــالد، التوعيــة، 
وتفعيــل سياســات األماكــن اخلاليــة 
ثمانيــة  )وعددهــا  التدخــن  مــن 
أماكــن(، ووضــع التحذيــرات الصحيــة 
املســاعدة  وتقــدمي  املنتجــات،  علــى 
ومنــع  التدخــن،  عــن  اإلقــالع  فــي 
الدعايــة والترويــج ملنتجــات التبــغ 
)ويشــمل ذلــك ظهــور مشــاهد التدخــن 
فــي املشــاهد الدراميــة(، والسياســة 
خفــض  فــي  جــدا  الهامــة  السادســة 
الطلــب وهــي فــرض ضرائــب علــى 

التبــغ ورفــع أســعارها. منتجــات 
وأمــا سياســات خفــض املعــروض مــن 
املنتجــات فبالنســبة لدولــة الكويــت 
وهــي دولــة ال تــزرع التبــغ وال تصنعه 
وجميــع منتجــات التبــغ املوجــودة فــي 
الســوق احمللــي مســتوردة مــن خــارج 
تكــون  وكالء،  طريــق  عــن  البــالد 
خــاص:  بشــكل  سياســتن  بتطبيــق 

الصحــي بنســبة %50 واملنظمــة تدعو 
ــر  ــروع املؤث ــل أن املش ــبة %75 ب لنس
فــي هــذا املجــال هــو مــا طبقتــه كثيــر 
مــن الــدول وهــو التغليــف البســيط 
وهــو مــا يزيــل أي عوامــل جــذب فــي 
ــي  ــة ليســهم ف ــوة او العلب شــكل العب

ــتهالك. ــض االس خف
بحاجــة  فنحــن  التشــريعات  أمــا 
ملتابعــة حثيثــة لتطبيــق املــادة 56 
 2014 لســنة   42 رقــم  قانــون  مــن 
 15 وقانــون  البيئــة  حمايــة  بشــأن 
فــي مجــال  لســنة 1995، خصوصــا 
منــع التدخــن فــي األماكــن املغلقــة 
وشــبه املغلقــة ويشــمل بشــكل كبيــر 
مقــار العمــل بحيــث ال تخصــص أماكن 
احلاجــة  إلــى  باإلضافــة  للمدخنــن، 
ــة  ــرارات اخلاص ــتكمال الق ــة الس املاس
التدخــن  مــن  املســتجدة  باألنــواع 
والشيشــة  اإللكترونيــة  كالســيجارة 
ــي  ــخن والت ــغ املس ــة والتب اإللكتروني
ال تــزال تدخــل للبــالد دون أن يتــم 

تنظيمهــا بشــكل جيــد.
ولعــل التشــريع األهــم واألكثــر تأثيــرا 
ــى  ــت حت ــه الكوي ــل ب ــم تعم ــذي ل وال
ــة،  ــة االنتقائي ــرار الضريب ــو إق اآلن ه

يعود اإلقالع عن التدخين بفوائد صحية فورية وطويلة االجل على جميع المدخنين 

ما يطرأ من تغيرات صحية مفيدة  على من يقلع عن التدخين
هبوط معدل ضربات القلب وضغط الدم. بعد 20 دقيقه 
انخفاض مستويات اول أوكسيد الكربون في الدم الى معدالتها الطبيعية .بعد 12 ساعة 

حتسني الدورة  وارتفاع مستوى أداء الرئتني .بعد 12-2 أسبوعيا 

تناقص معدالت السعال وضيق النفس .بعد 9-1 شهر 

بلوغ معدل خطر اإلصابة بأمراض القلب التاجية نصف معدل تقريبا مقارنة باملدخنني .بعد سنة واحدة 

هبوط معدالت  خطورة اإلصابة بالسكتة الدماغية الى معدالتها بالنسبة لغير املدخنني في غضون بفترة بعد خمس سنوات 
تتراوح بني 5سنوات و 15 سنة عقب اإلقالع عن التدخني .

هبوط معدالت خطورة اإلصابة بسرطان الرئة الى نصفها تقريبا مقارنة باملدخنني وتناقص خطورة بعد 10 سنوات 
اإلصابة بسرطان الفم واحللق واملريء واملثانة وعنق الرحم والبنكرياس .

خطورة اإلصابة بأمراض القلب التاجية معادلة ملستواها بالنسبة الى غير املدخنني. بعد 15 سنة 
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فإقــرار الضريبــة اخلاصــة علــى املنتج 
الضــار بالصحــة ومــا ســينتج عنــه من 
ارتفــاع ســعره ســيخفض مــن معــدالت 
صغــار  لــدى  خصوصــا  االســتهالك 
الســن، وهــذا مثبــت بالرهــان العلمــي  
فــكل زيــادة مبقــدار %10 مــن ســعر 
البيــع ســتؤدي خلفــض االســتهالك 
ــة و5%  ــدول الغني ــي ال ــدل %4 ف مبع
ــك  ــى ذل ــرة، أضــف إل ــدول الفقي ــي ال ف
علــى  الضريبــة  وتطبيــق  إقــرار  أن 
منتجــات تدخــل بكميــات كبيــرة للبالد 
ســيوفر خلزينــة الدولــة أمــواال كثيرة، 
ميكــن اســتخدامها فــي عــالج األضــرار 
ــي  ــة الت ــة والتنموي ــة والبيئي الصحي

ســببها التدخــن.

وزارة  تقدمهــا  التــي  الخدمــات 
الصحــة فــي مكافحــة التدخيــن:
ــي ملكافحــة التدخــن:  البرنامــج الوطن
ملكافحــة  الوطنــي  البرنامــج  أنشــئ 
ــذ 1998  ــة من ــوزارة الصح ــن ب التدخ
ــة  ــود إلدارات مختلف ــك جه ــبق ذل وس
الصحــة  إدارة  مثــل  الــوزارة  فــي 
املدرســية،  الصحــة  وقســم  العامــة 
ويهتــم بتطبيــق االتفاقيــة اإلطاريــة 
السياســات  ورســم  املســوح  وعمــل 
الصحيــة اخلاصــة بحمايــة الصحــة 
التدخــن وميثــل جميــع  مــن خطــر 
وزارة  داخــل  املعنيــة  القطاعــات 
الصحــة باإلضافــة للجمعيــة الكويتيــة 
ملكافحــة التدخــن والســرطان، ، ومنــذ 
عــام 2003 مت إنشــاء عيــادات تقــدمي 
املســاعدة فــي اإلقــالع عــن التدخــن 
مبعــدل عيــادة فــي كل منطقــة صحيــة 
بقــرار وزاري، وتقــدم خدماتهــا فــي 
وتكــون  وباملجــان  املســائية  الفتــرة 
اجلانــب  هــذا  فــي  ســبقت  الكويــت 
معظــم دول اإلقليــم، واجلديــر بالذكــر 
هــذه  جوانــب  ســينال  تطويــرا  أن 
عيــادات  افتتــاح  باعتمــاد  اخلدمــة 
التدخــن  عــن  باإلقــالع  املســاعدة 
ضمــن عيــادات األمــراض املزمنــة فــي 

مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة، ومت 
خاصــة  الكترونيــة  تفعيــل صفحــة 
باإلقــالع  الراغبــن  حــاالت  مبتابعــة 
عــن التدخــن ضمــن امللــف اإللكترونــي 
ــو  ــة وه ــة األولي ــي الرعاي ــى ف للمرض
بتقــدمي  االرتقــاء  فــي  مهــم  جانــب 
ــم  ــي مخطــط أن يت ــة والت ــذه اخلدم ه
جميــع  لتشــمل  بتطبيقهــا  التوســع 

مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة.
ولعلــه مــن املفيــد أن نذكــر القــارئ 
بفوائــد إقــالع املدمــن علــى النيكوتــن:

مــاذا يحــدث فــي جســمك عندمــا تقلــع 
الصحيــة  الفوائــد  أن  التدخــن  عــن 
بالطهــور  تبــدأ  التدخــن  عــن  لإلقــالع 
فــور إقالعــك وتزيــد مــع مــرور الوقــت، و 
اليــزال االفــراد الذيــن يعانــون فعــال مــن 
مشــاكل صحيــة ناجمــة عــن التدخــن مــن 
مختلــف االعمــار قادريــن علــى االســتفادة 
ــي أي  ــالع عــن التدخــن ف ــا اإلق ــن مزاي م
وقــت، وكلمــا كان اإلقــالع مبكــرا كلمــا 

ــر. ــتفادة أكب ــت االس كان

ــال  الوســائل المســتجدة  فــي مج
النيكوتيــن  إيصــال  نطــم  التدخيــن: 
اإللكترونيــة المحتويــة وغيــر المحتوية 

علــى النيكوتيــن مــا هــي؟
ــن  ــول بشــكل رئيســي م ــون احملل يتك
اجللســرين النباتــي  لتكويــن الضبــاب 
 PG والبروبيلــن جليكول VG ،الكثيــف
يعطــي إحســاس فــي احللــق، مــع مــاء 
مقطــر أو الكحــول اإليثيلــي أو غيرهــا 
مــن املذيبــات ونكهــات ويضــاف إليــه 
ُمحليــات، املذيبــات املختلفــة تســتخدم 
ــات  ــبة النكه ــن نس ــبة ٪1 5-٪ م بنس
املضافــة لتدمجهــا بشــكل جيــد فــي 
احمللــول،  مــع نســب مختلفــة مــن 

ــغ ــان التب النيكوتــن لتعويــض إدم
يبــاع احمللــول إمــا مــع كارتومايــزر 
الســجائر  فــي  لإلســتخدام  جاهــز 
فــي  أو  الصغيــرة،  اإللكترونيــة 
قــارورة منفصلــة مــع قطــارة لتعبئــة 
املتوســط  احلجــم  ذات  الســجائر 

للتعديــل.  والقابلــة 
فهــي  املســخن  التبــغ  منتجــات  أمــا 
منتجــات تبــغ علــى شــكل لفافة تشــبه 
الســيجارة ولكنهــا أصغــر وتتصــل 
بحامــل يحتــوي علــى البطاريــة وعنــد 
اللفافــة  تســخن  البطاريــة  تفعيــل 
وعندهــا تخــرج رذاذًا يحتــوي علــى 
النيكوتــن ومــواد كيميائيــة أخــرى 
عــن طريــق  املتعاطــون  يستنشــقها 
فــي  الناشــئ  الــرذاذ  الفــم وينتشــر 

للمســتخدم.. البيئــة احمليطــة 

لماذا هي ليست آمنة؟
اجلــدول التالــي يلخــص أكثــر األســئلة 
املطروحــة أو إدعــاءات صناعــة التبــغ 
مــن  والــرد  املنتجــات  هــذه  حــول 
اجلانــب الصحــي املتمثــل فــي منظمــة 
الصحــة العامليــة ومراكــز الســيطرة 
الــدواء  ووكاالت  األمــراض  علــى 

البحثيــة: والدراســات  العامليــة 

هل هي وسيلة لإلقالع 
عن التدخين؟

وليــس  والبرهــان  بالدليــل  اإلجابــة 
مبــا تتداولــه الرســائل املختلفــة عبــر 
منصــات التواصــل االجتماعــي وغيرهــا:
املنتجــات  اســتخدام  أن  يثبــت  لــم 
لإلقــالع  فعالــة  وســيلة  االلكترونيــة 
عــن التدخــن، كمــا أشــارت االحصــاءات 
املدخنــن  مــن  نســبة  هنــاك  أن  إلــى 
الذيــن اســتخدموا هــذه الوســائل بهــدف 
االمتنــاع عــن التدخــن انتهــى بهــم األمــر 
أن  املهــم  واألمــر  املــزدوج،  باإلدمــان 
اســتخدام هــذه األدوات قــد يؤخــر قــرار 
بأنهــا  اعتقــادا  التدخــن  عــن  اإلقــالع 
الســيجارة  مــن  ضــررا  أقــل  وســيلة 

غيــر صحيــح. وهــذا  التقليديــة 

العالقة بين التدخين اإللكتروني 
واإلصابة بكوفيد - 19

التدخــن بكافــة صــوره عامــل خطــورة 
ــراض  ــان باألم ــة االنس ــي إلصاب رئيس

األمــراض  وخصوصــا  املختلفــة 
التنفســية يدمــر خاليــا خاصــة مــن 
اجلهــاز املناعي واملختصة باالســتجابة 
التــي تدخــل  الســريعة للميكروبــات 
.)macrophages & monocytes( للجســم

اإلصابــة  احتمــاالت  مــن  يرفــع 
اإلصابــة  وكذلــك   19 بالكوفيــد 
باألعــراض الشــديدة مــن املــرض وذلــك 
اخلاصــة  املســتقبالت  عــدد  لزيــادة 
ACE -2، فــي أســطح اخلاليــا الطالئية 
فــي املمــرات الهوائيــة وهــي مــا يبحــث 
خاليــا  ملهاجمــة  الفيــروس  عنــه 

اجلســم.
فــرص  ملضاعفــة  دراســة  أشــارت 

اإلصابــة بكوفيــد 19 بــن مســتخدمي 
والســيجارة  اإللكترونيــة  الســيجارة 
التقليديــة معــا، بــن املراهقــن وصغــار 
و5  أضعــاف،   7 مبعــدل  البالغــن 
الســيجارة  اســتخدموا  لــو  أضعــاف 

فقــط. اإللكترونيــة 
اإللكترونيــة  الســيجارة  اســتخدام 
يزيــد مــن حــدة االلتهابــات الناجتــة 
فــي نســيج الرئــة وهــذا بحــد ذاتــه 

التنفســي اجلهــاز  يدمــر 

ختاما: ماذا نتمنى؟
ــع  ــي جمي ــوم الصحــة ف ــق مفه > تطبي
السياســات، بحيــث تكــون الصحــة فــي 

ــل  ــرار داخ ــذي الق ــع متخ ــدات جمي أجن
قــرار  يصــدر  وفــال  الصحــة  وخــارج 

يضــر بالصحــة.
ــدة  ــواع جدي ــع إغــراق الســوق بأن > من

مــن منتجــات التدخــن.
> تطبيــق الضريبــة االنتقائيــة علــى 

منتجــات التبــغ.
> منع النكهات في منتجات التبغ.

التدخــن بحاجــة لوجــود  > مكافحــة 
كيــان متخصــص قائــم بذاتــه بكــوادر 

فنيــة بــدوام كامــل.
> التنســيق القطاعــي فــي تطبيــق بنــود 
بروتوكــول منــع االجتــار غيــر املشــروع 

مبنتجــات التبــغ.
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كشــفت دراســة طبيــة أجراهــا باحثــون مبركــز كليفالنــد 
كلينيــك بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، أن املدخنــن لديهــم 
تأثــًرا  والوفــاة  املستشــفى  إلــى  للدخــول  أكبــر  مخاطــر 
بإصابتهــم بفيــروس كورونــا املســتجد »كوفيــد19-«، بعــد 
دراســة أجريــت علــى 7000 مصــاب بالفيــروس التاجــي.

»املدخنــن  إن  مؤخــًرا،  ُنشــرت  التــي  الدراســة  وقالــت 
ــة  ــم أشــخاص يدخنــون علب ــى أنه الشــرهن« املصنفــن عل
ــر  ــوا األكث ــا، كان ــن 30 عام ــر م ــا أكث ــدة يومًي ــجائر واح س
ــى املستشــفى مرتــن  عرضــة للخطــر واحتمــال دخولهــم إل
ــا  ــا تقريًب ــر ضعًف ــاة أكث ــر الوف ــا، وكان خط ونصــف تقريًب

ــا. ــوا مطلًق ــم يدخن ــن ل ــخاص الذي ــة باألش مقارن
ــر عرضــة  ــى أن املدخنــن الشــرهن أكث ولفــت الباحثــون إل
أدت  فيــروس كورونــا،  بأعــراض حــادة جــراء  لإلصابــة 

لدخولهــم املستشــفى وتعرضهــم للوفــاة.
وقــال الباحثــون: »أصبحنــا نعلــم الكثيــر عــن املشــاكل 
شــاقة  معركــة  يســببها التدخن وتخلق  التــي  الصحيــة 

ملرضــى كورونــا«.
وقــال أخصائي اجلهــاز التنفســي الذي قــاد البحــث، جــو 
زيــن: »رأينــا أنــه كلمــا زاد تدخــن الفــرد، زاد احتمــال دخوله 
املستشــفى عندمــا يصــاب بفيــروس كورونــا«، مشــيرا أنــه 

ــالع  ــى اإلق ــاس عل ــن الن ــد م ــل أن تســاعد األبحــاث املزي يأم
عــن التدخــن.

ــدة  ــج جي ــون نتائ ــن يحقق ــى أن األشــخاص الذي وشــدد عل
ــون  ــخاص يتمتع ــم أش ــا ه ــروس كورون ــة بفي ــد اإلصاب بع

ــة. ــة والصح باللياق
ونصــح قائــاًل: »إذا كان التدخن شــيًئا كنــت تتمنــى التوقــف 
عنــه منــذ فتــرة طويلــة، فــإن هــذه الدراســة ســوف تدفعــك 

فــورا للتوقــف عــن التدخــن«.
أن  العامليــة،  الصحــة  منظمــة  أكــدت  أن  وســبق 
حــدوث  فرصــة  مــن  كبيــر  بشــكل  تدخن التبغ يزيــد 
نتائــج صحيــة ضــارة لــدى هــؤالء املرضــى، مبــا فــي ذلــك 
دخولهــم العنايــة املركــزة، واحلاجــة إلــى تنفــس اصطناعــي، 
ومواجهــة عواقــب صحيــة وخيمــة. وقالــت املنظمــة فــي 
دراســاتها، إن التدخن معــروف عنــه بالفعــل أنــه عامــل 
خطــر فــي العديــد مــن أمراض اجلهــاز التنفســي األخرى، 
الرئــوي  وااللتهــاب  واألنفلونــزا  البــرد  نــزالت  ومنهــا 
ــاز  فها التدخن على اجله ــي ُيخلِّ ــار الت ــل، وُتســهم اآلث والسُّ
بهــذه  املدخنــن  إصابــة  احتمــاالت  زيــادة  التنفســي في 

األمــراض، وقــد تكــون أكثــر وخامــة.
كمــا يرتبط التدخن أيضــًا بتفاقــم متالزمــة ضيــق التنفــس 

احلــادة، التــي ُتعــدُّ إحــدى املضاعفــات الرئيســية للحــاالت 
الوخيمــة مــن عــدوى »كوفيــد19-«، بــن األشــخاص الذيــن 

يعانــون مــن إصابات اجلهــاز التنفســي الوخيمة.
وأشــارت منظمة الصحــة العاملية إلــى أن تدخن التبغ علــى 
اختــالف أنواعــه ُيِضــر بأجهــزة اجلســم، مبــا في ذلــك اجلهاز 
ــد19-  ــدوى كوفي ــر ع ــا ُتِض ــاز التنفســي، كم ــي واجله القلب

أيضــًا بهــذه األجهــزة.
وتــرى املنظمــة أّن الوقــت احلالــي يعــد هــو الوقــت املناســب 
أن  إذ  »الشيشــة«،  تعاطي التبغ وتدخــن  عــن  لإلقــالع 
أجــل  مــن  خاصــة  أهميــة  عن التدخن يكتســب  اإلقــالع 
ــد19-«. ــرض »كوفي ــن م ــأة الضــرر الناجــم ع ــف وط تخفي
ــة، مــن الظاهــرة  وســبق أن حــذرت منظمــة الصحــة العاملي
املســتجدة للتدخــن والتــي تــروج لهــا الشــركات باعتبارهــا 
بديــاًل للتدخــن التقليــدي، مثــل اإلعــالن عــن وســائل جديــدة 

لـــ »التبغ امُلســّخن«.
ــة  ــواد ســمّية إضافي ــى أن التعــّرض مل ــة عل وشــددت املنظم
عنــد تعاطــي تلــك املنتجــات ميكــن أن يؤثــر علــى الصحــة.

االدعــاءات  إّن  احلديثــة،  تقاريرهــا  فــي  املنظمــة  وقالــت 
التــي تفيــد بــأن هــذه املنتجــات حتــّد مــن التعــرض للمــواد 
قــد  التقليديــة  بالســجائر  مقارنــة  الضــارة  الكيميائيــة 

تكــون إدعــاءات ُمضللــة. كمــا كشــف اســتطالع رأي أجرتــه 
جمعيــة خيريــة تســمى »أكشــن أون ســموكن أنــد هيلــث« 
واملعروفــة اختصــارا بـــ )أي-إس-إتــش( عــن أن أكثــر مــن 
مليــون شــخص أقلعــوا عــن التدخــن منــذ بــدء تفشــي وبــاء 
كوفيــد19-. وقــال 41 فــي املئــة ممــن أقلعــوا عــن التدخــن، 
خــالل الشــهور األربعــة املاضيــة، إن الســبب املباشــر لإلقــالع 

ــا. هــو انتشــار فيــروس كورون
وفــي موضــوع منفصــل، خلصــت جامعــة يونيفرســيتي 
كوليــج لنــدن إلــى أن مزيــدا مــن النــاس أقلعــوا عــن التدخــن 
منــذ بــدء الســنة وحتــى شــهر يونيو/حزيــران 2020 مقارنــة 
بــأي ســنة مضــت منــذ بــدء تنظيــم اســتطالعات الــرأي 

اخلاصــة بهــا فــي عــام 2007.
وتقــول احلكومــة فــي نصيحتهــا إن املدخنــن قــد يكونــون 
لوبــاء  احلــادة  األعــراض  مــن  مبزيــد  لإلصابــة  ُعرضــة 

.19 كوفيــد- 
وبــن 15 أبريل/نيســان و 20 يونيو/حزيــران، ُطِلــب مــن 
عينــة متثيليــة تتكــون مــن 10 آالف شــخص، ُمســجلة مــن 
قبــل مركــز »يوغــوف« لالســتطالعات الــرأي نيابــة عــن 
مركــز أي-إس-إتــش، اإلدالء مبعلومــات متعلقــة بعاداتهــم 

ــي التدخــن. ف
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دولــة الكويــت مــن الــدول التــي تثمــن دور املــرأه الــذي تقوم 
بــه ســواء فــي حياتهــا األســرية او فــي ســاحات العمــل، وقــد 
بــرز دورهــا جليــا فــي فتــرات األزمــات ووقفــت جنبــا الــى 
جنــب أخيهــا مــع الرجــل، واســتجابت  ملســيرة العطــاء 
علــى مختلــف االصعــدة، فقــد بــرز دور املــرأه فــي  التطــوع 

فــي جمعيــات املجتمــع املدنــي.
اســتراتيجية  وضــع  مت  »كان«  حملــة  تأســيس  ومنــذ 
بالتعــاون مــع فريــق عمــل محتــرف ضمــن فئــات تعليميــة 
ــملت  ــد ش ــخ وق ــره ..ال ــي وغي ــب واألكادمي ــددة الطبي متع
االســتراتيجية علــى مبــادرات تنفيذيــة وضمــن عناصرهــا 
ــيطرة  ــة للس ــة الوطني ــع اخلط ــرطان مت وض ــة الس مكافح
علــى الســرطان والتــي حتتــوي علــى 6 بنــود اعتمــدت 
حملــة »كان« 3 عناصــر منهــا وهــي: الكشــف املبكــر - 

رعايــة املتعافــن – الوقايــة.                                                                     
وقــد بــرز دور احلملــة التطوعــي  كقطــاع أهلــي جنبــا 
الــى جنــب مــع القطــاع احلكومــي فــي تنظيــم العديــد 
ــة  ــة للتوعي ــة اخلليجي ــذ احلمل ــي تنفي ــرات وف ــن املؤمت م
والوقايــة مــن أمــراض الســرطان علــى مــدى 6 ســنوات 

متتاليــة فــي الفتــرة مــن 7-1 فبرايــر.
كمــا حلملــة )كان( دور فاعــل فــي االعــالم املرئــي واملقــروء 
ــة  ــون دول ــدم تلفزي ــدى 10 ســنوات ق ــى م واملســموع، فعل
الكويــت بالتعــاون مــع حملــة )كان( برنامــج  باالمــكان فــي 
رمضــان وهــو برنامــج يعنــى بالتغذيــة الســليمة فــي شــهر 

رمضــان املبــارك. تقدمــه أخصائيــة التغذيــة وجــد العثمــان 
ــه مــن العنصــر النســائي مــن أخصائيــن  ــب ضيوف ، وأغل

تغذيــة وطبيبــات.                           
وقــد كان للمــرأه فــي أثيــر إذاعــة دولــة الكويــت دور مهم في 
بــث رســائل التوعيــة مــن خــالل تقــدمي النصائــح االرشــادية 
للتوعيــة الصحيــة خصوصــا خــالل فتــرة حمــالت التوعيــة 
ــر الســرطانات  ــن أكث ــة م ــال للتوعي ــد شــهرا كام ــي متت الت

انتشــارا فــي دولــة الكويــت.                                                                        
ــج  ــرأه برنام ــة امل ــى بصح ــي تعن ــج  الت ــرز البرام ــن أب وم
الكشــف املبكــر مــن خــالل  تدريــب طالبــات الثانويــة العامــة 
علــى طريقــة الفحــص الذاتــي ألنفســهن بالتعاون مــع وزارة 
التربيــة  وقــد مت تدريــب مــا يقــارب مــن 128الــف طالبــة مــن 
طالبــات الثانويــة العامــة علــى أيــدي مدرســات مت تدريبهــن 
باملنطقــة  تدريبهــا  مركــز  فــي  »كان«  حملــة  قبــل  مــن 
الصحيــة بالصبــاح وقــد اجتــزن امتحــان التدريــب بنجــاح 
)كان(  لــدور حملــة  كان  كمــا  اعتمادهــن كمدربــات،  ومت 
فــي متكــن  الهيئــة التمريضيــة فــي اكتشــاف العالمــات 
األوليــة لعديــد مــن األمــراض الســرطانية  و تشــمل القســم 
األكبــر مــن الهيئــة التمريضيــة مــن  النســاء،  فأصبــح  
ــد  ــراض الســرطانية. بع ــي اكتشــاف األم ــال ف ــن  فع دوره
ــض  ــى بع ــف عل ــة للتعري ــة مكثف ــدورات تدريبي اجتيازهن

ــرطانية                                                              ــراض الس ــض االم ــة لبع ــراض الواضح االع
كمــا أن القيــام بحمــالت التوعيــة مــن األمــراض الســرطانية 

التــي تصيــب النســاء والتــي متتــد شــهر أو شــهرين ومنهــا 
حملــة التوعيــة بســرطان الثــدي وحملــة التوعيــة بســرطان 
القولــون  وســرطان  الدرقيــة  الغــدة  وســرطان  الرحــم 
وبعــض احلمــالت التــي تعنــى بالصحــة العامــة والتغذيــة 

الســليمة حليــاة صحيــة  .. 
وقــد شــارك فــي تنفيذهــا كادر طبــي مــن طبيبــات، إللقــاء 
احملاضــرات واملشــاركة مبعــارض التوعيــة فــي املجمعــات 
وكتيبــات   فاليــرات  وتنفيــذ  اجلماهيريــة  والنــدوات 
توعيــة تــوزع خــالل الفعاليــات ، وكمــا يشــارك فريــق 
تطوعــي نســائي فــي التنظيــم وتوزيــع احقائــب التوعيــة 
فــي املعــارض املتنوعــة مــع الفريــق اإلداري  بالــوزارات  
واملــدارس  والبنــوك  واخلاصــة  احلكوميــة  والهيئــات 
واملســتوصفات  التجاريــة  واملجمعــات  واجلامعــات 

التعاونيــة.                                                        واجلمعيــات  واملستشــفيات 
وحتــرص حملــة )كان( فــي كل عــام علــى وضــع خطــط 
جديــدة لعمــل برامجهــا بأفــكار تتناســب مــع جميــع 
املســتويات التعليميــة، وكان دور املــرأه فــي  تفعيــل 
العيــادة املتنقلــة  »ســيارة حملــة »كان« للتوعيــة« دورا 
ــات  ــف محافظ ــي مختل ــيارة ف ــت الس ــث جال ــزا حي ممي
دولــة الكويــت. لتعريــف الســيدات مبخاطــر الســمنة 
ــاة صحــي حتمــل  ــى التدريــب لنمــط حي وتوعيتهــن عل
وإداريــة  وممرضــة  طبيبــة  يشــمل  نســائي  طاقــم 
ــص  ــة الفح ــى طريق ــيدات عل ــب الس ــات لتدري ومتطوع

ــة  ــزة بشاش ــة ومجه ــة ومكيف ــادة متنقل ــي عي ــي ف الذات
وأدوات وأجهــزة طبيــة  للتوعيــة.                                                

كمــا تقــوم حملــة )كان( فــي كل مبادراتهــا علــى مــدار الســنة 
ومــن خــالل الفعاليــات واألنشــطة بعمــل اســتبيان »تغذيــة 
راجعــة« ملعرفــة مــدى وعــي أفــراد املجتمــع حــول األمــراض 
الســرطانية، ومعرفــة مــدى جنــاح الفعاليــة ،والــى أي مــدى 

حققــت أهدافهــا .                                                                
كمــا أن مــن ضمــن مــا تســعى اليــه كيانــات املجتمــع املدنــي 
وخاصــة حملــة »كان« أنهــا تشــارك بفريــق نســائي مكــون 
مــن طبيبــة وأخصائيــة تغذيــة واخصائيــة اجتماعيــة  
بزيــادة دور الرعايــة االجتماعيــة )ســجن النســاء (  ودور 
جانــب  مــن  التوعيــة  .لنشــر  املســنن   ودور  االحــداث 
ــة  التغذيــة الصحيحــة  وكمــا عنــن باالهتمــام برفــع احلال
أكثــر  أعــراض  عــن  التوعيــة  لديهم.ونشــر  النفســية 
ــن بســبل  ــت وتعريفه ــة الكوي الســرطانات املنتشــرة بدول
ــى  ــجيعهن عل ــة وتش ــات املختلف ــواع العالج ــة ،وأن الوقاي
الفحــص الــدوري والكشــف املبكــر ملــا لــه مــن مردودعلــى 
ــى  ــا األول ــي مراحله ــن أي أورام ف ــمح اهلل ع ــف ال س الكش
ممــا لــه أكبــر األثــر فــي الشــفاء الســريع والعــالج املضمــون. 
إن حملــة »كان« لهــا دور كبيــر ومؤثــر فــي عمليــة التنميــة 
الصحيــة ومتكــن املــرأه مــن الثقافــة الصحيــة حتــى متارس 
دورهــا كمواطنــة منتجــة وتســاهم فــي بنــاء وطنهــا وتربية 

ــة الســليمة. ــة الصحي ــا الرعاي أســرتهاورعاية أبنائه
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في التنمية الصحية
دور المرأة الخليجية 

الشـــك أن دور املـــرأة اخلليجيـــة فـــي التنميـــة املســـتدامة قـــد أصبـــح أحـــد ركائـــز 
املجتمعـــات اخلليجيـــة وهـــي تلعـــب اآلن أدواراً رئيســـية فـــي وضـــع اســـتراتيجيات 
ـــرأة  ـــح للم ـــره ، وأصب ـــة وغي ـــة والصحي ـــة واالجتماعي ـــه االقتصادي ـــة مجاالت ـــل بكاف العم
اخلليجيـــة جتـــارب وخبـــرات وجناحـــات يشـــار إليهـــا بالبنـــان ، وفـــي هـــذا امللـــف 

ـــة. ـــة الصحي ـــال  التنمي ـــي مج ـــاءات ف ـــذه اإلض ـــض ه ـــى بع ـــوء عل ـــلط الض نس

د. حصة الشاهني  -  عضو مجلس إدارة حملة كان



ــي  فــي اململكــة العربيــة الســعودية ووفــق رؤيــة 2030 لول
ــي  ــلمان والت ــن س ــد ب ــر محم ــمو األمي ــعودي س ــد الس العه
أطلقهــا منــذ 5 ســنوات واملــرأة ركــن ركن فــي القــوى العاملة 
ــة  ــر ثالث ــن عب ــو التمك ــق نح ــا الطري ــد له ــة مه ــي اململك ف
ــة  ــم مضاعف ــالت ث ــدد النســاء العام ــادة ع مســارات أوال بزي
أعــداد القياديــات منهــن وكذلــك ســد الفجــوة بــن اجلنســن 
لتصــل نســبة مشــاركة املــرأة الســعودية فــي القــوى العاملــة 
إلــى %33.2 عــام 2020 بعــد أن كانــت %19.4 فــي عــام 2017 
والتمكــن كان كذلــك فــي القوانــن التــي حتمــي وتعــزز 
حقــوق املــرأة علــى املســتويات الشــخصية واملهنيــة ، وهنــا 
نلتقــي أحــد الوجــوه املتميــزة فــي املجــال الصحــي باململكــة 
الدكتــورة ســاميه العامــودي رئيســة التمكــن الصحــي وقــد 

كان لهــا لقــاء تلفزيونــي حتدثــت فيــه كمــا يلــي: 

بخصــوص تمكيــن المــرأة كيــف تغيــرت األمــور خــال أقــل 
مــن خمســة أعــوام حيــث شــهدنا دخــول المــرأة لمجــاالت 

كانــت حكــرًا علــى الرجــال خــال الســنوات الماضيــة ؟
وقــد أجابــت الدكتــورة العامــودي متحدثــة عــن نقلــة جبــارة 
فــي مجــال التمكــن الصحــي قائلــة بأننــا جيــل الثمانينــات 
نلمــس هــذه التغييــرات التــي كنــا ال نحلــم بهــا وكنــا نتمنــى 
أن تتحقــق فــي يــوم مــن األيــام ، وقــد أصبحــت املرأة شــريكة 
للرجــل وقــد حتــدث صاحــب الســمو امللكــي بــأن املــرأة لديهــا 
حقــوق فــي الشــرع لــم حتظــى بهــا ، وأصبحــت اآلن صاحبــة 
احلــق فــي أن تكــون إنســان كامــل األهليــة بجميــع قراراتهــا 
، ســواء القــرارات االقتصاديــة فــي العمــل فــي الصحــة وهــذا 
طبعــا متكــن قــوي جــدا وكانــت هــذه األمــور التــي تســتغلها 
ــة  ــرأة الســعودية محروم ــأن امل ــة ب ــات الغربي بعــض املنظم

مــن هــذه احلقــوق األمــر اآلخــر فــي املناصــب القياديــة ، 
وأتذكــر أننــي أصــدرت كتابــا فــي العــام 2015 حــول متكــن 
الفتيــات الصغيــرات صحيــا نفســيا واجتماعيــا وكان عنــوان 
أحــد أبوابــه )  احلمــي أن تكونــي ســفيرة ( علــى أســاس 
أنــه مــن بــاب احللــم ، واالن عندنــا 3 ســفيرات وتتولــى 
املــرأة املناصــب فــي اجلامعــات وكنــا نتمنــى أن تصــل املــرأة 
ــا  ــذ أربعــن عام ــذا من ــة وه ــح رئيســة قســم باجلامع لتصب
وهــي فتــرة عملــي فــي اجلامعــة واآلن أصبحــت وكيلــة 

جامعــة وهــذه نقلــة جبــارة . 

تغيــرات  شــهد  الصحــي  القطــاع  ســامية  دكتــورة 
التحــدي  وكان  الماضيــة  القليلــة  األعــوام  خــال 
الحقيقــي تعامــل القطــاع الصحــي مــع أزمــة كورونــا 
، كيــف كان التعامــل ، ومــاذا عكــس هــذا التعامــل ؟

ــم وليــس فقــط للشــعب  ــد أثبــت للعال ــع ق ــال الرائ هــذا املث
الســعودي أن الصحــة هــي أولويــة عنــد صانــع القــرار، 
اإلنســان وصحــة اإلنســان أوال ، األمــر اآلخــر أن جميــع 
التــي أخــذت فــي وضــع كورونــا ، تســاوي  التنظيمــات 
الفــرص فــي أزمــة كورونــا بــن النســاء والرجــال وبــن 
املواطنــن واملقيمــن أثبتــت أننــا دولــة حقوقيــة فــي احلقــوق 
الصحيــة مــن الدرجــة األولــى ، وعلــى عكــس مــا تعتقــد 
املجتمعــات الغربيــة أنــه عندهــا التقــدم واملســاواة واحلقــوق 
والــخ .. جــاءت كورونــا لتثبــت أننــا دولــة رائــدة فــي إعطــاء 
احلقــوق الصحيــة ، واألمــر اآلخــر أننــا اســتطعنا أن نتحكــم 
ــة  ــون الدول ــث تك ــذه اجلائحــة بحي ــي ه ــر ف ــد كبي إلــى ح

منوذجــا للرعايــة الصحيــة منوذجــا لقــرار صانــع القــرارات 
ــن اآلن  ــان ، فنح ــر األم ــى ب ــو إل ــفينة ترس ــل الس ــذي جع ال
ــي  ــا حــدث ف ــل م ــن قب ــال وم ــد مث ــي الهن ــا يحــدث ف ــرى م ن
ايطاليــا والبرازيــل وهلل احلمــد فــي الســعودية التطعيمــات 
ــى البيــوت ،  ــا تصــل إل ــل إنه توفــرت فــي وقــت قياســي ، ب
يعنــي الرعايــة الصحيــة وهــي رأس األمــور احلقوقيــة أن كل 
مواطــن وكل مقيــم يحظــى بهــذه الرعايــة وهــي موجــودة فــي 
النظــام األساســي للحكــم فــي مادتــن تكفــالن هــذه احلقــوق 

ــا.  ــع أثبته ــا والواق ــا جنهله ــة كن الصحي

أن  ذكــر  العهــد  ،ولــي  العامــودي  دكتــورة ســاميه 
الخدمــات الصحيــة تقــدم مجانــا مثلهــا مثــل التعليــم 
الحكومــة  وتحــاول   ، الحكــم  نظــام  بنــص  وهــذا 
إعطــاء الموظفيــن تأميــن صحــي وبالتالــي تنعكــس 
يكــون هنــاك ايضــا   ، الخدمــات علــى المســتفيد 
إدارة لشــركات التأميــن واإليــرادات بشــكل أكبــر ، مــا 

انعــكاس ذلــك برأيــك ؟
هــذه توجهــات حديثــة مــع الرؤيــا احلديثــة ، وقــد بدأنــا 
نتأثــر بالرؤيــة مــن شــغف صاحــب الســمو ولــي العهــد بهــا 
ووجدنــا فعــال أن هنــاك نقــالت لــم نكــن نســتوعبها وهــذه 
منهــا ، اخلدمــات الصحيــة عندنــا كانــت والزالــت مــن أفضــل 
ــن  ــا ، ولك ــة كورون ــي جائح ــدم ف ــا يق ــل م ــات والدلي اخلدم
مجــال التحســن كبيــر ، ونالحــظ أن ســمو األميــر حلمــه ال 
يقــف عنــد اليــوم بــل يتوالــد ويتكاثــر وقــد أصبحنــا مثلــه 

ــا . ــزداد الطموحــات عندن ــر وت ــد والكثي ــل باملزي ونأم
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ــة  ــاعد للصح ــل املس ــري الوكي ــم الهاج ــرمي إبراهي ــورة م الدكت
العامــة وتعزيــز الصحــة بــوزارة الصحــة فــي مملكــة البحريــن ، 
حاصلــة علــى شــهادة بكالوريــوس الطــب واجلراحــة مــن جامعــة 
ــة  ــوم طــب العائل ــة ودبل ــة مصــر العربي عــني شــمس بجمهوري
مــن جامعــة بيــروت األمريكيــة وشــهادة صحــة الطفــل باملجتمــع 
ــن  ــة م ــوم اإلدارة الصحي ــكوتلندا ودبل ــرة بس ــة ادنب ــن جامع م

كليــة اجلراحــني امللكيــة بايرلنــدا.
تولــت العديــد مــن املناصــب القياديــة فــي املجــال الصحــي 

البحريــن:  مبملكــة 
- منصــب الوكيــل املســاعد للرعايــة األوليــة والصحــة العامــة 

منــذ 2017  حتــى 2018.
- منصب مدير الصحة العامة منذ 2013 وحتى 2017.

- منصــب رئيســة خدمــات الصحــة املدرســية منــذ 2002  حتــى 
.2013

ــة  ــص الصحي ــجيل والتراخي ــة التس ــن الصحي ــجل امله - مس

منــذ 2000  حتــى 2002.
ــة ورئيــس مجلــس االدارة ومنســقة  - استشــارية طــب العائل
ــي  ــلمان الصح ــيخ س ــز الش ــة مبرك ــة واألموم ــات الطفول خدم
ــذ  ــد من ــة حم ــي مبدين ــد الصح ــز حم ــم مبرك ــن ث ــرق وم باحمل

1986 حتــى 2000.
ــذ  ــي للصحــة من ــس األعل ــا شــغلت منصــب عضــو املجل - كم

2013 حتــى  2016.
- كما أنها عضـــــو الهيئـــــة التنفيذية ملجلس وزراء الصحـــــة 

لدول مجلس التعــــــاون منذ 2016 حتــــــى اآلن.
- وقــد ســاهمت الدكتــورة مــرمي الهاجــري فــي وضــع العديــد 

ــة:  ــة واإلقليمي مــن االســتراتيجيات الوطني

على المستوى الوطني:  
إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب - »رئيســة محــور 

الشــباب والصحــة   2010«.

- املشــاركة فــي إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة »محــور 
املــرأة والصحــة 2011«. 

ــة  ــتراتيجية الوطني ــث االس ــة وحتدي ــي مراجع ــاركة ف - املش
للطفــل »النمــاء والبقــاء 2012«.

- إنشــاء قســم خدمــات الصحــة املدرســية بــوزارة الصحــة 
ــذ  ــدارس وتنفي ــة امل ــدوري لطلب ــص ال ــجل الفح ــر  س وتطوي
واالشــراف علــى مبــادرة املــدارس املعــززة للصحــة مبملكــة 

البحريــن وتطويــر الســجل.
 - املشــاركة فــي تنفيــذ البرنامــج الوطنــي لفحــص طلبــة 
املــدارس عــن أمــراض الــدم الوراثيــة  املشــاركة  ضمــن فريــق 

ــل. ــة الطف ــي حلماي ــز الوطن ــاء املرك ــاري النش استش
ملكافحــة  الوطنيــة  االســتراتيجية  إعــداد  فــي  املشــاركة   -

الســارية. غيــر  املزمنــة  األمــراض 
- املشاركة في وضع االستراتيجية الوطنية  لألمن الغذائي. 

ترأســت  قــد   بأنهــا  الهاجــري  مــرمي  الدكتــورة  وأوضحــت 
وشــاركت فــي العديــد مــن اللجــان الوطنيــة واللجــان العلميــة 
والفنيــة اخلاصــة بالصحــة العامــة مــن أهمهــا: اللجنــة الوطنية 
ــة ملكافحــة  ــة الوطني ــر الســارية واللجن ــراض غي ملكافحــة األم
التدخــن واللجنــة الوطنيــة للوقايــة مــن االيــدز »نائــب رئيــس  
ــح  ــى املس ــرافية عل ــة االش ــة اللجن ــة« ورئيس ــان الوطني اللج
الصحــي الوطنــي و اللجنــة العامــة لبرنامــج مكافحــة الســرطان 
ــو  ــة وعض ــة األملاني ــة واحلصب ــن احلصب ــص م ــة التخل وجلن
املجلــس التنســيقي حملافظــة العاصمــة واللجنــة العليــا ملجابهة 
مــن  للوقايــة  الصحيــة  واللجنــة  »الوبائيــات«  اجلائحــات 
مــرض التهــاب الكبــد الوبائــي واللجنــة  الوطنيــة للمواصفــات 
ــة  ــال و جلن ــة اســتئصال مــرض شــلل األطف واملقاييــس وجلن
الســالمة والصحــة املهنيــة وجلنــة البرامــج املشــتركة بــن 
مملكــة البحريــن ومنظمــة الصحــة العامليــة. كمــا أنهــا ســاهمت 
فــي تعزيــز اللحمــة الوطنيــة – مــن خــالل برنامــج فرســان 

ــية  2011--2012 ــة املدرس ــات الصح ــالم وخدم الس

ــد  ــا العدي ــكان له ــل النطوعــي اإلنســاني ف ــي مجــال العم ــا ف أم
ــي  ــة ف ــة الصحي ــزز التنمي ــي تع ــاءة والت ــاركات البن ــن املش م

ــن:  ــة البحري مملك
شــاركت فــي إنشــاء العديــد مــن املبــادرات واملشــاريع املتعلقــة 
بالصحــة ورعايــة املرضــى مــن خــالل مشــاركتها فــي األعمــال 
ــالل  ــة اله ــا بجمعي ــالل عضويته ــن خ ــانية م ــة اإلنس التطوعي
األحمــر البحرينــي وجمعيــة الســكري البحرينيــة باإلضافــة 
ــة لدراســة داء الســكري  ــي الرابطــة اخلليجي ــا ف ــى عضويته ال

ــر الســارية. ــراض غي ــي ملكافحــة األم ــف اإلقليم والتحال
وبرنامــج  الســن  لكبــار  املتنقلــة  الوحــدة  مبــادرة  ترأســت 
األحمــر  الهــالل  بجمعيــة  والطفــل  لــألم  املنزلــي  التعليــم 
البحرينــي، وإنشــاء الوحــدة املتنفلــة للتوعيــة عــن داء ســكري 
ومخيــم شــروق لألطفــال املصابــن بالســكري وكفالــة طفــل 
الســكري  بجمعيــة  األنســولن  بالســكري مبضخــة  مصــاب 

البحرينيــة.
املشــاركة فــي تأســيس برنامــج جليــس املســن 2008 مــن خــالل 
ــة  ــرأة البحريني ــة امل ــس االستشــاري بجمعي ــا باملجل عضويته

للتنميــة.
وقد كانت مشاركاتها على املستوى االقليمي: 

فــي وضــع اســتراتيجية للنشــاط البدنــي لــدول إقليــم الشــرق 
املتوســط 2002

- ووضــع معاييــر الوطنيــة للمــدارس املعــززة للصحــة لــدول 
اقليــم الشــرق املتوســط 2005 

- إعــداد دليــل إرشــادي ومعاييــر للمــدارس املعــززة للصحــة 
ــج 2010. ــدول اخللي ب

بالتعــاون مــع منظمــة  الوطنــي  الصحــي  املســح  إجــراء   -
.2018 العامليــة  الصحــة 

ــر  ــراض غي ــداد دراســة عــبء املراضــه لألم ــي إع -املشــاركة ف
الســارية مبملكــة البحريــن بالتعــاون مــع فريــق األمم املتحــدة 
املعنــي مبكافحــة األمــراض غيــر الســارية ومجلــس الصحــة.
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مملكة البحرين



التغذيــة  أخصائيــة  تقدمــه  دكاتــرة 
وجــد العثمــان ، حيــث تعاونــت حملــة 
الكويــت  دولــة  تلفزيــون  مــع  )كان( 
علــى مــدى 10 ســنوات لتنفيــذ باالمــكان 
فــي رمضــان ، وقــد مت االعــالن عــن 
التواصــل  مواقــع  فــي  البرنامــج 
. )كان(  التابعــة حلملــة  االجتماعــي 

مبــادرة  بتنفيــذ  احلملــة  قامــت  كمــا 

وذلــك بالتعــاون مــع قطــاع املســاجد 
بــوزارة األوقــاف والشــئون اإلســالمية .
كمــا مت تنفيــذ مبــادرة )أنتــم أهلنــا( 
الصائــم  إفطــار  وجبــات  لتوزيــع 
ــرطان  ــى الس ــدوق مرض ــام صن ــد ق وق
باجلمعيــة الكويتيــة ملكافحــة التدخــن 
حملــة  مــع  وبالتعــاون  الســرطان  و 
)كان( بتوزيــع وجبــات إفطــار الصائــم 
جالــت  وقــد   ، رمضــان  شــهر  خــالل 
ســيارة حملــة كان مختلــف احملافظــات 
لتوزيــع الوجبــات، ومت وضــع نصائــح 
الســليمة  التغذيــة  حــول  ارشــادية 
التدخــن  عــن  االبتعــاد  وضــرورة 
اللغــة  إلــى  ترجمتهــا  متــت  والتــي 
اإلجنليزيــة  واللغــة  البنغالديشــية 

للتوعيــة  الوطنيــة  احلملــة  أفامــت 
مــن  عــدد  )كان(  الســرطان  مبــرض 
املبــادرات خــالل شــهر رمضــان املبــارك 
، وذلــك يأتــي اســتمرارا لنهــج التوعيــة 
أولــى  ومــن   ، احلملــة  تتبعــه  الــذي 
البرامــج التــي مت تنفيذهــا فــي رمضــان 
 ) فــي رمضــان  باالمــكان   ( هــــ   1٤٤2
والــذي يعــرض ضمــن برنتامــج كالم 

نصائــح  ملصقــات  علــى  احتــوت 
توعيــة عــن أهميــة ممارســة الرياضــة 
 ، الســليمة  التغذيــة  عــن  ونصائــح 
ــى ضــرورة شــرب  ــز عل ــا مت التركي كم
ــذه  ــي ه ــاء وتأت ــن امل ــة م ــات كافي كمي
جمعيــة  مــع  بالتعــاون  املبــادرة 
الفيحــاء التعاونيــة وجمعيــة الشــامية 
التعاونيــة وجمعيــة الرقــة التعاونيــة، 
الروضــة  ممشــى  فــي  تنفيذهــا  ومت 
النعيــم  وممشــى  اخلالديــة  وممشــى 
عبــداهلل  وممشــى  النســيم  وممشــى 
كذلــك مت                    . الســالم 
ــن خــالل  ــاء للمصل ــر امل ــع قواري توزي
صــالة التراويــح والتــي حتمــل نصائــح 
ــاء للجســم  ــة شــرب امل ارشــادية ألهمي

شــعار  حتــت  رمضــان  فــي  أخــرى 
ــا  للتشــجيع  ــة « لن ــا .. وقاي »خطواتن
ــام فريــق  ــد ق ــى رياضــة املشــي، وق عل
بالتواجــد  التطوعــي  كان  حملــة 
ــع  ــم »م ــن منازله ــة م ــي القريب باملماش
التزامهــم بأوقــات احلظر واالشــتراطات 
الصحيــة« ومت توزيــع قواريــر امليــاه 
القواريــر  هــذه  املماشــي  رواد  علــى 

بالتعــاون مــع الســيد أحمــد الضويحــي 
 ، باالســالم  التعريــف  هيئــة  مــن 
باالضافــة لوضــع ملصقــات التوعيــة 

                            . العربيــة  باللغــة 
توزيــع التمــر والــذي يعــد مــن أهــم مــا 
يجــب توافــره علــى ســفرة رمضــان 
التمــر  بتوزيــع  احلملــة  قامــت  فقــد 
الــذي ســاهمت بــه عائلــة احلســاوي 
فــي ثــواب املرحــوم مبــارك عبــد العزيز 
بدريــة  الســيدة  وحرمــه  احلســاوي 
ــى  ــا عل ــي عمره ــال اهلل ف ــتي أط اخلش
فــي مجــال خدمــة مرضــى  العاملــن 
مركــز  فــي   ) )النظافــة  الســرطان 
ومركــز  الســرطان  ملكافحــة  الكويــت 

التلطيفيــة. الرعايــة 

حملة )كان( تودع شهر الخير 
بالعديد من االنشطة 

متابعات
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خدعتم أنفسكم.. 
دراسة طبية تكشُف وهم 

»السجائر اإللكترونية«

السجائر اإللكترونية تثير قلقا صحيا كبيرا

إلـــى  النـــاس  بعـــض  يلجـــأ 
ـــم  ـــا بأنه ـــة ظن الســـجائر اإللكتروني
يقللـــون الضـــرر الناجـــم عـــن »التدخـــن 
التقليـــدي«، لكـــن مـــا يراهنـــون عليـــه ليـــس 
ـــة  ـــر«، بحســـب دراســـة طبي ســـوى »وهـــم كبي

ــة. حديثـ
وذكـــر موقـــع »يـــو إس نيـــوز«، أن مـــن يدخنـــون 
حتـــى  ذلـــك  اإللكترونية يفعلـــون  الســـجائر 
يحصلـــوا علـــى النيكوتـــن مـــن الســـيجارة مـــن دون 
ـــرات  ـــول تأثي ـــا ح ـــة حالي ـــات املتاح ـــن املعلوم ـــغ، لك تب
الســـيجارة اإللكترونيـــة علـــى صحـــة القلـــب قليلـــة 

جـــدا.
ويعـــد مـــرض القلـــب واحـــدا مـــن أبـــرز أســـباب الوفـــاة 
وســـط املدخنن، واملعـــروف فـــي الوســـط الطبـــي، هـــو 
أن االضطـــراب الصحـــي ينشـــأ مـــع مـــرور الســـنوات، فـــي 
حـــن مـــا يـــزال تدخـــن الســـجائر اإللكترونيـــة ظاهـــرة 

جديـــدة.
وينبـــه الباحـــث فـــي كليـــة الطـــب بجامعـــة بوســـطن، 
ــى  ــدد علـ ــر، فيشـ ــذا األمـ ــى هـ ــتوكس، إلـ ــدرو سـ أنـ
أن تأثيـــرات الســـيجارة اإللكترونيـــة علـــى صحـــة 
القلـــب لـــم تتضـــح بعـــد حتـــى نزعـــم بأنهـــا أقـــل 

ضـــررا باملقارنـــة مـــع الســـيجارة التقليديـــة.
ــوا  ــه، أن يقومـ ــث وزمالئـ ــذا الباحـ ــرر هـ وقـ
بقيـــاس ورصـــد عـــدد مـــن املؤشـــرات 
القلب لـــدى  املرتبطة مبـــرض 

املدخنـــن. مـــن  مجموعـــة 
فئـــة  الدراســـة  وشـــملت 

أولـــى مـــن مدخنـــن عاديـــن، 
وفئـــة ثانيـــة يدخنـــون الســـجائر 

الســـجائر  جانـــب  إلـــى  التقليديـــة 
اإللكترونيـــة. وفـــي وقـــت الحـــق، قـــام 

ـــواد  ـــض امل ـــتويات بع ـــاس مس ـــون بقي الباحث
فـــي الـــدم، ألنهـــا تعـــد مبثابـــة عالمـــات علـــى 
التهـــاب أو اضطـــراب أو تلـــف فـــي اخلاليـــا.

ـــذه  ـــتويات ه ـــة، أن مس ـــذه الدراس ـــآت ه ـــن مفاج وم
املـــواد التـــي تعـــد مؤشـــرا علـــى اضطـــراب صحـــة 

القلـــب، جـــاءت متســـاوية بـــن الفئتـــن، أي بـــن مـــن 
ــجائر  ــون السـ ــن يدخنـ ــن مـ ــجائر وبـ ــون السـ يدخنـ

ــة. ــجائر اإللكترونيـ ــة والسـ العاديـ

الحقيقة
رد منظمة الصحة تكشف »االستراتيجيات 

القاتلة« لشركات التبغ
يدخنـــون  الذيـــن  األشـــخاص  فـــإن  لذلـــك،  وتبعـــا 
ســـجائر  إضافـــة  فيقـــررون  العاديـــة  الســـجائر 
يســـتفيدون  ال  األول،  إدمانهـــم  إلـــى  إلكترونيـــة، 
شـــيئا، وال يعـــودون بـــأي نفـــع ملمـــوس علـــى 

. صحتهـــم
أمـــا مـــن يدخنـــون الســـجائر اإللكترونيـــة، 

ـــه  ـــم ال يقللون ـــع، فه ـــاد عـــن التب ألجـــل االبتع
فـــي الواقـــع ســـوى بهامـــش صغيـــر، وهـــذا 

ـــف  ـــل تخفي ـــا ألج ـــس كافي ـــض لي اخلف
الضـــرر الناجـــم عـــن التدخـــن 

التقليـــدي.
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قصة تعود إىل أربعة آالف عام
فــي عــام 1958، وأثنــاء عمليــات التنقيــب فــي جزيــرة فيلــكا، 
ــم اآلثــار الدمناركــي ب. ف غلــوب عبــارة أصبحــت  قــال عال
مشــهورة: »إن هــذه اجلزيــرة مبثابــة متحــف مفتــوح لآلثار«.
ــخ  ــى تاري ــكا إل ــرة فيل ــي جزي ــارة ف ــخ احلض ــود تاري يع

ملحمــة  فــي  ُذكــرت  التــي  دملــون  حضــارة 
جلجامــش، وعاصــرت احلضــارة الســومرية 

فــي العــراق، أي أنهــا تأّسســت فــي األلــف 
أرضهــا  وفــي  امليــالد.  قبــل  الرابــع 
مــا زال ثمــة أطــالل وآثــار ومعالــم 
قدميــة، يعــود إليهــا األنثروبولوجــي 
وأســتاذ اآلثــار فــي »جامعــة الكويــت« 
فــي  والباحــث  أشــكناني،  حســن 

ــي  ــح املســباح ف ــي صال ــراث الكويت الت
محاضــرة بعنــوان »جزيــرة فيلــكا 4000 

ــن مســاء  ــد الســابعة والنصــف م ســنة« عن
غــٍد اإلثنــن فــي »منصــة الفــن املعاصــر/ كاب« فــي 

الكويــت.
ومــن آثــار اجلزيــرة التــي تعــود الــى العصــر اليونانــي 
ــي  ــزء اجلنوب ــي اجل ــع ف ــي تق ــعيد« الت ــعد وس ــة »س منطق

الغربــي، وتضــّم املعبــد اليونانــي والقلعــة اليونانيــة وقصــر 
ــك العصــر. ــي ذل ــرة ف ــم اجلزي حاك

اكتشــف فــي »فيلــكا« أيضــًا حجــر إيــكاروس، والــذي ُعــرف 
ــرة  ــذه اجلزي ــه، أن ه ــت علي ــي دّون ــة الت ــن خــالل الكتاب م
كانــت ُتعــرف بهــذا االســم فــي عصــر اإلســكندر. 
إلــى جانــب اآلثــار الغابــرة، ثمــة كنيســة 
بــن  الرهبــان  ومنــازل  النســطورين 
الســابع والتاســع ميالديــة،  القرنــن 
وكذلــك آثــار إســالمية قدميــة، وقــرى 
تاريخيــة أخــرى محتفظــة بأســمائها 
املطيطــة  قريــة  مثــل:  القدميــة 
وأم  والقصــور  والدشــت  ورويســية 
الدخــان. وعــن اســم اجلزيــرة وجذوره، 
فثمــة مــن يعتقــد أن اللفظــة يونانيــة 
»فيلكــس«  كلمــة  مــن  مأخــوذة  قدميــة 
البعــض  وذهــب  الســعيدة،  اجلزيــرة  وتعنــي 
الــى أن التســمية برتغاليــة مأخــوذة مــن كلمــة »فيلشــا« أي 
الهــواء النقــي، وثمــة مــن قــال إنهــا كانــت تســمى باجلزيــرة 

البيضــاء.

فيلكا
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أعلــن نــادي دبــي للصحافــة، بصفتــه ممثــاًل لألمانــة العامــة جلائــزة الصحافــة العربيــة عــن 
ــة  ــا املختلف ــى منصــة التكــرمي لفئاته ــي املنافســة للوصــول إل ــة ف ــال الراغب ــي األعم ــدء تلق ب
والتــي تغطــي كافــة أشــكال العمــل الصحافــي، وذلــك ضمــن الــدورة رقــم 20 للجائــزة، 
اســتمرارًا ملســيرة االحتفــاء بالتميــز فــي عالــم الصحافــة العربيــة والتــي تواصلــت علــى مــدار 
عشــرين عامــًا رســخت خاللهــا اجلائــزة موقعهــا كأهــم محفــل فــي املنطقــة لتحفيــز اإلبــداع 
فــي كافــة أنــواع الكتابــة الصحافيــة وتكــرمي الــرواد وأصحــاب اإلســهامات املتميــزة فــي بــالط 

ــة. صاحبــة اجلالل
ــة  ــي املشــاركات وترشــيحات املؤسســات الصحافي ــاب تلّق ــه  أن ب ــان ل ــي بي ــادي ف ــد الن وأك
ضمــن مختلــف فئــات اجلائــزة ســُيغلق فــي تاريــخ الســادس مــن يونيــو 2021 وذلــك متهيــدًا 
لبــدء عمليــات الفــرز األوليــة التــي ســتنطلق مباشــرة عقــب التوقــف عــن تلقــي املشــاركات، 
ــة كافــة اإلجــراءات اخلاصــة بالتحكيــم مبختلــف مراحلهــا تباعــًا ووصــواًل  ومــن ثــم مواصل
الختيــار ثالثــة مرشــحن عــن كل فئــة قبيــل إعــالن الفائزيــن فــي حفــل توزيــع اجلوائــز املقــرر 

تنظيمــه فــي ســبتمبر املقبــل.
ودعــت األمانــة العامــة جلائــزة الصحافــة العربيــة الراغبــن فــي املشــاركة أو الترشــيح، التقدم 
بطلباتهــم عبــر املوقــع اإللكترونــي للجائــزة https://dpc.org.ae/ar/AJA/Home، حيــث ترحــب 
األمانــة العامــة بــكل املشــاركات املقدمــة مــن مؤسســات صحافيــة عربيــة وصحافيــن مســتقلن 
ــر والقواعــد العامــة  ــا مــع املعايي ــم، شــرط توافقه ــة والعال ــف أنحــاء املنطق عــرب مــن مختل
امُلعلنــة للفئــات اإلحــدى عشــرة للجائــزة، والتــي ميكــن االطــالع عليهــا تفصيــاًل مــن خــالل 
ــة«  ــام اإلعالمي ــي« و»شــخصية الع ــود الصحاف ــي »العم ــح جائزت ــم من ــي حــن يت ــع، ف املوق

بقــرار مــن مجلــس إدارة اجلائــزة.
مة منشــورة في إحدى  ومــن أهــم معاييــر اجلائــزة لهذه الــدورة أن تكون املــادة الصحافيــة امُلقدَّ
الصحــف أو املجــالت العربيــة املطبوعــة أو اإللكترونية خالل العــام 2020. ويحق لكل صحافي 
عربــي نشــرت عملــه خــالل ذلــك العــام التقــدم به لنيــل إحــدى جوائــز الصحافــة العربية ضمن 
فئاتهــا التاليــة: جائــزة الصحافــة االســتقصائية، وجائــزة الصحافــة الذكية، وجائــزة الصحافة 
الرياضيــة، وجائــزة الصحافــة االقتصاديــة، وجائــزة احلــوار الصحافــي، وجائــزة الصحافــة 
العربيــة للشــباب، وجائــزة الصحافــة السياســية، وجائــزة الصحافــة للرســم الكاريكاتيــري، 
 وجائــزة الصحافــة الثقافيــة، وجائــزة أفضــل صــورة صحافيــة، وجائــزة الصحافة اإلنســانية.

حتفيز اإلبداع الصحافي .

ثقافة 

اخلــط العثمانــي: ُيعــرف اخلط العثماني باســم الرســم 
العثمانــي، أو الرســم املصحفــي، وهــو عبــارة عــن علــم 
ــودة  ــرمي املوج ــرآن الك ــات الق ــور كلم ــص بص ُمتخصِّ
فــي املصاحــف األولــى، والتــي مت تدوينهــا مــن خــالل 
ـــ رضــوان اهلل عليهــم أجمعــن  أقــالم الصحابــة الكــرامـ 
ــــ وُيــراد باخلــط العثمانــي ذلــك اخلــط الــذي ارتضــاُه 
عثمــان بــن عفــان ــــ رضــي اهلل عنــه ــــ وأصحابــه فــي 
ــى  ــه، حّت ــرآن الكــرمي، ورســم حروف ــات الق ــة كلم كتاب
وصلــت هــذه املصاحــف إلــى جميــع ِبقــاع األرض بعــد 
ذلــك. أهميــة الرســم العثمانــي: يوجــد العديــد مــن 
األحــكام الســتخدام الرســم العثمانــي، ومنهــا: الداللــة 
علــى أصــل احلركــة: اســتبدال بعض احلــركات بحروف 
ــاء، والضمــة واوًا،  ــة الكســرة ي ــل كتاب ــا مث ــدل عليه ت
كمــا فــي قولــه تعالــى: )َوإيتــاِئ ِذي اْلُقْرَبــى(. الداللــة 
ــزات هــذا الرســم  علــى أصــل احلــرف: تعتبــر مــن مُميِّ
َلــوة(. الداللة  داللتــه علــى أصــل احلــرف، ككتابــة: )الَصّ
علــى بعــض املعانــي الدقيقــة: ويتــم ذلــك بزيــادة اليــاء 
ــَماء َبَنْيَناَهــا  فــي كلمــة )أيــد( فــي قولــه تعالــى: )َوالَسّ
ــة علــى بعــض املعانــي  ــا مَلُوِســُعوَن(، الدالل ــٍد َوإَِنّ ِبَأْيي
الدقيقــة: وذلــك كزيــادة اليــاء فــي كلمــة )أيــد( فــي قوله 
ل  ا مَلُوِســُعوَن(،لتدَّ ــَماء َبَنْيَناَهــا ِبَأْييٍد َوإَِنّ تعالــى: )َوالَسّ

علــى تعظيــم قــّوة اهلل التــى بنــى بهــا الســماء؛ حيــث 
إنَّ الزيــادة فــي املبنــى تــدل علــى الزيــادة فــي املعنــى. 
دت اآلراء حــول قضيــة  قضيــة الرســم املصحفــي: تعــدَّ
الرســم املصحفــي مــن حيــث هــل هــو أمــر توقيفــي أم 
ــاء أّن  ــن العلم ــور م ــرى جمه ــي: ي ــا يل ال مــن خــالل م
ــة  ــى األم ــي، وواجــب عل ــر توقيف ــي أم الرســم العثمان
ــي:  ــك اآلت ــى ذل ــل عل ــه، والدلي ــدم مخالفت ــه، وع اّتباع
ــّلم  ــه وس ــى اهلل علي ــد ــــ صّل ــول اهلل محم ــَرّ رس –أق
ــذا الرســم. –  ــرآن به ــة الق ــى كتاب ــاب الوحــي عل ــــ كّت
ُكتــب القــرآن الكــرمي بهــذا الرســم فــي زمــن أبــو بكــر 
الصديــق، وزمــن عثمــان بــن عفــان، وأجمــع الصحابــة 
علــى ذلــك، ولذلــك يجــب اّتبــاع إجمــاع الصحابــة 
ــا  ــالمّية هن ــة اإلس ــت األم بع ــم. –اتَّ ــوان اهلل عليه رض
الرســم العثمانــي، واســتمّرت فــي الكتابــة بهذا الرســم. 
يــرى البعــض أنَّ الرســم العثمانــي غيــر توقيفــي، وال 
يجــب اّتباعــه، حيــث جتــب كتابــة املصحــف بالرســم 
اإلمالئــي، ولــم يــرد دليــل شــرعي علــى كتابــة املصحف 
ــن  ــط ب وسُّ ــى التَّ ــور آخــر إل بخــط معــن. ذهــب جمه
األمريــن، وأوجبــوا كتابــة املصاحــف بالرســم اإلمالئــي 
لعامــة النــاس، بينمــا تكــون الكتابــة ألهــل العلــم 

بالرســم العثمانــي.

لتحفزي اإلبداع الصحايفما هو اخلط العثماين؟
جائزة الصحافة العربية
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أعلــن نــادي دبــي للصحافــة، بصفتــه ممثــاًل لألمانة 
العامــة جلائــزة الصحافــة العربيــة عــن بــدء تلقــي 
األعمــال الراغبــة فــي املنافســة للوصول إلــى منصة 
التكــرمي لفئاتهــا املختلفــة والتــي تغطــي كافــة 
أشــكال العمــل الصحافــي، وذلــك ضمــن الــدورة رقم 
20 للجائــزة، اســتمرارًا ملســيرة االحتفــاء بالتميــز 
فــي عالــم الصحافــة العربيــة والتــي تواصلــت 
علــى مــدار عشــرين عامــًا رســخت خاللهــا اجلائــزة 
موقعهــا كأهــم محفــل فــي املنطقــة لتحفيــز اإلبــداع 
فــي كافــة أنــواع الكتابــة الصحافيــة وتكــرمي الــرواد 
وأصحــاب اإلســهامات املتميــزة فــي بــالط صاحبــة 

اجلاللــة.
وأكــد النــادي فــي بيــان له  أن بــاب تلّقي املشــاركات 
وترشــيحات املؤسســات الصحافيــة ضمــن مختلــف 
فئــات اجلائــزة ســُيغلق فــي تاريــخ الســادس مــن 
ــرز  ــات الف ــدء عملي ــدًا لب ــك متهي ــو 2021 وذل يوني
األوليــة التــي ســتنطلق مباشــرة عقــب التوقــف 
عــن تلقــي املشــاركات، ومــن ثــم مواصلــة كافــة 
اإلجــراءات اخلاصــة بالتحكيــم مبختلــف مراحلهــا 
تباعــًا ووصــواًل الختيــار ثالثــة مرشــحن عــن 
ــع  ــل توزي ــي حف ــن ف ــل إعــالن الفائزي ــة قبي كل فئ

ــل. ــي ســبتمبر املقب ــه ف ــرر تنظيم ــز املق اجلوائ
ودعــت األمانــة العامــة جلائــزة الصحافــة العربيــة 
التقــدم  الترشــيح،  أو  املشــاركة  فــي  الراغبــن 
للجائــزة  اإللكترونــي  املوقــع  عبــر  بطلباتهــم 
ترحــب  حيــث   ،https://dpc.org.ae/ar/AJA/Home

مــن  املقدمــة  املشــاركات  بــكل  العامــة  األمانــة 
مؤسســات صحافيــة عربيــة وصحافيــن مســتقلن 
عــرب مــن مختلــف أنحــاء املنطقــة والعالــم، شــرط 
توافقهــا مــع املعاييــر والقواعــد العامــة امُلعلنــة 
للفئــات اإلحــدى عشــرة للجائــزة، والتــي ميكــن 
االطــالع عليهــا تفصيــاًل مــن خــالل املوقــع، فــي 
حــن يتــم منــح جائزتــي »العمــود الصحافــي« 
و»شــخصية العــام اإلعالميــة« بقــرار مــن مجلــس 
ــذه  ــزة له ــر اجلائ ــم معايي ــن أه ــزة. وم إدارة اجلائ
مــة  امُلقدَّ الصحافيــة  املــادة  تكــون  أن  الــدورة 
منشــورة فــي إحــدى الصحــف أو املجــالت العربيــة 

املطبوعــة أو اإللكترونيــة خــالل العــام 2020. 
ويحــق لــكل صحافــي عربــي نشــرت عملــه خــالل 
جوائــز  إحــدى  لنيــل  بــه  التقــدم  العــام  ذلــك 
التاليــة:  فئاتهــا  ضمــن  العربيــة  الصحافــة 
وجائــزة  االســتقصائية،  الصحافــة  جائــزة 
ــة،  ــة الرياضي ــزة الصحاف ــة، وجائ ــة الذكي الصحاف

وجائــزة  االقتصاديــة،  الصحافــة  وجائــزة 
الصحافــة  وجائــزة  الصحافــي،  احلــوار 

الصحافــة  وجائــزة  للشــباب،  العربيــة 
ــة للرســم  ــزة الصحاف السياســية، وجائ

الكاريكاتيــري، وجائــزة الصحافــة 
أفضــل  وجائــزة  الثقافيــة، 

صــورة صحافيــة، وجائــزة 
اإلنســانية.  الصحافــة 
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يوميات شاقة
االستعداد لرحلة الغوص تبدأ بتموين 
السفينة باملواد الغذائية التي يحتاجها 
واملاء  التمر  على  وتقتصر  الطاقم، 
اصطياده  يتم  فكان  السمك  أما  واألرز، 
عن  ويتحدثون  الغوص،  رحلة  خالل 
العمل  أن   : ويقولون  الغوص  يوميات 
بعد صالة  من  يبدأ  السفينة  ظهر  على 
البحارة  من  النوخذة  ويطلب  الفجر، 
كون  السفينة،  خلف  في  احملار  وضع 
)احملار(،  على  ينامون  كانوا  البحارة 
يفلجون  الذين  )الفليج(  يبدأ  وبعدها 
خيرات  من  بها  ما  الستخراج  احملارة 
الغوص  طاقم  يبدأ  كما  بالعمل،  اللؤلؤ 
وهو  »السيب«  ويضم  بالعمل، 
الشخص الذي يقف على ظهر السفينة 
ومسؤوليته تتمثل في سحب »الغيص« 
عن  بحثًا  يغطس  الذي  هو  واألخير 

اللؤلؤ.

ويقول  املغرب،  صالة  بعد  أي  الشاق، 
الغروب  فترة  تأتي  عندما  بن سليمان: 
يستعد الطاقم لتناول الوجبة الرئيسية 
األرز  وتضم  العشاء  وجبة  وهي 
والكثير من السمك، التي يعدها الطباخ 
كان  قبلها  ولكن  السفينة،  ظهر  على 
ويستبدلون  أجسامهم  يجففون  الطاقم 
يوم  بعد  للراحة  استعدادًا  مالبسهم، 

عمل شاق.

فلج المحار
ظهر  على  تتم  كانت  احملار  فلق  عملية 
السفينة، بحيث يجتمع »الفلجية« على 
بفلق  ويقومون  مستديرة،  حلقة  شكل 
احملار بواسطة أداة تسمى »مفلقة« وهي 
النوخذة  ويكون  السكن،  تشبه  أداة 
املراقبة  شديد  يقظًا  الوقت  ذلك  في 
للمجموعة، وكان يجمع اللؤلؤ ويفرزه 

على حسب حجمه.

بن  حمد  بن  سيف  الشاعر  يقول 
مهنة  تراث  حفظة  من  وهو  سليمان، 
الغوص والشاهد عليها، إن احلياة على 
واملشاق  باملتاعب  مليئة  السفينة  ظهر 
الغوص  رحلة  فكانت  أيضًا،  واملتعة 
تبدأ مع بداية فصل الشتاء، وتستغرق 
قرابة األربعة أشهر وعشرة أيام، وتضم 
سفينة الغوص من 50 إلى ٨0 فردًا، لكل 
يقود  وكان  وأدواره،  مهمته  منه  واحد 
هذا الفريق رجل يسمى »النوخذة« وهو 
الرحلة،  عن  واألخير  األول  املسؤول 
طاعته،  جميعًا  الطاقم  على  كان  ولهذا 
بصفات  القائد  هذا  يتمتع  ما  وغالبًا 
الهيبة والشدة والبأس، كما أن التعاون 
واإلحساس باملسؤولية اللذين يسودان 
هذا  على  يسهالن  السفينة  أفراد  بن 
القائد إجناز مهمة رحلة الغوص من أجل 
للتاجر  وإعطائه  اللؤلؤ  على  احلصول 

»نوخذة البر« الذي ميول السفينة.

يعودون إلى الغوص حتى حتن صالة 
العمل  يوم  انتهاء  تعلن  التي  املغرب 

الشاق.
يتناولها  التي  الطعام  وجبات  وعن 
عند  تكون  اإلفطار  وجبة  فهى   الطاقم 
من  قطعة  عن  عبارة  وهي  الضحى، 
التمر بحجم قبضة اليد يوزعها عليهم 
على  الفرد  يحصل  أن  وميكن  الطباخ، 
مبا  املاء  يوزع  ثم  القهوة،  من  فنجان 
يسمى »القبعة« وهي من ثمر النارجيل، 
ماء  قطرة  يطلب  أن  ألحد  ميكن  وال 
مينع  كما  له،  خصص  ما  على  زيادة 
املاء  شرب  من  اإلكثار  من  الغواصون 
وصولهم  سرعة  في  يؤثر  ألنه  الزائد 
إلى  يؤدي  املاء  كون  البحر،  قاع  إلى 
مينعهم  ما  البطن،  في  انتفاخ  حصول 

من الغوص إلى األعماق.
أما عن الوجبة الرئيسية التي يتناولها 
العمل  يوم  انتهاء  بعد  فتكون  الطاقم 

تشمل  الغواص  عدة  أن  إلى  يشير 
»الدين« وهو عبارة عن كيس مصنوع 
يعلقه  عروة  به  مشبكة  خيوط  من 
الغواص برقبته أو يعلق بحبل »اليدا«، 
وعادة ما يضع الغواص في رجله حصاة 
إلى  الغطس  في  تساعده  الرصاص  من 
القاع  إلى  يصل  وعندما  البحر،  قاع 
إلى  »السيب«  فيسحبها  منها  يتخلص 
مربوط  آخر  حبل  معه  ويكون  األعلى، 
وصل  فإذا  »الزين«  ويسمى  بالدين 
الغواص إلى قاع البحر ترك حبل الزين 
فيقوم السيب بسحبه، ويبقى الغواص 

متمسكًا بحبل اإلنقاذ »اليدا«.

استراحة محارب
فتأخذ  بالتناوب  تتم  الغطس  عملية 
من  قسطًا  غطست  التي  املجموعة 
قصيرة  وقفة  عن  عبارة  وهي  الراحة، 
ثم  ومن  أنفاسهم  بها  يسترجعون 

يجتمع  الغوص  رحلة  انتهاء  عند 
عرض  أجل  من  التاجر  مع  النوخذة 
على  ويتم مساومته  »اللؤلؤ«  بضاعته 
يتم  املال  على  احلصول  وبعد  السعر. 
على  إنفاقها  مت  التي  املصاريف  خصم 
رحلة الغوص، ويتقاسم البحارة املال، 
وكان »الغيص« يأخذ مبلغًا ماليًا أكبر 
من »السيب«، كون مهنته حتمل الكثير 

من املخاطر والتعب.

أهازيج الغوص
للبحر والغوص أثره في الشعر الشعبي 
صوروا  كثر  شعراء  وثمة  واألهازيج، 
وحتدثوا  املختلفة،  وحاالته  البحر 
من  يصاحبها  وما  الغوص  رحالت  عن 
مآٍس، و شالت الغوص تبدأ من الصباح 
التجديف،  أثناء  في  سيما  ال  الباكر، 
والكثير من أهازيج البحر هي عبارة عن 

قصائد اخترعها البحارة.

البحارة قديمًا على ظهر السفينة  هي حكايات من الكفاح والصبر والقوة والشجاعة، لحياة عاشها 

تلك  قديماً،  للرزق  الرئيسي  المصدر  وهو  اللؤلؤ،  عن  البحر  عباب  في  باحثين  البحار،  أعماق  وفي 

من  ألكثر  االجداد  عاشها  التي  والصعوبات  والمخاطر  التحديات  من  الكثير  شهدت  التي  الرحلة 

أربعة أشهر وهم في خضام البحر ومشاق السفر والغربة، يعملون ويكافحون في عرض البحر تحت 

أشعة الشمس الملتهبة أحياناً، وقساوة الليل البارد.

ًقصــة كفــاح يف تاريــخ األجداد
احليــاة عــى ظهــر الســفينة قديمــا

الغوص غص بريجه لو فيه روبيات 
ما ينشها من ضيجه تمضي فيه وهوقات

ملف
التراث



3435

الحوادث
أخبار

حصــل موقــع »ســكاي نيــوز عربيــة« 
علــى تقريــر خــاص يكشــف باألرقــام 
التــي دخلــت  باملضبوطــات،  قائمــة 
العربيــة  اململكــة  أراضــي  إلــى 
الســعودية مــن لبنــان مــا بــن بدايــة 
ــن  ــل م ــة شــهر أبري ــي 2020 لغاي عام

العــام اجلــاري.
إلــى  املضبوطــات  قائمــة  وتشــير 
مخــدرة  حبــة   5.٣٨٣.٤00 دخــول 
بثمــار الرمــان و20.1٩0.500 فــي ثمــار 
العنــب و5.5٨0.000 فــي ثمــار العنــب 
ــاح  ــار التف أيضــًا و٤.٣٣5.000 فــي ثم
إضافــة  البطاطــا،  فــي  و٦.٤٨0.000 
علــى  حتتــوي  عنــب  شــحنة  إلــى 
املخــدرة. احلبــوب  مــن   15.21٦.000

ــي  ــات الرســمية ف ــت اجله ــد حتدث وق
اململكــة العربيــة الســعودية أن الكمية 
إلغــراق  من لبنان كافيــة  املهربــة 
العالــم العربــي باملخــدرات واملٔوثــرات 

العقليــة و ٔان تهريــب تلــك املخدرات ال 
يســتهدف اململكــة العربية الســعودية 
فقــط، ٕامنــا كل ٔارجــاء الوطــن العربــي.
ــع  ــت من ــد ٔاعلن ــعودية ق ــت الس وكان
والفواكــه  اخلضــراوات  دخــول 
اللبنانيــة ٔاو عبورهــا مــن أراضيهــا 
ويأتــي هــذا القــرار الســعودي بعدمــا 
ملكافحــة  العامــة  املديريــة  أعلنــت 
املخــدرات إحبــاط محاولــة تهريب ٤.2 
مليــون قــرص ٕامفيتامــن مخــدر مــن 
ــٔاة فــي شــحنة من فاكهــة  لبنــان مخب

الرمــان.
وهــذا يجعلنــا نلقــي الضــوء علــى 
والتــي  املخــدرات  تهريــب  طــرق 

 . التهريــب  مافيــات  تتبعهــا 
ذكــر تقريــر األمم املتحــدة أن » جتــارة 
ــد  ــم ق ــتوى العال ــى مس ــدرات عل املخ
تخطــى حاجــز ٣21.٦ مليار دوالر فــي 
ــاجت  ــي حــن وصل الن ــام 200٣ “. ف ع

احمللــي اإلجمالــي جلميــع البلدان إلــى 
ــام،  ــس الع ــي نف ٣٦ تريليون دوالر ف
جتــارة  حجــم  بــأن  القــول  ميكــن 
املخــدرات غيــر املشــروعه قــد وصــل 
إلــى 1٪ مــن حجــم التجــارة العامليــة. 

ومــازال الرقــم فــي ازديــاد.
مــن  املخدرات ُتعــد  عملية تهريــب  إن 
أخطــر وأهــم وأدق املراحــل التــي يجــب 
التعامــل معهــا لكــي نتمكــن مــن النجــاح 
والقضــاء  املخــدرات  مكافحــة  فــي 
علــى اإلدمــان وجعــل عمليــة تهريــب 
مســتحيلة  بــل  صعبــة  املخــدرات 
علــى مصــادر البيــع والتوزيــع لكــي 
نســتطيع أن نحمــي املجتمــع بشــكل 
اخلطــر  هــذا  مــن  وإيجابــي  فاعــل 

والداهــم. الزاحــف 
أهــم  علــى  نتعــرف  أن  وعلينــا 
الــدول واملناطــق فــي العالــم املنتجــة 
للمخــدرات ويتمثــل ذلــك فــي محورين:   

األول: 
دول اإلنتــاج -  وتعــد أهــم دول اإلنتاج: 
كولومبيا-بيرو-بوليفيا-بورمــا-
الهند-باكستان-أفغانســتان-املغرب.

ثانيا: 
دول املمــر والتــداول اخلــاص باملــواد 
ــي: ــدول ه ــك ال ــم تل ــل أه ــدرة ولع املخ
- مبيا لو كو - ملكســيك ا - ن لبنا

ن ا ير إ - ن نســتا فغا أ

وتتنــوع األســاليب املســتخدمة فــي نقــل 
متباينــا  تنوعــا  وتهريبهــا  املخــدرات 
للمهربــن  املتاحــة  اإلمكانــات  حســب 
 ، احملليــة  وتقاليدهــم  وعاداتهــم   ،
ونــوع املخــدر املهــرب وحجمــه ، وبقــدر 
املعلومــات املتوافــرة مــن هــذه العناصــر 
املكافحــة  ألجهــزة  ميكــن  الثالثــة 
ــد األســلوب املســتخدم  ــة، حتدي الوطني
فــي التهريــب ومــن ثــم إمكانيــة التكهــن 

 . باملســتقبل 
الســبل  كل  إلــى  املهربــون  ويلجــأ 
علــى  بالتحايــل  الكفيلــة  والوســائل 
أجهــزة الرقابــة واملكافحــة ، وليســت 
هنــاك قاعــدة ثابتــة ، أو أســلوب محــدد 
ــدرات  ــل املخ ــي نق ــم ف ــم تصرفاته يحك
يــوم  فــكل   ، املســتهلكن  أيــدي  إلــى 
ــدا  ــزة املكافحــة شــكال جدي تكشــف أجه
اكتشــفت  وكلمــا  املهربــن  حيــل  مــن 
طريقــة أو حيلــة حتولــوا إلــى حيلــة 
ــدر  ــوع املخ ــب ن ــذا ، ويلع ــدة وهك جدي
اختيــار  فــي  كبيــرا  دورا  وحجمــه 
وســيلة نقلــه ، وميكــن القــول أن جتــار 
املخــدرات ومهربيهــا فــي اســتطاعتهم 
اللجــوء إلــى شــتى الطــرق لتوصيــل 

ــاح  ــى املســتهلكن ألن األرب املخــدرات إل
التــي يحققونهــا اربــاح خيالية تســتحق 

منهــم املغامــرة . 

طريق التهريب والحيل المستحدثة 
لعصابات المخدرات : 

التهريب الفردي : 
يتــم مــن خــالل الــركاب فــي الســفن 
الطائــرات وبشــحنات صغيــرة مــن   ،
املــواد املخــدرة علــى أجســامهم أو ي 
مخابــيء  أو  منهــا،  حساســة  أماكــن 
ســرية فــي األمتعــة ، املالبــس ، احلقائب 
املأكــوالت، العصــي، الشماســي ، آالت 
التصويــر و التســجيل، أدوات التجميل، 
األطــراف الصناعــة ، الســاعات األقــالم ، 

لعــب األطفــال والالئحــة تطــول ... 

التهريب بالطريق البري 
ظهــور  علــى  املخــدرات  بتهريــب  بــدأ 
الــدواب ، ثم تطورت باســتخدام وســائل 
النقــل املختلفــة إلى اســتخدام الســيارات 
وشــاحنات النقــل الكبيــرة عبــر احلــدود 
املختلفــة بعــد  إعــداد مخابــئ ســرية فــي 
هــذه الوســائل يصعــب اكتشــافها ، ومــن 
النمــاذج الشــائعة فــي التهريــب عبــر 
املنطقــة العربيــة اآلن اســتخدام املهربــن 
ــي  ــي تســتعمل ف ــرة الت ــرادات الكبي للب

نقــل اخلضــروات والفواكــه. 

التهريب بطريق الجو 
الطائــرات  باســتخدام  املخــدرات  تنقــل 
اخلاصــة وإنزالهــا باملظــالت فــي مــكان بعيــد 
يكــون  وقــد  للحــدود،  اجتيازهــا  مبجــرد 
أو  الــركاب  طائــرات  باســتخدام  التهريــب 
طائــرات نقــل البضائــع مــن خــالل حقائــب 

الــركاب أو داخــل البضائــع. 

التهريب بطريق البحر 
أمنــًا  التهريــب  طــرق  أكثــر  وهــي 
املخــدرات  شــحنات  لنقــل  وتســتخدم 
الضخمــة مــن األقاليــم التــي تربطهــا 
خطــوط مالحيــة نظــرًا ألن احتمــاالت 
الطريقتــن  مــن  بأقــل  فيهــا  الضغــط 
البــري واجلــوي وقــد يكــون باســتخدام 
البضائــع داخــل طــرود  مراكــب نقــل 
املــواد  إخفــاء  وميكــن   ، مشــحونة 
املخــدرة فــي أماكــن ســرية داخل وســائل 
املواصــالت املختلفــة التــي يتــم شــحنها 
مــن دولــة اإلنتــاج إلــى دولــة االســتهالك 
، أو داخــل اآلالت الصناعيــة، أو وســائل 
الصناعــة املختلفــة مثــل الــورق، اجللــد، 
الصــاج، اخلشــب، املــواد الكيميائيــة، 
أو يتــم التهريــب بواســطة أفــراد طاقــم 
الســفينة أو أماكــن ســرية داخــل وســائل 

املواصــالت املختلفــة.

المخدرات
طرق تهريب 
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تقنيات علمية واعدة 7 
يجب متابعتها في 2021

1 - لقاحات مستقرة حراريًا
ــوث  ــا البح ــج وتكنولوجي ــس برام ــون: رئي ــك جاكس ني
الوبائــي  التأهــب  ابتــكارات  حتالــف  فــي  والتطويــر 
التأهــب  ابتــكارات  .. فــي حتالــف  )CEPI( فــي لنــدن. 
الــذي تأســس عــام 2017  العاملــي  التحالــف  الوبائــي، 
نهتــم  الناشــئة،  املعديــة  لألمــراض  لقاحــات  لتطويــر 
ــالمة  ــات س ــرعة إثب ــر س ــي توف ــات الت ــات اللقاح بتقني
وفاعليــة اللقــاح، وكيفيــة تصنيعهــا علــى نطــاق واســع، 
وتوصيلهــا للفئــات الســكانية األكثــر عرضــة للخطــر 

لكــي تصبــح متاحــة للجميــع.
ــة  ــالل جائح ــر خ ــذا األم ــة ه ــدى أهمي ــل م ــت بالفع وثُب
لقاحــات  مــرور  خــالل  مــن  املســتمرة،  كوفيــد19- 
دراســة  مبراحــل  الشــحمية  النانويــة  اجلســيمات 
التسلســل اجلينــي، وصــواًل إلــى التحليــل املبكــر فــي 
زمــن قياســي. لــم يســتغرق األمــر أكثــر مــن أربعــة أشــهر 
بدايــة مــن دراســة التسلســل اجلينــي وحتــى مرحلــة 

األولــى. الســريرية  التجــارب 
ولكــن ال يــزال هنــاك مجــال للتحســن. اجليــل املقبــل مــن 
اجلســيمات النانويــة الشــحمية املؤينــة التــي يجــري 
تطويرهــا اآلن تســتخدم عمليــة تعمــل علــى توجيــه 
اجلســيمات الســتهداف أنســجة أو أنــواع خاليــا معينــة.
وهنــاك ابتــكارات أخــرى تعمــل علــى حتســن قابليــة 
وصــول اللقاحــات إلــى اجلميــع. بعــض التقنيــات، علــى 
للســماح  الســكر  جزيئــات  تســتخدم  املثــال،  ســبيل 
اإلضــرار  دون  للقاحــات  الفعــال  اجلــاف  بالتجميــد 

بتركيبــة اللقاحــات، مــا يجعــل تخزينهــا ونقلهــا أســهل.

2 - تصوير تجسيمي في الدماغ
أوفــر يزهــار: عالــم أنظمــة العلــوم العصبيــة فــي معهــد 
وايزمــان للعلــوم.. أحــدث علــم البصريــات الوراثــي، 
املتمثــل فــي تقنيــات للتحكــم فــي أنشــطة خاليــا ودوائــر 
معينــة بالدمــاغ، ثــورة فــي علــم األعصــاب منــذ ظهــوره 
عــام 2005. وفــي عــام 2021، أتوقــع أن يكــون لتلــك 

ــر. ــر أكب األدوات تأثي
بإمــكان  الوراثــي أصبــح  البصريــات  باســتخدام علــم 
الباحثــن تســليط الضــوء علــى نســيج بعينــه، ودراســة 
كل األعصــاب التــي تســتجيب لذلــك الضــوء. ولكــن فــي 
الواقــع، أنشــطة الدمــاغ أكثــر تعقيــدًا ودقــة بكثيــر، إذا ال 
تســتجيب األعصــاب إال حملّفــز معــن. ومنــذ عــام 2005، 
ســمح لنــا علــم البصريــات الوراثــي مبعاجلــة أنــواع 
معينــة مــن األعصــاب، ولكننــا ال نــزال غيــر قادريــن علــى 
التوصــل إلــى اللغــة التــي تســتخدمها اخلاليــا العصبيــة 

للتواصــل مــع بعضهــا البعــض.
ــاء األعصــاب  وملعاجلــة هــذا القصــور، طــّور بعــض علم
لنــا  ســمحت  للضــوء.  تســتجيب  جديــدة  بروتينــات 
بعــض تلــك البروتينــات املعدلــة بتحفيــز األعصــاب بدقــة 
أكبــر. إال أن هنــاك حــدودًا ملــدى ســرعة شــعاع الليــزر فــي 
ــودًا  ــا يفــرض قي ــة، م ــة الفردي ــا العصبي تنشــيط اخلالي
علــى مــدى مصداقيــة تصميــم أمنــاط حتفيــز حتاكــي 

ــي. ــي الطبيع النشــاط العصب

من تطوير اللقاحات حتى علوم األعصاب
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املضــادة  األجســام  بنيــة  تأثيــر  دراســة 
إمكاناتهــا  بدأنــا نكتشــف  علــى وظائفهــا، 

احلقيقيــة.
هــي  املضــادة  األجســام  عالجــات  معظــم 
ــة  ــر معدّل ــة غي مجــرد أجســام مضــادة عادي
ترتبــط بهــدف معــن، مثــل بروتــن معــن 
ــرطانية.  ــة س ــروس أو خلي ــطح في ــى س عل
إال أن العديــد مــن األجســام املضــادة تصبــح 
غيــر فعالــة فــي إشــراك اخلاليــا املناعيــة 
ومــع  امُلســتهَدف.  اجلســم  مــن  للتخلــص 
التقــدم احلديــث فــي علــم األحيــاء اجلزيئــي، 
ــادة  ــام املض ــل األجس ــا تعدي ــح بإمكانن أصب
بســرعة لكــي تســمح بعمــل اجلهــاز املناعــي 

ــراض. ــة األم ــي مكافح ــل ف ــكل أفض بش
والثانيــة بدأنــا فحص األجســام املضــادة بناء 
علــى الغلوبيولــن املناعــي هـــ )IgE(. معظــم 
األجســام املضــادة املناعيــة تعتمــد بشــكل 
أساســي علــى الغلوبيولــن املناعــي ج. عنــد 
ذكــر الغلوبيولــن املناعــي هـــ، أول مــا يخطــر 
علــى بــال الكثيرين ارتبــاط هــذا الغلوبيولن 
املناعــي بــردود الفعــل التحسســية. ولكــن 
فــي الواقــع ميكــن اســتخدام ذلــك الســتهداف 

اخلاليــا الســرطانية بفاعليــة أكبــر.
األجســام  هندســة  فــي  اجلميــل  األمــر 
علــى  اســتخدامها  إمكانيــة  هــو  املضــادة 
ــا  ــيء م ــك ش ــا دام لدي ــًا، م ــرض تقريب أي م
ــر  ــى تطوي ــل عل ــا نعم ــذا بينم ــتهدفه، ل تس
أجســام مضــادة للخاليــا الســرطانية، يعمــل 

باســتخدام أداتــن متطورتــن، ميكــن للعلماء 
استكشــاف العالقــات الســببية بــن القــوة 

اخللويــة. والوظائــف  الفيزيائيــة 
مــن  اثنــن  GenEPi، جتمــع  األولــى،  األداة 
اجلزيئــات. األول ُيطلــق عليــه Piezo1، وهــو 
قنــاة أيونيــة تنقــل أيونــات الكالســيوم عبــر 
مســامها عندمــا تستشــعر التوتر على غشــاء 
اخلليــة. وُترصــد هــذه األيونــات بواســطة 
اجلــزيء الثانــي، الــذي يلمــع بطريقــة أكثــر 
ســطوعًا عندمــا يرتبــط بعنصــر الكالســيوم.
 ،ActuAtor عليهــا  ُيطلــق  الثانيــة،  األداة 
 .ActA يســتخدم فيهــا البروتــن البكتيــري
عندمــا تغــزو البكتيريــا خليــة ملضيــف مــن 
علــى   ActA البروتــن  يســيطر  الثدييــات، 
بلمــرة  لتحفيــز  اخلليــة  وظائــف  آليــات 
األكتــن علــى ســطح امليكــروب، لتوليــد القوة 
الكافيــة لدفــع البكتيريــا عبــر الســيتوبالزم.

 
6 - تقنية »مقياس الطيف الكتلي« 

في التحليالت الطبية
ليفيــا إيبرلــن: عاملــة الكيميــاء التحليليــة 
ــرة  ــة تكســاس، واملؤسســة واملدي ــي جامع ف

.Genio Technologies لشــركة  العلميــة 
مقيــاس الطيــف الكتلــي ميكنــه حتليــل مئــات 
وآالف اجلزيئــات مــن عينــات معقــدة بســرعة 
كبيــرة وحساســية عاليــة. البحــوث الطبيــة 
علــى  تعمــل  املجــال  هــذا  فــي  احليويــة 
اجتاهــن متناقضــن بشــكل كبيــر. بعــض 

تقنيــات  تطويــر  علــى  يعلمــون  العلمــاء 
عاليــة األداء لفحــص األنســجة البيولوجيــة 
الباحثــون  يعمــل  بينمــا  أعمــق،  بشــكل 
فــي مختبرنــا علــى تبســيط أدوات قيــاس 
ــن  ــاء م ــن األطب ــى يتمك ــي حت ــف الكتل الطي

اســتخدامها التخــاذ القــرارات الســريرية.
 

7 - حاسة الشم االصطناعية
جونغ-هويــن لــي: عالــم خــواص املــواد فــي 
جامعــة كوريــا، وعضــو اللجنــة التوجيهيــة 
الكيميائيــة  للمجّســات  الدولــي  لالجتمــاع 

.2021
قــد  الــذي  الغــازات  مزيــج  عــن  للكشــف 
يشــير إلــى مخاطــر بيئيــة أو أمــراض، يــود 
ــون محــاكاة حاســة الشــم البشــرية،  الباحث
ملعرفــة مــا نستنشــق ونشــم رائحتــه. ولكــن 
معقــدة  للروائــح  الكيميائيــة  املجّســات 
للغايــة، وتنطــوي علــى رصــد خليــط لعــدة 
الكيميائيــة،  املــواد  آالف  حتــى  أو  مئــات 
مــن  كثيــر  فــي  جــدًا  ضئيلــة  بتركيــزات 

األحيــان.
ــة  ــة الشــم االصطناعي ــن اســتخدام تقني ميك
مثــل  الطبــي،  التشــخيص  ألغــراض 
ــزات غــاز أحــادي أكســيد  الكشــف عــن تركي
ــو.  ــن بالرب ــاس املصاب ــي أنف ــن ف النيتروج
مراقبــة  األخــرى  االســتخدامات  وتتضمــن 
الطعــام،  الهــواء، وتقييــم وجــودة  تلــوث 

وغيرهمــا.

ــون آخــرون  ــق باحث ــي نفــس الوقــت، حق وف
تقدمــًا فــي مجــال البصريــات. وعلــى مــدار 
الســنوات القليلــة املاضيــة، تطــّور التصويــر 
البصريــة األخــرى  التجســيمي واألســاليب 
ملعاجلــة اخلاليــا العصبيــة الفرديــة. ومــن 
إلــى العديــد  الليــزر  خــالل تقســيم ضــوء 
مــن حــزم األشــعة التــي تتخــذ شــكل اخلاليــا 
احلصــول  املمكــن  مــن  أصبــح  العصبيــة، 
علــى تصويــر جتســيمي لتحفيــز اخلاليــا 
العصبيــة بدقــة ثالثيــة األبعــاد، وفــي أمنــاط 

ــدة. ــة معق زمني
قــد يســتخرج شــعاع الليــزر الواحــد 10-20 
مللــي ثانيــة لتحفيــز خليــة عصبيــة، بينمــا 
حتفيــز  التجســيمي  التصويــر  لــك  يتيــح 
ــك  ــة. وميكن ــي ثاني ــل مــن ملل ــي أق ــة ف اخللي
كذلــك احلصــول علــى العديــد مــن الصــور 
ــت،  ــي نفــس الوق ــة األبعــاد ف املجســمة ثالثي

ــن. ــل مع ــي تسلس أو ف

3 - تطوير أجسام مضادة أفضل
العــالج  أخصائيــة  تشــينوويث:  أليشــيا 
املناعــي للســرطان فــي الكليــة امللكيــة بلنــدن 
ورئيســة مؤمتــر البحــوث احليويــة وهندســة 

األجســام املضــادة 2021.
ُتســتخدم األجســام املضــادة فــي األغــراض 
العالجيــة منــذ منتصــف تســعينات القــرن 
القليلــة  األعــوام  خــالل  ولكــن  املاضــي. 
ــى  ــون عل ــدأ العلمــاء يعمل ــا ب الســابقة، عندم

ــس  ــي اخلــاص باجلن ــر اجلين برمجــة التعبي
فــي مرحلــة الحقــة مــن تطــور اجلنــن. ولكــن 
ال أعتقــد أن لدينــا التقنيــة الكتشــاف مثــل 

ــي. ــي الوقــت احلال ــك األمــور ف تل
 CUT&Tag عليهــا  ُيطلــق  الثانيــة  التقنيــة 
)االنقســام حتــت األهــداف والترميــز(، وتتبــع 
“عالمــات” كيميائيــة حيويــة محــددة علــى 
احملتــوى املوروثــي ملســاعدة العلمــاء علــى 
اجلينــات  واختفــاء  ظهــور  كيفيــة  دراســة 
ــا  ــة. بينم ــة احلي ــا الفردي ــي اخلالي ــة ف الوراث
 ،SHARE-seq تسلســل  الثالثــة،  التقنيــة 
جتمــع طريقتــن للتسلســل لتحديــد مناطــق 
وصــول  ميكــن  التــي  املوروثــي  احملتــوى 

جزيئــات النســخ النشــطة إليهــا.

5 - أدوات »اإلحساس بالقوة«
اخلاليــا  علــوم  أخصائــي  إينــو:  تاكانــاري 
االصطناعيــة بكليــة الطــب جامعــة جونــز 

هوبكنــز
واجلزيئــات  النمــو  عوامــل  جانــب  إلــى 
بالقــوة  أيضــًا  اخلاليــا  تشــعر  األخــرى، 
الفيزيائيــة. ومــن املمكــن أن يكــون اإلحســاس 
اجلينــي،  التعبيــر  عــن  مســؤواًل  بالقــوة 
اإلصابــة  حتــى  أو  والتطــور،  االنقســام  أو 

بالســرطان.
مــن الصعــب دراســة القــوة ألننــا ال نــرى 
شــيء  علــى  تضغــط  عندمــا  تأثيرهــا  إال 
اآلن  ولكــن  أو حركــة.  تشــوه  يحــدث  مــا، 

غيرنــا علــى تطويــر أجســام مضــادة لعــالج 
األمــراض املناعيــة واحلساســية، أو املســاعدة 
فــي التغلــب علــى األمــراض املعديــة، مثــل 

كوفيــد19-.

4 - قوة الخلية الثالثية
اخلاليــا  علــوم  أخصائيــة  زهــو:  كــورال 
ورئيســة  كاليفورنيــا،  بجامعــة  والنمــو 
مؤمتــر بحــوث ديناميكيــات الكروموســوم 

.2021
خاليــا اجلســم لهــا العديــد مــن الوظائــف 
ــا مشــتقة جميعــًا  ــة، بالرغــم مــن أنه املختلف
مورثــي  ومجمــوع  واحــدة  خليــة  مــن 
ــر كل  ــن أن تظه ــف ميك ــوم( واحــد. كي )جين
ــدة؟ ــة واح ــن خلي ــة م ــواع املختلف ــك األن تل

تقنيــات  ثــالث  جتــاه  باحلمــاس  أشــعر 
جديــدة للتسلســل الفــردي للخليــة، ميكنهــا 
مســاعدتها فــي اإلجابــة عــن هــذا الســؤال فــي 
املراحــل املبكــرة لتطــّور اجلنــن. األولــى هــي 
Hi-C، طريقــة دراســة البنيــة ثالثيــة األبعــاد 
للمجمــوع املوروثــي، لفحــص كروموســومات 
أجنــة  مــن  مفــردة  خاليــا  فــي  واألب  األم 
ــي مراحــل محــددة خــالل التطــور  ــران ف الفئ
املبكــر للجنــن. باســتخدام هــذا األســلوب، 
ســجل الباحثــون أن احملتــوى املوروثــي لألب 
ال يختلــط مباشــرة بعــد اإلخصــاب. ويعتقــد 
الباحثــون أن هــذا األمــر يعلــب دورًا فــي 
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فــي  وذلــك  صحيحــة،  كانــت  بســرطان( 
جتربــة اســتخدمت عينــات مأخــوذة مــن 

ــخص. ــن 1200 ش ــر م أكث
فــي احلقيقــة، إنــه أول اختبــار دم يقــدر 
ــواع  ــن أن ــرة م ــة كبي ــف مجموع ــى كش عل
الرئــة  ســرطان  بينهــا  مــن  الســرطان، 
واألمعــاء واملبيــض والبنكريــاس، فضــاًل 
نشــأ  حيــث  األنســجة  تشــخيص  عــن 
ــي  ــة ٩٣ ف ــك بدق ــق ذل ــد حق ــرطان، وق الس

املئــة، بشــكل عــام.
ــن ســاميون  ــا أعل ــة، كم ــة التالي ــي املرحل ف
ســتيفنز، الرئيــس التنفيــذي فــي هيئــة 
 ،NHS الوطنيــة«  الصحيــة  »اخلدمــات 
علــى  للتجربــة  الــدم  فحــص  ســيخضع 
 ،2021 العــام  مريــض منتصــف  ألــف   1٦5
ــي  ــش إس ف ــع »إن إت ــة م ــرام صفق ــد إب بع

.NHS England إجنلتــرا« 
ــدم  ــار ال ــر املشــروع أن اختب ــي حــال أظه ف
اجلديــد يعمــل أيضــًا علــى النحــو املتوقــع 
بالنســبة إلــى األشــخاص الذيــن ال يشــكون 
الفحــص  طــرح  إلــى  ســُيصار  أعراضــًا، 
ليصيــر متاحــًا الســتخدامه بشــكل روتيني.

تطويــره  مولــت  الــذي  للتحليــل،  ميكــن 

نطــاق التجــارب لتشــمل حوالــى مليــون 
مشــارك فــي عامــي 202٤ و2025.

ــات  ــن اإلصاب ــف ع ــة الكش ــد أن عملي ُيعتق
قــد  املتحــدة  اململكــة  فــي  الســرطانية 
ــن  ــل الناشــئ ع ــل اخلل ــرت بشــدة بفع تعث
جائحــة فيــروس »كورونــا«، إذ ُيقــدر أن 
ذلــك أفضــى إلــى عــدم تشــحيص مــا يصــل 
إلــى 50 ألــف شــخص مصابــن بالســرطان.

وجــد بحــث نهضــت بــه مؤسســة »ماكميالن 
 Macmillan Cancer ســابورت«  كانســر 
Support الشــهر املاضــي، أن هــذا الرقــم قــد 
يتضاعــف إلــى 100 ألــف فــي غضــون عــام، 
فــي حــال أخفقــت الســلطات فــي إعــادة 
تقــدمي كامــل اخلدمــات الصحيــة الضروريــة 
ــا املعاينــات  ــة بالســرطان، مــن بينه املتعلق
والفحــوص الطبيــة واإلحــاالت إلــى اجلهــات 
الصحيــة الالزمــة، علمــًا أنهــا ألغيــت أو 

ــا. ــًا نتيجــة كورون ــت مؤقت ُأوقف
مــن  عينهــا  اخليريــة  املنظمــة  وحــذرت 
أصيبــوا  الذيــن  األشــخاص  حتديــد  أن 
بالســرطان منــذ بدايــة الوبــاء قــد يســتغرق 

1٨ شــهرًا، فــي أقــل تقديــر.
فــي منحــى متصــل، قــال مــات هانكــوك، 

جمــع  مركــز  فــي  دم  لعينــات  أنابيــب 
الــدم التابــع للصليــب األحمــر البلجيكــي 
كورونــا  فيــروس  جائحــة  أثنــاء 

لونــوار( )رويترز- فرانســوا 
الصحيــة  »اخلدمــات  هيئــة  تعتــزم 
الوطنيــة« )أن إتــش إس( NHS فــي اململكــة 
ــار دم  ــى اختب ــارب عل ــراء جت ــدة، إج املتح
ــد  ــا يزي ــف م ــدوره أن يكتش ــي مق ــد ف جدي
ــل  ــك قب ــى 50 نوعــًا مــن الســرطان، وذل عل

ظهــور األعــراض علــى املرضــى غالبــًا.
ُســمي  الــذي  الــدم  حتليــل  ُوصــف 
لقواعــد  بأنــه »مغيــر   Galleri  »غاليــري«
ــى أن  ــات إل ــارت دراس ــا أش ــة«، بعدم اللعب
فــي وســعه التعــرف إلــى كثيــر مــن أنــواع 
ــي  ــخيصها ف ــادة تش ــب ع ــرطانية يصع س
ــل  ــن قبي ــة، م ــن اإلصاب ــرة م ــل املبك املراح
واملبيــض  والعنــق  الــرأس  ســرطانات 

واملــريء. والبنكريــاس 
تذكيــرًا، وجــد بحــث نشــرته املجلــة العلمية 
 Annals »الرائــدة »أنالــز أوف أونكولوجــي
of Oncology  فــي مــارس )آذار( املاضــي، أن 
أكثــر مــن ٩٩ فــي املئــة مــن نتائــج فحــص 
اإلصابــة  )تأكيــد  املوجبــة  اجلديــد  الــدم 

ــاعد آالف  ــرطان، إذ يس ــى الس ــة مرض رعاي
األشــخاص اآلخريــن فــي احلصــول علــى 

ســاميون. وفــق  ناجــح«،  عــالج 
ستشــمل التجريــة التــي ســتخوضها »إن 
ــف مشــارك  ــرا« 1٤0 أل ــي إجنلت ــش إس ف إت
تــراوح أعمارهــم بــن 50 و7٩ عامــًا، وال 
ــم أعــراض، إمنــا ســيخضعون  ــر عليه تظه
ثــالث  مــدى  علــى  ســنوية  دم  لفحــوص 
ســنوات، وســُيصار إلــى اختيارهــم عبــر 
جــرى  التــي  إس«  إتــش  »إن  ســجالت 

االتصــال بهــا للمشــاركة فــي التجــارب.
ــة  ــي نتيجــة فحصــه موجب أي شــخص تأت
بالســرطان،  باإلصابــة  يتصــل  مــا  فــي 
للخضــوع  إس«  إتــش  »إن  إلــى  ســُيحال 

ملزيــد مــن الفحــوص الطبيــة.
ــد لـــ 25  ــدم اجلدي ــك ســُيقدم فحــص ال كذل
أعــراض  يعانــون  آخريــن  شــخص  ألــف 
ســرطان محتمــل، مــن أجــل تســريع عمليــة 
ــم  ــد إحالته ــك بع ــم، وذل ــخيص حاالته تش

ــاد. ــو املعت ــى النح ــفى عل ــى املستش إل
مــن املتوقــع أن تظهــر نتائــج تلك الدراســات 
بحلــول عــام 202٣، وإذا كانــت احملصلــة 
إيجابيــة، ســيلجأ املعنيــون إلــى توســيع 

شــركة »غريــل« األميركيــة، أن يســاعد »إن 
إتــش إس« فــي حتقيــق هدفهــا املتمثــل فــي 
زيــادة نســبة أنــواع الســرطان املكتشــفة 
مــن  وهــي خطــوة  مبكــرة،  مرحلــة  فــي 
شــأنها أن تشــكل مفتاحــًا خلفــض الوفيــات 

ــالد. ــي الب ــرطان ف ــن الس ــة ع الناجم
إصابتهــم  ُشــخصت  الذيــن  املرضــى 
لديهــم  األولــى،  املرحلــة  فــي  بالســرطان 
أضعــاف   10 إلــى  بــن خمســة  مــا  عــادة 
ــة  ــاة، مقارن ــد احلي ــى قي ــاء عل فرصــة للبق
ــي  ــم ف ــرطان لديه ــف الس ــن اكتش ــع الذي م

الرابعــة. املرحلــة 
وقــال ســاميون فــي هــذا الصــدد، »فيمــا 
ــأ الســار فــي أن جنــاة املرضــى  يتمثــل النب
ــتوى  ــى مس ــت اآلن إل ــرطان وصل ــن الس م
قياســي، يوميــًا ُيشــخص أكثــر مــن 1000 

شــخص باإلصابــة بالســرطان«.
املبكــر،  »االكتشــاف  قائــاًل،  وأردف 
التــي  احلــاالت  إلــى  بالنســبة  خصوصــًا 
يصعــب عالجهــا، مثــل ســرطان املبيــض 
كثيــر  إنقــاذ  علــى  قــادر  والبنكريــاس، 
الــدم  الختبــار  ميكــن  لــذا  األرواح،  مــن 
الواعــد )اجلديــد( أن يقلــب املوازيــن فــي 

فــي  »نبنــي  البريطانــي،  الصحــة  وزيــر 
لتشــخيص  صناعــة  املتحــدة  اململكــة 
فقــط  ليــس  عامليــًا،  رائــدة  األمــراض 
ــراض  ــًا ألم ــا أيض ــا« إمن ــروس »كورون لفي

أخــرى«.
وتابــع متحدثــًا عــن الفحــص »الثــوري«، 
»ســيعطينا اختبــار الــدم اجلديــد املثيــر 
ــن شــركة  ــول م ــذا املم ــد ه ــام والرائ لالهتم
»غريــل« Grail، أداة أخــرى ملنــح مزيــد مــن 
النــاس أفضــل فرصــة للبقــاء علــى قيــد 
احليــاة، مــا يبــن كيــف أن اململكــة املتحــدة 
اســتخدام  فــي  الطريــق  قيــادة  تواصــل 
ملســاعدة  املبتكــرة  العالجــات  أحــدث 

املرضــى«.
ــه  ــزًا علي ــخصًا عزي ــا ش ــر من ــرف كثي »يع
حــارب الســرطان، وقــد شــاهد عــن كثــب 
التأثيــر الــذي يتركــه هــذا املــرض الفتــاك«، 

ــال هانكــوك. ــا ق ــى م عل
نــووي  حمــض  عــن  االختبــار،  يبحــث 
ــون خــارج  ــي )دي أن أي( حــّر، أي يك وراث
اخلاليــا )يــدور بشــكل حــّر فــي دم األم وال 
يوجــد داخــل خليــة(، ويكــون متســربًا مــن 

ــدم. ــرى ال ــى مج ــة إل األورام اخلبيث

بريطانيا تختبر تحليل دم »ثوريًا« يكشف 

أكثر من 50 سرطانًا 
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ــن التدخــن  ــط ب ــي ترب ــن الدراســات الت ــد م توجــد العدي
ــد ُنشــر بحــث  ــاة اإلنســان فق ــرة متــس حي وأمورســلبية كثي
فــى األكادمييــة األمريكيــة لعلــم النفــس واإلدمــان  بينــت فيــه 
قــوة الرابــط بــن التدخــن ونوعيــة حيــاة اإلنســان، وكشــفت 
وجــود رابــط بــن انخفــاض نوعيــة حيــاة اإلنســان واإلحبــاط 
وبــن القــدرة علــى التخلــص مــن عــادة التدخــن ، كمــا أن 
هنــاك رابــط بــن ضعــف نوعيــة احليــاة وبــن عــدد الســجاير 
املســتهلكة  يوميــا ، وملــا كان مقيــاس نوعيــة احليــاة هــو 

ــى  ــه عل ــوم صحــة اإلنســان وقدرت ــاس يعكــس عم مقي
ــع  ــي م ــش اإليجاب ــاة والعي ــتمتاع باحلي االس

مجتمعــه ، ملــا كان مقيــاس احليــاة كذلــك 
ــة  ــال إرادي ــار ال ــى اآلث ــل عل ــذا دلي فه

التــي يتركهــا التدخــن علــى الفــرد 
واملجتمــع. وقــد بينــت دراســة 
املكتبــة  فــي  ُنشــرت  أخــرى 
األضرارالصحيــة  االمريكيــة 
يســببها  التــي  الكبيــرة 
أشــكاله  بجميــع  التدخــن 
تلــك  أهــم  اجلــدول  ويبــن 

اجلهــاز  علــى  األمــراض 
والشــراين«  »القلــب  الــدوري 

فيســاعد علــى اإلصابــة باالنتفــاخ 
الشــراين  وأمــراض  الشــرياني 

التاجيــة واجللطــات وأمــراض األوعيــة 
الطرفيــه وكلهــا أمــراض خطيــرة علــى صحــة 

االنســان وعلــى الرئــة كمــا يســبب أمــراض الرئــة املزمنــة 
والربــو وااللتهابــات الرئويــة كمــا أن التدخــن مرتبــط بأمراض 
عامــة كثيــرة ولــه ارتبــاط بوفيــات االجنــة وهشاشــة العظــام 
والتدخــن مرتبــط بعشــرة أمــراض ســرطانية علــى األقــل 
أهمهــا الرئــة واحلنجــرة واملــريء واملصانــع والرحــم وغيرهــا، 
وهــذه االمــراض التــي تؤثــر علــى صحــة االنســان شــكلت 
ــال  ــي مج ــن ف ــى العامل ــة ، عل ــرت الدراس ــا ذك ــئولية  كم مس
التوعيــة مــن أجــل تفعيــل حتركاتهــم حملاربــة آفــة التدخــن.
ــراس  ــث )ف ــرها  الباح ــة نش ــة  محكم ــة علمي ــي دراس وف

فريــدرك ( عــام 201٨ ربــط فيهــا بــن الســيجارة االلكترونيــة 
الدمويــة  اجللطــات  وخطــورة  الشــراين  تصلــب  وبــن  
وارتفــاع ضغــط الــدم وكان الرابــط بينهــم قــوي وهــو يعكــس 
زيــادة نســبة الوفيــات بــن الشــباب بســبب تصلــب الشــراين 

ــجايرااللكترونية.  ــا الس ــن ضمنه ــن وم ــة للتدخ كنتيج
وفــي دراســة اخــرى حديثــة صــدرت عــام 2020 بواســطة 
ــط  ــا أن األخيرمرتب ــوت( اســتنتج فيه الباحــث )ســتماتيا باب
بقــوة بالتهــاب األمعــاء، والــذي يعانــي منهــا كثيــرون وســبب 
ــي  ــاء املخاط ــي الغش ــف ف ــبب ضع ــن يس ــك أن التدخ ذل
ــاز املناعــي  ــى اجله ــك عل ــر كذل لألمعــاء ، ويؤث
احملــارب لاللتهابــات، وفــي دراســة أخــرى 
للباحــث )وي(  عــام 201٩ كشــف فيهــا 
ــة  ــات الرئ ــن التهاب ــط ب ــوة الراب ق
واظهــرت  والتدخــن  املزمنــة 
بــن  عالقــة  وجــود  الدراســة 
وســرطان  االلتهابــات  تلــك 
الرئــة ممــا يكشــف أهــم أســباب 
ــات الســرطانية   ــادة اإلصاب زي
املجتمعــات  فــي  والوفيــات 

ــن. ــا التدخ ــزداد فيه ــي ي الت
وفــي دراســة هامــة نشــرت 
)كلييــر  بواســطة   201٩ عــام 
التغييــرات  فيهــا  كشــف   ) برنــس 
وال  التدخــن  ُيحدثهــا  التــي  اجلينيــة 
ــدي ان  ــي ال ــن ف ــة املثيل ــرات صبغ ــيما تغيي س
اي DNA وهــو مــا يعكــس التأثيــرات املزمنــة للتدخــن وهــذه 
ــى  ــه التدخــن عل ــذي ُيحدث ــق اخلطــر ال الدراســة تكشــف عم
 جينــات االتيــان ومــدى أهميــة االبتعــاد عــن التدخــن اساســا
ورغــم كثــرة الدراســات التــي تتنــاول مضــار التدخــن والتــي 
بلغــت حوالــي 52 الــف دراســة علــى صفحــة املكتبــة االمريكيــة 
)البــاب مــد Pub Med( اال ان البحــوث العلميــة لــم تنجــح حتــى 
ــة  ــة ناجح ــط قوي ــع خط ــدول بوض ــن ال ــر م ــاع كثي االن باقن
الظاهــرة  املفيــدة لهــذه  القوانــن  التدخــن وســن  حملاربــة 

القاتلــة.

توضح العالقة بين التدخين ونوعية حياه االنسان
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فــي  البكتيريــا  أنــواع  بعــض  وجتــد 
للعيــش،  مناســبة  بيئــة  املدخــن  فــم 
ــد  ــرص تواج ــز ف ــي تعزي ــاهم ف ــد تس وق
ميكروبــات مســببة ألمــراض قــد تتجــاوز 

اللثــة. التهابــات 
أوهايــو  جامعــة  مــن  باحثــون  ووجــد 
ــهر  ــة أش ــرور ثالث ــد م ــه بع ــة أن األميركي
فــم  يصبــح  اليومــي،  االســتخدام  مــن 
ــة مرتبطــة  ــات دقيق ــا لكائن املدخــن مرتع
إلــى  تــؤدي  وقــد  األســنان،  بســقوط 
أمــراض القلــب والرئــة فيمــا لــو لــم تتــم 

. معاجلتهــا
وأرجــع العلمــاء الســبب إلــى الســوائل 
اإللكترونيــة  الســيجارة  تقــوم  التــي 
بتســخينها ومــن ثــم تبخيرهــا ليقــوم 

فمــه. املدخــن بســحبها عبــر 
ــر  ــداء كبي ــو اعت ــي ه “التدخــن اإللكترون
ــر  ــة، ويحــدث التغيي ــة الفموي ــى البيئ عل
)فــي طبيعتهــا( بشــكل كبيــر خــالل فتــرة 
البروفيســور  قــال  قصيــرة«،  زمنيــة 
ــي  ــث ف ــق البح ــن فري ــار م ــا كوم بورنيم

جامعــة أوهايــو.
وخــالل الدراســة، جمــع العلماء عينــات 
مــن اللثــة لــدى 123 شــخصا ال تظهــر 
ألمــراض  حاليــة  أعــراض  أي  عليهــم 

فمويــة.
ــي  ــن مدخن ــث 25 م ــة البح ــملت عين وش
ــر  ــخصا غي ــة، و25 ش ــجائر التقليدي الس
الســابقن،  املدخنــن  مــن  و25  مدخــن، 
و20 مــن مدخنــي الســجائر اإللكترونيــة، 
باإلضافــة إلــى 28 مــن املدخنــن الذيــن 
اإللكترونيــة  الســجائر  يســتخدمون 

ســويا. والتقليديــة 
الذيــن  املدخنــن  أن  الدراســة  ووجــدت 
إلــى  التقليديــة  الســجائر  حتولــوا مــن 
ضــارة  بكتيريــا  يحملــون  اإللكترونيــة 
بشــكل أكبــر مــن أقرانهــم الذيــن يدخنــون 

فقــط. التقليديــة  الســجائر 
)التقليــدي(  التدخــن  “إذا توقفــت عــن 
بــدال  اإللكترونــي  بالتدخــن  وبــدأت 
عــن ذلــك، فأنــت ال تعــود إلــى الوضــع 
إلــى  تتحــول  بــل  الصحــي،  البكتيــري 
ــد  ــذي ق ــي«، ال ــن اإللكترون ــع التدخ وض

أكثــر ضــررا بحســب كومــار. يكــون 
ــول  ــك بالتح ــور، فإن ــب البروفيس وبحس
»ال  اإللكترونيــة  الســيجارة  إلــى 
تســدي إلــى نفســك معروفــا باســتخدام 
ــن  ــف التدخ ــة لوق ــيجارة اإللكتروني الس

)التقليــدي(”. وشــملت عينــة الدراســة 
بالتدخــن،  عهــد  حديثــي  أشــخاصا 
ــراوح أعمارهــم  ــا، وتت يدخنــون إلكتروني
واســتخدموها  عامــا،  و35   21 بــن  مــا 
ــى 12  ــة إل ــن أربع ــا ب ــت م ــرة تراوح لفت

شــهرا.
علــى  العلمــاء  اهتمــام  جــل  وانصــب 
اكتشــاف أن امليكروبــات حفــزت اســتجابة 
معينــة مــن اجلهــاز املناعــي خلقــت طبقــة 

ــم. ــاط لديه ــبيهة باملخ ــة ش هالمي
مــن  جــزءا  االســتجابة  هــذه  وتعتبــر 
جتــاوب التهابــي مدمــر، حيــث يتــم حتفيز 
البكتيريــا  قبــل  مــن  املناعــي  اجلهــاز 
ــدوره. ــا ب ــه، ليحــاول محاربته ــة ل الغازي
ونتيجــة لذلــك التجــاوب اخلطيــر، قــد 
يصبــح رد فعــل اجلهــاز املناعــي قــادرا 

علــى التســبب بضــرر للجســد.
علــى  العثــور  مت  آخــر،  جانــب  وعلــى 
بروتينــات يتــم تكوينهــا عندمــا يكــون 
اجلهــاز املناعــي فــي وضــع االســتعداد 
ويقــول  التهابيــة.  اســتجابة  إلنتــاج 
العلمــاء إن هــذا األمــر يزيــد احتمــاالت 

كبيــر. بشــكل  باألمــراض  اإلصابــة 
أن  إلــى  كومــار  البروفيســور  ويلفــت 
ــت  ــى وإن كان ــة، حت ــجائر اإللكتروني الس
خاليــة مــن النيكوتــن، لهــا تأثيــر ســلبي 
كبيــر »علــى املجتمعــات البكتيريــة التــي 

)لهــا(”. أجســامنا أصدقاء  تعتبرهــا 
ــام بضــرورة  ــراء بشــكل ع وينصــح اخلب
جتنــب التدخــن بكافــة أشــكاله، التقليدية 
واإللكترونيــة، ملــا لــه مــن مضــار ســلبية 

علــى صحــة اإلنســان.

دراسة تكشف بالتفصيل
التغييرات التي تحدثها السيجارة 

اإللكترونية في فم المدخن

توصلت دراسة أميركية حديثة إلى 
أن تدخني السجائر اإللكترونية لفترة 

ال تتعدى بضع أشهر قادر على التسبب 
بتطور أنواع خطرة من البكتيريا، مرتبطة 
مبشاكل صحية جدية كأمراض القلب 
واللثة وسرطان الفم، وفقا لصحيفة 

“ديلي ميل”.
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ولكـــن التدخـــن ال يـــؤدي فقـــط إلـــى خلـــق مشـــكالت 
داخليـــة ، بـــل إنـــه يضـــر أيضـــا باملظهـــر البدنـــي اخلارجـــي 
ـــال  ـــرآة الصحـــة واجلم ـــذي هـــو م ـــد ال وأهـــم عناصـــره اجلل
والشـــباب لـــدى اإلنســـان ال ســـيما املـــرأة التـــي تهتـــم 
بفطرتهـــا مبظهرهـــا اخلارجـــي وشـــبابها وصحـــة جلدهـــا 
ويعمـــل التدخـــن علـــى إضعـــاف خاليـــا اجللـــد حيـــث يقلـــل 
ـــذي  ـــرة ، وال ـــى البش ـــل إل ـــي تص ـــجن الت ـــة األكس ـــن كمي م

بـــدوره يـــؤدي إلـــى الشـــيخوخة املبكـــرة.
وميكـــن أن يغيـــر تدخـــن الســـجائرمن املظهـــر بطـــرق 
أخـــرى كثيـــرة أيضـــا، وهنـــا نســـتعرض عـــدد مـــن املؤثـــرات 

التـــى يخلفهـــا التدخـــن علـــى البشـــرة:

التّوُرمات 
ـــر  ـــال، تظه ـــد لي ـــوم جي ـــى ن ـــول عل ـــدم احلص ـــد ع ـــادة عن ع
انتفاخـــات حتـــت العينـــن فـــي اليـــوم التالـــي لكـــن ســـرعان 
ــل  ــن تخيـ ــة ولكـ ــد الراحـ ــات بعـ ــك التورمـ ــى تلـ مانختفـ
أن تصبـــح  هـــذه التورمـــات مالزمـــة لـــِك ودائمـــة حتـــت 
ــي  ــن فـ ــببه التدخـ ــا يسـ ــذا مـ ــت. هـ ــوال الوقـ ــك طـ عينيـ

صحتـــك .

اكتشاف خطر جديد للنيكوتين
ـــا ، بســـبب  ـــوم عموم ـــون مـــن اضطـــراب الن ـــي املدخن ويعان
ــى  ــؤدي إلـ ــا يـ ــم، مـ ــاء نومهـ ــال أثنـ ــن ليـ نقـــص النيكوتـ
ـــر  ـــن بشـــكل أكب ـــة وجـــود االنتفاخـــات حتـــت العين مالحظ

ـــت. ـــرور الوق ـــع م م

 التجاعيد المبكرة
ميكـــن للتدخـــن أن يســـّرع شـــيخوخة البشـــرة، مـــا يســـاهم 
فـــي ظهـــور التجاعيـــد. بســـبب مـــا حتتويـــه الســـيجارة مـــن 
ــم  ــا اجلسـ ــة التـــي ميتصهـ ــواد الكيماويـ ــن املـ ــرات مـ عشـ
ــاك  ــببة إنهـ ــد مسـ ــالل اجللـ ــن خـ ــرق مـ ــع العـ ــرز مـ وتفـ
خاليـــا اجللـــد وظهـــور التجاعيـــد ، تلـــك التجاعيـــد التـــي 

هـــي مخيفـــة للمـــرأة ال ســـيما إذا ظهـــرت قبـــل أوانهـــا .
ــا  ــا، كلمـ ــا يوميـ ــي تدخنهـ ــجائر التـ ــدد السـ ــا زاد عـ وكلمـ
أن   ، كمـــا  البشـــرة  علـــى  إضافيـــة  جتاعيـــد  ظهـــرت 
ــق  ــبب ضيـ ــد يسـ ــجائر قـ ــي السـ ــود فـ ــن املوجـ النيكوتـ
ـــي يضعـــف  ـــد ، وبالتال ـــات اجلل ـــي طبق ـــة ف ـــة الدموي األوعي
ـــواد  ـــجن وامل ـــة األكس ـــل كمي ـــرة وتق ـــي البش ـــدم ف ـــق ال تدف

ــة. ــاء رطبـ ــا للبقـ ــي حتتاجهـ ــة التـ املغذيـ

 اصفرار البشرة  
يجـــري امتصـــاص النيكوتـــن املوجـــود فـــي دخـــان 

املخاطيــــــة  والبطانـــة  اجللــــــد  عبـــر  السيجــــــارة، 
للفـــم واألنـــف، ويرافـــق ذلـــك أيضـــا رائحـــة مزعجـــة ، 
باإلضــــــافة إلـــى تلـــون البشـــــرة بلـــون يحاكـــي االصفـــرار 

ــت. املقيـ

 عدم التئام الجروح بسرعة
يعتمـــد التئـــام اجلـــرح علـــى األكســـجن ، حيـــث يتيـــح 
ـــن  ـــل التدخ ـــا ، ويقل ـــادة بنائه ـــا وإع ـــالح اخلالي ـــك إص ذل
مـــن كميـــة األكســـجن الـــذي يدخـــل املناطـــق املصابـــة ، 

ألنـــه يضيـــق األوعيـــة الدمويـــة.

 فقدان النضارة 
ـــة  ـــع العناي ـــي م ـــاص وطبيع ـــج خ ـــرة بتوه ـــع البش تتمت
ـــة  ـــح جاف ـــا تصب ـــن، فإنه ـــت تدخ ـــن إذا كن ـــة، ولك املنتظم
ــى  ــجائر علـ ــان السـ ــوي دخـ ــراق ، ويحتـ ــة اإلشـ وعدميـ
ـــي  ـــجن ف ـــل األكس ـــل مح ـــذي يح ـــون، ال ـــيد الكرب أول أكس
اجللـــد كمـــا يحـــل مـــكان العناصـــر الغذائيـــة الرئيســـية 
مبـــا فـــي ذلـــك فيتامـــن C، الـــذي يســـاعد علـــى حمايـــة 

وإصـــالح تلـــف اجللـــد.

 إضافة سنوات لمظهرك
ـــم ملحوظـــة بشـــكل  ـــة حـــول الف ـــح اخلطـــوط الدقيق تصب
متزايـــد عنـــد التدخـــن، ولكـــن الضـــرر ال ينتهـــي عنـــد هـــذا 
ـــة  ـــول اجلبه ـــد ح ـــن اجلل ـــف النيكوت ـــث يضع ـــد، حي احل
ــات أن  ــرت الدراسـ ــدر، وأظهـ ــة والصـ ــن والرقبـ والعينـ
التدخـــن يّســـرع عمليـــة الشـــيخوخة بســـرعة كبيـــرة، 
بحيـــث يبـــدو النـــاس فـــي املتوســـط   أكبـــر بعامـــن ممـــا 

ـــع. ـــي الواق ـــه ف ـــم علي ه
وقـــد حـــّذر كثيـــر مـــن أطبـــاء التجميـــل مـــن عـــدم قدرتهـــم 
ــة فـــي  ــد بالصـــورة املطلوبـ ــر اجللـ علـــى حتســـن مظهـ
ـــط  ـــس فق ـــن لي ـــن ، فالتدخ ـــتمراراملرأة بالتدخ ـــة اس حال
ـــي إصـــالح  ـــة ف ـــى صعوب ـــؤدي إل ـــل أيضـــا ي ـــد ب يضراجلل

ـــه . عيوب

ــر متألـــق،  ــرأة إذا كنـــت ترغبـــن فـــي مظهـ ــي املـ عزيزتـ
شـــباب دائـــم يتناســـب مـــع عمـــرك أو حتـــي مظهـــر ينقـــص 
ــدم التدخـــن، أو  ــى عـ ــي هـ ــوة األولـ ــرك فاخلطـ ــن عمـ مـ
مخالطـــة املدخنـــن ، وإذا كنـــت مـــن املدخنـــات فتوقفـــت 
اليـــوم فإنـــك إن لـــم تفعلـــي ســـتجدين نفســـك أكبـــر 
مـــن قريناتـــك ولـــن ينفعـــك حتـــي عمليـــات التجميـــل، 
فالتدخـــن يجعـــل جلـــدك جلـــدك كالبيـــت اخلـــراب ال 

ينفـــع معـــه اصـــالح . 
ونضارة البشرة 

التدخني
التدخني 

يشكل خطرا كبيرا على القلب 
والرئتني والدماغ، وهو سبب رئيسى 

لكثير من األمراض السرطانية باإلضافة 
إلى دوره في اإلصابة باألمراض النفسية 

وعالقته بزيادة مخاطر األمراض 
الفيروسية ومنها كورونا.
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االستعداد الوراثي للتدخين:
هنــاك دراســة تؤكــد صحــة االعتقــاد بوجــود تاريــخ عائلــي 
لتعاطــي التبــغ بــن العديــد مــن املدخنــن، ونفــس الشــيء 
ينطبــق علــى اســتخدام التبــغ، وقــد أشــارت الدراســات إلــى 
أن االســتعداد الوراثــي الســتقالب النيكوتــن أو الدوبامــن 
بشــكل مختلــف يكــون قــوي جــدا لــدى االطفــال الذيــن 

لديهــم تاريــخ عائلــي فــي تدخــن الســجائر والتبــغ.

مخاطر التدخين السلبي الا إرادي:
حتــى إذا لــم يدخــن الطفــل أو املراهــق الســيجارة بشــكل 
مباشــر، يبقــى هــؤالء الصغــار عرضــة لإلصابــة بأمــراض 

متعــددة مرتبطــة بتدخــن اباؤهــم وأمهاتهــم، حتــى لــو لــم 
ــان  ــى الدخ ــن، يبق ــاء التدخ ــم أثن ــن أبنائه ــن م ــوا قريب يكون
ــاك  ــة أن هن ــم معرف ــن امله ــال وشــعرهم. م ــس االطف ــى مالب عل
نســبة تصــل الــى 31 % مــن أســباب مــوت األطفــال تعــود 
الى التدخــن الســلبي الــال إرادي او مبعنــى اقــرب استنشــاقهم 
ــد تعرضــت  الدخــان املنبعــث مــن الســجائر بشــكل يومــي، وق
العديــد مــن األبحــاث والدراســات الــى موضوع التدخن الســلبي 
الــال إرادي ومخاطــره علــى األطفــال بشــكل خــاص، وقــد أشــارت 
بعــض الدراســات إلــى أن التعــرض للدخــان الســلبي الــال إرادي 
يضــع األطفــال فــي خطــر لإلصابــة مبشــاكل صحيــة خطيــرة.
وتشــمل أمــراض الربــو احلــاد ومشــاكل الضيــق فــي التنفــس 

باالضافــة الــى االصابــة بالتهابــات األذن، ويرجــع ذلــك إلــى أنــه 
يتــم متريــر املــواد الكيماويــة املوجــودة فــي دخــان الســجائر 
إلــى الرئتــن ومجــرى التنفــس لــدى األطفــال، ولعــل املصــدر 
دخــان  هــو  إرادي  الــال  الســلبي  للتدخــن  األكثــر شــيوعا 
الســجائر الــذي أصبــح منتشــرا حولنــا فــي كل مــكان فــي 
ــزل اي  ــزل )اذا كان االب او االم مدخنــن( وفــي خــارج املن املن

ــخ. ــي الشــوارع ووســائل املواصــالت و… ال ف

 مخاطر التدخين السلبي الا إرادي على األطفال:
تشــير الدراســات الــى ان االطفــال الذيــن يتعرضــون للتدخــن 
الســلبي الــال إرادي تكــون رئاتهــم أصغــر مــن األطفــال الذين ال 

يستنشــقون التدخن الســلبي الــال إرادي، وهــم أكثــر عرضــة 
ايضــا لإلصابــة بالتهــاب الشــعب الهوائيــة وااللتهــاب الرئــوي.
ثبــت ايضــا ان الســعال أكثــر شــيوعا فــي األطفــال الذيــن 

إرادي. الــال  الســلبي  يستنشــقون التدخن 
ميكــن أن يؤدي التدخــن الســلبي الــال إرادي إلــى حــدوث 
نوبــة ربــو عنــد الطفــل، وميكــن لنوبــة الربــو احلــادة أن 

تعــرض حيــاة الطفــل للخطــر.
علــى  ايضــا  إرادي خطــر  الــال  الســلبي  ميثل التدخــن 
احليوانــات األليفــة، ومــن املمكــن أن يــؤدى إلــى تســممها.
التدخــن الســلبي الــال إرادي يزيــد بالتالــي مــن خطــر ممارســة 

الطفــل لهــذه العــادة فــي املســتقبل القريــب.

ال غرابة في أن اآلباء 
لهم التأثير األكبر على حياة أطفالهم، ألن 

األطفال دائما ما يبحثون عن قدوة حسنة يقتدون 
بها في كل تصرفاتهم وأفعالهم داخل البيت وخارجه. وفي 

إطار ذلك قد وجد تقرير حديث أن هناك عالقة متبادلة قوية 
بني عادات تدخني الوالدين وقرارات أطفالهم بشأن التدخني في 

املستقبل. فإذا رأى الطفل أحد الوالدين وهو يدخن، فقد يقوم هو أو 
هي بدورها بعمل الشيء ذاته، ألن عقله في هذا الوقت يقوم بتطبيع 

السلوك واعتباره امانا وخاليا من املخاطر، كما ثبت أن مشاهدة 
األطفال ألحد الوالدين يشارك في التدخني كنشاط اجتماعي 
يجعل التدخني أكثر جاذبية بالنسبة لألطفال، باإلضافة إلى 
ما سبق فإذا كان األهل يدخنون، فمن األصعب أن يكون 

لديهم أي مصداقية عندما يطلبون من أطفالهم 
االمتناع عن التدخني.

مخاطر التدخني الال إرادي
وتأثيرها علي البالغين واألطفال

صحة
طفلك
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 تأثير التدخين السلبي الا إرادي على الدماغ:
لتعاطــي  الوطنــي  نشــرها املعهد  دراســة  أظهــرت 
املخــدرات )NIDA(، أن التعــرض للتدخــن الســلبي الــال 
إرادي، مثــل ان يتعــرض شــخص فــي ســيارة مغلقــة 
يدخنــه  الــذي  الســيجار  مــن  الصــادر  الدخــان  الــى 
ــرة  ــان مباش ــر الدخ ــن أن يؤث ــن املمك ــر، م ــخص آخ ش
ــدث  ــا يح ــل مل ــر مماث ــذا التأثي ــون ه ــاغ، ويك ــى الدم عل
فــي دمــاغ الشــخص الــذي يقــوم بالتدخــن. فــي الواقــع، 
يثيــر التعــرض لهــذا الدخــان الســلبي الــال إرادي الرغبــة 

الشــديدة لــدى املدخنــن.
تظهــر هــذه النتائــج أنــه حتــى التعرض احملــدود للدخان 
الســلبي الــال إرادي يوفــر مــا يكفــي مــن النيكوتــن 
للدمــاغ لتغييــر وظيفتــه، وقــد يــؤدي التعــرض املزمــن 
أو الشــديد إلــى ارتفــاع مســتويات النيكوتــن فــي املــخ، 
وهــو مــا قــد يفســر ســبب أن التدخن الســلبي الــال إرادي 

يزيــد مــن التعــرض خلطر اإلدمــان علــى النيكوتــن. 

 تأثير التدخين السلبي الا إرادي 
على البالغين:

> يسبب أمراض القلب.
> يسبب سرطان الرئة في البالغن غير املدخنن.

> تسبب ما يقرب من 50،000 حالة وفاة في السنة.
> من املمكن ايضا ان يسبب اعراض االنسحاب.

> مــن املمكــن أن يخفــض التدخــن الســلبي الــال إرادي 
نســبة اخلصوبــة لــدى الرجــال، وبالتالــى يضعــف مــن 

قدرتهــم علــى اإلجنــاب.

كيف يؤثر التدخين السلبي الا إرادي اقتصاديا؟
يبــدأ ســعر علبــة الســجائر مــن 4.96 دوالر، بالنســبة 
للمدخــن العــادي، تكلــف العادة مــن 1810.40 إلــى 5292.50 
دوالر ســنويًا، لــك أن تتخيــل كيــف ميكــن اســتخدام هــذه 
األمــوال لتحســن نوعيــة حيــاة اولئــك االشــخاص- ناهيــك 

عــن حيــاة الذيــن مــن حولهــم.
 

ماذا نفعل لحماية أطفالنا؟
ــاعدة  ــا ملس ــك فعله ــي ميكن ــور الت ــن األم ــد م ــاك العدي هن
ــال  ــي والســلبي ال ــم مــن التدخــن االيجاب ــا وحمايته ابنائن

ــي: ــا يل ــا فيم ــددا منه ــر ع إرادي أيضــا، ونذك
ــب  ــر، جتن ــة األم ــي بداي ــات ف ــاء واألمه ــى اآلب ــب عل - يج
التدخــن داخــل املنــزل، مــع ضــرورة طلــب عــدم التدخــن 

ــى املنــزل. فــي املنــزل مــن القادمــن ال
- علــى اجلميــع ان يلتــزم بعــدم التدخــن داخــل الســيارة 
احترامــا جلميــع  األخــرى،  املغلقــة  األماكــن  أو  املغلقــة 

األفــراد املتواجديــن حولنــا.
- يلــزم إبعــاد األطفــال واحلوامــل عــن املناطــق التــي يوجد 

ــا تدخن. به
- يجــب علــى املســؤولن العمــل علــى إيجــاد أركان خاصــة 

للمدخنــن وخاصــة فــي األماكــن العامــة واملطاعم. 
- مــن الضــروري مراقبــة ســلوك األبنــاء بشــكل غيــر 
مباشــر ملعرفــة املخاطــر التــي حتيــط بهــم واملشــاكل التــي 

ــا. ــي حله ــاهمة ف ــم واملس تقلقه
- يجــب علــى املشــرعن واملســؤولن فــرض عقوبــات علــى 

كل مــن يقــوم بالتدخــن فــي أماكــن مغلقــة.
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ــرى مــن جــراء الضرائــب  ــدول الكب ــه ال ــذي حتقق ــا أن مجمــوع الدخــل ال كم
ــق  ــي ُتنف ــوال الت ــن األم ــر م ــل بكثي ــو أق ــن ه ــاج التدخ ــى إنت ــة عل الباهظ
ملعاجلــة األمــراض الناجتــة عنــه، وإنــه مــن الهــام معرفــة أن اآلثــار املدمــرة 
ــاب، وال  ــن الش ــرن، يدخ ــع ق ــد رب ــٍح، إال بع ــكٍل واض ــر بش ــن ال تظه للتدخ
ــدأ  ــر تب ــا أو أكث ــد ُمضــي عشــريَن عاًم ــن بع ــل بنفســه، لك ــاذا يفع ــدري م ي

ــور. ــي الظه ــن ف ــة للتدخ ــار الضخم اآلث
 وللتدخــن تأثيــره علــى قــدرات ووظائــف أعضــاء اجلســم، فآثــاره الضــارة 
كثيــرٌة وخطيــرٌة، فالتدخــُن يصيــب اإلنســان بالكثيــر مــن األمــراض املزمنــة 
ــر  ــال غي ــة أمث ــي ثماني ــن ه ــد املدخن ــرطان عن ــبة الس ــرطانات، فنس والس
ــال ال  ــى ســبيل املث ــا عل ــي منه ــن األضــرار والت ــك م ــر ذل ــى غي ــن، إل املدخن

احلصــر:
 

)1( أن عمــر الشــراين وتصلبهــا يتأثــر بــه، فلــو دخــن الشــخص فــي اليــوم 
ــد أظهــرت  ــا ، وق ــًة لنقــص مــن عمــره خمــس ســنوات تقريًب عشــرين دخان
دراســة أن التدخــن ملــدة طويلــة يقصــر مــن عمــر املدخــن مــن7-1 ســنوات.

 
)2( التدخــن يــؤدي إلــى ضعــف الذاكــرة، وكثــرة النســيان، وفتــور النشــاط 

العقلــي، فغيــر املدخــن أذكــى مــن املدخــن، وأســرع اســتجابة منــه.
 

)3(كمــا يضعــف التدخــن الوظائــف التنفســية، ويــؤدي إلــى التهــاب األنــف، 
والبلعــوم املزمنــن، وإلــى التهــاب احلنجــرة، والقصبــات الرئويــة.

 
)4( باإلضافــة إلــى أن معظــم اإلصابــات القلبيــة، والوعائيــة القاتلــة تعــود 

إلــى التدخــن.
 

ــط، ويســبب  ــد هرمــون التجل ــدم، ويزي ــد ســكر ال ــه يزي ــا أن )5( كم
ــا فــي العصــب  ــان، والتهاب ــا فــي األجف ــا فــي امللتحمــة، وجفاف التهاب
البصــري، كمــا يــؤدي إلــى تســمم اخلليــة الكبديــة، وقصــور الكبــد.

 
)6( الدخــان أحــد أكبــر أســباب إصابــة الرجــل بالضعــف اجلنســي، 

وتشــوه النطــف، ويــؤدي إلــى العقــم عنــد الرجــال والنســاء.
 

)7( باإلضافــة إلــى أن أكثــر حــاالت اإلجهــاض واإلمــالص - والدة 
ــل األوان،  ــوالدة قب ــو ســبب ال ــا - بســبب الدخــان، وه ــن ميت اجلن
ــع بســبب األم املدخنــة، أمــا التشــوهات  ضَّ ونقــص الــوزن، ووفــاة الرُّ
اخللقيــة، والوفــاة فــي املهــد، وربــو األطفــال، والصمــم؛ فكلــه ُيعــزى 

إلــى األم املدخنــة.
 

)8( ثــم أضــف إلــى كل مــا ســبق أن املدخــن ال يقصــر ضــرر التدخــن 
علــى نفســه، بــل يضــر بهذا مــن حولــه مــن زوجــة، وأوالده، وزمالءه.

 
وتســائل املرصــد كيــف بعــد كل هــذا الضــرر تأتــى الشــريعة بإقــراره 

أو بإباحتــه؟! كيــف وكل ضــار فــي اإلســالم محــرم؟!
فالتدخن محرم شرًعا، وذلك من وجوه:-

الرأي الشريع باإلسالم » كل ما هو ضار محرم« 
 )1( فاإلســالم حــرم كل ضــارٍّ بصحــة اإلنســان، فقــد قــال تعالــى  ﴿
ــًا ﴿ ــال أيض ــَث﴿ ، وق َباِئ ــُم اخْلَ ُم َعَلْيِه ــرِّ ــاِت َوُيَح َب يِّ ــُم الطَّ ــلُّ َلُه َوُيِح

ــاَدَة  ــْن ُعَب ــاُت﴿ ، وَع َب يِّ ــُم الطَّ ــلَّ َلُك ــْل ُأِح ــْم  ُق ــلَّ َلُه ــاَذا ُأِح ــَأُلوَنَك َم َيْس
َم، َقَضــى َأْن اَل  ــى اهلُل َعَلْيــِه َوَســلَّ ِ َصلَّ اِمــِت، »َأنَّ َرُســوَل اهللَّ ْبــِن الصَّ

ــَراَر” . ــَرَر َواَل ِض َض
 

)2( باإلضافــة إلــى أن صحــَة اإلنســان نعمــة تســتوجب شــكر اهلل – 
عــز وجــل – ومــن شــكر هــذه النعمــة احملافظــة عليهــا، وتســخيرها 
فــي نفــع النفــس والنــاس، فكمــا أن الشــكر يكــون بالقــول فهــو 
ــْن  أيضــًا بالعمــل، فقــد قــال تعالــى ﴿اْعَمُلــوا آَل َداُووَد ُشــْكًرا َوَقِليــٌل مِّ

ــُكوُر﴿. ــاِدَي الشَّ ِعَب
 

ــه  ــة ل ــد إضاع ــان يع ــى الدخ ــول عل ــال للحص ــاق امل ــا أن إنف )3( كم
وهــو محــرم أيضــًا، فعــن املغيــرة بــن شــعبة قــال، قــال النبــي 
صلــى اهلل عليــه و ســلم ) إن اهلل حــرم عليكــم عقــوق األمهــات، 
ووأد البنــات، ومنــع وهــات، وكــره لكــم قيــل وقــال، وكثــرة الســؤال، 

وإضاعــة املــال ( 
 ولذلــك فالتدخــن حــرام شــرعًا، ومعصيــة يعــرض اإلنســان نفســه 
ــي َســِبيِل اهلِل  ــوا ِف مــن خاللهــا إلــى الهلكــة فقــد قــال تعالــى ﴿َوَأْنِفُق
ِســِنَن﴿،  ْ ْهُلَكــِة َوَأْحِســُنوا إِنَّ اهلَل ُيِحــبُّ احمْلُ َواَل ُتْلُقــوا ِبَأْيِديُكــْم إَِلــى التَّ
وهــذه احلرمــة تنســحب علــى البائــع واملشــتري وامُلّصنــع وكل 
مــن ســاهم فــي عمليــة إيصــال الدخــان إلــى املدخــن، قــال تعالــى ﴿

ــْدَواِن  ــِم َواْلُع ــى اإْلِْث ــوا َعَل ــَوى َواَل َتَعاَوُن ْق ــرِّ َوالتَّ ــى اْلِب ــوا َعَل َوَتَعاَوُن
ــاِب﴿. يُد اْلِعَق ــدِ َ َش َ إِنَّ اهللَّ ــوا اهللَّ ُق َواتَّ

 
رأى الدكتور خالد المذكور بلقائه مع جريدة »األنباء« 

حول التدخني 
ذكــر الدكتــور املذكــور أنــه مت حترميــه الــى انــه مضــر بالصحــة 
بإخبــار الثقــات مــن األطبــاء واملجربــن ومــا كان ضــارا حــرم تعاطيــه 

لعمــوم قولــه تعالــى: )وال تلقــوا بأيديكــم إلى التهلكــة( واملدخن 
يتعاطــى أســباب الهــالك ويعــرض نفســه لإلصابــة بكثيــر مــن 
ــوا أنفســكم إن اهلل  ــى: )وال تقتل ــه تعال ــوم قول ــراض ولعم األم
ــل  ــي القت ــببا ف ــا كان س ــاول م ــن يتن ــا( واملدخ ــم رحيم كان بك
ســواء كان بطريــق مباشــر او غيــر مباشــر ســواء كان ذلــك 
ــان  ــي الدخ ــدة، إذ ف ــة واح ــيء ألن النتيج ــريع او بط ــكل س بش
ســموم كثيــرة اشــهرها القطــران والنيكوتــن واملدخــن يدخلهــا 
فــي جوفــه، وكــون اضــرار الدخــان تدريجيــة هــو الــذي جعــل 
ــا، يقــول  بعــض النــاس يغفلــون عــن اخطــاره ويشــككون فيه
ــر بعــض  ــن: اخب ــة املتأخري الشــيخ عليــش مــن شــيوخ املالكي
مخالطــي االجنليــز انهــم مــا جلبــوا الدخــان لبــالد االســالم 
ــم  ــه وأمره ــن مالزمت ــم م ــى منعه ــم عل ــاع اطبائه ــد اجم اال بع
باالقتصــار علــى اليســير الــذي ال يضــر لتشــريحهم رجــال مــات 
باحتــراق كبــده وهــو مالزمــه فوجــدوه ســاريا فــي عروقــه 
ــل اســفنجة يابســة،  ــه مث ــه وقلب ــخ عظام ــه ومســودا م وعصب
ــروه ببيعــه للمســلمن إلضرارهــم. ــه وأم ــن مداومت فمنعــوه م

التدخني من اخلبائث 
وأكــد د.املذكــور ان التدخــن خبيــث عنــد ذوي الطبــاع الســليمة، 
فالدخــان طعمــه رديء مســتكره ورائحتــه منتنــة منفــرة مؤذية، 
ــن  ــة والدخــان اشــد رائحــة م ــي ممنوع ــة فه وكل رائحــة مؤذي
البصــل والثــوم ولــو ادخلــت عليــه احملســنات، وقــد ورد منــع 
بــن  البصــل والثــوم مــن دخــول املســجد، وفــرق  متنــاول 
ــا  ــوم ريحه ــل والث ــة والبص ــة الكريه ــة والرائح ــة املنتن الرائح
مكــروه وليــس منتنــا، والدخــان ريحــه منــن، ولذلــك ال يجــوز 
شــرب الدخــان فــي املســاجد باتفــاق الفقهــاء قياســا علــى منــع 
اكل الثــوم والبصــل فــي املســاجد حتــى تــزول رائحــة فمــه، ألن 
املســاجد امنــا بنيــت لعبــادة اهلل فيجــب جتنيبهــا املســتقذرات 

ــة. ــح الكريه والروائ

يصد عن ذكر هللا
اهلل  ذكــر  عــن  صــد  التدخــن  ان  الــى  د.املذكــور  وأشــار 
وعبادتــه، فاملدخــن يجــد الصيــام فــي رمضــان ثقيــال علــى 
نفســه، وكــم يحمــل املدخــن فــي نفســه هــّم شــهر رمضــان، 
ــاك  ــدة االمس ــن م ــن التدخ ــه ع ــع في ــه ميتن ــه ألن ــل من ويتثاق
وهــو غيــر قــادر علــى ذلــك، امــا صيــام النفــل فــال تســأل 
والتبكيــر  املســجد  فــي  االعتــكاف  عليــه  يثقــل  كمــا  عنــه، 
علــى  الســيجارة  يلقــون  املدخنــن  وأكثــر  الصــالة  الــى 
ســحبات. منهــا  يســحب  ان  بعــد  ويدخلــون  املســجد   بــاب 

وأكــد د.املذكــور ان فــي التدخــن ضــررا علــى االخــالق، فاملدخــن 
ــا، يثــور ألبســط األســباب فــال يكــون فيــه ســمت  يكــون غضب
ــا ان  ــة، كم املؤمــن بضبــط األعصــاب والتصــرف بحكمــة وروي
ــرة  ــوال كثي ــت ام ــم أحرق ــة، فك ــي التدخــن اضــرارا اقتصادي ف
بســبب ســيجارة مشــتعلة ألقاهــا مدخــن او نســيها بــن اصابعــه 
ونــام عنهــا فوقعــت علــى ثيابــه واحتــرق هــو بهــا، وأيضــا ان 
فــي التدخــن تفتيــرا وخــدرا لشــاربه فيشــارك أوليــة اخلمــر فــي 
نشــوته، وقــد قالــت ام ســلمة رضــي اهلل عنها: نهــى رســول اهلل 

- صلــى اهلل عليــه وســلم - عــن كل مســكر ومفتــر.

فتوى األزهر 

اصدر مركز األزهر 
العاملى للفتوى ، دراسة شرعية حول 

التدخني وآثاره وحكمه، وأكد املركز إن تشريعات 
اإلسالم احلنيف جاءت آمرًة بكل معروٍف نافٍع، وناهيًة 
عن كل منكٍر ضاٍر، فكان من الطبيعى أن تقف وقفَة 

امُلعادى مما يثُبت ضررُه على صحة اإلنسان. وتبنّي بال ريٍب 
أن التدخنَي ضاٌر بل وقاتٌل، فقد نشرت ُمنظمة الصحة العاملية 
تقريًرا ُمطَوال في عام )1975( ، تقول فيه: »إن عدد الذين يلقون 
حتفهم، أو يعيشون حياًة تعيسًة من جراِء التدخني يفوق عدد 

الذين يالقون حتفهم نتيجة الطاعون، والكوليرا، واجلدري، 
والسل، واجلذام، والتيفوئيد، والتيفوس، مجتمعني، 

والوفيات الناجمة عن التدخني هي أكثر بكثير 
من جميع الوفيات لألمراض الوبائية 

مجتمعة”

رم التدخني 
ُ

ت

روحانيات
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على تغذية الجسم
أثر التدخني

يلعــب التدخــن دورا أساســيًا فــي تقليل مقدرة اجلســم على 
امتصــاص املــواد الغذائيــة ومعاجلــة املغذيــات فــي اجلســم 
، وتؤثــر مــادة النيكوتــن الكيميائيــة فــي الســجائر ســلبيا 
علــى أنظمــة اجلســم كاملــة وكيفيــة عملهــا، وأيضــا يعمــل 
ــى املســتويات  ــاظ عل ــي احلف ــدرة اجلســم ف ــل ق ــى تقلي عل
املناســبة مــن العناصــر الغذائيــة ،  وقــد أثبتــت الدراســات 
أن العناصــر الغذائيــة الدقيقــة مثــل الفيتامينــات واملعــادن 
ــن  ــر اســتنزافا م ــي اجلســم، وأكث ــل امتصاصــا ف ــون أق تك

املخــزون لــدى املدخنــن. 
ويحتــوي دخــان التبــغ علــى العديــد مــن املركبــات املنبعثــة 
ــا مــن  ــر منه ــة ، والكثي ــات القطــران املكثف كغــازات وجزيئ
ــاج  ــى انت ــادرة عل ــيدية ، الق ــواد البروكس ــدات وامل املؤكس
الشــوارد احلــرة ، وبالتالــي تعزيــز أكســدة الدهــون وزيــادة 

نســبة تعــرض اجلســم لاللتهابــات واألمــراض غيــر 
الســارية مثــل أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة ، 
الســرطان، أمــراض اجلهــاز التنفســي، التصلــب املتعدد 

وغيرهــا.
)ه(  و  )ج(  فيتامــن  مثــل  الدقيقــة  وللمغذيــات 
وفعــال  هــام  دور  والســيلينيوم،  والبيتاكاروتــن 
كمضــادات أكســدة فــي التخلــص مــن الشــوارد احلــرة 
وتقليــل آثارهــا الــال إراديــة علــى اجلســم. وقــد أثبتــت 
دراســة أجريــت علــى 434 شــخص مــن املدخنــن وغيــر 
املدخنــن أن نســبة فيتامــن )ج( والبيتاكاروتــن فــي 
بالزمــا الــدم أقــل لــدى املدخنــن ، تدخــن ســيجارة 
واحــدة يحــرم اجلســم مــا يعــادل 25 مليجــرام مــن 

فيتامــن )ج(.
وتؤثــر مــادة الكادميــوم املوجــودة طبيعيــا فــي التبــغ 
لعنصــري  احليــوي  التواجــد  علــى  ســلبيًا  تأثيــرًا 
الســلينيوم والزنــك اللــذان يلعبــان دورا هامــا فــي 
رفــع مناعــة اجلســم، لذلــك جنــد أن املدخنــن هــم أكثــر 

عرضــة لألمــراض الفيروســية مثــل األنفلونــزا. 
ــى  ــدل أعل ــم مع ــون لديه ــى أن يك ــون إل ــل املدخن وميي
ــاص  ــة امتص ــبب قل ــام ، بس ــة العظ ــة بهشاش لإلصاب
فيتامــن )د( وبالتالــي النقــص بالكالســيوم املتــاح 

ــام. ــة العظ لتقوي

ــات  ــي مؤسس ــن ف ــن العامل ــخص م ــى 1505 ش ــت عل ــة أجري ــت دراس وبين
حكوميــة وخاصــة ، أن التدخــن يؤثــر ســلبا علــى منــط احليــاة لــدى املدخنن 
، حيــث أوضحــت الدراســة أن نســبة عاليــة مــن املدخنــن ال يتناولــون وجبــة 
ــة ،  ــات خفيف ــك والبســكويت كوجب ــون الشــكوالتة والكي الفطــور ، ويتناول
ونســبة تناولهــم للفاكهــة أيضــا أقــل مــن نســبة غيــر املدخنــن ، وتبــن مــن 
ــن  ــى م ــبة أعل ــة بنس ــون الرياض ــن ميارس ــر املدخن ــة أن غي ــج الدراس نتائ

املدخنــن. 

بعض النصاحئ الغذائية للمدخنني مع ضرورة التوقف عن التدخني:
ــاول فيتامــن )ج( مبعــدل 200 مليجــرام/ ــادة تن ــى زي ــاج املدخــن إل > يحت

اليوم
> زيــادة معــدل تنــاول األغذيــة مــن مصــادر نباتيــة ألنهــا غنيــة مبضــادات 
ــن التدخــن.  ــواد الضــارة الناجتــة م ــن امل ــص اجلســم م ــي تخل األكســدة الت
ــر  ــا(، يعتب ــات - املاجن ــوة- التوتي ــا احلل ــبانخ- البطاط ــي- الس )البروكل

ــي مبضــادات األكســدة. الشــاي األخضــر غن
ــد  ــض الفاق ــن )ج( لتعوي ــة بفيتام ــة الغني ــاول األطعم ــدل تن ــادة مع > زي
مــن اجلســم مثــل )اجلوافــة- الفلفــل الرومــي- الفراولــة- احلمضيــات- 

الكرنــب- البابايــا- الطماطــم(.
> شرب املاء والسوائل القليلة مبحتواها من السكر.

ــاد عــن التدخــن ، ألن  ــا ينصــح باالبتع ــروس كورون ــي ظــل انتشــار فاي وف
التدخــن يقلــل مــن مناعــة اجلســم ونســبة عاليــة مــن املدخنــن يعانــون مــن 

أمــراض الرئــة ممــا يجعلهــم أكثــر عرضــة خلطــر اإلصابــة بالفايــروس.

وجد سليمان العثمان
أختصاصي تغذية 

الهيئة العامة للغذاء والتغذية
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هايدو كان 

يواجه صعوبة في المباريات التجريبية 

األولمبي
يجـــد اجلهـــاز اإلداري ملنتخبنـــا األوملبـــي لكـــرة القـــدم 
ـــة، بســـبب  ـــات جتريبي ـــي إقامـــة مباري ـــًا ف ـــة حالي صعوب
ــة التـــي  ــاز فـــي البطولـ ــة الـــدوري املمتـ انشـــغال أنديـ
تشـــهد ضغـــط املباريـــات مـــن أجـــل اإلنتهـــاء مـــن 
منافســـاتها. ورغـــم أن هنـــاك فريقـــًا يحصـــل علـــى راحـــة 
فـــي كل جولـــة ببطولـــة دوري الدرجـــة األولـــى فإنـــه مـــن 

ــا  ــة ، أيضـ ــات وديـ ــب األزرق مباريـ ــة أن يلعـ الصعوبـ
بســـبب ضغـــط املباريـــات وتفضيـــل األجهـــزة الفنيـــة 
ــاق  ــا لإلرهـ ــة تفاديـ ــن الراحـ ــطًا مـ ــا قسـ ــح العبيهـ منـ
ـــى  ـــاق عل ـــى االتف ـــاز اإلداري إل ـــعى اجله ـــاد. ويس واإلجه
إقامـــة مبـــارة أو مباراتـــن مـــع رديـــف األنديـــة مـــن 

الالعبـــن الذيـــن ال يشـــاركون بشـــكل منتظـــم.

الرياضة المحلية 

قرعة صعبة للكويت والسالمية في 

أســـفرت قرعـــة البطولـــة اآلســـيوية 
ــال الـــدوري لكـــرة  2٣ ألنديـــة أبطـ
اليـــد ، والتـــي جـــرت فـــي مدينـــة 
جـــدة  الســـعودية ، املقـــرر لهـــا 
مـــن  البطولـــة  تســـتضيف  أن 
املقبـــل،  يونيـــو    21 حتـــى   12
ضمـــن  الكويـــت  وقـــوع  عـــن 
املجموعـــة الثانيـــة التـــي تضـــم 
الســـعودي  الوحـــدة  مـــن   كال 
اإليرانـــي،  وكيرمـــان   ، املضيـــف 
ـــك  ـــادي أوزب ـــي ، ون ـــن اليمن والقط
األوزبكســـتاني، والدحيـــل القطـــري، 

بينمـــا جـــاء فريـــق الســـاملية فـــي 
املجموعـــة األولـــى، التـــي تضـــم 
أنديـــة، العربـــي القطـــري، ومضـــر 
كـــرزون  وشـــاهد  الســـعودي، 
اإليرانـــي، والنجمـــة البحرينـــي.

بنظـــام  البطولـــة  وســـتقام 
»الـــدوري« مـــن دور واحـــد فـــي 
)املجموعـــات(،  األول  الـــدور 
ــي  ــان األول والثانـ ــل الفريقـ ويتأهـ
الـــدور  إلـــى  مجموعـــة  كل  مـــن 
ــص(،  ــام املقـ ــي ) بنظـ ــل النهائـ قبـ
الفائـــزان  الفريقـــان  ويتنافـــس 

علـــى اللقـــب، واخلاســـران علـــى 
علـــى  وأشـــرف  الثالـــث.  املركـــز 
إجـــراء القرعـــة نائـــب رئيـــس احتـــاد 
الدولـــي لكـــرة اليـــد عـــن قـــارة آســـيا 
املكتـــب  الذيـــاب، ورئيـــس  بـــدر 
التنفيـــذي لالحتـــاد اآلســـيوي د. 
أحمـــد أبـــو الليـــل، ورئيـــس االحتـــاد 
فاضـــل  اليـــد  لكـــرة  الســـعودي 
النمـــر، ورئيـــس نـــادي الوحـــدة 
الضيافـــة  صاحـــب  الســـعودي 
ســـلطان أزهـــر، وممثلـــو بعـــض 
ــة. ــي البطولـ ــاركة فـ ــة املشـ األنديـ

»آسيوية اليد«

 وضـــع نـــادي إنتـــر حـــدا لهيمنـــة دامـــت تســـع ســـنوات 
ليوفنتـــوس علـــى لقـــب الـــدوري اإليطالـــي لكـــرة القـــدم، 
ــد  ــيري أ« بعـ ــي » سـ ــر فـ ــع عشـ ــه التاسـ ــرزًا لقبـ محـ
ــوولو  ــه ساسـ ــام مضيفـ ــا أمـ ــه أتاالنتـ ــادل وصيفـ تعـ

.1-1
تـــذوق فريـــق مدينـــة ميالنـــو طعـــم الـــدوري ألول مـــرة 
منـــذ 2010 ، عندمـــا قـــاده البرتغالـــي جوزيـــه مورينيـــو 
ــة  ــكأس احملليـ ــدوري والـ ــي الـ ــادرة فـ ــة نـ ــى ثالثيـ إلـ

ودوري أبطـــال أوروبـــا.
ضمـــن إنتـــر اللقـــب قبـــل أربـــع مراحـــل علـــى نهايـــة 

الـــدوري، وهـــو األول لـــه فـــي جميـــع املســـابقات منـــذ 
تتوجـــه بلقـــب الـــكأس احملليـــة فـــي 2011 ، منفـــردًا 
فـــي املركـــز الثانـــي التاريخـــي بعـــد يوفنتـــوس )٣٦( 

ومتقدمـــًا علـــى جـــاره ميـــالن )1٨(
قـــال كونتـــي بعـــد تتويجـــه بلقبـــه اخلامـــس فـــي 
الـــدوري كمـــدرب ) فـــاز بثالثيـــة مـــع يوفنتـــوس 
ــع  ــوز مـ ــزي( ، إن الفـ ــي اإلنكليـ ــع تشلسـ ــدة مـ وواحـ
ـــم  ـــيرتي. ل ـــي مس ـــات ف ـــم النجاح ـــد أه ـــو » أح ـــر ه إنت
ـــيما أن  ـــهاًل، الس ـــر س ـــى اإلنت ـــام  إل ـــرار اإلنضم ـــن ق يك

ــزا للفـــوز علـــى الفـــور«.1٩   ــم يكـــن جاهـ الفريـــق لـ

الرياضة العالمية

إنتر ميالن 
يحتفل بلقبه الـ19 

فينيكس يعود إلى األدوار 
اإلقصائية بعد 11 عامًا

ـــن  ـــالي أف« م ـــة » ب ـــة األدوار اإلقصائي ـــة الغربي ـــي املنطق ـــز ثان ـــس صن ـــغ فينيك بل
ـــى  ـــوزه عل ـــاً، بف ـــن 11 عام ـــى م ـــرة األول ـــني للم ـــي للمحترف ـــرة الســـلة األمريك دوري ك
ـــة ،  ـــب 28 نقط ـــول صاح ـــس ب ـــه كري ـــادة جنم ـــرز  109-101  بقي ـــس كليب ـــوس أجنل ل
ـــا  ـــى أتالنت ـــه عل ـــرقية بتفوق ـــن الش ـــرز ع ـــفنتي سيكس ـــا س ـــذوه فيالدلفي ـــذا ح وح
هوكس 127-83.                                                                                                        وحلق 
ـــة  ـــرق املتأهل ـــس أول الف ـــني نت ـــني وبروكل ـــذي كان أول املتأهل ـــا جـــاز ال ـــان بيوت الفريق
ـــم 2009- ـــي موس ـــالي أوف« ف ـــى ال«ب ـــز إل ـــول لصن ـــر وص ـــرقية. وكان أخ ـــن الش ع
2010 ، عندمـــا بلـــغ نهائـــي الغربيـــة ، حيـــث ســـقط أمـــام لـــوس اجنلـــس ليكـــرز 

ـــى حســـاب بوســـطن ســـلتيكس. ـــب عل ـــوج باللق ـــذي مضـــى وت ال
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هايدو 

الجنرال محمد إبراهيم
العب ومدرب كرة قدم كويتي سابق

من مواليد 1962

ــدم  ــرة قـ ــدرب كـ ــابق ومـ ــي سـ ــدم كويتـ ــرة قـ ــب كـ العـ
القادســـية واملنتخـــب  نـــادي  حالـــي، وأحـــد العبـــي 
الوطنـــي الكويتـــي ســـابقًا، كان قـــد أحـــرز بطولـــة كأس 
اخلليـــج 1٩٩0 فـــي الكويـــت ، وحصـــل فـــي هـــذه البطولـــة 

علـــى لقـــب الهـــداف.
وبعـــد اعتزالـــه انتقـــل محمـــد إبراهيـــم إلـــى مجـــال 
التدريـــب ، وعمـــل  فـــي موســـم 1٩٩٨/1٩٩7 مســـاعدًا 
ـــى  ـــق عل ـــاعد الفري ـــيو ، وس ـــي باتريس ـــدرب البرازيل للم
الفـــوز فـــي بطولـــة كأس ولـــي العهـــد فـــي النهائـــي 
ـــادي  ـــوز ن ـــذي انتهـــى بف ـــادي الســـاملية ال ـــام ن الشـــهير أم

القادســـية الكويتـــي ٤-٣ بالهـــدف الذهبـــي.
اســـتمر اجلنـــرال محمـــد إبراهيـــم فـــي مجـــال التدريـــب 
ملرحلـــة الناشـــئن والشـــباب إلـــى أن مت تعيينـــه مدربـــًا 
للفريـــق األول لنـــادي القادســـية الكويتـــي  للموســـم 

.  200٣/2002
اجنـــازات اجلنـــرال محمـــد إبراهيـــم كثيـــرة مـــع نـــادي 
ـــة  القادســـية الكويتـــي حيـــث تفـــوق فـــي حصـــد 2٤ بطول

ـــية. ـــادي القادس ـــع ن ـــة م ـــيرته التدريبي ـــالل مس خ

مقابلة مدير أكاديمية هايدو / عبد الله خالد 
الصالح مع نجم منتخب الكويت ونادي القادسية 

الكويتي محمد إبراهيم : 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
جنـــم منتخـــب الكويـــت وقـــدوة الكثيـــر مـــن الرياضيـــن 

محمـــد إبراهيـــم .
احلملـــة  مـــع  بالتعـــاون  الرياضيـــة  هايـــدو  أكادمييـــة 
الوطنيـــة للتوعيـــة مبـــرض الســـرطان )كان( يرحبـــون بـــك 

فـــي مجلـــة حياتنـــا الشـــهرية  ويقدمـــون لـــك هـــذه األســـئلة 
لإلجابـــة عليهـــا:

1- كيف ومتى تم اكتشاف الاعب محمد إبراهيم 
كاعب؟

نحـــن نتكلـــم فـــي أواخـــر الســـبعينات ، كنـــا نلعـــب 
فـــي الفرجـــان مـــع مســـميات للفـــرق كفريـــق الشـــعلة أو 
ـــة  ـــت طريق ـــميات. كان ـــن املس ـــا م ـــة أو غيره ـــق النهض فري
اكتشـــاف الالعبـــن فـــي هـــذه الفتـــرة عـــن طريـــق لعـــب 
الســـكة أو الفريـــج. ومـــن ثـــم انتقلـــت إلـــى نـــادي القادســـية 
مـــع أصدقائـــي فـــي الفرجـــان ، حيـــث تدرجـــت مـــن املراحـــل 

الســـنية حتـــى وصلـــت إلـــى الفريـــق األول.

2- ماهي أكثر الموافق الظريفة التي حصلت 
معك؟

حياتـــي وهلل احلمـــد كلهـــا مواقـــف مضحكـــة ، وجـــودي 
ـــدرب  ـــب أم م ـــت الع ـــواء كن ـــن س ـــع الالعب ـــتمتاعي م واس
دائمـــًا مـــا أكـــون مبتســـم حتـــى رغـــم اخلســـارة . هـــذه 
الرياضـــة لهـــا متعـــة كبيـــرة فاملواقـــف الظريفـــة كثيـــرة 
ــكرات.  ــرة املعسـ ــب أو فتـ ــرة التدريـ ــي فتـ ــًا فـ خصوصـ
الالعـــب حمـــد العنـــزي كان يطربنـــي كثيـــرا خصوصـــًا 
ــي  ــا فـ ــاص كان ميتعنـ ــي البـ ــن فـ ــكرات ونحـ ــي املعسـ فـ
الطـــرب والعدنيـــات وأيضـــا كان املفضـــل لعمـــل املقالـــب 

لالعبـــن.

3- ما هي أفضل بطولة لمحمد إبراهيم وهو 
العب وماهي أفضل بطولة وهو مدرب؟

ــي  ــتوى احمللـ ــى املسـ ــرة علـ ــوالت كثيـ ــي بطـ ــاركت فـ شـ
ـــع  ـــي م ـــتوى الدول ـــى املس ـــا عل ـــية وأيض ـــادي القادس ـــع ن م
منتخـــب الكويـــت، أذكـــر فـــي عـــام 1٩٨٦ ، كانـــت بطولـــة 

ـــت  ـــي كان ـــا والت ـــة بالنســـبة لن ـــة غالي ـــج الثامن دورة اخللي
فـــي مملكـــة البحريـــن . مت االســـتعداد لهـــذه البطولـــة خـــالل 
ــتاذ  ــي واألسـ ــدرب الوطنـ ــادة املـ ــت قيـ ــام حتـ ــة أيـ خمسـ
ـــج  ـــل للخلي ـــاركة كبط ـــا للمش ـــا. ذهبن ـــح زكري ـــر صال الكبي
مـــع العلـــم أن االســـتعداد لـــم يكـــن كافـــي للبطولـــة ، 
ولكـــن أســـماء نخبـــة الالعبـــن واجليـــل الذهبـــي كان يكفـــي 
ـــذه  ـــت ه ـــا ، كان ـــة أيض ـــن البطول ـــخة م ـــذه النس ـــد ه حلص
ـــى النســـخة  ـــة إل ـــي ، باإلضاف ـــة بالنســـبة ل ـــة املفضل البطول
ـــت،  ـــة الكوي ـــي دول ـــت ف ـــي أقيم ـــة الت ـــن البطول ـــرة م العاش
حيـــث أحرزنـــا أيضـــا لقـــب البطولـــة وأحـــرزت أنـــا لقـــب 
ـــب اســـكوالري  ـــدرب فيلي ـــادة امل ـــة  حتـــت قي ـــداف البطول ه

، كانـــت هـــذه الفتـــرة املفضلـــة بالنســـبة لـــي.

4- هل كانت طموحاتك وأنت العب بأن تصبح 
مدرب ؟ ومتى أصبحت مدرب بشكل رسمي ؟ 

ـــرة لكـــي أصبـــح  ـــرة األخي ـــي الفت ـــدي شـــغف ف نعـــم ، كان ل
مدربـــا خصوصـــًا بعـــد مـــا أصبحـــت كابـــن للفريـــق فـــي 
الســـنوات األخيـــرة ، وبعـــد مـــا لعبـــت حتـــت قيـــادة 
ـــن  ـــا مدرب ـــب ، كان  لدين ـــن األجان ـــن جـــدًا م ـــن مميزي مدرب
مدرســـة فـــي الرياضـــة مثـــل بوبـــي كامبـــل أو فيليـــب 
اســـكوالري  وآخريـــن ، حيـــث زاد الشـــغف للتوجـــه إلـــى 

مجـــال التدريـــب.
كانـــت هنـــاك قصـــة أيضـــًا ،  حيـــث كنـــا متوجهـــن إلـــى 
معســـكر فـــي إيطاليـــا ، وتأشـــيرة مدربنـــا اليوغوســـالفي 
آنـــذاك لـــم تتنتـــه بعـــد وتأخـــرت ملـــدة أســـبوع تقريبـــًا ، فـــي 
هـــذه الفتـــرة ومبـــا أننـــي كنـــت قائـــد الفريـــق ، أصبحـــت 
ـــي . ـــار ل ـــرة اختب ـــذه الفت ـــت ه ـــث كان ـــن ، حي ـــدرب لالعب م

بعـــد اعتزالـــي اللعـــب فـــي ســـنة 1٩٩5 اجتهـــت إلـــى التدريـــب 
ــواري  ــدأ مشـ ــة. ابتـ ــة الكاملـ ــة التدريبيـ ــذت الرخصـ وأخـ
كمســـاعد مـــدرب ملـــدة ثـــالث ســـنوات قبـــل أن أصبـــح 

ــة  ــت رئاسـ ــع ، حتـ ــة اجلميـ ــق بقائمـ ــدرب األول للفريـ املـ
الشـــيخ طـــالل الفهـــد الصبـــاح والســـيد فـــواز احلســـاوي 
، وحتـــت إدارة الســـيد فيصـــل الدخيـــل والـــذي قـــدم لـــي 
الدعـــم الكبيـــر مـــع األســـتاذ الفاضـــل إبراهيـــم املســـعود.

5- من أطلق عليك لقب الجنرال ؟
كان املعلـــق الكبيـــر الســـيد خالـــد احلربـــان يعطـــي عـــدة 
ألقـــاب ك القنـــاص ، املاتريـــك وأيضـــا لقبنـــي باجلـــراح.

ـــث كان  ـــيا حي ـــال آس ـــي دوري أبط ـــت ف ـــرال كان ـــة اجلن قص
لدينـــا مبـــاراة ضـــد نـــادي العـــن فـــي اإلمـــارات ، حيـــث كان 
ـــى  ـــي عل ـــن الرومان ـــدرب الع ـــى م ـــق عل ـــرال ُيطل ـــب اجلن لق
ــى  ــه علـ ــرة حصولـ ــبب كثـ ــكو بسـ ــد يوردينيسـ ــا أعتقـ مـ

البطـــوالت.
ــية   ــادي القادسـ ــًا لنـ ــهدت تفوقـ ــاراة شـ ــذه املبـ ــن هـ ولكـ
ـــك  ـــذ ذل ـــي . من ـــادي العـــن اإلمارات ـــى ن ـــة عل ـــوز بثالثي والف
ـــد أفتخـــر  ـــي . وهلل احلم ـــرال ل ـــب اجلن احلـــن مت اطـــالق لق

فـــي هـــذا اللقـــب.

6- محمد إبراهيم قدوة  لكثير من الشباب 
الرياضي الحالي .. ما هي النصائح الرياضية 

والصحية التي تقدمها للشباب الرياضي 
بمختلف المجاالت لممارسة رياضتهم المفضلة 

واالستمرار فيها ؟
ــدد  ــى  أن يحـ ــي ، أمتنـ ــي واعـ ــي الكويتـ ــباب الرياضـ الشـ
ـــه ، ألن  ـــم هوايت ـــن ث الشـــباب مســـتقبلهم الدراســـي أواًل وم
ـــد درســـنا  ـــى . نحـــن وهلل احلم ـــة األول ـــي املرتب الدراســـة ه
ولعبنـــا ، والرياضـــة هـــي جـــزء مـــن ســـلوك الشـــخص . 
دائمـــا مـــا نقـــول للشـــغب واملشـــاغبن » خلـــك رياضـــي« 
ــنة ألن  ــدوة حسـ ــك قـ ــيع وخليـ ــك وسـ ــي بالـ ــي خلـ يعنـ

الرياضـــة هـــي األخـــالق.

السيرة الذاتية: 

مقابالت
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اجلواب:
الســجائر لهــا طريقــان لتســبب بالضــرر ،اولهــا مــا حتتــوي عليــه الســجارة علــى مــواد ضــارة  حيــث حتتــوي 
الســيجارة علــى التبــغ الــذي يحتــوي علــى حوالــي 500 مركــب مختلــف نســبتها حســب نــوع الســيجارة، منهــا 
ــا الســيجارة هــي النيكوتــن والقطــران وأول  ــوي عليه ــي حتت ــواد الت ــون املؤكســد، ومــن أخطــر امل ــار والكرب الق
اكســيد الكربــون. وهــي مــواد مســرطنة تعمــل علــى التأثيــر علــى اجلينــات املســؤولة عــن منــو اخلاليــا وتــؤدي 
الــى اضطرابهــا ممــا ينتــج عنــه منــو غيــر طبيعــي للخاليــا يغــزو وينتشــر وهــو مــا يعــرف مبــرض الســرطان .

امــا الطريــق الثانــي الضــار فــي التدخــن فهــو االحتــكاك املســتمر عــن طريــق استنشــاق الدخــان مننــا يســبب فــي 
ــى نــوع اخــر ليــس فــي موقعــه  ــا ال ــة الهوائيــة فتتحــول هــذا اخلالي ــة فــي القصب ــا الرقيق ضــرر مباشــر للخالي

الطبيعــي ممــا يســهل انحــراف تلــك اخلاليــا وظهــور الســرطان فيهــا .

اجلواب:
جوابهــم غيــر صحيــح فالتدخــن يضــر ال شــك املدخــن ولكنــه أيضــا يضــر غيــر املدخــن الــذي يجلــس مــع املدخنــن 
ويستنشــق هوائهــم امللــوث  ويســمى هــذا » التدخــن الــال إرادي » . وقــد بينــت عشــرات مــن الدراســات وجــود 
رابــط بــن التدخــن الــال إرادي وبــن الزيــادة فــي معــدل اإلصابــات ببعــض الســرطانات كســرطان الرئــة وكشــفت 
دراســة ان املــرأة التــي تســمح لزوجهــا بالتدخــن فــي غرفــة النــوم ترتفــع عندهــم اإلصابــة بأنــواع مختلفــة مــن 
األمــراض الســرطانية مقارنــة بغيــر املدخنــن الــال إراديــن . وننصحــك مبنــع أقاربــك مــن التدخــن داخــل بيتكــم 
وميكنــك زيــارة جمعيــة مكافحــة التدخــن والســرطان بالقادســية واحلصــول علــى ملصقــات عــن مضــار التدخــن 

تضعهــا فــي غرفــة الضيــوف عندكــم .

اجلواب:
ســرطان الرحــم اســمه احلقيقــي ســرطان عنــق الرحــم حيــث ان هــذا اجلــزء 
مــن الرحــم هــو األكثــر شــيوعا لإلصابــة بالضــرر ، ويرتبــط ســرطان عنــق 
ــري (  ــي البش ــروس احلليم ــم )الفي ــل اس ــروس يحم ــة بفي ــم باإلصاب الرح
ــد كشــفت بعــض الدراســات ان  ــة ، وق ــة احلميم ــر العالق ــل عب ــذي ينتق وال
هنــاك عالقــة بــن التدخــن وزيــادة اإلصابــة بســرطان عنــق الرحــم حيــث 
تبــن دور التدخــن فــي تقليــل املناعــة وبالتالــي زيــادة اإلصابــة بهــذا 

الفيــروس املســؤول عــن ســرطان عنــق الرحــم .

اجلواب:
نشــكركم علــى حرصكــم علــى ابنائكــم الطلبــة ونحــن نتفــق معــك ظاهــرة 
التدخــن فــي الكويــت مقلقــة جــدا ال ســيما بــن الشــباب واملراهقــن ، وقــد 
ــة  ــب عالي ــن نس ــام 201٤ ع ــام 200٤ وع ــت ع ــي الكوي ــتان ف ــفت دراس كش
لدينــا ميارســون هــذا اإلدمــان اخلطيــر علــى الصحــة كمــا أظهــرت الدراســة 
كــم نحــن مقصــرون جميعــا بالتوعيــة مــن مضــار التدخــن حيــث لــم 
تتحســن نســب التدخــن فــي دولــة الكويــت منــذ عشــر ســنوات كمــا كشــفت 
ــن  ــة التدخ ــة مكافح ــي جمعي ــريفنا ف ــم تش ــي عليك ــتان أمتن ــك الدراس تل
والســرطان حيــث نتواصــل معكــم ونقــوم بتوجيهكــم الفضــل الســبل القناع 

الشــباب بالتوقــف عــن هــذه العــادة القاتلــة  . 
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سؤال من عائشة - الفيحاء:
نعرف ان هناك امراض سرطانية مرتبطة بالتدخني 

فكيف تعمل السيجارة داخل اإلنسان ؟ 

سؤال من حسني – األحمدي:
يزورنا في البيت أقارب يكثرون من التدخني داخل 

غرفة الضيوف ، وقد حاولت نصحهم ولكنهم يقولون 
ان التدخني يضر املدخن فقط ، فهل هذا صحيح ؟

سؤال من نوره - األندلس:
اصيبت قريبتي بسرطان الرحم وقد كانت مدخنة 

وقال لها الطبيب انه رمبا يكون هذا السرطان بسبب 
التدخني فهل هذا صحيح ؟

سؤال من ناصر - اجلهراء:
انا أعمل في حقل التدريس ، و قد الحظت ان 

هناك طلبة صغار يدخنون خفيه ويتسائل عن دور 
جمعية مكافحة التدخني والسرطان ملساعدته في 

توجيههم لالبتعاد عن التدخني ؟

باب يختص بالرد 
على أسئلة القراء الصحية 

من قبل نخبة من األطباء املختصني 
في مختلف األمراض املزمنة وغيرها..

للتواصل واتساب ٩٧٧٠٩١١١
برجاء ذكر األسم األول 

واملنطقة السكنية
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في كل يوم يكشف العلماء أسرارًا جديدة... وال نبالغ إذا قلنا: 
في كل اكتشاف علمي البد أن نرى إشارة قرآنية لهذا االكتشاف، 
واليوم يحاول العلماء التعرف على املجرمن من خالل الشريط 

الوراثي املسمى DNA لنتأمل هذا االكتشاف العلمي........
إنه جزيء صغير جدًا يتوضع في أعماق كل خلية من خاليا 
اجلسم، يحوي في داخله أكثر من ثالثة آالف مليون معلومة! 
املعلومات  وفيه  اخللية،  لتكاثر  الالزمة  البرامج  ويحوي 
التي تضمن سالمة اخللية وسالمة اجلسم بشكل عام. ولكن 
الذي  النووي  احلمض  هذا  في  اهلل  أودعها  التي  األسرار  من 
هذا  في  يتشابهون  العالم  في  اثنن  يوجد  ال  يسمى DNA أنه 
على  للتعرف  ممتازة  وراثية«  »بصمة  فهو  ولذلك  احلمض. 

شخصية اإلنسان، ومتيزه عن غيره.
ومن األخبار امللفتة لالنتباه أنه ميكن من اآلن فصاعدًا رسم 
على  باالعتماد  أفضل،  بشكل  بجرمية،  للمتهم  متخيلة  هيئة 
كأس  على  الريق  بقايا  فمثاًل  النووي.  حمضه  حتمل  آثار 
بعض  لتحديد  تكفي  اجللد،  من  متساقطة  قشرة  أو  قهوة 
اُكتشفت  وقد  والبشرة.  الشعر  لون  مثل  اخلارجية  املميزات 
فريق  أجراها  علمية  دراسة  أثناء  باملصادفة  اإلمكانية  هذه 
أيسلندي- هولندي مشترك، وكان املوضوع األصلي للدراسة 

هو مرض السرطان.
على  تشهد  التي  الغزيرة  لالكتشافات  ُيضاف  اكتشاف  إنه 
السابقة يتبن  الدراسة  وحدانية اخلالق تبارك وتعالى، فمن 
لنا أن في داخل خاليا أجسادنا برامج ومعلومات معقدة، وعلى 
على  باالعتماد  ثم  ومن  الرحم  في  النطفة  تطور  مت  أساسها 
الوراثي DNA يتحدد  الشريط  أودعها اهلل في  التي  املعلومات 
سيأخذها  التي  الصفات  كل  وتتحدد  والبشرة،  الشعر  لون 
اجلنن، إنها عملية تستحق التفكر والنظر، ولذلك أمرنا اهلل 
مِمَّ  اإْلِْنَساُن  تعالى: )َفْلَيْنُظِر  يقول  إلى أصل خلقنا،  ننظر  أن 
َراِئِب *  ْلِب َوالتَّ ُخِلَق * ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفٍق * َيْخُرُج ِمْن َبْنِ الصُّ

ُه َعَلى َرْجِعِه َلَقاِدٌر( ]الطارق: 5-٨[. إِنَّ
التي  والعشوائية  املصادفة  نظرية  ينقض  االكتشاف  هذا  إن 
املعلومات  تنظم  أن  ميكن  ال  فاملصادفة  امللحدون،  يدعيها 
واحملسوب،  الدقيق  الشكل  النووي DNA بهذا  احلمض  داخل 
والطبيعة العمياء ال ميكن أن ترشد اخللية في عملها منذ أن 
كانت نطفة وحتى موت اإلنسان! كذلك فإن عدم وجود أي خلل 
في عمل اخللية )إال نادرًا( يدل على أن الذي صنع هذه اخلاليا 
ِذي َأْتَقَن ُكلَّ  ِ الَّ قد أتقن هذه الصناعة، وهو القائل: )ُصْنَع اهللَّ
َتْفَعُلوَن( ]النمل: ٨٨[. ويقول أيضًا: )َذلَِك  ا  مِبَ ُه َخِبيٌر  إِنَّ َشْيٍء 

ِذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء  ِحيُم * الَّ َهاَدِة اْلَعِزيُز الرَّ َعالُِم اْلَغْيِب َوالشَّ
َخَلَقُه َوَبَدَأ َخْلَق اإْلِْنَساِن ِمْن ِطٍن * ُثمَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمْن ُساَلَلٍة 
ْمَع  اُه َوَنَفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه َوَجَعَل َلُكُم السَّ ِمْن َماٍء َمِهٍن * ُثمَّ َسوَّ

ْفِئَدَة َقِلياًل َما َتْشُكُروَن( ]السجدة: ٦-٩[. ْبَصاَر َواأْلَ َواأْلَ
هناك شيء مهم وهو أن بعض امللحدين ينكرون يوم القيامة، 
ويقولون كيف ميكن أن يحاسب اهلل عباده على كل صغيرة 
وكبيرة، وقد يسخرون من قوله تعالى: )َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفَتَرى 
ا ِفيِه َوَيُقوُلوَن َيا َوْيَلَتَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب  امْلُْجِرِمَن ُمْشِفِقَن مِمَّ
َعِمُلوا  َما  َوَوَجُدوا  َأْحَصاَها  إاِلَّ  َكِبيَرًة  َواَل  َصِغيَرًة  ُيَغاِدُر  اَل 
يستغربون  فهم   .]٤٩ َأَحًدا( ]الكهف:  َك  َربُّ َيْظِلُم  َواَل  َحاِضًرا 
كيف سيتم تسجيل كل شيء يفعله اإلنسان في كتاب مبن، 
وكيف سيعرض هذا الكتاب أمامنا يوم القيامة، ونقول: إذا كان 
الشريط الوراثي وهو صغير لدرجة أنه ال يرى إال باملجاهر، إذا 
كان هذا الشريط يحوي معلومات حتتاج ملجلدات، فكيف بعلم 

اهلل تعالى الذي خلق البشر؟!
وأرجلنا  أيدينا  شيء،  كل  علينا  سيشهد  كيف  نتذكر  وهنا 
وجلودنا، فاملعلومات مخزنة في كل خلية من خاليا أجسادنا، 
واألحداث التي جتري والكلمات التي نقولها مخزنة أيضًا في 
للخاليا  ذاكرة  دراسات جديدة تبن وجود  هذه اخلاليا، وفي 

وبخاصة خاليا اجللد، ولذلك قال تعالى: )َوَيْوَم ُيْحَشُر َأْعَداُء 
ى إَِذا َما َجاُءوَها َشِهَد َعَلْيِهْم  اِر َفُهْم ُيوَزُعوَن * َحتَّ ِ إَِلى النَّ اهللَّ
َوَقاُلوا   * َيْعَمُلوَن  َكاُنوا  ا  مِبَ َوُجُلوُدُهْم  َوَأْبَصاُرُهْم  َسْمُعُهْم 
ُكلَّ  َأْنَطَق  ِذي  الَّ  ُ اهللَّ َأْنَطَقَنا  َقاُلوا  َعَلْيَنا  َشِهْدمُتْ  لَِم  ُلوِدِهْم  جِلُ
ٍة َوإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن( ]فصلت: 21-1٩[.  َل َمرَّ َشْيٍء َوُهَو َخَلَقُكْم َأوَّ
ويقول في سورة أخرى: )َيْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم َأْلِسَنُتُهْم َوَأْيِديِهْم 
ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن( ]النور: 2٤[. ويقول أيضًا: )اْلَيْوَم  َوَأْرُجُلُهْم مِبَ
ا َكاُنوا  َأْرُجُلُهْم مِبَ َأْيِديِهْم َوَتْشَهُد  ُمَنا  َأْفَواِهِهْم َوُتَكلِّ َنْخِتُم َعَلى 
َيْكِسُبوَن( ]يس: ٦5[. إن هذه اآليات الكرمية تؤكد على أن كل 
كلها  واأليدي...(  واألرجل  واجللد  )اللسان  جسدنا  في  شيء 

سوف تنطق يوم القيامة لتشهد على صاحبها.
وإذا كان العلماء قد متكنوا من معرفة بعض صفات الشخص 
على  قادر  تعالى  اهلل  النووي DNA فإن  احلمض  خالل  من 
يقول  عليها،  يحاسبنا  وسوف  وصغيرة،  كبيرة  كل  معرفة 
َيْوَم  َلُه  َوُنْخِرُج  ُعُنِقِه  ِفي  َطاِئَرُه  َأْلَزْمَناُه  إِْنَساٍن  تعالى: )َوُكلَّ 
اْلَيْوَم  ِبَنْفِسَك  َكَفى  ِكَتاَبَك  اْقَرْأ   * َمْنُشوًرا  َيْلَقاُه  ِكَتاًبا  اْلِقَياَمِة 
أن ينفعنا  َحِسيًبا( ]اإلسراء: 1٣-1٤[. نسأل اهلل تعالى  َعَلْيَك 
بهذه الدراسات وال تكون مجرد »حب اطالع« بل تكون عبرة 
ْكَرى َتْنَفُع امْلُْؤِمِنَن( ]الذاريات: 55[. ْر َفإِنَّ الذِّ لنا وتذكرة: )َوَذكِّ

اإلعجاز
العلمي

رسم توضيحي للحمض النووي DNA وهو عبارة عن شريط ملتف على نفسه ويحوي 3000000000 معلومة، وفيه كل البرامج 
التي تضمن سالمة عمل اخللية، وبالفعل هو من عجائب اخلالق تبارك وتعالى، فهذه الدقة الفائقة في التصميم.

النووي
أسرار جديدة للحمض
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انور بورحمه د. حصة الشاهين

عنــوان املقــال  هــو شــعار اليــوم العاملــي لالمتنــاع عــن التدخــن 
ــو مــن كل عــام وجــرت  ــوم ٣1 ماي ــذي يصــادف ي ــذا العــام وال له
العــادة ان منظمــة الصحــة العامليــة تختــار  ســنويا شــعارًا  
يتناســب مــع االوضــاع العامــة للعالــم ، وحيــث ان جائحــة 
كورونــا ومشــاكلها الصحيــة تفــوق الطاقــة االســتيعابية للطاقــم 
الطبــي لكثيــر مــن الــدول ، خصوصــا الــدول التــي ال تلتــزم 

باالشــتراطات الصحيــة والتباعــد وعــدم االختــالط ...
ــو  ــترك وه ــل مش ــتركون بعام ــا يش ــن والكورون ــا ان التدخ ومب
اصابــة الرئتــن .. لذلــك دعــت منظمــة الصحــة العامليــة ان يكــون  
شــعارها لهــذا العــام بااللتــزام بالتوقــف عــن التدخــن وااللتــزام 
بالبرامــج الصحيــة املختلفــه  التــي  تقــود الــي التوقــف عــن 
التدخــن .. وجلنــة التدخــن باجلمعيــة الكويتيــة ملكافحة التدخن 
والســرطان ستشــارك منظمــة الصحــة العامليــة WHO والعالــم 
ــية  ــة نقاش ــة حلق ــا اقام ــر منه ــطة نذك ــوم بانش ــذا الي ــع به اجم
ــن  ــاء واملختص ــن االطب ــة م ــا نخب ــارك فيه ــن  يش ــول التدخ ح
ومبشــاركة اجلمهــور املشــارك باحللقــة بحــوار مفتــوح عــن 

ــا. ــة معاجلته ــة وكيفي ــاكل املصاحب ــالج واملش ــة الع كيفي
ــة  ــا غالبي ــة ستتشــارك به ــة والتوعوي ــات الصحي ــذه الفعالي وه
ــة .. وســنجد  ــي منظمــة الصحــة العاملي ــة ال ــم باالضاف دول العال
ــدة  ــكل بل ــن ل ــرة التدخ ــرح ظاه ــة ط ــي كيفي ــداع ف ــن واالب التف
علــي حــده باالضافــه الــي تبــادل اخلبــرات والفعاليــات املشــتركه 

ــم .. بينه
لذلــك دعونــا نتمتــع بهــذا اليــوم التوعــوي العاملــي اجلميــل الــذي 
ــا  ــا وعاملي ــا وعربي ــكله خليجي ــي املش ــنتعرف عل ــه س ــن خالل م
ونستشــعر حجــم الكــوارث التــي يتضــرر منهــا املدخنــن بجميــع 
ــر مــن ٨ مليــون  ــي الكث ــاه مــن القتل ــذي زادت ضحاي انواعــه وال
شــخص ســنويا حــول العالــم كمــا زاد عــدد االفــراد املدخنــن 

ــم  ..  ــار و200 الــف مدخــن حــول العال نســاء ورجــال ملي
لذلــك هــذا الرقــم املخيــف مــن قتلــي التدخــن املباشــر وعــدد 
لبــذل كل اجلهــود  لنتكاتــف  العالــم يدعونــا  املدخنــن حــول 
الحتــواء شــبابنا وبناتنــا مــن الدعايــات الهادفــة جلذبهــم للدخــول 

بالتجــارب الفعليــة مبختلــف انــواع التدخــن ..
اللهم احفظ اوالدنا وبناتنا من آفة التدخن ... اللهم امن 

حتى نلتقي
األعيــاد متنوعــة ، ولــكل عيــد مناســبته ويــوم عودتــه وســبب فرحــه! 
األعيــاد الدينيــة ، مثــال عيــد الفطــر ، ودليلــه ظاهــرة طبيعيــة ، 
بظهــور الهــالل ، وعيــد األضحــى ، توقيــت حســابي ، وهــو العاشــر 

ــة .  ــاد اجتماعي ــة ، وأعي ــاد وطني ــاك أعي ــن ذي احلجــة ! وهن م
نهنئكــم بحلــول عيــد الفطر الســعيد ، والذي نتمنى أن تدوم ســعادته 
، خاصــة ونحــن نعلــم بــأن مناســبة العيــد هي مناســبة َجْمَعــة العيلة 
وتــزاور األقــارب واألصحــاب وفرحــة توزيــع العيــادي علــى األطفــال 
والكبــار كذلــك ، ولكــن تذكــروا بأننــا مــا زلنــا نعانــي مــن كوفيــد-1٩ 
وآثــاره لــذا نتمنــى أن نحــذر مــن هــذه التجمعــات ليبقــى اجلميــع فــي 
أمــان ، بحمــد مــن اهلل جاءنــا هــذا العيــد ونحــن قــد أجنزنــا جــزءًا ال 
بــأس بــه مــن خطــة التطعيــم ضــد كوفيــد-1٩ فهنــاك عائــالت بأكملهــا 
قــد تلقــت التطعيمــات ، وهــذا يخفــف مــن الضغــوط النفســية حــول 
اإلصابــات بالفايــروس ، ويعطــي األمــل بالتغلــب علــى هــذا الوبــاء ، 
ولكــن هــذا ال مينــع أخــذ احليطــة وااللتــزام باالشــتراطات الصحيــة 
، فاجلميــع يعلــم اآلن بــأن فايــروس كورونــا أصبحــت لــه متحــوالت 
جديــدة ، وكمــا نســمع ونشــاهد مــا يحــدث فــي دول مــن العالــم لهــا 

آثــار خطيــرة ، لذلــك احلــرص واجــب جتــاه جميــع أحبائــك  .
نتمنــى أن ترتفــع نســب اإلجنــاز فــي التطعيــم لتبلــغ معــدالت 
عاليــة ، حتقــق مناعــة جماعيــة ، وهــي مــن املمكــن الوصــول إليهــا 
عندمــا يتلقــى عــدد كاٍف مــن النــاس اللقــاح وتتكــون لديهــم أجســام 
مضــادة تقيهــم مــن العــدوى فــي املســتقبل ، وإذا توافــرت هــذه 
ــكل  ــع بش ــة املجتم ــة حماي ــتوفر إمكاني ــا س ــة فإنه ــة اجلماعي املناع
عــام مــن املــرض ، لذلــك ال تتــردد فــي تلقــي لقــاح كوفيــد-1٩ ألنــك 
بتــرددك تكــون ســببًا فــي اســتمرار انتشــار املــرض ، ونحــن واحلمــد 
هلل فــي الكويــت وفــرت احلكومــة هــذه التطعيمــات مجانــًا للجميــع 
ــدك  ــي تســتطيع أن تأخــذ موع ــرت املنصــة الت ــدون اســتثناء ووف ب
مــن خاللهــا ، ووفــرت املــكان والطواقــم الطبيــة وهنــاك الطواقــم 
ــتية  ــراءات اللوجس ــة االج ــرد كاف ــى الف ــهل عل ــي تس ــة الت التطوعي
ــي  ــر ف ــخص للتأخ ــة ألي ش ــق أو حج ــاك أي عائ ــد هن ــك ال يوج لذل

ــوم . ــي املطع تلق
وإننــا ندعــو ونبتهــل إلــى اهلل بــأن يأتــي العيــد القــادم ونحــن بحــال 
أفضــل ، ونعــود فنتــزاور وجنتمــع احتفــاال وابتهاجــًا بــه بــدون 
ــو  ــرض أو أذى ، وه ــأي م ــة ب ــن اإلصاب ــا م ــى أحبائن ــى عل أن نخش

ــاء .   ــب الدع ــب مجي ــبحانه قري س
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لمكافحة التدخني
اليوم العالمي

الصالح: عيادة مكافحة 
التدخين بالجمعية تعود 

للعمل في 31 مايو

الشاهين: »كان« 
تنفذ مبادرات للتنمية 

الصحية بالكويت


