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 كرم الفائزين في المسابقة الثقافية لنقابة األشغال وأثنى على عملهم

 الغريب: نسعى لمّد جسور التواصل 
  بين الموظفين والقيادة العليا في «األشغال»

 اشاد وكيل وزارة االشغال املساعد للشؤون املالية 
حمد الغريب بجهود رئيس واعضاء نقابة العاملني 
بوزارة االشغال على جهودهم ودعمهم الدائم الخوانهم 
واخواتهم املوظفني واملوظفات بالوزارة، مشيرا الى 
انهم دائما مميزون في نشاطهم ولم يقصروا بشيء 
ودورنا كمســــؤولني في وزارة االشغال وقوفنا الى 
جانبهم ودعمهم ليستمروا على هذا النهج املبارك.

  وقال الغريــــب في تصريــــح للصحافيني بعد 
رعايته حفل تكرمي الفائزين في املسابقة الثقافية 
السنوية لنقابة العاملني في وزارة االشغال العامة 
بحضور نائب رئيس النقابة ناصر امليع واعضاء 
النقابة وجمع كبيــــر من املوظفني واملوظفات، اننا 
حريصون على مد جسور التعاون والتواصل بني 
القائمني على النقابة واملسؤولني بالوزارة وجموع 
املوظفني ونعدهم بالوقــــوف دائما معهم لتحقيق 
كل ما يصبون اليه، وأكــــد الغريب ان تنظيم مثل 
هذه املسابقات ومشاركة مئات املوظفني فيها دليل 
على التآلف والتقارب بني املوظفني ونقابتهم والذي 

يعتبر احد االهداف السامية التي تسعى النقابات 
لتحقيقها مبشاركة املسؤولني بالوزارة متمنيا ان 
تتواصل تلك اجلهود والتي من شأنها تطوير العمل 
واحلصول على افضل االنتاج من املوظفني خاصة 
اذا كانوا يعملون في مكان يسوده احلب والتعاون 
واالنسجام وابلغ دليل على ذلك ما شاهدناه بأنفسنا 

بني املوظفني في هذه القاعة.
  بدوره اكد نائــــب رئيس نقابة العاملني بوزارة 
االشغال العامة ناصر امليع ان مجلس ادارة النقابة 
مستمر في عمله خلدمة جموع العاملني والعامالت 
بوزارة االشغال الن ثقة اجلمعية العمومية مبجلس 
االدارة كبيرة جدا ونسعى لنكون على قدر تلك الثقة 
مقدرين وقفة وزير االشغال د.فاضل صفر ووكيل 
الوزارة م.عبدالعزيز الكليب والوكالء املســــاعدين 
ومديري االدارات الى جانب اخوانهم اعضاء مجلس 
االدارة الجناح انشطتهم ومن بينها املسابقة الثقافية 
فهي نشــــاط من عدة انشــــطة نظمتها الوزارة في 

عام ٢٠٠٩. 

 حمد الغريب وناصر امليع يكرمان أحد الفائزين 

 يعد من أكبر التحديات الصحية التي تواجهها البالد

 ارتفاع نسبة السمنة وزيادة  الوزن في الكويت 
  يرفع عدد المحالت المتخصصة في المقاسات الكبيرة

 كونا - أحمد فرج
  أدى ارتفاع نسبة السمنة وزيادة الوزن بني اجلنسني في الكويت 

الى انتشــــار نوع جديد من النشاط التجاري يتمثل بتزايد عدد 
احملالت التجارية املتخصصة في بيع املالبس واألحذية ألصحاب 

املقاســــات الكبيرة الذين ال ميكن ان يجدوا ما يناسبهم في 
احملالت التقليدية.

  وعلى الرغم من ان هذه النوعية من األنشطة ال ميكن 
اعتبارهــــا أمرا جديدا أو حديث العهد في الكويت كونها 
موجودة منذ عدة سنوات إال أن انتشارها بشكل الفت 
في املجمعات واملناطــــق التجارية في الكويت أصبح 
يثير االنتباه ومؤشرا على وجود سوق كبير لبيع هذه 

املنتجات في ظل ارتفاع نسبة السمنة في الكويت.
  ومن خالل جولة قامت بها «كونا» على بعض هذه 
احملالت املنتشــــرة في مجمعات جتارية أكد عدد من 
البائعني تزايد مبيعاتهم خالل السنوات األخيرة مع 
ارتفاع أعداد املصنفني ضمــــن قائمة الوزن الزائد أو 

أصحاب السمنة املفرطة.
  وقال زياد العبد (أحد اصحاب احملالت املتخصصة 
في هذا املجال) ان التطور في مجال بيع املالبس كغيره 

من املجاالت األخرى يخضع دائما لعوامل التطور والتغير 
ولذلك كان هــــذا اإلقبال على افتتــــاح املزيد من احملالت 

املتخصصة في مجال بيع املقاسات الكبيرة.
  واضاف العبد انه اضافة الى تزايد انتشار هذه النوعية 

مــــن احملالت فإن الكثيــــر من محالت بيــــع املالبس واألحذية 
أصبحت تخصــــص جزءا خاصا للمقاســــات الكبيرة واألحجام 

غير العادية.
  ولــــم يختلف رأي البائع محمد كرار عن زميله ولكنه أضاف ان األمر 

حاليا أصبح مختلفا فبينما كان اصحاب االحجام الكبيرة في الســــابق يلجأون 
الى اخلياطني حلياكة مالبس تناسب أحجامهم التي يندر وجودها في السوق فإنهم 

أصبحوا اآلن يتسوقون من احملالت كغيرهم ويجدون فيها ما يريدون.
  وأشار الى ان جميع املوديالت وآخر الصيحات أصبحت متوافرة مبقاسات كبيرة 

تناســــب أصحاب الوزن الزائد والسمنة واألحجام غير العادية وهو ما 
مينحهم الشــــعور بالثقة أكثر من قبل الى جانب متابعتهم ألحدث 
تطــــورات املوضة خاصــــة فيما يتعلق باملالبــــس التي ال ميكن 

حياكتها في الكويت كـ «التيشرتات» مثال.
  وبصفة عامة فقد أصبح أصحاب األوزان الثقيلة كغيرهم 
من األشخاص ذوي األوزان الطبيعية متابعني آلخر تطورات 
املوضة والصيحات ســــواء في عالم املالبس او األحذية 
وذلك نتيجة قيام الكثير من املصانع بتلبية متطلباتهم 

من مختلف األنواع.
  وحسب آخر احصائيات منظمة الصحة العاملية فان 
الكويت تصنف ضمــــن الدول األعلى عامليا من حيث 
زيادة نسبة السمنة بني اجلنسني الى جانب ان تقرير 
التنمية اإلنسانية (البشرية) لعام ٢٠٠٩ حذر من ان 
ارتفاع معدالت الســــمنة في الكويت يعتبر من اكبر 

التحديات الصحية التي تواجهها.
  وتشير احدث احصائيات املنظمة الى ان أعداد األفراد 
الذين يصنفون ضمن فئة الوزن الزائد وصلوا حتى 
نهاية العام املاضي الى حوالي ١٫٣ مليار نسمة مقارنة 

بحوالي ٨٠٠ مليون نسمة يعانون انخفاض الوزن.
  وعامليا فــــان الكثير من دول العالــــم تعاني ارتفاع 
نسبة السمنة خاصة الدول املتقدمة ومن بينها الواليات 
املتحدة التي يصل فيها معدل السمنة الى وجود ٢ من كل 
٣ أشــــخاص مصابني بالسمنة أو يعانون ارتفاع الوزن عن 

معدله الطبيعي.
  وفي استراليا على سبيل املثال فان ربع األطفال تقريبا يعانون 
السمنة وزيادة الوزن فيما تواجه الصني ارتفاع معدالت السمنة في 
السنوات األخيرة والتي وصلت الى حوالي ١٥٪ من السكان (أي حوالي 

٢٠٠ مليون نسمة).
  وبلغ األمر حدا وصفت فيه هذه الظاهرة اخلطيرة بالوباء العاملي الذي بدأ يجتاح 
الدول في ظل تصنيف الســــمنة، وارتفاع الوزن من ضمن أكثر العوارض الصحية 

التي ميكن ان تفضي الى املوت مثلها مثل أمراض القلب والسكري وغيرها. 
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