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 المضف هنأت القيادة السياسية بالعيد

املجلـــس  عضـــوة   تقدمـــت 
البلدي م.اشواق املضف بالتهاني 
والتبريكات لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد واحلكومة ورئيس واعضاء 

مجلـــس االمة ورئيـــس واعضاء 
املجلس البلدي والشعب الكويتي 
واملقيمـــني بحلـــول عيد االضحى 
املبارك، ومتنت املضف ان يحفظ 
اهللا الكويت وأهلها من كل مكروه في 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد. 

 جولة داخل املعرض (قاسم باشا)  أحمد رياض ود.حسني الدويهيس وعادل اإلبراهيم خالل تقطيع كعكة احلفل

 «سانوفي ـ أفينتيس» طرحت حملة «حكايتي مع السكري»
 أطلقت شركة «سانوفي ـ 
أفينتيس»، الرائدة عامليا في 
رعاية مرضى السكري، حملة 
اقليمية حتت اسم «حكايتي مع 
السكري»، تهدف الى مناقشة 
مرض السكري الذي يعاني منه 
٢٦ مليون شخص في الشرق 
االوسط وماليني غيرهم في 

أنحاء العالم.
  وحملـــة «حكايتـــي مع 
الســـكري» هي حملة توعية 
لتوضيـــح مـــدى خطـــورة 
مـــرض الســـكري، وذلـــك 
بعرض ما يشـــعر به ماليني 
املرضـــى. ومن خالل قصص 
بعض هؤالء املرضى، تهدف 
احلملة الى اظهار ان مرضى 
الســـكري ميكنهم االستمتاع 
بحياة ناجحة رغم مرضهم، 
وتشجع على التحكم الفعال 
في املرض وتلقي الضوء على 
أهمية احلياة بأسلوب صحي. 
البرنامج كمنصة  كما يخدم 
تواصل لالعالم من خالل جائزة 
«حكايتي مع السكري»، والتي 
متنح الصحافيني الذين تقدم 
تقاريرهم وجهة نظر تعليمية 

وتفاؤلية عن املرض.
  أيدت احلملـــة اجلمعيات 
املهتمة مبرض السكري ومنها 
اجلمعية العربية لعلم الغدد 
ومـــرض الســـكري، جمعية 
الســـكري،  االمـــارات ملرض 
العلمية  اجلمعية السعودية 
ملرض السكري، جمعية قطر 
ملرض الســـكري، واجلمعية 
اللبنانية لعلم الغدد ومرض 
السكري والدهون. وحضرت 
هذه اجلمعيات اطالق حملة 
«حكايتي مع السكري»، احلملة 

التي تهدف الى زيادة الوعي 
عن تداعيات مرض السكري 
من خالل سرد قصص حقيقية 
ومشجعة على التفاؤل لبعض 

املرضى.
الغدد    وأعرب مستشـــار 
الصمـــاء ورئيـــس جمعية 
الســـكري  االمـــارات ملرض 
د.عبدالـــرزاق املدنـــي، فـــي 
ألقاها خالل نشـــاط  كلمـــة 
اطالق احلملة عن ســـعادته 
ملشاركته في حملة «حكايتي 
مع السكري» لكونها طريقة 
التعامل  مختلفة وفريدة في 
مـــع هذا االمر وقـــال ان احد 
االسباب الرئيسية لهذه احلالة 
الصحية املتصاعدة باملنطقة 
هو نقـــص التوعية والفهم. 
وأضاف: نحـــن جميعا نعلم 
االحصائيات واالرقام، ولكن 

الناس ال يستوعبون  معظم 
ان مرض السكري قد تكون له 
آثار خطيرة وان هناك أشخاصا 
حقيقيني يعيشون حياة جيدة 

بفضل العالج الصحيح.
النشـــاط    هذا، ومت خالل 
تقدمي نتائج دراســـة التحكم 
العاملية،  في مرض السكري 
وتشـــرح النتائج املمارسات 
احلالية ملرضى السكري في 
املنطقة للتحكم في مرضهم، 
وتظهر ان ٥٠٪ من املرضى ال 
ميتثلون بالعالجات املوصوفة 
لهم. كذلك قال ٤٠٪ من مرضى 
السكري انهم لم يحصلوا على 
الكافية عن مرضهم،  الثقافة 
وهـــو مـــا تســـتهدفه حملة 
«حكايتي مع مرض السكري» 
لتظهـــر لهم كيف ان التعامل 
الصحيح مع مرض السكري 

ميكنهم من العيش بإيجابية 
وصحة افضل.

  من جهته، قال املدير العام 
لشركة «سانوفيـ  أفنيتيس» 
للمســـتحضرات  اخلليـــج 
الصيدالنيـــة جـــان مـــارك 
فويسير ان: املعرفة أساسية 
حملاربة أي مرض سواء على 
مســـتوى املنطقة بأكملها أو 
على مستوى فردي. وأضاف: 
مهمتنا ان نتأكـــد ان العامة 
واملرضى واالطباء واالعالميني 
الالزم  الدعم  يحصلون على 
وجتمع حملـــة «حكايتي مع 
الســـكري» قصصا من واقع 
احلياة، واملعرفة والتجارب 
مـــن وجهات نظـــر مختلفة، 
وتوصل رســـالة أمـــل تلقي 
الضوء علـــى أهمية التعامل 
مع مرض الســـكري بالشكل 

الصحيح، لتكون النتيجة حياة 
صحيـــة أفضل وطموحنا ان 
نكون الشركة االولى التي تقدم 
للمرضى أفضل مســـتويات 
احللول التي تشـــمل االدوية 

واالجهزة واخلدمات.
  هـــذا، ويتضمـــن عـــالج 
مرض السكري عادة مزيجا 
املتناولة بالفم  من االدويـــة 
والعالج باالنسولني، والذي 
املوافقة أخيـــرا على  متـــت 
استخدامه في املراحل املبكرة 
من العالج للتحكم في املرض 
بشكل أفضل. كما يتم تشجيع 
مرضى السكري على ان يجروا 
تغييرات محددة في أساليب 
حياتهم، كالتحكم في االطعمة 
الرياضة  املتناولة وممارسة 

بانتظام.
  يذكر انه اذا لم يتم عالج 
مرض الســـكري جيـــدا، فقد 
الى مضاعفات تشمل  يؤدي 
القلـــب  العمـــى، وأمـــراض 
والكلـــى، والســـكتة وفقدان 
العمر  االطراف والتقليل من 
االفتراضـــي. وتذكـــر بعض 
التقديرات احلديثة ان منطقة 
الشرق االوسط وشمال أفريقيا 
تضم ستا من عشر دول بأعلى 
نسبة من سيادة املرض عامليا، 
وان عـــدد مرضى الســـكري 
باملنطقة سيتضاعف بحلول 
العام ٢٠٢٥ ويوجد أكثر من ٣ 
ماليني مصاب مبرض السكري 
في منطقة اخلليج، وماليني 
غيرهـــم معرضون لالصابة، 
وتظهر االحصائيات ان شخصا 
من بني كل خمسة اشخاص في 
الشرق االوسط مصاب مبرض 

السكري. 

 لبحث المرض الذي يعاني منه ٢٦ مليون شخص في الشرق األوسط

 املشتركون في احلملة 

 تعاونية السالمية أطلقت مهرجان السلع المصرية 
بخصومات تصل إلى ٧٠٪ ولمدة ١٠ أيام

 محمد راتب
  اعتبر الوزير املفوض القائم باألعمال 
في الســـفارة املصرية، أحمد رياض أن 
حجم التبادل التجاري بني مصر والكويت 
لم يرق إلى املستوى املطلوب، فهو يصل 
إلـــى ٢٨٥ مليون دينار تقريبا حيث ان 
الكويت تستورد من مصر بضائع بقيمة 
٢١٥ مليون دينـــار، بينما يصل حجم 
صـــادرات الكويت إلى مصر ٧٠ مليون 

دينار.
  جاء ذلك خالل مؤمتر صحافي على 
هامش افتتاح مهرجان السلع املصرية 
في جمعية الســـاملية التعاونية، وذلك 
بحضـــور رئيـــس احتـــاد اجلمعيات 
التعاونية د.حسني الدويهيس وأعضاء 
مجلس إدارة اجلمعية، إضافة إلى بعض 
أعضاء البعثة الديبلوماسية في سفارة 

جمهورية مصر العربية بالكويت.
  وذكـــر رياض أن اتفاقيـــة التجارة 
العربية التي مت إبرامها عام ٢٠٠٥ تساعد 
على سهولة التبادل التجاري بني الدول 
العربية، حيث مت من خاللها تخفيض 
رســـوم اجلمارك على السلع الوطنية 
بني البلدين بنسبة ٤٥٪، ما ساعد على 
خفض املصاريف والرسوم التي توضع 
على أي ســـلعة من ناحية التصدير أو 
االستيراد، وهو ما ساهم في تخفيض 

األســـعار على السلع املماثلة ملثل هذه 
املنتجات لصالح املستهلك.

  وعلى الصعيد ذاتـــه، أعلن رئيس 
مجلس إدارة جمعية الساملية التعاونية، 
عـــادل اإلبراهيم عن افتتـــاح مهرجان 
السلع املصرية مبشاركة ٢٠ شركة قامت 
بتخفيض األسعار على سلعها بنسبة 
تصل إلى ٧٠٪، إضافـــة إلى العروض 
اخلاصة ذات املفاجآت جلميع املستهلكني، 
الفتـــا إلى أن أصناف الســـلع املصرية 
املعروضة في السوق املركزي واألفرع 
ال تتعـــدى ٧ آالف صنـــف من مجموع 
األصناف الكلية التي يصل عددها إلى 
٧٠ ألف صنف تقريبا، كما أكد أن السلع 
املصرية تعتبر من السلع املرغوب فيها 
خصوصا من قبل سكان منطقة الساملية، 
وذلك لتميزها عن السلع الشبيهة لها 

وتفوقها من حيث السعر واجلودة.
  واعتبر اإلبراهيـــم املهرجان فرصة 
إلثبات قدرة األصناف املعروضة للبيع، 
ولقياس مؤشر مدى إقبال املستهلكني 
عليها خالل مدة املهرجـــان احملددة بـ 
١٠ أيام، مشـــيرا إلـــى أن مجلس إدارة 
اجلمعية ســـيقيم الشـــركات املشاركة 
في املهرجان بعـــد االنتهاء منه، وذلك 
لتصنيف السلع السريعة احلركة مثل 
اخلضراوات والفواكه واألجبان وبعض 

األصناف ذات املميزات التي يقبل عليها 
املستهلك باستمرار.

  وحول مشكلة ارتفاع األسعار، قال 
عضو مجلس اإلدارة عبدالرحمن الشراح: 
إن وزارة التجارة هي املسؤولة عن ضبط 
األسعار ومنع التالعب فيها واحلد من 
الغالء غير املبرر، مطالبا وزير التجارة 
بتطبيق قانون كسر االحتكار ووضع 
اآلليات الفاعلة لتنفيذه، السيما انه صدر 
منذ ٣ سنوات ولم يتم تفعيله حتى اآلن، 
مؤكدا ان تطبيق هذا القانون سيساعد 
على حفظ األســـعار نتيجـــة إلمكانية 
دخول أكثر من تاجر لتوريد األصناف 
احملتكرة، ما يجعل املنافسة في صالح 

املستهلك.
  وفي الوقت نفسه، طالب الشراح احتاد 
اجلمعيات بالتحرك قدما، والقيام بعملية 
الشراء اجلماعي للسلع املرتفعة األسعار، 
وذلك إلجبار التاجر على خفض السعر، 
داعيا وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
إلى سرعة تنفيذ بناء مخازن لالحتاد، 
وذلك لتوفير األمن الغذائي، وللحيلولة 
دون التعـــرض لألزمـــات االقتصادية 
التي تســـاهم في رفع األسعار بصورة 

مفاجئة.
  كما رأى أن تهاون اجلهات املسؤولة 
عن حماية املســـتهلك من حيث توفير 

الغذاء اآلمـــن للصحـــة العامة، ومنع 
الغش التجاري بجميع أنواعه، قد أدى 
إلى انتشـــار الغذاء الفاسد من اللحوم 
والدواجن وغيرهـــا من املواد الغذائية 
التي تضر بصحة املســـتهلك، مطالبا 
بضرورة تشديد العقوبة لتصــل إلــى 
اإلعدام لكل من يتالعب ويتاجر بالغذاء 
الفاسد، معتبرا ان احلل األمثل ملنع دخول 
الغذاء الفاسد إلى البالد هو وضع املراكز 
املتخصصة في فحص الغذاء على املنافذ 
احلدودية للبالد، سواء البرية أو البحرية 
أو اجلوية، وذلك ملنع التجار من تسريب 
األغذية الفاسدة للبالد من خالل برادات 
التاجر الذي يتعمد بيع املواد الغذائية 
قبل ظهور نتائج فحص العينات، والتي 
تؤكد ســـالمة الغذاء لالستهالك اآلدمي 

من عدمه.
  وتساءل الشراح: ملاذا لم يتم وضع 
مشروع األمن الغذائي ضمن خطة التنمية، 
مع أنه من أهم املشاريع احليوية التي 
تفيد املواطن والكويت ككل، خصوصا 
اننا نعتمد في غذائنا على االستيراد؟ 
مشـــيرا إلى أهمية مشاركة اجلمعيات 
من خالل أرصدة املشاريع الوطنية في 
إنشاء مشـــروع األمن الغذائي ليصبح 
أيضا من ضمن خطة التنمية التي تقوم 

بها الدولة.

  وأكد دور جمعية الساملية التعاونية 
في خفض األســـعار من خالل التعاون 
مع التجار لدعم املهرجانات التسويقية 
والعروض اخلاصـــة لتخفيف األعباء 
املاليـــة عن املســـتهلك في ظـــل ثبات 
املعاشات، مستنكرا الضعف الذي يعاني 
منه اإلنتاج احليواني والزراعي والثروة 
السمكية رغم الدعم الذي يقدم من الدولة 
لهذه القطاعات احليوية، ورغم ذلك، فإن 
حجم اإلنتاج ال يسد االستهالك احمللي، 
مطالبا اجلهات املسؤولة عن توفير الغذاء 
الوطني ببحث أســـباب اخللل لتنمية 

اإلنتاج احليواني والزراعي.
  كما أشار الشراح إلى أن األسماك التي 
اشتهرت بها الكويت أصبحت في خبر 
كان، حيث أصبح اعتمــاد املســـتهلــك 
الكويتي على املستورد أيضا، متسائال: 
ملصلحــة مــن يتــم هــدم وهــدر ثــروات 
البالد الطبيعية التي يجب توفيرها لكل 
مستهلــك؟ معترضا على تبني املشاريع 
الوطنية التعاونية مشاريع أخرى بعيدة 
عن توفير الغذاء، ألن احلركة التعاونية 
الكويتيـــة إمنا وجـــدت لتوفير املواد 
الغذائية واالستهالكية باألسعار املناسبة 
واآلمنة لصحة املســـتهلك، إضافة إلى 
توفير اخلدمات الضرورية لكل مواطن 

وللمناطق أيضا. 

 رياض: حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت لم يرق إلى المستوى المطلوب ولم يتخط الـ ٢٨٥ مليون دينار

 الشـراح: اإلعدام هو العقوبة المناسـبة لكل مـن يتالعب أو يتاجر في الغذاء الفاسـد

 المجالد: نرفض الترويج 
الجديد لتنقيح الدستور

 هنـــأ أمني ســـر 
العاملـــني  نقابـــة 
الكويتية  بالشركة 
لنفط اخلليج طالل 
القيـــادة  املجـــالد 
السياسية والشعب 
الكويتـــي وجموع 
العاملني في الشركة 
الكويتيـــة لنفـــط 
اخلليج والشركات 
النفطية بحلول عيد 
األضحـــى املبارك. 
داعيا اهللا عز وجل 
أن يعيده على األمتني 

العربية واإلسالمية باليمن واخلير والبركات في ظل 
القيادة احلكيمة لقائد مسيرتنا وراعي نهضتنا صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح  األحمد.
  كما استذكر املجالد مبناسبة الذكرى الـ ٤٨ لصدور 
الدستور والتي تصادف الـ ١١ من شهر نوفمبر اجلاري، 
موضحا اعتزاز الشعب الكويتي بذكرى صدور دستور 
البالد ومباركته لهذا التاريخ، معربا عن األمل في «أال 
يكون الدستور شكال فقط وامنا يجب علينا أن نأخذ 
بروح الدستور ونؤمن بالدميوقراطية احلقة وكيفية 

التعامل مع هذه الدميوقراطية».
  وقال املجالد: «اننا نبارك ونعتز بهذا اليوم ونتذكر 
بكل سعادة وفخر دور األمير الراحل الشيخ عبداهللا 
السالم مبناسبة تصديقه على دستور الكويت وصدوره، 
ونقل املجتمع الكويتي والدولة للحياة الدميوقراطية 

السليمة.
  وأعـــرب املجالد عن رفضه عـــن الترويج لتنقيح 
الدستور قائال ان التحركات امللحوظة لترويج دعوات 
تنقيح الدســـتور، واستضافة عراب تنقيح الدستور 
بأحد اخلبراء الدستوريني من بلد عربي لالستناد الى 
آرائه لدعم هذه التحركات التي تتركز على: اشتراط 
توقيع ١٠ نواب على أي اســـتجواب لرئيس الوزراء 
والـــوزراء بدال من نائب واحـــد مثلما هو مقرر اآلن، 
ومتكني الوزراء من التصويت على طلبات طرح الثقة 
بالوزراء، وعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء حيث 
مينعهم الدستور من ذلك اآلن، وتصعيب عملية إقرار 
القوانني بعد ان تردها احلكومة، وبتعديل الدســـتور 
عن طريق االســـتفتاء وهو غير منصوص عليه في 

الدستور.
  وتساءل املجالد هل ذكرى احتفال صدور الدستور 
يكون الرد عليها بتعديل مواده واحلد من صالحيات 
النائـــب في تأدية دوره؟ مســـتذكرا الرجال األفاضل 
مبجلس ١٩٨١ الذين متسكوا بالدستور ومواده، ورفضوا 
محـــاوالت تنقيحه التي تقدمت بها احلكومة لتعديل 

كثير من مواده.
  وطالب املجالد النقابات ومؤسسات املجتمع املدني 
احلـــرة التي تؤمن بالدميوقراطية وروح الدســـتور 
بالوقوف موقف حازم أمام جميع التحركات التي حتد من 

صالحيات السلطة التشريعية وأدواتها الرقابية.
  مشيدا بعطاءات رجال الكويت األوائل الذين وضعوا 
دستور البالد ونشر الوعي الدميوقراطي والبرملاني 
بني أبناء الشعب الكويتي سعيا نحو مستقبل أفضل 
ينعم فيه الوطن مبزيد من الرفاهية واملكانة الدولية 
ويفيء على املواطنني مزيدا من احلرية السياســـية 
واملساواة والعدالة االجتماعية ويرسم دعائم االعتزاز 
بكرامة الفرد واحلرص على صالح املجتمع واحلفاظ 

على وحدة الوطن واستقراره. 
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