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إدارة املدرسة تكرم املستشارة سعاد الفريح

الفريح: على مرضى السيلياك االلتزام بالحمية الخالية
من الجلوتين تجنباً إلصابتهم بالسرطان وتلف خاليا الدماغ

الجسار: 18.5% نسبة اإلصابة بالسكر في الكويت
حنان عبدالمعبود

اك����د مدير مستش����فى الصب����اح د.طارق 
اجلسار أن مرض الس����كر من األمراض التي 
ميكن الس����يطرة عليها بسهولة اذا كان هناك 
وعي لدى مريض السكر وفي حالة االكتشاف 

املبكر للمرض لكيال حتدث مضاعفات.
جاء ذلك عقب افتتاحه اول انشطة اليوم 
العاملي للس����كر صباح أمس بقسم األمراض 
الباطنية مبستشفى الصباح بحضور رئيسة 
برنامج رعاية مرضى السكر باإلدارة املركزية 
للرعاية الصحية األولية د.عفاف العدس����اني 
واختصاصية مرض السكر د.خلود عبداهلل 
واخصائية تغذية السكر والسمنة د.ليلي أغا 
ومشرفة العيادات رجاء عبداملنعم، ومها أحمد 

وربا محمود.
وقال اجلسار اننا نواكب العالم في االحتفال 
بيوم الس����كر العاملي في مستشفى الصباح 
ونهدف ال����ى زيادة الوعي والتثقيف الصحي 

لدى املواطنني واملقيمني، مشيرا الى ان الكويت 
تعتبر من أعلى املعدالت في الدول باإلصابة 
مبرض السكر حيث بلغت نسبة االصابة %18.5 
وذلك نتيجة لرفاهية احلياة وقلة احلركة وعدم 
ممارس����ة الرياضة بني فئات املجتمع، خاصة 
فئة الشباب وقلة الطبخ باملنزل واللجوء الى 
الوجبات السريعة، مؤكدا ان الدولة تبذل جهودا 
كبيرة للسيطرة على مرض السكر الذي يعد 

من األمراض الصامتة مثل مرض الضغط.
واضاف د.اجلسار ان مرض السكري هو 
مرض مزمن ينشأ عندما ال ينتج البنكرياس 
ما يكفي من االنسولني، او عندما يعجز اجلسم 
عن استخدام االنسولني بشكل فعال، االنسولني 
هرمون يفرزه البنكرياس وميكن اخلاليا من 
ان تأخذ السكر من الدم الستخدامه في توليد 
الطاقة. فشل انتاج االنسولني او عمل االنسولني 
يؤدي الى رفع مستويات السكر في الدم ما يؤدي 

الى الضرر على املدى الطويل في اجلسم.

من جانبها، قالت رئيس����ة برنامج مرض 
السكر د.عفاف العدساني ان الدراسات بينت 
انه ميكن الوقاية من النوع الثاني من مرض 
السكر بواسطة انقاص الوزن ومزاولة النشاط 
الرياضي، ونصحت املواطنني واملقيمني باتباع 

اخلطوات التالية للوقاية من مرض السكر:
� اخلط����وة االولى التعرف عل����ى عوامل 
اخلطورة: وتشمل التقدم في العمر، التاريخ 
العائلي، السمنة وتقاس مبحيط اخلصر )أكثر 
من 94 س����م للرجال و80 سم للنساء(، منط 
احلياة اخلامل، ارتفاع الدهون، ارتفاع ضغط 
الدم، واإلصابة بأمراض القلب. � أما اخلطوة 
الثانية فهي قياس مستوى السكر صائما اذا 
كان لدى الشخص احد عوامل اخلطورة. � أما 
اخلطوة الثالثة فهي اذا كان مس����توى السكر 
صائما اكثر من 5.5 ملمول فينصح بانقاص 
الوزن من 7 الى 10% ومزاولة الرياضة 30 دقيقة 
يوميا للوقاية من مرض السكر بنسبة %58.

حنان عبدالمعبود
أكدت رئيس����ة فريق التوعية 
ع����ن الس����يلياك مبرك����ز العمل 
التطوعي، ومؤلفة كتاب »قصتي 
مع السيلياك«، الباحثة املستشارة 
سعاد الفريح، أن السيلياك يرتبط 
بعدة أمراض يأتي ضمنها، التوحد، 
الداون، السكر النوع األول، إضافة 
املناعية  األم����راض  إلى بع����ض 
املختلفة كم����رض الكبد املناعي، 
والغدة الدرقية، وأشارت إلى أن 
بعض مرضى االم أس والصدفية 

يشكون من أعراضه.
جاء ذل����ك خ����الل احملاضرة 
السادس����ة عن مرض  التوعوية 
السيلياك والتي أقيمت بدعوة من 
مدرسة الفروانية الثانوية للبنات، 
في نشاط لقسم العلوم باملدرسة، 
بإشراف املدرسة مطيرة املطيري، 
ورئيسة القسم موضي العدواني، 
تأت����ي هذه احملاضرة اس����تهالال 
للموس����م اجلدي����د للتوعية عن 
املرض، حيث أقيمت العام املاضي 

خمس محاضرات توعوية. 
إلى دراسة  الباحثة  وأشارت 
التخلص من  نشرها مدير مركز 
األلم في اورالندو د.ديڤيد كلني، جاء 
فيها أن املصابني بالسمنة املفرطة 
يعانون من الس����يلياك بنس����بة 

تتراوح بني 30 إلى 40%، موضحة 
أن اإلحصائيات العاملية تشير إلى 
أن 30% من تعداد السكان بالعالم 
يعانون السمنة املفرطة، وأكدت 
العالم  أن املختصني بشتى بقاع 
يؤكدون أن نسب اإلصابة بالسمنة 

املفرطة في ازدياد ملحوظ. 
الباحثة مرضى  كما ح����ذرت 
القل����ب املصابني بداء الس����كري، 
التي  أنواع األطعمة  الى  االنتباه 
يتناولونها، مشيرة الى أن هناك 
العديد من الدراسات التي ربطت 
بني تن����اول القمح وزيادة الوزن 
والكوليسترول، وانخفاض السكر 

في الدم عند مرضى القلب، حيث 
الكامل  القمح  أن  الباحثون  وجد 
يساعد على زيادة الوزن، ويزيد 
من افراز األنسولني بصورة أكبر 
من حاج����ة اجلس����م، ويزيد من 
نسبة الكوليسترول الضار. كما 
نصح����ت الباحثة مرضى كرونز 
أيضا بالتنبه الى أعراض السيلياك 

مشيرة الى احتمال اصابتهم.
وناشدت مرضى السيلياك 
ضرورة االلتزام باحلمية اخلالية 
م���ن اجللوتني مبين���ة أن عدم 
االلتزام به���ا يؤدي إلى أمراض 
خطيرة كالس���رطان وتلف في 

خاليا الدماغ. وقالت ان مرض 
السيلياك يرتبط بأمراض عصبية 
مختلف���ة أهمها تل���ف الدماغ، 
الشيزوفرينيا، االكتئاب، الصرع، 
مرض التصلب املتعدد »ام اس«، 

الترنح وفقدان التوازن.
وأشارت الفريح الى أن نسبة 
املرض����ى املصابني بالترنح تبلغ 
40%، بينما تبلغ نس����بة مرضى 
السيلياك غير املشخصني بأمراض 

عصبية %51.
وفي ختام الندوة قامت إدارة 
الباحثة رسالة  املدرسة بتسليم 

شكر وهدية رمزية.

خالل محاضرة توعوية بمدرسة الفروانية الثانوية للبنات

افتتح أنشطة االحتفال باليوم العالمي للسكر بمستشفى الصباح

استقبل صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر الس����يف صباح امس 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح 

امس رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي.
واس����تقبل سموه بقصر السيف صباح 

أمس س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح 
امس النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
هذا واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد بقصر السيف صباح أمس سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ونائبة رئيس املجلس االحتادي الفيدرالي 
السويسري ووزيرة اخلارجية ميشلني كاملي 
والوفد املرافق لها وذلك مبناسبة زيارتها 

الرسمية للبالد.

حضر املقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
ونائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجلراح ورئيسة بعثة الشرف املرافقة 
املستش����ارة بديوان س����مو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخة د.رشا الصباح.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه الشيخ جابر املبارك

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك والشيخ أحمد الفهد والشيخ أحمد العبداهلل

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الرئيس جاسم اخلرافي

ولي العهد استقبل الخرافي والمحمد و3 وزراء

اهتمام كويتي باجتماع منتدى
حوار التعاون اآلسيوي بطهران

طهران � كون���ا: اكد مدير 
ادارة آسيا في وزارة اخلارجية 
السفير محمد املجرن الرومي 
امس اهتم���ام دولة الكويت 
باالجتماع الوزاري التاس���ع 
ملنتدى حوار التعاون اآلسيوي 
اليوم بطهران  الذي سيعقد 

مبشاركة اكثر من 30 دولة.
الرومي  الس���فير  وق���ال 
ل� »كون���ا« ان »اهتمام دولة 
الكويت بأهمية هذا االجتماع 
وترؤس نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح وفد الكويت 

لهذا االجتماع، امنا يدل على حرصها على اهمية 
احلوار ملا ميثله من قيمة انسانية تؤكد عليها 
الكويت خاصة في العمق اآلس���يوي مبقدراته 

البشرية وامكانياته املتعددة«.
واضاف الرومي ان »الكويت عندما انضمت 
الى احلوار اآلسيوي في تايلند عام 2003 فان 
ذلك ش���اهد على اميانها االساسي مببادئ هذا 

التجمع اآلسيوي واهميته«.
وتابع ان »استضافة الكويت لالجتماع العاشر 
الذي سيعقد عام 2011 امنا يعبر وبشكل جلي عن 

رؤيتها وثقتها بامكانيات اكبر 
جتمع اقليمي للدول اآلسيوية 
تقطن فيه قرابة 4 مليارات نسمة 
وبانتاج قومي يبلغ 22 تريليون 

دوالر«.
وق���ال ان »الكويت تعتبر 
احلوار اآلسيوي خطاب حضاري 
ينس���جم وقي���م مجتمعاتنا 
الثقافي  اآلس���يوية بتراثه���ا 
وتنوعه والش���ك ان للتعاون 
فضيلة كمنهج حياة تستقيم 
به االمم وتنم���و وتزدهر وان 
االقتصاد يعتبر محورا أساسيا 
في التعاون اآلسيوي نتشارك به 
جميعا في الدفع بعناصره واالحساس بعوائده 

على جميع الدول اآلسيوية«.
وحول االجتماع التحضيري الذي عقد امس 
على مس���توى اخلبراء في الدول املشاركة في 
االجتماع الوزاري التاسع ملنتدى حوار التعاون 
اآلسيوي اوضح السفير الرومي انه »مت خالل 
هذا االجتماع مناقش���ة التع���اون االقتصادي 
واالس���تثماري والعلمي بني الدول اآلس���يوية 
اضافة الى عرض جدول اعمال االجتماع الذي 

سيعقد اليوم«.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحم����د في ديوانه بقصر 
السيف صباح أمس رئيس مجلس 

األمة جاسم اخلرافي.
كما استقبل سموه سمو رئيس 
مجل����س الوزراء الش����يخ ناصر 

احملمد. واس����تقبل سموه صباح 
امس النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 

املبارك.
كم����ا اس����تقبل س����مو ولي 
العهد بقصر السيف امس نائب 

الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لش����ؤون 
اإلسكان الشيخ أحمد الفهد ووزير 
النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد 

العبداهلل.

األمير استقبل ولي العهد والخرافي والمحمد والمبارك

الكويت قدمت 500 ألف جنيه لمستشفى سرطان األطفال في مصر
سلم سفيرنا لدى القاهرة د.رشيد احلمد امس 
مدير مستشفى سرطان االطفال في مصر د.شريف ابو 
النجا تبرعا مقدما من جمعية احياء التراث االسالمي 
للمستشفى بقيمة 500 ألف جنيه وذلك تأكيدا لدور 

الكويت في املجال اخليري واالنساني.
واكد احلمد في تصريح ل� »كونا« ان »الكويت 
واهله���ا جبل���وا على مد ي���د العون واملس���اعدة 
ألشقائهم من الدول العربية واالسالمية« مضيفا 
ان  »اس���تمرار التبرعات الكويتي���ة الى عدد من 
اجلهات االنس���انية املصرية يعد منوذجا مشرفا 
للتعاون القائم بني البلدين الش���قيقني في املجال 

اخليري واالنساني«.
واش���اد بالدور االنساني واخليري الذي يقوم 
به مستش���فى س���رطان االطفال في مصر معتبرا 
اياه »احدى املؤسسات االنسانية الرائدة في مصر 
والفريدة من نوعها والوحيدة في الوطن العربي 
لتقدميها الرعاية الصحية الكاملة باملجان ملصابي 
املرض ومن الضروري توفير الدعم املادي واملعنوي 

لهذا املستشفى«.

من جهته قال د.ابو النجا ل� »كونا« ان الكويت 
سباقة دائما في مجال اخلير حيث تلقت مستشفى 
سرطان االطفال ومنذ تأسيسها العديد من التبرعات 

من احملسنني الكويتيني.
واكد وقوف الكويت حكومة وشعبا الى جانب 
مصر واملؤسسات االنسانية فيها والسيما مستشفى 
سرطان االطفال قائال ان »الشعب الكويتي من اكثر 

الشعوب العربية التي وقفت مع مصر«.
واضاف انه »ثمة تعاونا قائما ومس���تمرا بني 
مستشفى سرطان االطفال وعدد من اجلهات الكويتية 
ومنه���ا االمانة العامة لألوقاف في املجال اخليري 
واالنساني« مشيرا الى قيامه بالعديد من الزيارات 
الى الكويت بناء على دعوات مختلفة من جهات عدة 

للمشاركة في عدد من الفعاليات ذات الصلة.
واوضح ان »املستشفى قد وجه دعوة الى االمانة 
العامة لألوقاف القامة مؤمتر مشترك يتناول جملة 
من القضايا منها ف���ن ادارة األوقاف« مؤكدا على 
اخلب���رة والتجربة القيمة الت���ي تتمتع بها امانة 

االوقاف في هذا الصدد«.

صاحب السمو التقى نائبة رئيس المجلس االتحادي السويسري

الحمد: الكويت وأهلها جبلوا على مد يد العون لألشقاء في الدول العربية واإلسالمية

السفير محمد املجرن الرومي


