
االتفاق على منع االزدواج الضريبي والتطلعات واألهداف الثنائية

محمد الصباح: توقيع اتفاقية الستيراد الغاز
والماء من إيران قريبًا ونتائج مهمة لـ «اللجنة المشتركة» 

الشيخ د.محمد الصباح يقدم هدية لنظيره اإليراني

رئيس األركان لدى استقباله قائد اجليش الثالث األميركي

وزيرا خارجية الكويت وإيران يوقعان اتفاقية منع االزدواج الضريبي الشيخ د.محمد الصباح يتحدث إلى الصحافيني

اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح انه مت التوصل الى نتائج مهمة في االجتماع االول للجنة العليا 

املشتركة االيرانية - الكويتية.
وقال الشــــيخ د.محمد الصباح في تصريــــح صحافي عقب انتهاء 
اجتماع اللجنة املشتركة بني البلدين «لقد توصلنا خالل هذا االجتماع 

الى نقاط مهمة ترسم خريطة التعاون بني
اجلانبني»، مشــــيرا الى انه مت «التوقيع على اتفاقية منع االزدواج 
الضريبي وســــنتمكن في القريب العاجل مــــن التوقيع على اتفاقية 

الستيراد الغاز واملياه من ايران».
ولفت الى ان االجتماع املقبل للجنة املشــــتركة سيعقد في الكويت 
اواخر شــــهر ابريل املقبل، مضيفا «نحن نشترك مع ايران ليس فقط 

باجلوار والدين بل بالتطلعات واالهداف املشتركة».
واعتبر الشيخ د.محمد الصباح مشاركة الرئيس االيراني محمود 

احمــــدي جناد في القمة اخلليجية االخيــــرة التي عقدت في العاصمة 
القطرية الدوحة بانها «نقطة حتول في عالقات ايران مع دول مجلس 

التعاون».
واكد رغبة الكويت بتطوير عالقاتها مع ايران في شــــتى املجاالت، 
موضحا «لدينا عالقات سياســــية قوية لــــذا نتطلع الى اقامة عالقات 

اقتصادية مماثلة».
وحول االوضاع في العراق اوضح الشيخ د.محمد الصباح «نحن 
نشــــترك مع ايران بضــــرورة ان يكون العراق اجلديد عراقا مســــاملا 
ودميوقراطيــــا وامنا وان يلعب دوره احملوري في اســــتقرار املنطقة 
دون اي تدخــــل خارجــــي لتحديد هويته واجتاهــــه وان يكون القرار 

عراقيا صرفا».
وتابع الشيخ د.محمد انه بحث خالل هذا اللقاء املوضوع اللبناني 
مع نظيره االيراني منوشــــهر متكي قائال «نحــــن نقدر اليران دعمها 

للمبــــادرة العربية التي مت اتخاذها في اجتماع وزراء خارجية العرب 
بشأن لبنان».

ويزور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح والوفد املرافق له طهران للمشاركة في االجتماع االول للجنة 

املشتركة االيرانية - الكويتية.
من جانبه، قال وزير اخلارجية اإليراني منوچهر متكي ان عالقات بالده 

بالكويت جيدة، مؤكدا عدم السماح ألي طرف ثالث باملساس بها.
واضــــاف متكي ان «العالقات االيرانية - الكويتية نابعة عن ارادة 

قادة البلدين وهي ليست موجهة ضد اي طرف ثالث».
ووصف مستوى العالقات بني البلدين بـ «اجليد»، معربا عن امله 
االرتقاء مبســــتوى التعاون بني البلدين ليشمل كل اوجه التعاون مبا 

فيها التجارة واالستثمارات املشتركة.
اما اهم ما دار االجتماع حوله، فأوضح متكي انه مت «تبادل وجهات 

النظر حول العديد من القضايا التي تهم البلدين، السيما اجلرف القاري 
وموضوع تزويد الكويت بالغاز واملياه».

واشــــار الى ان «الوثائــــق املتعلقة باتفاقية نقل الغــــاز واملاء الى 
الكويت تطوي مراحلها النهائية، حيث ســــيتم في املستقبل القريب 
توقيعها»، مضيفا ان «تعاون ايران مع دول مجلس التعاون اخلليجي 

دخل مرحلة جديدة».
واعلن متكي مشاركة ايران «بشكل فاعل» في االجتماع املقبل لدول 

اجلوار العراقي املقرر عقده في شهر ابريل املقبل في الكويت.
واعتبر وزير اخلارجية االيراني ان «اســــتمرار حالة انعدام األمن 
في العراق يؤثر على األمن االقليمي» مشددا على ضرورة احالل األمن 

واالستقرار في هذا البلد.
وذكر انه بحث مع نظيره الكويتي االزمة اللبنانية، حيث مت تأكيد 

ضرورة التسريع في حل هذه االزمة من خالل التوافق اللبناني.

الثويني: «ترشيد» ضرورة لترسيخ ثقافة التوفير 
أشاد املشرف اإلداري في مستشفى الرازي مبارك 
الثويني بجهود القائمني على املشروع الوطني لترشيد 
الطاقة، معتبرا ان ما مت حتقيقه خالل االشهر املاضية 
يعد اجنازا ال يستهان به وحافزا ملزيد من احلماسة 
في مواصلة اجلهود لتحقيق االستقرار على املستوى 
احمللي من حيث احلفاظ على الطاقة وترسيخ مفهوم 

التوفير في املجتمع.
واضــــاف الثويني في لقائه اصدقاء ترشــــيد في 
الزيارة امليدانية التي قاموا بها الى مقر املستشفى ان 
احلملة التي قادها املشروع الوطني في فصل الصيف 
اتــــت ثمارها بعدما وجد املشــــروع الدعم الكامل من 
القيادات السياســــية واملؤسسات احلكومية، واشار 
الى ان مستشــــفى الرازي كأحد الصروح الطبية في 
الكويت كان له دور مهم في االنضمام واالســــتجابة 

الى حملة «ترشيد».

وقال ان ما مت انفاقه على انشــــاء محطات توليد 
الكهرباء واملاء في السنوات املاضية لم يكن ذا فاعلية 
سريعة املردود على املدى القصير، مثنيا على اداريي 
املشروع الوطني الذين استطاعوا خالل اشهر قليلة 

جتاوز االزمة والعبور بالبالد الى بر األمان.
واضاف: «ترشيد» كمشروع وطني كان البد منه 
وبالنسبة لنا فإننا نلجأ إلى إطفاء انوار املستشفى 
بعد انتهاء املوظفني من دواماتهم في الفترة الصباحية، 
وكذلك احلال مع انارة املمرات التي لسنا بحاجة الى 
اضاءتها ملزيد من الترشيد، اما في فصل الشتاء فإن 
املدفأة تســــتهلك طاقة كهربائية ال تقل عن استهالك 
املكيفات في فصل الصيف، لذا البد من الترشيد، وذلك 
عن طريق الفصل األوتوماتيكي في املستشفى وهو 
النظام املتبع الذي يتم اللجوء اليه عن طريق فصل 

املدفآت عقب الثانية بعد الظهر.

في ندوة حول مرض السكر وعالجاته الحديثة

عالوي: عالجات ممنوعة عالميًا تستخدم بالكويت
والسكر والضغط والكوليسترول أبرز األخطار الصحية

البروفيسور عالوي يتحدث وبجانبه فيصل القناعي

متابعة من احلضور

تبدأ حملة بداية مارس المقبل

مجموعة VIP تسعى لتعزيز الوحدة الوطنية
ونشر الوسطية وإحياء سَير رجاالت الكويت

الياسني والتمام والرفاعي خالل املؤمتر الصحفي

بيان عاكوم
«من عاش لنفسه عاش مرتاحا 
لكنه مات صغيرا، ومن عاش لغيره 
عاش متعبا لكنه مات كبيرا»، في 
الواقع هذه اجلملة تترجم كل ما 
تقوم به مجموعة VIP التي تعمل 
على حتقيق هذا املبدأ للمساهمة في 
مسيرة النهضة والبناء في الوطن 
من خالل احلمــــالت التي تنظمها 

لتحقيق هذا الهدف.
حمالت اعالمية كثيرة نظمتها 
مجموعة VIP والتي حتدثت عنها 
خالل املؤمتر الصحافي الذي نظمته 
اول من امس في مطعم «ســــفن 
سيز» حيث حتدث رئيس جلنة 
االشــــراف العليا يوسف الياسني 
الفتا الى ابرز نشاطات املؤسسة 
حيث قال: في الواقع كانت لدينا 
حمالت كثيرة توعوية متنوعة تفيد 
الوطن واملواطن واولى حمالتنا 
كانت عن التدخني وحملت عنوان 
«بدونها احلياة حلوة» وكانت حتت 
رعاية وزير الصحة السابق محمد 
اجلاراهللا، هــــذا الى جانب حملة 
اخرى «بيدك اصنع مســــتقبلك 
لبلدك» وتتكلم هذه احلملة عن دعم 
الطالب في اختيار تخصصاتهم 
اجلامعية وكانت حتت رعاية اعادة 

هيكلة القوى العاملة.
اما احلملة الثالثة والتي كانت 
حتت عنوان «من الكويت نبدأ والى 
الكويت ننتهي» فتم فيها استذكار 
رجاالت الكويت الذين ساهموا في 

حتقيق النهضة واحلضارة.
وعن املؤمتر املقبل قال الياسني: 
في الواقع سيحمل العنوان نفسه 
حلملتنا االخيرة وهو «من الكويت 
نبدأ والى الكويت ننتهي» والذي 
تهدف مــــن خالله الى تعزيز قيم 
الوفاء والوالء للوطن، ونشر معنى 

مكتب المؤتمرات
يعتبر مكتــــب املؤمترات 
واملعــــارض جــــزءا من عمل 
املجموعة وهو يختص بتنظيم 
واقامة املعارض واملؤمترات 
التي لها عالقة وثيقة بتحقيق 
 vip group اهــــداف وانشــــطة
الوطنية واالجتماعية والثقافية 
واالخالقيــــة والتربوية، كما 
يسعى هذا املكتب الى املشاركة 
في املعارض واملؤمترات التي 
تنظمها اجلهات املختلفة داخل 
وخارج الكويت ذات االهداف 
التي تتناسب مع  واالنشطة 
الوطنية   vip group توجهات
والقيميــــة، كمــــا يتبنى هذا 
املكتب مؤمتراتنا واطروحاتنا 
التي نســــهم فيهــــا في خدمة 
الكويت عامة والشباب  ابناء 

خاصة.

أول مؤتمر وطني
بفضــــل مــــن اهللا وحده، 
اول مؤمتر وطني اقمناه كان 
بعنوان «بدونها احلياة حلوة» 
الذي ناقش مشــــكلة التدخني 
وآثارها وطرق عالجها حتت 
السابق  رعاية وزير الصحة 
د.محمد اجلاراهللا في مارس 
٢٠٠٥. وفــــي يونيــــه ٢٠٠٦ 
الثاني  الوطني  اقمنا املؤمتر 
وكان بعنوان «بيدك.. اصنع 
مستقبلك.. لبلدك» الذي ناقش 
هموم الشباب وتطلعاته في 
كيفية اختيــــار تخصصاتهم 

املستقبلية.

(فريال حمال)

الوســــطية في املجتمع، هذا الى 
جانب احياء سير قدوات ساهموا 
في ابــــراز الكويت كدولة متقدمة 

وحضارية الى العالم اجمعه.
واضاف «انطالقة املشــــروع 
ســــتبدأ بداية مارس املقبل وذلك 
للمساهمة في تعزيز الوالء للوطن 
وحتقيق رؤية واهداف الدولة في 
الوطنية وتبيان خطورة  تعزيز 
الــــى االتزان  االرهــــاب والدعوة 
فــــي الدين هذا الــــى جانب رموز 

الكويت».
فــــي اختيار  وعن توجهاتهم 
الشــــخصيات قــــال «نحــــن قمنا 
على احلياديــــة وعــــدم االلتزام 
بتوجه حزبــــي او مذهبي فاملهم 
الكويــــت وعلى هذا االســــاس مت 

اختيارالشخصيات».
وعن ســـبب توقيـــت طرح 
هذه الشعارات قال «ما نشاهده 
من حساســـية بني الســـلطتني 
التشريعية والتنفيذية فأحببنا 
امثلة  الشـــباب والكبار  اعطاء 

لرجال ضحوا في سبيل الوحدة 
الوطنية وانـــه مهما كان هناك 
خالف في االفكار والتوجهات اال 

اننا وطنيون في النهاية».
وعن الشركة قال الياسني «هي 
شركة غير ربحية مت تأسيسها من 
قبل مجموعة تهتم بارساء مفهوم 
الوســـطية في الكويت وتوعية 
املواطن في مختلـــف املجاالت 

السياسية واالجتماعية».
واضاف «ونحن نسعى العداد 
جيل متميز اميانيـــا واخالقيا 
وســـلوكيا متمســـكني بثوابت 
دينية واخالقية ووطنية مواكبني 
للتطور السريع في جميع مجاالت 

احلياة».
ابرز اهداف  الياســـني  وذكر 
الشركة وهي تعميق روح الوالء 
واالنتماء للوطن وترسيخ القيم 
االخالقية واكتشـــاف وتطوير 
املواهب واستثمار اوقات الفراغ 
لدى املشاركني واالرتقاء مبستواهم 

العلمي والفكري واالخالقي.

 (سعود سالم)

حنان عبدالمعبود
استضافت جمعية الصحافيني 
الكويتيـــة احد اشـــهر االطباء 
العرب في اململكة املتحدة وهو 
البروفيســـور جعفـــر عالوي 
استشاري امراض السكر والغدد 
لنـــدن والذي  الصماء بجامعة 
تخرج في كليـــة الطب جامعة 
بغداد عام ١٩٧١ وتدرب في اجنلترا 
الدكتوراه  وحصل على شهادة 
واملاجســـتير من جامعة لندن، 
وحصل على البورد االميركي من 
جامعة واشنطن سياتل اميركا.
اقامـــت اجلمعية ندوة  وقد 
طبية مفتوحة حتـــدث خاللها 
البروفيسور عالوي عن مرض 
السكر واحدث طرق عالجه التي 

توصل اليها العلم مؤخرا.
في البداية قال: مرض السكر 
من االمراض املنتشـــرة بالعالم 
وينقســـم الى عدة انواع، فمنها 
نوع يصيب االنسان في الفترة 
العمرية الكبيرة والتي تبدأ من 
عامه العشرين، وهذا من املمكن 
عالجه باحلمية او احلبوب، واذا 
ما جنحنا بهذا العالج فقد يحتاج 
املريض الى االنسولني، والنوع 
اآلخر الذي يصيب االطفال ويكون 
ناجتا عن تلف في اخلاليا التي 
تفرز هرمون االنســـولني، وهذا 
الميكن عالجه اال بحقن االنسولني، 
الثالث هو سكر احلمل  والنوع 
الشهر  النساء في  الذي يصيب 

الى ضـــرورة ان يكون مريض 
الســـكر طبيب نفسه، حيث هو 
وحـــده الذي يعلم مـــا يتناوله 
من اغذية ومـــا ينفعه منها وما 
يضره، والطبيب ال يالزمه خالل 
يومه ملنعه او حثه على العادات 

الصحية املفيدة حلالته.
واضـــاف انه مـــن املعروف 
ان هنـــاك امراضـــا ثالثة تأتي 
معا وهي: الســـكر وضغط الدم 
والكوليسترول، وثالثها ال يصيب 
املريض بااللم، لهذا فإن الكثيرين 
يغفلون عن هذه االمراض ألنها 

ال تؤملهم.
وتعد االصابـــة بالعمى من 
اهـــم تداعيـــات مرض الســـكر 
وكذلك الفشل الكلوي والسكتة 
القلبية والدماغية. ولهذا يجب 
ان يتسلح املريض مبستحدثات 
العصر املتوافرة للفحص الدائم 
وبالتالي جتنب التداعيات التي 

قد تصل للخطورة.
واوضح ان االصابة مبرض 
الســـكر اغلبهـــا تعود لســـوء 
التغذية، ونصـــح بالتقليل من 
تناول اللحوم والدهون واللجوء 
ادنى ١٥  الرياضة بحد  ملمارسة 
دقيقة يوميا واســـتعان باملثل 

«احلركة بركة».
وتطرق البروفيسور عالوي 
الى االدويـــة املعاجلة، وقال ان 
من اخطر التداعيات هو امراض 
العـــني التي تعلن باصابتها عن 
اصابة الكلى ايضا، ومن اجليد 
ان هنـــاك عالجا وقائيا حلماية 
الكلى وهو متوافر وكذلك عالجات 
الليـــزر احلديثة للعيون والتي 
تنقذها من االصابة بالعمى. اما 
بالنســـبة للقلـــب فليس هناك 
عالج وقائـــي، حيث ان مريض 
السكر املصاب بالقلب يختلف عن 
مريض القلب فقط، حيث يشعر 
االخير بالتعب حني يصعد الدرج، 
بينما مريض السكر والقلب معا 
ال يشعر بذلك ويظل يتحرك الى 
ان يصاب بتوقـــف القلب. لهذا 
يجب ان يتم فحص مريض السكر 
بشكل كامل كل ٦ اشهر، اما االدوية 
فمنهـــا االقراص واحلبوب التي 
تأتي كل واحدة منها من مجموعة 

كيميائية.

السادس من احلمل وعند الوالدة 
فـــإن ٤٠٪ منهن تشـــفى بينما 
تبقى هناك اصابة بني ٦٠٪ من 

االخريات.
والنوع االكثر شيوعا ويصيب 
االغلبية من العـــرب هو النوع 
الثاني حيث يشكل حوالي ٩٥٪ 
الســـكر،  مـــن االصابة مبرض 
ومن املمكن معاجلته باحلبوب 
واحلمية التي تعني االكل الصحي 

وممارسة الرياضة.
واشار الى ان اعراض مرض 
السكر ليس بالضرورة ان تبدو 
واضحة على كل املرضى، موضحا 
ان هذه االعراض تظهر بشـــكل 
واضح عند االطفال حيث يصاب 
الـــوزن والتعب  الطفل بفقدان 

السريري وغواش العني ويعاني 
من كثرة االحســـاس بالعطش 
الشـــديد وكذلك كثرة  واجلوع 
التبول. وهذه االعراض قليال ما 
يعاني منها كبار السن ولذلك فقد 
يصاب الشخص البالغ بالسكر 
ويظل لفترة خمس ســـنوات او 

اكثر حتى تبدأ املضاعفات.
وعالج مرض السكر يعتمد 
علـــى ثالث نقاط اساســـية في 
العالج وهي: السيطرة على ضغط 
الدم والسيطرة على دهون الدم 
(الكوليسترول) وكذلك السيطرة 
على السكر الذي يجب اال يرتفع 
بعد تناول الغذاء بساعتني اكثر 

من ٩٪. 
البروفيسور عالوي  واشار 

رئيس األركان استقبل
قائد الجيش الثالث األميركي

اســـتقبل رئيس االركان العامة للجيش الفريق الركن طيار فهد 
االمير مبكتبه ظهر امس قائد اجليش الثالث األميركي الفريق الركن 
جيمـــس لوفلز ومت خالل اللقاء تبادل االحاديث الودية ومناقشـــة 
اهم االمور واملواضيع املشتركة وبحث اجلوانب العسكرية املتعلقة 

ضمن محور الزيارة.

التويجري يدعو إلى إطالق مبادرة للمصالحة بين العالم اإلسالمي والغرب
الرباط - كونا: دعا المدير العام للمنظمة االسالمية 
للتربية والعلوم والثقافة (ايسيســـكو) د.عبدالعزيز 
التويجري اســـبانيا الى اطالق مبادرة للمصالحة بين 
العالم االسالمي والغرب. وذكرت المنظمة، في بيان امس، 
ان التويجري قال في كلمة بمناســـبة المنتدى العالمي 
االول لتحالف الحضارات في مدريد، الذي بدأ امس االول 
واختتم امس، ان المبدأ الذي ينطلق منه العالم االسالمي 
في بناء جسور حوار بين الثقافات والحضارات واالديان 
مبدأ اصيل من صميم المبادئ الراسخة التي يؤمن بها 

اكثر من مليار وربع المليار مسلم في العالم.
ووصف د.التويجري الرســـالة االســـالمية برسالة 
«تنوير وتسامح واخاء» تؤمن بوحدة االصل االنساني 

وبالتساوي بين البشر في الكرامة وفي الحق في الحياة 
في ظل االمن والسالم والوئام والتفاهم.

واوضح ان هـــذه المبادرة التـــي تطلقها الحكومة 
االسبانية تخولها القيام بالمبادرة بما لديها من رصيد 
تاريخي وارث حضـــاري وعالقات متميزة تربطها بين 

الشرق والغرب والشمال والجنوب.
واعلن د.التويجـــري ان تحالف الحضارات يتوقف 
على المصالحة مع الماضـــي وتجاوز العقد التاريخية 
ورد االعتبار للثقافات والحضارات بما يتطلب ذلك من 
انفتاح حضاري واسع من منطلق احترام الخصوصيات 

الثقافية لالمم والشعوب.
ودعا الـــى اطالق تلك المبادرة الشـــاعة روح الثقة 

واالطمئنان، مؤكدا ان ذلك سيعزز تقدير االسرة الدولية 
لهذا البلـــد الرائد في المبـــادرات الحضارية والثقافية 
الخالقة. وعلى هامش المنتدى، كان د.التويجري وقع 
امس االول مع المندوب السامي للسكرتير العام لالمم 
المتحدة لتحالف الحضارات جورج ســـامبايو اتفاقية 
تعاون تغطي التفاهم في المجاالت ذات الصلة بمبادرة 
تحالف الحضارات التي تشمل التربية والشباب واالعالم 
والهجرة. ويشـــكل المنتدى، الذي يشارك فيه اكثر من 
٣٠٠ شـــخصية بارزة ومنظمة دوليـــة، تعنى بالحوار 
الحضـــاري محطة كونية الحيـــاء البعد التواصلي في 
اقرار الســـالم في العالم ونبذ العنصرية والصراع بين 

الثقافات واالديان.

بمناسبة المنتدى العالمي األول لتحالف الحضارات

الخميس 
محليات١٧ يناير ٢٠٠٨  


