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 بادر! 

ف ●
ّ
 أهلك  ثق

ف ○
ّ
، تاري    خ  حول  أهلك ثق ن ط اكتشافه، عىل عام مائة ومرور  اإلنسولي 

ّ
  صناعة قطاع وجشع الباهظة، تكاليفه عىل الضوء وسل

 ارتفاعها.  عىل  أسعاره إلبقاء الخطرة وحيلهم األدوية

   بما  ،T1International  لجمعية التابعة والعالمية المحلية المنارصة شبكة مع المشاركة شّجع ○
   المشاركة ذلك فن

 مبادرات  فن
.  أسعار  بخفض للمطالبة الحملة ن  اإلنسولي 

ن  المرتفعة التكلفة عقبات واجهوا  الذين العالم أنحاء جميع من المنارصين قصص تبادل ○  لكوكذ عليهم، ذلك وأثر  لإلنسولي 
   الخاصة جهودهم

   مستدام تغيي   إلحداث المنارصة فن
 مجتمعاتهم.  فن

اتنا  عل  بإطالعهم اآلخرين شارك  ●  الصحفية  نشر

   المبادرة إطالق عن T1International جمعية تعلن  سوف 
ة أما  مايو.  17 فن رسل  فسوف الصفحية النشر

ُ
نشر  الصحافة إىل ت

ُ
 عىل  وت

 األخبار!  هذه خرينال  شارك . T1International  جمعية موقع

 االستقبال صفحة زيارة يمكنك ●

نت عىل صفحة وه       بالحملة المتعلقة واإلجراءات والبيانات الحقائق تعرض اإلنير
    ستكون والتر

 الموقع ضيافة فن

www.t1international.com/100years . .  

 رأي  المائة ضمن لتكون برأيك شارك  ●

   المعاناة حول  كلمة(  100 عىل  يزيد  ل  كلمات  )بعدد  برأيك  شارك 
ن  ارتفاع يسببها  التر   . contact@t1international.com عي    اإلنسولي 

نشر  ومكانك.  اسمك ذكر  من تأكد 
ُ
ة طوال الجتماع   للتواصل قنواتنا  عىل الراء هذه  وست  الحملة.  فير

   للمشاركة الدعوة ●
 
كات" جشع  إىل العلم فضل "من بنا  الخاص  الفيديو  مشاهدة  ف    Greed to Gift From الشر

   وسُينشر  الحملة أجل من المتحركة بالرسوم فيديو  إلعداد  MissDiabetes ديابيتس "ميس  مع T1International جمعية وتعمل
  فن

   النجاح بعد  عام  100) يوليو  27
ن  استخالص فن   وزمالئه وأصدقائه أرسته تثقيف عىل الفيديو  يشاهد  من وسنشجع  مرة(.  ألول اإلنسولي 

  
 األدوية.  صناعة قطاع جشع واقع حول العمل فن

 

 

 

http://www.t1international.com/100years
http://www.t1international.com/100years
http://www.t1international.com/100years
mailto:contact@t1international.com
https://missdiabetes.com/
https://missdiabetes.com/


 

 

 

 

 

 االجتماع   التواصل وسائل عب   المشاهدة  عدد  زيادة
   ساعدنا 
   رسالتنا!  نشر  فن

   اليوم فن
.  التواصل وسائل عىل التالية النماذج ونشر  المحفظة، هذه من البيانية الرسوم نشر  يمكنك المعتن   ولك الجتماع 

   حريةال
َ  ولكن مناسًبا، تراه كما   تعديلها  فن ا  ويمكنك  النتشار!  نطاق لتوسيع ذكرها( )التاىل   الهاشتاجات استعمال ُيرج 

ً
 بالهاشتاج!  إلينا  اإلشارة أيض

 

 التغريدات 

ن  يملك أحد  "ل  : Banting بانتينج قال ن  مكتشفو  باع وقد  العالم." ملك ألنه اإلنسولي   إلنتاج منهم لكل واحد  بدولر  اكتشافهم براءة اإلنسولي 

ن  ة  بكميات اإلنسولي  ه كبي     واليوم واسع.  نطاق عىل وتوفي 
كات ثالث تجتن    األرباح  رسر

.  من له حص   ل  عدد  حياة تنقذ  قد  التر   المرضن

##insulin4all advocatedontcelebrate 

 

ن  أن  تعرف هل     متاًحا  يكن لم اإلنسولي 
ين؟ القرن ثمانينيات حتر   األفريقية البلدان بعض فن    متوفر   غي   يزال  ل  إنه بل العشر

  العالم.  من عديدة أنحاء فن

ن  كل  فمن ن  شخصي  ن  عىل  حصوله عدم بسبب منهما  شخص يموت t1d#  السكري مرض من ألول ا بالنوع مريضي   . insulin4all#  اإلنسولي 

#advocatedontcelebrate 

 

ن  استخالص من الغرض كان    العالم.  كل  إىل منحة يكون أن اإلنسولي 
ن  الكنديون المكتشفون أنقذ  عام،  مائة قبل أي ،1921 عام ففن  األرواح، ماليي 

ن ا توفي   نيتهم  وكانت    واقًعا  يصبح ك     insulin4all# إلنسولي 
ل يحتاجه.  من متناول فن ن  األدوية صناعة قطاع جشع  وحوَّ  لرفع أداة  إىل اإلنسولي 

 advocatedontcelebrate# جائرة بصورة أسعاره

 

.  اكتشاف عىل عام  100 بمرور  نحتفل أل   يجب ن    الجميع حق عن ندافع أن يجب ولكن اإلنسولي 
،اإلنس عىل الحصول فن ن عيه ومساءلة ولي 

ِّ
 عىل  مصن

 insulin4all advocatedontcelebrate##  ممارساتهم

 

 واإلنستجرام الفيسبوك عل  رسائل

ن  مكتشفو  عاهد  أن بعد  بوا  أل  عىل أنفسهم اإلنسولي  اع براءة باعوا   منه، يتكسَّ كة ومنحوا  واحد، كندي  بدولر   اسمية بقيمة  الخير  ليىل   "إيىل   األدوية رسر

   الحق . Co and Lilly iEl كو"  أند 
ة  بكميات تصنيعه فن ه كبي  ة  بانتينج مقولة وكانت واسع.  نطاق  عىل وتوفي  ن  يملك  أحد  "ل  الشهي    ولكنه اإلنسولي 

، ذلك ومنذ  العالم".  ملك ن ا  ارتفاًعا  األسعار  ارتفعت الحي 
ً
   األدوية صناعة وغرقت - صارخ

  من ُيحىص ل  عدد  ومات الدولرات، بمليارات أرباح فن

ائه.  تكلفة تحمل يستطيعوا  لم الذين المرضن     رسر

 

ن  أن  تعرف هل     متاًحا  يكن لم اإلنسولي 
ين؟ القرن ثمانينيات حتر   األفريقية البلدان بعض فن    متوفر   غي   يزال  ل  إنه بل العشر

  العالم.  من عديدة أنحاء فن

ن  كل  فمن ن  شخصي  ن  عىل  حصوله عدم بسبب منهما  شخص يموت t1d# السكري مرض من األول  بالنوع مريضي   . insulin4all#  اإلنسولي 

#advocatedontcelebrate 

 

ن  استخالص من الغرض كان    العالم.  كل  إىل منحة يكون أن اإلنسولي 
ن  الكنديون المكتشفون أنقذ  عام،  مائة قبل أي ،1921 عام ففن   األرواح.  ماليي 

ن  توفي   نيتهم  وكانت    ملموًسا  واقًعا  يصبح ك     insulin4all# اإلنسولي 
  الكافة.  متناول فن

ً
ل ذلك، من وبدل ن  األدوية صناعة قطاع  جشع حوَّ  اإلنسولي 

.  اكتشاف عىل عام 100 بمرور  نحتفل  أل  يجب لذا  جائرة.  بصورة أسعاره لرفع أداة إىل ن    الجميع حق عن ندافع أن يجب ولكن  اإلنسولي 
  الحصول فن

، عىل ن عي ومساءلة اإلنسولي 
ِّ
   ممارساتهم.  عىل  همصن

 

 

 

 

الحملة  هاشتاجات

● #insulin100 

● #AdvocateDontCelebrate 

● #insulin4all 

● #t1international 


