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الكويت وإيران بحثتا اخلطوات الالزمة لتخفيف حدة التصعيد 
وسبل حماية املالحة البحرية في املنطقة

استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيــان صباح امــس رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن.

كما اســتقبل سمو ولي 
العهد ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك. 
واستقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيــان صبــاح امــس نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الشــيخ صباح  اخلارجيــة 

اخلالد. 
كما اســتقبل سمو ولي 
العهد نائــب رئيس مجلس 
الداخلية  الــوزراء ووزيــر 

الشيخ خالد اجلراح 
واستقبل سمو ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء أنس الصالح.
واســتقبل ســمو ولــي 
العهد الشــيخ نواف األحمد 
بقصــر بيــان صبــاح امس 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر اخلارجية الشــيخ 
صباح اخلالد ووزير الشؤون 

اخلارجية خالد اجلاراهللا.
هذا، والتقى الشيخ صباح 
اخلالد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير اخلارجية مع 
وزيــر الشــؤون اخلارجية 
اإلســالمية  باجلمهوريــة 
اإليرانيــة د.محمــد جــواد 
ظريــف مبناســبة زيارتــه 
الرسمية إلى الكويت، حيث 

مت استعراض أوجه التعاون 
الثنائي املشترك بني البلدين 
الصديقني وأحدث املستجدات 
اإلقليمية والتطورات الراهنة 

في املنطقة.
كمــا مت بحــث اخلطوات 
حــدة  لتخفيــف  الالزمــة 
التصعيــد فيهــا والســبل 
الكفيلة بضمان حماية املالحة 

البحريــة في هــذه املنطقة 
املهمة من العالم.

حضــر اللقاء نائب وزير 
الســفير خالــد  اخلارجيــة 
اجلــاراهللا ومســاعد وزيــر 
اخلارجية لشؤون مكتب نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
اخلارجية الســفير الشــيخ 
د.أحمد ناصر احملمد ومساعد 

اجــراء محادثــات جيدة مع 
املسؤولني في الكويت حول 

«معاهدة عدم االعتداء».
وكتب ظريف في تغريدة 
لــه علــى موقــع التواصل 
االجتماعــي «تويتر» حول 
زيارتــه الى الكويــت: «لقد 
أجرينــا محادثات جيدة مع 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 

وزير اخلارجية لشؤون مكتب 
نائب وزير اخلارجية السفير 
أيهــم العمر ونائب مســاعد 
وزير اخلارجية لشؤون آسيا 
املستشار عبدالرزاق اخلليفة 
وعدد من كبار املسؤولني في 

وزارة اخلارجية.
بدوره، أكد وزير اخلارجية 
اإليراني محمد جواد ظريف 

األحمــد ووزيــر اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد».

وأضاف: لقــد مت التأكيد 
اللقــاءات علــى  فــي هــذه 
مقترح إيران حول احلوارات 
اإلقليميــة ومعاهــدة «عدم 
االعتــداء» التي تعــد ورقة 
االتــكاء علــى  إزاء  رابحــة 

الالعبني األجانب.

ولي العهد استقبل الغامن واملبارك و٣ وزراء ووزير اخلارجية اإليراني

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال وزير اخلارجية اإليراني بحضور الشيخ صباح اخلالد 

سمو ولي العهد خالل لقائه الشيخ خالد اجلراح  سمو ولي العهد مستقبال سمو الشيخ جابر املبارك  سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال مرزوق الغامن

باجلمهوريــة  اخلارجيــة 
اإلسالمية اإليرانية د.محمد 
جواد ظريف والوفد املرافق 
لــه وذلك مبناســبة زيارته 

للبالد.
املقابلــة وكيــل  حضــر 
الديــوان األميــري ومديــر 
مكتب صاحب السمو األمير 
أحمد فهد الفهد ونائب وزير 

الكويت عزت أفغانستان بضحايا التفجير اإلرهابي
الشيخ  األمير  السمو  بعث صاحب 
صباح األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس 
محمد أشــرف غني رئيس جمهورية 
أفغانستان اإلســالمية الصديقة، عبر 
فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق 
التفجير اإلرهابي  مواســاته بضحايا 
الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة 
األفغانية كابول وأســفر عن سقوط 
العشرات من الضحايا واملصابني، معربا 
سموه عن اســتنكار الكويت وإدانتها 
الشنيع  العمل اإلرهابي  لهذا  الشديدة 

الذي استهدف أرواح األبرياء اآلمنني، 
مؤكدا ســموه في الوقت ذاته موقف 
الكويت الرافض لإلرهاب بكل أشكاله 
وصوره، سائال سموه املولى تعالى أن 
يتغمد ضحايا هذا العمل اإلرهابي بواسع 
رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل 
الصبر وحســن العزاء وأن مين على 

املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد 
أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان 

الصديقة، ضمنها سموه  اإلســالمية 
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
التفجير اإلرهابي الذي استهدف حفل 
العاصمــة األفغانية كابول  زفاف في 
وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا 
واملصابني، مبتهال سموه إلى البارئ جل 
وعال أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ومغفرته وأن مين على املصابني بسرعة 

الشفاء والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك ببرقية تعزية مماثلة.

ظريف: املباحثات تناولت مقترح إيران حول احلوارات اإلقليمية ومعاهدة «عدم االعتداء»اجلانبان استعرضا أوجه التعاون الثنائي واملستجدات اإلقليمية والتطورات الراهنة في املنطقة

الكويت تدين االعتداء على حقل «الشيبة» 
 أعرب مصدر مســؤول فــي وزارة 
اخلارجية عن إدانة واستنكار الكويت 
الشديدين لالعتداء الذي تعرض له حقل 
الشــيبة البترولي في اململكة العربية 

السعودية الشقيقة.

وأوضح املصدر أن هذا العمل الذي 
يستهدف امن واستقرار اململكة العربية 
السعودية الشــقيقة وإمدادات الطاقة 
العاملية يتطلب جهدا عامليا لوقفه مبا 
يجنب املنظفة أزمات وصراعات ومزيدا 

من التوتر.
 وأكد املصــدر وقوف الكويت التام 
إلى جانب اململكة العربية السعودية 
الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من 

إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.

«النجاة اخليرية» تؤكد أن الكويت واحة
يفيض عطاؤها على احملتاجني حول العالم

قال نائب رئيس مجلس 
إدارة جمعية النجاة اخليرية 
د.رشــيد احلمد ان الكويت 
غدت واحة شاســعة للعمل 
اإلنســاني تفيــض بخيرها 
وعطائها على احملتاجني في 

كل مكان حول العالم.
وأكــد احلمد في تصريح 
له مبناســبة اليــوم العاملي 
للعمل اإلنســاني احملدد في 
١٩ أغسطس من كل عام، أنه 
عند ذكر الكويت في أي محفل 
فإن احلديث يتجه فورا إلى 
اجلهود اإلنسانية لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد، وإلى الــدور الرائد 
حلكومة الكويت ومؤسساتها 
اخليرية فــي مكافحة الفقر 
واجلهل واملرض حول العالم.

وأوضح د.رشيد احلمد ان 
جمعية النجاة اخليرية منذ 
تأسيسها قبل ٤٠ عاما تواصل 
عملها اخليري واإلنســاني 
الكويــت وخارجها،  داخــل 
الرائــدة  وتنفــذ املشــاريع 
التعليميــة،  فــي املجــاالت 
واإلغـــاثية،  والتنـــموية، 
إلــى  والطبيــة، باإلضافــة 
كفالة األيتام ومساعدة األسر 
املتعففة وغيرها من املشاريع 

كانوا حاضرين ســنويا في 
أوائل الثانوية العامة ضمن 
املراكز األولى ســنويا، وفي 
اخلارج تهتم النجاة باملراكز 
واملؤسســات التعليمية في 
العديــد من الــدول العربية 
واإلســالمية، وتقدم الكفالة 
التعليمية للطلبــة، والزي 
واحلقيبة املدرسية، وكذلك 
سكن ودورات تأهيل للمعلمني 

في مختلف الدول.
وفيما يتعلق بالصحة بني 
د.احلمــد أن جمعية النجاة 
نظمــت املخيمــات الطبيــة 
املجانيــة للجاليات الوافدة 

من العمالــة الضعيفة، كما 
حرصت على إقامة مشروع 
«إبصــار» لعــالج أمــراض 
العيــون بالــدول الفقيــرة، 
واملســاهمة فــي الكثير من 
املشــاريع الطبية في اليمن 
وبنغالديش، وتشاد، والهند 

وغيرها من الدول.
كمــا اهتمــت اجلمعيــة 
النظيــف  املــاء  بتوفيــر 
للمحرومــني منــه فأطلقت 
حمــالت كبرى حلفــر اآلبار 
باســم «تخيل» حلفر اآلبار 
االرتوازية بالقارة األفريقية، 
وقد وصلت اآلبار التي قامت 
جمعية النجاة بحفرها منذ 
إنشائها إلى اآلالف من اآلبار.
وحــول جهــود جمعية 
النجــاة فــي كفالــة األيتام، 
قال احلمــد: تكفل اجلمعية 
١٢ ألف يتيم، وحترص على 
التواصل املباشر مع األيتام 
املكفولــني مــن قبلها في كل 
الدول من خالل زيارة وفودها 
لهم في دولهم، وتفقد أحوالهم 
وأســرهم، وتوزيــع الهدايا 
عليهم في املناسبات واألعياد.

مبناسبة اليوم العاملي للعمل اإلنساني

آالف اجلاليات استفادوا من املخيمات الطبية اإلنسانية للنجاة

فرحة ال توصف عند افتتاح اآلبار

التــي تواكــب أهــداف األمم 
املتحدة فــي محاربة اجلهل 

والفقر واملرض.
ففي مجال التعليم داخل 
الكويت أكد احلمد أن النجاة 
تهتم بهــذا املجال من خالل 
مدارسها التي بدأت مسيرتها 
التعليميــة في عــام ١٩٦٨م، 
حيــث تضــم حاليــا ١٢٦٠٠ 
طالبة وطالبة من ١٧ جنسية 
مختلفة، يدرسون في مختلف 
املراحل من خالل مدارســها 
البالغ عددها ١٥ مدرسة في 
مختلف محافظات الكويت، 
الفتــا الى أن طــالب النجاة 

احلجي: عالج ثالثي حديث آلالم الركبةد.رشيد احلمد
يحسن من أعراض اخلشونة بنسبة ٨٠٪

كشف استشاري األشعة 
التداخلية والعمود الفقري 
واآلالم املزمنة د.وليد احلجي 
عن طريقة عالج ثالثي آلالم 
الركبة تســتهدف أكثر من 
موضع ألــم فــي آن واحد، 
مؤكدا أن هذه الطريقة تعتبر 
عالجــا ناجعا حتســن من 
املتقدمة  أعراض اخلشونة 

بنسبة تصل إلى ٨٠٪.
العــالج  أن  وأضــاف 
الثالثي آلالم الركبة هو عالج 
حديث يستهدف عالج تآكل 
الغضروف، وتقليل احتكاك 
الغضروف بالعظام، وكذلك 
العظام بالعظام، عالوة على 

أنه يعالج الشعور باأللم.
وأوضح احلجي أن الفكرة 
األولــى للعالج الثالثي هي 
عــالج تــآكل الغضــروف، 
والذي يأتــي نتيجة ضيق 
مفصــل الركبــة الحتــكاك 

العظــام والغضــروف من 
جهة، والعظــام مع العظام 
من جهة أخرى، وأما الفكرة 
الثالثة فهي عبارة عن عالج 
عصب الركبة ملنع الشعور 
باأللم، ويتم العالج في هذه 
الطريقة بالتردد احلراري، 
والذي مينع إرسال إشارات 
عصبيــة للشــعور باأللم، 
مؤكــدا أن التحســن يكون 
ملحوظا جدا في هذه الطريقة 

العالجية.
وبــني احلجــي أن هــذه 
احلقــن الثــالث ســيحتاج 
إليهــا املريض ملــرة واحدة 
فــي العمر، وحتــى إذا عاد 
األلم بعدها فسيكون التدخل 
بشكل أقل، مشيرا إلى أن آالم 
الركبة منتشــر في الكويت 
بنسبة تصل إلى ٧٠٪، وذلك 
مرده إلى عدة عوامل أهمها 
الســمنة، وضعف عضالت 

القــدم، وهشاشــة العظام، 
وينتشــر هــذا املــرض في 
األعمــار الكبيــرة ملــا فوق 

اخلمسني.
ونصح احلجي بضرورة 
احلفاظ على مفصل الركبة 
مبجموعــة مــن اخلطوات 
البســيطة، والتــي تتمثــل 
في االبتعاد عن املمارســات 
اخلاطئــة مثل ثنــي الركبة 
أكثــر مــن ٩٠ درجــة عنــد 
اجللــوس، وكذلك ضرورة 
تقليــل الــوزن، وممارســة 
الرياضة، خصوصا املشي، 
واجلري، وركوب الدراجات، 
الشباب  والسباحة، محذرا 
مــن الرياضات العنيفة من 
دون إحماء مثل كرة القدم، 
والسلة، مشددا على ضرورة 
الغذائيــة  أخــذ املكمــالت 
بالنسبة لكبار السن لتحفيز 

بناء الغضروف.

ً تستهدف أكثر من موضع في آن واحد وتؤخذ ملرة واحدة في العمر غالبا

د.وليد احلجي

العظم بالغضروف، والعظم 
بالعظم، والعالج هنا يكون 
بحقن مادة البالزما الغنية 
بالبروتني، والتي تعمل على 
جتديد اخلاليا املتضررة في 
الغضروف، وتســاعد على 
بنائــه، أما الفكــرة الثانية 
فهي تقوم على حقن الزيت 
الطبي لتقليل االحتكاك بني 

آالم الركبة منتشرة في الكويت بنسبة تصل إلى ٧٠٪ بسبب السمنة

احلمود يشيد بقرار وزير البلدية منع إعالنات
األفراح والعزاء العشوائية في الشوارع

الفروانية  أشاد محافظ 
الشيخ فيصل احلمود، بقرار 
وزيــر األوقاف والشــؤون 
اإلســالمية وزيــر الدولــة 
لشؤون البلدية فهد الشعلة، 
بتوجيه اإلدارة املعنية في 
البلدية بالتنسيق مع احتاد 
اجلمعيات التعاونية، إلعطاء 
اجلمعيات دورها االجتماعي 
بوضع اإلعالنات االجتماعية 
املتعلقة باألفراح واملناسبات، 
أمــام  العــزاء،  وإعالنــات 
الرئيسية واألفرع  مبانيها 

التابعة لها.
وأضاف أهمية هذا القرار 
والذي يعمــل على القضاء 

املنظــر العــام واحلضاري 
لعــدد كبيــر مــن املناطق، 
السيما أنها كانت سببا في 
حجــب للرؤية عــن قائدي 
املركبــات أحيانــا وإعاقــة 
حلركــة املشــاة فضال عن 
مخالفتهــا للوائح وأنظمة 
البلدية، مشددا على اتخاذ 
كل اإلجراءات القانونية في 
حق املتســببني في تشويه 

الوجه احلضاري للبالد.
من جانــب آخر، أشــاد 
الشــيخ فيصــل احلمــود 
بصفات السياح الكويتيني 
خارج بلدانهم، مؤكدا أنهم 
يضربون أروع األمثلة في 

التآخي واحملبــة، فتجدهم 
عطلتهــم  قضــاء  خــالل 
الصيفية في لبنان ومدينة 
ديفون الفرنســية وجنيڤ 
ولندن متماسكني بخصالهم 
احلميدة القائمة على احملبة 
لبعضهم البعض واملتجذرة 

في خصالهم أينما ذهبوا.
الشــيخ فيصــل  وبــني 
احلمود أنه قد التقى خالل 
عطلتــه اخلاصــة بجميــع 
الطوائف واملذاهب وجميعهم 
إخوة متحابون يعكســون 
الطبــاع األصيلة والتالحم 
احلقيقــي ومــدى االنتماء 

لوطننا الغالي الكويت.

أكد أن الكويتيني باخلارج منوذج مشرف للمحبة والتآخي

الشيخ فيصل احلمود 

على اإلعالنات العشــوائية 
إلى انتشــرت بشــكل الفت 
مؤخرا وتسببت في تشويه 


