
ح��ض��ر رئ��ي��س األرك����ان ال��ع��ام��ة للجيش 
الكويتي الفريق الركن محمد اخلضر والوفد 
املرافق له فعاليات االجتماع الثالث لرؤساء 
أرك��ان دول التحالف الدولي ضد التنظيمات 
املتطرفة مبشاركة رؤساء أركان وممثلي 80 

دولة.
وقال املكتب العسكري في واشنطن في بيان 
أول أمس إن هذا االجتماع »يهدف إلى تعزيز 
التعاون املشترك وتوحيد اجلهود ملواجهة 
املنظمات االرهابية العنيفة املتطرفة وتعزيز 

البعد االستراتيجي لتلك اجلهود«.
وأض��اف البيان أن االجتماع يرتكز أيضا 
»ع��ل��ى ت��ط��ورات األح���داث وت��ب��ادل ال���دروس 
املستفادة من األنشطة العسكرية اجلارية 
وحت��دي��د ط��رق تطوير املساهمة وامل��ج��االت 

ال��ض��روري��ة ل��ت��ع��اون السلطات القانونية 
والعسكرية وصوال إلى أعلى درجات التكامل 

في مواجهة ومكافحة التنظيمات املتطرفة«.
وأش��ار إلى أن الفريق اخلضر اجتمع على 
ه��ام��ش االج��ت��م��اع م��ع رئ��ي��س هيئة االرك���ان 
املشتركة االمريكي وكذلك رئيس اركان الدفاع 
البريطاني حيث مت التطرق للعديد من االمور 
ذات االه��ت��م��ام امل��ش��ت��رك.وأض��اف البيان أن 
الفريق اخلضر أك��د خ��ال ال��ل��ق��اءات حرص 
الكويت على املساهمة في أي جهود دولية 
من شأنها حتقيق االم��ن واالستقرار العاملي 
مستنيرة بالرؤية الثاقبة للقيادة احلكيمة 
لصاحب السمو أمير ال��ب��اد الشيخ صباح 
األحمد القائد األعلى للقوات املسلحة وسمو 

ولي العهد الشيخ نواف األحمد.

رئيس األركان يشارك 
في االجتماع الثالث ملكافحة 

املنظمات املتطرفة

محليات alwasat.com.kw 6

»الطرق« تغلق 
»مؤقتًا« تقاطعني 
في شارع الغوص 

لتركيب جسور مشاة
أعلنت الهيئة العامة للطرق 
وال��ن��ق��ل ال��ب��ري الكويتية أمس 
األرب���ع���اء أن��ه��ا ستغلق مؤقتا 
ت��ق��اط��ع��ن ف��ي ش����ارع ال��غ��وص 

لتركيب جسور مشاة.
وق����ال امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة 
املهندس أحمد احلصان ل� )كونا( 
إن التقاطع األول يقع بن شارعي 
)9( و )10( حتديدا مقابل منطقة 
ال��ع��دان وسيتم اغ��اق��ه بعد غد 
اجلمعة من الثالثة فجرا وحتى 

السادسة صباحا.
وأض��اف احلصان أن التقاطع 
اآلخ��ر يقع بن الشارع رق��م )7( 
والدائري السادس حتديدا مقابل 
منطقة ص��ب��اح ال��س��ال��م وسيتم 
إغاقه السبت املقبل من الثانية 

فجرا وحتى السادسة صباحا.
وأوض��ح أنه سيتم عمل طرق 
بديلة مؤقتة ف��ي فترة اإلغ��اق 
داعيا مرتادي الطرق إلى توخي 
احليطة واحلذر والتقيد بالسرعة 
احمل����ددة واالل���ت���زام بتعليمات 

املرور.
ي��ذك��ر أن م���ش���روع )ش����ارع 
ال��غ��وص( يستهدف ال��زي��ادة في 
انسيابية احلركة املرورية وذلك 
عن طريق تأهيل التقاطعات )12 
جسرا علويا( وزي���ادة مستوى 
األمان في الطرق اخلدمية للقطع 

السكنية.
وكانت )هيئة الطرق( أعلنت 
ف��ي وق���ت س��اب��ق أن��ه��ا وضعت 
خطة متكاملة لتنفيد 74 مشروعا 
لتطوير الطرق والبنى التحتية 
لتسهھيل احل��رك��ة امل��روري��ة في 
ال��ب��اد خ���ال ال��س��ن��وات املقبلة 
مشيرة إل��ى تخصيص واعتماد 
500 م��ل��ي��ون دي���ن���ار ك��وي��ت��ي 
)نحو 65ر1 مليار دوالر( لهذه 

املشاريع.

خالل مؤمتر الدول األطراف باتفاقية األمم املتحدة »باليرمو« ملكافحة اجلرمية املنظمة 

الديني: الكويت حريصة على تعزيز التعاون الدولي 
في التصدي لظاهرة االجتار بالبشر

أكد الوكيل املساعد لشؤون األمن 
اجلنائي بوزارة الداخلية الكويتية 
اللواء خالد الدين أمس األربعاء 
حرص الكويت على تعزيز التعاون 
الدولي في التصدي لظاهرة االجتار 
بالبشر ملا لها من آثار سلبية على 

الصعيدين الوطني والدولي.
وق��ال اللواء الدين في كلمة له 
أمام الدورة التاسعة ملؤمتر الدول 
األط���راف باتفاقية األمم املتحدة 
)باليرمو( ملكافحة اجلرمية املنظمة 
عبر الوطنية ان ظاهرة االجت��ار 
بالبشر اصبحت ترتكب من قبل 
جماعات اجرامية منظمة متارس 

نشاطها على اقاليم اكثر من دولة.
وش���دد ع��ل��ى ص��ع��وب��ة تصدي 
دولة مبفردها لهذه الظاهرة دون 
وج��ود تعاون من ال��دول االخ��رى 
مؤكدا اهمية تعزيز التعاون الدولي 
والتوافق بن االحكام املوضوعية 

واالجرائية في الدول املختلفة.
وق�����ال إن ال��ك��وي��ت س��ارع��ت 
ب��االن��ض��م��ام ال���ى ات��ف��اق��ي��ة األمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
والبروتوكات امللحقة بها وتطبيق 
القوانن ملساندة األجهزة املعنية 
وال��ت��ع��اون ال��دول��ي ف��ي مكافحة 
اجل��رمي��ة واحل����د م��ن��ه��ا لتحقيق 
تطلعات سمو امير الباد قائد العمل 

اإلنساني الشيخ صباح األحمد .
وأوض���ح أن ال��ك��وي��ت اص��درت 
العديد من القوانن التي جرمت كافة 
صور االجتار بالبشر السيما قانون 
االجتار بالبشر وتهريب املهاجرين 
لسنة 2013 حيث مت جترمي كافة 

صور استغال البشر التي تنادي 
به املعاهدات واالتفاقيات الدولية 
وخاصة ما ينص عليه البروتوكول 

اخلاص باالجتار بالبشر.
وأض��اف أن الكويت قامت كذلك 
ب��اع��داد استراتيجية وطنية ملنع 
االجتار بالبشر وتهريب املهاجرين 
وتشكيل جلنة مبشاركة اجلهات 
املختصة مبا يحقق تطلعات خطة 
التنمية امل��س��ت��دام��ة باالتفاقية 

األممية.
وذك��ر أن الكويت انشأت مركزا 
أمنيا متخصصا مبكافحة االجتار 
بالبشر إضافة إلى مركز آخر لتنظيم 
عملية استقدام وتشغيل العمالة 

املنزلية وذلك بهدف تعزيز العمل 
االمني والتدابير لضبط العديد من 
القضايا وضبط مرتكبيها وتقدميهم 

جلهات التحقيق املختصة.
وب��ن إن��ه مت ايضا إنشاء مركز 
إلي���واء ضحايا االجت���ار بالبشر 
معني باستقبال وإي��واء الضحايا 
وت����ق����دمي اخل����دم����ات ال��ص��ح��ي��ة 
والنفسية واالجتماعية ومساعدتهم 
على التعافي واملساعدة على اعادة 
تأهيلهم وتوفير املساعدة من خال 
تقدمي املعلومات واتخاذ التدابير 
ال��ازم��ة الع���ادة ضحايا االجت��ار 

ألوطانهم.
وأض����اف أن���ه مت ك��ذل��ك ان��ش��اء 

ال��دي��وان الوطني حلقوق اإلنسان 
وال���ذي يهدف إل��ى تعزيز حماية 
حقوق االنسان واحترام احلريات 
ال���ع���ام���ة واخل����اص����ة ف���ي ض��وء 
قواعد الدستور الكويتي واحكام 
االتفاقيات الدولية املصدق عليها 
حيث منح ال��دي��وان االستقالية 
ف��ي مم��ارس��ة م��ه��ام��ه وانشطته 

واختصاصاته.
وذكر أنه مت اصدار قانون بشأن 
حقوق الطفل ومت وضع مجموعة 
م��ن ال��ت��داب��ي��ر الكفيلة بالرعاية 
االجتماعية للطفل وتعزيز دور 
األسرة والوعي حول تربية الطفل 
واحلماية اجلزائية السيما االساءة 

اجلنسية واجلسدية.
وب��ن ال��ل��واء الدين أن الكويت 
انشأت مركزا امنيا يختص بتلقي 
الباغات التي يكون الطفل طرفا 
فيها ف��ي جميع املستشفيات في 
ال���ب���اد ل��ف��ح��ص ت��ل��ك ال��ب��اغ��ات 

واحالتها جلهة االختصاص.
وق��ال إن الكويت تؤمن باهمية 
ال��ت��دري��ب وت��أه��ي��ل ال��ع��ام��ل��ن في 
مجال مكافحة االجت��ار بالبشر اذ 
مت اش���راك املختصن ف��ي دورات 
تثقيفية وورش العمل والقيام 
بالعديد من احلمات التوعوية مع 
توضيح العواقب القانونية لهذه 
اجلرائم الى جانب تعزيز الشراكة 
وال��ت��ع��اون م��ع منظمات املجتمع 
امل��دن��ي واملنظمات ال��دول��ي��ة ذات 
الصلة في حماية حقوق االنسان 
وصونها لتحقيق اهداف االتفاقية 

األممية.
ويترأس وفد دول��ة الكويت في 
املؤمتر ال��ذي يستمر حتى ال 19 
من الشهر اجل��اري سفير الكويت 
لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى 
املنظمات الدولية في فيينا صادق 

معرفي.
ويضم ال��وف��د الكويتي إضافة 
ال��ى اللواء الدين كا من احملامي 
ال��ع��ام االول ب��در املسعد ووكيل 
محكمة االستئناف املستشار نصر 
آل هيد ووكيل وزراة العدل املساعد 
للشؤون القانونية زكريا األنصاري 
إضافة إل��ى السكرتير الثاني من 
اإلدارة القانونية بوزارة اخلارجية 

نواف الرجيب.

اللواء خالد الدين يتوسط وفد الكويت املشارك 
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»احلرس الوطني« يفتح باب التسجيل 
في مبادرة »تنمية ووفاء لكويت العطاء«

أعلن احلرس الوطني عن فتح باب التسجيل 
ف��ي م��ب��ادرة “تنمية ووف���اء لكويت العطاء” 
السابعة والتي تعقد في دورتها الثانية هذا العام 
للفتيات فقط، خال الفترة من 28 أكتوبر اجلاري 
وحتى 8 نوفمبر املقبل في نادي ضباط احلرس 

الوطني.
وق��د ب��دأت عملية التسجيل اعتباراً من 14 
اجلاري إلى 19 اجلاري في نادي ضباط احلرس 
الوطني وجامعة الكويت ومجمع األفنيوز، حيث 
شهدت إق��ب��االً من قبل الراغبات في التسجيل 
باملبادرة التي تتضمن دورات في اإلسعافات 
األول���ي���ة وت��ص��م��ي��م ال��دي��ك��ور وف���ن اإلتيكيت 

والتصوير باألجهزة الذكية.  
وأك��د رئيس فرع ش��ؤون اخلدمة في مديرية 
القوى البشرية املقدم ركن فيصل هزاع صالح أن 
هذه املبادرة تترجم وثيقة األهداف االستراتيجية 
2020 “األمن أوال” ، إذ يحرص احلرس الوطني 

كمؤسسة عسكرية متميزة على مسؤوليته 
املجتمعية، إضافة إلى دوره املشهود في الدفاع 
واألمن عن الوطن، مشيراً إلى أن القيادة العليا 
للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم 
العلي رئيس احلرس الوطني، و الشيخ مشعل 
األحمد نائب رئيس احل��رس الوطني، و وكيل 
احل��رس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم 
الرفاعي تولي مثل هذه املبادرات املجتمعية كل 
الدعم واالهتمام، لألخذ بأيدي شباب الكويت 
وتأهيلهم وصقل خبراتهم واالرتقاء بقدراتهم، 
حتى يتسنى لهم املساهمة ف��ي تنمية بلدهم 

وقيادة دفة املستقبل.
وأش��ار إلى أن من ش��روط االلتحاق مببادرة 
تنمية ووفاء لكويت العطاء السابعة في دورتها 
الثانية واملخصصة للفتيات فقط، أن تكون 
املتقدمة كويتية اجلنسية، والئقة صحياً، وأال 

يقل العمر عن 18 عاماً، وال يزيد عن 35 عاماً.  

جانب من عملية التسجيل

»ملست آسيا« يعلن اليوم انطالق امللتقى العلمي اآلسيوي 
اخلامس في كوريا مبشاركة الكويت

   أع��ل��ن��ت املنظمة العاملية 
الستثمار أوقات الفراغ والعلوم 
والتكنولوجيا )مكتب ملست 
آسيا( أن امللتقى العلمي اآلسيوي 
اخل��ام��س ال���ذي ينظمه املكتب 
ينطلق في كوريا اجلنوبية خال 
الفترة م��ن 18 إل��ى 23 أكتوبر 
اجلاري مبشاركة الكويت ممثلة 
ف��ي وزارة ال��ت��رب��ي��ة وجامعة 

الكويت.
   وثمن نائب رئيس منظمة 
)ملست( العاملية ورئيس مكتبها 
االق��ل��ي��م��ي ب��ق��ارة آس��ي��ا ع��دن��ان 
امل��ي��ر ف��ي ت��ص��ري��ح ل��� )ك��ون��ا( 
أم��س األرب��ع��اء اهتمام الكويت 
باملشاركات الطابية والشبابية 
في املنافسات العلمية الدولية 

التي تنظمها )ملست(.  
 وأكد املير ان الوفد الكويتي 
امل��ش��ارك ف��ي امللتقى العلمي 
اآلسيوي يعكس مساعي الدولة 
إل���ى تنمية وت��ط��وي��ر ق���درات 
أبنائها الشباب وال��ط��اب من 
اجل��ن��س��ن م��ش��ي��را إل���ى حجم 
امل��ش��ارك��ة الكويتية الكبيرة 
املتمثلة ب��وف��دي��ن م��ن وزارة 

التربية وجامعة الكويت.  
 وب��ن أن ال��وف��د يضم ثاثة 
أعضاء من وزارة التربية وسبعة 
من جامعة الكويت يشاركون في 
فعاليات امللتقى ضمن الوفود 
امل��ش��ارك��ة م��ن 31 دول��ة ويبلغ 
عددهم 500 مشارك باالضافة 
الى ممثلي نحو 53 جهة علمية 
ومؤسسة تربوية وشبابية.    

وأض���اف أن امللتقى يتسق في 
مساعيه مع مساعي الكويت نحو 
ترسيخ مبدأ االبتكار لدى الطاب 
وال��ط��ال��ب��ات م��ن خ��ال املناهج 
ال��دراس��ي��ة واألن��ش��ط��ة العلمية 
مشيرا ال��ى ان��ه مت توفير بيئة 
محفزة لهم متثلت في االنشطة 
واملسابقات احمللية واملنافسات 
الوطنية واملشاركة في البطوالت 

وامللتقيات االقليمية والدولية.  
 وأشار إلى ان امللتقى يعد من 
امل��ه��ام التي يضطلع بها مكتب 
)ملست اس��ي��ا( تنظيميا فضا 
ع��ن اختيار ال���دول التي تسند 
إليها امللتقيات املستقبلية معلنا 
أن امللتقى العلمي اآلس��ي��وي 
السادس 2020 اسند تنظيمه الى 
إمارة دبي.   وذكر املير أن امللتقى 

اخل��ام��س ب��ك��وري��ا اجلنوبية 
سيشهد ع��ق��د اج��ت��م��اع مجلس 
إدارة منظمة ملست والتي تتبوأ 
ال��ك��وي��ت منصب ن��ائ��ب رئيس 
مجلس ادارت��ه��ا وذل��ك ملناقشة 
برامج املكاتب القارية وطلبات 
ع����دد م���ن ال�����دول الس��ت��ض��اف��ة 
امللتقيات العلمية العاملية أو 

القارية.

جانب من االجتماع التحضيري للوفد املشارك في امللتقى العلمي األسيوي اخلامس قبيل مغادرة الباد

يحتفل مستشفى املواساة اجلديد باليوم العاملي للروماتيزم واملفاصل 
والذي يوافق 12 اكتوبر من كل عام. وبهذه املناسبة قال استشاري ورئيس 
قسم أمراض املفاصل والروماتيزم والطب الطبيعي الدكتور سامر عبدالله: إن 
إلتهاب املفاصل وخصوصاً روماتويد املفاصل قد يصاب به املرء في أي  عمر، 
الفتا إلى أن املرض قد يكون في مراحله األولى صامتاً،  وأن أعراضه األكثر 
شيوعاً وج��ود األل��م املفصلي والتيبس الصباحي وحت��دد في مدى احلركة  
كما ان بعض انواع التهابات املفاصل قد تكون لها اعراض تؤثر على اعضاء 
اجلسم االخ��ري  مثل ارتفاع في درجة حرارة اجلسم أو هبوط في الوزن أو 

مشاكل في التنفس وغيرها من االعراض
 وأك��د الدكتور عبد الله أن أسلوب احلياة الصحية ميكن أن يقلل من 
املضاعفات أو املشكات الصحية التي قد تنشأ عن ذلك واملرض مشيراً إلى 

أهمية إستمرار حمات التوعية بهذا الشأن.
وأشار الدكتور عبد الله في هذا الصدد  إلى بعض النصائح  للمرضى الذين 
يعانون من التهاب املفاصل  والتي تتمثل بضرورة تشجيعهم على إتباع نظام 
غذائي صحي وتناول طعام متوازن و متنوع  واحملافظة على  وزن صحي 

وممارسة التمارين بشكل سليم  مع تناول نسبة قليل من الدهون احليوانية 
مع امكانية استبداله بزيت الزيتون واإلكثار من تناول الفاكهة واخلضروات.

 وبن الدكتور عبد الله أن “الهشاشة وكثافة العظام املنخفضة تؤدي إلى 
مخاطر كثير منها حدوث كسور في العظام، وأن املصابون مبرض إلتهاب 
املفاصل يكونون أكثر عرضه خلطر إصابتهم  بزيادة نسبة الهشاشة  مشيرا 
الى اهمية عنصر الكالسيوم للذين يعانون من التهاب املفاصل للحفاظ على 

عظام قوية وتقليل مخاطر الهشاشة.
ولفت إلى أن من أهم سبل الوقاية من التهابات املفاصل  املواظبة على 
ممارسة التمارين الرياضية  واحلفاظ على ال��وزن الصحي مشيرا الى أن 
هناك كثير من األنشطة البدنية املفيدة و األمنة مثل املشي والسباحة أو بعض 
التمارين احلركية: مثل متارين استطالة العضات ومتارين املرونة العضلية 

مع ضرورة اإلقاع عن التدخن الذي له دور مهم في إلتهاب املفاصل
وأش��اد الدكتور عبد الله في ختام  حديثه باإلمكانيات التي يوفرها 
مستشفى املواساة خلدمة مرضى التهابات املفاصل مع توفر أحدث األدوية 

الفعالة واخلبرات الطبية واألجهزة والتقنيات العاجية.

»املواساة اجلديد« يحتفل بيوم الروماتيزم العاملي 

عبدالله: ممارسة التمارين الرياضية واحلفاظ على الوزن الصحي 
وجتنب الدهون والتدخني أهم سبل التعايش مع التهابات املفاصل

د. سامر عبدالله

تتمات

قائد عسكري أميركي
بينهم رئيس األركان العامة للجيش الكويتي الفريق 
الركن محمد اخلضر الى جانب قادة عسكرين أميركين 
وق��ادة عمليات مكافحة اإلره��اب في الواليات املتحدة، 
أكد دانفورد أن األمر ال يتعلق فقط بالفوز باحلرب على 
التنظيمات املتطرفة وامن��ا بتحقيق السام أيضا وهو 

»تعبير شائع« ردده املشاركون على مدار االجتماع.
وأوض��ح أن »م��ا حاولنا القيام ب��ه« خ��ال االجتماع 
هو ضمان أن يكون لدينا اتفاق حول الدور الذي يلعبه 
رؤس��اء األرك��ان مبا يتضمن »وص��ف طبيعة التحديات 
التي نواجهها واملساعدة في صياغة حلول أكثر شموال 

للتعامل مع التطرف العنيف«.
وأش���ار ال��ى أن املشاركن باالجتماع ناقشوا سبل 
التشارك في املعلومات وتبادل املعلومات االستخبارية 
الى جانب أفضل املمارسات التي ميكن القيام بها باإلضافة 

الى توقيت اتخاذ اإلجراءات اجلماعية.
من جانبه، قال املبعوث األميركي اخلاص للتحالف 
ضد )داع��ش( بريت ماكغورك إن املشاركن باالجتماع 
استعرضوا »املعركة التقليدية« ضد التنظيم التي لم تنته 

حتى اآلن ولكن ميكن رؤية نقطة نهاية لها.
وأض���اف ماكغورك إن االجتماع شهد كذلك إج��راء 
مباحثات حول إمكانية االنتقال إلى مرحلة جديدة تركز 

على سبل إحال االستقرار واالستدامة.

وأشار في هذا السياق الى أن الدول املشاركة أعلنت عن 
مساهمات بقيمة 300 مليون دوالر أميركي خال األشهر 

اخلمسة املاضية بغية حتقيق االستقرار في سورية.
وأضاف إنه فيما يتعلق بالعراق فقد ساهمت اجلهود 
التي تقودها الواليات املتحدة في تدريب ما يزيد على 170 
ألف فرد من رجال األمن، مشيرا في هذا اإلطار الى أن قائد 
البعثة التدريبية اجلديدة حللف شمال األطلسي )ناتو( 
في العراق قدم عرضا خال أعمال االجتماع حول طبيعة 

عمل البعثة.
كما تطرق ماكغورك الى إعان الواليات املتحدة تقدمي 
مساعدات بقيمة 178 مليون دوالر للمجتمعات الضعيفة 

التي تضررت من قبل تنظيم )داعش( في العراق.

تتمات


