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ولي العهد استقبل فيصل السعود والمبارك

الكندري: نسبة اإلصابة بالصرع ال تتعدى واحدًا 
أو اثنين في العام ويتم عالجها في الخارج

سموه التقى الخالد والشريعان ورئيس جهاز األمن الوطني

هانس: التعرض ألشعة الشمس يسبب اإلصابة بأمراض المخ واألعصاب

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ فيصل السعود

)سعود سالم(د.فيصل الفضلي ود.علي الكندري ود.هانس شاكي خالل املؤمتر

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح امس الشيخ فيصل السعود 

الصباح.
كما استقبل سموه رئيس مجلس الوزراء 

باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.

واس����تقبل س����موه وزير الداخلية الشيخ 
جاب����ر اخلالد ووزي����ر الكهرباء وامل����اء د.بدر 

الشريعان.
كما استقبل سموه رئيس جهاز األمن الوطني 

الشيخ محمد اخلالد.

حنان عبدالمعبود 
أكد استشاري جراحة املخ واألعصاب واملستشار 
مبكتب وكيل الوزارة د.علي الكندري أن أمراض املخ 
واألعصاب قد تصيب األطفال في بطون أمهاتهم 
موضح���ا أنه بعد الوالدة تظه���ر األعراض على 
الطفل من سن عام إلى عامني، ثم تختفي وتعود 

مرة أخرى عند سن اخلمسني. 
وأوضح د.الكندري في املؤمتر الصحافي الذي 
أقيم ظهر أمس مبستشفى ابن سينا مبناسبة زيارة 
استشاري جراحة املخ واألعصاب األملاني هانس 
شاكي ملستشفى ابن س���ينا أن العيوب اخللقية 
التي تصيب األطفال ف���ي مجال املخ واألعصاب 
غالبا ما تظهر أيضا قبل الوالدة ويتم اكتشافها 
من خالل أجهزة األش���عة، الفتا إلى أن مستشفى 
ابن س���ينا هو املستشفى الوحيد املتخصص في 
جراح���ة امل���خ واألعصاب في الب���الد ويضم كل 
التخصصات في ه���ذا املجال من العمود الفقري 
الى جراحة املخ واألعصاب.. وغير هذا من األمراض 

الغضروفية.
وش���دد الكندري على اهتم���ام وزارة الصحة 
باملواطنني واملقيمني من خالل استدعاء كبار األطباء 
واملتخصصني من اخلارج، مشيرا إلى أن د.هانس 
شارك في تشخيص العديد من احلاالت إلى جانب 
دراس���ة الوضع الصحي في البالد وحتديد نقاط 
القوة والضعف فيما يخص هذا املجال، الفتا إلى 
إشادة د.هانس باألجهزة املتطورة في املستشفى 
ومن بينها أشعة اجلاما التي ال تستخدم في األدوات 

اجلراحية وإمنا يقتصر استخدامها في األشعة.
وردا على استفسار البعض عن وجود مركز 

طبي متخصص في جمي���ع األمراض بالكويت، 
أشار الكندري إلى أن مستشفى جابر الذي تتولى 
وزارة األشغال مسؤولية اجنازه حاليا يضم كافة 
التخصصات بحيث يصبح مركزا طبيا متخصصا 
على أعلى مس���توى من التطور، الفتا إلى وجود 
القليل من التخصصات في أمراض املخ واألعصاب 
التي حتتاج العالج في اخلارج ومن بينها مرض 
الصرع، حيث ان نسبة املصابني بهذا املرض في 
الكويت ال تتعدى واحدا أو اثنني في العام، وهي 
نس���بة ال تتطلب وجود تخصص في البالد، لذا 
يتم عالجها في اخلارج خاصة ان نفقة العالج في 

اخلارج اقل كثيرا من الداخل. 
ومن جانبه حذر د.هانس شاكي من خطورة 
التعرض املباشر ألشعة الشمس في البالد، نظرا 
لكونها تتسبب في اإلصابة بأمراض املخ واألعصاب، 
ولذلك نصح شاكي بضرورة االحتراز من أشعة 
الشمس املباش���رة عن طريق استعمال واق من 
الش���مس مثل الكاب أو العقال أو الشمس���ية أو 

غيرها من وسائل احلماية من الشمس.
كما خلص شاكي احللول اجلوهرية في تصحيح 
الوضع الصحي في مجال أمراض املخ واألعصاب 
في البالد من خالل اتباع ثالث خطوات رئيسية، 
األولى ضرورة وجود خطة مس���تقبلية لتدريب 
األطباء الكويتيني حديثي التخرج على ضرورة 
استكمال الدراسة في اخلارج السيما أملانيا حيث 
التطوير العلمي الكبير في هذا املجال، والثانية 
ضرورة إنش���اء مركز ح���وادث متخصص نظرا 
لكون الكويت من الدول اخلليجية التي تكثر فيها 

حوادث السيارات.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لدى وصوله إلى العاصمة االرجنتينية

الشيخ د.محمد الصباح خالل توقيع اتفاقية ثنائية مع نظيره التشيكي

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه الرئيس التشيلي سبستيان بينيرا

صاحب السمو عّزى رئيس باكستان وهّنأ رئيس بيرو

رئيس الوزراء وصل إلى األرجنتين المحطة الـ7 في جولته الرسمية

األمير استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء باإلنابة
وتسّلم رسالة من رئيسة مؤتمر منظمة المرأة العربية

الكويت وتشيلي اتفقتا على تعزيز العالقات السياسية 
واتخاذ األدوات الكفيلة بزيادة حجم التبادل التجاري
رئيس الوزراء سلم رئيس تشيلي رسالة من صاحب السمو وشهد توقيع 4 اتفاقيات للتعاون الثنائي

استقبل صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر بيان 
صباح امس س����مو ولي العهد 

الشيخ نواف االحمد.
كما استقبل س����موه بقصر 
بيان صباح امس رئيس مجلس 
ال����وزراء باالنابة ووزير الدفاع 
الش����يخ جابر املبارك. الى ذلك 
تسلم صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد رسالة خطية من 
ليلى بن علي رئيس����ة املؤمتر 
العربية  امل����رأة  الثالث ملنظمة 
تتعلق بنشاطات املؤمتر والذي 
سيعقد في العاصمة التونسية 
خالل الفترة من 28 الى 30 اكتوبر 

.2010
وقام بتسليم الرسالة لنائب 
وزير ش����ؤون الديوان االميري 
الش����يخ عل����ي اجلراح س����فير 
الكويت  جمهورية تونس لدى 

مصطفى باهية.
كم����ا بعث صاحب الس����مو 
االمير الش����يخ صب����اح االحمد 

احملمد ببرقيتي تعزية مماثلتني. 
الس����مو االمير  وبعث صاحب 
الش����يخ صباح االحمد ببرقية 
تهنئة الى الرئيس ألن غارسيا 
بيريس � رئيس جمهورية بيرو 
الصديقة عبر فيها س����موه عن 
خالص تهانيه مبناس����بة العيد 
الوطني لبالده متمنيا سموه له 
موفور الصحة والعافية وللبلد 

الصديق كل التقدم واالزدهار.
كما بعث س����مو ولي العهد 
الش����يخ نواف االحمد وس����مو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ 
ناصر احملم����د ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.
من جانب آخر استقبل نائب 
وزير ش����ؤون الديوان االميري 
الشيخ علي اجلراح بقصر بيان 
صباح امس مجبل احلش����اش 
حي����ث قدم كتاب����ا حمل عنوان 
»ديوان مجبل احلشاش« وذلك 
اهداء الى صاحب السمو االمير 

الشيخ صباح االحمد.

ببرقية تعزية الى الرئيس اصف 
علي زرداري رئيس جمهورية 
باكستان االسالمية الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تعازيه 

وصادق مواساته بضحايا حتطم 
طائرة الركاب الباكستانية سائال 
سموه املولى تعالى ان يتغمدهم 
بواسع رحمته ومغفرته وان يلهم 

ذويهم جميل الصبر وحس����ن 
العزاء، كما بعث سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ ناصر 

منصور املنصور

 بشرى شعبان
أكد الوكيل املس���اعد لقطاع 
العمل في وزارة الشؤون منصور 
املنصور ان جميع االجراءات في 
ادارات العمل تتم وفق برنامج 
امليكنة املس���تحدث وان مئات 
املعامالت تنجز بش���كل يومي 

في جميع االدارات.
وقال في تصريح ل� »األنباء« 
ان االزدحام في االدارات في الفترة 
احلالي���ة يرجع ال���ى االجازات 
الدورية الصيفية في هذه الفترة 
الزمنية، مشددا على عدم وجود 
اي اش���كالية في العمل او خلل 

في البرنامج.
وعن رفض بعض املعامالت 
بالرغ���م من قيام املؤسس���ات 
والش���ركات بتحديث البيانات 
اوض���ح املنص���ور انها حاالت 
فردية ناجتة اما عن اش���كاالت 
ما في وضع العامل نفسه واما عن 

أصبحت تصدر سمات الدخول 
من االدارات وبذلك مت اختصار 

دورة مستندية طويلة.
الغاء قس���م احلاسب  وعن 
اآللي في احدى االدارات أش���ار 
املنصور: بفضل برنامج الربط 
اآللي واختصار الدورة املستندية 
وتناقص حجم العمل في قسم 
التش���غيل مت اتخ���اذ اج���راء 
تدوير داخل االدارات للموظفني 
لالستفادة من خبراتهم في أماكن 
أخ���رى، ولم جن���ري اي الغاء 
ألي قس���م في اي ادارة، مشيرا 
الى ان قطاع العمل باألس���اس 
يعاني م���ن نقص في املوظفني 
ويعتبر من القطاعات الطاردة 
للموظفني نتيجة حجم األعمال 
واملسؤوليات وعدم وجود أي 
حواف���ز مادية، وهذا ما يدفعنا 
لالستفادة من أي خبرة موجودة 

في أكثر من مكان عمل.

تقدمي معلومات خاطئة من قبل 
أصحاب األعمال اثناء التحديث 
مثل الرواتب. وأكد ان أي مشكلة 
تواج���ه العمل تت���م معاجلتها 
اوال بأول وال يوجد أي خلل او 
اشكالية وان الشؤون بواسطة 
هذا البرنام���ج املتطور وربطه 
مع اجلهات احلكومية املختصة 

أكد أن قطاع العمل طارد نتيجة قلة الحوافز والمسؤوليات الكبيرة

المنصور لـ »األنباء«: إنجاز مئات 
المعامالت  يوميًا وفق برنامج الميكنة

بوينس اي����رس � كونا: وصل 
ال����وزراء  س����مو رئيس مجلس 
الشيخ ناصر احملمد الى العاصمة 
االرجنتينية بوينس ايرس وهي 
احملطة السابعة في اطار جولته 
الرسمية التي شملت عددا من دول 

اميركا الالتينية والكاريبي.
وكان في اس����تقبال س����موه 
لدى وصوله للمطار نائب وزير 
اخلارجية االرجنتيني للعالقات 
ب����درو دالتو  البيرتو  اخلارجية 
وقائد حرس الشرف االرجنتيني 
وسفراء الدول العربية املعتمدون 

لدى االرجنتني.
 وفي تش����يلي اجتمع س����مو 
الش����يخ  الوزراء  رئيس مجلس 
ناصر احملمد امس في قصر مونيرو 
بالعاصمة التشيلية سانتياغو الى 
رئيس اجلمهورية � رئيس الوزراء 

سبستيان بينيرا.
وجرى لس����موه عند وصوله 
القصر اس����تقبال رسمي كان في 
مقدمة مستقبليه الرئيس � رئيس 
احلكومة ثم عزف السالمني الوطني 
الكويتي واجلمهوري التشيلي ثم 
صافح سمو رئيس الوزراء أعضاء 
احلكومة وعددا من كبار املسؤولني 
الرئيس  التشيليني فيما صافح  
التش����يلي أعضاء الوفد الرسمي 
املرافق لس����مو رئي����س مجلس 

الوزراء.
عقب ذلك عقد س����مو رئيس 
مجل����س ال����وزراء اجتماع����ا مع 
الرئيس ورئيس احلكومة التشيلية 
بحضور املستشار بالديوان األميري 
عبدالرحمن العتيقي ونائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ د.محمد الصباح.
ونقل سموه إلى الرئيس رسالة 
خطية من صاحب السمو األمير 
تتن����اول العالق����ات الثنائية بني 
البلدين الصديقني وسبل تعزيزها 
في شتى املجاالت مبا يخدم مصالح 

البلدين والشعبني الصديقني.
كما نقل سموه حتيات ومتنيات 
صاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد اليه وللش����عب التش����يلي 
الصدي����ق مبزي����د م����ن االزدهار 

والتقدم.
وأشاد رئيس جمهورية تشيلي 
ورئيس الوزراء سبستيان بينيرا 
الكويت من  امس مب����ا حققت����ه 
اجنازات وجناحات في عهد صاحب 
السمو األمير، مؤكدا أن هذا النجاح 
يعد مثاال يحتذى ب����ه ملا تتمتع 

على عدد من دول أميركا الالتينية 
والكاريبي. وكان في وداع سموه 
على أرض مطار سانتياغو الدولي 
قائد حماية القوة اجلوية للقوات 
املراسم بوزارة  التشيلية ومدير 

اخلارجية التشيلية.
هذا وصدر بيان مش����ترك بني 
البلدين مبناس����بة اختتام زيارة 
سمو رئيس مجلس الوزراء فيما 

يلي نصه:
قام سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد بزيارة رسمية 
إلى جمهورية تشيلي تلبية لدعوة 
كرمية م����ن سبس����تيان بينيرا 
رئيس جمهورية شيلي � رئيس 

الوزراء.
وخالل املباحثات ناقش القائدان 
العالق����ات الثنائية بني تش����يلي 
والكويت وسبل تعزيز العالقات 
السياس����ية والتجارية ومجاالت 
التعاون وكذلك الوضع الراهن في 

الشرق األوسط.
واتفق اجلانبان على أن هذه 
الزيارة ذات املستوى الرفيع من 
التمثيل تعد الزيارة األولى منذ بدء 
العالقات الديبلوماسية عام 1961 
وتثبت عزم الدولتني على تقوية 

وإثراء العالقات بينهما.
ورحب����ت جمهورية تش����يلي 
بقرار الكويت فتح سفارة مقيمة 
في سانتياغو والتي تعكس رغبة 
الكويت بتقوي����ة ودعم العالقات 
الثنائية بني البلدين، كما أعربت 
اتخاذ  إلى  الكويت عن تطلعه����ا 
تشيلي خطوة مماثلة في افتتاح 

سفارة مقيمة لها في الكويت.
وأكد اجلانب����ان على ضرورة 
املناس����بة لزيادة  إيجاد األدوات 
حجم التبادل التجاري وفتح قنوات 
من التعاون االقتصادي وتشجيع 
القطاع اخلاص ف����ي كال البلدين 
إلنش����اء مشاريع واس����تثمارات 
مش����تركة تع����ود باملنفعة على 
اجلميع، كما أكد اجلانبان على أن 
كال البلدين يستطيعان االستفادة 

من الفرص املقدمة من الطرفني.
وعبر اجلانبان عن ارتياحهما 
بشأن إنشاء جلنة مشتركة للتعاون 
بني حكوم����ة تش����يلي وحكومة 
الكويت والتي من شأنها أن تفتح 
قنوات للتعاون بني الشعبني في 

مختلف املجاالت.
وخالل املباحثات وجه القائدان 
وزراء اخلارجية للعمل على تطوير 

عالقات التعاون الثنائية.

به الكويت من نظام دميوقراطي 
وتنعم بالسالم واألمن واالستقرار 

والتعاون بني أبنائها.
جاء ذلك في كلمة له في ختام 
مراسم حفل التوقيع على اتفاقيات 

تعاون ثنائية بني البلدين.
وقال الرئيس بينيرا ان الكويت 
التي نشأت على احملبة والسالم 
واألمن بني مواطنيها في عهد أسرة 
آل الصباح تؤكد على املكانة التي 
تتبوؤها في شبه اجلزيرة العربية 

منذ القدم وحتى أيامنا هذه.
وأكد أن بالده التي أعلنت منذ 
حلظ����ة االحت����الل العراقي الذي 
تعرضت له الكويت في عام 1990 
تضامنها ودعمه����ا للكويت وما 
واجهته من تدمير وخراب تشعر 
بالسعادة اآلن ملا حققته الكويت من 
تنمية وبناء يعدان مثاال يحتذى 

بهما في العالم.
وعب����ر بيني����را ع����ن تقديره 
وامتنانه لصاحب السمو األمير 
عل����ى دعمه ومس����اندته وتقدمي 
املس����اعدة لضحايا الزلزال الذي 
تعرضت له تش����يلي في فبراير 

املاضي.
من جهته عبر س����مو رئيس 
مجلس الوزراء عن تقديره وشكره 
للحفاوة البالغة وحسن الضيافة 
الت����ي لقيها والوف����د املرافق منذ 
وصوله إلى جمهورية تش����يلي، 
مؤك����دا أن ذلك ي����دل على عمق 
العالقات بني البلدين الصديقني.

وقال سموه ان موقف تشيلي 
الذي أعلنته عن����د العدوان على 
الكويت الرافض لالحتالل واملؤيد 

للشرعية الكويتية موقف سجله 
ف����ي تاريخه  الكويتي  الش����عب 

املعاصر ولن تنساه األجيال.
وقال سموه ان صاحب السمو 
األمير قد وقع مرس����وما بافتتاح 
سفارة لدولة الكويت في سانتياغو 
مرحبا بافتتاح س����فارة لتشيلي 
في الكوي����ت وأن التع����اون بني 
البلدي����ن لن يك����ون قصرا على 
املجال الديبلوماسي وإمنا سيكون 
في جميع املجاالت ذات االهتمام 

املشترك.
القطاع  وأكد س����موه أن وفد 
اخلاص الكويتي الذي يرافقه في 
الزيارة سيلعب دورا كبيرا في دعم 
التجارية واالقتصادية  العالقات 
القطاع اخلاص  داعيا ألن يج����د 
الفرصة لالستثمار في  الكويتي 

تشيلي.
وكان س����مو رئي����س مجلس 
الوزراء ورئيس جمهورية تشيلي 
ورئيس الوزراء قد شهدا مراسم 
حف����ل التوقيع عل����ى االتفاقيات 

التالية:
1- اتفاقية إنشاء جلنة مشتركة 
للتع����اون بني حكوم����ة الكويت 
وحكومة جمهورية تشيلي وقعها 
عن الكويت نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح وعن جمهورية 
الفريدو  تشيلي وزير اخلارجية 

مورينو جارمي.
2- اتفاقية بني حكومة الكويت 
وحكومة جمهورية تشيلي بشأن 
التعاون االقتصادي والفني وقعها 
عن الكويت وزير املالية مصطفى 

الشمالي وعن جمهورية تشيلي 
وزير اخلارجية الفريدو مورينو 

جارمي.
3- اتفاقية بني حكومة الكويت 
وحكومة جمهورية تشيلي بشأن 
التعاون التجاري وقعها عن الكويت 
وزير التج����ارة والصناعة أحمد 
الهارون وعن جمهورية تش����يلي 
وزير اخلارجية الفريدو مورينو 

جارمي.
4- اتفاقية بني حكومة الكويت 
وحكومة جمهورية تشيلي بشأن 
اخلدمات اجلوية وقعها عن الكويت 
مدير ع����ام الطي����ران املدني بدر 
بوطيبان وعن جمهورية تشيلي 
وزير اخلارجية الفريدو مورينو 

جارمي.
هذا وأقام رئي����س جمهورية 
تشيلي ورئيس الوزراء سبستيان 
بينيرا ظهر امس في قصر مونيرو 
بالعاصمة سانتياغو مأدبة غداء 
على ش����رف سمو رئيس مجلس 
الش����يخ ناص����ر احملمد  الوزراء 
والوفد املرافق مبناس����بة زيارته 

الرسمية.
وقام س����مو رئي����س مجلس 
الش����يخ ناص����ر احملمد  الوزراء 
يرافقه أعضاء الوفد الرسمي امس 
بزيارة للنص����ب التذكاري لبطل 
التحرير سان مارتني في العاصمة 

سانتياغو.
ه����ذا واختتم س����مو رئيس 
مجل����س الوزراء الش����يخ ناصر 
احملمد زيارته الرسمية جلمهورية 
تشيلي متوجها حملطته السابعة 
جمهورية األرجنتني ضمن جولته 


