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رئيس الوزراء: حريصون على تنمية عالقتنا مع األرجنتين لتشمل كل المجاالت
دي كيرش�نر: لدين�ا كثي�ر م�ن الث�روات الطبيعي�ة والف�رص االس�تثمارية ونق�دم ضمان�ات للمس�تثمرين األجانب تضم�ن مصالحهم

الشيخ جابر املبارك متوسطا الطاقم الطبي في املستشفى

سمو رئيس الوزراء والوفد املرافق لسموه خالل زيارته الرئيس األرجنتيني األسبق كارلوس منعمسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ورئيسة األرجنتني يشهدان توقيع احدى االتفاقيات

الشيخ جابر املبارك وجولة داخل القسم

المبارك افتتح قسم األشعة بمستشفى جابر األحمد العسكري

افتتح رئيس مجلس الوزراء 
الدفاع الشيخ  باإلنابة ووزير 
جابر املبارك قسم األشعة اجلديد 
»الرنني املغناطيس���ي املفتوح 
واملغلق« مبستشفى جابر األحمد 

للقوات املسلحة.
وقال بيان صادر عن وزارة 
الدفاع ان قسم األشعة اجلديد 
جاء نتيجة للتعاون القائم بني 
املستشفى وكلية الطب بجامعة 
بون األملانية ويحتوي على آخر 
الي���ه تكنولوجيا  ما توصلت 
الفحص االشعاعي متمثال في 
أجهزة األشعة السينية املقطعية 
اجلديدة التي لديها القدرة على 
تصوير جميع شرايني اجلسم 
باستخدام الصبغة واحلصول 
عل���ى ص���ور ملون���ة ثالثية 

األبعاد.
كما تضمن القس���م اجلديد 
احدث جهاز للفحص بواسطة 
الرنني املغناطيس���ي املفتوح 
والذي ميكن استخدامه مع جميع 
املرضى خاصة ذوي األجسام 
الكبيرة ومن يعانون من مشاكل 

الدخول في األماكن الضيقة.
وأوضح البي���ان ان اجلهاز 
اجلدي���د يتفوق عل���ى اجليل 
الس���ابق كونه يستخدم قدرة 
مغناطيسية قليلة متكن اجلهاز 
من تصوير األنسجة الرقيقة في 
املخ واألعصاب واجلهاز الهضمي 
والغدد والقلب دون تعريض 
املري���ض ملجال مغناطيس���ي 

كبير.
وأش���ار البيان الى ان قسم 
األش���عة اجلديد يع���د صرحا 
تكنولوجيا واضافة مميزة الى 
مستشفى جابر األحمد للقوات 
املسلحة ويضعها في مصاف 

أرقى املستشفيات العاملية.

وذكر انه أثناء انشاء القسم 
مت التركي���ز واالهتم���ام بدقة 
التصميم واملواد  في اختي���ار 
املستخدمة واإلضاءة واأللوان مبا 
يوفر للمريض الراحة النفسية 
ويعزز ثقته في العالج املقدم 
كونه يطابق أحدث التوصيات 

وأرقى املعايير في مجال انشاء 
وجتهيز أقسام األشعة.

ونق���ل البيان ع���ن رئيس 
هيئة اخلدم���ات الطبية اللواء 
طبيب زهير احل���اج قوله ان 
هيئة اخلدمات الطبية تس���ير 
وفق خطة مبرمجة ومدروسة 

الش���يخ جابر  بتوجيهات من 
املبارك للوصول مبستش���فى 
جابر األحمد للقوات املسلحة 
الى درجة التميز بني مستشفيات 
املنطقة وتوفير الكوادر الطبية 
املميزة واالنش���اءات وأحدث 

املعدات.

مساحة وما متلكه من حدود واسعة 
مع جيرانها تعد م����ن أهم الدول 
في هذه الق����ارة ولذا فإن زيارتنا 
لألرجنتني تأتي س����عيا منا لنمد 
يد التعاون معكم ونعمل معا على 
تنميتها ليس سياس����يا وجتاريا 
واقتصاديا فقط وإمنا البد أن يكون 
للتواصل والتعاون الثقافي مكان في 
هذه العالقة كي يتعرف كال الشعبني 

على ثقافة الشعب اآلخر.
وقال سموه ان وجود وفد ميثل 
القطاع اخلاص الكويتي ضمن الوفد 
املرافق يشكل فرصة عظيمة للقاء 
نظرائهم رج����ال األعمال للتفاهم 
وتبادل األفكار فيما ميكن أن يقوم 
ب����ه كل طرف جتاه اآلخر في دعم 
التعاون االقتص����ادي والتجاري 

وباألخص في مجال االستثمار.
وعقدت جلسة مباحثات رسمية 
بني الكويت وجمهورية األرجنتني 
في القصر الرئاسي كاسا روساال 
)القصر الوردي باللغة االسبانية( 
بالعاصم����ة األرجنتينية بوينس 
ايرس ترأسها عن اجلانب الكويتي 

مؤك����دا أن ذلك يعب����ر عن عمق 
العالقات التاريخية واملتينة التي 

تربط البلدين الصديقني.
واس����تذكر س����موه في كلمته 
العدوان  مواقف األرجنتني خالل 
العراقي على الكويت ومساندتها 
ودعمها لكل القرارات الدولية ذات 
الصلة بحرب التحرير، اضافة إلى 
مشاركتها بقوات من سالح البحرية 
ضمن ق����وات التحالف في حرب 
التحري����ر وقال ان هذا املوقف لن 
ينساه الشعب الكويتي وسيبقى 

خالدا في تاريخه.
وأشار سموه الى انه مهما بعدت 
املسافات بني الدول إال أن االتصاالت 
احلديثة ساهمت بشكل فاعل في 
تقريب الدول وأن موقع االرجنتني 
في أميركا اجلنوبية لم مينع الكويت 
الواقعة في منطقة اخلليج العربي 
من مد جس����ور التعاون وتوطيد 
عالقاتها معها أو أي دولة من دول 

أميركا اجلنوبية.
وأكد سموه أن األرجنتني التي 
تعد من أكبر دول أميركا الالتينية 

باألرجنتني ودول أميركا الالتينية 
لتوس����يع التعاون بينها، مشيرة 
إلى ان األرجنتني ستواصل دعمها 
للكويت ولقضايا العالم العربي في 

جميع احملافل الدولية.
وبين����ت أن األرجنت����ني لديها 
حجم كبير من الثروات الطبيعية 
والفرص االستثمارية في مجاالت 
الزراعة والتعدين والسياحة وهي 
الكويتية  فرص متاحة للحكومة 
وللقطاع اخلاص الكويتي للتعاون 

في هذه املجاالت.
وأك����دت رئيس����ة جمهورية 
األرجنت����ني ورئيس����ة احلكومة 
أن بالده����ا منفتحة عل����ى العالم 
لالس����تثمار فيه����ا وأن احلكومة 
األرجنتيني����ة تق����دم الضمانات 
للمستثمرين األجانب مبا يحفظ 

مصاحلهم.
من جهته عبر س����مو رئيس 
مجلس ال����وزراء الش����يخ ناصر 
احملمد عن تقديره وشكره والوفد 
املرافق للحف����اوة والضيافة التي 
لقيها منذ وصوله الى األرجنتني، 

موسيقى حرس الشرف موسيقى 
التحرير( تكرميا وتقديرا  )نصر 
لزيارة سموه لهذا النصب اخلالد 

لدى الشعب األرجنتيني.
وقام سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد  بزيارة مجاملة 
إلى رئي����س جمهورية األرجنتني 
األسبق كارلوس منعم مبقر إقامته 

في العاصمة بوينس أيرس.
ونقل س����موه خ����الل الزيارة 
حتيات صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد مشيدا بدوره بتوطيد 
العالقات ب����ني األرجنتني والعالم 
العربي ومواقفها املش����رفة جتاه 

القضايا العربية.
من جانبه، أكد رئيس وفد غرفة 
جتارة وصناعة الكويت ساير بدر 
الساير عضو مجلس اإلدارة حرص 
القط����اع اخلاص على اس����تغالل 
الفرص االس����تثمارية املناس����بة 
باألرجنت����ني وبحث فرص تنمية 

احلركة االقتصادية بني البلدين.
وأشاد الساير خالل لقائه مع 
رئي����س غرفة التج����ارة العربية 

التكنولوجي والتقني ومذكرة تفاهم 
بشأن إقامة املشاورات الثنائية بني 
وزارة خارجي����ة الكويت ووزارة 
اخلارجية والتجارة الدولية واألديان 
في جمهوري����ة األرجنتني وقعها 
الكويت نائب رئيس مجلس  عن 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح وعن جمهورية 
األرجنتني وزير اخلارجية والتجارة 
الدولية واألديان هكتور ماركوس 

متيرمان.
� مذكرة تفاهم بني حكومة الكويت 
وحكومة جمهورية األرجنتني في 
البيئة والتنمية املستدامة  مجال 
وقعها عن الكوي����ت وكيل وزارة 
اخلارجي����ة خالد  اجلاراهلل وعن 
جمهورية األرجنتني أمني عام األمانة 
العامة للبيئة والتنمية املستدامة 

وميرو ماكسيمو بيبلوني.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء 
يرافقه أعضاء الوفد الرسمي قد قام 
في وقت س����ابق من امس بزيارة 
للنصب التذكاري لبطل التحرير 
األرجنتيني سان مرتني حيث عزفت 

س����مو رئي����س مجلس ال����وزراء 
الشيخ ناصر احملمد فيما ترأسها 
عن اجلانب األرجنتيني الرئيسة 
كرس����تينا دي كيرش����نر رئيسة 
جمهوري����ة األرجنتني ورئيس����ة 

احلكومة.
وقد جرت املباحثات في أجواء 
ودية عكست عمق العالقات الثنائية 

بني البلدين الصديقني.
كما ج����رى خ����الل املباحثات 
استعراض العالقات الثنائية بني 
البلدين في شتى املجاالت وسبل 
تعزيزها ملا يخدم البلدين والشعبني 
القضايا  إل����ى  الصديقني، اضافة 
الدولية واإلقليمية ذات االهتمام 

املشترك.
املباحث����ات احتف����ل  وعق����ب 
وبحضور س����مو رئيس مجلس 
ال����وزراء ورئيس����ة جمهوري����ة 
األرجنتني رئيسة احلكومة بتوقيع 
عدد من االتفاقيات بني البلدين وهي 

على النحو التالي:
� اتفاقية للتعاون الثقافي والفني 
واتفاقية بشأن التعاون العلمي � 

� كونا: اجتمع  بوينس أيرس 
س����مو رئي����س مجلس ال����وزراء 
الش����يخ ناصر احملمد في القصر 
الرئاسي بالعاصمة االرجنتينية 
بوينس ايرس مع رئيسة جمهورية 
االرجنت����ني ورئيس����ة احلكومة 

كرستينا دي كيرشنر.
ونقل سموه رسالة خطية من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد تتناول العالقات الثنائية بني 
البلدين الصديقني وسبل تعزيزها 
وتطويرها ملا فيه مصلحة الشعبني 

والبلدين.
كما نقل سموه دعوة من صاحب 
السمو األمير للرئيسة االرجنتينية 
لزيارة الكويت ومتنيات صاحب 
السمو األمير وس����مو ولي عهده 
املزيد من  للش����عب االرجنتيني 

التقدم واالزدهار.
حض����ر االجتماع املستش����ار 
بالدي����وان االمي����ري عبدالرحمن 
العتيقي ونائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 

د.محمد الصباح.
ورحب����ت رئيس����ة جمهورية 
األرجنت����ني ورئيس����ة احلكومة 
كرستينا دي كيرش����نر بالدعوة 
التي وجهها لها صاحب الس����مو 
األمير لزيارة الكويت، مؤكدة أن 
زيارتها س����تفتح آفاقا جديدة من 
التعاون بني البلدين وستكون حدثا 
مهما الس����يما أن العالقات شهدت 
في السنوات األربع املاضية تغيرا 
كبيرا يفوق ما شهدته العالقات في 

ال� 30 عاما املاضية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها 
كيرش����نر في مأدبة العشاء التي 
أقامتها على ش����رف سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
والوفد املرافق بقصر سان مارتني 

بالعاصمة بوينس ايرس.
وقال����ت ان األرجنتني فخورة 
بالزيارة التي يقوم بها سمو رئيس 
مجلس الوزراء والتي تعكس مدى 
اهتم����ام الكويت، وهي احدى أهم 
دول مجل����س التعاون اخلليجي، 

- األرجنتيني����ة د.جمال عواضة 
التي تربط  التاريخية  بالعالقات 
الكويت وحكوم����ة األرجنتني في 
كل املجاالت موضحا أن هذا اللقاء 
يعد التاسع بني الطرفني حيث كان 
اللقاء السابق بالكويت في يونيو 
الغرفة  املاضي عندما استضافت 
حاكم والية )سنتافي( هيرمس بينر 
للتعرف على سبل تقوية العالقة 

التجارية بني البلدين.
ال����واردات  وق����ال ان قيم����ة 
األرجنتيني����ة ال����ى الكويت لعام 
2007 بلغت نحو 30.358 مليون 
دينار كما بلغت الصادرات الكويتية 
الى األرجنتني خالل الفترة نفسها 

386.4 ألف دينار.
وأض����اف أن األرجنتني تتمتع 
بالعديد من القطاعات ومنها املنتجات 
الزراعية والثروة احليوانية وقطاع 
الصناعة وتتميز بقطاع اخلدمات 
الذي ساهم في الناجت احمللي بنسبة 
62% واستوعب نحو 72% من حجم 
العمالة عام 2009 حني بلغ الناجت 
القومي االجمالي نحو 558 مليار 
دوالر في املتوسط السنوي للفترة 

نفسها.
وذكر الس����اير أن هناك بعض 
النظر فيها  التي يجب  التحديات 
وتتطل����ب املزيد م����ن املباحثات 
لزي����ادة التب����ادل التج����اري بني 
األم����ر أيضا  البلدي����ن ويتطلب 
تنسيق معارض أو انشطة لتعريف 
التاجر واملستهلك الكويتي مبختلف 
الفرص االس����تثمارية والتجارية 

املتاحة.
من جانبه ق����ال رئيس غرفة 
التجارة العربي����ة � األرجنتينية 
د.جمال عواضة ان����ه يتطلع الى 
زيادة حجم التبادل الثنائي السيما 
أن األرجنت����ني تتمتع بالعديد من 
املوارد الطبيعية املتميزة مشيرا الى 
فرص االستثمار العديدة وابرزها 
الزراع����ة والصناعة  في قط����اع 
واملعادن والسياحة والتي ميكن 
ألصح����اب األعم����ال الكويتي����ني 

االستفادة منها.

القسم تضمن أحدث جهاز للفحص بواسطة الرنين المغناطيسي المفتوح

سموه سّلم رئيسة األرجنتين رسالة من صاحب السمو ونقل لها دعوة لزيارة الكويت وشهد توقيع عدة اتفاقيات ثنائية

أغا: 71 غرامًا من البروتينات يوميًا
 كافية للنمو السريع للجنين

العلي: 5797 راغبًا في العمل سجلوا بنظام التوظيف
أعلن مدير إدارة السجل العام طارق عبدالوهاب 
العلي أن 5797 مواطنا ومواطنة س���جلوا بنظام 
التوظيف اآللي املتبع من قبل الديوان وذلك منذ 
فتح باب التسجيل في 16 اجلاري حتى امس وهم 

على النحو التالي: ذكور 2206 وإناث 3591.
وأوضح العلي ان نظام التسجيل مفتوح على مدار 
الساعة حتى منتصف ليل اليوم وذلك بهدف إتاحة 
الفرصة جلميع الراغبني في العمل بالتسجيل سواء 
من خالل الهاتف 133 أو من خالل استخدام الشبكة 
www. :العاملية لنقل املعلومات اإلنترنت على العنوان
csc.net.kw. وأكد ضرورة التزام االخوة واألخوات 
باملواعي���د التي مت حتديدها له���م من خالل نظام 
التسجيل اآللي وذلك خالل الفترة الصباحية اثناء 

الدوام الرسمي من الس���اعة الثامنة صباحا حتى 
الواحدة ظهرا في مبنى الديوان اجلديد الكائن في 
الش���ويخ اإلدارية )ب( شارع املطار والتوجه الى 
صالة املراجعني الستكمال بيانات التسجيل موضحا 
انه من الضروري اصطحاب املستندات الالزمة ملن 

يحدد لهم موعد، وهي على النحو التالي: 
1� أصل البطاقة املدنية وصورة عنها.
2� أصل املؤهل الدراسي وصورة عنه.

وب���ني العلي أنه على اإلخوة واألخوات الذين 
مت حتديد موعد لهم ملراجعة الديوان الس���تكمال 
إجراءات التسجيل ضرورة االتصال على النظام 
اآلل���ي للتوظيف هاتف رقم 133 للتأكد من موعد 

املراجعة.

احللويات بأنواعها والس���كريات 
البس���يطة. أم���ا ع���ن التغيرات 
املصاحبة للحمل، فأشارت إلى أن 
هرمون البروجيستيرون من اكثر 
الهرمونات التي تساعد على تغيير 
ش���كل األم في فترة احلمل حيث 
يتسبب في ارتخاء العضالت وكسل 
األمعاء وزيادة الوزن وتغيير شهية 
األم لألكل وتغيير احلالة النفسية 
واملزاجية الى جانب ظهور بعض 
املتعلقة باحلمل والتي  األمراض 
تختلف من امرأة ألخرى حس���ب 
ظروفها الصحية، حيث ان بعض 
السيدات يصنب بالسكري وارتفاع 
ضغط الدم أثناء احلمل، وهو مرض 
انتهاء شهور  عارض يختفي مع 
احلم���ل ويدخل ف���ي العديد من 
األسباب منها األسباب الوراثية. 

املباشر ألش���عة الشمس فترة ال 
تقل عن 10 دقائق يوميا، وأيضا 
اوميغا الدهنية 3 والتي تتواجد 
في الس���املون والتونة، واحلديد 
الذي يس���اعد عل���ى تكوين الدم 
وتخزينه في جسم اجلنني ويتوافر 
اللحوم واألسماك والدواجن  في 
الزيتية  والبقولي���ات والب���ذور 
واخلض���روات والفواكه املجففة. 
كما نصحت د. أغا بضرورة اإلكثار 
من تن���اول املياه واأللبان وكمية 
مناسبة من املكسرات يوميا وفي 
حال معاناة احلامل من االمساك 
املس���تمر فيجب عليها تقس���يم 
الوجب���ات اليومية م���ن 4 إلى 6 
وجبات مع مراع���اة التقليل من 
تناول األطعمة الغنية بالصوديوم 
والدهون وأيضا التقليل من تناول 

حنان عبدالمعبود
قس���مت اخصائية التغذية د. 
ليلى حس���ني أغا ش���هور احلمل 
التسعة إلى ثالث مراحل موضحة 
أن األولى منها تك���ون من بداية 
احلمل وحتى الشهر الثالث والثانية 
من الثالث وحتى السادس والثالثة 
من الس���ادس إلى التاسع. مبينة 
أن االحتياجات الغذائية اليومية 
للحامل يجب أن حتتوي على جميع 
املجاميع الغذائية لضمان تزويد 
اجلنني واألم مبواد غذائية متوازنة، 
ناصحة بتناول 71 غراما يوميا من 
البروتينات وذلك للنمو السريع 
للجنني ومنو أنسجة األم كاملشيمة 
والدم والبالزما وتخزين للمخاض 

والوالدة والرضاعة.
وأوضحت أغا خ���الل الندوة 
التي أقامتها مستش���فى األمومة 
أمس األول، حتت عنوان »التغذية 
السليمة لألم احلامل« أن الطاقة 
اليومية للحامل حتتاج إلى 300 
سعرة حرارية في الفترة الثالثة 
من احلمل، وقالت »يجب ان يتوافر 
العديد من الڤيتامينات في الوجبة 
اليومي���ة وعلى رأس���ها حمض 
الفوليك الذي يحتاج اجلسم 600 
مايكروغ���رام منه يوميا لتكوين 
ومنو سليم للجهاز العصبي للطفل 
في األس���ابيع األولى من احلمل 
وهو يتوافر في اخلضراوات ذات 
اللون األخضر والفول السوداني 
والبقولي���ات واحلبوب واللحوم 
واألسماك والبيض، كما يجب توافر 
العديد م���ن الڤيتامينات االخرى 
مثل ڤيتامني D عن طريق التعرض 

خالل ندوة بمستشفى األمومة تحت عنوان »التغذية السليمة لألم الحامل«

)أنور الكندري(د.ليلى حسني أغا خالل اللقاء 
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