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بحضور وزير التجارة والصناعة ووزي��ر الدولة 
لشؤون الشباب خالد الروضان واألمني العام للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ممثال 
عن وزير الدولة للشؤون االقتصادية واملمثل املقيم 
لألمم املتحدة زينب بنجلون مت صباح أمس توقيع 
وثيقة مشروع الشباب في اط��ار برنامج التعاون 
الوطني بني األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 

والتنمية وبرنامج األمم املتحدة االمنائي .
وأش��ار وزي��ر التجارة والصناعة  ووزي��ر الدولة 
لشؤون الشباب بالوكالة خالد ال��روض��ان إل��ى أن 
اتفاقية الشباب هي اتفاقية مع األمم املتحدة تأتي ضمن 
خطة التنمية الستثمار طاقات الشباب ،وأيضا إلعداد 
الكوادر لتمكني الشباب بشكل واضح وصريح السيما  
وأن األمم تتسابق ف��ي استثمار البشر وباألخص 
استثمار الشباب مضيفا ان هذه االتفاقيات تساعد 
ومتكن جميع قيادات ال��وزارة ب��إدارة أفضل  ومتكن 

الشباب بإدارة اقتصادية وعمل افضل مع فئة الشباب
وأكد أن االهتمام بالشباب وتوفير بيئة مناسبة هو 
اهتمام عاملي  حول كيفية استثمار الشباب وعقولهم 
التي ان لم تستثمر وتوفر لهم البيئة املناسبة يهاجر 

الشباب ويذهب الى بيئة اخرى ،ومن هنا فإن دولة 
الكويت تولي اهمية خاصة لفئة الشباب ويتم التركيز 
على افضل السبل التي تساعد على االستثمار في هذه 

الفئة.
وبدوره أكد األمني العام للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية الدكتور خالد مهدي ان توقيع وثيقة الشباب  
هي احد أهم وثائق املشروع الوطني لألمم املتحدة 
ودول��ة الكويت ،مضيفا ان هذا املشروع ميثل قطاع 
الشباب ويعد القطاع الثالث في دولة الكويت الذي 
يربط بني القطاعات الثالثة احلكومة والقطاع اخلاص 
واملجتمع املدني وميثل الشريحة االكبر في دولة 

الكويت والذي متثل %67 من سكان الكويت
واض���اف الدكتور مهدي ان وثيقة ه��ذا املشروع 
تسعى ال��ى ام���ور مهمة ج��دا وه��ي ال��دع��م ال��ف��ردي 
واملؤسسي للجهات املعنية في الشباب وهم الهيئة 
العامة للشباب ووزارة الدولة لشؤون الشباب ،مشيرا 
الى  أهمية قطاع الشباب ودورهم في املجتمع الكويتي 
وأهمية دع��م امل��ؤس��س��ات املعنية ف��ي الشباب على 
املستوى املؤسسي والفردي إلبراز دور الكويت دوليا 

عبر التعاون مع األمم املتحدة .

الوزير خالد الروضان وخالد مهدي وبنجلون خالل توقيع االتفاقية

»التخطيط« توقع وثيقة مشروع الشباب مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

الروضان: الكويت تولي أهمية 
خاصة لفئة الشباب

ريا�ض عواد 

ق��ال وزي���ر الصحة الكويتي 
ال��دك��ت��ور ج��م��ال احل��رب��ي أم��س 
إن ال����وزارة شكلت جلنة تعنى 
مبتابعة تطبيق مشروع الربط 
االلكتروني امل��وح��د ب��ني املراكز 
الصحية االولية واملستشفيات 
العامة ال��ه��ادف ال��ى انشاء ملف 

صحي لكل مريض.
واض��اف احلربي في تصريح 
للصحافيني على هامش افتتاح 
مركز املنقف الصحي ان ال��وزارة 
تعمل حاليا على تأهيل الشركات 
امل��ت��ق��دم��ة الجن���از ه���ذا امل��ش��روع 
مبينا ان عملية تقييم الشركات 
ستتم عبر منظمة صحية عاملية 

متخصصة وغير ربحية.
واوض�����ح ان ب��رن��ام��ج عمل 
وزارة ال��ص��ح��ة ي���ه���دف ال��ى 
االرتقاء باملنظومة الصحية في 
ال��ب��الد م��ن خ��الل تدشني العديد 
م���ن امل���ش���روع���ات االن��ش��ائ��ي��ة 
والتطويرية ومن ابرزها زيادة 

اعداد املراكز الصحية االولية.
وك����ان احل���رب���ي ال��ق��ى كلمة 
خالل افتتاح املركز التابع ملنطقة 
االح���م���دي ال��ص��ح��ي��ة بحضور 
اعضاء مجلس االمة النواب فيصل 
الكندري وحمدان العازمي ونايف 
امل���رداس ق��ال فيها ان��ه بتدشني 
هذا املركز بلغ اجمالي عدد مراكز 
ال��رع��اي��ة الصحية االول��ي��ة في 

املنطقة 27 مركزا.
واف���اد ان امل��رك��ز ال��ذي خضع 
للتأهيل والتجهيز وفقا الحدث 
املواصفات العاملية سيخدم اكثر 
من 135 الف نسمة من خالل 13 
عيادة متخصصة تضم العيادة 
الشاملة وط��ب العائلة ورعاية 
الطفولة واحل��وام��ل والسكري 
وال��ض��غ��ط والسمنة واالس��ن��ان 
واملختبرات والصيدلية والرعاية 
ال��ت��م��ري��ض��ي��ة ف��ض��ال ع���ن قسم 
الطوارئ ووحدة لتطعيم االطفال.

واك��د ح��رص )ال��ص��ح��ة( على 
عملية التطوير املستمر لقدرات 
وم���ه���ارات ال��ع��ام��ل��ني بالقطاع 
الصحي من خالل برامج البعثات 
والتعليم الطبي املستمر واقامة 
املؤمترات وورش العمل والتعاون 

الصحي م��ع املنظمات العاملية 
واالقليمية بغية االستفادة من 

خبراتها.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ك��ش��ف��ت م��دي��ر 
م��ن��ط��ق��ة االح����م����دي ال��ص��ح��ي��ة 
د.ش��ي��خ��ة ال��ه��اج��ري ع��ن ادخ��ال 

امللف “االلكتروني” في مستشفى 
ال��ع��دان قريبا، مشيرة ال��ى انه 
سيتم البدء فيه باحلوادث، ومن 

ثم بقية اماكن املستشفى االخرى.
وأعلنت د.ال��ه��اج��ري ع��ن انه 
ج��اري العمل على اع��ادة تأهيل 

م��رك��ز ال��ق��ري��ن ل��ط��ب ال��ع��ائ��ل��ة، 
متوقعة افتتاحه خالل ٤ شهور، 
منوهة الى ان اعادة تأهيله يأتي 
الستيعاب سكان منطقة القرين، 

وتقدمي افضل خدمة طبية لهم.
وأك�����دت ع��ل��ى وج����ود خطة 
مستقبلية لدى منطقة االحمدي 
الصحية  لتحويل مركز االحمدي 
الصحي الى  مركز لغسيل الكلى، 
وذلك لتخفيف الضغط على مركز 
اخل���زام امل��وج��ود ف��ي مستشفى 

العدان.
وبينت د.الهاجري انه سيتم 
االنتهاء من انشاء بنك ال��دم في 
مستشفى العدان قريبا، وال��ذي 
سيغطي م��ح��اف��ظ��ة االح��م��دي، 
وسيخفف الضغط على البنك 
امل���رك���زي ال��رئ��ي��س��ي مبنطقة 
اجل��اب��ري��ة، م��ش��ي��دة ف��ي ال��وق��ت 
ذاته بدعم وزير الصحة د.جمال 
احلربي لتذليل كافة العقبات من 
امامنا لتقدمي افضل خدمة صحية 

للمرضى واملراجعني.

د. احلربي يفتتح املركز

على هامش افتتاح مركز املنقف الصحي

احلربي: »الصحة« شكلت جلنة ملتابعة
»الربط اإللكتروني« بني املراكز واملستشفيات 
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