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أعلن عن عقد اجتماع بني وزراء صحة اخلليج يناير املقبل حتت شعار »التمويل الصحي«

خالل افتتاح الدورة الـ 59 الجتماعات اللجنة اخلليجية للتسجيل الدوائي

عبدالهادي: الكويت تصرف 7% على اخلدمات الصحية

الدويري: دول اخلليج جنحت في تطبيق »التيقظ الدوائي«

كشف مدير إدارة الشؤون 
القانونية والتحقيقات وعضو 
اللجنة اخلليجي���ة لتطوير 
النظ���م الصحي���ة د.محمود 
عبدالهادي عن اجتماع سيعقد 
بني وزراء الصحة اخلليجي 
خالل شهر يناير املقبل حتت 

شعار التمويل الصحي.
مبينا ان االجتماع سيناقش 
الدول���ة على  طرق ص���رف 
اخلدم���ات الصحي���ة وم���ن 
يتحمل ه���ذه التكلفة الدولة 
ام املواطن ام القطاع اخلاص 
الذي س���يعزز في املشاركة 

افتتح���ت وزارة الصح���ة 
اللجنة اخلليجية  اجتماعات 
ال� 59 للتس���جيل  املركزي���ة 
الدوائ���ي بحض���ور ممثل���ي 
التس���جيل املرك���زي ب���دول 
مجل���س التعاون ف���ي مجال 
تس���جيل األدوية ومبشاركة 

من اجلمهورية اليمنية.
وقال وكيل وزارة الصحة 
املس���اعد لش���ؤون الصح���ة 
العامة د.قي���س الدويري في 
كلمة االفتتاح أمس ان انعقاد 
اللجنة يأتي تفعيال لقرارات 
مجل���س وزراء الصحة لدول 
مجلس التعاون وسيتم تبادل 

التغطية وتنظيم آليتها.
وأكد ان الدستور الكويتي 
يكفل لكل مواطن العالج من 
غير مقابل وينص أيضا على 
الدولة على اخلدمات  صرف 
أق���ره  الصحي���ة حس���بما 
الدس���تور، لكن هذا ال مينع 
ان القطاع اخلاص يساهم في 
تقدمي اخلدمات، حيث نسعى 
الى ان يكون شريكا للوزارة 
في تقدمي اخلدمات الصحية 

للمواطن.

عبدالكريم العبداهلل  ٭

املقب���ل وتفعيل دور التعاون 
ب���ني ادارات الرقابة الدوائية 
والهيئات الرقابية لدول املجلس 
للوقوف على آخر املستجدات 
الطبية في مجال صناعة الدواء 

عامليا.
اللجنة  ان  الدويري  وذكر 
تهدف من خالل تنظيم مثل هذه 
االجتماعات الى متابعة اآلثار 
اجلانبية الناجمة عن استخدام 
املس���تحضرات الصيدالنية 
وتفعي���ل دور الرقاب���ة ف���ي 
نش���ر الوعي بني العاملني في 
القطاع الصحي في دول مجلس 

التعاون.

تتحم���ل النس���بة األكبر من 
اإلنفاق على اخلدمات الصحية 
التي تش���مل 7% من اجمالي 
العامة للدولة رغم  امليزانية 
ان هناك دوال تصرف أقل من 
4% م���ن امليزانية العامة لها 

على اخلدمات الطبية.
وشدد على ضرورة التغطية 
الشاملة التي تضمن العدالة 
والكفاءة وتعزي���ز احلماية 
الصحي���ة ضم���ن احملددات 
األساسية للتنمية االجتماعية، 
مشيرا الى ان هدف التمويل 
الصحي ال يأتي إال بتحقيق هذه 

وفعال.
اللجنة  وأوضح ان جهود 
اخلليجي���ة املركزية أدت الى 
توحيد التس���جيل للشركات 
الدوائية واملستحضرات بأسعار 
تنافسية والتأكد من تطبيق 
أسس التصنيع الدوائي الفعال 
وجودة الدواء وضمان سالمة 
ما بعد التسويق وما يسمى ب� 

»التيقظ الدوائي«.
وأضاف أن من أهم أعمال 
اللجن���ة املركزية  اجتماعات 
استكمال إجراءات تطبيق نظام 
امللف التقني املوحد االلكتروني 
للتسجيل املركزي بداية العام 

بتقدمي هذه اخلدمات، باإلضافة 
الى تعزيز أس���اليب احلياة 
الصحية وتطوير وحتديث 
التشريعية الصحية  البنية 
لتصدي ألخط���ار األمراض 

املعدية وغير املعدية.
وقال عبدالهادي في تصريح 
صحافي، عند تأمني مجتمع 
صح���ي تقل نس���بة اإلنفاق 
على اخلدمات الصحية، حيث 
يتزامن هذا مع املوارد البشرية 
وتطوير مهارات قيادي وزارة 

الصحة.
وب���ني ان حكومة الكويت 

العملي���ة في مجال  اخلبرات 
تسجيل وحتليل األدوية عن 
طريق إقامة الورش والدورات 
التدريبية بهدف رفع مستوى 
العامل���ني ب���إدارات الرقاب���ة 
الرقابية  الدوائية والهيئ���ات 

بدول املجلس.
وأضاف الدويري ان اللجنة 
اخلليجي���ة املركزي���ة حققت 
جناحات مهمة من خالل توحيد 
اجلهود واإلجراءات اخلاصة 
ل���دول مجلس التعاون ملا لها 
من أهمي���ة قصوى خصوصا 
ما يتعلق بالسياسات الدوائية 
للحص���ول عل���ى دواء آم���ن 

د.محمود عبدالهادي

د.قيس الدويري

»مجموعة 29« نالت املركز األول بأكبر عدد من املتبرعني

مجالس األقسام يعتمد احتياجات مستشفى جابر قريباً

نادي » 25 « نظم مسابقة للتبرع.. وجمع 634 كيس دم

الصحة تستكمل إجراءات نقل تبعية مستشفى مبارك لكلية الطب
اس���تكملت اللجنة اخلاصة 
بنقل تبعية مستش���فى مبارك 
الكبير إلى كلية الطب إجراءاتها 
حيث عقدت اجتماعها صباح أمس 
بحضور عدد من املسؤولني في 
وزارة الصحة وعلى رأسهم وكيل 
وزارة الصحة د.خالد السهالوي 
والوكيل املساعد لشؤون الصحة 

الدويري كذلك  العامة د.قيس 
املنسق مدير الشؤون القانونية 
والتحقيقات د.محمود عبدالهادي 
كما شارك من اجلانب اآلخر عدد 
من املس���ؤولني في كلية الطب 
وجامعة الكويت. وحسب جدول 
أعمال اللجنة فقد مت مناقش���ة 
إنش���اء  مواضي���ع هامة منها 

عدد من األقسام الطبية لطلبة 
كلية الطب كذلك وضع األسس 
واآلليات لنقل تبعيات األقسام 

الطبية في املستشفى.
م���ن جه���ة أخ���رى، علمت 
»األنباء« م���ن مصادر صحية 
مطلع���ة أن مجالس االقس���ام 
الطبية في املستشفيات تضع 

اللمس���ات األخي���رة العتم���اد 
احتياجات مستشفى جابر األحمد 
اجلديد في جنوب الس���رة من 
أجه���زة وأدوات طبية وغيرها 
وذلك لرفعها الى وزارة الصحة 
العتمادها، مشيرة الى أن هناك 
اجتماعات متعددة عقدوها مع 

رؤساء االقسام بهذا الشأن.

اجلدي���ر بالذك���ر أن تكلفة 
مستش���فى جابر األحمد بلغت 
335 ملي���ون دين���ار، كم���ا ان 
وزارة الصحة تخصص حاليا 
درجات وظيفية للعمل فيه، ومن 
املتوقع االنتهاء منه خالل الفترة 

املقبلة.
عبد الكريم العبداهلل  ٭

احتفل نادي »25« التطوعي 
أمس األول بتكرمي الفائزين من 
املتطوعني بالدم خالل املسابقة 
التي أقامها النادي وشارك فيها 
عدد كبير من الفرق التطوعية. 
من جانبها، أكدت مراقبة اخلدمات 
الطبي����ة والتوجيه ف����ي إدارة 
خدمات نقل ال����دم في بنك الدم 
املركزي د.رن����ا العبدالرزاق أن 
نادي 25 التطوعي قام بتنظيم 
هذا النشاط بهدف زيادة أعداد 
املتبرعني في بنك الدم املركزي، 
واستغالل مناسبة اليوم العاملي 
للمتطوعني في ترس����يخ ثقافة 
العمل التطوعي والتبرع بالدم، 
ومت اإلعالن عن مسابقة للفرق 
التطوعية ف����ي الكويت للتبرع 
بالدم، والتي شارك بها عدد كبير 
من الفرق حازت ثالثة منها املراكز 
املتقدمة، وكانت الفعالية ناجحة 
وضم����ت روح العمل التطوعي 
اجلماعي، وقالت »من اجليد أن 
نرصد تطور ن����ادي 25 ومنوه 
من خالل األف����كار التي يقدمها 
الشباب القائم عليه وقدرته على 
االستقاللية وحتمل مسؤولية 

العمل«.
وأشارت في تصريح لها على 
هامش االحتفالية إلى أن املسابقة 
أفادت بنك الدم بشدة حيث تبرع 
املشاركون بأربعني كيس دم، كما 
زاد اإلقبال خالل فترة املسابقة 
نظرا لإلعالن����ات اخلاصة التي 
قدمها كل من شركتي سينسكيب 
وزين، مبينة أن الفترة املاضية 
شهدت نقصا ش����ديدا في أعداد 
املتبرعني، وأوضح����ت أن هذا 

وعن شركة »زين« لالتصاالت 
أكد مسعود السرور، أن شركة 
الرس����مي  الراعي  »زين« ه����ي 
أقامه����ا نادي  التي  للمس����ابقة 
الش����ركة  التطوعي وقامت   25
بتقدمي هدايا إلى كل املتطوعني 
واملساهمني في النشاط، مشيرا 
إل����ى أن »زين« حت����رص على 
املش����اركة املس����تمرة في تبني 
التوعوي����ة باملجتمع  احلمالت 
وخاصة الصحي����ة منها، حيث 
تبنت منذ فت����رة وجيزة حملة 
خاصة بالتوعية عن س����رطان 

الثدي.
من جانبهما، أكد عضوا فريق 
الكويت لالحتب����اس احلراري 
خليل بهمن وريهام أشكناني أن 
املش����اركة تهدف إلى التوعوية 
ألهمية التبرع بالدم، وعن كيفية 
املشاركة قالت ريهام أشكناني 
»كنا نشارك مبعرض »سواعد« 
مب����ول 360، وكان ضمن الفرق 
املش����اركة باملعرض نادي 25، 
وعرضت مشاركتنا باحلملة ومن 
ثم قمت بعرض األمر على الفريق 
الذي وافق مرحبا باملش����اركة 
في هذه املس����ابقة االحتفالية، 
وحضرنا في مشاركة بالتبرع«. 
بدوره، قال خليل بهمن »كفريق 
عمل تطوعي البد أن نشارك بكل 
احلمالت الت����ي تخدم املجتمع، 
وخاصة في جانب التبرع بالدم 
ألنها متثل واجبا علينا للوطن، 
فكانت هذه املشاركة بجمع أكبر 
عدد للمشاركة في هذا الواجب 

الوطني.
حنان عبدالمعبود  ٭

املتبرعني بالدم في اليوم العاملي 
للمتطوعني ومن اجلانب اآلخر 
جذب أكبر عدد م����ن املتبرعني 
خارج نط����اق القطاع التطوعي 

للتبرع بهذا اليوم.
الكن����دري على  أك����دت  كما 
مشاركة 7 فرق تطوعية باملسابقة 
وهي مجموعة 29، وفريق احلب 
وطن، فريق االحتباس احلراري، 
فريق اخلير فينا، فريق إميانيات، 
النهضة، وفريق  فريق صناعة 
إنس����انيتي، وف����ازت مجموعة 
29 باملرك����ز األول، بينما فريق 
االحتباس احلراري نال املركز 
الثان����ي، بينما نال فريق احلب 

وطن املركز الثالث.
 كما شكل الرعاة دورا فعاال 
وايجابي����ا في احلملة من خالل 
التي نشرت  شركة سينسكيب 
إعالنات، وشركة زين التي قدمت 
رعاية ذات مردود ايجابي زاد من 
أعداد املتبرعني بالدم، في الوقت 
الذي تزامن مع نقص املخزون 
ببنك الدم املركزي. وأوضحت أن 
هناك العديد من األنشطة املقبلة 
التي يت����م الترتيب لها من اآلن 
حيث من احمل����دد تنظيم حملة 
واسعة في العيد الوطني، وفي 
شهر يونيو املقبل أيضا تنظم 
حملة في اليوم العاملي للمتبرعني، 
حيث سيتم تنظيم حمالت تبرع 
في بنك الدم املركزي، وأشارت 
الى أن بنك ال����دم جمع عددا ال 
بأس به م����ن أكياس الدم خالل 
الفترة املسبقة، مشيرة إلى أنه 
من يوم السبت إلى األربعاء مت 

جمع حوالي 634 كيس دم.

النقص ناجت عن األجواء السياسية 
في البالد، وهذه املسابقة شكلت 

إحياء جلانب التبرع بالدم.
أن  العبدال����رزاق  وأك����دت 
احلم����الت املتنقل����ة التي يقوم 
بها البنك ش����هدت أيضا تعثرا 
خالل الفترة املاضية بسبب عدم 
وجود س����ائقني للسيارات، مما 
جعل البنك يلغ����ي عددا كبيرا 
من احلم����الت التي كان مخطط 
لها خالل الشهر املاضي، وقالت 
»نحمد اهلل أن هذه املش����كلة مت 
حلها حاليا واسترجعنا نشاطنا 
مرة أخ����رى باحلمالت املتنقلة، 
وعليها سوف يستعيد املخزون 
األيام  قوته مرة أخرى خ����الل 
املقبلة، خاصة أن التعثر خالل 
الفت����رة املاضية أثر كثيرا على 
املخزون العام لبنك الدم وخاصة 
في الفصائل السالبة. ومن نادي 
25 أكدت مرمي الكندري أن إطالق 
هذا النشاط يعد جزءا من مبادرة 
عاملية انطلقت منذ أكثر من 10 
افريقيا وحتديدا  س����نوات في 
من دولة زميب����اوي، الفتة إلى 
أن الكويت أول من أسس نادي 

25 في الشرق األوسط.
وقالت: من خ����الل تطوعنا 
بالنادي نهدف إلى نش����ر ثقافة 
التب����رع بال����دم بش����كل دوري 
إنقاذ  ومستمر للمس����اهمة في 
املئات من املرضى بدولة  حياة 
الكويت، ونطمح إلى أن نتبرع 25 
مرة على األقل ليصبح نادي 25 
قوال وفعال، الفتة إلى أن من أبرز 
األنشطة خلق منافسة بني الفرق 
أكبر عدد من  التطوعية جلذب 

د. رنا العبدالرزاق ملقية كلمتهااملشاركون في املسابقة

السهالوي: إعادة تشكيل جلنة 
متطلبات »النقليات« إلصالح 

سيارات اإلسعاف

بوحيمد: هناك نقص
في سيارات اإلسعاف

 اصدر وكيل وزارة الصحة د.خالد الس���هالوي قرارا 
بإعادة تشكيل اللجنة املختصة بدراسة متطلبات إدارة 
النقليات من الصيانة واإلصالح لس���يارات اإلس���عاف 
وذلك برئاس���ة مدير إدارة النقليات وعضوية عدد من 

املختصني.
ويقضي القرار بان تختص اللجنة بوضع آلية عمل 
لتنفي���ذ أعمال الصيانة الطارئة واإلصالح للس���يارات 
اململوكة للوزارة باإلضافة إلى استخراج عروض األسعار 
إلصالح السيارات اململوكة للوزارة التي ال ميكن صيانتها 
او إصالحها بإدارة النقلي���ات كما يخص القرار اللجنة 
بالدراسة الفنية واملالية لعروض األسعار ومتابعة تنفيذ 
أعمال الصيانة على ان ترفع اللجنة تقارير دورية لوكيل 
الوزارة لشؤون اخلدمات والصيانة م.سمير العصفور 

وكذلك إلى الوكيل املساعد للشؤون الفنية.
كما اصدر السهالوي قرارا آخر بضم هبة محمد عاطف 
إلى عضوية جلنة التفتيش الدوري على أعمال الوقاية 
والس���المة باملناطق الصحية، كما عهد الس���هالوي إلى 
مدير إدارة الصحة االجتماعية د.يعقوب الكندري القيام 
باعمال مدير إدارة التمريض لطيفة منصور حلني عودتها 

من اإلجازة.
من جهة أخرى، أكد د.خالد الس���هالوي إنشاء جلنة 
للتواصل االجتماعي واإلعالم الصحي تقوم باستخدام 
ال� »تويتر« كوس���يلة للتواص���ل اإلعالمي واالجتماعي 
وتق���دمي املعلومات الصحية عن طريق هذه الوس���يلة 

للمواطنني.
وقال الس���هالوي في تصريح صحافي له ان الوزارة 
ترغب في تعزيز القائمني على إدارة التويتر الرس���مي 
للوزارة وتزويدهم باملعلومات واالجنازات املهمة التي 
تساعد في تقدمي معلومات صحيحة عن اخلدمات الصحية 
التي تقدم للمواطن باإلضافة إلى دعم التواصل بني إدارات 
الوزارة واملسؤولني، ما يخلق بيئة تنافسية صحية تدفع 

اإلدارات إلى متابعة حساب التويتر.
وشدد على دعم هذا املقترح الذي يساعد على إنشاء 
بن���ك وفير من املعلومات الطبي���ة، طالبا من القطاعات 
املعنية تزويد اللجنة بأي معلومات ميكن اس���تخدامها 
كي يتس���نى للجنة استخدام هذه املعلومات وتعزيزها 
بالصور والڤيديو وخلق بيئة إبداعية، مبينا إرسال تلك 

اإلسهامات الى مكتب وكيل الوزارة.

عبدالكريم العبداهلل  ٭

كش���ف املنس���ق االعالمي في إدارة الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد عن نقص في أعداد سيارات اإلسعاف 
املتواجدة في وزارة الصحة، مشيرا إلى أن السيارات التي 
مت طلبها وستنضم إلى اخلدمة قريبا وعددها 60 سيارة 

ال تكفي في ظل النقص الشديد في السيارات.
وأكد بوحيمد في تصريح 
ل���ه ان ادارة الطوارئ الطبية 
حتتاج ما ال يقل عن 100 سيارة 
إس���عاف لتغطية هذا النقص 
الشديد في السيارات احلالية، 
الواضحة في عدد  الزيادة  مع 
مراك���ز الط���وارئ، والتي بلغ 
عددها 33 مركزا، مشيرا إلى ان 
االدارة لم تستلم طلبات جديدة 
لسيارات اإلس���عاف منذ أكثر 
من 5 س���نوات نتيجة الدورة 
املستندية الطويلة في اجلوانب 

االدارية واملناقصات.
واوض���ح أن خطة الصيانة املتبعة في ادارة الطوارئ 
الطبية تعتمد على ش���راء 20 سيارة إسعاف جديدة كل 
عام واس���تبدالها ب� 20 سيارة قدمية، مشددا على أن هذه 
اخلطة لم تفعل منذ 5 س���نوات، وقال »ان أحدث موديل 
لسيارات اإلس���عاف في اإلدارة يعود الى عام 2007، مما 
ادى الى استهالك السيارات بشكل كبير نظرا ألنها تعمل 

بنظام ال� 24 ساعة.
كما أعلن بوحميد عن افتتاح مركزيني جديدين لإلسعاف 
ف���ي املناطق اجلديدة خالل العام اجلاري، مما يؤكد على 
احلاجة امللحة إلى تعزيز عدد س���يارات اإلسعاف خالل 
الفترة املقبلة، والس���يما ان ال� 60 سيارة اجلديدة سيتم 
في مقابل احلصول عليها االس���تغناء عما يقارب من 80 

الى 100 سيارة متهالكة.
كما أكد على ضرورة كس���ر الروتني املتبع في وزارة 
الصحة ووزارات الدولة بش���كل ع���ام في احلصول على 
الطلبات والسيما في ادارة الطوارئ الطبية التي حتتاج 
الى دعم قوي نظرا للدور احملوري الذي تقوم به للحفاظ 
على صحة املواطن واملقيم عل���ى ارض الكويت وتقدمي 

خدمات صحية في اوقات حرجة.
وأض���اف بوحيمد ان ادارة الط���وارئ الطبية تقدمت 
بطلب���ات لتعزيز معداتها الثقيلة وعياداتها منذ اكثر من 
12 عاما وحتى اآلن لم حتصل على موافقات بشأنها، الفتا 
الى ان البدالت املطلوبة لفنيي الطوارئ رمبا تكون احد 

اسباب توقف هذه الطلبات.
حنان عبدالمعبود  ٭

عبدالعزيز بوحيمد

املدير  � كونا: أش���اد  صنعاء 
التنفي���ذي ملجلس وزراء  العام 
التعاون  الصحة لدول مجل���س 
لدول اخللي���ج العربية د.توفيق 
خوجه امس باالجناز الكبير الذي 
حققه اليمن في اس���تئصال وباء 
ش���لل األطفال واعالن خلوه من 

املرض في يوليو 2009.
وقال خوجه في اجتماع اللجنة 
اخلليجية ملكافحة األمراض املعدية 
في العاصمة صنع���اء ان وزراء 
التعاون  الصحة بدول مجل���س 
قرروا في املؤمتر ال� 70 الذي عقد 
في الدوحة تقدمي الدعم املطلوب 
لوزارة الصحة اليمنية لالستمرار 
في تنفيذ حمالت التطعيم ضد شلل 
االطفال وفق خطة تنفيذية واضحة 

ومؤشرات مراقبة االداء.
ق���ال وكيل وزارة  من جهته 
الصحة العام���ة اليمنية د.احمد 
اجلنيد ان اليمن بذل جهودا كبيرة 
خالل السنوات املاضية للتغلب 
على وباء شلل االطفال الذي ظهر 
في عام 2005 مبحافظة احلديدة 
غرب اليمن. واشار الى ان جهود 
احلكومة اليمني���ة بالتعاون مع 
املنظمات الدولية واألشقاء من دول 
مجلس التعاون ادت الى االعالن 
عن خلو اليمن من ڤيروس شلل 
االطف���ال منذ ع���ام 2009 وحتى 

اليوم.

حت���ت رعاية مدي���ر منطقة 
التعليمية يس���رى  العاصم���ة 
العمر وحضور الشيخة شيخة 
العبداهلل والشيخة انتصار محمد 
الصباح والشيخ دعيج اخلليفة 
العاصمة  وكبار موظفي منطقة 
التعليمية، شاركت حملة »كان« 
التوعوية ملرض الس���رطان في 
التي نظمتها مدرسة  األنش���طة 
الثانوي���ة بنات حتت  اليرموك 
شعار »بتطوعنا نبني ديرتنا« 
والتي تهدف إلى تسليط الضوء 
التطوعي بالكويت،  العمل  على 
التطوعية،  الهيئات  وإبراز دور 
وكذلك تشجيع الشباب الكويتي 
على املشاركة بفاعلية في االعمال 
التطوعية. وقدمت حملة »كان« 
التوعوية ملرض السرطان خالل 
مش���اركتها محاض���رة توعوية 
عن مرض السرطان، كما جاءت 
مشاركة احلملة أيضا بحكم انها 
احدى اجله���ات التطوعية التي 
يشارك فيها الشباب متطوعا في 
انشطتها. وعقب انتهاء احملاضرة 
مت تكرمي حملة »كان«، وذلك بتقدمي 
درع تكرمي يثمن دور حملة كان في 
مجال التوعية والعمل التطوعي، 
وتس���لم الدرع نائبا عن رئيس 
مجلس ادارة احلملة عضو الفريق 
الطبي بحمل���ة »كان« د. جنالء 

السيد بعد انتهاء محاضرتها.
حنان عبد المعبود  ٭

املركزي���ة  اإلدارة  أعلن���ت 
املركز  لإلحصاء ع���ن حتقيقها 
الثاني في سباق شهر ديسمبر 
اجلاري لتس���ليم بيانات ضمن 
برنامج املقارنات الدولية التابع 
للجنة االجتماعية واالقتصادية 
لغربي آسيا � االسكوا، مؤكدة ان 
النتائج تأتي ضمن سعي اإلدارة 
املركزي���ة لإلحصاء الى حتقيق 
أهدافها األساسية التي أنشئت من 
أجلها وتوفير البيانات اإلحصائية 
حملتاجيها من مستخدمي البيانات 
ومتخذي القرار واملنظمات الدولية 
وفق التوقيت الزمني املطلوب.

وبين���ت اإلدارة املركزي���ة 
لإلحصاء أن حتقيق املركز الثاني 
في تسليم وإجناز البيانات جناح 
يحسب لرصيد الكويت وسمعتها 
الدولية اإلحصائية  في احملافل 
التي ع���ادت اليها الكويت بقوة 

في الفترة األخيرة.
وشددت اإلدارة املركزية على 
ان التعاون الذي تبديه وجهات 
وهيئ���ات حكومية محل تقدير، 
كما ان له األثر األكبر في حتسني 

صورة الكويت الدولية.

خوجة: دعم اليمن 
ملكافحة شلل األطفال

»كان« شاركت
 في أنشطة »بتطوعنا 

نبني ديرتنا«

»اإلحصاء« ثانية على 
مستوى »اإلسكوا« في 

املقارنات الدولية

د.توفيق خوجة

احلملة استمرت 
5 ايام لبنك الدم 

لترسيخ ثقافة 
التطوع مبناسبة 

اليوم العاملي 
للتطوع


