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«التخطيط»: الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص تستهدف بناء اقتصاد مستدام

بشرى شعبان

أكــد األمــني العــام للمجلــس األعلــى 
للتخطيط والتنميــة د.خالد مهدي أهمية 
الشــراكة بني القطاعني العام واخلاص في 
دفــع عجلة التنمية ورفع مســتوى األداء 
احلكومــي وتقدمي خدمات تتميز بالكفاءة 

واجلودة العالية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به مهدي خالل 
ورشة عمل نظمها «التخطيط» بالتعاون 
مع هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص للتعريف بنظام الشراكة بني 
القطاعني بعنوان «رؤية الكويت اجلديدة 
من خالل مشــروعات الشــراكة» بحضور 

مجموعة من املعنيني.
وأوضح أن الكويت تدرك أهمية العمل 
على تفعيل مفهوم الشراكة بني القطاعني في 
تنفيذ املشروعات، مشيرا إلى أن توجيهات 
السياسات العامة للخطة اإلمنائية حترص 
على حتديث القوانني املتعلقة بهذا املجال 

على مدار سنوات.
وذكر أن ركائز خطة التنمية السبع تأتي 
متداخلة مع املواضيع املتعلقة بالشراكة، 
مبينــا أن التركيــز يجــب أن يكــون على 
املشاريع التنموية االستراتيجية ذات العائد 

االجتماعي واالقتصادي.
وأكد ضــرورة الفهــم احلقيقي ملفهوم 
الشراكة، إذ إنه «مفهوم واسع ومعقد ويساء 
فهمه في كثير مــن األحيان»، موضحا أن 
البرنامــج املوجود في اخلطة اإلمنائية به 
مجموعة من السياسات التي تخدم موضوع 

الشراكة.
وقال إن الشراكة تهدف إلى بناء اقتصاد 

مســتدام وتخفيــف الضغــط عــن املالية 
العامة للدولة واإلدارة الفاعلة للمشاريع 
االستراتيجية واملهمة، مشددا على أهمية 
وضــرورة التركيز على تنــوع االقتصاد 

واستدامته.
ولفت مهدي إلى أن مفهوم الشراكة مبني 
على املادة ٢٠ من الدستور الكويتي والتي 
تنــص على أن االقتصاد الوطني أساســه 
العدالة االجتماعية وقوامه التعاون العادل 
بني النشاط العام والنشاط اخلاص وهدفه 
حتقيق التنمية االقتصادية وزيادة اإلنتاج 
ورفع املستوى املعيشي وحتقيق الرخاء 
للمواطنني، وذلك كله في حدود القانون.

وأفــاد بأن هناك عــدة أدلة تؤكد جناح 
النموذج الكويتي في الشراكة بني القطاعني 
من أبرزها شركة الصناعات الوطنية وقطاع 
االتصاالت املتنقلة إضافة إلى مشروع شمال 
الزور، مشيرا إلى وجود نحو ٣٨ مشروعا 

استراتيجيا في الكويت قابلة للشراكة.
وذكر أن «رؤية كويــت جديدة ٢٠٣٥» 
حتتوي على الكثير من املشاريع التي حتتاج 
لشراكات وقدرات متطورة لتنفيذها، الفتا 
إلى أن الكويت أقرت العديد من التشريعات 
لتسهيل دخول الشركات األجنبية الكبرى 

للسوق احمللي.
وقال إن للكويت «الريادة في التنظيم 
التشريعي» للشراكة بني القطاعني مبفهومها 
احلديث عبر إصدار القانون رقم ٧ لســنة 
٢٠٠٨ فــي شــأن تنظيــم عمليــات البناء 
والتشــغيل والتحويل واألنظمة املشابهة 
إضافة إلى تعديل بعض أحكام املرســوم 
بقانون ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ في شأن نظام أمالك 

الدولة.

مهدي أشار إلى أهميتها في دفع عجلة التنمية ورفع مستوى األداء احلكومي

د.خالد مهدي واملشاركون في ورشة «رؤية الكويت اجلديدة من خالل مشروعات الشراكة»

الغامن: ٦٣٪ من إصابات سرطان البروستاتا فوق ٦٥ عامًا
حنان عبد املعبود

كشف رئيس وحدة املسالك البولية 
في مستشــفى جابر للقوات املســلحة 
د.محمد الغامن أن سرطان البروستاتا 
يتصدر نســب اإلصابة بني الرجال في 
الكويت، مبينا أن معدالت اإلصابة تصل 
إلــى نحو ١٤٫٣ شــخصا لــكل ١٠٠ ألف 
مواطن مبعدل ٥٥ حالة بني الكويتيني.
وأضــاف الغامن أن ما نســبته ٦٣٪ 
مــن حــاالت اإلصابة مبرض ســرطان 
البروستاتا حتدث بني الرجال فوق ٦٥

عامــا، منوها إلى أن مــا يرفع معدالت 
اإلصابــة في الكويت أن نســبة كبيرة 
قــد تصل إلى ما أكثر مــن النصف من 
املعرضــني خلطــر اإلصابة بســرطان 
البروســتاتا ال يلجأون إلــى الفحص، 
وكذلك لعدم معرفتهم بأعراض املرض. 
ونصح من جتاوز ٤٥ أو ٥٠ عاما مبراجعة 
طبيب املسالك البولية لعمل فحوصات 
دورية خاصة بالبروستاتا، أو من يعاني 
من حرقان في البول أو ضعف في دفع 
البــول فعليه مراجعة طبيب املســالك 
البولية، موضحا أن أبرز عوامل اخلطورة 

لإلصابة بهذا املرض تشمل عامل الوراثة، 
والذي يكــون بإصابة أحد األقارب من 
الدرجة األولــى، خصوصا أن اإلصابة 
حدثت قبــل عمر الـــ ٥٠، كذلك وجود 
آالم في منطقة احلوض أو عند التبول.

وتابــع: هنــاك فحوصــات كثيــرة 
للكشف عن سرطان البروستاتا تشمل 
الفحوصــات املخبريــة واإلكلينيكية، 
وكذلك فحــص عينة من الــدم لقياس 
معامل PSA أو دالالت سرطان بروستاتا، 
وأيضــا التصوير الصوتي «ســونار» 

للبروستاتا وغيرها.

أكد أن قلة الوعي والتكاسل عن الفحص يرفعان نسب اإلصابة

د.محمد الغامن

فريق طبي كويتي يحقق إجنازًا غير مسبوق بإجراء
عملية معقدة للشبكية عبر زراعة قرنية صناعية مؤقتة

عبدالكرمي العبداهللا

في إجنــاز غير مســبوق 
على مستوى الكويت، أجرى 
فريــق طبــي مبركــز البحــر 
للعيون بواسطة اختصاصي 
أول جراحات قرنية د.فيصل 
اجلســار واختصاصــي أول 
الشــبكية والسائل  جراحات 
الزجاجي د.محمــود الربيعة 
عملية معقدة متثلت في زراعة 
قرنية صناعية مؤقتة إلجراء 
عملية الشبكية، ومن ثم زراعة 
قرنية طبيعية دائمة. وتعتبر 
هــذه العملية مــن العمليات 
املعقــدة، وهــي جتــرى ألول 
مرة على مستوى الكويت في 
مركــز البحر للعيــون، وهي 

بالشــكر إلــى وزيــر الصحة 
د.خالد السعيد ووكيل الوزارة 
د.مصطفى رضا ورئيس مركز 
البحر لطب وجراحة العيون 
د.أحمد الفودري على دعمهم 

«العدسة الصناعية املؤقتة» 
إلجــراء مثل هــذه العمليات، 
وفريق التخديــر والتمريض 
علــى مجهودهم وتســهيلهم 

للعملية بشكل كبير.

الدائم واملستمر لتذليل العقبات 
وتســهيل اجــراء مثــل هــذه 
العمليات املعقدة في الكويت، 
كمــا تقدموا بالشــكر لرابطة 
العيون الكويتية على توفير 

أجريت في مركز البحر للعيون وتشّكل نقلة نوعية لعالج «العتامة» أو الفشل في «القرنية»

جانب من جراحة زراعة قرنية صناعية مؤقتةد.فيصل اجلسار ود.محمود الربيعة في غرفة العمليات بعد إجناز اجلراحة

بدايــة لنقله نوعيــة إلجراء 
عمليات «الشبكية» املعقدة في 
حال وجود «عتامة» أو فشل 
في «القرنية». وتقدم الفريق 
الطبــي الذي أجــرى العملية 

الشطي لـ «األنباء»: «الصيدلي مؤمتن على صحتك» 
شعار يكرس أهمية السالمة الدوائية ومهنة «الصيدلة»

حنان عبداملعبود

ثمن مدير منطقة األحمدي 
الصحيــة د.أحمــد الشــطي 
جهــود العاملني فــي مجال 
الصيدلة وهنأهم مبناســبة 
اليــوم العاملــي للصيدلــة، 
الفتا إلى أن شعار هذا العام 
«الصيدلــي مؤمتــن علــى 
صحتك» يأتي على مستوى 
العالم ليكرس أهمية السالمة 
مهنــة  وأهميــة  الدوائيــة 
الصيدلة التي توسعت وزادت 
التخصصات بهــا، وخاصة 

الصيدلة اإلكلينيكية.
الشــطي فــي  وأوضــح 
تصريــح لـ «األنبــاء» على 
هامش االحتفــال الذي أقيم 
في مستشــفى العدان أمس 
بهذه املناسبة، أن الصيدلية 
املركزية في مستشفى العدان 
إضافة إلى ٣٢ صيدلية مبراكز 
الرعاية الصحية األولية توفر 
جميــع اإلمكانــات واألدوية 

واخلدمات.
إلــى أن هنــاك  وأشــار 
مجموعــة مــن اإلرشــادات 
مت تعميمهــا بهذه املناســبة 
تتضمن التأكد من اسم الدواء 

على تناول اجلرعة املسجلة، 
وإبالغ الطبيب أو الصيدالني 
فــي حــال تنــاول أي أدوية 
أخرى أو مكمالت غذائية أو 
أدوية طبيعية، مع االستفسار 
عن األعراض اجلانبية للدواء. 
وعدم قيادة السيارة إن كان 
املريــض يعاني من الدوخة 

قســم الصيدلة مبستشــفى 
العــدان الصيدلــي حســني 
العنــزي علــى الصيادلــة 
ضرورة العمل بجد واجتهاد 
لتحقيق شــعار «الصيدلي 
مؤمتن على صحتك» والتأكد 
من كل املعلومــات الدوائية 

للمريض.

والتعب، واحلرص على عدم 
تخزين األدوية إال في األماكن 
املخصصة واملناســبة لذلك 
سواء بالبراد، أو غيره، كذلك 
إبعاد األدوية عن متناول أيدي 
األطفال، واحلرص على التأكد 

من صالحية الدواء.
من جهته، شــدد رئيس 

مستشفى العدان احتفى باليوم العاملي للصيدلة

حسني العنزي وعدد من املشاركني في االحتفال بيوم الصيادلة    (زين عالم)

الــذي يتم تناولــه وأوقاته 
وكيفيــة تناوله، إضافة إلى 
ضــرورة االستفســار عــن 
وظيفة الدواء، وعدم تغيير 
كيفية تناوله وعدم أخذه من 
دون االستشارة املسبقة من 

الطبيب.
ونبه إلى ضرورة احلرص 

الفضلي: أمراض القلب تتسبب في ٣١٪ من الوفيات عامليًا
والتحكم في عوامل اخلطر السلوكية يجنبنا اإلصابة بها

حنان عبداملعبود

أقــام مركــز العارضية 
اجلنوبــي الصحي احتفاال 
مبناســبة اليــوم العاملــي 

للتوعية بأمراض القلب.
وعلى هامش االحتفال، 
املركـــز  أكــدت رئيســـــة 
أن  الفضلــي  د.حمديــة 
أمراض القلب غالبا ما تكون 
نتيجــة تراكمات ألســباب 
عــدة، مثل: العمــر، ومنط 
احلياة، واألسلوب الغذائي، 
والتدخني، وقد تؤدي أخيرا 
إلــى توقــف عمــل القلب، 
لــذا يحتفــي العالم في ٢٩

سبتمبر من كل عام باليوم 
العاملي للقلب، لتقليل خطر 

اإلصابة بهذه األمراض.
إن  الفضلــي  وقالــت 
أمراض القلب تعد السبب 
الرئيــس واألول للوفيات 
حول العالم، بنسبة بلغت 

الغذائــي غيــر  والنظــام 
الصحي، والسمنة، واخلمول 

البدني.
وأوضحــت أن مــن أهم 
أهداف اليوم العاملي للقلب 
التشــجيع على اتباع منط 

املستوى العاملي.
بأهميــة  والتوعيــة 
ممارســة الرياضــة ملدة ال 
تقل عــن ٣٠ دقيقة يوميا، 
فالرياضــة تقلل من خطر 

اإلصابة بأمراض القلب.

حياة صحي، وعادات غذائية 
جيدة ووضع خطه تسهم 
في احلد عن التدخني، لتقليل 
خطر اإلصابة مبرض القلب. 
انتشــار  وخفــض معــدل 
ارتفــاع ضغط الــدم على 

تشمل التدخني والسمنة واخلمول البدني والنظام الغذائي غير الصحي

د.حمدية الفضلي وعدد من املشاركني في االحتفال

٣١٪ من عدد الوفيات عامليا، 
الفتة إلى أنه ميكن الوقاية 
مــن معظم أمــراض القلب 
واألوعية الدموية من خالل 
التحكم فــي عوامل اخلطر 
التدخني،  الســلوكية مثل: 

األنصاري: «القوى العاملة» تركز في التوظيف 
بشركات العقود احلكومية والتأمني والصناعة

بشرى شعبان

كشــفت مديرة عام الهيئة العامة للقوى 
العاملة بالتكليف إميان األنصاري أن قطاع 
العمالــة الوطنية يركز فــي تعييناته العام 
احلالي على الشركات احلكومية التي تأخذ 
عقــودا حكومية وقطــاع التأمــني والقطاع 
الصناعي مع االستمرار في استهداف الشواغر 

في القطاع املصرفي وغيرها.
جــاء ذلــك على هامــش تكــرمي اجلهات 
املشاركة في برنامج التدريب الصيفي للعام 
اجلاري، مشــيرة إلى انــه مت تخريج دفعة 
جديدة من الطلبة املســتفيدين من البرامج 
التدريبية الصيفية استهدف ٢٦٠ شابا وفتاة 

مع ٣٠ شركة تعمل في قطاعات مختلفة.
وذكرت األنصاري أن العام احلالي شهد 
دخــول قطاعات جديدة فــي مجال التدريب 
منهــا اجلمعيات والبنــوك واألعمال احلرة 
التــي تخلق لدى الطالــب الرغبة في العمل 
لدى القطاع اخلاص، مبينة أن وضع اخلبرة 
التدريبية في ملف الطلبة بعد تخرجهم يسهل 
مــن عملية تعيينهم. وأكــدت األنصاري ان 
الهدف من البرنامج االندماج املبكر في سوق 
العمل، وزرع الثقة في نفوس هؤالء الطلبة 
وحتفيزهم جلعل القطاع اخلاص هو هدفهم 

مستقبال وكان له عظيم األثر في جناح هذا 
الفصل تدريبي.

ومن خــالل التزام الشــركات املشــاركة 
وتقدميهم يد العون للطلبة وملســنا جميعا 
االلتــزام العالي من قبــل الطلبة وحرصهم 
على االستفادة من التدريب امليداني وتطوير 
مهاراتهــم والذي ســيكون بال شــك البوابة 
األولى لهم لالنطالق نحو العمل في القطاع 

اخلاص بعد تخرجهم بنجاح.
وتابعت: منصة فخرنا توفر حاليا تبادل 
بيانــات الباحثني عن عمل والفرص املتاحة 
للراغبني بالتعيني ســواء من الشــركات أو 

األفراد.
التدريب لـ ٦ أشهر

بدورها، قالت مراقــب التدريب امليداني 
فــي قطاع العمالة الوطنية ألطاف الســعيد 
«إن مشروع تدريب الطلبة للموسم احلالي 
امتد إلى ٦ أشهر»، مشيرة إلى أن ٥٢ جهة في 
القطاع اخلاص رحبت باملشروع الذي وفر 
١٤٠٥ فــرص تدريبيــة. وأضافت: أن الهيئة 
تلقت ٧٤٩ طلبا من الراغبني في احلصول على 
فرص تدريبية وذلك العتماد من هم مستوفو 
الشروط واستبعاد البعض اآلخر، حيث التزم 
٢٦٠ طالبا فقط باملشروع بتعاون ٣٠ جهة.

الهيئة احتفت بتخريج ٢٦٠ شاباً وفتاة في برنامج التدريب الصيفي

(متني غوزال) إميان األنصاري تكرم محمد املزيني  

تكرمي لشركة هاواوي


