
أعلن الوكيل املساعد للتنمية 
التربوية واألنشطة في وزارة 
التربية فيصل املقصيد أمس 
عن انضمام 13 مدرسة جديدة 
الى برنامج )بريق( لاليجابية 
بهدف تعزيز التفكير اإليجابي 
والصحة النفسية املتكاملة 
ل���ط���الب وط���ال���ب���ات م����دارس 

التعليم العام.
وقال املقصيد في تصريح ل� 
)كونا( على هامش ورشة عمل 
نظمها )ب��ري��ق( لهذه امل��دارس 
إنه مت تطبيق البرنامج في 36 
مدرسة ثانوية منذ انطالقته 
ليستفيد منه نحو عشرة آالف 
طالب وطالبة ب��دءا من الصف 

العاشر وحتى ال12.
وأوضح أن نتائج البرنامج 
اإليجابية دع��ت إل��ى التوسع 
ف��ي ان��ض��م��ام م����دارس ج��دي��دة 
بعد النجاح ال��ذي حققه منذ 
انطالقته الفتا إلى أن البرنامج 
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة من 
التمارين املبتكرة املبنية على 
نتائج أبحاث علمية في مجال 

علم النفس اإليجابي.
وأك���د أن ال�����وزارة حت��رص 
دائ��م��ا وبتوجيهات م��ن وزي��ر 
التربية ووزير التعليم العالي 
الدكتور حامد العازمي على 
إدخال كافة األنشطة والبرامج 
التي من شأنها املساعدة في دعم 
األبناء وخلق أج��واء إيجابية 
خالل اليوم الدراسي لتحقيق 
مزيد من املرونة حتقيقا لغايتها 
في االرتقاء بالعملية التعليمية.
وأش��ار إل��ى أهمية االنشطة 
املدرسية في الكشف عن مواهب 
الطلبة والطالبات مبينا أن هذا 
يتطلب تكثيف االه��ت��م��ام بهم 
ورع��اي��ت��ه��م وص��ق��ل خبراتهم 
وت��زوي��ده��م ب��امل��ه��ارات إليجاد 
جيل واع يعرف كيف يستثمر 
ق���درات���ه وام��ك��ان��ات��ه وي��ع��زز 
االن��ت��م��اء مب��ا ي��خ��دم الكويت 

وأهلها.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت م��دي��رة 
البرنامج رق��ي��ة حسني خالل 

الورشة إنه بناء على تعليمات 
وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة ان��ض��م��ت 13 
م��درس��ة حكومية م��ن جميع 
املناطق التعليمية إلى البرنامج 
مشيرة إلى أن عدد املدارس التي 
يطبق فيها )بريق( وصل إلى 

48 مدرسة.
وأكدت حسني أهمية تكاتف 
اجل���ه���ود ل��ت��ح��ق��ي��ق األه����داف 
املنشودة وف��ي مقدمتها نشر 
التفكير اإليجابي والقضاء على 
الظواهر السلبية التي تتسلل 
إلى أبنائنا الطلبة معربة على 
شكرها لوزير التربية وجميع 
ق���ي���ادات ال�������وزارة ال��داع��م��ة 

للبرنامج.
واستعرضت آليات تطبيق 
امل��رح��ل��ة األول����ى م��ن )ب��ري��ق( 
للمعلمني وامل��ع��ل��م��ات ال��ذي��ن 

مثلوا امل��دارس املنضمة حديثا 
»لبرنامج مشيرة الى محتويات 
الكتيبات التي مت توزيعها وما 
تتضمنه من أدبيات علم النفس 
اإليجابي وط��رق تطبيقها في 

املدارس.
وأش��������ارت إل�����ى جت����ارب 
البرنامج الناجحة حيث يتم 
تدريب مدربني مختارين من قبل 
مدارسهم ومن ثم يقوم هؤالء 
بتدريب معلمي تلك امل��دارس 
الذين يقومون بدورهم بتدريب 

الطلبة في الصفوف الدراسية.
وأف���ادت ب��أن امل���دارس التي 
تطبق )ب��ري��ق( قل فيها نسبة 
الغياب وزادت معدالت الطلبة 
مضيفة أن عددا كبيرا من طلبة 
)بريق( هم ضمن باقة األوائل 
في الثانوية العامة “ألن التفكير 

اإلي��ج��اب��ي ي��دف��ع إل���ى التميز 
والنجاح”. وأكدت أن دراسات 
البرنامج تشير إلى أن التغيير 
اإليجابي ظهر ب��وض��وح على 
الطلبة اخلاضعني للبرنامج 
الذي جنح بشكل كبير في نشر 
الفكر اإليجابي بني الطلبة الفتة 
إلى ان اجلهود املبذولة ساهمت 
ف��ي ان��ت��ش��اره وجن��اح��ه بهذا 

الشكل الكبير.
وثمنت جهود رئيسة برنامج 
)ب���ري���ق( ال��ش��ي��خ��ة ان��ت��ص��ار 
سالم العلي وجميع واملدربني 
وامل��درب��ات الذين ساهموا في 
مسيرة البرنامج منذ تأسيسه 
ما جعله ال”رقم واحد” الذي 
مت تنفيذ جميع أهدافه املدرجة 
في اخلطة التنموية ضمن رؤية 

كويت جديدة 2035.

تستضيف الكويت اليوم االثنني 
البرنامج التدريبي اخلاص بأسس 
 )GMP( التصنيع الطبي اجل��ي��د
لشركات ال��ل��وازم الطبية ف��ي دول 
مجلس التعاون اخلليجي ويستمر 

حتى 4 يوليو املقبل.
وقال وكيل وزارة الصحة املساعد 

لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية 
الدكتور عبدالله البدر في تصريح 
صحفي أم���س إن���ه مت االت��ف��اق مع 
احدى الشركات العاملية املتخصصة 
لتنظيم دورة تدريبية متكاملة مبنية 
على أسس علمية واحترافية لتأهيل 
ورفع كفاءة مفتشي مصانع األجهزة 

واملستلزمات الطبية.
وأوض��ح البدر وه��و أيضا عضو 
الهيئة التنفيذية في مجلس الصحة 
ل��دول مجلس التعاون اخلليجي أن 
البرنامج وضع تنفيذا للبند الرابع 
من القرار )2( الصادر عن املؤمتر 
ال80 ل��وزراء الصحة الذي أقيم في 

الكويت عام 2016.
وذكر أن الدورة التدريبية ستكون 
على فترتني وفق جدول زمني محدد 
سيمنح من خالله املتدربون شهادات 
اعتماد لهذا البرنامج ليتم اعتمادهم 
ض��م��ن ال��ف��ري��ق ال���زائ���ر للمصانع 

الطبية.
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»الصحة العاملية« 
تشيد مبستوى الرعاية 

الصحية في الكويت
أش��اد وفد مستشاري املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة 
العاملية )دبليو.اتش.أو( لشرق املتوسط  أمس باإلجنازات 
امللموسة للرعاية الصحية في الكويت واملوثقة باملؤشرات 

اإليجابية بجميع املجاالت.
ج��اء ذل��ك في تصريح صحفي للممثل املقيم للمنظمة 
في اململكة العربية السعودية والكويت ومملكة البحرين 
الدكتور إبراهيم الزيق في ختام زيارة قام بها الى الكويت 
على رأس وف��د ض��م مستشارين ب��امل��ج��االت الصحية 
املختلفة. ومن جانبها قالت مدير إدارة العالقات الصحية 
الدولية الدكتورة رحاب الوطيان في بيان صحفي عقب 
اجتماع وزي��ر الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح 
ووكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا مع الوفد الدولي إن 

“الزيارة حققت جناحا كبيرا”.
وأفادت الرحاب بأن االجتماعات واملناقشات مع وكيل 
الوزارة والوكالء املساعدين ومدراء اإلدارات بكل قطاعات 
ال���وزارة تضمنت وض��ع املالمح الرئيسية والتوصيات 
وأول��وي��ات التعاون بني ال���وزارة واملنظمة خ��الل عامني 
ق��ادم��ني ضمن برنامج العمل ال13 للمنظمة )2019 

.)2023 –
وأوضحت أن التعاون يركز بصفة خاصة على برامج 
تطوير وحتديث اإلدارة وتطوير أداء النظم الصحية 
والوقاية والتصدي لعوامل اخلطورة واألم��راض املزمنة 
غير املعدية وتطوير الشراكة بني القطاع الصحي احلكومي 
واأله��ل��ي. وأض��اف��ت أن التعاون يركز ايضا على وضع 
وحتديث السياسات متعددة القطاعات مبا يحقق دمج 
الصحة في جميع السياسات إضافة إلى التغطية الصحية 
الشاملة والترصد واالستجابة للطوارئ الصحية وتطوير 
أداء النظم الصحية مبا يتوافق مع برنامج عمل الوزارة 
واخلطة االمنائية للدولة.وأكدت الرحاب أن إدارة العالقات 
الصحية الدولية ستقوم باملتابعة املستمرة للبرامج 

املشتركة بني اجلانبني.

ح����������������������س����������������������ن: »ب������������������������������ري������������������������������ق« أح��������������������������دث 
ال������ت������غ������ي������ي������ر اإلي���������ج���������اب���������ي ل��������������دى ال�����ط�����ل�����ب�����ة

11 يوليو املقبل قادمًا من النرويج  6 حتى  من 

اختصاصي األنف واألذن واحلنجرة
أحمد السجان يزور مستشفى »املواساة«

غنيمات: الشراكة بن البلدين راسخة وتعزز املصالح املشتركة

انطالق »امللتقى اإلعالمي الكويتي 
األردني« لبحث التحديات اإلعالمية

انطلقت أم��س األح���د أع��م��ال )امللتقى 
اإلعالمي الكويتي األردني( في عمان لبحث 
التحديات اإلعالمية وسبل مواجهتها ضمن 
ن���دوات متخصصة مبشاركة مسؤولني 

ومعنيني من البلدين.
وأك��دت وزي��رة اإلع��الم الناطقة باسم 
احلكومة األردن��ي��ة جمانة غنيمات أمام 
امللتقى الذي يقام برعاية رئيس ال��وزراء 
االردن�����ي ع��م��ر ال�����رزاز ع��م��ق ال��ع��الق��ات 
التاريخية بني بالدها والكويت على مختلف 
املستويات مشيرة إل��ى أن الشراكة بني 
البلدين راسخة وتعزز املصالح املشتركة. 
وأض��اف��ت أن وج��ود نخبة من املشاركني 
من ممثلي مختلف املؤسسات في الكويت 
يؤكد عمق العالقات وتعدد اشكال التعاون 
والتنسيق املشترك لالرتقاء بالعالقات 

على مختلف الصعد واملستويات.
وق��ال��ت غنيمات إن امللتقى يعقد في 
وق��ت مت��ر فيه املنطقة بتحديات كبيرة 
ينبغي معها التأكيد على أهمية رسالة 
اإلعالم ودورها في مواجهة هذه التحديات 
والتغيرات التي تشهدها البلدان من خالل 

نشر احلقيقة.
وبينت في هذا اإلطار أهمية دور االعالم 
في تعزيز الوعي لتقوية وحتصني االوطان 
في مواجهة االشاعات واالخبار الكاذبة 

والتصدي للتحديات.
م��ن جانبه ق��ال املستشار ف��ي سفارة 
الكويت ل��دى األردن ع���ادل الزعبي في 
الكلمة التي ألقاها نيابة عن السفير عزيز 
الديحاني إن امللتقى يأتي لتعزيز أواصر 

التعاون والتكامل في العالقة الثنائية التي 
يتميز بها البلدان في املجاالت كافة.

وأض��اف الزعبي أن امللتقى اإلعالمي 
ن��اف��ذة للحوار ب��ني ال��ك��ف��اءات االعالمية 
والثقافية في الكويت مع األشقاء في األردن 
خللق ج��و م��ن التفاهم الثنائي متكامل 
األوج���ه ب��ني األط���راف وت��ب��ادل اخلبرات 

ووجهات النظر.
وأع���رب ع��ن األم��ل ب��أن يخرج امللتقى 
بفائدة كبيرة وتوصيات قابلة للتطبيق في 
املؤسسات اإلعالمية الكويتية واألردنية 

على حد سواء.
من جهته قال أمني عام )امللتقى اإلعالمي 
الكويتي األردن���ي( منصور العجمي في 
كلمته إن امللتقى يجمع عددا من االعالميني 
واملثقفني في الكويت واألردن حتت سقف 
واحد لتأطير العالقات الثنائية بني البلدين 
ودم��ج اوج��ه النظر واآلراء املختلفة في 

املوضوعات ذات الصلة.
وأضاف العجمي أن امللتقى يخلق حالة 
من الترابط الفكري والثقافي بني الشعبني 
متاما كما هي احلالة بني قيادة الدولتني 
ومؤسساتهما املختلفة احلكومية واالهلية 

وحتى الشعبية منها.
وتشتمل أع��م��ال امللتقى ال��ذي يستمر 
يومني على مجموعة ن��دوات متخصصة 
أول��ه��ا ب��ع��ن��وان )اإلع����الم ب��ني ال��ق��ان��ون 
واحلرية - اإلعالم بني الرقمية والتقليدية( 
مب��ش��ارك��ة م��دي��ر ع���ام م��ؤس��س��ة االن��ت��اج 
ال��ب��رام��ج��ي امل��ش��ت��رك ملجلس ال��ت��ع��اون 
اخلليجي الكويتي علي ال��ري��س ومدير 

إدارة النشر االلكتروني ب��وزارة االعالم 
الكويتية الفي السبيعي ورئيس حترير 
صحيفة )ع��م��ون( االلكترونية األردنية 

سمير احلياري.
وتتناول الندوة الثانية محور )الشراكة 
االقتصادية الكويتية األردنية - الصندوق 
الكويتي من��وذج��ا( مبشاركة املستشار 
االقتصادي في الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية الشيخ أحمد الصباح 
ونائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري 
األردني ونائب رئيس مجلس إدارة جريدة 

الرأي أمين املجالي.
أما فعاليات اليوم الثاني فتشتمل على 
ندوة ثقافية بعنوان )الثقافة العربية بني 
اخلصوصية والعوملة( مبشاركة االمني 
ال��ع��ام املساعد لقطاع الثقافة باملجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب الكويتي 
الدكتور عيسى األن��ص��اري م��ن الكويت 
ووزي��ر الثقافة األردنية األسبق الدكتور 

صبري ربيحات.
وت��ن��اق��ش ال��ن��دوة الفنية واخلتامية 
للملتقى )الدراما العربية وقضايا االمة( 
مبشاركة الفنان الكويتي سعد الفرج 
والكاتب الدرامي األردني محمود الزيودي.

وش��ارك��ت ف��ي امللتقى جهات كويتية 
عدة مبا يتضمن مكتب الشهيد في الديوان 
األم��ي��ري ووزارت����ي ال��دف��اع والداخلية 
والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية ودي��وان اخلدمة املدنية واألمانة 
العامة لألوقاف واملجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب وبلدية الكويت.

املستشار بالسفارة الكويتية لدى األردن عادل الزعبي

د. أحمد السجان
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أعلن مستشفى امل��واس��اة اجلديد 
عن زيارة  اختصاصي األنف واألذن 
واحلنجرة د. أحمد السجان لعيادة 

األنف واألذن واحلنجرة. 
وبهذه املناسبة عبر  د. أحمد عن 
سعادته بزيارة مستشفى املواساة 
اجل��دي��د وق����ال ب����أن  ك����ادر أط��ب��اء 
مستشفى املواساة  الذي يعد من أحد 
املستشفيات الرائدة في الكويت مبا 

يحظى به  من سمعة طيبة ليس على 
مستوى الكويت ولكن على مستوى 
منطقة اخلليج مضيفاً من خالل ما 
رأيته وأطلعت عليه فإن املستشفى 
مجهز على أعلى مستوى وبأحدث 
ما توصلت إليه تكنولوجيا األجهزة 

الطبية.
وه��ذا دون ش��ك يساعد الطبيب 
ويسهل عليه عمله، ويلبي  كافة 

متطلبات املرضى. 
وي��ذك��ر أن د. أحمد حاصل على 
زم��ال��ة الكلية امللكية البريطانية 
وال��ن��روي��ج��ي��ة جل���راح���ات األن���ف 
واألذن واحل���ن���ج���رة. ح��ي��ث أن��ه 
متخصص ج��راح��ات جتميل األنف 
واألذن وجراحات اجليوب األنفية 
املزمنة واحل��اج��ز األن��ف��ي، انسداد 
القنوات الدمعية املزمنة باإلضافة 

إل��ى ج��راح��ات استئصال اللوزتني 
واللحمية وجراحات كسور الوجه 

وقاع العني باملنظار.
من جانبها رحبت مديرة تطوير 
األع��م��ال والتسويق ف��ي مستشفى 
املواساة اجلديد علياء السيد بزيارة 
الدكتور أحمد السجان مؤكدة أنه من 
الكفاءات العلمية واألكادميية املميزة 
في مجال اإلختصاص وأن زيارته 

إلى عيادة األنف واألذن واحلنجرة 
مبستشفي امل��واس��اة اجل��دي��د يأتي 
انطالقا من حرص إدارة املستشفى 
على استقطاب ال��ك��ف��اءات الطبية 
واص��ح��اب اخل���ب���رات  امل��م��ي��زة في 

مختلف االختصاصات الطبية.

الكويت تستضيف اليوم برنامج التصنيع 
الطبي اجليد لشركات اللوازم الطبية اخلليجية

 د. عبد الله البدر

13 مدرسة جديدة لبرنامج »بريق«  انضمام 

املقصيد: »التربية« حترص على إدخال األنشطة 
والبرامج املساعدة في دعم األبناء وخلق أجواء إيجابية 

رقية حسني متحدثة أمام احلضور

جانب من امللتقى اإلعالمي الكويتي األردني

وزيرة اإلعالم األردنية جمانة غنيمات

جانب من املشاركات


