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ريا�ض عواد 

 دش��ن الوزير د.جمال احلربي 
ظ��ه��ر أم���س ال��ن��ظ��ام االل��ك��ت��رون��ي 
حلجز مواعيد املرضي بالعيادات 
اخلارجية باملستشفيات وال��ذي 
أق��ي��م مب��رك��ز ال��راب��ي��ة ل��ل��رع��اي��ة 
الصحية األولية مبنطقة الفر وانية 

الصحية. 
وق���ال احل���رب���ي: ي��س��ع��دن��ي أن 
نلتقي اليوم مبركز الرابية للرعاية 
الصحية األولية مبنطقة الفر وانية 
الصحية لنحتفل م��ع��ا بتدشني 
النظام االلكتروني حلجز مواعيد 
امل��رض��ي ب��ال��ع��ي��ادات اخل��ارج��ي��ة 
باملستشفيات وال��ذي من شأنه أن 
يحدث نقلة نوعية بسهولة ويسر 
تقدمي ال��رع��اي��ة الصحية ويعزز 
ثقة املرضى واملواطنني واملقيمني 
املستفيدين من اخلدمات الصحية 
بجودة الرعاية الصحية من خالل 

تبسيط اإلجراءات. 
 وتوجه الوزير د. جمال احلربي 
ب��ال��ش��ك��ر ال���ى م��دي��ر إدارة نظم 
املعلومات بوزارة الصحة والعاملني 
مبنظومة ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات على 
مستوى اإلدارة املركزية وباملناطق 
الصحية وبجميع قطاعات الوزارة 
ولكل من ساهم بالتخطيط وبالفكر 
وباجلهد إلجناز النظام االلكتروني 

حلجز املواعيد. الذي نحتفل اليوم 
بتدشينه وانطالقا من مركز الرابية 
للرعاية الصحية األول��ي��ة وال��ذي 
يجسد على أرض ال��واق��ع التزام 

وزارة ال��ص��ح��ة وح��رص��ه��ا على 
االستفادة من التقنيات احلديثة 
بنظم امل��ع��ل��وم��ات لتطوير أداء 
النظام الصحي وأث��ق كل الثقة أن 

زمالئي وزميالتي العاملون بنظم 
املعلومات الصحية يدركون حجم 
الطموحات والتحديات املتعلقة 
ب��ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات وي��ح��رص��ون 

وق������ادرون ب��ع��ون ال��ل��ه تعالي 
وب��ت��وف��ي��ق��ه ع��ل��ى م��واك��ب��ة أح��دث 
املستجدات بالصحة اإللكترونية 
ض��م��ن ب��رن��ام��ج ع��م��ل ال�����وزارة 

واحلكومة واخلطة اإلمنائية للدولة 
فلهم جميعا خالص الشكر 

 وأض��اف أن النظام االلكتروني 
حلجز مواعيد املرضى بالعيادات 

اخلارجية باملستشفيات من خالل 
خ��ط��وة واح����دة مب��راك��ز ال��رع��اي��ة 
الصحية األول��ي��ة. م��ن ش��أن��ه أن 
يقلص اإلج����راءات وي��وف��را لوقت 

واجلهد على املريض وعلى األطباء 
وعلى اإلدارة ويعتبر إضافة ونقلة 
نوعية غير مسبوقة من قبل بامللف 
االل��ك��ت��رون��ي بالرعاية الصحية 
األولية ونظام الربط االلكتروني 

مع املستشفيات. 
 وقال احلربي أن النظام اجلديد 
يغطي م��راك��ز ال��رع��اي��ة الصحية 
األولية مبنطقة الفر وانية الصحية 
ومستشفى الفر وانية. ثم مبنطقة 
اجلهراء الصحية على مدار الساعة 
وبعد ذل��ك وف��ي القريب العاجل 
بعون الله تعالي وبتوفيقه سيتم 
تعميم النظام االلكتروني للمواعيد 
على جميع املناطق الصحية. التزاما 
من الوزارة بتطوير نظم املعلومات 
ب��ج��م��ي��ع خ��دم��ات��ه��ا وق��ط��اع��ات��ه��ا 
مب��ا ينعكس إيجابيا على ج��ودة 
الرعاية الصحية التي تقع على قمة 

اهتمامات وأولويات الوزارة. 
 وأكد أنه على ثقة على أن النظام 
اجلديد فرصة لالستفادة منه والتي 
يتيحها النظام االلكتروني للمواعيد 
ل��ت��ط��وي��ر س��ي��اس��ات وإج�����راءات 
العمل مب��راك��ز الرعاية الصحية 
وباملستشفيات ومبا يحقق األهداف 
ال��ط��م��وح��ة امل��رج��وة م��ن برنامج 
تطوير نظم املعلومات الصحية 

بالوزارة. 

وزير الصحة خالل تدشني النظام اإللكتروني حلجز مواعيد املرضى 

دشن النظام اإللكتروني حلجز مواعيد املرضى في العيادات اخلارجية

احلربي: »الصحة« حريصة على تطوير أداء النظام الصحي

افتتح املوسم الثقافي الـ24 للمركز العربي للبحوث التربوية 

 الفارس: مشروع التطوير يستهدف 
حتديث املناهج التعليمية

افتتح وزي���ر التربية ووزي��ر 
التعليم العالي الكويتي الدكتور 
محمد الفارس أمس الثالثاء الدورة 
ال24 للموسم الثقافي التربوي 
الذي يقيمه املركز العربي للبحوث 
التربوية لدول اخلليج حتت عنوان 
)اإلعالم التربوي في خدمة تطوير 

التعليم(.
وأك��د الوزير الفارس في كلمة 
خ��الل حفل االف��ت��ت��اح ان اختيار 
امل��رك��ز لهذا العنوان ف��ي موسمه 
احلالي يعد امرا في غاية االهمية 
ول���ه دالل���ت���ه ال��ب��ال��غ��ة اذ ي��أت��ي 
موضوعه ف��ي مقدمة اهتمامات 
وزارة التربية واولوياتها لصلته 
مبا يشهده نظام التعليم في دولة 

الكويت من تطوير شامل.
واض���اف أن عناصر مشروع 
التطوير تستمد من اخلطة االمنائية 
للدولة حتى عام 2035 موضحا ان 
مشروع التطوير يستهدف حتديث 
املناهج التعليمية وتطوير اساليب 
بنائها وفق املعايير العلمية ورفع 
املستوى املهني للمعلمني عن طريق 
حتديد اسس اختيار الراغبني في 

االلتحاق باملهنة.
وق����ال ان م��ش��روع التطوير 
ي��ش��م��ل ك���ذل���ك ت��ط��وي��ر ب��رام��ج 
االع��داد العلمي واملهني للمعلمني 
وم��ت��اب��ع��ة من��و خ��ب��رات��ه��م اث��ن��اء 
العمل وجتويد مخرجات العملية 
التعليمية وتقييمها م��ن خالل 
معايير وادوات مقننة. واوض��ح 
ان مثل ه��ذه التطلعات يتطلب 
حتقيقها توافر ش��روط اساسية 
اهمها وج���ود ق��وى بشرية ذات 
مستويات عالية من حيث التاهيل 
واالداء ال��ى جانب م���وارد مادية 
كافية العداد املؤسسات التعليمية 
وحت��دي��ث��ه��ا م���ع ت���ع���اون جميع 
االط��راف املعنية بشؤون التعليم 
ف��ي ال��ب��الد وف��ي مقدمتها اول��ي��اء 
االم���ور وامل��ؤس��س��ات املجتمعية 
وقطاعات العمل واالنتاج مبختلف 
ميادينها االقتصادية والتجارية 

والصناعية.
وأك���د ال��وزي��ر ال��ف��ارس ادراك 
وزارة التربية الدور الفعال لالعالم 
في التواصل والتوعية املجتمعية 

وحرصها على االستفادة من جميع 
الوسائل االعالمية املتاحة.

م��ن ج��ان��ب��ه اك���د م��دي��ر امل��رك��ز 
العربي للبحوث الدكتور سليمان 
العسكري في كلمته حرص املركز 
ع��ل��ى اق��ام��ة م��واس��م��ه الثقافية 
التربوية كل عام مبا ميثل نشاطا 
مستمرا في خطته السنوية وفي 
دورات ب��رام��ج عمله املتعاقبة 
ال��ت��ي بلغ ع��دده��ا حتى االن 23 
دورة تناولت ع��ددا من القضايا 
وامل��وض��وع��ات املتعلقة بتطوير 
التعليم والثقافة والتنمية والبيئة 
والتقنية. وقال العسكري ان هذا 

املوسم الثقافي التربوي السنوي 
اص��ب��ح معلما ب����ارزا ف��ي خطة 
عمل املركز السنوية مشيرا الى 
اب���رام ات��ف��اق ت��ع��اون مشترك مع 
وزارة التربية يتم مبوجبه العمل 
على تبادل البيانات واملعلومات 
واالص����دارات واج���راء ال��دراس��ات 
وال��ب��ح��وث امل��ع��ن��ي��ة بالتعليم 
وخاصة في مجال تطوير املناهج 
التعليمية. واوض���ح ان عنوان 
املوسم الثقافي التربوي هذا العام 
يعود الى جملة اسباب من بينها 
أهمية تطوير التعليم ملواكبة 
العصر ومستجدات املستقبل اذ 

يعد الشغل الشاغل ل��دول العالم 
اجمع. ويتضمن برنامج املوسم 
اجل��دي��د ال���ذي سيعقد على مدى 
ي���وم���ني م��ن��اق��ش��ة م��وض��وع��ات 
ح��ول التنمية واالع��الم والتربية 
مبشاركة نخبة من اخلبراء وفي 
مقدمتهم ال��دك��ت��ورة ه��ب��ة احمد 
)البنك ال��دول��ي - ف��رع الكويت( 
واالس��ت��اذ احمد بوبشيت )خبير 
تربوي باملركز العربي للبحوث 
التربوية( واستاذ االعالم بجامعة 
الكويت خالد القحص ومدير عام 
مكتبة الكويت الوطنية االستاذ 

كامل سليمان. 

الدكتور محمد الفارس يتقدم احلضور 
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»هيئة الشباب« تطلق امللتقى الثقافي 
للشباب العربي مبشاركة واسعة 

أطلقت الهيئة العامة للشباب الكويتية 
أمس األربعاء امللتقى الثقافي للشباب العربي 
مبشاركة مثقفني وأدب��اء شباب ميثلون 11 
دول��ة عربية وذل��ك ضمن فعاليات الكويت 

عاصمة الشباب العربي 2017.
وق��ال املدير العام للهيئة رئيس اللجنة 
املنظمة للملتقى عبدالرحمن املطيري في كلمة 
بافتتاح امللتقى إن هذا التجمع الشبابي الذي 
يتزامن مع انطالق فعاليات معرض الكويت 
للكتاب ال42 يهدف ال��ى استثمار الطاقات 
املتجددة واملواهب املتعددة في الوطن العربي 

مبختلف املجاالت.
وأض��اف املطيري ان امللتقى ال��ذي يستمر 
ثالثة ايام يعد فرصة خللق مساحة مشتركة 
ب��ني الشباب العربي لتتالقى فيه افكارهم 
االبداعية وتتبادل خبراتهم معتبرا امللتقى 
منبرا النفتاح الشباب على كل الثقافات في 

الدول العربية.
وأوض��ح ان امللتقى يسعى إلب��راز ق��درات 
الشباب املهتم بالثقافة واسهاماتهم في العملية 
التنموية الشاملة مؤكدا ان »حتقيق التنمية 
الشاملة والتغيير املنشود ال يتم مبعزل عن 

جهود الشباب«.
وأشار الى ان النقلة النوعية للشباب تتعزز 
بحكمة الرواد معربا عن اعتزازه في استقبال 
الكويت لهذه الكوكبة املميزة م��ن املبدعني 
الشباب العرب في ملتقاهم الثقافي إلطالق 

أفكارهم املبدعة والنيرة واكتساب اخلبرات.
من جانبه اكد ممثل جامعة الدول العربية 
وع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة ل�����وزراء الشباب 
والرياضة العرب خالد العتيبي في تصريح 
لوكالة األنباء الكويتية )كونا( ان اجلامعة 
تؤمن ان مستقبل دولنا العربية لن ينهض 
دون بناء انسان عربي متوازن فكريا وجسديا 
معتبرا ه��ذا امللتقى خطوة ف��ي حتقيق هذا 

البناء.
 وق��ال العتيبي ان هذا امللتقى يعد فرصة 
لتنافس املثقفني الشباب في ال��دول العربية 
لالرتقاء باحلركة الثقافية واالدبية العربية 
واكتشاف املواهب والقدرات االبداعية لديهم 
فضال عن انها فرصة للتواصل بينهم واالطالع 

على التجارب الثقافية وتقييمها.

وثمن مبادرة دولة الكويت ممثلة في الهيئة 
العامة للشباب بإقامة هذا التجمع العربي 
ال���ذي م��ن ش��أن��ه فتح آف���اق واع���دة للشباب 
العربي اضافة ملساهمته في التصدي لتأثير 
االفكار املتطرفة على الشباب مشيدا باملشاركة 

الواسعة من الدول العربية في أعمال امللتقى.
وكان حفل افتتاح امللتقى الذي اقيم مبعرض 
الكتاب قد اشتمل على اقامة ثالث مسابقات في 
مجاالت كتابة القصة القصيرة ونظم الشعر 
العربي الفصيح والفن التشكيلي على تكرمي 

رؤساء الوفود العربية املشاركة في امللتقى من 
الهيئة ومؤسسة البابطني الثقافية.

 ويتضمن امللتقى ايضا اقامة ندوة بعنوان 
)اق��الم كويتية( ومحاضرة بعنوان )اللغة 
العربية ض��رورة أم ترف فكري( ون��دوة عن 
تاريخ الفن التشكيلي وحلقة نقاشية مللتقيات 
ال��ق��راءة واالدب إضافة لعدد من االمسيات 
واالصبوحات الشعرية وجولة ثقافية للوفود 
العربية املشاركة لالطالع على فعاليات رابطة 

طلبة كلية اآلداب. 

خالد العتيبي

601 محل  بلدية »العاصمة« كشفت على 
101 مخالفة خالل أكتوبر املاضي وحررت 

أوضحت إدارة العالقات العامة ببلدية 
الكويت عن قيام إدارة التدقيق و متابعة 
خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة 
بالكشف على 601 محل و حت��ري��ر 101 

مخالفة خالل شهر اكتوبر املاضي.
و في هذا الصدد أوضح مدير إدارة التدقيق 
و متابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة 
العاصمة إميان الكندري بأن اإلدارة املتمثلة 
ف��ي مراقبة األغ��ذي��ة و األس���واق و مراقبة 
احمل���الت واإلع���الن���ات ق��ام��ت الكشف على 
601 محل و خاللها مت إت��الف 2 طن 579 
كجم و حترير 101 مخالفة و رف��ع 985 
إعالن مخالف إلى جانب إرسال 361عيينة 
غذائية إلى مختبر وزارة الصحة مشيرة عن 
صالحية 333 عينة و 28 عينة لم يتم البث 

بنتائج حتاليلها من مختبر وزارة الصحة.
ودع��ت إدارة ال��ع��الق��ات العامة ببلدية 
الكويت اجلمهور في حال وجود أي شكوى 
تتعلق بالعمل البلدي التواصل عبر حساب 
البلدية مب��وق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي @
kuwmun الفتة إياهم إلى انه سيتم التعامل 
مع شكواهم مباشرة وفقا للوائح وأنظمة 

البلدية.

جانب من احلضور في افتتاح املوسم الثقافي ال�24 للمركز العربي للبحوث التربوية

احلربي يطلع على النظام اإللكتروني

  عبدالرحمن املطيري يلقي كلمته

جانب من احلضور

العجمي: ملتقى الريادة ضرورة لتأهيل 
القيادات الشبابية باملؤسسات 

أكد ديوان احملاسبة الكويتي أهمية ملتقى 
الريادة للشباب العاملني لديه الذي سينظمه 
الديوان 27 نوفمبر احلالي باعتباره ضرورة 
لتأهيل ال��ق��ي��ادات الشبابية ف��ي املؤسسات 

والربط بني أهداف التدقيق ومبادئ احلوكمة.
وقالت مدقق في إدارة الرقابة على الشؤون 
االج��ت��م��اع��ي��ة واخل��دم��ي��ة ب��ق��ط��اع ال����وزارات 
واإلدارات احلكومية أم��ل العجمي في بيان 
صحفي للديوان أمس األربعاء إن )احملاسبة( 
سيعقد ن���دوة حتفيزية بعنوان )التحفيز 
واإلبداع( قبل انطالق امللتقى لتهيئة املوظفني 
ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي ال��ف��ع��ال��ي��ات ك��اف��ة تعظيما 
لالستفادة واخراجهم من أجواء العمل الرقابي.

وأض��اف��ت العجمي أن امللتقى سيتضمن 

أرب��ع ورش عمل ح��ول )الثقافة املؤسسية( 
و)التكامل املهني( موضحة أن الورشة األولى 
ستكون بعنوان )أثر احلوكمة على ممارسات 
التدقيق الداخلي واخلارجي( وسيحاضر فيها 
شريك في مكتب التدقيق )ار اس ام - البازي( 

فراس جورج.
وذك����رت أن ال��ورش��ة س��ت��ت��ن��اول امل��ب��ادئ 
األس��اس��ي��ة حل��وك��م��ة ال��ش��رك��ات واأله����داف 
الرئيسية للتدقيق الداخلي واخلارجي والربط 
بني أهداف التدقيق ومبادئ احلوكمة ودراسة 
م��دى تأثير احلوكمة على التدقيق بأنواعه 
إض��اف��ة إل��ى ع��الق��ة جلنة التدقيق بعملية 

احلوكمة وحوكمة الشركات في دولة الكويت.
وأوض��ح��ت أن ال��ورش��ة الثانية ستكون 

بعنوان )دور إدارة املواهب في تأهيل القيادات 
الشبابية في املؤسسات( وحتاضر فيها خبيرة 
في تطبيقات التطوير اإلداري ومبادرات املوارد 
البشرية سونيا راترا وستتناول تعريف إدارة 

املواهب.
وع��ن ال��ورش��ة الثالثة بينت أنها بعنوان 
)التواصل عبر األجيال( ويحاضر فيها اخلبير 
في تهيئة املبادرين الشباب قليب مالتسيف 
وتركز على مفهوم التواصل الفعال بني جيل 

الشباب واألجيال أصحاب اخلبرات.
ولفتت العجمي إلى أن األسلوب املتبع في 
هذه الورشة سوف يكون األسلوب التفاعلي 
من خالل إتاحة الفرصة للمشاركني لتطبيق 

إغالق محل مخالفوممارسة املفاهيم املطروحة بصورة عملية.


