
أكدت مديرة مكتب اإلمناء االجتماعي 
بالوكالة التابع ل��دي��وان سمو رئيس 
مجلس ال��وزراء الدكتورة وفاء العرادي 
أمس االثنني حرص املكتب على االهتمام 
بالتنمية البشرية وأهدافها وسياساتها 

للوصول إلى التنمية املجتمعية.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة ل��ل��ع��رادي خالل 
احتفالية املكتب باليوم العاملي للصحة 
النفسية حتت شعار )الصحة النفسية 
في بيئة العمل( حتت رعاية وزير الدولة 
لشؤون مجلس ال��وزراء ووزي��ر االعالم 

بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.
وق��ال��ت ال���ع���رادي إن امل��ك��ت��ب أنشئ 
بعد حترير الكويت من الغزو العراقي 
ع��ام 1990 مب��ب��ادرة من األمير الراحل 
الشيخ جابر األحمد “طيب الله ثراه” 
لتبدأ مسيرة العطاء في تأهيله للذات 
الكويتية وذل��ك لتحقيق األم��ن النفسي 

واالجتماعي.
وأض��اف��ت أن حتقيق األم��ن النفسي 
واالجتماعي ميتد إل��ى معاجلة العديد 
من املشكالت االجتماعية واالضطرابات 

النفسية واملتغيرات الثقافية والظواهر 
السلوكية السلبية والدخيلة على املجتمع 

الكويتي.
وذكرت أن املكتب يسعى إلى مواجهة 
العديد من التحديات والقضايا املجتمعية 
امل��ع��اص��رة م��ن خ���الل ت��ق��دمي اخل��دم��ات 
ال��ع��الج��ات امل��ت��ن��وع��ة واالس��ت��ش��ارات 
املختلفة باملجاالت النفسية واالجتماعية 
والتربوية بواسطة امل��راك��ز العالجية 
التخصصية فضال عن البرامج العالجية 
امل��ت��ط��ورة ف��ي م��ج��ال اإلرش����اد النفسي 

واالجتماعي.
وأش��ارت إلى تعريف منظمة الصحة 
العاملية ف��ي دس��ت��وره��ا للصحة بأنها 
حالة من الرفاهية البدنية والنفسية 
واالجتماعية التامة وليس فقط اخللو من 

املرض أو العجز.
وذك��رت ال��ع��رادي أن الصحة املهنية 
هي أح��د ف��روع الصحة التي تهدف إلى 
االرتقاء بصحة العاملني في جميع املهن 
واالحتفاظ بها في أعلى درجات الرفاهية 
البدنية والنفسية واالجتماعية ومنع 

االنحرافات الصحية والوقاية من كل 
املخاطر الصحية في أماكن العمل.

ولفتت إلى أن ما يحاول املكتب تسليط 
ال��ض��وء عليه جعل صحة امل��وظ��ف من 
األولويات الرئيسية ملا لها من تأثير على 
إنتاجيته في العمل سواء كانت الصحة 
اجلسدية أو النفسية مبينة أن سالمة 
املؤسسة وتقدمها يتوقفان على ما يحس 

به املوظف من منو نفسي سليم.
ودع��ت إل��ى تضافر وتوحيد اجلهود 
الوطنية وتنظيم حمالت لصحة املوظف 

النفسية وتوعية صناع القرار بالتحديات 
الصحية التي تواجه املوظف خالل وقت 
العمل إضافة إلى نشر الوعي الكامل مبا 
يخدم مصلحة املؤسسات والشركات من 

جهة وصحة املوظف من جهة أخرى.
م��ن ج��ان��ب��ه أع����رب وك��ي��ل ال����وزارة 
واملشرف على اإلدارات التابعة لوزير 
الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء عبدالله 
الهاجري عن سعادته وتشرفه باحلضور 
نيابة عن راعي احلفل الشيخ محمد العبد 
ال��ل��ه مبناسبة ال��ي��وم العاملي للصحة 

النفسية.
وقال الهاجري في تصريح للصحفيني 
ع��ل��ى ه��ام��ش االح��ت��ف��ال إن م��ث��ل ه��ذه 
الفعاليات لها أثر إيجابي على اجلميع 
ملا حتمله من مضمون يهم جميع أف��راد 
املجتمع متمنيا التوفيق والنجاح للقائمني 

على هذا االحتفال.
يذكر أن االحتفال شهد تكرمي عدد من 
اجلهات والشخصيات املشاركة في هذه 
االحتفالية إضافة إلى افتتاح ممثل راعي 

احلفل ملعرض عن الصحة النفسية. 
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خالل احتفالية املكتب باليوم العاملي للصحة النفسية حتت شعار »الصحة النفسية في بيئة العمل«

العرادي: »اإلمناء االجتماعي« حريص على االهتمام بالتنمية البشرية وأهدافها 

خالل افتتاح مؤمتر قيادة املنظمات الصحية 

اخلشتي: »الصحة« بحاجة ماسة إلى ترسيخ ونقل 
املفاهيم العاملية اجلديدة لقيادة قطاع الرعاية الصحية

ريا�ض عواد 

   ق���ال وك��ي��ل وزارة الصحة 
بالوكالة الدكتور محمد اخلشتي 
إن ال�����وزارة ب��ح��اج��ة م��اس��ة إل��ى 
ترسيخ ونقل املفاهيم العاملية 
اجل��دي��دة ل��ق��ي��ادة ق��ط��اع الرعاية 
الصحية، مبينا أن روح التغيير 
التي يشهدها القطاع الصحي خالل 
املرحلة احلالية تتطلب منا جميعا 
خلق جيل م��ن القياديني إلدارة 

املرحلة املقبلة. 
   ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة اخلشتي 
خالل افتتاح مؤمتر قيادة املنظمات 
الصحية ال��ذي نظمته أكادميية 
العلوم احلياتية التابعة للهيئة 
العامة لالستثمار ويستمر ليومني 
مبشاركة خبراء متخصصني من 
الواليات املتحدة االمريكية واململكة 

املتحدة وايرلندا والكويت.
   وب��ني ان امل��ؤمت��ر يجسد أحد 
أهم مفاهيم عملية القيادة في قطاع 
الرعاية الصحية وفق رؤية حديثة 
قائمة على ادارة القطاع متمنيا 
خروج املؤمتر بتوصيات ونتائج 
ت��ت��واءم م��ع اح��ت��ي��اج��ات القطاع 
الصحي في الكويت وي��ؤدي الى 
تطوير منظومة الرعاية الصحية 
وت��ق��دمي خ��دم��ات صحية افضل 

للمرضى.
   وقال اخلشتي نأمل بأن تؤدي 
احمل��اض��رات وورش العمل الى 
حتقيق الفرص املناسبة لتبادل 
االف��ك��ار ون��ق��ل ال��ت��ج��ارب الفضل 
امل��م��ارس��ات القيادية واملهنية ال 
سيما وان املشاركني ميثلون دوال 
عريقة في جتاربها وخبراتها في 

هذا املجال.
   من جهته اكد الرئيس التنفيذي 
الكادميية العلوم احلياتية الدكتور 

محمد العنزي ان املؤمتر يهدف الى 
تبادل اخلبرات واالستراتيجيات 
الصحية ح��ول انسب املمارسات 
املهنية احلديثة لتطوير وقيادة 

قطاع الرعاية الصحية.
   وبني العنزي في كلمة مماثلة 
اه��م��ي��ة ص��ق��ل خ���ب���رات االط��ب��اء 
الكويتيني وتطوير ادائهم بهدف 
خلق قياديني قادرين على ادارة 
قطاع الرعاية الصحية وتنمية 
وت��ط��وي��ر ك��ف��اءات��ه��م ومناقشة 
الفرص والتحديات التي تواجه 

املنظمات في هذا املجال.
    واضاف ان املؤمتر سيتناول 
في يومي انعقاده اربعة محاضرات 
وورشتي عمل تدور حول معرفة 
اث��ار التواصل في مجال الرعاية 
ال��ص��ح��ي��ة واالس��ت��ف��ادة م��ن��ه في 
حتقيق نتائج افضل الفراد الفريق 

الطبي.
   وق��ال العنزي سيتم التطرق 
اي��ض��ا ال���ى ت��داع��ي��ات ال��وس��ائ��ل 
التكنولوجية احلديثة والتوجهات 
االقتصادية اجلديدة على مستقبل 

خدمات الرعاية الصحية مشيرا 
الى ان املؤمتر يعقد ألول مرة في 
الكويت باهتمام بالغ م��ن وزي��ر 

الصحة الدكتور جمال احلربي. 
   ول��ف��ت ال���ى وج���ود ع���دد من 
احملاضرات وورش العمل الرامية 
ال��ى تطوير القطاع الصحي في 
الكويت مبا يتوافق مع متطلبات 
وت��وص��ي��ات املنظمات الصحية 

العامليةز
   واض���اف ال��ع��ن��زي ان اليوم 
الثاني سيشهد تنظيم ورشة عمل 
حتت عنوان اساسيات املهارات 
ال��ق��ي��ادي��ة ل��ل��ص��ف ال��ث��ان��ي من 
القياديني واملشرفني يقدمها مدير 
معهد القيادة ف��ي الكلية امللكية 
للجراحني ف��ي اي��رل��ن��دا الدكتور 
مايكل شانون مشيرا الى ان ورشة 
ال��ع��م��ل ت��ه��دف ال���ى تطبيق اه��م 
الكفاءات القيادية في بيئة العمل.    
وذكر ان االكادميية تلعب دورا في 
تقدمي املعرفة والتعليم والتدريب 
املهني جلميع العاملني في قطاع 
الرعاية الصحية بهدف ان تصبح 
منصة فاعلة ل��ب��رام��ج التطوير 
امل��ه��ن��ي املستمر وج��س��را علميا 
وع��امل��ي��ا لنقل اح���دث امل��م��ارس��ات 

الطبية املعتمدة دوليا الى الكويت.
   واف��اد العنزي ان االكادميية 
تعد ال��ذراع العلمي للهيئة العامة 
لالستثمار حيث قدمت حتى االن 
اكثر م��ن 450 برنامجا تدريبيا 
ف��ي مجال التمريض وال��ط��وارئ 
الطبية مبعدل 4000 متدرب مؤكدا 
جناحها ف��ي تأهيل اك��ث��ر م��ن 70 
طبيبا معتمدا من اجلهات العاملية 
ف��ي ب��رام��ج االص���اب���ات البليغة 
واالنعاش املتقدم في قسمي النساء 

والتوليد.

د. محمد اخلشتي

جانب من احلضورجانب من احتفالية مكتب اإلمناء االجتماعي باليوم العاملي للصحة النفسية

أع���ل���ن م���دي���ر إدارة االم���ن 
والسالمة بجامعة الكويت خالد 
الياقوت عن استمرار فعاليات 
احلملة التوعوية للمحافظة على 
البيئة حتت عنوان )معاً لبيئة 
آمنة بجامعة ال��ك��وي��ت(، وذل��ك 
لليوم الثالثاء  بهو كلية الطب 
مب��رك��ز ال��ع��ل��وم الطبية مبوقع 
اجل��ام��ع��ة ب��اجل��اب��ري��ة ف��ي متام 
الساعة 9:30 ص، موضحا أنه 
ي��أت��ي ذل���ك م��ن منطلق ح��رص 
اإلدارة على نشر ثقافة الوعي 
البيئي داخ��ل املجتمع اجلامعي 
والتعريف بأهمية احلفاظ على 

البيئة وم��خ��اط��ر ت��ل��وث البيئة 
وت��أث��ي��رات��ه السلبية وذل���ك في 
إطار التعاون والتنسيق املسبق 
مع الهيئة العامة للبيئة لتنظيم 
حملة توعوية للمحافظة على 

البيئة داخل اجلامعة. 
وأض��اف الياقوت أن احلملة 
تتضمن تعريف احل��ض��ور على 
أهمية البيئة وسبل احلفاظ عليها 
داخ��ل اجلامعة بهدف النهوض 
ب��اجل��ان��ب ال��ت��وع��وي ألبنائنا 
وبناتنا طلبة وطالبات جامعة 
الكويت بصفة خاصة مؤكدا أن 
الشباب لهم دور مهم في حماية 

البيئة من خالل استثمار قنوات 
التواصل االجتماعية للقيام بدور 
توعوي وايصال رسائل بيئية 

لكل شرائح املجتمع.
وأوض���ح ال��ي��اق��وت أن��ه يقام 
م��ع��رض على ه��ام��ش الفعالية 
ل���ع���رض ك��ت��ي��ب��ات ت��وع��وي��ة 
وارش��ادي��ة توضح م��دي تأثير 

التلوث على حياة الفرد واملجتمع
ودعا الياقوت طلبة وطالبات 
جامعة الكويت وأع��ض��اء هيئة 
ال��ت��دري��س وامل��وظ��ف��ني حلضور 
ف��ع��ال��ي��ات احل��م��ل��ة ال��ت��وع��وي��ة 

للمحافظة على البيئة.

استمرار فعاليات  حملة  
»آمنة بجامعة الكويت«

بوستر احلملة

د. وفاء العرادي

أع��ل��ن رئ��ي��س اللجنة العليا 
النتخابات اجلمعيات العلمية 
للعام اجلامعي 2018/2017 
د.ثقل العجمي أن موسم العرس 
االنتخابي ينتهي في كلية العمارة 
اليوم الثالثاء والتي يغلب عليها 
ط��اب��ع التنافس واحل��م��اس بني 

طالب وطالبات الكلية.
ه���ذا وق���د ش��ك��ر د.ال��ع��ج��م��ي 
أع���ض���اء ال��ل��ج��ان ال��ع��ام��ل��ة في 
انتخابات اجلمعيات العلمية 
مشيداً بالتعاون الكبير بينهم 
لكي تظهر االنتخابات اجلمعية 
بأبهى حلة وهي جزء ال يتجزأ من 
املنظومة التعليمية التي تسعى 
إلى االرتقاء باملجاالت املتوفرة 
في اجلامعة سواء كانت أكادميية 

أو علمية وثقافية وأيضا نقابية.
 وذكر د.العجمي أن االنتخابات 
هذا العام متيزت بفضل اجلهود 

املبذولة من قبل االدارة اجلامعية 
وم��ن��س��ق��ني ال��ق��وائ��م وال��ل��ج��ان 
العاملة، م��ؤك��داً على أن عمادة 
ش��ئ��ون ال��ط��ل��ب��ة ح��ري��ص��ة على 
التعاون م��ع جميع القوائم في 
مختلف الكليات إلجناح العملية 
االنتخابية وتعاملها بكل جدية 
ومهنية واجتماع اليوم يعتبر 
نقطة ايجابية ل��إدارة اجلامعية 

بشكل عام .
وب���دوره ذك��ر امل��ش��رف العام 
النتخابات اجلمعيات العلمية 
للعام اجلامعي 2018/2017 
شايج الشايجي أن ع��دد الطلبة 
ال��ذي��ن يحق لهم التصويت في 
كلية العمارة 29 طالب و365 
طالبة ي��خ��ت��ارون ممثليهم في 
مقاعد الهيئة اإلداري����ة م��ا بني 
قائمة القائمة وقائمة العمارة 
والقائمة املعمارية، مبيناً أن قاعة 

التصويت في كلية العمارة للطلبة 
استديو10 ف��ي ال����دور الثاني 
وال��ط��ال��ب��ات غ��رف��ة االجتماعات 

بجانب استيديو 2 ، 
ونوه الشايجي أن باب االقتراع 
سيفتح في متام الساعة 8 صباحا 
ويغلق في متام 2 عصرا مراعاة 

ألوقات الطلبة في الكلية.

بتنافس ثالثي بني العمارة واملعمارية والقائمة

العجمي: العرس االنتخابي ينتهي في كلية العمارة اليوم

د.ثقل العجمي

املشد: انتخابات اجلامعة العربية املفتوحة ستعقد بنظام الصوت الواحد 
كشف  رئيس اللجنة العليا املؤقتة 
النتخابات املجلس الطالبي في اجلامعة 
العربية املفتوحة في الكويت الدكتور 
م��ح��م��د امل��ش��د أن ان��ت��خ��اب��ات املجلس 
الطالبي للعام اجلامعي 2018/2017  
س��وف تعقد ي��وم األرب��ع��اء امل��واف��ق 25 
اكتوبر اجلاري  في مختلف التخصصات 
اجلامعية  حيث يتنافس 79 مرشحاً  
لعضوية املجلس الطالبي  ممن انطبقت 
عليهم ال��ش��روط حسب الئحة املجلس 
من كافة التخصصات للفوز ب� 50 مقعدا 
موزعة على النحو التالي: 15 مقعدا  
يتنافس عليها 26 طالبا وطالبة من 
تخصص األدب اإلجنليزي بينما يكون 
تخصص إدارة  االع��م��ال أكثر تنافسا 
على مقاعده ال��� 27 بتنافس 40 طالبا 
وطالبة  أما تخصص تقنية املعلومات 

واحلوسبة وال��ذي يتنافس عليه عدد 
13 طالبا وطالبة للفوز مبقاعده ال� 8 
السيما وأن اختالف نسبة توزيع املقاعد 
تعود إلى عدد الطلبة في كل تخصص 
اب��ت��داًء من تخصص إدارة األعمال إلى 
تخصص اللغة االجن��ل��ي��زي��ة وآداب��ه��ا 
وص��وال إلى تخصص تقنية املعلومات 

واحلوسبة بنظام الصوت الواحد.
أما فيما يخص اللقاء التنويري والذي 
سوف يقام لكافة الطلبة املرشحني فقال 
د. املشد إنه مت اختيار يوم اخلميس 19 
اكتوبر 2017 في متام الساعة احلادية 
عشر صباحا في املسرح الصغير ليكون 
انطالقة اللقاء التنويري لكل ما يتعلق 

بسير العملية اإلنتخابية.
 داعيا كافة الطلبة للحضور في يوم 
االن��ت��خ��اب��ات الخ��ت��ي��ار م��ن ميثلهم من 

ك��ل تخصص مل��ا فيه املصلحة العامة 
لهم وللجامعة مشيدا ب��ال��وق��ت ذات��ه 
ب��دور مدير اجلامعة  األستاذ الدكتور 
نايف إبجاد املطيري ملا قدمه من دعم 
القتراحات اللجنة من أجل سير العملية 
االنتخابية والشكر موصول ألعضاء 
اللجنة الرئيسية وال��ل��ج��ان الفرعية  

جلهودهم املخلصة.
 إمي��ان��ا م��ن إدارة اجلامعة ب��أن هذه  
املمارسة الدميقراطية ه��ي محل فخر 
للجامعة ب��اع��ت��ب��اره��ا أح���د مقومات 
الكيان اجلامعي واملؤسسي التربوي 
خالل مشاركة الطلبة في صنع القرار 
اجلامعي في املنظمة التعليمية  آملني من 
طلبتنا األعزاء االلتزام باللوائح والنظم 
اجلامعية مب��ا يليق بهم وبصرحهم 

د.محمد املشداألكادميي .

تتمات

»أمير اإلنسانية«

سائال سموه املولى جل وعال أن يدمي على خ��ادم احلرمني 
الشريفني موفور الصحة ودوام العافية وأن يحقق للمملكة 
العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكرمي املزيد من الرقي 

واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة خلادم احلرمني الشريفني.

قوات عراقية

وقال سكان إن قوات عراقية نزعت أمس االثنني العلم الكردي 
الذي رفع فوق مبنى احملافظة  في أبريل إلى جانب علم العراق. 
وأض��اف السكان أن العلم العراقي بقي وح��ده ف��وق املبنى. 
وسيطرت قوات عراقية خاصة، حصلت على تدريب أمريكي، 
على مبنى احملافظة دون مقاومة من القوات الكردية املنتشرة 

في املدينة.
وك��ان حشد مبتهج من السكان التركمان في كركوك في 

استقبال القوة العراقية.
من جهته، طمأن رئيس ال���وزراء، حيدر العبادي، أهالي 
احملافظة، وق��ال في بيان ص��ادر عن مكتبه: “نطمئن أهلنا في 
كردستان وكركوك بأننا حريصون على سالمتهم”. كما دعا 
البيشمركة للعمل حتت قيادة السلطة االحتادية. وطلب رفع 

العلم العراقي على كافة املناطق املتنازع عليها مع كردستان.
إل��ى ذل��ك، أك��دت القيادة العامة لقوات البشمركة الكردية 

في بيان امس االثنني، رداً على سيطرة القوات العراقية على 
مواقع في جنوب محافظة كركوك وسيطرتها على مطار كركوك 
العسكري، ومقر شركة النفط الشمال باإلضافة إل��ى حقل 
باباكركر النفطي، أن احلكومة العراقية “ستدفع ثمناً باهظاً “ 

حلملتها على مدينة كركوك.
كما اتهمت فصيالً من االحتاد الوطني الكردستاني، وهو أحد 
حزبني سياسيني رئيسيني في كردستان العراق “باخليانة” 

ملساعدته بغداد في العملية.
وأشارت قيادة البشمركة إلى أن حكومة العبادي هي املسؤول 
األول عن إثارة احلرب ضد شعب كردستان. واعتبرت أن احلشد 
الشعبي ينفذ اعتداءه بأسلحة التحالف الدولي ومدرعات أبرامز 

األميركية.
وقالت في بيانها إن احلشد الشعبي التابع للحرس الثوري 
بقيادة إقبال بور يهاجم كركوك بالتعاون مع القوات العراقية، 
معتبرة أن هذا “الهجوم يعتبر بشكل صريح إعالن احلرب على 
شعب كردستان، وأنه انتقام من شعب كردستان الذي طالب 

باحلرية”.

مجلس الوزراء

مؤكدا بأن االستجواب حق لكل عضو من أعضاء مجلس األمة 
كفله الدستور مشددا على أن ممارسة هذا احلق يجب أن تكون 
في إطار مواد الدستور والالئحة الداخلية ملجلس األمة وقرارات 

احملكمة الدستورية في شأن االستجواب.

كما أطلع مجلس الوزراء على توصية جلنة اخلدمات العامة 
بشأن مشروع شبكة السكك احلديد وقرر املجلس تكليف الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع وزارة 
املالية واجلهات املعنية األخرى التخاذ كافة اإلجراءات الالزمة 
بشأن إزالة العوائق اخلاصة باملزارع التي تعترض مسار شبكة 
سكك احلديد وذلك في إطار األحكام والنصوص القانونية ذات 
الصلة وموافاة هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص مبا ينتهى إليه األمر خالل شهر من تاريخه وتكليف 
الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع بلدية الكويت 
وهيئة م��ش��روع��ات ال��ش��راك��ة ب��ني القطاعني ال��ع��ام واخل��اص 
واجلهات ذات الصلة لتحديد كافة العوائق التي قد تعترض 
مسار شبكة السكك احلديد ووضع اآلليات الالزمة لتذليلها وذلك 
خالل شهر من تاريخه كما قرر املجلس تكليف هيئة مشروعات 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص باملضى قدما بإجراءات 

طرح املشروع.
كما بحث مجلس ال��وزراء توصية اللجنة بشأن املواضيع 
ذات األول��وي��ة للعرض على جلنة اخل��دم��ات العامة مبجلس 
الوزراء )تسريع الدورة املستندية للمشاريع احلكومية( وقرر 
مجلس الوزراء تكليف األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية بالتنسيق مع وزارة األشغال العامة واجلهات املعنية 
بدراسة التقرير املعد من ال��وزارة بشأن مراجعة دورة تنفيذ 
املشاريع الرأسمالية )مراجعة ال���دورة املستندية( ووضع 
التصورات واآلليات الالزمة لتنفيذ ما جاء بالتقرير من توصيات 
ومقترحات ورفعه إل��ى مجلس ال���وزراء خ��الل أسبوعني من 

تاريخه.

تتمات


