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رئيس التحرير بحث مع السفير السوداني
تعزيز التعاون اإلعالمي خلدمة القضايا املشتركة

اســتقبل رئيس التحريــر الزميل 
يوسف خالد املرزوق السفير السوداني 
يح  لدى البالد السفير عوض الكرمي الرَّ

بّلة.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا 
املشتركة، إضافة إلى بحث سبل تعزيز 
التعاون اإلعالمي بني جريدة «األنباء» 
والســفارة السودانية خلدمة مصالح 

البلدين والشعبني الشقيقني.
حضر اللقاء نائب رئيس التحرير 
الزميــل عدنــــــان خليفــة الراشــد، 
ومدير التحرير الزميــل محمــد بسام 

السفير عوض الكرمي الريح بلةاحلسيني.

رئيس التحرير الزميل يوســف خالد املرزوق مستقبال السفير الســوداني عوض الكرمي الرَّيح بلّة بحضور نائب رئيس التحرير الزميل عدنان 
الراشد ومدير التحرير الزميل محمد بسام احلسيني  (هاني الشمري)

وزير التربية يكّلف السعيد مديرًا لـ«تعليمية مبارك» 
والعجمي لـ«الفروانية» وبوحمد لـ«اجلهراء»

عبدالعزيز الفضلي

أصدر وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني 
قــرارا يقضــي بتكليف مدير الشــؤون 
التعليمية مبنطقة مبارك الكبير التعليمية 
حمد السعيد مبنصب مدير منطقة مبارك 
الكبير التعليمية، وتكليف مدير الشؤون 
اإلدارية مبنطقة اجلهراء التعليمية جاسم 
بوحمد مديرا لتعليمية اجلهراء، ومدير 
األنشــطة مبنطقة الفروانية التعليمية 
محمد عايض العجمي مديرا لتعليمية 
الفروانية. يأتــي ذلك بعد جناحهم في 
قيــادة مناطقهم كمديري باإلنابة خالل 

السنوات الثالث املاضية .
وكان د.حمــد العدوانــي قــد أجرى 
تدويــرا جزئيا لبعض مديري اإلدارات 
في املناطق التعليمية، حيث اصدر قرارا 
بنقل مدير الشؤون التعليمية مبنطقة 
العاصمة التعليمية حمد السعيد مديرا 
للشؤون التعليمية مبنطقة مبارك الكبير 
التعليمية، ونقل مدير الشؤون اإلدارية 
مبنطقة العاصمة التعليمية جاسم بوحمد 
ليكون مديرا للشؤون اإلدارية في منطقة 
اجلهراء التعليمية، ونقل مدير األنشطة 
مبنطقة مبارك الكبير التعليمية محمد 
عايض العجمي إلى مدير األنشــطة في 

تعليمية الفروانية.

إلــى ذلــك، واصــل طلبــة املرحلــة 
املتوســطة والصفني العاشر واحلادي 
عشر اختبارات الفترة الدراسية االولى 
بكل همة ونشاط، وسارت االمور على ما 
يرام بحسب اخلطة املوضوعة وستتوقف 
االختبارات اليوم الثالثاء كيوم راحة على 
ان تعود غدا االربعاء حســب اجلداول 

املعتمدة.
من جهة أخرى، طالبت املوجهة العامة 
ملادة املكتبات باالنابة امل العلي بضرورة 
فتح باب التعيني للمعلمني اجلدد والترقي 
للوظائف اإلشرافية ملادة املكتبات وطرق 
البحث، مؤكدة وجود نقص شــديد في 

الهيئة التعليمية.

تعاون كويتي - كوري في إدارة مستشفى اجلهراء اجلديد
عبدالكرمي العبداهللا

اســتقبل وزيــر الصحة 
د.أحمد العوضي وفدا رسميا 
من جمهورية كوريا اجلنوبية 
برئاسة مساعد وزير الصحة 
والرعاية االجتماعية لشؤون 
التخطيــط والتنســيق كيم 

هوجنو.
وتناول اللقاء بحث سير 
التعــاون الصحي  عالقات 
بــني البلديــن الصديقــني، 
وسبل تعزيزها في املرحلة 
القادمة، وبحث االتفاقية بني 
مستشــفى جامعة سيئول 
ووزارة الصحة بشأن إدارة 
خدمات مستشفى اجلهراء 

اجلديد.

الصحية العاملية للمواطنني 
واالســتفادة مــن اخلبــرات 
املتبادلــة لالرتقــاء بجودة 

الرعاية الطبيــة في البالد، 
التنمية،  انطالقا من خطــة 

ورؤية كويت ٢٠٣٥.

وزير الصحة ناقش مع وفد من كوريا تبادل اخلبرات لالرتقاء بجودة الرعاية الطبية

د.أحمد العوضي خالل اللقاء مع الوفد الصحي الكوري

ويأتــي هــذا اللقــاء في 
إطــار حــرص «الصحــة» 
على تقــدمي أفضل اخلدمات 

غنيمة كرم: برنامج الـ «١٢ خطوة» أجنح عالج لإلدمان
قالت رئيسة فريق دعم 
أهالــي املدمنني فــي مركز 
لالستشــارات  جناحــات 
واالجتماعيــة  النفســية 
الكويتيــة  االستشــارية 
غنيمة كرم إن هناك أسبابا 
رئيســية وثانوية لإلدمان 
على املخــدرات أو الكحول 
الرئيســية منهــا  تتعلــق 
بعوامل نفسية وبيولوجية 
وتعود الثانوية إلى عامل 

وراثي.
وأضافت كــرم في لقاء 
مع «كونا» أمس أن لإلدمان 
تعريفات متعددة خالصتها 
اعتياد أو اعتماد الشخص 
على تناول مادة ما بغرض 
إحداث تغييرات نفسية من 
خالل تأثيرها على جهازه 
العصبي، موضحة ان بعض 

يطلق على حاالت التبعية 
النفســية والفيزيولوجية 

ملادة اإلدمان.
إلــى تقريــر  وأشــارت 
ملنظمــة الصحــة العامليــة 
واجلمعية النفسية األميركية 
أظهــر أن اإلدمــان مــرض 
املدمــن  بيولوجــي أي ان 
يعاني خلال في كيمياء املخ 
ويالحظ أن معظم املدمنني 
التوازن  يتصفــون بعــدم 
النفسي وبشــخصية غير 
قادرة على التحدي املستمر 
للضغوط النفسية املتعددة 
وعدم القدرة على مقاومتها 
فيلجــأون إلــى اخلمور أو 
املخــدرات للهــرب من هذه 
الضغوط، مشــيرة الى ان 
من ضمن األسباب الرئيسية 
اإلدمــان  علــى  لإلقبــال 

أيضــا العوامــل النفســية 
وســوء  والبيولوجيــة 
استخدام العقاقير الطبية.

وذكرت كرم أن املدارس 
فــي  تعــددت  العالجيــة 
الســنوات األخيــرة إال أن 
املدرسة اجلامعة بني العالج 
النفسي وبرنامـــج الدعــم 
«الـ ١٢ خطوة» حققت جناحا 
دوليــا المس نســبة ٦٥٪، 
وهو مبنزلة أسلوب للحياة 
قائــم على مبــادئ روحية 
مكتوبة ببساطة على شكل 
مرقم من ١ إلى ١٢ بتسلسل 
بسيط وبدأت باستخدامها 
مجموعة من مدمني الكحول 
للعالج منه وبنجاحهم بهذا 
األسلوب الروحي في احلياة 
كونوا زمالة تتبع هذا املنهج 

للتعافي.

غنيمة كرم

املواد لــه خاصية التدخل 
في كيميائية اجلسم بحيث 
يعتادها الشخص وال يعود 
قادرا على االستغناء عنها 
من دون تعرضه الضطرابات 
قد تصل إلى حد املوت الفتة 
إلــى أن مصطلــح اإلدمان 

الصايغ: خارطة 
طريق ناجحة إلرشاد 

الباحثني للحصول 
على براءات االختراع

برعايــة القائــم بأعمــال 
اجلامعــة  مديــر  نائــب 
أ.د.عثمان اخلضر  لألبحاث 
نظــم قطاع األبحــاث ممثال 
مبكتــب التعــاون البحثــي 
اخلارجــي واالستشــارات 
ورشة عمل بعنوان «الطريق 
إلــى احلصول علــى براءات 
االختــراع» ألعضــاء الهيئة 
األكادميية وطلبة الدراسات 
العليــا يوم األحــد في قاعة 
االبتــكار املؤسســي بحــرم 
اخلالديــة اجلامعــي، قدمها 
د.ناصــر الصايــغ الباحــث 
العلمي املشــارك فــي معهد 

الكويت لألبحاث العلمية.
وقال د.ناصــر الصايغ 
إن معظــم االختراعات يتم 
اكتشــافها باملصادفــة من 
خــالل األنشــطة البحثية، 
ولكن حان الوقت للتغيير 
واكتشاف االختراعات من 
خالل طرق أكثــر تنظيما، 
فنحــن نســعى مــن خالل 
ورشــة العمل إلى إرشــاد 
الباحثــني نحــو خارطــة 
طريق ناجحة لالكتشــاف 
بــراءات  واحلصــول على 
االختــراع بطريقة شــيقة 

وبسيطة وممتعة.
ولفــت الصايــغ إلــى أن 
ورشــة العمــل تهــدف إلى 
مساعدة الباحثني في حتديد 
االختراعــات  واكتشــاف 
احملتملة من التحديات التي 
يواجهونهــا فــي حياتهــم 
اليوميــة، وذلــك مــن خالل 
تعريفهم ببراءات االختراع، 
وتقــدمي خطــوات لتطوير 
األفــكار إلى براءات اختراع، 

وكيفية التفكير كمخترع.

جمعية رعاية املعاقني تستعد لتنفيذ مشروع
«رعاية ذوي اإلعاقة» بالتعاون مع «أمانة األوقاف»

أعلنت اجلمعية الكويتية 
لرعاية املعاقني عن استعدادها 
لتنفيــذ مشــروع «رعايــة 
ذوي اإلعاقة» داخل الكويت 
بالتعاون مع األمانة العامة 
لألوقاف، مضيفة أن األمانة 
العامة لألوقاف تكفلت برعاية 
٣٠ طالبــا مــن ذوي اإلعاقة 
عالجيا وتعليميا في املراكز 
التابعــة للجمعية الكويتية 
لرعاية املعاقني ممن هم في 

أمس احلاجة لهذا الدعم.
وقالــت املديــرة العامــة 
للجمعيــة الكويتية لرعاية 
املعوقني د. الهام احلمدان، إن 
اجلمعية، ومنذ أنشئت عام 
١٩٧١ كأول جمعيــة كويتية 

االهتمام بذوي اإلعاقة انصبت 
خدماتها داخل الكويت وتبنت 
في إســتراتيجيتها حتقيق 
االســتدامة مبا يخدم رعاية 
ذوي اإلعاقة وحتقيق رؤية 

الكويت ٢٠٣٥.
وأضافت احلمدان أن هذا 

املشــروع يهدف إلى تقدمي 
برامــج الرعايــة املتكاملــة 
لــذوي اإلعاقــة، حيث يتم 
التأهيلية  تقدمي اخلدمــات 
الطبيعي،  العالج  كخدمات 
والعالج بالعمل، عالج النطق 
واللغة، والتعليم، وتطوير 
وتنميــة قدرات الشــخص 
ومســاعدته  اإلعاقــة  ذي 
على جتاوز اآلثار السلبية 
التي تخلفها اإلعاقة ليكون 
مســتقال ومنتجا ومتكيفا 
مع البيئة احمليطة به، كما 
يســاهم هذا املشــروع في 
متكني ذوي اإلعاقة من األسر 
املتعففة من تغطية نفقات 

العالج.

تقــدم خدماتهــا  خيريــة، 
لألشخاص من ذوي اإلعاقة 
بدون مقابل ال تدخر جهدا في 
رعايتهم ودمجهم باملجتمع، 
ليكونوا جزءا أساسيا ومكونا 
من مكونات املجتمع، وإميانا 
من اجلمعية برســالتها في 


