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الشمالن لـ «األنباء»: إجناز ٦٠٪ من إجراءات تنفيذ
مبادرة إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

بداية نود معرفة الى اين 
وصلت استراتيجية الكويت 

لتعزيز النزاهة ومكافحة 
الفساد؟

٭ اســـــتراتيجية الكويت 
لتعــــزيز النزاهة ومكافحة 
الفســـــاد متتــد لفتــرة ٥
سنــــوات بـــدءا من عام ٢٠١٩

الى ٢٠٢٤، وقد مت إجناز ٦٠٪ 
من إجراءات تنفيذ مبادراتها 
حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٢. 
الـــ ٤٧ الــي  وبالنظــر 
مبادرة التــي حتتويها هذه 
االستراتيجية واملقسمة على 
أربعة محاور: القطاع العام، 
والقطــاع اخلاص، املجتمع، 
والهيئات املتخصصة نرى ان 
عدد املبادرات التي في مرحلة 
التطبيــق النهائي والتقييم 
هو ١٧ مبادرة وعدد املبادرات 
التي في مرحلة اجناز معظم 
أعمالهــا هــو ٧ مبادرة وهو 
ما يشكل ٥١٪ من املبادرات.

ما إجنازات االستراتيجية 
التي وصلتم اليها؟ 

٭ ارتفعــت نســبة إجنــاز 
جميع احملاور االربعة، ومنها 
متيز احملــور االول القطاع 
العام واحملور الثالث املجتمع 
في األشــهر األولى من سنة 

٢٠٢٢ باإلجنازات التالية:
- االنتهاء من اعداد املسودة 

النهائيــة ملشــروع قانــون 
متويل احلمالت االنتخابية 
متهيدا لرفعه للجهات املعنية 

إلقراره.
- إعــداد مشــروع تطوير 
أسس تقييم واختيار شاغلي 
املناصــب العليــا ووضــع 
ضوابط جديدة بشأن شروط 
شغل الوظائف اإلشرافية من 
قبل ديــوان اخلدمة املدنية 
التحديــث علــى  وجــاري 
املشــروع متهيــدا لعرضه 
على مجلس اخلدمة املدنية 
ومن ثم رفعه ملجلس الوزراء 
للمراجعة النهائية واالعتماد.

- تنفيذ برامج تدريبية حول 
مدونــة الســلوك الوظيفي 
خصوصا للمجلس األعلى 
للقضــاء والنيابــة العامــة 
والعاملني في وزارة الداخلية 

والشرطة.
- زيــادة عــدد اخلدمــات 
احلكومية في منصة «سهل» 
اإللكترونية لتصبح (٢٤٦) 
خدمة مقدمة من عدد (٢٣) 

جهة حكومية.
- اصــدار الالئحــة األولى 

ملعادلة الشــهادات العلمية 
مبوجب قرار وزاري رقم (١٧) 
لسنة ٢٠١٩ ومت نشرها على 

املوقع الرسمي للوزارة.
- صدور آلية ملكافحة التزوير 
الشــهادات اجلامعيــة  فــي 
واملهنية ووضع معــــاييـر 

مــوضوعية للمعادلة.

ما اإلجناز املترقب في 
املرحلة املقبلة؟ 

٭ لدينا العديد من اإلجنازات 
التي نتطلع اليها في املرحلة 
املقبلــة ومنهــا االســتمرار 

بتنفيــذ برامــج تدريبيــة 
للموظفــني حــول مدونــة 
الســلوك الوظيفي، وإعداد 
خاصــة  ســلوك  مدونــة 
بأعضــاء مجلــس األمــة، 
باإلضافــة الى زيــادة عدد 
اخلدمــات احلكوميــة فــي 
منصة «سهل» اإللكترونية 
واحلفاظ على تصاعد مؤشر 
رضا املستفيدين من املنصة، 
وإطــالق تطبيــق «ســهل 
األعمــال» مــن قبــل الهيئة 
املدنية،  العامة للمعلومات 
كما يجري العمل على إجناز 
نظام التفويض والذي يخدم 
أصحاب األعمال والشركات، 
وكذلــك نعمل على تدشــني 
نظــام ملتابعة رفع ميزانية 
الشــركات من قبــل وزارة 
التجارة والصناعة والعمل 
به، باإلضافة الى هذا هناك 
برامــج تدريبية عن تعزيز 
النزاهــة ومكافحة الفســاد 
تستهدف كافة العاملني في 

الدولة.
كما سيتم حصر اخلدمات 
األكثر عرضة للفســاد والتي 

تقــدم للمواطنــني مــن قبل 
اجلهات احلكومية لتبسيطها 
إقــرار  وميكنتهــا، وكذلــك 
القوانــني املتعلقــة مبكافحة 
الفســاد كقانــون تعــارض 
املصالح احملدث والتعديالت 
على قانون اجلــزاء لتجرمي 
الرشــوة في القطاع اخلاص 
ورشوة املوظف العام األجنبي 
ومد نطاق املسؤولية لتشمل 
األشــخاص االعتباريــني في 

جرائم الفساد.

كلمة أخيرة للمجتمع 
الكويتي؟

اســتندت  لقــد  نعــم،  ٭ 
استراتيجية الكويت لتعزيز 
النزاهة ومكافحة الفساد في 
محتواهــا الى بنود اتفاقية 
ملكافحــة  املتحــدة  األمم 
الفساد، باإلضافة الى رؤية 
الكويت ٢٠٣٥ وبرنامج عمل 
احلكومة. لذلك ندعو جميع 
أصحاب املصلحة الى سرعة 
اجنــاز هذه االســتراتيجية 
وحتقيــق اإلجنــاز األمثــل 
ملــا له من أهميــة في تنفيذ 
التزامات الكويت في اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
وحتقيق رؤية كويت جديدة 
٢٠٣٥ ولرفع ترتيب الكويت 
في املؤشــرات الدولية ذات 

العالقة.

أعلنت االختصاصي االداري مبكتب التخطيط واملتابعة بالهيئة العامة ملكافحة الفساد «نزاهة» إيالف أحمد الشمالن عن إجناز ٦٠٪ من إجراءات تنفيذ 
مبادرة استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٢. مبينة أن االستراتيجية متتد لـ ٥ سنوات بدءا من عام ٢٠١٩

الى ٢٠٢٤. وقالت الشمالن في لقاء مع «األنباء» ان محاور االستراتيجية تتضمن ٤ قطاعات وهي القطاع العام، اخلاص، املجتمع، والهيئات. وكشفت 
عن أن املرحلة املقبلة ستشهد االستمرار بتنفيذ برامج تدريبية للموظفني حول مدونة السلوك الوظيفي، وإعداد مدونة سلوك خاصة بأعضاء مجلس 

األمة  وكذلك زيادة عدد اخلدمات احلكومية في منصة «سهل» اإللكترونية واحلفاظ على تصاعد مؤشر رضا املستفيدين منها، كما بينت أنه سيتم 
إطالق تطبيق «سهل األعمال» من قبل الهيئة العامة للمعلومات املدنية، وكشفت عن امور اخرى في اللقاء التالي: 

االختصاصي اإلداري مبكتب التخطيط واملتابعة بـ «نزاهة» أكدت أنها متتد لـ ٥ سنوات وتتضمن ٤ قطاعات

ايالف أحمد الشمالن

أجرت اللقاء: حنان عبداملعبود

آلية ملكافحة تزوير الشهادات اجلامعية واملهنية.. ومعايير موضوعية للمعادلة
زيادة اخلدمات في منصة «سهل» إلى ٢٤٦ خدمة مقدمة من ٢٣ جهة حكومية

وزير الصحة: نواجه حتدي نقص األدوية ونعمل على مدار الساعة لتوفيرها
أكد خالل افتتاح مؤمتر «اجلراحات الروبوتية» أن النقص منذ جائحة كورونا جراء استهالك الكثير من املخزون الدوائي

عبدالكرمي العبداهللا

شدد وزير الصحة د.أحمد العوضي 
على اهتمام احلكومة ووزارة الصحة 
بدعــم جميع ســبل مكافحة اإلدمان 
والوقوف ضد هذه اآلفة، الفتا إلى دعم 
الوزارة لكل ما يهم صحة املجتمع.

وقــال العوضــي فــي تصريــح 
للصحافيــني على هامــش املاراثون 
الرياضــي الذي نظمــه مركز عالج 
اإلدمان فــي مجمع البوليفارد حتت 
شــعار «أقدر» صباح أمــس إن هذا 

النشــاط يهــدف إلــى نشــر الوعي 
والتعافي بني فئات مرضى اإلدمان.

بدوره، قال مدير مركز عالج اإلدمان 
د.عادل الزايد إن الفعالية تهدف إلى 
إيصال رســالة تعاف وأنه باإلمكان 
للمتعاطي اخلروج والتعافي من هذا 
املــرض، متقدما بالشــكر إلى وزير 
الصحة د.أحمــد العوضي والنائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخليــة جلعل مكافحــة املخدرات 

مشروع دولة.
وثمن الزايد قــرار عودة اللجنة 

الوطنيــة ملكافحة املخــدرات لتضع 
جميع مؤسســات الدولــة في إطار 
واحد من أجل الوصول إلى حل لهذه 

املشكلة.
هذا، وشملت الفعاليات ماراثونا 
رياضيا ملسافة ٤ كيلو مترات وحملة 
للتبرع بالدم، وذلك مبشاركة أعداد 
كبيرة من مختلف الفئات العمرية، 
ومعرض للجهات املشاركة والراعية، 
فضــال عــن تقــدمي االستشــارات 
واملعلومــات الطبيــة والــرد علــى 

استفسارات املشاركني.

العوضي: اهتمام حكومي بدعم جميع سبل مكافحة اإلدمان
على هامش ماراثون مركز عالج اإلدمان حتت شعار «أقدر» مبجمع البوليفارد

د.أحمد العوضي متوسطاً بعض املنظمني واملشاركني في املاراثون                (محمد هاشم)

عبدالكرمي العبداهللا

أكد وزيــر الصحة د.أحمد 
العوضــي أنــه يواجه حتدي 
النقص في بعض األدوية منذ 
توليه حقيبة الوزارة، موضحا 
أن النقص ليــس وليد اليوم 
ولكنــه منذ جائحــة كورونا، 
حيث مت اســتهالك الكثير من 

املخزون الدوائي في الدولة.
وقال العوضي في تصريح 
صحافي علــى هامش مؤمتر 
انه  الروبوتية»  «اجلراحــات 
قام بتشكيل عدة جلان والدفع 
بقياديي الوزارة واملستودعات 
الطبية للعمل على مدار الساعة 
لتوفير جميع األدوية، مشددا 
على أن صحة املواطنني أولوية 
وخط أحمر وال نساوم عليها، 
ونعمــل علــى قــدم وســاق 
لتوفير أي نقص، داعيا جميع 
املواطنــني واملقيمني عند عدم 
توافر أدويتهم في صيدليات 
الرعاية االولية أو املستشفيات 
الى السؤال عن الدواء البديل، 
مبينا ان هنــاك بدائل كثيرة 

متوافرة لهذه األدوية.
وأضاف: «الصحة» حريصة 
على استكمال املنظومة الدوائية 
وتعزيز املخزون قدر اإلمكان، 
وقمــت بجولــة مــع قياديي 
الوزارة لتفقد ٦ مستشفيات 
عامة وشــهدت بنفســي عدم 
وجود أي نواقص في األدوية 
الطوارئ، وكانت  بصيدليات 
هنــاك بدائل متاحة، الفتا الى 

الدوائــي، مؤكدا علــى الدعم 
الكامل من سمو رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء لتوفير جميع 

النواقص في «الصحة».
وذكر انه بحاجة الى الوقت 
الكافي، حيث مضى على توليه 
الوزارة ٨ أسابيع فقط، قائال: 
«ليــس لــدي عصا ســحرية 
لتختزل سنوات من النقص منذ 
ازمة كورونا، وأعدكم باإلسراع 
في توفير األدوية، وأنا مسؤول 
عــن توفيرهــا ونحتــاج الى 
الوقــت فقــط، ونعمــل على 
مدار الساعة في سبيل ذلك». 
وحول املؤمتر، قال العوضي: 
املؤمتــر  بافتتــاح  نفتخــر 
الروبوتية  األول للجراحــات 
فــي املنطقة وال شــك ان هذه 
األمــن  التكنولوجيــا تعــزز 
العالجــي والصحي في البالد 
من خالل تقليل املخاطر ورفع 

اجلودة فــي اجراء العمليات، 
ونعتز بالكوادر الوطنية التي 
تعمل في هــذا املجال وقامت 
بأكثر من ٨٠٠ عملية بالروبوت 
اجلراحي من بينها ٣٠٠ خالل 
األعوام الثالثة املاضية، وذلك 
بوجود جهازيــن روبوت في 
مستشفيات «الصحة» ونؤكد 
الوزارة للعالج والتقدم  دعم 
في هذا املجال من خالل زيادة 
اعــداد الروبوتــات لتغطيــة 
املستشــفيات والتوســعيات 
اجلديدة في املستقبل القريب.

وأشــار الى ان االستثمار 
الصحــي ليس فــي العنصر 
وامنــا  فقــط  البشــري 
واألجهــزة  بالتكنولوجيــا 
إلــى  باإلضافــة  اجلديــدة، 
املثلث  املنشــآت، الســتكمال 
الصحي وحتقيق خدمة مميزة 

للمرضى.

(زين عالم) د.أحمد العوضي متوسطا عددا من األطباء واملشاركني في املؤمتر 

انه قد يكون هناك تأخير في 
وصــول هذه األدوية حســب 
اننــا  اال  الــدورة املســتندية 
نعمــل خلدمــة أهــل الكويت 
وســنقوم بتقليــص الدورة، 
وهــذه مســؤوليتي كوزيــر 
صحة بتوفيــر الدواء جلميع 
اهل الكويت، ويجب أن نعلم 
أن مشكلة النقص مزمنة منذ 
جائحة كورونا والتي استهلك 
فيهــا املخزون، ممــا أدى الى 

وجود نقص ال ننكره أبدا. 
وتابع: نعمــل حاليا على 
وقف الهدر في األدوية، حيث 
مت الربــط اآللي بني ١١٧ مركزا 
صحيا و٤ مستشــفيات وهي 
اجلهــراء والفروانية ومبارك 
الكبير وجابر األحمد لتنظيم 
صــرف األدوية ومنــع الهدر، 
ونسعى بعدة وسائل لتسريع 
وصول االدوية، ودعم املخزون 

احلريجي: «أمراض القلب واألورام» تخصص 
جديد للتعامل مع املضاعفات أثناء العالج

في تعاون مشــترك فريد من نوعه، نظم 
أطبــاء من مركز الكويت ملكافحة الســرطان 
ومستشــفى الصدري ورشــة عمل مشتركة 
لوضع األســس وبروتوكول للبدء بإنشــاء 
تخصص جديد يشهد الدمج بني أطباء القلب 
واألورام لعــالج املرضى الذيــن يتعرضون 

ملضاعفات خالل تلقي العالج.
وحول الورشة والهدف منها، قال استشاري 
أمراض الدم والباطنية في مركز الكويت ملكافحة 
السرطان د.أحمد احلريجي إن الهدف الرئيسي 
منها هو تسليط الضوء على تخصص «أمراض 
القلــب واألورام» اجلديد، حيــث الكثير من 
مرضى السرطان حتدث لديهم مضاعفات أثناء 
تلقــي العالج، أو قد يعانون من مشــاكل في 
القلب قبل تلقي عالج السرطان، ولهذا يكون 
هناك حاجة إلى طبيب متخصص يهتم بهذه 

الشريحة من املرضى.
وأضــاف: هناك الكثيــر من التخصصات 
الطبيــة كانت تســلط الضــوء على مرضى 
السرطان فقط من ناحية القلب، وفي السابق 
كانت لدينا عالجات متاحة عبارة عن معاجلة 
تعتبر نوعا ما أولية مثل العالجات الكيماوية 
واإلشعاعية، بينما اآلن أصبح هناك الكثير من 
األدوية احلديثة التي خرجت خالل ســنوات 
العشر األخيرة، وهي عبارة عن أدوية مناعية 
أو عالجات ذكية تستهدف املشكلة األساسية 
في املرض. وبني احلريجي أن د.خلدون احلمود 
خالل الورشــة قام بإلقاء الضــوء على آخر 
التوصيات التي أصدرتها اجلمعية األوربية 
للقلب عام ٢٠٢٢ والتي تتناول مرضى األورام 
وتعاطيهم لألدوية احلديثة والتي رغم فاعليتها 

إال أنه قد حتدث معها أعراض جانبية.
وبني أيضا إمكانية تشــخيص األعراض 
وعالجهــا ومتابعتها، كما قــدم توصياتهم، 
مشيرا إلى أن أعداد املصابني بأمراض القلب 

بالكويت كبيرة، وهناك نحو ٣٠ إلى ٤٠٪ من 
مرضى السرطان قد حتدث معهم مضاعفات 
في القلب وقد يحتاجون إلى هذه العيادة في 
فترة من الفترات، مما يوجب ضرورة وجود 

هذه العيادة املتخصصة.
وخالل الورشــة، قال د.ســالم الشــمري: 
هناك أدوية عديدة لعالج أمراض الســرطان 
أثبتــت فاعلية كبيرة في التحكم في املرض، 
ولكن من جانب آخر كانت لها أعراض قلبية، 
الفتا إلى أن أهم احللول املقترحة هي اختيار 
الدواء املناســب لوضع كل مريض، وحتديد 
نســبة املخاطر لإلصابة بأمراض القلب قبل 
بدء العالج، باإلضافة إلى دخول طبيب قلب 

ضمن الفريق املعالج.
مــن جانبه، أوضح د.عبد الوهاب التورة 
أن من ٣٨٤٢ مريض سرطان يتم تشخيصهم 
سنويا جاء سرطان الثدي بأعلى نسبة وهي 
٢٠٫٦٪، مشيرا إلى أن بعض األدوية الشهيرة 
في بروتوكوالت عالج سرطان الثدي تسبب 
زيادة في معدالت اإلصابة باألمراض القلبية.
مــن جهته، أوضح د.خلــدون احلمود أن 
العالجات اجلديدة لألورام نتائجها أكثر من 
رائعة، مستدركا بأن مشاكل القلب في ازدياد.
واقتــرح احلمود ضــرورة عالج مريض 
األورام عــن طريــق فريــق أطبــاء متعــدد 
التخصصات، وضــرورة وجود طبيب قلب 
ضمن الفريــق املعالج للتشــخيص املبدئي 
للحــاالت ذات النســبة العالية من اخلطورة 

وكذلك ملتابعة احلاالت.
بدوره، شــدد د.جاسم البراك على أهمية 
وجود عيادة تخصصية ملرضى القلب واألورام 
بالتعاون بني مستشفى الصدري ومركز الكويت 
ملكافحــة األورام، الفتا إلــى أن هذه اخلطوة 
ستشــكل قفزة نوعية في تقدم خدمة مميزة 

للمرضى وتالفي مضاعفات متزايدة لهم.

من اليمني إلى اليسار د.أحمد احلريجي ود.جاسم البراك ود.سالم الشمري ود.خلدون احلمود ود.عبد الوهاب التورة

نعمل على تدشني نظام ملتابعة رفع ميزانية الشركات من قبل «التجارة » والعمل به

إطالق «سهل األعمال» من قبل «املدنية» قريبًا وجاٍر العمل على إجناز نظام التفويض خلدمة أصحاب األعمال والشركات

ملشاهدة الڤيديو

«متكني املرأة» تنّظم «طفولة بأمان» حتت رعاية وزيرة الشؤون ١٢ - ١٤ اجلاري
أعلنــت رئيســة املنظمة 
الدولية لتمكــني املرأة وبناء 
القدرات ابتســام القعود عن 
تنظيم املؤمتر الدولي األربعني 
للمنظمة حتــت رعاية وزير 
الشؤون ووزير الدولة لشؤون 
املــرأة والطفل م.مــي البغلي 
حتت شــعار «حقــوق الطفل 
بني احلماية والرعاية (طفولة 
بأمان)»، وذلك خالل الفترة من 
١٢ إلى ١٤ اجلاري في املكتبة 

الوطنية.
وأضافــت القعــود أن هذا 
املؤمتــر يأتــي فــي ظــروف 
بعــد  خاصــة  اســتثنائية 

فــي مــدى تطبيــق قوانــني 
حقــوق وحماية الطفــل، لذا 
ينطلــق املؤمتر بالتعاون مع 
اجلمعيــة الكويتيــة للخدمة 
االجتماعيــة واملجلس األعلى 
لشــؤون األســرة، والشــبكة 
اإلقليـمـيـــة للـمـســـؤولية 
االجتماعيــة حتت مظلة دول 
مجلــس التعــاون اخلليجي، 
الوطنية حلماية  واجلمعيــة 
الطفــل، ورابطة االجتماعيني 
الكويتية، واألكادميية العاملية 
للطفل، ومعهد جنيڤ حلقوق 
اإلنســان، والديــوان الوطني 
الكويتــي حلقوق اإلنســان، 

البشــري اجليــد بتوفير كل 
اإلمكانــات التــي تعمل على 
حفظ احلقوق وضمان احلماية 
الكاملة خاصة ان العالم اليوم 
مير بفترات عصيبة وحرجة 
العديد  إلى  الطفولة  تعرض 
مــن األزمات علــى اجلوانب 
اإلنسـانيـــة واالجتماعيــة 
لــذا  والطبيــة والنفســية، 
يجــب تضافــر اجلهــود في 
ترســيخ وتعزيــز حقــوق 
الطفــل وحمايتــه من خالل 
السياسات والبرامج احلكومية 
مع التركيز على ضمان وصول 
اخلدمات جلميع األطفال دون 

«كورونا» والتي أظهرت العديد 
من التحديات والصعوبات التي 
تواجه االرتقاء بالطفولة، مما 
يتطلب تســليط الضوء على 
أهم هذه املعوقات من اجلانب 
االجتماعي والقانوني والطبي 
والنفسي واألسري، الفتة إلى أن 
السنوات األولى من حياة الطفل 
هي األساس لنموه والكشف عن 
إمكاناته، فالطفولة مبراحلها 
تتطلب رعاية خاصة واهتماما 
باعتبارهــم فئــات فاعلة منذ 
بداية احلياة، لذا يجب تقييم 
املبــادرات والبرامــج علــى 
الصعيــد احلكومــي واألهلي 

األســرية،  التنميــة  وإدارة 
وإدارة التأهيل والتقومي بوزارة 
الشؤون، وفريق مدربون بال 

حدود.
مــن جهتهــا، قالت عضو 
مجلس إدارة املنظمة الدولية 
ورئيسة اللجنة العلمية في 
املؤمتــر د.ســلوى اجلســار 
إن تنظيم هــذا املؤمتر الهام 
مبنزلــة فرصــة للحكومات 
فــي دول املنطقــة العربيــة 
لتوجيه املبادرات واالهتمام 
مبرحلة الطفولة، حيث تشكل 
الســنوات  األولى من احلياة 
فرصة حيوية في االستثمار 

أي استثناء أو متييز.
وتابعــت د.الجســار أن 
المؤتمــر يســتضيف عددا 
مــن الخبــراء والمختصين  
المحاور وتقديم  لمناقشــة 
أفضــل الخبرات فــي مجال 
حقــوق وحمايــة الطفولة، 
مختتمة بأن المؤتمر يتضمن 
٤ جلســات عمــل رئيســية 
و١٨ ورشــة عمــل، موجهة 
الدعوة للجميع في حضور 
الجلسات وورش العمل التي 
تعقد يوميا من الساعة ٩٫٣٠

حتى الساعة ٣ في المكتبة 
الوطنية.

يسلط الضوء على التحديات واملعوقات التي تواجه االرتقاء بالطفولة من مختلف اجلوانب االجتماعية والقانونية والطبية والنفسية واألسرية

د.سلوى اجلسارابتسام القعود


