
02
االثنني ٩ يناير ٢٠٢٣ محليات

رئيس الوزراء بحث مع الوحدة االقتصادية االستشارية سبل النهوض باالقتصاد الوطني

استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح في 
قصر بيان أمس رئيس وأعضاء الوحدة 
االقتصادية االستشارية واملشكلة من 

جهات حكومية مختلفة.
وجرى خالل اللقاء استعراض عدد 
من القضايا االقتصادية والتنموية التي 
تهدف إلى النهوض باالقتصاد الوطني. 
وأوضح ديوان رئيس مجلس الوزراء 
في بيان صحافي ان الوحدة االقتصادية 
االستشــارية ستســتعني باخلبرات 
الوطنيــة مــن ذوي االختصاص في 
الشأن االقتصادي والتنموي اضافة إلى 

بيوت اخلبرة العاملية للمشاركة ضمن 
أعمال الوحدة لالستفادة من خبرتها 
بالتحوالت االقتصادية في العالم وفقا 
ملا تقتضيه املصلحة العامة. وأشــار 
إلــى أن الوحدة هي إحــدى مبادرات 
استراتيجية الديوان والتي اطلع عليها 
مجلس الوزراء، مؤكدا أهمية إطالق 
الوحــدة ملا في ذلك من دعم مقومات 
نهوض النشاط االقتصادي وتوفير 
رؤية مستقبلية شاملة تعزز من رخاء 
وازدهــار البالد في ظل راية صاحب 

السمو األمير وسمو ولي العهد. 
وذكــر ان املبــادرة تأتــي ضمــن 

جهود ديوان رئيس مجلس الوزراء 
الراميــة لدعم قرارات وأعمال ســمو 
رئيــس مجلــس الوزراء في الشــأن 
االقتصادي واالستثماري والتنموي 
وإرساء مبدأ األمن االقتصادي لتوفير 
بيئة أعمال آمنة ومحفزة لالستثمار 

الوطني واألجنبي.
الوحــدة  الديــوان أن  وأضــاف 
ستقدم رؤيتها لسمو رئيس مجلس 
الوزراء وإبداء الرأي االستشاري حول 
املوضوعات واملقترحات ذات الصلة 
بالشأن االقتصادي واملالي والتنموي 
وتوفير تصورات ورؤى استشرافية 

تعكس تأثير التطورات والتوجهات 
العامليــة واإلقليميــة املتغيــرة على 
األوضاع احمللية للحفاظ على مرونة 
االقتصاد الوطني وقدرته على التأقلم 
والعمل على وضع النشاط االقتصادي 
وفق أسس تنافسية وبأدوات متنوعة 
تعزز من فرص حتسني أداء الكويت 
ضمن املؤشرات العاملية وتسرع وتيرة 
العمــل نحو حتقيق الرؤية الوطنية 

للكويت ٢٠٣٥.
حضر اللقاء رئيس ديوان رئيس 
مجلس الــوزراء عبدالعزيز الدخيل 
ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ خالد طالل اخلالد ومدير مكتب 
ســمو رئيس مجلس الــوزراء حمد 

العامر.
من جانب آخر، بعث رئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح برسالة تهنئة، إلى 
د.وضاح بدر السيد هاشم الرفاعي 
ضمنهــا ســموه خالــص تهانيــه 
مبناســبة تعيينه رئيســا ملجلس 
أقسام اجلراحة وإدارة البحث الفني 
واألكادميي والعلمي في مستشفى 
جامعة كرايتون بالواليات املتحدة 

األميركية.

ضمن اجلهود الرامية لدعم قرارات وأعمال سموه في الشأن االقتصادي واالستثماري والتنموي

 الوحدة ستستعني باخلبرات الوطنية من ذوي االختصاص في الشأن االقتصادي والتنموي وبيوت اخلبرة العاملية لالستفادة من خبرتها بالتحوالت االقتصادية في العالم

توفير تصورات ورؤى استشرافية تعكس تأثير التطورات والتوجهات العاملية واإلقليمية املتغيرة على األوضاع احمللية للحفاظ على مرونة االقتصاد الوطني وقدرته على التأقلم 

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

القائم باألعمال اللبناني لـ «األنباء»: حتقيق املصلحة العامة 
للخروج من النفق املظلم بتكامل اجلهود احلكومية والشعبية

أسامة دياب

قال القائــم باألعمال في 
الســفارة اللبنانيــة باســل 
عويــدات ان النــدوة التــي 
يقيمهــا مجلــس األعمــال 
إدارة  اللبناني بعنــوان «ال 
األزمة وتأثيرها على مدركات 
التنمية البشرية في لبنان» 
تأتي في إطار سلسلة اللقاءات 
التي تقوم بها السفارة إلطالع 
اجلالية على آخر مستجدات 
األوضاع وإشراكهم في الواقع 

اللبناني.
وقــال فــي تصريحــات 
خاصة لـ «األنباء» نســعى 
العامة  لتحقيــق املصلحــة 
للخروج من النفق املظلم من 
خالل وجود تكامل بني اجلهود 
احلكومية والشعبية، موضحا 
أن الدولــة هــي من ترســم 
السياســات وتضع املســار 
وخارطة الطريق بغية حتقيق 
العامــة واالرتقاء  املصلحة 
باملستوى املعيشي والثقافي 
واالجتماعي ولضمان حسن 
سير العمل البد من االلتزام 
الكامل بالقوانني والتوجيهات 

اإلدارية.
من جهتها، أكدت رئيسة 
معهد باســل فليحــان املالي 
واالقتصادي في وزارة املالية 

إال أن لبنــان كبير بامتداده 
وثروته البشرية التي متده 
باخلبرات والشراكات الالزمة، 
مبينة أننا جميعا محكومون 
باألمل مثلما قال ســعد اهللا 
ونوس والبد لهذه األزمة أن 

تنجلي.
جاء ذلك في تصريحات 
خاصة لـــ «األنبــاء» على 
هامش النــدوة التي أقامها 
مجلــس األعمــال اللبناني 
بعنــوان «ال إدارة األزمة» 
وتأثيرهــا علــى مــدركات 

واخلبــرات البشــرية يزيدان 
من أوجاع لبنان.

واستعرضت مع احلضور 
عددا من اإلحصاءات والتي 
الوضــع  تكشــف خطــورة 
وأهمها أن طفل واحد من كل 
٥ أطفال لبنانيني يستطيع أن 
يستمر في الدراسة والتعلم 
وتراجــع عــدد األســر التي 
تســتطيع احلصــول علــى 
اخلدمــات الصحيــة، فضال 

عن أزمات املاء والكهرباء.
وحــذرت املبيــض مــن 
مخاطــر «ال إدارة األزمــة» 
والتي ســتكون لها نتائج 
كارثيــة على املدى الطويل 
وخصوصا في ظل صعوبات 
اتخاذ قرار سياسي باإلصالح 
وهذا التأخر في اتخاذ القرار 
يؤدي إلى انهيار املؤسسات 
والتي ستحتاج لوقت طويل 
لتتعافى وخصوصا في ظل 
تراجع قيمة الليرة وتراجع 

وتدني الرواتب.
ولفتــت إلــى أن مقاومة 
املعايير  اإلصــالح وغيــاب 
الدولية واخللل الواضح في 
القانونية وغياب  املنظومة 
الكفاءات القادرة على إدارة 
عمليــة اإلصــالح مــن أهم 
التحديــات التــي يواجههــا 

لبنان حاليا.

التنمية البشرية في لبنان.
وخالل الندوة التي أدارها 
وأســتاذ  الدولــي  اخلبيــر 
السياسات العامة واملستشار 
باملعهــد العربــي للتخطيــط 
د.فيصل املناور، أشارت املبيض 
إلى أن األزمة التي مير بها لبنان 
متشــعبة وكبيرة، الفتة إلى 
أن االنكماش االقتصادي الذي 
شــهده لبنان في األعوام الـ ٥

األخيرة يضعف من قدرته على 
التعافــي، موضحة أن األزمة 
القدرات  املصرفيــة وهجــرة 

خالل ندوة أقامها مجلس األعمال اللبناني بعنوان «ال إدارة األزمة وتأثيرها على مدركات التنمية البشرية في لبنان»

من احلضور

اللبنانيــة ونائبــة رئيــس 
جلنــة خبــراء األمم املتحدة 
املعنيــة بأمــور احلوكمــة 
CEPA العامــة  واإلدارة 
مليــاء املبيض قــوة ومتانة 
اللبنانية  الثنائية  العالقات 
- الكويتية والتي وصفتها 
باملمتازة والتاريخية، مشيدة 
بنشــاط مجلــس األعمــال 
اللبناني وجهــوده في دعم 
وتعزيز العالقــات الثنائية 
مع الكويت، مشددة على أنه 
بالرغم من األزمات احلالية 

(أحمد علي) متابعة للندوة  

ملياء املبيض ود.فيصل املناور خالل الندوةالقائم باألعمال في السفارة اللبنانية باسل عويدات

الشطي لـ «األنباء»: اعتماد مركز تدريب 
«الطوارئ الطبية» من جمعية القلب األميركية

اجلمعية الصيدلية لصرف بدلي اخلفارة 
والتدريب أثناء اإلجازة بصفة االستعجال

عبدالكرمي العبداهللا

إدارة  مديــر  أعلــن 
الطوارئ الطبية في وزارة 
الصحة د.أحمد الشــطي 
عن حصول مركز التدريب 
فــي اإلدارة علــى اعتماد 
القلب األميركية  جمعية 

لـ ٣ سنوات مقبلة.
وقال الشطي لـ «األنباء»
إن مركــز التدريــب فــي 
اإلدارة يعــد أول مركــز 
معتمد في وزارة الصحة، 
إلــى انــه يقوم  مشــيرا 
بتدريــب الكوادر الطبية 

والفنية فــي الوزارة على مبادئ اإلنعاش 
القلبي والرئوي ودورات اإلنعاش القلبي 
والرئوي املتقدم. وبني ان املركز معتمد من 
جمعية القلب األميركية منذ ٢٠١٣ حتى اآلن، 

عبدالكرمي العبداهللا

أصــدرت اجلمعيــة الصيدليــة الكويتيــة 
توضيحا بشــأن ما مت تداوله عن عدم شمول 
الصيادلــة بالقرار الــوزاري ٢٠٢٢/١٥٥ املعني 
بصرف بدل اخلفارة والتدريب أثناء اإلجازات 
الدورية ملزاولي مهنة الطب واملهن املساعدة لها. 
وقالت اجلمعية إن مهنة الصيدلة تخصصية 
قائمة بذاتها كما أقرها دليل الوظائف العامة في 
ديــوان اخلدمة املدنية وينظمها قانونا خاصا 
بها وهو ١٩٩٦/٢٨ بشأن مهنة الصيدلة وتداول 
األدوية، فهي ال تعتبر مهنة مساعدة ملهنة الطب، 
وبذلك ال ميكن إضافتها لقانون ٢٠٢٢/٧٠ بشأن 
مزاولة مهنة الطب واملهن املساعدة لها وحقوق 
املرضى واملنشآت الصحية، والذي خول وزير 
الصحة في مادته ٨٠ ممارسة كل الصالحيات 
املقررة ملجلس اخلدمة املدنية وديوان اخلدمة 
املدنيــة فيما يتعلق مبزاولــي املهنة، وهذا ما 
أكدته إدارة الفتوى والتشريع في جوابها بعدم 
جواز إصدار قرار بإضافة مهنة الصيدلة واملهن 

املعاونة لها إلى املهن املساعدة ملهنة الطب.
وأكــدت على إميــان اجلمعية باســتحقاق 
الصيادلة مليزة عدم خصم بدل اخلفارة والتدريب 
أثناء متتعهم باإلجازات الدورية أسوة بزمالئهم 
ممارسي املهن الطبية األخرى، حيث متت دراسة 
عدة مقترحات حلل القصور التشريعي في هذا 
الشــأن، والتي منها طلب استثناء من مجلس 
اخلدمة املدنية وديوان اخلدمة املدنية لصرف 
بدل اخلفارة للصيادلــة أثناء متتعهم بإجازة 
دورية أســوة بزمالئهم مزاولــي املهن الطبية 
األخرىـ  إضافة مادة جديدة إلى قانون الصيدلة 
رقــم ١٩٩٦/٢٨ تخــول وزير الصحة ممارســة 
الصالحيــات املقــررة ملجلس اخلدمــة املدنية 
وديوان اخلدمة املدنيــة فيما يتعلق مبزاولي 
املهنــة ـ إدراج مادة في املشــروع املقترح من 
اجلمعيــة الصيدلية الكويتية لصياغة قانون 
جديد ملهنة الصيدلة تخول وزير الصحة ممارسة 

الفتا إلى أن املركز يضم ٢٤ مدربا لدورات الـ 
BLS و١٢ مدربا لدورات الـ ACLS، موضحا أن 
الوزارة تشترط للترقية والتعيني احلصول 

على هذه الدورات.

كل الصالحيات املقررة ملجلس اخلدمة املدنية 
وديوان اخلدمة املدنيــة فيما يتعلق مبزاولي 

املهنة.
وبينــت انه حرصا من اجلمعية الصيدلية 
الكويتية على حفظ حقوق الصيادلة واملطالبة 
باملزيد من املكتســبات، فقد مت إدراج مادة في 
املشروع املقترح من اجلمعية الصيدلية الكويتية 
لصياغــة قانون جديد ملهنــة الصيدلة تخول 
وزير الصحة ممارسة كل الصالحيات املقررة 
ملجلس اخلدمة املدنية وديوان اخلدمة املدنية 
فيما يتعلق مبزاولي املهنة، كما متت مخاطبة 
وزير الصحة ملخاطبة مجلس اخلدمة املدنية 
بصفة االستعجال واملطالبة بإقرار صرف بدلي 
اخلفارة والتدريــب للصيادلة وفني الصيدلة 

أثناء اإلجازة الدورية.
وذكرت ان اجلمعية اجتمعت مع وزير الصحة 
وناقشت تبعات القرار ٢٠٢٢/١٥٥ على الصيادلة 
وأبدى الوزير تفهمه وأقر باستحقاق الصيادلة 
لهذا املطلب أســوة بزمالئهم في املهن الطبية 
األخرى، ووعد مبناقشة املوضوع وإقرار ميزة 
عدم خصم بدلي اخلفارة والتدريب في اجتماع 
مجلــس اخلدمة املدنية، مشــيرة إلى مخاطبة 
«اخلدمة املدنية» ملناقشة كوادر واستحقاقات 
الصيادلة مبا فيها استثنائهم من خصم بدلي 

اخلفارة والتدريب أثناء اإلجازة الدورية.

د.أحمد الشطي يتسلم شهادة االعتماد

ملياء املبيض لـ «األنباء»: االنكماش االقتصادي الذي شهده لبنان في األعوام اخلمسة األخيرة يضعف من قدرته على التعافي
غياب املعايير الدولية واخللل في املنظومة القانونية وغياب الكفاءات القادرة على إدارة عملية اإلصالح أهم التحديات أمام لبنان

ملشاهدة الڤيديو

«الصحة»: اتخاذ ١٧ إجراًء قانونيًا بشأن 
عدد من امللفات وإحالتها إلى النيابة

بتوجيهــات من وزير الصحــة د.أحمد العوضي، 
قامت وزارة الصحــة باتخاذ ١٧ إجراء قانونيا بشأن 
عدد من امللفـــــات التــــي حتمـــل شبهــة هدر للمال 
العام وبعــض التجاوزات بعدد من العقــود اإلنشائية 
والتشغيليــة، وذلـك وفــق ما انتهت إليه جلان تقصــي 

احلقائــق.
وأفــادت الــوزارة بإحالتهـــــا هذه امللفـــــات إلى 
اجلهــــات املعنية وهي: النيابة العامـــــة، والهيئــة 
العامــــة ملكافحــــة الفســـــاد (نزاهـــــة)، وهيئـــة 
احملاكمـــــات التأديبيـــة فـــي ديــــوان احملاسبـــة، 
حماية للمال العـــــام، وتطبيقــا للقانون، وتعزيــزا 

ملبــدأ الشفافيــــة.
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