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سموه يرعى انطالق امللتقى »إجنازات رغم التحديات«

صباح اخلالد: احلكومة ستجتمع األحد املقبل العتماد مشروع مرسوم الدعوة 
الفتتاح دور االنعقاد ملجلس األمة قبل تقدمي استقالتها لسمو األمير 

ان��ط��ل��ق ي���وم أم���س، امل��ؤمت��ر احلكومي 
حتت شعار “إجناز رغم التحديات”، الذي 
يستعرض من خالله مجلس ال��وزراء أبرز 

اإلجنازات احلكومية خالل الفترة السابقة.
وق��ال سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس ال���وزراء،  إن  هناك توجيه مباشر 
م��ن سمو أمير ال��ب��الد، وسمو ول��ي العهد، 
للحكومة بتوفير اشتراطات صحية مطمئنة 
للشعب الكويتي ليمارس حقه الدستوري في 
االنتخاب مع االلتزام باالشتراطات الصحية. 
وأضاف: إن اجلهات احلكومية ستقوم بكل 
م��ا ه��و مطلوب منها لتوفير االشتراطات 
الصحية، كما سيتم اإلع��الن عن كل األمور 
املتعلقة بكيفية إدالء املصابني واحملجورين 

بأصواتهم في جميع الدوائر اخلمسة.
وأض�����اف اخل���ال���د: أم���ورن���ا مستقرة 
ومنظومتنا الصحية متماسكة وقادرون على 
توفير كل االشتراطات الصحية للناخبني 
وال��ن��اخ��ب��ات لكن امل��ط��ل��وب منهم االل��ت��زام 

باالشتراطات الصحية.
وقال سمو رئيس مجلس ال��وزراء: نشيد 
بتحضير وجتهيز ال��ك��وادر الطبية التي 
عرضت علينا خطة التطعيم في دولة الكويت 
قبل شهرين وك��ل التفاصيل واإلج���راءات 
املطلوبة كما أك��د وزي��ر الصحة بالسابق 
ح��رص احلكومة على أن يكون اللقاح آمن 
ومعتمد. ونحن من أوائل الدول التي حرصت 
على تسجيل طلبها واحتياجاتها لوصول 
ال��ل��ق��اح وسيتم تلقي الكميات املطلوبة 
نهاية الشهر اجلاري أو بداية السنة املقبلة 
وسيخصص للمواطنني واملقيمني باملجان 
واختياري وسيتم تدشني حملة كبيرة تشرح 

كافة التفاصيل املتعلقة باللقاح.
وق��ال سمو رئيس مجلس ال���وزراء: بعد 
إعالن نتائج انتخابات مجلس األمة 2020 
سيجتمع مجلس ال��وزراء يوم األح��د املقبل 
العتماد مشروع مرسوم الدعوة الفتتاح دور 
االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي 
السادس عشر ملجلس األمة وبعدها ستقدم 

احلكومة استقالتها لسمو أمير البالد.
من جانبه، فقد استعرض نائب رئيس 
مجلس ال���وزراء ووزي���ر الداخلية ووزي��ر 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح 
أمس، إجنازات اجلهات التابعة له وجهودها 

خالل احلكومة احلالية. 
وق���ال الصالح خ��الل امللتقى ال���وزاري 
ل��ع��رض إجن����ازات احل��ك��وم��ة حت��ت شعار 
)إجن�����ازات رغ���م ال��ت��ح��دي��ات(: إن وزارة 
الداخلية ركزت على ثالثة بنود وهي التحول 
الرقمي الذي يشكل 30 باملئة من برنامج عمل 
احلكومة ومحاربة جتار اإلقامات والقوانني 

والتشريعات. 
وأض���اف أن الداخلية متكنت م��ن إع��داد 
أكثر من 70 باملئة من خدماتها إلكترونيا 
ونتج عن ذلك أكثر من ستة ماليني معاملة مت 

إجنازها خالل فترة قصيرة.  
وفيما يتعلق بتجار االقامات والعمالة 
السائبة، أوضح أنه مت العمل خالل جائحة 
)ك��ورون��ا( على حصر العمالة املخالفة 
والبحث عن األسباب التي أدت إلى وجودها 
م��ا نتج عنه اكتشاف مجموعة م��ن جتار 
اإلق��ام��ات وحت��وي��ل أك��ث��ر م��ن 417 شركة 

مخالفة وعدة قضايا.
وذك��ر أن الداخلية قامت بتطوير قانون 
امل��رور، إذ مت رف��ع احل��د األقصى للغرامات 
ووضع آلية جديدة حلجز املركبات، كما قامت 
بتعديل قانون اإلقامة، حيث مت استحداث 
فصل خاص لتعريف جرمية جتار اإلقامات 
وتغليظ عقوبتها، كما مت أيضا حسم تكاليف 
املخالفني بحيث يتحملها املتسبب، باإلضافة 
إلى استحداث أنواع جديدة لإلقامات خاصة 

باملستثمرين األجانب. 
وأشار إلى تقدمي مشروع بقانون اللجنة 
الوطنية العليا لالنتخابات بحيث تكون 
مستقلة في كل ما يتعلق بالعملية االنتخابية 
والعمل على حتديث القيود االنتخابية وفق 

البطاقة املدنية.
وفيما يتعلق بجهاز ق��وة اإلطفاء العام 
ق��ال: إن��ه عمل خ��الل أزم��ة )ك��ورون��ا( على 
ت��وزي��ع أك��ث��ر م��ن 60 أل���ف وص��ف��ة طبية 
للمواطنني وإجن��از أكثر من 80 باملئة من 
خدمات التراخيص الوقائية إلكترونياً، 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى تخريج أول دفعة ضباط 
دبلوم هندسة إطفاء وعددهم 94 ضابطاً 
ال��ي��وم اخلميس، كما مت تدشني 110 آلية 

جديدة للخدمة.
 وحول إجنازات الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية ذكر الصالح، أن الهيئة هي احلاضنة 
األساسية إلن��ط��الق أي منصة إلكترونية 
استخدمتها احل��ك��وم��ة وأه���م إجن��ازات��ه��ا 
تطبيق )هويتي( النسخة الرقمية للبطاقة 
اإللكترونية وال���ذي بلغ ع��دد مستخدميه 
960 ألف شخص، باإلضافة إلى املؤسسات 

احلكومية والقطاع اخلاص.
وأض��اف أن الهيئة وفرت خدمة توصيل 
البطاقة املدنية للمنازل، مبينا أنه يتم يوميا 

توصيل 2500 بطاقة.
وأوض���ح ال��ص��ال��ح أن اجل��ه��از امل��رك��زي 
لتكنولوجيا املعلومات أجنز أكثر من منصة 
رقمية أشهرها منصة )ك��ورون��ا( التي من 
خاللها ميكن االستعالم عن آخر املستجدات، 
وق��د زاره���ا أك��ث��ر م��ن مليونني و250 ألف 
زائر، باإلضافة إلى منصة )معاكم( ومنصة 

)شلونك( ومنصة )متى(.
تقدمي الرعاية الصحية

م��ن ج��ان��ب��ه أك���د وزي���ر ال��ص��ح��ة الشيخ 
الدكتور باسل الصباح، أهمية اإلجن��ازات 
املبذولة من قبل احلكومة رغم قصر عمرها 
والتحديات الكثيرة التي واجهتها بسبب 
اجلائحة التي عمت العالم دون استثناء، 
الفتا إلى النجاح بتقدمي الرعاية الصحية 
واخلدمات الطبية في وقت الكورونا على 

أكمل وجه.
جاء ذلك في كلمة للوزير الدكتور باسل 
الصباح في كلمة له خالل امللتقى ال��وزراي 

إلجناز احلكومة )إجنازات رغم التحديات(.
وذك���ر أن ق��ان��ون م��زاول��ة ال��ط��ب واملهن 
املساعدة لها وح��ق��وق امل��رض��ى واملنشآت 
الصحية يعتبر من أهم االجنازات في مجال 
التشريعات والقوانني كونه يضم 87 مادة 

قانونية.
وق��ال: إن م��واد القانون أك��دت على أربع 
محاور رئيسية، األول يتعلق باملسؤولية 
الطبية ومبا يتناسب مع طبيعة املهنة، فيما 
يتعلق احملور الثاني بسد الفراغ التشريعي 
للسماح ألعضاء اخلدمات العالجية عن بعد 

التحول الرقمي والتطبب عن بعد.
وتابع أن احملور الثالث يتعلق مبمارسة 
مهنة الطب مبا يتناسب والتطور العلمي 
وإدراج تخصصات ج��دي��دة وال��ت��دري��ب 
والتطوير، في حني يتعلق احمل��ور الرابع 
بحقوق املرضى ضمن القانون على سبيل 
املثال ال للحصر املوافقات لإلجراءات الطبية 
ما يعرف في املوافق املستنير عند احلاجة 
لألم أو الزوجة أو األخ��ت الوالية الصحية 
للمرأة جتنبا لتعطيل اإلج���رءات الطبية 

وتالف للمضاعفات عند اإلصابة.
وأشار إلى قانون بشأن الصحة النفسية 
وال��ذي يأتي حلماية كافة حقوق املريض 
النفسي الطبية واإلنسانية وأيضا إعطاء 
الطبيب ح��ق التدخل حلماية امل��ري��ض أو 

املجتمع من خطر املريض نفسه.
وقال: إن القانون يتضمن ثالثة محاور، 
االول هو اإلي��واء ومراكز اإلي��واء للمرضى 
ممن ال يتلقون العالج في املستشفى، أما 
احمل��ور الثاني فيتعلق بسرية التعامل مع 
احل��االت املرضية، في حني يتعلق احملور 
الثالث بحقوق املرضى في تلك اخلدمات 
الطبية النفسية ونظمها من حيث إجراءات 
الفحص والتقييم ومن ثم إج��راءات دخوول 
املنشآت الصحية وشروط بقاء املريض في 

املنشأة الصحية.
وذكر أن احلاجة املاسة ملثل هذا القانون 
تكمن بسبب ما يعانيه بعض املصابني بهذا 
النوع من األمراض من سوء تعامل األقارب 
سعيا للتخلص منهم ألمور تتعلق باحلقوق 

املادية وامليراث وما إلى ذلك.
وقال: إن من ضمن اإلجنازات زيادة السعة 
االستيعابية للمراكز الصحية واملستشفيات 

فقد مت بفضل الله وبجهود العاملني في 
ال��وزارة زيادة السعة االستيعابية للمراكز 
الصحية واملستشفيات في السنة احلالية 
وه���و أع��ل��ى م��ن امل��س��ت��ه��دف وف��ق��ا للخطة 

اإلمنائية وخطة الدولة إلى 2035.
وب��ني أن��ه رغ��م ال��ت��ح��دي��ات ف��ي جائحة 
كورونا ورغ��م تعطيل األعمال إال أن نسبة 
اإلجن��از في مشاريع املستشفيات اجلديدة 
وص���ل إل���ى م��ع��دالت ج��ي��دة، الف��ت��ا إل���ى أن 
املستشفى األم��ي��ري اجل��دي��د ومستشفى 
جابر األحمد ومستشفى اجلهراء اجلديد مت 

إجنازهم وتشغيلهم في وقت اجلائحة.
وح��ول امل��ؤش��رات الصحية ق��ال الوزير 
باسل الصباح: إن هناك انخفاضا ملحوظا 
في امل��ؤش��رات الصحية املتعلقة مبعدالت 
الوفاة من األم��راض املزمنة والغير معدية، 
إذ انخفض معدل الوفيات لكل مئة ألف من 
السكان ألمراض السكري والضغط وأمراض 
القلب واحل����وادث وه��و أع��ل��ى م��ن املعدل 
املستهدف وفقا للخطة اإلمنائية والذي جاء 
نتيجة لتظافر جميع اجلهود مابني العاملني 

في الصحة واملواطنني واملقيمني.
وقال: إن ذلك اثمر بسبب زيادة التوعية 
الصحية وتوفير اخلدمات الصحية وسهولة 
الوصول إليها ما جعل الكويت حتقق املركز 
األول في باملنطقة للتغطية الصحية الشاملة 
وس��ه��ول��ة ال��وص��ول ل��ل��خ��دم��ات الصحية 
وتوفير األدوية والعالجات احلديثة وسرعة 

التدخالت اجلراحية والغير جراحية.
وفيما يتعلق ب��ال��رع��اي��ة الصحية في 
وق��ت ال��ك��ورون��ا ق��ال: إن��ه “بالرغم مم��ا مر 
به العالم بسبب ك��ورون��ا، إال أننا جنحنا 
بتقدمي اخلدمات الطبية املختلفة على أكمل 
وج���ه، إذ زادت السعة االستيعابية إلى 
أقسام احلوادث بنسبة 50 باملئة، كما زادت 
العيادات اخلارجية وتطوير نظام العيادات 
االف��ت��راض��ي، إض��اف��ة إل��ى التحويل لعدة 
مراكز الرعاية األولية لتخفيف الضغط على 

العيادات اخلارجية في املستشفيات”.
وأش��ار إل��ى اخل��دم��ات اإللكترونية التي 
تقدمها الصحة والتحول للخدمات الرقمية 
لالرتقاء باخلدمات الصحية، إذ مت توفير 
أك��ث��ر م��ن تطبيق وم��ن��ص��ة وم��ن��ه��ا منصة 
)COVID-19( التي تزود الطواقم الطبية 
بالنتائج أوال بأول، وبكل سرعة وشفافية، 
كما أنها تستخدم في إعالنات وزارة الصحة 

املنتظمة بشكل يومي منذ بداية اجلائحة.

كما أشار إلى برنامج شلونك الذي يهتم 
باحملجوزين واملعزولني منزليا من املصابني 
والذي مت تطويره بسواعد وطنية ومحلية 

بفترة قياسية.
وأفاد أن وزارة الصحة تقدم أيضا العديد 
م��ن اخل��دم��ات اإللكترونية منها املرضية 
الطبية إلكترونيا وخدمة التقارير الطبية 
مواعيد العيادات ونتائج حتاليل الدم وخدمة 
تأكد من أسعار األدوي��ة في القطاع وخدمة 
تسديد الضمان الصحي وخدمة استخراج 
تراخيص الطبية للمؤسسات احلكومية 

واألهلية واألفراد.
وأعرب عن فخره واعتزازه بكوادر وزارة 
الصحة “اجليش األبيض” ال���ذي واج��ه 
ال��وب��اء بكل شجاعة، وكانت الكويت أول 
دولة في املنطقة في اتخاذ اإلجراءات وكافة 
االستعدادت ملواجهة كورونا منذ اإلعالن عن 

وجود الفيروس في نهاية 2019.
وأك��د تطبيق اإلج��راءات مبا يتماشى مع 
توصيات املنظمات العاملية، إض��اف��ة إلى 
بعض اإلجراءات اإلضافية التي قام باعدادها 
ك��ف��اءات وطنية والتي كانت محل إعجاب 
وتقدير عاملي ما أدى إلى ثناء منظمة الصحة 
العاملية على اإلجراءات التي قامت بها وزارة 
الصحة الكويتية واعتبرتها استثنائية 

ومميزة عامليا.  
معاجلة اختالالت التركيبة السكانية

وأكدت وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
ووزي��ر الدولة للشؤون االقتصادية مرمي 
العقيل اجلهود املبذولة في معاجلة اختالالت 
التركيبة السكانية عبر التحول الرقمي 
إلدارة امل��راف��ق وتوطني القطاع احلكومي 
واخل��اص عبر بوابة التوطني واالستقدام 

الذكي للعمالة األجنبية.
وذكرت أن اإلستراتيجية العامة لشؤون 
ذوي اإلع��اق��ة ترتكز على دع��م كافة فئات 
اإلعاقة باملجتمع وحتسني ج��ودة حياتهم 

وامل��س��اواة بالتعليم والترفيه والصحة 
والتأهيل املهني لسوق العمل، إضافة إلى 
إق��رار قانون 73 لسنة 2020 بشأن حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
وتابعت أنه ضمن اإلستراتيجية العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة تقدمي املبادرة الوطنية 
لدعم الصحة النفسية والتي تهدف لتقدمي 
الدعم ألس��ر ذوي اإلعاقة وم��ب��ادرة شركاء 
لتوظيفهم ل��ت��ق��دمي ال��ت��دري��ب ال����الزم لهم 

للتوظيف.
وأش�����ارت إل���ى اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة على 
حماية وصون األسر الكويتية ومنها تقدمي 
البرنامج اآلل���ي لبيانات األس���ر املتعففة 
والذي يخدم 32 ألف مستفيدة وإقرار قانون 
بشأن احلماية من العنف األسري واملشاركة 

الدولية في حملة مكافحة العنف ضد املرأة.
وأش��ارت إلى إجناز آالف املعامالت رغم 
اجلائحة منها 10 آالف معامالت متديد 
ش��ه��ادات اإلع��اق��ة و64 أل��ف معاملة دعم 
العمالة الوطنية و494 ألف معامالت إدارة 
العمل و61 أل��ف معاملة العمالة الوطنية 
ومكافأة اخلريجني ومطالبي التأمني ضد 
البطالة، كما مت إجناز 677 ألف معاملة عبر 

برنامج )أسهل(.
كما أش��ارت إل��ى إع��داد اخلطة اإلمنائية 
الثالثة التي تتضمن 5 محاور و7 ركائز 
و9 ب��رام��ج و51 سياسة ساهم بإعدادها 
مئات الباحثني واملشاركني ب��ورش العمل 
واملقابالت وعدد من جهات القطاع اخلاص 

واملجتمع املدني.
وأك��دت حرص احلكومة على رأس املال 
ال��ب��ش��ري وذل���ك بتعيني 12924 مرشحا 
من دي��وان اخلدمة املدنية من أصل 15680 
مرشحا وتقدمي التدريب عن بعد ل� 500 
م��ت��درب بالتنسيق م��ع األم���ان���ة العامة 
للتخطيط والتنمية وت��ق��دمي 30 بعثة 
دراسية في برنامج كرسي الكويت للمعرفة 

بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

وذك���رت أن��ه مت ان��ش��اء منصة لتسجيل 
الباحثني عن العمل بالقطاع اخل��اص لفئة 

املقيمني بصورة غير قانونية.
احلفاظ على صحة وسالمة الطلبة

من جانبه قال وزير التربية وزير التعليم 
العالي الدكتور سعود احلربي: إن احلفاظ 
على صحة وسالمة الطلبة والعاملني كان 
التحدي األساسي للوزارة.   وأضاف احلربي 
في كلمة له خ��الل امللتقى ال���وزراي إلجناز 
احلكومة )إجن����ازات رغ��م ال��ت��ح��دي��ات( أن 
“من اولوياتنا ايضا استمرارية اتاحة 
احلق في التعليم واحلفاظ على بنية النظام 

التعليمي”. 
  وأوض���ح أن��ه ف��ي املرحلة األول���ى وهي 
مرحلة استكمال العام الدراسي )2019-
2020( جلأت الوزارة الى نظام )التعليم عن 
بعد( بكل مكوناته حيث قامت بتدريب اكثر 

من 10929 معلم ومعلمة للصف ال12.  
 كما حرصت الوزارة على مواءمة مناهج 
الفصل ال��دراس��ي الثاني خصوصا في ظل 
االنتقال من التعليم التقليدي الى )التعليم 
عن بعد(، باإلضافة إلى رفع جميع املناهج 
الدراسية املعدلة بصيغة الكترونية واألهم 
من ذلك هو تقييم عملية )التعليم عن بعد( 

عن طريق مؤشرات القياس.
وذكر أن املرحلة الثانية وهي مرحلة بدء 
العام ال��دراس��ي اجلديد تطلبت العديد من 
االجراءات اذ كان البد من إعداد 1243 درس 
م��ص��ور، ب��اإلض��اف��ة إل��ى تفعيل 457222 
حساب للمتعلمني وتفعيل 73721 حساب 
للمعلمني، وتفعيل 29902 حساب مل��دراء 

املدراس والتوجيه الفني. 
  وق����ال: إن تقسيم ف��ت��رات ال��ف��ص��ول 
االفتراضية بني املراحل الدراسية إلى أوقات 
مختلفة ج��اء لتخفيف الضغط على األسر 
التي لديها أكثر من ابن في أكثر من مرحلة، 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى إش���راك األس���رة ف��ي عملية 

املتابعة خصوصا للمرحلة االبتدائية.
وأضاف “عملنا قياس مؤشرات على مدى 
فاعلية )التعليم عن بعد( ومدى االستمرارية 
حتى تكون هناك عملية تقييم نهائية ووجدنا 
ان مجموع الطلبة النشطني أكثر من 316 
أل��ف، باإلضافة إلى أكثر من سبعة ماليني 
فصال افتراضيا للطلبة ومجموع الساعات 
التي قضاها في مشاهدة مصادر التعليم 
وهي 292326 ساعة، إضافة إلى املتوسط 
اليومي لعدد الرسائل وهو 844902 رسالة.  
 وأش����ار إل���ى إجن���از م��ش��روع األل��ي��اف 
الضوئية ال��ذي استكمل خالل فترة زمنية 
قصيرة الت��ت��ج��اوز ث��الث��ة أش��ه��ر وي��ع��د من 
أهم اإلجن��ازات، إذ يساعد على حتقيق غاية 
احلكومة اإللكترونية وبذلك تستفيد منه كل 
الوزارات كما يخدم مشروع التحول الرقمي 

للتعليم في الكويت. 
وأوض��ح أن املشروع يساعد أيضا على 
رفع كفاءة التعليم اإللكتروني، كما يربط 
جميع املدارس واإلدارات اخلارجية بوزارة 
التربية ما يساعد في سرعة اإلجن��از، إذ مت 
حتى اآلن جتهيز 500 موقع ورب��ط 250 
م��درس��ة وس��وف تستكمل جميع امل��دارس 

خالل فترة قصيرة قادمة. 
  وقال: إنه مت زيادة عدد الطلبة املقبولني 
في البعثات اخلارجية في العام اجلامعي 
)2020-2021(، حيث بلغ عددهم 2848 
طالبا بنسبة 44 في املئة مقارنة بالعام 
املاضي والذي كان عددهم 1977، باإلضافة 
إلى زيادة املقبولني في التخصصات الطبية 
بنسبة 12 باملئة م��ق��ارن��ة بنفس ال��ع��ام.   
وأض��اف أن ال��وزارة نظمت أوض��اع الطلبة 
من املستمرين بالدراسة أثناء اجلائحة، 
وصرف راتب استثنائي للطلبة املبتعثني في 
مقار االبتعاث.   ولفت إلى تخفيض الرسوم 
ال��دراس��ي��ة للبعثات الداخلية بنسبة 20 
باملئة، كما مت قبول أكثر من 7000 طالب في 

البعثات الداخلية.   
وحول استكمال الفصل الثاني من العام 
الدراسي )2019-2020( في جامعة الكويت 
بواسطة )التعليم عن بعد(، ذك��ر احلربي 
أن عدد الطلبة اخلريجني لنفس العام بلغ 
6862 طالبا، كما بلغ عدد الطلبة املقبولني 
للعام ال��دراس��ي )2021-2020( 7577 
طالبا بزيادة 2730 طالبا مقارنة بالعام 
امل��اض��ي.   وأم��ا في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، فقد مت استكمال الفصل 
الثاني من العام الدراسي )2020-2019( 
وبلغ عدد الطلبة اخلريجني 33414 طالب 
ومتدرب كما بلغ عدد احملاضرات االفتراضية 

التي عقدت 238359 محاضرة.  
وب���نينّ أن الهيئة وض��ع��ت خطة لقبول 
21426 طالب وم��ت��درب للعام ال��دراس��ي 

.)2021-2020(
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م��������ت��������م��������اس��������ك��������ة وق��������������������������������������ادرون ع����������ل����������ى ت�������وف�������ي�������ر 
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