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خالل افتتاح ملتقى التميز املؤسسي

عمادي« :األوقاف» جادة في األخذ بأحدث األساليب العلمية لتقييم األداء الوظيفي

فريد أسدعمادي

عبدالله الشاهني

ق���ال وك��ي��ل وزارة األوق�����اف وال��ش��ؤون
االسالمية فريد أسد عمادي؛ان الوزارة اعتبرت
التميز ثابتامن ثوابتهاالوظيفية جَتس َّدمعانيه
واقعاملموسا وحقيقة ماثلةفي نهجهاالعملي
وخطتها االستراتيجية.
وأوض��ح عماديفي الكلمة التي ألقاها في
افتتاح ملتقى التميز املؤسسيال��ذي عقدته
وزارة األوقاف والشؤون االسالمية أمس حتت
شعار التميز طريق الريادة، اناألوقاف اتخذت
من التميز قيمة مهمةخلطتها وجعلت من أهم
أهدافها االستراتيجية اع��داد قيادات متميزة
لتكون قادرةعلى حمل رسالة العمل االسالمي.
وذك����ر ع���م���ادي: جن��ت��م��ع ال��ي��وم لعرض
اجن��ازات فرق التميز ومناقشة أفضل النتائج
والتوصيات لتعزيز مستويات التميز بادارات
الوزارة من خالل فريق عمل التميز ،مستخدمني
أح��دث األساليب العملية لالرتقاء في األداء
املؤسسيفاننابذلك نحتفيبتعزيز صفة
أس��اس��ي��ة ظ��اه��رة ح��ض��اري��ة ت���ؤدي ال��ى رقي
املجتمع االنساني،وعليها تقوم احلضارات
ويُعَّ مر الكون وتثري احلياة ،ثم هو قبل ذلك
كله ه��دف من أه��داف الدين يسمو به املسلم
ويرقى به في مرضاة الله ،ألن الله ال يقبل من
العمل اال ما كان خالصا لوجهه ،وما كان لله

جانب من احلضور

ال �ش ��اه�ي�ن :ال � � ��وزارة ح �ق �ق��ت ال �ع ��دي ��د م ��ن اإلجن � � ��ازات وال �ت �ح �س �ي �ن��ات ل �ت �ط��وي��ر األداء امل��ؤس �س��ي
عيب أن يؤدى ناقصا أو مبتورا.
وزاد:ال يخفى عليكم ما تنوء بهوزارتنا
م��ن أع��ب��اء وم��س��ؤول��ي��ات ج��س��ام ،تتعلق في
اجلملة مبظهر االس�ل�ام احل��ض��اري ،وقيمه
الوسطية ،وشريعته املتعايشة م��ع اآلخ��ر،
وت��رس��ي��خ املفاهيم ال��رب��ان��ي��ة ،وغ���رس روح
الوطنية واالن��ت��م��اء ،اض��اف��ة ال��ى نشر ثقافة
التعايش السلمي والقبول باآلخر ،مع االعتناء
بالقيم االميانية والروحانية ،من خالل قطاعات
ال��وزارة املختلفة ،موضحا :انها أدوار دقيقة
وذات حساسية خاصة ،مضيفا انه في ظل تلك
األج��واء املخيمة واألعباء الثقال ،والتحديات
الصلدة ،لم يعد ينفع مع هذا كله أداء الوظيفة
بتراخ أو اهمال ،من ب��اب اب��راء الذمة ،وأداء
املهمة بعيدا عن الكفاءة والفاعلية وحتقيق
معدالت التميز واالتقان.
وأف���اد :ل��ذا كانت ال����وزارة ج��ادة وحازمة
في األخ��ذ مبنهجية االس�لام في اتقان العمل،
وجت��وي��د مخرجاته ،وحتسني درج��ة أدائ��ه،
واألخ��ذ بأحدث األساليب العلمية في تقييم

األداء ،وحتقيق أعلى معدالت اجلودة االدارية،
وذل��ك من خ�لال تنفيذ من��وذج التميز ودع��وة
جميع االدارات لتطبيقه والذي تشرف الوزارة
بأنها ذات سبق في تنفيذه ،بل وتطويره حرصا
على تسجيل الوزارة أعلى معدالت النجاح في
منظومات تقييم االداء.
وأردف قائال :اذا كان االسالم قد عزز العقيدة
في قلوب أتباعه ،فان نصوصه كتابا وسنة
اعتنت كذلك بابراز قيمة التميز واالتقان في
العمل ال��ى احل��د ال��ذي جعل من االح��س��ان من
مكونات عقيدة املسلم ليربط بني حب الله للعبد
وبني اتقانه للعمل وليس مجرد العمل.
واختتم عمادي كلمته بقوله :ال يسعني في
هذا املقام اال أن ادع��و الله تعالى الجن��اح هذا
امللتقى وحتقيق أهدافه ،كما أقدم آيات الشكر
الى اللجنة املشرفة على امللتقى وجلانه الفرعية
وكل من ساهم في اجناح هذا احلفل ،كما أشكر
رؤساء وأعضاء جلان فرق العمل على جهدهم
املشكور ،سائال املولى لهم التوفيق والسداد
حتت قيادة صاحب السمو أمير البالد حفظه

الله ورعاه وسمو ولي عهده األمني من كل سوء
ومكروه وأن يدمي علينا نعم األمن واألمان.
خطوط جديدة
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال م��دي��ر ادارة التخطيط
واملعلومات عبد الله ال��ش��اه�ين :اننا نلتقي
اليوم لنرسم خطوطا جديدة في مسيرة التميز
ب��ال��وزارة ،سعيا ال��ى االرت��ق��اء في األداء الى
أعلى املستويات،مشيرا ال��ى أن املؤسسات
املتميزة حت��رص ال���وزارة دائ��م��ا على توفير
ال��س��ب��ل ل��ف��رق ال��ع��م��ل وال��ع��ام��ل�ين ع��ل��ى كافة
املستويات ،من أج��ل توفيرعوامل التطوير
والتحسني سعيا الستمرار النجاح والتقدم
وتعزيز القدرات التنافسية وتلبية طموحات
وتوقعات عمالئها ،موضحا :ان وزارة األوقاف
بدعم قادتها وجهود مواردها البشرية وفرق
ال��ع��م��ل ف��ي ك��اف��ة امل��س��ت��وي��ات اس��ت��ط��اع��ت أن
تخطو خطوات مدروسة في تطبيقاألساليب
احلديثة ف��ي مجال التخطيط االستراتيجي
والتميز املؤسسي لتتبوأالصدارة على كثير من
ال��وزارات واملؤسسات داخل الدولة وخارجها

األكادميية األسترالية تختتم دورة تدريب دبلوم الصحة والسالمة املهنية
اخ���ت���ت���م م��ع��ه��د األك���ادمي���ي���ة
األسترالية للدراسات والتدريب
األهلي بالتعاون مع برنامج اعادة
هيكلة ال��ق��وى العاملة واجل��ه��از
التنفيذي ل��ل��دول��ة دورة ت��دري��ب
وتأهيل ( )30باحث عن عمل في
مجال الصحة والسالمة املهنية .لقد
أنشأت األكادميية األسترالية لتكون
شريكا فاعال في اجلهود الوطنية
الرامية الى االرتقاء بنوعية التعليم
والتدريب وهي حريصة على توفير
املعايير الدولية للتعليم والتدريب
وتطوير خططه ومناهجه وطنيا
مبا يتماشى مع احتياجات سوق
العمل املهنية.
وت��ع��د ه���ذه ال�����دورة م��ن ضمن
اجلهود التي يبذلها برنامج اعادة
هيكلة ال��ق��وى العاملة واجل��ه��از
التنفيذي للدولة للمساهمة في
حتقيق رؤي��ة ال��دول��ة الرامية الى
دع��م العمالة الوطنية وتسكينها
ف��ي ال��ق��ط��اع اخل���اص وحتفيزهم
على االلتحاق بالعمل في اجلهات
غ��ي��ر احل��ك��وم��ي��ة مم��ا ي��س��اع��د على
سد النقص في األع��داد الالزمة من
الكفاءات الوطنية املدربة.
وتهدف هذه الدورة التدريبية الى
تنمية وتأهيل وتدريب الباحثني عن
عمل ورفع مستوى املهارة والكفاءة
مت��ه��ي��دا ل��دخ��ول��ه��م ل��س��وق العمل
اخل��اص من خالل تدريبهم تدريبا
فنيا وميدانيا ومناقشة التحديات
واحللول احملتملة ضمن مجموعة
م��ن احمل����اور م��ن��ه��ا؛ م��ع��رف��ة أس��س
الصحة والسالمة وكيفية النهوض

لقطة جماعية للمشاركني في الدورة

مب��ه��ام م��وظ��ف الصحة والسالمة
وك��ذل��ك حت��دي��د امل��ه��ام املطلوبة
بالعمل وكيفية اجراء عملية التقييم
والتقومي وسبل االرتقاء في املهارات
ورس��م السياسات التطويرية مما
يساهم في النهوض باألعمال في
أسس عملية متطورة.
وق���د ق��ام��ت جل��ن��ة متخصصة
م��ن األك��ادمي��ي��ة األسترالية بعمل
املقابالت الشخصية مع املتقدمني
واجراء اختبار حتديد مستوى اللغة
االجنليزية ومت اختيار املرشحني
بعد اج���راء اختبار ق��ي��اس امليول
الوظيفية للفئة املستهدفة حسب
ال��س��م��ات الشخصية ال��ت��ي تهيئ
املتدرب ليكون ضابط أمن وسالمة.
واستغرقت م��دة التدريب ستة
أشهر حيث مت اع��داد استراتيجية

ت��دري��ب مقسمة ال��ى ستة مراحل
ش��ام��ل��ة م��ن ق��ب��ل تنفيذ امل��ش��روع
وحتى انتهاء ال���دورة التدريبية
وت���خ���رج امل��ت��درب�ين وال��ت��ح��اق��ه��م
ب��ال��وظ��ائ��ف اخل���اص���ة .يحتوي
البرنامج التدريبي على البرامج
التدريبية التأسيسية وتشتمل
على  19برنامج منها برنامج اللغة
االجنليزية ،مهارات احلاسب اآللي،
املهارات االداري��ة وقيم وأخالقيات
ال��ع��م��ل وغ��ي��ره��ا ب��االض��اف��ة ال��ى
ال��ب��رام��ج التدريبية التخصصية
املعتمدة دوليا وتشتمل على 30
برنامج متنوع نذكر منها على سبيل
املثال؛ برنامج االسعافات األولية،
التعريف مبسؤوليات املوظف في
نطاق الصحة والسالمة املهنية،
برنامج ادارة السالمة من املعهد

البريطاني للصحة والسالمة املهنية
والذي يتضمن قانون العمل الكويتي
وتقييم امل��خ��اط��ر وق��ان��ون البيئة
الكويتي ،اعداد خطط الطوارئ في
عملية االخالء وتنفيذها ،وغيرها.
وم����ن اجل���دي���ر ب���ال���ذك���ر ،ف��ان
األكادميية االسترالية قد حرصت
على االستعانة بفريق من اخلبراء
احملليني واالقليميني لالستفادة
م��ن خبراتهم واث���راء امل��ع��ارف في
مستويات مختلفة من حقول العمل
املتعددة لتقدمي خدمات تدريبية
ه���ادف���ة وم��ت��م��ي��زة ت��س��اع��د على
حتقيق التطوير ورفع الكفاءة على
امل��دى البعيد في س��وق العمل في
دول��ة الكويت .ويأتي تنظيم مثل
ه��ذه ال����دورات انطالقا م��ن التزام
األكادميية األسترالية مبسؤولياتها

جتاه مختلف اجلهات واملؤسسات
ف��ي دول��ة الكويت وذل��ك لتحقيق
ال��ري��ادة ف��ي االس��ت��ث��م��ار البشري
وال��ن��ه��وض مب��س��ت��وي��ات التعليم
والتدريب حيث حصل املشاركون
ب��دورة تدريب الصحة والسالمة
املهنية على شهادة اجتياز دولية
حتت مسمى موظف السالمة املهنية
امل��ع��ت��م��دة م��ن أك��ادمي��ي��ة الصحة
وال��س�لام��ة املهنية ف��ي ال��والي��ات
املتحدة األمريكية Occupational
)Safety & Health (OSHA
وش��ه��ادة ح��ض��ور م��ن األك��ادمي��ي��ة
األس���ت���رال���ي���ة ب���االض���اف���ة ال���ى
ش��ه��ادة اجتياز دول��ي��ة م��ن املعهد
ال��ب��ري��ط��ان��ي للصحة وال��س�لام��ة
املهنية بعد اجتيازهم المتحان
برنامج ادارة السالمة في الكويت
International Institution
& of Occupational Safety
)Health (IOSH
وف��ي ختام البرنامج التدريبي
أقامت األكادميية األسترالية حفال
ع��ل��ى م��س��رح الكلية األس��ت��رال��ي��ة
وق���دم���ت ال�������دروع ال��ت��ك��رمي��ي��ة
والشهادات التقديرية للمشاركني
بحضور ممثلني من برنامج اعادة
هيكلة ال��ق��وى العاملة واجل��ه��از
التنفيذي للدولة وم��ن األكادميية
األس��ت��رال��ي��ة .ومت ت��ق��دمي الشكر
والتقدير لبرنامج اع���ادة هيكلة
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي
للدولة على ثقتهم للتعاون مع
األكادميية األسترالية على تنفيذ
هذه الدورة التدريبية.

املطيري :ديوان احملاسبة يعتزم إنشاء هيكل تنظيمي جديد ملواكبة آخر التطورات الرقابية
ق��ال الوكيل املساعد للشؤون االداري��ة
واملالية ب��دي��وان احملاسبة ورئيس فريق
عمل اعادة النظر بالهيكل التنظيمي للديوان
عصام املطيري أن تعديالت الهيكل التنظيمي
احل��ال��ي ت��ت��واك��ب م��ع ال��ت��ط��ورات احل��ادث��ة
ف��ي امل��ج��ال ال��رق��اب��ي واحمل��اس��ب��ي وتتوائم
م��ع مستجدات املفاهيم املهنية والح��داث
نقلة نوعية في أداء ديوان احملاسبة ملهامه
الرقابية واالس��ت��ف��ادة م��ن ك��اف��ة الطاقات
واملوارد املتاحة.
جاء ذلك في لقاء تعريفيا لالشرافيني في
دي��وان احملاسبة بحضور رئيس الديوان
باالنابة والسادة الوكالء املساعدون واملدراء
واملراقبني ورؤساء األقسام بجميع القطاعات
بهدف ما توصل اليه فريق العمل لدراسة
الهيكل التنظيمي.
وأض��اف املطيري أن الهيكل التنظيمي
املقترح يتضمن انشاء ادارة للتدقيق الداخلي
تتكون مهامها على التدقيق الداخلي لكافة
قطاعات الديوان عوضا عن اللجنة الدائمة
املوجودة بالهيكل احلالي ،كما سيتم انشاء

املتحدثون خالل اللقاء التعريفي

ادارة مختصة لضمان جودة األعمال واملهام
التي تقوم بها قطاعات الديوان وتقييمها
وف��ق��ا ألح���دث املعايير املطبقة ولضمان
استمرار األداء املهني.
وأوض��ح املطيري أن هناك اقتراح بشأن
انشاء قطاع للشؤون القانونية واملخالفات
املالية وذلك وفقا ملا ورد بالفصل الرابع من

قانون انشاء ديوان احملاسبة رقم  30لعام
 ،1964األمر الذي ميكن الديوان من تفعيل
دوره املأمول في هذا املجال.
وأشار املطيري أن الفريق املشكل لدراسة
الهيكل التنظيمي ح��رص على أداء مهامه
بشفافية من خالل دراسة الهيكل التنظيمي
احلالي وتقييم الوضع القائم بعدالة ،مؤكدا

أن الفريق ق��ام ب��دراس��ة مقترحات وأفكار
وآراء املختصني بالديوان من خالل توزيع
استبانات على القياديني ملعرفة آرائهم
حول الهيكل احلالي من أجل حتقيق أهدافهم
وتطلعاتهم لالرتقاء بالعمل الرقابي.
ونوه املطيري أنه سيتم اتخاذ االجراءات
الالزمة لتطبيق ذلك املقترح على أرض الواقع
من خالل تطبيق االختصاصات احملددة ملهام
ك��ل وح���دة م��ن وح���دات الهيكل التنظيمي
ومراعاة عدم اقصاء أي من العاملني وتقدير
الدور الذي اداه كل منهم وأسهم في حتقيق
ما سبق من جناحات ومتيز ،آمال من اجلميع
التعاون البناء واملخلص واستمرار البذل
والعطاء.
جدير بالذكر أن الهيكل التنظيمي اجلديد
لديوان احملاسبة يعتبر الهيكل الرابع منذ
عام  1997بعد اق��رار الكادر اجلديد وذلك
متاشيا م��ع اخل��ط��ط االستراتيجية التي
هدف الديوان من خاللها الى تنمية موارده
البشرية وحت��س�ين ك��ف��اءة أداء العاملني
بالديوان.

في تطبيقوتفعيل تلك األساليب املتطورة.
وتابع :مهما بلغ امل��رء من مستوىللتميز
فالقادة الناجحونيتطلعون دائما الى الذهاب
املستقبل وال ينتظرون املستقبل لكي يأتي
اليهم ،من أجل مواكبة متغيراته ووضع األطر
املوضوعية ملواجهة حتدياته ووضع احللول
املنطقية لتلبية طموحات وتوقعات املستفيدين
من اخلدمة املقدمة لهم.
وأش��ار الى أن ادارة التخطيط واملعلومات
اس��ت��ط��اع��ت حتقيق ال��ع��دي��د م��ن االجن����ازات
والتحسينات التي تصب ف��ي تطوير األداء
املؤسسي بالوزارة متثلت في توفير عناصر
التحفيز ل�ل�ادارات وف��رق العمل التي تسعى
الى التميز بالرغم من بعض اخلدمات التي قد
تواجه االدارة أثناء التنفيذ.
وذك��ر ال��ش��اه�ين :لقد أوشكنا على تفعيل
النظام اآللي لألداء االستراتيجي والذي نقترب
من موعد تدشينه لتكون األوق���اف من أوائ��ل
ال��وزارات في تطبيقه ،وان لم تكن األول��ى في
ال��دول��ة ،ولتصبح عملية توثيق ومتابعة

اخلطط االستراتيجية والتشغيلية آليا
في ظل شراكة مؤسسية مستمرة مع ادارة
مركز نظم املعلومات.
وأك���د ال��ش��اه�ين أن���ه مت اجن���از وثيقة
اخلطة االستراتيجية ل��ل��وزارة متضمنة
الرؤية االستراتيجية للوزارة وفقا ملؤشرات
األداء الرئيسة والفرعية للسنوات 2016
 2017 /ال��ى ج��ان��ب اص���دار الدليل العلمي
للخطة االستراتيجية للوزارة ،مبا ييسر عملية
التنفيذ للمديرين ومسؤولي املبادرات وفرق
العمل ،مؤكدا أنه مت استحداث جائزة املدير
املتميز ب���االدارة ولتشمل املراقبني ورؤس��اء
األقسام ،مصحوبة بالدليل العلمي لكيفية اعداد
تقارير التميز كأحد الوسائل التي تقدمها ادارة
التخطيط واملعلومات لتشجيع املشاركني على
حتقيق التميز املنشود الى جانب توفير العديد
م��ن األدوات املوثقة التي تساهم ف��ي تعزيز
ثقافة التخطيط االستراتيجي واألداء املتميز
بالوزارة.
وأضاف :كما سيتم استحداث جائزة االدارة
املتميزة في ترشيد النفقات ،وذل��ك سعيا الى
تعزيز ال��ق��درة على امل��م��ارس��ات التطبيقية
املتميزة التي تتسق مع أفضل املمارسات في
هذا اجلانب.

أكد أن اجلمعية لن تتواني في اتخاذ اخلطوات القانونية

احمليلبي :نرفض استمرار املماطلة
بصرف بدالت املهندسني بالوزارات
ج��ددت جمعية املهندسني الكويتية مطالباتها
ل��ل��وزارات واملؤسسات العامة في االس���راع بصرف
بدالت املوقع ألعضائها ،الفتة الى أن هذه البدالت حق
مكتسب قانونا ووفقا لقرار اخلدمة املدنية رقم  8لسنة
 2010اخلاص بكادر املهندسني.
وأوضح رئيس اجلمعية املهندس سعد احمليلبي أن
سوء االدارة للجهات املالية في بعض الوزارات يعطل
صرف هذه البدالت ويراكمها الى أكثر من ستة شهور،
مما يجعلها عرضة للفقدان في امليزانيات السنوية
ويلحق الضرر باملهندسني ،الفتا ال��ى أن اجلمعية
تلقت شكاوى عشرات الزمالء والزميالت العاملني
في وزارات األشغال العامة واخلدمات (املواصالت
سابقا ) ،الكهرباء وامل��اء واالع�ل�ام وبلدية الكويت
واجل��م��ارك العامة وال��رع��اي��ة السكنية وغيرها من
اجلهات احلكومية التي متاطل صرف بدالت املوقع لهم،
وأن تأخير أو عدم صرفها أمرا لم يعد محتمال.
وزاد رئيس « املهندسني « موضحا أنه ومن أسباب
ع��دم ال��ص��رف أو تأخيره عنجهية وتعالي بعض
املسؤولني وعدم تواصلهم وجتاوبهم مع املهندسني
أو من ميثلونهم ،مضيفا أن بعض امل��دراء ل�لادارات
الفنية هم أيضا يتسببون بحرمان املهندسني من هذه
البدالت فقلة كفاءة هؤالء امل��دراء حتجب هذه الفرص
ع��ن املهندسني ال��ذي��ن يستخدمون حتى سياراتهم
الشخصية ويصرفون من جيوبهم اخلاصة عند قيامهم
باألعمال املوقعية في املشاريع.
وقال احمليلبي :ان عدم منح هذه احلقوق املكتسبة
قانونا للمهندسني ظلم كبير يقع عليهم ،ونقول
للوزراء واملسؤولني أن الظلم ظلمات ،مضيفا أن هذه
املواقف واسلوب التعامل يجعلنا نتساءل عن الفرص
الكثيرة التي تضيع على املهندسني والكثيرين مثلهم
من املهنيني الكويتيني .وأك��د احمليلبي ،أن اجلمعية
التقت ع��ددا من ال��وزراء وبحثت معهم األم��ر ،وقامت
بتوضيح آلية الصرف وطالبت بتضمني البدالت ضمن
شهادات الراتب وخاصة أن التأمينات االجتماعية تقوم
باخلصم اال أن املماطلة مستمرة وهذا أمر غير مقبول.
وزاد ،ان التعذر بآلية الصرف أمر مخالف للقانون

م .سعد احمليلبي

ولتعليمات اخلدمة املدنية وقراراتها ،وأننا وزمالءنا
لن نسكت على هذه األع��ذار الواهية فتطبيق القانون
والقرارات مطلب لنا ولكل الزمالء ،اال أن ايقاف هذه
ال��ب��دالت أم��ر في غاية اخل��ط��ورة ويترتب عليه آثار
اجتماعية كثيرة الرت��ب��اط ه��ذه ال��ب��دالت بالتزامات
املهندسني املالية واألسرية .وقال احمليلبي :اننا واذا
استمرت هذه املماطلة فلن نسكت عليها ونحن ملزمون
أمام أعضاء اجلمعية في املضي قدما بكافة االجراءات
التي يكفلها الدستور والقانون الكويتي ،الفتا الى أننا
تعودنا كمهندسني لغة احل��وار اال أن البعض يصر
على جتاهلها مما سيضطرنا الى رفع األمر الى أعلى
املستويات في السلطتني التشريعية والتنفيذية وحتى
القضائية .وأع��رب رئيس « املهندسني « في ختام
تصريحه عن األمل في اس��راع ال��وزارات بصرف هذه
البدالت وتسريع آلية املتعطل منها ،فالدولة اليوم أكثر
من أي وقت مضى بحاجة لسواعد أبنائها املهندسني
ف��ي ظ��ل زي���ادة ع��دد املشاريع ف��ي خطة التنمية مما
يجعل املهندس هو احملور الرئيسي في تصميم وتنفيذ
وتشغيل وصيانة هذه املشاريع .

تتمات
تكليف جلنة الشؤون

مشيرا ال��ى وج��ود ع��دة جل��ان للتدقيق في مدى
وجود اخطاء مماثلة بلجنة املضاعفات والوفيات
واللجنة التخصصية واللجنة العليا للتحقيق
والتي تعرض امللف بدورها على وزير الصحة.
واض���اف ان “جلنة التحقيق العليا ف��ي وف��اة
الصواغ انتهت من نتائجها قبل استالمي احلقيبة
الوزارية” مبينا انه احال امللف الى النيابة العامة
لعلمه بوجود خطأ واهمال قبل العملية اجلراحية
وخالل العملية وبعدها.
وعن وجود عنف ضد االطباء أشار إلى حرصه
على حمايتهم من اي عنف واع��داد مشروع خاص
في هذا الصدد مؤكدا دعمه لالطباء ذوي الكفاءات
وتكرميهم مثلما حصل باالمس.
وكان مجلس االمة قد وافق في جلسته االفتتاحية
على تكليف جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية
والعمل التحقيق في اسباب وفاة النائب الصواغ.

أبل

وأك��د الوزير انه سيقدم برنامجا زمنيا جلميع
املشاريع اإلسكانية الفتا ال��ى ان املؤسسة تأخذ
جميع اإلجراءات والعقوبات في حال التقصير وان
نهج احلكومة دائما التعاون الى أقصى مدى مبا
يخدم مصلحة الوطن واملواطنني خاصة ان القضية
اإلسكانية على رأس االولويات.

«األعلى للقضاء»
وعن تلويح احد النواب باالستجواب قال العزب
“نحن نحترم ارادة النواب وال جنزع من الرقابة
البرملانية الن غياب الرقابة البرملانية والشعبية
استبداد محقق ال محالة وما يقوله النائب حق له
وفق الدستور وليس لدينا ما نخفيه”.
من جهة اخ��رى بني الوزير العزب ان احلكومة
بصدد عرض برنامج عملها على مجلس االمة خالل
االسابيع القليلة املقبلة.

