
مجلس األمة
الثالثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢

12

وزارة  وكيــل  أكــد 
الدولــة لشــؤون مجلس 
األمــة بالتكليــف د.أحمد 
بــراك الهيفــي، أن النطق 
الســامي، الذي ألقاه سمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمــد اجلابــر الصباح، 
نيابــة عن املقام الســامي 
صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح، حفظه اهللا ورعاه، 
فــي دور االنعقــاد األول 
للفصل التشريعي السابع 
عشر ملجلس األمة، يشكل 
خارطــة طريق لســلطات 
الدولة وتوجيهات سامية 
للشــعب الكويتــي الكرمي 
لاللتفــاف حــول قيادتــه 
السياسية واحلذر من الفنت 
ومــن التداعيات اخلطيرة 
والصراعــات  للنزاعــات 

الدولية.
إن  د.الهيفــي  وقــال 
الدراسة التي قامت بإعدادها 
هــدى املطيــري رئيــس 
قسم الدراسات السياسية 
واإلعالمية بقطاع البحوث 
ونظم املعلومات، والباحثة 
حنان راشد الشعيبي، بينت 
أن وثيقــة العهــد اجلديد 
تضمنــت ثالث مبــادرات 
غيــر مســبوقة، األولــى 
توجيه املواطنني إلى مراقبة 
ومتابعة أعضــاء مجلس 
األمة، وذلك بهدف تفعيل 
املشــاركة الشــعبية فــي 
عملية صنع القرار ومراقبة 
األداء البرملاني واحلكومي. 
والثانية توجيه احلكومة 
لتبنــي نظــام «املراجــع 
اخلفي» و«املبلغ السري» 
ملراقبــة أداء العاملــني في 
القطاع احلكومي لعملهم. 
الثالثة توجيه  واملبــادرة 
الرســمي  جهــاز اإلعــالم 
باعتبــاره ملــكا للمواطن 
وليــس ملــكا للحكومــة، 
لعقــد نــدوات وملتقيات 
شعبية الستعراض كل ما 
يعرض فــي مجلس األمة 
أو في مجلس الوزراء من 
مشــاريع وقــرارات تهــم 
املواطنني ملناقشتها ومتابعة 
تنفيذها. ومضى د.الهيفي 
قائال: إن خطاب سمو ولي 

الدولة، واحترام  وقوانني 
صالحيات واختصاصات 
الدســتورية وعدم  األمير 
االعتــراض عليها أو حتى 
التشــكيك فيها باعتبارها 
من صميم إطالقات أعمال 
السيادة. وأوضح د.الهيفي 
مسؤوليات املواطنني، كما 
جاء في اخلطاب السامي:

٭ املشــاركة فــي متابعة 
ومراقبــة أعضــاء مجلس 

األمة.
٭ احلفــاظ علــى وحــدة 
الفــنت  مــن  املجتمــع 
والعنصريــة والتحديات 

اخلارجية. 
٭ مواجهــة دعــاة الفرقة 
واحــدا  صفــا  والفتنــة 

كالبنيان املرصوص. 
أما عن مسؤولية أعضاء 
السلطة التشريعية، فقال 
التوجيهــات  الهيفــي إن 
تلــك  حــددت  الســامية 
املســؤوليات بهدف متكني 
النــواب مــن أداء الواجب 
الوطنــي والوفاء بالعهود 
أثناء احلمالت االنتخابية، 
فكــرر توجيهــه الســامي 
للحكومة للقيــام بدورها 
التاريخــي غير املســبوق 
بعدم التدخــل في اختيار 
رئيس املجلــس وأعضاء 
اللجان، وكانت التوجيهات 
الســامية ألعضاء مجلس 

األمة، هي:
٭ عدم تكرار ما حدث من 
قبــل في إضاعة جلســات 

املجلس.
٭ متكني املجلس من عقد 

جلساته.
٭ احلــرص على حضور 
اجتماعات جلان املجلس.

٭ االبتعاد عــن املهاترات 
واملشاجرات واخلروج عن 

أدب احلوار. 
٭ التركيــز علــى الــدور 
الرقابي مــع تفعيل دوره 

التشريعي.
٭ ترتيب أولويات املرحلة 
القادمة ليكون في صدارتها 
التنمية الشاملة ال ملفات 
واملخالفــني  املتطاولــني 
واخلارجني على القانون.

٭ إصــدار القوانــني التي 
جتســد الوحــدة الوطنية 

وحتقــق رغبات املواطنني 
وتطلعاتهم. 

٭ عدم املزايدة أو املساومة 
على القوانني التي تتعلق 

مبصالح البالد وأمنها.
وقال د.الهيفي إن اخلطاب 
الســامي حدد مسؤوليات 
أعضاء السلطة التنفيذية 
وإطار برنامج عملها. وأعلن 
سموه عن متابعة ومحاسبة 
احلكومة عن تنفيذه، قبل 
أعضاء املجلس، فيما يلي:

٭ التركيــز علــى العمــل 
امليداني لتلمس احتياجات 

املواطنني.
٭ وضع خطة استراتيجية 
وصــوال إلــى «احلوكمــة 

الرشيدة»
٭ برنامــج عمــل يحقــق 

اإلصالح.
٭ تبني «املراجع اخلفي» 

و«املبلغ السري».
٭ تطبيق القانون بكل حزم 

على املخالفني له.
وأوضح وكيل وزارة شؤون 
األمــة بالتكليف  مجلــس 
د.أحمد الهيفي أن اخلطاب 
الســامي حدد مسؤوليات 
مشتركة ألعضاء السلطتني 
التشــريعية والتنفيذية، 

وهي:
٭ احترام الدستور.

٭ عدم تدخل ســلطة في 
عمل سلطة أخرى.

٭ عدم تخلي ســلطة عن 
أداء واجبها لسلطة أخرى. 
بالشــباب  االهتمــام  ٭ 

وتأهليهم. 
٭ االهتمام باملتقاعدين.

٭ احملاســبة على اإلهمال 
والتقصيــر والتفريط في 
مصالح الوطن واملواطنني.
٭ البعــد عــن الصراعات 
واألهــواء والشــهوات أو 
االنشغال بصغائر األمور 
والتركيــز علــى مــا ينفع 

البالد والعباد.
ودعا الهيفي إلى ترجمة 
وثيقة العهــد اجلديد إلى 
برنامــج عمــل لســلطات 
الدولة، باعتباره إرشــادا 
ومتابعة ورســالة موجهة 
من القيادة السياســية ملا 
ســيكون عليــه العمل في 

املرحلة املقبلة.

أحمد الهيفي: ٣ مبادرات غير
مسبوقة في النطق السامي

وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس األمة بالتكليف أعّد قراءة حتليلية لوثيقة العهد اجلديد

د.أحمد الهيفي

العهد وضــع اجلميع أمام 
مســؤولياتهم للبــدء في 
النهوض بالكويت وحتقيق 
اإلصالح الشامل في جميع 
املجــاالت. وأكــد د.الهيفي 
أن اخلطاب الســامي ليس 
خطابا تاريخيا فحســب، 
بــل صنفــه ســمو ولــي 
العهد عن حق بأنه وثيقة 
العهد اجلديد الذي انطلق 
باخلطاب التاريخي للقيادة 
السياســية في ٢٢ يونيو 
املاضي، وهو وثيقة العهد 
اجلديد في حتديده للمهام 
واملســؤوليات للمواطــن 
ولسلطات الدولة، فضال عن 
آليات احملاسبة واملساءلة 
عن أي تقصير وخلل تبدأ 
من املواطــن ألداء أعضاء 
فـ«املراجــع  الســلطتني، 
اخلفي» و«املبلغ السري» 
في األجهزة احلكومية إلى 
رقابــة مجلــس األمة على 
احلكومة، وتنتهي بإعالن 
سموه عن متابعة ومحاسبة 
احلكومة عن تنفيذ برنامج 
عملها قبل أعضاء مجلس 
األمة. وقــال وكيل وزارة 
األمــة  مجلــس  شــؤون 
بالتكليــف د.أحمد الهيفي 
إن اخلطاب الســامي الذي 
هو وثيقــة العهد اجلديد، 
هو في حقيقته برنامج عمل 
حدد مسؤوليات املواطنني 
وسلطات الدولة في املرحلة 
املقبلة، وقد أعلن بشــكل 
واضح أن اجلميع شركاء في 
حتمل املسؤولية وعملية 
البناء واإلصالح، وكل ذلك 
في إطار احترام الدستور 

رسائل

رسائل ووصايا القيادة للشعبالسلطة التنفيذيةالسلطة التشريعية

- االرتقاء باملمارسة التشريعية 
والُبعد عن إضاعة اجللسات مبهاترات 

ومشاجرات ورفع اجللسات قبل موعدها 
وااللتزام بأدب احلوار.

- االلتزام بحضور اللجان.
- تعزيز الدور الرقابي للمجلس وتفعيل 

دوره التشريعي.
- ترتيب األولويات.

- ضرورة احترام صالحيات 
واختصاصات األمير الدستورية.

- ممارسة السلطة التشريعية ملهامها 
بصدق وقيام أعضائها بأداء واجبهم 

الوطني.
- البعد عن تعطيل القوانني الوطنية 

وانحراف املجلس عن أداء دوره 
التشريعي.

- وضع خطة استراتيجية ببرنامج 
العمل وصوًال الى احلكومة الرشيدة.
- النزول الى القاعدة بهدف تلمس 

احتياجات املواطنني وحتقيق مطالبهم.
- دعوة احلكومة لتبني مبادرتي 

”املراجع اخلفي“ و“املبلغ السري“ وفق 
الضوابط القانونية.

- تطبيق القانون بكل حزم على 
املخالفني دون تهاون.

- توجيه اجلهاز اإلعالمي في احلكومة 
لعقد ملتقى بهدف اطالع وإشراك 

املواطنني ليكونوا طرفًا في املتابعة 
واملراقبة ألعمال املجلس واحلكومة.

- حتفيز املبادرات الشبابية واالهتمام 
باملتقاعدين ممن خدموا الوطن.

- تبني سمو ولي العهد شخصيا متابعة 
ومحاسبة احلكومة على تنفيذ برنامج 

عملها.

- الشكر والتقدير والعرفان على قيامهم 
بإحياء العملية االنتخابية بعد موتها 
وجتميل صورتها بعد تعكر صفاء 

وجهها.
- اإلشادة باملواطنني ووفائهم لوطنهم 

بحسن االختيار ملن ميثلهم.
- دعوة الشعب ملتابعة ومحاسبة النواب 
على تقصيرهم أو خروجهم عن املسلك 

الدميوقراطي السليم.
- دعوة لنبذ الفرقة والفتنة والتصدي 

لها ومواجهتها صفا واحدا كالبنيان 
املرصوص.

- التعاضد والتكاتف من ضمانات البقاء 
والوجود.
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- لقد كنتم أوفياء في ُحسن اختياركم.- نناشدكم أال تضيعوا تصحيح مسار املشاركة الوطنية.

- لن تتدخل احلكومة في عملية اختيار رئيس املجلس - لن نتدخل في اختيارات الشعب ملمثليه.
وأعضاء جلانه.

- إرادة الشعب باعتباره صاحب الكلمة املسموعة في تقرير - الشعب هو مرتكز غايتنا األولى واألخيرة.
مصيره.

- عليكم أال تسمعوا لدعاة الفرقة الفتنة والضرر بالوحدة - املشهد السياسي متزقه االختالفات.
الوطنية.

- اإلدارة احلكومية واملمارسة البرملانية أدتا إلى تذمر 
-  كفى ما قد أهدر من جهود وأوقات ثمينة.املواطنني.

- نحن أحوج ما نكون للحيطة واحلذر فاألزمات والتحديات 
- نعيش ظروفًا دقيقة وتقلبات إقليمية ودولية خطيرة.حتيط بنا من كل جانب.

- سوف نظل على الوعد والعهد أوفياء للوطن واملواطنني - ارتضينا بالدستور والدميوقراطية أساسًا ومنهجًا للحكم.
محافظني على الدستور.

توجيه املواطنني ملراقبة النواب واحلكومة لتبني نظام املراجع اخلفي واملبلغ السري

عقد ندوات شعبية تناقش ما يعرض في مجلس األمة أو احلكومة من مشاريع أو قرارات

محمد احلويلة جلمع املوظف بني الوظيفة 
والعمل في القطاع األهلي أو احلكومي

ال يجوز تنفيذ أي حكم قضائي ضد العضو
باحلبس أو أي عقوبة إال بعد أن يصبح احلكم باتًا

..ويقترح تخفيض ساعات العمل للموظفني
مبا ال يؤثر على خدمات املواطنني

تقدم النائب د. محمد 
احلويلة باقتراح بقانون 
بتعديــل بعــض أحكام 
بالقانون رقم  املرســوم 
(١٥) لسنة ١٩٧٩في شأن 
املدنية، ونصت  اخلدمة 

مواده على ما يلي:
املادة األولى:  تضاف 
مــادة جديــدة برقم (٢٦
مكــررا أ) إلى املرســوم 
بالقانون رقم (١٥) لسنة 
١٩٧٩ املشــار إليه نصها 
اآلتــي: «يجوز للموظف 
الوظيفــة  اجلمــع بــني 

والعمل في القطاع األهلي 
أو احلكومي بنظام املكافآت 
بعد إخطار جهة عمله بذلك 
العمــل وطبيعته على أن 
يتجنب تعارض املصالح 
بــني أنشــطته اخلاصــة 
ومصالح اجلهة احلكومية 
ومشروعاتها، وأن يتجنب 
كذلك كل ما من شــأنه أن 
يحقق بشكل مباشر أو غير 
مباشر منفعة أو فائدة أو 
مصلحة مادية أو معنوية 
لــه أو ألحــد أقاربه حتى 
الدرجــة الرابعــة، وعنــد 
مخالفتــه ذلــك يجــازى 

تأديبيا مع عــدم اإلخالل 
أو  املدنيــة  مبســؤوليته 
اجلزائية عند االقتضاء».

املــادة الثانيــة: يلغى 
البنــد (٣) من املادة (٢٥) 
والبند (أ) من املادة (٢٦) 
من املرسوم بالقانون رقم 
(١٥) لسنة ١٩٧٩املشار إليه. 
املــادة الثالثــة: علــى 
الــوزراء  رئيــس مجلس 
والوزراءـ  كل فيما يخصه 

ـ تنفيذ هذا القانون. 
املذكــرة  ونصــت 
لالقتــراح  اإليضاحيــة 
بقانــون بتعديــل بعض 
أحكام املرســوم بالقانون 

رقم (١٥) لســنة ١٩٧٩ في 
شأن اخلدمة املدنية، على 

ما يلي:
التــي  نظــرا لألعبــاء 
يتحملها املوظف احلكومي 
ورغبته في تعدد مصادر 
دخلــه، إال أن هناك بعض 
املواد في املرسوم بالقانون 
رقم (١٥) لســنة ١٩٧٩ في 
شأن اخلدمة املدنية متنعه 
من مزاولة أي عمل جتاري 
أو العمل لدى غيره حيث 
نصت املادة (٢٥) في البند 
(٣) املــراد إلغاؤه على أن 
يحظر على املوظف: (٣- أن 
يؤدي أعماال للغير مبرتب 
أو بدونهمــا  أو مبكافــأة 
ولو في غير أوقات العمل 
الرســمية إال بإذن كتابي 
من الوزيــر ويعتبر عدم 
احلصول علــى هذا اإلذن 
مبنزلة مخالفــة تأديبية 
املســاءلة).  تســتوجب 
املادة (٢٦)  وكذلك نصت 
في البند (أ) أيضا على أن 
يحظر على املوظف: (أ- أن 
يزاول األعمال التجارية أو 
الصناعية أو املهنية وذلك 
فيمــا عــدا احلــاالت التي 

يحددها مجلــس اخلدمة 
املدنية). 

ورغبــة فــي الســماح 
للموظف احلكومي مبزاولة 
األعمال اخلاصة أو العمل 
أو  الغيــر مبرتــب  لــدى 
مبكافــأة أو دونهمــا وفي 
غير أوقات العمل الرسمية 
علــى أال يتعــارض ذلــك 
مــع مصلحة جهــة العمل 
الرئيســة مــع ضــرورة 
اإلخطار قبل املزاولة وذلك 
ملساعدة املوظف في تنويع 
مصادر دخلــه في اإلطار 
املشروع له وجتنب الدخول 
في احملظورات، على أن تتم 
محاسبته تأديبيا في حال 
عدم إخطــاره جهة عمله 
بالعمــل لدى الغير أو في 
حال وجــود تعارض في 

املصالح مع جهة عمله.
لذا جاء هــذا االقتراح 
بقانــون بإضافــة مــادة 
جديــدة برقــم (٢٦ مكررا 
أ) إلى املرســوم بالقانون 
رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ املشار 
إليه وإلغاء البند (٣) من 
املادة (٢٥) والبند (أ) من 

املادة (٢٥).

تقــدم النائــب د.محمد احلويلة 
باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم لسنة ١٢ لسنة ١٩٦٣ في 
شأن الالئحة الداخلية ملجلس األمة، 

ونصت مواده على ما يلي:
٭ املادة األولى: يستبدل بنصوص 
املادتــني ٢٨، ٣٥ من القانون رقم ١٢

لســنة ١٩٦٣ املشار إليه النصوص 
اآلتية:

ـ مادة ٢٨: يختار مجلس األمة في 
أول جلسة له، وملثيل مدته، رئيسا 
ونائب رئيس من بني أعضائه، وإذا 
خال مكان أحدهما، اختار املجلس من 
يحل محله إلى نهاية مدته، ويكون 
االنتخاب في جميع األحوال باألغلبية 
املطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق 
هــذه األغلبية في املرة األولى أعيد 
االنتخاب بني االثنني احلائزين أكثر 
األصوات، فإن تســاوى مع ثانيهما 
غيره في عدد األصوات اشترك معهما 
فــي انتخاب املــرة الثانية، ويكون 
االنتخاب في هذه احلالة باألغلبية 
النسبية فإن تساوى أكثر من واحد 
في احلصول على األغلبية النسبية 
مت االختيــار بينهــم بالقرعة، على 
أن يكون التصويت علنيا بطريقة 

املناداة على األعضاء بأسمائهم.
ويــرأس اجللســة األولى حلني 
انتخاب الرئيس أكبر األعضاء سنًا.

ـ مادة ٣٥: يتم االنتخاب ملناصب 
مكتب املجلس بالتتابع، بالتصويت 
العلنــي عــن طريــق املنــاداة على 
األعضــاء بأســمائهم، وباألغلبيــة 
املطلقة، فإذا لم تتحقق هذه األغلبية 
أعيد االنتخاب للمرة الثانية ويكون 

الفوز فيها باألغلبية النســبية فإن 
تســاوى اثنــان أو أكثــر فــي هذه 
األغلبية مت اختيار أحدهما بالقرعة.
٭ املــادة الثانيــة: تضاف فقرة 
جديدة إلى نص املادة ٢٠ من القانون 
رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ املشار اليه نصها 

كاآلتي:
ـ مادة ٢٠ فقرة جديدة: «ال يجوز 
تنفيذ أي حكم قضائي ضد العضو 
باحلبس أو أي عقوبة مقيدة للحرية 

اال بعد أن يصبح احلكم باتا».
٭ املادة الثالثة: يلغى كل حكم 

يتعارض مع أحكام هذا القانون.
٭ املــادة الرابعــة: على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما 
يخصهـ  تنفيذ هذا القانون وينشر 
في اجلريدة الرسمية ويعمل به من 

تاريخ نفاذه.
املذكــرة االيضاحيــة  وجــاءت 
لالقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن 
الالئحــة الداخلية ملجلس األمة مبا 
يلي: جاءت الالئحة الداخلية ملجلس 
األمة لتنظيم مهام عضو مجلس األمة 
وحقوقه وواجباته، وتوضيح آلية 
العمل داخل مجلس األمة من خالل 
وضع أسس وقواعد للعمل البرملاني.
وقد أثبتت املمارسات البرملانية 
أن التصويــت العلني على منصب 
رئيس مجلس األمة واختيار مناصب 
مكتب املجلس وجلانه هو الطريق 
الفعلــي لبدايــة واضحة وشــفافة 

ونزيهة للعمل البرملاني.
ولتعزيز مبدأ الشفافية والعلنية 
في اختيار قيادة املجلس، وبحيث 

يكون كل عضو في موضع املسؤولية 
الكاملــة عن خياراتــه أمام ناخبيه 
وأمام ســائر املواطنــني، ولتحقيق 
املصلحــة العامة من خالل حســن 
سير السلطة التشريعية ككل، أعد 
االقتراح بقانون املرفق بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ١٢ لســنة ١٩٦٣

في شــأن الالئحة الداخلية ملجلس 
األمة، وقد نصت املادة األولى على 
أن: يستبدل بنصوص املادتني ٢٨، 
٣٥ من القانون رقم ١٢ لســنة ١٩٦٣

املشار إليه نصوص جديدة، بحيث 
جــاء في النــص املعــدل للمادة ٢٨

جعل أصل االقتراع لرئيس املجلس 
علنيا بطريق املناداة على األعضاء 
بأسمائهم (كقاعدة عامة)، ولتعزيز 
مبدأ العلنية تضمن نص املادة ٣٥
املســتبدل االقتراع الختيار أعضاء 
مكتب املجلس علنيا بطريقة املناداة 

على األعضاء بأسمائهم.
وتناولــت املادة الثانية من ذات 
االقتــراح إضافة فقــرة جديدة إلى 
نص املادة ٢٠ مــن القانون رقم ١٢

لسنة ١٩٦٣ املشار إليه حتقيقا لروح 
التعــاون والتوازن بني الســلطات 
التنفيذية والتشريعية والقضائية، 
فلكل من تلك السلطات صالحياتها 
التــي تســتطيع ممارســتها جتاه 
الســلطة األخرى، بحيث «ال يجوز 
تنفيذ أي حكم قضائي ضد العضو 
باحلبس أو أي عقوبة مقيدة للحرية 
اال بعــد أن يصبح احلكــم باتا» ما 
يزيل معه أي لبس أو غموض بتنفيذ 
األحكام القضائية في حق أحد أعضاء 
مجلس األمة طاملا أصبح حكما باتا.

تقدم النائب د.محمد الحويلة 
باقتــراح برغبة قــال في مقدمته: 
أظهرت دراسات عديدة أن تخفيض 
ساعات العمل اليومي للموظفين 
قد يكون لــه نتائج أكثر إيجابية 
بتحقيق إنتاجية أعلى وتحسين 
الخدمة، فقد أصــدرت العديد من 
الدول منها قطر واليابان ونيوزيلندا 
والسويد وهولندا وروسيا قرارات 
بتخفيض ســاعات العمل اليومي 
أو جعل أسبوع العمل أربعة أيام 
بدال من خمســة بهــدف النهوض 
بالكفاءة الوظيفية وزيادة إنتاجية 
الموظف، وأعطت خيــارات أكثر 
مرونة أمام الموظفين بما يراعي 
احتياجاتهم وظروفهم خصوصا 
الظــروف األســرية، كمــا أن ذلك 
يتيح للمرأة فرصا أكبر لتحقيق 
التوازن بين احتياجات ومتطلبات 
رعاية أســرتها وأطفالها من جهة 
ومتطلبات العمل من جهة أخرى، 
وذلك كله بما ال يؤثر على الخدمات 
المقدمة للمواطنين ومســتحقات 
الموظفين أو الخفض من أجورهم 

وترقياتهم.
وعليــه، فــإن ســاعات العمل 
الحالية والتشــدد فــي الحضور 
واالنصراف بدال مــن البحث عن 
المرونة يضعــف األداء الوظيفي 

للموظف، حيث سينصب تركيزه 
في الحضور واالنصراف وكيفية 
الحفاظ على النسبة المرصودة له 
في التقييم، وهذا ما يحصل حاليا 
في الدوائر الحكومية دون إيجاد 
حلول لكيفية تحفيز الموظف نحو 

أداء أفضل.
ونــص االقتراح علــى ما يلي: 
تخفيض ســاعات العمل اليومي 
للموظفين بما ال يؤثر على الخدمات 
المقدمة للمواطنين ومســتحقات 
الموظفين أو الخفض من أجورهم 
وترقياتهــم، وفتح خيــار العمل 
بنظام الدوام الجزئي وفقا لحاجة 
العمل وبناء على طلب من الموظف 

وبموافقة الجهة الحكومية.
ووجه النائب د.محمد الحويلة 
ســؤاال إلى وزير الصحة د.أحمد 
العوضــي، قال فــي مقدمته: يعّد 
مستشفى جابر صرحا طبيا عالميا 
متنوعا باختصاصاته وتجهيزاته، 
وهو األكبر في الشــرق األوســط 
وكان من المتوقع أن يغطي منطقة 
مبــارك الكبير الصحيــة بجميع 
مناطقها  ولكن صدر قرار وزاري 
يقضي باعتماد المناطق السكنية 
التي سيقدم مستشفى جابر األحمد 
الخدمــة الصحيــة للمواطنيــن 
القاطنين بها هي (جنوب السرة، 

مشــرف، غــرب مشــرف، بيــان، 
المـســـايل، أبو فطيرة، المسيلة، 
الفنيطيــس، وأبــو الحصانيــة) 
وتجاهل القرار مناطق ذات كثافة 
سكانية عاليـــة وأقرب جغرافيا 
مثل منطقة ضاحية صباح السالم 
والقرين والقـصور والعدان وباقي 

مناطـق مـحافظة مبارك الكبير.
وطالب تزويده وإفادته باآلتي:
(١) لمــاذا لــم تضــف منطقة 
ضاحيــة صبــاح الســالم وباقي 
مناطق محافظة مبارك الكبير ضمن 
المناطق الســكنية التي ســيقدم 
مستشــفى جابر األحمــد الخدمة 
الصحية للمواطنين القاطنين بها؟
(٢) ما األســس التــي اعتمدت 
عليها وزارة الصحــة في تحديد 
المناطــق؟ هــل هــي جغرافيا أم 

بالكثافة السكنية؟ 
(٣) هل شــكلت لجنة لتحديد 
المناطق التي يشــملها مستشفى 

جابر بالخدمات الصحية؟
إذا كانت اإلجابة باإليجاب يرجى 
تزويــدي بقــرارات هــذه اللجنة 
وتوصياتهــا وعلــى أي أســاس 
تمت هذه التوصيات باعتماد هذه 
المناطق وتجاهل المناطق األقرب؟ 
وإذا كانت اإلجابة بالنفي فما الجهة 
التي اوصت باعتماد هذه المناطق؟

على أن يكون العمل بنظام املكافآت

د. محمد احلويلة

يتم انتخاب مناصب مكتب مجلس األمة بالتتابع وبالتصويت العلني


