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تقدم النائب د.يوسف الزلزلة بالشكر 6
الى إدارة العالج باخلارج بوزارة الداخلية 
واملسؤولني والقائمني عليها، على جهودهم 
الرائعة وامللموس���ة في تعاملهم الراقي 
مع املواطنني واملراجعني كافة، وهذا كله 
بفضل من اهلل ثم بتوجيهات من وزير 

الداخلية الشيخ جابر اخلالد.

الزلزلة يشكر »العالج بالخارج«

دمش����ق � كون����ا: اعتبر نائب 
رئيس جلن����ة الصداقة البرملانية 
الكويتية � السورية النائب د.محمد 
الثنائية بني  العالق����ات  احلويلة 
الكويت وس����ورية منوذجا لبناء 
عالق����ات عربية � عربي����ة متينة 
الت����ي  التحدي����ات  ملواجه����ة كل 
العربية. وقال  تتعرض لها األمة 
احلويلة خالل مشاركته في امللتقى 
اإلعالمي الكويتي � السوري األول 
الذي بدأت أنش����طته في دمش����ق 
امس »ان امللتقى يعقد في ظروف 
عاملية معق����دة تتطلب من العرب 
توحيد صفوفهم«، مشددا على ان 
الكويت تعمل من اجل دعم العمل 
العربي املشترك ونصرة قضايا األمة 
العربية واإلسالمية العادلة. ودعا 
الى تأسيس منظومة إعالمية عربية 
موحدة »من أجل إيصال وجهات 
النظر العربية حي����ال كل قضايا 
املنطقة والدفاع عن قضايانا العادلة 

والتعاون بني البلدين الش����قيقني 
قيادة وشعبا واصفا هذه العالقات 
بأنها متميزة وتستمد قوتها وعمقها 
من الوعي الواضح بالهوية العربية 
واالميان الكامل باملصير املشترك. 
وقال ان امللتقى االعالمي يأتي في 
إطار العالقات املتميزة بني الكويت 
وسورية وصورة للديبلوماسية 
الت����ي يتع����ني علينا  الش����عبية 
كبرملاني����ني تعزيزها بني البلدين 
الشقيقني والبلدان العربية األخرى. 
من جانبها قالت النائبة مبجلس 
الش����عب الس����وري هند الطريف 
ان امللتق����ى اإلعالم����ي الكويتي � 
الس����وري يأتي في إطار اللقاءات 
بني البلدين وفي مختلف املجاالت 
والتي من شأنها فتح آفاق جديدة 
للتحاور بني البرملانيني واإلعالميني 
واالقتصاديني بفكر منفتح وبناء 
لبنة جديدة ف����ي صرح العالقات 

املتميزة بني البلدين.

وإعادة توحيد الصف العربي مبا 
يخدم قضايا األمة ويعزز مكانتها«. 
وأضاف ان الكويت سعت بكل ما 
متلك من جهد ونفوذ للعمل على حل 
اخلالفات العربية � العربية ورأب 
الصدع. وأكد عمق عالقات االخوة 

علي إبراهيم العلي »ان قمة الكويت 
االقتصادية كانت بحق قمة املصاحلة 
العربية حيث قام صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بدور 
مهم وأساسي في هذه املصاحلة التي 
كان لها األثر الكبير في لم الشمل 

وفي مقدمتها القضية الفلسطينية 
التي نعتبرها في الكويت القضية 
االولى واألزلي����ة والقضية األم«. 
من جهته، قال رئيس جلنة االخوة 
البرملاني����ة الس����ورية � الكويتية 
النائب مبجلس الشعب السوري 

د. محمد احلويلة متوسطا احلضور في امللتقى

أجرى مركز اجتاهات للدراسات 
والبح���وث ال���ذي يرأس���ه خالد 
املضاحكة حتليال ملضمون خطابي 
رئيس���ي الس���لطتني التشريعية 
والتنفيذية في ختام دور االنعقاد 
العادي الثاني من الفصل التشريعي 

الثالث عشر.
وجاء في حتليل املركز للخطابني 
ان اخلطابني متفائالن مبس���تقبل 
افضل للعالقة بني السلطتني، حيث 
تناول رئيس مجلس األمة جاسم 
التش���ريعية  اخلرافي اإلجنازات 
الت���ي حتققت ف���ي دور االنعقاد، 
وتوضيح املنطلقات التي يتوجب 
على أطراف العمل السياسي املضي 
فيها بهدف تطوير مستوى املمارسة 
الدميوقراطية بالبالد، فيما اشتمل 
خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد على العديد من 
األحداث التي تتعلق بأداء احلكومة 
املاضي���ة ومواجهة  الفترة  خالل 
التحديات بالعمل املش���ترك خالل 

املرحلة املقبلة.
ويكش���ف حتليل األفكار التي 
اشتملت عليها الكلمتان عن وجود 
نوع من االتفاق على مبادئ محددة 
والتشديد عليها أبرزها نقد الذات، 
الس���لطتني  التعاون بني  وأهمية 
التشريعية والتنفيذية، ألن التعاون 
بني احلكومة واملجلس هو ضمانة 
الستقرار الوضع السياسي داخل 

البالد.
تش���ير بيانات اجلدول رقم 1 
الى ان خطاب سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد الذي 
ألقاه مبناسبة اختتام دور االنعقاد 
العادي الثاني من الفصل التشريعي 
الثالث عشر ملجلس األمة، قد ركز 

علينا القيام به وأغفلناه وما قمنا 
به ولكن دون املستوى املطلوب، 
وذلك دون شك ال يخص املجلس 
وحده، ب���ل احلكومة كذلك والتي 
يتعني عليها حتسني أدائها وتنفيذ 
برنامج عملها بالفاعلية واجلدية 
املطلوبة وااللتزام بتطبيق القانون 
والتفاعل االيجابي مع املتطلبات 
الرقابية ملجلس االمة، بينما كان 
املستهدف االساسي من التوصية 
التي أصدرها اخلرافي خالل خطابه 
وال���ذي حث فيها على تقبل وفهم 
مبادئ الدميوقراطية كال من اعضاء 

السلطتني.
وعلى صعيد القراءة االجمالية 
للبيانات الكمية التي وردت في 
كال اخلطابني كما يوضحها اجلدول 
السابق، يتبني ان التوصية التي 
غلبت عليهما كانت الدعوة الى نقد 
الذات بني احلكومة واملجلس، حيث 
جاء ذلك في الترتيب االول بنسبة 
25% في حني جاءت توصية العمل 
على مواجهة التحديات املستقبلية 
بالعمل املشترك في الترتيب الثاني 
بكال اخلطابني بنسبة 16.6% بينما 
جاءت باقي التوصيات في نفس 
الترتيب »الثالث« وبنسبة %8.3 
وهي توصيات خاصة بالسعي 
الوطنية  التحدي���ات  لتحقي���ق 
املس���تهدفة واالس���تفادة م���ن 
مبادئ الدميوقراطية وحتس���ني 
البرامج  االداء احلكومي وتنفيذ 
احلكومية بفاعلية وجدية اضافة 
الى الت���زام احلكوم���ة بتطبيق 
القان���ون والتفاع���ل االيجاب���ي 
الرقابية للمجلس  للمتطلب���ات 
الرسالة االعالمية  النيابي وأداء 

مبهنية وموضوعية.

لالستجوابات املقدمة من النواب، 
اضافة الى االجابة على التساؤالت 
املطروحة من أعضاء البرملان في 
نفس الترتيب »الثاني« بنسبة %20 

لكل منهما.
الكلية  الق���راءة  وعلى صعيد 
ملا ورد في سياق اخلطابني تشير 
البيانات الكمية للجدول السابق الى 
ان أبرز السمات التي متيز بها األداء 
احلكومي خالل دور االنعقاد العادي 
الثاني من الفصل التشريعي الثالث 
عشر ملجلس األمة، كانت التعاون مع 
نواب املجلس سلبا وإيجابا، حيث 
جاء ذلك في الترتيب األول وبنسبة 
21.4% بينما جاءت 3 سمات أخرى 
الترتيب »الثاني« وهي  في نفس 
تنفيذ البرامج واألهداف التنموية 
والسعي لتحقيق املصلحة العامة 
والتقدم مبشاريع القوانني بنسبة 
14.3%، بينما جاءت باقي السمات في 
الترتيب الثالث وبنسبة متساوية 

مقدارها %7.1.
ومن املالحظ على نتائج اجلدول 
السابق الذي يشير الى تقييم األداء 
احلكومي في كال اخلطابني، ان تقييم 
الرئيس اخلرافي جاء في س���ياق 
تعديد االجن���ازات الكلية ألعضاء 
مجلس األمة واحلكومة معا، وذلك 
خالل إشارته لالختصاص التشريعي 
للمجلس قائال: ان عدد االقتراحات 
مبش���روعات القوانني املقدمة من 
األعضاء بلغ���ت 196 اقتراحا، كما 
بلغ عدد مشروعات القوانني املقدمة 
من احلكومة 42 مشروعا، وقد أجنز 
املجلس منها 46 قانونا مما يشير 
بدوره الى ان اجمالي االقتراحات 
القوانني خالل تلك  مبش���روعات 
الدورة قد بلغ 238 اقتراحا، تقدم 

وروح الفريق الواحد، لقد ش���هد 
قدرا من التميز واالجناز حني ساد 
التعاون واملمارسة الدميوقراطية 
السليمة، ولكنه شهد كذلك ولالسف 
الشديد قدرا من التأخير والتعطيل 
حني خرجت بعض املمارسات عن 
الداخلية فيما  الدستور والالئحة 
أدت اخرى الى تعثر التعاون بني 

السلطتني«.
وفيما يخص باقي السمات التي 
اتصف بها االداء البرملاني أش���ار 
الرئيس اخلرافي الى خمس سمات 
اخرى جاءت ف���ي نفس الترتيب 
»الثاني« وبنسبة متساوية بلغت 
14.3% لكل منهما، وهي: ممارس���ة 
الدور الرقابي وتشكيل جلان مؤقتة 
ودائمة وتنفيذ مهام اللجان بفاعلية 
وممارسة االختصاص التشريعي 
واخل���روج أحيانا عن الدس���تور 

والالئحة الداخلية.
تشير بيانات اجلدول السابق 
الى ان خطاب سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء قد ركز 
على اربع توصيات كانت أبرزها: 
حث احلكومة واملجلس على مواجهة 
التحديات بالعمل املشترك البناء، 
حيث جاءت التوصية السابقة في 
الترتيب االول بنسبة 40% بينما 
جاء في سياق باقي اخلطاب ثالث 
توصيات اخرى تساوت في الترتيب 
وفي النسبة، اذ جاءت كل منها في 
الترتيب الثاني وبنسبة 20% وكانت 
السعي لتحقيق التحديات الوطنية 
املستهدفة، ونقد الذات بني احلكومة 
واملجلس، وأداء الرسالة االعالمية 

مبهنية وموضوعية.
وفي مقابل أربع توصيات التي 
اشار اليها رئيس مجلس الوزراء 

نفس الترتيب »األول« وهي ممارسة 
الدور الرقابي للمجلس، وعمله على 
إيجاد حلول وتصورات للقضايا 
املختلفة، واصداره لتوصيات بشأن 
العرائض والشكاوى، وتعاونه مع 
احلكومة إلجناز عدد من القوانني 
التي تقدمت بها، حيث حصل كل 
بند من البنود السابقة على نفس 
النسبة كما ورد في سياق اخلطاب 

وهي %25.
ويالحظ على خطاب سموه، انه 
أش���ار الى التعاون بني السلطتني 
بالص���ورة اإليجابية فقط، حيث 
وصف هذا التعاون باإليجابي مشيرا 
خالل خطابه بقوله »ان احلكومة 
امتثلت القتراحات أعضاء املجلس 
التعاون  إميانا منه���ا بض���رورة 
اإليجاب���ي لتعزي���ز ثوابت العمل 
املقابل االجنازات  املشترك«. وفي 
البرملانية التي اشير اليها في خطاب 
سموه خالل تقييمه لألداء البرملاني 
بدور االنعقاد والتي بلغ تعدادها 4 

بنود فقط ذكر الرئيس اخلرافي
في خطابه على 6 س���مات ركز 
التعاون بني السلطتني  فيها على 
»املجلس م���ع احلكومة« س���لبا 
وايجابا، حيث جاء ذلك في الترتيب 

االول بنسبة %28.5.
ويالحظ على الس���مة السابقة 
التي متيز بها االداء البرملاني كما 
ورد في خط���اب رئيس املجلس 
النيابي، انه عرض اجلانب السلبي 
واجلانب االيجابي من التعاون بني 
السلطتني معا خالل الفترة سالفة 
الذكر بقوله »ان دور االنعقاد الذي 
نختتمه اليوم لم يكن في كل اوقاته 
املشهد الذي نتطلع ويتطلع اليه 
الشعب الكويتي من التآلف والتعاون 

منها نواب املجلس بنسبة %82.35 
بواقع 196 اقتراحا، في حني بلغت 
نسبة االقتراحات التي تقدمت بها 
احلكومة 17.6% بواقع 42 اقتراحا، 
بينما أجنز املجلس النيابي %19.3 
اقتراحات مشروعات  من اجمالي 

القوانني بواقع 46 قانونا فقط.
وفيما يتعلق باألسئلة النيابية 
ذكر اخلرافي خالل خطابه: انه من 
اجمالي عدد االسئلة البرملانية التي 
قدمت خ���الل دور االنعقاد الثاني 
من الفصل التشريعي الثالث عشر 
والتي بلغ تعدادها 961 سؤاال أجاب 
الوزراء عن 593 سؤاال منها وذلك 
بنسبة 61.7% في حني لم تتم االجابة 
عما نس���بته 38.3% م���ن اجمالي 

االسئلة البرملانية.
تشير بيانات تقييم مجلس األمة 
في اجل���دول رقم 2 الى ان خطاب 
سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس ال���وزراء قد ركز بش���كل 
متس���او على 4 بنود، فيما يخص 
تقييمه ألداء مجلس األمة خالل دور 
االنعقاد. حيث جاءت جميعها في 

أورد رئيس مجلس االمة جاس���م 
اخلرافي 6 توصيات، حيث ش���دد 
على أهمية العمل على نقد الذات 
بني احلكومة وأعضاء املجلس قائال: 
اننا بحاجة ماسة لنقد الذات ووقفة 
صادق���ة مع النف���س نراجع فيها 
بتجرد وموضوعية ما قمنا به في 
دور االنعقاد املنقضي وما كان يجب 
علينا القيام به وأغفلناه وما قمنا 
به، وذلك دون شك ال يخص املجلس 

وحده، بل احلكومة كذلك.
التوصي���ة  حصل���ت  وق���د 
الس���ابقة على الترتيب االول من 
اجمالي التوصي���ات التي أوردها 
رئيس مجل���س األمة في خطابه، 
وذلك بنسبة 28.6% بينما جاءت 
التوصيات اخلم���س االخرى في 
نفس الترتي���ب »الثاني« وبنفس 
النس���بة بلغت 14.3% ودارت تلك 
التوصيات كم���ا وردت باجلدول 
السابق حول االستفادة من مبادئ 
االداء  الدميوقراطي���ة وحتس���ني 
احلكومي وتنفيذ البرامج احلكومية 
بفاعلية وجدية والتزام احلكومة 
بتطبيق القانون والتفاعل االيجابي 
للمتطلبات الرقابية للمجلس من 

قبل احلكومة.
ويالحظ من اجمالي التوصيات 
الس���ت التي حث عل���ى تنفيذها 
انه���ا طالبت  الرئي���س اخلرافي 
احلكومة بتحمل مسؤولياتها في 
خمس توصيات بشكل مباشر ذكرت 
فيها كلمة »احلكومة« مباشرة خالل 
خطابه بقوله: أؤك���د اننا بحاجة 
ماس���ة لنقد الذات ووقفة صادقة 
م���ع النفس نراجع فيه���ا بتجرد 
وموضوعية وما قمنا به في دور 
االنعق���اد املنقضي وما كان يجب 

»اتجاهات للدراسات« يحلل مضامين خطاب الرئيسين في ختام دور االنعقاد

الخرافي رّكز على التفاعل اإليجابي الحكومي مع الرقابة النيابية مرة واحدة
ناصر المحمد شدّد على مواجهة التحديات بالعمل المشترك مرتين 

جدول رقم 1 ـ تقييم األداء الحكومي في كال الخطابين
خطاب رئيس 
مجلس الوزراء

خطاب رئيس 
اإلجماليمجلس األمة

%تكرار%تكرار%تكرار

222.200214.3تنفيذ البرامج واألهداف التنموية

111.1120214.3التقدم مبشاريع القوانني

111.10017.1االستماع ملالحظات املجلس بعناية

111.10017.1تقبل النقد البناء

111.10017.1االستجابة لالقتراحات

222.200214.3السعي لتحقيق املصلحة العامة

111.1240321.4التعاون مع نواب املجلس

االستجابة لالستجوابات املقدمة
0012017.1من النواب

0012017.1اإلجابة عن تساؤالت النواب

9100510014100اإلجمالي

جدول رقم )2( ـ تقييم أداء مجلس األمة في كال الخطابين
خطاب رئيس 
مجلس الوزراء

خطاب رئيس 
االجماليمجلس األمة

%تكرار%تكرار%تكرار
125114.3218.2ممارسة الدور الرقابي
ايجاد حلول وتصورات 

1250019.09للقضايا املختلفة

اصدار توصيات بشأن 
1250019.09العرائض والشكاوى

تشكيل جلان مؤقتة 
00114.319.09ودائمة

تنفيذ مهام اللجان 
00114.319.09بفاعلية

ممارسة االختصاص 
00114.219.09التشريعي

اخلروج أحيانا عن 
00114.319.09الدستور والالئحة الداخلية

التعاون بني السلطتني 
125228.5327.2»املجلس مع احلكومة«

4100710011100االجمالي

جدول رقم 3 ـ التوصيات التي وردت في كال الخطابين

التوصيات/   نوعية الخطاب
خطاب رئيس 
مجلس الوزراء

خطاب رئيس 
االجماليمجلس االمة

%تكرار%تكرار%تكرار
مواجهة التحديات بالعمل املشترك 

24000216.6البناء

السعي لتحقيق التحديات الوطنية 
1200018.3املستهدفة

00114.318.3االستفادة من مبادئ الدميوقراطية
120228.6325نقد الذات بني احلكومة واملجلس

00114.318.3حتسني االداء احلكومي
تنفيذ البرامج احلكومية بفاعلية 

00114.318.3وجدية

00114.318.3التزام احلكومة بتطبيق القانون
التفاعل االيجابي للمتطلبات 

00114.318.3الرقابية للمجلس من قبل احلكومة

اداء الرسالة االعالمية مبهنية 
1200018.3وموضوعية

5100710012100االجمالي

خالد املضاحكة

على عدد اإلجنازات التي حققتها 
احلكومة خالل تقييمه ألدائها داخل 
البرملان في الفترة س���الفة الذكر، 
مشيرا الى 7 اجنازات، ومركزا على 
عنصرين مهمني جاءا في السياق 
الكلي للخطاب، وحصال على نفس 
الترتيب )األول( وهما: ان احلكومة 
عملت على تنفيذ البرامج واألهداف 
التنموية وسعت لتحقيق املصلحة 
العامة للبالد، مبا يعود بالنفع على 
الوطن واملواطن، حيث حصل كل 
منهما على نسبة 22.2%، بينما جاء 
تقييمه متساويا في باقي املجهودات 
التي أقدمت عليها احلكومة خالل تلك 
الفترة، حيث حصل تقدم احلكومة 
القوانني واالس���تماع  مبش���اريع 
ملالحظات املجلس النيابي بعناية، 
وكذا تقبل النقد البناء من أعضائه، 
واالستجابة لالقتراحات والتعاون 
اإليجابي مع أعضاء املجلس على 
الترتيب الثاني وبنسب متساوية 

بني اجلميع بلغ مقدارها %11.1.
وف���ي مقابل ذك���ر االجنازات 
احلكومية التي أشير اليها بخطاب 
سموه خالل تقييمه لألداء احلكومي 
برملانيا، والتي بلغت 7 بنود أشار 
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
في تقييمه لهذا األداء الى 4 سمات 
فقط للحكوم���ة، الفتا اليها خالل 
خطابه في تقييمه لهذا األداء الى 4 
سمات فقط للحكومة، مشيرا اليها 
خالل خطابه الذي ألقاه، ومحددا 
إياها بالتعاون احلكومي مع نواب 
املجلس سلبا وإيجابا – كما سيشار 
لذلك في اجل���دول التالي – حيث 
جاء ذلك في الترتيب األول بنسبة 
40%، في حني جاءت سمات تقدم 
احلكومة مبشاريع قوانني واالمتثال 

الحويلة: العالقات الكويتية ـ السورية نموذج يحتذى

إنشاء مركز ألمراض الحساسية في األحمدي
وفي اقتراح ثان قال احلويلة نظرا لكثرة عدد املراجعني 
من سكان محافظتي االحمدي ومبارك الكبير لعيادة مركز 
الراشد للحساسية ونظرا للمعاناة الشديدة التي يتك���بدها 
هؤالء املراجعون في التنقل لهذه العي���ادة من محافظتي 
األحمدي ومبارك الكبير البعيدتني نسبيا عن موقع املركز، 
ونظرا لوجود مستشفى واحد باحملافظتني وتسهيال لإلخوة 

املواطنني املراجعني لهذا املركز اقترح اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لفتح مركز ألمراض احلساسية في محافظة األحمدي.

وأك����د النائب د.محمد احلويلة ان الرعاية الصحية في 
وقتنا احلالي تعتمد اعتمادا كبيرا على الكشف املبكر عن 
االم����راض ومنع مضاعفاتها ومن ش����أن ذلك التأثير على 
حياة األفراد، علما ان اهمال هذا االمر يكلف الدول الكثير 

من االعباء، لذا فإن الدول املتقدمة تسعى الى وضع برامج 
متكاملة لفحص األفراد للكشف املبكر عن األمراض األكثر 

شيوعا في املجتمعات.
واقترح احلويلة وضع برنامج صحي متكامل جلميع 
افراد املجتمع يسعى الى الكشف املبكر عن االمراض وفق 

املعايير املعتمدة عامليا.

يغادر النائب عبدالرحمن العنجري غدا 
الثالثاء البالد متوجها الى اخلارج لقضاء 

العطلة الصيفية برفقة العائلة.
ويعتذر النائب عن عدم استقبال رواد 
ديوانيته خالل هذه االجازة التي تستمر 
ش���هرا واحدا على أن يعاود استقبالهم 

خالل شهر رمضان املبارك.

العنجري يغادر البالد في إجازة خاصة


