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مؤشر »اتجاهات« السياسي يرصد في دراسة شاملة أبرز الملفات التي تواجه الوزراء في دور االنعقاد المقبل

الوزارات الخدمية وراء 57.9% من المشكالت و»االقتصادية« 24.5% والسيادية %17.5

جدول رقم )1(: يوضح الملفات واالستجوابات المحتمل 
تقديمها في حق سمو رئيس الوزراء خالل دورة االنعقاد القادم وفق ما اعلن نيابيا

االستجوابات المحتملةعدد االستجوابات المحتملةالملفاتعدد الملفات
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ملف تنفيذ خطة التنمية
معاجلة ملف الوحدة الوطني

ملف الرياضة
تطبيق القوانني

ملف مشروع املفاعل النووي السلمي

ـ استجواب الرياضة2
ـ استجواب مشاريع التنمية

الثالث من حيث اجمالي عدد املشكالت التي تواجه احلكومة خالل 
دورة االنعقاد املقبل بنســــبة 7% وبواقع اربع مشــــكالت اساسية 
رصدها مؤشر »اجتاهات« السياسي من خالل الدراسة وحددها في 

االشكاليات التالية: 
- ارتفاع االسعار.

- هيئة سوق املال.
- قانون غرفة التجارة.

- اجناز قانون الشركات.
وعن االســـتجوابات احملتملة يتوقع ان يقدم في حق الهارون 
استجوابان لتستأثر وزارته بأكبر عدد من االستجوابات املتوقعة فيما 
يخص الوزارات ذات الطبيعة االقتصادية ويتمثل االستجواب االول 
في غالء االسعار في حال ثبت حتمل وزارته مسؤولية الغالء بينما 

يتمثل االستجواب املزمع الثاني حول قانون غرفة التجارة.
وتأتي وزارة الكهرباء واملاء التي يتقلدها الوزير بدر الشريعان 
في الترتيب الرابع بنسبة 5.3% بواقع ثالث مشكالت ميكن رصدها 

في اآلتي:
- مشاريع ومناقصات وزارة الكهرباء.

- التجاوزات املالية واالدارية في مناقصات ومشاريع الوزارة 
)عقود طوارئ 2007 - 2008(.

- اجراءات الصيانة فــــي محطات الزور، والصبية، والدوحة، 
والشعيبة.

وعن االستجوابات احملتملة يتوقع ان يقدم في حق الشريعان 
استجواب حال استمرار ازمة انقطاع التيار الكهربائي.

وجاءت وزارة الدولة لشــــؤون مجلس الــــوزراء التي يتقلدها 
الوزير روضان الروضان في نفس الترتيب الرابع مكرر بنســــبة 
5.3% بواقع 3 مشــــكالت وال يتوقع ان يقدم في حقه استجوابات 
مســــتقبلية وميكن رصد االشــــكاليات التي تواجهها وزارته في 

النقاط التالية:
- عدم تطبيق سياسة التكويت واالحالل.

- تعيينات ادارة الفتوى والتشريع.
ـ التعيينات في الهيئات التابعة ملجلس الوزراء.

وجاءت وزارتا األشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون البلدية 
التي يحمــــل حقيبتهما د.فاضل صفر في الترتيــــب الرابع مكرر 
بنسبة 5.3% بواقع ثالثة مشكالت أساسية يواجهها الوزير خالل 

دور االنعقاد املقبل ميكن حتديدهما في القضايا التالية:
ـ تنفيذ اجناز املشاريع التنموية.

ـ التعيينات في وزارتي األشغال والبلدية.
ـ جتاوزات البلدية )الترشيحات للمناصب القيادية(.

وال يتوقع أن يقدم في حقه استجوابات مستقبلية خالل دورة 
االنعقاد القادم.

وتأتي وزارة الصحة التي يحمل حقيبتها د.هالل الســــاير في 
الترتيب الرابع مكرر من حيث عدد املشكالت التي تواجهها الوزارات، 
االنعقاد املقبل حيث حصلت الوزارة على نسبة 5.3% من إجمالي 
املشكالت التي تواجها احلكومة وذلك بواقع ثالث مشكالت حقيقية 

مت حتديدها في اإلشكاليات التالية:
ـ اجناز مستشفى جابر وتطوير املستشفيات العامة.

ـ ملف العالج في اخلارج.
ـ هجرة األطباء للخارج وتردي اخلدمات الصحية.

وعن االستجوابات احملتملة يتوقع أن ُيقدم في حق الوزير الساير 
استجواب عن تردي اخلدمات الصحية والعالج في اخلارج.

وجاءت وزارة الدفاع التي يحمل حقيبتها النائب األول الشيخ 
جابر املبارك في الترتيب الرابع أيضا بنســــبة 5.3% وبواقع ثالث 

مشكالت أساسية تتمثل في اآلتي:
ـ التلوث البيئي.
ـ عقود التسليح.
ـ صفقة الرافال.

وفيما يخص االســــتجوابات احملتملة يتوقع ان يقدم في حق 
الوزير جابر املبارك الصباح استجواب واحد إن مت توقيع صفقة 

»رافال«.
وجاءت حقيبتا راشد احلماد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونيــــة ووزير العدل ووزير األوقاف في الترتيب الرابع مكرر 
بنسبة 5.3% بواقع ثالث مشكالت أساسية وال يتوقع أن يقدم في 
حقه استجوابات مستقبلية وميكن رصد اإلشكاليات التي تواجهها 

وزارتيه في النقاط التالية:
ـ إنشاء احملكمة اجلعفرية.
ـ كادر خبراء وزارة العدل.

ـ الوظائف اإلشرافية في وزارة األوقاف.
وجاءت وزارة اخلارجية التي يحمل حقيبتها الشــــيخ د.محمد 
الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء في الترتيب اخلامس بنسبة 
3.8% بواقع مشكلتني وال يتوقع أن يقدم في حق الوزير استجوابات 
مســــتقبلية وميكن رصد التحديات التي تواجه حقيبة اخلارجية 

في النقاط التالية:
ـ مساعدات صندوق التنمية والقرض الروسي.

جدول رقم )3(: يوضح عدد القضايا والتحديات واالستجوابات 
المحتملة التي سيواجهها الوزراء خالل دور االنعقاد المقبل

النسبة المئويةعدد القضايااسم الوزير
االستجوابات 

المحتملة
610.51موضي احلمود
58.771أحمد العبداهلل

58.771مصطفى الشمالي
58.771جابر اخلالد

472أحمد الهارون
471محمد البصيري
471محمد العفاسي

470أحمد الفهد
35.31هالل الساير

35.31بدر الشريعان
35.31جابر املبارك
35.30راشد احلماد
35.30فاضل صفر

35.30روضان الروضان
23.50محمد الصباح

5710011اإلجمالي

جدول رقم )2(: يوضح عدد المشكالت واالستجوابات المحتملة 

التي ستواجهها مختلف الحقائب الوزارية 

نوع الحقيبة الوزارية
عدد 

المشكالت
النسبة المئوية

االستجوابات 
المحتملة

1017.52احلقائب السيادية

3357.95احلقائب اخلدمية

احلقائب 
1424.54االقتصادية

5710011االجمالي

- جتنيس البدون.
- مزدوجو اجلنسية.

- منع الندوات.
وعن االستجوابات احملتملة يتوقع ان يقدم نواب في حق اخلالد 
استجوابا واحدا خالل دورة االنعقاد يتمثل في بعض البنود السابقة، 
وهو ما يعني تقدمي االســــتجواب الثالــــث بحق اخلالد في مجلس 

 .2009
وتوضح بيانات اجلدول السابق رقم )3( ان حقيبتي نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير التنمية ووزير االسكان 
الشــــيخ احمد الفهد تواجهان اربع مشكالت اساسية بنسبة 7% من 
اجمالي املشكالت التي تواجه احلكومة، حيث استحوذت حقيبتاه 
على الترتيب الثالث، ولم يعلن عن تقدمي اي اســــتجواب في حق 

الفهد ورصد املؤشر السياسي املشكالت التالية:
- متويل مشروعات خطة التنمية. 

- تنفيذ اخلطة السنوية وفق البرنامج الزمني.
- تقليــــص طابــــور الرعايــــة الســــكنية وتنفيــــذ املشــــاريع 

االسكانية.
- جتاوزات عقد املجلس االوملبي.

وحصلت وزارة املواصالت التي يحمل محمد البصيري حقيبتها 
الى جانب حقيبة وزارة مجلس االمــــة على الترتيب الثالث مكرر 
وبنفس النسبة الســــابقة 7% ويواجه البصيري اربع مشكالت في 

وزارته ميكن االشارة اليها في البنود التالية:
- جتاوزات مؤسســــة اخلطوط اجلوية الكويتية وخصخصة 

املؤسسة.
- جتاوزات مؤسسة املوانئ الكويتية.

- تطوير البريد.
- ملف شركات االتصاالت وهيئة االتصاالت واسعار املكاملات.

وعن االســــتجوابات احملتملة يتوقع ان يقدم في حق البصيري 
استجواب حول تعريفة خدمات االتصاالت ونقل االرقام.

وجاءت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل التي يترأسها د.محمد 
العفاســــي في نفس الترتيب وبالنسبة التي حصلت عليها وزارة 
املواصالت حيث جاء كل منهما في الترتيب الثالث بنسبة 7% وبنفس 
عدد املشكالت وعدد االستجوابات احملتملة حيث تواجه وزارته اربع 

مشكالت ميكن حتديدها في اآلتي:
- االزمة الرياضية. 

- مواجهة جتار االقامات والغاء نظام الكفيل.
- رقابة العمل النقابي.

- قوانني اجلمعيات التعاونية واملساعدات العامة واالجتار في 
البشر.

وفيما يخص االســــتجوابات احملتملة يتوقــــع ان يقدم في حق 
العفاسي استجواب عن عمل النقابات وفق ما اعلن.

وتبني بيانات اجلدول السابق رقم )3( ان وزارة التجارة والصناعة 
التي يحمل حقيبتهــــا احمد الهارون من اكثر الوزارات االقتصادية 
التي ستتعرض للمشكالت خالل دور االنعقاد املقبل حيث جاءت في 
الترتيب االول بالنسبة للحقائب ذات الطبيعة االقتصادية والترتيب 

التنمية واإلصالح على خلفية ملفات التعيينات في مناصب تربوية 
وأكادميية، حيث بلغت املشكالت التي تواجه وزارتيها 6 مشكالت 
أساسية متثل 10.5% من إجمالي املشكالت التي تواجه احلكومة والتي 
يبلغ تعدادها 57 مشــــكلة وقضية، وقد رصد »اجتاهات« املشكالت 

التي تواجه احلمود وهي كالتالي:
ـ عدم اجناز جامعة الشدادية.

ـ حتديد اجلامعات املعترف بها عامليا.
ـ التعيينــــات فــــي املناصب القياديــــة في التربيــــة واجلامعة 

والتطبيقي.
ـ تنفيذ ما ورد في اخلطة التنموية.

ـ تعديل في املناهج الدراسية.
ـ فصل التعليم التطبيقي عن التدريب.

وجاءت حقيبتا النفط واإلعالم برئاســــة الوزير الشــــيخ أحمد 
العبداهلل في الترتيب الثاني بنســــبة 8.77% من إجمالي املشكالت 
التي تعاني منها احلكومة وذلك بواقع 5 إشــــكاليات أساسية منها 
اثنتان تعاني منهما حقيبة اإلعالم و3 مشكالت أخرى تعاني منها 
حقيبة النفط وقد يواجه الشيخ احمد العبداهلل استجوابا بخصوص 
تعيني القيادات في النفط، ومت رصد التحديات التي تواجهها كل من 

احلقيبتني في النقاط التالية:
ـ تفعيل وتعديل قانون املرئي واملسموع.

ـ تفكيك وزارة االعالم.
ـ استثمارات القطاع النفطي.

ـ تعيني القيادات في مؤسسة البترول.
ـ التوظيف وحقوق العاملني في القطاع النفطي.

وجاءت وزارة املالية التي يحمل حقيبتها مصطفى الشمالي في 
الترتيب الثاني مكرر وبالنسبة نفسها التي حصدها الوزير الشيخ 
احمد العبداهلل من إجمالي املشكالت وذلك بنسبة 8.77% وبواقع 5 

مشكالت أساسية رصدها املركز وحددها في اإلشكاليات التالية:
ـ مواجهة التعدي على املال العام وأمالك الدولة.

- تفعيل تعديالت قانون املتعثرين.
- خسائر الهيئة العامة لالستثمار.

- مواجهة جتاوزات الشركة الكويتية لالستثمار.
- مواجهة مطالب النواب باسقاط فوائد القروض.

وعن االستجوابات احملتملة يتوقع ان يقدم نواب في حق الوزير 
مصطفى الشمالي استجوابا واحدا خالل دورة االنعقاد القادمة يتمثل 

مضمونه في جتاوزات االستثمارات اخلارجية.
وتشير البيانات باجلدول السابق الى ان وزارة الداخلية التي يحمل 
حقيبتها الفريق الركن م.جابر اخلالد من اكثر الوزارات الســــيادية 
تعرضا للمشكالت حيث جاءت وزارته في الترتيب االول من حيث 
الوزارات السيادية فقط وفي الترتيب الثاني مكرر من حيث اجمالي 
عدد املشكالت التي ستواجه احلكومة وذلك بنسبة 8.77% وبواقع 

خمس مشكالت اساسية تتحدد في االشكاليات التالية: 
- احتجاز ضابطي مخفر ســــلوى واعادة شخصني مبعدين الى 

البالد.
- االنفالت االمني.

أصدر مركز اجتاهات للدراسات والبحوث »اجتاهات« الذي يرأسه 
خالد عبدالرحمن املضاحكة دراســــة شاملة عن دور االنعقاد املقبل 
وفق منهــــج علمي قائم على الرصد واملتابعــــة واإلحصاء، ورصد 
مؤشر اجتاهات السياسي عبر هذه الدراسة أبرز امللفات التي تواجه 
مختلف الوزراء في احلكومة السادسة لسمو الشيخ ناصر احملمد 
خالل دور االنعقاد املقبل، باإلضافة إلى رصد االستجوابات احملتمل 
تقدميها من قبل النواب في حق الوزراء خالل الفترة املقبلة وفق ما 

أعلن نيابيا خالل األشهر املاضية.
ورصد مؤشر »اجتاهات« السياسي في هذه الدراسة 13 استجوابا 
هدد نواب بتقدميهــــا ألعضاء احلكومة على خلفية قضايا وملفات 
مختلفة، وال تقتصر هذه االستجوابات على حقائب وزارية، وإمنا 
امتدت لتشــــمل ســــمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
نفســــه، الذي يواجه خمسة ملفات أساسية تدور حول ملف تنفيذ 
ومتويل اخلطة التنموية، وملف مشروع املفاعل النووي السلمي، 
وإشكالية معاجلة ملف الوحدة الوطنية، وأزمة الرياضة وإشكالية 
تطبيق القوانني، وأمام هذه امللفات يواجه ســــمو رئيس احلكومة 
استجوابني وفق ما أعلن، األول أعلنه النائب صالح املال على خلفية 
مشكلة الرياضة واآلخر أعلنه النائب مسلم البراك في حال لم يتم 
تنفيذ 25% من مشــــاريع التنمية، وميكــــن توضيح ذلك من خالل 

اجلدول رقم )1(.
واملالحظ أن امللفات التي حمل بعض النواب مسؤوليتها السياسية 
ســــمو رئيس مجلس الوزراء الشــــيخ ناصر احملمد أنها تقع حتت 
املســــؤولية السياســــية لوزراء في احلكومة حيث تتبع املشــــكلة 
الرياضية وزير الشــــؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاســــي 
كما تقع مســــؤولية تنفيذ اخلطة التنموية على كاهل نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشــــؤون االقتصادية وزير التنمية وزير اإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد والذي أعلن أكثر من مرة أنه يتحمل مسؤوليتها 

السياسية كاملة.
كمــــا رصد مركز »اجتاهات« 57 قضية ومشــــكلة تنتظر وزراء 
احلكومة السادسة لسمو الشيخ ناصر احملمد، ونظرا الختالف حجم 
وتنوع املشكالت التي تواجهها كل وزارة وحتى يسهل عدها إحصائيا 
بشكل علمي فقد مت تقسيم الوزارات حلزمة الوزارات السيادية التي 
يبلغ عددها ثالث حقائب وتضم وزارات الدفاع والداخلية واخلارجية 
وهناك حزمة الوزارات اخلدمية منها: وزارات املواصالت والصحة 
واإلسكان والتعليم العالي والكهرباء واألشغال والبلدية والشؤون 
واإلعــــالم والتربية علما أن الوزارتــــني األخيرتني متثالن وزارتني 
خدميتني توجيهيتني وهناك حزمة الوزارات االقتصادية التي تضم 
وزارات املالية والتجارة والصناعة والنفط والتنمية التي يشــــرف 
عليها نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية الشيخ أحمد الفهد، 
وميكن توضيح إجمالي املشكالت التي تواجهها هذه احلقائب الثالث 

من خالل اجلدول رقم )2(.
تشــــير بيانات اجلدول رقم )2( الى أن املشكالت التي تواجهها 
الوزارات اخلدمية خالل دورة االنعقاد القادم أكثر من نظيراتها في 
الوزارات الســــيادية أو الــــوزارات ذات الطبيعة االقتصادية، حيث 
جاءت احلقائب الوزارية اخلاصة باجلانب اخلدمي في الترتيب األول 
بنسبة 57.9% وبواقع 33 مشكلة، بينما جاءت املشكالت التي تواجه 
الوزارات ذات الطبيعة االقتصادية في الترتيب الثاني وبنسبة %24.5 
وبواقع 14 مشــــكلة، في حني جاءت الوزارات السيادية في الترتيب 

الثالث واألخير بنسبة 17.5% وبواقع 10 مشكالت.
وتبني النتيجة الســــابقة أن هناك مجهودا كبيرا يجب ان يبذل 
من قبل وزراء احلقائب اخلدمية في املرحلة املقبلة، خاصة ان االمر 
يتعلق بشكل مباشر باحلياة واملعيشة اليومية للمواطن الكويتي 
الذي يعتبر أصل جميع السلطات، علما ان بعض امللفات والتحديات 
التي تواجه احلقائب الســــيادية أو االقتصادية تفوق في أهميتها 

السياسية ملفات الوزارات اخلدمية عشرات املرات.
وبناء على معايير منهجية دقيقة قائمة مت رصد 5 استجوابات 
بحق الوزارات اخلدمية وفق إعالنات نيابية، حيث جاءت الوزارات 
اخلدمية في الترتيب األول من حيث عدد االســــتجوابات احملتملة 
ويليها إحصائيا في الترتيب الثاني احلقائب ذات الطبيعة االقتصادية 
بواقع 4 اســــتجوابات محتملة ثم احلقائب الســــيادية في الترتيب 

الثالث األخير بواقع استجوابني فقط.
ولتفســــير البيانات الكمية والكيفية الواردة في اجلدول رقم 2 
والشــــكل البياني الســــابق رقم 1 أيضا أمام الرأي العام رأى مركز 
اجتاهات أن يتم تفســــيره إحصائيا وكيفيا في جدول واحد يضم 
جميع احلقائب الوزارية الســــابقة مع أهمية التنويه الى ان هناك 
وزيرين في احلكومة احلالية يجمعان بني نوعني من احلقائب الوزارية 
مثل الوزير الشــــيخ احمد الفهد الذي يجمع بني حقيبة اقتصادية 
وأخرى خدمية وكذلك األمر مع الوزير الشيخ احمد العبداهلل الذي 
يجمع بني حقيبة النفط املصنفة اقتصاديا وحقيبة اإلعالم املصنفة 

كوزارة توجيهية خدمية:
تشير بيانات اجلدول السابق رقم 3 إلى أن وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود من أكثر الوزراء الذين سيتعرضون 
للمشكالت خالل دور االنعقاد املقبل، وقد تواجه استجوابا من كتلة 

اس�تجواب و6 مش�كالت تنتظرها الحمود في دور االنعقاد المقبل المحم�د يواجه 5 ملفات رئيس�ية واس�تجوابي الرياض�ة والتنمية
خالد املضاحكة

»الخريجين« لعدم منع الندوات السياسية
أصــــدرت جمعية اخلريجــــني بيانا حول 
حماية النظام العام، مؤكدة انها ال تعني تقييد 
احلريات، وقالت في بيانها ان اجلمعية تابعت 
اإلجراءات احلكومية األخيرة التي استهدفت 
منع الندوات بحجة التخفيف من حدة املهاترات 
الطائفية التي اجتاحت الساحة الكويتية في 
اآلونة األخيرة، ثم استمرار هذه اإلجراءات ضد 
جميع النــــدوات التي تقام خارج الديوانيات 
مهما كانت مواضيعها، وإذا كانت املادة 44 من 
الدستور تنيط باملشروع تنظيم ممارسة حرية 
التجمع في األماكن العامة على نحو ال يصادر 
أصل احلرية فإن املادة ذاتها متنع املســــاس 
باالجتماعات اخلاصــــة ألن الدميوقراطية ال 

تستقيم دون كفالة احلق في التعبير.

وقالــــت انه بالرغم مــــن إلغاء أغلب مواد 
قانون التجمعات من قبل احملكمة الدستورية 
فــــي حكمها الصادر فــــي األول من مايو عام 
2006 وهو ما يعني اإلقرار باحلماية اخلاصة 
لبعض صور ممارسة هذا النوع من احلرية، 
إال ان احلكومة توســــعت في استخدام بقايا 
هــــذا القانون غير الدســــتوري ولم تقدم اي 
اقتراح لتشــــريع قانون جديد، كما ان القول 
ان مفهوم الضرورة يسمح بتقييد احلريات 
حلماية النظام العام هو حتريف للكالم عن 
مواضعه، ألن التضحيــــة باحلرية املكفولة 
دســــتوريا حلماية النظام العام ال جتوز وال 
تقبل وفق املفهوم القانوني لضرورة إال بتوافر 
شرطني اثنني واجتماعهما وهما وجود اخلطر 

احملدق واحلقيقي بأمن الناس، والذي ال متلك 
السلطة العامة وسيلة لدفعه غير املنع املؤقت 

للحرية.
أما إذا تسرعت السلطة في منع احلرية كما 
حصل في األيام املاضية ملجرد وجود الهواجس 
او بناء على صيحات او تهديدات فإنها ال تخالف 
الدســــتور فحســــب ولكنها تفقد ايضا مبرر 
وجودها ألن حماية احلريات املقررة دستوريا 

هو من مبررات وجود السلطة التنفيذية.
وفــــي اخلتام طالبــــت جمعية اخلريجني 
السلطة التنفيذية بضرورة العدول عن مسلكها 
املقيد إلقامة الندوات وعدم اختالق إجراءات 
وســــلطات تقديرية خارج إطار الدستور او 

القانون.

»السراج المنير« تصرف مكافآت تشجيعية 
ل� 1968 طالبًا وطالبة

بدأت ادارة الســـراج املنير التابعة لوزارة األوقاف والشؤون 
االســـالمية في صرف املكافآت التشجيعية ملنتسبي ومنتسبات 

مراكز السراج املنير عن العام الدراسي 2010/2009.
وفي تصريح صحافي بهذه املناســـبة قال مدير ادارة السراج 
املنير عبداهلل الكندري ان هذه املكافآت تأتي في اطار العمل على 
تشجيع الطلبة والطالبات لالستفادة من مناهج وبرامج السراج 
املنير املعدة إلخراج جيل من الشباب الواعد الذي ينمي من قدراته 
الذاتية والوطنيـــة، والتي تصب في مجملها في مصلحة وطننا 

احلبيب الكويت.
وأضاف الكندري ان هذه املكافآت تخضع لضوابط وشـــروط 
كي يحصل الطالب والطالبة عليها، ومن هذه الشروط ان يكون 
الطالب حســـن السير والسلوك ومتعاونا مع زمالئه ومدرسيه، 

واال تقل نسبة حضوره أليام الدوام عن 70% من املجموع االجمالي 
لأليام في الفصل الدراســـي، وكذلك البد ان تكون نسبة جناحه 
70% )جيد( فما فوق من مجمـــوع درجات املواد املقررة، وعليه 
ستصرف املكافآت التشجيعية للصفوف من الثالث حتى الثامن 
من ملتقيات السراج املنير، وتتراوح املكافآت بني أربعني وسبعني 

دينارا حسب التقدير العام ما بني اجليد واجليد جدا واالمتياز.
وعن عدد الطلبة والطالبات املستفيدين من هذه املكافآت ذكر 
الكندري ان العدد هو 1968 طالبا وطالبة، موزعني على عدد 1203 
طالب، وعدد 765 طالبة، وتعد هذه املكافأة هي للفصل الدراسي 
األول للعام الدراسي 2010/2009، داعيا الطلبة والطالبات للتسجيل 
في أنشطة ومراكز السراج املنير، حتى ينالوا الفائدة املرجوة من 

البرامج واألنشطة املفيدة والنافعة للفرد واألسرة واملجتمع.

57 قضي�ة تنتظر الحكومة السادس�ة 
المقب��ل  االنعق�اد  دور  ف��ي  للمحم��د 

باالس�تجواب  تهديدين  تلقى  الهارون 
على خلفي�ة غالء األس�عار وقان�ون الغرفة


