
 18  محليات  االربعاء  ٣  نوفمبر  ٢٠١٠   
 مركز «اتجاهات للدراسات» يحلل مضامين الخطاب الذي ألقاه سمو رئيس الوزراء في افتتاح دور االنعقاد الحالي

  ١٥٣ توصية وردت في الخطاب األميري أبرزها االستفادة
  من التجربة البرلمانية الماضية وتالشي سلبياتها

في اخلروج على الضوابط». كما شدد سمو 
الشيخ ناصر احملمد خالل خطابه على أهمية 
تعاون جميع اجلهات مـــع احلكومة لتنفيذ 
تعهداتها وخطتها التنموية املنشـــودة وفي 
مقدمة هذه اجلهات املجلس النيابي فقد جاءت 
تلك التوصية في الترتيب الثاني مستخدما 
٣٦ كلمة دالة بنســـبة ٢٣٫٥٪ حيث أشار في 
مواضع عدة من خطابـــه الى هذه التوصية 
كقوله «ونحـــن بأمس احلاجة الى التعاون» 
وفي سياق آخر يقول «وهو ما يشكل احدى 
ركائز التفعيل احلقيقي ملنهج التعاون االيجابي 
التنموي البناء بني احلكومة ومجلس االمة لدعم 
جهود التنمية» وفي موضع آخر من اخلطاب 
يقول أيضا «..وهي تهيب بجميع السلطات 
ومؤسسات املجتمع وأفراده بالتعاون والعمل 
على اعتبار احلل لهذه املشكلة مشروعا وطنيا 
شامال يشـــترك اجلميع في اجنازه وحتقيق 

أهدافه». 
  وأوصى سمو رئيس مجلس الوزراء بأهمية 
«احلرص على النظام الدميوقراطي» بواقع ٢٣ 
كلمة دالة بنسبة ١٥٪، و«مواجهة التحديات 
االقليمية والدولية» خاصة ما يدور في الشرق 
االوسط من صراعات وحتديات تنعكس على 
الداخل الكويتي بواقع ٢٢ كلمة دالة وبنسبة 
القضاء والقانون  ١٤٫٤٪، و«تكريس دولـــة 
واملؤسسات» بواقع ١٤ كلمة دالة ونسبة ٩٫١٪، 
و«استكمال مســـيرة البناء الوطني بالعمل 

اجلاد» بواقع ٧ كلمات دالة ونسبة ٤٫٦٪.

بفضل اجلهود والتدابير املدروسة التي بادرت 
احلكومة باتخاذها منذ بداية االزمة». وتطرق 
اخلطاب االميري اللقـــاء الضوء على اآلثار 
السلبية الناجمة عن العشوائية في املمارسة 
النيابية داخل مجلس اآلمـــة وذلك بواقع ٥ 
كلمات دالة بنســـبة ٢٫٦٪ حيث أكد ان الدور 
التشريعي السابق شهد حراكا عشوائيا في 
املمارسة النيابية فيما تضمنه من استجوابات 
ومساجالت أشـــاعت أجواء غير مريحة بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية، وهو ما أدى 
الى هدر وقت وجهد املجلس واحلكومة معا، 
وفي ســـياق آخر يشير سمو رئيس مجلس 
الوزراء الى ان هذه املمارســـات العشوائية 
أســـهمت في عدم حتقيق القدر املنشود من 
االجنازات التنموية وجاء ذلك في بداية اخلطاب 
االميري مبعدل كلمة واحدة دالة على ذلك. 

  فالتوصيـــة اخلاصة بأهمية االســـتفادة 
من التجربـــة البرملانية املاضية وعدم تكرار 
املمارسات اخلاطئة التي شابت الدور التشريعي 
املاضـــي، ابرز توصية ركـــز عليها اخلطاب 
االميري حيث جاءت في الترتيب االول مبعدل 
تكـــرار للكلمات املعبرة بلغ ٥١ كلمة دالة من 
أصل ١٥٣ وبنسبة ٣٣٫٣٪، وفي هذا الشأن يقول 
رئيس الوزراء «وقد يكون من املفيد الدعوة 
الى مراجعة موضوعية واعية حملصلة الدور 
التشـــريعي املاضي» وفي سياق آخر يقول 
«اننا جميعا مطالبون باالستفادة من جتربتنا 
البرملانية، وعدم تكرار ما ســـلف من مبالغة 

دول العالم، مثل الـــزالزل التي تعرضت لها 
هاييتي وشيلي والفيضانات التي تعرضت 
لها باكستان واندونيسيا مستخدما في ذلك 
١٥ كلمة دالة بنسبة ٧٫٨٪ فضال عن احلد من 
تداعيات االزمة املالية واالقتصادية العاملية 
وتصدي احلكومة لهـــا بواقع ١٠ كلمات دالة 
ونســـبة ٥٫٢٪ وفي ذلك يقـــول احملمد «لقد 
شهد العالم أزمة اقتصادية خانقة في العام 
املاضي طالت آثارها الســـلبية جميع الدول 
والشعوب وقد استطاعت دولة الكويت احتواء 
تداعيات هذه االزمة واحلد من انعكاســـاتها 

في شـــؤونها الداخلية والتعاون مع أعضاء 
املجتمع الدولي لتحقيق الســـلم واالستقرار 
الدوليني. ووفقا لرؤيته، فإن اهتمامات السياسة 
اخلارجية الكويتيـــة عديدة، منها ما يتعلق 
بتطورات مفاوضات السالم في الشرق االوسط 
وقيام الدولة الفلسطينية املستقلة، فضال عن 
اساءة احد املتهمني الهاربني للرموز االسالمية 
وخطـــورة ذلك على الوحـــدة الوطنية بـ ١٨ 
كلمة دالة بنسبة ٩٫٤٪، كما أشار احملمد الى 
املساهمة االنســـانية في التقليل من فداحة 
تأثيرات الكـــوارث الطبيعيـــة التي جتتاح 

  تشير بيانات اجلدول السابق رقم (١) إلى 
ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ركز بصفة أساسية خالل إلقاء خطابه في 
افتتاح دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل 
التشريعي الثالث عشر على إبراز االجنازات 
احلكومية املتعددة خاصة في مجال «تنفيذ 
مشروعات خطة التنمية السنوية» حيث جاء 
ذلك في الترتيـــب األول بواقع ٥٣ كلمة دالة 
من أصل ١٩١ كلمة معبرة وردت في اخلطاب 
وبنسبة ٢٧٫٧٪ ففي ذلك الشأن يقول سموه 
«فقـــد حرصت احلكومة علـــى توفير آليات 
ومنهج ونظام أداء ومتابعة فعالة لسياسات 
ومشروعات اخلطة الســـنوية (٢٠١١/٢٠١٠)، 

حتقيقا للغايات املنشودة»..
  واستطرد سموه في خطابه ليتحدث أيضا 
عن اجناز احلكومة لقدر من مشروعات خطة 
التنمية مستخدما ٣٩ كلمة دالة بنسبة ٢٠٫٤٪ 
وقد أشار في ســـياق خطابه إلى هذا املعنى 
مســـتخدما بنودا حددها مبوقف املتطلبات 
التشريعية واملؤسسية واجناز املشروعات 

اإلستراتيجية والتنموية القائدة.
  وفيما يتعلق بالسياسة اخلارجية الكويتية 
التي جاءت في الترتيب الثالث بواقع ٢٦ كلمة 
دالة ومعبرة عن انتهاج أسلوب التوازن في 
السياسة اخلارجية والعمل على حل القضية 
الفلسطينية، فقد أشار رئيس مجلس الوزراء 
إلى أنها ترتكز على عدة مبادئ أساسية، هي 
احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل 

 أجرى مركز «اجتاهات» للدراسات والبحوث 
الذي يرأسه خالد عبدالرحمن املضاحكة حتليال 
ملضمون اخلطاب األميري الذي ألقاه ســـمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
ليكتمل بذلك التحليل الكمي والكيفي للخطب 
الثالث التي ألقيت فـــي افتتاح دور االنعقاد 
العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث 

عشر.
  وأشار «اجتاهات» في تقريره الى ان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد 
ركز بصفة أساســـية في خطابـــه على إبراز 
االجنازات احلكومية خاصـــة تنفيذ اخلطة 
السنوية وما ورد فيها من مشروعات إضافة 
إلـــى حتقيق قدر كبير ممـــا ورد في اخلطة 
التنموية، كما أشير في سياق تقرير «اجتاهات» 
العلمي القائم على الرصد والتابعة واإلحصاء 
واملعتمد على وحدة «الكلمة» كأساس علمي 
لتحليل اخلطاب ان سمو رئيس مجلس الوزراء 
أوصى بأهمية االستفادة من التجربة البرملانية 
املاضية واملراجعة املوضوعية حملصلة الفصل 
التشريعي املاضي وتالشي املمارسات اخلاطئة 
بواقع ٥١ كلمة دالة من أصل ١٥٣ توصية وردت 
في اخلطاب األميري، وهو ما ميكن إلقاء الضوء 

عليه في سياق اجلدولني التاليني:

 سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد اثناء إلقائه اخلطاب االميري 

 جدول رقم (١) رؤية المحمد لألحداث التي مرت 
  على مسيرة العمل الوطني خالل العام الماضي 

 النسبة المئوية  التكرارات  القضايا 
 ٢٧٫٧  ٥٣  تنفيذ مشروعات خطة التنمية السنوية 

 ٢٠٫٤  ٣٩  تنفيذ مشروعات خطة التنمية 
 التوازن في السياسة اخلارجية ومساندة احلقوق 

 ١٣٫٦  ٢٦ الفلسطينية 

 ١٢٫٥  ٢٤  بروز مشكلة املقيمني بصورة غير شرعية 
 ٩٫٤  ١٨  مواجهة تطاول احد الهاربني على الرموز اإلسالمية 

 ٧٫٨  ١٥  مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية 
 ٥٫٢  ١٠  مواجهة آثار األزمة االقتصادية العاملية بكفاءة 

 ٢٫٦  ٥  العشوائية في املمارسة النيابية 
 ٠٫٥  ١  عدم حتقيق القدر املنشود من االجنازات التنموية 

 ١٠٠  ١٩١  إجمالي الكلمات الدالة والنسبة املئوية 

 توصيات رئيس مجلس الوزراء خالل افتتاح دور االنعقاد العادي الثالث 
  من الفصل التشريعي الثالث عشر 

 النسبة المئوية  التكرارات  التوصيات 
 ٣٣٫٣  ٥١  االستفادة من التجربة البرملانية املاضية 

 ٢٣٫٥  ٣٦  تعاون املجلس النيابي وكافة اجلهات مع احلكومة 
 ١٥  ٢٣  احلرص على النظام الدميوقراطي 

 ١٤٫٤  ٢٢  مواجهة التحديات االقليمية والدولية 
 ٩٫١  ١٤  تكريس دولة القضاء والقانون واملؤسسات 

 ٤٫٦  ٧  استكمال مسيرة البناء الوطني 
 ١٠٠  ١٥٣  اجمالي الكلمات الدالة والنسبة املئوية 

 شكل رقم (١) رؤية المحمد لألحداث التي مرت على مسيرة العمل الوطني خالل العام الماضي 
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
وإنشاء حديقتك بقسط 

يمكنك االن تصميم يمكنك االن تصميم يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط وإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور 
99240067حمــــمــود - 97390457اأحمد

24742623)

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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2 4 8 3 0 3 2 2

الأثــاث امل�ستــعمـل والأجهـزة 

وغرف النوم   واملطابخ الأملنيوم 

املواعني واملالب�س والأواين املنزلية

لأعلى �سعر ن�ســـــــرتي

66691631

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

بكامل معداته م�ساحة كبرية

ي�سلح جلميع الأن�سطة

حويل - �سارع العثمان بجوار خمبز الأمراء

99845780

للبيـع مطعم 
فطائر وحلويات

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة


