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أحمد الفضل

قانون حق االطالع على 
املعلومات مع وقف التنفيذ

أقر مجلس األمة مؤخرا قانون حق االطالع على املعلومات 
اتساقا مع االتفاقية الدولية التي صادقت عليها الكويت مبوجب 
قرار اجلمعيــة العمومية لألمم املتحدة املنعقدة في أكتوبر 
٢٠٠٣، وجاء هذا اإلقرار انســجاما مع استراتيجية الدولة 
في تنفيذ برنامج احلوكمة والنزاهة الذي اعتمد عام ٢٠٠٨.

وعلى الرغم من أن إقرار هذا القانون جاء متأخرا، إال أن 
أهمية مثل هذا القانون اآلن تنبع من تعزيز حق املواطن في 
إشراكه باملعلومات انطالقا من معايير الشفافية واحلوكمة، 
والتي هي أيضا تعزز مصداقية اإلدارة احلكومية، ألنها هي 
السبيل إلثبات إدارتها احلكيمة من خالل مؤسساتها املختلفة.
وما لفت انتباهي في هذا القانون هو أن املشرع قد أكد 
على أهميته الستكمال تشــريعات الدولة املتعلقة باتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة الفســاد، ومنها صدور القانون رقم 
(٢) لسنة ٢٠١٦ بشأن إنشــاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
واألحكام اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية، إال أن ما جاء في 
طيات هذا القانون من جوانب تستلزم الوقوف عند بعضها.

فلقد أشارت املذكرة اإليضاحية للقانون الى قانون إنشاء 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد، إال أنني لم أجد أي دور واضح 
للهيئة في هذا القانون، فال توجد أية إشــارة للهيئة ال في 
توطئة القانون وال ضمن أحكامه، حيث قصر املشرع في هذا 
القانون على النيابة العامة دون غيرها، اختصاص التحقيق 
والتصرف واالدعاء في جميع اجلرائم املنصوص عليها في 
هذا القانون وفقا ملا جاء باملــادة ١٥ من القانون، فكان من 
املناسب أن يكون لهيئة مكافحة الفساد دور في هذا القانون، 
خاصة أن الهيئة وفقا لقانون إنشــائها تعنى بإرساء مبدا 
الشفافية والنزاهة في املعامالت االقتصادية واإلدارية مبا 
يكفل حتقيق اإلدارة الرشيدة، علما بأن الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد (نزاهة) قد أعربت عن ارتياحها الكامل إلقرار مجلس 

األمة مشروع قانون تنظيم حق االطالع على املعلومات.
إن األصل في التشــريع هو ان يكون حق االطالع على 
املعلومات مشروعا لألشخاص املعنيني، ووجود التشريع هدفه 
تنظيم هذا احلق، وحتديد االســتثناءات من تلك املعلومات 
التي ال ميكن اإلفصاح عنها نظرا لسريتها مبوجب نصوص 
قانونية قائمة، ال أن حتــدد املعلومات الواجب إتاحتها من 
عدمه كما هو منصوص عليها في املادة اخلامسة من القانون، 
والتي ذاتها أعطت احلق للجهة بتحديد املعلومات الضروري 

نشرها من عدمه.
من جانب آخر، جرى العــرف بأنه يتم العمل بالقانون 
من تاريخ نشره باجلريدة الرسمية على أن تصدر الالئحة 
التنفيذية خالل فترة زمنية وعادة تكون ستة أشهر، إال أن 
القانون نص في مادته الســابعة عشر على ان يعمل به بعد 

ستة شهور، أي إن العمل به مؤجل حلني نفاذ تلك الفترة.
ولــم يقف هذا املوضوع إلى هذا احلد، بل أوجبت املادة 
الرابعة من القانون على كل جهة تنظيم وتصنيف وفهرسة 
املعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب األصول املهنية 
والفنية املرعي ة، وتصنيف ما يجب اعتباره منها ســريا 
ومحميا طبقا للقانون، وذلك خالل سنتني من تاريخ العمل 
بهذا القانون.  كما ألزمت املادة اخلامسة من القانون اجلهات 
املعنية بأن تنشر على موقعها اإللكتروني خالل ثالث سنوات 
من تاريــخ العمل بهذا القانون دليــال يحتوي على قوائم 

املعلومات املتاح الكشف عنها، وقد حددت بعشر قوائم.
وبوجــود تلك املدد في تلك النصــوص القانونية أتاح 
القانون للجهات السماح ضمنيا تأجيل تطبيق أحكام قانون 
حق االطالع على املعلومات، فكأمنا صدر القانون مع وقف 

التنفيذ حلني نفاد املدة.
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«امليزانيات» ُتوافق على ٢٢ ميزانية للجهات اُمللحقة واُملستقلة
قال رئيس جلنة امليزانيات 
النائب عدنان عبدالصمد ان 
جلنــة امليزانيــات أرســلت 
تقاريــر ميزانيــات اجلهات 
احلكوميــة عن العــام املالي 
اجلديد ٢٠٢١/٢٠٢٠ وأدرجت 
على جدول األعمال، متمنيا 
إقرارهــا لكي تلــزم اجلهات 
الــواردة فيها ألن  باألرقــام 
اجلهات تنفق بناء على أرقام 
امليزانية السابقة حتى اآلن.
وأوضــح عبدالصمد، في 
تصريح مبجلس األمة أمس، 
أن اللجنة ناقشت وصوتت 
على تلك امليزانيات فيما مت 
تأجيل احلسابات اخلتامية 
للعامني املاليــني ٢٠١٩/٢٠١٨ 
و٢٠٢٠/٢٠١٩ نظرا للظروف 
الصحية وأزمة كورونا مشيرا 
إلــى أن اللجنة اجتمعت ٤٠ 
اجتماعا إضافة إلى دراســة 
 ٨ أو   ٧ لنحــو  اوناليــن 

ميزانيات.
وقــال إن اللجنــة ارتأت 
فــي الوضــع الراهــن إقرار 
امليزانيــات وتأجيــل إقــرار 
احلسابات اخلتامية باستثناء 
٥ جهــات من أصــل ١٦ جهة 
ذات ميزانية مستقلة، بهدف 
حتويــل أرباحهــا احملتجزة 
وتعزيــز االحتياطــي العام 
مبا يقارب ١٫٤٤٣ مليار دينار 
علما أن مالحظات احلسابات 

وأشار إلى أنه متت املوافقة 
على ١٣ ميزانية من أصل ٢٠ 
ميزانية للجهات امللحقة، وقد 
تبني زيــادة إجمالي تقديرات 
املصروفات على مستوى جميع 
اجلهات امللحقة بنسبة ٥٪ عن 
تقديرات السنة املالية السابقة، 
نتيجة مضاعفة الدعم املقدم 
للعمالة الوطنية املسجلة لدى 
العامة للتأمينات  املؤسســة 

االجتماعية ملدة ٦ أشهر.
وأفاد بأن امليزانية العامة 
للدولة ستمول تلك اجلهات بـ 
٢٠ متويال حكوميا من وزارة 
املالية بقيمة ٢٫٤ مليار دينار 

أخــرى ســتتلقى متويــال 
حكوميــا بنحــو ٦٧١ مليون 
دينار من وزارة املالية نظرا 
لعــدم تغطية إيــرادات تلك 
اجلهــات مصروفاتها، وهو 
ما يستدعي إعادة النظر في 
تصنيفها كميزانيات مستقلة.

وبني عبدالصمد أن إيرادات 
مؤسسة البترول وشركاتها 
التابعة تأثــرت باالنخفاض 
مبا قدره ٩٫٥ مليارات دينار 
وبنســبة ٤٤٪ عــن الســنة 
املاليــة الســابقة لتصل إلى 
نحــو ١٢ مليار دينار نتيجة 
تأثر أسعار النفط وتخفيض 
النفطي في  كميات االنتــاج 
الفترة األخيرة، كما انخفضت 
تقديرات املصروفات ٤٥٪ عن 
السنة املالية السابقة وقدرت 
بنحو ١١ مليار دينار لتحقق 
املؤسســة صافي ربح مقدر 
بنحــو ٩٣٨ مليــون دينــار 
بنقص ٣٦٪ عن السنة املالية 
السابقة ٢٠٢٠/٢٠١٩ وبفارق 

٥١٨ مليون تقريبا.
أنه  وأوضــح عبدالصمد 
العامة  بالنســبة للميزانية 
للدولــة فقــد قــدرت جملة 
امليزانيــة  فــي  اإليــرادات 
اجلديدة بـ ٧٫٥ مليارات دينار 
بانخفاض ٥٣٪ عما هو معتمد 
فــي ميزانية الســنة املالية 
الســابقة، وتشكل اإليرادات 

مليارات دينار بانخفاض قدره 
٤٢٪ عن املقدر حاليا.

مصروفــات  إن  وقــال 
امليزانيــة البالغة ٢١٫٥ مليار 
دينار، خفضت تقديراتها بـ 
٤٪ عما كانت عليه في السنة 
املالية السابقة، رغم تضمينها 
االســتثنائية  املصروفــات 
املتعلقــة مبواجهــة جائحة 
كورونــا مببلــغ ٥٠٠ مليون 
دينــار، و٢٤٠ مليــون دينار 
التــي وجهــت ملضاعفة دعم 
العمالة الوطنية ملدة ٦ أشهر، 
باإلضافة إلى ٣٩٢ مليون دينار 
تقريبا لتسوية مبالغ سابقة 

مقيدة في حساب العهد.
وأضــاف انه فيما يتعلق 
بباب الســلع واخلدمات فقد 
انخفضــت تقديراتها لتصل 
إلى ٣ مليارات دينار وبنسبة 
انخفاض ١١٪، مشيرا إلى ان 
التقديرات املتعلقة باإلعانات 
بلغت نحو ٥٧٨ مليون دينار 
سيتم توجيهها لدعم املنتجات 
البترولية كالبنزين وإلغاء 
وخفــض تكاليف املعيشــة 

(التموين) وغيرها.
وقــال إن ما يتعلق بباب 
املنافع االجتماعية قدر مببلغ 
٨٦٦ مليــون دينار ويشــمل 
التأمني الصحي على املواطنني 
املتقاعدين واخلدمات الصحية 
الــزواج  باخلــارج ومنــح 

لتغطيــة الفــرق بــني زيادة 
مصروفاتهــا املقــدرة بـ ٢٫٦ 
مليار دينــار عــن إيراداتها 
واملقدرة بـ ١٧٢ مليون دينار 

للسنة املالية اجلديدة.
كمــا أشــار الــى موافقة 
اللجنة على ٩ ميزانيات من 
أصــل ١٦ ميزانيــة للجهات 
املســتقلة، حيــث لوحــظ 
انخفاض اإليرادات االجمالية 
بنسبة ٥٪ عن السنة املالية 
الســابقة باستثناء مؤسسة 
البترول وشــركاتها التابعة 

كون لها طبيعة خاصة.
وأوضــح ان االنخفــاض 
يرجــع إلــى إعــادة دراســة 
العوائــد اخلاصة  معــدالت 
باســتثمارات كل مــن بنــك 
الكويت املركزي والصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية وهيئة أسواق املال 
نتيجة الوضع الراهن الناجت 
عن الوباء، كمــا تبني زيادة 
املصروفــات االجمالية على 
مســتوى ميزانيات اجلهات 
املستقلة باستثناء مؤسسة 
البترول وشــركاتها التابعة 
كذلــك، وبنســبة قدرها ١٥٪ 
عن تقديرات الســنة املالية 
الســابقة، لتحقــق ٧ جهات 
مســتقلة صافي ربح متوقع 

بنحو ١٫٤ مليار دينار.
ولفــت إلــى ان ٦ جهــات 

النفطية منها ٧٥٪ مقابل ٢٥٪ 
لإليرادات غير النفطية.

وأشــار إلى تقدير العجز 
املتوقع في ميزانية الســنة 
املاليــة اجلديــدة بنحــو ١٤ 
مليار دينار، وذلك بعد إيقاف 
اســتقطاع ١٠٪ مــن اجمالي 
اإليرادات النفطية الحتياطي 
األجيال القادمة تطبيقا إلقرار 
مشروع القانون املقر أخيرا.

وبني أن تقديرات امليزانية 
متت على أســاس ٣٠ دوالرا 
للبرميل بــدال من ٥٥ دوالرا 
إضافــة إلــى تخفيض حجم 
االنتاج املقدر إلى ٢٫٥ مليون 
برميــل بدال مــن ٢٫٧ مليون 
برميــل يوميا تنفيــذا لقرار 
منظمــة األقطــار املصــدرة 
للنفط، نتيجة الوضع الراهن 
النتشار جائحة كورونا. ولفت 
إلى أن اللجنة ترى أن تقدير 
سعر البرميل متحفظ بشكل 
مبالغ فيه في ظل التحســن 
امللحــوظ في أســعار النفط 
حاليا إال أنه بناء على اقتراح 
مؤسســة البترول الكويتية 
ووزارة املالية متت املوافقة.

وتوقــع عبــد الصمد أن 
يكون العجز احلقيقي أثناء 
تنفيــذ امليزانية أقــل بكثير 
نتيجة لتحسن سعر البرميل 
إلــى نحــو ٤٥ دوالرا ورمبا 
أكثر حيث سيبلغ العجز ٩٫٨ 

والرعاية االجتماعية وغيرها 
مــن اخلدمات، وفيما يتعلق 
بباب النفقات الرأسمالية فقد 
قدر وفق القــدرة التنفيذية 
للمشاريع القائمة مببلغ ٢٫٣ 

مليار دينار.
املرتبــات  أن  وأضــاف 
وما في حكمها تقدر بنســبة 
٥٦٪ من اجمالي مصروفات 
امليزانيــة بإجمالي ١٢ مليار 
دينار، في حني شكلت الدعوم 
١٧٪ بإجمالــي ٣٫٥ مليــارات 
دينار علما بأن نسبة كبيرة 
من الدعــوم تتعلق بتمويل 
كمــا  احلكوميــة  اجلهــات 
ســبق ذكره، تليها النفقات 
الرأسمالية بإجمالي ٢٫٨ مليار 
دينار وبنسبة ١٣٪، لتتوزع 
النســبة املتبقية على باقي 

املصروفات.

للعام املالي ٢٠٢١/٢٠٢٠.. اإليرادات ٧٫٥ مليارات دينار والعجز ١٤

عدنان عبدالصمد

اخلتامية ستكون محل متابعة 
اللجنة بالتنسيق مع اجلهات 

الرقابية.
وبــني أن اللجنة درســت 
احلسابات اخلتامية للوزارات 
واإلدارات احلكومية عبر ٣٠ 
اجتماعــا، ومت رفضها نظرا 
لعــدم جديــة احلكومــة في 
الســنوات األخيــرة باألخذ 
اللجنــة رغــم  بتوصيــات 
أهميتهــا، إضافــة إلى كثرة 
املالحظات املسجلة من قبل 
الرقابيــة (ديوان  األجهــزة 
احملاســبة ـ جهــاز املراقبني 

املاليني).

العدساني يجدد رفضه 
املساس بجيوب املواطنني

جدد النائب رياض العدساني رفضه املساس بجيوب املواطنني 
وقوتهم ومكتســباتهم وحقوقهم ورواتبهم، مشيرا إلى أن هذا 
األمر يتعارض مع الدستور في نص املادة ٢٠ التي تنص على 
حتقيق الرخاء ورفع مســتوى املعيشــة. وقال العدساني في 
تصريــح صحافي مبجلس األمة انه تصــدى لهذا التوجه من 
خالل االســتجوابني اللذيــن قدمهما لوزير املالية (املســتقيل 
حســب وصفه) واملتعلقني باملساس بجيوب املواطنني، مؤكدا 
أنه سيتصدى لكل وزير يسير بخطى وزير املالية (املستقيل).
وأضاف انه مت سحب الوثيقة االقتصادية التي سبق وأكد 
انها حقيقية وليســت مجــرد رؤى وأفكار، مبينا أنها حتى لو 

كانت أفكارا فهي أفكار مسمومة اقتصاديا.
وقال العدساني إن األصل حتمل املسؤولية ومحاربة الفساد 
وإيقاف الهدر واملصاريف الزائدة، مشيرا إلى أنه أوقف الوثيقة 

االقتصادية في أعوام ٢٠١٦ و٢٠١٨ و٢٠٢٠.

رياض العدساني

الكندري يستعجل مناقشة 
تعديل النظام االنتخابي

أعلن النائب عبداهللا الكندري تقدمه وعدد من النواب بطلب 
الستعجال مناقشة االقتراح بقانون لتعديل النظام االنتخابي 
من صوت واحد إلى صوتني. وقال الكندري في تصريح صحافي 
فــي مجلــس األمة أمس إن االقتراح الــذي تقدم به مع عدد من 
النواب مقدم منذ شــهر أكتوبر من العام املاضي. ولفت إلى أن 
هذا االقتراح ظل حبيس األدراج في اللجنة املختصة، ولم تكن 
هناك جدية لدراسته على الرغم من أهميته للناخب الكويتي.

ورأى الكنــدري أن نظام الصوت االنتخابي الواحد لم يحد 
من املمارســات الطائفية أو الفئويــة أو القبلية رغم ما نصت 
عليه املذكرة اإليضاحية التي أكدت أن سبب إصدار هذا القانون 

هو محاربة شراء األصوات.
واســتغرب اســتمرار الفرعيــات دون أن تتحرك احلكومة 
حملاربتها، مضيفا أن الكويت هي الدولة العربية الوحيدة التي 
تعمــل وفقا لنظام الصوت االنتخابــي الواحد وأن األردن هي 

آخر دولة تركت هذا النظام وجلأت إلى نظام انتخابي آخر.
وأوضح الكندري أنه تقدم مع عدد من النواب وفقا للمادة 
٥٥ من الالئحة الداخلية بطلب إلى رئيس مجلس األمة لعرض 

هذا االقتراح على نواب املجلس والتصويت عليه.
ولفــت الكندري إلــى أن هذه اخلطوة هــي األولى إلصالح 
النظام االنتخابي والتوصل إلى نظام اختيار عن طريق القوائم 

االنتخابية كما يطمح لها الناخب الكويتي.

ملشاهدة الڤيديوعبداهللا الكندري

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

الدالل يقترح ابتعاث خريجي «التطبيقي» 
الستكمال الدراسة اجلامعية

اتخــاذ قــرارات ضرورية 
تؤثر على املجتمع بأكمله، 
فرفع املســتوى التعليمي 
للفرد له أثر كبير في رفعة 
املجتمع في جميع النواحي، 
ونظرا ألهمية هــذا األمر. 
ونص االقتراح على ما يلي:
التربيــة  وزارة  قيــام 
عنــد  العالــي  والتعليــم 
انتهاء الطالب من الدراسة 
في الهيئــة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب بالقيام 
بابتعاثه الستكمال الدراسة 
اجلامعية داخــل أو خارج 
الكويــت إن رغــب وأيضا 
تقــدمي مميــزات للطــالب 
والطالبات العشــر األوائل 
خلريجــي الهيئــة العامــة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
الستكمال دراستهم اجلامعية 

داخل الكويت إن رغبوا.

وتوجه الفضل بالشكر 
إلى وزاره الصحة واألطباء 
الذين ساهموا في تغطية 
أكثر من ١٣ مجموعة أعمال 
حيــث مت التقدم مبطالب 
عديدة ومت تفويضي من 
قبل جلنة حتســني بيئة 
األعمال في التنســيق ما 
بينهــم وبــني الســلطات 

الصحية.
وطالــب الفضل بفتح 
كافة األنشــطة في البالد 
خاصة بعــد انتهاء فتره 
احلظر في البالد لتعويض 
أصحاب األعمال جزءا من 
خسائرهم نتيجة اإلغالق 
في األشهر املاضية، مؤكدا 
ضرورة أن يكون ألصحاب 
املتنقلة فرص  العربــات 
أكبــر من خالل الســماح 
لهم بدخــول أماكن داخل 
املناطق السكنية وتوصيل 

الطلبات. 
وأكد الفضل أن العاملني 
في الصفوف األمامية في 
األقســام الصحيــة كافة 
وغيرها من جهات الدولة 
مازالوا أبطاال يقاتلون هذا 
الوباء والشكر العميق ال 

يكفيهم.

السنوات األخيرة تراجعا 
ملحوظا بنسبة األمية مع 
تقدم أعــداد املتعلمني من 
حملة الشهادات اجلامعية، 
يعتبر التعليم اجلامعي أحد 
العناصر األساسية املهمة 
في دعم التنمية البشرية في 
جميع أنحاء العالم، حيث 
إن التعليم اجلامعي ال يوفر 
للفرد املهارات األساســية 
الالزمة لسوق العمل فقط، 
وإمنا يوفر أيضــا تدريبا 
ضروريا جلميع األفراد على 
اختالف تخصصاتهم، حيث 
ميكن جلميع هؤالء األفراد 
الذين قد مت تدريبهم تطوير 
وحتسني القدرات واملهارات 
التحليلية، والتي من شأنها 
دفع عجلة االقتصاد احمللي، 
ودعم املجتمــع، باإلضافة 
إلــى زيــادة القــدرة على 

بتغيير أرقام عدد الوفيات 
الواليــات املتحــدة  فــي 
األميركية بسبب كورونا 
من ١٦١ ألفا ليكون ٦٪ من 
عــدد الوفيــات مما يعني 
أن ١٠ آالف مــن عدد هذه 
الوفيات هو بسبب كورونا، 
الفتا إلــى وجود تضارب 
مريب في إعالنات منظمة 
التــي  العامليــة  الصحــة 
سحبت مؤخرا تصريحها 
عــن أن املصابني باملرض 
من دون أعراض ال ميكن 
لهم أن ينقلوا هذا املرض. 

فــي عصرنــا احلالي، فهو 
احلد الفاصــل بني املعرفة 
واجلهل، بني النور والظالم، 
ولذلك أصبح نشر التعليم 
يتصدر اهتمامات وأولويات 
الدول ســواء كانــت دوال 
متقدمــة أو ناميــة، وفــي 
بلداننــا العربيــة شــهدت 

سنوات جتربة قبل إعالن 
جناحها.

وأكــد الفضــل أنــه ال 
يتدخل في قرارات وزارة 
الصحة كونهم املختصني 
بــل  كســلطات صحيــة 
ويجــب شــكرهم أيضــا 
وخاصــة وزيــر الصحة 
الذي حتمل الضغط خالل 
الفترة املاضية إال أنه ضد 
تهاون وزارة الصحة في 

هذا األمر.
إلــى  الفضــل  وأشــار 
أن منظمــة (CDC) قامت 

تقدم النائب محمد الدالل 
باقتراح برغبة بالســماح 
الهيئة  بابتعاث خريجــي 
التطبيقي  العامة للتعليم 
والتدريــب إلــى اخلــارج 
الستكمال الدراسة اجلامعية 
وتقــدمي مزايــا خلريجــي 
الهيئة األوائل الســتكمال 
دراســـتهم اجلــــامعـــية 

بالكويت.
وجاء في نص االقتراح:
التنموية  أولت اخلطة 
التعليــم أهميــة  للدولــة 
قصــوى ملــا للتعليــم من 
دور في حســن اســتثمار 
العنصر البشري الكويتي 
ليتحمــل مســؤولية بناء 
الدولــة وحتقيق املواطنة 
الصاحلة، كما نص عليها 
الدستور ويعد التعليم أمرا 
مهمــا ال غنى عنه، خاصة 

شــدد النائــب أحمــد 
الفضل على ضرورة عدم 
اعتماد وزراة الصحة أيا 
مــن اللقاحــات التي يتم 
الترويج لها على أنها عالج 
لڤيروس كورونا وإلزام 

املواطنني به.
فــي  الفضــل  وقــال 
تصريــح مبجلــس األمة 
امس إن إعــالن ڤيروس 
كورونــا مت فــي تاريــخ 
٢٠١٩/١٢/٣١ ولم مير عليه 
ســنة، الفتا إلى أن هناك 
جدال كبيرا بني املختصني 
أنفســهم لدرجة أن هناك 
ثالثة يرفضون مقابل كل 
واحد يؤكد جدية اللقاح، 
وبالتالي فإن نسبة الشك 
في هذا املوضوع أكبر من 

نسبة اليقني. 
وشدد على ضرورة أال 
تقوم وزارة الصحة بأي 
نــوع من الدعايــة للقاح 
خاصة بعد التغير السريع 
الذي يحدث اآلن في عدد 
الوفيات في دول أوروبا، 
مضيفــا أن اللقاح مازال 
فــي املراحــل التجريبية 
التي جتري كالعادة على 
اللقاحــات وهــي تأخــذ 

محمد الدالل

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

الفضل يطالب « الصحة» بعدم اعتماد لقاحات 
«كورونا» قبل ثبوت فاعليتها عامليًا

الغامن يهنئ نظيره
في قيرغيزستان بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقية تهنئة إلى رئيس املجلس 
األعلى في جمهورية قيرغيزســتان الصديقة داســتنبيك جمعبيكوف، وذلك 

مرزوق الغامنمبناسبة العيد الوطني لبلده.


