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مرزوق الغامن

فارس العتيبي: استحداث مدخل ومخرج 
ملنطقة خيطان على الدائري السادس

النائــب فارس  تقــدم 
العتيبــي باقتراح برغبة 
باستعجال اعتماد امليزانية 
املقررة الستحداث مدخل 
ومخــرج للقطعتــني (١، 
٢) مع الدائري الســادس 
امتدادا لشارع إبراهيم بن 

أدهم.
وجــاء فــي االقتــراح 
إنــه نظــرا ملــا يعانيــه 
سكان منطقة خيطان من 
ازدحام مستمر على مداخل 
ومخارج املنطقة، حيث إنه 

مت العمل في القطعتني (١، ٢) وما يترتب 
عليه من دخول آليات كبيرة ومعدات ال 
ميكن استيعابها على املداخل املوجودة 

حاليا في املنطقة.
وحيــث إنــه مت عمل دراســة مبدئية 
مــن الهيئة العامة للطرق والنقل البري 

وتبني أن هنــاك فرقا في 
االرتفاعــات بــني طريق 
الدائري السادس السريع 
ومنطقة خيطان اجلنوبي 
وهذا يتطلب عمل جســر 
علــوي كما هــو موضح 
بالكروكــي وعليــه متت 
املوافقة املبدئية من قبل 
البلديــة على اســتحداث 
مدخل ومخرج للقطعتني 
(١، ٢) مع الدائري السادس 
امتدادا لشارع إبراهيم بن 

أدهم.
ونــص االقتــراح على «االســتعجال 
واإلســراع في اعتمــاد امليزانية املقررة 
الستحداث مدخل ومخرج للقطعتني (١، 
٢) مع الدائري الســادس امتدادا لشارع 
إبراهيم بن أدهم وعمل الدراسة املرورية 

الالزمة في أسرع وقت ممكن».

فارس العتيبي

عبد الكرمي الكندري: ملاذا مت وقف صرف 
مكافأة التخصص النادر ومكافأة التفوق؟

تقدم النائب د.عبدالكرمي 
الكندري بسؤال إلى وزير 
التربية وزير التعليم العالي 
العلمــي د.علي  والبحــث 
املضــف، بشــأن مكافــآت 
الطلبــة بجامعــة الكويت 
والهيئــة العامــة للتعليم 
والتدريــب،  التطبيقــي 
وجــاءت مقدمــة الســؤال 
على النحو التالي: ملا كان 
مجلس األمة قد أقر القانون 
رقم (١٠) لســنة ١٩٩٥ في 
شأن مكافآت الطلبة بجامعة 

الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب والذي نص على مكافأة التفوق 
واملكافأة االجتماعية، ومكافأة التخصص 
النــادر واملكافأة املاليــة للطالب الكويتي 

املتزوج من كويتية.
وال شــك أن املشــرع حينما أقر هذه 
املكافآت كانت حلكمة وهي تشجيع الطلبة 
املتفوقني، وكذلك تشــجيع الطلبة على 
االلتحاق ببعض التخصصات الصعبة 
والتي يعزف عادة عن االلتحاق بها وهي 
النــادرة) بهدف  تســمى (التخصصات 
تخريج كوادر كويتية من هذه التخصصات 

وعدم االعتماد على الكوادر 
الوافدة.

هــذا  إصــدار  ومنــذ 
القانون التزمت به الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريــب ودأبــت على 
صــرف هــذه املكافأة في 
املقــررة، إال  مواعيدهــا 
أنها ومنذ ثالث ســنوات 
امتنعت عن صرف مكافأة 
التخصص النادر ومكافأة 
التفوق من دون أســباب 
معلومة، وهناك اســتياء 
طالبي كبير جتاه هذا التأخير في صرف 
مســتحقاتهم املالية، لــذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١ـ  ملاذا لم تصدر الهيئة أي بيان توضيحي 

بشأن مستحقات الطلبة املتراكمة؟
٢ـ  ما عدد الطلبة املستحقني للصرف منذ 
عام ٢٠١٩ حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ 
وهل مت الصرف جلميع املستحقني؟ إذا 
كانت اإلجابة بالنفي، فما أسباب اختيار 

العدد املصروف له؟
٣ـ  ما املوعد املقرر لصرف باقي املستحقات 

للدفعة القادمة؟

د.عبدالكرمي الكندري

حمد املطر: ما أسماء الدول التي فرضت 
رسوم تأشيرة دخول على املواطنني؟

وجــه النائــب د.حمد 
املطــر ســؤاال إلــى وزير 
اخلارجية الشيخ د.أحمد 
الناصر، قال في مقدمته: 
الــدول  فرضــت بعــض 
رسوم تأشيرة دخول إلى 
املواطنني  أراضيها علــى 
الكويتيــني ســواء كانوا 
طلبة دارسني أو سياحا، 
وهذه الرسوم التي تفرض 
علــى الكويتيني من دون 
وجــود رقابة مــن وزارة 
اخلارجية للتعامل مع أي 

استغالل قد يفرض على الطلبة وغيرهم 
الذين قد تصل رحالتهم في الســنة مبا 
ال يقل عن ٧ ســفرات، وهذا األمر مرهق 
لطلبتنا وغيرهم، لذا وجب التعامل باملثل 
وفرض رســوم على الزيــارات العائلية 

وطالــب  التجاريــة،  أو 
تزويده وإفادته باآلتي: ١ 
ـ أسماء الدول التي فرضت 
رسوم تأشيرة دخول على 

املواطنني.
٢ ـ قيمة الرسوم التي قد 
فرضت من جمهورية مصر 

العربية.
٣ ـ اإلجراء الذي اتخذ في 
شــأن فرض رســوم من 
العربية  جمهورية مصر 
على املواطنني الكويتيني.

٤ ـ قيمــة عمــل الوكالــة 
بجميــع أنواعهــا في الســفارة املصرية 

للمواطنني الكويتيني.
٥ ـ مــا أســباب فــرض جمهورية مصر 
العربية تأشيرة دخول بقيمة (٢٥ دوالرا) 

لكل مواطن كويتي؟

د.حمد املطر

بدر املال يستفسر عن عدد األبناء القّصر 
احلاصلني على جواز ديبلوماسي

سأل النائب د.بدر املال 
وزيــر اخلارجية الشــيخ 
د.أحمــد الناصر، عن عدد 
األبنــاء القّصر احلاصلني 
على جواز ديبلوماســي، 
وعدد من بلغ منهم سن ١٨ 
سنة في آخر ثالث سنوات، 
ونص السؤال على ما يلي:

أناطت املــادة (١٠) من 
قانــون ١١/١٩٦٢ في شــأن 
بــوزارة  الســفر  جوازات 
اخلارجيــة مبنح وجتديد 
الديبلوماسية،  اجلوازات 

كما بينت الفقــرة (ط) من املادة (٦) من 
القانون ذاته أن من ضمن املستحقني للجواز 
الديبلوماســي الزوجــة واألبنــاء القّصر 
للفئات الواردة فــي الفقرات اخلمس من 
املــادة ذاتها من القانــون ذاته، لذا يرجى 

تزويدنا وإفادتنا باآلتي:

ـ هــل امتنعــت وزارة   ١
اخلارجية عن سحب اجلواز 
الديبلوماسي ممن بلغ سن 
١٨ سنة من األبناء القّصر؟ 
في حالة اإلجابة باإليجاب، 

يرجى بيان أسباب ذلك.
٢ـ  ما إجراءاتكم القانونية 
جتاه من ميتنع عن تسليم 
اجلواز الديبلوماسي ممن 

انتهت فترة استحقاقه؟
٣ـ  يرجــى تزويدنا ببيان 
عــن عــدد األبنــاء القّصر 
احلاصلــني علــى جــواز 
ديبلوماســي وعدد من بلغ منهم ســن ١٨ 

سنة في آخر ثالث سنوات؟
٤ـ  منى إلى علمنا أن هناك من األبناء القّصر 
ممن جتاوز أعمارهم ١٨ ســنة وغير مقيد 
للدراسة في اخلارج ومع ذلك بقي اجلواز 
الديبلوماسي معهم فما مدى صحة ذلك؟

د.بدر املال

«امليزانيات»: إقرار ميزانية اجلهات وحساباتها اخلتامية 
رهن متكني ديوان احملاسبة من القيام بدوره الرقابي

امليزانيات  ناقشت جلنة 
واحلساب اخلتامي ميزانية 
الوطنــي لرعاية  الصندوق 
وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة وحسابه اخلتامي، 
الهيئة  إلــى ميزانية  إضافة 
العامة لالتصــاالت وتقنية 
املعلومات وحسابها اخلتامي، 
ومالحظات األجهزة الرقابية 

بشأنهما.
اللجنــة  وقــال رئيــس 
النائب عدنان الصمد في بيان 
صحافي إن اللجنة استمعت 
إلفادة املكتــب الفني للجنة 
وممثلي ديوان احملاسبة حول 
املســتجدات التي طرأت بعد 
اجتمــاع اللجنــة األخير مع 
ممثلــي الصندوق بتاريخ ٦ 
أبريل ٢٠٢٢، مضيفا انه تبني 
للجنة أن ما مت تسويته بشكل 
تــام من مالحظــات من قبل 
الصندوق قد بلغ نسبته ٢٩٪، 
مع بقاء ٥٤٪ من املالحظات 
من دون تســوية رغم املهلة 
املمنوحــة من قبــل اللجنة 

والتي جتاوزت الشهرين. 
وأوضح عبــد الصمد أن 
اللجنة أكــدت ضرورة قيام 
الصندوق بإجــراءات جادة 
للعمل على تسوية ما سجل 
مــن مالحظات، مشــيرا إلى 
عدم تناسب ما متت تسويته 
من مالحظات مع مدة املهلة 

املمنوحة.
وأشــار إلــى أن اللجنــة 
استفســرت عن مدى تعاون 

في الصنــدوق واملتمثلة في 
استمرار ظاهرة االستقاالت 
في املناصب القيادية، الفتا إلى 
أن مرسوم تعيني مجلس إدارة 
الصندوق ونواب املدير العام 
قد انتهى في الشهر املاضي ما 
أوجد فراغا كبيرا في املناصب 

القيادية.
أن  وأفــاد عبــد الصمــد 
اللجنــة ناقشــت اســتمرار 
البيانــات  اعتمــاد  عــدم 
املدققــة للميزانيــة  املاليــة 
الرأسمالية للسنوات املالية 
الثالث السابقة (٢٠١٩/٢٠١٨، 

.(٢٠٢٠/٢٠١٩، ٢٠٢١/٢٠٢٠
وأشــار إلــى أن ممثلــي 
الصندوق أوضحوا أن تأخر 
إقرار هــذه امليزانيات يرجع 
إلــى تأخــر مجلــس اإلدارة 
فــي اعتمادها، منوها إلى أن 
الرأسمالية للسنة  امليزانية 
املاليــة ٢٠١٩/٢٠٢١٨ قــد مت 

خــالل املهلــة املمنوحة من 
اللجنــة والتــي جتــاوزت 
الشهرين لتسوية ما سجله 
ديوان احملاسبة من مالحظات 
قد بلــغ ٢٪ فقط من إجمالي 
املالحظــات املســجلة علــى 
الهيئة، األمر الذي يشير إلى 
عدم اتخــاذ الهيئة إجراءات 
جادة لتسوية ما سجل عليها 

من مالحظات».
وأوضح عبــد الصمد أن 
ممثلي ديوان احملاسبة أشاروا 
إلى استمرار عدم متكينهم من 
القيام بدورهم الرقابي املنوط 
لهــم قانونا من خــالل عدم 
التي  تزويدهم باملســتندات 
يقومون بطلبها من الهيئة.

 وبــني أن ممثلي الديوان 
أشاروا إلى أن مالحظة «عدم 
متكني الهيئة ديوان احملاسبة 
من ممارسة دوره» مستمرة 
في تقريرهم ألكثر من سنة 

مالية.
وأشار عبد الصمد إلى أن 
اللجنة طالبت الهيئة باتخاذ 
إجــراءات جادة لتســوية ما 
ســجله ديوان احملاسبة من 
مالحظات، كما أكدت ضرورة 
متكــني الديــوان مــن القيام 
الرقابــي، وتزويده  بــدوره 
مبــا يطلبــه من مســتندات 
إحكامــا للعمل الرقابي، وأن 
ذلك األمر يعتبر أساسيا في 
حتديد موقفها باملوافقة على 
ميزانية اجلهات وحساباتها 

اخلتامية من عدمه.

إقرارهــا مــن قبــل مجلــس 
اإلدارة وهي في انتظار اعتماد 

الوزير.
وبــني أن اللجنــة أكــدت 
ضــرورة ممارســة مجلــس 
اإلدارة أدواره املناطة به وفقا 
ملا ينص عليه القانون وعدم 
عرقلة عمل اجلهات الرقابية 
فــي التدقيق علــى امليزانية 

الرأسمالية.
وقال عبد الصمد إن اللجنة 
ناقشت أيضا ما يخص الهيئة 
العامة لالتصــاالت وتقنية 
املعلومات، مضيفا أن اللجنة 
اســتمعت إلى إفــادة املكتب 
الفني وممثلي ديوان احملاسبة 
حول املستجدات التي طرأت 
بعد اجتمــاع اللجنة األخير 
مع ممثلــي الهيئة بتاريخ ٤ 

أبريل ٢٠٢٢.
وذكر عبــد الصمد «تبني 
للجنة أن ما مت من إجراءات 

ناقشت ميزانيتي الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة واملتوسطة وهيئة االتصاالت

شعيب املويزري وخالد العتيبي وعدنان عبدالصمد ود.بدر املال خالل اجتماع اللجنة

الصندوق مع ديوان احملاسبة 
بتزويــده مبــا يطلبــه مــن 
مستندات، الفتا إلى أن ممثلي 
الديوان أوضحوا حتسن آلية 
التعامــل من خالل تزويدهم 
بعــد اجتماع اللجنــة األول 
بجزء مــن طلباتهم، على أن 
يســتكمل تزويدهــم بباقي 
الطلبات خالل الفترة املقبلة.
ولفــت عبد الصمــد إلى 
أن اللجنــة أكــدت ضــرورة 
متكــني الديــوان مــن القيام 
بدوره الرقابي، وتزويده مبا 
يطلبه من مستندات إحكاما 
للعمل الرقابي، وأن ذلك األمر 
يعتبر أمرا أساسيا في حتديد 
موقفها باملوافقة على ميزانية 
اجلهات وحساباتها اخلتامية 

من عدمه.
وأضاف إن اللجنة استمعت 
إلفادة ممثلي الصندوق عن 
أبــرز االختالالت املســتمرة 

الصيفي الصيفي: ما مدى جهوزية مستشفيي جابر واجلهراء 
في استيعاب مرضى السرطان وما التخصصات العالجية فيهما؟

النائــب الصيفي  وجــه 
الصيفي ســؤاال إلــى وزير 
الصحة د.خالد السعيد قال 
فــي مقدمته: فــي تصريح 
حديث لوزيــر الصحة أفاد 
باســتحداث أقســام جديدة 
لألورام في مستشفى جابر 
ومستشفى اجلهراء، مطالبا 

تزويده وإفادته باآلتي:
١ ـ ما مــدى جهوزية هذين 
املستشــفيني في استيعاب 

مرضى السرطان؟
٢ـ  ما مدى إمكانية حتضير 
أدوية الســرطان من خالل 
صيدليات هذين املستشفيني 
وما مدى جهوزية املختبرات 
في تخصصات الباثولوجي 
العام والباثولوجي اجلزيئي 
ومختبر داالت األورام التي 
تخدم األطباء في اتخاذ القرار 

العالجي للمرضى؟
٣ ـ مــن املعلــوم أن أطبــاء 
السرطان يقومون بتحديد 

باإلجراءات التي مت من خاللها 
التحضير لهذه األقسام.

٨ ـ منــى إلــى علمي وبدعم 
مطلق وبتكليف مباشر من 
وكيل الوزارة تكليفه للجنة 
حتضيرية الستحداث وحدة 
أورام اجلهــراء والتي قامت 
بهذه املهمة خالل الفترة ما 
بني بدايــة أكتوبر ٢٠٢١ إلى 

منتصف أبريل ٢٠٢٢.

١٣ـ  الرجاء توضيح األسباب 
التي حتول لعدم افتتاح مركز 
الســرطان اجلديد واملزمع 
افتتاحه من سنوات مضت 
وذلــك في منطقــة الصباح 
الصحيــة ذلــك املركز الذي 
جاء برغبة أميرية ســامية 
حتى يكون واملراكز القائمة 
واملرتبـطـــة بتخـصــــص 
الســرطان مبنزلــة مدينــة 
متكاملــة لألورام وتشــكل 

مركزا ذا مكانة عاملية؟
١٤ ـ من املعلوم بالضرورة 
أن الكثافــة الســكانية فــي 
أكبــر  املناطــق اجلنوبيــة 
منها في املناطق الشمالية، 
الرجاء توضيح أسباب عدم 
استحداث قسم لألورام يخدم 
سكان املناطق اجلنوبية نظرا 
ألن املسافة فيها بعيدة جدا 
عن مركــز الكويت ملكافحة 
الســرطان مقارنة باملناطق 

الشمالية.

٩ـ  يرجى تزويدي بأســماء 
أعضــاء هــذه اللجنــة مــع 
اإلشــارة إلــى تخصص كل 
منهــم مــن خــالل تزويدي 
بالســيرة الذاتية لكل منهم 
وعالقة كل منهم بتخصص 
األورام، مع تزويدي مبحاضر 

اجتماعات تلك اللجنة.
١٠ ـ مــا التوصيــات التــي 
خلصت لها هذه اللجنة في 
سبيل استحداث قسم األورام 

في مستشفى اجلهراء؟
١١ ـ الرجــاء إفادتي عن عدم 
تكليــف جلنــة مماثلة قبل 
الســعي الســتحداث قســم 
لألورام في مستشفى جابر.
١٢ ـ ما مدى صحة أن أطباء 
الكويــت ملكافحــة  مركــز 
الســرطان قد أجمعوا بعدم 
إمكانية افتتاح أقسام لألورام 
خارجيه بهذه التحضيرات؟ 
مع تزويدي مبا يفيد من آراء 
األطباء العاملني في املركز.

الصيفي الصيفي

نوع عالج مرض السرطان 
مــن خــالل منصــة علمية 
تشــتمل علــى أطبــاء مــن 
التشخيصية  التخصصات 

والعالجية.
٤ـ  ما التخصصات العالجية 
التي مت اعتمادها في هذين 
املستشفيني للعمل كمنصة 
علمية تخدم آلية اتخاذ القرار 

العالجي؟
٥ـ  أفاد بعض اركان الوزارة 
بأن افتتاح أقسام طب األورام 
املســتحدثة في مستشــفى 
جابر ومستشــفى اجلهراء 
سيكون في ٢٠٢٢/٦/١، وعليه 
ما مدى جهوزية هذه األقسام 
مع ذكر عدد وتخصصات كل 

قسم منها؟
٦ ـ أمــا إذا كانــت اإلجابــة 
بالسلب لذا أرجو توضيح 
أسباب االستعجال في هذه 
االستحداثات غير اجلاهزة.
تزويــدي  الرجــاء  ـ   ٧

مهلهل املضف يسأل وزير التربية والتعليم العالي
عن اللجنة العليا جلوائز مجال العلوم األساسية والتطبيقية

استفســر النائــب مهلهل 
املضــف مــن وزيــر التربية 
ووزير التعليم العالي والبحث 

العلمي، عن اآلتي:
١- هل أوصت اللجنة العليا 
جلوائز مجال العلوم األساسية 
والتطبيقية في تقريرها مبنح 
اجلائزة ألحــد أعضاء هيئة 
التدريــس؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجــاب، فيرجى تزويدي 

بأسباب حجب اجلائزة.
٢- صورة ضوئية من محضر 
اللجنة العليا جلوائز مجال 
العلوم األساسية والتطبيقية 
الــذي يحتــوي التوصيــات 

النهائية.
اللجنــة  تقيــدت  هــل   -٣

األبحاث) منذ عام ٢٠١٢ حتى 
عام ٢٠٢٢.

٦- هل ُمنحت جائزة الباحث 
املتميز أو جائزة أفضل باحث 

٨- ما اإلجراءات التي سُتتخذ 
حال ثبــت الحقــا أن بعض 
األبحاث املقدمة من الفائزين 
ســبق أن حصلــوا بها على 
جوائز سابقة؟ هل سُتسحب 
اجلائــزة فقط أم سُتســحب 
اجلائــزة من الفائــز وتنظر 
اللجنة العليا في اســتحقاق 
عضــو هيئــة تدريــس آخر 

للجائزة؟
٩- صــورة ضوئيــة لقائمة 
األبحاث املقدمة من الفائزين 
بجوائز الباحث املتميز للعام 
األكادميي ٢٠٢١/٢٠٢٠ موضحا 
فيها عنــوان البحث واســم 
املجلة والعدد الذي ُنشر فيه 

وسنة النشر.

مــن الشــباب لعضــو هيئة 
تدريس فــي جامعة الكويت 
منــذ عام ٢٠١٦ حتــى تاريخ 
ورود هــذا الســؤال من دون 
أن يتقدم ببحث منشــور في 
إحدى املجالت العلمية التابعة 
للجامعــة؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجــاب، فيرجــى تزويدي 
الفائزيــن  بكشــف بأســماء 

وتاريخ منحهم اجلائزة.
٧- هل تأكدت اللجنة العليا 
جلوائز مجال اآلداب والعلوم 
اإلنســانية مــن أن جميــع 
األبحاث املقدمة من املرشحني 
لم يحصلوا بها على جوائز 
ســابقة أم أن اللجنة اكتفت 

بتعهد املرشح بذلك؟

مهلهل املضف

املذكورة  بالشروط اجلديدة 
فــي الكتيــب الصــادر مــن 
إدارة األبحــاث عنــد تقييــم 
املرشــحني والــذي يحتــوي 
على تعديالت لشــروط منح 
اجلائزة واملنشور على املوقع 
االلكتروني إلدارة األبحاث منذ 

عام ٢٠٢٠؟
٤- ما أسباب إزالة هذا الكتيب 
احلديث من املوقع االلكتروني 
إلدارة األبحاث بعد أن انتهت 
جلان اجلائزة للعام األكادميي 

 ٢٠٢١/٢٠٢٠ من أعمالها؟
٥- صورة ضوئية من جميع 
كتيبــات جوائــز الباحثــني 
الصــادرة مــن مكتــب نائب 
مدير اجلامعة لألبحاث (قطاع 

حمدان العازمي يسأل وزير الصحة عن أسباب النقص 
احلاد في أدوية أمراض السرطان وسبل توفيرها

تقدم النائب حمدان العازمي بسؤال 
إلى وزير الصحة د.خالد السعيد، عن 
أســباب نقص األدوية وعــدم العمل 
على تالفي هذا النقص قبل انقطاعها 

بفترة كافية.
ونص السؤال على ما يلي:

منى إلــى علمي وجود نقص حاد 
في العديد من األدوية التي يحتاجها 
املرضى، لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ ـ ما األدويــة التي رصد نقصها في 
الوقت احلالي ألمراض السرطان؟ وما 

األدوية التي تكرر انقطاعها املفاجئ أو 
املتكرر لألمراض السرطانية؟

٢ ـ ما ســبب جلب أدويــة جديدة أو 
لقاحــات وقائية ومبناقصات جديدة 
على وجه الســرعة من دون احلرص 
على توفير األدويــة التي تعاني من 
النقــص والتي يحتاجهــا الكثير من 
املرضــى احلاليني املســتمرين عليها 

خصوصا لألمراض السرطانية؟
٣ ـ ما مدى دقة املعلومات التي تفيد 
طلــب بعض املســؤولني من املرضى 
الذين يتلقون عالجهم باخلارج بعدم 

العودة فــي الوقت احلالي إلى البالد 
بسبب نقص األدوية التي أوصاهم بها 
أطباؤهم في اخلارج؟ مع بيان التكلفة 
املادية على املال العام من جراء تأجيل 

عودة هؤالء املرضى.
٤ـ  أسباب نقص األدوية وعدم العمل 
على تالفي هذا النقص قبل انقطاعها 
بفتــرة كافيــة وذلك بالتنســيق بني 
اإلدارات املعنية في املستودعات الطبية 
فــي صبحان والصيدليــات املركزية 
وذلك من أجل توزيعها على صيدليات 

حمدان العازمياملراكز الصحية.

الغامن يهنئ نظيريه 
في األردن بالذكرى الـ ٢٣ 

جللوس امللك
بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقيتي 
تهنئة إلى رئيس مجلس األعيان في اململكة األردنية 
الهاشمية الشــقيقة فيصل عاكف الفايز ورئيس 
مجلس النواب عبدالكــرمي فيصل الدغمي، وذلك 

مبناسبة الذكرى الـ٢٣ جللوس امللك.


