
استقبل كل من رئيس الوزراء اجليبوتي عبد القادر 
كمال محمد ورئيس مجلس النواب اجليبوتي محمد علي 
حمد رئيس قطاع إفريقيا في جمعية الرحمة العاملية د. 
تركي احلميدي ورئيس مكتب السودان ووسط إفريقيا 
محمد مرضى الرشيدي، وثمن رئيس مجلس النواب 
محمد علي حمد دور جمعية الرحمة العاملية وإسهامها 
في دفع عجلة التنمية في جيبوتي مشيراً إلى أن الرحمة 
العاملية لها العديد من اإلسهامات في املجال التعليمي 
والصحي والتنموي. ومن جانبه توجه رئيس قطاع 
إفريقيا في جمعية الرحمة العاملية د. تركي احلميدي 
بالشكر إلى رئيس ال��وزراء اجليبوتي ورئيس مجلس 
النواب على حفاوة االستقبال مشيداً بالتعاون البناء 
بني احلكومة اجليبوتية والرحمة العاملية مبيناً أن 
الرحمة العاملية مستمرة في عملها اخليري في جيبوتي 
م��ن خ��ال إط��اق امل��ش��روع��ات التنموية والتعليمية 

الكبرى.
وأوضح د.احلميدي أنه ومن خال تذليل الصعاب 
التي حرصت عليها حكومة جيبوتي استطاعت الرحمة 

العاملية أن تقوم على إنشاء املشروعات التنموية 
والصحية والتعليمية واالجتماعية، متوجهاً بالشكر 
إلى القيادة في جيبوتي والذين ذللوا الصعاب من قبل 

لتنهض مشروعات الرحمة العاملية بهذه الصورة.
وأش���ار د. احلميدي إل��ى أنَّ التعاون الكبير بني 
الرحمة العاملية وحكومة جيبوتي متواصل، مبيناً أن 
الرحمة العاملية بدأت نشاطها اخليري واإلغاثي في 
جيبوتي منذ عام 1996 م وأصبحت جهودها تغطي 
أغلب أراضي جيبوتي، وبدعم رسمي وشعبي وصلت 
. وأض��اف د.  املساعدات للمناطق األكثر تضرراً وأمل��اً
احلميدي أنَّ الرحمة العاملية جنحت في حتقيق وتنفيذ 
عدد من املشروعات التنموية خال 20 عام من العمل 
في جيبوتي، وأب��رز تلك املشروعات التنموية مجمع 
الرحمة التنموي مدينة بلبا ومجمع الرحمة التنموي 
الثاني في مدينة أبخ ومستشفى الرحمة ومستشفى 
جراحات القلب واملخ واألعصاب، باإلضافة إلى )عدد 
من امل��دارس، بجانب كفاالت األيتام واألس��ر والدعاة، 

وكذلك اآلبار السطحية واالرتوازية(.
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هايف يسأل وزير اخلارجية: هل أيدت الكويت ماتفعله الصني مبسلمي اإليغور؟ 
 وج��ه النائب محمد هايف س��ؤاال برملانيا إل��ى نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء وزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد عن مدى 
صحة ما يتداول عن تأييد الكويت لإلجراءات التي تتخذها الصني 

إزاء املسلمني اإليغور.   واستفسر هايف، إن صّح اخلبر، عما إذا 
كان هذا املوقف جاء وفقاً لقرار من مجلس الوزراء أم بشكل منفرد 
من وزارة اخلارجية، وعن السند في اتخاذ هذا املوقف والدوافع 

واملبررات ومدى اتساق هذ املوقف مع سياسة الكويت املعلنة في 
مجال حماية حقوق اإلنسان، وسياسة الكويت املعلنة من خال 

عضويتها مبجلس األمن.

استراتيجية  ع��ن  ي��س��أل  ال����دالل 
وخطة عمل هيئة االتصاالت

تقدم النائب محمد الدالل بسؤال 
ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال����وزراء 
ووزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس 
ال����وزراء ع��ن استراتيجية عمل 
وخطة وأدوار هيئة االتصاالت. 

وجاء في نص السؤال:
أن���ش���ئ���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
لاتصاالت وتقنية املعلومات في 
عام 2014 من أجل تنظيم وتطوير 
واالرت����ق����اء ب��خ��دم��ات شبكات 
االت��ص��االت وتقنية املعلومات 
في الكويت، ونظراً ألهمية هيئة 
االتصاالت في ظل التأثير والدور 
الكبير للهيئة على مرافق الدولة 
وأدوار اجلهات احلكومية إضافة 

إلى دور الهيئة وعاقاتها بخدمات االتصاالت وتقنية املعلومات التي لها عاقة 
باجلهور العام، لذا يرجى إفادتنا بالتالي:

هل مت اعتماد استراتيجية وطنية عمل وخطة وأدوار هيئة االتصاالت وهي 
خاف استراتيجية األمن السيبراني السابق اعتمادها من الهيئة مع رجاء تزويدي 
بنسخة من تلك االستراتيجية الوطنية أن وجدت وهل مت إجناز أهداف أو برامج 
من تلك االستراتيجية، وفي حال عدم وجودها يرجى ذكر األسباب التي حالت دون 

وجود استراتيجية وطنية خلدمات االتصاالت وتقنية املعلومات.
-2يرجى تزويدي بنسخة من استراتيجية األمن السيبراني مع إفادتي عن 

املراحل التنفيذية لاستراتيجية وما أجنز منها في هذا اخلصوص.
-3تضمن تقرير هيئة االتصاالت الصادر في عام 2018 املنشور في موقع 
الهيئة االلكتروني اإلش��ارة إلى مشروع بوابة اخلدمات االلكترونية ومع أهمية 
هذا املشروع إال أن املستخدم العادي يجد أن البوابة االلكترونية لم تتطور كثيراً 
واخل��دم��ات املقدمة ما زال��ت دون املستوى املطلوب مع تفاوت في أداء اجلهات 
احلكومية في اخلدمات التي تقدم من خال البوابة اإللكترونية ؟ ولذا يرجى مطلوب 
معرفة رؤية وخطط وبرامج هيئة االتصاالت واجلهات التابعة لها في تطوير جميع 
اخلدمات احلكومية التي يتطلب توفيرها الكترونياً للمواطنني واملقيمني وماذا أجنر 
في هذا الشأن وهل قامت الهيئة بتقييم التجربة السابقة للبوابة االلكترونية أو 
اخلدمات التي تقدم من اجلهات احلكومية للجمهور، وما هي برامج وخطط الهيئة 
لتطوير هذه اخلدمات مع تزويدي بنسخة من الدراسات أو التقييم ملشروع بوابة 

اخلدمات االلكترونية أن وجدت واخلطط والبرامج املوضوعة للتطوير.

ال��دم��خ��ي ي��س��أل وزي�����رة األش��غ��ال 
عن أعضاء الهيئة العامة للطرق 
وجه النائب عادل الدمخي سؤاال برملانيا إلى وزي��رة األشغال وزي��رة الدولة 
لشؤون اإلسكان جنان بوشهري عن أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق 

الذين ما زالوا على رأس عملهم وميارسون مهامهم.
 واستفسر الدمخي عن قرار تشكيل مجلس اإلدارة وانتهاء قرار تشكيله، وما 
إذا كان مجلس اإلدارة ممثا برئيسه ما زال ميارس اختصاصاته بحسب القانون 
رغم انتهاء مدة املجلس.  وأضاف الدمخي، في سؤاله، أن قانون الهيئة يشير إلى أ، 
مجلس اإلدارة هو اجلهة املختصة باعتماد املدير العام، »فهل مت عرض املدير العام 
الذي يشغل املنصب حالياً )بصورة مؤقتة( على مجلس اإلدارة؟ وهل وافق املجلس 
عليه قبل تعيينه؟  كما طلب الدمخي موافاته مبحضر مجلس اإلدارة الذي اعتمد 
التعيني، ومدى جواز اعتماد املجلس للتعيني بعد انتهاء فترته، أو دون أن يكتمل 
نصابه.  واستفسر الدمخي عن املمثل القانوني احلالي للهيئة الذي ميلك صاحية 
توقيع واعتماد العقود، وكيف يتم تسيير هذا املرفق في ظل وجود مجلس إدارة 

انتهى قرار تشكيله ومدير عام مؤقت من دون صاحيات فعلية.
رئيس مجلس نواب جيبوتي محمد علي حمد يستقبل د. تركي احلميدي و محمد الرشيدي

محمد الدالل

أع��ل��ن ال��ن��واب ص��اح خ��ورش��ي��د وخ��ل��ف دميثير وعلي 
الدقباسي وفيصل الكندري وأحمد الفضل عن تقدمهم باقتراح 
بقانون لتعديل الفقرة األولى من املادة التاسعة من القانون 
رقم )25( لسنة 2001 في شأن تعديل أحكام قانون التأمينات 
االجتماعية وزيادة املعاشات التقاعدية، ونصت مواده على 

ما يلي: 
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة األولى من املادة التاسعة 

من القانون رقم )20( لسنة 2001 املشار إليه النص اآلتي:
تزاد املعاشات التقاعدية كل ثاث سنوات اعتباراً من أول 

الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون وذلك بواقع )60( 
ديناراً شهرياً. ويعاد النظر كل خمس سنوات من تاريخ العمل 
بهذا القانون في مستوى املرتبات واملعاشات التقاعدية على 
ضوء زيادة نفقات املعيشة، وذلك وفقاً للقواعد واألحكام التي 

يقرها مجلس الوزراء.
ونصت املذكرة اإليضاحية على ما يلي:

 في ظل ما نشهده من ارتفاع األسعار وزيادة نسبة التضخم 
مما يشكل أعباء مالية وتكاليف إضافية على املتقاعدين، حيث 
إن كثيراً منهم معتمد كلياً على املعاش التقاعدي، خاصة 

الذين تقاعدوا منذ فترة طويلة، فهم األكثر تأثيراً بقضية غاء 
املعيشة وارتفاع األسعار.

 وإن الزيادة السنوية للمتقاعدين والتي تطبق كل ثاث 
س��ن��وات تعد بسيطة ج���داً، وال ت��واك��ب تكاليف املعيشة 
والتضخم السنوي في السلع واملنتجات واخلدمات بصفة 
عامة. ول��ذا فقد جاء االقتراح بقانون ملعاجلة هذه املشكلة 
حيث نص على زيادة املعاشات التقاعدية بواقع )60( د.ك 
شهرياً بدالً من )30( د.ك مع إعادة النظر في زيادتها كل خمس 

سنوات وفقاً للزيادة في املعدل العام لألسعار.

مجلس األمة

والثاني األول  بالدورين  مقارنة  ورقابيًا  تشريعيًا  األول 

مجلس األمة يتوج دور االنعقاد الثالث بإجنازات تشريعية نوعية

ي���ة  ت���ن���م���و و ي���ة  د ق���ت���ص���ا ا و ش���ع���ب���ي���ة  ن���ني  ا ق���و ع���ل���ى  ت���ك���ز  ر ا ي���ع���ي  ت���ش���ر ق  ت���ف���و   

س��ئ��ل��ة  أل ا و ق��ش��ة  مل��ن��ا ا ت  ط��ل��ب��ا و ت  ب��ا ا س��ت��ج��و ال ا و ن��ني  ا ل��ق��و ا د  ع��د ف��ي  ر  ت��ص��د

وثقت شبكة الدستور »اإلخبارية« 
حصاد وأعمال ال��دور الثالث من الفصل 

التشريعي اخلامس عشر ملجلس األمة.
وق��ال��ت الشبكة: ت��وج مجلس األم��ة 
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل 
التشريعي اخل��ام��س عشر ب��إجن��ازات 
تشريعية نوعية، حيث حققت مطالب 
شعبية ومجتمعية، ودعمت في الوقت 

نفسه خطط اإلصاح االقتصادي.
 ولم يكن التشريع هو السمة البارزة 
الوحيدة في دور االنعقاد الثالث، وإمنا 
نشط الدور الرقابي نشاًطا الفًتا مقارنة 
ب���دوري االن��ع��ق��اد األول وال��ث��ان��ي، فقد 
استهل جلسته االفتتاحية باستجواب 

واستبق جلسته اخلتامية بالتصويت 
على طلب بطرح الثقة.

 واألرق��ام وحدها تضع دور االنعقاد 
ال��ث��ال��ث ف��ي ال��ص��دارة م��ق��ارن��ة ب��دوري 
االن��ع��ق��اد األول وال��ث��ان��ي، ف��ه��و األول 

تشريعّيًا بإقرار 22 قانوًنا مقارنة ب� 7 
قوانني عامة في دور االنعقاد األول و14 
قانوًنا في دور االنعقاد الثاني، كما جاء 
دور االنعقاد الثالث، األول رقابّيًا بتسعة 
استجوابات و10 طلبات مناقشة و1280 

سؤااًل.
 فمن جهة أق��ر املجلس في 36 جلسة 
ع��ادي��ة وتكميلية وخ��اص��ة وس��ري��ة 
127 تشريًعا تنوعت ما بني 22 قانوًنا 
ا  عاما و12 اتفاقية و93 حساًبا ختامّيً

وميزانية، وق��دم النواب 116 اقتراًحا 
بقانون و371 اقتراحاً برغبة.

 وك��ل��ف املجلس ال��ل��ج��ان البرملانية 
املختلفة 32 تكليفا بالتحقيق في بعض 
القضايا، فيما كلف دي���وان احملاسبة 

5 تكليفات مباشرة، ونظر 65 رسالة 
واردة وافق على 48 منها ورفض اثنتني 
ولم يبت في مثلهما، كما متت تاوة 185 

شكوى وعريضة أثناء اجللسات.
 ونظر املجلس في 10 طلبات برفع 
احلصانة وواف���ق على 404 توصيات 
منها 253 توصية وردت في تقارير جلنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي البرملانية 
و122 توصية في تقارير جلان التحقيق، 
وصدق املجلس على 35 مضبطة وأصدر 
ب��ي��ان��ني س��ي��اس��ي��ني ب��ش��أن ال��ت��ط��ورات 
اإلقليمية واستعدادات احلكومة في حال 
حدوث طارئ ورفض كل أشكال التطبيع 

مع الكيان الصهيوني.

حصاد دور االنعقاد الثالثجانب من اجتماعات مجلس االمة

السنوية الزيادة  ملضاعفة  نيابي  مقترح 
التقاعدية املعاشات  في   

رئيس مجلس النواب في جيبوتي يثمن دور
 »الرحمة العاملية« وإسهامها في دفع عجلة التنمية


