
طالب النائب عمر الطبطبائي وزير التربية وزير 
التعليم العالي د.حامد العازمي بضرورة حتري الدقة 
في الردود على اسئلته البرملانية بشأن معهد األبحاث، 
وتشكيل جلنة حتقيق لبحث املالحظات التي وردت 
في األسئله أسوة بلجان التحقيق التي شكلها بشأن 

مالحظات ديوان احملاسبة.
 وق��ال الطبطبائي ف��ي تصريح باملركز اإلعالمي 
ملجلس األم��ة إن��ه تقدم بأسئلة برملانية ع��ن معهد 
األبحاث، وأتته األجوبة ناقصة كما أن هناك أسئلة لم 

يرد عليها الوزير.
 وب��ني أن أح��د األسئلة يتناول اسماء املقبولني أو 
املرفوضني ف��ي الترقيات وطلب فيه امللفات كاملة 
ح��ول ح��االت الترقية، كما يتناول تخطيط دائ��رة 
القوى العاملة في املعهد والئحتها ونظمها وسياستها 
املعتمدة واملعمول بها في املعهد ، ولكن لم تتم اإلجابة 
عن هذا السؤال، مبينا أن ما جاء في اإلجابة كان فقط 

عن اإلجراءات املتبعة وليس السياسات أو اخلطط .
 وأض��اف » سألت أيضا عن كيفية حصول املوظف 
عن تقييم فوق املمتاز واألعمال املمتازة من ٢٠١٦ إلى 
اليوم، وما ش��روط ذل��ك، وتزويدي بأسماء املوظفني 
الذين حصلوا على تقييم فوق املمتاز، ولم تتم اإلجابة 

عن السؤال ».
 وأعلن عن أنه قام أمس بإرسال أسئلة جديدة إلى 
الوزير بناء على الردود التي وصلته، مطالبا الوزير 
بفتح حتقيق بشأن األسئلة التي وجهها ال سيما أنها 
تعنى ب��إدارة امل��وارد البشرية واحملسوبية ومحاربة 

الكفاءات التي أصبحت سمة انتشرت في الكويت.
 وبني أن دائرة القوى العاملة في املعهد ال تقل سوءاً 

عن اإلدارة السابقة، وهذا ما تؤكده مالحظات ديوان 
احملاسبة بشأن الدورات اخلارجية .

 وبني أن اإلدارة تتعذر بالالئحة الداخلية وبأنها ال 
تسمح لإلداريني واملهنيني باخلروج في بعثة خارجية 
ولكن الالئحة موجودة وتسمح لإلداريني واملهنيني 
باالنتساب إلى دورة خارجية مرة واح��دة بالسنة، 
مبينا أن هذه الالئحة والضوابط التي وضعت فيها لم 

تعرض على مجلس األمناء.
 وق��ال: »س��وف اتوجه بسؤال برملاني ح��ول هذه 
الالئحة ، وهل اعتمدت من مجلس األمناء واملدير العام 
؟ وانتظر اإلج��اب��ة، وم��ن ثم س��وف يكون لي تصرف 
آخ��ر«، الفتا إل��ى أن رئيسة قسم التدريب في املعهد 
تقوم بالتوقيع على احملاضر مع أعضاء جلنة اختيار 
املشاركني في الدورات والبرامج التدريبية اخلارجية 

من دون أن تكون لها صفة رسمية.
 وأض��اف »منحت ملعهد األبحاث الفرصة الكافية 
وهذه آخر أسئلة برملانية اوجهها ، وبعدها سيكون 
لدي تصرف آخر »، متسائال: أين البحوث التي يعملها 
معهد األبحاث ؟« وما البحوث واملخرجات التي يقدمها 

من يسافرون حلضور املؤمترات وورش العمل؟
 واستطرد بتساؤالت: هل لديهم بحوث حول أسباب 
زي��ادة نسبة السرطان في الكويت ، أو أسباب نفوق 
األسماك ، أو موضوع الرصد النووي أو حقن األرض 

في بعض املواد ؟.
وختم قائال »معهد األبحاث بالدول املتقدمة من اهم 
القطاعات ألن في هذا القطاع تولد الفكرة من خالل 
أشخاص مختصني، ولدينا كنز من دكاترة وموظفني 
ولكن ذبحتنا احملسوبية ، والكفاءات محاربة لألسف«.
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دون النظر إلى احلالة االجتماعية

عاشور يقترح زيادة احلد 
األدنى للمعاش التقاعدي 

1200 دينار  إلى 
أع���ل���ن ال��ن��ائ��ب 
صالح عاشور عن 
ت��ق��دمي��ه اق��ت��راح��ا 
ب��ق��ان��ون لتعديل 
امل����ادة 19 م��ك��ررا 
م��ن األم��ر األميري 
ب���ال���ق���ان���ون رق���م 
61 لسنة 1976 
ف���ي ش���أن إص���دار 
ق��ان��ون التأمينات 
االج����ت����م����اع����ي����ة 
وت����ع����دي����الت����ه، 
ليكون احلد األدنى 
للمعاش التقاعدي 
دي���ن���ار   1200

شهريا.
وينص االقتراح 
ع��ل��ى أن يستبدل 
ب��ن��ص امل����ادة رق��م 
19 مكررا من األمر 
األميري بالقانون 
رق�����م 61 ل��س��ن��ة 
1976 املشار إليه 

النص التالي: 
مادة أولى: 

ي����ك����ون احل����د 
األدن�����ى للمعاش 
ال���ت���ق���اع���دي أل��ف��ا 

ومائتي دينار شهريا، ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس اإلدارة 
وقواعد وشروط اإلعالة.

ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس اإلدارة أن تعدل بالزيادة احلدود 
الدنيا للمعاشات التقاعدية.

مادة ثانية: 
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون 

ويعمل به من تاريخ نشره باجلريدة الرسمية.
ونصت املذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون على ما يلي: 

ضماناً حلياة كرمية واستقرار معيشي للتقاعد في ظل غالء املعيشة املستمر 
يأتي هذا التعديل ليرفع من احلد األدنى ليصبح 1200 دينار بعد أن كان 650 
دينارا فقط ويخص من لديه خمسة أوالد فأكثر، وبالتالي املقترح ال يفرق بني 

املتقاعدين حسب احلالة االجتماعية سواء لديهم أوالد أم ال.

خليل  أبل يقترح تكويت 
الوظائف القيادية في 

املكاتب الثقافية باخلارج
أع��ل��ن ال��ن��ائ��ب 
د.خ��ل��ي��ل أب��ل عن 
تقدميه اقتراحا 
ب��رغ��ب��ة إلل����زام 
املكاتب الثقافية 
باخلارج بتكويت 
املناصب القيادية 

فيها.
 ونص االقتراح 

على ما يلي:
 ن��ظ��راً ألهمية 
متابعة وتقييم 
وحت���س���ني أداء 
العمل باملكاتب 
الثقافية باخلارج 
التابعة ل��وزارة 
التعليم العالي، 
وحل���س���اس���ي���ة 
العمل في بعض 
الوظائف القيادية 
ال��ت��ي تتطلب أن 
ي��ك��ون شاغلوها 
من املواطنني في 
املكاتب الثقافية 
باخلارج، وكذلك 
ل���ل���م���ح���اف���ظ���ة 
ع���ل���ى احل���ق���وق 
وال����واج����ب����ات 
املفترض اتباعها.

 وح����ي����ث إن 
العمل بهذه املكاتب الثقافية يتطلب أيضاً اإلرش��اد األكادميي للطلبة 
الدارسني واملبتعثني في اخلارج، لذا فإنه بات من الواجب أن يتم تكويت 
بعض الوظائف القيادية احلساسة واملهمة مثل مديري اإلدارات املالية 
واإلداري��ة، والسعي لتعيني موظفني مرشدين أكادمييني متخصصني 

ملتابعة شؤون الطلبة.
 لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي:

 تقوم وزارة التعليم العالي بإصدار ق��رار ينظم العمل باملكاتب 
الثقافية باخلارج، عن طريق إلزام هذه املكاتب بتكويت جميع املناصب 

في وظيفة مدير مالي أو إداري - إن كان يشغلها أجانب.
 

ويسري ذلك على باقي الوظائف اخلاضعة لإلدارة املالية أو اإلدارية، 
باإلضافة إلى العمل على تعيني مواطنني بوظيفة مرشد أكادميي للطلبة 
الكويتيني الدارسني واملبتعثني في اخلارج، وذلك بالتنسيق مع ديوان 

اخلدمة املدنية واجلهات األخرى املعنية بتنفيذ هكذا قرار.

أعلن النائب عبد الله الكندري عن تقدميه اقتراحا 
برغبة لتعديل قرار وزير العدل بتنظيم إعالن األوراق 
القضائية املتعلقة ب��امل��ن��ازع��ات املدنية والتجارية 
واإلدارية املنصوص عليها في القانون رقم )49( لسنة 
2016 بشأن املناقصات العامة وذل��ك بإضافة نص 
يجيز اس��ن��اد عمليات إن��ش��اء امل��وق��ع االلكتروني وما 
يرتبط به من بيانات وإج���راءات إلى إح��دى الشركات 

الفنية املتخصصة.
ونص االقتراح على ما يلي:

 نظراً ملا أش��ار إليه القانون رقم )20( لسنة 2014 
في شأن املعامالت االلكترونية وال��ذي تسري أحكامه 
على السجالت وال��رس��ائ��ل وامل��ع��ام��الت واملستندات 
والتوقيعات اإللكترونية ذات العالقة باملعامالت املدنية 
والتجارية واإلدارية وعلى كل نزاع ينشأ عن استخدامها 
ما لم يتفق األطراف على غير ذلك أو يتبني أن قانوناً آخر 

هو الواجب التطبيق )مادة2-(.
 وي��ك��ون ك��ل م��ن ال��س��ج��ل اإلل��ك��ت��رون��ي واملستند 
االلكتروني والرسالة االلكترونية واملعاملة االلكترونية 
والتوقيع االل��ك��ت��رون��ي ف��ي م��ج��ال امل��ع��ام��الت املدنية 
والتجارية واإلداري���ة منتجاً ل��ذات اآلث��ار القانونية 
املترتبة على الوثائق واملستندات والتوقيعات الكتابية 
من حيث إلزامه ألطرافه أو قوته في اإلثبات أو حجيته 

متى أجري وفقاً ألحكام هذا القانون )مادة 3-(.
 وتنفيذاً لهذا القانون صدر قرار وزير العدل وزير 
األوق���اف وال��ش��ؤون اإلسالمية رق��م )2018/1868( 
ب��ت��اري��خ 23 أك��ت��وب��ر 2018 بتنظيم إع���الن األوراق 
القضائية املتعلقة ب��امل��ن��ازع��ات املدنية والتجارية 
واإلدارية املنصوص عليها في القانون رقم )49( لسنة 

2016 بشأن املناقصات العامة.
ونبدي على هذا القرار املالحظات الثالث اآلتية :

 قصر القرار ال��وزاري املشار إليه نطاق تطبيقه على 
إع��الن األوراق القضائية املتعلقة باملنازعات املدنية 
والتجارية املنصوص عليها في القانون رق��م )49( 
لسنة 2016 بشأن املناقصات العامة وذلك باملخالفة 
ألحكام القانون رقم 20( لسنة 2014 في شأن املعامالت 
االلكترونية، والذي تسري أحكامه على جميع املعامالت 
املدنية والتجارية واإلدارية بشكل عام ودون تخصيص 
بنوع معني من ه��ذه املعامالت ، وبذلك يكون القرار 
الوزاري املشار إليه قد ضيق نطاق تطبيقه دون مقتضى 
، وهو ما نقترح معه تعديل هذا القرار ال��وزاري بحيث 
تشمل أحكامه جميع امل��ع��ام��الت املدنية والتجارية 
واإلداري��ة دون تخصيص بنوع معني منها ، وذلك على 
كافة املعامالت اخلاصة باألشخاص االعتبارية واجلهات 

احلكومية وذلك وفق قانون 1980/38.

 نصت املادة )9( من القرار ال��وزاري املشار إليه على 
أن:

 ويعتبر اإلعالن منتجاً آلثاره من وقت وصول األوراق 
املعلنة كاملة وواضحة متى تلقى فاكس املعلن ما يفيد 
قبولها وتاريخ ووقت إرسالها أو ما يفيد تسلم اخلادم 
اخل��اص باملعلن إليه ل���ألوراق بالطريق االلكتروني 
حسب األحوال وذلك ما لم يتحفظ املعلن إليه على اكتمال 
األوراق ووضوحها خالل يومي العمل التاليني لوصول 

اإلعالن.
 وقد تالحظ أن ما تضمنه هذا النص من تعليق إنتاج 
اإلعالن آلثاره على عدم حتفظ املعلن إليه ، جاء مخالفاً 
ملا نصت عليه امل��ادة )12( من قانون املرافعات املدنية 
والتجارية ، من أن يعتبر اإلعالن منتجاً آلثاره من وقت 
تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً ، حيث ال يجوز 
قانوناً تعليق آثار اإلعالن على إرادة املعلن إليه بعدم 
التحفظ حتى ال يتحكم في انعقاد اخلصومة بإرادته 
املنفردة مع مراعاة أن املعلن إليه له أن يبدي ما لديه من 

حتفظات أمام قاضي املوضوع الذي له – في ضوء نزاع 
اخلصوم أمامه – وزن األم��ور والقضاء بصحة أو عدم 
صحة اإلع��الن، وهو ما نقترح معه تعديل نص املادة 
)9( من القرار الوزاري املشار إليه وذلك بحذف العبارة 
األخيرة منها والتي تبدأ من : ) ما لم يتحفظ املعلن، حتى 

نهاية املادة ..(.
تضمن القرار الوزاري املشار إليه عدة إجراءات فنية 
تتعلق بإنشاء املوقع االلكتروني اخل��اص باإلعالن، 
والبيانات الواجب تسجيلها به وما قد يطرأ من تغيير 
عليها، وااللتزامات الواجب القيام بها من املعلن أو املعلن 
إليه، وغير ذلك من األجهزة الفنية والبرامج ومناذج 
األوراق الالزمة إلجراء اإلعالن بطريق الفاكس أو البريد 

اإللكتروني.
 وحيث إن إنشاء املوقع اإللكتروني املشار إليه وما 
يرتبط به من بيانات وإج���راءات هي في األص��ل أمور 
فنيه معقدة ، نقترح أنه قد يكون من املالئم إسناد هذه 
العمليات إلى إح��دى الشركات الفنية املتخصصة في 
مجال تبادل املعلومات عبر شبكات االتصال احلديثة 
والبريد السريع، س��واء تلك التي متر من خالل شبكة 
االت��ص��االت الدولية )االنترنت( أو غيرها من وسائل 
االتصال والنظم االلكترونية املرتبطة تقنياً بأجهزة 
احلاسوب، وذلك لضمان سالمة هذه العمليات وصحتها، 
وسرعة اإلجناز، وفي ذلك تخفيفاً للعبء عن إدارة كتاب 
احملكمة املختصة وتيسيراً على ذوي الشأن ممن يرغبون 

بإحدى الوسائل االلكترونية احلديثة.
 وفي حال املوافقة على االستعانة بهذه الشركات، 
نرى أن تصدر الئحة تنظيمية ملزمة لكيفية عمل هذه 

الشركات وضوابط القيام بعمالها.
 لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي :

تعديل عنوان القرار ال��وزاري رقم )2018/1868( 
املشار إليه ليصبح )بتنظيم إعالن األوراق القضائية 

املتعلقة باملنازعات املدنية والتجارية واإلدارية(.
تعديل نص املادة )1( من القرار الوزاري املشار إليه 
وذلك بحذف عبارة )املنصوص عليها في القانون رقم 

49 لسنة 2016 املشار إليه( الواردة في هذه املادة.
تعديل نص املادة )9( من القرار الوزاري املشار إليه 
وذلك بحذف عبارة )وذلك ما لم يتحفظ املعلن إليه على 
اكتمال األوراق ووضوحها خالل يومي العمل التاليني 

لوصول اإلعالن(.
 تعديل القرار الوزاري املشار إليه بإضافة نص يجيز 
اسناد عمليات إنشاء املوقع االلكتروني وما يرتبط به من 
بيانات وإجراءات إلى إحدى الشركات الفنية املتخصصة 
في مجال تبادل املعلومات عبر شبكات االتصال احلديثة 

والبريد السريع.

الكندري يقترح تعديل قرار تنظيم إعالن األوراق 
القضائية املتعلقة باملنازعات في قانون املناقصات

عبد الله الكندري

صالح عاشور

الطبطبائي يطالب بتشكيل جلنة للتحقيق 
في مالحظاته بشأن معهد األبحاث

عمر الطبطبائي

خليل أبل

الهاشم: فئات جديدة سيتم ضمها لالستفادة
 من القرض اإلسكاني بداية دور االنعقاد املقبل

أكدت رئيسة جلنة املرأة واألسرة النائبة صفاء الهاشم أن 
قرار مجلس الوزراء برفع القرض اإلسكاني للمرأة وتوسيع 

شرائح املستفيدين منه ثمرة تعاون نيابي حكومي.
 وأشادت الهاشم في مداخلة مع تلفزيون املجلس بتعاون 
وزي��رة األش��غ��ال وزي��رة ال��دول��ة لشؤون اإلس��ك��ان د. جنان 

بوشهري في هذا املجال.
 وأضافت أنه عندما طلبت احلكومة سحب التقرير من جدول 
األعمال رأت أنه ال يجب االنتظارحتى نهاية دور االنعقاد، وأنه 
خالل العطلة البرملانية ممكن ان املرسوم يصدر من مجلس 

الوزراء طاملا هناك توحد في األفكار.
 وذك���رت أن��ه��ا ع��رض��ت فئتني جديديتني على ال��وزي��رة 
بوشهري لالستفادة من القرض االسكاني هما املطلقة طالقا 
بائنا أو األرملة ولهما أوالد حتى لو األوالد سبق لهم الزواج 

ورجعوا لهما كما متت إضافة األختني أو أكثر ولم يسبق لهن 
الزواج وفاقدات األبوين وهذه الفئات كانت منسية.

 وقالت الهاشم« اشهد هنا بحسن استماع سمو رئيس 
مجلس ال��وزراء في لقاء ثالثي معه ومع الوزيرة بوشهري 
حيث عرضت إضافة الرجل األع��زب وامل��رأة العزباء وطلب 

رئيس الوزراء من الوزيرة ان تعطينا األرقام«.
 وأوضحت الهاشم« لدي األرقام ل�30 سنة قادمة واألرقام 
ليست كبيرة وال تسبب كلفة مالية خاصة ان العمر املستحق 

للرعاية السكنية 55 للمرأة العزباء وللرجل 60 ».
 وبينت أنها »الترغب في ان يذهب الرجل إلى الشؤون لطلب 
املساعدة لكن يأخذ حقه في الرعاية السكنية مباشرة وهناك 
حاالت كثيرة ان الورثة طلبوا بيع البيت وكان السؤال هو اين 

يذهب هؤالء«.

 وأكدت أن هاتني الفئتني ستتم إضافتهما إلى القانون في 
بداية دور االنعقاد املقبل.

 وأشارت الهاشم إلى أنه رغم وجود إمكانية وحق استخدام 
االدوات الدستورية لكن عندما جتلس مع وزراء فاهمني جتد 

تفهما وارتياحا في العمل.
 وبينت أن هناك وزراء مثل مرمي العقيل وجنان بوشهري 
وخالد الروضان وحامد العازمي وباسل الصباح أكدوا جناح 
فكرة التعامل مع وزير فاهم شغله وصاحب قرار بعيدا عن 

األضواء وجتد كل التعاون وتقدر تنتج .
 وحول أهم القضايا التي ستقدمها اللجنة في دور االنعقاد 
املقبل ذكرت الهاشم أن التقرير اخلاص بقانون العنف األسري 
جاهز ومت االنتهاء منه لكن مت تأجيله لوجود اقتراحات وردت 

من اللجنة التشريعية سيتم ضمها إلى التقرير.


