
 تقدم النائب علي الدقباسي باقتراح 
بقانون لتعديل بعض احكام املرسوم 
ب��ق��ان��ون رق��م 35 لسنة 1962 بشأن 
انتخابات أعضاء مجلس االم��ة ملنح كل 
م��ن يبلغ 18 ع��ام��ا ح��ق التصويت في 

االنتخابات مبن فيهم العسكريون.
ونص االقتراح على ما يلي:

م��ادة أول��ى: يستبدل بنص امل��ادة رقم 
)1( من القانون رق��م 35 لسنة 1962، 

املشار إليه النص اآلتي:
» لكل كويتي بالغ من العمر ثماني 
ع���ش���رة س��ن��ة م���ي���ادي���ة ك��ام��ل��ة حق 
االنتخابات، ويستثنى من ذلك ما نص 
على حرمانه مبوجب املادة السادسة من 
القانون رقم 158 لسنة 1959 في شأن 

اجلنسية الكويتية »
م��ادة ثانية: تلغى امل��ادة الثالثة من 

القانون رقم 35 لسنة 1962.
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع 

احكام هذا القانون.
م���ادة ال��راب��ع��ة: على رئ��ي��س مجلس 
ال���وزراء وال���وزراء -ك��ل فيما يخصه - 

تنفيذ هذا القرار.

ونصت املذكرة االيضاحية على ما يلي: 
جاء هذا التعديل نظرا ملا شهدته الباد 
من تطورات خاصة لشريحة الشباب وما 
لهم من دور ب��ارز في نهضتها والتي مت 

استيعابها وذلك بإنشاء وزارة للشباب.
وحيث إن امل���ادة )1( بالقانون رقم 
35 لسنة 1962 ف��ي ش��أن انتخابات 
أعضاء مجلس األم��ة قد اعطى احلق في 
االنتخاب لكل كويتي يبلغ م��ن العمر 
إح��دى وعشرين سنة وال��ذي ال يتماشى 
مع رؤي��ة ال��دول��ة في منح فئة الشباب 
احلرية وال��ق��درة على املشاركة، والتي 
سيكون لها دور بارز في توسيع القاعدة 
االنتخابية في الدوائر وحتد من طريقة 
الوصول الى عضوية مجلس األم��ة عن 
طريق ظاهرة شراء األصوات وغيرها من 

الطرق غير الشرعية.
وملا كانت قوانني الباد ب��دأت تعامل 
الشباب م��ن عمر الثامن عشر معاملة 
البالغني ف��ي ال��ق��وان��ني اجلنائية حيث 
تعتبره بكامل االهلية ومن املمكن ان تصل 

االحكام الى األشغال واإلعدام.
لذا رأينا أهمية تعديل امل��ادة )1( من 

القانون ليصبح حق التصويت للناخب 
ف��ي عمر ال��ث��ام��ن عشر سنة لتتماشى 
ورؤية الدولة لدور الشباب ومشاركتهم 

في نهضتها.
وحيث إن العدل واملساواة هما دعامتان 
اساسيتان في املجتمع، ونظرا للظروف 
حني صدور القانون رقم 35 لسنة 1962 
قد تغيرت عما هو اآلن، فقد ل��زم علينا 
إلغاء امل��ادة )3( والتي توقف استعمال 
حق االنتخاب بالنسبة لرجال القوات 
املسلحة والشرطة، وذلك ملساواتهم مع 
اخوتهم في احل��رس الوطني واالطفاء 
ومل��ا لهذه الشريحة احلرية في اختيار 
من ميثلها في البرملان والذي ميثل األمة 

جميعا وليس لشريحة عن أخرى.
ل��ذا مت وض��ع امل���ادة الثانية ف��ي هذا 
القانون والتي تنص على إلغاء امل��ادة 
الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1962 
وب��ذل��ك ي��ت��م ال��س��م��اح ل��رج��ال ال��ق��وات 

املسلحة والشرطة باالنتخاب.
وجاءت املادة الثالثة من هذا القانون 
بأن يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا 

القانون.
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تطرح أسهمها للمواطنني وتعنى بتطوير وتأسيس املرافق 

الدمخي يقترح تأسيس 
شركة مساهمة كويتية 

للسياحة والترفيه
ق����دم ال��ن��ائ��ب د. ع���ادل 
الدمخي اقتراحا برغبة قال 
فيه : تضمنت رؤي��ة )كويت 
جديدة 2035( أهمية تنمية 
وت��ط��وي��ر ق��ط��اع السياحة 
وال��ت��رف��ي��ه ودوره ف��ي دعم 
االق��ت��ص��اد الكويتي وخلق 
فرص عمل للشباب الكويتي 

في القطاع اخلاص.
وتبرز احلاجة الى حتديد 
آل��ي��ات إلع���ادة هيكلة قطاع 
السياحة وتطويره وتفعيل 
دوره خللق بيئة سياحية 
جاذبة بالكويت تساهم في 
دفع عجلة النمو االقتصادي 
واح��������داث ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة 
وذل��ك بالتزامن م��ع اخلطة 
احلكومية »ك��وي��ت جديدة 
2035«نحو انطاقة مشرقة 
للمستقبل من خ��ال مرافق 
تشكل عوامل جذب للسياحة 

الداخلية.
ويفتقد قطاع السياحة في الكويت الشركات املتخصصة الكافية التي 
تعنى بتأسيس وتطوير مرافق الترفيه واملنتجعات السياحية، لذا فإنني 

أتقدم باالقتراح برغبة التالي:
» تأسيس شركة كويتية مساهمه للسياحة والترفيه تطرح أسهمها 

للمواطنني وتعنى بتطوير وتأسيس املرافق الترفيهية والسياحية ».

تكون مهمتها رصد القصور في املؤسسات العامة  

البابطني يقترح إنشاء إدارة 
»ضمان اجلودة« في كل 

الوزارات واجلهات احلكومية
ق��دم النائب عبدالوهاب 
البابطني اقتراحا برغبة، نص 

على ما يلي:
يعتبر )امل��راج��ع الوهمي 
أو امل���راج���ع ال���س���ري( من 
األدوات الفاعلة ف��ي تقييم 
أداء املؤسسات احلكومية عن 
طريق قيام املراجع الوهمي 
ب��زي��ارة اجل��ه��ة احلكومية 
ورص��د القصور -إن وجد- 
وتقدمي تقرير مفصل لتقييمه 
وم���ح���اس���ب���ة امل��ق��ص��ري��ن، 
وم��ن ش��أن ذل��ك تفعيل دور 
األجهزة الرقابية في متابعة 
أداء اجل��ه��ات وامل��ؤس��س��ات 
احل��ك��وم��ي��ة وت��ع��زي��ز قيم 
ال��ن��زاه��ة وأه��م��ي��ة املساءلة 
واحترام القانون ومحاربة 
ظواهر الفساد اإلداري وتدني 
مستوى األداء وانخفاض 
االنتاجية وتعطيل وتأخر 

إجناز املعامات والتسيب الوظيفي الذي يؤدي مجما لتعطيل مصالح تلك 
اجلهات وانعكاسه على مصالح املواطنني، لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 

التالي:
»إنشاء إدارة )ضمان اجلودة( في كل الوزارات واجلهات احلكومية تكون 

مهمتها رصد القصور بالوزارات واملؤسسات احلكومية«.

برئاسة د. عودة الرويعي

وفد مجلس األمة يشارك 
24 لتنفيذية  في الدورة الـ 

االحتاد البرملاني العربي
 ي��ش��ارك وف��د م��ن مجلس 
األم�����ة ب��رئ��اس��ة أم����ني سر 
امل��ج��ل��س أم���ني س��ر الشعبة 
البرملانية النائب الدكتور 
ع���ودة ال��روي��ع��ي ف��ي أعمال 
ال��دورة الرابعة والعشرين 
للجنة التنفيذية لاحتاد 
ال��ب��رمل��ان��ي ال��ع��رب��ي امل��ق��رر 
عقدها في العاصمة املصرية 
القاهرة خال يومي 14 و15 

ديسمبر اجلاري.
 ويضم الوفد الذي توجه 
ام��س إل��ى جمهورية مصر 
العربية إض��اف��ة للرويعي 
األم���ني ال��ع��ام ملجلس األم��ة 
رئيس جمعية األمناء العامني 
للبرملانات العربية عام علي 

الكندري.

لتتماشى مع رؤية الدولة لدور الشباب ومساهمتهم في نهضتها

الدقباسي يقترح خفض سن االنتخاب 
18 عامًا والسماح للعسكريني باملشاركة إلى 

علي الدقباسي 

وجه النائب محمد ال��دالل س��ؤاال الى وزير 
التربية والتعليم العالي  د. حامد العازمي 
قال فيه : أولت دولة الكويت االهتمام البالغ 
لدعم األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة 
واملعاقني وقد توج ذلك بصدور القانون رقم 8 
لسنة 2010 لشؤون ذوي األعاقة وعلى الرغم 
من صدور القانون والئحته التنفيذية بعد ذلك 
إال أنه ياحظ ضعف وقصور اجلهات املختلفة 
في الدولة في تفعيل مواده خاصة تلك املعنية 
ب��دع��م وااله��ت��م��ام ورع��اي��ة األش��خ��اص ذوي 
األعاقة واالحتياجات اخلاصة، ولوحظ حتديداً 
ضعف ص��ور الدعم وال��دم��ج لهذه الشريحة 
الهامة في القطاع التعليمي العام واخل��اص 

والتعليم العالي، لذا يرجي أفادتنا بالتالي:
-1 ما هي اخلطط والقرارات التي أصدرتها 
اجلهات واألج��ه��زة التابعة ل���وزارة التربية 
والتعليم العالي لتنفيذ قانون رق��م 8 لسنة 
2010 في شأن ذوي األعاقة في مرافق وبرامج 

وخطط الوزارة واجلهات األجهزة التعليمية.
-2 ما هي اخلدمات التي تقدمها األجهزة 
وامل��راف��ق واجل��ه��ات التابعة ل���وزارة التربية 

والتعليم العالي وفقاً للمادة 4 من القانون 
8 لسنة 2010 ل��أش��خ��اص ذوي األع��اق��ة 

وباألخص الفقرات 2 ، 3 ، 4 ، 7 من املادة.
-3 هل لدي الوزارة تنفيذ فعلي بشأن املادة 
5 من القانون رق��م 8 لسنة 2010 في شأن 
ذوى األعاقة فيما يتعلق بتوفير مكاتب خدمات 
خاصة ل��ذوى األع��اق��ة في األج��ه��زة واجلهات 
اخلاصة والتابعة ل��وزارة التربية والتعليم 

العالي .
-4 م��ا ه��ي إج����راءات ال����وزارة واجل��ه��ات 
اخلاصة لها في تفعيل كل ما ورد في امل��ادة 9 
من قانون رق��م 8 لسنة 2010 في ش��أن ذوى 
األعاقة ) تقدمي خدمات التعليمية والتربوية 

والوسائل التعليمية لأشخاص ذوى األعاقة.
-5 كم عدد األشخاص الذي مت أبتعاثهم من 
األشخاص ذوي األعاقة منذ عام 2010 وحتى 
تاريخه وفقاً للمادة 11 من قانون رقم 8 لسنة 
2010 وهل يوجد برنامج أو خطة عمل لهم في 

شأن البعثات مع تزويدي بذلك.
-6 هل قامت وزارة التربية والتعليم العالي 
باألتفاق أو التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون 

ذوى األعاقة بشأن تفعيل املادة 13 من القانون 
رقم 8 لسنة 2010 في شأن األشخاص ذوي 

األعاقة مع تزويدي مبا يفيد ذلك.
-7 هل قامت وزارة التربية والتعليم العالي 
مب��راع��اة امل��ادة 20 من القانون رق��م 8 لسنة 
2010 فيما يتعلق باملرافق واملباني التعليمية 
مبا يحقق وضع أفضل ودعم أفضل لأشخاص 
ذوي األعاقة وباألخص بعد ص��دور القانون 

رقم 8 لسنة 2010.
-8 هل قامت وزارة التربية والتعليم العالي 
مب��راع��اة م��ا ورد ف��ي ال��ق��ان��ون رق��م 8 لسنة 
2010 فيما يتعلق باملزايا التي نص عليها 
القانون باملوظفني املعاقني العاملني في الوزارة 
وهل يوجد ق��رارات ص��ادرة فيما يتعلق بتلك 
الشريحة. -9 هل يوجد إدارة أو وح��دة أو 
قسم متخصص في وزارة التربية أو وزارة 
التعليم العالي مسؤول عن متابعة احلاالت 
)موظفني – طلبة.. إلخ( ممن هم من األشخاص 
ذوي األع��اق��ة مع تبيان دور تلك ال��وح��دة أو 
القسم واختصاصاته وعدد العاملني واألنشطة 

والبرامج التي قام بها.

2010 استفسر عن عدد األشخاص املبتعثني من هذه الفئة منذ عام 

الدالل يسأل العازمي عن خدمات 
»التربية والتعليم العالي« لذوي اإلعاقة 

محمد الدالل

عادل الدمخي

رئــــــيــــــس األركـــــــــــــــان بـــــحـــــث مـــع 
الصني  سفارة  بأعمال  القائم 

6املواضيع املشتركة

قدم النائب ثامر السويط اقتراحاً 
بقانون بشأن تعديل امل���ادة )49( 
من القانون رقم )30( لسنة 1٩٦4 
بإنشاء ديوان احملاسبة ، ونصه على 

النحو اآلتي:
املادة األولى

يستبدل بنص الفقرة األول��ى من 
امل��ادة )49( من القانون رق��م )30( 

لسنة 1٩٦4 املشار إليه النص اآلتي:
تختص مبحاكمة موظفي الديوان 

الفنيني تأديبياً هيئة تشكل من اآلتي:

1 - رئيس إدارة الفتوى والتشريع 
- رئيساً. 

2 - وك��ي��ل دي����وان احمل��اس��ب��ة - 
عضواً. 

3 - وكيل دي��وان اخلدمة املدنية 
- عضواً. 

4 - عميد كلية احلقوق بجامعة 
الكويت - عضواً. 

5 - رئ��ي��س اجل���ه���از امل��رك��زي 
للمناقصات العامة - عضواً.

املادة الثانية

ع��ل��ى رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء 
وال��وزراء-ك��ل فيما يخصه – تنفيذ 

هذا القانون.
ون��ص��ت امل���ذك���رة اإلي��ض��اح��ي��ة 

لاقتراح بقانون على اآلتي: 
وف��ق��اً مل��ا تتطلبه ال��ع��دال��ة في 
احملاكمات واجراءاتها فإنه ال بد أن 
يكون جميع أعضاء الهيئة من ذوي 
اخل��ب��رة التخصصية فيما يتعلق 
باملخالفات التي يرتكبها موظفو 
الدولة، وأن تكون مشَكلة من  جهات 

ع��دة رقابية وقانونية وفنية حتى 
يتم فحص هذه املخالفات بشكل فني 
ودقيق، وأن تكون اإلدانة صدرت من 

أشخاص متخصصني.
ل����ذا ف����إن ال��ت��ع��دي��ل اس��ت��ح��دث 
عضويتني لهذه الهيئة وهما عميد 
ك��ل��ي��ة احل��ق��وق ب��ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت 
ورئيس اجلهاز املركزي للمناقصات 
ال��ع��ام��ة ن���ظ���راً ل��ل��خ��ب��رة ال��ف��ن��ي��ة 
ولفحص هذه املخالفات ومتحيصها 

مبوضوعية ودقة.

لتضم أيضًا عميد كلية احلقوق رئيس جهاز املناقصات 

السويط يقترح ضم مختصني إلى هيئة ديوان 
»احملاسبة« املخولة بالتحقيق مع موظفي الديوان

ثامر السويط

عبدالوهاب البابطني

د. عودة الرويعي
ي����ش����ارك ع���ض���و م��ن��ت��دى 
البرملانيني الشباب النائب عمر 
الطبطبائي في )املؤمتر العاملي 

اخل��ام��س للبرملانيني الشباب 
التابع لاحتاد البرملاني الدولي( 
امل��زم��ع إق��ام��ت��ه ف��ي جمهورية 

أذربيجان الصديقة.
وكان الطبطبائي قد توجه في 
وقت سابق امس إلى أذربيجان 

للمشاركة ف��ي امل��ؤمت��ر املقرر 
عقده يومي 14 و 1٥ ديسمبر 

اجلاري.

15 ديسمبر اجلاري 14 و  املقرر عقده في أذربيجان  يومي 

الطبطبائي يشارك في املؤمتر العاملي 
اخلامس للبرملانيني الشباب

عمر الطبطبائي


