الفضل :إلغاء الرقابة املسبقة يحمي اإلبداعات الفكرية واألدبية داخل البالد
قال النائب أحمد الفضل إن اقتراح تعديل
قانون املطبوعات الذي تقدم به مع عدد من
النواب يهدف إلى إيجاد آلية واضحة يعمل
في إطارها الناشر وحت��د من دور الرقيب
والتوجه نحو توفير احلماية لإلبداعات
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الفكرية واألدبية داخل البالد.
وأوض��ح الفضل في تصريح لتلفزيون
املجلس أن الرقابة على النشر في الكويت
تخضع ملعايير فضفاضة وال حتدد بوضوح
احملاذير التي يجب على الناشر مراعاتها.

وبني أن التعديل يقضي بإلغاء منع النشر
واالجت��اه لوضع قواعد يلتزم بها الناشر،
وف��ي ح��ال ع��دم االل��ت��زام بها تقوم اجلهة
املعنية برفع قضية أم��ام احمل��اك��م ليكون
القضاء هو الفيصل بني املتخاصمني.

وك��ش��ف أن��ه ق��د مت التفاهم م��ع ال��وزي��ر
املعني حول هذا التعديل في دور االنعقاد
املاضي ومطالبته مبشاركة إيجابية من
احلكومة حتى يتم إق��رار التعديل في دور
االنعقاد املقبل
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مجلس األمة ناقش  371اقتراح ًا برغبة في دور اإلنعقاد الثالث

 116اقتراح ًا بقانون قدمها النواب كانت وراء إقرار  14قانون ًا
ق��دم ال��ن��واب ف��ي دور االنعقاد
العادى الثالث من الفصل التشريعى
اخلامس عشر  371اقتراحا برغبة،
منها  363اق��ت��راح��ا برغبة بشكل
ف���ردي مب��ع��دل  98%م��ن إجمالي
االق���ت���راح���ات ب��رغ��ب��ة و 8رغ��ب��ات
مشتركة مبعدل .2%
وبلغ إجمال االقتراحات برغبة
املقدم في الفصل التشريعي اخلامس
عشر  1877اقتراحا برغبة ،منها
 722في دور االنعقاد األول و528
في الدور الثاني.
ووف������ق إح���ص���ائ���ي���ة أع��دت��ه��ا
(ال��دس��ت��ور) ب��ال��ت��ع��اون م��ع إدارة
ال��ت��وث��ي��ق وامل��ع��ل��وم��ات ف��ي قطاع
املعلومات باألمانة العامة ملجلس
األم���ة ،فقد تناولت تلك الرغبات
قضايا املرافق واخلدمات والصحية
والتعليمية والرعاية االجتماعية
واالقتصادية واملتقاعدين وذوي
االح��ت��ي��اج��ات اخل���اص���ة وامل����رأة
والزراعة والبدون من أبرز الرغبات
التي قدمها النواب في دور االنعقاد
الثالث جاءت كالتالي:
•إنشاء أس���واق م��رك��زي��ة لبيع
املنتجات ال��زراع��ي��ة واحليوانية
والسمكية باجلملة والتجزئة في
كل محافظة• .إنشاء مجلس لكتب
األطفال.
•رفع س��ن ال��ق��ب��ول للمتقدمني
لوظائف القطاع النفطي من حملة
شهادة الدبلوم أو البكالوريوس من
( )28إلى ( )35عاما ً.
•إنشاء م��رك��ز ص��ح��ي مختص
ب��ع�لاج ح����االت ال��ع��ق��م وت��زوي��ده
بالكوادر الطبية املتخصصة وأحدث
األجهزة واملعدات الطبية.
•زيادة رواتب الطلبة املبتعثني.
•إنشاء مراكز تصليح وصيانة
منزلية تابعة لكل جمعية تقدم
خدماتها للمساهمني وأهالي املنطقة
بأسعار معقولة حتددها اجلمعية.
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جلسة أرشيفية

•إعداد برامج تأهيلية للمعلمني
في طرق تدريس املناهج التعليمية.
•تخصيص موقع لبيع األعالف
املدعومة ملربي املواشي في جميع
احملافظات.
•أن يكون قرض الزواج املمنوح
للمواطنني منحة بالكامل ال ترد.
•إنشاء ق���س���م ف����ي ج��م��ي��ع
املستشفيات احلكومية يُعهد إليه
عالج كافة املتقاعدين ،مع تزويده
بأحدث األجهزة واملعدات الطبية.
•إخضاع امل��ت��ق��دم�ين للترشح
النتخابات اجلمعيات التعاونية
إل��ى دورة تدريبية تؤهلهم للعمل
ال��ت��ع��اون��ي ف��ي ج��وان��ب��ه اإلداري����ة
واملالية والفنية.

•توفير سيارة إسعاف مجهزة
بأحدث امل��ع��دات واألج��ه��زة الطبية
الالزمة جلميع املنافسات الرياضية
قادرة على التعامل مبهارة في حال
استدعى األمر ذلك.
•تأسيس برنامج لألداء احلكومي
املتميز يسمى (ب��رن��ام��ج الكويت
لألداء احلكومي املتميز).
•إنشاء صندوق خاص لتعويض
املواطنني الكويتيني عن أي أضرار
تلحق بهم جراء الكوارث الطبيعية.
•حماية البيانات واملعلومات
اخل��اص��ة باجلهات احلكومية في
الدولة.
•إنشاء مدينة طبية ومركز يتعلق
بالبحوث الطبية.

•إلغاء ال���ش���روط ال��ت��ي متنع
ال��ط�لاب واخل��ري��ج�ين م��ن جامعة
الكويت والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب من احلصول
على املكافأة الشهرية ( )200د.ك في
فترة االلتحاق بالدورات التدريبية
التي تساعد على تنمية امل��ه��ارات
اإلنتاجية لهم
ون��اق��ش  116اق��ت��راح��ا بقانون
قدمها النواب كانت وراء إق��رار 14
قانونا ً
االق��ت��راح��ات تناولت الرعايةالسكنية والصحية والتعليمية
والبدون والتجنيس والرياضة
اهتمام نيابي بتعديل الالئحةالداخلية ملجلس األمة

ال��ن��واب رك���زوا على اإلص�لاحالقضائي واإلداري ومكافحة الفساد
وذوي االحتياجات اخلاصة
كما شهد دور االنعقاد العادي
ال��ث��ال��ث م���ن ال��ف��ص��ل التشريعي
اخلامس عشر تقدمي  116اقتراحا
بقانون منها  68اق��ت��راح��ا منفردا
مبعدل  % 59و 48اقتراحا مشتركا
مبعدل .41%
ومن الالفت أن  50%من إجمالي
االق��ت��راح��ات ب��ق��وان�ين ف��ي ال��ش��أن
االق��ت��ص��ادي وال��ت��وظ��ي��ف وحقوق
ال��ع��م��ال��ة وال��رع��اي��ة االجتماعية
واإلصالح القضائي.
ووف������ق إح���ص���ائ���ي���ة أع��دت��ه��ا
(ال��دس��ت��ور) ب��ال��ت��ع��اون م��ع إدارة

ال��ت��وث��ي��ق وامل��ع��ل��وم��ات ف��ي قطاع
املعلومات باألمانة العامة ملجلس
األم���ة ،تبني أن اق��ت��راح��ات النواب
ك��ان��ت وراء إق���رار  14ق��ان��ون��ا من
قوانني دور االنعقاد الثالث ومنها
الرياضة والتقاعد املبكر والصحة
النفسية وم��د الطعن ف��ي التمييز
إل��ى  60يوما  ،وال��ت��أم�ين الصحي
على األجانب وفرض رسوم مقابل
اخلدمات الصحية.
كما تبني أن��ه من القوانني التي
أق��رت بناء على اقتراحات النواب
أيضا إنشاء الهيئة العامة للغذاء
والتغذية واجل��ام��ع��ات احلكومية
وإعادة تعيني أعضاء هيئة التدريس
السابقني بجامعة الكويت والتطبيقي

وال��ب��اح��ث�ين ف���ي م��ع��ه��د األب��ح��اث
واألطباء في وزارة الصحة وتعديل
ق��ان��ون املناقصات العامة وحظر
ال��ش��ه��ادات العلمية غير املعادلة
وتنظيم مهنة احمل��ام��اة و تعديل
قانون الشركات وقانون األح��وال
الشخصية اجلعفرية والعدد الذي
ي��ج��وز منحه اجلنسية الكويتية
لسنة 2019
وتناول النواب قضايا الرعاية
االجتماعية واالقتصادية والعمالية
والرعاية السكنية وملف اإلصالح
ال��ق��ض��ائ��ي وال���رع���اي���ة الصحية
واإلص���ل��اح اإلداري وال��ق��ض��اي��ا
التعليمية وال��ب��دون والتجنيس
والرياضة والفساد،

