
5 alwasat.com.kwبرملان

قدم النائب عسكر العنزي خالل دور االنعقاد 
األول من الفصل التشريعي اخلامس عشر سؤاال 
واحدا و88 اقتراحا بقانون و90 اقتراحا برغبة.

 ويترأس عسكر جلنة الداخلية والدفاع كما 
يشغل منصب مقرر جلنة التحقيق في استقالة 
رئيسة اخلطوط اجلوية الكويتية  ويشارك 

كعضو في اللجنة اخلارجية.
االقتراحات بقوانني   

يبلغ إجمالي املقترحات بقوانني التي تقدم 
بها النائب عسكر العنزي 88 اقتراحا بقانون 
منها 56 اقتراحا منفردا و32 مشاركا فيها بعض 

زمالئه النواب جاءت كالتالي:
إنشاء الهيئة العامة لالستطالع وقياس 

الرأي العام. 
إنشاء مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي 

والتطوير التكنولوجي.
إنشاء مدينة طبية متكاملة.

إض��اف��ة م���ادة ج��دي��دة ب��رق��م 2 م��ك��ررا إل��ى 
القانون رق��م 31 لسنة 2008 بشأن الفحص 
الطبي للراغبني في ال��زواج قبل إمت��ام ال��زواج 
)على راغ��ب��ي ال���زواج دخ��ول دورة تدريبية 
ينظمها املختصون بشؤون األس��رة في وزارة 
العدل تشمل مجموعة من البرامج وال��ورش 
التدريبية املتخصصة في علوم األسرة والتربية 

والتواصل االجتماعي(
حقوق املريض.

منح العسكريني املتقاعدين م��ن ضباط 
الصف واألف��راد معاشات استثنائية ومكافآت 

استحقاق.
حتديد العدد ال��ذي يجوز منحه اجلنسية 
الكويتية سنة 2017 )أربعة آالف شخص من 

فئة غير محددي اجلنسية(
إن��ش��اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة إلدارة األزم����ات 

والكوارث.
في شأن احلقوق املدنية واالجتماعية لغير 

محددي اجلنسية.
إض��اف��ة فقرة ج��دي��دة إل��ى امل���ادة رق��م 2 من 
القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن املساعدات 

العامة )تستمر املساعدة للمرضى باخلارج(
تعديل امل��ادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 
1993 في ش��أن الرعاية السكنية )تسجيل 
طلبات ال��رع��اي��ة السكنية ل��أس��ر الكويتية 

باألسبقية(
إضافة فقرة جديدة إلى املادة 33 من القانون 
رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية 
)وثائق التملك للكويتيات املتزوجات أو األرامل 

أو املطلقات من غير كويتي ولهن أبناء(
إنشاء املجلس األعلى لقياس ومتابعة األداء 

احلكومي.
تعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم 
40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم اخلبرة 

)تشكل الهيئة العامة للخبراء(
في ش��أن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من 

املخدرات.
إضافة مادتني جديدتني برقمي )71مكررا( 
و )85 م��ك��ررا( إل��ى القانون رق��م )32( لسنة 
1986 في ش��أن النقد وبنك الكويت املركزي 
وتنظيم املهنة املصرفية )حتصيل نسبة خمسة 
باملائة من قيمة التحويالت التي يجريها جميع 

الوافدين واألجانب(  
تعديل الفقرة الثانية من البند )ثانيا( من 
املادة )5( من املرسوم األميري رقم )15( لسنة 
1959 بقانون اجلنسية الكويتية )معاملة 
القصر معاملة الكويتيني إل��ى حني حصولهم 

على اجلنسية الكويتية(  
تعديل بعض أحكام القانون رقم )8( لسنة 
2010 في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
)يستحق املؤمن عليه أو املستفيد املكلف برعاية 
معاق معاشا تقاعديا يعادل %100 من املرتب 

الكامل(  
نقل مهام واختصاصات اجل��ه��از املركزي 
للمقيمني بصورة غير قانونية لوزارة الداخلية 
)إلغاء العمل باملرسومني 467 و468 لسنة 

  )2010
تعديل البندين 5 و6 من امل��ادة 17 من األمر 
األميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار 
قانون التأمينات االجتماعية )انتهاء خدمة 
املؤمن عليها متى كانت مدة اشتراكها في هذا 

التأمني 15 سنة(
إن��ش��اء هيئة الفتوى والتشريع وقضايا 

الدولة.   
إض��اف��ة م��واد ج��دي��دة إل��ى القانون رق��م 19 
لسنة 2000 في ش��أن دع��م العمالة الوطنية 
وتشجيعها للعمل في اجلهات غير احلكومية 
)تسري على أبناء املواطنة الكويتية وأبناء 

املقيمني بصورة غيرة قانونية(    
إنشاء مناطق إسكان عمالية.

منح املوظفني املدنيني الكويتيني العاملني في 
القطاع العسكري بدالت ومكافآت. 

إضافة فقرة جديدة إلى نص املادة )26( من 
القانون رق��م )23( لسنة 1968 بشأن نظام 
قوة الشرطة )يعامل العسكريون من مواطني 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية معاملة 

الكويتيون( 
تعديل بعض أح��ك��ام ال��ق��ان��ون رق��م )23( 
لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة )يستحق 
رجل الشرطة إجازة دورية ملدة ستني يوما في 

السنة( 
مكافحة األفعال املنافية لآلداب. 

تعديل البند )1( من املادة )26( من القانون 
رق��م )98( لسنة 2013 ف��ي ش��أن الصندوق 
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة )ي��ك��ون التمويل برسم تكلفة ال 

يرتبط بقيمة التمويل( 
 إنشاء مركز تنمية املعلم.

  حماية املعلم.
 تعديل البند )خ��ام��س��ا( م��ن امل���ادة 1 من 
املرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء 
دائرة باحملكمة الكلية لنظر املنازعات اإلدارية 
)الطلبات التي يقدمها االفراد أو الهيئات بإلغاء 

القرارات اإلداري��ة النهائية مبا فيها القرارات 
الصادرة في شأن اجلنسية(

التشجيع على حفظ القرآن الكرمي.
إنشاء صندوق اإلسكان العسكري.

تعديل بعض أحكام القانون رقم )8( لسنة 
2010 في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
)توفير عشرة ك��وادر طبية متخصصة في كل 

أنواع اإلعاقة(
استبدال نص املادة )34( من القانون رقم )8( 
لسنة 2010 في شأن حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة )التمتع بالرعاية السكنية لأشخاص 

ذوي اإلعاقة( 
تعديل املادة اخلامسة من القانون رقم )28( 
لسنة 2011 بشأن منح بدالت ومكافآت ألعضاء 
الهيئة التعليمية الكويتيني ب��وزارة التربية 
ووزارة األوق��اف والشؤون اإلسالمية )مينح 
أعضاء الهيئة التعليمية مكافأة مرتب سنة 

ونصف السنة عن آخر مرتب حصل عليه( 
تعديل بعض أحكام القانون رقم )8( لسنة 
2010 في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
)الشخص ذو اإلعاقة: كل من يعاني من اعتالالت 

دائمة كلية أو جزئية( 
ت��ع��دي��ل ب��ع��ض أح��ك��ام ق��ان��ون التأمينات 
االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانون 

رقم )61( رقم 1976 / القرض احلسن.
تعديل بعض أحكام القانون رقم )8( لسنة 
2010 في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
)املكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة دائمة 

ومتوسطة أو شديدة(
إض��اف��ة ف��ق��رة ج��دي��دة إل��ى امل���ادة )16( من 
املرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1979 في شأن 
اخلدمة املدنية )يلتزم الديوان بتعيني املواطنني 

املسجلني بديوان اخلدمة املدنية(
زي����ادة امل��رت��ب��ات وامل��ع��اش��ات التقاعدية 

ومراجعتها.
تعديل بعض أحكام املرسوم األميري رقم 
)15( لسنة 1959 بقانون اجلنسية الكويتية 
)يكتسب اجلنسية الكويتية كل من بلغ سن 
احلادي والعشرين من أوالد الكويتية من زوج 

غير كويتي(
إنشاء ديوان املظالم.

إضافة مادة جديدة برقم )15 مكررا أ( إلى 
املرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن 
اخلدمة املدنية )تلتزم جميع اجلهات احلكومية 
باإلعالن رسميا عن طلب مستشارين كويتيني 

عند احلاجة(
إعفاء املتوفى من الديون اخلاصة بالقروض 

السكنية لبنك االئتمان الكويتي.
إنشاء صندوق تأمني صحي للرياضيني. 

تعديل بعض أحكام القانون رقم )47( لسنة 

1993 في ش��أن الرعاية السكنية )يستحق 
امل��واط��ن الكويتي الذكر األع��زب سكنا مالئما 

بقيمة إيجارية منخفضة( 
إض��اف��ة م��ادة ج��دي��دة برقم )2 م��ك��ررا( إلى 
ال��ق��ان��ون رق��م 1 لسنة 2012 ب��ش��أن إنشاء 
وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع 
الطلبة الدارسني على نفقتهم اخلاصة )تلتزم 

الدولة بسداد نصف املصروفات( 
تنظيم اجل��ام��ع��ات وال��ك��ل��ي��ات وامل��ع��اه��د 

احلكومية. 
األحكام اخلاصة بالبعثات الدراسية. 

نقل املنشآت واملباني العسكرية خارج حدود 
املناطق السكنية.

إضافة فقرة جديدة إل��ى امل��ادة الثالثة من 
ال��ق��ان��ون رق��م )12( لسنة 2011 ف��ي شأن 
املساعدات العامة )امل��رأة الكويتية التي بلغت 

40 سنة ميالدية(
توفير الرعاية الصحية لرجال اإلطفاء.

م��ن��ح احل��اص��ل��ني ع��ل��ى درج���ة ال��دك��ت��وراه 
واملاجستير مكافآت مالية. 

إنشاء احملكمة االقتصادية. 
اضافة فقرة جديدة إلى املادة 10 من املرسوم 
بالقانون رقم 70 لسنة 1980 بشأن العسكريني 
الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 31 لسنة 
1967 في شأن سريان أحكام قانون املعاشات 
و مكافأت التقاعد للعسكريني على غيرهم 
من العاملني بتكليف من احلكومة في مناطق 
العمليات )العسكريني غير محددي اجلنسية: 

البدون(
تعديل بعض أحكام القانون رقم )4( لسنة 
2012 ب��ش��أن جامعة ج��اب��ر األح��م��د )وض��ع 
السياسة العامة للجامعة � ض��واب��ط تعيني 

رئيس اجلامعة(
خفض نسبة الفائدة احملصلة على القرض 

املمنوح من البنك الصناعي للمزارعني.
إضافة فقرة جديدة للمادة )21( من املرسوم 
األميري رقم )17( لسنة 1959 بقانون إقامة 
األجانب )يتحمل نفقات اإلبعاد كل شخص قام 

بإيواء أجنبي يعمل خادما أو هاربا من كفيلة( 
تعديل امل���ادة )12( م��ن القانون رق��م )1( 
لسنة 1999 ف��ي ش��أن التأمني الصحي على 
األج���ان���ب وف����رض رس����وم م��ق��اب��ل اخل��دم��ات 
الصحية )يستثنى من أحكام هذا القانون كل 
من األجنبيات املتزوجات من كويتيني وأوالد 
الكويتيات م��ن أزواج أج��ان��ب وغير محددي 

اجلنسية وعمال املنازل واحلاالت اخلاصة( 
تعديل بعض أحكام القانون رقم )47( لسنة 
1993 في شأن الرعاية السكنية )إذا توفيت 
األم الكويتية املتزوجة من غير كويتي يكون 
ألوالدها بعد وفاتها حق وراثة منزل والدتهم إن 

كانت متلك منزال( 
تعديل بعض أحكام املرسوم األميري رقم 
)17( لسنة 1959 بقانون إقامة األجانب )يحق 
للكويتية احلصول على إقامة لزوجها وأوالدها 

األجانب(
إضافة بند جديد برقم )ج( إلى املادة الثالثة 
من القانون رق��م )12( لسنة 2011 في شأن 
املساعدات العامة )امل��رأة الكويتية املتزوجة 
التي بلغت )45( سنة ميالدية، ما لم يثبت 

وجود دخل ثابت بها(
إنشاء جامعة حكومية مبحافظة اجلهراء.

تعديل الفقرة الثانية من امل��ادة الثامنة من 
املرسوم األميري رقم )15( لسنة 1959 بقانون 
اجلنسية الكويتية )ج���واز منح اجلنسية 
الكويتية للمرأة األجنبية إذا كان لها ولد أو أوالد 

من زوجها الكويتي(
تعديل امل��ادة )14( من القانون رق��م )47( 
لسنة 1993 في ش��أن الرعاية السكنية )في 
حالة وفاة األب تسقط مديونية بنك االئتمان 
الكويتي عنه وت��ؤول مليكة البيت احلكومي 

لورثته الشرعيني( 
تعديل الفقرة الثالثة من امل��ادة رقم 11 من 
املرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن 
إيجار العقارات )ال يجوز أن يتجاوز الفرق بني 
األجرة السارية بني الطرفني أجرة املثل نسبة 

%10 من األجرة السارية(

معاجلة أوضاع أبناء الكويتيات املتزوجات 
من غير كويتيني. 

إض��اف��ة ف��ق��رة ج��دي��دة إل��ى امل���ادة رق��م )2( 
من القانون رق��م )12( لسنة 2011 في شأن 
املساعدات العامة )تستمر املساعدة للمرضى 

الذين يتلقون عالجهم باخلارج(
مساواة امل��رأة الكويتية املتزوجة من غير 
كويتي باملرأة الكويتية املطلقة أو األرملة في 

القرض السكني.
نظام احتاد مالك العقارات.

الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
إضافة م��ادة جديدة برقم )18 مكررا( إلى 
امل��رس��وم بالقانون رق��م 15 لسنة 1979 في 
شأن اخلدمة املدنية )تستحق املوظفة الكويتية 
العالوة االجتماعية إذا كان زوجها ال يتقاضى 

العالوة من اخلزانة العامة(  
تعديل بعض مواد القانون رقم )12( لسنة 
2011 ف��ي ش��أن امل��س��اع��دات العامة )تسري 
أحكام هذا القانون على األسر واألفراد الكويتيني 
والكويتية التي تعول أبناءها من غير كويتي 

� امل��رأة الكويتية التي تعول أبناء ال يحملون 
جنسيتها(

جترمي انتحال صفة أو لقب شخصية آخر أو 
شخصية مهنية أو علمية.

تعديل بعض أحكام املرسوم بالقانون رقم 
)15( لسنة 1979 ف��ي ش��أن اخل��دم��ة املدنية 

)البديل االستراتيجي(
تعديل بعض أحكام القانون رق��م 1 لسنة 
1999 في شأن التأمني الصحي على األجانب 
وف��رض رس��وم مقابل اخل��دم��ات الصحية )ال 
يجوز منح اإلقامة اال بعد احلصول على وثيقة 

التأمني الصحي أو عقد الضمان الصحي(
مزاولة مهنة اإلرشاد النفسي.

حماية روات���ب وم��ع��اش��ات الكويتيني )ال 
يجوز إال بقانون تعديل راتب أو معاش املوظف 

الكويتي(
تعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 
2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة 
تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية 
وحتلية امل��ي��اه ف��ي الكويت )نسبة %50 من 
االسهم تخصص بالتساوي جلميع املواطنني 

الذين يحملون اجلنسية الكويتية(
عدم جواز قطع املياه والتيار الكهربائي عن 

املشتركني إال بعد صدور حكم قضائي
إلغاء القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن 

حماية املنافسة.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 
1995 في شأن الرسوم والتكاليف املالية مقابل 
االنتفاع باملرافق واخلدمات العامة )األثمان 
ال��ت��ي ت��دف��ع مقابل احل��ص��ول على اخل��دم��ات 

والسلع واملشتقات النفطية
ويلغى القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن 
حتديد تعرفة وحدتي الكهرباء واملاء وإلغاء أي 
زيادة على الرسوم والتكاليف املالية متت قبل 

العمل بهذا القانون(
توفير وحدات سكنية بصفة مؤقتة ملستحقي 

الرعاية السكنية.
حظر الشهادات العلمية غير املعادلة.

تعديل الفقرة األولى من املادة 33 من القانون 
رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية 
)تصدر وثائق التمليك للمواطنني الذين يتم 
تخصيص قسائم أو مساكن لهم وفقا ألحكام هذا 
القانون بعد استيفاء املدد والشروط ويستثنى 
من شرط املدة املواطنون الذين شملتهم املكرمة 
األميرية وأسقطت عنهم أقساط البيوت وعند 
وفاة األب الكويتي تصدر وثيقة التملك باسم 

ورثته الشرعيني(
تعديل امل��ادة 22 من املرسوم بالقانون رقم 
15 لسنة 1979 في شأن اخلدمة املدنية )يجوز 
منح املوظفني إج��ازات دراسية أو إيفادهم في 
بعثات أو منح للدراسة أو في دورات تدريبية 

بالداخل أو باخلارج مبرتب كامل(
حماية النشء في اإلعالم املرئي.  

األسئلة
وج��ه النائب عسكر العنزي س��ؤاال واح��دا 
لوزير التربية وزي��ر التعليم العالي عن قرار 
زي��ادة ال��رس��وم الدراسية للمدارس اخلاصة 
بكافة أنظمتها التعليمية بنسبة 3 % وتطبيقه 
في العامني الدراسيني 2016 / 2017 و2017 

.2018 /

إحصائية باألعمال البرملانية لعسكر

يشغل مناصب رئيس الداخلية ومقرر حتقيق الكويتية وعضو اخلارجية

88 اقتراحا بقانون و90 اقتراحا برغبة ..
حصاد النائب عسكر العنزي في دور االنعقاد األول

أبرز املقترحات بقوانني التي تقدم بها

عسكر العنزي 

مبنى مجلس األمة
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