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النصف: توزيع 10 آالف و748 وحدة خالل السنة املالية احلالية

أبل: حل القضية اإلسكانية يكمن في عدد الوحدات املنجزة

وأعلن النصف عن: توزيع 
10 آالف و748 وحدة سكنية 
خالل السنة املالية احلالية 
وحتى تنتهي بـ 2015/3/31، 
موضحا أن القضية اإلسكانية 
ليســـت حكرا علـــى وزير 
اإلسكان إمنا ســـتقوم في 
االجتماع املقبل، بلقاء وزير 
الكهرباء واملاء للوقوف على 

استعدادات وزارته.
النصـــف بأن أي  وأفاد 
تشريعات إسكانية جديدة لن 
تكون غاية لنا وإمنا وسيلة 
ملســـاعدة وزير اإلسكان إن 
كان يرغب في ذلك، وعموما 
نحن ال نريد أن نبيع للناس 
وهما، ولن نقدم تشريعا من 
غير دراســـة ألن ذلك عبث 
سياسي وتالعب بعواطف 

املواطنني.

فقط، مؤكدا أن حل املشكلة 
اإلسكانية جاء بتوجيهات 
من القيادة السياسية وسمو 
الوزراء للعمل على  رئيس 

حلها بأسرع وقت.
اللجنـــة  وقـــال مقـــرر 
القضية  راكان النصف: إن 
اإلسكانية شـــائكة، وذلك 
لســـوء األداء احلكومـــي، 
داعيا احلكومة إلى استيعاب 
الطلبات اإلسكانية،  زيادة 
واللجنة عملت على حترير 
174 قسيمة متثلت في 3 مدن 

وضاحية.
وكشف النصف عن: شد 
وجذب بني اللجنة اإلسكانية 
ووزيري اإلســـكان ســـالم 
األذينة وياسر أبل، ألننا لن 
نقبل بخطة إســـكانية دون 

تواريخ.

الوحدات السكنية  في عدد 
التي يجب أال تقل ســـنويا 
عن 12 ألف وحدة سكنية«، 
مؤكدا أن »اإلسراع في اإلجناز 
يتطلب تنفيـــذه من خالل 
الرعاية السكنية، وأي قانون 
جديد يؤخـــر التوزيع مثل 

قانون املدن اإلسكانية«.
ونفـــى أبل صـــدور أي 
تصريح منه أو من الرعاية 
السكنية بخصوص إفالس 
بنك االئتمان، موضحا: أن ما 
نشر كان ردا مني على سؤال 
النائب راكان  برملاني قدمه 
النصف بشأن مدى قدرة بنك 
االئتمان على متويل 10 آالف 
قسيمة سنويا، ونحن قلنا إن 
ذلك استنفاد للبنك، وال بد من 
تطوير آليات البنك وال يعتمد 
متويله على خزينة الدولة 

النصـــف:  واســـتغرب 
الهجوم الـــذي تعرضت له 
وثيقـــة املؤمتر اإلســـكاني 
قبل اإلعـــالن عنها، رغم أن 
خطوة حترير األراضي التي 
قمنا بها تعتبر استثنائية 
واألمر ينسحب على وضع 
جـــدول زمني، متســـائال: 
مـــاذا فعلتم أنتم على مدى 
الســـنوات املاضيـــة حلل 
القضية اإلســـكانية، فمنذ 
ســـنوات وأنتم في مجلس 
األمة ملاذا لم تضعوا تصورا 

حلل املشكلة اإلسكانية؟
وأشاد النصف بـاجلهود 
التـــي بذلـــت فـــي املؤمتر 
اإلســـكاني وكان لرئيـــس 
مجلس األمة دور فاعل في 
دعم املؤمتر وإظهاره بالشكل 

املطلوب.

اتفقت احلكومة وجلنة 
شؤون اإلســـكان البرملانية 
خـــالل اجتماع عقدته أمس 
بحضور وزير الدولة لشؤون 
اإلســـكان ياســـر أبل على 
إســـراع اخلطى الرامية إلى 
استكمال جهود حل األزمة 
اإلسكانية في أسرع وقت، 
مشـــيدين بجهـــود رئيس 
مجلس األمة وسمو رئيس 
الوزراء في هذا الصدد، فضال 
عن املساعي التي يقوم بها 
اللجنة اإلسكانيــة  أعضاء 
لترجمـــة الطموحات على 
أرض الواقع عبر مشـــاريع 

ستــرى النـور.
وقال وزير الدولة لشؤون 
اإلســـكان ياســـر أبل عقب 
االجتماع: »إن أسرع طريقة 
حلل القضية اإلسكانية تكمن 

ياسر ابل واركان وزارته اثناء االجتماعجمال العمر ود. احمد بن مطيع وراكان النصف وسلطان الشمري خالل اجتماع اللجنة االسكانية

خطة توزيع املشاريع
عرض وزير الدولة لشؤون االسكان ياسر ابل على اجتماع 

اللجنة االسكانية نبذة عن املشاريع االسكانية التي مت 
توزيعها، وتلك التي سيتم تنفيذها مستقبال او جار 

تنفيذها. واوضح انه سيتم توزيع 1475 بيتا و710 شقق 
في منطقة جابر االحمد، وتوزيع 396 بيتا و310 شقق 
في شمال غرب الصليبخات، وتوزيع 2686 وحدة في 

منطقة الوفرة. واضاف انه سيتم توزيع 171 وحدة في ابو 
حليفة، و133 وحدة في الصباحية، و2201 بيت في منطقة 

صباح االحمد. وقال انه لدينا 9696 وحدة عبارة عن 
مساكن منخفضة التكاليف سيتم تنفيذها من قبل شركات 

مساهمة. واضاف ان املشاريع التي هي حتت التخطيط 
تتمثل في 21 الف وحدة في املطالع الى جانب 35135 وحدة 

في اخليران، وكذلك 5196 وحدة في غرب عبداهلل املبارك. 
وبني ان املشاريع املستقبلية تتمثل في 52625 وحدة في 
شمال الصبية الى جانب 52 الف وحدة في شمال املطالع.

احلويلة: »امليزانيات« أوصت 
بتمكني الكفاءات الوطنية من حملة 

الدكتوراه والشهادات العليا 
من العمل كأعضاء هيئة تدريس

صرح مقرر جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي د.محمد 
هادي احلويلة بان اللجنة اجتمعت األربعاء ملناقشة ميزانية 

جامعة الكويت للسنة املالية 2015/2014.
وقال احلويلة ان عدد الشواغر في ميزانية 2015/2014 
بلــــغ 680 وظيفة توزعت على الوظائــــف العامة والعقود 
والوظائــــف اخلاصة وان عدد 420 وظيفة شــــاغرة كانت 
ضمن السنة املالية 2013/2012 وطلب 230 وظيفة جديدة 

في 2014/2013.
والحظت اللجنــــة ببند الوظائف العامة ان اجلامعة لم 
توظــــف نهائيا خالل 2014/2013 حيث بلغ عدد الشــــواغر 
208 درجات خالل الســــنة املالية السابقة كما ان 8 درجات 
من السنة املالية 2013/2012 مت حتويلها الى السنة املالية 

.2015/2014
واضــــاف احلويلة ان جامعة الكويت بها 39 ألف طالب 
وما يقارب 1500 عضو هيئة تدريس باجلامعة وذلك حسب 
ما ذكره مديــــر اجلامعة، فهذا العدد ال يتناســــب مع عدد 
الطلبــــة في اجلامعة فاملطلــــوب للجامعة ما يقارب 3500 

عضو هيئة تدريس.
وقد اوصت اللجنة بتمكني الكفاءات الوطنية من حملة 
الدكتوراه والشهادات العليا من العمل كاعضاء هيئة تدريس 
ممن تتوافر فيهم الشروط واملعايير االكادميية اخلاصة بعضو 
هيئة التدريس وااللتزام باألولوية للكويتيني ومن ثم غير 

الكويتيني في حالة عدم وجود التخصصات املطلوبة.
كما الحظت اللجنة بطء اجراءات اجلامعة في التوظيف 
عموما وعدم قــــدرة االدارة على احملافظة على كادر هيئة 
التدريس التي تعاني اساســــا من نقص شــــديد فيه حيث 
انخفض عدد املشــــغول من وظيفة معيد بعثة من 474 في 
2013/2012 الــــى 422 في 2014/2013 بعدد 52 وظيفة وعدم 
ادراج اي درجات جديدة في 2015/2014، ووجود 197 وظيفة 
شاغرة من اعضاء هيئة تدريس في السنة املالية 2014/2013 
زاد الــــى 248 وظيفة في ميزانيــــة 2015/2014 بزيادة 52 
وظيفة شــــاغرة، كما مت شغل 68 درجة من اصل 70 درجة 
مت حتويلها من العام 2013/2012 تخص وظيفة اعضاء هيئة 
التدريب وبقاء 32 درجة شاغرة في السنة املالية 2015/2014 
وعدم متكني اجلامعة من شغل الدرجات اجلديدة وعددها 

30 درجة التي طلبتها في 2014/2013.
فــــي املقابل متت زيادة نوع حماية وامن من 1.775.000 
دينار الى 2.525.000 بزيادة بلغت 750.000 دينار بنسبة 
27% ومت الغاء نوع خدمات ادخال البيانات والطباعة لم يدرج 
لها اي اعتماد في 2015/2014 رغم ادراج 14000 دينار لها في 

امليزانية السابقة ووجود صرف خالل سنوات االخيرة.
كما اوصت اللجنة بتفعيل جهاز متابعة تنفيذ مدينة صباح 
السالم اجلامعية وذلك نظرا للتأخر في تنفيذ هذا املشروع 
املهم ملــــا ميثله من قيمة اكادميية وعلمية وتنموية ألبناء 
الكويت واملجتمع الكويتي بأسره، واوصت مبعاجلة جميع 

مالحظات ديوان احملاسبة واألخذ بتوصيات اللجنة.

د. يوسف الزلزلة ورياض العدساني ود. محمد احلويلة

البرملان العربي يناقش األوضاع الصحية واالجتماعية للمرأة العربية

ايضا إلصدار وثيقة عربية 
حلقوق املـــرأة حتى تكون 
إطارا تشريعيا ومرجعا في 
سن القوانني اخلاصة باملرأة 

العربية.
واضاف فـــي كلمته: إن 
املشـــاركة الفاعلـــة للمرأة 
العربية في املجالني االجتماعي 
والصحي في الوطن العربي 
يحقق ويؤكد على ممارسة 
هذه احلقوق مما يساهم في 
التنمية والنهوض  مسيرة 
احلضاري، ويساعد في خلق 
اجيال تنبذ االرهاب بجميع 
اشكاله وألوانه وتعمل على 
التمســـك بوحدة اوطانهم 
والســـعي لتحقيق الوحدة 

العربية الشاملة.
وأشار اجلروان الى اهمية 
االستقرار الذي مت في مجال 
حقوق االنسان والذي ادى 
الى تعزيز االلتزامات املترتبة 
على املجتمع الدولي كحقوق 
متأصلـــة جلميع البشـــر، 

موضحا ان هـــذه احلقوق 
مترابطة وغير قابلة للتجزئة 
كما انها تعد حقوقا متساوية 
وغير متييزيـــة، وحتميها 
اتفاقية القضاء على جميع 

اشكال التمييز.
وقال اجلـــروان: ان كل 
االتفاقيات الدولية اخلاصة 
بحقـــوق االنســـان جاءت 
لتؤكد علـــى ثالثة محاور: 
االول هو القضاء عل جميع 
اشـــكال التمييز ضد املرأة، 
والثاني أن حقوق املرأة هي 
حقوق انسانية عامة وليست 
هبة، والثالث املســـاواة في 
الرجل واملرأة  احلقوق بني 
في جميع امليادين السياسية 
واالقتصاديـــة والثقافيـــة 
واالجتماعيـــة، وأوضـــح 
اجلـــروان إن االثـــراء الذي 
شهدته ورشات العمل التي 
عقـــدت مؤخرا فـــي مملكة 
البحرين وعمـــان اضافت 
اضافـــات مهمة في مجاالت 

احلقوق السياســـية للمرأة 
العربيـــة وكذلـــك احلقوق 
والثقافيـــة  التعليميـــة 
واالعالمية، كما اكدت االهتمام 
بصفـــة خاصة باملـــرأة في 
املناطـــق الريفية والفقيرة 
وكذلك في الدول االقل قدرة 

ومنوا من الدول العربية.
وعقـــب انطـــالق اعمال 
اجللسة االفتتاحية عقدت 
اجللســـة األولى برئاســـة 
د.شيخة عيسى العري عضو 
جلنة الشؤون االجتماعية 
والتربوية والثقافية واملرأة 
والشباب بالبرملان العربي، 
ومت اســـتعراض ورقتـــي 
عمـــل األولى حول احلقوق 
العربية  االجتماعية للمرأة 
قدمتها د.موزة غباش استاذ 
علـــم االجتمـــاع بجامعـــة 
اإلمارات العربية املتحدة، كما 
قدمت ورقـــة العمل الثانية 
حول احلقوق الصحية للمرأة 
العربية د.سوسن املجالي 
األمني العام للمجلس األعلى 
للســـكان باململكة األردنية 

الهاشمية.
وتستكمل الورشة أعمالها 
بجلسة اخرى برئاسة سامية 
حسن ســـيد نائب رئيس 
البرملـــان العربـــي وعضو 
جلنة الشؤون االجتماعية 
والتربوية والثقافية واملرأة 
والشباب بالبرملان العربي، 
ملناقشة تقارير فرق العمل، 
التوصيات وختام  وإعالن 

فعاليات الورشة.

وثيقة عربية حلقوق املرأة« 
املقرر انعقاده بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة والذي يهدف 
الى وضـــع وثيقة حلقوق 

املرأة العربية.
إن احلديث عن احلقوق 
االجتماعية للمرأة العربية ال 
ينتهي وذلك نظرا للظروف 
املـــرأة في  التي تعيشـــها 
العربية وكون  مجتمعاتنا 
قـــد تأثرت  هـــذه احلقوق 
السياســـية  بالظـــروف 
واالقتصادية للبلدان العربية 
وأثـــرت ايضا على حصول 
املرأة على حقوقها في مجاالت 
أخرى مثل العمل والتعليم 
والصحة، موضحا ان البرملان 
العربي يحمـــل على عاتقه 
مسؤولية كبيرة تتمثل في 
العمل على حتقيق طموحات 
الشعوب العربية في النهضة 
الكرمية..  والرقي واحلياة 
واضـــاف في االطـــار ذاته 
ان البرملان العربي يســـعى 

القاهرة ـ هناء السيد

شارك عضو مجلس االمة 
عضو البرملان العربي بلجنة 
الشؤون االجتماعية والتربوية 
والثقافية واملـــرأة د.خليل 
عبـــداهلل ابل فـــي فعاليات 
ورشة عمل حول »احلقوق 
االجتماعية والصحية للمرأة 
العربية« التي ينظمها البرملان 
العربـــي، بحضور أحمد بن 
محمد اجلروان رئيس البرملان، 
ود.نـــوال الفاعوري رئيس 
جلنة الشـــؤون االجتماعية 
والتربوية والثقافية واملرأة 
والشباب بالبرملان، وأكد ابل 
على ضرورة توفير احلياة 
الكرمية واالمن واالستقرار 
للشعوب العربية خاصة في 
ظل ما تشهده املنطقة العربية 
من حتديات ووقف االعتداءات 
السافرة على الشعب السوري 
ووقف نزيف الدم مؤكدا اهمية 
ودور البرملان العربي كونه 
العربية،  ممثال للشـــعوب 
واعرب ابل عن تطلعاته بان 
تخرج توصيات ورشة العمل 
محققة آلمال وطموحات املرأة 

العربية.
وأكـــد رئيـــس البرملان 
العربي احمد اجلروان ـ في 
كلمته خالل اعمال اجللسة 
االفتتاحيـــة ـ اهمية اعمال 
الورشـــة التي متثل محورا 
مهما مـــن محـــاور االعداد 
والتحضير ملؤمتر »قضايا 
املرأة وحتديات العصر نحو 

)ناصر عبدالسيد(فيصل الكندري خالل حديثه للزميلة هناء السيد د. خليل عبداهلل متحدثا للزميلة هناء السيد  

الصانع: إحالة حلقة تلفزيونية إلى النيابة العامة
وتضخم أرصدة بنكية ألحد 
أبناء األسرة احلاكمة وأحد 

التجار على حد قوله.
فضال عمـــا اثاره البراك 
من ان اكثر من ثلثي أعضاء 
مجلســـنا املوقر بني فاسد 
وكلمات تشكل جرمية سب، 
مشيرا الى تقاعس السلطات 
عن القيام بواجباتها املنوطة 
بها قانونا حلماية املال العام، 
وهو مـــا يعد منـــه اتهاما 
وجتريحا ومساســـا لهذه 
الســـلطات، ومحاولة منه 
إليهام الرأي العام بوجوب 
قصور شديد بل وتواطؤ من 
هذه السلطات ضد مقدرات 

الشعب الكويتي.
هذا، وحيث انه في هذه 
احلالة فإنه يهمنا كشرفاء في 
هـــذا الوطن أال يؤخذ اجلاد 
الصالـــح بجريرة الفاســـد 
الطالح، وبدون دليل موثق او 
حتقيق عادل جتريه سلطات 
االختصاص القضائي املنوط 
بها قانونا، التحقيق في مثل 

هذه االتهامات التي قد تكون 
ملقاة جزافا على اجلميع بال 

متييز.
أنفســـنا  آلينا على  وإذ 
كممثلني لألمة منذ ان وطئت 
أقدامنا صرح البرملان ونحن 
الفساد واملفسدين  نحارب 
وان نحمـــي وندافع ونذود 
عن مقدرات الشعب من ايدي 

العابثني إبراء لقسمنا.
لذا، فإنني أتقدم باالقتراح 
بقرار التالي برجاء التفضل 
بعرضه على مجلس األمة.

نص االقتراح
وهو ما يجعلنا ان نتسارع 
الى تقدمي هذا االقتراح التخاذ 
قـــرار بإحالة مـــا ورد في 
التلفزيونية كاملة  املقابلة 
للتحقيق اجلنائي مبعرفة 
النيابـــة العامـــة التي هي 
ممثلة املجتمع واألمينة على 
الدعوى العمومية لتتخذ ما 
تراه من شؤونها حيال ذلك، 
وان يتم استدعاء كل من له 
صلة بهذا املوضوع للوصول 

الى احلقيقة املجردة، وليظهر 
ويتضح للمجتمع الكويتي 
قاطبة كامل احلقائق حسبما 

يكشف عنها التحقيق.
وذلك حتى ال يكون أي 
منبر إعالمي مطية ميتطيها 
كل من يريد تصفية احلسابات 
أو إطالق الشـــائعات بدون 
دليـــل أو ملجرد شـــبهة أو 
حلاجة في نفســـها يريد ان 
ان املشرع  يقضيها السيما 
الكويتي قد حـــدد لكل من 
يعلم بوقوع جرمية الطريق 
القانونـــي الذي يجب عليه 
ولوجه ان أراد فعال صالح 
األمر العام ووجه الوطن، ال 
الفنت والقالقل  إثارة  مجرد 
أفراد الشعب  والبلبلة بني 
عامته وخاصته، حيث نصت 
املادة 14 من قانون اإلجراءات 
واحملاكمات اجلزائية على انه:  
»كل شخص شـــهد ارتكاب 
جرمية أو علم بوقوعها عليه 
ان يبلغ بذلك فـــورا أقرب 
جهة من جهات الشرطة أو 

التحقيق«.
وبالبنـــاء علـــى ذلـــك: 
وحيـــث ان مـــا جـــاء بهذا 
اللقاء التلفزيوني يستوجب 
التحقيق بشأنه من جميع 
جوانبـــه، وإظهـــارا لوجه 
احلقيقة في األمر، وحتى مييز 
الغث والثمني،  الشعب بني 
بني الصالح والطالح، وحتى 
يكون ذلك رادعا ـ حال عدم 
صحة ما جاء باللقاء ـ لكل 
من تسول له نفسه ان يلقي 
االتهامات جزافا دون دليل أو 
داللة وان يبث الفتنة والفرقة 
الواحد  أبنـــاء املجتمع  بني 
النظام االجتماعي  مقوضا 
واالقتصادي، وفي حال صحة 
ما جاء في املقابلة فإننا على 
يقني مـــن ان جهة التحقيق 
لـــن تتوانى في تقدميه الى 

احملاكمة.
حمى اهلل الكويت وشعبها 
من كل ســـوء في ظل قيادة 
صاحب السمو األمير وسمو 

ولي عهده األمني.

النائـــب يعقوب  قـــدم 
الصانـــع اقتراحـــا بقـــرار 
بإحالة شريط حلقة البرنامج 
التلفزيوني »توك شو« املذاع 
على قنـــاة اليوم الفضائية 
العامـــة حيث كان  للنيابة 
ضيف احللقة النائب السابق 
مسلم البراك، وجاء في نص 
االقتـــراح: إذ انـــه بتاريخ 
2014/4/21 وعلى قناة اليوم 
الفضائية ظهر السيد/ مسلم 
محمد البراك كضيف بحلقة 
برنامج »توك شو« وحيث 
البراك قد  السيدـ مسلم  ان 
أشـــار وذكر صراحة أثناء 
حواره بهذا البرنامج أمورا لو 
صحت ألوجبت قانونا اتخاذ 
اإلجراءات القانونية ضد من 
أشار اليهم والتحقيق بشأن 
ما ذكره، وان لم يثبت صدقها 
يكون هو شـــخصيا محال 

إلحالته جلهات التحقيق.
حيـــث انه أورد ان لديه 
معلومات موثقة ومستندات 
تتعلـــق بتحويـــالت مالية 

يعقوب الصانع

وزير اإلسكان: 
يجب أال تقل 

الوحدات املنجزه  
عن 12 ألف وحدة 

سنوياً


