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 مبنى املؤسسة العامة للرعاية السكنية 

 حقوق المرأة اإلسكانية والصندوق اإلسكاني .. إنصاف لنصف المجتمع 

 توضيح التعديالت التشريعية
  المتعلقة بتوفير البدائل السكنية اليوم

 لتوضيح التعديالت التشريعية املتعلقة بتوفير البدائل السكنية 
للمـــرأة الكويتية املطلقة واألرملة واملتزوجة من غير كويتي ينظم 
مكتب نائـــب رئيس مجلس الوزراء للشـــؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية واالسكان الشيخ أحمد الفهد مؤمترا صحافيا 
في مقر الوزارة بجنوب السرة اليوم االثنني الساعة احلادية عشرة 
صباحا بحضور املشرف على املشروع فواز السمار وكيل الشؤون 
االقتصادية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان وامني 
سر اللجان وفرق العمل مبكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشـــؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
االسكان ماجد شبيب العجمي ومستشار املشروع نضال احلميدان 
ومدير الشؤون القانونية ببنك التسليف فهد املطيري وذلك لتوضيح 

كيفية العمل بالقانون وشرح جوانب العمل به للمستفيدين منه. 

 فواز السمار

 بنك التسليف سيعهد اليه تنفيذ الشق املالي من متويل احلقوق االسكانية 

 احلقوق اإلسكانية ستطال املطلقات واألرامل وفئات أخرى 

 الشيخ أحمد الفهد 

 فيصل الغريب 

 بدر احلميدي  

 موسى بوعليان 

 عبدالواحد العوضي

 الحكومة تعهدت بإقرار 
المزيد من القوانين
   في العام الحالي
   والتي تصب في مصلحتها

 الحقوق اإلسكانية للمرأة 
البداية وليست النهاية

  فرج ناصر
  جاء اقـــرار قانون الرعاية الســـكنية 
والصندوق االسكاني للمرأة ثمرة جهود 
كبيرة وعلى مدى ســـنوات وعلى رأسها 
الدعم احلكومـــي لقضايا املرأة خصوصا 
املتعلقة بدعم وتعزيز دورها في املجتمع 
ولم يكن غريبا ان يؤكد ذلك سمو رئيس 
الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد حني قال ان 
املـــرأة الكويتية  احلكومة تضع انصاف 
واقرار حقوقها في املجتمع دوما في مرتبة 
متقدمة من ســـلم أولوياتها واهتماماتها 
اميانا منها بالدور احليوي الذي تقوم به 
املرأة في دعم مسيرة التنمية والبناء على 
ارض الوطن، مشددا سموه على ان املرأة 
متثل نصف طاقة املجتمع وال تختلف في 
عطائها وبذلها بحال من االحوال عما يقدمه 
الرجل، كل في موقعه يتنافس ويتبارى من 

اجل اداء واجباته ومسؤولياته.
  وتابع سموه ان احلكومة حرصت على ان 
تتضمن خططها التنموية جملة من القوانني 
والتشـــريعات املتعلقة باملرأة، وان اقرار 
احلقوق االسكانية والصندوق االسكاني 
للمرأة ما هو اال حتقيق ملا تضمنته خطة 
التنمية في دعم املرأة والتي من شأنها تعزيز 
مكانتها وصيانة حقوقها مبا يذلل امامها 
العقبات ومينحهـــا القدرة على املزيد من 
العطاء واالبداع والعمل، واوضح ان احلكومة 
سعت الن تكون هذه القوانني والتشريعات 
مراعية ملختلف اجلوانب التي توفر للمرأة 
مزيدا من الدعم واالستقرار سواء في مجاالت 
العمل او االسكان او االستقرار االسري ما 
يصب جميعا في مصلحة املجتمع ويسهم 
في ايجاد بيئة خصبـــة للجميع لالنتاج 
والبذل، مشددا على ان حرص احلكومة على 
تقدمي مختلف صور الدعم للمرأة وقضاياها 
امنا يأتي من اميانها املطلق بضرورة منح 
املرأة كل حقوقها التي جتعلها قادرة على 
املشاركة االيجابية واحلقيقية في عملية 
التنمية والبناء مبا يخدم مصلحة الوطن، 
وشـــدد على ان احلكومة ستقر املزيد من 
القوانني في العام احلالي والتي تصب في 

مصلحتها.
  «األنباء» استطلعت آراء عدد من خبراء 
الرعاية السكنية وبنك التسليف في هذه 
القضية واكـــدوا ان القانون انصف املرأة 
الكويتية مبدين تطلعاتهم إلقرار املزيد من 
القوانني التي تدعم املرأة، وشددوا على ان 
قانون املرأة االسكاني يحمي املرأة واالسرة 
الكويتية من الضيـــاع، فيما يخص بنك 
التسليف فقد شدد عضو مجلس ادارته على 
ان املرأة قد حتصل على القرض االسكاني 
بالكامل والبالغ ٧٠ ألف دينار، واشـــاروا 
الى ان مجلس االدارة سيطبق الضوابط 
واللوائح اخلاصة بالبنك لهذا القانون فور 

وصوله الى البنك.
  قـــال نائب رئيس مجلـــس إدارة بنك 
التسليف واالدخار فيصل الغريب انه ال 
شـــك ان اقرار قانون املرأة يعتبر اجنازا 
للمرأة الكويتية سواء كانت مطلقة او ارملة 
خاصة فيما يتعلق باجلانب االســـكاني، 
مؤكـــدا ان هذا القرار في حد ذاته من ابرز 
القـــرارات واالجنازات التـــي حتققت في 

السنوات االخيرة.
  واضاف ان حال وصـــول القرار إلينا 
سوف نقوم كمجلس إدارة بتطبيق الضوابط 
واللوائح اخلاصة بالبنك حتى يتسنى لنا 
القيام بالتنفيذ السليم لهذا القانون واتخاذ 

اجلوانب املتعلقة ينا كبنك.
  وأشـــار الى ان هذا القرار سيتم رفعه 
الى صاحب السمو األمير للمصادقة عليه 
ومن ثم القيـــام بتنفيذ اجراءاته من قبل 
بنك التسليف واجلهات املعنية ذات الصلة 

باملوضوع.
  وقال انه سيتم التنسيق مع املؤسسة 
العامـــة للرعايـــة الســـكنية حـــول عدد 
االحصائيات املستفيدة من هذا القرار وكذلك 
آلية العمل واســـتقبال الطلبات اخلاصة 
بالراغبات ممن يردن احلصول على هذه 

االمتيازات بعد اقرار هذا القانون.
  أما عضو مجلس إدارك بنك التسليف 
واالدخار موسى بن عليان فقال حول إقرار 
قانون املرأة االســـكاني الذي اقره مجلس 
األمة مؤخرا: ان بعض الفئات من االرامل 
واملطلقات ال تنطبق عليهن شـــروط بنك 
التســـليف احلالية وبالتالي مت االقتراح 
بإنشاء صندوق بقيمة ٥٠٠ مليون دينار 
من خالل زيادة رأس املال وذلك خالفا على 

ما اقره بنك التسليف.
  وأضاف انه سيتم منح االرامل واملطلقات 

قروضا سكنية وفقا للضوابط املعمول بها 
في البنك، مشيرا الى انه سيتم النظر في 
بعض احلاالت اخلاصة حيث ان القانون 
منح الكويتيـــة املتزوجة من غير كويتي 
بدل االيجار وفقا للضوابط املعمول بها في 

املؤسسة العامة للرعاية السكنية.
  وأوضـــح ان هذا القانون أنصف املرأة 
الكويتية وفقا للقانـــون الذي اعتمد من 

مجلس األمة.
  واشـــا الى ان من مزايا هذا القانون ان 
املرأة الكويتية ســـوف حتصل على كامل 
القرض السكني والبالغ ٧٠ الف دينار وفق 
ضوابط ولوائح بنك التسليف واالدخار، 
حيـــث ان املرأة لم تكن تتمتع بهذه امليزة 

من خالل القوانني السابقة.
  وقال ان الـ ٥٠٠ مليون او هذا الصندوق 
كما يطلق عليه مخصص للمرأة فقط من 
خالل زيادة رأس املال وأكد ان هذا القانون 
سينفذ بصفة االستعجال فور املوافقة عليه 
من قبل مجلس الوزراء الذي ســـيخاطب 
بنك التسليف واالدخار بتنفيذ هذا القرار 
ومن ثم احالته جلهات أخرى كوزارة املالية 

للعمل مبوجبه.
  من جهته، اكد وزير االشـــغال العامة 
ووزير االسكان السابق بدر احلميدي ان 
اقرار قانون املرأة االسكاني هو قانون بال 
شك ســـيحمي املرأة من الناحية االسرية 
واالجتماعية، مشيرا الى ان الدولة كانت 
تعاني من هذه املشكلة التي تخص املرأة 
سواء كانت مطلقة او ارملة، موضحا ان هذا 
القرار هو نصاب لهن من حيث احلصول 

على مسكن ومأوى.
  وقال ان هذا القرار ســـينصف ويحمي 
الكويتية اجتماعيا وكذلك املجتمع  املرأة 
واالســـر الكويتية من الضياع والتسول 
وبالتالي حتتـــاج الى الدعم كونها مربية 

وعاملة في املجتمع.
  واضاف ان حقوق املرأة الكويتية موجودة 
في الدولة من قبل وليست مهضومة حيث 
املدرسة والنائبة لكن القرار االخير انصفها 
من اجلانب االسكاني وبالتالي هذا توجه 
جيد من احلكومة ومجلـــس االمة القرار 

مثل هذا القانون.
  اما وزيـــر املواصالت ووزيـــر الدولة 
لالسكان السابق عبدالواحد العوضي فقال 
ان اقرار قانون املرأة الذي صدر مؤخرا هو 
بحد ذاته مكسب للمرأة الكويتية وخاصة 
شريحة منهن وهن املطلقات واالرامل وكذلك 

من تزوجن من غير كويتي.
  وقـــال ان هذا هو جزء مـــن نيل املرأة 
الكويتيـــة لبعض حقوقهـــا التي لم تكن 

حاصلة عليها من قبل.
  واضاف ان هذا القانون هو البداية للكثير 
من القوانني املوجودة على جدول السلطتني 

التنفيذية والتشريعية.
  واشار الى اننا نتطلع القرار املزيد من 
القوانني التي تدعم املرأة، مشيرا الى ان هذا 
العمل هو نتيجة التعاون بني السلطتني 
وتتويج جلهود الوزير الشيخ احمد الفهد 

الذي يقوم بدور كبير في خطة التنمية.
  واوضح ان اقرار هذا القانون هو انصاف 
الخت الرجال مطالبا باملزيد من االجنازات 
خالل الفترة املقبلة، مؤكدا ان ذلك سيحدث 
نقلة نوعية في احلالة املعيشية للكثير من 
املواطنات الالتـــي كنا يعانني االمرين في 
احلصول على السكن املناسب وألوالدهن 

في ظل غالء االيجارات بشكل عام. 

الضوابط  سيطبق  واالدخار»  «التسليف   الغريب: 
واللوائح الخاصة بالبنك لهذا القانون فور وصولها إلينا

 بـدر الحميـدي: القانـون سـيحمي المـرأة أسـريًا 
واجتماعيًا وهذا توجه جيد من الحكومة والمجلس نشيد به

 بوعليان: القانون أنصف المـرأة الكويتية وقد تحصل 
على القـرض اإلسـكاني بالكامـل والبالغ ٧٠ ألـف دينار

 عبدالواحد العوضي: تعاون السـلطتين كفيل بإنجاز 
القوانين التي سـتحدث نقلة نوعية في الحالة المعيشـية

 اإلسكان في أرقام
 كشفت إحصائية سلمت الى برنامج عمل احلكومة 
ان عدد املتقدمني بطلبات إسكانية إلى املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية ٨٩ ألف طلب ممن التزال طلباتهم قائمة. 
ولدى املؤسسة عالوة على ذلك ٤٧٥٦ طلبا غير قائم لم 
يراجع اصحابها لتحديث بياناتهم منذ سنوات عديدة، وهو األمر الذي تطلب من املؤسسة 

أن تترك ملفاتهم جانبا إلى حني مراجعتهم دون أن يدمجوا مع الرقم ٨٩ ألفا.

 أقر مجلس األمة تعديالت على قانون الرعاية السكنية رقم ٩٣/٤٧ مبا يسمح بإنشاء ما 
ال يقل عن ١٠ مدن اســـكانية بســـعة اسكانية ال تقل عن ٢٠٠ ألف وحدة خالل ٣ سنوات من 

تاريخ العمل بالقانون. 

 بلغ اجمالي الوحدات السكنية التي وزعتها 
الدولة على املواطنني منذ بدء العمل بهذا النظام 
قبل اكثر من اربعني عاما ٨٣٥٨١ وحدة سكنية.

  وبلغ عدد القسائم ٢٧٥٩٥ قسيمة بينما كان 
اجمالي الشــــقق التي وزعت حتى ٢٠٠٩ وفي جميع املناطق ١٠٨٨ شقة ليصبح اجمالي الوحدات 

السكنية من االصناف الثالثة ٨٣٥٨١ وحدة سكنية.
 

 ألف طلب 
 ٨٩   إسكاني قائم 

 مدن
 و٢٠٠ ألف وحدة إسكانية ١٠   إسكانية 

 وحدة
 ٨٣٥٨١    سكنية
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نواب: »إسكان المرأة« إنجاز ودليل تعاون بين السلطتين 
ونسعى إلقرار تعديالت »الخدمة المدنية« إلنصافها

أشادوا بإنصاف شرائح عديدة من المجتمع وأكدوا أن الجانب الرقابي لم يطغ على التشريعي

علي الدقباسي

سعد زنيفر

د.جمعان احلربش

سعدون حماد

النائبات األربع وفرحة اإلجناز على املنصة

سياسي اجتماعي وإضافة جديدة للمرأة الكويتية في أهم القوانني 
التي تتعلق بحياتها وحقوقها املسلوبة والتي طال انتظار الفصل 
فيها لصالح حقوقها. مشيرة إلى ان جلنة املرأة باملجلس سجلت 
نقط���ة جناح متمي���زة بتحقيق ما كنا نطالب ب���ه في برنامجنا 

االنتخابي.
وأشارت اجلسار الى موضوع الرعاية السكنية وأحقية املرأة 
الكويتية في احلصول عليها والت���ي كانت معطلة في املجالس 
النيابية الس���ابقة وقالت ان هذا االجناز يحسب أساسا حلكومة 

سمو الشيخ ناصر احملمد وللمجلس.
وأكدت د.اجلسار ان اجناز هذا القانون يعتبر إضافة سياسية 
اجتماعية ووطنية تؤكد على ان الدستور الكويتي دستور يحقق 
العدال���ة ويحارب التمييز بني املرأة والرجل خاصة في موضوع 

الرعاية السكنية.

إنجاز مهم

من جانبه أكد النائب د.جمعان احلربش أن هذا اإلجناز جزء 
من التش���ريعات التي تشرفنا بتقدميها في املجلس السابق وفي 
هذا املجلس بإنشاء محفظة إسكانية تعالج قضية املرأة األرملة 
واملطلقة واملرأة الكويتية املتزوجة من غير كويتي والتي لديها 
أوالد بل جتاوز ذلك إلى املرأة الكويتية التي لم تتزوج وجتاوزت 
سن األربعني وليس لديها رعاية إسكانية، مؤكدا ان املجلس حقق 
اجنازا مهما يعالج قضية مهمة تتعلق باملرأة الكويتية ويعالج 
القضية اإلسكانية بالذات وقد طال انتظار هذا االجناز منذ أكثر من 
20 سنة حيث كانت املرأة الكويتية تتمتع بكثير من املكتسبات 
اإلسكانية لكنها مع األسف مت إيقافها وظلت تعاني أشد املعاناة 
في هذا اجلانب إلى أن جاءت اجللس���ة لتغلق هذا امللف إنصافا 

للمرأة أما وأختا وزوجة وابنة.
وأعرب احلربش عن اعتقاده بأنه ال يوجد تناقض بني استخدام 
األدوات الرقابية واالجنازات التش���ريعية للمجلس التي يحاول 
البعض أن يش���كك فيها مدعيا أن الدور الرقابي للمجلس يأتي 

على حساب الدور التشريعي.
من ناحيته هنأ النائب س���عد زنيف������ر املرأة حلصولها على 
حقوقها اإلس���كانية بعد إقرارها من قب�����ل املجلس في اجللسة 
التاريخية التي نوقش���ت به���ا القضايا اإلس���كاني���ة اخلاصة 

باملرأة.
وقال زنيف���ر ل� »األنباء« إن اقرار حقوق املرأة في اإلس���كان 
خطوة أولى تتبعها خطوات مقبلة إلقرار جميع حقوقها املدنية، 
مش���يرا إلى ان العام احلالي 2011 سيكون بشرى خير على املرأة 
الكويتية لعزم مجلس االمة انهاء معاناة املرأة عبر إقرار القوانني 
اخلاصة باملرأة مثلما أنهى معاناتها باجلانب اإلسكاني بعد اقراره 

في مجلس األمة.
وم���ن جانبه أكد النائب س���عدون حماد أن م���ا مت إقراره في 
مجل���س األمة للمرأة الكويتية هو ح���ق أصيل من حقوقها التي 
يجب ان تق���ر، مباركا للمرأة الكويتي���ة حصولها على حقوقها 
باجلانب اإلس���كاني، متمنيا أن تتبعها قوانني أخرى تصب في 

صالح املرأة الكويتية.
وأشار حماد إلى أن املرحلة املقبلة تتطلب منا التعاون إلقرار 
قوانني عدة منها ما ميس شريحة النساء في البالد ومنها ما ميس 
الشعب بأكمله، داعيا إلى أن تكون السنة اجلديدة سنة اجنازات 

تصب في مصلحة الشعب.
وأكد أن املرأة هي األخت والبن���ت واألم والزوجة وعلينا ان 
نبذل جهودا كثيرة إلقرار القوانني حبيسة األدراج والتي مضى 
عليها مجالس نيابية سابقة لم تناقش بسبب سوء العالقة بني 

السلطتني.
وهنأ النائب خالد العدوة حصول املرأة على حقوقها اإلسكانية 
عبر القوانني األخيرة التي أقرت في مجلس األمة والتي باركتها 
احلكومة في تصريح لس���مو رئيس مجل���س الوزراء الذي وعد 

باملزيد من القوانني التي تصب في صالح املرأة.
وأك���د العدوة أن هناك عدة قوانني س���يصدرها مجلس األمة 
تتعلق باملرأة وجميعها قوانني أخذت وقتا طويال من املناقش���ة، 
مشيرا إلى انه حان الوقت كي يقر املجلس القوانني املعلقة والتي 
مضى عليها وقت طوي���ل دون اقرارها، مضيفا أن العام احلالي 

سيكون عام اجناز.

أعرب النائب ش���عي����ب املويزري عن متنياته باقرار كل ما 
حتتاج���ه املرأة من قوانني اس���تكم����اال العطائها كامل حقوقها 
االجتماعي����ة واالنس���انية بع���د أن حصل��������ت على حقوقها 
السياسي������ة، والتزال تسعى الستكمال بقية احلق�����وق، مؤكدا 
ان اجن�����از قانون الرعاية الس���كنية للم���رأة لهو دليل أكي�����د 
على تع�����اون السلطتني التنفيذية والتشريعية، في خدمة املرأة 
االم واالخ����ت والزوجة والبنت، أي أنه يهم شريحة كبيرة من 

املواطنني واملواطنات.

إنجاز ممتاز

م���ن جانبه قال النائب غامن امليع نحمد اهلل العلي القدير أننا 
أجنزنا بعض القوانني التي كانت معطلة في دور االنعقاد السابق، 
ومنها قانون اطالق اللحى لالخوة العسكريني، وكذلك قانون الرعاية 
السكنية للمرأة في مداولتيه االولى والثانية والذي أنصف املرأة 
الكويتية سواء املطلقة او االرملة وغيرها من الشرائح التي طاملا 
ظلم���ت منذ فترات طويلة وجاء اليوم الذي يحق لها أن تنصف 

من قبل املؤسسة التشريعية.
واضاف املي���ع ان ذلك االجناز ما كان ليتحقق إال بوجود هذا 
التعاون الذي جتسد بني السلطتني في حتقيق هذا االجناز على نحو 
ممتاز، وفي جو من الدميوقراطية التي اعتدنا عليها في السابق 
وليؤكد مرة اخرى ان مجلس األمة ميارس دوره التش���ريع���ي 
والرقاب���ي باقتدار وجدارة وان أيا م���ن الدورين لم يط����غ على 

اآلخر.

توافق إيجابي

بدوره قال النائب ناجي العبدالهادي انه ش���يء طيب أن يتم 
اجناز قانون احلقوق اإلس���كانية للمرأة الكويتية املتزوجة من 
غي���ر كويتي، وكذلك املرأة املطلقة واملرأة األرملة واملرأة التي لم 
تتزوج وجتاوزت س���ن األربعني، مبينا أن هذا األمر سيغلق بابا 
لبعض املش���اكل واملعاناة التي كانت تعيش���ها املرأة الكويتية، 
لذلك فإننا سعداء بهذا االجناز ونتمنى أن تلحقه اجنازات أخرى 

لصالح املواطن الكويتي واألسرة الكويتية.
وأضاف العبدالهادي أن جلسة إقرار القوانني السكنية كانت 
جلسة تشريع متيزت بالتعاون النيابي � احلكومي، مشيدا بهذا 
التوافق الذي نتج عنه قانون يؤكد أن هناك بعض املواد الدستورية 
)املادة 29( الت���ي لم تفعل لفترة طويلة والي���وم فعلناها فيما 
يتعلق باحلقوق والواجبات اخلاصة باملس���اواة بني الكويتيني 

دون أي متييز.

هدية

النائب فالح الصواغ بفضل اهلل تعالى مت إقرار قانون الرعاية 
السكنية للمرأة في مداولته األولى والثانية وكذلك قانون الصندوق 
االسكاني للمرأة الذي تشرفنا نحن أعضاء كتلة التنمية واإلصالح 
� النواب د.جمعان احلربش ود.فيصل املسلم ود. وليد الطبطبائي 
والنائب محمد هايف بتقدمي���ه �  واعتبر الصواغ أن هذه هدية 
من مجلس األمة للمرأة الكويتية األم واألخت والزوجة واالبنة، 
مضيفا أن هذا االجناز ج���اء ليؤكد مجددا ان املجلس يحاول ان 
يعمل بقدر طاقته رغم املعوقات التي تعترض سبيل عمله وهذا 
يبطل ادعاءات البعض على املجلس بأنه غير منجز ونأمل استمرار 

هذه الروح االيجابية في العمل ملصلحة املواطنني.

خطوة جبارة

من جانبها قالت النائب���ة د.معصومة املبارك اننا نحمد اهلل 
أن مث���ل هذا اجلهد قد أثمر ثمرة ايجابية لصالح املرأة الكويتية 
ولصالح استقرارها النفسي واالجتماعي واألسرى مؤكدة أن هذا 
القانون له انعكاس���ات ايجابية على دور املرأة البرملانية بعد ان 
سمعنا الكثير من االنتقادات السلبية في الفترة السابقة مشيرة 
الى ان هذه خطوة ايجابية إلى األمام وان شاء اهلل سوف يكون 
عندنا في اجللسة القادمة تقريران بخصوص التعديالت على قانون 
اخلدمة املدنية والتعديل على قانون اإلقامة وستلحقه فيما بعد 
تعديالت على قانون اخلدمة الصحية وقانون اخلدمة التعليمية، 

وكلها خطوات منشي فيها لألمام تصب في صالح املجتمع.
وأكدت أهمية التعاون والتوافق احلكومي � النيابي، حيث مت 

طيب أن يتمكن املجلس بالتواف���ق مع احلكومة على اجناز هذا 
القانون الذي يوفر الرعاية اإلسكانية للمرأة الكويتية أختا وأما 
وزوجة وابنة وخاصة املرأة الكويتية املتزوجة من غير كويتي 
واألرمل���ة الكويتية وكذلك املطلقة والفتاة التي جتاوزت س���ن 
األربع���ني ولم تتزوج بعد، مضيف���ا ان هذا حق غاب عنها كثيرا 
رغم أن الدس���تور الكويتي لم مييز بني املرأة والرجل وبالتالي 
كان ه���ذا عودة إلى احلق وإنصافا للم���رأة بعد طول ظلم عانت 
فيه الكثير من املشكالت االجتماعية واألسرية وأشاد الدقباسي 
بجهود االخوة النواب والنائبات من جلنة املرأة واللجنة اإلسكانية 

اللتني أجنزتا هذا القانون.

إضافة سياسية اجتماعية

واعتبرت النائبة د.سلوى اجلسار أن هذا االجناز اجناز وطني 

اجناز ملف معطل ملدة طويلة ويعكس الظلم والالدستورية اللذين 
عانت منهما املرأة الكويتية في التعامل مع حق املرأة الكويتية في 
الرعاية الس���كنية، وهي خطوة جبارة إلى األمام بفعل التجاوب 
بني اجلانب النيابي ممثال في اللجنة املشتركة اإلسكانية وجلنة 
شؤون املرأة بالتوافق مع االخوة النواب الذين اجمعوا على أهمية 
مثل هذا القانون باإلضافة إلى الدور االيجابي الذي لعب����ه نائب 
رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون االقتصادية ووزي�����ر الدولة 
لشؤون التنمية ووزير اإلسكان الشيخ أحمد الفهد وفريق العمل 
معه، ألننا اجتمعنا معهم أكثر من 8 اجتماعات في اللجنة املشتركة 

والعديد من االجتماعات في جلنة شؤون امل�����رأة.

إنصاف المرأة

في نفس السياق حتدث النائب علي الدقباسي وقال انه شيء 

د.معصومة املبارك فالح الصواغ ناجي العبد الهادي غامن امليع د.سلوى اجلسارشعيب املويزري 

خالد العدوة

ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
أشـاد غير نائب باالجناز التاريخي للمـرأة الكويتية باقرار حقوقها االسـكانيـــة 
وقـالــوا في تصريحـات لـ »األنباء« ان ما مت اجنازه هو حـق اصيل للمرأة تأخــــر 
سـنوات طويلــة وانصـــف املــرأة الكـويتية سواء املطلقة أو األرملة وأنهــى 

معاناة املــــرأة.
وأشـاروا الــى ان هذا التعــاون ماكان ليتـم اال بتعاون السـلطتني التنفيذيـة 

والتشريعية.
وأضافوا ان هذا االجناز يدحض االدعاءات التي تقول ان مجلس االمة عطل املشاريع 

ويهتم باجلانب الرقابي على حساب اجلانب التشريعي مشيرين الى ان اجلانبني يسيران 
في خطني متوازيني، كما ان هناك من القوانني التي حتتاجها املرأة مثل اخلدمة املدنية 

وغيرها من القوانني التي تنصف املرأة.
واشــار النــواب الى ان هــذه خطـــوة ايجابية الى االمام، وستتبعها خطــوات 
اخــرى، فهنــاك تقريـران بخصوص التعديـــالت على قانـون اخلدمة املدنية 
والتعديــــل على قانون االقامـة وقانون اخلدمة الصحيــــة وقانـــون اخلدمة 
التعليميـــة، مضيفيـــن ان هذا االجناز يحسب حلكومة سمو الشيـــخ ناصـــر 

احملمـــد.

الدقباسي: عودة إلى الحق وإنصاف للمرأة بعد طول ظلم عانت فيه الكثير

الحربش: ال تناقض بين اسـتخدام األدوات الرقابية واإلنجازات التشريعية 

حماد: المرأة »تسـتاهل« منـا الكثير وحقوقها واجـب علينا إقرارها

الجسار: إضافة سياسية اجتماعية تؤكد أن الدستور الكويتي يحقق العدالة

العدوة: نبارك للمرأة حقوقها اإلسكانية ونعدها بالمزيد من القوانين

المويـزري: إنجاز قانون الرعاية السـكنية دليل تعاون السـلطتين

العبـد الهادي: القوانين السـكنية تميـزت بالتعاون النيابـي ـ الحكومي

معصومة: القانون له انعكاسـات إيجابية على دور المرأة البرلماني

الميـع: القانون أنصـف المرأة الكويتية سـواء المطلقـة أو األرملة

الصواغ: نأمل استمرار الروح اإليجابية في العمل لمصلحة المواطنين

زنيفر: المرأة ستحصل على كامل حقوقها والحقوق اإلسكانية خطوة أولى

حقوق المرأة اإلسكانية والصندوق اإلسكاني .. إنصاف لنصف المجتمع
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ناشطات سياسيات أشدن بإقرار القانون وطالبن بسرعة تنفيذه على أرض الواقع

كلمة سواء جمعت السلطتين التنفيذية والتشريعية
فأثمرت.. »الرعاية السكنية للمرأة« والصندوق اإلسكاني

س�ارة الدعيج: رعاي�ة المرأة س�كنيًا قانون ال يس�تهان ب�ه بالرغم من بع�ض النق�ص والغموض اللذي�ن يكتنفانه 

فاطمة الحس�اوي: الرعاية الس�كنية للمرأة كانت مشكلة المش�كالت وحلها يساهم في اس�تقرار المرأة والمجتمع

د.ابتسام القعود: عندما تس�تقر المرأة نفسيًا واقتصاديًا تصبح قادرة على إنش�اء جيل واع ومعطاء بعيدًا عن الخوف واالضطراب 

نعيمة الحاي: الحقوق اإلس�كانية ب�ادرة خير يعول عليها في إق�رار الحقوق المدنية لتحقيق المس�اواة في المجتمع 

د.خال�دة الخضر: إنج�از يحقق نقلة نوعية في مس�يرة المرأة ويس�جل للحكوم�ة ومجلس األمة في دع�م قضاياها 

من�ى الفزيع: معاناة المرأة مع القضية اإلس�كانية قديمة جدًا وكان من المفترض أن يت�م التعامل معها منذ زمن بعيد 

مطال�ب  وراءه  ح�ق  ض�اع  فم�ا  عس�ير«..  »مخ�اض  بع�د  بالقان�ون  أت�ت  جب�ارة  جه�ود  الحي�در:  د.غنيم�ة 

سارة الدعيج

د. ابتسام القعود

فاطمة احلساوي

د. غنيمة اخلضر

السكني متسائلة عن األساس 
القانوني الذي مت اعتماده لذلك، 
ولكنها في الوقت نفسه اشادت 
بالسهولة في منح القرض مقارنة 
مع القانون السابق ولفتت الى 
الغم���وض الذي يكتنف آليات 
تنفي���ذ القانون وماهيته ومن 
هن النساء املشموالت به مطالبة 
النائب���ات في مجل���س األمة 
باالجتماع بناخباتهن لش���رح 
القانون لهن وفك غموضه لدى 

النساء.

نقص وغموض

الدعيج  اما احملامية سارة 
فاعتب����رت ان القانون خطوة 
ال يستهان بها، مشيرة الى ان 
املطلوب اآلن املزيد من القوانني 
التي تدعم املرأة منتقدة بعض 
النقص والغموض الذي يكتنف 
القانون م����ا يجعله غير كاف 
إلنص����اف املرأة س����كنيا وفي 
الوقت الذي اعتبرت فيه القانون 
خطوة ايجابية متنت ان تتبعها 
خطوات اخرى في مجال اقرار 
احلق����وق املدنية للمرأة حيث 
جتحف املرأة الكثير من حقوقها 
في هذا الشأن وخير مثال على 
ذلك حرمان املرأة املطلقة التي 
متتلك حق احلضانة من اجناز 
كل معامالت ابنائها اال بتوقيع 
األب، وهذا امر يعيق حياة املرأة 
وتربية االبن����اء، اذ ال ميكنها 
االشراف م����باشرة على التعليم 
او احل���ال����ة الصحية كدخول 
وخروج املستشفى اال بتوقيع 
األب وكذلك فتح احلس����ابات 
في البنوك وغيرها وهذه هي 
القضايا التي يجب ان توضع 
لها احللول واستغربت ان متنح 
املرأة كامل حقوقها السياسية 
ولكنها ف����ي املقابل حترم من 
حقوقها املدنية التي حتتاجها 
لتعي����ش حياتها باس����تقرار 

واطمئنان.

أم المشاكل

الناش����طة  بدوره����ا قالت 
السياسية واملرشحة السابقة 
فاطمة احلس����اوي ان مشكلة 
املرأة الس����كنية كانت مشكلة 
املش����كالت بل ام املشاكل التي 
تعترض املرأة واستقرارها الفتة 
الى ان اقرار الرعاية السكنية 
للمرأة امر ف����ي غاية االهمية 
ويعتبر خطوة ضرورية في 
امنها واستقرارها، وأوضحت 
ان اقرار هذا القانون اعطى املرأة 
دفعة لألمام في مسيرتها نحو 
حتقيق وجودها واثبات قدراتها 
وامكانياته����ا التي حتتاج الى 
عوامل اس����تقرار متعددة كي 
تظهر ال����ى العلن، ولفتت الى 
ان اقرار الرعاية السكنية وتأمني 
املسكن للنساء سواء األرامل او 
املطلق����ات او ممن تزوجن من 
غير كويتيني يؤمن االستقرار 
ابناء املجتمع  جلزء كبير من 
الذين يعيشون على هذه األرض 
الطيبة، وبالتالي سيس����اعد 
العط����اء والشعور  ذلك على 
باالنتماء لها، واعتبرت ان هذا 
القانون عامل مهم من عوامل 
االس����تقرار االجتماع����ي الذي 
يجب ان تش����عر به املرأة لكي 
تس����تطيع تقدمي ما لديها من 
قدرات وتثبت انها عامل منتج 

في خدمة البلد.

جنالء النقي

د. خالدة اخلضر

ذكرى الرشيدي

ذكرى الرش�يدي: اس�تجابة الحكومة وجهد الن�واب أنتجا 

القان�ون ولتكن إجراءات تنفيذه ميس�رة وس�هلة ومنصفة للمرأة 

نجالء النقي: خطوة إيجابية ترف�ع الحرج عن الكويت 

أمام الدول األخرى المتقدمة في ش�أن من�ح المرأة حقوقها 

نعيمة احلاي

منى الفزيع

دارين العلي � رندى مرعي 

في خضم التجاذبات السياسية التي تعيشها البالد حاليا 
تظهر املرأة من جديد لتوحد مختلف أطياف الصراع السياسي 
على »كلمة س�واء« أثمرت هذه املرة قانونا لطاملا انتظرته 
املرأة ليحقق لها االستقرار واالطمئنان، ولو بعد مخاض عسير 
اس�تمر زمنا طويال جاء قانون احلقوق االسكانية والصندوق 
االسكاني للمرأة ليزيل عن كاهلها عبئا حملته طويال اثر على 
عطائها ومقدرتها في تنمية املجتمع كونها نصفه األول ومن 
تلد وتربي نصف�ه الثاني، اذن ووفق آراء الكثيرات يعتبر هذا 

القانون خطوة ايجابية اولى في طريق مساواة املرأة بالرجل 
ودافعا مهما في حتقيق استقرار املرأة وتأمني الراحة لها مما 
سيساعدها على تربية جيل واعد ومعطاء كونها تؤثر سلبا أو 
ايجابا على األجيال التي تربيها وفقا للحالة التي تعيشها، اذ ال 
ميكنها ان تساهم في استقرار االسرة لو حرمت من حقوقها، 
ألن فاقد الشيء ال يعطيه، ما أوردناه سابقا جاء على ألسنة 
عدد من الناشطات السياسيات اللواتي استطلعت »األنباء« 
آراءهن حيث متنني ان يكون اخلطوة األولى في طريق إقرار 

احلقوق املدنية للمرأة وفيما يلي التفاصيل:

املرأة ولفتت الى انه وبعد 50 
عاما حان الوقت لكي تأخذ املرأة 
كافة حقوقها لكي تتساوى مع 
الرجل في املجتمع طبقا ملا نص 
عليه الدستور الفتة الى حرمان 
املرأة من بعض املراكز الوظيفية 
والوظائف واملراكز القيادية تبعا 
للقوانني السارية حاليا والتي 

فيها من الظلم الكثير للمرأة.
توقيت دقيق 

بدورها اعتبرت الناش���طة 
السياسية منى الفزيع القانون 
خط���وة ايجابية ف���ي االجتاه 
الس���ليم خصوصا ان معاناة 
املرأة مع القضية االس���كانية 
قدمية جدا وكان من املفترض 
ان يتم التعامل معها منذ زمن 
بعيد، وأشارت الى ان الالفت في 
االمر هو التوقيت الذي صدر فيه 
القانون والبلد يعيش جتاذبات 
سياسية، اال ان اعضاء السلطتني 
توافقوا على موضوع يخص 
املرأة وهذا يعتبر بادرة جيدة 
نتمنى ان تعم���م على جميع 
القضايا وعلق���ت على قضية 
حتدي���د عمر 40 س���نة لغير 
املتزوج���ات ملنحه���ن القرض 

ف���ي موضعه���ا الصحيح ألن 
الكويت تس���تحق اكثر وقالت 
ان امل���رأة الكويتية ظلمت في 
كثير م���ن القوانني وانتظرت 
سنوات طويلة من اجل تعديل 
اوضاعها كي تؤدي واجبها كما 
يطلبه منها املجتمع الكويتي، 
معتبرة ان اقرار هذه احلقوق 
بداية للوصول الى كل حقوقها 

األخرى املغيبة منذ 40 عاما.

المساواة االجتماعية

السياس���ية  الناش���طة  أما 
الس���ابقة م.نعيمة  واملرشحة 
احلاي فق���د باركت للمرأة هذا 
االجناز متمنية اال تقف عجلة 
االجنازات عند ه���ذا احلد بل 
ان تس���تمر لتلحق بالقوانني 
املدنية واالجتماعية ومتنت على 
احلكومة ومجلس األمة االلتفات 
الى هذه احلقوق التي تعتبر من 
صلب املساواة االجتماعية التي 
نص عليها الدس���تور معتبرة 
اقرار احلقوق االسكانية بادرة 
خير ميكن ان يعول عليها في 
الطريق نحو القوانني األخرى 
ذات األهمي���ة الكبيرة في دعم 

األم���ة ودورهن ف���ي دعم هذا 
احلق ومعهن الكثير من اعضاء 
املجلس الداعمني لقضايا املرأة 
حيث ادى تضافر تلك اجلهود 
الى اجناز هذا امللف  املخلصة 

الهام الستقرار االسرة.
ولفتت الى ان املرأة نصف 
املجتمع وتل���د تربي النصف 
اآلخر وبالتالي يجب ان تتمتع 
ب���كل حقوقها ألنها ال ميكن ان 
تدعم األسرة اذا كانت حقوقها 
ضائعة، ففاقد الشيء ال يعطيه، 
وأكدت انه البد من اقرار جميع 
حقوق املرأة دعما الس���تقرار 
االس���رة متمنية من احلكومة 
احلالية ان حتق���ق للمرأة كل 
ما تأمله من حق الس���كن وان 
تأت���ي اج���راءات التنفيذ لهذا 
القانون ميس���رة وسهلة على 

املرأة ومنصفة للنساء.
واضافت: »نتمنى ان ينطلق 
قطار التنمية ليتحقق ما تصبو 
اليه امل���رأة ألنها الرابح األكبر 
اذا م���ا حتقق���ت التنمية على 
ارض الكويت مش���يرة الى ان 
تباش���ير األمل قائمة متمنية 
الكويت  انطالقة كبيرة تضع 

النقي بإلغاء القوانني والقرارات 
الوزارية غير الدستورية والتي 
متارس التمييز ضد املرأة ملا فيه 
خير وتقدم املجتمع والوطن.

سرعة التنفيذ

أما املرشحة السابقة احملامية 
ذكرى الرشيدي فاعتبرت القانون 
محل تقدير وخطوة على الطريق 
الصحيح مطالبة بتفعيله في 
أسرع وقت ممكن ما من شأنه ان 
يحقق استقرار املرأة الكويتية 
وقالت ان مسالة السكن هي األمر 
األول املؤرق بالنس���بة للمرأة 
لذلك متت مطالب���ة احلكومة 
بايالء هذا األم���ر اهمية بالغة 
شاكرة احلكومة على استجابتها 
مثنية على موقف سمو الرئيس 
الشيخ ناصر احملمد كداعم على 
رأس احلكومة وكذلك ما بذله 
نائبه للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان 
والتنمية الشيخ احمد الفهد مما 
كان له كبير األثر في حتقيق 

هذا االجناز.
واعتبرت القانون ثمار جهود 
مباركة لألخ���وات في مجلس 

املرأة اسوة مبا هو معمول به 
في ال���دول العربي���ة األخرى 
كجمهورية مصر العربية حيث 
لها دور فاعل وبارز باالهتمام 
مبختلف قضايا املرأة وشؤونها 
مما يساهم في حل املعضالت 
التي ق���د تتعرض له���ا املرأة 
واشارت الى ان نص املادة 29 من 
الدستور ينص على ان الناس 
سواسية في احلقوق والواجبات 
العامة وكذلك اتفاقية س���يداو 
التي صادقت عليها الكويت عام 
1994 والتي تنص على محاربة 
التمييز ضد املرأة والتي تعتبر 
جزءا من قان���ون الدولة التي 
تصادق عليها معتبرة ان هناك 
بعض القوان���ني التي تخالف 
هذي���ن النص���ني وتصر على 
التمييز ضد املرأة مثل القوانني 
في بعض الكليات العلمية التي 
ترفع نسبة الطالبة عن نسبة 
الطالب بالرغم من ان الشهادة 
واحدة واملرحلة العمرية كذلك 
وكذلك األمر بالنس���بة للقرار 
الوزاري من وزارة العدل بعدم 
جعل املرأة قاضية وهذا يخالف 
ما جاء به الدستور ولذلك طالبت 

الفتوى والتش���ريع  ادارة  في 
جنالء النقي بجهود السلطتني 
التنفيذي���ة والتش���ريعية في 
اجناز ه���ذا القان���ون متمنية 
التعاون في  ان يتجس���د هذا 
القضايا األخرى مثنية على دور 
نائب رئي���س مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية االدارية 
واالسكان الشيخ احمد الفهد في 
اجناز ه���ذا القانون واهتمامه 
بقضايا املرأة واعتبرت القانون 
مكس���با للكويت وليس فقط 
للم���رأة وهو تط���ور تاريخي 
وخط���وة ايجابية في الطريق 
الصحيح ميكن ان ترفع احلرج 
عن الكويت امام الدول األخرى 
املتقدمة في ش���أن منح املرأة 
حقوقها وفيما عتبرت ان السكن 
من اهم القضايا التي يحتاجها 
االنسان لكي يشعر باالطمئنان 
واالستقرار اوضحت انه ايضا 
مهم لتشجيع املرأة على العطاء 
وتأدي���ة دورها ف���ي املجتمع 
بش���كل ايجابي اذ يساهم في 
رفع املعاناة عنها واعربت عن 
طموحاتها بانشاء وزارة شؤون 

أس���تاذة علم االجتماع في 
جامعة الكويت د.ابتسام القعود 
اعتب���رت ان إق���رار »الرعاية 
أمرا يثلج  الس���كنية للمرأة« 
الصدر، خصوص���ا انه خص 
املرأة املطلق���ة او األرملة التي 
تعاني ما تعاني���ه، اذ ان هذه 
الشريحة من النساء بحاجة الى 
الدعم بعد ان حتاملت ظروف 
احلياة عليها، ولفتت الى ان هذا 
القانون سيعطي املرأة قدرة على 
الشعور بالراحة النفسية بعيدا 
عن الظل���م والغنب الذي كانت 
القانون  تشعر به بغياب هذا 
في ظل ظروفها الصعبة وغير 
املستقرة التي تعيشها بغياب 
مسكن من حقها، ولفتت الى ان 
املرأة وعندما تكون مس���تقرة 
نفسيا واقتصاديا، فهي ال شك 
قادرة على العطاء الوفير، اما 
اذا كانت تشعر بالظلم والغنب 
فان ذلك يؤثر على حياتها وعلى 
طريقتها في تربية وتنش���ئة 
األجيال مما ينت���ج عنه جيل 
مضطرب وخائف وغير معطاء 
ومتنت ان يكون إقرار الرعاية 
السكنية مدخال إلقرار عدد آخر 
من القوان���ني املنصفة للمرأة، 
خاصة ف���ي قوان���ني األحوال 
الش���خصية التي تظلم املرأة 
كثيرا، مما سيس���اهم في رفع 
هذا الظلم عنها ويساعدها في 

تربية جيل افضل.

جهود جبارة

الناش���طة  بدورها اعتبرت 
السياس���ية د.غنيمة احليدر ان 
إقرار القانون امل حتقق بعض 
مخاض عس���ير وبع���د نضال 
وجهود جبارة من العاملني على 
حتصيل حقوق املرأة ورفع الظلم 
االجتماعي عنها، اذ ما ضاع حق 
وراءه مطال���ب وباركت احليدر 
التي تتمتع بش���روط  للم���رأة 
القانون على انصاف الدولة لها 
القانون  اال يبقى ه���ذا  متمنية 
حبرا على ورق بل ينفذ بشكل 
سريع للمساهمة في رفع الظلم 
عن امل���رأة معتبرة القانون قدم 
الكويت بأكملهم  خير على اهل 
وليس املرأة فقط، بل كل من يتأثر 
بوجود املرأة في محيطها سواء 
األبن���اء او غيرهم، وأعربت عن 
دعمها ومؤازرتها وشكرها لأليدي 
األمينة التي تراعي اهلل في عملها 
داعية اياها للعمل على س���رعة 
التنفيذ ملا له من اهمية في دعم 
املرأة ومساندتها في طريقها نحو 
التقدم الى األفضل مما يساهم في 

تطور ورقي املجتمع.

نقلة نوعية

الس���ابقة د.خالدة  املرشحة 
اخلض���ر اعربت عن س���عادتها 
الكبيرة بهذا القرار الذي ينصف 
امل���رأة التي تعاني م���ن الظلم 
خصوصا انها من اولى املطالبات 
بهذا القان���ون وخصوصا لغير 
املتزوجة ولم جتد منزال يأويها 
إقرار ه���ذا احلق نقلة  معتبرة 
نوعية في مسيرة املرأة وهنأت 
احلكومة ومجلس األمة على هذا 
االجناز الكبير الذي يسجل لهما 
متمنية االستمرار في العمل على 
اجناز القوان���ني التي فيها خير 
للبلد ومواطنيه ولفتت اخلضر 
الى وجود بعض التفاصيل الدقيقة 
الواجب االضاءة عليها بش���كل 
افضل في هذا القانون والئحته 
التنفيذية كتحديد شروط االنتفاع 
من���ه وكيفية التصرف في حال 
انتفت هذه الش���روط بعد فترة 
وغيرها من التفاصيل التي حتتاج 
الى شرح وتوضيح ومتنت ان 
يكون القانون املذكور بابا تدخل 
من���ه القوانني األخرى التي تهم 
املرأة وتس���اهم في استقرارها 
ومساندتها على العطاء والتقدم 

في خدمة بلدها وابنائها.

وزارة شؤون المرأة

بدورها اشادت محامية الدولة 

وضحة المضف: القانون أتى منقوصًا
قالت الناشطة بحقوق املرأة 
وكبيرة اختصاصيني وضحة 
أحم��د املض��ف: لق��د غمرتنا 
فرح��ة عارمة الق��رار قانون 
حقوق الرعاية السكنية للمرأة 
الكويتية، فقد قدمنا الدراسات 
واالقتراح��ات وأقمنا الندوات 
النتزاع ه��ذا احلق الذي أقفله 
وغيبه قانون االسكان الكويتي 
لسنوات طويلة على الرغم من 
أن القانون لم يأت بانصاف كامل 
لبعض الشرائح، لذا أنتهز هذه 
املناسبة ألشكر أعضاء السلطتني 
باجماع  القان��ون  أقروا  الذين 

احلضور، كم��ا ال يفوتني أن أكبر الوقفة اجلادة 
من أعضاء التكتل الشعبي وحسن جوهر ووليد 
الطبطبائي الذين تبنوا االقتراح ووفوا بوعدهم لي 
وقدموا االقتراح بقانون املقدم مني اخلاص بفئة 
املرأة العازبة واالرملة واملطلقة دون أوالد بتاريخ 
2010/4/21 ملكتب املجلس وهذا اجناز كبير ساهمت 
به على مدى سنوات راجية أن أكون قد أفدت فئة 
من نس��اء بلدي. وأوضحت املضف: على الرغم 
من فرحتنا باقرار القانون لكنه أتي منقوصا، لذا 

سنستمر في املطالبة باالنصاف 
الكامل والسترداد احلق بشكل 
كلي حسب نص املادة »29« من 
الدستور، فالقرض االسكاني في 
القانون اجلديد الذي حدد لفئة 
العازبة واالرملة واملطلقة دون 
أوالد ال يفي بالغرض الذي أقر 
القان��ون اجلديد من أجله وهو 
توفير سكن مالئم وآمن يحفظ 
كرامة امل��رأة الكويتية من هذه 
الفئة، فالقانون اجلديد اخلاص 
بالفئة سالفة الذكر تعتريه الكثير 
من املثالب والعيوب الدستورية 
التي ينبغي عدم االستعجال فيها 
وتستوجب عمل تعديالت عليه، فالقانون املشار اليه 
يخلو من اإلنصاف، والعدالة معدومة بني الشرائح، 
فمن املفترض أن يحقق هذا القانون طموحنا في 
تصحيح وضع اس��كاني معوج دام لسنوات في 
ظ��ل غالء عقاري فاحش، فاذا كانت هناك فرصة 
للمراجعة والتعديل فال بأس للخروج بتعديل أفضل 
للقانون ينصف بعض الشرائح التي ظلمها القانون 
اجلديد، واال ميكن أن نعتبر صياغة هذا القانون 

بهذا الشكل لذر الرماد في العيون.

وضحة املضف

اقرار احلقوق االسكانية للمرأة اجناز للسلطة التشريعية
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عقاريون لـ »األنباء«: قطاع السكن الخاص سيشهد طفرة في المرحلة المقبلة
وتنشيط االقتصاد الوطني مرهون بحجم اإلنفاق الجديد من الدولة

الجـراح: القانون سـيزيد من حجـم السـيولة ويرفع مسـتوى الطلب على العقار السـكني

الحمود: انعكاس القانون على شـركات العقار سـيكون محدودًا نظرًا للشريحة المستفيدة

مراد: القطاع العقاري يحتاج إلى قوانين جوهرية في الفترة المقبلةحمزة: القانون يعزز التوجه في العقارات السكنية في مجال التأجير

بوخمسـين: القانون يفتـح المجال أمام القطـاع العقاري ويحرك السـوق تدريجيًا 

المسـلم: القانون أحد دوافع تنشيط حركة العقار بالكويتالسـري: شـركات مـواد البنـاء والمقـاوالت اسـتفادتها أكبـر 

العنجـري: القانـون يشـجع علـى التنميـة بمزيـد مـن بنـاء وحـدات سـكنية

العثمـان: ضعف تمويل بنـاء المنازل أحد التحديـات أمام القانونالمخيزيم: الوحدات السـكنية الخاصة تأثيرها محدود في السوق

الوقيان: القانون سـينعكس بشـكل طفيف مقابل ارتفاع ملحوظ في مواد البناء والتشـييد

المجتمـع مـن  لفئـة  بنكيـة  لتسـهيالت  مجـااًل  سـيفتح  القانـون  المشـعان: 

الراشد: قرار إيجابي وإنجاز تاريخي وسيؤدي إلى دعم وتنشيط التداوالت العقارية
البدر: المهم ليس إقرار القانون بل تنفيذه وتفعيله على أرض الواقع وعدم اصطدامه بالبيروقراطية

محمود فاروق ـ عاطف رمضان ـ منى الدغيمي ـ شريف حمدي ـ محمد البدري
أشاد عقاريون بصدور قانون حقوق املرأة اإلسكانية، معتبرين انه خطوة حتسب للسلطتني في طريق اعطاء املرأة كامل حقوقها 
في وقت مهم نظرا لغياب هذا احلق لفترة زمنية طويلة. وأكدوا في تصريحات لـ »األنباء« ان القطاع العقاري سيشهد منوا ملحوظا 
في السـنوات املقبلة، كون ان هذا القانون سيفتح الباب أمام طفرة عقارية متأخرة منذ سنوات، كما انه سيدعم جهود الدولة في 

اجلانب اإلسكاني السـيما في عملية املناطق اإلسكانية اجلديدة. وأضافوا ان زيادة رأسمال بنك التسليف واالدخار وفقا للقانون 
اجلديد بـ 500 مليون دينار فضال عن تأسـيس صندوق لالئتمان العقاري امليّسر ستساهم في زيادة حجم السيولة وترفع حجم 
الطلب على العقار السكني. وأوضحوا ان اقرار القانون يعتبر بداية الغيث في اقرار التشريعات املتأخرة للمرأة كما انه أحد القوانني 

امللحة لتنشيط العقار خالل السنوات املقبلة من خالل زيادة حجم اإلنفاق في املشاريع اجلديدة. وفيما يلي تفاصيل اآلراء:

احمللي وخاصة ش����ركات القطاع 
اخلاص العقارية سيكون محدودا 
الى ح����د ما وذلك يرج����ع الى ان 
الشريحة املستفيدة من هذا القانون 

محدودة.

إنجاز كبير

بدورها قالت املدير العام لشركة 
الكويت العقارية نبيلة العنجري، 
ان إق����رار القانون بح����د ذاته أمر 
في غاية األهمية على املس����توى 
االقتصادي واالجتماعي على حد 
سواء، الفتة إلى أن القانون سيشجع 
على التنمية االقتصادية مبزيد من 
بناء وحدات سكنية خاصة في ظل 

توافر الدعم احلكومي.
وأضاف����ت أن إق����رار القانون 
اإلس����كاني يعطي األمل والتفاؤل 
ويحرك املياه الراكدة، وسرعة العمل 
واالجناز، مبينة انه مؤشر وبادرة 
طيبة تعطينا األمل في املزيد من 
املبادرات االيجابية التي تصب في 

الصالح العام للدولة.
وأكدت على انه ليس املهم إقرار 
القانون بل تنفيذه وتفعيله على 
ارض الواقع، معربة عن آمالها في 
أال يصطدم بالبيروقراطية والروتني 
اللذين تش����هدهما وزارات الدولة 

ومؤسساتها وهيئاتها.
واعتبرت أن إقرار القانون يعزز 
نهج التعاون فيما بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية والعمل من 

اجل الصالح العام.

إيجابيات القانون

من جهت����ه قال رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب في شركة 
أرجان العقارية خالد املشعان ان 
القانون لن يخلو من االيجابيات 
السيما بالنسبة لفئة من املجتمع 
كانت من الصعب في الس����ابق أن 
تتحصل على تس����هيالت بنكية 

لتؤمن لنفسها سكنا مالئما.
وأمل أن يس����اعد القانون في 
حل مشكلة الس����كن في الكويت 
والتخفيض من قيمة األراضي الذي 
سيشجع الشركات العقارية على 
تنفيذ مش����اريع لصالح الطبقات 
املتوسطة بتشييد مساكن منخفضة 

التكاليف.

اضافة الى غير املتزوجات فاقدات 
االبوين.

واش����اد بتعاون نائب رئيس 
ال����وزراء للش����ؤون االقتصادية 
الدولة لالس����كان ووزير  ووزير 
الدولة للتنمية الشيخ احمد الفهد 
وتفهمه معاناة الكويتيات الالتي ال 
يشملهن قانون الرعاية السكنية 
احلالي، وحرصه على انهاء معاناة 
املرأة الكويتية التي لم تستفد من 
حق الرعاية السكنية، واعتبر ان 
اقرار قانون احلقوق االس����كانية 
للمرأة الكويتية مكس����ب يحسب 
لصالح املرأة التي طاملا طالبت به 

في الكثير من املناسبات.

السكن الخاص واالستثماري

من جانب����ه قال عضو مجلس 
العقارية  إدارة شركة املش����اريع 
الكبرى »جراند« إياد الس����ري ان 
تنشيط مجمل األوضاع االقتصادية 
األنف����اق من قبل  مرهون بحجم 
الدولة واملتمثل في صورة مشاريع 
متنوعة سواء استثنائية أو غيرها 

من املشاريع.
واوضح ان قطاع السكن اخلاص 
سيشهد طفرة خالل املرحلة املقبلة 
بعد اقرار هذا القانون، كما ان السكن 
االستثماري ايضا قد يشهد حتسنا 
تدريجيا على اعتبار ان زيادة متلك 
الش����قق السكنية قد تكون احدى 

ايجابيات هذا القانون.
واش����ار الس����ري الى ان مواد  
البناء ستشهد اقباال كبيرا خالل 
املرحلة املقبلة بعد فترة من الركود، 
كما ان شركات املقاوالت والتجارة 
العامة ستشهد هي االخرى حتسنا 
ملحوظا في ادائها على اعتبار انها 
اكثر املستفيدين من زيادة إنفاق 
الهيئة العامة للرعاية السكنية، الفتا 
الى ان شركات العقار املتخصصة 

ستكون استفادتها اقل.

إنعاش العقارات السكنية

وفي سياق متصل، قال رئيس 
مجلس إدارة شركة املشكاة العقارية 
د.حسني حمزة ان القانون من شأنه 
أن يس����اهم في تنشيط األنشطة 
الس����كنية على وجه  العقاري����ة 
اخلصوص خ����الل الفترة املقبلة، 

وأشار إلى أن الكويت تفتقر إلى 
مشاريع سكانية منخفضة التكاليف 
وال تشجع على تشييدها الرتفاع 
قيمة األراضي، متمنيا أن تصدر 
قوانني مضاهية لقانون احلقوق 
اإلسكانية للمرأة لتنشيط احلركة 

العقارية والسكانية.

نشاط مستقبلي

بدوره، ق���ال رئيس مجلس 
إدارة ش���ركة اعي���ان لإلجارة 
سليمان الوقيان ان تأثير قانون 
احلقوق االسكانية للمرأة على 
السوق العقاري بالكويت سيكون 
طفيفا، وفي املقابل ستشهد أسعار 
مواد البناء ارتفاعا ملحوظا خالل 
الفت���رة املقبلة نظ���را للزيادة 
الطلب على تشييد السكن  في 
اخلاص، مبينا ان هذه العوامل 
ستساعد على رفع سقف االيجار 
من قبل مالك العقارات دون اي 

رقابة من اجلهات املختصة.
وأضاف أن اقرار القانون يعد 
خطوة في الطريق الصحيح، الفتا 
القانون سيعطي احلق  ان  الى 
لفئة كبي���رة من فئات املجتمع 

وهو مكسب للكويت.
واوضح أن السكن اخلاص 
يعد من أهم االحتياجات اخلاصة 
للمرأة مبختلف شرائحها، ألنها 
اذا لم متلك الس���كن فلن متلك 
الراحة النفس���ية والطمأنينة، 
معتبرا ان ال���دول املتقدمة هي 
التي تعط���ي مواطنيها افضل 
اخلدمات والسكن من اهم تلك 
اخلدمات التي متنح للمواطنني 

دون متييز.

قرار إيجابي

ورأى اخلبير العقاري ورئيس 
مجلس ادارة كي جي إل العقارية 
سابقا أس���امة الراشد انه قرار 
إيجاب���ي وإجن���از تاريخي من 
اجلانب االجتماعي، اما اجلانب 
إلى دعم  االقتصادي فسيؤدي 
العقاري���ة بالكويت  التداوالت 
وزي���ادة الطلب على الس���كن 
اخل���اص، االمر الذي س���يعيد 
ت���داوالت الس���كن اخلاص الى 
ما كانت عليه قبل ازمة الرهن 

العقاري عام 2008.
وأكد الراشد ان اقرار القانون 
بحد ذاته امر في غاية االهمية 
واجناز تاريخي للمرأة الكويتية 
عامة، واثب���ات على املضي في 
الطريق الصحيح، متطلعا الى 
اقرار املزيد م���ن القوانني التي 
تصب في هذا االجت���اه والتي 
تبرهن على وجود تفكير ايجابي 
في الطري���ق الصحيح، خاصة 
في ظل الظروف السياسية التي 
متر بها الساحة احمللية، والتي 
تؤكد ان البعض يعمل من اجل 
الصالح الع���ام وليس من اجل 

املصالح الشخصية.

البيروقراطية والروتين

من جهة اخ����رى، اكد اخلبير 
ادارة  العقاري ورئي����س مجلس 
شركة أداء العقارية مبارك البدر 
ان تأثير اقرار القانون س����يكون 
محدودا نسبيا اال ان املهم ليس إقرار 
القانون بل تنفيذه وتفعيله على 
ارض الواقع، معربا عن امله في أال 

يصطدم بالبيروقراطية والروتني، 
مبينا ان اقرار القانون س����يعزز 
نهج التعاون فيما بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية والعمل من 

اجل الصالح العام.
وأض����اف ان قضي����ة احلقوق 
الكويتية كانت  االسكانية للمرأة 
في غاية االهمية وتهم ش����ريحة 
كبيرة من الكويتيات، مثمنا دور 
اللجنة املشتركة املشكلة من اعضاء 
اجلنتني االس����كان واملرأة والتي 
وضعت اللمسات االخيرة للخيارات 
املتاحة ملنح احلقوق االس����كانية 
للمرأة الكويتي����ة التي ال تنطبق 
عليها الشروط الواردة في القوانني 

االسكانية املطبقة حاليا.
وأكد ان القانون يزيل أي متييز 
الكويتيات ويعزز  النس����اء  ضد 
دوره����ن في التنمي����ة املجتمعية 
والبشرية واالقتصادية وإنصاف 
التي عانت كثيرا  الكويتية  املرأة 
بسبب عدم متتعها بالرعاية الالزمة 
له����ا والبنائها الس����يما املطلقات 
واالرامل املتزوجات من غير كويتي 

والتي ش����هدت انخفاضا ملحوظا 
خالل 2010، نظرا لشح املعروض 
العقارات بس����بب متس����ك  م����ن 
املس����تثمرين بعقاراتهم، والتأثر 
بارتفاع معدالت التضخم وأسعار 
الفائدة املتدنية، فضال عن نزوح 
سيولة من الس����وق العقاري إلى 
التداول في سوق الكويت لألوراق 
املالي����ة، باإلضافة إلى أن احملافظ 
االستثمارية العقارية باتت تفضل 
العائد اجلاري أكثر من عوائد بيع 
العقارات، وبالتالي تقلص املعروض 

منها للبيع.
وأض����اف حمزة ان من ش����أن 
القانون اجلدي����د ان يعزز أيضا 
التوجه إلى االستثمار في العقارات 

السكنية في مجال التأجير.

تخفيض القيمة اإليجارية

ه����ذا وأفاد اخلبي����ر العقاري 
واالقتص����ادي محم����د املخيزمي 
ب����ان قانون احلقوق االس����كانية 
للمرأة لن يؤثر على أداء القطاع 
االقتصادي بالكويت، مرجعا ذلك 
إلى ان عقارات الرعاية االسكانية 
مرهونة ومحجوزة لفترات زمنية 
وليس لها تداول بالس����وق ضمن 
الدائرة االقتصادية خاصة ان الدولة 
العقارات عبر  متكفلة ببناء هذه 
مناقصات وتسلم تسليما مباشرا 
الصحابها مم����ا يخفض من أعداد 

الطلبات االسكانية.
واضاف املخيزمي ان هذا القانون 
س����يعمل على تخفي����ض القيمة 
االيجارية في السوق خاصة بعد 
خروج ع����دد كبير م����ن اصحاب 
الطلبات من ش����ققهم املستأجرة 
الى ه����ذه املباني اجلدي����دة التي 
الرعاية  س����يتملكونها من خالل 

السكنية.
واستطرد املخيزمي قائال: تأثير 
القان����ون على الس����وق العقاري 
محدود جدا سواء بارتفاع االسعار 

أو نزولها.

انتعاش محدود

بدوره أكد نائب رئيس مجلس 
الكويتية للمقاصة  ادارة الشركة 
العقارية علي املسلم ان اقرار قانون 
احلقوق  االسكانية للمرأة ليس له 

أكدوا أن القانون سينعش قطاعات اإلنشاء والبناء ويزيد حجم السيولة بالقطاع العقاري

سليمان الوقيانتوفيق اجلراح د.فؤاد احلمود

د.حسني حمزة

مبارك البدر

اياد السري

بداي����ة، توقع رئي����س احتاد 
العقاري����ني ورئيس مجلس إدارة 
شركة مجمعات األسواق التجارية 
توفيق اجلراح ان يساهم قانون 
احلقوق اإلسكانية للمرأة الكويتية 
أقره مجل����س األمة مؤخرا  الذي 
الطلب داخل  في إنعاش حرك����ة 
الس����وق العقاري احمللي، مشيرا 
التنفيذية  الالئحة  الى ان صدور 
للقان����ون ومن ثم وضعه موضع 
التنفيذ الفعلي من شأنه ان تكون 
له تأثيرات إيجابية على قطاعات 

اإلنشاء والبناء في البالد.
وأوض����ح اجل����راح ان زيادة 
رأسمال بنك التسليف واالدخار وفقا 
للقانون املقر، مببلغ 500 مليون 
دينار وتأسيس صندوق لالئتمان 
العقاري امليسر، سيساهمان في 
زيادة حجم السيولة ورفع حجم 
الطلب على العقار اإلسكاني بشكل 
انعكاسات  خاص، ما ستكون له 
إيجابية في حركة العرض والبيع، 
السيما في العقار السكني، وذلك 
بالنظر الى كون الشريحة املستهدفة 
القانون ليست  واملس����تفيدة من 

بالقليلة.

تطوير عقاري

بدوره، أكد رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب للشركة العربية 
العقارية عماد جواد بوخمسني ان 
إقرار مجلس األمة لقانون احلقوق 
اإلس����كانية للمرأة سيفتح املجال 
أمام القطاع العقاري، متوقعا ان 
يتفاعل السوق ويتحرك تدريجيا 

خالل األعوام القليلة املقبلة.
القانون  ان  وقال بوخمس����ني 
سيحرك قطاعات السوق العقاري، 
حيث يتضمن القانون نوعية امليزة 
اإلسكانية التي ستمنح للمرأة ومنها 
ع����دة بدائل وخي����ارات كالقرض 

اإلسكاني وبدل اإليجار.
وأشار الى ان هذا الدعم الذي 
س����يقدمه القانون سيساعد على 
الش����قق،  تس����ريع بيع وتأجير 
وس����يحرك السوق العقاري نحو 
منو مس����تقبلي ينعكس بصورة 

جيدة على االقتصاد.
ولف����ت الى ان إق����رار القانون 
س����يقدم دعما وإنصاف����ا للمرأة 
الكويتية التي طالبت به منذ فترة، 
هذا من جانب وم����ن جانب آخر، 
ينعش باقي القطاعات االقتصادية 

بصورة مباشرة وغير مباشرة.

طفرة لمواد البناء

من جهته، قال رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب ملجموعة 
رسن القابضة د.فؤاد احلمود ان 
اقرار قانون احلقوق االس����كانية 
للمرأة سيحقق طفرة على مستوى 
س����وق مواد البناء اكثر من غيره 
من القطاعات االخرى ذات العالقة 

بالقطاع العقاري.
واض����اف احلمود ان الس����كن 
اخلاص سيش����هد نش����اطا خالل 
املرحلة املقبل����ة مقارنة مع باقي 
انواع العق����ارات االخرى وهو ما 
س����يزيد من االقبال على السكن 
اخلاص الذي يعد احملرك الرئيسي 

للسوق العقاري في الكويت.
ولفت احلمود الى ان انعكاس 
اقرار القانون على الشأن االقتصادي 

تأثير ملحوظ على السوق العقاري 
بالكويت، مش����يرا الى انه يعتبر 
مبثابة احد دوافع تنشيط حركة 

العقار.
واضاف املس����لم ان الس����وق 
العقاري ينتظر امورا مهمة جوهرية 
تنعكس بشكل واضح على جميع 
ان املستثمرين  قطاعاته، السيما 
العقاريني لم يش����هدوا انتعاش����ا 
العقاري خالل  حقيقيا للقط����اع 
العام 2010. واش����ار الى ان اقرار 
قانون احلقوق االسكانية للمرأة 
من املمكن أن يزيد من الطلب على 
السكن اخلاص مما ينعكس ايجابا 

بتنشيط العقار السكني.

ثورة تشريعية

كما أكد مدير عام مجموعة املسار 
لتنظيم املعارض واملؤمترات سعود 
مراد ان قانون احلقوق االسكانية 
للمرأة بداية الغيث، خاصة ان الدولة 
مقبلة نحو ثورة تشريعية كاملة. 
واضاف ان هذا القانون جاء متأخرا، 
مطالبا بض����رورة اقرار مجموعة 
تشريعات اخرى جوهرية تخدم 
القطاع العقاري مثل ضرورة اعادة 
النظ����ر في قانون الرهن العقاري 
8 و9 خاصة انهما دفعا الشركات 
لإلحج����ام عن العمل في الس����كن 
اخلاص خالل االزمة املالية العاملية 
مما جعل هذه الشركات ترى في 
البورصة االستثمار الوحيد امامها 
خالل هذه الفترة العصيبة »فترة 

االزمة املالية«.
ولفت الى انه من االهمية مبكان 
ان تستغل الفوائض واالرباح املالية 
التي حتققها الشركات من البورصة 

في توجيهها للقطاع العقاري.
اق����رار هذا  واس����تطرد قائال: 
القانون إيجابي بالنس����بة للمرأة 
الكويتية لكن لي����س له اثر على 
السوق العقاري خاصة انه تبقى 
مشكلة التمويل ونقص السيولة 

التي تعاني منها الشركات.

التمويل المالئم

من جانبه، أوضح رئيس مجلس 
إدارة شركة األوراد العاملية القابضة 
مبارك العثمان ان القانون في حد 
ذاته جيد، لكن تبقى التحديات التي 
ميكن ان يصادفها تنفيذ القانون 
التمويل، وعدم تلبية  في ضعف 

متطلبات بناء منزل مالئم.
وقال: »إذا كانت هناك صعوبة 
في احلصول عل����ى متويل لبناء 
منزل وان احل����د األعلى للتمويل 
في حدود 70 أل����ف التي ال تكفي 
في الوق����ت الراهن، فان هذا األمر 
حتما س����يؤثر سلبا على إمكانية 
بناء منازل، وهو ما سيشجع على 
تأجير املنازل بص����ورة اكبر من 

عملية البناء«.
وأشار إلى أن الدستور ال يسمح 
ملن اخذ قرضا لبناء منزل ان يرهنه، 
وهذا ليس ضمن أي دس����تور في 
العالم، مطالبا بضرورة النظر في 
إيجاد حلول فعالة لهذه التحديات 
تزيد من االستفادة الكاملة للقانون. 
وأكد على ان هناك العديد من امليزات 
التي ميكن ان يوفرها القانون والتي 
منها انتعاش السوق العقاري بشكل 
تدريجي مع ب����دء تنفيذ الرعاية 

السكنية ملشاريع بناء املساكن.

علي املسلم

السكن اخلاص سيشهد طفرة في املرحلة املقبلة

خالد املشعان

مبارك العثمان

نبيلة العنجري

سعود مراد محمد املخيزمي

أسامة الراشدعماد بوخمسني



االثنين  3  يناير  2011  25ملف
حقوق المرأة اإلسكانية والصندوق اإلسكاني .. إنصاف لنصف المجتمع

اقتصاديون لـ »األنباء«: القانون سيساهم في طرح المزيد من المشاريع 
و2011 سيكون محماًل بمزيد من االنتعاش بفضل خطة التنمية

العتال: القانون أداة جديدة يسـتفيد منها السـوق العقاري عبر تنشيط حركة البناء

الطـواري: القانون لـن يكون له تأثير مباشـر على السـوق العقاري رغـم إيجابياته

الفـرس: نتوقع زيـادة طـرح المناقصـات المتعلقة باإلسـكان خـالل 2011

بورسـلي: يجب أن تكون هناك آلية واضحة لتنفيذ القانون كي ال ُيسـتغل في ارتفاع قيمة العقارات

النقي: اآلثار اإليجابية للقانون ستنعكس على المستويين االقتصادي واالجتماعي

الهاجـري: أهمية الرقابة المشـددة في التطبيق كي ال يكون وسـيلة لتدعيم النزعة االسـتهالكية 

القحطاني: ضرورة توفير التوعية الالزمة للمواطنات حول أسـعار السكن الخاص

بوخضور: القانون سـيحّث الشـركات على تشـييد وحدات سـكنية منخفضة التكاليف

العنزي: البنوك ستسـتمر في نهجهـا المحافظ في منح القروض التزامـاً بضوابط »المركزي«

البسام: هل ُيعقل أن تترك الدولة الشباب على قوائم االنتظار 15 عامًا.. وال تفي بإعطائهم سكنا؟!

المـال: فـرص انتعـاش السـوق العقـاري أصبحـت قريبـة بعـد إقـرار القانـون

زينل: نسب الطالق وصلت إلى معدالت عالية للغاية والقانون أنصف المطلقة واألرملة
العيسـى: القانون جيد والوضع السياسـي المتأزم عرقل صدور العديد مـن القوانين المهمة

أحمد مغربي ـ منى الدغيمي ـ شريف حمدي ـ أحمد يوسف ـ محمد البدري ـ محمود فاروق
أجمع اقتصاديون على أن إقرار قانون املرأة اإلسـكاني والصندوق اإلسـكاني للمرأة جاء في الوقت املناسب إلنعاش أكبر للحركة االقتصادية، 
مؤكدين أنه قانون يحسـب للسلطتني في وقت سياسـي متأزم. وقالوا لـ »األنباء«: إن القانون سيسهم بشكل مباشر في طرح املزيد من املشاريع 
التنموية اجلديدة، كما أنه سيدعم مستويات السيولة في القطاع العقاري خالل السنوات املقبلة وهو ما سيتكامل مع اهداف مشاريع خطة التنمية. 

وأضافوا أن القانون اجلديد سيحث الشركات العقارية على تشييد وحدات سكانية منخفضة التكاليف كما أنه سيساعد على حل املشكلة السكانية 
التي تعاني منها الكويت منذ سـنوات طويلة. وأوضحوا أن احلركة االقتصادية احمللية بحاجة ماسـة إلى مثل تلك القوانني التي ستساهم في زيادة 
الدورة االقتصادية وحتريك ركود العديد من املشاريع املتوقفة منذ سنوات، أضف الى ذلك انها ستدعم من مساهمة القطاع اخلاص في مشاريع 

التنمية وهو ما سيؤدي إلى إنعاش أكبر في االقتصاد من خالل مشاركة القطاعني في تنفيذ املشاريع اجلديدة، وفيما يلي تفاصيل اآلراء:

بداية ق����ال رئيس مجلس 
المالي����ة  المجموع����ة  إدارة 
ان  العتال  الكويتية حس����ين 
إقرار القانون بمثابة إضافة أداة 
جديدة يس����تفاد منها السوق 

العقاري الكويتي.
وأشار الى ان القانون سيعود 
النشاطات  بالنفع على جميع 
االقتصادي����ة س����واء بصورة 
مباش����رة او غير مباشرة وان 
هذا النفع سيظهر أثره تدريجيا 
مع اتضاح الالئحة التنفيذية 
وبدء التنفيذ الفعلي لمشاريع 

الرعاية السكنية.
وأك����د ان القانون س����يبدد 
المخاوف التي انتابت السوق 
العق����اري مؤخرا، وس����يعمل 
على عودة االنتعاش من جديد 
خصوصا انه يتزامن من تنفيذ 
مشاريع الدولة لخطة التنمية. 
وقال ان السوق العقاري سيجد 
في هذا القانون متنفسا عبر أداة 
فاعلة وفعالة تلقي بظاللها على 
السوق الذي يتوقع ان يتحسن 

تدريجيا.
وطالب بضرورة رفع الحد 
األعلى لسقف األراضي إلى أكثر 
من 70 ألفا حتى يتسنى لألسر 

بناء منازل بصورة مالئمة.

إنجاز للمرأة

من جانبها أكدت رئيس����ة 
مجل����س إدارة وكالة »كبيتال 
ستاندرد« للتصنيف االئتماني 
د.أماني بورس����لي أن قانون 
حقوق الرعاية السكانية انجاز 
للمرأة الكويتية وسيحقق عدالة 
اجتماعية وسيصحح وضعا 
خاطئا اس����تمر لزمن طويل. 
وطالبت بض����رورة أن تكون 
هن����اك آلية واضح����ة لتنفيذ 
القانون لكيال يستغل في ارتفاع 
قيمة العقارات وخلق تضخم 
الحالية.  العقارات  في أسعار 
وقالت بورسلي: نطمح الى أن 
يخلق القانون فرصا استثمارية 
للشركات العقارية وأن يكون 
أداة فاعلة في تنشيط الحركة 

السكانية.

تأثير مباشر

من جانبه رأى رئيس مجلس 
المنتدب في  اإلدارة والعضو 
شركة رساميل للهيكلة المالية 
عصام الطواري أن القانون رغم 
ايجابيات����ه لن يكون له تأثير 
مباش����ر على السوق العقاري 
ألنه موجه إلى فئة خاصة من 
المجتمع ويتضمن ش����روطا 
خاصة وبالتالي تأثيره سيكون 
بس����يطا جدا عل����ى االقتصاد 

الوطني.
وأضاف أن التأثير االجتماعي 
ابلغ من  للقان����ون س����يكون 
االقتص����ادي ألنه س����ينصف 
المجتمع  شريحة من شرائح 
طالما سعت إلى تحقيق العيش 

الكريم وتأمين سكن مالئم.

إنصاف المرأة

م����ن ناحيت����ه ق����ال رئيس 
مجلس إدارة جمعية المحاسبين 
والمراجعي����ن الكويتية محمد 

واالدخار ستكون له آثار كبيرة 
في تحريك األوضاع العقارية في 

البالد خالل المرحلة المقبلة.
ولفت الفرس الى ان السكن 
الخاص سيكون األكثر استفادة 
من إقرار القانون، وبالتالي فإن 
باقي أنواع الس���كن لن تشهد 
تحس���نا مثل السكن الخاص، 
كم���ا ان قط���اع م���واد البناء 
الفترة  ايضا سينتعش خالل 

المقبلة.
وتوق���ع الف���رس ان تزداد 
المناقصات التي سيتم طرحها 
من قبل الدولة ممثلة في الهيئة 
العامة للرعاية السكنية خالل 
2011 وهو أمر إيجابي سينعكس 
على الشركات المتخصصة في 
هذا المجال، ومن ثم فإن شريحة 
من القطاع الخاص ستستفيد 

من إقرار مثل هذا القانون.
وتطرق د.رياض الفرس الى 
جزئية سلبية في هذا اإلطار أال 
وهي ارتفاع أس���عار األراضي 
السكنية بناء على زيادة الطلب 
خالل المرحلة المقبلة، مشيرا 
الى ان إيجابيات إقرار القانون 
ستكون أكبر من سلبياته وأنه 
يجب على الدولة أن تبحث عن 
آليات معينة تضمن من خاللها 
عدم االفراط في زيادة أسعار 

االراضي.

إنعكاس إيجابي

وأك���د رئي���س جمعي���ة 
المهندسين م.طالل القحطاني 
ان إقرار تعديل قانون الحقوق 
اإلس���كانية للمرأة سينعكس 
بش���كل إيجابي على الس���وق 
التي  العقاري نظ���را للزيادة 
سيشهدها السوق بشكل عام 
خالل المرحل���ة المقبلة، األمر 
الذي يدعو إلى ضرورة توفير 
الالزم���ة للمواطنات  التوعية 
حول أسعار السكن الخاص في 

مختلف محافظات الكويت.
وشدد القحطاني على ضرورة 
وضع آليات للرقابة على السوق 
العق���اري خاصة م���ع تنفيذ 
القانون وذلك لحماية المواطنين 
من االستغالل والجشع الذي قد 
يحدث نظرا لعدم دراية الكثير 
عن األس���عار، معربا عن قلقه 
بشأن آلية تطبيق القانون على 

الشرائح المختلفة للمجتمع.
وأثن���ى القحطان���ي عل���ى 
موافق���ة مجلس األم���ة على 
القان���ون، معتبرا ان مثل هذه 
القوانين ذات أبعاد إنس���انية 
وتهدف لحماية المرأة الكويتية 
وأوالدها واستقرارها األسري 
وأيضا ترس���خ مبدأ المساواة 
المكفول دستوريا في منحها 

حق الرعاية السكنية. 
من جانب آخ���ر قال نائب 
رئيس مجلس إدارة شركة المال 
العالمية للتمويل واالستثمار 
عبداهلل الم���ال إن تأثير إقرار 
القانون على السوق العقاري 
بالكويت سيكون محدودا وسط 
إيجابيا  توقعات بأن ينعكس 
على حركة التداول في مختلف 
إقرار  القطاعات السكنية بعد 

الالئحة التنفيذية للقانون.

الهاج����ري ان قان����ون الحقوق 
السكانية من حيث المبدأ جيد 
إلنصافه المرأة لكن كل الخوف 
التي  التش����ريعات  أن تستمر 
تكثر فيها المثالب بما يصعب 
تطبيقها، مشددا على أهمية أن 
تكون هناك رقابة مش����ددة في 
تطبيق القانون لكيال يحيد عن 
هدفه األساسي ويكون وسيلة 

لتدعيم النزعة االستهالكية.
وأضاف: أرجو أال يتس����بب 
القانون في مزي����د من حاالت 
الطالق التي ستكون لها تأثيرات 
سلبية على المستوى االقتصادي 

واالجتماعي.

تفعيل االقتصاد

من جانبه أفاد رئيس مجلس 
الدولية لإلجارة  إدارة الشركة 
واالستثمار حجاج بوخضور بأن 
القانون سيشجع حركة العقار 
إقراره س����يصب في  وبالتالي 

مصلحة تفعيل االقتصاد.
القانون س����يحث  أن  ورأى 
الشركات على تشييد وحدات 
س����كنية منخفض����ة التكاليف 
المشكلة  وقد يساعد على حل 
الس����كانية الت����ي يعاني منها 
الكويتيون السيما بعد التغيير 
الحاصل على تركيبة المجتمع 

وتغيير من ثقافته السكانية.
وقال بوخضور ان القانون وإن 
كان سيعالج المشكلة اإلسكانية 
في ظاهره إال انه س����يزيد من 
تفاقم المشكلة اإلسكانية على 
المدى الطويل ألنه وضع وفق 
الحاج����ة الظاهرية ووفق قيم 
وثقافة ال تتفق مع التنمية بل 
تزيد من النزعة االس����تهالكية 

والمشاكل االجتماعية.

تأثير محدود

من جانبه قال نائب رئيس 
مجلس ادارة مجموعة شركات 
عربي القابضة ورئيس مجلس 
ادارة شركة صفاة طاقة حامد 
البس����ام ان قان����ون الحق����وق 
اإلس����كانية للمرأة ليس له أي 
العقار  تأثير يذكر على حركة 
او في تحريك االقتصاد بشكل 
الماضية،  الفت����رة  كامل خالل 
مشيرا الى أن تحرك الحكومة 
في تنفيذ مثل ه����ذه القوانين 
بطيء للغاية وخير دليل على 
هذا األمر المواطن�ون الشب��اب 
المتق��دمون بطلبات إسكانية 
منذ عام 1996 لم يحصلوا عليها 

لوقتنا هذا.
وأوض����ح البس����ام قائ����ال: 
»الحكومة ومجلس األمة ال يوجد 
لهما أي أجندة اقتصادية واضحة، 
الوعود  المواطنون يأسوا من 
الجانبين  الرنانة وتصريحات 
الكثيرة والت����ي ال نجدها علي 
أرض الواقع، واألمثلة كثيرة مثل 
خطة التنمية التي اعتمدت عليها 
كثير من الشركات في تحسين 
الوضع االقتصادي العليل جراء 

االزمة المالية«. 

إشكالية دستورية

من ناحيته قال رئيس مجلس 
المنتدب في  اإلدارة والعضو 

واشار المال إلى أنه منذ بداية 
االزم����ة االقتصادي����ة اصبحت 
عمليات البيع واعادة البيع في 
الس����وق المحلي شبه معدومة 
نظرا ألن عمليات التمويل الذاتي 
ال تس����تطيع اص����الح جزء من 
سلبيات توقف التمويل البنكي 
إال أن القانون س����يصلح جزءا 
بسيطا من توقف التمويل البنكي 
للسكن الخاص، األمر الذي سيعيد 
الحركة الى التداوالت العقارية 
بالسوق المحلي، مبينا أن فرص 
انتعاش السوق العقاري أصبحت 
قريبة بعد إقرار القانون خاصة 
بعد اختفاء اثر المضاربين في 
الس����وق العقاري خالل الفترة 
الماضية بعد الخسائر التي لحقت 
بهم على اثر انخفاض قيم األصول 

العقارية بالسوق المحلي.

تنشيط الطلب العقاري

من جانبه، قال مدير الدائرة 
الكويت  االقتصادية في معهد 
لألبحاث العلمية د.محمد العنزي 
إن التعديالت التي أدخلها مجلس 
األمة مؤخرا فيما يتعلق بزيادة 
رأسمال بنك التسليف واالدخار 
والرعاية السكنية تعد جزءا من 
حزمة تشريعات وإصالحات 
تنموية تس���تهدف استكمال 
حصول الم���رأة على حقوقها 
االقتصادي���ة واالجتماعية من 
جه���ة، وخدمة األهداف العامة 
لخطة التنمية للدولة من جهة 
أخرى، السيما وأن التعديالت 
الجديدة ستساهم في ضخ مزيد 
من السيولة في احد القطاعات 
الحيوية في االقتصاد الكويتي 
وهو القطاع العقاري، بما سوف 
يترت���ب على ذلك م���ن نتائج 
ايجابية تتجاوز قطاع العقار إلى 
القطاعات االقتصادية األخرى 
المرتبط���ة به مباش���رة وفي 

مقدمتها التشييد والبناء.
القانون  انعكاس���ات  وع���ن 
الكويتية على  االسكاني للمرأة 
حجم ونش���اط التمويل البنكي 
للمش���اريع العقاري���ة تحديدا، 
اس���تبعد د.العن���زي أن يؤدي 
إلى إح���داث تغييرات  القانون 
نوعية في النهج المحافظ الحالي 
الذي تتبعه البنوك الكويتية فيما 
يتعلق بش���روط منح القروض 
للشركات االس���تثمارية عموما 
ومنها الشركات العقارية، وعزا 
ذلك إلى سببين رئيسيين: أولهما 
يتمثل في االلتزام التام من قبل 
البنوك بالضوابط التي وضعها 
المرك���زي فيما  الكوي���ت  بنك 
يتعلق بمنح القروض ونسبتها 
الى إجمالي الموجودات الخاصة 
بكل بن���ك، حيث ان »المركزي« 
حريص على المتابعة والرقابة 
الدقيقة لمدى تطبيق البنوك لهذه 
الضوابط خاصة منذ بداية األزمة 
المالية العالمية في خريف عام 
2008.أما السبب األخر فيتمثل 
في ح���رص البن���وك الكويتية 
المطلوب  التوازن  على تحقيق 
في عمليات اإلقراض، حيث انها 
مقبلة على تمويل مشاريع ضخمة 
في إطار تنفيذ الخطة اإلنمائية 
للدولة »2010 � 2014« والتي تقدر 

بمليارات الدنانير.

وأشار الى ان القانون عندما 
يقر بش����كل نهائي ستظهر له 
آثار إيجابية على المستويين 
االقتصادي واالجتماعي، الفتا 
الى ان اآلثار االقتصادية تتجلى 
في تنشيط س����وق العقارات 
بعد فت����رة من الرك����ود بناء 
على استمرار تداعيات األزمة 
االقتصادي����ة والت����ي كان لها 
تأثير بالغ عل����ى هذا القطاع، 
أما اآلثار االجتماعية فتتجلى 
من خالل االهتمام بالمرأة بوجه 
عام والمطلق����ة بوجه خاص. 
وأش����ار النقي الى ان النشاط 
العقارات في  المتوقع لسوق 
2011 س����ينعكس على عدد من 
القطاع����ات األخ����رى وهو ما 
سيكون عامال من عوامل عودة 
النش����اط الى مجمل االقتصاد 

المحلي بشكل تدريجي.
التنمية  وذك����ر ان خط����ة 
تولي اهتماما كبيرا بالمشاريع 
السكنية ضمن سياسة الدولة 
في توفير الرعاية الس����كنية، 
الفت����ا الى ان إق����رار مثل هذا 

القانون سيعزز هذا التوجه.
أمله في  النقي عن  وأعرب 
أن تواص����ل الدول����ة جهودها 
االقتصادية واالجتماعية من 
خالل طرح مزيد من المشروعات 
التنموية خالل المرحلة المقبلة، 
الفتا الى ان االقتصاد المحلي في 
حاجة ماسة لكل المشروعات في 
جميع المجاالت سواء اإلسكانية 

او غيرها.

القروض السكنية

كما توقع اس���تاذ االقتصاد 
بجامعة الكويت د.رياض الفرس 
ان تشهد 2011 تحسنا تدريجيا 
العقارات  على مستوى سوق 
بجمي���ع مجاالته، الفتا الى ان 
توفير قروض سكنية من خالل 
زيادة رأس���مال بنك التسليف 

شركة األنظمة اآللية جاسم زينل 
ان قانون الحقوق اإلسكانية 
للمرأة عالج إشكالية دستورية 
حول المس����اواة بي����ن الرجل 
والمرأة، مش����يرا الى أن إقرار 
الحكوم����ة والمجلس للقانون 
خط����وة ايجابية على الطريق 
الصحيح إلعطاء حقوق المرأة 

كاملة بعد الطالق.
وأوض����ح زينل أن نس����ب 
الطالق وصل����ت إلى معدالت 
عالي����ة جدا خالل الس����نوات 
الماضي����ة والقان����ون أنصف 
المطلقة والت����ي لديها أطفال 
أو إرث  وليست لديها رواتب 

لكي تشتري به سكنا.
 وأشار الى أن القانون أعطى 

حقا كذلك لغير المتزوجة.
وعن تأثي����ر إقرار القانون 
على قطاع العقار خالل الفترة 
المقبلة خاصة ان الطلب على 
العقار س����يرتفع قال زينل ان 
التأثير سيكون طبيعيا خالل 
النص����ف االول من العام 2011 
لحين صدور الالئحة التنفيذية 
للقانون ووض����وح إجراءات 
القان����ون للجمي����ع ودخ����ول 

المواطنات فيه.

خطوة جيدة

من جانبه ق����ال مدير عام 
الهندس����ية  مجموعة األنظمة 
م.احمد العيسى ان إقرار قانون 
الحق����وق اإلس����كانية للمرأة 
خطوة جيدة تحسب لتوافق 
السلطتين في تم��رير الق��وانين 
المهمة التي تخص المواطنين 
والمواطنات، مشيرا في الوقت 
ذاته الى أن القانون س����يأخذ 
وقتا طويال لحين صدور الئحته 
التنفيذية ودخول المواطنات 

فيه.
وأوضح أن الوضع السياسي 
المتأزم في الكويت جعل الحياة 

سيكون سابقا ألوانه.

شركات المقاوالت

أفاد رئي����س مجلس إدارة 
الكويتية  ش����ركة الصناعات 
محمد علي النقي بأن أي سيولة 
سيتم ضخها في سوق العقارات 
آثار  له����ا  الكويتي س����تكون 
إيجابية كبيرة ستنعكس على 
النشاط العقاري بوجه خاص 

واالقتصادي بشكل عام.
النقي ان شركات  وأوضح 
المقاوالت سيكون لها دور كبير 
مع إقرار هذا القانون، وكذلك 
ش����ركات مواد البناء ستشهد 
نشاطا هي األخرى بناء على 

إقرار مثل هذا القانون.

السياس����ية »مخدرة« وعرقل 
القوانين  العديد م����ن  صدور 
المهمة الت����ي نادي بها الكثير 
الكويت  من االقتصاديين في 
والتي هدفها الرئيسي تحسين 
معيش����ة المواطن والمواطنة 
في بيئة اجتم��اعية خصب��ة 
متوافر فيها كل مقومات الحياة 

الشريفة.
القانون على  وعن تأثي����ر 
إح����داث حركة كبي����رة على 
سوق اإلنش����اءات والعقار في 
الكويت خالل السنوات المقبلة 
قال العيسي ان الرؤية العامة 
للقانون لم تتضح بعد وبالتالي 
فإن الحكم على ايجابية القانون 
او سلبياته على قطاع العقار 

رّحبوا بإقرار قانون المرأة اإلسكاني والصندوق اإلسكاني وطالبوا الحكومة بمواصلة جهودها في تدعيم النشاط االقتصادي

عصام الطواري

حجاج بوخضور

م.أحمد العيسىجاسم زينل د.أماني بورسلي

م.طالل القحطانيمحمد النقي د.رياض الفرس

عبداهلل املال حامد البساممحمد الهاجري

القانون سيساهم في طرح املزيد من املشاريع التنموية

حسني العتال




