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أماني بورسلي: ٧٪ فقط من مساحة األراضي مستغلة
ويجب حّل القضية اإلسكانية وفق منظور تنموي شامل

عادل الشنان

نّظمت رابطة االجتماعيني 
الكويتية أمس ندوة بعنوان 
«اإلسكان.. األبعاد واحللول» 
التمويل  مبشــاركة أســتاذة 
بجامعــة الكويــت ووزيــرة 
التجارة والصناعة األســبق 
د.أماني بورســلي والناشــط 
في القضية اإلسكانية عباس 
الشــواف بحضور عــدد من 

املهتمني بهذا الشأن.
في البداية، قالت د.أماني 
بورسلي ان القضية اإلسكانية 
من أهم القضايا وذلك لعالقتها 
الوطيدة باالقتصاد، مبينة ان 
هناك أزمة، وال يجوز ان يكون 
هناك مواطنون ال يستطيعون 
الســكن، وامللــف اإلســكاني 
مرتبط بالقوانني والتنظيمات 
واملخطط الهيكلي، الفتة إلى ان 
األراضي املستغلة في الكويت 

٧٪ من حجم األراضي.
وأضافت بورســلي: هناك 
قصور في اشتراطات ومعايير 
البناء، ونحتاج إلقرار قانون 
ينظم العملية بشــكل يخدم 
اجلميع ســواء من لديه بيت 
أو من ال ميلك، مشيرة إلى ان 
أزمة الســكن تتمثل في ندرة 
األراضــي وتشــتيت تنظيم 
القطاع واإلشــراف عليه بني 
األجهزة احلكومية، ومن أبرز 
املشكالت أيضا التضخم احلاد 
ألســعار العقار ومواد البناء 
وقلة العرض مقابل االرتفاع 
الكبيــر فــي الطلــب، فضــال 
عن بــطء عمليــات التطوير 
العقاري، داعيــة الى حترير 
األراضــي وإعــادة النظر في 
الهيكلــي وتوحيد  املخطــط 
املظلــة الرقابية واإلشــرافية 
وإعادة هيكلة القطاع تشريعيا 
وإجرائيا ومتويليا وتشجيع 
شــركات التطوير، فضال عن 
إقرار قوانني القروض العقارية 
وتشديد الرقابة على الشركات 
املنفذة للمشــاريع اإلسكانية 
وضبط اجلودة وتغيير فلسفة 

العقــار. وأوضحــت  قطــاع 
ان هناك عــدة فوائد للبنوك 
جراء «الرهن العقاري» منها 
خلــق فرص اســتثمارية مما 
سيســهم في حتفيز معدالت 
النمو االقتصــادي وإيرادات 
املؤسســات املالية والشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص، 
كما ان تكفل الدولة سداد قيمة 
الفوائــد عن قرض الـ ٧٠ ألفا 
من شأنه التخفيف من مخاطر 
االئتمــان وضمــان حقــوق 
البنــوك، مضيفــة ان هنــاك 
إيجابيات كثيرة ستعود على 
املواطن منهــا: تقليص فترة 

التوصيات التي يجب تطبيقها 
هي توفير الدولــة لألراضي 
بهدف التطوير العقاري وفق 
منهجيتني األولى حتت مظلة 
«الســكنية»، والثانيــة: وفق 
إطار جتاري تسويقي وقانون 

جديد للتطوير العقاري.
وطالبت بورســلي بإنهاء 
القضية اإلسكانية وفق منظور 
اقتصادي تنموي شامل يهدف 
الــى تنويــع مصــادر الدخل 
وتعزيــز معــدالت النمو في 
ظل فلســفة جديــدة للجودة 
فــي املــدن اإلســكانية منها: 
مدن صديقة للبيئة، معايير 
بناء حديثة وشاملة، وسائل 
نقل حديثة، مسطحات مائية 
وزراعية، فنادق، مالعب، داعية 
إلــى تعديل مســودة «الرهن 
العقاري» ومحاربة االحتكارات 
التي أدت إلى ارتفاع األسعار 

ذات العالقة بالبناء.
ارتفاع جنوني

مــن جانبه، قال الناشــط 
في القضية اإلسكانية عباس 
الشــواف ان األزمة تكمن في 
متوســط دخــل املواطن الذي 
يعجــز عــن االدخــار في ظل 
ارتفاع جنوني لألســعار، كما 
ان الطلبــات اإلســكانية تزيد 
من األزمة، مشــيرا إلى وجود 
دراسات تؤكد ان سعر السكن 
املنطقــي فــي العالــم نحو ٦ 
أضعــاف املدخول الســنوي، 
بينمــا في الكويــت يصل الى 
١٤ ضعفا دخل األسرة السنوي. 
وطالــب الشــواف بتنويــع 
القنوات االستثمارية للشباب 
ومنحهم الفرص وخاصة في 
العقــاري، وباإلمكان  املجــال 
بناء مدينة سياحية اقتصادية 
كمدينة احلرير إلثراء االقتصاد 
وحل األزمة السكانية، مشددا 
على ضرورة مواجهة املتالعبني 
باألسعار، تعديل املواد اخلاصة 
بالقضية اإلسكانية وتسعير 
البيوت، وأيضا تطبيق القانون 
على مخالفي البناء بشكل جدي.

االنتظار للحصول على متويل، 
وإيجاد أكثر من بديل للقرض 
االئتماني، وتفادي بيروقراطية 
القطــاع العــام، إضافة لرفع 
القرض اإلسكاني من ٧٠ إلى 
١٤٠ ألفا. وتابعت: من سلبيات 
القانون عدم وجود نصوص 
مشــجعة للمواطن للحصول 
على القرض من املؤسســات 
املالية، مــع احتمالية ارتفاع 
أسعار مواد البناء، ومعدالت 
التضخم وقيمة العقار، إضافة 
إلى خطورة بند القابلية لبيع 
العقار من قبل اجلهة املمولة 
دون الرجوع للمستفيد، ومن 

أكدت خالل ندوة رابطة االجتماعيني «اإلسكان.. األبعاد واحللول» أن امللف مرتبط بالقوانني والتنظيمات واملخطط الهيكلي

عبداهللا الرضوان مكرما د.أماني بورسلي

(متني غوزال) د.أماني بورسلي وعبداهللا الرضوان وعباس الشواف خالل الندوة  

وتصميم املدن اإلسكانية وفق 
معايير دولية.

الرهن العقاري
وأشارت إلى أن إيجابيات 
مقترح قانون الرهن العقاري 
تتلخص في تخفيف العبء عن 
الدولة و«السكنية»، وإيجاد 
بديل آخر لتمويل احتياجات 
الســكن اخلاص للمواطنني، 
الســيولة  واالســتفادة مــن 
املتوافــرة لــدى املؤسســات 
املاليــة، مؤكــدة أن املقتــرح 
سيسهم في حتفيز السياسة 
املاليــة في الدولة وتنشــيط 

ضـرورة اإلسـراع فـي حتريـر األراضي وإعـادة النظـر في املخطـط الهيكلـي وتشـجيع شـركات التطويـر العقاري
ألفًا  ١٤٠ إلى   ٧٠ من  اإلسكاني  القرض  ورفع  متويل  على  للحصول  االنتظار  فترة  تقليص  في  سيسهم  العقاري»  «الرهن 

م عددًا من منتسبيه احلرس الوطني كرَّ
أشــاد وكيــل احلــرس 
الوطني الفريق الركن م.هاشم 
الرفاعي بجهود رجال احلرس 
مــن قــوة الواجــب املكلفة 
مبســاندة وزارتــي الصحة 
والداخلية في منفذي الساملي 
والنويصيب واملشاركني في 
معرض «إكسبو دبي ٢٠٢٠»، 
والعرض العسكري الذي أقيم 
على شــارع اخلليج العربي 
الكويت  مبناسبة احتفاالت 
بأعيادها الوطنية، مؤكدا أن 
أداءهم املشــرف ومظهرهم 
الراقي وتعاونهم مع إخوانهم 
في اجليش والشرطة وقوة 
اإلطفــاء العــام دليــل على 
متيزهم وتفانيهم في تنفيذ 
أي مهمــة تســند إليهم بكل 

كفاءة واقتدار.
الرفاعــي خــالل  وقــال 
تكرميه للوحدات املشاركة، 
القــادة  كبــار  بحضــور 
والضباط: أعرب لكم باألصالة 
عن نفسي ونيابة عن إخواني 
القــادة والضبــاط عن بالغ 

احتفــاالت وطننــا العزيــز 
بأعياده الوطنية، ومشاركتكم 
املتميــزة في «إكســبو دبي 
٢٠٢٠» بدولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة، والتي لفتت 
االنتباه والقت اإلعجاب من 

رواد املعرض.

ضباط وضباط صف وأفراد، 
كما نثمن املظهر احلضاري 
الراقي الذي ظهرمت به وعكس 
األداء الرائع والتدريب اجليد 
والكفاءة العالية مع إخوانكم 
املشاركني من وزارتي الدفاع 
والداخلية وقوة اإلطفاء العام.

وأضاف: إن مشــاركتكم 
فــي مثــل هــذه املناســبات 
العزيــزة علــى  الوطنيــة 
قلوبنا وقلوب أبناء الوطن 
األوفياء تعكس متيزكم في 
أداء واجباتكــم ومهامكم، ما 
يدل على متيزكم جميعا من 

الرفاعي للمكرمني: أداؤكم املشرف دليل على متيزكم في تنفيذ أي مهمة

الفريق الركن م.هاشم الرفاعي متوسطا املكرمني خالل احلفل

شــكري وعظيم تقديري ملا 
بذلتمــوه من جهــود خالل 
دعمكم ومساندتكم إلخوانكم 
ســواء في منفذي الســاملي 
العــرض  أو  والنويصيــب 
العســكري الــذي أقيم على 
شــارع اخلليــج مبناســبة 

تعاون بني الكويت والبحرين في مجال حقوق اإلنسان
وقــع رئيــس الديــوان 
الوطنــي حلقوق اإلنســان 
املباركــي ورئيس  جاســم 
املؤسسة الوطنية حلقوق 
اإلنسان في مملكة البحرين 
علي الدرازي مذكرة تفاهم 
فــي إطــار اختصاصاتهما 
ووفق قانون اإلنشاء لكلتا 
املؤسســتني، وذلــك علــى 
الديوان  هامــش مشــاركة 
فــي املؤمتــر الدولي حول 
التضامن وخطة العام ٢٠٣٠ 
للتنمية املستدامة، الذي عقد 
في العاصمة املصرية خالل 
الفترة من ٢٧ إلى ٢٨ فبراير.
وبهــذه املناســبة، قــال 
املباركي ان الديوان الوطني 
حلقوق اإلنسان يسعى لبناء 
الشــراكات مع املؤسســات 
الوطنية الشــقيقة املعنية 
بحقوق اإلنسان عبر إبرام 

املؤسسة الوطنية في مملكة 
البحرين.

بدوره، أكد الدرازي على 
أهميــة توقيع املذكرة التي 

اإلنســان فــي كال البلدين 
عبــر تنظيــم املؤمتــرات 
العلمية والعملية والندوات 
التدريبيــــة  والـــــدورات 
علــى املســتويات احمللية 

واإلقليمية والدولية.
أفــادت  جانبهــا،  مــن 
رئيس قطاع شؤون اللجان 
واملنظمــات واالتفاقيــات 
الدولية في الديوان الوطني 
حلقوق اإلنسان النا أبوعيد 
أن املذكرة تنظم آلية تبادل 
التجارب الناجحة وتدريب 
الكوادر الوطنية في املجاالت 
الفنيــة لعمل املؤسســات 
الوطنية مــن خالل تنظيم 
العمــل فــي مجــال  ورش 
حقوق اإلنسان والتنسيق 
والتعــاون املشــترك فيما 
يتعلــق بترســيخ مبــادئ 

حقوق اإلنسان.

ســيعمل بها الطرفان، في 
حدود اختصاصاتهما، وفق 
آلية مشتركة للمساهمة في 
حماية وتعزيز ثقافة حقوق 

املباركي: نسعى لبناء الشراكات مع املؤسسات املعنية بحقوق اإلنسان وتبادل اخلبرات والتجارب الناجحة

جاسم املباركي وعلي الدرازي خالل توقيع مذكرة التفاهم

التفاهــم، بحيث  مذكــرات 
يتم خاللها تبادل اخلبرات 
الناجحة  التجارب  وأفضل 
واالســتفادة مــن جتربــة 

مت «املرأة الكويتية..  «احملامني» نظَّ
إجنازات وحتديات» مبشاركة كبيرة

عبدالكرمي أحمد

نظمــت جمعيــة احملامــني الكويتيــة 
أمــس مؤمتر «املرأة الكويتيــة.. إجنازات 
وحتديات»، مبناسبة اليوم العاملي للمرأة 
ومت عقده على ٣ جلســات األولى بعنوان 
«إجنازات وحتديات» وحتدث فيها رئيس 
منظمة مهندسي الطاقة في الواليات املتحدة 
د.فتوح الرقم والعبة املبارزة بلسم األيوب 
والعبــة املنتخب الوطنــي ونادي العربي 

لكرة الطاولة منوة الشمري.
وكانــت اجللســة الثانية مــن املؤمتر 
بعنوان «متكني املرأة الكويتية بني الواقع 
والطموح» وحتدث فيها أستاذ اإلعالم في 
جامعة الكويت د.فاطمة الســالم ورئيس 
شــبكة ســيدات األعمال واملهنيــات بدور 

السميط ورئيس جمعية املخترعني الكويتية 
د.فاطمة الثالب.

أمــا اجللســة الثالثة فجــاءت بعنوان 
«التحديات التي تواجــه املرأة الكويتية.. 
تشريعيا واجتماعيا وسياسيا»، وحتدثت 
فيهــا وزيرة الشــؤون الســابقة وأســتاذ 
القانون والسياســة االجتماعيــة د.غدير 
أسيري ورئيس اجلمعية الكويتية لإلخاء 
الوطني وباحثة الدكتوراة في سياســات 
التنمية د.بيبي عاشور وأمني سر جمعية 
الشــفافية الكويتية أسرار جوهر حيات. 
وأكدت املتحدثات على الدور الكبير للمرأة 
في العالم بشــكل عام وفي الكويت بشكل 
خاص، وأشرن إلى إسهامات قامت بها املرأة 
الكويتية محليا ودوليا، داعيات إلى متكينها 

والتغلب على التحديات التي تواجهها.

املشاركات دعني إلى متكينها والتغلب على حتدياتها

د.غدير أسيري وعلياء بهبهاني وبيبي عاشور وأسرار حيات خالل إحدى اجللسات

د.فاطمة السالم ود.فاطمة الثالب ومنى األربش وبدور السميط

شهيدات الكويت آللئ تسطع في «إكسبو دبي»

«استقدام العمالة املنزلية» 
حّصلت ٥٥ ألف دينار لصالح مواطنني

بشرى شعبان

كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة في 
إحصائية شــهرية إلدارة تنظيم استقدام 
العمالــة املنزلية، حصلــت «األنباء» على 
نســخة منهــا، أن اإلدارة حّصلــت ٥٥١٤٢ 
دينارا لصالح أصحاب األعمال من املواطنني 
باإلضافة الى ٦٨١ دينارا للعمالة املنزلية.
وبينت الهيئة أن عدد التراخيص التي 
مت إيقافهــا ٣ وأصدرت ٧ جديــدة ملزاولة 
العمل، مشيرة إلى أن عدد مكاتب استقدام 

العمالة املنزلية بلغت ٤٢٠ ومت رفع اإليقاف 
عن مكتب واحــد بعد تعديل وضعه، ومت 
حل ١٤٠ شــكوى وديا بني أطــراف النزاع 
العمالي، وتلقت اإلدارة ٩٥ شكوى صاحب 
عمل ضد مكتب وشــكويني من عامل ضد 
مكتب، باإلضافة إلى تســجيل ١١ شــكوى 
من صاحــب عمل ضد عامل و٤١ شــكوى 
من عامل ضد صاحــب عمل، وأحالت إلى 
القضاء ١٣ شــكوى، ومت تســليم ١٦ جواز 
ســفر إلى عمال مبوجب شــكوى، ووضع 

ملصقات مخالفة على مكتبني.

في الثامن من مارس كل عام يحتفل العالم 
باليوم العاملي للمرأة لتقييم اإلجنازات الثقافية 
والسياسية واالجتماعية واالقتصادية للمرأة، 
وتقف املرأة الكويتية في موقع متقدم عربيا، 
خاصة فيما يتعلق بحصولها على حقوقها 
السياسية واالجتماعية، فقد استطاعت خالل 
العقود املاضية حتقيق الكثير من اإلجنازات 
على مختلف الصعد، وهي اآلن تقوم بدور 

بارز في مختلف أوجه احلياة بالكويت.
وعلى مدى ٣٢ عاما، ومنذ حترير البالد 
من االحتالل العراقي الغاشم، وتاريخ الكويت 
يدون بعظيم الفخر والثناء أسماء ٩٢ شهيدة 
قدمن أرواحهن فداء لتراب الوطن وكرامته 
واســتقالله، وفي مقدمتهن سناء الفودري 
أول شهيدة كويتية، وليلى بهبهاني وغالية 
التركيت وشــهيدات املقاومة سعاد احلسن 
ووفاء العامر وأسرار القبندي وسميرة معرفي 
وأنعــام العيدان وشــهيدة الكويت لبنانية 
اجلنسية دعد احلريري، حيث قاومن االحتالل 
الغاشــم وقدمن أرواحهن فداء للوطن لذلك 
كن بطالت في عيــون األجيال التي تلتهن، 
فهن نبراسا ينير دروب الشباب الواعد ليكن 

عنوان حلياتهم االجتماعية والعملية لبناء 
وطن عزيز. وانطالقا من كل تلك التضحيات، 
أصبحت شــهيداتنا آللئ تســطع في سماء 
الكويت لتضيء جنبات «إكســبو دبي» في 
اليوم العاملي للمرأة لينظر العالم أجمع ملا 
قدمه هؤالء النســاء لوطنهن، حيث حملن 
أمانة الوطن وحافظن عليه ليبقى شــامخا 

على الدوام.

مكتب الشهيد أبرز الدور البطولي للمرأة الكويتية في فعاليات املعرض

الصويان: نطالب «املعلومات املدنية» 
بحل مشكلة سكن الصيادين

محمد راتب

طالــب رئيــس االحتاد 
الكويتي لصيادي األسماك 
ظاهر الصويان الهيئة العامة 
املدنية بتفهم  للمعلومــات 
مطلب االحتــاد بخصوص 
عناوين ســكن الصيادين، 
مؤكدا أن هناك اتفاقا سابقا 
مــع مســؤولي الهيئة على 
أن تكــون عناويــن جميــع 
الصيادين مبقر االحتاد سواء 
بشرق أو الفحيحيل، خاصة 

أن الصياديــن الذي يعملــون على اللنجات 
ال يوجــد لديهم ســكن، وميارســون عملية 
الصيد وفق املواسم احملددة، وبعدها يغادرون 
البالد بعد انتهاء املوسم. وأوضح الصويان 
أن سيســتم «املعلومــات املدنية» اســتقبل 

عددا محــدودا من معامالت 
الصيادين على عنوان االحتاد 
الفحيحيل وشرق،  مبقريه 
وبعد اســتيعاب هذا العدد 
توقــف النظــام وأصبح ال 
يستقبل معامالت الصيادين 
في الوقت احلالــي، وكثير 
منهم دخلوا فــي الغرامات 
املالية، وليس لهم ذنب فيها 
بعد عمل اإلقامة الســنوية 
ومازال النظام يرفض جميع 
معامالتهم. ودعا مسؤولي 
البطاقة املدنية إلى حل هذه 
املشــكلة بالسرعة الالزمة حيث إن البعض 
منهم يريد مغادرة البالد، مشيرا إلى أن االحتاد 
قام بإرسال كتاب إلى مدير عام الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية في ١٧ فبراير املاضي لكن 

حتى اآلن مازالت املشكلة بال حل.

أكد أن هناك اتفاقاً سابقاً على جعل مقر االحتاد عنواناً لسكنهم

ظاهر الصويان

ملشاهدة الڤيديو


