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مــن  اإلعــــــــــام  وزارة  ــبـــت  ــلـ طـ
ــر  الــــصــــحــــف املـــحـــلـــيـــة عـــــــدم ذكــ
أسماء القضاة الذين يشتركون 
القضائية  األحـــكـــام  ــدار  فــي إصــ
أو صورهم، واالكتفاء بذكر رقم 
الــــدائــــرة الــتــي أصـــــدرت الــحــكــم، 
على أن تــكــون هــذه األحــكــام قد 
تم الحصول عليها من املحاكم 
ــل،  ــ مـــمـــهـــورة بــخــتــم طـــبـــق األصـ
وذلك حفاظًا على هيبة القضاء 
ونزاهته والبعد عن كل ما يمس 

مكانته.
وأوضــــــحــــــت الــــــــــــــوزارة انـــهـــا 
ــل وزارة  ــيـ تــلــقــت كـــتـــابـــًا مــــن وكـ
الــــعــــدل عـــضـــو املـــجـــلـــس األعـــلـــى 
للقضاء فــي شــأن مــا ينشر من 
أحكام قضائية غير نهائية، ما 
يشكل خطرًا على رجال القضاء، 
الواجبة  األصـــول  مــع  ويتنافى 

والتقاليد املرعية في القضاء.

منع نشر 
أسماء القضاة 

وصورهم

الشيخ  الداخلية  الـــوزراء وزيــر  أكــد نائب رئيس 
محمد الخالد أن »)هيئة اليد العليا( تعتنق املذهب 
التكفيري وتسعى إلى هدم النظم األساسية للباد، 
حــيــث إنـــهـــا تـــقـــوم عــلــى الـــســـب والـــطـــعـــن بــصــحــابــة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأم املؤمنني السيدة 

عائشة رضي الله عنها«.
وقال الخالد في رده على سؤال برملاني للنائب 
»الــــراي« على نسخة منه  الــحــمــدان حصلت  حمود 
»إنه تمَّ رصد حساب) الهيئة (على موقع التواصل 

االجــتــمــاعــي )تــويــتــر(، وتــبــنّي أن الــحــســاب يـــدار من 
قبل مواطن يدعى )م.س.م.ح( وهو غير متواجد في 
الــبــاد، وتـــمَّ تحريك دعـــوى ضــده قــّيــدت بــرقــم 15/ 
2016 حــصــر أمـــن دولــــة، و13/ 2016 جــنــايــات أمــن 
دولـــة، وصــدر قــرار مــن النيابة بضبطه وإحــضــاره 

ملعرفة األسماء األخرى املنظمة واملؤيدة للهيئة«.
وأعلن الخالد أن هناك قطاعات أخرى في الوزارة 
تــقــوم بــمــتــابــعــة ورصــــد مــا يــتــم نــشــره عــلــى مــواقــع 
ــمَّ إحــالــة  ـــن ثــ الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي املــخــتــلــفــة، ومـ
املخالف منها لقانون جرائم وتقنية املعلومات رقم 

63/ 2015 إلى الجهات املختصة.

»تعتنق املذهب التكفيري وتطعن بصحابة الرسول )ص( 
والسيدة عائشة«
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الخالد: »هيئة اليد العليا« 
تسعى إلى هدم النظم

 األساسية في البالد

أكدت مصادر رفيعة املستوى 
ــة لــلــرعــايــة  ــامـ ــعـ ــة الـ ــسـ فــــي املـــؤسـ
إليه صحيفة  ما ذهبت  السكنية 
ــبـــرهـــا األربــــعــــاء  »الـــــــــــراي« فــــي خـ
املاضي تحت عنوان »اإليجارات... 
تهبط« متوقعة مزيدًا من تراجع 
ــار فــي  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــار واإليـ ــقــ ــعــ أســـــعـــــار الــ

ــــاد، فــــي ظــــل نــــجــــاح الــخــطــة  ــبـ ــ الـ
اإلسكانية والتوزيعات الضخمة 
وإيــصــال الــتــيــار الــكــهــربــائــي إلــى 

املناطق السكنية الجديدة.
»الــــراي« إن  ــادر لـــــ وقـــالـــت املـــصـ
»الـــــســـــوق الــــعــــقــــاري يـــرتـــبـــط مــن 
مــنــهــا  عـــــــدة،  بــــعــــوامــــل  ــك  ــ دون شـ
االستثمار  وآلــيــات  النفط  أســعــار 
املــســتــخــدمــة فــي الــســوق الــعــقــاري 

ــلــــب، هـــذه  وحــــجــــم الــــعــــرض والــــطــ
الــعــوامــل الــتــي أدت خـــال الــفــتــرة 
املــــاضــــيــــة الـــــــى تـــضـــخـــم الــــســــوق 
العقاري بشكل كبير ومبالغ فيه«.

وأوضــحــت املــصــادر أن »واقــع 
ــات االســــكــــانــــيــــة خـــال  ــعــ ــتــــوزيــ الــ
الــفــتــرة املــاضــيــة ونـــجـــاح الخطة 
وإيصال  التوزيع  في  االسكانية 
الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي الــــى مــنــاطــق 

االحــمــد،  جــابــر  كمنطقة  جـــديـــدة 
السوق  على  انعكاسها  لها  كــان 
ــارات وأدت الــى  ــجـ الــعــقــاري واإليـ
فيها«،مبينة  ملموس  انخفاض 
أنــه »فــي ظل التوزيعات ودخــول 
مــنــاطــق جــديــدة الـــى قــائــمــة املــدن 
إليها كل ذلك  الخدمات  وإيصال 
ســيــؤدي إلــى مزيد مــن انخفاض 

إيجارات الشقق«.

وأشـــــــــــــارت املـــــــصـــــــادر الــــــــى أن 
انــخــفــاض تضخم السوق  »واقـــع 
تقارير  وفــق  قائم  اليوم  العقاري 
ــيــــر مــتــخــصــصــة  جــــهــــات عـــــــدة غــ
فــي هـــذا الــســوق وهـــو مــا يعكس 
التي  االسكانية  التوزيعات  دور 
ــا املــــؤســــســــة الـــعـــامـــة  ــهــ ــــت بــ ــامـ ــ قـ
للرعاية السكنية، ونجاح الخطة 
املاضية،  الفترة  االسكانية خال 

التي كان لها أثر في خفض قيمة 
العقارات وااليجارات«.

الى ان هناك  ولفتت املصادر 
مـــنـــاطـــق ســكــنــيــة ســتــشــغــل فــي 
شمال غرب الصليبخات وغرب 
عبدالله املبارك في نهاية العام 
2017، وكذلك في الوفرة وجنوب 
الى  بــاالضــافــة  املــبــارك،  عبدالله 
ــمـــد الـــتـــي تم  مــديــنــة جـــابـــر االحـ

ايصال التيار الكهربائي إليها، 
ما سيقلل الطلب على استئجار 
الـــعـــقـــارات والـــشـــقـــق، بــاالضــافــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ الــــــــــى املـــــــشـــــــاريـــــــع اإلسـ
املقبلة،  الــســنــوات  فــي  الضخمة 
فــي خفض  وهــي كلها ستسهم 

االيجارات.
وكشفت املصادر أن »املؤسسة 
الــعــامــة لــلــرعــايــة الــســكــنــيــة ومــن 

مــنــطــلــق ضــبــط الـــســـوق الــعــقــاري 
الرهن  قانون  إقــرار  ستعمل عند 
العقاري على أن يقتصر تطبيقه 
ــدة فــقــط  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــلــــى املــــنــــاطــــق الـ عــ
لضبط أســعــار الــســوق الــعــقــاري 
في املناطق القديمة«، مشيرة الى 
كلف مستشارًا  االئــتــمــان  بنك  ان 
التشريع  دولــيــًا إلعــــداد صــيــاغــة 

على هذا النحو.

أكدت أن تطبيق »الرهن العقاري« سيقتصر على املناطق الجديدة لضبط أسعار السوق في »القديمة«
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»السكنية« تتوقع مزيدًا من هبوط... اإليجارات
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طالب النائب الدكتور عبدالله الطريجي أعضاء 
»بتقديم  الكويتية  الجوية  الخطوط  إدارة  مجلس 
اســتــقــاالتــهــم بـــدل املــكــابــرة الــتــي لــن تــجــدي نفعا«، 
املتردي  الوضع  من  »الكويتية«  انتشال  إلــى  داعيا 
ــقـــدان الــثــقــة بــخــدمــاتــهــا وتــنــامــي  ــــذي أدى إلــــى فـ الـ

استياء املوظفني الذين ضاقوا ذرعا من التخبط.
وقال الطريجي لـ »الــراي« إن تردي األوضــاع في 
»الــكــويــتــيــة« لــم يــعــد خــافــيــا، لــدرجــة أن املــســافــريــن 
التي  الخسائر  عــن  فضا  بخدماتها،  الثقة  فــقــدوا 
تكبدتها الشركة وتسببت في أعباء مالية مضاعفة 
إدارة  مجلس  يحصل  فيما  الحكومة،  كاهل  أثقلت 
الــشــركــة عــلــى امــتــيــازات، مطالبا وزيـــر املــواصــات 

ــة لــــشــــؤون الـــبـــلـــديـــة عــيــســى الـــكـــنـــدري  ــدولــ ــر الــ ــ وزيــ
بإصاح الوضع ووضع حد للمشكلة املتراكمة.

إلى  القوية  األسئلة  مــن  الطريجي حــزمــة  وقـــدم   
الــوزيــر الــكــنــدري بــخــصــوص الـــقـــرارات الهيكلية و 
التنظيمية التي تم اتخاذها بخصوص »الكويتية« 
ــادر بــتــحــويــلــهــا مـــن مــؤســســة إلــى  و الـــقـــانـــون الـــصـ
شــركــة، واســتــمــرار تسجيل الخسائر وعـــدم وجــود 
ــة واضــحــة النتشال  مــؤشــرات تــبــني بـــأن هــنــاك رؤيـ
عدم  وكذلك  املتراجعة،  املالية  الظروف  من  الشركة 
وجــود رؤيــة واضحة إلعــادة هيكلتها من الناحية 

املالية تحديدًا ومعالجة خسائرها.
واســتــفــســر الــطــريــجــي عــن مــكــافــأة كــل عــضــو في 
مجلس اإلدارة، مع تحديد أي امتيازات مادية يتم 
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الطريجي ألعضاء مجلس »الكويتية«: 
استقيلوا وال تكابروا

وجه حزمة أسئلة قوية إلى الوزير الكندري
ودعاه إلى وضع حد لألعباء املالية التي أثقلت كاهل الحكومة

وزير خارجية 
غينيا االستوائية 
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