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ميريام كلينك لـ «الراي»:
عالقتي بماهر األسد
ليست للتداول
ص 30

أكدت أن تطبيق «الرهن العقاري» سيقتصر على املناطق الجديدة لضبط أسعار السوق في «القديمة»

«السكنية» تتوقع مزيدًا من هبوط ...اإليجارات
| كتب وليد الهوالن |
أكدت مصادر رفيعة املستوى
ف ــي امل ــؤسـ ـس ــة الـ ـع ــام ــة ل ـلــرعــايــة
السكنية ما ذهبت إليه صحيفة
«ال ـ ـ ـ ـ ــراي» فـ ــي خ ـب ــره ــا األرب ـ ـعـ ــاء
املاضي تحت عنوان «اإليجارات...
تهبط» متوقعة مزيدًا من تراجع
أسـ ـ ـع ـ ــار ال ـ ـع ـ ـقـ ــار واإليـ ـ ـ ـج ـ ـ ــار فــي

ال ـ ـب ـ ــاد ،فـ ــي ظـ ــل نـ ـج ــاح ال ـخ ـطــة
اإلسكانية والتوزيعات الضخمة
وإي ـصــال الـتـيــار الـكـهــربــائــي إلــى
املناطق السكنية الجديدة.
وق ــال ــت امل ـص ــادر ل ـ ــ«الـ ــراي» إن
«الـ ـ ـس ـ ــوق ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري ي ــرتـ ـب ــط مــن
دون شـ ــك بـ ـع ــوام ــل ع ـ ـ ــدة ،مـنـهــا
أسـعــار النفط وآلـيــات االستثمار
املـسـتـخــدمــة فــي ال ـســوق الـعـقــاري

وحـ ـج ــم ال ـ ـعـ ــرض والـ ـطـ ـل ــب ،ه ــذه
ال ـعــوامــل ال ـتــي أدت خ ــال الـفـتــرة
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ــى تـ ـضـ ـخ ــم الـ ـس ــوق
العقاري بشكل كبير ومبالغ فيه».
وأوض ـحــت امل ـصــادر أن «واقــع
الـ ـت ــوزيـ ـع ــات االسـ ـك ــانـ ـي ــة خ ــال
ال ـف ـتــرة املــاض ـيــة ون ـج ــاح الخطة
االسكانية في التوزيع وإيصال
ال ـت ـي ــار ال ـك ـهــربــائــي ال ــى مـنــاطــق

ج ــدي ــدة كمنطقة جــابــر االح ـمــد،
كــان لها انعكاسها على السوق
الـعـقــاري واإليـ ـج ــارات وأدت الــى
انخفاض ملموس فيها»،مبينة
أنــه «فــي ظل التوزيعات ودخــول
مـنــاطــق جــديــدة ال ــى قــائـمــة املــدن
وإيصال الخدمات إليها كل ذلك
سـيــؤدي إلــى مزيد مــن انخفاض
إيجارات الشقق».

«تعتنق املذهب التكفيري وتطعن بصحابة الرسول (ص)
والسيدة عائشة»

الخالد« :هيئة اليد العليا»
تسعى إلى هدم النظم
األساسية في البالد
| كتب فرحان الفحيمان |
أكــد نائب رئيس ال ــوزراء وزيــر الداخلية الشيخ
محمد الخالد أن «(هيئة اليد العليا) تعتنق املذهب
التكفيري وتسعى إلى هدم النظم األساسية للباد،
ح ـيــث إن ـه ــا ت ـق ــوم ع ـلــى ال ـس ــب وال ـط ـع ــن بـصـحــابــة
الرسول صلى الله عليه وسلم وأم املؤمنني السيدة
عائشة رضي الله عنها».
وقال الخالد في رده على سؤال برملاني للنائب
حمود الـحـمــدان حصلت «ال ــراي» على نسخة منه
«إنه َّ
تم رصد حساب( الهيئة )على موقع التواصل

االجـتـمــاعــي (تــويـتــر) ،وتـبـ ّـني أن الـحـســاب ي ــدار من
قبل مواطن يدعى (م.س.م.ح) وهو غير متواجد في
ال ـبــاد ،وت ـ َّـم تحريك دع ــوى ضــده قـ ّـيــدت بــرقــم /15
 2016حـصــر أم ــن دول ــة ،و 2016 /13جـنــايــات أمــن
دول ــة ،وصــدر قــرار مــن النيابة بضبطه وإحـضــاره
ملعرفة األسماء األخرى املنظمة واملؤيدة للهيئة».
وأعلن الخالد أن هناك قطاعات أخرى في الوزارة
ت ـقــوم بـمـتــابـعــة ورص ــد مــا يـتــم ن ـشــره عـلــى مــواقــع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي امل ـخ ـت ـل ـفــة ،ومـ ــن ثـ ـ َّـم إحــالــة
املخالف منها لقانون جرائم وتقنية املعلومات رقم
 2015 /63إلى الجهات املختصة.

وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر الـ ـ ـ ــى أن
«واق ــع انـخـفــاض تضخم السوق
العقاري اليوم قائم وفــق تقارير
ج ـ ـهـ ــات ع ـ ـ ــدة غـ ـي ــر م ـت ـخ ـص ـصــة
فــي ه ــذا ال ـســوق وه ــو مــا يعكس
دور التوزيعات االسكانية التي
قـ ــامـ ــت بـ ـه ــا املـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـع ــام ــة
للرعاية السكنية ،ونجاح الخطة
االسكانية خال الفترة املاضية،

التي كان لها أثر في خفض قيمة
العقارات وااليجارات».
ولفتت املصادر الى ان هناك
م ـن ــاط ــق س ـك ـن ـيــة س ـت ـش ـغــل فــي
شمال غرب الصليبخات وغرب
عبدالله املبارك في نهاية العام
 ،2017وكذلك في الوفرة وجنوب
عبدالله امل ـبــارك ،بــاالضــافــة الى
مــدي ـنــة ج ــاب ــر االح ـم ــد ال ـت ــي تم

ايصال التيار الكهربائي إليها،
ما سيقلل الطلب على استئجار
ال ـع ـق ــارات وال ـش ـق ــق ،بــاالضــافــة
الـ ـ ـ ـ ــى املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاري ـ ـ ــع اإلس ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة
الضخمة فــي الـسـنــوات املقبلة،
وهــي كلها ستسهم فــي خفض
االيجارات.
وكشفت املصادر أن «املؤسسة
ال ـعــامــة ل ـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة ومــن

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

الطريجي ألعضاء مجلس «الكويتية»:
استقيلوا وال تكابروا
اتحاد الكرة
استسلم
بـ «القوة»...
وإغالق أبواب
«األوملبية»
ص 32

| كتب فرحان الفحيمان |
طالب النائب الدكتور عبدالله الطريجي أعضاء
مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية «بتقديم
اسـتـقــاالتـهــم ب ــدل امل ـكــابــرة الـتــي لــن تـجــدي نفعا»،
داعيا إلــى انتشال «الكويتية» من الوضع املتردي
الـ ــذي أدى إل ــى ف ـق ــدان ال ـث ـقــة ب ـخــدمــات ـهــا وتـنــامــي
استياء املوظفني الذين ضاقوا ذرعا من التخبط.
وقال الطريجي لـ «الــراي» إن تردي األوضــاع في
«الـكــويـتـيــة» لــم يـعــد خــافـيــا ،لــدرجــة أن املـســافــريــن
فـقــدوا الثقة بخدماتها ،فضا عــن الخسائر التي
تكبدتها الشركة وتسببت في أعباء مالية مضاعفة
أثقلت كاهل الحكومة ،فيما يحصل مجلس إدارة
الـشــركــة عـلــى ام ـت ـيــازات ،مطالبا وزي ــر املــواصــات

وزي ـ ــر الـ ــدول ــة لـ ـش ــؤون ال ـب ـل ــدي ــة ع ـي ـســى ال ـك ـن ــدري
بإصاح الوضع ووضع حد للمشكلة املتراكمة.
وق ــدم الطريجي حــزمــة مــن األسئلة القوية إلى
الــوزيــر الـكـنــدري بـخـصــوص ال ـق ــرارات الهيكلية و
التنظيمية التي تم اتخاذها بخصوص «الكويتية»
و ال ـق ــان ــون ال ـص ــادر بـتـحــويـلـهــا م ــن مــؤس ـســة إلــى
شــركــة ،واسـتـمــرار تسجيل الخسائر وع ــدم وجــود
مــؤشــرات تـبــني ب ــأن هـنــاك رؤي ــة واض ـحــة النتشال
الشركة من الظروف املالية املتراجعة ،وكذلك عدم
وجــود رؤيــة واضحة إلعــادة هيكلتها من الناحية
املالية تحديدًا ومعالجة خسائرها.
واسـتـفـســر الـطــريـجــي عــن مـكــافــأة كــل عـضــو في
مجلس اإلدارة ،مع تحديد أي امتيازات مادية يتم
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مـنـطـلــق ضـبــط ال ـس ــوق الـعـقــاري
ستعمل عند إقــرار قانون الرهن
العقاري على أن يقتصر تطبيقه
عـ ـل ــى امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ف ـقــط
لضبط أس ـعــار ال ـســوق الـعـقــاري
في املناطق القديمة» ،مشيرة الى
ان بنك االئـتـمــان كلف مستشارًا
دول ـيــًا إلعـ ــداد صـيــاغــة التشريع
على هذا النحو.

منع نشر
أسماء القضاة
وصورهم
ط ـل ـب ــت وزارة اإلعـ ـ ـ ـ ــام مــن
الـ ـصـ ـح ــف املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ع ـ ـ ــدم ذك ــر
أسماء القضاة الذين يشتركون
فــي إص ــدار األح ـكــام القضائية
أو صورهم ،واالكتفاء بذكر رقم
ال ــدائ ــرة ال ـتــي أص ـ ــدرت الـحـكــم،
على أن تـكــون هــذه األح ـكــام قد
تم الحصول عليها من املحاكم
م ـم ـه ــورة ب ـخ ـتــم ط ـب ــق األصـ ــل،
وذلك حفاظًا على هيبة القضاء
ونزاهته والبعد عن كل ما يمس
مكانته.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ان ـه ــا
ت ـل ـقــت ك ـت ــاب ــًا م ــن وك ـي ــل وزارة
الـ ـع ــدل ع ـضــو امل ـج ـلــس األع ـلــى
للقضاء فــي شــأن مــا ينشر من
أحكام قضائية غير نهائية ،ما
يشكل خطرًا على رجال القضاء،
ويتنافى مــع األص ــول الواجبة
والتقاليد املرعية في القضاء.

