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مجلس الوزراء: قلقون من اتهامات متس سمعة األشخاص والقضاء

وزير اإلسكان عرض خطته حلل القضية أمام اللجنة البرملانية.. وانتهاء املشاريع اجلديدة عام 2024 
والنصف يعلن عن 10 آالف وحدة توزع خالل السنة املالية احلالية

العبداهلل: من ميتلك معلومات حول املال العام فليقدمها جلهات التحقيق

104 آالف وحدة سكنية مستقبلية
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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله وزير اخلارجية القطري د.خالد بن محمد العطية
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك والشيخ سلمان احلمود والشيخ محمد العبداهلل مع قيادات جمعية االصالح 

االجتماعي خالل افتتاح معرض الكتاب االسالمي

املشاريع اإلسكانية احلالية واملستقبلية التي ستنفذها مؤسسة الرعاية السكنية في املستقبل

سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان 
بدر السهيل

عرض وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان ياسر ابل أمام اللجنة 
اإلسكانية البرملانية أمس خطة 
احلكومة احلالية واملستقبلية 
إلنه����اء القضي����ة االس����كانية 
والقضاء على الطلبات املتراكمة. 
وكان الالفت خالل عرض الوزير 
ابل احتواء اخلطة اإلس����كانية 
احلكومي����ة عل����ى مش����اريع 
مستقبلية حتتوي على 104 آالف 
و625 وحدة سكنية. وأوضحت 
خطة ابل ان التوزيعات ستنتهي 
في ع����ام 2024، وورد باخلطة 
في جدولها الزمني بداية تنفيذ 
املشاريع منذ عام 2003. وقال 
الوزير في مؤمتر صحافي عقده 
ان حل القضية اإلسكانية يكمن 
في عدد الوحدات املنجزة والتي 
يجب أال تقل عن 12 ألف وحدة 

سنويا.
من جانبه، قال مقرر اللجنة 
النائب راكان النصف انه سيتم 
توزيع 10 آالف و748 وحدة خالل 

السنة املالية احلالية.
التفاصيل ص19 ٭

العطية: االختالف اخلليجي انتهى واألمر متروك 
للدول املعنية لتوجيه سفرائها للعودة إلى الدوحة

أسامة دياب

اك����د النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد ان قادة 
دول مجلس التعاون أشد حرصا على متاسك 
الكيان اخلليجي الذي ميثل الرافد األساسي 

للعمل العربي املشترك.
من جهته، اكد وزي����ر اخلارجية القطري 
د.خالد بن محمد العطي����ة ان بيان الرياض 
أنهى االختالف اخلليجي، واألمر اصبح متروكا 
للدول املعنية لتوجيه س����فرائها للعودة الى 
الدوحة، مشيرا الى ان االشقاء في دول مجلس 

 التعاون توصلوا إلى تفاهمات عبر عنها البيان، 
وال تنازالت من أي طرف من األطراف، مشيرا 
الى ان االختالفات واردة في محيط األس����رة 
اخلليجية لكنها ال ميكن ان تؤدي الى القطيعة، 
مشددا على ان صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد كان فعال راعيا لتقريب وجهات 

النظر.
وعلى الصعيد املصري اشار العطية الى ان 
قطر حريصة على استقرار مصر وازدهارها 
وس����تدعم اختي����ارات الش����عب املصري في 

االنتخابات املقبلة.
التفاصيل ص11 ٭

رشا الرومي

آالء خليفة

أكدت رئيسة مجلس ادارة 
مؤسسة اخلطوط اجلوية 

الكويتية رش���ا الرومي في 
تصري���ح لها ان العمل جار 
على تنظيم الهيكل الداخلي 
اننا  للمؤسس���ة، وقال���ت: 
ننطلق من خالل خطة شفافة 
وواضحة حسب االحتياجات 

املطلوبة كإدارة. 
وأش���ارت الروم���ي الى 
انه توجد حاليا مبؤسس���ة 
الكويتية  اخلطوط اجلوية 
س���يدة قائ���دة »كاب���ن«، 
مؤك���دة ان املج���ال مفتوح 
الطيران  للطالبات لدراسة 
وااللتحاق باخلطوط اجلوية 

الكويتية. 
وأضافت ان املؤسس���ة 
تعمل على حتديث أسطولها 
من خالل استئجار وشراء 

طائرات جديدة، موضحة ان 
اجمالي الطائرات التي سيتم 
استئجارها 12 طائرة جديدة، 
كما سيتم شراء 25 طائرة 
جديدة بحلول 2019. وهناك 
طائرتان من املس���تأجرات 
ستدخالن اخلدمة في ديسمبر 

املقبل. 
وكش���فت الروم���ي عن 
حصول املؤسسة على سبع 
جنوم في تصنيف اشتراطات 
السالمة مؤخرا، مؤكدة انه 
ال ميكن ألي طائرة ان حتلق 
اال بع���د احلصول على اذن 
من جميع اجلهات املختصة، 
حيث تقوم املؤسسة بأعمال 
الدرجات  الصيانة بأعل���ى 

لتحقيق األمان ألسطولها.

الشيخ د.محمد الصباح

محمد الصباح: 
آن األوان النتقال
مجلس التعاون 

إلى حتالف 
كونفيدرالي

الفراغ الرئاسي يطل على لبنان..  وبكركي لقمة »روحية - سياسية«  عاجلة

أسامة أبوالسعود

شدد وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ محمد 
العب���داهلل على ان »من لديه 
معلوم���ة بالتعدي على املال 
العام فهو ملزم بالتوجه الى 
التحقي���ق وان يدلي  جهات 
مبا لديه من بيانات«. وعبر � 
خالل افتتاح معرض الكتاب 
اإلس���المي بجمعية اإلصالح 
االجتماعي � عن اس���تغرابه 
من اي ش���خص يدعي العلم 
واملعرفة بالقانون والدستور 
ويعلن ان لديه معلومات وأدلة 
 سواء تش���كل شبهة جرمية
أو بيانات تعتبر تعديا على 
املال العام وال يقدم ذلك جلهات 
التحقيق. وكان مجلس الوزراء 
 قد عبر امس عن بالغ القلق ازاء
ما تتداوله وس���ائل االعالم 
ومواقع التواصل االجتماعي 
املختلفة من اتهامات مرسلة 
واساءات ومس���اس بسمعة 
األشخاص، وخاصة بعد ان 
طالت السلطة القضائية. وقال 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ محمد العبداهلل 

في بيان: »عبر مجلس الوزراء 
 عن بالغ االستياء والقلق ازاء
ما تتداوله وس���ائل االعالم 
ومواقع التواصل االجتماعي 
املختلفة من اتهامات مرسلة 
واساءات ومس���اس بسمعة 
االشخاص وهو ما يجافي القيم 

واملبادئ وتعاليم ديننا احلنيف 
والقيم واملبادئ الفاضلة التي 
جبل عليها املجتمع الكويتي 
األصيل ويخالف ما نصت عليه 

القوانني السارية«.

التفاصيل ص13 و45 ٭

أكدت أن املجال مفتوح للطالبات لدراسة الطيران

الرومي: سيدة »كابنت« ضمن طاقم »الكويتية«
والعمل جارٍ لتنظيم الهيكل الداخلي للمؤسسة
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االتهامات املرسلة 
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