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سموه أكد خالل افتتاح القمة اخلليجية الـ39 بالرياض أنها زرعت بذور الفتنة والشقاق

األمير: أوقفوا احلمالت اإلعالمية الحتواء اخلالف اخلليجي
طلب سمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد - حفظه الله - من 
القمة اخلليجية وقــف التراشق 
ــي هــو أمـــر مستحق بني  ــالم اإلع
ــرأب  ــازة ل ــت ــة مم ــداي ــاء وب ــق األش
الصدع وعودة املياه إلى مجاريها.. 
التصعيد اإلعالمي لن يحقق أي 
أمر يفيد الــدول بل يعمق الفجوة 
ويزيد الكراهية.. العالقات بني 
الدول حتكمها املصالح املشتركة 

ودرء األخطار احمليطة.. 
شكراً ألمير اإلنسانية والسالم!

بني السطور

قال سمو أمير البالد الشيخ صباح 
ــد ، خـــالل كلمة الــكــويــت في  ــم األح
اجتماع الدورة الـ 39 للمجلس األعلى 
ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
انه انطالقا من احلرص على احلفاظ 
على وحدة املوقف اخلليجي وسعيا 
لتدارك األمــر في وضع حد للتدهور 
ــدة هــذا املوقف  ــذي نشهده في وح ال
وجتنبا ملصيٍر مجهول ملستقبل عملنا 
ـــى وقــف  ــو إل ــدع اخلــلــيــجــي فــإنــنــا ن
احلمالت اإلعالمية التي بلغت حدوداً 
مست قيمنا ومبادئنا وزرعــت بذور 
الفتنة والشقاق في صفوف أبنائنا 
وستدمر كل بناء أقمناه وكل صرح 

شيدناه .
واضاف سموه: إننا على ثقة أنكم 
تشاركونني الرأي بأهمية االستجابة 
لهذه الدعوة بوقف احلمالت اإلعالمية 
التي ستكون مدعاة ومقدمة لنا جميعا 
لتهيئة األجواء التي ستقود حتما إلى 
تعزيز الفرص بقدرتنا على احتواء 
أبعاد مما نعانيه اليوم من خــالف ، 
ونؤكد أن استمرار الصراع في اليمن 
يشكل تهديدا مباشرا لنا جميعا ونأمل 
كل التوفيق للمشاورات السياسية 

الدائرة اآلن في السويد .
ــن جــانــبــه اكـــد خـــادم احلــرمــني  م
الشريفني، امللك سلمان بن عبد العزيز، 
ضــرورة احلفاظ على كيان مجلس 

التعاون اخلليجي.

500 تاجر إقامة إلى النيابة العامة الصبيح حتيل 

جانب من توقيع مذكرة التفاهم بشأن البرنامج الوطني للعمل الالئق

»الطيران املدني«:  تشغيل 
»T4« كامل ملبنى الركاب

 أعلن رئيس اإلدارة العامة للطيران املدني الشيخ سلمان 
احلمود، امس تشغيل مبنى الركاب اجلديد )تي.4( بشكل كامل 

والذي مت تدشينه برعاية أميرية سامية في 4 يوليو املاضي.
ــاف احلمود في كلمته خــالل احتفالية أقيمت بهذه   وأض
املناسبة »جنحنا في اجتياز كل مراحل التشغيل التصاعدي 
التي بدأت بتاريخ 15 أغسطس املاضي حتى اكتملت املراحل 
التشغيلية بتاريخ 2 ديسمبر اجلاري في وقت قياسي ال يتعدى 

أربعة أشهر«.
وأعــرب عن شكره وتقديره لسمو أمير البالد وسمو ولي 
العهد على دعمهما غير احملدود لقطاع الطيران املدني احمللي ، 

منوها بدور سمو رئيس مجلس الوزراء 

»اجلهاز املركزي«: لم نتقدم 
بشكوى ضد الشاب »البدون«

ــزي ملعاجلة  ــرك أكــد اجلــهــاز امل
أوضـــــاع املــقــيــمــني بـــصـــورة غير 
قانونية ، ان القبض على الشخص 
ــذي أثيرت بشأنه ضجة أخيراً  ال
لم يكن نتيجة بالغ او شكوى من 

اجلهاز أو رئيسه.
وقــال اجلهاز في بيان صحافي 
انــه »لــوحــظ وجــود التباس لدى 
البعض حول الظروف واملالبسات 
التي أحاطت بهذا املــوضــوع ومن 
ثم فانه يود ان يوضح للرأي العام 
الكويتي احلقائق كما هي واالحداث 

كما جرت«. وقال ان احدى الصحف 
احمللية نشرت بتاريخ 28 نوفمبر 
2018 خبرا حتت عنوان مخطط 
داعــشــي الغتيال صالح الفضالة 
علما ان رئيس اجلهاز كان حينها في 
إجازة خارج البالد وعلم باملوضوع 

من الصحيفة كما علم به اجلميع«.
ــار البيان الــى انــه »لوحظ  واش
ـــك وجــــود حــمــلــة منسقة  بــعــد ذل

مغرضة قصد منها خلط االوراق .

اشـــارت وزيـــرة الــشــؤون االجتماعية والعمل 
ووزير الدولة للشؤون االقتصادية، هند الصبيح، 
خــالل تصريح صحافي، على هامش حفل توقيع 
مذكرة التفاهم بشأن البرنامج الوطني للعمل الالئق 
الى إحالة عدد من جتار اإلقامات إلى النيابة العامة 

ومن ثم إلى القضاء.
وأكــدت الصبيح صــدور أحكام قضائية بالفعل 
ضد ما يقارب 500 صاحب عمل، ومت توقيع عقوبات 
احلبس والغرامة على بعضهم حيث بلغت قيمة 
الغرامات ما يقارب مليوني دينار«، مشيرة إلى أن 
بعض هــذه األحكام مت االستئناف فيها والبعض 
اآلخر لم تشهد استئنافا، موضحة أن الوزارة تسير 
في درجات التقاضي في ظل القضاء الكويتي الشامخ 

ومستمرة في هذا النهج.
وذكـــرت أن التفتيش على الشركات املخالفة 
بالتعاون مع شركائنا في القطاع اخلاص وفي الدول 
املصدرة للعمالة لدولة الكويت من خالل أحكام هذا 
املوضوع ووضع حد للمكاتب التي تستغل العمال 

خارج وداخل البالد.

39 بالرياض قادة وممثلو دول مجلس التعاون خالل اجتماع الدورة الـ 
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النواف لـ»األمن العام« 
ومعرفي لـ»اجلنسية واإلقامة« 

والطراح وماضي إلى التقاعد
أصدر نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية الشيخ 
خالد اجلراح، قرارات نقل محدودة لعدد من الوكالء املساعدين 
تضمنت نقل وكيل وزارة الداخلية املساعد للجنسية وشؤون 
اإلقامة اللواء فيصل النواف الصباح، من منصبه وتعيينه 

وكيال مساعدا لشؤون األمن العام.
ونص القرار على نقل وكيل وزارة الداخلية املساعد للشؤون 
اإلدارية اللواء طالل معرفي، من منصبه وتعيينه وكيال مساعدا 

لشؤون اجلنسية واإلقامة.

»السكنية« توقف عدة شركات 
انتظارًا لتحقيقات »السيول«

ريا�س عواد

قالت املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية إن إيقاف الشركات على 
خلفية سيول مدينة صباح األحمد 
هو إجــراء احترازي وليس اتهاما، 
مؤكدة أنها بانتظار نتائج التحقيق 
ــة  ــدم ادان ــذا األمـــر، واكـــدت ع فــي ه
أي من الشركات التي مت إيقافها 
فــي قضية ســيــول مدينة صباح 
األحمد  ، وبانتظار نتائج التحقيق 
الذي تشرف عليه جلنة من خارج 

املؤسسة.

الـــى ذلـــك أعــلــنــت املــؤســســة ان 
إجمالي عــدد الطلبات اإلسكانية 
حتى نهاية شهر نوفمبر املاضي 
بلغ 98888 طلبا إسكانيا. وقال 
املتحدث الرسمي باسم املؤسسة 
ابراهيم الناشي في مؤمتر صحافي 
امــس إن عــدد املتقدمني للحصول 
على الرعاية السكنية خالل شهر 

سبتمبر املاضي بلغ 575 متقدما.
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