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60 باملئة نسبة التغيير في احلكومة

إذا صدقت األخبار عن التشكيل اجلديد للوزارة 
والذي مت التغيير فيه بنسبة 60 باملئة فتلك بشارة، 
خاصة أن معظم األس��م��اء اجل��دي��دة من الشباب.. 
م��ن امل��ؤك��د ان ال���وزارة اجل��دي��دة ستنجح إذا كان 
مشروعها إصالحيا ويسعى إلى القفز على احلواجز 
التي تواجه التنمية.. حطوا خطة واضحة وقابلة 
للتطبيق وحتركوا على تنفيذها أما إذا انشغلتم في 
الردود على أعضاء املجلس »الدايخ« والساعني وراء 

مصاحلهم وأولوياتهم املختلة..
 فال طبنا وال غدا الشر.

بني السطور

ربيع �صكر

علمت ال��وس��ط م��ن م��ص��ادره��ا أن سمو رئيس مجلس 
ال���وزراء قد استقر على التشكيل ال���وزاري اجلديد، الذي 
سيؤدي اليمني الدستورية اليوم االثنني أمام صاحب السمو 

أمير البالد  الشيخ صباح األحمد.
ووقع االختيار على الشيخ ناصر صباح األحمد - النائب 
األول لرئيس مجلس ال��وزراء وزير الدفاع فيما مت اختيار 
الشيخ صباح اخلالد - نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير 
اخلارجية والشيخ خالد اجل��راح - نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الداخلية.
كما مت اختيار أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ونايف احلجرف وزيرا 
للمالية وبخيت الرشيدي وزيرا للنفط والكهرباء وحسام 
الرومي وزي��را لألشغال والبلدية وحامد العازمي، وزير 

التربية والتعليم العالي، وعادل اجلارالله 

والــــــعــــــبــــــدالــــــلــــــه اخلـــــــــالـــــــــد  وخـــــــــــــــــروج  لـــــــلـــــــدفـــــــاع  ووزيــــــــــــــــــــرا  أول  نــــــائــــــبــــــا  األحـــــــــمـــــــــد  صــــــــبــــــــاح  نــــــــاصــــــــر  الــــــشــــــيــــــخ  دخـــــــــــــــول 

أكد أنه سيناضل ضد القرار األميركي

أردوغان: إسرائيل دولة إرهابية تقتل األطفال

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان متحدثاً

ملد خط أنابيب جديد

50 مليون قدم من  استيراد 
الغاز العراقي كمرحلة أولى 
أعلن وزي��ر النفط ووزيرالكهرباء وامل��اء عصام امل��رزوق 
االتفاق مع العراق على استيراد 50 مليون ق��دم مكعبة من 
الغاز كمرحلة أولى لتصل فيما بعد إلى 200 مليون قدم يوميا 
ملدة 10 سنوات، موضحا أن اجلانب العراقي وعد بزيادة تلك 

الكميات الحقا.
وأوض���ح امل���رزوق ف��ي تصريح للصحافيني على هامش 
االجتماع ال�99 ملجلس وزراء منظمة األقطار العربية املصدرة 
للبترول )أواب��ك( أمس األحد أن الكويت في املراحل النهائية 
العتماد أسعار الغاز املستورد من العراق، مبينا أن استيراده 
لن يكون بشكل ف��وري وإمن��ا سيكون هناك ترتيبات ملد خط 
أنابيب جديد. وأضاف أن اخلط احلالي قدمي نوعا ما وسيتم 
جتديده وبناء مرافق لتنقية الغاز قبل دخوله إلى منظومة 

الغاز الكويتية.

لتحقيق الرؤية األميرية بتحويل الكويت إلى مركز مالي عاملي

آلية جديدة الختيار مشاريع 
اخلطة التنموية 

قال األمني العام للمجلس لألعلى 
للتخطيط والتنمية الدكتور خالد 
مهدي ان األم��ان��ة بصدد استخدام 
آلية جديدة الختيار مشاريع خطة 
التنمية بهدف حتسني صنع القرار 

في حتديد واختيار تلك املشاريع.
وأض��اف مهدي في كلمته خالل 
ورش��ة عمل نظمتها األم��ان��ة أمس 
األح��د بالتنسيق مع وزارة املالية 
والهيئة ال��ع��ام��ة للصناعة حول 
)دراس����ات اجل���دوى املتعلقة في 
املشاريع احلكومية( ان تلك اآللية 
ستتيح اخ��ت��ي��ار امل��ش��اري��ع ذات 
العوائد االقتصادية مما سيحقق 

الرؤية األميرية السامية بتحويل 
دول����ة ال��ك��وي��ت ال���ى م��رك��ز مالي 

وجتاري.
وأوضح ان هذه اآللية تتمثل في 
استخدام أح��د األنظمة والبرامج 
املستخدمة على مستوى العالم 
مبينا ان الورشة ستساهم في إعداد 
طاقم مدرب على استخدام برنامج 
)كومفار( في إعداد وادخال مشاريع 
خطة التنمية ليتسنى لهم تدريب 
الكوادر املعنية في قطاع التخطيط 
وامل��ت��اب��ع��ة ب��االم��ان��ة واجل��ه��ات 

احلكومية األخرى.

وصف الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغ����ان أم��س اسرائيل 
ب��ان��ه��ا »دول����ة اره��اب��ي��ة تقتل 
االطفال«، مؤكدا انه »سيناضل 
بكل السبل« ضد اعتراف الواليات 
املتحدة بالقدس عاصمة للدولة 

العبرية.
وق���ال اردوغ�����ان ف��ي خطاب 
ن��اري ف��ي س��ي��واس )وس���ط( ان 
»فلسطني ضحية بريئة )...( اما 
اسرائيل فهي دولة ارهابية، نعم، 
ارهابية«، مضيفا »لن ندع القدس 

حتت رحمة دولة تقتل االطفال«.
ويأتي موقف اردوغ���ان بعد 
ايام من اعتراف الرئيس االميركي 
دونالد ترامب بالقدس عاصمة 
السرائيل، االم��ر ال��ذي ن��ددت به 

انقرة بشدة.

العراق يواجه حتديات ضخمة بعد 
دحر تنظيم »داعش« 
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نحو  الشباب  مسيرة  الصباح:  الزين 
اإلصـــــاح واملــعــرفــة تــتــعــزز بــــاألداء 

اجليد
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البورصة تستعد لتقسيم السوق

23 من ربيع األول 1439 ه�/ 11 من ديسمبر  2017 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3081 االثــــنــــن

مقتل خبير صواريخ إيراني في قصف للتحالف باليمن
قالت مصادر امنية مبقتل حسني خسروي، 
خبير الصواريخ اإليراني، في قصف طائرات 
ال��ت��ح��ال��ف أم���س داخ���ل م��دي��ري��ة أرح���ب في 

صنعاء، بحسب ما ذكرت قناة العربية أمس.
ووصلت ق��وات اجليش اليمني إل��ى ثالث 
مديريات محافظة احلديدة غرب البالد، في ظل 

استمرار التقدم امليداني الالفت واالستراتيجي 
لليوم الثالث على التوالي، بإسناد مكثف من 
مقاتالت التحالف العربي بقيادة السعودية، 
على وق��ع ت��ه��اٍو متسارع مليليشيا احلوثي 

االنقالبية.
وأكدت وكالة األنباء اليمنية الرسمية، في 

وقت متأخر من مساء السبت، أنه مت السيطرة 
على مثلث “حيس اخلوخة”، وب��دء الدخول 
إلى مديرية التحيتا ثالث مديريات محافظة 
احلديدة التي تصل إليها قوات اجليش اليمني.

السويط: وفق تسريبات أسماء الوزراء الحظنا أن الشني متسكوا فيه.. والزين استبعدوه

 نواب يتوعدون احلكومة اجلديدة في جلسة القسم

»تصوير: محمد صابر« عدد من أعضاء مجلس األمة وأهالي احملبوسني خالل وقفة تضامنية أمس 

توعد ع��دد من ن��واب مجلس 
األم������ة احل���ك���وم���ة اجل���دي���دة 
بالتصعيد خ��الل جلسة حلف 
اليمني الدستورية بسبب عدم 
ح��ض��وره��ا اجل��ل��س��ة اخل��اص��ة 
باملصاحلة الوطنية والتضامن 
م����ع ن�������واب م���ج���ل���س األم����ة 

احملبوسني.
وخالل وقفة تضامنية شارك 
ف��ي��ه��ا ع���دد م��ن ن����واب مجلس 
األم��ة أم��س، فقد ق��ال النائب د. 
عبدالكرمي الكندري ان النواب 
متضامنون وم��س��ت��م��رون في 
متابعة قضية احملكومني من 
الزمالء النواب والشباب الوطني 

حتى النهاية.
من جانبه، قال النائب  حمدان 
العازمي: نحيي ه��ذا احلضور 
ونعدكم بعد التخلي عن الزمالء 
النواب والشباب فدخول املجلس 

لم يكن بدافع اجلرمية.
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