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نواب طالبوا اخلالد بالعمل وفق نهج مكافحة الفساد والدعوة للمصاحلة الوطنية

3 شيوخ جدد للوزارات السيادية

تشكيل الوزارة أشبه ما يكون باختيار فريق 
كرة القدم كل فرد له مهمة ودور في اخلطة.. ما 
رشح من قوائم ال زال دون الطموح املأمول.. 
املرحلة القادمة حتتاج إلى رجال دولة قادرين 
على تنفيذ اخلطط الطموحة ومكافحة الفساد 
بكل أنواعه من سرقة املاليني إلى الغياب عن 
العمل بأعذار طبية واهية.. ما الفرق بني العمل 
فــي البنوك والــشــركــات والعمل احلكومي؟ 
وجــود نظام عــادل ينصف الــقــادر ويكشف 

املتالعب هو احلل!

بني السطور

�صمري خ�رض وريا�س عواد

ــوزراء  سمو الشيخ  بخطى حثيثة يبدأ رئيس مجلس ال
صباح اخلالد عمله ، سعيا إلجناز التشكيل احلكومي املرتقب 

في أسرع وقت ممكن .
وفي هذا السياق أشارت مصادر مطلعة إلى أن التعديل 
الوزاري املرتقب سيكون محدوداً حيث يشمل خمسة وزراء 
على األكثر، وهم وزراء اخلارجية والدفاع والداخلية واملالية 
والتجارة، مؤكدة ترشيح ثالث شيوخ للوزارات السيادية 
الثالثة.   وقالت املصادر أن أمــر وزراء التربية واإلعــالم 
والشؤون واألوقاف والصحة والعدل وشؤون مجلس األمة 
وشؤون مجلس الــوزراء والنفط ، حسم بنسبة كبيرة ، إال 
أن البحث ما زال جاريا عن أسماء جديدة لوزارات األشغال 

واإلسكان واملالية والتجارة .
في هذا السياق قال النائب احلميدي السبيعي: ال خيار 
حلكومة الشيخ  صباح اخلالد إال بالعمل وفق نهج يقوم 
على مكافحة الفساد وحتسني الوضع اإلقتصادي واملعيشي 
للمواطنني وتقوية اجلبهة الداخلية من خــالل املصاحلة 

الوطنية الشاملة

مؤكدًا أن اململكة ال تنشد احلرب

خادم احلرمني إليران: تخلوا عن التخريب والتوسع
قــال خــادم احلــرمــني الشريفني، 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: 
نأمل أن يختارالنظام اإليراني جانب 
احلكمة وأن يــدرك أنــه ال سبيل له 
لتجاوز املــوقــف الــدولــي الرافض 
ملمارساته إال بترك فكره التوسعي 

والتخريبي .
وأشـــار إلــى أن اململكة ال تنشد 
احلــرب ألن يدها التي كانت دوما 
ممتدة للسالم، وهــي أسمى من أن 
تلحق الضرر بأحد إال أنها على أهبة 
االستعداد للدفاع عن شعبها بكل 

حزم ضد أي عدوان.

ولفت إلى أنه على النظام اإليراني 
أن يدرك أنه أمام خيارات جدية وأن 
لكل خيار تبعات سيتحمل نتائجها، 
وأن اململكة عــانــت مــن سياسات 
وممــــارســــات الــنــظــام اإليـــرانـــي 

ووكالئه.
ـــني إن الــســيــاســة النفطية  وب
للمملكة تستهدف استقرار أسواق 
النفط العاملية، وتــخــدم املنتجني 
واملستهلكني على الــســواء، مجددا 
التأكيد على أن أسلحة إيرانية 
استخدمت في الهجمات على منشآت 

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيزأرامكو.

البحري عاد للكويت 
12 سنة في  بعد 

سجون أميركا
وصــل عصر أمــس املــواطــن ياسر 
البحري إلــى الكويت بعد 12عاما 

قضاها في سجون الواليات املتحدة.
وأعلن يــوم أمــس األول أنــه أنهى 
ــراءات سفره في مطار تاالهاسي  إج
عائدا إلى الكويت. ووصــل البحري 
الساعة الثالثة من عصر أمــس عن 
طريق مطار الكويت مبنى  T4، يرافقه 
القنصل العام للكويت في نيويورك 
حمد الهزمي واثنان من ضباط الهجرة 

من الواليات املتحدة.

 15 تركيا ترحل 
داعشيًا إلى بلدانهم

قالت وسائل اعــالم تركية أمس ان 
السلطات قامت بترحيل 15 أجنبيا 
ينتمون لتنظيم داعش معتقلني لديها 
الــى بلدانهم. وقالت وكالة أناضول 
ان عناصر داعــش الذين مت ترحيلهم 
فــي الــفــتــرة مــا بــني 11 و19 نوفمبر 
اجلاري بينهم عشرة أملان وهولنديان 
باإلضافة إلى ثالثة يحملون اجلنسيات 

الدمناركية والبريطانية واألمريكية.

5 زوارق  »اإلطفاء«: 
جديدة للبحث واإلنقاذ

دشنت االدارة العامة االطفاء الكويتية أمس دفعة 
جديدة من زوارق البحرية مت تزويدها بأحدث األجهزة 
واملــعــدات مالحية املتطورة لتسهيل عمليات البحث 

واإلنقاذ حلماية األرواح واملمتلكات.

»املالية البرملانية« أكدت التفاف بعض اجلهات على القانون

  2019/2018 21.8 مليار دينار مصروفات  
ناقشت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي 
خــالل اجتماعها امــس اإلطـــار الــعــام للحساب 
اخلتامي لإلدارة املالية للدولة عن السنة املالية 
املنتهية 2018/2019، واسمتعت إلى عرض 
مرئي من وزارة املالية حــول أبــرز مالمح هذا 

احلساب.

ــــح رئــيــس الــلــجــنــة الــنــائــب عــدنــان  وأوض
عبدالصمد في تصريح صحافي أن املرتبات وما 
في حكمها تشكل النسبة الكبرى من املصروفات 

الفعلية بواقع 11.4 مليار دينار.
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