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الحكومة: اجتماعات مسائية مكثفة وإعالن تشكيل
»األعلى للبترول« و»سوق المال« خالل رمضان

مريم بندق
فيما تسود حالة من الترقب انتظارا للقرارات املتوقع 
اعتمادها بعد عودة س���مو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد كشفت مصادر وزارية ل� »األنباء« ان مجلس الوزراء 
سيعقد اجتماعات مسائية مكثفة خالل شهر رمضان املبارك 

لالنتهاء من حسم أغلب امللفات شبه اجلاهزة.
وعن أولوية هذه القضاي���ا التي على طاولة املجلس 

قالت املصادر: س���يتم إعالن التش���كيل اجلديد للمجلس 
األعلى للبترول بحس���ب الضواب���ط العديدة التي أهمها 
الشفافية واستبعاد أي مرشح تربطه مصلحة أو أخرى 
بالقطاع النفطي انطالقا من قناعة احلكومة بوأد الشبهات 

ومعاجلة تضارب املصالح.
وأضافت املصادر انه سيتم ايضا اعالن تشكيل هيئة 
سوق املال الى جانب حسم آلية متويل املشاريع التنموية، 

وما اذا كانت احلكومة ستؤيد عقد جلسة طارئة من عدمه مع 
حرص احلكومة على تنفيذ املشروعات اإلسكانية املطروحة 

حاليا والتي منها البيوت منخفضة التكاليف.
وأكدت املصادر ان املجلس يعمل ايضا خالل هذا الشهر 
على االنته���اء من أولويات القوانني التي س���تكون على 
بن���د أولويات احلكومة خالل دور االنعقاد املقبل ملجلس 

األمة.

رمضان اليوم.. عساكم من عواده
و»األنباء« معكم قبل اإلفطار

حمد العنزي
أعلنت هيئة الرؤية الش���رعية أمس ان اليوم 
األربعاء هو أول أيام شهر رمضان املبارك بعد أن 
ثبتت رؤية الهالل. ومبناسبة  قدوم الشهر الفضيل 
تتقدم »األنباء« الى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، وس���مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، ورئيس مجلس األمة جاس���م اخلرافي، 
وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والوزراء 
والنواب وعموم أبناء الشعب الكويتي واالخوة 
املقيمني بالتهاني بقدوم الشهر الفضيل، كما ندعو 
اهلل ان يرحم شهداءنا االبرار. وكعادتها في رمضان 
تصدر »األنباء« قبل االفطار طوال ايام الش���هر 

الفضيل.
جاء ذلك فيم���ا أعلنت العديد من الدول بينها 
اململكة العربية السعودية ومصر وتركيا وقطر 
واألردن وليبيا واإلمارات ولبنان واليمن اليوم أول 
ايام الشهر الفضيل، بينما أعلنت سلطنة عمان أن 

اخلميس هو اول ايام شهر رمضان املبارك.

مبارك عليكم الشهر وعساكم من عواده.
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