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 البحرين: تعديل وزاري.. وخفض األقساط اإلسكانية ٢٥٪ 
 المعارض مشيمع يعود إلى المنامة ويشدد على الوحدة الوطنية.. والبنك المركزي ينفي هروب رؤوس األموال 

  املنامــــة ـ  بنا  ـ وكاالت: أصدر 
العاهل البحرينـــي امللك حمد بن 
عيســـى آل خليفة امس مرسوما 
ملكيا بتعديل وتعيينات وزارية، 
مت مبوجبه تعيني كل من: د.مجيد 
بن محسن العلوي وزيرا لإلسكان 
ود.عبداحلسني بن علي ميرزا وزيرا 
للطاقة، ود.نزار بن صادق البحارنة 
وزيرا للصحة، وجميل بن محمد 
حميدان وزيرا للعمل، وكمال بن 
احمد محمد وزيرا لشؤون مجلس 
الوزراء. كما أســـند لوزير الطاقة 
د.عبد احلســـني بن علـــي ميرزا 
مسؤولية اإلشـــراف على شؤون 

النفط والكهرباء واملاء.
البحريني  العاهـــل  قـــام    كما 
بتخفيـــض األقســـاط الشـــهرية 
للمستفيدين من املشاريع اإلسكانية 
بنسبة ٢٥٪ والذي يستفيد منها 
٣٥٫٨٧٨ أسرة بحرينية، كما كلف 
امللك وزير اإلسكان اجلديد بإعداد 
البرامج واملخططات للمشـــاريع 
اإلسكانية القادمة تلبية الحتياجات 
املواطنني وتوفير السكن املناسب 
لهم في جميـــع محافظات اململكة 

وبأسرع وقت.
  من جهته، أعرب رشــــيد املعراج 
محافظ مصــــرف البحرين املركزي 
عن أمله فــــي أن متضي بالده قدما 
في إصــــدار مزمع لســــندات بقيمة 
مليار دوالر. وأضاف أنه لم يلحظ 
أي هروب كبير لرؤوس األموال بعد 
خروج محتجني إلى الشوارع األسبوع 
املاضي، وقال املعراج «حتى اآلن ال 
يوجد مؤشر على هروب كبير لرؤوس 

األموال من اجلزيرة».
  وقال البنــــك املركزي البحريني 
إن النظــــام املصرفي يعمل بصورة 
طبيعية، وتعهــــد بتقدمي كل الدعم 
الالزم لتسهيل العمليات املصرفية في 
البالد التي يوجد بها صناديق استثمار 
بقيمة عشرة مليارات دوالر. وقبل 
اندالع االحتجاجات كانت احلكومة 
تخطط إلصدار سندات بحلول نهاية 
مارس لتغطية عجــــز في امليزانية 
ناجم عن ارتفاع اإلنفاق على البنود 
االجتماعيــــة بهدف احتواء الغضب 
الشــــعبي. وأكد املعراج أن «اخلطة 
مازالت قائمة، أعتقد أن علينا حتديد 
وقتها بطريقة تتيح لنا دخول السوق 

مبستوى معقول من الفائدة».
  وقال املعراج «ستكون هناك بعض 
الزيادة في اإلنفاق، وفي املقابل نتوقع 
ارتفاع اإليرادات بفضل صعود أسعار 
النفط، هذا قد يعوض بعض اإلنفاق 
اإلضافي الذي ســــنقدمه». وأشــــار 
املعراج إلى أن البنك املركزي سيبقي 
على سياسة أسعار الفائدة كما هي في 
الوقت الراهن، ومازال يتوقع أن يحقق 
االقتصاد البحريني منوا من ٤ إلى 
٥٪ هذا العام، وأضاف أن من السابق 

ألوانه تقدير آثار االضطرابات.
  في غضون ذلك عــــاد املعارض 
الشــــيعي املتشدد حســــن مشيمع 
وصل إلى البحرين من منفاه أمس 
ولــــم يتعرض ألي اعتقال في مطار 
املنامــــة. وقد توجه مشــــيمع فورا 
الى منزله بعدما اســــتقبله عدد من 
مناصريه بحســــب ما أفاد مراســــل 
وكالة فرانس برس. وقال مشيمع في 
منزله «أشدد على الوحدة الوطنية». 
وأضاف «أعتقد ان األولوية اآلن هي 
ان جتلس املعارضة معه إضافة الى 
الشباب املعتصمني عند دوار اللؤلؤة 
للتباحــــث حول ســــقف املطالب». 

وتابع «البد ان تكون هناك مطالب 
تتناسب مع التضحيات التي قدمها 
الشعب (...) وليس من الصواب ان 
يتحدث كل بلغته». وكانت السلطات 
اللبنانية أوقفت مشيمع خالل عودته 

الى بالده.
  ومــــن جهة أخــــرى، أعلن نواب 
املعارضة أمس أن املعارضة ال تزال 
تنتظر «التفاصيل والتوضيحات» 
املتعلقــــة باحلــــوار الــــذي تدعــــو 
احلكومة إليه قبــــل حتديد موقفها 
النهائي منه.  وقال النائب مطر مطر 
لوكالــــة «فرانس بــــرس»: «لم يبدأ 
احلوار بعــــد الن احلكومة لم حتدد 
مبادرتها حيال اإلصالح السياسي». 
وأضاف مطر املنتمــــي إلى جمعية 
الوفاق الوطني اإلســــالمية (التيار 
الشيعي الرئيسي) «ننتظر مبادرة 
من ولي العهد األمير سلمان لتحديد 
إذا  مدى اإلصالحات املطروحة وما 
كانت احلكومة متلك اإلرادة الفعلية 
لتنفيذهــــا».  وتابع «هدفنا واضح: 
نريد حكومة منتخبة، ونريد ان يكتب 
الناس دستورهم بانفسهم من خالل 

مجلس منتخب». 

 عواصم ـ وكاالت: كشــــف تقرير سري 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية انها حصلت 
على معلومات جديدة حول البرنامج النووي 

املثير للجدل اليران.
الذرية  الدولية للطاقة  الوكالة    وتشير 
في هذا التقرير الى ان ايران التزال ترفض 
«احلديث عن عدد من املسائل الهامة املرتبطة 
باألبعاد العســــكرية احملتملــــة لبرنامجها 
النووي». واضاف التقرير «ثمة معلومات 
اضافية استرعت اهتمام الوكالة في أغسطس 
٢٠٠٨، فضال عــــن معلومات جديدة وردت 
مؤخرا» اثارت «هواجس جديدة». وتابعت 
الوثيقة ان «ايران ال تناقش مع الوكالة في 
مسائل مرتبطة باالدعاءات حول التطوير 
لــــرؤوس نوويــــة لبرنامجها  املفتــــرض 
الصاروخي». وفي الوثيقة ايضا ان ايران 
ابلغت الوكالة أنها تعتزم تفريغ وقود نووي 
من مفاعل بوشهر. وهو ما اعتبرته صحيفة 

«نيويورك تاميز» دليال على انتكاسة كبيرة 
للتقدم الذي حققته في املجال النووي.

  ونقلت الصحيفة عن علماء نووين إن هذا 
املفاعل قد يشكل حرجا إليران بعد اضطرار 

املهندسني نزع ١٦٣ قضيب وقود منه.
  وكان التقرير الصادر عن الوكالة الدولية 
أمس األول قد أوضح أن إيران «أبلغتها أنها 
ستضطر لتفريغ مجمعات الوقود» من قلب 
مفاعل بوشهر النووي الذي بنته روسيا.

  وقالت الصحيفة إن اإلعالن اإليراني قد 
يكون مؤشرا لـ «انتكاسة كبيرة» في التقدم 
الذي حققته إيران التي كانت تروج للمفاعل 
على أنه دليل على نواياها النووية السلمية. 
وقال العلماء إن العطل الذي دفع إيران إلى 
تفريغ املفاعل قد يعزى إلى مسائل بسيطة 
تتعلق بالسالمة أو مشاكل تشغيلية جدية 

أو قد تؤدي إلى إنهاء عمل املفاعل.
  فقد قال العالم ديڤيد لوكابوم إن تفريغ 

مفاعل حديــــث من الوقود «ليس أمرا غير 
مسبوق ولكنه ال يحدث كل يوم».

  بينما قــــال رئيس معهد العلوم واألمن 
وحقوق اإلنسان ديڤيد أولبرايت إن عملية 
التفريغ «تطرح تساؤالت حول ما إذا كانت 
إيران قادرة على تشغيل مفاعل نووي» قائال 
إن املفاعالت املماثلة قد تؤدي إلى حوادث 

مثل حادث تشرنوبيل.
  من جهتها أكدت طهران ما جاء في الوثيقة 
وأعلن مندوبها لدى الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية علي اصغر سلطانية أمس ان بالده 
ستضطر الى افراغ مفاعل بوشهر النووي 

من الوقود السباب «تقنية»
  بعدما كان من املفترض ان يبدأ بإنتاج 
الكهرباء فــــي ابريل، وفق ما اوردت وكالة 
االنباء الطالبية االيرانية. وقال سلطانية 
انه «عمال بتوصيات روسيا املكلفة باجناز 
مفاعل بوشهر النووي، سيتم تفريغ الوقود 

من قلب (املفاعل) لفترة من الوقت الجراء 
اختبارات وعمليات فنية».

  وإذ لم يكشــــف اي توضيحات اضافية 
حول هذه االسباب «الفنية» وال املدة التي 
ستســــتغرقها العملية، رفــــض ماجاء في 
تقرير الوكالة عن الهواجس اجلديدة» حول 

برنامجها النووي املثير للجدل.
  وقال سلطانية إن «النقطة املهمة هي ان 
التقرير الكامل واملفصل (للوكالة الدولية) 
حول كل انشطتنا النووية يثبت انها حتت 
االشراف التام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وأنها ال تنحرف نحــــو اهداف محظورة». 
وأضاف «للمرة السادسة والعشرين، اكدت 
الوكالة الدولية الطبيعة السلمية لبرنامجنا 
النووي». كما نفى أن تكون طهران تطور 
أسلحة نووية وجدد التأكيد على أن تقرير 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد الطبيعة 

السلمية لبرنامج إيران النووي. 

 اليمن: شيوخ أكبر قبيلتين يوجهون صفعة للرئيس وينضمون للمحتجين

 «بوشهر» يواجه انتكاسة كبيرة وطهران تفرغ الوقود النووي منه

البرملان  اإلعالمي لنائب رئيس 
اليمنـــي حميـــر االحمـــر بيانا 
اتهـــم فيه جهاز  صحافيا امس 
األمن القومي الذي يشرف عليه 
جنل األخ الشقيق للرئيس اليمني 
عمار صالح مبحاولـــة اغتياله 
مع أخيه حميد االحمر وعدد من 

الشخصيات اليمنية.
  وقـــال املكتـــب اإلعالمي في 
بيان صحافي إن أفراد حراسته 
القبض على  إلقـــاء  متكنوا من 
سيارة أجرة على متنها مجموعة 
لألمن القومي تقوم بأعمال الرصد 
واملراقبة للمنازل وبحوزنها صور 
وخرائط تفصيلية جوية ملنازل 

بعض قيادات املعارضة. 

الوطنيـــة» فيمـــا اتهمت وزارة 
الشـــيخ األحمر  أبناء  الداخلية 
بإطالق الرصـــاص على مدنيني 
اثنني واختطاف آخر. ونقلت وكالة 
االنباء اليمنية الرسمية عن مصدر 
مســـؤول بوزارة الداخلية قوله 
«قام الشيخ حميد األحمر وأخوه 
الشيخ حمير األحمر نائب رئيس 
البرملان بإصابة مواطنني برصاص 

مرافقيهما بصنعاء».
  وأكد املصدر ان عددا من مرافقي 
األخوين حميـــد وحمير األحمر 
أطلقوا النار على مواطنني بالقرب 
من مطعم احللوانـــي بصنعاء 

ألسباب مازالت غامضة.
  مـــن جانبـــه اصـــدر املكتب 

عشرة جرحى، كما قال مسؤول 
في املستشفى.

  وأخيرا، ذكر مصدر طبي في 
املستشفى نفسه ان نائب مدير 
عام مؤسســـة الكهرباء في عدن 
سالم باشطح اصيب اصابة قاتلة 
برصاصة اطلقهـــا قناص، لدى 

وجوده امام منزله.
  علـــى صعيـــد التصدعـــات 
اتهم نائب رئيس  السياســـية، 
البرملان الشـــيخ حمير عبداهللا 
األحمـــر أمـــس األمـــن القومي 
(املخابرات) مبحاولـــة اغتيال 
أخيه الشيخ حميد األحمر الذي 
ينادي مبحاكمـــة الرئيس علي 
عبداهللا صالح بتهمة «اخليانة 

اربعة قتلى و٤٠ جريحا برصاص 
الشرطة خالل تفريق التظاهرات، 

كما اعلنت مصادر طبية امس.
  وأضافت املصادر ان املتظاهر 
محمـــد احمد صالـــح (١٧ عاما) 
الذي اصيب بعـــد ظهر اجلمعة 
برصاص الشرطة قد توفي في 
املستشـــفى، وان ٣٠ آخرين قد 

اصيبوا بجروح.
  وأكد مصدر استشفائي ايضا 
خالل الليل تصريحات شهود عيان 
حول وفاة متظاهر آخر لم تكشف 

هويته لدى تفريق تظاهرة.
  ونقلت جثة قتيل آخر هو هايل 
وليد (٢١ عاما) الى مستشـــفى 
النقيـــب الذي نقـــل اليه ايضا 

 صنعاءـ  أ.ف.پ: وجه شيوخ 
من قبيلتي حاشد وباكيل اليمنيتني 
صفعة لنظام الرئيس علي عبداهللا 
صالح بإعالنهم في مهرجان في 
عمران أمس انضمامهم الى احلركة 
االحتجاجية املطالبة بإســـقاط 
نظامه، بحسب ما افادت مصادر 

قبلية وكالة فرانس برس.
   وقال حسني عبداهللا االحمر، 
احد قادة حاشد التي تعتبر اقوى 
قبائل اليمن وينتمي صالح الى 
فرع من فروعها التسعة «اعلن 
اســـتقالتي من حـــزب املؤمتر 
الشـــعبي العام احلاكـــم» الذي 
يقوده الرئيس اليمني. واضاف 
امـــام اآلالف من املشـــاركني في 
املهرجان وبينهم شيوخ كبار من 
قبيلة باكيل التـــي تعتبر ثاني 
اقوى القبائـــل اليمنية واكبرها 
ان استقالته جاءت نتيجة «قمع 
املسيرات واالحتجاجات السلمية 

في تعز وعدن وصنعاء».
  وذكـــرت املصادر القبلية في 
عمران شـــمال صنعاء ان اعالن 
الهتافات املطالبة  االحمر اشعل 
بإسقاط النظام وسط املشاركني 
الذيـــن حمـــل عدد كبيـــر منهم 
الســـالح، وبينها «الشعب يريد 

اسقاط النظام».
اتهم مصدر    من جهة أخرى، 
أمني مسؤول مبحافظة «عدن» 
جنـــوب اليمـــن املســـيرة التي 
نظمتها أحزاب اللقاء املشـــترك 
املعارضـــة، ومعهـــم عـــدد من 
العناصر االنفصالية املرتدة عن 
الوحدة أمس األول مبدينة «عدن» 
بأنها غير نظامية وخرجت عن 

مسارها السلمي.
  وقال في تصريح صحافي له 
أمس إن املظاهـــرة حتولت إلى 
أحداث شغب وعنف وفوضى نتج 
عنها إصابة تسعة من أفراد األمن 
واملواطنني، وكذا إحراق طقم أمني 
(سيارة) وإتالف لبعض املمتلكات 
العامة واخلاصة، فضال عن إحباط 

محاولة إحراق مبان عامة.
  وقـــد خلفت تلك املســـيرة، 

 خالفات النخبة المحيطة بصالح تطفو على السطح

 إيران ترفض «الهواجس الجديدة» للوكالة الدولية وتؤكد سلمية برنامجها النووي

 عواصـــم ـ وكاالت: أعلنـــت 
روســـيا أمس أنها تنوي تنفيذ 
عقدها لتزويد سورية بصواريخ 
التي  عابرة رغـــم االضطرابات 
تشهدها منطقة الشرق األوسط 

وتنديد إسرائيل بالعقد.
األنبـــاء  وكاالت    ونقلـــت 
الروســـية عـــن وزيـــر الدفاع 
اناتولي سرديوكوف قوله أمس 
ان «العقد في مرحلة التطبيق». 
ويتعلق بإرسال شحنة كبرى من 
صواريخ ياخنوت العابرة املضادة 
للدبابات في العام ٢٠٠٧ مبوجب 
صفقة مثيرة للجدل كشف عنها 
سرديوكوف في سبتمبر ٢٠١٠.

  واثار الكشف عن العقد استياء 
إسرائيل والواليات املتحدة فيما 
سرت تكهنات بأن روسيا قد تقرر 
إلغاءه وسط االضطرابات التي 
يشهدها الشرق األوسط وشمال 

افريقيا.
  وتتخوف إسرائيل التي التزال 
عمليا في حالة حرب مع سورية 
والقلقة من عالقات دمشق الوثيقة 
مع طهران، من ان تصل الشحنة 
في نهاية األمـــر الى حزب اهللا 

الشيعي في لبنان.
  وتقـــدر قيمة هـــذه الصفقة 
بحوالي ٣٠٠ مليون دوالر وتنص 
على حصول ســـورية على ٧٢ 

صاروخا عابرا.
  ولم تؤكد روسيا القيام بأي 
شحنات لصواريخ ياخنوت حتى 
اآلن ويبقى من غير الواضح متى 

يعتزم اجليش تنفيذ االتفاق.
  وتأتي تعليقات سرديوكوف 
وسط جهود روسيا إلبقاء خطوط 
صادراتها العسكرية الى الشرق 
األوسط مفتوحة رغم االنتفاضات 
التي  واالضطرابات االجتماعية 

تهز املنطقة حاليا.
فـــي صناعة    وقـــال مصدر 
صادرات األسلحة الروسية هذا 
انهيار األنظمة في  ان  االسبوع 
املنطقة قد يؤدي الى خســـارة 
روســـيا حوالي عشرة مليارات 

دوالر من العقود.
  وأكد سرديوكوف ان أعمال 
العنف قد تدفع روسيا الى التخلي 
عن بعـــض زبائنها في املنطقة 
الذين يجري التعامل معهم منذ 

احلقبة السوفييتية.

الروسي خالل  الوزير    وقال 
زيارته ملدينة فالديفوســـتوك 
«هناك احتمال بان نخسر شيئا». 
وأضاف «لكن امـــل في ان يتم 
تطبيق ابرز اتفاقات األســـلحة 

والتجهيزات العسكرية».
  من جهة أخرى، ذكرت وكالة 
أنبـــاء اجلمهورية اإلســـالمية 
اإليرانية أمس ان إيران وسورية 
اتفقتا على التعاون في التدريبات 
البحرية بعد ان رست سفينتان 
إيرانيتـــان في ميناء  حربيتان 

الالذقية امس األول.
  ويعـــزز االتفـــاق عالقـــات 
أوثق بني إيران وســـورية فيما 
تسعى طهران لتعزيز مكانتها 
كقوة اقليمية وسط اضطرابات 
سياســـية في العديـــد من دول 

الشرق األوسط.
  ونقلـــت الوكالة عن االتفاق 
املوقع بني قائدي القوات البحرية 
البلدين «يتعاون اجلانبان  في 
معا في نواحي التدريب وتبادل 
األفراد». وال يعلق املســـؤولون 
املســـائل  علـــى  الســـوريون 

األمنية. 

 بغداد ـ وكاالت: حذر املرجع 
آية اهللا علي  الديني الشـــيعي 
السيستاني من مغبة استمرار 
احلكومـــة العراقية على النهج 
احلالي في إدارة الدولة ودعاها 
إلى اتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء 
امتيازات أعضاء مجلس النواب 
الســـابقني واحلاليني ومجالس 
احملافظـــات وكبار املســـؤولني 
واالمتناع عن استحداث مناصب 

حكومية جديدة.
  وأشاد السيستاني في بيان 
صادر عن مكتبه بالنجف أمس 
بالتظاهرات التي شهدتها البالد 

يوم امس األول.
الدينية    وقال إن «املرجعية 
العليا تقدر عاليا أداء املواطنني 
األعزاء ممن شاركوا في مظاهرات 
يوم أمس (األول) بصورة سلمية 
حضارية ومن لم يشاركوا حتسبا 
ملخاطر استغاللها من قبل ذوي 

املآرب اخلاصة».
  وأضاف البيان أن «املرجعية 
تدعو مجلس النواب واحلكومة 
العراقية إلى اتخاذ خطوات جادة 
وملموســـة في ســـبيل حتسني 
العامة ومنها حتسني  اخلدمات 
الطاقـــة الكهربائيـــة ومفردات 
البطاقة التموينية وتوفير فرص 
العمل للعاطلني ومكافحة الفساد 
املستشـــري في مختلف دوائر 

الدولة».
  ودعا السيستاني في بيانه 
الـــى اتخاذ قـــرارات حاســـمة 
املقبولة  بإلغاء االمتيازات غير 

التـــي منحت لألعضاء احلاليني 
والســـابقني في مجلس النواب 
ومجالـــس احملافظـــات ولكبار 
املسؤولني في احلكومة من الوزراء 
وذوي الدرجات اخلاصة وغيرهم. 
كما دعـــا أيضا الى االمتناع عن 
اســـتحداث مناصـــب حكومية 
غير ضرورية «ستكلف سنويا 
مبالغ طائلة من أموال هذا الشعب 
احملروم وإلغـــاء ما يوجد منها 

حاليا».
  وقال البيان ان املرجعية التي 
طاملا أكدت علـــى ضرورة عمل 
املسؤولني على حتقيق مطالب 
الشعب املشروعة حتذر من مغبة 
االستمرار على النهج احلالي في 
إدارة الدولة ومما ميكن أن ينجم 
عن عدم اإلسراع في وضع حلول 
جذرية ملشـــاكل املواطنني التي 

صبروا عليها طويال.
  من جهته، أكد رئيس البرملان 
العراقي اســـامة النجيفي أمس 
العراقي ملطالب  البرملـــان  دعم 

املتظاهرين.
  وقـــال النجيفي في تصريح 
صحافي «ندعم بشكل كامل مطالب 
املتظاهريـــن بحقوقهم وندعو 
احلكومة لتحمل مســـؤولياتها 
في حماية املتظاهرين واحلفاظ 
على ارواحهـــم وعلى املمتلكات 
العامة واخلاصة الن حق التظاهر 

مكفول للجميع». 
  وأعلنـــت احلكومة العراقية 
إنهاء حالة حظـــر التجوال في 
بغداد ابتداء من الساعة الثامنة من 

صباح أمس حيث عادت احلياة 
الطبيعية الى شوارع بغداد وخلت 
التحرير من املتظاهرين  ساحة 
ابقت السلطات احلكومية  فيما 
القريب من  جســـر اجلمهورية 
املنطقة اخلضـــراء مغلقا حتى 

اشعار آخر.
  من جهة اخرى اعلن مصدر 
مسؤول في مصفاة نفط بيجي، 
اهم مصافي النفط العراقية شمال 
بغداد، توقف املصفاة عن العمل 
اثر تعرضها لهجوم مسلح ومقتل 
اثنني من املهندسني وتفجير اهم 

وحداتها فجر امس.
  وقال عبدالقادر صعب وكيل 
مدير عام مصفاة بيجي لوكالة 
فرانـــس برس، ان «مســـلحني 
مجهولـــني اغتالـــوا اثنـــني من 
مهندسي املصفاة وفجروا احدى 
وحداتها بعد اقتحامها فجر امس»، 
واكد ان «املصفاة توقفت بالكامل 

عن العمل جراء احلادث».
  وقال املتحدث باســـم وزارة 
النفط ان هذه «الوحدة تنتج ١٥٠ 

الف برميل يوميا».
  واضاف «استطاعت وحدات 
االطفاء اخماد احلرائق بالكامل» 
مؤكدا وقوع خسائر مادية جسيمة 

جراء احلريق.
  وعن احتمال حدوث ازمة في 
احلصول على املشتقات النفطية 
خصوصا البنزين، اكد املتحدث 
باسم الوزارة عاصم جهاد ان هناك 
عددا آخـــر من املصافي الكبيرة 

مازالت تعمل. 

 املعارض الشيعي حسن مشيمع حلظة وصوله الى املنامة أمس  (رويترز) 

 تظاهرة حاشدة ضد الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح في صنعاء واحد املتظاهرين يرفع رغيف خبز كتب عليه «ارحل»  (أ.پ) 

 روسيا تلتزم بتسليم سورية
   صواريخ ياخنوت العابرة

 السيستاني يحّذر الحكومة ويشيد بالمتظاهرين
  والبرلمان العراقي يدعم مطالبهم

 توقيع اتفاق تعاون تدريب بحري بين سورية وإيران

 توقف أهم مصافي النفط العراقية إثر تعرضها لهجوم مسلح

 مســـقط ـ كونا: اصدر العاهل 
العماني السلطان قابوس بن سعيد 
امس مراسيم سلطانية بتعديل شمل 

عددا من الوزارات احلكومية.
  وذكرت وكالة األنباء العمانية 
ان املرســـوم االول قضى بتعيني 
حمود بن فيصـــل وزيرا للخدمة 

املدنية ومقبول بن علي ســـلطان 
وزيرا للنقل واالتصاالت والشيخ 
محمد بن عبداهللا احلارثي وزيرا 

للبيئة والشؤون املناخية.
  واشارت الوكالة الى ان املرسوم 
الثانـــي قضى بتعيـــني محمد بن 
ناصر اخلصيبـــي وزيرا للتجارة 

والصناعة ومحسن بن محمد الشيخ 
وزيرا للسياحة ومديحة بنت احمد 
الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم 
في حني نص املرسوم الثالث على 
الشـــيخ الفضل بن محمد  تعيني 
احلارثي امينا عاما لوزارة االقتصاد 

الوطني برتبة وزير. 
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