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 صاحب السمو كلّف المبارك بتشكيل حكومة جديدة .. وتوقعات بأن تقسم اليمين األربعاء المقبل

التشكيل احلكومي: 7 وزراء جدد

مريم بندق

أصدر صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
أمرا بإعادة تعيني ســمو الشيخ جابر املبارك رئيسا 
للوزراء، وكلفه سموه بتشكيل حكومة جديدة، وذلك 
عقب استقالة احلكومة االثنني املاضي بعد إعالن نتائج 

انتخابات ٢0١6.
يأتي ذلك تأكيدا ملا انفردت »األنباء« بنشره أمس.

وردا على سؤال حول موعد أداء احلكومة اجلديدة 
القسم الدستوري أمام صاحــب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، أجابت مصادر رفيعة: مبجرد استكمال 
التشكيل ستقسم احلكومة اليمني، متوقعة ان يتم 
ذلك نهاية األسبوع املقبل وحتديدا يوم األربعاء أو 
السبت على أبعد تقدير. وعما إذا كان التوقيت قبل 
اخلميس املقبل ألنه عطلة رسمية، قالت املصادر: 
اجلهات الســيادية في الدولة املعنية بزيارة خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ملك 
اململكة العربية السعودية ستكون على رأس الدوام.

هذا، وقالت املصادر ان التشــكيل اجلديد يتضمن 
تلقائيا ترشيح ٤ وزراء جدد لوزارات األشغال، وشؤون 
مجلس األمة، والنفط، والعدل واألوقاف، واملواصالت 
والبلدية، وان وزراء اإلسكان ياسر أبل، والشؤون هند 
الصبيح، والكهرباء واملاء م.أحمد اجلسار مرشحون 
مجددا في التشكيل اجلديد، وان تغيير الوزراء احلاليني 
لن يتعدى ٣ وزراء. وكشفت مصادر واسعة االطالع 
عن ان الوزراء الشيوخ الذين سيعودون هم: النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء الشــيخ صباح اخلالد، 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد 
اجلراح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشــيخ محمد اخلالد الذي أثمرت جهوده املتواصلة 
جناحــا الفتا فــي حفظ أمن الكويــت، ووزير اإلعالم 
الشيخ سلمان احلمود، ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ محمد العبداهلل، إضافة إلى نائب رئيس 

الوزراء ووزير املالية أنس الصالح.
 واختتمــت املصادر بأن هنــاك احتمالية لتدوير 

وزير الدولة لشؤون الشباب. 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل استقباله سمو الشيخ جابر املبارك  بعد تكليفه برئاسة احلكومة

)هاني الشمري( جانب من اجتماع الـ ٢٥ نائبا في ديوان محمد املطير امس 

»اجتماع املطير «: حسم »الرئاسة« األسبوع املقبل

سلطان العبدان

لم يتمكن الـ ٢٥ نائباً الذين حضروا االجتماع، 
الذي دعا إليــه النائب محمد املطير في ديوانه 
أمــس، من حســم أهم موضوع فــي جدول 
أعمالهــم وهو قضية رئاســة مجلــس األمة.
وخالل النقاش الذي استمر طويال جرت عدة 
محاوالت للوصول إلى اتفاق يجمع عليه احلضور 

حلســم األمر، إال ان احملاوالت باءت بالفشل 
جلهة اصرار النائبني شعيب املويزري وعبداهلل 
الرومي على االســتمرار في الترشح، وجرى 
االتفاق على عقد اجتماع آخر مطلع األســبوع 
املقبل حلسم الرئاسة ومكتب املجلس وتوزيع 
اللجان. وعقب االجتماع قال املطير ان الدعوة 
كانت لـ ٢6 عضوا، معتبرا ان اللقاء كان مثمرا 
وتنسيقيا تشاركنا خالله بأفكار وأولويات للدور 

األول من عمر املجلس، موضحا انه كان هناك 
توافق حول االستقرار على آلية محددة الختيار 
الرئيس »لن نعلن عنها اال بعد أيام قليلة مقبلة«.

وتابع بالقول: »من اجل التنسيق قررت شخصيا 
االنســحاب من الترشح للرئاســة، وعبداهلل 
الرومي وشعيب املويزري شخصيتان وطنيتان 
بإمكانهمــا أداء دور وطني في الفترة املقبلة«.

التفاصيل ص ١٢ ٭

الكويت تراقب خفض إنتاج »أوپيك«  بـ ١٫٢ مليون برميل يومياً
رويترز: توصلت منظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوپيــك( إلى اتفاق باإلجمــاع بخفض االنتاج إلى 
٣٢.5 مليــون برميل يوميا، وذلك بواقع ١.٢ مليون 
برميــل يوميا، وهو أول خفــض إلنتاج النفط منذ 
٢00٨. وخفض االنتاج يتماشــى مع ما مت التوصل 

اليه في اجلزائر في سبتمبر املاضي.
وخالل االجتماع احلاســم الذي عقــد في ڤيينا 
أمس، تعهدت روسيا بخفض اإلنتاج ٣00 ألف برميل 
يوميا، وستراقب كل من الكويت وڤنزويال واجلزائر 

تقيد الدول باتفاق »أوپيك«.
وستجتمع »أوپيك« في ٢5 مايو املقبل ملراجعة 

االتفاق وقد متدده 6 أشهر أخرى.
وأعلــن وزير الطاقة القطــري محمد بن صالح 
الســادة في مؤمتــر صحافي في ڤيينــا أن الكويت 
وڤنزويال واجلزائر ستراقب تقيد الدول باالتفاق.

من جهته، اعتبر وزير الطاقة الســعودي خالد 
الفالح أنه يوم ســار ألســواق النفط العاملية، فيما 
ذكــر الســادة أن اململكة تعهدت بخفــض ٤٨6 ألف 
برميل يوميا وفقا لالتفاق املبرم. وقال وزير النفط 
اإليرانــي إنه من املرجح أن تعقد »أوپيك« اجتماعا 

مع املنتجني املستقلني األسبوع املقبل.
التفاصيل ص33 ٭


