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»المركزي« ردًا على اقتراح بعض النواب لتعديل قانونه:
استقالليتنا.. لمصلحة االقتصاد الوطني    ص35

»جامعة الوطني« تحتفل بتخريج 
الدفعة األولى من برنامج تطوير 
المهارات القيادية في الجامعة 

األميركية في بيروت   ص38

صفقة  إتمام  تتوق�ع  »بهارتي« 
»زين � أفريقيا« بحلول منتصف مايو  

ص44

أرباح »بيتك« المتوقعة للربع 
األول بين 12 و 13 فلس�اً 
وتأجيل دع�وى البنك ضد 
»العدل« إلى 26 مايو    ص43  
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مصر: 4 أحكام بالمؤبد ل� »خلية حزب اهلل«

تدوير 17 مديرًا  ب� »المواصالت« األسبوع المقبل

عواصم ـ وكاالت: قالت محكمة أمن الدولة العليا املصرية كلمتها 
فيما عرف باســــم »خلية حزب اهلل« وأصدرت أحكاما نهائية تتراوح 
بني املؤبد )4 من أعضاء اخللية( والسجن 6 أشهر، بحق 26 مدانا بينهم 

لبنانيان و5 فلسطينيني وسوداني واحد و18 مصريا. 

فرج ناصر
أصدر وزير املواصالت د.محمد البصيري قرارا يقضي بتكليف مراقب 
شــــؤون املوظفني محمد العواد مديرا للشؤون اإلدارية بدال من مديرها 
الســــابق قبالن العازمي والذي أصبح مديرا لشؤون املوظفني ومديرا 
خلدمات املشتركني. على الصعيد نفسه، أكدت مصادر مطلعة ان وزير 
املواصالت د.محمد البصيري سيقوم خالل األسبوع املقبل بتدوير أكثر 

من 17 مديرا عاما في أغلب قطاعات الوزارة.

»الدستورية« تبطل قصر تقديم تقرير  الكفاءة على تقديري »ممتاز« و »ضعيف« 
مؤمن المصري

قضت احملكمة الدستورية امس بعدم دستورية 
ما تضمنته املادة 14 املتعلقة بقصر االلتزام بتقدمي 
تقرير الكفاءة على املوظف الذي يرى الرئيس املباشر 

له انه »ممتاز« او »ضعيف« دون املوظف احلاصل 
على تقدير »جيد«. كما قضت بسقوط الفقرة التي 
تنص علــــى »ويعتبر جيدا من لم يقدم عنه تقرير 

وفقا للفقرة السابقة«.

حسين الرمضان � موسى أبوطفرة � ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ
 في جلسة وصفت بأنها جلسة اجناز، وافق مجلس 
األمة أمس على 4 قوانني أحال اثنني منها إلى احلكومة 
بعد إنهاء املداولتني األولى والثانية، وهما قانونا دعاوى 
النســـب ومحاكمة الوزراء. وأّجل املجلس في جلسته 
التكميليـــة التصويت على املداولة الثانية بعد أن أنهى 
املداولة األولى لقانوني تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة 
املدن العمالية باإلضافة إلى إنشاء املدن اإلسكانية حلني 
تقدمي النواب واحلكومة تعديالتهم على مواد القانونني. 
وأكد عدد من النواب أن إنشـــاء املـــدن العمالية يوجد 

حلوال جذرية ملشاكل سكن العزاب من العمالة الوافدة 
وتواجدها في مناطق السكن اخلاص، في حني شككوا في 
قدرة احلكومة على تنفيذ 200 ألف وحدة سكنية خالل 
3 سنوات وفقا ملا ورد في مواد قانون املدن اإلسكانية. 
وزير الدولة لشـــؤون مجلس األمة ووزير املواصالت 
والناطق الرسمي باسم احلكومة د.محمد البصيري قال 
ان جلســـة أمس تعد جلســـة اجناز، مشيرا إلى ان مدة 
الـ 3 ســـنوات احملددة الجناز املدن السكانية غير كافية 
وستطلب احلكومة تعديل املادة اخلاصة بذلك للتأكد من 

حترير األراضي من جميع جهات الدولة.

إقرار »المدن العمالية واإلسكانية«.. بالمداولة األولى
البصيري: فترة ال� 3 سنوات غير كافية إلنشاء المدن السكانية.. والحكومة ستطلب تعديل القانون لتتمكن من تحرير األراضي من جميع جهات الدولة

المجلس وافق في جلسة إنجازات على قانوني دعاوى النسب ومحاكمة الوزراء بمداولتيهما وأحالهما إلى الحكومة

)فريال حماد(محافظ اصفهان د. علي رضا اصفهاني والزميل عدنان الراشد

محافظ أصفهان التقى الوفد اإلعالمي الكويتي: 
لن نبدأ أي ح�رب إال بعد االعتداء علينا   ص18

التفاصيل ص 6 � 8

التفاصيل ص49

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل زيارته لمصنع شركة  دايملر بنز في شتوتغارت

األمير اطلع على آخر التقنيات الحديثة 
في اإلنتاج بمصنع شركة دايملر بنز   ص3

ص4ميزانية طوارئ الصيف  البالغة  71 مليون دينار سترّد إلى مجلس الوزراء  لضعف العروض 


