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أعلن مصدر مسؤول في وزارة 
األش����غال عن أن هناك نحو 75 
التنفيذ  مش����روعا في مراح����ل 
والترس����ية والتجهيز والطرح 
والتصميم، وهي موزعة كالتالي 
17 مش����روعا في التنفيذ و3 في 
الطرح  الترسية و12 في مرحلة 
و14 في التجهيز و29 مش����روعا 
في التصميم. وق����ال املصدر ان 
تكلف����ة هذه املش����اريع تتجاوز 
املليار دين����ار، مضيفا أنها تأتي 
ضمن خطة ال����وزارة حتى عام 
2025 ومنه����ا مش����اريع مدرجة 
ضمن خط����ة التنمية، ومن أبرز 
هذه املش����اريع مراحل من جسر 
الدوحة  الش����يخ جابر ووصلة 
وجس����ور رابطة ملدينتي صباح 
األحمد واخليران والطرق اإلقليمية 
وتطوير الدائري اخلامس ومنطقة 
الشريط الساحلي وتطوير الطرق 
في الكويت وطرق خلدمات مطار 
الكويت اجلديد طريق الفحيحيل 

متعدد األدوار.

أك����د الرئي����س عب����د الفتاح 
السيسي أنه ال ميكن التفريط في 
حبة رمل من تراب مصر، مشيرا 
إلى أن مس����يرة استعادة سيناء 
أصبحت مصدر فخر لألمة املصرية 
وهي عالمة مضيئ����ة في تاريخ 
شعب مصر. وقال السيسي في 
كلمته للشعب املصري مبناسبة 
ذك����رى حترير س����يناء يوم 25 
 أبريل، إن مصر لن تسمح ألي قوة

أو قوى بتهديد أمن مصر القومي 
أو األمن العربي أو حتاول زعزعة 

استقرارها.

 أكثر من مليار دينار 
لـ 75 مشروعاً في »األشغال«

صرف زيادة املتقاعدين في أغسطس

»التربية«: رواتب الصيف في مايو
عبدالعزيز الفضلي 

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيس����ى أن 
رواتب الصيف للمعلمني والعاملني في وزارة التربية ستصرف 

في موعدها مع راتب شهر مايو كما هو معتاد كل عام.
من جهة أخرى، أعلن العيس����ى عن تشكيل جلنة دائمة في 
الوزارة للرد على أسئلة النواب واستفساراتهم في أي موضوع 

تربوي.

عبدالهادي العجمي

أبلغت مصادر مطلعة »األنباء« بأن مؤسس����ة التأمينات 
االجتماعية ستصرف زيادة املتقاعدين والتي تبلغ 30 دينارا 
في أغسطس املقبل وفقا للقانون 2011/9.   ولفتت املصادر إلى أن 
هذه الزيادة مستحقة أيضا للموظفني احلاليني الذين اليزالون 
على رأس عملهم، ممن تنطبق عليهم شروط التقاعد، بشرط 

التقدم بطلبات التقاعد إلى املؤسسة قبل 31 يوليو املقبل.

السيسي: مصر  لن تقبل بتهديد 
أمنها  أو أمن العالم العربي

»املالية« أحالت تقريريها عن وثيقة اإلصالح وشرائح الكهرباء إلى املجلس مع تثبيت استثناء »اخلاص« وشقق املواطنني

تعديل شرائح املياه في »االستثماري«
شرائح املياه في القطاع االستثماري حسب تقرير اللجنة املالية

التعرفة بالدينارالصرف بالغالون

2من 0 � 3000
3من 3001 � 6000

4من 6001 فما فوق

نقل إدارة »سوق األوراق« إلى شركة البورصة متهيداً خلصخصتها

البورصة تدخل اليوم مرحلة تاريخية جديدة

جلنة  لتحديد  »الضباط التجار« في »الداخلية«
وتخييرهم بني وظيفتهم أو التجارة

منح 9 آالف بدون عليهم قيود أمنية 
بطاقات أمنية ملرة واحدة مدتها  13 شهراً

أحمد خميس

أبلغت مصادر أمنية »األنباء« أن وزارة 
الداخلية بصدد تشكيل جلنة لتحديد الضباط 
الذين ميلكون ش���ركات جتارية ويقومون 

بإدارتها في مخالفة صريحة للقانون.

وبحسب املصادر، فإن اللجنة سوف حتدد 
أسماء ووظائف الضباط وسترفع كشوفات 
بأسمائهم إلى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ محمد اخلالد بحيث 
يتم تخييرهم بني االستمرار في العمل األمني، 

وتركه للتفرغ للتجارة.

علمت »األنباء« ان اجلهاز املركزي ملعاجلة 
املقيمني بصورة غير قانونية في البالد بصدد 
صرف بطاقات أمنية جديدة لبدون مقيدين 
بإحصاء 1985 و1980 واملسجل عليهم قيود 

أمنية.

وبحس���ب مصدر مطلع ف���إن صالحية 
البطاقة ستكون ل� 13 شهرا وستصدر ملرة 
واحدة، وعقب انتهاء فترة الصالحية سيكون 
� بحسب املصدر � 9 آالف شخص عليهم قيود 

أمنية مطالبني بتعديل أوضاعهم.

شريف حمدي

التجارة  ق���ال وزي���ر 
الس���وق  ورئي���س جلنة 
د.يوس���ف العل���ي انه مت 
تس���ليم مهام السوق إلى 
ش���ركة البورص���ة والتي 
ستباشر عملها اعتبارا من 

اليوم )االثنني(.
تصريحات العلي جاءت 
خالل اجتماع عقد أمس ضم 
كال من جلنة السوق وإدارة 
البورصة وهيئة أس���واق 

املال وشركة البورصة.
ووص���ف العل���ي تلك 
اخلطوة بأنها بداية ملرحلة 
تاريخية جدي���دة لتكون 

بداي���ة حقيقية خلصخصة 
مرفق البورصة. وحول دور 
الرقابي بعد  التجارة  وزارة 
الس���وق  إدارة  انتقال مهام 

لش���ركة البورصة، قال انه 
س���ينتقل إلى هيئة أسواق 

املال بالكامل.
التفاصيل ص 45 ٭

من اليمني: خالد اخلالد وفالح الرقبة ود.يوسف العلي ود.نايف احلجرف وخليفة العجيل
احلوثيون متمسكون بترتيب جدول األعمال ووقف التحليق العسكري إلعادة التموضع

إسماعيل لـ »األنباء«: جناح املشاورات بداية
حلل األزمة اليمنية وتنفيذ القرار 2216 انتصار للجميع

هالة عمران

ثمن الكاتب واحمللل السياسي اليمني عبداهلل 
إسماعيل استضافة الكويت للمفاوضات اليمنية، 
مش����يرا إلى أن احلالة اليمنية متتلك جذور احلل 
خصوص����ا أنها تنطل����ق من املب����ادرة اخلليجية 
ومخرجات احلوار الوطني إلى جانب القرار األممي 
2216 والذي يحدد خارطة الطريق ويجنب اليمن 
مزيدا من الدماء، موضحا أن تنفيذه يعني »انتصارا 
للجميع«. وذكر اسماعيل في لقاء خاص مع »األنباء« 
ان جلس����ات احلوار ناقش����ت إجراءات بناء الثقة 
ووقف النار وإطالق املختطفني وفتح املمرات اآلمنة، 
الفتا الى انها »جوبهت بتعنت احلوثيني«، مشددا 
على أن »وفد احلكومة الش����رعية ل����ن يقبل بأي 

نقاش����ات أو تنازالت حول موضوع عودة الدولة 
وتسليم األس����لحة«، ومؤكدا ان جناح املشاورات 
يعني بداي����ة حلحلة األزمة، واصفا إيران ب�»رأس 
الفتنة وعمودها«.  هذا، واختتمت جلسة املباحثات 
الرابعة من مش����اورات الس����الم أمس، حيث بحث 
املشاركون القضايا املطروحة على جدول األعمال. 
وأعل����ن املستش����ار اإلعالمي للوف����د اليمني مانع 
املطري ان ملف بناء الثقة كان محور املناقش����ات، 
مبينا ان الوفد احلكومي قدم خالل اجللس����ة بيانا 
عن االنتهاكات وأوراقا متعلقة ببناء الثقة وبحث 
تش����كيل حكومة، الفتا ال����ى ان مطالب احلوثيني 
الت����زال ثابتة إلعادة ترتيب جدول األعمال ووقف 
التحليق العسكري بشكل ميكنهم من إعادة متوضع 

قواتهم العسكرية.

 موسى أبو طفرة 
 سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم 

سلطان العبدان ـ بدر السهيل

قال رئيس اللجنة املالية 
البرملاني���ة النائ���ب فيصل 
الش���ايع إن اللجن���ة رفعت 
إلى املجلس بشأن  تقريرها 
تعديالت قانون زيادة تعرفة 
الكهرب���اء وامل���اء إلق���راره 
الثانية في جلسة  مبداولته 
الغد ومن أهمها مساواة شقق 
السكن االستثماري بالسكن 

 3000 غالون بسعر دينارين 
الث�انية ب�س���عر  وال� 3000 

3 دنانير وما فوق 6000 بسعر 
4 دنانير.

وبس���ؤاله عن استمرار 
اللغط في الش���ارع بش���أن 
صحة املعلومات حول تطبيق 
زيادة تعرفة الكهرباء للسكن 
اخلاص بعد عامني، رد الشايع 
املداولة األول���ى لهذا  ب���أن 
القانون واضحة ال لبس فيها، 
فالتعديل النيابي الذي أقره 
املجلس مت مبوجبه استبعاد 

زيادة تعرفة استهالك الكهرباء 
نهائيا، بعد أن ألغى املجلس 
املادة الثالثة وكذلك البند 6 من 
املادة اخلامسة املتعلقة مبدة 
التطبيق اخلاصة بالس���كن 

اخلاص.
وحول الوثيقة االقتصادية، 
قال الشايع إن اللجنة أحالت 
تقريرها إلى املجلس متضمنا 
مالحظات النواب، مؤكدا أن 
الوثيقة ليست قانونا بل رؤية 

حكومية لإلصالح.
التفاصيل ص10 ٭

اخلاص بالنسبة للمواطنني، 
ش���ريطة أن يكون قاطنوها 
أسرة إلى جانب منح املستهلك 
املواط���ن حوافز تش���جيع 

للترشيد، إضافة إلى تعديل 
شرائح استهالك املاء بالنسبة 
للقطاع االستثماري للوافدين 
واملواطن���ني لتصب���ح أول 

التفاصيل ص 21 ٭

»البترول« تصرف مكافآت 
للموظفني غير املضربني

أحمد مغربي

 كشف مصدر نفطي مسؤول 
ل� »األنب���اء« عن ان مؤسس���ة 
البت���رول س���تصرف مكافآت 
مالية مجزي���ة للموظفني الذين 
لم يشاركوا في اإلضراب الذي مت 
األسبوع املاضي. وقال املصدر: 
ان »البترول« طلبت من الشركات 
النفطية التابعة تزويدها بقوائم 
املوظفني الذين باش���روا عملهم 
على مدار األيام الثالثة التي حدث 
خاللها اإلضراب لصرف مكافآت 

لهم في أقرب وقت.

التفاصيل ص47 ٭


