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الـ ٣ آالف والـ ٢٠ دينارًا.. معّطلة
رشيد الفعم

أكــد رئيس اللجنــة البرملانيــة املشــتركة املكونة من 
اللجنتــني املالية والتشــريعية م.أحمد احلمد أن االوضاع 
السياســية احلاليــة ســتؤدي الــى تعطيــل إقــرار منحة 

الـ ٣ آالف دينار وزيادة الـ٢٠ 
دينارا السنوية للمتقاعدين. 
وقــال احلمد فــي تصريح 
اللجنــة  لـــ «األنبــاء» إن 
املشتركة انهت أعمالها ولم 
يكــن هناك اي تأخير لديها 
فيما يخص املنحة والزيادة 
على ان تصرف الـ ٣ آالف فور 
إقرار القانون وصدور الئحته 
التنفيذيــة وصــرف زيادة 
الـ ٢٠ دينارا السنة املقبلة. 
وأضاف احلمــد ان التوافق 
القانــون كان  علــى مــواد 

واضحــا بني اجلانبني النيابي واحلكومي ويبقى األمر بيد 
املجلس لعقد جلســة خاصــة إلقرار القانــون، كما ذكرت 
سابقا، مشيرا الى ان عقد اجللسة اخلاصة أصبح مرهونا 
بعدة معطيات، منها حالة التأزمي بني الســلطتني وحضور 
احلكومة من عدمه سواء كانت مستقيلة أم ال. وأضاف احلمد 
ان الوضع اليزال ضبابيا حول املوضوع وال يستطيع أحد 
حتديد الوجهة اخلاصة بهذا املوضوع حتى اآلن، وذلك حلني 

اتضاح الصورة النهائية لوضع احلكومة.

رئيس اللجنة البرملانية املشتركة لـ «األنباء»: األوضاع السياسية احلالية بني احلكومة واملجلس تؤّخر عقد اجللسة اخلاصة إلقرار القانون

«السكنية»: بدل إيجار أبريل مع مايو 
بأثر رجعي ملن توقف عنهم

صدور مرسوم بيع إجازات املوظفني

عادل الشنان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية ستقوم بصرف بدل االيجار بأثر رجعي عن شهر ابريل 
مع شهر مايو املقبل ملن مت قطع البدل عنهم خالل الفترة السابقة 
بسبب البدل أو التنازل. ودعت املصادر املواطنني الذين لم يتسلموا 
بدل اإليجار خالل الســنوات املاضية بســبب البــدل أو التنازل 
الى الدخول على تطبيق «ســهل» ملعرفة حالة بدل اإليجار لكل 
شخص منهم. وفي حال كانت متوقفة فعليهم حتديث بياناتهم 
لدى املؤسســة العامة للرعاية الســكنية حتى يستأنفوا تسلمه 
بشكل منتظم مطلع شهر مايو املقبل مع األثر الرجعي عن شهر 
أبريــل املاضي فقط. وأضافت املصادر انه اذا كانت احلالة (جاٍر 
التنفيذ) فإن بدل اإليجار مع األثر الرجعي ســيكون باحلسابات 

بدءا من شهر مايو املقبل دون احلاجة ملراجعة املؤسسة.

حنان عبداملعبود

صدر مرسوم بيع اإلجازات، والذي يجيز للموظف الذي لديه 
خدمة ال تقل عن ٥ سنوات في العمل احلكومي ان يصرف أثناء 
اخلدمة بدال نقديــا خصما من رصيد إجازاته الدورية التي لم 
ينتفــع بها عنــد طلب الصرف على أال يقل رصيد املوظف بعد 
صرف البدل النقدي عن ٣٠ يوما حتى نهاية الســنة امليالدية، 
ويجوز ملجلــس اخلدمة املدنية وضع قواعد وشــروط أخرى 

لالستحقاق والصرف.

حتديث البيانات إذا كانت احلالة «موقوف» عبر «سهل»

باكستان..حّل البرملان وانتخابات خالل ٣ أشهر

رسميًا.. ترسية عقد «عافية» بـ ٣٥٤٫٥٦ مليون دينار
أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادرها، 
أن اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامــة وافق فــي اجتماعه 
األخير لوزارة الصحة على 
ترسية مناقصة تقدمي خدمات 
التأمــني الصحي للمواطنني 

املتقاعديــن (عافيــة) علــى 
مجموعة اخلليج للتأمني التي 
حازت أقل األسعار واملطابقة 
للشروط واملواصفات الفنية 
مببلغ إجمالي قدره ٣٥٤٫٥٦ 

مليون دينار. 
وقالت املصادر إن مدة العقد 
عامان، وسيتم توقيع العقد 

خــالل األيام املقبلــة، ليبدأ 
ســريان العقد مباشرة بعد 
عقــد  التوقيــع. ويغطــي 
ألــف  «عافيــة» نحــو ١٣٥ 
متقاعد، وال يدفع الشخص 
املشمول أي مبالغ مالية مقابل 
اخلدمات الطبية املغطاة ما 
دامت ضمن احلدود القصوى. 

هذا، وجلأت وزارة الصحة 
إلــى متديد عقــد عافية ملدة 
٩ أشهر حلني ترسية العقد 
اجلديــد، حيــث مت التمديد 
األول ملدة ٣ أشهر بقيمة ٤٢٫٧ 
مليــون دينار، أمــا التمديد 
الثاني ملدة ٦ أشهر فإنه بقيمة 

٨٢٫٦ مليون دينار.

إسالم آباد- وكاالت: أحبط رئيس 
الوزراء الباكستاني عمران خان محاولة 
لإلطاحة به مــن منصبه، بعدما وافق 
الرئيــس عارف علوي على طلبه بحل 
اجلمعيــة الوطنيــة (البرملــان) وفقا 
للمادتني ٤٨ و٥٨ من الدســتور، حيث 
انتخابات تشــريعية مبكرة  ستجري 
الختيار حكومة جديدة في غضون ثالثة 

أشــهر. وشكلت هذه التطورات صدمة 
للمعارضة، وقال زعيم «حزب الرابطة 
اإلســالمية» شــهباز شــريف لو جنح 
التصويت على سحب الثقة من احلكومة 
«فســيتم تذكر هذا اليوم على أنه يوم 
أسود في تاريخ باكستان الدستوري».  
من جهته، أعلن اجليش الباكســتاني 
صاحب النفوذ القوي، أنه ليس منخرطا 

في السياسة بعدما سادت حالة من عدم 
اليقــني مع حل البرملــان. وقال امليجر 
جنرال بابار افتخار رئيس قسم العالقات 
العامة باجليش الباكستاني: «اجليش
ال عالقة له بالعملية السياسية»، فيما 
أكــدت احملكمــة العليا أنهــا على علم 

بالتطورات السياسية التي حدثت.

عمران خان يستبق حجب الثقة.. واجليش يؤكد «حياده»..واملعارضة : يوم أسود

جهاز املناقصات وافق لـ «الصحة» في اجتماعه األخير

مؤيدو رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يتظاهرون امام مبنى البرملان في إسالم آباد عقب رفض طلب حجب الثقة عن احلكومة        (أ.ف.پ)

«األشغال» ُتعيد تشكيل جلنة لتظلمات 
موظفي «األشغال» و«الطرق» لـ «األمامية»

عاطف رمضان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن وكيل وزارة األشــغال 
العامة بالتكليف م.وليد الغامن أصدر قرارا إداريا إلعادة تشكيل 
جلنــة للنظر في التظلمات املقدمة من موظفي وزارة األشــغال 
والهيئة العامة للطرق والنقل البري بخصوص مكافأة الصفوف 
األمامية برئاسة مدير إدارة مكتب الوزير خالد الكندري، وعضوية 
مدير إدارة مكتب وكيل الوزارة عبدالعزيز الدوسري، ومحاسب 
إدارة مكتب الوكيل ســندس جمال، وحصة أحمد باحث قانوني 
مبتدئ بإدارة مكتب الوكيــل. وقالت املصادر ان اللجنة تتولى 
بحث ودراسة التظلمات املرفوعة من قبل موظفي الوزارة وهيئة 
الطــرق الواردة من خالل البريد الرســمي ملكتب وكيل الوزارة. 
وترفع اللجنة تقريرا بأعمالها خالل أســبوعني من تاريخ نهاية 
اســتالم التظلمــات، علــى ان تتضمــن توصياتها مــن اعتمدت 
أو من رفضت تظلماته، مع جتهيز كل املخاطبات الالزمة لصرف 

املكافأة ملستحقيها، وذلك بعد اعتماد وكيل الوزارة.

مركز لتحلية املياه بالطاقة 
املتجددة بحلول ٢٠٢٥

دارين العلي

في ظل التوجه نحو الطاقات املتجددة ومتاشيا مع خطة التنمية، 
تعمل اجلهات املعنية في الدولة وفقا لتقرير االستهالك واإلنتاج 
املســتدامني الذي أصدرته الهيئة العامة للبيئة على إنشاء مركز 
حتلية املياه باستخدام الطاقة املتجددة. وقالت مصادر مطلعة إن 
املشروع يختص بالبحث والتطوير في مجال تكنولوجيا التحلية 
باستخدام الطاقات املتجددة، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى 
حتقيق رؤية خطة التنمية في املجاالت البيئية واالقتصادية من 
خــالل تقليــل االعتماد على النفط لألجيــال القادمة. وتبلغ قيمة 
املشــروع نحو ٤٨ مليون دينار واملتوقع االنتهاء منه عام ٢٠٢٥. 
وقالت املصادر إن املشروع يقوم على إنشاء مصنع إلنتاج ٣٦٠٠٠ 
زجاجة مياه في الساعة من اآلبار الساحلية عالية اجلودة وإنشاء 
محطة منوذجية إلنتاج نصف مليون غالون امبراطوري من املياه 

 التفاصيل ص ٣العذبة باستخدام مصادر الطاقة البديلة.

م.احمد احلمد

«أعمال شاقة» للعاملني في محطات الطاقة
سامح عبداحلفيظ 

 سلطان العبدان

استكملت جلنة شؤون 
البيئــة فــي اجتماعها أمس 
مناقشــة تكليفــي املجلس 
بشأن تلوث الهواء والتربة 
واملياه مع اجلهات احلكومية 
كافة ذات الصلــة، وحقوق 
العاملني في محطات الطاقة 

بوزارة الكهرباء واملاء. 
وأوضح رئيس اللجنة 

النائب د. حمد املطر أن اللجنة اطمأنت خالل 
اجتماعها فيما يتعلــق مبوضوع التلوث 
إلى حجم االستعدادات والكفاءة املوجودة 
لدى احلــرس الوطني وامتالكهم منظومة 
متكاملة ذات كفاءة لرصد وقياس اإلشعاع 
النووي. وذكر املطر أنه تقدم في اجللسة 
السرية باقتراح بقانون بإنشاء هيئة مكافحة 
وتدخل سريع في مواجهة األزمات الصحية 

والتســريبات اإلشــعاعية 
والنوويــة. من جانب آخر 
بني املطر أن اللجنة بحثت 
أوضــاع ٩ آالف موظــف 
فــي وزارة الكهربــاء ممن 
يعملون في محطات الطاقة 
وميارســون أعماال شاقة. 
وقال املطر «هناك توافق بني 
النقابة والوزير وقيادات في 
الوزارة باستحقاق مطالب 
هؤالء املوظفني، واملساواة 
مــع زمالئهــم فــي القطاع 
النفطي وان من ميارس تلك األعمال الشاقة 
يكــون ســن التقاعد له ٢٠ ســنة خدمة». 
وأضاف ان اللجنة ســتعقد اجتماعا األحد 
املقبل مــع اجلهات ذات الصلة مثل ديوان 
اخلدمة والعاملــني ونقابة الصحة املهنية 
والتأمينات والكهرباء لتحديد املسؤولية 
وإنهاء مشكلة موظفي وزارة الكهرباء في 

محطات الطاقة.

املطر: جلنة البيئة اطمأنت إلى منظومة مراقبة اإلشعاعات في احلرس الوطني

د. حمد املطر

التفاصيل ص٢٤

عواصمـ  وكاالت: توازيا مع املواجهات 
امليدانية في أوكرانيا، ومع إصرارها على 
دفع أثمان الغاز بالروبل، أشهرت موسكو 
سالح الغذاء، حيث نقلت وكالة اإلعالم 
الروسية، عن نائب رئيس مجلس األمن 
الروســي، دميتري مدڤيديــڤ، قوله إن 
روسيا ستصدر الغذاء واحملاصيل إلى 
«الدول الصديقة» فقط وبعملة الروبل أو 
بعمالت تلك الدول، في تهديد غير مباشر 
لقائمة الدول غير الصديقة التي وضعتها 
موســكو، وقال املتحدث باسم الكرملني 
دميتري بيســكوف إن روسيا ستطلب 
مدفوعات بالروبل مقابل صادرات أخرى 

غير الغاز. فــي املقابل، اتهمت أوكرانيا 
وحلفاؤها الغربيون القوات الروســية 
بارتــكاب جرائم حــرب مروعة، وقالت 
منظمة هيومان رايتس ووتش إنها وثقت 
ما ارتكبته القوات الروسية ضد املدنيني، 
بعد يوم واحد من العثور على جثث قتلى 
مدنيني ملقاة في شــوارع بلدة بوتشــا 
األوكرانيــة التي انســحب منها اجليش 

الروسي. 
وقال هيو وليامســون مدير منطقة 
أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس 
ووتش «احلاالت التي وثقناها تصل إلى 
مستوى ال يوصف من القسوة والعنف 

املتعمدين ضد املدنيني األوكرانيني».
وندد النائب املستشار األملاني ووزير 
االقتصاد روبرت هابيك «بجرمية احلرب 
املروعــة» في بوتشــا، مطالبــا بفرض 
عقوبــات أوروبيــة اقتصاديــة جديدة 
على روســيا. من جانبــه، توعد رئيس 
املجلس األوروبي شــارل ميشــال أمس 
بفرض مزيد من العقوبات على موسكو 
متهما القوات الروسية بارتكاب «فظاعات» 
في محيــط العاصمة األوكرانية كييڤ. 
واتهم وزير اخلارجية األوكراني دميترو 
كوليبا روسيا بارتكاب «مجزرة متعمدة» 

في بوتشا.
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موسكو تهدد الدول «غير الصديقة» بالغذاء.. والغرب: ترتكب جرائم حرب مروعة 

التفاصيل ص١٣

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي  خادم احلرمني امللك سلمان بن عبدالعزيز  صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 

صاحب السمو تبادل التهاني مع خادم احلرمني 
والرئيس املصري بحلول شهر رمضان الفضيل 
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