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بتكلفة مليار و٩٠٠ مليون ريال

محلي "الظهار" بإب يقر تدشني عدد من املشاريع 
الخدمية احتفاء بأعياد الثورة اليمنية

اختتام املرحلة األوىل من مشروع شبكة األمان وتحسني سبل املعيشةمناقشة اآلليات الكفيلة بإنجاز مشروع سد حسان االسرتاتيجي بأبني

ستة تريليونات دوالر ملكافحة تغري املناخ سنويًا

توقعات بخفض  أوبك إنتاجها  

محافظ عدن يبحث مع ممثل املفوضية السامية إعداد 

تصور لتأهيل الالجئني

إب /سبأ
الظهار  بمديرية  املحيل  املجلس  أقر 
سيتم  التي  املشاريع  إب،  محافظة 
لها  ــاس  األس حجر  ووضــع  افتتاحها 
سبتمرب  اليمنية  الثورة  بأعياد  احتفاء 
وأكتوبر بتكلفة مليار و901 مليون و602 

ألف ريال بتمويل محيل.
وضع  سيتم  التي  املشاريع  تضمنت 
حجر األساس لها ، مرشوع إنارة شوارع 

املديرية بتكلفة 50مليون ريال، باإلضافة 
إىل وضع حجر األساس لثمانية مشاريع 
الرتبية  قطاعات  يف  وتنموية  خدمية 
والصحة  والطرق  العامة  واألشــغــال 
والزراعة والري بتكلفة 223 مليوناً و222 

ألف ريال.
يف  مشاريع  عرشة  افتتاح  سيتم  كما 
قطاع التعليم بتكلفة 434 مليوناً و789 
قطاع  يف  مشاريع  وثمانية  ريــال  ألف 

 369 بتكلفة  والطرق  العامة  األشغال 
واحد  ومرشوع  ريال  ألف  و355  مليوناً 
يف قطاع الصحة العامة والسكان بتكلفة 
57 مليوناً و538 ألف ريال ومرشوع واحد 
للرصف الصحي بمبلغ 138 مليون ريال.
املتصلة  املواضيع  االجتماع  وناقش 
املكاتب  أداء  وسري  املحلية  بالتنمية 
واتخذ  باملديرية  واإليرادية  الخدمية 

إزاءها اإلجراءات والقرارات املناسبة.

ويف االجتماع أشار مدير عام مديرية 
الظهار وليد القييس إىل أنه يجرى حاليا 
مشاريع  تسعة  يف  العمل  استكمال 
بتكلفة  وافتتاحها  وانجازها  باملديرية 
678 مليوناً و570 ألف ريال.. مشددا عىل 
أهمية دور املجالس املحلية يف تحريك 
واإلرشاف  والــرقــابــة  التنمية  عجلة 
القائمة  املــشــاريــع  لسري  واملتابعة 

واستكمالها يف موعدها املحدد.

أبني /سبأ
أبني  محافظ  نــاقــش   
مع  ــس  أم العاقل  جمال 
لقطاع  الزراعة  وزارة  وكيل 
عبدالواحد  املهندس  الري 
الحمدي ومدير رشكة هينان 
الصينية " سيد فو" املنفذة 
االسرتاتيجي  حسان  لسد 
الكفيلة  والسبل  اآلليات 
املرشوع  انجاز  يف  باإلرساع 
120مليون  تكلفته  البالغة 

صندوق  من  بتمويل  دوالر 
ابوظبي.

ضم  ــذي  ال اللقاء  ويف 
حسان  سد  مــرشوع  مدير 
احمد  يــوســف  الــدكــتــور 
إىل  املحافظ  أشــار  ــارع..  ف
أهمية السد يف رفد القطاع 
من  كونه  باملياه  الزراعي 
املهمة  االقتصادية  الروافد 
ويــغــذي  املــحــافــظــة  يف 
مساحة زراعية كبرية تقدر 

بـ 20 الف فدان ..الفتا إىل أن 
للمرشوع  الجديدة  اإلدارة 
تمثل خطوة هامة من اجل 
الصعوبات  عىل  التغلب 

التي تواجه املرشوع .
ــل عىل  ــاق ــع وشــــدد ال
للمرشوع  الجديدة  القيادة 
أهمية مضاعفة الجهود مع 
الوطني  الهنديس  الفريق 
خطوات  تحقيق  لضمان 
التنفيذ..  عملية  يف  رسيعة 

قيادة  مــســانــدة  ــداً  ــؤك م
الجهود  لكافة  املحافظة 
الترسيع  اىل  تهدف  التي 
مرشوع  استكمال  بعملية 
االسرتاتيجي  حسان  سد 
املنفذة  الرشكة  محمال   ..
مسؤولية أي تعرث يف تنفيذ 

هذا املرشوع الحيوي .
مدير  ــد  أك جانبه  مــن 
للمرشوع  املنفذة  الرشكة 
العمل  استئناف  أهمية 

العقد  بموجب  املرشوع  يف 
املحافظة  قيادة  بني  املوقع 
ــة  ــزراع ال وزارة  وممثيل 
..مشددا  الصنية  والرشكة 
أهــمــيــة دعـــم كافة  ــىل  ع
الجهود الرامية إىل تحقيق 

التنفيذ األسلم للمرشوع .
وكيال  ــاء  ــق ــل ال حــرض 
املحافظة عيل صالح جربان 

ومحمد نارص الجحما.

جمعت٦١مليارجنيه

مصر تغلق بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة 
القاهرة /سبأ

أكد محافظ البنك املركزي املرصي هشام رامز أن حصيلة بيع 
شهادات استثمار /قناة السويس الجديدة/ بلغت 61 مليار جنيه 
(8.54 مليار دوالر) خالل 8 أيام عمل فقط، وهو أكرث من املبلغ 

املطلوب جمعه بمليار جنيه (140 مليون دوالر).
ونقلت مصادر إعالمية مرصية الليلة املاضية عن رامز قوله إنه 
تم إغالق باب بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بعد 

جمع التمويل املطلوب، وهو 60 مليار جنيه.
يزالون  ال  األفراد  أن  املرصي  املركزي  البنك  محافظ  وأوضح 
يسيطرون عىل الجانب األكرب من رشاء الشهادات بنحو 90 يف 

املائة واملؤسسات نحو 10 يف املائة.
قرارا  مؤخراً،  السييس  الفتاح  عبد  املرصي  الرئيس  وأصدر 
بقانون يقيض بإصدار شهادات استثمار وتنمية قناة السويس 
نحو  لجمع  وذلك  الجديدة/  السويس  /قناة  مرشوع  لتمويل 
60 مليار جنيه (8.4 مليار دوالر) تمثل تكاليف املراحل األولية 
املرشوع  عىل  املرشف  املرصي  الجيش  تحملها  والتي  للمرشوع 

حتى بدء طرح الشهادات يف البنوك.
وطرح البنك املركزي املرصي شهادات استثمار قناة السويس 
يف 4 بنوك حكومية، بعائد 12 يف املائة سنويا معفاة من الرضائب، 
وبضمان وزارة املالية وهيئة قناة السويس، لجمع 60 مليار جنيه 

(8.4 مليار دوالر) سيكون سدادها من إيرادات القناة.
بالجنيه  الجديدة  السويس  قناة  استثمار  شهادات  وتصدر 
املرصى ىف فئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12 يف املائة 
ملدة 5 سنوات وسوف يرصف العائد كل 3 أشهر للشهادات فئة 

1000 جنيه، وعائد تراكمى للشهادات فئة 10 و100 جنيه بعد 
قيمتها  التي  الشهادة  أن  أي  سنوات،   5 البالغة  مدتها  انتهاء 
10 جنيهات ستسرتد 18 جنيها بعد 5 سنوات، وتصدر لألفراد 

واملؤسسات املرصية يف داخل وخارج البالد.
وقال خرباء إقتصاديون إن تمويل /قناة السويس الجديدة/ 
عرب شهادات االستثمار التي جرى طرحها مؤخرا والقت اقباال 

منقطع النظري يف فرتة قصرية، يعد أكرب تمويل شعبي يف تاريخ 
مرص.

وأضاف الخرباء إن مرص لم تشهد من قبل جمع مبالغ كبرية يف 
وقت قصري إلنشاء مرشوع قومي.. مشريين إىل أن أبرز املشاريع 
التي التف حولها املرصيون كان إنشاء بنك مرص يف عام 1920، 

لكن أغلب املساهمني فيه كانوا رشكات.

وطرحت الحكومة املرصية يف عام 2005م نحو 20 يف املائة من 
 2.7 نحو  وقتها  بلغت  بقيمة  لالتصاالت  املرصية  الرشكة  أسهم 
مليار جنيه، وتم تغطية االكتتاب بنحو 12 مرة لتتجاوز األموال 
التي جرى رصدها لرشاء أسهم الرشكة التي تعد املزود الوحيد 
وهذا  جنيه،  مليار   32 نحو  مرص  يف  الثابت  الهاتف  لخدمات 
االكتتاب هو أكرب طرح يف تاريخ البورصة املرصية حتى وقتنا هذا.. 

بحسب الخرباء.
إىل ذلك توقع وزير املالية املرصي هاني قدري ان تصل معدالت 
النمو االقتصادي ملرص خالل العام القادم إىل 3 يف املائة مقابل 1ر2 
يف املائة العام الحايل ، و خمسة يف املائة خالل السنوات الثالث 

املقبلة.
أمس   /2014 مرص  /يورومني  مؤتمر  افتتاح  يف  الوزير  وقال 
بفضل  باملائة   11 يبلغ  الحالية  املالية  للسنة  املتوقع  العجز  إن 
اإلصالحات الهيكلية التي تتخذها الحكومة ...مشرياً إىل انه لوال 

املساعدات الخليجية لقفز عجز املوازنة إىل 13 يف املائة .
وأضاف "أنه عند إعداد موازنة العام 2012/2013 لم نضع يف 
االعتبار املعونات الخليجية، والتي لم تتخط 25ر1 مليار دوالر 

مقابل 8 مليارات
دوالر حصلنا عليها يف العام املايل السابق له ، لذلك فإن أغلب 

بياناتنا تعتمد عىل اإلصالحات الهيكلية التي نقوم بها".
إجــراءات   2014-2015 املالية  السنة  يف  الحكومة  وأطلقت 
وزيادتها  الرضيبية  املنظومة  وتوسيع  الدعم  لخفض  تقشفية 
يف  االستثمار  من  املحققة  األربــاح  عىل  جديدة  رضائب  وفرض 

األوراق املالية املحلية والعاملية.
وكانت الحكومة قد خفضت دعم الطاقة بواقع 40 مليار جنيه 
(5.6 مليار دوالر) بما أدى إىل ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء بينما 
فرضت رضائب جديدة من بينها رضيبة مؤقتة عىل الرثوة نسبتها 
أوضاعها  لتعزيز  مسعاها  يف  سنوات  ثالث  ملدة  باملائة  خمسة 

املالية.

 الثورة / قاسم الشاوش 
من  األوىل  املرحلة  بصنعاء  أمس  اختتمت 
مرشوع شبكة األمان وتحسني سبل العيش بورشة 
تقييمية لتدشني املرحلة الثانية من املرشوع والتي 
نظمتها عىل مدى 3 أيام منظمة اإلغاثة  اإلسالمية   
بمشاركة 33 من العاملني يف املرشوع  من محافظات 

صنعاء، ذمار، مارب، والحديدة.
باالستماع  األول  يومها  يف   الورشة  ــدأت  وب
للعروض املقدمة من موظفي اإلغاثة من املحافظات 

املشاركة ومناقشتها واستعراض مجريات بعض 
املشاريع كتوزيع الغذاء املجاني، ومرشوع الغذاء 
لتدريب  الثاني  اليوم  وخصص  التدريب.  مقابل 
املكتبي  االستهداف  آليات  عىل  اإلغاثة  موظفي 
وامليداني، وكيفية دراسة تكاليف املشاريع وآليات 
التنفيذ. كما خصص اليوم الثالث للتدريب حول 
كيفية التخطيط ملراحل املشاريع وكتابة التقارير.

ويف ختام الورشة قام املشاركون برفع توصياتهم 
يف  اإلدارات  مسؤويل  مع  اجتماع  يف  ومناقشتها 
أعمال  تدشني  وكذلك  للمنظمة  الرئيس  املركز 

املرحلة الثانية من املرشوع.

(رويرتز)
إن  الــثــالثــاء  ــس  أم دويل  تقرير  ــال  ق
يف  لالسهام  املخصصة  االســتــثــمــارات 
تحفيز  أيضا  يمكنها  املناخ  تغري  مكافحة 
كما  إبطائه  من  بــدال  االقتصادي  النمو 
يخىش كثريون لكنه حذر من أن الوقت ينفد 
لتحويل املدن وتبديل مصادر الطاقة وهي 

عملية تبلغ تكلفتها مليارات الدوالرات.
وضعها  يف  شارك  التي  الدراسة  وقالت 
رؤساء حكومات ورجال أعمال واقتصاديون 
وغريهم من الخرباء إن الخمسة عرش عاما 
بدرجة  لالنتقال  حاسمة  ستكون  املقبلة 
الوقود  من  بدال  النظيفة  الطاقة  إىل  أكرب 
االحتباس  ملكافحة  سعيا  ــوري  ــف االح
الرعاية  تكاليف  وتخفيض  ــراري  ــح ال
يسببها  ــراض  أم عن  الناتجة  الصحية 

التلوث.
املكسيك  رئيس  كالديرون  فيليب  وقال 
العاملية  املفوضية  ــس  ــي ورئ الــســابــق 
"من  صحفي  مؤتمر  يف  واملناخ  لالقتصاد 
النمو  وتحقيق  املناخ  تغري  معالجة  املمكن 

االقتصادي يف نفس الوقت."
الحكومات  مــن  الكثري  أن  ـــاف  وأض
أن  من  خشيتها  يف  مخطئة  والــرشكــات 
تقوض اإلجراءات التي ستتخذها ملكافحة 
االقتصادي  النمو  الــحــراري  االحتباس 

وفرص العمل.
ومن املفرتض أن يقدم التقرير إرشادات 
مؤتمر  يف  سيجتمعون  الذين  العالم  لقادة 
يستضيفه  سبتمرب   23 يف  املناخ  تغري  عن 

األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون.
وتعمل نحو 200 دولة عىل وضع ميثاق 
يصادق  أن  املتوقع  من   - املتحدة  األمم  يف 

عليه يف فرنسا أواخر عام 2015 - لخفض 
انبعاث الغازات املسببة لظاهرة االحتباس 

الحراري.
ومازالت جهود القضاء عىل االنبعاثات 

بطيئة رغم انطالقها منذ 20 عاما.
ستتطور  التي  "الطريقة  التقرير  وقال 
العالم  يف  نموا  واألرسع  األكــرب  املــدن  بها 
واملناخ  االقتصاد  ملسار  حاسمة  ستكون 
املدن  سكان  بتحول  موصيا  العامليني" 
األقل  الصغرية  السيارات  استخدام  إىل 
يف  االستثمار  ــادة  وزي للطاقة  استهالكا 

وسائل النقل العام.
وأشار التقرير إىل أن نحو نصف سكان 
نسمة  مليار   7.2 عددهم  البالغ  األرض 
يعيشون يف املدن التي تسهم بنسبة 80% 
من النمو االقتصادي العاملي وبنحو 70% 
املرتبطة  الحراري  االحتباس  غــازات  من 
بتوليد الطاقة لكن الكثري من املدن مازالت 

تتمدد بشكل خارج عن السيطرة.
وأشار التقرير إىل ان السنوات الخمسة 

عرشة املقبلة ستكون حاسمة ألن "االقتصاد 
النصف وسينتقل  أكرث من  العاملي سينمو 
نحو مليار شخص لإلقامة يف املدن" فضال 
وجه  ستغري  الجديدة  التقنيات  أن  عن 

األعمال التجارية وأنماط الحياة.
وقالت املفوضية إن الحفاظ عىل نموذج 
أكسيد  ثاني  تنفث  التي  التحتية  البنى 
الكربون بنسب عالية للمدن والنقل والطاقة 
وشبكات املياه يستلزم استثمارات بقيمة 90 
تريليون دوالر يف السنوات الخمسة عرشة 

املقبلة أو ستة تريليونات دوالر يف العام.
املصادر  إىل  االنتقال  فــإن  وباملقارنة 
الرياح  طاقة  مثل  الكربون  املنخفضة 
مليار   270 سيتكلف  الشمسية  والطاقة 

دوالر يف العام فقط.
ونصح نيكوالس سترين كبري اقتصاديي 
املفوضية  وعضو  السابق  ــدويل  ال البنك 
الحكومات بالتخيل عن "السباق املفتعل" 
أجل  من  والعمل  االقتصادي  النمو  بني 

مكافحة االحتباس الحراري.

فيينا (رويرتز) 
البلدان املصدرة للبرتول (أوبك)  العام ملنظمة  قال األمني 
عبد الله البدري إنه يتوقع أن تخفض املنظمة سقف اإلنتاج 
املستهدف إىل نحو 29.5 مليون برميل يوميا عندما تجتمع يف 

أواخر نوفمرب ترشين الثاني.
وردا عىل سؤال عما إذا كان سقف اإلنتاج عند 30 مليون 
برميل يوميا يظل مناسبا يف العام املقبل قال البدري "ال أعتقد 
ذلك. أعتقد أن إنتاجنا قد يصل يف 2015 إىل 29.5 وليس 30 

مليون برميل يوميا."
وقال البدري إن إنتاج أوبك غالبا ما يتذبذب بشكل طفيف 

حول سقف اإلنتاج املستهدف. ولكن عند سؤاله عما إذا كان 
يشري إىل تغري محتمل يف سقف اإلنتاج املستهدف قال "أعتقد 
أن املستهدف سيكون أقل ربما بنحو 500 ألف (برميل يوميا)."

وأضاف قائال للصحفيني إنه يتوقع عودة أسعار النفط إىل 
االرتفاع بعد الخسائر التي منيت بها يف اآلونة األخرية.

وأشار إىل أن سعر الخام تراجع عىل مدى الشهرين املاضيني 
قائال "ال أعتقد أن هذا االتجاه سيستمر. نتوقع أن يرتفع السعر 

بحلول نهاية العام."
ونزوال  صعودا  األسعار  تحركات  من  الكثري  "رأيت  وأضاف 

وأعتقد أن هذه تقلبات ذات طبيعة موسمية

عدن / سبأ 
ــدن  ــظ ع ــاف ــح ــث م ــح ب
رشيد  عيل  وحيد  املهندس 
املفوضية  ممثل  مــع  ــس  أم
املتحدة  لــألمــم  السامية 
اليمن  يف  الالجئني  لشؤون 
إمكانية  فــانــدر  جوهانس 
السلطة  بني  التنسيق  تعزيز 
السامية  واملفوضية  املحلية 
ملواجهة  الالجئني  لشؤون 
وإيجاد  الالجئني  احتياجات 
وتوفري  الــالزمــة  املعالجات 

املساعدات لهم.
وتناول اللقاء دور املفوضية 
وإمكانية  الالجئني  دعــم  يف 

كيفية  ــول  ح تــصــور  عمل 
ملواكبة  الــالجــئــني  تأهيل 
متطلبات الحياة عند عودتهم 

إىل أوطانهم ..
املحافظ  أشاد  اللقاء  ويف 
تقدمه  الــذي  بالدعم  رشيد 
السلطة املحلية بعدن وتوفري 
املساعدات ملخيمات الالجئني 
..داعيا املفوضية إىل بذل مزيد 
من الجهود الداعمة لهم كون 
عبئاً  تتحمل  عدن  محافظة 
الالجئني  توافد  جــراء  كبرياً 
الذي  األمر  إليها  والنازحني 
مشكلة  يف  تفاقماً  يسبب 

الخدمات.

ممثل  أشـــاد  جانبه  مــن 
لألمم  السامية  املفوضية 
يف  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
تقدمه  الذي  بالدعم  اليمن 
بعدن  املحلية  السلطة 
واملانحني  الدولية  واملنظمات 
تسعى  الــتــي  للمفوضية 
العبء  مــن  التخفيف  اىل 
الالجئني  تدفق  يسببه  الذي 

ملحافظة عدن .
حرض اللقاء وكيل املحافظة 
احمد سالم ربيع عيل ومدير 
السامية  املفوضية  مكتب 
لشؤون الالجئني حسني سيد 

محمود.


