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طرفا النزاع اتفقا بشأن احلديدة وتعز.. إخراج القوات ووقف إطالق النار

انفراجة في أزمة اليمن

اتفاق الفرقاء في اليمن خطوة 
جيدة طال انتظارها.. نأمل أن 
يستفيد منها الشعب اليمني 
املغلوب على أمـــره.. املهم أال 
يكون هناك أي دور للفرس أو 

حلزب الشيطان مستقبالً

بن السطور

أعلن أنطونيو غوتيريس، األمني العام لألمم 
املتحدة، امــس، التوصل إلى اتفاقات عدة خالل 
ــا يبشر  مـــشـــاورات الــســويــد بــشــأن الــيــمــن، مم
بانفراجة كبيرة في األزمة املستمرة منذ نحو 4 

أعوام.
وكشف غوتيريش أن طرفي الصراع توصال 
إلى اتفاق بشأن مدينة احلديدة ومينائها، يقضي 
بإخراج القوات من امليناء، ووقــف إطــالق النار 

هناك.
ــى تفاهم مشترك  وأضـــاف »كــمــا توصلنا إل
فيما يخص تعز، وهــذا سيؤدي إلى فتح ممرات 
إنسانية وإدخال مساعدات«، مشيرا إلى أن »األمم 

املتحدة ستلعب دورا بهذا الشأن«.

وعبر األمني العام لألمم املتحدة، خالل اجللسة 
اخلتامية للمباحثات في السويد، عن سعادته 
بالتقدم الــذي حققته املــشــاورات اليمنية، قائال 
»مستقبل اليمن في أيديكم، لدينا فــرص يجب 
اغتنامها.. كانت محادثات صعبة لكننا حققنا 
نتائج إيجابية . كما ذكر أن العام املقبل سيشهد 
تــبــادال لــألســرى، ممــا سيسمح آلالف اليمنيني 
بالعودة إلى أسرهم. وكشف غوتيريس أنه سيتم 
عقد جولة أخــرى من املفاوضات بني احلكومة 
اليمنية واحلوثيني في يناير املقبل، مضيفا »نحن 
ــال.. وهــذا  ــم ــدول األع على استعداد لترتيب ج

ضروري حلل األزمة .

18 مليون دينار لدعم املواد  »التجارة«: 
التموينية واإلنشائية في نوفمبر املاضي

قالت وزارة التجارة والصناعة امس  
إنها أنفقت حوالي 17.9 مليون دينار في 
شهر نوفمبر املاضي مت صرفها لدعم املواد 
التموينية من غذائية وإنشائية مبختلف 

أصنافها.
وأضافت في بيان لها أن إجمالي اإلنفاق 
ـــواد الــغــذائــيــة الــتــي تشمل املــواد  على امل
االســاســيــة 7.1 مــاليــني ديــنــار، فيما بلغ 

اإلنفاق على دعم حليب ومغذيات االطفال 
بأنواعها كافة 306 الف دينار أنفقت على 
21 صنفا. وذكرت أن دعم املواد االنشائية 
كلف الوزارة في الفترة ذاتها حوالي 10.8 
ماليني دينار. وأوضحت أن عدد املستفيدين 
مــن املـــواد التموينية بلغ مليونني و49 
ألفا و185 مستفيدين في نوفمبر املاضي 

موزعني على 229 ألفا و900 بطاقة.

الشهادات املزورة .. حبس مواطن 
5 سنوات ووافدين 

أصـــدرت محكمة اجلنايات امــس ، 
حكمها بأولى دعاوى تزوير الشهادات 
اجلامعية األخيرة، حيث أدانت موظفي 
وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي املــصــريــني 
ومواطنا زّور شهادته اجلامعية وتقدم 
بها لوظيفة وكيل نيابة، بحبس كل 
منهم 5 ســنــوات مــع الشغل والنفاذ 
وإبــعــاد األولــني عن البالد بعد تنفيذ 

العقوبة.

وتــرجــع الواقعة إلــى ضبط املتهم 
األول املــصــري الــذي اعــتــرف بتزوير 
شـــهـــادات جــامــعــيــة كــثــيــرة منسوب 
صدورها إلى جامعات مصرية مبساعدة 
املتهم مواطنه الــهــارب   املسجل بحقه 
عــدة قضايا مماثلة وذلــك نظير مبلغ 
500 دينار على أن يقوم األخير بتزوير 
الشهادة مع جميع أوراق املكتب الثقافي 

ومن ثم يرفعها مبعرفته على اإلنترنت.

9 قتلى و47 جريحًا في حادث قطار أنقرة 

جانب من الدمار الذي خلفه احلادث

»املربعانية« بدأت 
والذباب إلى زوال

استبشر املنزعجون من الذباب الذي يتكاثر في مثل هذه 
األيام بقرب اخلالص منه بعد أن حل موسم املربعانية في 
السابع من الشهر اجلاري وفق ما أعلنه الفلكي الكويتي 

عادل السعدون.
وفي قناعات الكثيرين ميثل الذباب مؤشرا إلى غنى 
األرض باخليرات ورمبا الرتباط تزاوجه باعتدال الطقس 
ورطوبة الهواء التي تكون غالبا سابقة أو الحقة لهطول 
األمطار مع ما يصاحبها من ازدهار نباتات الرعي ونقاء 

الهواء وكسر شوكة الفيافي القاحلة باملروج الغناء. 
وطمأنت أستاذة العلوم البيولوجية في جامعة الكويت 
الدكتورة وسمية احلوطي املنزعجني منه إلى قرب زواله 
بسبب ميل درجــات احلــرارة إلى االنخفاض خالل األيام 
املقبلة مجددة تأكيدها عدم مسؤولية األمطار عن الزيادة 

امللحوظة في أعداده.

»الداخلية« حتذر من االقتراب 
أو العبث بأجسام غريبة في البر

حذرت اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعالم األمني في وزارة الداخلية، 
املواطنني واملقيمني مرتادي املناطق 
ــراب أو  ــت الــبــريــة، مــن خــطــورة االق
العبث بأي أجسام غريبة، والتي 
مــن احملتمل ان تــعــود للمخلفات 
العسكرية اخلطرة والتي ظهرت 
ــول األمـــطـــار الــغــزيــرة،  ــط بــعــد ه

واجنراف األتربة.
وأكدت اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعـــــــالم األمـــنـــي فـــي وزارة 
الداخلية، أن غرفة العمليات تلقت 
في الفترة من 2018/11/1 إلى 

2018/12/13 عــدد 307 بالغ 
على وجــود أجسام غريبة يشتبه 
بأنها من املخلفات العسكرية، وعند 
وصــول فــرق املتفجرات تبني أنها 
الغام وقنابل عنقودية ومت التعامل 

معها على الفور.
ــرورة  ونــوهــت اإلدارة على ض
االتصال على هاتف الطوارئ 112 
فــور العثور على أي جسم غريب 
وعــدم االقــتــراب منه، أو محاولة 
اكتشاف هويته حتى يتم التعامل 
معه من قبل رجــال املتفجرات مبا 

يضمن السالمة للجميع

البرازيل .. مصدرو اللحوم يعارضون نقل سفارة 
بالدهم في إسرائيل إلى القدس

قــال فرانشيسكو تـــورا رئــيــس رابطة 
ــوم اخلــنــازيــر والــدواجــن في  مــصــدري حل
البرازيل امــس إنــه يعارض خطة للرئيس 

املنتخب جايير بولسونارو لنقل سفارة 
بالده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.  
وأبلغ تــورا الصحفيني في مؤمتر صحافي 

ــرارا باملصدرين  بــأن اخلطوة قد تلحق أض
الذين قد يفقدون بعض أعمالهم مع دول في 

الشرق األوسط.

قتل تسعة أشخاص على األقل وجرح 47 
آخرون في حادث قطار سريع وقع في وقت 
مبكر امس في العاصمة التركية أنقرة، حسب 

حصيلة جديدة أعلنها وزير النقل التركي.
وكانت حصيلة سابقة حتدثت عن سقوط 
سبعة قتلى في احلــادث الــذي وقع بالقرب 
من العاصمة التركية عندما اصطدم قطار في 
رحلة بني أنقرة وقونية بقاطرة كانت تقوم 

بكشف روتيني على سكك احلديد.
وقال وزير النقل التركي جاهد طورهان 
للصحافيني في مكان احلــادث إن االصطدام 
أدى إلى سقوط تسعة قتلى بينهم ستة ركاب 

وثالثة عمال. وجرح 47 شخصا آخرين.
ووقــع احلــادث في منطقة يني محله في 
ــد سقط جسر صغير  ــرب العاصمة. وق غ
فوق القطار الذي سحقت واحدة من عرباته 
بالكامل، كما ذكـــرت صحافية مــن وكالة 

فرانس برس.
وأفادت وسائل اإلعالم التركية إن القطار 
كــان يقل أكثر من مئتي راكــب، موضحة أن 
احلــادث وقع بعد دقائق فقط على مغادرة 

محطة القطارات في أنقرة.

مصافحة بني وزير خارجية اليمن ورئيس وفد احلوثيني ويتوسطهما أنطونيو غوتيريس

)طالع صفحة 9(

)طالع صفحة 8(


