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تفتيش السفن في «الحديدة» يثير أزمة جديدة

اليمن :روسيا ستحقق االستقرار لنا

دعا رئي�س املجل�س االنتقايل يف جنوب اليمن اللواء
عيدرو�س الزبيدي ،رو�سيا للقيام بدور فعال يف امللف
اليمني ،م�شريا �إلى �أن ذلك �سيحقق اال�ستقرار والأمان يف
بالده.
وقال الزبيدي يف م�ؤمتر �صحايف يف العا�صمة مو�سكو،
«نعول على دور فعال لرو�سيا يف امللف اليمني ملا لها
من عالقات ا�سرتاتيجية �سابقة مع اجلنوب �أو ال�شمال».
و�أ�ضاف� ،أن «وج��ود رو�سيا �سيحقق �رشاكة م�ستقبلية
مع اليمنيني ،وه��ذا ب��دوره �سيقود �إل��ى حتقيق الأمن
واال�ستقرار يف اليمن» ،فيما بد�أت تظهر بوادر �أزمة على
�صعيد تفتي�ش ال�سفن يف ميناء احلديدة.
من جهتها احتجت احلكومة اليمنية �ضد ما ا�سمته جتاوزات
املبعوث الأممي ملهامه بعد مناق�شة �إج��راءات تطبيق
تفتي�ش ال�سفن يف موانئ احلديدة بدال عن جيبوتي.
وي�أتي االحتجاج بعد لقاء جمع قيادات حوثية يف �صنعاء
مبجموعة من املوظفني الأمميني ميثلون �آلية الأمم
املتحدة للتحقق والتفتي�ش ومن�سقها العام ومديرة مكتب
املبعوث الأممي.
ووجه وزير اخلارجية اليمني خالد اليماين� ،أم�س،
ر�سالة �إل��ى الأم�ي�ن ال��ع��ام ل�ل�أم��م املتحدة �أنطونيو
غوتريي�ش ،حول هذا االجتماع ،مبديا ا�ستغراب احلكومة
اليمنية �إزاء هذه املمار�سات التي و�صفها ب�أنها غري
م�س�ؤولة ،من قبل املوظفني الأمميني الواردة �أ�سما�ؤهم
يف التقرير عن ذلك االجتماع.
و�أكدت الر�سالة �أن هذه الت�رصفات تتطلب تو�ضيحات
وتف�سريات مكتوبة من مارتن غريفيث املبعوث اخلا�ص
للأمني العام �إلى اليمن ،وت�أكيدات بعدم تكرارها مطلقا،
لأنها تتجاوز ال�صالحيات املمنوحة للمبعوث اخلا�ص.

ناصر الصباح بحث

مع أعضاء الكونغرس
كتب حم�سن الهيلم:

• ال�شيخ نا�رص ال�صباح لدى ا�ستقباله �أع�ضاء الكونغر�س

برهم صالح :حساب عسير ينتظر المتسببين بحادثة الغرق
محكمة الموصل
أوقفت تسعة
مسؤولين

�أعلن جمل�س الق�ضاء الأعلى
�أم�������س ع���ن ت��وق��ي��ف  9من
امل�����س ��ؤول�ين ع��ن العبارة
و�����ص����درت م���ذك���رة قب�ض
بحق مالك العبارة ومالك
اجلزيرة.
وق��ال املجل�س� ،إن حمكمة
حتقيق املو�صل قررت توقيف
 9من العمال امل�س�ؤولني عن
العبارة و�أ�صدرت مذكرة قب�ض
بحق مالك العبارة ومالك
اجل��زي��رة و�أوع����زت جلهات
التحقيق ب�رسعة تنفيذها.

انقطاع أحد األسالك
• «العبارة» بعد تعر�ضها النقالب يف نهر دجلة

خليل قال يف ت�رصيح لل�صحافيني ان فرق الدفاع
املدين انت�شلت  77جثة من بينهم ن�ساء واطفال ق�ضوا
غرق ًا بحادث انقالب العبارة ،فيما متكنت من انقاذ
� 12آخرين بعدما انت�شلتهم من �ضفاف نهر دجلة.
و�أ���ض��اف ان العديد من العوائل كانت على منت
العبارة التي تنقل الركاب �إلى جزيرة �أم الربيعني
ال�سياحية قبل غرقها بو�سط نهر دجلة يف منطقة
الغابات ,مو�ضح ًا ان ال�رشطة النهرية هرعت الى
مكان احلادث النقاذ العوائل التي �سقطت بالكامل
يف النهر ،لكن �رسعة جريان املاء وارتفاع من�سوب
النهر �أعاقا عمليات االنقاذ.

 200دينار زيادة لموظفي

كتب �أحمد احلربي:

اعتمدت هيئة القوى العاملة،
زيادات الرواتب واملزايا املالية
اخلا�صة بجميع موظفي الهيئة
م��ن ك���وادر وع��ل�اوات وب���دالت،
مل�ساواتهم مع زمالئهم بعد تطبيق
قرار دمج برنامج �إعادة الهيكلة،
م�شرية الى ان الزيادات ال تقل عن
 200دينار للموظف الذي لي�س له
كادر ،يف حني هناك مزايا مالية
�ست�رصف جلميع املوظفني من
م�س�ؤولني وقياديني.
و�أكدت م�صادر� ،أن الهيئة اعتمدت

الزيادات مع م�رشوع امليزانية
املالية العام امل��ايل املقبل،
مو�ضحة ان امل�ستحقات املالية
�ست�رصف مع رات��ب �شهر ابريل
املقبل.
و�أ�ضافت �أن قرار زيادة الرواتب
�أتي بعد درا�سة م�ستفي�ضة يف ظل
مطالبة موظفي القوى العاملة
بهذه الزيادة خا�صة و�أن رواتبهم
تعد متدنية �أ���س��وة باجلهات
احلكومية االخرى ،الفتة الى �أن
القوى العاملة جنحت يف حتقيق
�إي��رادات قيا�سية �أدت الى فائ�ض
يف امليزانية.

ناق�ش النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
ال�شيخ نا�رص ال�صباح ،يف ق�رص بيان �أم�س مع عدد من
�أع�ضاء الكونغر�س الأم�يرك��ي ع��دد ًا من الق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك.
وقالت وزارة الدفاع يف بيان �إن ال�شيخ نا�رص ال�صباح
�أ�شاد بعمق العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني
وحر�ص الطرفني على تعزيزها وتطويرها.

استشهاد فلسطيني برصاص «الغدر»

فاجعة «دجلة» :مقتل  77عراقي ًا

«القوى العاملة»

محليات 3

تعزيز العالقات الثنائية

األمير ّ
عزى الرئيس العراقي بالضحايا

�أعلنت وزارة الداخلية العراقية ارتفاع عدد �ضحايا
غرق «عبارة» يف مياه نهر دجلة مبدينة املو�صل
�إلى  77قتي ًال فيما �أمر رئي�س وزراء العراق عادل
عبداملهدي بفتح حتقيق فوري يف «الفاجعة» التي
هزت العراق.
وعزى �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح االحمد ،الرئي�س
العراقي برهم �صالح ب�ضحايا حادث غرق العبارة
�سائ ًال �سموه الباري جل وعال ان يتغمد �ضحايا هذا
احل��ادث الأليم بوا�سع رحمته ومغفرته وان يلهم
(�ص)3
ذويهم جميل ال�صرب وح�سن العزاء.
وكان مدير الدفاع املدين يف املو�صل العقيد ح�سام

الخالد :العالقات
مع السنغال مثال
للصداقة واألخوة
العربية األفريقية

قالت �إدارة ج��زي��رة املو�صل
ال�سياحية ،يف بيان �صدر عنها
بهذا ال�صدد� ،إن «�سبب غرق
العبارة ،هو انقطاع �أحد الأ�سالك
املثبتة ب�أحد الأعمدة امل�س�ؤولة
عن �سحبها وتثبيتها».

 24ساعة

�أمر رئي�س وزراء العراق،
ع���ادل ع��ب��دامل��ه��دي ،بفتح
حتقيق ف��وري يف احل��ادث
لتحديد امل�س�ؤولني عنه
ورفع نتائجه للحكومة يف
غ�ضون � 24ساعة.

مستوطنون دنّ سوا «األقصى»

دنّ �س م�ستوطنون �أم�س امل�سجد الأق�صى حتت حرا�سة من قوات االحتالل اال�رسائيلي،
فيما ا�ست�شهد �شاب فل�سطيني بر�صا�ص الغدر اال�رسائيلي.
وكان  63م�ستوطن ًا اقتحموا امل�سجد الأق�صى ،من باب املغاربة حتت حرا�سة م�شددة
من قوات االحتالل اال�رسائيلي ،ونفذوا جوالت ا�ستفزازية فيه قبل مغادرتهم من باب
ال�سل�سلة.
وكانت ما ت�سمى بـ«منظمات الهيكل» املزعوم كثفت دعواتها يف اليومني الأخريين
لأن�صارها وللم�ستوطنني للم�شاركة الوا�سعة يف اقتحامات الأق�صى تزامنا مع عيد
البورمي �أو امل�ساخر العربي ،و�إقامة فعالية داخل امل�سجد بهذه املنا�سبة ،يف حني
تواجد عدد كبري من امل�صلني يف امل�سجد ،خا�صة يف حميط م�صلى باب الرحمة.
الى ذلك ا�ست�شهد مواطن فل�سطيني و�أ�صيب � 3آخرون بر�صا�ص االحتالل اال�رسائيلي
عند حاجز «الن�شا�ش» باملدخل اجلنوبي لبلدة اخل�رض غرب بيت حلم.

موسكو ودمشق تحثان المجتمع
الدولي على إزالة مخيم الركبان
حثت رو�سيا و�سورية املجتمع الدويل
على دعم فكرة �إزالة خميم الركبان،
ودعتا الأردن لالن�ضمام �إلى عملية
عودة الالجئني ال�سوريني.
وجاء يف بيان م�شرتك �صدر عن رئي�سي
مقري التن�سيق الرو�سي وال�سوري،
�أنه مت بف�ضل ال�سلطات الأردنية فتح
معرب ن�صيب الذي يعمل ليال ونهارا
ع��ل��ى احل����دود الأردن���ي���ة ال�سورية
ومير عربه عدد كبري من ال�سوريني
العائدين �إلى وطنهم ،و�أكد البيان �أن
�أكرث من � 100ألف �سوري قد عادوا �إلى
وطنهم خالل فرتة عمل هذا املعرب.
و�أ�شار اجلانبان �أي�ضا �إلى �أن ال�سلطات
الأردنية ا�ستقبلت يف �أرا�ضيها �أكرث

من مليون �سوري منذ اندالع احلرب
الأهلية يف �سورية ووف��رت الظروف
املعي�شية ال�رضورية لهم.
و�أ�ضاف البيان« :نحث كل املجتمع
ال��دويل على دع��م فكرة �إزال��ة خميم
الركبان ،وهو مركز العنف واجلرائم
وانت�شار الأوب��ئ��ة اخل��ط�يرة ،على
احلدود ال�سورية  -الأردنية».
كما عربت رو�سيا و�سورية يف البيان
عن �أملهما ب�أن ت�ساعد �إزالة املخيم
يف ت�شجيع ال�لاج��ئ�ين ال�سوريني
املقيمني يف �أرا�ضي اململكة الأردنية
على العودة �إلى وطنهم ،الأمر الذي
�سي�ضعف ال��ع��بء االقت�صادي على
الأردن.

البشير :حريصون على إحالل
السالم في السودان
�أكد الرئي�س ال�سوداين ،عمر الب�شري ،حر�ص الدولة على احالل ال�سالم يف كل
ربوع ال�سودان.
ووجه الب�شري  -خالل لقائه ببيت ال�ضيافة الرئا�سي باخلرطوم ،مب�ساعده
في�صل �إبراهيم  -بتوحيد ملف ال�سالم يف دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب
كردفان ،حتت مظلة واحدة.
وقال في�صل ابراهيم� ،إن لقاءه مع الرئي�س الب�شري جاء يف اطار التداول حول
الكثري من امللفات ،وعلى ر�أ�سها ملف ال�سالم الذي هو من الق�ضايا اال�سا�سية
التي تهتم بها الدولة ،م�شري ًا الى انهم �سيبد�أون بدعوة املجل�س الأعلى لل�سالم
يف الأيام املقبلة ب�ش�أن هذه امللفات ،م�ؤكد ًا �أن ال�سالم واحد من املخرجات
الهامة جد ًا للوطن.

بن ناجي« :اإلعالم»
حريصة على تطوير
سبل التواصل
مع الجمهور

محليات 4

عدلي« :ميدل إيست»
توفر حزمة خدمات
للمقيمين والمواطنين
بالكويت

اقتصاد 7

العيار 28.3 :مليون
دينار أرباح
«مشاريع الكويت»
خالل العام الماضي

اقتصاد 8

سأطلب تأجيل موعد الخروج إلى نهاية يونيو المقبل

تريزا ماي تتراجع في معركة «البريكسيت»
وزير الخارجية البريطاني يعلن عن «قمة طارئة» األسبوع المقبل

تراجعت رئي�سة وزراء بريطانيا تريزا ماي الى الوراء وباتت �أمام
نتائج �صعبة «وكل ال�سيناريوهات مفتوحة» ،كما �شددت �أم�س
على �رضورة االلتزام باتفاق خروج بالدها من االحتاد الأوروبي
«بريك�سيت» قائلة �إنها �ستناق�ش مع قادة االحتاد الأوروبي
طلب ت�أجيل موعد اخلروج �إلى نهاية يونيو املقبل.
و�أ�ضافت ماي لل�صحافيني قبل انعقاد قمة االحتاد الأوروبي
«كما قلت ف�إن هذا �أمر ي�ؤ�سفني �شخ�صي ًا ولكن التمديد
الق�صري ملوعد اخلروج �سيمنح الربملان الربيطاين الوقت
التخاذ خيار نهائي ي�سلم بنتائج اال�ستفتاء».
و�أكدت �أهمية �أن يلتزم الربملان بنتائج اال�ستفتاء
ونقدم خروج بريطانيا من االحت��اد الأوروب��ي
لل�شعب الربيطاين ،معربة عن املها ب�أن يتم
ذلك عرب التفاو�ض.
من جانبه ق��ال وزي��ر اخلارجية الربيطاين

جريميي هانت �أم�س ان القادة الأوروبيني قد يعقدون الأ�سبوع املقبل
قمة طارئة لبحث ت�أجيل خروج بريطانيا ولكن ب�رشوط قد
تكون م�ستع�صية.
و�أك���د هانت يف ت�رصيح لهيئة الإذاع���ة الربيطانية
«ب��ي.ب��ي���.س��ي» ان احل��ك��وم��ة ال تعلم م��دى موافقة
الأوروبيني على مقرتح التمديد ولأي فرتة ،م�ضيف ًا من
«املمكن ان يعر�ضوا علينا �رشوطا �صعبة مثل تنظيم
ا�ستفتاء ثان».
وحذر من جانب �آخر من ان رف�ض نواب جمل�س العموم
اتفاق اخل��روج للمرة الثالثة اذا عر�ض عليهم
جمدد ًا الأ�سبوع املقبل �سيفتح احتماالت منها
ان ي�صوت الربملان على وقف امل�سار كلية او
ان يقرر الأوروبيون دفع بريطانيا للخروج من
• تريزا ماي
دون اتفاق.

يد الكويت انتزع
فوزاً غالي ًا
من باربار البحريني
في اآلسيوية
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