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كوريا اجلنوبية: املعارضة تُطالب بعزل رئيس الوزراء
سيئول ـ وكاالت: يتجه حزب املعارضة الرئيسية في كوريا اجلنوبية لتقدمي مقترح للبرملان 
من أجل عزل رئيس الوزراء لي وان ـ جو، املتهم بتلقي رشوة من رجل أعمال. وقال زعيم 
حزب »التحالف السياسي اجلديد من أجل الدميوقراطية« مون جاي ـ إين »ال نريد االنتظار 
بعد اللحظة، فحزبنا سيقترح عزل رئيس الوزراء من أجل اجراء حتقيق عادل«. وكانت 
املعارضة دعت رئيس الوزراء إلى تقدمي استقالته على خلفية االتهامات، فيما دعا حزب 
سينوري احلاكم إلى انتظار قرار رئيسة البالد بخصوص القضية بعد عودتها من جولة 
رسمية الى دول اميركا الالتينية. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/International

عربية وعالمية
السيسي بحث مع مدير »سي آي إيه« جهود  مكافحة »اإلرهاب«

املش���ترك وف���ي مقدمتها 
مكافحة اإلرهاب وإرس���اء 
األمن واالستقرار في القارة 
األفريقية وحتقيق التنمية 
املنشودة لشعوبها.جاء ذلك، 
خالل تهنئة الرئيس السيسي 
لبوهاري مبناسبة فوزه في 
التي  الرئاسية  االنتخابات 

أجريت مؤخرا.
الى ذلك، التقى الفريق أول 
العام  القائد  صدقي صبحي 
للقوات املسلحة وزير الدفاع 
واإلنتاج احلربي  بوزير الدفاع 
اليوناني بانوس كامينوس 

الذي يزور مصر على رأس 
وفد رفيع املستوى.

وتن���اول اللقاء تطورات 
األوضاع باملنطقة واملتغيرات 
عل���ى الس���احتني اإلقليمية 
والدولية وانعكاس���ها على 
األمن واالس���تقرار بالشرق 
األوس���ط وس���بل تعزي���ز 
التعاون والعالقات العسكرية 
ب���ني القوات املس���لحة لكال 
البلدين، كما بحث اجلانبان 
التعاون في املجاالت  أوجه 
والتدريب���ات  العس���كرية 

املشتركة.

حضر اللقاء من اجلانب 
املصري رئي���س املخابرات 
العام���ة خالد ف���وزي ومن 
اجلانب األميركي املستشار 
اخلاص ملدير وكالة املخابرات 
املركزية ثيودور س���ينجر 
والسفير األميركي بالقاهرة 

ستيفن بيكروفت.
كما بحث الرئيس املصري 
في اتصال هاتفي مع نظيره 
النيجيري محمد بوهاري، 
سبل تعزيز العالقات الثنائية 
واملوضوع���ات اإلقليمي���ة 
والدولي���ة ذات االهتم���ام 

القاه���رة � وكاالت: بحث 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيس���ي مع مدي���ر وكالة 
املخابرات املركزية األميركية 
»سي آي إيه«، جون برينان 
ف���ي القاهرة، س���بل تعزيز 
العالق���ات الثنائي���ة، كم���ا 
استعرضا النزاعات اإلقليمية 
واجلهود املشتركة األميركية 
واملصرية ملكافحة اإلرهاب.

جاء ذلك خالل استقبال 
الرئيس السيسي ملدير وكالة 
املخابرات االميركية الذي قام 
بزيارة ال���ى مصر لم يعلن 

عنها مسبقا.
وذكرت الرئاسة املصرية 
في بي���ان صحاف���ي انه مت 
التأكيد خ���الل اللقاء، امس 
االول، عل���ى ق���وة »روابط 
الصداقة بني البلدين وأهمية 
العالقات اإلستراتيجية التي 
تربط بينهما وحرصهما على 
تنميتها في مختلف املجاالت 
مبا يصب في صالح الشعبني 
املصري واألميركي، فضال عن 
املس���اهمة في إرساء دعائم 
السالم واالستقرار في منطقة 

الشرق األوسط«.
وأشار البيان الى انه مت 
»االتفاق على مواصلة التشاور 
والتنس���يق في كل القضايا 
ذات االهتمام املشترك، السيما 
بؤر التوتر في منطقة الشرق 
األوس���ط واجلهود الدولية 

ملكافحة اإلرهاب«.

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي خالل لقائه مدير »سي اي ايه« جون برينان بحضور مدير املخابرات العامة خالد فوزي في القاهرة أمس األول  )أ.ف.پ(

بيل كلينتون داعمًا هيالري
 في سباقها للرئاسة: أنا فخور بها

مظليون أميركيون يبدأون تدريب اجلنود األوكرانيني

»حماس«: على نتنياهو أن يتفقد جنوده »املفقودين« في غزة جيداً

واشنطن ـ سي.إن.إن: أطلق الرئيس األميركي االسبق بيل 
كلينتون، أول تعليق له على ترشح زوجته هيالري كلينتون 

للرئاسة بالقول »إنني فخور بها«، وجاء هذا التعليق في 
أوكالهوما ستي، كأول دعم لها منذ إعالنها الترشح من خالل 

ڤيديو أطلقته األسبوع املاضي.
سيدة البيت األبيض السابقة ووزيرة اخلارجية في إدارة 
الرئيس احلالي باراك أوباما، بدأت أول جولة في حملتها 
االنتخابية، ملدة ثالثة أيام بدءا من أيوا األسبوع املاضي، 

وتبعتها باجتماعات في نيوهامبشير امس.
وكان بيل كلينتون يتحدث في أوكالهوما ستي، في الذكرى 

العشرين لتفجير مبنى احتادي وقال في كلمته »عندما 
نستبعد كل األشياء الصغيرة التي جتعلنا منقسمني، من 

املهم أن نتذكر كم أصبحنا مترابطني، وكم نحن جميعا 
كأميركيني مدينون ملدينة أوكالهوما«، وكان كلينتون يتولى 
الرئاسة وقت وقوع التفجير الذي أودى بحياة 168 شخصا، 
وأضاف كلينتون في خطابه »على مدى عشرين عاما، نفخر 

بذكرى األشخاص الذين نحبهم«.

كييڤ � أ.ف.پ: بدأ قرابة 
300 مظل���ي أميرك���ي امس 
تدري���ب اجلنود األوكرانيني 
على محاربة املتمردين املوالني 
لروس���يا في مناطق الشرق 
االنفصالية.وبدأت مراس���م 
تدشني عملية التدريب أمس 
الرئيس األوكراني  بحضور 
بترو بوروش���نكو ووسائل 

اإلعالم األوكرانية والغربية 
في منطقة التدريب الواقعة في 
يافوريف غرب أوكرانيا، احد 
مواقع املناورات العسكرية 
التقليدي���ة ب���ني أوكراني���ا 

وشركائها الغربيني.
اميركيون  وكان مدربون 
شاركوا في مناورات مشتركة 
مع اجليش األوكراني اال انها 

املرة األولى التي سيقوم فيها 
مظليون من الكتيبة األميركية 
ال� 173 املجوقلة بتدريب 900 
الوطني. جندي من احلرس 
ووصل اجلنود األميركيون 
الى أوكرانيا االسبوع املاضي 
للمشاركة في مناورات اطلق 
عليها اسم »احلارس الذي ال 
يخ���اف« )فيرلس غارديان( 

ويفترض ان تس���تمر ستة 
اشهر. ومن املفترض ان يجري 
تبديل العناصر األميركيني مرة 
كل شهرين.وأعلن الكومندان 
خوسيه مينديز في بيان ان 
مهم���ة املظلي���ني األميركيني 
تقوم عل���ى تدريب اجلنود 
األوكراني���ني عل���ى تقنيات 
القت���ال وأيضا على »تعزيز 

احلرفية واملهارات لدى الطاقم 
العسكري«.

وأوضح الكابنت اش���يش 
بات���ل على موق���ع اجليش 
األميركي ان عملية التدريب 
التي تتم بناء على طلب من 
السلطات األوكرانية »ستساعد 
الدفاع عن  األوكرانيني على 

حدودهم وسيادتهم«.

غزة � األناضول: دعا مصدر 
مس����ؤول في حركة املقاومة 
اإلس����المية »حماس« رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
ال����ى تفقد جنوده  نتنياهو 

املفقودين.
وق����ال املصدر ال����ذي لم 
يكشف عن هويته، في تصريح 
مقتض����ب بثته قناة األقصى 
الفضائي����ة التابع����ة حلركة 

حماس أمس إن: »على نتنياهو 
أن يتفقد جنوده جيدا، ويكف 
عن تضليل أهالي املفقودين 
من شعبه« في إشارة ملصير 
اجلنود اإلسرائيليني املفقودين 

في قطاع غزة.
البارز في  القيادي  وكان 
حركة »حماس« خليل احلية 
قال في وقت سابق، بشأن ما 
تردد عن أسرى إسرائيليني 

املقاومة  ب����أن  لدى احلركة، 
الفلسطينية »لن تفصح عما 
في يدها«، مشددا في الوقت 
ذاته، على أن كتائب القسام 
اجلناح العس����كري حلركته 
قادرة على حترير األس����رى 

من السجون اإلسرائيلية.
وخالل احلرب التي شنتها 
إس����رائيل على غزة الصيف 
املاضي، أعلنت كتائب القسام 

اجلن����اح املس����لح حلرك����ة 
»حماس« ف����ي 20 من يوليو 
املاضي، عن أسرها اجلندي 
اإلسرائيلي شاؤول آرون خالل 
تصديها لتوغل بري للجيش 
اإلسرائيلي شرق مدينة غزة. 
وبعد يومني، اعترف اجليش 
اإلسرائيلي بفقدان آرون، لكنه 
رجح مقتل����ه في املعارك مع 

مقاتلي »حماس«.

وتتهم إس����رائيل حركة 
»حماس« باحتجاز جثة ضابط 
آخر يدعى هدار غولدن قتل في 
اشتباك مسلح شرقي مدينة 
رفح، يوم 1 أغسطس املاضي، 
وهو ما لم تؤكده احلركة أو 
تنفه.ومؤخرا، نشرت الصحف 
اإلس����رائيلية تقاري����ر حول 
إمكانية وجود أسرى »أحياء« 

لدى حركة حماس.

صورة لبيل وهيالري كلينتون في سبتمبر 2014                 ) سي ان ان ( 

على جميع مقارها ومصادرة 
ممتلكاتها واعتب���ار كل من 
ينتمي إليه���ا إرهابيا، مبررا 
دعواه بأن احلركة ش���اركت 
جماعة اإلخوان املس���يرات 
املسلحة في ذكرى ثورة 25 
يناير، على نحو أس���فر عن 
مقتل وإصابة العديد من رجال 
الشرطة واملواطنني، فضال عن 
قيام عناصر احلركة باقتحام 
العامة ملباحث  مبنى اإلدارة 

أمن الدولة آنذاك.
وكانت محكم���ة جنايات 
بورسعيد قد قررت في جلستها 
أمس، تأجي���ل محاكمة بديع 
والقياديني بجماعة اإلخوان 

م����ن جهته، ق����ال املتحدث 
باسم حركة الشباب ابو العزيز 
أبومصع����ب لوكال����ة فرانس 
برس »استهدفنا األمم املتحدة 
في غ����اروي وأوقعن����ا قتلى 

وجرحى«.
من جهته����ا، أفادت مصادر 
أمنية لفرانس برس بأن احلافلة 
الصغيرة قد تكون اصيبت في 
انفجار قنبل����ة يدوية الصنع 
الطريق  مزروعة على حاف����ة 

بديع بالبدلة احلمراء للمرة األولى خارج قفص احملكمة

» اإلعدام لـ 22 متهماً في قضية »قسم كرداسة« 

»الشباب« تتبنى هجومًا على حافلة
 لألمم املتحدة في الصومال

محم���د البلتاج���ي وصفوت 
حجازي وأكرم الشاعر و185 
آخري���ن إلى جلس���ة اليوم، 
اتهامهم  ف���ي قضي���ة  وذلك 
ارتكاب  بالتحري���ض عل���ى 
أحداث العن���ف والقتل التي 
وقعت في محافظة بورسعيد 

في أغسطس 2013.
التأجي���ل  ق���رار  وج���اء 
الستكمال االستماع إلى مرافعة 

هيئة الدفاع عن املتهمني.

ومت تفجيرها عند مرور احلافلة 
املستخدمة لنقل موظفي األمم 
املتحدة من مق����ر إقامتهم الى 

املكاتب.

القاه���رة � وكاالت: قضت 
محكم���ة جنايات اجليزة في 
جلستها املنعقدة امس مبعاقبة 
22 متهم���ا باإلعدام ش���نقا، 
ومعاقبة متهم حدث بالسجن 
املشدد ملدة 10 سنوات، وذلك 
إلدانتهم ف���ي قضية الهجوم 
املسلح الذي تعرض له قسم 
شرطة كرداسة في يوليو 2013 

مما اسفر عن مقتل شرطي.
وكانت احملكمة قد سبق لها 
في 18 مارس املاضي، ان أحالت 
املتهم���ني عدا احلدث  أوراق 
الدي���ار املصرية،  إلى مفتي 
الستطالع الرأي الشرعي في 

شأن إصدار حكم بإعدامهم.
الذين صدرت  ب���ني  ومن 
احكام بإعدامهم 14 محبوسا 
على ذمة القضية و8 يحاكمون 

غيابيا.
وم���ن جهة أخ���رى، ظهر 
مرشد جماعة اإلخوان املسلمني، 
محمد بديع، للم���رة األولى 
خارج قفص احملكمة بالبدلة 
أمام  احلمراء امس، للتحدث 
هيئة احملكمة التي تنظر قضية 
اقتحام قس���م شرطة العرب 
مبحافظة بورسعيد، بحسب 

ما افادت »اليوم السابع«.
ومن جان���ب آخر، قضت 
محكم���ة القاه���رة لألم���ور 
ام���س بع���دم  املس���تعجلة 
اختصاصها بتصنيف حركة 

6 أبريل كجماعة إرهابية.
وكان أح���د احملام���ني قد 
الدع���وى، وطالب فيها  أقام 
بتصنيف احلرك���ة، جماعة 

إرهابية والتحفظ

مقديش����و � وكاالت: قتل ما 
ال يقل عن 10 من موظفي األمم 
املتحدة بينهم اجنبي وأصيب 
عش����رة آخرين على األقل في 
هجوم ش����نته حركة الشباب 
املتشددة على حافلة صغيرة 
تابع����ة للمنظم����ة الدولية في 
مدينة غاروي عاصمة منطقة 
بونتالند ذات احلكم الذاتي شمال 

شرق الصومال.
وقال محمد علي، مسؤول 
الش����رطة في غاروي، لوكالة 
األنب����اء األملانية أمس إن ما ال 
يقل عن عشرة من موظفي األمم 
املتحدة قتلوا عندما انفجرت 
قنبل����ة زرعها متش����ددون في 
حافلة تابعة للمنظمة، مشيرا 
الى ان من بني الضحايا أربعة 
صوماليني، وخمس����ة أجانب 

بينهم كيني.
وصرحت مصادر في وكالة 
االستخبارات في بونتالند، مع 
طلب عدم الكشف عن هويتها، 
بأن القنبلة كانت مزروعة أسفل 
أحد املقاعد بحافلة األمم املتحدة 
ومت تفجيرها بطريقة التحكم 

عن بعد.
ووقع االنفجار عندما دخلت 
احلافل����ة مقر مكت����ب منظمة 
األغذية والزراعة »فاو« التابعة 
لألمم املتحدة، حس����بما أفادت 

الشرطة.
وكتب املمثل اخلاص لألمم 
املتح����دة في الصوم����ال، نيك 
كاي، ف����ي تغريدة على تويتر 
»أدين الهجوم الذي وقع صباح 
اليوم واستهدف )موظفي( األمم 
املتح����دة في غاروي. أش����عر 
بصدمة وفزع لسقوط قتلى«.

محمد بديع في أول ظهور له مرتديا البدلة احلمراء أمام احملكمة أمس     )اليوم السابع( 
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اجليش يعلن تفكيك 17 عبوة ناسفة وقتل 57 »إرهابياً« 

مقتل  ضابط وجنديني في تفجير لـ »انصار بيت املقدس« في سيناء
القاه����رة � وكاالت: أعلن 
املتحدث العسكري باسم القوات 
املسلحة املصرية العميد محمد 
سمير مقتل ضابط وجنديني 
وإصاب����ة جندي آخ����ر أثناء 
مالحقتهم املهربني والعناصر 
اإلجرامي����ة على خط احلدود 
الدولية في شمال سيناء امس.
ونقلت وكالة أبناء الش����رق 
األوسط الرسمية عن املتحدث 
العسكري قوله إن احلادث وقع 
عندما »قامت العناصر اإلرهابية 

بتفجير عبوة ناسفة في أحد 
مركبات قوة املداهمة«.

 وقال مصدر امني طالبا 
عدم كش����ف هويته لفرانس 
برس ان »ضابطا وجنديني قتال 
وجرح آخر عندما مرت آليتهم 
املدرعة فوق عبوة ناسفة في 
منطقة طويل األمير« في اجلزء 
املصري من مدينة رفح، بالقرب 
من املعبر امل����ؤدي الى قطاع 

غزة.
وتبنت الهج����وم جماعة 

»أنصار بي����ت املقدس« التي 
بايع����ت تنظي����م »داع����ش« 
وأصبحت تطلق على نفسها 

اسم »والية سيناء«.
وفي س����ياق متصل، قال 
العميد محمد س����مير إنه في 
إط����ار تنفيذ خط����ة القوات 
املسلحة الشاملة في القضاء 
على اإلرهاب في شبه جزيرة 
سيناء وعلى كافة االجتاهات 
اإلستراتيجية، متكنت القوات 
من تنفيذ عدة مداهمات ضد 

العناصر اإلرهابية أس����فرت 
عن مقتل 57 ارهابيا نتيجة 
ألعمال القتال املختلفة أثناء 
تنفيذ املداهمات خالل الفترة 

من 9 الى 19 أبريل اجلاري.
إل����ى أن القوات  وأش����ار 
متكنت م����ن تفجير 17 عبوة 
ناسفة بنيران القوات، مت زرعها 
بواسطة العناصر اإلرهابية 
في أماكن متفرقة الستهداف 
الق����وات أثن����اء إدارة أعمال 
القت����ال، باإلضافة إلى ضبط 

أجهزة اتص����االت وكاميرات 
وأسلحة داخل مقرات العناصر 

اإلرهابية.
من جه����ة أخ����رى، نفى 
املتحدث العسكري صحة ما 
تردد في احد البرامج احلوارية، 
امس االول، ع����ن تورط أحد 
طلبة الكلية احلربية في حادث 
تفجير نقطة جتمع طلبة الكلية 
داخل ستاد كفر الشيخ بزعم 
انتمائ����ه الح����دى اجلماعات 

اإلرهابية.

صندوق »حتيا مصر«: 3 مشروعات قومية محل 
اهتمامنا في 2015

القاهرة � أ.ش.أ: أعلن رئيس مجلس الوزراء 
املصري م.إبراهيم محلب عن حتديد صندوق 
»حتيا مصر« عددا من املشاريع املهمة لتنفيذها 

خالل العام احلالي.
وأوضح محلب، خالل اجتماعه مع اللجنة 
التنفيذي���ة لصندوق »حتيا مصر« ان الفترة 
املقبلة ستشهد إطالق العديد من املبادرات من 
جانب عمل الصندوق س���واء في املشروعات 
التي تخص التنمية املجتمعية، أو املشروعات 

التنموية املدرة للدخل.
وأش���ار إلى انه في ه���ذا الصدد، فقد حدد 
الصندوق 3 مش���روعات قومية ذات أولوية 
ف���ي التنفيذ خالل ع���ام 2015، وهي: القضاء 
على ڤيروس »س���ي«، وتبني مشروع أطفال 
بال مأوى، باإلضافة إلى مشروع دعم املناطق 

املهددة للحياة في منشية ناصر بالقاهرة. 

وذكرت وكالة أنباء الشرق األوسط الرسمية 
انه مت خالل االجتم���اع املوافقة على مبادرة 
الصندوق اخلاصة بإطالق حملة موسعة للقضاء 
على ڤيروس »سي« ومنع انتشاره في مصر، 
فيما تعكف وزارة التضامن االجتماعي على 
دراسة تصور حلل مشكلة األطفال بال مأوى، 

وبحث اخلطوات الالزمة لتنفيذه.
واس���تعراض االجتم���اع املخطط اجلديد 
للمرحلة الثانية من مش���روع تطوير منطقة 
منش���ية ناصر لصالح س���اكني املناطق ذات 
اخلطورة القصوى واملهددة للحياة والذي متت 
مناقشته واالنتهاء منه بالتنسيق بني وزيرة 
التطوير احلضري والعش���وائيات، ومحافظ 
القاهرة، فيما مت بحث مشروعات تطوير منطقة 
عزبة العسال وورشة سمعان وجرجس بحي 

شبرا، ومنطقة العشوائيات بالدويقة.


