
50
الثالثاء 13 أكتوبر 2015

آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/International

لوكاشنكو رئيساً لبيالروسيا لوالية خامسة بنسبة 83%عربية وعالمية
مينسك - أ.ف.پ: فاز رئيس بيالروسيا املنتهية واليته الكسندر لوكاشنكو الذي يحكم 
البالد منذ 21 عاما، بوالية خامسة اثر االنتخابات الرئاسية التي نظمت أمس األول ومنع ابرز 
املعارضني من املشاركة فيها، وحذرها من تنظيم احتجاجات قد تعيق رفع العقوبات االوروبية 
املفروضة عليه نتيجة انتهاكات حلقوق االنسان. واعلنت اللجنة االنتخابية املركزية في وقت 
متأخر ليل أمس األول فوز لوكاشنكو في االنتخابات الرئاسية بنسبة 83.49% من االصوات. 
وحصل لوكاشنكو البالغ الذي يحكم البالد منذ 1994، على واليته اخلامسة بأكبر نسبة من 
االصوات يحصل عليها خالل فترة حكمه.

اعتقال 50 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس الشرقية

مقتل منفذ طعن جديد واستشهاد شاب
برصاص االحتالل في القدس

أكتوبر اجلاري.
ه���ذا واعتقل���ت قوات 
االحت���الل 50 فلس���طينيا 
في أنح���اء الضفة الغربية 
والق���دس الش���رقية كم���ا 
تعتزم االستمرار في حملتها 
العتقال الضالعني في هذه 

احلوادث.
من جه���ة اخرى، جتمع 
امس املئات من الفلسطينيني 
بينهم اطفال للمشاركة في 
تشييع جثمان الطفل احمد 
ش���راكة حيث لف اجلثمان 
بالعلم الفلسطيني والورود 
قبل تشييعه في املسجد في 
مخيم اجللزون قرب رام اهلل، 

بينما جتمع زمالء احمد في 
املدرسة واصدقاؤه للمشاركة 

في تشييع جثمانه.
ه���ذا وامتد التوتر الذي 
بدأ قبل اسابيع في القدس 
الغربية  الشرقية والضفة 
العرب في  ال���ى  احملتلتني 
اس���رائيل حيث اقدم شاب 
عربي اسرائيلي مساء امس 
االول عل���ى دهس جنديني 
اثنني بس���يارة وقام بعدها 
بطعن مدنيني اسرائيليني 
بعد ان غادر سيارته بالقرب 
من كيبوتس جان شمويل، 
وفق الشرطة التي قالت انها 
اعتقلت املهاج���م ووه اول 

هجوم بالسكني ينفذه شاب 
عربي اسرائيلي يؤدي الى 
اصابات بعد ان شهرت امرأة 
عربية اسرائيلية سكينا في 
وجه قوى االمن الذين اردوها 

قبل ان تهاجم احدا.
عل���ى اجلان���ب اآلخ���ر 
تظاهر إس���رائيليون عرب 
في شمال اسرائيل وقطعوا 
الطرقات واحرقوا إطارات 
مطاطية، وق���د دعت جلنة 
املتابعة العربية العليا الى 
اض���راب ش���امل اليوم في 
البلدات العربية في اسرائيل 
باالضافة ال���ى تظاهرة في 

بلدة سخنني.

عواص���م - وكاالت: مع 
تصاعد العنف الذي قد يدفع 
باجتاه انتفاضة فلسطينية 
جديدة، اس���تمرت عمليات 
»الطعن بالس���كاكني« حيث 
قتل شاب فلسطيني برصاص 
الشرطة اإلس���رائيلية امس 
في القدس الشرقية احملتلة 
بعد ان طعن شرطيا بسكني، 
وتابعت الشرطة ان الهجوم 
وقع عند نقطة تفتيش بالقرب 
من باب االسباط في القدس 
الش���رقية احملتلة، مشيرة 
إلى أن الش���رطي لم يصب 
باذى النه كان يرتدي سترة 
واقية، ورات مراسلة لفرانس 
برس جثة الشاب الفلسطيني 

مغطاة بالدماء في املوقع.
كما قتل شاب فلسطيني 
برصاص االحتالل عند باب 
األسباط في مدينة القدس، 
وادعت شرطة االحتالل أن 
الفلس���طيني طعن  الشاب 
مستوطنا إس���رائيليا وأن 
املكان  ش���رطيا تواجد في 
أطلق النار عليه ما أدى إلى 

استشهاده.
وق���ال ش���هود عيان إن 
ق���وات االحت���الل أغلق���ت 
منطقة باب األسباط ومنعت 
الفلسطينيني من الوصول 
إلى مكان استشهاد الشاب. 
في حني اقدمت شابة بعد 
ظهر امس على طعن شرطي 
من حرس احلدود االسرائيلي 
بسكني قرب مقر الشرطة في 
القدس، بحس���ب ما أعلنت 
الشرطة اإلسرائيلية، ولم 
تتضح حتى االن حالة الشابة 
وهو ثاني حادث طعن امس 
ف���ي القدس وال���� 17 منذ 3 

قوات االحتالل تعاين جثة شاب اقدم على طعن عسكري امس وفي اإلطار قريبات الطفل الفسطيني احمد شراكة يودعنه قبل تشييعه  )رويترز - أ.ف.پ(
املعارضة تكثف حملتها

ضد أردوغان بعد اعتداء أنقرة
أنقرة � وكاالت: كثفت املعارضة التركية املؤيدة 
لالكراد حملتها ضد الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان مستغلة الهجوم األكثر دموية في تاريخ 
البالد لضربه انتخابيا قبل ثالثة اسابيع فقط من 
موعد االستحقاق النيابي، فيما اعتبرت احلكومة 
التركية أن تنظيم داعش هو املشتبه به االول في 
تنفيذ الهجومني وسط أنقرة. وأكدت ان االنتخابات 
البرملانية س����تجري في موعدها مطلع الش����هر 
املقبل.  وكتب زعيم حزب الشعوب الدميوقراطي 
املؤيد لألكراد صالح الدين دميرطاش على تويتر 
»الدولة هاجمت الشعب والتعازي يجب أن توجه 

الى الشعب التركي وليس الى اردوغان«. 
ودعا دميرطاش انصاره الى املش����اركة في 
االنتخابات التشريعية املبكرة وقال »نحن بانتظار 
األول من نوفمبر«، موعد االقتراع »ألننا سنبدأ 

العمل إلطاحة الدكتاتور«.
ومنذ أس����ابيع تصاعد التوتر بني الس����لطة 
وحزب الشعوب الدميوقراطي وأججته رهانات 
االنتخابات وأعمال العنف في جنوب شرق البالد 
حيث الغالبية الكردية. ويندد اردوغان بش����دة 
باحلزب املقرب من األكراد املتهم ب� »التواطؤ« مع 
»ارهابيي« حزب العمال الكردستاني. واشارت 
الصحف املؤيدة ألردوغان الى مسؤولية املتمردين 

االكراد في اعتداء السبت.
في املقابل تتهم املعارض����ة اردوغان بصب 
الزيت على النار في النزاع الكردي بأمل استمالة 

الناخبني القوميني من االتراك.
ووصف سوتر كاغابتاي من معهد واشنطن 
االعتداء بأنه »قد يكون هجوم احلادي عشر من 
سبتمبر في تركيا« في اشارة إلى سلسلة الهجمات 
التي استهدفت الواليات املتحدة في العام 2001. 
وأضاف »لقد وقع االعت����داء في قلب العاصمة 

التركية، قبالة احملطة الرئيسية« التي ترمز الى 
انقرة اتاتورك مؤسس اجلمهورية التركية.

وفي آخر حصيلة للمكتب االعالمي لرئيس 
الوزراء التركي بلغ عدد القتلى في االعتداء 97 قتيال 
و507 جرحى. وبني هؤالء اجلرحى اليزال 160 في 

املستشفيات منهم 65 في العناية الفائقة.
وقال حزب الشعوب الدميوقراطي من جهته 

ان احلصيلة بلغت 128 قتيال.
وقالت قناة ان تي في االخبارية إن التحقيق 
يتركز على ترجيح وجود جهاديني وراء االعتداء. 
وبحسب صحيفتي »حرييت« و»خبرتورك« فان 
احد االنتحاريني قد يكون ش����قيق منفذ اعتداء 

سوروج في يوليو.
من جهته، أملح أيهان بيلجن املتحدث باسم 
حزب الشعوب الدميوقراطي التركي املوالي لألكراد 
لرويترز الى أن احلزب يبحث إلغاء كل جتمعاته 
االنتخابية قبل االنتخابات البرملانية املقررة في 

أول نوفمبر العتبارات أمنية.
وعلى صعيد التحقيقات، اعلن رئيس الوزراء 
التركي احمد داود اوغلو امس ان تنظيم الدولة 
االسالمية »داعش« هو املشتبه به االول في اعتداء 
انقرة. وصرح داود اوغلو في مقابلة مع شبكة 
»ان تي في« التلفزيونية »االولوية هي للتحقيق 
حول داعش وذلك نظرا لطريقة تنفيذ االعتداء«. 
وأوضح »لدينا اسم شخص يوجهنا الى منظمة« 
من دون تقدمي تفاصيل حول التحقيق اجلاري. 
وأكد اوغلو أن االنتخابات التش����ريعية املبكرة 
ستجرى في موعدها في نوفمبر رغم االعتداء. 
وقال »أيا كانت الظروف، فإن االنتخابات ستتم 
في موعدها«. وش����دد داود اوغلو الذي يترأس 
حكومة بالوكالة حتى موعد االقتراع »سنجري 

االنتخابات«.

اختفاء غامض لعشرات املدرعات في العراق
عواصم � وكاالت: اختفت بش����كل غامض 
عشرات املدرعات احلربية التي كان اجليش 
العراق����ي قد حصل عليها في ش����كل هبة من 
إحدى الدول العربية، وفق ما نشرت صحيفة 
»العرب« اللندنية. وينتظ����ر أن تعمق هذه 
الفضيحة األزمة بني مكونات املشهد السياسي 
العراقي في وقت مازال الش����ارع العراقي لم 
يهدأ على وقع استش����راء الفس����اد. ويطالب 
متظاهرون نزلوا إلى ش����وارع بغداد ومدن 
عراقية أخرى رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي بتطبيق اإلصالحات الصارمة التي 

أعلن عنها في السابق.
ورغم ذلك، مازال عدد من النواب العراقيني 
يسعون بإصرار كبير لعرقلة طلب فتح حتقيق 
داخل البرملان حول اختفاء 76 مدرعة كانت 
في طريقها إلى العراق من إحدى الدول التي 

لم يعلن عن اسمها.
وكان إياد عالوي رئيس ائتالف الوطنية قد 
فجر هذه الفضيحة التي تضاف إلى سلسلة 
الفضائح التي عرفها العراق، حيث أعلن في وقت 
سابق أن دولة عربية أرسلت بطلب شخصي 

منه 76 مدرعة عسكرية إلى العراق. 
وأكد أن ه����ذه الدولة اس����تجابت لطلبه، 
وأرسلت 76 مدرعة إلى بغداد، حيث وصلت 
على منت طائرات وذلك ملس����اعدة العراق في 

حربه ضد تنظيم داعش.
غير أن عالوي أكد أن وزارة الدفاع العراقية 
أعلمته شخصيا أنها لم تتسلم تلك املدرعات، 
وأوضح في بيان له أن وزير الدفاع العراقي 
أبلغه بعدم تسلم وزارته أي مدرعات عسكرية 

من أي دولة.
وطالب عالوي بفت����ح حتقيق في اختفاء 
املدرعات، وذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر 
برملاني أن جلنة األمن والدفاع التابعة للبرملان 
العراقي ستوجه هذا األسبوع مذكرة رسمية 
لوزير الدفاع خالد العبيدي إليضاح تفاصيل 

اختفاء املدرعات واجلهة التي تسلمتها.
وفيما اليزال الغموض يحيط باختفاء تلك 
املدرعات، رجحت مصادر عس����كرية عراقية 
قيام ميليش����يات تعمل ضمن قوات احلشد 
الشعبي املدعومة من إيران باالستيالء عليها، 
بعد  مصادرتها ألسلحة مماثلة أخرى تسلمها 
العراق كمساعدات من دول غربية وآسيوية، 
تضم مدافع وراجمات صواريخ وأسلحة  رشاشة 

وعربات مدرعة وأجهزة كشف متفجرات. 
وقال مصدر عسكري عراقي مطلع إن حكومة 
العبادي تتعرض لضغوط من األميركيني من 
أجل إجبار  امليليشيات على إعادة ما استحوذت 
عليه من املعدات العس����كرية، والتي لم تكن 

أصال مخصصة لها.

احلكومة اليمنية تنفي استقالة خالد بحاح
إياد أحمد ووكاالت

نفى الناطق الرسمي باسم 
احلكومة اليمنية راجح بادي 
صحة األنباء التي ترددت عن 
استقالة نائب الرئيس اليمني 
ورئيس الوزراء خالد بحاح. 
وقال راجح - بحسب »عكاظ« 
السعودية - »إن ما أثير عن 
استقالة نائب الرئيس اليمني 
ال صحة له«، مؤكدا أن رئيس 
احلكومة وصل إلى الرياض 
أمس االول ف����ي زيارة عمل 

وأنه حريص كل احلرص على 
خدمة شعبه والنضال معه في 
حربه ضد ميليشيات االنقالب. 
وطالب بادي وسائل اإلعالم 
بتحري املصداقية، مبا يسهم 
العم����ل اإلعالمي  في تعزيز 
ودعم الشرعية للخروج من 
املأزق الذي متر به اجلمهورية 

اليمنية.
على املس����توى امليداني، 
اح����رزت ق����وات اجلي����ش 
واملقاومة الش����عبية بإسناد 
قوات التحالف البرية واجلوية 

وطيران االباتشي تقدما جديدا 
في اجتاه مدينة املخاء غرب 
تعز وسيطرت على منطقة 
الكدحة التي تبعد عن مدينة 

املخاء 6 كيلوات فقط.
التحالف  وكثف طي����ران 
قصفه العني����ف على مواقع 
وجتمعات امليليشيات باملخاء 
ومنطقة الوازعية وفجرت عددا 
التابعة  من مخازن االسلحة 

للميليشيات غرب تعز.
واك����دت مص����ادر طبية 
ل�»األنب����اء« مقت����ل 43 م����ن 

ميليش����يات احلوثي وجرح 
اخرين خالل قصف الطيران 
واملواجهات مع افراد املقاومة 
في اكثر من جبهة، فيما قتل 
وجرح 26 من افراد املقاومة 
واجليش الوطني، مضيفة ان 
قوات التحال����ف نفذت امس 
عملية إنزال أس����لحة نوعية 
وحديث����ة وكمية ضخمة من 
الذخائ����ر للجي����ش الوطني 
واملقاومة الشعبية في جبل 
صب����ر وذلك ضم����ن عملية 
التحالف لتحري����ر تعز من 

امليليشيات.
وفي محافظة مأرب شمال 
اليمن اكدت مصادر  ش����رق 
عس����كرية وصول 20 قاطرة 
محملة باألس����لحة املختلفة 
الى احد معس����كرات املنطقة 
الثالثة قادمة من  العسكرية 
منف����ذ الوديعة ضمن عملية 
اع����داد التحال����ف القتح����ام 
العاصمة صنعاء وحتريرها 
الى  امليليشيات، مشيرة  من 
ان من ضمن حمولة القاطرات 

ثالثة آالف قناصة.

خادم احلرمني: محاولة االستغالل السياسي حلادث مِنى لن تؤثر على دور اململكة في خدمة ضيوف الرحمن
مع اجلمهورية اليمنية ونصرة 

شعبها والذود عن كرامته.
وأفاد الطريفي بأن املجلس 
وافق عل����ى تفوي����ض ولي 
العهد نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء وزي����ر الداخلية � أو 
م����ن ينيب����ه � بالتباحث مع 
الفلبيني في ش����أن  اجلانب 

مشروع اتفاقية تسليم 
املطلوبني بني حكومة اململكة 
العربية السعودية وحكومة 
الفلبني، والتوقيع  جمهورية 
عليه ولرفع النسخة النهائية 
املوقعة الستكمال اإلجراءات 

القانونية.
كما واف����ق عل����ى مذكرة 
تفاه����م للتعاون ف����ي مجال 
اإلسكان بني وزارة اإلسكان في 
اململكة ونظيرتها في روسيا، 
املوقع عليها في مدينة سانت 

بطرسبرغ.
ووافق مجلس الوزراء على 
تفويض رئيس الهيئة العامة 
أو من ينيبه  املدني  للطيران 
بإجراء مباحثات مع الدول التي 
أبرمت معها اململكة اتفاقيات 
في مجال خدمات النقل اجلوي 
وتتطلب املصلحة جتديد تلك 
االتفاقيات معه����ا، للنظر في 
جتديدها ف����ي ضوء النموذج 
االسترش����ادي املوافق عليه 
بقرار مجل����س الوزراء، ومن 
ثم رف����ع ما يتم التوصل إليه 
الستكمال اإلجراءات النظامية. 
كذلك وافق مجلس الوزراء على 
تنظيم هيئة »توليد الوظائف 

ومكافحة البطالة« باململكة.

وأش����كاله وصوره كافة وأيا 
كان مصدره، معربا عن أحر 
التعازي جلمهوري����ة تركيا 
حكومة وشعبا وألسر الضحايا، 
داعيا اهلل أن مين على املصابني 

بالشفاء العاجل.
واس����تمع املجل����س م����ن 
امللكي األمير  صاحب السمو 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
ولي ولي العهد النائب الثاني 
لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع عن نتائج زيارته إلى 
روسيا االحتادية واجتماعه مع 
الرئيس فالدميير بوتني الذي 
مت خالله التأكيد على حرص 
الس����عودية  العربية  اململكة 
على حتقيق تطلعات الشعب 
الش����قيق وموقفها  السوري 
الداعم حلل األزمة الس����ورية 
على أساس سلمي وفقا ملقررات 
مؤمتر جنيڤ )1( ومبا يكفل 
إنهاء ما يتعرض له الشعب 
الس����وري الشقيق من مآس، 
وتالفي استمرار تداعيات هذه 
األزمة على األمن واالستقرار 

في املنطقة.
وأعرب املجلس عن التهنئة 
اليمنية حكومة  للجمهورية 
وشعبا مبناسبة عودة احلكومة 
اليمنية ومتكنها من مزاولة 
مهامها من مدينة عدن العاصمة 
املؤقتة مما يجسد ما حتقق من 
نص����ر، داعيا اهلل أن يتحقق 
األمن واالس����تقرار في جميع 
أرجاء اليمن، ومجددا التأكيد 
على وقوف اململكة وإخوانها 
وأصدقائها في دول التحالف 

االستثنائي لوزراء خارجية 
ال���دول األعض���اء مبنظم���ة 
الذي عقد  التعاون اإلسالمي 
في نيويورك استجابة لدعوة 
الس���عودية  العربية  اململكة 
الذي أكد السيادة الفلسطينية 
على القدس الشرقية ورفض 
األم���ة اإلس���المية وإدانتها 
إلجراءات س���لطات االحتالل 
اإلسرائيلي وتصميمها على 
منعها وإبطالها كونها إجراءات 
باطلة ومدانة وغير قانونية 
وما تضمنه القرار من دعوة 
مجلس األمن الدولي إلى سرعة 
التحرك إللزام إسرائيل بوقف 

انتهاكاتها.
الوزراء  ورحب مجل���س 
بتوص���ل ممثل���ي األطراف 
الليبية املتحاورة في مدينة 
الصخيرات باملغرب إلى اتفاق 
سياسي على تشكيل حكومة 
الوحدة الوطنية الذي أعلنه 
مبعوث السكرتير العام لألمم 
املتحدة إلى ليبيا برنار دينو 
ليون، معربا ع���ن األمل في 
أن ي���ؤدي هذا االتف���اق إلى 
الليبي  إنهاء معاناة الشعب 
وحتقي���ق تطلع���ات ليبيا 
الشقيقة مبا يحفظ وحدتها 
وأمنها واستقرارها وميكنها 

من التصدي لإلرهاب.
ال����وزراء  وأدان مجل����س 
التفجير اإلرهابي الذي شهدته 
عاصمة تركيا وأدى إلى سقوط 
العديد م����ن الضحايا، مجددا 
اململكة ووقوفها مع  تضامن 
تركيا في محارب����ة اإلرهاب 

اإلسرائيلية للمسجد األقصى، 
وحماية الشعب الفلسطيني 
واملقدسات اإلسالمية وإعطاء 
الفلسطيني حقوقه  الشعب 

كافة.
كما ثم���ن املجلس القرار 
االجتم���اع  ع���ن  الص���ادر 

الش���ريفني خ���الل اتصاالته 
برؤساء الدول الفاعلة واألمني 
العام لألمم املتحدة بضرورة 
بذل اجلهود واملساعي األممية 
اجلادة والس���ريعة وتدخل 
مجلس األمن التخاذ التدابير 
العاجلة كافة لوقف االنتهاكات 

إل���ى ع���دد م���ن التقاري���ر 
ع���ن مس���تجدات األح���داث 
الس���احات  وتطوراتها على 
العربية واإلقليمية والدولية، 
واستنكر املجلس ما يتعرض 
له املس���جد األقصى ومدينة 
الغربية من  القدس والضفة 

انتهاكات وإجراءات استفزازية 
مستمرة واعتداءات على أبناء 
الشعب الفلسطيني من قبل 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

واملستوطنني.
وش���دد مجل���س الوزراء 
على دع���وات خادم احلرمني 

الرياض � أ.ش.أ: أعرب خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
ب����ن عبدالعزيز عن الش����كر 
والتقدير لقادة الدول الشقيقة 
والصديق����ة وكل م����ن تقدم 
بالع����زاء للمملكة في ضحايا 
حادث تدافع احلجاج مبنى، 
سائال اهلل سبحانه وتعالى 
لهم املغفرة وأن يتقبلهم في 
الشهداء، وأن مين على املصابني 

بالشفاء العاجل.
وأك����د � خ����الل رئاس����ته 
امس جللسة مجلس الوزراء 
بالري����اض � أن التصريحات 
غير املس����ؤولة والهادفة إلى 
االس����تغالل السياس����ي لهذه 
الفرقة  احلادث����ة، وإح����داث 
واالنقسام في العالم اإلسالمي، 
ل����ن تؤثر عل����ى دور اململكة 
العربية السعودية وواجبها 
الكبير ومسؤولياتها العظيمة 
في خدمة ضي����وف الرحمن، 
وحرصها الدائم على لم الشمل 
العربي واإلسالمي، ولن تسمح 
اململكة ألي أيد خفية بأن تعبث 

بذلك.
وش���دد عل���ى أن اململكة 
التي  الس���عودية  العربي���ة 
شرفها اهلل بخدمة احلرمني 
الشريفني وقاصديهما، نذرت 
نفسها وإمكاناتها وما أوتيت 
من جهد قيادة وحكومة وشعبا 
لراحة ضيوف الرحمن والسهر 

على أمنهم وسالمتهم.
وأوض���ح وزي���ر الثقافة 
ب���ن زيد  واإلع���الم د.عادل 
الطريفي أن املجلس استمع 

)واس( خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز خالل رئاسته امس جللسة مجلس الوزراء بالرياض 


