
40
الثالثاء ٢٨ فبراير ٢٠١٧

اجلزائر: »داعش« يتبنى هجوماً انتحارياً في »قسنطينة«عربية وعالمية
عواصم - وكاالت: أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف مركزا للشرطة 
في مدينة قسنطينة شرقي اجلزائر أمس. وقالت وكالة »أعماق« التابعة للتنظيم في بيان أن 
»عملية استشهادية بحقيبة ناسفة ملقاتل من التنظيم استهدفت مركزا للشرطة اجلزائرية وسط 
مدينة قسنطينة«. وأعلنت مديرية األمن اجلزائرية مساء امس األول أنه مت إحباط عملية إرهابية 
استهدفت مقر األمن بحي باب القنطرة مبدينة قسنطينة. وأوضحت الوكالة أن »شرطيا كان 
أمام املقر األمني الذي يقع في الطابق السفلي لعمارة بها عشرات العائالت وبعد عدة حتذيرات 
أطلق النار باجتاه إرهابي تقدم باجتاه املقر ليصيب احلزام الناسف«. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/International

عبدالرزاق التقط »سيلفي« مع الملك سلمان: »صداقة قوية«

السعودية وماليزيا توقعان 4 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي
كواالملبورـ  وكاالت: وقعت 
الســعودية وماليزيــا أربــع 
مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون 
بني البلدين في عدة مجاالت.

وجاء التوقيع عقب جلسة 
مباحثــات بني خادم احلرمني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز 
ورئيس وزراء ماليزيا محمد 
جنيب عبدالرزاق في العاصمة 

املاليزية كواالملبور.
األنبــاء  وكالــة  وقالــت 
السعودية الرسمية )واس( انه 
جرى خالل جلسة املباحثات 
استعراض العالقات الثنائية 
وســبل تطويرها وتعزيزها 
في مختلف املجاالت مبا يخدم 
مصالــح البلدين والشــعبني 

الشقيقني.
املباحثات،  وقبيل جلسة 
كتب امللك ســلمان في سجل 
زيارات قصر رئيس الوزراء 
كلمة قال فيها »انتهز فرصة 
زيارتي لقصر رئيس الوزراء 
في ماليزيا الشقيقة ألعبر عن 
اعتزازي مبا حققته ماليزيا من 
تقدم ورقي، وما وصلت إليه 
العالقات بني بلدينا من تطور 
في جميع املجاالت، واتطلع أن 
تسفر زيارتي ملاليزيا عن نقلة 
نوعية في مسار العالقات بني 

البلدين«.
رئيــس وزراء  والتقــط 
ماليزيا صورا »ســيلفي« مع 

امللك سلمان خالل استقاللهما 
ســيارة عقــب مباحثاتهمــا 

الرسمية.
ونشر عبدالرزاق الصورة 
عبر حســابه الرسمي مبوقع 
»تويتر« وكتب تعليقا عليها 
»صــورة ســيلفي مــع خادم 
امللــك  الشــريفني  احلرمــني 

سلمان.. صداقة قوية«.

املباحثــات بــني  وعقــب 
امللك سلمان ورئيس الوزراء 
املاليزي، مت التوقيع على أربع 
مذكــرات تفاهم بني حكومتي 

البلدين.
وذكــرت وكالــة األنبــاء 
الســعودية الرسمية )واس( 
في بيان امس ان مذكرة التفاهم 
األولى تتعلــق بالتعاون في 

املجال التجاري واالستثماري، 
ووقعها من اجلانب السعودي 
وزيــر الدولــة عضو مجلس 
بــن  د.إبراهيــم  الــوزراء 
العســاف، ومن  عبدالعزيــز 
اجلانب املاليزي وزير التجارة 
والصناعة داتو سري مصطفى 

محمد.
وتشــمل مذكــرة التفاهم 
الثانية التعاون في مجال العمل 
واملوارد البشرية، ووقعها من 
اجلانب السعودي وزير العمل 
والتنمية االجتماعية د.علي بن 
ناصر الغفيص ومن اجلانب 
املاليزي وزير املوارد البشرية 

داتو سري ريتشارد ريوت.
كما تتعلق مذكرة التفاهم 
الثالثة بالتعــاون في املجال 
العلمــي والتعليــم، ووقعها 
من اجلانب الســعودي وزير 
العمــل والتنمية االجتماعية 
ومن اجلانــب املاليزي وزير 
التعليــم العالي داتو ســري 

ادريس بن جوسوه.
فيما تعنى مذكرة التفاهم 
الرابعــة بالتعاون بني وكالة 
األنبــاء الســعودية ووكالــة 
األنباء املاليزية، ووقعها من 
اجلانب السعودي رئيس هيئة 
وكالة »واس« عبداهلل بن فهد 
احلسني ومن اجلانب املاليزي 
مدير عام وكالة األنباء املاليزية 

داتو ذو الكفل صالح.

مقتل ضابط إيراني على احلدود مع السعودية

الرئيس هادي في زيارة »مفاجئة« لإلمارات
عواصم - إياد أحمد ووكاالت

قام الرئيــس اليمني عبد ربه منصور 
هــادي بزيارة مفاجئة إلــى دولة اإلمارات 
العربية املتحدة أمس، دون اإلعالن عن الهدف 
من الزيارة، وذلك بحسب ما أفاد احلساب 
الرسمي للرئيس هادي على »تويتر«، امس.
وكان الرئيس هادي قد اســتقبل امس 
االول أمس في عدن األمني العام لألمم املتحدة 
للشــؤون اإلنسانية ســتيفن أوبراين في 
إطار جولة تشمل أيضا العاصمة صنعاء 
ومحافظات اب وتعز احملاصرة لالطالع على 

األوضاع واالحتياجات اإلنسانية هناك. 
وأعلن أوبراين عن تنظيم األمم املتحدة 
حملة إنسانية لدعم اليمن وتقدمي مزيد من 
املســاعدات اإلغاثية تنطلق في ٢5 أبريل 
املقبــل لتأمني االحتياجات األساســية من 
الغذاء والدواء واملاء للمدنيني املتضررين 

بفعل احلرب. 
من جانبــه، قــال الرئيس هــادي »إن 
اليمنيــني يعيشــون مزيــدا مــن املعاناة 
املستمرة، بسبب االنتهاكات التي ميارسها 
مسلحو جماعة احلوثيني والقوات املوالية 

للرئيس السابق علي عبداهلل صالح«. 
وطالب األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية 
بالنزول إلى الواقع وتلمس التسهيالت التي 
تقوم بها الســلطات الشرعية في مختلف 
املوانــئ واملنافــذ والتــي تتم فــي عملية 
انسيابية من خالل تدفق البضائع إلى كل 

مناطق الوطن دون استثناء. 
وجاءت زيارة األمني العام لألمم املتحدة 
للشؤون اإلنسانية إلى اليمن وسط حتذيرات 
أممية ودولية من خطر انزالق اليمن نحو 

املجاعة القاتلة، مــا لم يتم تكثيف جهود 
املساعدات اإلنسانية بشكل فوري. 

ميدانيا، أطلقت قوات الشرعية اليمنية 
عملية عسكرية برية بغطاء جوي مكثف 
ومتواصــل من طيران التحالــف العربي، 
بهدف حتريــر محافظة ومينــاء احلديدة 
غرب البالد، فيمــا واصلت قوات اجليش 
واملقاومة الشــعبية تقدمها في الســاحل 
الغربي حيث سيطرت على أجزاء واسعة 
من منطقة الزهاري شمال املخاء ووصلت 
إلى منطقة »موشج« أولى مناطق مديرية 

اخلوخة التابعة للحديدة. 
وقالــت مصادر ميدانية لـ »األنباء« أن 
قوات الشرعية شنت قصفا مدفعيا مكثفا 
على مواقع امليليشيات في منطقة موشج 

مبديرية اخلوخة. 
وفــي جبهات احلــدود أكــدت مصادر 
عســكرية لـ »األنباء« مقتل قائد عسكري 
إيراني يلقب بالـــ »األفغاني« مع مرافقيه 
في عملية نوعية لطيران التحالف العربي 

قبالة حدود جنران السعودية. 
وقالــت املصــادر إن »األفغانــي« هــو 
مسؤول ما يســمى بالوحدة الصاروخية 
للميليشيات مبحافظة صعدة وأحد القيادات 
اإليرانيــة التي تدير مع ضبــاط وخبراء 
إيرانيني ولبنانيني وعراقيني، عمليات إطالق 
الصواريخ وتطويرها وإعادة تصنيعها في 
املناطق التي تسيطر عليها امليليشيات«. 
وأكدت املصادر اغتنــام قوات اجليش 
الوطني واملقاومة الشعبية مخازن أسلحة 
متنوعة، منها صواريــخ حرارية إيرانية 
الصنع، وأخرى روســية، في جبهة البقع 

شرق محافظة صعدة. 

»سيلفي« التقطها رئيس الوزراء املاليزي جنيب عبدالرزاق مع خادم احلرمني امللك سلمان بن عبدالعزيز عقب 
)العربية.نت( مباحثاتهما في كواالملبور أمس 

االتفاقات تركز 
على التعاون 

في املجال التجاري 
واالستثماري

استطالع: نصف األميركيين غير راضين عن رئاسته و32% منهم يعتقدون أنه »ليس أهالً للمنصب«

الكنيسة املكسيكية تتهم ترامب بالتصرف كـ »اإلرهابيني« في ملف الهجرة
وكاالت:   - عواصــم 
اتهمت الكنيسة الكاثوليكية 
املكســيكية ادارة الرئيــس 
األميركــي دونالــد ترامــب 
بأنها تتصرف »كاالرهابيني« 
على صعيد الهجرة، ووجهت 
انتقادات الى حكومة الرئيس 
املكسيكي انريكي بينا نييتو 
بسبب ما اعتبرته »خضوعا« 

للقرارات األميركية.
وذكرت مجلة »ديســدي 
االميــان(  )هنــا  فــي«  ال 
االســبوعية، الناطقة باسم 
الكنيسة في افتتاحيتها ان 
»ما يقوم به السيد ترامب، 
ليس تطبيقا لتشــريع غير 
انساني فقط، بل انه تصرف 

ارهابي فعلي«.
االفتتاحيــة  وأضافــت 
التي حتمــل عنوانا جارحا 
هــو »اإلرهــاب املهاجر« ان 
الســلطات املكســيكية »ال 
تقوم بأي حترك، فهي تدلي 
بتصريحات وتقطع وعودا، 
وهي خجولة في ردود فعلها، 
وتبــدي خوفها، واألســوأ، 

تبدي خضوعها«.
الكنيســة  ووجهــت 
املكســيكية انتقادات علنية 
اعلنتهــا  التــي  للتدابيــر 
ادارة ترامــب إلبعاد ماليني 
املهاجرين غير الشــرعيني، 
معتبــرة ان املالحقات التي 
تســتهدف املتســللني، بثت 
»اخلــوف وأدت الــى رعب 
حقيقــي« بني املكســيكيني 
املقيمني في الواليات املتحدة.
وفــي غضون ذلك، أظهر 
استطالع جديد للرأي أن نحو 

نصف األميركيني ال يؤيدون 
ترامب وذلك بعد ما يقارب 
الشهر من تســلمه منصبه 

رئيسا.
وخلص االستطالع الذي 
بــي.  أجرتــه محطــة )إن. 
ســي( اإلخبارية وصحيفة 
)وول ســتريت جورنــال( 
االميركيتني إلى أن 4٨% من 
األميركيني غير راضني عن 
قيادة ترامب بل إن 3٢% منهم 

احلديث الذي يبدأ أول فترة 
رئاسة له بعدم رضا سلبي 
عند )-4%( بينما الرؤساء 
الثالثة السابقون باراك أوباما 
وجورج دبليو بوش وبيل 
كلينتــون بدأوا رئاســتهم 
برضا شعبي عند 3٠% على 

األقل.
إلى ذلك، اعلن وزير الدفاع 
األميركي جيمــس ماتيس، 
رفض فيليب بيلدن ترشيحه 

سيواصل دعم بالده بطريقة 
مختلفة.

ونقل البيــان عن بيلدن 
قوله إنه اتخذ قراره بعد أن 
وجد أنه لن يتمكن من الوفاء 
بشــروط مكتب األخالقيات 
التابع للحكومة دون حرمان 
عائلته مــن املصالح املالية 
اخلاصة، ودون التسبب في 

تفرقها.
وانســحاب بيلدن ليس 

يعتقدون أن الرئيس اجلديد 
بعد مرور شــهر من دخوله 
البيت األبيــض »ليس أهال 

للمنصب«.
وتدنت شعبية ترامب الى 
44% »وهو ســجل ضعيف 
للقائد األعلى للقوات املسلحة 

اجلديد«.
النتائج أيضا  وأشــارت 
إلى أن ترامــب هو الرئيس 
الوحيد في التاريخ األميركي 

ملنصب وزير البحرية.
وقــال بيــان صــادر عن 
ماتيــس إن قــرار بيلــدن 
»شخصي« بسبب مخاوف 
باخلصوصيــة،  متعلقــة 
وصعوبات واجهها للتخلي 
عن ارتباطاته بعالم األعمال.
انــه  وأضــاف ماتيــس 
يشــعر بخيبة األمل إال أنه 
يحترم ويتفهم قرار بيلدن، 
معربا عن اعتقاده أن بيلدن 

األول من نوعه بني املرشحني 
لتولــي مناصب فــي إدارة 
ترامب، إذ ســبق أن سحب 
أندرو بوزدر ترشيحه ملنصب 
وزير العمل، قائال إنه اتخذ 
هذا القرار بعــد بحث األمر 
مــع أفراد عائلتــه، في حني 
قال مسؤولون إنه انسحب 
لتخوفــه من عدم احلصول 
على الدعم الالزم من مجلس 

الشيوخ.
كما رفض روبرت هاورد 
عرض ترامب بتولي منصب 
مستشار األمن القومي، الذي 
شــغر بعد اســتقالة مايكل 

فلني.
وعلى صعيد آخر، اوفدت 
الصني أرفــع مبعوثيها الى 
الواليات املتحدة في زيارة 
تعكــس التقــارب الصيني 
ـ االميركــي املفاجــئ بعــد 
انتقــادات ترامــب املتكررة 
لبكني خصوصا قبل انتخابه.
وأعلنت وكالــة »الصني 
مستشــار  ان  اجلديــدة« 
الدولة يانغ جييشــي الذي 
يعتبر املسؤول الفعلي عن 
الديبلوماســية ويتجــاوز 
وزيــر اخلارجيــة وانغ يي 
نفسه، توجه الى واشنطن 
في زيارة هي األولى ملسؤول 
صيني على هذا املستوى منذ 
تنصيــب ترامب فــي يناير 

املاضي.
الوكالــة  أفــادت  كمــا 
الرسمية بأن ترتيب لقاء بني 
ترامب ونظيره الصيني شي 
جينبينغ من أولويات زيارة 

يانغ الى واشنطن.

)أ.پ(  مجسم يصور متثال احلرية مكتوب عليه »أميركا تقاوم« ويلقي برأس الرئيس ترامب بعيداً وذلك خالل مهرجان كرنڤالي في املانيا امس 

تركيا تتبادل التهديد مع اليونان: 
تعرفون ما قد يفعله جنودنا

أنقــرة- ســي.ان.ان: صعــد وزيــر 
اخلارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، 
من املوقف مبواجهة اليونان، قائال إن بالده 
ال تدخل في سباقات مع بعض »العقليات 
في اليونان، وال تستعرض قوتها« قبل أن 
يعود فيحذر أثينا من أن »تلك العقليات« 
على حد تعبيره »تعلم ما قد يفعله اجلنود 

األتراك عندما يقتضي األمر«.
مواقــف الوزير التركــي جاءت ضمن 
تبــادل للتهديــدات بــني البلديــن بعــد 
تصريحات أدلى بها وزير الدفاع اليوناني 
بانــوس كامينوس، حــول زيارة أجراها 
رئيس األركان التركي خلوصي أكار، في 
يناير املاضي، ملنطقــة صخرية متاخمة 
للجزر اليونانية ببحــر »إيجه« ويدعي 

كل طرف تبعيتها له.
وقال الوزير اليوناني في تصريحاته: 
إن »رئيس األركان التركي ليس مبقدوره 
الذهاب إلى قارداق، حتى ولو أراد ذلك«، 

وهو ما انتقده جاويش أوغلو بشدة امس 
االول قائال:»نحــن ال ندخل في ســباقات 
معينة مع هذه العقلية، وليس هناك داع 
الســتعراض قوتنا، هم أكثر من يعلم ما 
قد يفعله اجلنود األتراك عندما يقتضي 
األمر.. حكومتهم هي أكثر من يعلم ذلك، 
وعليها شرح هذا األمر جيدا لذلك الطفل 
الوقح )وزير الدفاع اليوناني(.. فليتجنبوا 
اختبار صبرنا« وفقــا لوكالة األناضول 

التركية شبه الرسمية.
وكان الوزيــر اليوناني قد رد باملقابل 
ملمحــا إلــى أن مــن يدخــل املنطقــة لن 
يتمكن من اخلروج منها، قائال في مقابلة 
تلفزيونية إن قوات بالده املسلحة سترد 
علــى أي تهديد تركــي، علما أن البلدين، 
وكالهما من أعضاء حلف الناتو، قد سبق 
لهمــا التصادم حول العديــد من امللفات 
احلدودية خالل الســنوات املاضية، على 

رأسها القضية القبرصية.

سيئول: جونغ نام قتل بأمر من زعيم كوريا الشمالية
سيئول - وكاالت: قالت االستخبارات 
الكوريــة اجلنوبية أمــس إن زعيم كوريا 
الشمالية كيم جونغ - أون أمر بقتل أخيه 

غير الشقيق كيم جونغ - نام.
ونقلت وكالة انباء »يونهاب« الكورية 
اجلنوبيــة عن رئيــس جلنــة املعلومات 
البرملانية فــي البرملان الكوري اجلنوبي، 
النائب لي تشــول وو قولــه للصحافيني: 
»ان 4 أشــخاص من املتورطــني الثمانية 
فــي احلادثة هم مــن وزارة األمن الوطني 
الكورية الشــمالية وأن الشخصني اللذين 
نفذا العملية فعليا هما من وزارة اخلارجية 
لبيونغ يانغ«. وأضاف »لهذا السبب فهي 
قضية إرهاب دولة مدبر بشكل مباشر من 

وزارتي أمن الدولة واخلارجية«.
وقال كيم بيوجن كي وهو نائب آخر في 
كوريا اجلنوبية تلقى تقريرمن املخابرات 
إن الكوريني الشماليني عملوا في ثالث فرق 
اثنان كانا مسؤولني عن توظيف نساء في 
إندونيسيا وفيتنام وجلبهما ملاليزيا لتنفيذ 
الهجوم والفريق الثالث كان فريق »دعم«.

فيليب بيلدن 
يرفض ترشيحه 

ملنصب 
وزير البحرية

واشنطن- وكاالت: قال رئيس التحرير التنفيذي 
لصحيفة »نيويورك تــــاميز« ديــان بــــاكيــت إن 
هجــوم الــرئيس األميــركـــــي دونـــالــد تــرامب 
املتكرر على الصحيفة تسبب في زيادة أعداد املشتركني 

فيها. 
ونقل موقع )ديلي بيســت( األميركي عن باكيت 
قوله »إن ترامب هو أفضل شيء حدث الستراتيجية 
االشــتراكات لنيويــورك تاميز. فــي كل مرة يقوم 
ترامب بالتغريد يتسبب في زيادة أعداد مشتركينا 

بشكل كبير«. 
وكان ترامب قــد انتقد»نيويــورك تاميز« مرارا 
عبر تغريدات بثها على حســابه الرسمي في موقع 
»تويتر« على خلفية احلملة التي قادتها الصحيفة 
ضده، واصفا تغطيتها لالنتخابات الرئاســية التي 

فاز بها بـ»السيئة«. 
وقال ترامــب إن »نيويورك تاميــز« فقدت آالف 
املشتركني بسبب أدائها الضعيف جدا واملفتقد للدقة 
فــي تغطيتها لالنتخابات األميركية وحلملة ترامب 

االنتخابية التي لقبها بحملة »ظاهرة ترامب«.

»نيويورك تاميز«: مهاجمة ترامب 
لنا زادت اشتراكاتنا

السفارة الكورية: طالبنا السلطات املاليزية مبشاركة 
ممثلني عنّا في تشريح اجلثة ومتابعة التحقيقات

أكدت أن وفاة مواطنها طبيعية وبعض وسائل اإلعالم تسيّس القضية

أسامة دياب

أكدت سفارة جمهورية كوريا الدميوقراطية الشعبية 
لدى الكويت ان بالدها تتعرض لدعاية مغلوطة تقوم بها 
بعض وسائل اإلعالم تستهدف النيل من سمعتها عامليا.

ولفتت السفارة ـ في بيان حصلت »األنباء« على نسخة 
منه ـ الى ان التقارير املبدئية لوفاة املواطن الكوري الذي 
توفي في ماليزيا أفادت بأن الوفاة طبيعية ونتيجة أزمة 
قلبية، وهذا حادث طبيعي، إال ان بعض وسائل اإلعالم 

التي تتخذ موقفا معاديا جلمهورية كوريا الدميوقراطية 

الشعبية روجت لعدد من األكاذيب بهدف تسييس 
القضية، حيث زعمت ان املواطن الكوري قد مات 

مسموما، وان عناصر من البوليس املاليزي متورطة في 
القضية. وانتقد البيان تشريح جثة املواطن املتوفى دون 

موافقة السفارة الكورية في كواالملبور حيث انه يحمل 
جوازا ديبلوماسيا، كما طالب اجلانب الكوري السلطات 

املاليزية بضرورة مشاركة متخصصني كممثلني عنه 
في تشريح اجلثة ومتابعة التحقيقات، معربني عن أملهم 

في ان يتم تسليم جثة املواطن الى جمهورية كوريا 
الدميوقراطية الشعبية في أقرب وقت ممكن.


