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تيلرسون يدعو ميامنار إلى »حتقيق محايد« في انتهاكات الروهينغاعربية وعالمية
عواصم- وكاالت: دعا وزير اخلارجية األميركي ريكس تيلرسون امس إلى فتح حتقيق يعول عليه في مزاعم انتهاك حقوق 
مسلمي الروهينغا. وقال تيلرسون في مؤمتر صحافي مشترك مع أوجن سان سو كي الزعيمة الفعلية للحكومة املدنية التي 
تشكلت في ميامنار قبل أقل من عامني وتقتسم السلطة مع اجليش »نحن قلقون للغاية إزاء تقارير يعتد بها عن أعمال وحشية 
تنفذها على نطاق واسع قوات األمن في ميامنار ومواطنون لم تكبحهم قوات األمن خالل أعمال العنف التي وقعت في الفترة 
األخيرة في والية راخني«. . وطلب وزير اخلارجية األميركي من حكومة ميامنار فتح حتقيق محايد يعول عليه ومحاسبة 
املسؤولني عن االنتهاكات، وقال »املزاعم اخلطيرة التي ترددت في الفترة األخيرة عن ارتكاب انتهاكات في والية راخني تتطلب 
حتقيقا محايدا يعول عليه وال بد من محاسبة من يرتكبون انتهاكات«. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/International

اخلميس 16 نوفمبر 2017
PDF ملشاهدة الصفحة

كوريا الشمالية ردًا على إهانة ترامب 
لزعيمها: »جبان« يستحق اإلعدام

»الكونغرس« يؤيد توجهات ترامب ويزيد 
اإلنفاق العسكري لـ 700 مليار دوالر

..و يعلن »النجباء« العراقية جماعة إرهابية

عواصم - وكاالت: هاجمت وسائل اإلعالم 
الكورية الشــمالية الرئيس األميركي دونالد 
ترامب، معتبرة انه يســتحق عقوبة اإلعدام 
إلهانته الزعيم كيــم جونغ- اون، ووصفت 
ترامب بأنه »جبان« بسبب إلغائه زيارة إلى 

احلدود بني الكوريتني.
ونددت صحيفة »رودونغ سنمون« الناطقة 
باســم احلزب احلاكم في افتتاحيتها بغضب 
بزيارة ترامب االســبوع املاضــي الى كوريا 
اجلنوبية، حيث وصف في خطابه أمام البرملان 

كوريا الشمالية بأنها »ديكتاتورية قاسية«.
وجاء في افتتاحية الصحيفة »أسوأ جرمية 
ال ميكن مســامحته عليها، هي انه جترأ على 
املس بكرامة القيادة العليا بشــكل مســيء«، 
معتبرة جتــرؤ الرئيس األميركي على زعيم 

كوريا الشمالية مبثابة »إعالن حرب«.
وأضافت: »عليه أن يعلم أنه مجرد مجرم 
بشــع محكوم عليه باإلعدام من قبل الشعب 

الكوري«.
وفي ختام جولته اآلسيوية في هانوي جدد 

ترامب هجماته ضد الزعيم الكوري الشمالي 
الى حد انه انتقد شكله ووزنه.

وانتقدت الصحيفة الكورية الشمالية في 
افتتاحيتها ايضا عدم توجه ترامب الى املنطقة 
املنزوعة السالح بني الكوريتني وهي محطة 
تقليدية للمسؤولني األميركيني الذين يزورون 
كوريــا اجلنوبية، وكتبت »لم يكن الســبب 
الطقــس«، مضيفة »لقــد كان خائفا جدا من 

مواجهة نظرات قواتنا«.
وفي سياق غير بعيد أعلنت الصني اعتزامها 
إرسال موفد خاص إلى كوريا الشمالية غدا.

وأفــادت وكالــة أنبــاء الصــني اجلديــدة 
)شــينخوا( الرســمية بأن الرئيس الصيني 
شــي جينبينغ عهد الى املسؤول عن »مكتب 
االرتباط الدولي« في احلزب الشيوعي احلاكم 
سونغ تاو مهمة إبالغ بيونغ يانغ بالتطورات 
التي شــهدها املؤمتر العام للحزب الذي عقد 
في منتصف أكتوبر الفائت وانتخب فيه شي 
لوالية جديدة مدتها 5 سنوات على رأس احلزب، 

متهيدا لوالية رئاسية جديدة.

واشنطن - وكاالت: وافق مجلس النواب 
األميركي على مشروع قانون لزيادة اإلنفاق 
العسكري إلى 700 مليار دوالر ليؤيد بذلك 
دعوة الرئيس دونالد ترامب إلى جيش أكبر 
وأقوى، لكن املجلس أخفق في التوصل إلى 
قرار بشأن سبل متويل هذه الزيادة الكبيرة.

وصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه 
اجلمهوريون أمس األول بأغلبية 356 صوتا 
مقابل 70 صوتا على قانون الدفاع الوطني 
الذي يحدد مستوى اإلنفاق الدفاعي ويضع 

سياسات اإلنفاق.
لكــن التشــريع يتجــاوز حــدود اإلنفاق 
املنصوص عليها في قانون مراقبة امليزانية 
لعــام 2011 وليــس هناك خطــة واضحة من 
الكونغرس بشــأن كيفية توفير هذه األموال 
لوزارة الدفاع »الپنتاغون«. ويخصص قانون 

الدفاع الوطني لعام 2018 مبلغ 634 مليار دوالر 
لإلنفاق الدفاعي األساسي مثل شراء أسلحة 
ودفع رواتب العسكريني وهو ما يزيد كثيرا 
على مبلغ 549 مليار دوالر منصوص عليه في 
التشريع السابق. ويخصص مشروع القانون 
نحو 66 مليار دوالر كتمويل خاص للحروب.
 كمــا يشــمل القانون بنودا مثــل زيادة 
مســتويات القوات العاملة بأكثر من 16 ألفا 

ويعتبر تغير املناخ تهديدا لألمن القومي.
وسيصبح مشروع قانون الدفاع الوطني 
قانونا إذا ما وافق عليه مجلس الشيوخ الذي 
يهيمن عليه اجلمهوريون وسيبدأ سريانه 
مبجرد تصديق الرئيس ترامب عليه كما هو 
متوقع. لكن مع ذلك ســيتم خفض اإلنفاق 
تلقائيا إذا أخفق الكونغرس في التوصل إلى 

اتفاق لسد الفجوة في التمويل.

عواصــم - وكاالت: أعلــن الكونغــرس 
األميركي حركة »النجباء« العراقية جماعة 
إرهابية، داعيــا الرئيس ترامب الى تطبيق 
حظرها والشخصيات األجنبية املسؤولة أو 
املرتبطة بها خالل فترة ال تزيد على 90 يوما.

ونشر املوقع الرسمي للكونغرس تقريرا 
حول »قانون لفرض احلظر على عمالء إيران 
في املنطقة خالل عام 2017«، الذي جاء فيه أنه 
ثبت للكونغرس من خالل دراساته وحترياته 
أن التدريب وامليزانية والتسليح الذي حتصل 
عليه قوات »النجباء«، يتم تأمينها من قبل 
فيلق القدس واحلرس الثوري اإليراني، ويؤدي 
حزب اهلل اللبناني مهمة االستشارة والتدريب 
لهــذه احلركــة. وأضاف موقــع الكونغرس 
األميركي ان »النجبــاء« أوفدت مقاتلني إلى 
ســورية للدفاع عن نظام الرئيس السوري 

بشار األسد، ومن ضمن العمليات التي قامت 
بها في سورية محاصرة مدينة حلب. وأشار 
الكونغرس إلى أن األمني العام للحركة الشيخ 
أكرم الكعبي متهم بتهديد السلم واالستقرار 
في العراق، مضيفا أن الكعبي شارك في قصف 
املنطقة الدولية املعروفة باملنطقة اخلضراء 

في بغداد بقذائف الهاون خالل عام 2008.
وأضاف التقرير ان الكعبي وباقي قيادات 
احلشد الشعبي يأمترون بأوامر املرشد األعلى 
في إيران، مشيرا إلى أن الكعبي أعلن في عام 

2016 دعمه حلزب اهلل اللبناني.
من جهة أخرى، واصلت ميليشيات احلشد 
الشــعبي منع نازحي محافظة صالح الدين 
من العودة ملناطقهم، في وقت انتهت، امس، 
املهلة التي حددهــا مجلس احملافظة إلعادة 

النازحني إليها.

الثانية منذ بداية األزمة الخليجية والرابعة في 2017

قمة قطرية ـ تركية في الدوحة بحثت التطورات اإلقليمية
الدوحــة - وكاالت: أجرى 
أمير قطر صاحب السمو الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني، مباحثات 
رسمية امس مع الرئيس التركي 
رجــب طيب أردوغــان، خالل 

زيارته للدوحة.
واستعرض اجلانبان حرس 
الشــرف، عقب عزف النشــيد 
الوطنــي لــكال البلدين، خالل 
املراسم التي أقيمت في الديوان 

األميري القطري.
الثنائي  وبحث االجتمــاع 
ســبل تعزيزالعالقــات بــني 
البلدين، والتطورات االقليمية 
والدوليــة. وقال أمير قطر إن 
االجتماعات السابقة بني الدوحة 
وأنقــرة كانت مهمــة وحققت 
أهدافها، مضيفا أنه مت احلديث 
عن تطوير العالقات بني البلدين 
وأن طموحهمــا كبير لتطوير 

العالقات التاريخية.
وشارك امير قطر والرئيس 
التركي في أعمال اجتماع الدورة 
الثالثة للجنة االســتراتيجية 

العليا بني البلدين.
وتعد هذه القمة الثانية بني 
امير قطر والرئيس التركي منذ 
بداية األزمة اخلليجية، والرابعة 
في العام احلالي، واخلامســة 
عشــرة منــذ تولــي أردوغان 

الرئاسة، في 28 أغسطس 2014، 
وهو عدد قياسي من القمم بني 
دولتني خالل مثل هذه الفترة.

وقطر هــي آخر محطة في 
جولة آسيوية ألردوغان متت 
بني 13و15 اجلاري، شملت أيضا 

روسيا والكويت.
وشهد أمير قطر والرئيس  
التركــي توقيــع 10 اتفاقيات 
تعاون ومذكرات تفاهم، تشمل: 
املجاالت احليوية واالقتصادية 

والثقافية.

ومن بني هــذه االتفاقيات، 
اتفاقية حماية االســتثمارات، 
والتوأمة بني ميناء حمد وموانئ 
تركيــة، وأخرى فــي مجاالت 
اإلعــالم والزراعة والســياحة 

والنقل.

)أ.پ(  أمير قطر صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خالل مباحثاته امس 

للمرة السادسة.. استجواب نتنياهو بشبهة الفساد األحد المقبل

وزير إسرائيلي يدعو إلى توطني مليون يهودي في الضفة الغربية
عواصــم - وكاالت: طالب 
القــدس فــي  وزيــر شــؤون 
احلكومة اإلســرائيلية، زئيف 
إلكني، بزيادة أعداد املستوطنني 
اليهود فــي الضفــة الغربية، 
إلى أكثر من مليون شــخص، 
وبوقف احلديث عن خيار »حل 

الدولتني«.
ونقلت صحيفة »جروزاليم 
بوست«، اإلسرائيلية عن إلكني 
قوله في مؤمتر عقده في القدس 
امس االول: »يكفي حديثا عن 
قصة حل الدولتــني، ال يوجد 
خيار ســوى دولة إســرائيل، 
وبالتأكيد فإنه ســتكون هناك 
دولــة واحــدة مــا بــني النهر 
)األردن( والبحر )املتوسط(«.
واعتبــر إلكني فــي املؤمتر 
»فــي  عنــوان  حمــل  الــذي 
الطريق إلى املليون«، ونظمته 
منظمة »أماناه« االستيطانية 
اإلســرائيلية، ان وتيرة البناء 
االستيطاني احلالية بواقع 3000 
وحدة استيطانية سنويا، غير 
كافية، قائال: »هناك حاجة إلى 
ما بني 100 ألف و120 ألف وحدة 

سكنية جديدة«.
ودعــا الوزير اإلســرائيلي 
مجـــــالس املستــوطنــــــات 

اإلسرائيلية في الضفة الغربية، 
للبدء بتحضير اخلطط التقنية 
لبناء هذه الوحدات، حتى »لو 
بدا أن هذه املصادقات لن حتدث 

أبدا«.
وبحسب التقديرات الرسمية 
اإلسرائيلية، فإن ما يزيد على 
400 ألف مســتوطن يعيشون 
حاليــا فــي الضفــة الغربية، 
إضافة إلــى أكثر من 220 ألف 

مستوطن في مستوطنات مقامة 
على أراضي القدس الشرقية.

فــي غضون ذلــك، اعتقلت 
 20 اإلســرائيلية  الشــرطة 
فلسطينيا في حي الطور، في 

مدينة القدس الشرقية.
وقالــت لوبــا الســمري، 
املتحدثــة بلســان شــرطة 
االحتالل، إن الشرطة نفذت 
حملة في احلي الفلسطيني، 

شــاركت فيها قوات معززة 
من أفراد الشــرطة وشرطة 
حــرس احلــدود والبلديــة، 
مضيفــة انه تخلــل احلملة 
تفتيش منــازل واعتقال 20 
مشتبها بالضلوع في أعمال 
إخالل بالنظــام حصلت في 

املنطقة مؤخرا.
فجــرت  الســياق،  وفــي 
القــوات اإلســرائيلية، امــس، 
منزل فلســطيني قتــل ثالثة 
إســرائيليني بالرصــاص فــي 
مستوطنة »هار أدار« بالضفة 

في سبتمبر املاضي.
إلى ذلك، تستأنف الشرطة 
اإلســرائيلية، األحــد املقبــل، 
الــوزراء  اســتجواب رئيــس 

بنيامني نتنياهو.
وقالت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« امس إنها ستكون 
املرة السادسة التي حتقق فيها 
الشــرطة مع نتنياهو منذ بدء 

التحقيق قبل عدة أشهر.
التحقيــق  ان  وأضافــت 
ســيتركز علــى مــا يعــرف 
إســرائيليا بـــ »امللــف 1000« 
املتعلــق بحصــول نتنياهــو 
علــى منافع من رجــال أعمال 

إسرائيليني وأجانب.

)أ.ف.پ( فلسطينيون يتفقدون منزل الشاب الفلسطيني منر اجلمل الذي هدمته سلطات االحتالل امس 

االحتالل يفجر 
منزل منفذ عملية 

»هار أدار«

التحرك جاء على خلفية إطاحة الرئيس بنائبه تمهيداً لتولي زوجته الحكم من بعده

زميبابوي: اجليش يستولي على السلطة.. وموغابي رهن اإلقامة اجلبرية
عواصــم - وكاالت: أعلــن جيش 
زميبابوي امس استيالءه على السلطة 
في البــالد، وقال إنه يســتهدف بهذه 
اخلطــوة مــن وصفهم بـــ »مجرمني« 
محيطني بالرئيس روبــرت موغابي. 
وأكد اجليش للتلفزيون احلكومي أن 
الرئيس البالغ من العمر 93 عاما وأسرته 

»بخير«.
وأغلق جنود في مركبات مصفحة 
الشوارع املؤدية إلى املصالح احلكومية 
األساســية والبرملان واحملاكم  وسط 
العاصمة هاراري، في حني نقلت سيارات 
األجرة املوظفني إلى أعمالهم في أماكن 

قريبة.
وقال مصدر عسكري لـ »رويترز« 
إن اجليش سيطر على مستودع وحدة 
دعم أمنية في هاراري وانه نزع سالح 

قادة الشرطة هناك.
وذكر مسؤول حكومي أن اجليش 
ألقى القبض على وزير املالية إجناتيوس 
تشــومبو وهو عضو بارز في جناح 
باحلزب احلاكم يعرف باسم »جي 40« 
وتتزعمه جريس زوجة موغابي، الذي 

يحكم زميبابوي منذ 37 عاما.
وقال امليجــر جنرال إس.بي مويو 
مسؤول الشؤون اللوجيستية باجليش 
في بيان بثه التلفزيون الرســمي في 
زميبابــوي »إننا نســتهدف املجرمني 
احمليطني به )موغابي( الذين يرتكبون 
جرائــم تســبب معانــاة اجتماعيــة 
واقتصادية في البالد من أجل تقدميهم 

للعدالــة«، مضيفا »نتوقــع أن تعود 
األوضاع إلى طبيعتها عندما نستكمل 

مهمتنا«.
وفي سياق متصل، أفاد بيان صادر 
عن الرئاســة في جنــوب أفريقيا بأن 
الرئيس جاكوب زوما اتصل بالرئيس 
موغابــي الذي أبلغه أنــه رهن اإلقامة 

اجلبرية في منزله لكنه بخير.
وأضــاف البيــان أن زوما بصفته 
رئيســا ملجموعــة التنمية في منطقة 

اجلنــوب األفريقــي 
سيرســل مبعوثــني 
إلــى زميبابوي للقاء 
موغابي وممثلي قوات 
الدفــاع هنــاك التــي 
استولت على مقاليد 

السلطة.
مــن جهتها، دعت 
حركــــة التغيـيــــر 
الدميــوقـــراطـــــي 
املعارضــة إلى عودة 
الــدميـوقــــراطيــة 

الدستورية. وأضافت أنها تأمل أن يقود 
التدخل العسكري إلى »تأسيس دولة 
وطنية مستقرة ودميقراطية وتقدمية«.
بــدوره، دعــا زعيم رابطــة قدامى 
احملاربــني في حــرب التحريــر، التي 
تتمتــع بنفــوذ كبير في البــالد، دول 
جنــوب وغــرب أفريقيا للعــودة الى 
التعامل مع زميبابوي التي أثر تراجع 
اقتصادها على مدى 20 عاما على منطقة 

جنوب أفريقيا بأســرها. وقال كريس 
موتسفاجنوا »هذه حركة تصحيح لدولة 
كانت على حافة الهاوية... إنها نهاية 
فصل مؤلم وحزين للغاية من تاريخ 
دولة شابة سلم الديكتاتور الذي يحكمها 
بعد أن كبر في السن األمور لعصابة من 

اللصوص احمليطني بزوجته«.
وفي ساعات الصباح األولى من امس 
انتشر جنود في أنحاء العاصمة هاراري 
وســيطروا على هيئة البث الرسمية 
فــي  »زد.بي.ســي« 
الســاعات األولى من 
صبــاح امس، بعدما 
وجه حــزب االحتاد 
الوطنــي األفريقــي 
الزميبابوي/ اجلبهة 
الوطنية احلاكم الذي 
يتزعمه موغابي اتهاما 
لقائد اجليش باخليانة 
مما زاد من التكهنات 
بحدوث انقالب على 

الرئيس.
وبعد ذلك بساعتني سيطر اجلنود 
على مقــر هيئة البث الرســمية »زد.
بي.ســي«، وأمروا العاملني باملغادرة، 
وقال موظفان في الهيئة وناشــط في 
مجال حقوق اإلنسان إنه جرى التعامل 

بخشونة مع العديد من املوظفني.
وبعد فترة قصيرة، قال شهود إن 
ثالثة انفجارات هزت وسط العاصمة.
وجاء هذا التحرك من اجليش بعد 

24 ساعة فقط من تهديد قائد القوات 
املســلحة كونســتانتينو تشــيوجنا 
بالتدخل إلنهاء حملة تطهير ضد حلفائه 

في احلزب احلاكم.
في هذه األثنــاء نصحت الواليات 
املتحــدة وبريطانيــا رعاياهمــا فــي 
زميبابوي بالبقاء في منازلهم بسبب 

»الغموض السياسي«.
وبدت األوضاع في البالد متوترة منذ 
االثنني املاضي عندما قال تشيوجنا قائد 
القوات املسلحة إنه مستعد »للتدخل« 
إلنهاء حملة تطهير ضد أنصار نائب 

الرئيس املقال إمرسون مناجناجوا.
وكان مناجناجوا، ولقبه في أجهزة 
األمن »التمســاح«، حتى شهور قليلة 
مضت األوفر حظا خلالفة موغابي لكن 
أطيح به قبل أسبوع لتمهيد الطريق 
أمام جريس زوجة موغابي البالغة من 

العمر 52 عاما خلالفته.
وأوضــح قائد اجليــش ان األخير 
يرفض قبول إقالة مناجناجوا. وشكل 
بيان تشيوجنا الذي لم يسبق له مثيل 
تصعيدا كبيرا في الصراع على خالفة 
موغابــي، الذي لم تعــرف زميبابوي 
زعيمــا غيره منذ أن نالت اســتقاللها 

عن بريطانيا عام 1980.
وصعود جريس موغابي وضعها 
في مواجهة مع مقاتلي حرب االستقالل 
الذين متتعوا بامتيازات في زميبابوي 
حتــى عامــني عندمــا تزعمــوا موجة 

انتقادات إلدارة موغابي لالقتصاد.

التحرك العسكري 
استهدف 

»املجرمني« 
احمليطني بالرئيس 

وتقدميهم للعدالة


