
Wed.8 Mar. 2017 issue no 302عربي ودولي4
االربعاء 8 آذار 2017 العدد 302

كوريا الشمالية تمنع الماليزيين من مغادرة أراضيها

الكويت: ولد الشيخ يسعى لحوار شامل بين األطراف اليمنية

ت�شاعدت حدة التوتر بني بيونغ يانغ وكوال ملبور عقب مقتل الأخ غريال�شقيق 
لزعي��م كوري��ا ال�شمالية يف ماليزيا، اأعلنت ال�شلط��ات يف كوريا ال�شمالية قرارا 
مبن��ع كاف��ة املاليزيني املوجودين على اأرا�شيها م��ن مغادرتها، وهو ما فاقم 
حال��ة التوتر بني بيون��غ يانغ وكوالملبور التي ن�شبت بعد مقتل كيم يونغ نام، 
الأخ غ��ري ال�شقيق لزعيم كوري��ا ال�شمالية. وردت ماليزي��ا مبنع مواطني كوريا 
ال�شمالية من مغادرة اأرا�شيها. وقتل كيم يونغ نام يف ماليزيا ال�شهر املا�شي، 

لكن ال�شلطات مل توجه اتهاما مبا�رشا للحكومة يف كوريا ال�شمالية يف مقتله.
لكن يعتقد على نطاق وا�شع اأن كوريا ال�شمالية �شالعة احلادث.

ونف��ت كوري��ا ال�شمالي��ة ذل��ك نفيا قاطع��ا، متهمة ماليزي��ا بالف�ش��ل يف اإجراء 
التحقيق��ات عل��ى الوج��ه الأمث��ل واأنه��ا "تتاآم��ر م��ع الأعداء".وت�شاعدت حدة  
التوت��ر بني اجلانب��ني حول من له احل��ق يف املطالبة بجثم��ان القتيل، املودع 
يف امل�رشح��ة يف اإح��دى امل�شت�شفي��ات املاليزية.وطردت ماليزي��ا �شفري كوريا 

ال�شمالية لديها، وهو ما دفع الأخرية للرد باملثل.

اأكد دبلوما�شي كويتي اأن زيارة املبعوث الأممي اإىل اليمن اإ�شماعيل ولد ال�شيخ اأحمد 
الأخرية اإىل الكويت، تاأتي �شمن م�شاعيه لتقريب وجهات النظر بني الأطراف اليمنية. 
وق��ال نا���رش ال�شبيح، م�شاع��د وزير اخلارجي��ة الكويتي ل�شوؤون التنمي��ة والتعاون 
الدويل يف ت�رشيح �شحفي الثنني 6 مار�س/اآذار، اإن ولد ال�شيخ يقوم بجولة يتبادل 
فيه��ا وجهات النظر ح��ول ال�شبل املثلى لإقناع اأطراف ال�رشاع باجللو�س اإىل طاولة 
حوار واحدة وبدء م�ش��اورات مبا�رشة والتحاور حلل الأزمة. وحول املوقف الكويتي 
اأ�شاف ال�شبيح، اأن بالده حري�شة على التو�شل اإىل حل ينهي الأزمة اليمنية باأ�رشع 
وقت وباأقل اخل�شائر، موؤكدا اأي�شا حر�س بالده على تخفيف املعاناة الإن�شانية، يف 
�ش��وء الن��داء الأخري لالأمني العام لالأمم املتحدة ب���رشورة اإغاثة اليمن ودول اأخرى 
تفادي��ا حل�شول جماعة. وكان��ت �شحيفة "البيان" الإماراتية قد ذكرت الثنني نقال 
عن م�شدر حكومي ميني، اأن املبعوث الأممي ي�شعى ل�شتئناف حمادثات ال�شالم يف 

الكويت متوجها بعدها للريا�س، حامال مبادرة معدلة حلل الأزمة اليمنية.

ي�ش��ل الرئي���س الرتك��ي رج��ب طي��ب اأردوغ��ان يوم 
10 مار���س/اآذار اإىل رو�شيا تلبية لدعوة من نظريه 

الرو�شي فالدميري بوتني.
و�شي�ش��ارك اأردوغ��ان يف اجلل�ش��ة ال�شاد�ش��ة ملجل�س 

التعاون بني رو�شيا وتركيا على م�شتوى القمة.
وذكر املكتب ال�شحفي للكرملني اأن بوتني واأردوغان 
�شيناق�ش��ان جمم��ل امل�شائ��ل املتعلق��ة بالعالق��ات 
الرو�شي��ة الرتكية، مع الرتكيز عل��ى الإنعا�س الالحق 

للعالقات القت�شادية التجارية املفيدة للطرفني.
ويت�شم��ن جدول اأعمال الزيارة بحث تنفيذ امل�شاريع 
امل�شرتك��ة وخا�شة بناء اأول حمطة كهروذرية تركية 
"اأكويو" مب�شاعدة رو�شية وبناء خط نقل الغاز "ال�شيل 

الرتكي" من رو�شيا عرب البحر الأ�شود اإىل تركيا.

و�شيجري كذلك تبادل الآراء حول الق�شايا وامل�شاكل 
الإقليمي��ة امللحة وخا�شة تعاون الدولتني يف جمال 

مكافحة الإرهاب الدويل وت�شوية الأزمة ال�شورية.
الرئي���س الرو�ش��ي فالدمي��ري بوت��ني ونظ��ريه الرتكي 
رج��ب طي��ب اأردوغانالكرمل��ني: بوت��ني واأردوغ��ان 
يوؤكدان ا�شتعدادهم��ا ملوا�شلة الق�شاء على الإرهاب 

يف ال�رشق الأو�شط
ويتنظر اأن يتم يف ختام القمة التوقيع على جمموعة 
م��ن الوثائ��ق الثنائي��ة ح��ول التع��اون ب��ني مو�شكو 

واأنقرة.
وكان ال�شكرت��ري ال�شحفي للرئي���س الرو�شي دميرتي 
بي�شك��وف قد اأعلن يف وقت �شابق اأن الرئي�شني بوتني 
واأردوغ��ان �شيلتقيان يوم 10 مار���س/اآذار. وامتدح 
بي�شكوف جمل�س التعاون على م�شتوى القمة وو�شفه 

بال�شكل الفريد من نوعه لالت�شال بني القيادتني.

اأعل��ن رئي���س موؤ�ش�شة ال�شه��داء وقدام��ى املحاربني يف 
اإي��ران الثالثاء 7 مار���س/اآذار عن مقت��ل اأكرث من األفي 

مقاتل اأر�شلتهم اإيران اإىل العراق و�شوريا.
وق��ال حممد عل��ي �شهي��دي حمالت��ي "ا�شت�شه��د حوايل 
2100 �شخ���س يف الع��راق واأماك��ن اأخ��رى"، دون اأن  
يح��دد الفرتة التي قتل��وا فيه��ا ول جن�شياتهم، واأ�شاف 
حمالتي اأن ه��وؤلء املقاتلني ماتوا دفاعا عن "العتبات 

املقد�شة".
وكان حمالت��ي ق��د ���رشح يف نوفم��رب اأن "ع��دد �شهداء 

بالدنا" الذين قتلوا يف �شوريا جتاوز "األف مقاتل".
وكان امل�شوؤول��ون الإيرانيون ومن بينهم الرئي�س ح�شن 
روحاين اأعلنوا مرارا اأن الهجوم على "العتبات املقد�شة" 

يعترب "خطا اأحمر" بالن�شبة لإيران.
هذا وكان��ت طهران ن�رشت يف �شوريا الت��ي ت�شهد نزاعا 
دامي��ا من��ذ 2011 "م�شت�شاري��ن ع�شكري��ني" اإيراني��ني 
ف�ش��ال عن تدفق مقاتل��ني "متطوعني" م��ن اأفغان�شتان 

والعراق وباك�شتان.
 ي�ش��ار اإىل اأن كتيب��ة "فاطميون" املوؤلف��ة من جمندين 
اأفغ��ان ه��ي اإحدى اأب��رز القوى املدربة م��ن قبل �شباط 

اإيرانيني تقاتل يف �شوريا.

 

واشنطن تنشر قوات أميركية في منبج 
شمالي سوريا في مهمة "ردع وطمأنة"

اأعلن��ت وزارة الدف��اع الأمريكية "البنتاغون" اأن اجلي���س الأمريكي ن�رش عددا من 
جن��وده يف مواق��ع غربي بلدة منبج الواقعة �شمايل �شوري��ا ملنع اأي ا�شتباك بني 

القوات الرتكية من جهة والقوات ال�شورية املدعومة من رو�شيا.
وق��ال املتحدث با�شم البنتاغون جيف ديفيز اإن "اجلنود الأمريكيني انت�رشوا يف 
البل��دة ملنع احتكاك القوات املوجودة هناك، وطماأنة تركيا اإىل اأن البلدة تخ�شع 

جلماعات م�شلحة معار�شة عربية ت�شمى املجل�س الع�شكري ملنبج".
يف ه��ذه الأثناء، قال متحدث با�شم املجل�س الع�شكري ملنبج اإن "القوات ال�شورية 
احلكومية ت�شلمت مواقع كانت ت�شيطر عليها املعار�شة" وفقا لتفاق مع رو�شيا.
ويع��د املجل���س الع�شك��ري ملنب��ج اأح��د الف�شائ��ل الت��ي ت�شمه��ا "ق��وات �شوريا 
الدميقراطي��ة" املعار�شة التي ت�شكل وح��دات حماية ال�شعب الكردي اجلزء الأكرب 
منه��ا. م��ن جانبه، نفى رئي���س الوزراء الرتك��ي بن علي يل��درمي اأن بالده تخطط 

حلملة ع�شكرية على بلدة منبج من دون التن�شيق مع الوليات املتحدة ورو�شيا.
وكان الرئي���س الرتك��ي رجب طي��ب اإردوغان ق��ال الأ�شبوع املا�ش��ي اإن "منبج 
�شتك��ون اله��دف التايل يف احلمل��ة الع�شكرية التي ت�شنها تركي��ا اإىل جانب قوات 
م��ن املعار�ش��ة ال�شوري��ة يف �شمال البالد �ش��د كل من تنظيم الدول��ة الإ�شالمية 

وف�شائل كردية م�شلحة".

ك�شفت ال�رشطة املاليزية عن بع�س التفا�شيل املتعلقة 
مبجموع��ة متطرف��ني خطط��ت لهج��وم �ش��د العاه��ل 
ال�شع��ودي امللك �شلمان بن عبد العزي��ز والوفد املرافق 

له اأثناء زيارته اإىل كوالمبور ال�شهر املا�شي.
وق��ال رئي���س ال�رشطة املاليزي��ة خالد اأب��و بكر، خالل 
م�شاركت��ه يف ن��دوة حول حماربة املخ��درات، الثالثاء 
7 مار�س/اآذار، اإن 4 من املتطرفني مواطنون مينيون، 

اأما الآخرون، فهم ماليزيان ومواطن اإندوني�شي.
وتاب��ع اأن املاليزي��ني والإندوني�ش��ي كان��وا على �شلة 
بتنظي��م "داع�س" الإرهاب��ي، فيما يعتق��د اأن اليمنيني 

كانوا "من جمموعة متمردة" يف وطنهم.
و�ش��دد عل��ى اأن اإحباط الهج��وم املخطط خ��الل زيارة 
املل��ك �شلمان اإىل ماليزي��ا والتي بداأت يف 26 فرباير/
�شب��اط املا�ش��ي وا�شتغرق��ت 4 اأيام، ج��اء "يف الوقت 
املنا�شب". وتابع: "هوؤلء مل يتمكنوا حتى من القرتاب 

من الهدف".
ومت اإلق��اء القب���س عل��ى امل�شتب��ه به��م ال�شبع��ة خالل 
عمليات نفذتها هيئة حماربة الإرهاب التابعة لل�رشطة 

املاليزية يف الفرتة 26-21 فرباير/�شباط املا�شي.
واأو�شح اأبو بكر اأن اعتقال اليمنيني مت يف 26 فرباير/
�شب��اط يف مدينتي �شريدانغ و�شاي��رب جايا، حيث كان 
اأحده��م يعمل كطب��اخ يف مطعم ميني، فيم��ا كان اآخر 

يدر���س يف جامعة خا�شة، وبق��ي الآخران عاطلني عن 
العمل.

لك��ن اأبو بكر اأكد �شحة تقاري��ر �شابقة ذكرت، نقال عن 
م�شادر يف ال�رشط��ة، اأن وظيفة الطباخ و�شفة الطالب 
كانت��ا �شت��ارا عم��ل اليمني��ان حتت��ه �شم��ن جمموعة 
اإجرامي��ة عل��ى تزوي��ر ج��وازات �شف��ر. وح�ش��ب رئي���س 
ال�رشط��ة، كان��ت تل��ك املجموع��ة متورط��ة يف الجتار 

باملخدرات اأي�شا.
ويج��ري التحقي��ق م��ع املعتقل��ني يف الق�شي��ة وف��ق 
"قان��ون التدابري اخلا�شة" اخلا�س باجلرائم �شد اأمن 
الب��الد، كما ت�شم��ل التهم املوجهة �ش��د اأحد املعتقلني 

مواد من قانون الهجرة اأي�شا.

اأدان ق��ادة ب��ارزون يف احل��زب الدميقراط��ي ق��رار 
الرئي���س الأمريك��ي دونال��د ترام��ب اجلدي��د بحظ��ر 
دخ��ول امل�شافرين من �شت دول ذات اأغلبية م�شلمة، 
وح��ذروا م��ن اأن ه��ذا الق��رار "�شيجع��ل الولي��ات 

املتحدة اأقل اأمنا".
وقال زعيم الأقلي��ة الدميقراطية يف جمل�س ال�شيوخ 
ت�ش��اك �شوم��ر اإن "ه��ذا الق��رار غ��ري ع��ادل ومناف 

للمبادئ الأمريكية".

وعلق��ت زعيم��ة الأقلي��ة يف جمل�س الن��واب نان�شي 
بيلو�ش��ي ب��اأن "ه��ذا الق��رار اأ�شع��ف احل��رب عل��ى 
الإره��اب". وقال كب��ار املوظف��ني يف اإدارة ترامب 
خ��الل موؤمت��ر �شحف��ي م�ش��رتك له��م اإن " الق��رار 
التنفي��ذي اجلدي��د �شيك��ون فعال يف حماي��ة الأمن 
القوم��ي الأمريك��ي". ول يت�شم��ن الق��رار التنفيذي 
اجلدي��د لرتامب حاملي تاأ�ش��ريات ال�شفر من العراق، 

كما اأنه األغى امتيازات لالأقليات الدينية.
وق��ال فيليب��و غران��دي، املفو���س ال�شام��ي ل��الأمم 
املتحدة ل�شوؤون الالجئني، اإن قرار ترامب التنفيذي 

اجلدي��د مبن��ع دخ��ول بع���س الالجئ��ني للولي��ات 
املتحدة "�شيزيد من معاناتهم".

الأمريك��ي  الحت��اد  مدي��ر  غيلرين��ت،  يل  و���رشح 
للحري��ات املدنية، لوكال��ة اأ�شو�شيتي��د بر�س باأنهم 
"�شيتحرك��ون ب�رشع��ة كب��رية لرف��ع ق�شي��ة اأم��ام 

املحكمة للتو�شل اإىل اأمر ق�شائي ب�شاأن القرار".
وا�شتثن��ى ق��رار ترامب التنفيذي الأخ��ري العراق من 
قائمة الدول املحظورة التي �شملها قرار �شابق اأثار 
جدل ح��ول العامل وق�شت حمكم��ة احتادية بتعليق 

تنفيذه.

غ��ريت �شفين��ة اأمريكي��ة م�شارها عندم��ا اقرتبت منها 
زوارق اإيراني��ة يف م�شي��ق هرم��ز، بح�ش��ب م�شوؤول��ني 
اأمريكي��ني. واقرتبت ال��زوارق الإيراني��ة مل�شافة 550 
م��رتا م��ن ال�شفينة "يو اإ���س ان اإ���س اإينفين�شيبل"، وهو 
م��ا دفعها اإىل تغيري اجتاهها. وا�شطرت 3 �شفن تابعة 
للبحري��ة امللكي��ة الربيطاني��ة، كان��ت تراف��ق ال�شفينة 
الأمريكي��ة، على تغي��ري م�شارها اأي�شا. وق��ال م�شوؤول 
اأمريك��ي ل�شحفي��ني اإن قطع��ا بحرية اإيراني��ة حاولت 
الدخول يف امل�شاحة الفا�شلة ب��ني ال�شفينة الأمريكية 
وال�شف��ن الربيطاني��ة. ويرجح اأن القط��ع البحرية تتبع 
احلر���س الث��وري الإي��راين. وق��ال م�ش��وؤول بالبحري��ة 
الأمريكي��ة، ا�ش��رتط ع��دم ذك��ر ا�شم��ه، لوكال��ة اأنب��اء 
اأ�شو�شيت��د بر�س اإن هذه الأحداث تتك��رر ب�شفة دورية. 
وتعترب البحرية الأمريكي��ة اأن هذه التحركات من قبل 
القط��ع البحري��ة الإيرانية "غ��ري احرتافي��ة وخطرية"، 
وفق��ا لنف���س امل�ش��در ال��ذي اأكد اأنه��ا اأطلق��ت طلقات 
حتذيرية يف اأحداث م�شابهة وقعت يف املا�شي. ويوجد 
عل��ى ال�شفين��ة الأمريكية "يو اإ�س ان اإ���س اإينفين�شيبل" 
رادارات ومع��دات علمية اأخ��رى، وترتكز مهمتها عادة 
عل��ى متابعة اإطالق ال�شواريخ، عالوة على اإمداد مركز 
القي��ادة بالبيانات التي يحتاجها. واختربت اإيران يف 
فرباي��ر/ �شباط �شاروخا بالي�شتي��ا متو�شط املدى يف 

انتهاك لقرار جمل�س الأمن.

وقال مدير ق�شم �شوؤون املراقبة على الأ�شلحة وعدم النت�شار للخارجية 
الرو�شية ميخائي��ل اأوليانوف يف حديث لوكال��ة "اإنرتفاك�س" الرو�شية 
الثالثاء 7 مار�س/اآذار، اإن تنفيذ خطة ن�رش منظومات "ثاد" الأمريكية 
للدف��اع ال�شاروخ��ي يف كوريا اجلنوبية قد يوؤج��ج التوتر يف املنطقة، 
خا�ش��ة عل��ى خلفي��ة اإج��راء تدريب��ات ع�شكري��ة وا�شعة النط��اق هناك 

مب�شاركة قوات بحرية اأمريكية وكورية جنوبية.
م��ن جانبه ق��ال رئي�س جلن��ة الدفاع والأم��ن التابع��ة ملجل�س الحتاد 
الرو�شي فيكتور اأوزيروف اإن ن�رش منظومات "ثاد" الأمريكية يف كوريا 
اجلنوبي��ة يتعار���س مع ���رشوط اتفاقية احل��د من الأ�شلح��ة الهجومية 

ال�شرتاتيجي��ة ح��ول الت��وازن املنا�ش��ب، موؤك��دا اأن ذلك ي��ربر ملو�شكو 
اخلروج من التفاقية.

واأ�شاف اأن رو�شيا لي�شت معنية باخلروج من التفاقية اإل اأنها �شتدر�س 
الو�شع الأمني يف ظل املعطيات اجلديدة.

بدوره��ا اعرت�شت ال�شني ب�ش��دة على ن�رش منظومات "ث��اد" يف كوريا 
اجلنوبية، موؤكدة اأنها �شتتخذ الإجراءات املطلوبة حلماية م�شاحلها.

ودعا املتحدث الر�شمي با�شم وزارة اخلارجية ال�شينية غانغ �شوان اإىل 
وق��ف عملية ن�رش املنظوم��ات والمتناع عن امل�ش��ي قدما يف الطريق 
اخلاطئ. وبح�شب وكالة "يونهاب"، فاإن مكونات بطاريات "ثاد" نقلت 
اإىل القاع��دة الع�شكري��ة يف مدينة اأو�شان الثالث��اء على منت طائرة نقل 

ع�شكرية.

ماليزيا تحبط محاولة الغتيال الملك السعودي 

ردود فعل غاضبة على قرار ترامب الجديد بحظر السفر

روسيا والصين تعترضان على نشر الدرع األميركية في كوريا الجنوبيةبوتين وأردوغان يبحثان التسوية السورية في 10 مارس

أكثر من ألفي إيراني قتلوا في سوريا والعراق

زوارق إيرانية "تجبر" سفينة 
أميركية على تغيير مسارها واشنطن - متابعة

طهران - متابعة

ماليزيا -وكاالت

ماليزيا -وكاالت

عواصم -وكاالتطهران -وكاالت

ماليين األطفال في سوريا يواجهون "أزمة صحة نفسية"
قال تقرير منظمة "اأنقذوا الطفولة" اإن الأطفال ا�شوريني 
يعانون من التوتر النف�شي جراء احلرب الدائرة يف البالد
ح��ذرت منظمة "اأنق��ذوا الأطف��ال" اخلريي��ة الربيطانية 
م��ن تداعيات احل��رب يف �شوريا عل��ى اأطفالها، مو�شحة 
اأنه��م يعان��ون م��ن درجات عالية م��ن ال�شغ��ط النف�شي، 
واأنهم يكربون لي�شبحوا جيال يعاين من �شدمات نف�شية 
وع�شبي��ة. وك�شف��ت مقاب��الت اأجرتها املنظم��ة مع اأكرث 
م��ن 450 طفال ويافعا اأنه��م يعانون من اأق�شى درجات 
الإجهاد النف�شي. كما اأن ن�شبة كبرية منهم تعاين م�شاكل 

يف النطق والتبول الالاإرادي لياًل.
ويوجد ثالثة ماليني طفل على الأقل يعي�شون يف مناطق 
القت��ال داخ��ل �شوري��ا ويعانون م��ن ويالته��ا وماآ�شيها 
بالعي�س و�ش��ط القذائف واأ�شوات الر�شا�س امل�شتمر منذ 

�شنوات، بح�شب املنظمة.
وقال��ت املنظم��ة اأن ثلث��ي ه��وؤلء الأطفال خ���رشوا اأحد 
اأحبته��م اأو تعر�س منزلهم للق�شف اأو التدمري اأو اأ�شيبوا 

خالل هذه احلرب.
وح��ذر تقرير املنظم��ة - الذي جاء حتت عن��وان "جراح 
غري مرئية" - من اأن "84 يف املئة من الأطفال يعانون 
م��ن ال�شغ��ط الع�شب��ي يومي��ا ج��راء الق�ش��ف بالقنابل 

وال�شواريخ".
واأكد 48 يف املئة من البالغني اأن بع�س الأطفال خ�رشوا 
قدرته��م على ال��كالم اأو اأ�شحوا يعانون م��ن م�شاكل يف 

النطق منذ بداية احلرب يف �شوريا، وفقا للتقرير.
كما اأ�شحى 81 يف املئة من الأطفال اأكرث عدوانية فيما 

71 يف املئة منهم يعانون من التبول الالاإرادي ليال.
وقال��ت املنظم��ة اإن "العنف املن��زيل اأ�شحى يف ازدياد، 
كم��ا اأن اأربع��ة م��ن اأ�شل خم�ش��ة اأطفال لي���س لديهم اأي 
م��كان للج��وء اإليه اأو فر�شة احلديث م��ع اأي �شخ�س اآخر 

عندما يكونون خائفني اأو يف حالة حزن".
واأدت احل��رب اإىل مقت��ل مئات الآلف وت�رشي��د اأكرث من 
11 ملي��ون �ش��وري وت�شببت يف اأ�ش��واأ اأزمة لجئني يف 
الع��امل. وتقول �شونيا كو�س، مدي��رة املنظمة، اإن "العديد 
م��ن الأطف��ال حاول��وا النتح��ار، كم��ا اأن العدي��د منهم 

يوؤذون اأنف�شهم".

دمشق - متابعة

اأعلنت وزارة اخلارجية 
الرو�شية اأن ن�شر الدرع 

ال�شاروخية الأمريكية يف 
ك�ريا اجلن�بية ي�ؤدي اإىل 

طريق م�شدود، م�ؤكدة اأن 
م�قف م��شك� بهذا ال�شاأن 

ل يزال ثابتا.


