
واشنطن/ أ. ف. ب.
بــاراك  االمــريكــي  الرئيس  أكــد   
الربيطاني  الــوزراء  ورئيس  أوباما 
مشرتك  مقال  يف  كامريون  ديفيد 
تايمس"  "ذي  صحيفة  نرشته 
بشأن  موقفهما  وحــدة  عىل  أمس 
روسيا  مواجهة  يف  اوكرانيا  دعم 
والتصدي لتنظيم الدولة االسالمية 

املتطرف.
ان  مقالهما  يف  الزعيمان  وكتب 
بضمها  القواعد  انتهكت  "روسيا 
جانب  من  واملعلن  الرشعي  غري 
اىل  قوات  وبإرسالها  للقرم،  واحد 
االرايض االوكرانية، مهددة ومقّوضة 

اساسات دولة ذات سيادة".
التي  روسيا  "مــع  انــه  واضافا 
تحاول اجبار دولة ذات سيادة عىل 
التخيل عن حقها يف الديموقراطية، 
بفوهة  مستقبلها  تحدد  والتي 
حق  نــدعــم  ان  علينا  ــالح،  ــس ال
مستقبلها  تختار  ان  يف  اوكرانيا 
الديموقراطي، وان نواصل جهودنا 

لتعزيز امكانيات اوكرانيا".
قبل  نرش  ــذي  ال مقالهما،  ويف 
شمال  حلف  قمة  بدء  من  ساعات 
تستضيفها  ــي  ــت ال االطـــلـــيس، 
بريطانيا، اكد الزعيمان ايضا ان عىل 
الحلف االطليس ان يبقي عىل وجود 
"دائم" يف اوروبا الرشقية، وان يكون 
تدخل  بقوة  مدعوًما  الوجود  هذا 
برية  خاصة  قــوات  قوامها  رسيع 
وجوية وبحرية "يمكن ان تنرش يف 

اي مكان من العالم برسعة كبرية".

ــا اوبــامــا وكــامــريون بقية  ودع
احــرتام  اىل  االطليس  يف  االعضاء 
 2% تخصيص  يف  املتمثل  هدفهم، 
عىل االقل من اجمايل الناتج املحيل 
العسكري  االنــفــاق  عىل  لدولهم 
الجماعية  ان "ارادتنا  للربهان عىل 

اقوى من اي وقت مىض".
عىل  املقال  اكد  ثانية  جهة  من 
تضعفا  "لــن  ولندن  واشنطن  ان 
مواجهة"  عىل  ارصارهما  يف  ــًدا  اب
االسالمية،  الدولة  تنظيم  متطريف 

واسعة  انحاء  عىل  سيطروا  الذين 
والعراق وقتلوا رهينتني  من سوريا 
وهددوا  رأسيهما،  بقطع  امريكيني 
بفعل االمر نفسه برهينة بريطاني 

ثالث يحتجزونه. 
كــان  "إذا  الــزعــيــمــان  ـــال  وق
سنضعف  اننا  يظنون  االرهابيون 
مخطئون.  فهم  تهديداتهم  امــام 
والواليات  بريطانيا  مثل  دوال  ان 
همجيني  لقتلة  تسمح  لن  املتحدة 

بأن يخيفوها".

واشنطن/ (رويرتز) 
األمريكية  العدل  وزارة  ــدأت  ب
الحقوق  قانون  بموجب  تحقيقا 
يف  الرشطة  إدارة  أداء  يف  املدنية 
بعد  ميزوري  بوالية  فريجسون 
أبيض  ضابط  إطالق  من  أسابيع 
النار عىل شاب أسود أعزل مما أثار 

اضطرابات عرقية.
وقالت صحيفة واشنطن بوست 
إنفاذ  مسؤويل  من  اثنني  عن  نقال 
التحقيق  إن  االتحاديني:  القانون 
إدارات  ممارسات  أيضا  سيتناول 
سانت  منطقة  يف  أخــرى  رشطية 

لويس.
ربما  قد  التحقيق  إن  وأضافت: 
قسم  وسيجريه  الحــقــاً  يعلن 

الحقوق املدنية بإدارة الرشطة.
تحقيقا  بالفعل  بــدأت  قد  العدل  وزارة  وكانت 
دارن  قيام  واقعة  يف  املدنية  الحقوق  قانون  بموجب 
النار  بإطالق  فريجسون  برشطة  الضابط  ويلسون 

 18) ــراون  ب مايكل  الشاب  عىل 
أغسطس.  من  التاسع  يف  عاما) 
ــت أن  ــوس وذكــــرت واشــنــطــن ب
عىل  "سينظر  الجديد  التحقيق 
اإلدارة  كانت  إذا  فيما  أوسع  نحو 
تنتهج سياسات وممارسات تؤدي 
للحقوق  ممنهجة  انتهاكات  إىل 

املدنية."
وبدأت هيئة محلفني يف مقاطعة 
يف  ــة  أدل يف  النظر  لويس  سانت 
واقعة إطالق الرصاص التي أثارت 
املنطقة  يف  عنيفة  احتجاجات 
للعالقات  العالم  انتباه  وجذبت 

العرقية يف الواليات املتحدة.
وأبرزت الواقعة االنقسام العرقي 
يف فريجسون حيث غالبية السكان 
من السود يف حني كل قوة الرشطة تقريبا والساسة 
املحليني من البيض. ويقول نشطاء يف مجال الحقوق 
املدنية إن موت براون جاء بعد سنوات من استهداف 

الرشطة للسود.
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»أنصار بيت املقدس«  تتبنى اعتداء شمال سيناء
القاهرة/ أ. ف. ب.

ابرز  املقدس"،  بيت  "انصار  جماعة  تبنت   
املجموعات الجهادية  املسلحة يف سيناء يف فيديو 
تم بثه عىل يوتيوب، االعتداء عىل مدرعة للرشطة 

الذي اوقع 11 قتيال يف شمال سيناء الثالثاء.
وسبق ان تبنت مجموعة انصار بيت املقدس، 
معظم  لها،  قاعدة  سيناء  شمال  من  تتخذ  التي 
الجيش  استهدفت  التي  الدامية  االعــتــداءات 
محمد  االسالمي  الرئيس  اطاحة  منذ  والرشطة 

مريس يف يوليو 2013م.
والثالثاء قتل 11 رشطيا يف انفجار عبوة ناسفة 
السيارة  مرور  لدى  الطريق  جانب  عىل  وضعت 

املصفحة التي كانت تقلهم يف شمال سيناء.
وصورت جماعة انصار بيت املقدس عن قرب 
الهجوم يف الفيديو الذي تم بثه مساء أمس األول 
السيارة  تظهر  االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل 
بفعل  اجزاؤها  وتطايرت  تفحمت  وقد  املصفحة 
"الله  الجهاديون  يهتف  بينما  الشديد  التفجري 

اكرب الله اكرب". 
وبطاقات  اسلحة  ذلك  بعد  الفيديو  ويعرض 
كانت  انها  املقدس"  "بيت  جماعة  قالت  هوية 

بحوزة الضحايا.
االمن  ضد  االكــرب  هو  الدامي  الثالثاء  وهجوم 
املرصي منذ مقتل 22 جنديا يف الجيش يف هجوم ضد 
نقطة لحرس الحدود بالقرب من الفرافرة يف صحراء 
مرص الغربية جنوب غرب القاهرة يف 19 يوليو املايض.

وشن الجيش املرصي هجوما واسع النطاق يف 
شمال سيناء حيث يقوم الجهاديون باعتداءات 
عىل الجيش والرشطة يف هذه املنطقة الصحراوية 
ردا عىل القمع الدامي النصار محمد مريس بعد 
اطاحته.. ويعلن الجيش املرصي باستمرار مقتل 
لتجمعات  مداهمات  يف  "االرهابيني"  من  عدد 
هجمات  يوقف  لم  ذلك  لكن  اسالميني  مسلحني 

املتشددين ضد االمن.
عىل  مــريس  انصار  من  شخص   1400 وقتل 
االقل معظمهم يف مواجهات مع الرشطة منذ عزل 
الرئيس االسالمي كما تم توقيف اكرث من 15 الفا 
يف  مئات  عىل  باالعدام  احكام  وصــدرت  آخرين 
قضايا جماعية رسيعة اثارت استياء دوليا واسعا.
االعتداءات  اكرث  املقدس  بيت  انصار  وتبنت 
دموية ضد الجيش والرشطة وخصوصا تفجريي 
مديرية امن املنصورة (دلتا النيل) ومديرية امن 

القاهرة يف ديسمرب يناير املاضيني.
ثورة  بعد  املقدس  بيت  انصار  تنظيم  واسس 
2011م يف مرص وتبنى اطالق عدة صواريخ ضد 
ارسائيل كما اعلن االسبوع املايض مسؤوليته عن 
قطع رأس اربعة رجال يتهمهم بالتعاون مع الدولة 

العربية.

حالة تأهب  بعد االعالن عن انشاء فرع للقاعدة بوالية هنديةحالة تأهب  بعد االعالن عن انشاء فرع للقاعدة بوالية هندية
نيودلهي/ (رويرتز) 

أمنيا  تحذيرا  الهندية  السلطات  اصدرت   
زعيم  أعلن  أن  بعد  أمس  الواليات  من  لعدد 
جناح  تشكيل  عن  الظواهري  أيمن  القاعدة 

للتنظيم يف الهند وجوارها.
ويف تسجيل مصور نرش عىل االنرتنت تعهد 
االسالمي  الحكم  بنرش  القاعدة  تنظيم  زعيم 

ورفع راية الجهاد يف شبه القارة الهندية.
الهندية  الحكومة  يف  رفيع  مسؤول  وقال 
أمس: إن الحكومة تعتقد أن التسجيل حقيقي 

وبالتايل حذرت الحكومات املحلية.
أمنياً  اجتماعاً  حرض  الذي  املسؤول  وقال 
ملناقشة التسجيل مع وزير الداخلية لرويرتز 
: "نتعامل مع هذه املسألة بجدية كبرية وصدر 

تحذير أمني."
الهندية  األمنية  األجهزة  توضع  ما  وعادة 
يشنها  قد  هجمات  من  خوفا  تأهب  حالة  يف 
للهند  أو جماعات معادية  متمردون محليون 

تتخذ من باكستان مقرا لها.
الخطوات  ماهية  الفور  عىل  يتضح  ولــم 

االضافية التي ستتخذ.
وحتى اليوم ال يوجد دليل عىل أي تواجد 

لتنظيم القاعدة يف الهند.
ويشري توقيت ومحتوى التسجيل إىل وجود 
نشاطا  األكرث  وخصمها  القاعدة  بني  تنافس 
تنظيم الدولة اإلسالمية والذي تشري أدلة غري 

موثقة إىل أنه يحشد الدعم يف جنوب آسيا.
وذكرت تقارير إعالمية أن منشورات الدولة 

االسالمية وزعت يف باكستان يف األيام األخرية.
وكتب عمر حامد كبري املحللني يف الشؤون 
اآلسيوية بمؤسسة االبحاث االمنية (آي.إتش.

"القاعدة  ان  تقرير:  يف  ريسك)  كانرتي  إس. 
شهدت تآكل سلطتها من خالل حقيقة انها لم 

تعد قادرة عىل تنفيذ هجمات واسعة النطاق 
يف أي مكان يف العالم وظهور فصائل منافسة."

فرعا  القاعدة  إنشاء  ان  حامد:  ــاف  وأض
محليا يسعى لالستفادة من انسحاب القوات 
التي تقودها الواليات املتحدة من أفغانستان 
الذي قد يؤدي اىل تدفق متشددين أقوياء عىل 

الهند.
وتضمن إعالن الظواهري اإلشارة مرتني إىل 
جوجارات وهي والية رئيس وزراء الهند الجديد 

نارندرا مودي الهندويس القومي.
ملودي  كرها  اإلسالمية  الجماعات  وتكن 
بسبب أعمال شغب دينية حصلت يف الوالية 
عام 2002م حني كان رئيسا لحكومتها. وقتل يف 
أعمال العنف أكرث من ألف شخص معظمهم 

من املسلمني.
يف  مسؤول  أكرب  وهو  ناندا  كيه.  إس.  وقال 
وزارة الداخلية بوالية جوجارات لرويرتز: "اثر 
درجة  عىل  سنكون  املصور  القاعدة  تسجيل 
الحكومة  مع  كثب  عن  وسنعمل  أعىل  تأهب 

املركزية ملواجهة أي تهديد للوالية."
يف  العالية  التأهب  حالة  إعــالن  ويشمل 
املناطق  يف  املخربين  شبكات  تشغيل  الوالية 

الحساسة.
وقال مسؤول رفيع يف الرشطة: إن جوجارات 
ومنها  املتشددة  املنظمات  قائمة  تتصدر 
عام  وقعت  التي  العنف  اعمال  منذ  القاعدة 

.2002
واكد املسؤول الذي طلب عدم الكشف عن 
اسمه "سيكون التهديد أكرب حاليا ألن نارندرا 

مودي هو رئيس الوزراء."
ووصف الظواهري تشكيل "القاعدة يف شبه 
القارة الهندية" بأنه برشى للمسلمني يف "بورما 
اباد  وأحمد  وجوجارات  وآســام  وبنجالدش 

وكشمري" وان الجناح الجديد سينقذ املسلمني 
من الظلم والقمع.

والية  يف  الرئيسية  املدينة  هي  اباد  وأحمد 
جوجارات التي تقع عىل الحدود مع باكستان.

واسام والية يف أقىص شمال رشق الهند حيث 
التوترات الدينية مرتفعة بعد مذابح للمسلمني 
وقال  املاضيني.  العامني  يف  قبليني  سكان  بيد 

ضابط مخابرات كبري يف الوالية: إن قوات االمن 
هناك "مستعدة جيدا ملواجهة أي مخاطر."

سكان  من   15% حوايل  املسلمون  ويشكل 
مليونا   175 بنحو  تقدر  أعدادهم  ولكن  الهند 
وهو ما يجعلهم ثالث أكرب جالية اسالمية يف 

العالم.
وتنامت التوترات بني الهندوس واملسلمني يف 
شبه القارة الهندية منذ قيام باكستان كدولة 
يف املناطق ذات االغلبية املسلمة يف الهند عام 
خاللها  قتل  دامية  تقسيم  عملية  يف  1947م 

مئات اآلالف.
-وهو  إقليم كشمري  أصبح  أخرى  جهة  من 
محل نزاع بني الهند وباكستان- منطقة جذب 
املقاتلني  إىل  باالضافة  األجانب  للمجاهدين 

االنفصاليني املحليني.
مصورا  تسجيال  القاعدة  نرشت  يونيو  ويف 
عىل  كشمري  يف  املتشددين  الشبان  فيه  تحث 
استلهام املقاتلني يف العراق وسوريا واالنضمام 

إىل حركة الجهاد العاملية.
وقالت مصادر يف املخابرات يف املنطقة التي 
تسيطر عليها الهند يف كشمري لرويرتز أمس: 
انهم لم يرصدوا حتى اللحظة أي آثار للقاعدة 
املجاورة  الهيمااليا  يف  الواقعة  املنطقة  يف 

لباكستان والصني.
الدولة  راية  ظهور  إن  املصادر  أحد  وذكر 
التظاهرات االحتجاجية  اإلسالمية يف احدى 
مؤخرا يف كشمري هو عمل فردي وال يشري إىل 

أي تواجد للتنظيم يف املنطقة.
كبرية  هجمات  من  عدد  من  الهند  وعانت 
نفذها متطرفون أحدثها عام 2008م يف مومباي 
إىل  حينها  أدت  باكستانيني  مقاتلني  يد  عىل 

مقتل 166 شخصا.

الهاي/ أ. ف. ب.
االمنية  التحقيقات  مكتب  أعلن   
حول  الدويل  التحقيق  املكلف  الهولندي 
اوكرانيا  يف  املاليزية  الطائرة  تحطم 
التقرير  ان  أمس  املايض،  يوليو  منتصف 
االول حول ظروف سقوط الطائرة سينرش 

الثالثاء القادم.
واضاف املكتب يف بيان: ان ذلك التقرير 
واقعية  معلومات  "سيعرض  املرحيل 
متاحة  كانت  التي  املصادر  اىل  تستند 
االشهر  ــالل  "خ وتــابــع:  للمحققني". 
القادمة سيكون رضوريا اكمال التحقيق 
قبل اعداد التحقيق النهائي، وان مكتب 
نرش  يتوقع  لالمن  الهولندي  التحقيقات 

التقرير النهائي بعد سنة من الحادث".
املاليزية  البوينغ  طائرة  انفجرت  وقد 
امسرتدام  بني  برحلة  تقوم  كانت  التي 
يبدو  ما  عىل  يوليو   17 يف  وكواالملبور 
رشق  يف  تحلق  كانت  عندما  بصاروخ 
اوكرانيا وكانت تقل 298 راكبا 193 منهم 

هولنديون.
االنفصاليني  والغرب  كييف  وحملت 
الكارثة يف  املوالني لروسيا مسؤولية تلك 
حني اتهم االنفصاليون وموسكو سلطات 

كييف. 
اعداد  عىل  الدولية  االتفاقيات  وتنص 
تقرير مرحيل بعد ثالثني يوما من الكارثة 
اوكرانيا  املعقد" يف  "الوضع  لكن  الجوية 

تسبب يف تاخري عمل املحققني.
ولم يتمكن هؤالء من الوصول اىل مكان 
عن  البحث  توقف  حيث  الطائرة  تحطم 
تلك  يف  املعارك  بسبب  البرشية  االشالء 
املنطقة بني الجيش االوكراني واملتمردين 

املوالني لروسيا. 
االسودين  الصندوقني  تحليل  وتــم 
التحقيق  مكتب  طــرف  من  انكلرتا  يف 
الربيطاني حول الحوادث الجوية. وكلفت 
هولندا باالرشاف عىل التحقيق يف اسباب 

الحادث.

الرئيس يشيد
وأكد أن املبادرة الوطنية التي انبثقت عن اإلجماع 
الوطني الشامل جاءت يف وقتها وبحسابات سياسية 
التي  والكوارث  املحن  اليمن  تجنيب  أجل  من  دقيقة 
بحسابات  واملثخنة  السياسية  الخالفات  تسببها 

مختلفة.
ما  عىل  اليمن  مصلحة  تغليب  أهمية  إىل  وأشــار 
عدا ذلك من املصالح الشخصية أو الجهوية, متمنياً 
للرئيس عبدربه منصور هادي التوفيق والنجاح من 
ملخرجات  وفقا  االنتقالية  املرحلة  استكمال  أجل 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي يجب أن يلتزم بها 

الجميع دون استثناء.
للسفري  الوحدة  وسام  الرئيس  األخ  منح  وقد  هذا 
الفرنيس فرانك جيليه والذي يعترب أعىل وسام وذلك 
نظري جهوده الحثيثة والرائعة يف سبيل إنجاح عملية 
التغيري السياسية وفقا ملقتضيات املبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية املزّمنة.

       تتمات .. تتمات .. تتمات .. تتمات        تتمات .. تتمات .. تتمات .. تتمات 
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نيودلهي / وكاالت
تعاون  اتفاق  توقيع  واسرتاليا  الهند  تعتزم   
يف املجال النووي املدني يتيح لنيودلهي رشاء 
خالل  وذلك  االسرتايل،  رشيكها  من  اليورانيوم 
الزيارة التي بدأها رئيس الوزراء االسرتايل توني 

ابوت للهند أمس.
خالل  ــرتايل  االس ــوزراء  ال رئيس  وسيلتقي 
زيارته التي تستمر يومني، رئيس الوزراء الهندي 

ناريندرا مودي اليوم لتوقيع هذا االتفاق.
الدولة  سكرتري  بهتاشاريا  سانجاي  وقال 
وصول  عشية  الخارجية،  للشؤون  الهندي 
هذه  تسفر  ان  "نأمل  االسرتايل:  الوزراء  رئيس 

الزيارة عن تقدم كبري لتعزيز رشاكتنا".
واضاف: "نعترب اسرتاليا مزودا كبريا للموارد 
وخصوصا للطاقة الرضورية من اجل التنمية" 

يف بالدنا.
الوزراء االسرتايل لدى وصوله  واعلن رئيس 
اىل بومباي أمس عن "وفرة فرص هنا يف الهند" 
اىل  منها  االستفادة  عىل  مصمم  "انني  مؤكدا: 

اقىص حد".
حول  املفاوضات  واسرتاليا  الهند  وبــدأت 
وحتى  2012م.  يف  نيودلهي  اىل  اليورانيوم  بيع 
2011م، كانت كانبريا ترفض بيع اليورانيوم اىل 
من  الحد  معاهدة  توقع  لم  نيودلهي  ألن  الهند 

االنتشار النووي.
ان  اخريا  روب  انــدرو  التجارة  وزير  ورصح 
االحرتازية  للتدابري  مرتاحة  باتت  اسرتاليا 
اليورانيوم  ان  من  للتثبت  الهند  اتخذتها  التي 

االسرتايل لن يستخدم إال ألهداف سلمية.
من  "تأكدنا  االسبوع:  بداية  يف  الوزير  وقال 

اتخاذ تدابري" الحيطة املناسبة.
السابق  الهندي  والديبلومايس  املحلل  وذكر 
نيالم ديو ان من شأن االتفاق املتعلق باليورانيوم 

تعزيز العالقات االسرتاتيجية بني البلدين.
ويف ترصيح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال 
نيالم ديو مدير مركز غايتواي هاوس للدراسات: 
"تجري مناقشة هذا االتفاق منذ سنوات، وقد 
فاوضت عىل القسم االكرب منه الحكومة العمالية 

السابقة" يف اسرتاليا.
واضاف: ان "توقيع هذا االتفاق يزيل إحدى 
آخر العقبات امام توطيد العالقات بني البلدين 

يف املنطقة".
الفحم  عىل  كثريا  تعول  التي  الهند  وتمتلك 
عرشين  حــوايل  الطاقة،  من  حاجتها  لتأمني 
بسيط  جزء  سوى  لها  تؤمن  ال  نوويا  مفاعال 
اليورانيوم  وحقول  للكهرباء.  استهالكها  من 

الهندية ال تكفي لتلبية حاجاتها.
بفضل  2008م  سبتمرب  منذ  الهند  ووقعت 
استثناء منحته الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
للتكنولوجيا  املزودة   45 الـ  البلدان  ومجموعة 
املجال  يف  للتعاون  سياسية  اتفاقات  النووية، 
وواشنطن  باريس  من  كل  مع  املدني  النووي 

وموسكو .
عىل  قادرة  2008م  حتى  نيودلهي  تكن  ولم 
النووية من  التكنولوجيا  او  باليورانيوم  التزود 
معاهدة  اىل  االنضمام  رفضها  بسبب  الخارج 

الحد من االنتشار النووي.

اتفاق شراكة هندي اسرتايل يف املجال النووي


