
واشنطن/أ.ف.ب
الجيش  قادة  فيه  يعرض  الذي  الوقت  يف 
األمريكي عىل الكونجرس إسرتاتجية ملواجهة 
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام، قال 
رئيس وكالة األمن القومي األمريكية: إن جهازه 
يقوم حاليا بمراقبة قدرات التنظيم اإللكرتونية.
املتشدد  التنظيم  يخطط  هل  سؤاله  وعند 
لشن هجمات إلكرتونية عىل مصالح أمريكية، 
قال األمريال مايك روجرز انه ال يمكنه الخوض 

يف تفاصيل عن قدرات التنظيم التقنية.
وقال روجرز يف مؤتمر عن األمن االلكرتوني 
بعد  وجود  افرتاض  لنا  ينبغي  واشنطن:  يف 
نتعامل  تقريبا  سيناريو  أي  يف  إلكرتوني 

معه".
ليست  اإلرهاب  مكافحة  إن  قائال:  وتابع 
يتسم  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  مختلفة. 
وسائل  استخدام  يف  شديدة  بعدوانية 
يشء  هذا  واالنرتنت  والتكنولوجيا  اإلعالم 

ألحظه".
وبث تنظيم الدولة اإلسالمية الذي يسيطر 
وسوريا  الــعــراق  من  كبرية  مساحات  عىل 
اإلنرتنت.  عىل  رهائن  لذبح  فيديو  تسجيالت 
واستخدم  تويرت  موقع  عىل  ألفعاله  وهلل 
التواصل االجتماعي لتجنيد مقاتلني  وسائل 

أجانب لالنضمام للقتال.
يف وقت سابق هدد التنظيم يف بيان نرش عىل 
اإلنرتنت بشن هجمات عىل الواليات املتحدة 
وحلفائها إذا استمرت يف الحشد لتحالف دويل 

لرضبه.
بدعمه  معروف  منتدى  يف  التحذير  ونرش 
للجماعات التي توصف باملتشددة، وهو أحد 

ردود الفعل القليلة التي وردت من تنظيم الدولة 
عىل إعالن واشنطن استعدادها لرضب التنظيم 

يف العراق وسوريا.
مركز  يف  اإللــكــرتونــي  ــن  األم خبري  ــر  وذك
جيمس  والدولية  االسرتاتيجية  الدراسات 
لويس أنه "ال يعتقد أن التنظيم يشكل خطرا 

الكرتونيا وشيكا عىل مصالح أمريكية".

وقال روجرز معلقا عىل مدى تأثري مخاطر 
الحياة  مناحي  كل  عىل  اإللكرتوني  األمــن 
هذا  ــاد  أزي من  أهــم  هناك  "ليس  األمريكية 

النشاط".
ويف الوقت الذي يتجه فيه الكونجرس نحو 
املوافقة عىل خطة الرئيس باراك أوباما ملحاربة 
مقاتيل تنظيم الدولة اإلسالمية، قال روجرز: إن 

الدفاع عرب اإلنرتنت عملية شاقة طويلة األجل 
أيضا.

ويأمل الجهاز الذي يرأسه روجز يف التعاقد 
مع 6200 موظف بحلول 2016م لتتبع وإحباط 
بذل  عىل  روجرز  وحث  محتملة  مخاطر  أي 
اإللكرتوني  األمن  التعاون يف مجال  املزيد من 

بني الحكومة والرشكات وصناعة اإلنرتنت.
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أملانيا تدعوأملانيا تدعو
عىل تأكيد بالده واملجتمع الدويل عىل رضورة التزام كافة األحزاب 
واألطراف السياسية باستكمال مسار العملية السياسية بناء عىل 
مخرجات الحوار الوطني الشامل التي اتفقت عليها كافة أطياف 
الشعب  أبناء  تطلعات  تحقيق  شأنه  من  بما  السياسية  العملية 

اليمني يف األمن واالستقرار والتنمية الشاملة .
اللواء الركن عيل محسن صالح عاليا بالدعم  اللقاء أشاد  ويف 
الذي تقدمه املانيا لبالدنا يف كافة املجاالت ,وموقفها الداعم ملسار 
العملية السياسية يف اليمن القائمة عىل املبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية املزّمنة ومخرجات الحوار الوطني الشامل . 
طاهر : عدمطاهر : عدم

منها عدم تنفيذ القرارات واملعالجات التي اتخذتها اللجنة والتي 
الزائدة عند  صدرت بها قرارات جمهورية خاصة بسحب املساحات 
حاجة السكن فيما قدم القايض عيل عطبوش عوض رشحا عن سري عمل 
إدارة صندوق التعويضات والصعوبات التي تواجه سري عمل اإلدارة 
وعملية الرصف لجزء من املستحقات املقررة للمبعدين عن وظائفهم 
من العسكريني واألمنيني باملحافظات الجنوبية .. مشريا إىل أن إدارة 

الصندوق ستقوم بمتابعة رصف الجزء الثاني من تلك املستحقات .
إيجاد  الوزارة  استعداد  مشهور  حورية  الوزيرة  أبدت  جانبها  من 
رشاكة وعالقة تعاون مع اللجنة تهدف إىل انفاذ القرارات الجمهورية 
.. مشيدة  الجنوبية  املحافظات  الخاصة بمعالجة قضايا االرايض يف 
بجهود اللجنة وما أنجزته من عمل يعيد الحقوق إىل أصحابها عند 
إنفاذ القرارات .. مؤكدة عىل رضورة ان يستعيد املتظلمون حقوقهم التي 

تم االستيالء عليها يف املحافظات الجنوبية.
ومخاطبة  اللجنة  مساعدة  الــوزارة  استعداد  الوزيرة  ابدت  كما 
الجهات ذات العالقة بقضايا األرايض حتى يتم استعادة حقوق الناس 
وفقا للمعالجات التي اتخذتها اللجنة وصدرت بها قرارات جمهورية 
.. مشرية إىل أن الوزارة سيتضمن تقريرها الذي سيقدم ملجلس حقوق 
االنسان أواخر الشهر الجاري مساعي اللجنتني يف إعادة حقوق الناس.

٤٤ فرق فنية فرق فنية
وما تشهده املنطقة من اشتباكات عنيفة حالت دون تمكن الفريق من 

تنفيذ اإلصالحات املطلوبة يف اليومني املاضني..
مشريا إىل ارتفاع وترية االعتداءات جراء تلك االشتباكات يف مفرق 
الجوف وان األرضار التي تعرضت لها خطوط النقل للدائرتني األوىل 
والثانية كبرية حتى أثناء خروج غازية مارب فإنها تعرضت العتداءات 
أخرى رفعت حصيلة االعتداءات التي وصلت إىل 16اعتداء منذ مطلع 
الشهر الحايل.. سته منها حدثت يف وقت كانت فيه غازية مارب أصال 

النقل  خطوط  لها  تتعرض  متكررة  اعتداءات  إثر  عىل  الخدمة  خارج 
ولفت إىل ان االعتداءات.الستة التي حدثت أثناء خروج غازية مارب 
تركزت مابني الربجني 199و200 يف حني ان االعتداءات األخرى العرشة 

جاءت عند الربجني197و198.
إىل ذلك كشف املهندس عبدالواسع عيل قاسم مدير عام خطوط 
النقل باملؤسسة العامة للكهرباء ان إرسال الفرق اإلضافية جاء نتيجة 
حجم األرضار الكبرية التي تعرضت لها الخطوط وبغرض رسعة اإلنجاز، 
معربا عن أمله يف انتهاء تلك االشتباكات وعودة األمن واالستقرار يف 
تلك املنطقة ويف عموم أرجاء اليمن الحبيب وان تعمل كل األطراف عىل 
بها  تمر  التي  الظروف  تقدر  وأن  للقذايف  النقل  منع تعرض خطوط 
البالد وتجنيب الخدمات الحيوية ويالت الرصاع تجنباً لعدم األرضار 
بمصالح املواطنني، مؤكداً حرص املؤسسة العامة للكهرباء عىل القيام 
بمسؤولياتها يف جميع األوقات ومختلف الظروف الصعبة استشعارا 

بمسؤولياتها يف تقديم الخدمة للمواطنني.
اللواء الغدراءاللواء الغدراء

وأشار إىل أن طبيعة املرحلة التي يمر بها الوطن عموماً والعاصمة 
صنعاء عىل وجه الخصوص توجب عىل قوات األمن الخاصة مساندة 
ومؤازرة األجهزة األمنية املختلفة ملواجهة االختالالت األمنية وإحباط 

وإفشال كل املؤامرات الرامية لزعزعة األمن واالستقرار.
وكان اللواء الغدراء التقى بضباط وصف وجنود قوات األمن الخاصة 
والتحيل  القتالية  املهارات  اكتساب  يف  املثابرة  من  املزيد  عىل  وحثهم 

بالروح املعنوية العالية والحس الوطني املسؤول.
منتسبو الدفاعمنتسبو الدفاع

وشددت املحارضات التي ألقيت أمس أمام منتسبي قيادة القوات 
الجوية والدفاع الجوي ومجموعة ألوية الصواريخ إىل رضورة 

استشعار كافة القوى السياسية والحزبية والنخب الوطنية املسؤولية 
الوطنية والتاريخية تجاه القضايا الوطنية والوقوف صفاً واحداً إىل 

جانب التوجهات الصادقة للقيادة السياسية العسكرية العليا ممثلة 
بالرئيس عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية القائد األعىل 

للقوات املسلحة لتجنيب الوطن ويالت الدمار والرصاعات السياسية 
والحزبية املقيتة.

ينفذها  التي  الوطنية  واملهام  الريادي  بالدور  املحارضون  وأشاد 
صقور الجو يف حماية سماء الوطن وإسناد القوات الربية يف إنجاح املهام 

املوكلة إليهم يف التصدي لعنارص اإلرهاب والتخريب أينما وجدت..
الدائم  االستعداد  إىل  املسلحة  القوات  منتسبي  املحارضون  ودعا 
بجاهزية قتالية وفنية ومعنويات عالية لتنفيذ كل ما تسند إليهم من 

مهام وواجبات تجاه أمن واستقرار الوطن.
من جانبهم أكد املقاتلون يف مداخالتهم أنهم سيظلون عىل الدوام 
القوة التي يركن عليها الشعب يف االضطالع باملهام الوطنية املقدسة 

تجاه سيادة وأمن واستقرار ووحدة النسيج االجتماعي ألبناء الشعب.
٣٣ ماليني دوالر ماليني دوالر

رشاء  يف  سيساعد  املرشوع  لهذا  املقدم  اإلضايف  التمويل  أن  مبينا 
مستلزمات وأدوات املعامل الالزمة من أجل تنفيذ12 برنامجا لطالب 

ثماني جامعات حكومية.
وأوضح البنك أن من بني املكونات الرئيسية للمرشوع مساندة تصميم 
مناهج لتلبية الطلب وذلك استجابة لشكاوى أرباب العمل من نقص 
الخربة العملية واملهارات بني خريجي الجامعات.. مشريا إىل أن أغلب 
أو فنية يف طبيعتها، وهو ما  التي يمولها املرشوع هي علمية  الربامج 

يحتاج إىل استثمارات كبرية يف التجهيزات ذات الصلة.
ولفت البنك إىل أنه يوجد يف اليمن حالياً تسع جامعات حكومية 
و19 خاصة، موضحا أن تدني مستوى التعليم يف املرحلتني االبتدائية 

والثانوية يؤثر سلبا عىل التعليم العايل بشكل عام.
وقال :" ورغم ارتفاع أعداد امللتحقني بالتعليم العايل، وزيادة عدد 
الجامعات الخاصة، ظلت معدالت األداء األكاديمي للطالب متدنية، 

فيما تشهد العلوم االجتماعية إقباًال كبرياً من الطالب".
واعترب مدير البنك الدويل يف اليمن وائل زقوت "التعليم العايل حجر 
الزاوية يف تنمية رأس املال البرشي ألي بلد، فضال عن أنه يسهم يف النمو 

االقتصادي".
واستدرك قائال :" لكن لكي تتسم هذه الربامج الجامعية بالفعالية، 
الجامعات  خريجو  يتسلح  وأن  العمل،  سوق  مع  تتوافق  أن  ينبغي 

باملعارف واملهارات التي تؤهلهم للمنافسة يف هذه السوق."
ليانكني وانغ قالت من جانبها  الدويل  بالبنك  التعليم  كبرية خرباء 
يف  العايل  بالتعليم  تغيري  إحــداث  عىل  سيساعد  املــرشوع  هذا  "إن 
اليمن وسيساعد الطالب بشكل خاص عىل االلتحاق بربامج تحسني 
الجودة، وعىل اكتساب الخربات التي تؤهلهم للدخول إىل أسواق العمل 

التنافسية".
الجدير بالذكر أن حافظة البنك الدويل الحالية يف اليمن تضم 35 

مرشوعا يبلغ صايف ارتباطاته فيها 1.1 مليار دوالر.
إىل  الرامية  املساهمات  عىل  البنك  يقدمها  التي  املساندة  وتركز 
يف  وذلك  الفقر،  معدالت  وتقليص  للمواطنني  الرزق  مصادر  تحسني 
التحتية،  والبنية  االجتماعية،  والحماية  التعليم،  أهمها  قطاعات 

والصحة، واملياه، والزراعة، واإلدارة العامة.
١٠١٠ آالف الجئ  آالف الجئ 

الالجئ  سيحصل  االتفاقية  هذه  بموجب  أنه  ديجاردين  وأوضح 
السوري عىل شهادة الحماية املؤقتة لالجئني التي تمنحه إقامة قانونية 
يف اليمن والحصول عىل مساعدات وخدمات من املفوضية ورشكائها 

وفقاً لبيانات التسجيل األولية لكل الجئ.
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مفاوضات حثيثة إلعادة توحيد قربص
نيقوسيا /رويرتز

عىل  املقسمة  قربص  زعيما  اتفق 
السعي  عىل  أمــس  عرقية  أســس 
السالم  محادثات  ــرية  وت لترسيع 
لحل القضايا املعلقة يف رصاع عمره 

عرشات السنني.
املتحدة  األمـــم  مبعوث  وقـــال 
لقربص إسبني بارث إيدي : إن جولة 
املحادثات األخرية التي ركزت إىل اآلن 
عىل تقديم املقرتحات ستنتقل اآلن 

إىل "املفاوضات املنظمة".
سابق  خارجية  ــر  وزي وإيـــدي 
للرنويج عني الشهر املايض مستشارا 

خاصا لألمم املتحدة بشأن قربص.
"أصدرا  الزعيمني  أن  إىل  مشرياً 

يف  للدخول  ملفاوضيهما  تعليمات 
إىل  التطلع  مع  نشطة  مفاوضات 
التفاوض  خالل  من  الفجوة  جرس 
الرئيسية  القضايا  عىل  الحقيقي 

التي لم تحل."
بعد  للصحفيني  إيـــدي  وقـــال 
القبارصة  ــم  ــي زع ــع  م اجــتــمــاع 
اناستاسياديس  نيكوس  اليونانيني 
درويش  األتــراك  القبارصة  وزعيم 
املتحدة  لألمم  مجمع  يف  إروجلو 
نيقوسيا  يف  العازلة  املنطقة  يف  يقع 
إن   : املقسمة  الجزيرة  عاصمة 
العملية ستشمل وضع كل الخالفات 
التي لم تحل عىل الطاولة لتعالج من 

خالل املفاوضات.
املتحدة  ـــم  األم إن   : ـــاف  وأض
أي  لتقريب  أفكار  بطرح  ستساعد 
بأن هناك "خالفات  فجوات. منوهاً 
بعض  بشأن  ـــرأي"  ال يف  واضحة 

القضايا.
اناستاسياديس  إن   : وقـــال 
وترية  ــادة  زي عىل  اتفقا  وإروجــلــو 
االجتماعات بينهما ملرتني يف الشهر 

عىل األقل.
اليونانيني  القبارصة  زعيما  وبدأ 
والقبارصة االتراك جولة جديدة من 
إلنهاء  فرباير  يف  السالم  محادثات 
انقسام الجزيرة القائم منذ 40 عاماً 
لكن هناك عدداً من الخالفات التي 

يتعني حلها مثل مستقبل الحكم.

واشنطن/أ.ف.ب 
أعلنت رئيسة فريق املفاوضني 
األمــريكــيــني يف املــلــف الــنــووي 
املستوى  أن  األول  اإليراني أمس 
الحايل لقدرة إيران عىل تخصيب 
متحدثة  مقبول،  غري  اليورانيوم 
بني  املفاوضات  استئناف  عشية 
طهران والدول الكربى الست اليوم 

يف نيويورك.
ــان  ــريم وأقـــــرت ويـــنـــدي ش
مساعدة وزير الخارجية األمريكي 
جامعة  يف  ألــقــتــه  خــطــاب  يف 
بعد  انه  بواشنطن  جورجتاون 
املكثفة  املفاوضات  من  أشهر 
"تحديد  مــن  الــطــرفــان  تمكن 
املسائل  لبعض  محتملة  أجوبة 

الجوهرية". 
هناك  زال  "ما  حــذرت  لكنها 
حول  مواقفنا  يف  كبري  تباعد 
مشكالت أخرى محورية بما فيها 
عىل  إيران  قدرة  ومستوى  نطاق 

تخصيب اليورانيوم".
وفيما تستعد إيران ومجموعة 
وروسيا  املتحدة  (الواليات   5+1
والصني  وبريطانيا  وفــرنــســا 
قالت  جديدة  ملفاوضات  وأملانيا) 
شريمان أنها تتوقع من طهران أن 
"تحاول أن تقنع العالم بأن الوضع 
القائم حول هذه املسالة املحورية 

... ينبغي أن يكون مقبوال".
كذلك،  ليس  الوضع  وأضافت: 
وإال ملا كنا نخوض هذه املفاوضات 

الصعبة والشاقة للغاية".
وتطالب الدول الخمس الدائمة 
العضوية يف مجلس األمن وأملانيا 
إيران بالحد من أنشطتها النووية 
أن  املستبعد  من  يجعل  بشكل 
تحقق أي اخرتاق يف اتجاه صنع 

قنبلة.
يف املقابل تطالب طهران التي 
السالح  لحيازة  سعيها  تنفي 
الذري مؤكدة ان برنامجها النووي 
العقوبات  برفع  سلمي،  محض 
التي  ــددة  ــش امل االقــتــصــاديــة 

والــدول  املتحدة  األمــم  تفرضها 
الغربية عليها.

العالم  إن  شــريمــان:  وقــالــت 
العقوبات  تعليق  عىل  سيوافق 
ورفعها فقط يف حال بارشت إيران 
للتحقق  وقابلة  مقنعة  عملية 
النووي  برنامجها  أن  لتثبت 

سلمي تماما وسيبقى كذلك".
التي  األفكار  أن  عىل  وشددت 
املتحدة  الــواليــات  طرحتها 
إىل  التوصل  أمل  عىل  وحلفاؤها 

اتفاق مع إيران بحلول 24 نوفمرب 
القادم "عادلة ومرنة وتتماىش مع 
حاجات إيران إىل النووي املدني 

واملهارات العلمية".
وتجري املحادثات يف نيويورك 
السياسيني  املدراء  مستوى  عىل 
الــدول  خارجية  وزراء  أن  غري 
األســبــوع  يلتقون  قــد  املعنية 
املقبل أثناء وجودهم يف نيويورك 
لألمم  العامة  الجمعية  لحضور 

املتحدة.

القاهرة/ أ.ف.ب 
املقدس"  بيت  "أنــصــار  جماعة  تبنت 
الناشطة يف مرص هجوما يف شبه جزيرة سيناء 

(رشق) قتل فيه ستة رشطيني أمس األول.
ونرشت الجماعة رشيط فيديو عىل حسابها 
وسط  مدرعة  آلية  انفجار  يعرض  تويرت  عىل 

تكبري بصوت رجل.
أن  إىل  الشاشة  عىل  كتب  رشيــط  ــار  وأش

الهجوم استهدف "آلية لرصد األلغام".
حامال  يوتيوب  موقع  عىل  الفيديو  بث  كما 

شعار املجموعة وهو كالشنيكوف ومصحف.
األول  أمــس  املرصية  الداخلية  وأعلنت 
عن مقتل ستة من عنارص الرشطة يف هجوم 
بني  الطريق  عىل  للرشطة  موكبا  استهدف 

العريش ورفح املركز الحدودي بني مرص وقطاع 
غزة شمال سيناء.

الهجوم،  يف  بجروح  رشطيان  أصيب  كما 
بحسب بيان الداخلية.

يف  والعسكريني  الرشطيني  مئات  وقتل 
الفكر  تتبنى  التي  املجموعات  هجمات 
بحسب  2013م،  يوليو  منذ  الــجــهــادي 

السلطات.
التي  املقدس"  بيت  "أنصار  وتؤكد جماعة 
األمن  قــوى  تهاجم  أنها  سيناء  يف  تنشط 
مريس  أنصار  له  تعرض  الذي  للقمع  انتقاما 
 1400 حوايل  وقتل  يوليو.  منذ  واإلسالميون 
شخص من أنصار مريس يف عدة أشهر خالل 

تظاهرات واعتصامات.

قدرة إيران الحالية على التخصيب 
غري مقبولة بنظر الواليات املتحدة

»أنصـار بيت املقدس«  تتبنى 
اعتداء سيناء

أمريكا تراقب قدرات تنظيم »داعش«  إلكرتونيًا
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