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مواجهة جديدة أمام أوباما في الكونغرس حول خطته للتغيير املناخيعربية وعالمية
واشنطن - رويترز: قال مسؤول كبير باالدارة األميركية: إن الرئيس باراك أوباما سيعلن اليوم عن النسخة 
النهائية املعدلة من خطته للتصدي النبعاثات الغازات املسببة لظاهرة االحتباس احلراري من محطات الطاقة 
الكهربية التي تعمل بالفحم فيما يسعى إلى ترسيخ تركته في مجال مكافحة التغير املناخي. وفيما اليزال 
خصوم أوباما يخوضون معركتهم ضد االتفاق النووي املوقع مع ايران، ذكرت جماعات في قطاع الكهرباء 
وبعض املشرعني في واليات تعتمد على الفحم في انتاج الطاقة إنهم سيعترضون على اخلطة في احملاكم 
وسيسعون إلحباطها داخل الكونغرس قائلني إن االجراء سيرفع أسعار الطاقة. وأبدى البيت األبيض حتديا، 
وقال إن الكشف عن اخلطة هو »إشارة البدء حلملة شاملة بشأن املناخ« يقودها الرئيس وإدارته.

بحاح: احلكومة بدأت وضع أسس 
إلعادة تأسيس قوات اجليش واألمن

ولي عهد أبوظبي: السعودية حجر األساس 
للخروج باملنطقة العربية من حالة عدم االستقرار

عواص���م � وكاالت: أك���د نائ���ب رئيس 
اجلمهورية رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح 
أن زيارته ملدينة عدن احملررة تأتي تهيئة 
لعودة احلكومة ملمارسة مهامها ونشاطها 
من ع���دن ومتابعة األعمال اإلغاثية وإعادة 
اخلدم���ات إلى كل مديري���ات محافظة عدن 
واحملافظات املجاورة والش���روع في وضع 
اخلطط الالزمة لعملية إعادة التأهيل واإلعمار 

وتأسيس قوات اجليش واألمن.
وقال بحاح في بيان على صفحته على 
الفيسبوك عن زيارته لعدن »ان احلكومة بدأت 
في العمل من أجل السيطرة على األوضاع 
األمنية التي تعتبر شرطا ضروريا للقيام بكل 
األعمال األخرى وتعتبر مسؤولية احلفاظ 
على األمن واالس���تقرار في احملافظة مهمة 
السياسية واملنظمات  القوى  مشتركة لكل 
االجتماعية وكل املواطنني الذين لهم مصلحة 
مباشرة في عودة احلياة الطبيعية ملدينة 

عدن املساملة عبر تاريخها«.
وأوضح نائب الرئيس وهو يتناول أحوال 
املواطنني في اليمن أن احلكومة على دراية 
كاملة باألوضاع املأساوية التي متر بها البالد 
بسبب هذه احلرب العبثية فقد أصبح نحو 
20 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة 
اإلنس���انية وهناك 15.2 مليونا ال يجدون 
الرعاية الصحة األولية وأكثر من 20 مليونا 
يفتقرون للمياه النظيفة باالضافة إلى أكثر 

من مليون مشرد من منازلهم.
وأض���اف: ان احلكومة وه���ي أمام هذه 
التاريخية االس���تثنائية تولي  املسؤولية 
برامج التأهيل وإعادة اإلعمار والبناء لكل 
املناطق املنكوبة واملتضررة في جميع أرجاء 
البالد أهمية متساوية وعاجلة وستطلق هذا 
البرامج في كل مدينة ومنطقة يستتب فيها 

واألمن السالم.
وأشار إلى ان احلكومة تقدر التضحيات 
اجلسيمة وبطوالت الشهداء من أفراد املقاومة 

ومنتس���بي اجليش الوطني وهي مسؤولة 
عن تقدمي الرعاية ألسرهم وجعلت قضية 
عالجهم ف���ي مقدمة املهام، وقد مت التوجيه 
بإجراء الترتيبات للبدء بنقل دفعة جديدة 
من احلاالت احلرجة إلى األردن خالل األيام 
املقبلة وسيتم نقل اجلرحى إلى بلدان أخرى 

وفق خطة متكاملة.
وأضاف بح���اح ان االنتصارات احملققة 
في عدن ستكتمل بتحرير بقية احملافظات 
اجلمهورية اليمنية وخاصة العاصمة صنعاء، 
وستقوم احلكومة بتعزيز قدرات اجليش 
الوطني واملقاومة الشعبية من أجل وضع 
نهاية سريعة ملا تقوم به ميليشيات احلوثيني 
وصالح في مختلف محافظات اجلمهورية 
وستبدأ من اآلن وضع األسس إلعادة تأسيس 
قوات اجليش واألمن وفقا لثوابت وطنية، 
ولن يك���ون هناك إقصاء ألي فرد في األمن 
واجليش إال من اختاروا ألنفسهم طريقا آخر 
بعيدا عن االلتزام بسلطة الدولة والشرعية 

الدستورية.
وجدد بحاح تقدير اليمن لألشقاء في دول 
العربي وفي مقدمتهم السعودية  التحالف 
والتي كان ملوقفها املش���رف دور حاسم في 
احلفاظ على كي���ان الدولة.. كما أعرب عن 
التقدير لالمارات على الدعم واإلسناد الذي 
قدمته لتحرير عدن، وكذلك االشقاء في باقي 

دول التحالف العربي.
إلى ذلك، قالت وكالة األنباء الس���عودية 
إن مواطنا سعوديا قتل إثر سقوط »مقذوف 
عسكري« من اليمن على جنوب غرب اململكة 

أمس.
ونقلت الوكالة عن املتحدث اإلعالمي للدفاع 
املدني املقدم علي بن عمير الشهراني قوله: 
»إن مقذوفا عسكريا سقط على منزل مبنطقة 
جنران فجر أمس نتج عنه استش���هاد أحد 
املواطنني«، مشيرا إلى أنه مت تنفيذ اإلجراءات 

املعتمدة.

أبوظبي ـ وام: استقبل صاحب السمو الشيخ 
ــد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب  محمد بن زاي
ــلحة مساء أمس األول  القائد األعلى للقوات املس
ــاطئ عادل اجلبير وزير اخلارجية  في قصر الش

في اململكة العربية السعودية.
وقالت وكالة األنباء اإلماراتية »وام« ان الشيخ 
محمد بن زايد بحث ووزير اخلارجية السعودي 
ــبل  ــة التي جتمع البلدين وس ــات األخوي العالق
تعزيزها وتطويرها مبا يخدم مصاحلهما املشتركة 
واالستراتيجية وفق رؤية قيادتي البلدين لتوثيق 

أواصر التعاون بينهما«.
ــتعرض اجلانبان في اللقاء الذي حضره  واس
ــد آل نهيان نائب  ــيخ طحنون بن زاي ــمو الش س
مستشار األمن الوطني وسمو الشيخ عبداهلل بن 
زايد آل نهيان وزير اخلارجية، عددا من القضايا 
ذات االهتمام املشترك املعنية بدعم مسيرة العمل 
اخلليجي في مواجهة التحديات وتعزيز االستقرار 

واألمن والتنمية في املنطقة.
وعبر الشيخ محمد بن زايد عن إميانه العميق 

مبحورية الدور السعودي بقيادة خادم احلرمني 
ــلمان بن عبدالعزيز وبقناعته  الشريفني امللك س
الثابتة بان اململكة العربية العربية السعودية متثل 
حجر األساس للخروج باملنطقة العربية من حالة 

عدم االستقرار التي تعصف بها.
ــار في هذا الصدد الى اعتزازه بالشراكة  وأش
السعوديةـ  اإلماراتية مبا يعود باخلير على البلدين 
ــهده  ــة، مؤكدا »ان هذا التالحم الذي نش واملنطق
هو ما نصبو إليه والى تعزيزه دوما«. وقال: »ان 
قراءة القيادة السعودية للتطورات في املنطقة هي 
قراءتنا ومن خالل العمل املشترك الذي يجمعنا مع 
الرياض والدول الشقيقة بإمكاننا ان نحقق الكثير 
على صعيد استقرار دولنا وتنميتها وازدهارها«. 
وتطرق احلديث إلى مجاالت التنسيق والتشاور 
بشأن التحالف العربي إلعادة األمل في اليمن لدعم 
ــرعية للحكومة اليمنية ومساعدتها في بسط  الش
األمن واالستقرار في اليمن والتصدي للجماعات 
التخريبية التي تسعى لتقويض أسس االستقرار 

في املنطقة.

)أ.ف.پ( احدى طائرات اجلسر اجلوي القطري ملساعدة اليمن حتط في مطار عدن  

مقتل مواطن سعودي بنجران بقذيفة من اليمن

إعالمية مس���موعة ومرئية 
ومق���روءة ت���روج ألفكارهم 
وحتض على القتال بزعم أنه 
جهاد وتوزيعها على األعضاء 
وعامة الناس وبثها على شبكة 

اإلنترنت«.
ولم يوض����ح النائب العام 
متى مت كش����ف هذه املجموعة 
وال جنسيات كل املشبوهني وما 

إذا كانوا جميعا موقوفني.

القتالية وتصنيع املتفجرات 
واستعمالها من خالل أنشطة 
مخيمات أقاموها لتلك األغراض 
وتدبير سبل اإلعاشة ولوازم 
التدريب في املخيمات وتوفير 
وسائل انتقال األعضاء إليها 
وإل���ى أماك���ن التدريب على 
الرماي���ة واألعم���ال القتالية 
وأماكن جتمعات أعضاء اخلاليا 
وإعداد وتسجيل ونسخ مواد 

دعوي وق���ال »إلحكام تنفيذ 
مخطط جماعته���م وأعمالها 
اإلرهابية حددوا مهام اللجان 
التي شكلوها في استقطاب 
الدولة  أبن���اء  الش���باب من 
وضمه���م للجماع���ة وب���ث 
املعتقدات واألفكار التكفيرية 
املتطرفة في نفوسهم من خالل 
نشاط ظاهره ديني دعوي ثم 
تدريبهم على األعمال اإلرهابية 

التواصل مع جبهات  وكيفية 
القتال اخلارجية وتقدمي الدعم 
املادي لها ووضع التوجيهات 
واخلط����ط ونصبوا آخر نائبا 
للرئيس اختصوه باإلشراف 
على اإلدارات ومتابعة تنفيذ 

املقترحات والفعاليات«.
القائم���ني عل���ى  واته���م 
اجلماعة بالعمل على استقطاب 
شباب اإلمارات بغطاء ديني 

أهدافها ش����كلوا فيما  حتقيق 
بينه����م هي����كال إداريا تضمن 
جلان����ا وخاليا مح����ددة املهام 
واختصوا فيه أحدهم برئاسة 
العام  اجلماع����ة واإلش����راف 
على أعماله����ا وإصدار األوامر 
والتعليمات وحتديد الواجبات 
واألدوار ل����كل جلن����ة ووضع 
السياس����ة العام����ة واألهداف 
للجماعة ووس����ائل حتقيقها 

وجماعات إرهابي����ة خارجية 
بال����الزم من األموال  وأمدوها 
واألشخاص لالس����تعانة بهم 
في حتقيق أهدافهم وأغراضهم 

داخل الدولة«.
وأك����د النائ����ب الع����ام ان 
املجموعة كان لها هيكل تنظيمي 
تت����وزع في����ه االختصاصات 
ش����ؤون  »إلدارة  وامله����ام، 
جماعتهم اإلرهابية مبا يكفل 

أبوظب����ي � وكاالت: أعلنت 
الس����لطات اإلماراتي����ة أمس 
ان النياب����ة العامة أحالت إلى 
القضاء 41 ش����خصا من جهات 
إماراتيون،  مختلفة وبينه����م 
بتهم����ة االنتماء إل����ى »تنظيم 
إرهابي« من أجل »االنقضاض 
على السلطة في الدولة إلقامة 

دولة خالفة«.
ونقلت وكالة األنباء اإلمارتية 
الرسمية عن سالم سعيد كبيش 
النائب العام للدولة قوله انه: 
»متت إحالة املتهمني إلى احملكمة 
االحتادية العليا بعد أن أسفرت 
التحقيقات التي أجرتها النيابة 
العامة عن أنهم أنشأوا وأسسوا 
إرهابية داخل  وأداروا جماعة 
الدولة مبسمى »مجموعة شباب 
املنارة« تعتنق الفكر التكفيري 
اإلرهابي املتطرف بغية القيام 
بأعمال إرهابية داخل أراضيها 
وتعريض أمنها وسالمتها وحياة 
األفراد فيها للخطر مبن في ذلك 
قيادتها ورموزها«. وأضاف ان 
املجموعة كانت تخطط ايضا ل� 
»إحلاق الضرر باملرافق العامة 
واخلاصة بهدف االنقضاض على 
السلطة في الدولة إلقامة دولة 
خالفة مزعومة على نحو يتفق 
وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية 

املتطرفة«. 
وق����ال كبي����ش ان املتهمني 
أهدافه����م وأعمالهم  »لتنفي����ذ 
اإلرهابية أعدوا األسلحة النارية 
والذخائر وامل����واد التفجيرية 
الالزمة بأم����وال جمعوها لهذا 
الغرض وتواصلوا مع منظمات 

)وام(  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة مستقبال وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبير  

اجلماعة كانت تخطط لالنقضاض على السلطة وإقامة دولة اخلالفة

اإلمارات: إحالة 41 »إرهابياً« من »مجموعة شباب املنارة« للقضاء

وزير الدفاع اإلسرائيلي يسمح باستخدام االعتقال اإلداري للمشتبهني اليهود

قوات االحتالل تغلق املسجد األقصى أمام املرابطني

في غضون ذلك، س���مح 
الدفاع اإلس���رائيلي  وزير 
موش���يه يعال���ون أم���س 
باستخدام االعتقال اإلداري 
ال���ذي يطب���ق ع���ادة على 
الفلس���طينيني  املعتقل���ني 
اليهود بعد  ضد املتطرفني 
إح���راق مجموع���ة منه���م 
الفلسطيني. لكن  الرضيع 
لم يتم اعتقال أي مشتبه في 
الهجوم الذي وقع في قرية 

دوما شمال الضفة الغربية 
احملتلة.

وفي محاول���ة لتوقيف 
املنفذين، أمر يعالون باللجوء 
الى االعتقال اإلداري، بحسب 
متحدث باسم وزارة الدفاع 
الى  اإلسرائيلية، مش���يرا 
ان ذلك س���يمنح احملققني 
وقتا إضافي���ا جلمع األدلة 
الكافية لتقدمي املنفذين الى 

العدالة.

في بيان ان »عددا من الشبان 
امللثمني قام���وا بالتحصن 
داخل املسجد األقصى بعد 
ان قاموا برش���ق احلجارة 

باجتاه قوات الشرطة«.
وجتمع عشرات املسلمني 
صباح أمس حاملني صور 
الطفل الذي احترق حيا، أمام 
بوابات املسجد األقصى أمام 
حواجز الشرطة اإلسرائيلية 

التي منعتهم من الدخول.

عواصم � وكاالت: فرضت 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
قيودا جدي���دة على دخول 
املصلني الى املسجد األقصى 
متهيدا القتحام���ه من قبل 
متطرفني يهود. ومنعت أمس 
النس���اء من كل األعمار من 
دخوله إضافة الى الرجال من 

هم دون سن ال� 30 عاما.
وذك���رت دائرة األوقاف 
اإلسالمية في بيان ان قوات 
أبواب  أغلق���ت 4  االحتالل 
م���ن املس���جد األقصى هي 
االسباط والفيصل والغوامنة 

والقطانني.
وج���اء ه���ذا اإلج���راء 
العسكري بعد دعوات أطلقتها 
منظم���ات يهودية متطرفة 
القتح���ام جدي���د األقصى 

باللباس العسكري.
العش���رات من  وجتمع 
املرابط���ني واملرابطات في 
املسجد األقصى الذين منعتهم 
سلطات االحتالل من الصالة 
أبواب املسجد املغلقة  أمام 

وهم يرددون التكبيرات.
وشددت قوات االحتالل من 
تواجدها في البلدة القدمية 
من مدينة القدس ونصبت 
احلواجز احلديدية ودققت 

في بطاقات املواطنني.
وبعد يوم���ني من حرق 
متطرفني يهود للرضيع علي 
دوابشة، اندلعت اشتباكات 
في املس���جد األقصى أمس 
املرابطني والناش���طني  بني 
الذين حاولوا الدخول وبني 
قوات االحتالل التي منعتهم. 
وقالت الشرطة اإلسرائيلية 

)أ.ف.پ( قوات االحتالل االسرائيلي متنع محتجني فلسطينيني من الوصول الى املسجد االقصى   

 بايدن يفكر في منافسة هيالري كلينتون 
على بطاقة احلزب اجلمهوري لالنتخابات الرئاسية

وقالت نيويورك تاميز إن 
وفاة االبن البكر لبايدن بو عن 
46 عام����ا في مايو الفائت قد 
تكون اثرت على قرار بايدن 
التفكير في خوض الس����باق 
البي����ت االبيض ألن بو  إلى 
كان يح����ض والده البالغ من 
العمر 72 عاما على الترشح 

لالنتخابات الرئاسية.
ونقل����ت الصحيف����ة عن 
مايكل ثورنتون وهو محام 
من بوس����طن مؤي����د لبايدن 
قوله »تلقيت اشارات على انه 
رمبا يرغب باالمر«. واضاف 

ان بايدن قال »هذا ما كان بو 
يريدني ان افعل«.

 وتتحدث الطبقة السياسية 
االميركية منذ أشهر عن احتمال 
خ����وض باي����دن االنتخابات 
التمهيدية الدميوقراطية ضد 
هيالري كلينتون، لكن نائب 
الرئيس لم يعلن حتى االن عن 

اي موقف بهذا الصدد.
خ����اض  باي����دن  وكان 
االنتخاب����ات التمهيدي����ة في 
أن  دورتي 1998 و2008 قبل 
يختاره باراك اوباما للترشح 

وإياه على قائمة واحدة.

مقعدا في مجلس الشيوخ ثم 
اصبحت وزي����رة للخارجية 
وهي محامية اصال انتقادات 
ف����ي بعض االحيان بس����بب 
انتهاجها اس����لوب احملامني 
في سلوكها وعدم الوضوح 

في تصريحاتها.
كما تبدو في نظر البعض 
في وضع ه����ش بعد اجلدل 
املتعلق باستخدامها بريدها 
الش����خصي ملراسالت وزارة 
او  االميركي����ة  اخلارجي����ة 
محوها ثالثني ألف رس����الة 

الكترونية.

واشنطن � أ.ف.پ: ذكرت 
صحيفة نيوي���ورك تاميز 
الرئيس األميركي  أن نائب 
جون بايدن يفكر في خوض 
التمهيدي���ة  االنتخاب���ات 
للح���زب الدميوقراطي ضد 
وزيرة اخلارجية الس���ابقة 
هيالري كلينتون في السباق 
للفوز بترشيح احلزب إلى 
االنتخابات الرئاسية املقررة 

في 2016.
وقال����ت الصحيف����ة إن 
باي����دن بدأوا  »مستش����اري 
اتصاالت مع قادة دميوقراطيني 

ومتبرعني للحمالت االنتخابية 
الذين لم يلتزموا دعم هيالري 
كلينت����ون بعد أو عبروا عن 
قلقهم مما اعتبروه نقاط ضعف 
متزايدة لديها كمرشحة« عن 

احلزب.
وتابعت الصحيفة أن بايدن 
يعقد اجتماعات في مقر إقامته 
»ليتحدث الى اصدقاء واقرباء 
ومتبرعني« بشأن منافسته 
هيالري كلينتون في واليتي 

ايوا وهامشير االساسيتني.
وتواجه الس����يدة االولى 
السابقة التي شغلت في املاضي 


