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انتحاريتان تقتالن العشرات شمال شرق نيجيريا
مايدوجوري ـ رويترز: قال مسؤولون طبيون إن مفجرتني انتحاريتني قتلتا 44 شخصا على األقل في 
سوق مزدحمة مبدينة مايدوجوري في شمال شرق نيجيريا وهي معقل متمردين إسالميني متشددين.
وقال 4 شهود عيان لرويترز قرب املكان إن امرأة دخلت املنطقة التجارية خلف السوق الرئيسية في املدينة 
قبل أن تفجر نفسها. وقال ساني أدامو وهو شاهد عيان لـ »رويترز«: »بينما كان الناس يحاولون مساعدة 
املصابني وقع االنفجار الثاني ورأيت الكثير من اجلثث«. وقالت ممرضة في مستشفى مايدوجوري العام 
إنها استقبلت 42 جثة من موقع االنفجارين. وفي املستشفى التعليمي اجلامعي مبايدوجروي في منطقة 
أخرى بالبلدة قال أحد العاملني إن اثنني من بني 12 مصابا نقلوا إلى املستشفى لقوا حتفهم. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/International

عربية وعالمية

)ا ف پ( متظاهرون يحرقون العلم االميركي في نيويورك ردا على إسقاط املالحقات القضائية بحق شرطي أبيض قتل شابا أسود 

)ا ف پ( اشتباكات لليوم الثاني في فرغسون بني القوات االمنية واملتظاهرين 

)ا ف پ( اميركيون خالل تظاهرة في احد شوارع نيويورك تضامنا مع السود 

تظاهرات في معظم أرجاء الواليات املتحدة.. واحلرس الوطني يضاعف عديده 3 مرات في »سانت لويس«.. وقاتل الشاب األسود: »ضميري مرتاح«

فرغسون تشتعل لليوم الثاني.. وقادة سود: النظام األميركي غير عادل
مقتل مايكل براون اكد الشرطي 
دارن ويلسون حملطة »اي بي 
سي« ان »ضميره مرتاح« وانه 
كان سيتصرف بنفس الطريقة 

مع شاب ابيض.
انه خاف من ان  وأوضح 
يقتل العتقاده ان الفتى البالغ 
من العمر 18 عاما كان بصدد 
انتزاع س���احه ليطلق النار 
عليه. وقال »انه انقض علي، 

وكان سيقتلني«.
أما محامي عائلة الش���اب 
االس���ود، بنجام���ن كرامب، 
فانتقد من جهته ما وصفه ب� 
»نظام )قضائي( في خلل«، 
منددا بصلة تقارب بن املدعي 
� الذي قتل والده الشرطي على 
يد اس���ود � وش���رطة سانت 
لويس. ولفت الى التناقضات 
في شهادات الشرطي، معربا 
عن اسفه ألن االخير لم يواجه 
اي استجواب مضاد. لكن دارن 
ويلسون الذي مازال في عطلة 
ادارة لي���س في منأى عن اي 
ماحقة. وقد ذكر وزير العدل 
اريك هولدر بان ثمة حتقيقن 
جاريان ووعد بنتائج سريعة 
من اجل »اع���ادة الثقة« بن 

الشرطة واملواطنن السود.

)شرق( او ناشفيل )جنوب(. 
التلفزة  واحص���ت ش���بكة 
س���ي ان ان جتمعات في 170 
مدينة اميركية، ومعظم هذه 
التجمعات سلمية لكن تخلل 
بعضها قطع طرق  مثلما حصل 
في لوس اجنيليس او اوكاند 

على الساحل الغربي.
واستخدمت الشرطة في 
الغاز املسيل  بعض االحيان 
للدموع لتفريق املتظاهرين 
مثلم���ا ح���دث ف���ي دنف���ر 

وبورتاند.
ومتدد كثيرون ارضا لقطع 
مفارق طرق وخاصة في لوس 
اجنيليس حيث تذكر قضية 
مايكل براون بقضية رودني 
كين���غ الذي تعرض للضرب 
املبرح على يد اربعة شرطين 
مت���ت تبرئته���م، مم���ا أثار 

اضطرابات في العام 1992.
وقال سيماجي يونغ اثناء 
مسيرة نحو مقر الشرطة في 
لوس اجنيليس حيث جتمع 
حشد متعدد االجيال واالعراق 
م���ن 400 ش���خص تقريبا، 
»س���ئمت من رؤية االقليات 

تواجه ظلم الشرطة«.
وفي اول تصريح له منذ 

من احلرس الوطني مجهزون 
بالهراوات والدروع، بصد نحو 
مئة شخص يحملون الفتات 

كتب عليها »لن يسكتونا«.
وتراجع احلشد نحو مقر 
البلدية حيث مت احراق سيارة 
دورية واطلق عناصر الشرطة 
الغاز املسيل للدموع لتفريق 

املتظاهرين.
وفي سانت لويس احرق 
متظاه���رون ايضا س���يارة 
للش���رطة واعلنت السلطات 
التجمع »غي���ر قانوني«  ان 
مه���ددة بتوقي���ف احملتجن 

والصحافين.
ف���ي كليفان���د )اوهايو، 
ش���مال( س���ار متظاهرون 
احتجاجا عل���ى مقتل الفتى 
االس���ود. وفي نيويورك مت 
توقيف عدد من املتظاهرين.

التجمعات  اثناء  وحملت 
الفتات كتب عليها عبارات مثل 
القتلة«  »السجن للشرطين 
و»نطالب بالعدالة لفرغسون« 
ايديكم، ال تطلقوا  و»ارفعوا 
النار«، و»حياة السود مهمة« 

و»ليتوقف عنف الشرطة«.
كذلك نزل مئات املتظاهرين 
الى شوارع بوسطن وفيادلفيا 

احلرائق وعمليات النهب.
وأمام محطة الشرطة قام 
ش���رطيون بلباس مكافحة 
الشغب يس���اندهم عناصر 

الصغيرة لسانت لويس التي 
يقطنها 21 الف نسمة انتشر 
2200 عس���كري من احلرس 
الوطني، ملنع تكرار اش���عال 

اغسطس انني هنا لدعم مايكل 
براون وعائلته ولرؤية العدالة 

تأخذ مجراها«.
وف���ي ه���ذه الضاحي���ة 

عواصم � وكاالت: اشتعلت 
مدينة فرغسون لليلة الثانية 
ردا على اس���قاط املاحقات 
القضائية بحق شرطي ابيض 
قتل شابا اسود في اغسطس 
املاض���ي مبدينة فرغس���ون 
بوالية ميسوري، فيما عمت 
تظاهرات عفوية سائر ارجاء 

الواليات املتحدة.
وعبر قادة مجتمع مدني 
ورجال دين أميركيون سود 
عن امتعاضهم الشديد بسبب 

عدم توجيه تهم للشرطي.
وقال عدد م���ن القادة في 
مؤمتر صحاف���ي »نقف هنا 
للتعبير عن خيبة أمل ال ميكن 
وصفها وإجهاض ملعنى العدالة 
بسبب نظام معيب وغير عادل، 
النظام في  أن  مشددين على 
أميركا مصم���م للتفريق بن 
األميركين واألفارقة وغيرهم، 
بحس���ب اللون. وقال مايكل 
جاكس���ون )48 عام���ا( وهو 
من سكان ضواحي فرغسون 
املدينة الصغيرة الواقعة في 
والية ميزوري )وسط( وحيث 
قتل الش���رطي االبيض دارن 
ويلسون الشاب االسود االعزل 
البالغ من العمر 18 عاما في 9 

الشغب في فرغسون »هدية على طبق من ذهب« للصحافة الروسية
واشنطن ـ أ.ش.أ: رأت »واشنطن 

بوست« األميركية امس أن استئناف 
أعمال الشغب في مدينة فرغسون 
األميركية، قدم مادة دسمة لوسائل 

اإلعالم الروسية التي عاودت تسليط 
الضوء على النفاق األميركي واالنهيار 

االجتماعي الوشيك. واستشهدت 
الصحيفة في هذا الصدد مبا ذكرته 

صحيفة »برافدا« الروسية على موقعها 
اإللكتروني، حيث ذكرت إحدى وسائل 
اإلعالم الروسية ان »حكومة الواليات 

املتحدة، عندما تتحدث عن قضية 
داخل بالدها فإنها تنسى مبادئ 

الدميوقراطية وحقوق اإلنسان وحماية 
»املتظاهرين السلميني« وحق الناس في 

التظاهر، وكما يقولون إذا تعلق األمر 
بالواليات املتحدة نفسها ـ فإن األمر 

يختلف متاما«.
وقال الكسندر خريستنكو على قناة 

روسيا 24 احلكومية ان »الصراع في 
فرغسون ليس مجرد صراع حلظي، 

بل صراع عميق.. فهناك العالقات 
العنصرية، وعدم املساواة االجتماعية 

وحي السود، وهو مجتمع هش كان 
يؤمن على األقل بنوع ما من العدالة 
ـ ويبدو انه قد انهار أخيرا«. وكان 
أول تناول لوسائل اإلعالم الروسية 

لقصة أحداث شغب فرغسون الصيف 
املاضي حينما اندلعت أعمال شغب في 
مدينة ميسوري وجميع أنحاء الواليات 
املتحدة عقب إطالق النار على املواطن 

مايكل براون من قبل ضابط في 
الشرطة احمللية.

ولم يكن هناك ما يفوق اهتمام وسائل 
اإلعالم الروسية بتغطية تلك األحداث 

سوى تغطيتها للصراع الدائر في 
أوكرانيا.

وأشارت »واشنطن بوست« إلى أن 

أحداث شغب فرغسون قفزت امس 
لتتصدر نشرات اخبار معظم وسائل 
اإلعالم الروسية التي غالبا ما عرضت 
القصة ـ كدليل على اقتراب الواليات 
املتحدة من حافة االنهيار االجتماعي 

ـ واعتبرت الصحيفة ذلك شاهدا على 
مدى تردي العالقات الهشة بني الواليات 

املتحدة وروسيا منذ الصيف املاضي.
واستطردت تقول ان روسيا والواليات 

املتحدة تخوضان مواجهة اقتصادية 
وسياسية ساخنة في األشهر القليلة 
املاضية بسبب الصراع في أوكرانيا.

وفي هذا املناخ، وفرت أعمال الشغب 
في فرغسون للصحافيني واملسؤولني 
الروس فرصة ال مثيل لها للتحريض 

على أخطاء حقيقية في نسيج املجتمع 
األميركي، بطريقة يشعر كثير من 

الروس بأن الواليات املتحدة حتاول 
حتريضهم عليها.

صنع����اء � أ.ف.ب: قتل عدد من األش����خاص 
في اشتباكات اندلعت ليل امس األول في شمال 
صنعاء بن مس����لحن حوثين وآخرين موالن 
آلل األحمر الذين يتزعمون قبيلة حاشد النافذة، 
وقد متكن احلوثيون من الس����يطرة على منزل 
الزعيم التاريخي آلل األحمر، بحس����ب مصادر 

من الطرفن.
وذكر مصدر حوثي ان »اش����تباكات اندلعت 
في املربع األمني لبيت الش����يخ عبداهلل األحمر 
في حي احلصبة بن احلوثين ومسلحن تابعن 
آلل األحمر ما أس����فر عن مقتل 6 أش����خاص من 
اجلهتن«. وبحسب املصدر، فقد متكن املسلحون 
احلوثيون الذي يس����يطرون على معظم مرافق 
العاصمة اليمنية منذ 21 سبتمبر، من السيطرة 
على بيت الش����يخ عبداهلل األحمر، وهو الزعيم 

التاريخي الراحل حلاشد. وبيت الشيخ عبداهلل 
األحمر ماصق لبيت جنله الشيخ صادق األحمر، 

الزعيم احلالي لألسرة.
وبن احلوثين وآل األحمر عداوة تاريخية، 
وس����بق ان دمر احلوثيون منازل آل األحمر في 
معاقلهم القبلية في منطقة عمران في شمال اليمن. 
وأكدت مصادر محلية ان احلوثين يريدون إلقاء 
القبض على املس����ؤول عن أمن مربع آل األحمر 
ويدعى سام األحمر، وقد أغلق احلوثيون الطرقات 

املؤدية الى بيت األحمر في حي احلصبة.
وتعد أس����رة األحمر األكثر نفوذا في اليمن، 
فيما الشيخ امللياردير حميد األحمر أخو الشيخ 
صادق األحمر، هو احد أبرز زعماء التجمع اليمني 
لإلصاح الذي ميثل مزيج����ا بن تيار اإلخوان 

املسلمن وبعض التيارات السلفية.

عواص����م � وكاالت: قال رئي����س الوزراء 
الليبي املنتخ����ب عبداهلل الثني الذي يحظى 
باعتراف دولي في بي����ان إن القوات اجلوية 
التابعة حلكومته مسؤولة عن الضربات التي 
استهدفت مطار العاصمة طرابلس الذي تسيطر 

عليه حكومة منافسة.
وهوجم مطار معيتيقة في طرابلس مرتن 
على األقل هذا األس����بوع في إط����ار الصراع 
املتصاعد بن الفصائل املتنافس����ة في البلد 
الذي يكافح من أجل استعادة االستقرار بعد 

3 سنوات من اإلطاحة مبعمر القذافي.
وفي البيان الذي نشر في موقعها اإللكتروني 
نقلت حكومة الثني عنه القول »القصف الذي 

قام به الساح اجلوي الليبي ملطار معيتيقة 
هو ضربة استباقية ملجموعات ما يسمى فجر 
ليبيا« في إش����ارة إلى جماعة مسلحة تساند 

حكومة منافسة تسيطر على طرابلس.
وقال املوقع اإللكتروني حلكومة الثني انه 
حدد شروطا جديدة للمحادثات مع احلكومة 
املنافس����ة طالبا من إدارة طرابلس االعتراف 
أوال بالبرمل����ان املنتخب. ومن بن الش����روط 
ايضا ان تنس����حب اجلماعات املس����لحة مثل 
»فجر ليبيا« من العاصمة. وجاءت تعليقات 
الثني بع����د ان دعاه مبع����وث األمم املتحدة 
اخلاص برنادينو ليون إلى مناقش����ة س����بل 

إلنهاء الضربات اجلوية

احلوثيون يسيطرون على منزل 
شيخ آل األحمر في شمال صنعاء

حكومة الثني تتبنى استهداف مطار طرابلس

واشنطن: التمديد هو مجرد متديد وال يوفر إعفاء إضافياً للعقوبات املفروضة على إيران

احملافظون اإليرانيون ينتقدون »فشل« املفاوضات النووية 
وروحاني مدافعاً: احملادثات ستؤدي إلى اتفاق نهائي

تغيي����را كبيرا ط����رأ ومتثل 
الواقعي����ة  ف����ي »انتص����ار 
والبراغماتي����ة« وقال����ت ان 
ايران »ليس����ت محور الشر 
كما يتص����وره االميركيون 
واميركا ليس لها نزاع ال حل 
له )مع ايران( كما كان يظنه 

االيرانيون«.
ورأى احمللل االقتصادي 
القريب من  لي����از  س����عيد 
االصاحين ان روحاني »يبقى 
حتت رحم����ة املنتقدين لكنه 
الوحيد القادر على التوصل 
الى اتفاق نووي« مع الغربين. 
وميث����ل مبلغ ال� 700 مليون 
الذي ستتلقاه  دوالر شهريا 
اي����ران حتى 30 يونيو 2015 
مبيعات 300 الف برميل نفط 
يوميا اي زيادة الصادرات ب� 

30% وفقا للمحلل.
وقال مصدر ديبلوماسي 
غربي في طهران لوكالة فرانس 
برس ان »روحاني ال يجد نفسه 
في موقع اضعف او اقوى لقد 
كسب وقتا«. وحذر املصدر من 
حالة اجلمود »التي ال ميكن 
ان تس����تمر ال����ى االبد«، الن 
الشعب االيراني ينتظر حتسن 

الظروف االقتصادية.
وص����رح هاش����مي وهو 
من س����كان طه����ران لوكالة 

فرانس برس بالقول ان »هذه 
املفاوضات ليست مهمة سهلة 

تأتي بنتائج سريعة«.
وأضاف »البداية مشجعة 
وام����ل ف����ي ان نتوصل الى 

اتفاق«.
في هذا الوقت، قالت وزارة 
اخلارجية األميركية، إن متديد 
الدول الست مفاوضاتها في 
ش����أن برنامج إيران النووي 
فترة سبعة أش����هر إضافية 
انتص����ارا لطهران  ال يعتبر 
بعد ما أعلن املرش����د األعلى 
للثورة اإلسامية علي خامنئي 
أن ضغوط الواليات املتحدة 
املفاوضن  فشلت في إجبار 
اإليرانين على تقدمي تنازالت 
القضية  لتس����وية مش����كلة 

النووية.
وقال جيف راثكي، املتحدث 
اخلارجي����ة  وزارة  باس����م 
األميركية: إن متديد املفاوضات 
يشكل التزاما لألطراف املعنية 
بخطة العمل املشتركة حول 

هذه املسألة.
وأض����اف أن التمديد هو 
مجرد متديد وال يوفر اعفاء 
اضافيا للعقوبات املفروضة 
على ايران ونحن مستمرون 
في تطبيق الشروط احلالية 

خلطة العمل املشتركة.

منه����ا. وكاحملافظ����ن يلقي 
دائما بالل����وم على الواليات 

املتحدة.
ب����دوره، دع����ا روحاني 
الى دعم مواصلة  االيرانين 
املباحثات إلعطاء دفع القتصاد 

يعاني من ازمة.
وأض����اف في كلم����ة بثها 
التلفزيون الرسمي ان »هذه 
الطريق����ة ف����ي املفاوض����ات 
اتفاق نهائي.  الى  س����تؤدي 
وقد مت ردم معظم الفجوات«، 
في اشارة الى اخلافات التي 
انتقالي  اتفاق  متنع حتويل 

الى تسوية شاملة.
وأكد انه »ال يوجد طريق 
آخ����ر غير التف����اوض كي ال 
نتخلى عن برنامجنا النووي 

ونرفع العقوبات«.
وقال في اشارة الى برنامج 
تخصيب اليورانيوم، احدى 
النقاط الشائكة في املفاوضات، 
»طيلة كل هذا الوقت، استمرت 
اجه����زة الط����رد املركزي في 
العمل«، وذكر ان االمة االيرانية 

لن تتوقف عن العمل.
ورد عليه الثاثاء النائب 
رس����ايي »حالي����ا ال تعم����ل 
اجه����زة الط����رد املركزي وال 

املصانع«.
وترى صحيفة شرق ان 

التي قدمه����ا على حد قولهم 
فريق املفاوضن في نوفمبر 
2013 عندم����ا توصل����وا في 
جنيڤ الى اتفاق مرحلي مع 
مجموعة 5+1. واالتفاق الذي 
مدد في ڤيين����ا حتى صيف 
2015 جمد بعض االنش����طة 
النووية االيرانية احلساسة 
مقابل رفع جزئي للعقوبات 
االقتصادية الغربية املفروضة 

على الباد.
وقال النائب احملافظ حميد 
رسايي متوجها الى روحاني 
»ال احد من منتقديكم الذين 
يحبون ويدعمون اجلمهورية 
االيرانية سيسر بهزميتكم« 
في اش����ارة الى احتمال فشل 
املفاوض����ات الصيف املقبل. 
انتقاداتن����ا  »ان  واض����اف 
تس����تهدف تفاؤلك����م حيال 

الغرب«.
وب����ات الرئي����س هدف����ا 
للمعارض����ن التف����اق حتى 
القرار االخير لهذه  وإن كان 
املباحثات يعود للمرشد االعلى 
علي خامنئي الذي له الكلمة 
الفصل بش����أن التوصل الى 

اتفاق شامل حول النووي.
ويدع����م خامنئ����ي علنا 
روحان����ي واملفاوضات لكنه 
يرى في املقابل انه ال جدوى 

أدان  � وكاالت:  عواص����م 
احملافظون االيرانيون الطريق 
املسدود في املفاوضات النووية 
في ڤيينا، لكن متديد املباحثات 
يسمح للرئيس حسن روحاني 
بإبقاء االمل في التوصل الى 

اتفاق تاريخي مع الغرب.
وانتقدت الصحف احملافظة 
»الفشل« او »الطريق املسدود« 
الذي وجدت اي����ران والدول 
العظمى نفسها فيه من دون 
االقرار بذلك واملباحثات التي 
»لم تفض الى شيء«. وجددت 
اتهاماته����ا للواليات املتحدة 
التاريخي للجمهورية  العدو 
االسامية »اول جهة مسؤولة« 

عن هذا الوضع.
وسخرت صحيفة »جوان« 
الثوري  القريبة من احلرس 
من متدي����د املفاوضات الذي 
مينح »الديبلوماسية النووية 
س����بعة اش����هر من التنفس 

االصطناعي«.
وف����ي مجلس الش����ورى 
ناق����ش النواب في جلس����ة 
املفاوضات  صاخبة متدي����د 
وتعليقات روحاني الذي اكد 
ثقت����ه بالتوصل ال����ى اتفاق 

شامل.
وينتقد ع����دد من النواب 
بانتظام التن����ازالت الكبيرة 


