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األمم المتحدة: ارتفاع عدد الالجئين والنازحين إلى 65 مليون شخص عام 2015

األسد يعكر صفو التناغم بين موسكو وواشنطن في سوريا

العلي��ا  للمفو�ضي��ة  ال�ضن��وي  الإح�ض��اء  تقري��ر  اأف��اد 
ل�جئ��ني التابع��ة ل���أمم املتح��دة اأن ع��دد النازحني 
وال�جئ��ني يف الع��امل قد �ضج��ل رقما قيا�ضي��ا جديدا، 
حيث جتاوز ال 65.3 مليون �ضخ�ص.اأعلنت املفو�ضية 
العليا ل�جئني التابعة ل���أمم املتحدة الإثنني اأن عدد 
النازحني وال�جئني الذين فروا من النزاعات وحم�ت 
ال�ض��طهاد يف العامل �ضجل م�ضتوى قيا�ضيا بلغ 65،3 
الإح�ض��اء  2015.واأف��اد تقري��ر  �ض��خ�ص يف  ملي��ون 
ال�ضنوي للمفو�ضية اأنها املرة الأوىل التي يتجاوز فيها 
ع��دد ال�جئ��ني والنازح��ني يف العامل ال�ض��تني مليون 

�ضخ�ص، اأي ما يعادل عدد �ضكان بريطانيا.
وي�ض��كل الع��دد ارتفاع��ا كب��را باملقارن��ة م��ع الع��ام 

59،5 م�يني �ضخ�ص. 2014 عندما كان 
ارتف��ع ع��دد ال�جئ��ني اأي الأ�ض��خا�ص الذي��ن غادروا 
ب�دهم اىل 21،3 م�يني �ض��خ�ص، وعدد النازحني اأي 
الذي��ن غادروا منازلهم لكنه��م ل يزالون يف بلدهم اىل 
40،8 م�يني �ضخ�ص. كما اأح�ضي 3،2 مليون طالب 

جلوء اإىل الدول ال�ضناعية يف العام 2015.
 113 "واح��دا م��ن كل  اأن  وتاب��ع تقري��ر املفو�ض��ية 
�ضخ�ض��ا يف العامل م�رشد وه��و اإما طالب جلوء اأو نازح 
اأو لجئ".واعت��ر املفو���ص الأعل��ى ل�جئ��ني فيليب��و 
غران��دي الذي توىل مهامه يف مطل��ع العام 2016 اأن 
"العوامل املهددة ل�جئني تتزايد".و�ضدد غراندي على 
اأن "ع��ددا خميفا م��ن ال�جئني واملهاجرين يق�ض��ون 
يف البح��ار كل ع��ام، ويف ال��ر الفارون م��ن النزاعات 
عاجزون عن موا�ض��لة رحلتهم ب�ض��بب اإغ�ق احلدود".
وطغت ق�ضية ال�جئني يف اأوروبا يف العام 2015 اإل 
اأن التقري��ر يعت��ر اأن "الغالبية العظم��ى من ال�جئني 
يف الع��امل ه��م يف اأماك��ن اأخ��رى"، يف دول قريبة من 

مناطق النزاعات. 

بداأ موؤ�ض���ص موقع ويكيليك�ص جوليان اأ�ض��اجن، �ضنة خام�ضة 
من اللجوء ب�ض��فارة الإكوادور يف لندن، التي احتمى داخلها 
من��ذ 19 يوني��و )حزي��ران( 2012، وه��ي ذكرى �ض��ترتافق 
م��ع تظاهرات داعمة ل��ه يف مدن عدة. واأعل��ن كل من باتي 
�ض��ميث، براي��ن اإين��و، ب��ي جي ه��اريف، نع��وم ت�ضوم�ض��كي، 
ياني�ص فاروفاكي�ص، اي وايواي، فيفيان وي�ض��توود، مايكل 
مور وك��ني لوت�ص نيتهم اإبداء دعمهم ل� “حمارب الإنرتنت" 
الأ�ضرتايل البالغ 44 عامًا، وذلك من خ�ل الأغاين واخلطب 
املخطط لها يف مدن اأوروبية كثرة، بينها باري�ص ومي�نو 
وبرل��ني. ومن املقرر تنظيم فعاليات اأخرى خ�ل الأ�ض��بوع 
املقب��ل يف نيويورك، وكيتو، وبوين���ص اآير�ص ومونتيفيديو. 
اإىل موؤيدي��ه ع��ر الفيدي��و م��ن داخ��ل  اأ�ض��اجن  و�ض��يتوجه 
غرفت��ه ال�ض��غرة يف �ض��فارة الأك��وادور، وجلاأ اأ�ض��اجن قبل 
4 �ض��نوات اإىل ه��ذا املبن��ى م��ن الطوب الأحم��ر الواقع يف 
ح��ي نايت�ض��ريدغ الراق��ي، يف حماولة لتجنب ت�ض��ليمه اإىل 
ال�ض��ويد، التي وجهت اإليه اتهامات بالغت�ض��اب واأ�ض��درت 
مذكرة اعتق��ال اأوروبية يف حقه. واأ�ض��اجن الذي ينفي تهمة 
الغت�ض��اب، يرف�ص الذهاب اإىل ال�ض��ويد، خوفًا من ترحيله 
اإىل الولي��ات املتحدة، حيث ق��د توجه اإليه تهمة ن�رش 500 
األف ملف عن العراق واأفغان�ضتان م�ضنف يف خانة امللفات 
الدفاعي��ة ال�رشية عام 2010 عر موقع ويكيليك�ص، ف�ض��ً� 
ع��ن ن���رشه 250 األ��ف برقي��ة دبلوما�ض��ية. ويق��ول حمامو 
اأ�ضاجن اإنه "غا�ض��ب جداً" من ال�ضلطات ال�ضويدية التي اأبقت 
يف نهاي��ة ماي��و )اأي��ار( عل��ى مذك��رة العتق��ال الأوروبية 
ال�ض��ادرة يف حق��ه، يف ح��ني اعت��رت جلن��ة تابع��ة ل�أمم 
املتحدة يف فراير )�ض��باط(، اأن ال�ض��ويد وبريطانيا انتهكتا 

حقوق اأ�ضاجن الأ�ضا�ضية.

 يجد الرئي�ص ال�ضوري ب�ضار الأ�ضد نف�ضه اأمام 
غ�ض��ب حليف رو�ضي ع�ض��ي على التوافق، 
وخ�ضم اأمركي يزداد �ضجرا من عدم قدرة 
مو�ض��كو على تلي��ني مواقف��ه واإجباره على 
تق��دمي تنازلت جت��اه املعار�ض��ة.وحتاول 
رو�ض��يا يف نف�ص الوقت امت�ض��ا�ص غ�ض��ب 
الوليات املتحدة، رغم تعاونهما الل�ض��يق 
منذ تدخل رو�ضيا ع�ضكريا ملنا�رشة اجلي�ص 
ال�ضوري يف �ضبتمر من العام املا�ضي. لكن 
تهور الأ�ض��د عكر �ضفو التناغم بينهما على 

ما يبدو.
وقال��ت رو�ض��يا الأح��د اإنه��ا تو�ض��لت اإىل 
اتف��اق مع الوليات املتح��دة على �رشورة 
حت�ض��ني تن�ض��يق عملياتهما الع�ض��كرية يف 
�ضوريا حيث ت�ضن كل منهما �رشبات جوية 

ل�ضالح النظام واملعار�ضة.
وذكرت وزارة الدفاع الرو�ض��ية اأنها �ض��عت 
اإىل اإقناع وا�ضنطن بو�ضع خارطة م�ضرتكة 
ملواقع املقاتلني لتجنب احلوادث وذلك بعد 
يوم من اتهام وا�ض��نطن ملو�ض��كو مبهاجمة 
مقاتل��ني تدعمه��م الولي��ات املتح��دة يف 

�ضوريا.
وبق��ي غ�ض��ب الولي��ات املتح��دة حمتدما 
من��ذ ت�رشيحات الأ�ض��د التي ق��ال فيها يف 
7 يوني��و اإن قواته “�ض��تحرر كل �ض��ر من 
مبا���رشة �ض��عدت  ذل��ك  وعق��ب  �ض��وريا”. 
الق��وات احلكومية م��ن هجماتها يف مدينة 

حل��ب ال�ض��رتاتيجية، الت��ي ت�ق��ي فيه��ا 
مقاومة �رش�ض��ة م��ن املعار�ض��ة املدعومة 
من تركيا وال�ضعودية.وت�ض��عر اإدارة الرئي�ص 
الأمرك��ي ب��اراك اأوبام��ا اأن هن��اك اتفاقا 
�ض��منيا ب��ني مو�ض��كو والأ�ض��د على ك�ض��ب 
الوق��ت. وت�ض��ع ه��ذه ال�ضيا�ض��ة الإدارة يف 
حرج بالغ، و�ضط تكهنات مب�ضاعدتها قوات 
�ض��وريا الدميقراطية يف ال�ضمال على تعزيز 
حدود اإقليم كردي بات على و�ض��ك التحول 

اإىل اأمر واقع.ويف منت�ض��ف يونيو اجلاري، 
حذر وزير اخلارجية الأمركي جون كري، 
يف لق��اء م��ع نظ��ره الإيراين حمم��د جواد 
ظري��ف، مو�ض��كو م��ن اأن “�ض��ر الوليات 
املتح��دة حمدود”.وق��ال ك��ري حينها من 
اأو�ض��لو “عل��ى رو�ض��يا اأن تفهم اأن �ض��رنا 
لي���ص ب��� ح��دود. ويف الواق��ع ه��و حمدود 
جدا فيم��ا يتعلق مبعرفة ما اإذا كان الأ�ض��د 
اأم ل”، عل��ى  اأم��ام م�ض��وؤولياته  �ضيو�ض��ع 

�ض��عيد اللتزام بوقف اإط���ق النار.ويقول 
دبلوما�ضيون غربيون اإن التحذير الأمركي 
وج��د �ض��دى كبرا يف مو�ض��كو التي ت�ض��عر 
بال�ض��جر جتاه �ض��لوك الأ�ض��د الدبلوما�ضي 
والع�ض��كري الراف�ص لتنفيذ بن��ود الهدنة اأو 
وقف اإط�ق النار.وجلاأت رو�ضيا اإىل �ضحب 
ج��زء كب��ر من قواته��ا العاملة يف �ض��وريا 
يف مار�ص املا�ض��ي تعبرا عن غ�ضبها من 
الأ�ض��د، الذي تقول و�ضائل اإع�م رو�ضية اإنه 

يتعمد اإظهار رو�ض��يا يف �ضورة العاجز عن 
التاأث��ر عليه.وجلاأت رو�ض��يا هذه املرة اإىل 
اإر�ض��ال وزير الدفاع �ض��رجي �ضويغو، اأكر 
م�ض��وؤول رو�ض��ي يزور �ض��وريا من��ذ اندلع 
احلرب عام 2011، للقاء الأ�ض��د يف دم�ضق.
واأظهر �رشيط م�ض��ور مفاجاأة الأ�ض��د، الذي 
قال ل�ض��ويغو اإنه مل يتوقع زيارته �ضخ�ضيا.
وي��دل ذلك عل��ى تراجع م�ض��توى التن�ض��يق 
ب��ني احلليف��ني اإىل اأدن��ى م�ض��توياته، كما 

يعك���ص فت��ورا كب��را �ض��يعر عنه �ض��ويغو 
على الأرجح للم�ض��وؤولني يف دم�ضق.وقالت 
رن��دا �ض��ليم، مديرة معه��د ال�رشق الأو�ض��ط 
للدرا�ض��ات يف وا�ض��نطن “يت�ض��ح كل ي��وم 
اأمام الرو�ص اأن اأهدافهم يف �ض��وريا لي�ض��ت 
نف�ص اأهداف الأ�ض��د”.وعندما زارت مو�ضكو 
يف مار�ص املا�ض��ي، عر م�ض��وؤولون رو�ص 
ل�ض��ليم ع��ن امتعا�ض��هم م��ن “ت�رشيحات 
وزي��ر اخلارجي��ة ولي��د املعل��م باأن الأ�ض��د 
خط اأحمر”، يف اإ�ض��ارة اإىل ت�رشيحات قال 
فيها املعلم يف مار�ص اإن “من�ضب الرئي�ص 
خ��ط اأحم��ر” ولعبت دورا لحق��ا يف انهيار 
حمادث��ات جني��ف.ول تبدو مو�ض��كو اليوم 
م�ضتعدة لرتك ال�ض��احة ال�ضورية للتكهنات، 
ب��ل تب��دو عاق��دة الع��زم عل��ى و�ض��ع ح��د 
ل�لتبا���ص ال��ذي ت�ض��بب في��ه الأ�ض��د، وكاد 
اأن ي��ودي باأ�ض��هر طويل��ة من التن�ض��يق مع 

وا�ضنطن.
ويقول دبلوما�ضي بريطاين �ضابق اإن غ�ضب 
بوت��ني من الأ�ض��د ينب��ع م��ن اأن ت�رشفاته 
تعرق��ل قدرة الرئي���ص الرو�ض��ي على تقدمي 
نف�ض��ه كحليف للغرب يف حماربة الإرهاب 

يف �ضوريا.
كم��ا يخ�ض��ى بوت��ني م��ن تعاظ��م خ�ض��ائر 
مو�ضكو، خ�ضو�ض��ا يف املفاو�ضات ال�ضاقة 
ب�ض��اأن العقوبات املفرو�ضة عليها منذ �ضم 
�ض��به جزيرة القرم، اإذا ف�ض��ل يف �ض��بط لغة 
الأ�ض��د الت��ي تزداد حدة كلما ك�ض��ب اأر�ض��ا 

جديدة يف املعركة.

الشرطة التركية تفرق مسيرة للمتحولين جنسيا في إسطنبول

سنة خامسة من اللجوء يبدأها 
مؤسس ويكيليكس داخل 

سفارة األكوادور

اختطاف 8 عمال مصريين في ليبيا

حامالت طائرات أمريكية تبدأ مناورات قبالة الفليبين

ا�ض��طنبول -وكالت: فرق��ت قوات الأمن الرتكية م�ض��رة للمتحولني جن�ض��يا بعد 
اأن قام��ت باإط�ق الغاز امل�ض��يل للدم��وع والطلقات املطاطية �ض��د املتظاهرين 
الذين جتمعوا يف ميدان تق�ض��يم باإ�ض��طنبول. وكان قوميون متطرفون قد حذروا 
م��ن تنظيم اأي تظاهرات للمتحولني جن�ض��يا واملثليني على اأر���ص تركيا. اأطلقت 
�رشطة مكافحة ال�ض��غب يف اإ�ض��طنبول الغاز امل�ض��يل للدموع والطلقات املطاطية 
لتفريق م�ض��رة للمتحولني جن�ض��يا كانت حظرت بعد اأن ق��ال قوميون متطرفون 
اإن "املتحولني جن�ض��يا" ل ميكنهم التظاهر. وطوق اآلف من اأفراد قوات ال�رشطة 
ميدان تق�ضيم ملنع اإقامة مهرجان للمتحولني جن�ضيا" يف �ضهر رم�ضان. وحظرت 
ال�ض��لطات م�ضرات املتحولني جن�ض��يا واملثليني هذا ال�ضهر ب�ضبب خماوف اأمنية 
بعد اأن حذر قوميون متطرفون من تنظيم مثل هذه املهرجانات على اأر�ص تركيا.
وكان مق��ررا اإقام��ة مهرج��ان للمثلي��ني يف 26 يونيو/ حزيران اجل��اري. ومنذ 
عام 2003 تقيم تركيا هذا املهرجان �ض��نويا ويعتر الأكر من نوعه يف العامل 
الإ�ض���مي ويجذب ع�رشات الآلف من امل�ضاركني. لكن ال�رشطة ف�ضت املهرجان 

العام املا�ضي.

ليبي��ا -وكالت: ك�ض��ف اأهايل قرية ال�ض��وبي �ض��مال حمافظة املني��ا، تعر�ص 8 
عم��ال م�رشيني للخط��ف يف ليبيا، بينه��م 7 من اأبناء املحافظ��ة، والثامن من 
حمافظ��ة الفي��وم، ويرجح تعر�ض��هم للخطف على يد كتيبة م�ض��لحة، ل��ض��تباه 
بتبعيته��م لتنظي��م داع���ص. وذكر اأق��ارب العمال، اأن م�ض��لحني خطف��وا اأبناءهم 
اأثناء عودتهم من ليبيا اإىل م�رش قبل نحو �ضهر، وقالت اأ�رش العمال اإن م�ضلحني 
يحتج��زون اأبناءهم ل��ض��تباه يف كونهم تابعني لداع�ص، وفقًا ل�ض��حيفة الوطن 
امل�رشي��ة.  وق��ال �ض��قيق اأحد املختطف��ني، اأن �ض��قيقه ومعه 7 اآخرين تعر�ض��وا 
ل�ختطاف منذ نحو 38 يومًا، اأثناء عودتهم من مدينة �رشت، اإذ �ضار بهم �ضائق 
احلافلة اإىل طريق مغاير، وحتديداً عند منطقة الك�ليم، تعر�ضوا ل�ختطاف على 
يد م�ض��لحني. واأ�ض��اف اأن املختطف��ني يعملون يف قطاع املق��اولت منذ حوايل 
عام، م�ضراً اإىل اأن �ضبب التاأخر يف الإب�غ هو توا�ضل الأهايل مع جمموعة من 
القبائل يف ليبيا، الذي اأكدوا اأن العمال بخر ويخ�ض��عون للتحقيق ويتعر�ض��ون 

الفليبني-اأ ف ب : بداأت حاملتا طائرات اأمريكيتان تدريبات يف بحر الفيليبني، 
ح�ضبما اأفاد م�ضوؤولو دفاع فيما تواجه ماني�، حليف وا�ضنطن املقرب، �ضغوطًا 
متزايدة من بكني يف بحر ال�ضني اجلنوبي. وقالت قيادة منطقة املحيط الهادئ 
اإن حاملتي الطائرات "يو اإ�ص اإ�ص جون �ضي �ضتني�ص ويو اإ�ص اإ�ص رونالد ريغان"، 
اللت��ان تعتران من اأكر ال�ض��فن احلربية يف العامل، بداأت��ا تدريبات على الدفاع 
اجلوي وال�ض��تط�ع البح��ري وال�رشبات الطويلة املدى ال�ض��بت. وقالت القيادة 
اإن العملي��ات ه��ي موؤ���رش عل��ى ا�ض��تمرار التواجد الأمريك��ي يف اأ�ض��يا واملحيط 
الهادئ، مع تو�ض��يع ال�ض��ني لقوتها البحرية، وت�ضارك يف بناء جزيرة كبرة يف 
مياه خمتلف عليها. وقال قائد جمموعة احلام�ت الأمرال الأمريكي ماركو�ص 
هيت�ض��كوك "ل ت�ض��تطيع اأية قوة بحرية اأخرى تركيز هذا القدر من القوة القتالية 
يف بحر واحد، اإن ما حدث مثر ل�إعجاب بحق". وتعمل الفيليبني على حت�ض��ني 
ع�قاتها الدفاعية مع الوليات املتحدة حليفتها الطويلة الأمد، للم�ضاعدة على 

حت�ضني قدراتها، نظراً لأن جي�ضها يعد من اأ�ضعف جيو�ص اأ�ضيا.

 

واشنطن - وكاالت

لندن -وكاالت

موسكو – وكاالت

ال�ض��عب يف  اأم��ام جمل���ص  ال�ض��وريني  اعت�ض��م ع���رشات 
دم�ض��ق قب��ل وقت ق�ض��ر من عق��د جل�ض��ته الثاني��ة منذ 
انتخاب��ه يف ني�ض��ان/اأبريل، احتجاجا على ق��رار زيادة 
اأ�ض��عار املحروقات بن�ض��بة ت�ض��ل اإىل 40 يف املئة. ونفذ 
ع�رشات ال�ض��وريني الأحد اعت�ض��اما يف حترك نادر اأمام 
جمل���ص ال�ض��عب يف دم�ض��ق احتجاج��ا عل��ى ق��رار زيادة 
اأ�ض��عار املحروقات بن�ضبة ت�ضل اإىل 40 يف املئة. وياأتي 
العت�ضام قبل وقت ق�ضر من عقد جمل�ص ال�ضعب جل�ضته 
الثانية منذ انتخابه يف ني�ض��ان/اأبريل املا�ض��ي، والتي 
بحث خ�لها ق�ض��ية ارتفاع الأ�ض��عار. ودعا املعت�ضمون 
يف ر�ض��الة اطلع��ت عليه��ا وكال��ة فران���ص بر���ص جمل�ص 
ال�ض��عب اإىل "اإلغ��اء قرار رفع اأ�ض��عار امل�ض��تقات النفطية 
وحما�ض��بة الذين ورط��وا الدولة باتخ��اذه"، موؤكدين "اأن 
العت�ض��ام �ض��وف ي�ض��تمر يوميا حتى تاأتي ال�ض��تجابة 
وتتحقق الغاية" منه. ورفع عدد من ال�ض��بان وال�ض��ابات 
لفت��ات كت��ب عليها بالل��ون الأ�ض��ود "ل للغ�ء ال�ض��عب 

م��ات من اجلوع" و"ل للف�ض��اد" و"جمل�ص ال�ض��عب كونوا 
مع ال�ض��عب وقولوا ل لرفع الأ�ض��عار". واأ�ضدرت احلكومة 
اخلمي���ص ق��رارا يق�ض��ي بتعديل اأ�ض��عار ث�ثة م�ض��تقات 
نفطي��ة اأهمه��ا البنزين، ع��ر زيادة بن�ض��بة 40 يف املئة 
للي��رت الواحد واملازوت بن�ض��بة 33 يف املئة واإ�ض��طوانة 

الغاز املنزيل بن�ضبة 38 يف املئة.
ومل ت�ض��هد دم�ض��ق منذ الحتجاج��ات ال�ض��لمية يف العام 
2011 �ض��د احلكوم��ة اأي حت��ركات مطلبية، بل اقت�رش 
الأم��ر عل��ى تظاه��رات داعم��ة للنظ��ام مع ت�ض��اعد حدة 

النزاع الدائر يف الب�د.
وقال الع�ض��و يف جمل�ص اإدارة جمعية حماية امل�ض��تهلك، 
اإحدى اجله��ات الداعية ل�عت�ض��ام، فرا�ص ن��دمي لوكالة 
فران���ص بر�ص "لق��د دعين��ا لإقامة العت�ض��ام احتجاجا 
على رفع اأ�ض��عار امل�ض��تقات النفطية الذي �ض��يوؤثر بدوره 

�ضلبا على كافة الأ�ضعار".
واأ�ض��اف "كان هن��اك توج��ه للحكوم��ة بدع��م م�ض��توى 
معي�ض��ة املواطن لكنهم الآن ي�ضعون اإىل جتويعه واإرهاق 

كاهله".

قتل 14 �ضخ�ضا على الأقل وجرح ثمانية اآخرون الإثنني 
انتح��اري  الأفغاني��ة كاب��ول يف هج��وم  العا�ض��مة  يف 
ا�ض��تهدف حافلة تقل موظفي اأمن نيباليني. وتبنت حركة 
طالب��ان الهج��وم عل��ى ما اأ�ض��متهم "قوات الع��دوان" يف 
اأفغان�ض��تان. واأعلن��ت وزارة الداخلي��ة الأفغاني��ة اأن 14 
�ضخ�ض��ا على الأقل قتل��وا وجرح ثمانية اآخ��رون الإثنني 
يف كابول يف هجوم انتحاري ا�ض��تهدف حافلة �ض��غرة 
تقل حرا�ض��ا اأمني��ني نيباليني وتبناه ناطق با�ض��م حركة 
طالبان على �ض��بكات التوا�ضل الجتماعي. وقال الناطق 
با�ض��م ال��وزارة �ض��ديق �ض��ديقي يف تغريدة عل��ى موقع 
تويرت للر�ضائل الق�ضرة اإن "املعلومات الأولية ت�ضر اإىل 
�ض��قوط 14 قتي� وثمانية جريح��ا يف العتداء الإرهابي 
ال��ذي وقع اليوم الإثنني يف كابول". وتبنى ناطق با�ض��م 

حركة طالبان على �ض��بكات التوا�ضل الجتماعي الهجوم 
على ما اأ�ض��ماه "ق��وات العدوان" يف اأفغان�ض��تان. ويعمل 
احلرا���ص النيباليوون املوجودون يف كابول ب�ض��كل عام 
يف ال�ض��فارة الأمريكي��ة. وذك��ر متح��دث با�ض��م طالب��ان 
ذبيح اهلل جماهد يف ن�ص على خدمة الر�ضائل "وات�ضاب" 
"�ضباح اليوم قمنا بهجوم ا�ضت�ضهادي �ضد حرا�ص قوات 

العدوان مما اأ�ضفر عن �ضقوط ع�رشين قتي� وجريحا".
وهذا العتداء الذي نفذه انتحاري و�ضل م�ضيا على قدميه 
قبي��ل ال�ض��اعة ال�ضاد�ض��ة )1،30 ت غ( ح�ض��ب ال�رشط��ة، 
ه��و الأول ال��ذي ت�ض��هده كابول من��ذ بداية رم�ض��ان قبل 
اأ�ض��بوعني. كم��ا اأنه اأول هجوم منذ اإع���ن تعزيز اللتزام 
الأمريك��ي �ض��د املتمردي��ن الأفغان الأ�ض��بوع املا�ض��ي. 
ويعود اآخر هجوم �ض��جل يف العا�ض��مة الأفغانية اىل 19 
ني�ض��ان/اإبريل. وقد اأ�ض��فر عن �ضقوط 64 قتي� واأكرث من 

340 جريحا وتبنته حركة طالبان.

�ض��ن ح��زب العدال��ة والتنمي��ة املغرب��ي، متزع��م 
الئت���ف احلكوم��ي، هجوما ح��ادا على املذكرة 
امل�ضرتكة التي وجهها اىل احلكومة اخرا كل من 
عب��د اللطيف اجلواه��ري حمافظ البن��ك املركزي 
�ض��قرون رئي�ض��ة  ب��ن �ض��الح  املغرب��ي، وم��رمي 
الحت��اد الع��ام ملق��اولت املغ��رب، وعثمان بن 
جلون رئي�ص املجموع��ة املهنية للبنوك. وحملت 
املذك��رة حكومة عب��د الله ابن كران م�ض��وؤولية 
يف  ال�ض��تثمار  وتراج��ع  القت�ض��ادي،  الرك��ود 

الب���د.  واتهم حزب العدال��ة والتنمية اجلواهري 
با�ض��تهداف احلكوم��ة، وت�ض��خر البن��ك املركزي 
لت�ض��فية ح�ض��ابات �ضيا�ض��ية.  وهيمن مو�ض��وع 
املذكرة الث�ثية امل�ض��رتكة على اجتماع الأمانة 
يف  ال�ض��بت  ليل��ة  الت��اأم  ال��ذي  للح��زب  العام��ة 
الرباط. و�ض��هد اجتماع قيادة "العدالة والتنمية" 
تق��دمي عر�ص مف�ض��ل ح��ول احل�ض��يلة احلكومية 
يف املج��ال القت�ض��ادي. وع��دت قي��ادة احل��زب 
ح�ض��يلة احلكوم��ة بانها "م�رشف��ة وتكذب حملة 
مغر�ضة مفهومة مع اقرتاب النتخابات".  ويرى 
القيادة ان احلملة ت�ض��ر عك�ص املعطيات الرقمية 

والتقاري��ر الدولية بل حتى تقارير �ض��ابقة للبنك 
املرك��زي وتقري��ر املجل���ص العل��ى للح�ض��ابات. 
و�ض��اد ا�ض��تغراب و�ض��ط قيادة "العدالة والتنمية" 
من كون املذكرة ا�ضتهدفت حزب العدالة والتنمية 
لوح��ده من دون ال�ض��ارة اىل الحزاب املتحالفة 
مع��ه وه��ي التجم��ع الوطن��ي ل�أح��رار واحلركة 
ال�ض��عبية وحزب التقدم وال�ضرتاكية.  كما طرحت 
ت�ض��اوؤلت ب�ض��اأن املغزى من توجيه بنك املغرب 
املرك��زي واملجموع��ة املهنية للبن��وك والحتاد 
الع��ام للمقاولت مذك��رة اىل احلكومة قبل اربعة 

اأ�ضهر من موعد النتخابات الت�رشيعية. 

أفغانستان: عدد من القتلى في تفجير انتحاري سوريا: اعتصام أمام مجلس الشعب احتجاجا على زيادة أسعار المحروقات
استهدف حافلة تقل حراس أمن في كابول

"العدالة والتنمية" المغربي يهاجم المذكرة الثالثية

دمشق -أف ب

كابول -أ ف ب 

الرباط -وكاالت

وزارة الدفاع الرو�سية 
�سعت اإىل اإقناع وا�سنطن 

بو�سع خارطة م�سرتكة 
ملواقع املقاتلني لتجنب 

احلوادث
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