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�أعلن��ت �لقو�ت �مل�سلحة �مل�رصية، يوم �أم�س �لثالثاء، �إحباط 
خمط��ط ل�ستهد�ف قو�ت �لأم��ن با�ستخد�م �سي��ارة مفخخة، 
�س��مال �س��يناء. وذكرت �لقو�ت �مل�س��لحة، يف بيان لها �أم�س، 
�أن��ه "��س��تمر�ر�ً جلهوده��ا يف تعق��ب �جلماع��ات �لإرهابي��ة 
و�سبط �ملطلوبني �أمني��ًا مبناطق مكافحة �لن�ساط �لإرهابي 
ب�سمال �سين��اء، متكنت عنا�رص �إنفاذ �لقانون بنطاق �جلي�س 
�لث��اين �ملي��د�ين من �إحباط خمط��ط ل�سته��د�ف �إحدى نقاط 
�لرت��كاز �لأمن��ي ب�سمال �سين��اء با�ستخد�م �سي��ارة مفخخة 
حمملة بكمية كبرية من �لعبو�ت �لنا�سفة �سديدة �لنفجار".

�لتم�سي��ط  "�لق��و�ت �ملكلف��ة باأعم��ال  �أن  �لبي��ان  و�أ�س��اف 
و�ملد�هم��ة جنح��ت يف �كت�س��اف وتدمري عربة دف��ع رباعي 
خا�س��ة بالعنا���رص �لإرهابي��ة جمه��زة بتدريع م��ن �ل�سلب 
وبد�خلها 8 عبو�ت نا�سف��ة �سديدة �لنفجار جمهزة للتفجري 
ع��ن بع��د، وح��ز�م نا�س��ف كان مع��د�ً لال�ستخ��د�م يف �إحدى 

�لعمليات �لعد�ئية �سد عنا�رص �لقو�ت �مل�سلحة و�ل�رصطة".
كم��ا متكنت �لق��و�ت من �كت�س��اف ملجاأ مكون م��ن غرفتني 
خر�سانيت��ني ت�ستغلهم��ا �لعنا���رص �لتكفريي��ة يف �لختب��اء 
ومر�قبة �لتحركات و��ستهد�ف �لقو�ت عرث بد�خله على كمية 

من �ملالب�س �لع�سكرية و4 خزنات بندقية �آلية .
كما �أبطل��ت عنا�رص �ملهند�سني �لع�سكريني مفعول 7 عبو�ت 
نا�سف��ة زرعتها �لعنا�رص �لإرهابية على حماور حترك قو�ت 

�إنفاذ �لقانون بنطاق �لعري�س ورفح و�ل�سيخ زويد.
و�أكد �لبي��ان مو��سلة قو�ت �إنفاذ �لقانون جهودها ملالحقة 
�لعنا�رص �لإرهابية وب�سط �سيطرتها �لأمنية �لكاملة مبناطق 

�سمال وو�سط �سيناء.

في خطوة نادرة.. الصين تنتقد ترامب وترفض 
خطته التفاقية تغير المناخ

البحرية اإلسرائيلية تعتقل 6 صيادين 
قبالة بحر غزة

الشرطة الباكستانية تمنع أنصار عمران خان 
من الوصول إلى إسالم أباد

الجيش المصري:

 أحبطنا عملية إرهابية 
"ضخمة" بشمال سيناء

بكني- متابعة: يف تعليق نادر من �ل�سني على �نتخابات خارج �لبالد رف�ست 
بك��ني يوم �أم���س �لثالثاء، خط��ة دونالد تر�م��ب مر�سح �حل��زب �جلمهوري يف 
�نتخاب��ات �لرئا�سة �لأمريكية لالن�سحاب من �تفاقي��ة تغري �ملناخ، قائلة "�إن 
عل��ى �أي زعي��م �سيا�سي حكي��م �أن ي�س��ع �ل�سيا�سات مبا يتفق م��ع �لجتاهات 
�لعاملي��ة". ورد�ً عل��ى �سوؤ�ل ب�س��اأن كيف �ستعمل �ل�سني م��ع �إد�رة تر�مب فيما 
يتعلق بتغري �ملناخ قال كبري �ملفاو�سني �ل�سينيني ب�ساأن �ملناخ لل�سحافيني 
"�إن �لعامل يتحرك �سوب حتقيق تو�زن بني حماية �لبيئة و�لنمو �لقت�سادي".
وق��ال �سي��ه ت�س��ن ه��و�: "�إذ� قاومو� هذ� �لجت��اه ف��ال �أعتقد �أنه��م �سيح�سلون 
عل��ى دعم �سعبهم و�سيتاأث��ر �أي�سًا �لتقدم �لقت�س��ادي و�لجتماعي لبالدهم"، 
م�سيف��ًا : "�أعتق��د �أن �أي �سيا�س��ي حكيم يج��ب �أن يتخذ مو�ق��ف �سيا�سية تتفق 
م��ع �لجتاهات �لعاملية". وكان تر�م��ب هدد برف�س �تفاق باري�س وهو �تفاق 

عاملي تفاو�ست عليه 200 حكومة تقريبًا ملحاربة تغري �ملناخ.

غ��زة - متابع��ة: �عتقلت قو�ت م��ن �لبحرية �لإ�رص�ئيلي��ة، يوم �م���س �لثالثاء، �ستة 
�سيادي��ن فل�سطيني��ني قبال��ة �ساحل �لبحر بقط��اع غزة، بح�سب ما �أف��ادت م�سادر 
فل�سطيني��ة. وذك��رت �مل�سادر �أن "�عتقال �ل�سيادين ج��رى خالل عملهم يف عر�س 

�لبحر ببلدة بيت لهيا يف �سمال قطاع غزة، ومت خالله م�سادرة مركبهم".
وفر���س �جلي���س �لإ�رص�ئيلي قي��ود�ً م�سددة على عم��ل �ل�سيادي��ن �لفل�سطينيني يف 
�لبح��ر بقطاع غزة بدعوى حماربته عمليات �لتهري��ب ويحظر عليهم �لإبحار لأكرث 
م��ن �ستة �أميال. كما �أف��ادت م�سادر فل�سطينية بتوغل عدة �آلي��ات ع�سكرية للجي�س 

�لإ�رص�ئيلي، �سباح �م�س �لثالثاء، ب�سكل حمدود يف �أطر�ف بلدة بيت لهيا.
وبح�س��ب �مل�سادر، فاإن �أربع جر�فات ع�سكرية توغلت لع�رص�ت �لأمتار على �أطر�ف 
�لبل��دة و�رصع��ت باأعمال جتريف مبح��اذ�ة �ل�سي��اج �لأمني �لفا�س��ل. وقال �جلي�س 
�لإ�رص�ئيلي �إن "عملية �لتوغل تندرج �سمن �لأعمال �لأمنية �لروتينية يف �ملنطقة". 

��سالم �باد- متابعة: قال م�سوؤولون يف باك�ستان يوم �م�س �لثالثاء "�إن �ل�رصطة قد منعت 
تقدم �لآلف من �أن�سار �سيا�سي معار�س حاولو� �لتجمع يف �لعا�سمة �إ�سالم �أباد".

و��ستب��ك �أن�سار جنم �لكريكي��ت �ل�سابق عمر�ن خان مع �ل�رصطة على �لطريق �لرئي�سي بني 
�إ�س��الم �أب��اد ومدين��ة بي�ساور �سم��ال غربي باك�ست��ان، حيث كان �ملحتج��ون يف طريقهم 

للتظاهر من �أجل �إجبار رئي�س �لوزر�ء نو�ز �رصيف على �ل�ستقالة.
و�أطلق��ت �ل�رصطة قذ�ئف �لغاز �مل�سيل للدموع و�لر�سا���س �ملطاطي لت�ستيت نحو 4 �آلف 
نا�س��ط م�سلحني باله��ر�و�ت من �أع�ساء حزب خان "حركة �إن�س��اف �لباك�ستانية"، و�لذين 

حاولو� �إز�لة حو�جز مو�سوعة على �لطريق.
و�أ�سفرت �ل�ستباكات عن �إ�سابة ما ل يقل عن 40 �سخ�سًا، ح�سبما �أفاد م�ستاق غني، وزير 

�لإعالم يف �إقليم خيرب باختونخو� �لذي يتوىل حزب خان �حلكم فيه .

 

سيناء - متابعة

قال رئي���س جهاز �ملخابر�ت �لد�خلية �لربيط��اين، �أندرو باركر، 
ي��وم �م�س �لثالث��اء،  �إن �لتحولت �لدولية �لكث��رية �لتي يعرفها 
�لع��امل �لي��وم جتع��ل بريطاني��ا يف مو�جه��ة تهدي��د�ت �أمني��ة 
و�إرهابي��ة خط��رية كث��رية، د�خلي��ًا وخارجي��ًا، ب��دء�ً بد�ع���س، 
وبف��روع �لقاع��دة �ملختلف��ة، وببقاي��ا �ل�سب��كات �لإرهابية يف 
�أيرلن��د� �ل�سمالي��ة، و"�إره��اب �ل��دول". وك�س��ف بارك��ر �إحب��اط 
�لأجهزة �لأمنية �لربيطانية، بف�سل ن�ساط جهازه، ما ل يقل عن 
12 هجوم��ًا �إرهابي��ًا خطري�ً �سد بريطانيا يف �ل�سنو�ت �لثالث 
�ملا�سية، م�سري�ً �إىل �أن هذ� �لعدد �ملرتفع من �لتهديد�ت �جلدية، 
يك�سف �أهمية �لتحدي �لذي ُي�سكله �لإرهاب �سد لندن، و�لذي بلغ 
م�ستوي��ات غري م�سبوقة "يف م�سريت��ي �ملهنية" من �جلدية ومن 
�لت�سميم، ما يجعله خطر�ً قاباًل لال�ستمر�ر فرتة زمنية قد تطول 
كث��ري�ً. و�أردف �مل�س��وؤول �لربيطاين، "يف ظل وج��ود ب�سع �آلف 
متط��رف �إ�سالمي عني��ف يف �لب��الد، �أكرثهم م��ن �لربيطانيني، 

و�نخ��ر�ط 3 �آلف بريطاين يف �حل��رب يف �سوريا و�لعر�ق، حتت 
ل��و�ء د�ع�س فاإن م�ست��وى �لقلق و�لإنذ�ر يرتف��ع بال�رصورة، يف 
ظ��ل �ملخاوف من ع��ودة بع�سهم �إىل �لبالد، وه��م �لذين ن�سطو� 
�سن��و�ت يف �سف��وف �لتنظيم من جه��ة، ويف جم��ال �لدعوة �إىل 
تنظي��م هجمات �سد بريطانيا، �إ�ساف��ًة �إىل ن�ساط �لتنظيم نف�سه 
يف �لف�س��اء �لإلك��رتوين، وعل��ى �سب��كات �لتو��س��ل �لجتماعي 

و�ملو�قع �ملوؤيدة له".
و�أ�ساف �مل�س��وؤول �لربيطاين، �أن �لتهدي��د�ت �لتي عا�سها و�لتي 
مل يع��رف مثله��ا يف م�سريت��ه �لتي �مت��دت ثالث��ًة وثالثني �سنة 
يف �ملخاب��ر�ت �لد�خلي��ة، دفع��ت بريطاني��ا �إىل �ل�ستثمار �أكرث 
وب�س��كل �أهم يف �لأجه��زة �ملتخ�س�سة مثل �إم �أي 5، ما �أتاح لها 
"�حل�سول على قدر�ت دفاعية جيدة �سد �ملخططات �لإرهابية، 
و�إف�س��ال معظ��م �ملح��اولت �لإرهابية يف �مل�ستقب��ل". ومل يفت 
م�سطل��ح "�أغل��ب �ملخطط��ات" �ل�سحيف��ة �لت��ي ت�ساءل��ت ع��ن 
�إمكاني��ة جناح بع�س �ملخططات، فرد باركر، قائاًل �إن "م�ستوى 
�لتهدي��د�ت �ملرتفع يعني تعر�س هذه �لب��الد حتمًا �إىل هجمات 

�إرهابية، �عتماد�ً على خطورة �ملوؤ�رص�ت �ملتوفرة". ولكن �خلطر 
�لإرهاب��ي �ل��ذي تو�جه��ه بريطاني��ا ل يقت���رص عل��ى د�ع���س �أو 
�لقاع��دة، �أو �ملنظمات �ملتفرعة عنهم��ا، وح�سب �مل�سوؤول �لأول 
ع��ن �ملخاب��ر�ت �لد�خلي��ة �لربيطانية، تظ��ل �أيرلن��د� �ل�سمالية، 
م�سدر قل��ق وتوج�س هام، ب�سبب �لنف��الت �أو �لن�سقاقات �لتي 
ع�سف��ت باجلمهوري��ني �ل��ذي تبنو� �لعم��ل �لعني��ف يف �ل�سابق، 
قب��ل �ن�سم��ام �حل��زب �ملمث��ل له��ذ� �لتي��ار �إىل م�س��ار �سيا�سي 
�سلم��ي، م��ا يعن��ي �أن بع���س �لف�سائ��ل �لثورية �ل�سابق��ة قادرة 
عل��ى ��ستئناف �لن�س��اط "�لثوري �لإرهاب��ي" يف �أي وقت.  و�إىل 
جان��ب �ملنظم��ات و�لت�سكي��الت �حلزبي��ة و�ل�سب��كات، تو�ج��ه 
بريطاني��ا و�أوروب��ا ب�سكل ع��ام، ح�س��ب باركر، م�سكل��ة خطريًة 
تتمثل يف "�إرهاب �لدول" �ل��ذي يجمع �أ�سلحة متنوعة وخمتلفة 
ترت�وح بني �لو�سائل �لع�سكري��ة، و�لدعاية و�لتج�س�س و�لتخريب 
و�لهجم��ات �لإلكرتونية و�لتي جتد �ليوم يف رو�سيا ح�سب قوله، 
ر�عي��ًا ود�عمًا �أ�سا�سيًا له��ا، وبطريقة مبا���رصة �أو غري مبا�رصة، 
لتحقي��ق �أهد�فه��ا، وتنفي��ذ �سيا�سته��ا �خلارجية، كم��ا حدث يف 

�أوكر�نيا منذ فرتة، ويحدث يف �سوريا. وملو�جهة هذه �لتهديد�ت 
�ملتنوع��ة و�خلط��رية، ك�س��ف باركر، توج��ه جه��ازه �إىل �لرتكيز 
على ��ستقط��اب �ملهار�ت �لب�رصية على �مت��د�د �ل�سنو�ت �خلم�س 
�لقادمة، بتجنيد �ألف �سابط �إ�سايف، من �جلن�سني، ومن خمتلف 
�خللفي��ات �لثقافي��ة و�لعرقي��ة، مب��ا يعك�س �ملجتم��ع �لربيطاين 
ح�سب قوله، من �ل�س��ود، و�لأ�سيويني و�لأقليات �لإثنية �ملختلفة 
�لأخرى. ولكن هذه �مل�ساعي لن تكون كافية وحدها وفق باركر 
ملو�جه خطر �لإرهاب، فاجلهاز �سيعمل على مر�قبة �لإرهابيني 
ولك��ن ذلك لن يف��ي بالغر���س "�إذ� مل نت�سل بالنا���س �لعاديني 
وم��ن خمتل��ف �لخت�سا�س��ات و�لهتمام��ات ون�سجعه��م عل��ى 
�لنخ��ر�ط يف جهاز �ملخابر�ت ول�ساحلنا"، ملو�جهة �لتهديد�ت 
�ملعق��دة و�ملتنوع��ة، و�يل ل ميكن مو�جهته��ا يف غياب "خرب�ء 
يف مو�جه��ة �لهجم��ات �لإلكرتوني��ة، وكبار �ملحلل��ني �ملاليني 
وحملل��ي  �لإلكرتوني��ة،  �لرب�م��ج  وم�سمم��ي  و�لقت�سادي��ني، 
�لأزمات، ومهند�س��ي �سبكات �لأمان �لإلكرتوين، و�ملتخ�س�سون 

يف �لعمليات �ل�رصية �ل�سود�ء، وغريها من �لخت�سا�سات.

�أعلن �لرئي�س �لمريكي بار�ك �وباما متديد �لعقوبات 
�لت��ي تفر�سها و��سنط��ن على �ل�س��ود�ن لعام ��سايف 
�لت��ي تنتهجه��ا �خلرط��وم ل  �ل�سيا�س��ات  معلن��ا �ن 
تز�ل ت�س��كل "تهديد� كبري�" لالأم��ن �لقومي للوليات 
�ملتحدة. يخ�سع �ل�سود�ن حلظر �مريكي على �لتجارة 
منذ �لعام 1997 ح��ول دعمه �ملفرت�س ملجموعات 
��سالمي��ة. وكان زعيم تنظيم �لقاعدة ��سامة بن لدن 

يتخذ من �خلرطوم مركز� بني 1992 و1996.
�ملتح��دة  �لولي��ات  ب��ررت  �لخ��رية،  �ل�سن��و�ت  يف 

��ستمر�ره��ا يف فر�س �لعقوب��ات ب�سيا�سة �ل�سطهاد 
�لت��ي متار�سها حكوم��ة �ل�سود�ن �س��د �ملتمردين يف 
د�رف��ور. و�أ�سدر �وباما �لم��ر بتمديد �لعقوبات لعام 
��سايف �عتبار� من �لثالث من ت�رصين �لثاين/نوفمرب 
�حلايل. وقال �وباما يف بي��ان �إن "�فعال و�سيا�سات 
حكوم��ة �ل�س��ود�ن ل ت��ز�ل ت�س��كل تهدي��د� ��ستثنائيا 
وكب��ري� عل��ى �لم��ن �لقوم��ي و�ل�سيا�س��ة �خلارجي��ة 
للولي��ات �ملتحدة". و�رصت تكهنات باإمكان تخفيف 
�لعقوب��ات بعد �لزيار�ت �ملتك��ررة �ىل �خلرطوم �لتي 

قام بها �ملبعوث �لمريكي �خلا�س دونالد بوث.
يف بي��ان منف�س��ل، �علن��ت �ل�سف��ارة �لمريكي��ة �ن 

�لتمدي��د مل��دة ع��ام �جر�ء "تقن��ي" بح��ت م�سرية �ىل 
�حتمال تخفيف �لعقوب��ات. وتابعت �ل�سفارة "�لقر�ر 
ج��زء من �جر�ء �سنوي روتين��ي ل يلغي قدرة �لرئي�س 
على تخفيف �لعقوبات يف �ي مرحلة يف �مل�ستقبل".

و��ساف��ت �ن �لولي��ات �ملتحدة �لتي ت��درج �ل�سود�ن 
على قائمة �لرهاب منذ �لعام 1993 تعتزم �مل�سي 
قدم��ا يف �سيا�سته��ا. وت�سب��ب �لن��ز�ع �ل��ذي يدور يف 
�قلي��م د�رف��ور يف غرب �لب��الد منذ ع��ام 2003 يف 
ت�رصي��د 2،5 ملي��ون �سخ���س يعي�س��ون يف خميمات 
تعتمد على �مل�ساعد�ت �لتي يقدمها �ملجتمع �لدويل، 

وفقا لتقدير�ت �لمم �ملتحدة.

رئيس المخابرات البريطانية: هجمات إرهابية "حتمية" في طريقها إلينا

الواليات المتحدة تمدد عقوباتها على السودان لعام إضافي
واشنطن - متابعة

لندن - متابعة

منظمات حقوقية دولية: ال مبرر لهجمات المعارضة على حلب

�نتق��دت جماعات حقوق �لن�سان �لهجمات �ملتكررة من قبل 
�ملعار�س��ة على �ملدنيني يف حلب مو�سحة �إنه ل يوجد مربر 
لتل��ك �لهجمات. وقال �سماح حدي��د، من منظمة �لعفو �لدولية 
حلق��وق �لإن�س��ان �ن "هدف ك�رص �حل�سار عل��ى �رصق حلب ل 
يعط��ي جماعات �ملعار�س��ة �مل�سلحة �حلق لنته��اك �لقو�عد 
�لإن�ساني��ة �لدولية حول ق�سف �لأحي��اء �ملدنية يف �ملناطق 

�لتي ت�سيطر عليها �حلكومة دون متييز."
و�أ�س��اف حديد "�أبدت جمموعات �ملعار�سة �مل�سلحة جتاهاًل 
�سادم��ًا للحي��اة �ملدنية، وتظه��ر لقطات فيدي��و ��ستخد�مهم 
�لأ�سلح��ة �ملتفج��رة غ��ري �لدقيقة مبا يف ذل��ك قذ�ئف �لهاون 
و�سو�ري��خ �لكاتيو�س��ا، �لت��ي ُت�ستخ��دم يف حمي��ط �ملناط��ق 
�ملدني��ة �ملكتظ��ة بال�سكان، م��ا ي�سكل �نتهاكا فظ��ا للقانون 

�لإن�ساين �لدويل."
م��ن جهتها �تهمت رو�سيا �ملعار�س��ة �ل�سورية بانتهاك وقف 
�إط��الق �لنار بحل��ب، بعدما بد�أت �لأخ��رية بهجوم على �جلزء 

�لغربي من �ملدينة، و�لذي ت�سيطر عليه �حلكومة.
وق��ال �جلي�س �ل�س��وري، �إن �عت��د�ء �ملعار�س��ة �ل�سورية على 
�لأجز�ء �لتي ت�سيطر عليها قو�ت نظام يف حلب �زد�دت فتكا، 
ما ت�سبب يف مقتل 84 �سخ�سا خالل �لأيام �لثالثة �ملا�سية. 
وقال��ت �لقيادة �لعام��ة للق��و�ت �مل�سلحة �ل�سوري��ة �إن �أحدث 
�أعمال �لعنف �أ�سفرت �أي�سا عن �إ�سابة 280 �سخ�سا يف غرب 
حل��ب. و�أ�س��اف �جلي���س �أن �ملعار�سة �أطلق��ت �أكرث من 100 
قذيفة ه��اون و50 �ساروخا، كما �تهم �ملعار�سة با�ستخد�م 
غ��از �لكلوري��ن يف �ملناطق �ملدنية، �إذ ق��ال �جلي�س �إن هناك 
48 �سخ�س��ًا يعان��ون م��ن �سعوب��ات يف �لتنف���س. وكثف��ت 
�ملعار�سة �لهجمات على غرب حلب يف حماولة لك�رص ح�سار 
�لنظام ل�رصق حل��ب �لذي ت�سيطر عليه �ملعار�سة، و�لتي ُقطع 
عنه��ا �لغذ�ء و�لوقود وغريها من �ل�رصوريات. و�أفاد �ملر�سد 
�ل�س��وري حلق��وق �لإن�سان باأن 17 طفال عل��ى �لأقل قتلو� يف 
�ملنطق��ة �لغربية يف حلب �لتي ي�سيط��ر عليها �لنظام منذ بدء 
�لهجوم. كما �أعرب مبعوث �لأمم �ملتحدة �خلا�س �إىل �سوريا، 
�ستيف��ان دي مي�ست��ور�، ع��ن هلعه م��ن ع��دد �ل�سو�ريخ �لتي 
ُتطل��ق ب�س��كل ع�سو�ئي من قبل جماع��ات �ملعار�سة �مل�سلحة 

يف �سو�حي �ملدنية.

بغداد - خاص

المغرب: لليوم الرابع على التوالي تستمر المظاهرات احتجاجا على مصرع بائع سمك
و�أدى م���رصع حم�س��ن فكري يف بل��دة �حل�سيمة �سمال 
�لتو��س��ل  �إىل غ�س��ب و��س��ع عل��ى �سب��كات  �ملغ��رب 
�لجتماع��ي، �نتج��ت �ىل �ن��دلع �أك��رب مظاه��ر�ت يف 
�ملغ��رب منذ 2011 عندما نظم��ت حركة 20 فرب�ير/
�سب��اط مظاه��ر�ت للمطالب��ة باإ�سالح��ات دميقر�طية 

م�ستلهمة من �نتفا�سات ما يعرف بالربيع �لعربي.
وتندر �لحتجاج��ات و��سعة �لنطاق يف �ملغرب، حيث 
م��ا ز�ل للملك �لق��ول �لف�سل يف �لبالد، وه��د�أ �ملغرب 
�ملظاه��ر�ت �لت��ي تز�منت م��ع �لربيع �لعرب��ي باإجر�ء 
�إ�سالحات وزيادة �لإنفاق مع ت�سديد �لقب�سة �لأمنية. 
ووجه �سيل عارم من �ملن�سور�ت على �سبكات �لتو��سل 
�لجتماع��ي �للوم �إىل �ملوؤ�س�سة �مللكي��ة. وقال ن�سطاء 
�إن ط��الب �ملد�ر�س �لثانوي��ة خرجو� يف مظاهر�ت يف 

�حل�سيمة.
وقال �أحد منظمي �لحتجاجات "�ست�ستمر �ملظاهر�ت 
حت��ى يعاقب جميع �مل�سوؤولني عن �جلرمية". و�أ�ساف 
"نري��د �سمانات �أن هذ� لن يح��دث جمدد�، ويجب �أن 

يبد�أ ذلك بتطهري �ملوؤ�س�سات �لعامة من �لفا�سدين".
�سحقوا" اأنهم  ي�سعرون  "اجلميع 

و�أ�س��ارت تدوينات على �سب��كات �لتو��سل �لجتماعي 
�إىل �نتهاكات موظفي �لدولة و�لفتقار �إىل �لعدل.

وقال نا�سط يف بلدة �إمزورن بعد جنازة فكري "مل �أرى 
ح�سد� مثل ه��ذ� يف �ل�سنو�ت �لأخرية، منذ 2011 على 
�لأقل" و�أ�ساف "�جلمي��ع ي�سعرون �أن �ساحنة �لقمامة 
�سحقته��م". وخرج��ت �أي�س��ا مظاه��ر�ت يف �حل�سيم��ة 

و�لد�ر �لبي�ساء و�لرباط.

و�أع��اد مقتل فك��ري �إىل �لأذهان حدث بائ��ع �لفاكهة 
�لتون�س��ي حممد بوعزيزي �لذي �أ���رصم �لنار يف نف�سه 

وكان ذلك �رص�رة �نطالق ما يعرف بالربيع �لعربي.
و�ندلع��ت مظاهر�ت �ملغ��رب يف وق��ت ح�سا�س، حيث 
تتاأه��ب �ململك��ة ل�ست�ساف��ة موؤمت��ر �لأمم �ملتح��دة 
�لث��اين،  نوفمرب/ت�رصي��ن  يف  �ملناخي��ة  للتغ��ري�ت 

ويتاأه��ب رئي�س �لوزر�ء لت�سكي��ل حكومة �ئتالفية بعد 
�لنتخاب��ات �ل�سه��ر �جل��اري. ويف حماول��ة لحت��و�ء 
�لتوتر، �أمر �لعاهل �ملغربي حممد �ل�ساد�س، �لذي يقوم 
حاليا بجولة يف �فريقيا، وزير �لد�خلية �أن يزور �أ�رصة 
فك��ري و�أن يقدم لها �لع��ز�ء �مللكي. وتعهدت �حلكومة 
باإج��ر�ء حتقيق��ات، وتعه��د وزي��ر �لد�خلي��ة �ملغرب��ي 

حمم��د ح�ساد باإجر�ء حتقيق عاجل يف �لق�سية. وقال 
ح�س��اد، لي���س من حق �أحد معاملته به��ذه �ل�سورة، ل 
ميكنن��ا نقبل ت���رصف �مل�سوؤولني ب�س��ورة متعجلة �أو 
غا�سب��ة �أو ل حت��رتم حق��وق �لنا�س. م��ن جهته، ويف 
�أول تعليق له على �لفاجعة، تاأ�سف عبد �لإله بنكري�ن، 
رئي���س �حلكوم��ة �ملع��ني، عل��ى وف��اة حم�س��ن فكري، 

و��سفا �حلادث ب�"�ملوؤمل". ونقلت و�سائل �إعالم حملية 
عن بنكري�ن، �أن و�ل��د �لفقيد �ل�ساب من موؤ�س�سي حزب 
�لعد�لة و�لتنمية مبدينة �حل�سيمة، م�سري� �إىل �أنه �ت�سل 
بعائل��ة �ل�س��اب وقدم �لتع��ازي لها. و�أ�س��اف �مل�سدر 
�أن بنك��ري�ن �أكد حترك �لدولة ملعرف��ة �حلقيقة، موؤكد� 
دعوت��ه �أع�س��اء �حل��زب و�ملتعاطفني مع �ل�س��اب �إىل 
ع��دم �مل�سارك��ة يف �لحتجاج��ات، ل �سيم��ا وق��د بد�أ 
�لتحقي��ق يف �حلادث، وقال "لذل��ك ل د�عي للم�ساركة 
يف م�س��ري�ت ل نعرف تطور�تها". و�س��ادرت �ل�رصطة 
�أ�سماك فكري، لأن �سمك �أبو �سيف �لذي كان يبيعه مينع 
�سي��ده يف هذ� �لوقت من �لع��ام، ح�سبما قالت و�سائل 
�لإع��الم �ملغربية. ويظهر ت�سجيل بالفيديو �نت�رص على 
�سبكات �لتو��سل �لجتماعي فكري يقفز د�خل �ساحنة 
�لقمامة ل�ستع��ادة �ل�سمك قبل �ن يقت��ل �سحقا. و�تهم 
ن�سط��اء �سب��اط �ل�رصطة باإ�س��د�ر �أو�م��ر للعاملني يف 
�سيارة �لقمامة بطحن فك��ري، ولكن �ل�رصطة �ملغربية 
نف��ت �لتهام��ات يف بي��ان. يف ح��ني �حال��ت �لنيابة 
�لعام��ة 11 �سخ�سا عل��ى قا�سي �لتحقيق ي��وم �أم�س، 
بته��م �لقت��ل غ��ري �لعم��د يف �لق�سي��ة، وبح�س��ب بيان 
�سادر عن �لوكي��ل �لعام للملك يف مدينة �حل�سيمة يف 
�سم��ال �ملغرب حيث قتل حم�س��ن، �إن "�لنيابة �لعامة، 
من خ��الل در��سته��ا لتفا�سيل �لأح��د�ث وت�رصيحات 
�لأطر�ف، رجحت كون �لأفعال �ملرتكبة تكت�سي طابع 
�لقت��ل غري �لعمدي"، م�سري� �ىل �ن �لق�ساء "�سينظر يف 
�لق�سي��ة" و"يق��رر ما ير�ه مالئم��ا ب�ساأنها"، ومن بني 
�ملحال��ني "�ثنان من رج��ال �ل�سلطة ومن��دوب �ل�سيد 
�لبح��ري ورئي���س م�سلح��ة مبندوبية �ل�سي��د �لبحري 

وطبيب رئي�س م�سلحة �لطب �لبيطري".

الجورنال - متابعة

على اإثر قتل بائع ال�سمك 
يف املغرب يوم اجلمعة 

املا�سية، بعد ان �سادرت 
ال�سرطة �سمكه و�سحقته 

يف �ساحنة القمامة، احت�سد 
اآالف املغاربة يف ال�سوارع 
ويف عدة مدن لليوم الرابع 

على التوايل.


