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عربية وعالمية

اجليش اإليراني 
يبدأ املرحلة 

الثانية من مناوراته 
البرية »بيت 

املقدس 27«

ً املعارضة واحلكومة في بوروندي تبدآن حواراً سياسيا
بوجمبورا ـ أ.ف.پ: اعلنت املعارضة في بوروندي عن هدنة ليومني الجراء حوار مع احلكومة في ظل تصاعد حدة 
التظاهرات الرافضة لترشح الرئيس بيار نكورونزيزا لوالية ثالثة. وطالب قادة املعارضة احلكومة باظهار حسن نية 
عبر االمتناع عن اطالق النار على املتظاهرين. وللمرة االولى منذ بدء حركة االحتجاج، احرق متظاهرون خالل اليومني 
االخيرين مواد انتخابية لالنتخابات التشريعية واحمللية. وجتري هذه احملادثات برعاية املبعوث اخلاص لالمم املتحدة 
الى بوروندي سعيد دجينيت وممثلني عن االحتاد االفريقي.  واعلن االمني العام لالمم املتحدة بان كي مون انه يشجع 
احلوار السياسي الذي يتضمن ممثلني عن املجتمع املدني واالحزاب السياسية واملنظمات الدينية واحلكومة.

»الشيوخ األميركي« يرفض احلّد
من صالحيات وكالة األمن القومي

موكب سفير أوكرانيا لدى ليبيا 
يتعرض لسطو مسلح

أميركا وكوبا تفشالن في االتفاق على إعادة السفارات

مطالب دولية لبورما مبنح املواطنة إلى الروهينغا

متمردو »فارك« يعلقون وقف إطالق النار في كولومبيا

واشنطن ـ أ.ف.پ: رفض مجلس الشيوخ 
االميركي امس مشروع قانون هدفه احلد من 
قدرة وكالة األمن القومي على جمع معطيات 
في الواليات املتحدة، ما يشكل ضربة للرئيس 
باراك اوباما وغيره ممن يدعمون وقف اجراءات 

جمع السجالت الهاتفية لالميركيني.
كما رفض مجلس الشـــيوخ مشروعا آخر 
لتمديد »القانون الوطنـــي« )باتريوت اكت( 

الذي ينتهي في االول من يونيو املقبل.
وكان مجلس النواب صـــوت في 13 مايو 
اجلاري علـــى االجراء االصالحـــي للحد من 
صالحيات وكالة االمن القومي ردا على الفضيحة 
التي أثارتها املعلومات التي كشفها املستشار 
السابق لدى الوكالة ادوارد سنودن قبل سنتني، 
حيث اقر الدميوقراطيون واجلمهوريون احلد 
من برنامج وكالة االمـــن القومي التي جتمع 
معطيات عن ماليني االميركيني الذين ال عالقة 

لهم باالرهاب.
لكن مجلس الشـــيوخ لم ينجح امس في 
مترير هذا االجراء الذي كان يحتاج الى ثالثة 
اصوات اضافية ليحصل على الستني صوتا 

الالزمة القراره.
وبدأ مجلس الشيوخ دراسة مشروع آخر 

طرابلس ـ أ.ش.أ: تعرض موكب الســـفير 
األوكراني لدى ليبيا ميكا ناهورني إلى سطو 
مسلح في بلدة املاية غرب العاصمة طرابلس 

أثناء توجهه إلى تونس.
وذكرت كتيبة »فرســـان جنزور« التابعة 
لقوات »فجر ليبيـــا« في بيان صحافي امس 
ان موكب ســـفير أوكرانيا لدى ليبيا تعرض 
لسطو مســـلح، في منطقة املاية امس األول 
حيث مت اســـتيقافه من قبل مسلحني وسرقة 

واشنطنـ  أ.ف.پـ  رويترز: فشلت الواليات 
املتحدة وكوبا في التوصل الى اتفاق الستئناف 
عالقاتهما الديبلوماســـية لكنهما اتفقتا على 
عقد جولة محادثات جديدة، بحسب ما اعلن 
مسؤولون من الطرفني.  وقالت رئيسة الوفد 
الكوبي جوزيفينا فيدال للصحافيني بعد يومني 
من احملادثات »اتفق الوفـــدان على مواصلة 
احملادثات بشأن القضايا املتصلة بعمل البعثات 
الديبلوماســـية، ولذا فإننا سنستمر في هذه 

املفاوضات خالل االسابيع القليلة املقبلة«.
 ورفضت فيدال اخلـــوض في التفاصيل 
حول طبيعة اخلالفـــات بني خصمي احلرب 

عواصم ـ وكاالت: دعا نائب وزير اخلارجية 
األميركي انتوني بلينكن بورما الى منح املواطنة 
الى أقلية الروهينغا من أجل وضع حد لهجرتهم 
بحرا والتي تســــببت في أزمة أدت الى احتجاز 
آالف منهم في البحر. وقال نائب وزير اخلارجية 
األميركــــي بلينكن، بعــــد محادثاته مع الرئيس 
البورمي ثني ســــني في رانغون، ان الروهينغا 

»يجب ان يحصلوا على املواطنة«.
وأشار الى »ان حالة عدم اليقني الناجمة من 
عدم وجــــود وضع محدد هي مــــن األمور التي 
تدفع الناس الى الرحيل«، مضيفا ان اســــتعداد 
الروهينغا »لوضع حياتهم في خطر« مبحاولة 
عبورهم بحرا »تعكس الظروف في والية الراخني 

التي تدفع الناس الى مثل هذا اخليار«.
وأوضح انه »حتى لو عاجلنا األزمة الراهنة، 
علينــــا ان نواجه جذور األزمــــة للوصول الى 
حل دائــــم«. إال ان حكومة بورما جددت رفضها 
االعتراف بالروهينغا، الذين يبلغ عددهم نحو 1.3 
مليون شخص، باعتبارهم جماعة اثنية بورمية، 
وتعتبرهم السلطات مهاجرين بنغالديشيني غير 
قانونيني. وتواجه بورما التي ينطلق منها العديد 
من املهاجرين في جنوب شــــرق آسيا، ضغوطا 
دولية متزايدة لوقف تدفق املهاجرين من شواطئها 
وتقدمي املساعدات اإلنسانية امللحة آلالف العالقني 
في البحر. ومن بني األسباب الرئيسية للهجرة 

بوجوتاـ  رويترز: قالت جبهة)فارك( الثورية 
الكولومبية املتمردة إنها علقت وقف إطالق النار 
من جانب واحد وذلك غداة غارة جوية استهدفت 
موقعا لهــــا ووصفها الرئيس الكولومبي خوان 
مانويل سانتوس بـ »العمل املشروع«، ما يشكل 
ضربة جديدة لعملية السالم. وقالت اجلبهة في 
بيان لها »نســــتنكر الهجوم الذي شنته القوات 

اجلوية واجليش والشرطة« مؤخرا.
وقال وفد »فارك« في هافانا »لم نكن ننوي 
تعليق وقف اطالق النار االحادي واملفتوح، لكن 
تناقض حكومة سانتوس ادى الى ذلك بعد خمسة 

ينص على ان متدد لشهرين بعض بنود »القانون 
الوطني« )باتريوت اكت( الذي مت تبنيه بعد 
اعتداءات 11 سبتمبر. وناقش اعضاء املجلس 
متديدا لشـــهرين لهذا القانون يسمح بإعادة 
الســـماح بجمع املعطيات الهاتفية وإجراءات 
اخرى، لكن هذا التشريع أيضا رفض ألنه لم 

يحصل على االصوات الستني املطلوبة.
وتنتهي نهاية الشـــهر اجلاري ثالثة بنود 
تتعلق بالشبكة الهاتفية والتنصت ومالحقة 

من يطلق عليهم »الذئاب املنفردة«.
وفي ظل عدم اجراء أي اصالحات فضال عن 
االخطاء في عمليات االمن القومي، سعى أعضاء 
مجلس الشيوخ الى اعادة العمل بـ »القانون 
الوطني« الذي يدير عمليات استخبارية بهذا 

الشكل.
من جهته، حذر البيت االبيض من ان عمليات 
اســـتخبارية حيوية قد تتوقف في االول من 
يونيو املقبل، وقال املتحدث باســـمه، جوش 
ايرنست، للصحافيني أمس: »هناك صالحيات 
على الكونغرس ســـنها وهـــي ضرورية جدا 
لضمان حماية قواعد األمان واألمن للشـــعب 
االميركي، كما انها مهم حلماية قواعد احلريات 

املدنية للشعب االميركي«.

سيارته وكمبيوتر محمول وهواتف نقالة أثناء 
توجهه إلى تونس.

وأكدت الكتيبة أنه فـــور ورود البالغ مت 
التدخل وتأمني السفير ونقله الى مقر إقامته 
بطرابلـــس، من قبل دوريات كتيبة فرســـان 

جنزور ودوريات األمن املركزي.
وفي السياق ذاته، ذكر مصدر أمني، أنه مت 
العثور على سيارة السفير األوكراني مبنطقة 

الزهراء غرب طرابلس.

الباردة.
 من جهتها، قالت مساعدة وزير اخلارجية 
االميركي لشـــؤون اميركا الالتينية روبيرتا 
جاكوبسون في مؤمتر صحافي منفصل »لم 

تكن مهمة سهلة نظرا الى تاريخنا املعقد«.
 واضافـــت ان »هذه اجلولة من احملادثات 
كانت مثمـــرة للغاية. لقد حققنا تقدما كبيرا 
في االشهر اخلمسة املاضية«، مضيفة » كان 

اجلانبان اقرب العادة فتح سفارتيهما«.
 واعلنـــت الواليات املتحدة عن نيتها رفع 
كوبا من قائمتها للدول الراعية لالرهاب، والذي 

يفترض ان يتم في 29 مايو اجلاري.

هي أن أقلية الروهينغا املسلمة الفقيرة تتعرض 
الضطهاد واسع في بورما، كما ان أعدادا كبيرة 
من املهاجرين يحاولــــون الفرار من وجه الفقر 
في بنغالدش املجاورة. ورحبت املفوضية العليا 
لشؤون الالجئني في األمم املتحدة بعملية اإلنقاذ 
التي قامت بها البحرية البورمية امس األول، وقالت 
انها تساعد السلطات احمللية على تقدمي املساعدة 
للمهاجرين، إال ان املخاوف تتزايد بشأن عدد آخر 
من القوارب التزال في خليج البنغال مع اقتراب 
موسم األمطار املوسمية. وصرحت املتحدثة باسم 
املفوضية فيفيان تان لوكالة فرانس برس »نأمل 
في ان يتبع هذا التطور اإليجابي استقبال مزيد 
من القــــوارب في بورما وفي أرجاء املنطقة قبل 

موسم األمطار املوسمية املقبل«.
وتؤدي األمطار املوســــمية الوشــــيكة التي 
تتخللها أمطار غزيرة وأعاصير جتتاح املنطقة، 

الى انخفاض كبير في عدد قوارب املهاجرين.
إال ان حملة القمع التي تعرضت لها شبكات 
جتارة البشر مؤخرا في تايلند دفعت الى تخلي 
املهربني عن عشــــرات الالجئني على منت قوارب 
متهالكة مع اقتراب تغير األحوال اجلوية. وتعتقد 
املفوضية العليا لشؤون الالجئني ان نحو ألفي 
شخص الزالوا عالقني في خليج البنغال على منت 
قوارب يســــيطر عليها مهربون غير مستعدين 

لبدء الرحلة جنوبا بسبب حملة القمع.

اشهر من الهجمات البرية واجلوية«.
ومع ذلك فان حركة التمرد الكولومبية األبرز 
والتي تضم نحو ثمانية آالف مقاتل متحصنني 

باملناطق الريفية، دعت الى استمرار احلوار.
وقال باستور االبي، احد قادة فارك »ان السالم 
هو السبيل الوحيد ملواجهة الوحشية. ال نريد 
املزيد من القتلى بشكل مجاني«، مؤكدا ان عناصر 
معســــكر فارك متت تصفيتهــــم »دون ان يكون 
بإمكانهم القتال ومزقت اجســــادهم بقنابل زنة 
250 كلغ«. وكان وقف إطالق النار بني اجلانبني 

قد بدأ في نهاية ديسمبر من العام املاضي.

لوقف هجرة اآلالف منهم عبر البحر

أوباما يوقع مشروع قانون يسمح للكونغرس مبراجعة االتفاق النووي

إيران: الدعوات لتفتيش مواقعنا العسكرية  طلب رسمي للتجسس

الى ان الصواريخ التي يتم 
اختبارها في هذه املنطقة قد 
مت اعدادها وانتاجها من قبل 
مهندسي التصنيع الدفاعي 

االيراني.
وأوضــــح ان مناورات 
»بيت املقدس 27« تستمر 
7 أيام، وجتري في مناطق 
مختلفة من البالد مبشاركة 
وحدات طائــــرات من دون 
طيــــار ووحــــدات مشــــاة 
ومدفعيــــة ودروع وبدعم 
من طيران اجليش ومقاتالت 
القوة اجلوية.وأشار إلى ان 
النهائية ملناورات  املرحلة 
»بيت املقدس 27« ستجرى 
في منطقة نصر آباد العامة 
في محافظة اصفهان وسط 
البالد.الــــى ذلــــك، أعلنت 
وزارة الدفــــاع األميركيــــة 
)الپنتاغون( خططا لنشر 
رادار جديــــد بعيــــد املدى 
في وســــط أالسكا ملساعدة 
الدفــــاع الصاروخي  نظام 

األميركي علــــى متييز أي 
صواريــــخ معادية تطلقها 
إيران أو كوريا الشــــمالية 
على نحــــو أفضل ولزيادة 
قدرة الصواريخ االعتراضية 
علــــى األرض في أالســــكا 

وكاليفورنيا.
وقالت الوزارة في بيان 
لها إن الرادار اجلديد سيبدأ 
العمليات الدفاعية في عام 
انتظار استكمال  2020 في 
دراســــات البيئة والسالمة 

املطلوبة.
وقال جيمس سيرينج 
مدير وكالة الدفاع الصاروخي 
ومسؤولون كبار آخرون في 
الپنتاغون للكونغرس في 
الرادار  إن  املاضــــي  مارس 
اجلديد مهم للغاية للمساعدة 
القدرات  مــــن  في احلماية 
اآلخذة في التحسن لكوريا 
الشمالية وإيران على إطالق 
الواليات  صواريخ باجتاه 

املتحدة.

النفوذ الذي تتمتع به القوى 
الغربية للحصول على مزيد 
من التنازالت من االيرانيني 
حتى يكــــون االتفاق قابال 
للتطبيــــق والتحقــــق منه 
وطمأنة الشعب األميركي 
بأن طهران لن تســــتطيع 
امتالك ســــالح نووي. في 
غضون ذلك، أطلقت ايران 
امس املرحلــــة الثانية من 
املنــــاورات الكبرى لقوتها 
البرية والتي حتمل اســــم 
»بيت املقدس 27« بإطالق 
صواريخ »نازعات« و»فجر 
5«.وكانــــت املرحلة االولى 
لهذه املناورات قد اجريت في 
منطقة كرمانشاه غرب البالد 
اخلميس املاضي، بحســــب 
وكالة انباء فارس االيرانية.
وقــــال قائد القــــوة البرية 
االيرانية العميد احمد رضا 
بوردستان »لقد مت تطوير 
الوحدات الصاروخية للقوة 
البرية للجيش«، مشــــيرا 

عواصــــم ـ وكاالت: قال 
القــــوة اجلوفضائية  قائد 
في احلرس الثوري االيراني 
العميد امير علي حاجي زاده، 
إن املطالب الغربية بالدخول 
الى مواقع عسكرية ايرانية 
في اطار االتفــــاق النووي 
الشامل مع الغرب هو اقرب 
الى التجسس، مكررا رفض 

طهران هذه الشروط.
وأضاف زاده خالل لقائه 
مع امللحقني العســــكريني 
االجانــــب في طهران، امس 
االول»لن نسمح بأي زيارة 
حتــــت اي ظــــرف للمواقع 
الدفاعية، او  او  العسكرية 
املناطق احمليطة بها. ونحن 
نعتبر ان الطلب الغربي هو 
طلب رســــمي للتجسس«، 
وفقــــا للموقــــع الرســــمي 

للحرس الثوري.
مــــن جانب آخــــر، وقع 
الرئيس األميركــــي باراك 
اوباما على مشروع قانون 
يسمح للكونغرس مبراجعة 
اي اتفاق يتم التوصل اليه 
بني القوى الغربية وإيران 

بشأن برنامجها النووي.
وينص التشريع اجلديد 
على اعطاء الكونغرس مهلة 
تصل الى ثالثني يوما على 
االقل ملراجعة تفاصيل اي 
اتفاق يتم ابرامه مع ايران 
في الوقت الذي يحظر فيه 
على الرئيس األميركي خالل 
العقوبات  الفترة رفع  تلك 
التــــي يفرضها الكونغرس 

على طهران.
وكان اوبامــــا قد اكد في 
كلمــــة ألقاها امــــس األول 
امام جتمع يهودي، انه لن 
يقبل باتفاق ســــيئ بشأن 
البرنامج النووي االيراني، 
قائال ان االتفاق ســــيحمل 
اسمه وبالتالي ليس هناك 
احد اكثــــر اهتماما منه في 
ضمــــان ان يحقق مثل هذا 

االتفاق تعهداته.
وأضاف ان املفاوضات 
اجلارية يجب ان تســــتغل 
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في ختام أعمال مؤمتر معاهدة حظر االنتشار النووي بنيويورك

واشنطن وإسرائيل ترفضان مبادرة عربية
إلخالء الشرق األوسط من السالح النووي

البريطانـــي لشـــؤون نزع 
الســـالح ماثيو روالند عن 
خيبة امله لعدم التمكن من 
ايجـــاد ارضية تفاهم حول 
الشرق االوسط، مشددا في 
الوقت عينه على ان فشـــل 
التوصل الـــى بيان ختامي 
النقطة وهذه  ســـببه هذه 
النقطة فقط، اال انه اكد ان 
هذا الفشل ال يؤثر بأي شكل 
على املعاهدة او على احترام 

مفاعيلها.
 بدوره، قال رئيس الوفد 
املصري الى املؤمتر السفير 
هشام بدر انه يشعر بخيبة 
امل كبيرة، وعبر عن اسفه 
النه بعد آمال كبيرة منعتنا 
ثالثة وفود من تعزيز معاهدة 
حظـــر االنتشـــار النووي، 
وانتقد الواليات املتحدة ضمنا 
النها سعت الى حتميل مصر 
مســـؤولية الفشل.  وقامت 
اللحظة  ايران مبحاولة في 

االخيرة النتزاع اتفاق عبر 
طلب تعليق اجللســـة لكن 
املناقشات استؤنفت بدون 

مزيد من التفاهم.
 واتهم املندوب االيراني 
كال مـــن لندن وواشـــنطن 
واوتاوا بتخريب االجتماع 
فقط حلماية مصالح بلد ليس 
عضوا فـــي املعاهدة ويهدد 
الســـالم واالمن في املنطقة 
بامتالكه قـــدرة نووية. من 
جهته، قال كيغستون ريف 
مدير احلد من التســـلح في 
منظمة مراقبة االسلحة غير 
احلكومية املتخصصة ان هذا 
الفشل سيفاقم على االرجح 
االحباط املتزايد لدى الدول 
التي ال متتلك ســـالحا ذريا 
امـــام تباطؤ البلـــدان التي 
متلك مثل هذه االسلحة على 
التخلي عنها. ومعاهدة حظر 
االنتشار النووي التي وقعها 
190 بلدا وكيانا، دخلت حيز 

التنفيذ في 1970 وتعقد كل 
خمس سنوات مؤمتر متابعة. 
وفي مؤمتري العامني 1995 
و2000 خصوصا فشـــلت 
اطراف املعاهدة في االتفاق 

على بيان ختامي.
 وفي 2010، نص االعالن 
اخلتامي ملؤمتر املتابعة على 
عقد اجتماع في هلسنكي في 
2012 للبحث في منطقة خالية 
من السالح النووي في الشرق 
االوسط، اال ان هذا االجتماع 
لم يعقد بســـبب حتفظات 
اسرائيل. وتواجه معاهدة 
حظر االنتشار النووي ايضا 
عواقب االزمة االوكرانية التي 
ادت الى تدهور العالقات بني 
القوتني النوويتني العظميني 
الواليات املتحدة وروســـيا 
اللتـــني متتلـــكان معا اكثر 
من ثالثة آالف رأس نووي 
استراتيجي اي نحو 90% من 
االسلحة الذرية في العالم.

لم توقع على معاهدة حظر 
النووي ولكنها  االنتشـــار 
شـــاركت في املؤمتر بصفة 
مراقب للمرة االولى منذ 20 
عاما، رفضت ان يتم حتديد 
او  موعد املؤمتـــر املرتقب 
جدول اعماله وكذلك وصاية 
االمم املتحدة. وقالت مساعدة 
وزير اخلارجية االميركية 
لشؤون نزع السالح واالمن 
الدولي روز غومتيلر ليس 
هنـــاك اتفـــاق علـــى هذه 

الوثيقة.
 وبعدما انتقدت تضمني 
مشـــروع البيـــان اخلتامي 
مهلـــة نهائية عشـــوائية، 
اكدت ان مســـودة البيان ال 
تتفق مع السياسة االميركية 
املتبعـــة منذ زمن بعيد وال 
حتـــوز موافقة كل االطراف 
املعنية، في اشارة واضحة 

الى اسرائيل.
 من جهته، اعرب السفير 

نيويوركـ  أ.ف.پ: انتهى 
اجتماع للدول املوقعة على 
معاهـــدة حظر االنتشـــار 
النووي فـــي نيويورك الى 
الفشل بسبب رفض الواليات 
املتحـــدة وحلفائها مبادرة 
عربية القامة منطقة خالية 
من الســـالح النـــووي في 

الشرق االوسط.
 وبعد مفاوضات استمرت 
نحو اربعة اسابيع، اعلنت كل 
من واشنطن ولندن واوتاوا 
رفضها جزءا من مشـــروع 
البيان اخلتامي يحدد االول 
من مارس 2016 موعدا نهائيا 
لتنظيم مؤمتر حول انشاء 
منطقة خالية من الســـالح 
النووي في الشرق االوسط 
ويكلف االمـــني العام لالمم 
املتحدة بان كي مون الدفع 
التي  املبـــادرة  لتنفيذ هذه 

اطلقت في 1995.
 غير ان اســـرائيل التي 

حتذيرات من انفجار األوضاع في غزة بسبب احلصار

ڤنزويال ترفع مستوى متثيلها في فلسطني إلى سفارة
ـ وكاالت:أعلنت  عواصم 
احلكومة الڤنزويلية عن رفع 
مستوى متثيلها في فلسطني 
من مجرد ممثلية ديبلوماسية 

إلى مستوى سفارة.
وقالت ديلسي رودريغيز 
وزيرة اخلارجية الڤنزويلية 
في بيـــان لها امـــس األول 
»نعتزم رفع مستوى متثيلنا 
الديبلوماسي في فلسطني، 
إلى مستوى السفارة، وذلك 
بناء على تعليمات من رئيس 
البالد نيكـــوالس مادورو«.

وجاء هذا القرار، بعد الزيارة 
التي أجراها وزير  األخيرة 
اخلارجية الفلسطيني رياض 
املالكـــي لڤنزويال، في وقت 

سابق األسبوع اجلاري.ووفق 
وسائل إعالمية ڤنزويلية، 
فإن زيارة الوزير الفلسطيني 
للبالد، شهدت توقيع 18 اتفاق 
تعاون بني البلدين، للتعاون 
الثنائي بينهما في مجاالت 
التجارة والتعليم والطاقة 

والصحة والزراعة.
من جهـــة أخرى، حذرت 
حركة »اجلهاد اإلسالمي في 
فلســـطني« من أن استمرار 
احلصار اإلسرائيلي على قطاع 
غزة سيئول األمور النفجار 
العالم أجمع  خطير يتحمل 
تداعياته.وقال الناطق باسم 
احلركة داوود شـــهاب ـ في 
تصريح صحافي امس تعليقا 

على تقرير البنك الدولي الذي 
حذر مـــن أن اقتصاد قطاع 
غزة على حافة االنهيار ـ إن 
»هذا التقرير أحد املؤشرات 
والنتائج اخلطيرة للحصار 
املفروض علـــى قطاع غزة، 
وهذا يستدعي عدم االكتفاء 
وإصـــدار  بالتصريحـــات 
التحرك  البيانات ويتطلب 
اجلدي والفعال من أجل إنقاذ 

احملاصرين في غزة«.
كان البنـــك الدولي حذر 
في تقريـــره من أن اقتصاد 
قطاع غزة أضحى على حافة 
االنهيار بعـــد ارتفاع معدل 
البطالـــة وأصبـــح األعلى 
على مستوى العالم بسبب 

احلصار واحلروب وضعف 
احلكومة. 

إلى ان نســـبة  وأشـــار 
البطالة في قطاع غزة وصلت 
إلى 43%، وهـــي األعلى في 
العالم، في حني ارتفعت في 
صفوف الشباب إلى ما يزيد 
على 60% بحلول نهاية عام 
2014، وهو األمر الذي وصفه 

بأنه »مقلق«. 
وأضـــاف ان احلصـــار 
املســـتمر وحرب عام 2014 
تســـببا بآثـــار مدمرة على 
االقتصـــاد في غـــزة وعلى 
الناس، كما اختفت  معيشة 
الصـــادرات وتقلص قطاع 
إلى  الصناعة بنسبة تصل 

60% وأصبح االقتصاد غير 
قـــادر على الصمـــود دون 
االرتباط بالعالم اخلارجي.

ميدانيا، أصيب جنديان 
إسرائيليان، بعد إلقاء عبوة 
ناســـفة باجتاههما بالقرب 
من بلدة سلواد شرق مدينة 
رام اهلل.وقالـــت وســـائل 
إعالم إسرائيلية مختلفة إن 
جنديني أصيبـــا جراء إلقاء 
عبوة ناسفة باجتاه مجموعة 
من اجلنود اإلســـرائيليني 
بالقرب من سلواد.وأضافت 
ان العبـــوة ألقيت بالتزامن 
اندلعت في  مع مواجهـــات 
البلدة بني شبان فلسطينيني 

واجلنود اإلسرائيليني.


