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رف�ض فل�سطيني النتخاب «�إ�سرائيل»
في لجنة ت�صفية اال�ستعمار

الجي�ش العراقي يق�ضي على ع�شرات الإرهابيين و«داع�ش» تجلد �أطفال المو�صل

بوتين ي�ؤكد دعم المالكي في محاربة الإرهاب
أك��د الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين لرئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي دعم روسيا لجهود الحكومة
العراقية في تحرير أرض العراق من
اإلرهابيين .وأضاف بوتين في اتصال
هاتفي أمس الجمعة مع المالكي ،أن
نشاط المتطرفين الذين يقاتلون في
سورية انتقل عبر الحدود وبات يهدد
أمن اإلقليم بأكمله.
وفي هذا السياق ،أطلع المالكي
ال��رئ��ي��س ال���روس���ي ع��ل��ى ت��ط��ورات
الوضع العسكري والسياسي في
ال��ع��راق وال��خ��ط��وات التي اتخذتها
السلطات هناك لمكافحة الجماعات
اإلرهابية الناشطة شمال البالد.
إلى ذلك ،دعت المرجعة الدينية
في العراق العراقيين من كل الطوائف
مجددا ً الى مقاتلة جماعة «الدولة
االس�لام��ي��ة ف��ي ال��ع��راق وال��ش��ام»
(داعش) االرهابية ،معتبرة انه اذا لم
يتم طرد هذه الجماعة اإلرهابية من
العراق «فسيندم الجميع غدا».
وقال احمد الصافي ممثل آة الله
السيد علي السيستاني خالل خطبة
الجمعة في كربالء« :ان هذه الجماعة
التكفيرية ب�لاء عظيم ابتليت بها
منطقتنا» ،و«أن لم تتم مواجهتها
وطردها من العراق فسيندم الجميع
على ذلك غدا».

عجالت تابعة لهم خ�لال عمليات
عسكرية واسعة.
وقال عطا خالل مؤتمر صحافي:
إن «القوات األمنية قتلت  50عنصرا ً
م��ن تنظيم دول���ة ال��ع��راق وال��ش��ام
اإلره��اب��ي وأح��رق��ت  15عجلة في
قضاء تلعفر ف��ي محافظة نينوى
كما تم قتل  48إرهابيا ً في مناطق
مختلفة من محافظة األنبار».
وأض����اف« :أن ال��ق��وات األمنية
قتلت ستة إرهابيين آخرين وأحرقت
محملة بالعتاد شمال منطقة
عجلة ّ
ج��رف الصخر ف��ي محافظة بابل،
واعتقلت أحد المطلوبين في منطقة
البحيرات .وأش���ار إل��ى أن��ه ت��م زج
جميع المتطوعين ف��ي المؤسسة
العسكرية سواء الجيش أو الشرطة
االتحادية».

تطهر ناحية «اإلسحاقي»

ضربات جوية
في صالح الدين

وذك���رت وزارة ال��دف��اع ف��ي بيان
وجه ضربات دقيقة
أن سالح الجو ّ
ومؤثرة إلرهابيي داعش تمكن خاللها
من قتل  55مسلحا ً في قرية جواري
شمالي مدينة بلد ،كما قتل  15إرهابيا ً
بمنطقة اللطيفية بضربات جوية.
وف��ي محافظة ص�لاح الدين قال
مصدر عسكري إن قوة أمنية تمكنت
من قتل قائد المجاميع اإلرهابية في
المحافظة المدعو خالد الهاللي وهو
سعودي الجنسية.
وأحرز الجيش العراقي تقدما ً في
معاركه ضد مسلحي جماعة داعش
االره��اب��ي��ة ف��ي م��ح��اف��ظ��ات نينوى
وص�ل�اح ال��دي��ن واألن��ب��ار ودي��ال��ى.
وأش��ارت مصادر عسكرية إلى مقتل
مئات المسلحين وتطهير العديد من
المناطق ،من بينها مصفاة بيجي
النفطية.
أعلن مسؤول أمن مصفاة بيجي
النفطية ال��ع��راق��ي��ة ال��ع��ق��ي��د علي
ال��ق��ري��ش��ي أم���س تطهير المصفاة
بالكامل من اإلرهابيين بعد إحباط
ثالث هجمات للعصابات التابعة لما
يسمى تنظيم دول��ة العراق والشام
اإلرهابي والقضاء على  70إرهابيا
من أفرادها.
وقال القريشي إن القوات المسؤولة
عن حماية المصفاة تعرضت لهجوم
إره���اب���ي م���ن ع��ص��اب��ات التنظيم
اإلرهابي المذكور من ثالثة محاور في
وقت متأخر من ليل االربعاء ،مؤكدا ً
تمكن القوات األمنية من إحباط هذه
الهجمات وقتل  70إرهابيا ً بينما فر
الباقون إلى مكان مجهول.
وأكد مسؤول أمن مصفاة بيجي أن
قوات النخبة وقوات الفرقة التاسعة
في الجيش العراقي موجودون داخل
المصفاة ويسيطرون بالكامل عليها،
الفتا ً إل��ى أن األم��ور طبيعية داخل
المصفاة النفطية التي ستعاود ضخ
النفط بطاقة كاملة في وق��ت الحق
اليوم (أمس).
من جانبها ،أعلنت وزارة النفط
العراقية نيّتها اللجوء إلى القضاء
بعد قيام ع��دد من وك��االت األخبار
العالمية ببث معلومات غير دقيقة
بشأن مصفاة بيجي ،مؤكدة أن القوات
األمنية العراقية تحكم سيطرتها على
المصفاة والمنطقة ال��م��ج��اورة وال
تسمح باقتراب اإلرهابيين منها.
واستهجنت ال����وزارة ف��ي بيان
قيام وك��االت األخبار العالمية ببث

معلومات غير دقيقة حول سيطرة
العصابات اإلرهابية على أجزاء من
المصفاة م��ؤك��دة« ..أن المعلومات
التي نقلتها ال��وك��االت في التقارير
اإلخ��ب��اري��ة ل�لأي��ام ال��م��اض��ي��ة غير
صحيحة ومنافية للحقيقة والواقع
ويمكن تفسيرها بأنها تضلل وتربك
الوضع األمني كما تعطي انعكاسات
وتداعيات سلبية».
ودعت الوزارة العراقية الوكاالت
األجنبية إلى استقاء المعلومات من
مصادرها الرسمية لتكون حيادية
في نقل المعلومة ،وال سيما أن العراق
يواجه هجمة إرهابية تستدعي من
الجميع التعاطي معها بمهنية عالية
م��ج��ردة م��ن األه���واء واالن��ت��م��اءات،
مطالبة جميع وسائل اإلعالم بااللتزام
بالمعايير المهنية والمصداقية في
تعاملها مع المعلومات الواردة إليها.
وش�����ددت ال������وزارة ع��ل��ى حقها
القانوني ف��ي التعامل م��ع ك��ل من
يحاول تزييف الحقائق والتالعب
ب��ال��رأي ال��ع��ام ال��ع��راق��ي والعالمي
وتضليله ،بما يخدم مصالح معادية
للشعب والوطن.
وي���ؤك���د ع����دد م���ن اإلع�لام��ي��ي��ن
العراقيين أن العراق يعاني فوضى
ك��ب��ي��رة ج���راء التغطية اإلع�لام��ي��ة
الخاطئة لألحداث الجارية ،مشيرين
إلى وجود قنوات لها أجندات واضحة
من خالل عرض برامجها الحوارية
وأخبارها المضللة الدعائية الهادفة
ل��زع��زع��ة أم���ن المجتمع ال��ع��راق��ي
ووحدته ،وقد رفعت سلطة الطيران
المدني التابعة لوزارة النقل العراقية
دع��وى قضائية يوم االثنين الفائت
ض��د قناتي العربية وال��ع��رب��ي��ة -
الحدث لبثهما أخبارا ً كاذبة تسيء
إلى سمعة الطيران العراقي.

القضاء على عشرات
اإلرهابيين

إلى ذلك ،نفذت القوات العراقية
مجموعة من الهجمات استهدفت ما

يسمى تنظيم دولة العراق والشام
اإلرهابي في محافظات عراقية عدة،
وقضت على العشرات من عناصره
ودمرت عددا ً كبيرا من آلياته ،بينما
ل��بّ��ى آالف المواطنين العراقيين
الدعوات لالنضواء تحت لواء الجيش
العراقي في قتاله ضد اإلرهاب الذي
يضرب البالد.
وأف��اد موقع شبكة إع�لام العراق
أن ط��ي��ران الجيش ال��ع��راق��ي شن
اليوم (أم��س) ست ضربات دقيقة
اس��ت��ه��دف��ت ال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة
المسلحة أسفرت عن مقتل عدد من
المسلحين ودم��رت مركبات تابعة
لهم في بعض القرى الواقعة بين
محافظة ديالى وصالح الدين.
ونفى رئيس اللجنة األمنية في
م��ج��ل��س م��ح��اف��ظ��ة دي��ال��ى ص��ادق
الحسيني في تصريح نقله الموقع
أم��س ،األنباء التي تداولتها بعض
وس���ائ���ل اإلع��ل��ام ب��ش��أن ان��ت��ش��ار
ميليشيات في مناطق متفرقة من
بعقوبة ،الف��ت��ا ً ال��ى وج��ود تنسيق
كبير بين األجهزة األمنية وعشائر
المحافظة لحماية المناطق المستقرة
وض��م��ان ع��دم انتشار العصابات
اإلرهابية المسلحة فيها.

من جانبه ،أعلن رئيس مجلس
محافظة األنبار صباح الكرحوت أن
القوات األمنية تمكنت من استعادة
ال��س��ي��ط��رة ب��ال��ك��ام��ل ع��ل��ى منطقة
الكرابلة ،وتتجه حاليا ً إلى منطقتي
ال��رم��ان��ة وس��ع��دة لتحريرهما من
عصابات تنظيم دولة العراق والشام
اإلرهابي ،موضحا ً أن القوات األمنية
تمكنت م��ن ال��ق��ض��اء على عشرات
اإلره��اب��ي��ي��ن خ�ل�ال عملية تحرير
المنطقة .ولفت إلى أن الوضع األمني
في مناطق غرب الرمادي يتجه نحو
االستقرار.
وأفاد مصدر أمني عراقي بأن قوة
أمنية تابعة للشرطة تمكنت اليوم
(أمس) من قتل أربعة مسلحين من
التنظيم خالل اشتباكات وقعت في
القرى الشمالية لقضاء المقدادية
شمال شرق بعقوبة.
وت��خ��وض ال��ق��وات األم��ن��ي��ة في
محافظة ديالى عمليات عسكرية ضد
العصابات اإلرهابية.
ب��دوره ،أعلن الفريق قاسم عطا
المتحدث باسم القائد العام للقوات
المسلحة أن القوات العراقية قضت
على  104مسلحين في محافظات
ن��ي��ن��وى واألن���ب���ار وب��اب��ل ودم���رت

نفط العراق ي�صل �إلى «�إ�سرائيل»
رست ناقلة تحمل شحنة من خام نفط كردستان العراق المنقول
عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي ،رست في ميناء عسقالن في
فلسطين المحتلة في ساعة مبكرة من صباح أمس.
ونقلت «روسيا اليوم» عن مصادر قولها إن الناقلة «»SCF ALTAI
لم تأتِ مباشرة من ميناء جيهان التركي الذي يتم من خالله تصدير النفط
المنقول عبر خط أنابيب كردستان.
وقالت مصادر مالحية محلية وأخرى من السوق إن بيانات تتبع السفن
أظهرت أنه جرى تحميل النفط على الناقلة يونايتد إمبلم األسبوع الماضي
بميناء جيهان التركي ثم أبحرت إلى مالطا حيث نقلت شحنة النفط إلى
الناقلة « »SCF ALTAIالتي بدورها نقلتها إلى ميناء عسقالن.

ال�صراع ال�سيا�سي في الكويت
يخرج من «اللمز» �إلى العلن

خالفات هادي و�صالح
ت�شق التحالف الوطني

بعد اتخاذ اإلع�لام أحد وسائل الصراع في السياسة الكويتية،
انتقلت الخالفات واالختالفات السياسية إلى العلن بعد أن كانت
بـ«اللمز» ،وتصريحات عبر أشخاص بالوكالة ،السيما عقب اتهام
وثائق ما يسمى بـ«بالغ الكويت» التي قدمها وزير النفط السابق
الشيخ أحمد الفهد ،رئيس مجلس األم��ة السابق جاسم الخرافي
ورئيس مجلس ال���وزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح،
بالوقوف وراء جرائم الفساد وخيانة الدولة.
وبدأ األشخاص المتهمون في «البالغ» ،نفي ما نسب إليهم حيث
رحب الشيخ ناصر المحمد بلجوء الشيخ أحمد الفهد للنيابة العامة،
معلنا ً استعداده للرد على كل ما جاء في البالغ لكشف الحقيقة،
وأض��اف« :أثق في حيادية النيابة العامة وعدالة القضاء لكشف
الحقيقة».
وك��ان موكل ناصر المحمد المحامي عماد السيف ق��ال« :من
منطلق إيمان موكلي بدولة المؤسسات الدستورية وسيادة القانون
واحتراما لسلطة القضاء الكويتي العادل والنزيه ،فإن موكلي يرحب
بلجوء المبلغ إلى صرح النيابة العامة الشامخ والخصم الشريف
لكي تبسط الحقيقة كاملة أمام الشعب الكويتي».
إلى ذلك ،قال رئيس مجلس األمة «المبطل» والنائب المستقيل علي
الراشد« :في بلدي كشف الفساد يسمى فتنة ..والمواجهة تسمى
تحريضا ً ..والحق يسمى فبركة ..آه يا وطن» ،متسائال« :لماذا يا
نواب األمة ال يحاسب رئيس الوزراء عن المعلومات الخاطئة عن أن
الشريط مفبرك بعد ثبات صحته من التحكيم السويسري؟».
في غضون ذل��ك ،أص��درت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال
العام ،وجمعية الشفافية الكويتية ،ومنظمة «برلمانيون كويتيون
ضد الفساد» بيانا ً مشتركا ً أكدوا فيه ضرورة السعي لمعرفة الحقيقة
ّ
تكشف أخيرا ً من معلومات وبيانات تحمل
الموضوعية بشأن ما
تمس المال العام ،وشبهات أخرى
شبهات مرتبطة بمخالفات وجرائم ّ
تمس الدستور والقانون.
متعلقة بتعارض المصالح ،وثالثة ّ

تنذر الخالفات التي تفاقمت أخيرا ً بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وسلفه
علي عبدالله صالح بانشقاق في صفوف التحالف الوطني ،السيما مع إعالن القيادة
القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي القومي في اليمن انسحاب الحزب من أحزاب
التحالف الوطني ،المؤيدة لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه صالح.
وذكر بيان للجنة التحضيرية للمؤتمر القطري إنه يؤيد جميع الخطوات التي يقوم بها
الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأوضح البيان أن «بعض أصحاب رؤوس األم��وال أخرجوا التحالف الوطني عن
مساره ،وقاموا بإثارة الفوضى والمشاكل ووضع العراقيل أمام التسوية السياسية
ومخرجات الحوار الوطني الشامل وتوجيهات رئيس الجمهورية».
كما أعلن البيان تجميد األمين العام للحزب قاسم سالم ،وأنه سيحيل التقرير المقدم
ضده إلى المؤتمر القطري المقبل ،وذلك ألنه شارك في حملة «التحريض» ضد رئيس
الجمهورية ،بحسب البيان.
ويشغل األمين العام للحزب قاسم سالم منصب وزير السياحة في حكومة الوفاق
الوطني.
ونفى سكرتير األمين العام لحزب البعث العربي االشتراكي القومي خالد عبد سيف
انسحاب الحزب من أحزاب التحالف الوطني ،وقال»:إن البيان صدر عن شخص ولم
يصدر عن الحزب ،مشيرا ً إلى أنه ال صحة لما تناقلته وسائل اإلعالم عن االنسحاب».
وتم إعالن التحالف الوطني الديمقراطي بين حزب المؤتمر الشعبي العام
و 14حزبا ً آخر انضموا إليه في تموز  ،2008وكان حزب البعث العربي االشتراكي
القومي من أوائل األحزاب التي تحالفت مع المؤتمر.
وقال المحلل السياسي عبدالسالم محمد :بغض النظر إذا كان البيان صدر عن حزب أو
عن شخص ،ولكن من الواضح أن هناك استقطابات بين الرئيس هادي ورئيس المؤتمر
الشعبي العام في إطار الذهاب للسيطرة على حزب المؤتمر.
وتوقع محمد حدوث انشقاقات في الحزب خالل الفترة الالحقة ،والتي امتدت منذ
اندالع االحتجاجات ضد النظام السابق في .2011
وأشار إلى أن سيطرة صالح على رئاسة حزب المؤتمر ،وقيام الحزب بأعمال ال تتوافق
مع مبدأ الوفاق ،وأيضا ً تدخله في أمور الدولة هو من األسباب التي ستؤدي إلى حدوث
انشقاقات داخل الحزب.

ك��م��ا ت��م��ك��ن��ت ال���ق���وات األم��ن��ي��ة
العراقية بالتعاون مع أبناء العشائر
من تطهير ناحية «اإلسحاقي» في
محافظة ص�لاح الدين شمال غرب
العراق من إرهابيي تنظيم «دول��ة
العراق والشام» اإلرهابي.
ونقلت شبكة اإلعالم العراقي عن
وزارة الدفاع العراقية قولها في بيان
اليوم
( أم���س) «إن ق��وات��ن��ا المسلحة
البطلة من وزارتي الدفاع والداخلية
وب��ال��ت��ع��اون م��ع أب��ن��اء العشائر
الغيارى تمكنت من تطهير ناحية
االس��ح��اق��ي ف���ي م��ح��اف��ظ��ة ص�لاح
ال��دي��ن م��ن إرهابيي تنظيم «دول��ة
العراق والشام» اإلرهابي وطردهم
خارج المدينة ،وأسر البعض منهم
واالستيالء على كميات كبيرة من
األسلحة والعجالت التي تركوها
بعد أن الذوا بالفرار».
يذكر أن ناحيتي االسحاقي والعلم
وأقضية بلد والدجيل وس��ام��راء و
مناطق أخرى عدة هي تحت سيطرة
ال��ق��وات األم��ن��ي��ة ويحتشد اآلالف
من المتطوعين والجيش العراقي
والقوات األمنية في سامراء تمهيدا ً
النطالق معركة كبرى ضد تنظيم
ما يسمى «دول��ة ال��ع��راق والشام»
اإلره��اب��ي وتطهير جميع المناطق
التي يسيطر عليها.

جزية الموصل

على صعيد آخ��ر ،أك��دت مصادر
في محافظة نينوى أمس أن جماعة
«داع��ش» االرهابية فرضت الجزية
ع��ل��ى المسيحيين ف��ي ال��م��وص��ل
حتى ال يتم قتلهم أو االستيالء على
ممتلكاتهم.
وأفاد موقع «السومرية نيوز» نقالً
عن قناة العراقية في خبر عاجل أن
«عصابات داعش اإلرهابية فرضت
الجزية على المسيحيين في الموصل
حتى ال يتم قتلهم أو االستيالء على
ممتلكاتهم» .وأضافت« :أن مبالغ
الجزية تتراوح ما بين  250دوالرا
وصوال الى مبالغ كبيرة تفرض على
التجار منهم».
يأتي ذل��ك بعد ان اعلنت داعش
عن فتح « 8محاكم شرعية» موزعة
على المدارس والجوامع في الساحل
األيمن واأليسر من مدينة الموصل.
ووفقا ً لموقع «عراق القانون» قال
مركز اإلع�لام الوطني العراقي في
بيان :إن المعلومات االستخبارية
تؤكد أن هذه المحاكم ستبدأ بمحاسبة
موظفي الدولة والسياسيين وإنزال
القصاص بالمئات منهم».
وع��ل��ى صعيد م��ت��ص��ل ،أق��دم��ت
ع��ص��اب��ات «داع����ش» ع��ل��ى ج��ل��د 4
أطفال ،حيث أفادت قناة «الفرات» أن
«عصابات داعش اإلرهابية أقدمت
على جلد  4اطفال بعمر  10سنوات
 70ج��ل��دة ف��ي معسكر ال��غ��زالن��ي
بمدينة الموصل في محافظة نينوى،
من دون معرفة األسباب».

المؤتمر الذي انتخب دولة االحتالل لتقرير تصفية االستعمار!
أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استيائها
الشديد ورفضها وشجبها ترشيح وانتخاب «إسرائيل» في
منصب أحد نواب رئيس اللجنة الرابعة لتصفية االستعمار
التابعة لألمم المتحدة.
واعتبرت الوزارة هذا التصويت تشجيعا ً لـ «إسرائيل»
على مزيد م��ن االنتهاكات والتنكيل بالشعب وغطاء
لالستمرار في االحتالل واالستيطان والتنكيل بالشعب
الفلسطيني ،في حين أن المطلوب من المجتمع الدولي
محاسبة «إس��رائ��ي��ل» على جرائمها وممارساتها ضد
الشعب الفلسطيني األعزل.
وطلبت ال��وزارة من المجموعة العربية الطعن على
ترشيح «إسرائيل» بعد أن رفضت المجموعة األوروبية
سحب ترشيحها ،وذ ّك���رت المجموعة العربية بسجل
«إسرائيل» السلبي في التصويت ضد ق��رارات اللجنة
الرابعة لتصفية االستعمار.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن «هذا التصويت
بمثابة انهيار لألخالق والقيم األممية ،وتكريس الزدواجية
المعايير في التعامل مع القضايا الدولية» ،وطالبت
بمراجعة جدية لهذا الموضوع من قبل الجميع في األمم
المتحدة.
كما أعربت الوزارة عن أسفها الشديد لموقف الدول التي

ص ّوتت لصالح هذا الترشيح ،مشيرة إلى أنها ستعمل
على معرفة من هي هذه الدول التي تجرأت على مخالفة
مبادئها ،ومبادئ القانون الدولي ،ووضع قوائم هذه الدول
أمام مواطنيها.
وكانت «إسرائيل» قد فازت بمنصب نائب رئيس اللجنة
الرابعة في الجمعية العامة لألمم المتحدة المعنية
بمناهضة االستعمار ،وقد حصل المرشح «اإلسرائيلي»
على تأييد  74صوتا من مجموع .159
وفي هذا االط��ار ،قال األمين العام للمبادرة الوطنية
الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن القرار ج��اء بشكل
مفاجئ ،معتبرا ً أنه يشكل فضيحة كبرى لألمم المتحدة
وال��دول األوروبية التي تزعم أنها تتبنى السالم وإنهاء
االحتالل ،كما يمثل ازدواجية في المواقف ،وال يمكن تبريره
من أي ناحية سياسية أو أخالقية.
وأضاف البرغوثي للـ «جزيرة» أن «إسرائيل» تمارس
احتالال ً تح ّول إلى نظام فصل عنصري ،كما أن سجلها
مليء باالنتهاكات في حق الشعب الفلسطيني والشعوب
العربية.
وأك���د أن أي م��راه��ن��ة على ال��س�لام م��ع «إس��رائ��ي��ل»
باءت بالفشل ،وستفشل في المستقبل ،وال طريق أمام
الفلسطينيين إال طريق الكفاح والنضال إلنهاء االحتالل.

المخطوفون الثالثة...
�سخريات فل�سطينية وهلع «�إ�سرائيلي»
ّ
بغض النظر عن البُعد العسكري
الخطر لحادثة اختفاء المستوطنين
الثالثة ،في الخليل األسبوع الماضي،
ّ
وبغض النظر عن توظيف سلطات
االح��ت�لال لها لتكثيف اعتداءاتها
على الفلسطينيين والتنكيل بهم،
فإن الحدث في حد ذات��ه بات محل
سخرية الفلسطينيين على مواقع
التواصل االجتماعي ،يقابلها هلع
«إس��رائ��ي��ل��ي» ورغ��ب��ة جامحة في
معرفة أية تفاصيل تدل على مكان
وجودهم ،أو تسهل تحديد مصيرهم.
الناطقباسمالجيش«اإلسرائيلي»
أفيخاي أدرع��ي ،على رغ��م منصبه
العسكري الحساس وطالقته في
ت��ح��دث وك��ت��اب��ة ال��ل��غ��ة العربية،
فإنه وقع في فخاخ ناشطي مواقع
فلسطينيّي التواصل االجتماعي ،
الذين جعلوا من محادثات هزلية له
ّ
محط سخرية الكثيرين.
إح��دى تلك المحادثات كانت مع
شاب يحمل اسم سراج الوشاحي،
ال���ش���اب ي��س��أل أدرع�����ي بمنتهي
البساطة :ه��ل تريد معرفة مكان
الشبان الثالثة؟ ،ير ّد األخير برغبة
ش��دي��دة :نعم أري��د .ي��رد الوشاحي
ّ
سيدل أدرع��ي على مكانهم في
أن��ه
حال وافق على شروطه ،وهي بعض
الشروط الهزلية ،وربما الخيالية،
إذ يطلب الشاب ثالثة ماليين دوالر،

وس��ي��ارة ف��اره��ة ،وتصريح دخ��ول
وإقامة إلى حيفا مدته شهر.

وأنشر المحادثة ،أما المستوطنون
فهم في ..وينقصهم وجودك معهم».

باب الحارة

فيديو أدرعي

ف��������ورا ً ي����واف����ق ال���م���س���ؤول
«اإلسرائيلي» من دون ت��ردد ،ليرد
عليه ال��وش��اح��ي« :المخطوفون
م��وج��ودون ف��ي ح���ارة الضبع مع
العكيد (القبضاي) أبو شهاب ،الذي
سلمهم ليل أول من أمس ،إلى رجال
أب��و ح��س��ن» ،ف��ي محاكاة ألح��داث
مسلسل «الحارة» السوري الشهير،
وي��ن��ه��ي ال��ش��اب جملته بضحكة
طويلة.
م��وق��ف آخ��ر م��ع أدرع���ي نفسه،
الذي بدا أكثر تحفظا ً تلك المرة ،ولم
يرد على المحادثة من المرة األولى.
ال��ش��اب ال���ذي ح��م��ل اس���م ش��ادي
خطيب وضع شرطا ً غير المكافأة
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ليدله على مكان
المخطوفين ،ليرد عليه ادرعي« :إذا
كنت جادا ً ستكون لك مكافأة كبيرة،
ولكن ما هو شرطك؟» .فيقول الشاب:
«أوال ً أجبني :لماذا يسمى المستوطن
مستوطناً؟ ألن��ه استوطن بلدنا
وأرضنا» .يرد ادرعي« :نعم كالمك
سليم ،اآلن أجبني أي��ن مكانهم،
ول��ك مكافأة كبيرة» .ي��رد خطيب
عليه« :اآلن بما أنك اعترفت بسرقة
أراضينا أيها الحقير سوف أفضحكم

تتواصل حملة السخرية على
المسؤول «اإلسرائيلي» ،الذي نشر
فيديو قال فيه ،إنه لن يرد على تلك
المحادثات «الصبيانية» .يدخل
ش��اب آخ��ر اسمه محمد عبدو قائالً
ل��ه« :سيد ادرع���ي أن��ا أع��رف مكان
المخطوفين ،بما أنك نشرت فيديو
أعلنت فيه عدم ردك على كل حركاتنا
الصبيانية ،ف��أن��ا أق���ول ل��ك راح��ت
عليك».
ي����رد أدرع������ي« :ن���ع���م ح��رك��ات
صبيانية ،تريد أن تقول لي ،ابحث
في حارة الضبع عند أبو شهاب أو
إنهم قاموا بتهريبهم بمساعدة أبو
النار» ،وجميعهم شخصيات درامية
من مسلسل باب الحارة.
ليرد عبدو عليه مؤكدا ً أنه يعرف
مكانهم وأن��ه ج��دي ،أدرع��ي يجيبه
قائالً« :أخبرني إذا ً أين هم ،ولك ما
ش��ئ��ت» .يباغته ال��ش��اب بسخرية
جديدة مستخدما ً أيضا ً شخصيات
باب الحارة ،قائالً« :أخذتهم الداية أم
زكي عند أبو صياح في حارة الماوي،
وأم جوزيف تهين كرامتهم اآلن»،
ويختتم جملته بضحكة عريضة.

الرئي�س التون�سي يدعو �إلى دعم الجي�ش في مواجهة الإرهاب
دعا الرئيس التونسي منصف المرزوقي إلى
تطوير إمكانات المؤسسة العسكرية وتوفير
ك��ل المتطلبات التي تساعدها على مواجهة
خطري اإلره��اب والتهريب ،بينما دعت حركة
النهضة إلى التوافق بين األحزاب حول شخصية
وطنية لرئاسة تونس ،وإل��ى تشكيل حكومة
وحدة وطنية بعد االنتخابات المقبلة ،فيما حذر
رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن
جعفر ،من استياء التونسيين من السياسة ،وما
قد يترتب عنه من امتناع عن التصويت خالل

االنتخابات العامة المقبلة المقررة نهاية السنة.
وكان المرزوقي قد دعا إلى تطوير إمكانات
المؤسسة العسكرية وتوفير كل المتطلبات
التي تساعدها على مواجهة خطري اإلره��اب
والتهريب ،و قال المرزوقي في كلمته بمناسبة
ال��ذك��رى الـ 58لتأسيس ال��ج��ي��ش« :نعيش
اليوم ،أوضاعا ً أمنية واجتماعية واقتصادية
صعبة ،بفعل التحوالت الحاصلة في الداخل
وف��ي المنطقة ،وم��ا ترتب عليها من تحديات.
ولعل أبرزها تلك التي تهدد أمن بالدنا في هذه

المرحلة الدقيقة من حيث الحجم والنوعية«.
المنظمة فضالً
ّ
وهي اإلرهاب والتهريب والجريمة
عن ظاهرتي الفقر والبطالة.
وأوضح :أن «مواجهة هذه المخاطر والظواهر
والتغلب عليها لحماية مكاسب ال��ث��ورة من
تبعاتها لن يكون إال بإرساء منوال تنموي بديل
وش��ام��ل ،كفيل ببناء مجتمع مدني متماسك،
ون��اه��ض بنفسه ،ودول���ة دي��م��ق��راط��ي��ة آخ��ذة
بأسباب العدل والعمران ،وضامنة لعوامل األمن
واالستقرا».

العالقات المغربية  -الفرن�سية نحو مزيد من الفتور
استدعت ال��رب��اط السفير الفرنسي لديها
احتجاجا على زيارة معارض مغربي لجنرال
سابق يعالج في مستشفى في باريس وتركه
رسالة تتهمه بالفساد وقتل اآلالف.
وذكرت وكالة أنباء المغرب العربي (ماب)
أن رئيس جهاز مكافحة االستخبارات محمد
ياسين المنصوري استقبل السفير الفرنسي في
الرباط شارل فري ،وعبّر له عن «استياء المملكة
الشديد إثر االعتداء المعنوي الذي وقع ضحيته
الجنرال عبد العزيز بناني (الرجل الثاني في
الجيش المغربي سابقا) أول من أمس في غرفته
بالمستشفى الباريسي فال دو غراس».
ب��دوره��ا ،أف��ادت مصادر ب��أن سفير المغرب
في باريس قدم احتجاجا ً لدى وزارة الخارجية

الفرنسية على الواقعة.
وكان الضابط السابق في الجيش والمعارض
المغربي مصطفي أدي��ب قد أعلن في صفحته
على موقع فيسبوك «إنه ذهب الى المستشفى
األرب��ع��اء  18ح��زي��ران وت��رك رسالة للجنرال
بناني يصفه فيها بأنه «مجرم» مضيفا ً أنه قاله
في الرسالة «أنت قتلت آالف األبرياء وسرقت
األموال المغربية».
وكان أديب ُعزل من الجيش وقضى أكثر من
عامين في السجن أوائل العقد األول من القرن
الحالي بعد أن بعث برسالة إلى الملك يندد فيها
بالفساد في الجيش المغربي.
ومنذ مدة تشهد العالقات بين البلدين فتورا ً
إث��ر تفتيش وزي��ر الخارجية المغربي صالح

الدين مزوار في مطار شارل ديغول في باريس
آواخ���ر آذار الماضي رغ��م تمتعه بالحصانة
الدبلوماسية.
وفي شباط الماضي ،طالب المغربيون فرنسا
باالعتذار عن تصريحات منسوبة لسفيرها في
واشنطن فرانسوا ديالتر قال فيها :إن المغرب
كـ»عشيقة ننام معها كل ليلة من دون أن نكون
مولعين بها ،لكن يجب الدفاع عنها».
وفي الشهر نفسه ،استدعت الرباط السفير
الفرنسي إل��ى مقر وزارة الخارجية وأبلغته
توجه الشرطة الفرنسية إلى
احتجاجها على
ّ
ال��س��ف��ارة المغربية ف��ي ب��اري��س ف��ي محاولة
الستجواب رئيس المخابرات المغربية بشأن
مزاعم تتهمه بممارسة التعذيب.

