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عربيات

«التنظيم» يقتل قياديين لم�سلحي الفلوجة لرف�ضهم بيعة البغدادي

الآالف ينزحون من المعارك في مدينة عمران

المالكي :ال يمكن �أن تكون �أربيل مقر ًا لـ «داع�ش»

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي ،أمس ،أنه «قد تم تشخيص
األطراف الداخلية والخارجية التي
تقف وراء ال��م��ؤام��رة التي حصلت
في العراق ،مشيرا ً إلى انه ال يمكن
السكوت أن تكون أرب��ي��ل م��ق��را ً لـ»
داعش» والقاعدة والبعث».
وقال المالكي في كلمته األسبوعية
»:إن وح��دة ال��ع��راق ه��دف ال يمكن
ال��ت��ن��ازل ع��ن��ه وس��ي��ادة ال��ع��راق ال
يمكن أن تدنس من أي جهة» ،مبينا ً
أن «ما حصل كان الضارة النافعة
وتحفيز للوعي ولفت نظر الذين
أصابهم عدم الوضوح» .وأض��اف:
«أن ما حصل كان حاسما ً ولم يعد
هناك ع��ذر لمعتذر وال مجال لمن
يريد أن يضع رأسه في الرمال لكي
الي���رى الحقيقة» ،م��ش��ي��را ً ال��ى أن
«الواقع الحالي يحتاج موقفا ً صارما ً
وحازما ً الستعادة األوضاع العامة
السابقة».
وبين أنه «لم يعد هناك ما يُخفى
على العراقيين ح��ول المتواطئين
والمتخاذلين والمتآمرين» ،مضيفا ً
«ش� ّ
�خ��ص��ن��ا األط������راف ال��داخ��ل��ي��ة
والخارجية التي تقف وراء المؤامرة
والخدعة التي حصلت في العراق،
ولن تمر الخدعة والمؤامرة من دون
محاسبة».
وت��اب��ع المالكي« :جيشنا ال��ذي
أص��ي��ب ب��ال��ن��ك��س��ة اس��ت��ع��اد زم��ام
المبادرة بعد سيطرته على العديد
من المناطق ،ولن نقف إال عند آخر
نقطة تطهّر من ال��ع��راق» .وأوض��ح
«ال��وح��دة الوطنية تماسكت بين
األط���راف إال بعض المشاركين في
المؤامرة» ،مبينا ً أن «المشاركين
في المؤامرة يتحدثون عن التقسيم
بعيدا ً عن الدستور».
وأشار المالكي إلى أن «هناك بروز
لقيادات على أس��اس وح��دة البالد
والحيلولة دون تقسيمها» .وقال:
«إن التقسيم أصبح لغة البعض
اليومية من دون حياء».
وأکد رئیس ال��وزراء العراقي أنه
«ال يمكن السكوت أن تكون أربيل
مقرا ً
لـ «داع��ش» والقاعدة والبعث».
مشددا ً علی أن المحافظات ستطهر
واحدة تلو األخرى.
وك��ان رئيس «إقليم كردستان»
وجه
العراق مسعود البارزاني قد ّ
رسالة مطولة ومفتوحة سرد فيها
ام��ت��ع��اض األك�����راد م��ن س��ي��اس��ات

عناصر من داعش
المالكي ،وق���ال« :إن بقاء العراق
بلدا ً موحدا ً سيظل مرهونا بتأمين
مصالح مكوناته ،ومعافاة الحياة
ال��س��ي��اس��ي��ة ،وت��ك��ري��س ش��رع��ي��ة
السلطات وفق تعبيره».
وجهها
وف���ي رس��ال��ت��ه  -ال��ت��ي ّ
للشعب ال��ع��راق��ي وق���واه الوطنية

أول من أم��س ،لفت ال��ب��ارزان��ي الى
انه»يتعذر تحقيق ذل��ك م��ن دون
استكمال بناء أسس الدولة المدنية
الديمقراطية ،وإق��ام��ة مؤسساتها
ال��دس��ت��وري��ة ،وت��ك��ري��س شرعية
سلطاتها والحفاظ على استقالليتها،
بمعزل عن أي تشوهات تلحق بها».

واعتبر أن «حكم المالكي كان
عامل شؤم واستمراره تجزئة للبالد،
متهما ً الحكومة المنتهية واليتها
بإغفال متعمد لجدية المخاطر وما
تتطلبه من حل سياسي جذري ،بل
كان التصرف عكس المطلوب تماماً،
وش��دد على ض��رورة وض��ع اآلليات

طيران النظام اليمني يق�صف مواقع الحوثيين
التي تحول دون االنفراد بالسلطة ،أو
حرفها نحو التسلط والدكتاتورية،
بحسب قوله».
داعش يقتل قياديين من الفلوجة
على صعيد آخ��ر ،كشف مجلس
محافظة األن��ب��ار ع��ن إق���دام تنظيم
داع��ش على قتل ع��دد م��ن قياديي
الفصائل المسلحة بسبب رفضهم
ت��ق��دي��م ال��ب��ي��ع��ة ل��زع��ي��م��ه أب���و بكر
البغدادي خالل اجتماع لهم عقد في
الفلوجة.
ونقل موقع «عراق القانون» عن
نائب رئيس مجلس محافظة األنبار
فالح العيساوي ،قوله في تصريح
صحافي :إن «تنظيم داع��ش أقدم
على قتل عدد من قياديي الفصائل
المسلحة بسبب رف��ض��ه��م تقديم
البيعة للمسؤول التنظيم أب��و بكر
البغدادي خالل اجتماع لهم عقد في
الفلوجة اول من أمس» ،مشيرا ً إلى
أن «مقتل قادة الفصائل المسلحة أثار
احتقانا ً كبيرا ً في مدينة الفلوجة».
ودع����ا ال��ع��ي��س��اوي ال��ح��ك��وم��ة
العراقية إلى «استغالل هذه الفرصة
والتحالف مع الفصائل المسلحة في
األنبار من أجل طرد تنظيم داعش من
العراق» ،الفتا ً إلى أنه «أبلغ الجانب
األميركي قبل أيام بضرورة التدخل
لشن ض��رب��ات ج��وي��ة على معاقل
تنظيم داعش».
من جهته ،كشف محافظ نينوى
اثيل النجيفي ،أم��س ،ع��ن اعتقال
عناصر تنظيم «داع��ش» االرهابي
في الموصل قائد القوات الخاصة
في النظام السابق وعضو القيادة
القطرية لحزب البعث المنحل.
وأف��اد النجيفي ،أن «اإلع�لان عن
ق��ي��ام دول���ة ال��خ�لاف��ة ف��ي الموصل
األسبوع الماضي أث��ار استياء أهل
المنطقة ،وه��ذا ربما دف��ع الجماعة
الت��خ��اذ خطوة استباقية لبتر أي
ب���وادر للمقاومة» ،مشيرا إل��ى أن
«حملة اعتقاالت نفذها «داع��ش»
بحق الضباط السابقين».
على صعيد آخر ،عثرت الشرطة
العراقية أمس على  53جثة مجهولة
الهوية داخل أحد البساتين الواقعة
ب��ال��ق��رب م��ن م��دي��ن��ة ال��ح��ل��ة مركز
محافظة بابل جنوبي بغداد.
وأفادت مصادر أمنية أن «جميع
الجثث هي لرجال مجهولي الهوية
قضوا بطلقات نارية بالرأس والصدر
وال تزال أيديهم مقيدة إلى الخلف».

المنامة تحقق مع الأمين العام لجمعية الوفاق المعار�ضة

�أميركا� :إبعاد مالون�سكي من البحرين �إهانة لأوباما
أث��ارت قضية إبعاد مساعد وزير
الخارجية األميركي للديمقراطية
وح��ق��وق اإلن��س��ان والعمل توماس
م��ال��ون��س��ك��ي ،م��وج�� ًة م��ن الغضب
وال��س��خ��ط ف��ي األروق����ة السياسية
األم��ي��رك��ي��ة ،وخ���ص���وص���ا ً وزارة
الخارجية والكونغرس.
ولتسليط ال��ض��وء ع��ل��ى ردود
األفعال تلك ،أجرت وكالة «البحرين
اليوم» مقابلة مع حسين عبدالله،
الرئيس التنفيذي لمنظمة «أميركيون
من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان
والديمقراطية في البحرين».
وحول ر ّد الفعل األميركي األولي
ق��ال عبد الله« :لقد فوجئت وزارة
الخارجية األميركية بالقرار الذي ال
سابقة له في عالقات أميركا بدول
الخليج العربية» ،مشيرا ً إل��ى أن
مالونسكي هو ممثل اإلدارة األميركية،
وط��رده يمثل إهانة للرئيس أوباما
شخص ّياً.
من جهة أخ��رى ،حققت المباحث
البحرينية أم��س م��ع الشيخ علي
سلمان األمين العام لجمعية الوفاق
الوطني اإلسالمية ،وذلك بعد لقائه
مع مسؤول أميركي اعتبرته السلطات
البحرينية شخصا ً «غير مرحب به»
بعد اللقاء.

ومثل الشيخ سلمان ومعاونه
السياسي ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق خليل
المرزوق بشكل منفصل أمام المباحث
التي لم تحدد سبب االستدعاء ،فيما
نشرت صفحة جمعية الوفاق على

موقع فيسبوك ص��ورة للشيخ علي
سلمان مع محاميه أمام مبنى إدارة
المباحث.
وف�����ي وق�����ت الح������ق ،أص�����درت
جميعة الوفاق بيانا ً أك��دت فيه أن

السفير األميركي خالل اجتماعه بالمعارضة البحرينية

توجه �أردني ر�سمي لحظر جماعة الإخوان
ُّ
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
لم تستبعد مصادر أردنية أن يحذو األردن حذو مصر
وال��س��ع��ودي��ة واإلم�����ارات بحظر جماعة إخ���وان األردن
واعتبارهم «جماعة إرهابية» ،بما يعنيه ذلك من إغالق
مقاراتها ومصادرة ممتلكاتها.
ونقلت شبكة ال��وق��ائ��ع اإلخ��ب��اري��ة ع��ن م��ص��ادر بأن
المسؤولين األردنيين وعلى رأسهم الملك األردني عبدالله
الثاني غاضبون من وقوف اإلخ��وان وراء محاولة إشعال
الفتنة بين األردنيين من أصول فلسطينية وبقية األردنيين.
وكانت تسريبات قد أشارت إلى أن الملك األردن��ي اتهم
اإلخ��وان بأنها الحاضنة للجماعات التكفيرية في األردن،
وذلك عقب لقاء له برؤساء العشائر أخيراً.
ووفق مراقبين ،فإن تصريح الملك عبدالله الثاني ،يعني
الصدام
أن تجربة اعتماد الحوار مع اإلسالميين وتج ّنب ِّ
معهم ،قد فقدت آخر معاقلها في المنطقة العربية ،وأن
المواجهة ربما تكون َ
الخيار األقرب.
يشار إلى أن النظام األردني تغاضى عن أخطاء اإلخوان
(الكثيرة) وبينها والؤهم للتنظيم الدولي وتغليب مصلحته
على المصلحة األردنية ،ودفع باتجاه اشراكهم في الحياة
السياسية ،لكن ذلك لم يغيّر شيئا ً يذكر من طبيعتهم التي
تبحث عن السيطرة واالحتواء.
وكانت السلطة قد أساءها موقف اإلخ��وان من قانون
اإلرهاب ،الذي أقره البرلمان األردني في نيسان الماضي،
حيث أصدر حزب جبهة العمل اإلسالمي ،الواجهة السياسية
لإلخون بيانا ً انتقد فيه «التوسع في ح��االت التجريم

والتشدد في العقوبات وبروز الدوافع السياسية» أكثر من
الجوانب الجنائية العقابية ضمن نصوص القانون.
واعتبر المراقبون أن هدف البيان اإلخواني البحث عن
تبريرات أو غطاء لمجموعات متشددة ب��األردن وخارجه،
وهو ما يتناقض مع أمنه القومي .وال يغيب عن ذهن الملك
قطعاً ،التعزية التي قدمها قياديو الجماعة بمسؤول تنظيم
القاعدة األسبق أبي مصعب ال��زرق��اوي« ،رغ��م عفوه (أي
الملك) عنهم».
وكان العاهل األردني قد أصدر في  30من أيلول 2006
عفوا ً خاصا ً عن النائبين اإلخوانيين علي أبو السكر ،ومحمد
أبو فارس ،بعد أن صدر عليهما حكم بالسجن على خلفية
تقديمهما التعازي بـ»الزرقاوي» الذي ُقتل بغارة أميركية في
العراق ،والمتهم بالتخطيط لتفجيرات فنادق في ع ّمان عام
 ،2005والتي أودت بحياة  53شخصا ً وأصابت العشرات.
وسبق أن حاول إخوان األردن تحريك الشارع األردني
مرات لكنهم فشلوا ،سواء تحت غطاء المطالب االجتماعية،
أوالسياسية المتعلقة باالنتخابات والقانون االنتخابي،
وحين باءت محاوالتهم بالفشل بدأوا يراجعون أسلوبهم
وأصبحوا يتحدثون عن أن التصعيد لم يكن المقصود به
المؤسسة الملكية وإنما الحكومة ،كما صدر على لسان
قياديين مثل حمزة منصور وزكي بني أرشيد اللذين أكدا أن
الجماعة «ما زالت ملتزمة بسقفها وهو إصالح النظام ،ولم
نتبنّ أو نتحول نحو شعار إسقاط النظام» ،في إشارة إلى
أن إخوان األردن لن يسلكوا سلوك ثورات ما يسمى «الربيع
العربي» في إسقاط األنظمة.

«االستجواب كان حول لقاء سلمان
مع مساعد وزير الخارجية األميركي
لشؤون العمال وحقوق اإلنسان توم
مالينوسكي ووف��د أميركي رفيع».
وبحسب البيان «منع المحامون

ال��ذي��ن ح��ض��روا م��ع األم��ي��ن ال��ع��ام
للوفاق من حضور االستجواب» ،فيما
«تركز التحقيق حول لقاء المعارضة
بمساعد وزي��ر الخارجية األميركية
واألوض��اع السياسية في البحرين
والمنطقة».
وفي السياق ،اعتبر فاضل عباس
األم��ي��ن ال��ع��ال��م لجمعية التجمع
الوطني الديمقراطي البحرينية أن
طرد مساعد وزير الخارجية االميركي
توم مالينوسكي من البحرين كانت
له صيغة إعالمية أكثر منه تطبيقا ً
على أرض الواقع  .وق��ال عباس إن
مساعد وزي��ر الخارجية األميركي
ب��ق��ي ف��ي ال��ب��ح��ري��ن ح��ت��ى ال��ف��ت��رة
المقررة ثم غ��ادر البالد ولذلك فإن
ط���رده م��ن قبل الحكومة ك��ان��ت له
صبغة إعالمية أكثر منه تطبيقا ً على
األرض .وأض��اف إن ه��ذا المسؤول
األميركي لم يكن يحمل معه مشروعا ً
لمصلحة الشعب البحريني ،بل حمل
مشروعا ً مبتورا ً ب��األس��اس .مؤكدا ً
أن هذا المشروع األميركي يعتقد أن
الحكومة المنتخبة والقضايا الكثيرة
التي تطرحها المعارضة خارجة عن
سياق المنطقة وال يمكن تحقيقها في
الوقت الراهن .

ال�سب�سي يدعو �إلى ت�أجيل
انتخابات الرئا�سة في تون�س
دع��ا رئيس ح��زب حركة ن��داء تونس قائد السبسي إل��ى تأجيل
االنتخابات الرئاسية حتى يتمكن أربعة ماليين ناخب من تسجيل
أنفسهم للمشاركة في االنتخابات .واتهم السبسي حركة النهضة
بـ«محاولة تهميش» االستحقاق المقبل ،في وقت تم تسجيل  104آالف
ناخب إلى حد اآلن ،بينما أجل حزب المؤتمر الحسم في مسألة ترشيح
المنصف المرزوقي للرئاسة.
واعتبر السبسي في مؤتمر صحافي أن االنتخابات لن تكون ممثلة
لكل التونسيين اذا تواصل المسار االنتخابي على ما هو عليه ،مشيرا ً
الى أنه لن يكون هناك فرق بين إجراء االنتخابات الرئاسية مثالً في
نهاية شهر كانون األول  2014أو في منتصف آذار .2015
وقال مسؤول حزب حركة نداء تونس والمرشح للرئاسة الباجي
قائد السبسي إن «الجهود التي يبذلها األمين العام لحركة النهضة
راشد الغنوشي من أجل تمرير مبادرته بترشيح رئيس توافقي هي
محاولة لتهميش االنتخابات الرئاسية وإفقادها قيمتها» ،الفتا ً إلى
أن «تونس الديمقراطية يجب أن يحكمها رئيس قوي يحمل مشروعا ً
سياسيا ً يستجيب لتطلعات التونسيين ويعيد لمؤسسات الدولة،
هيبتها بعد أن تراجعت خالل السنوات الثالث الماضية.
ونفى قائد السبسي في تصريح صحافي أي نية لحزبه في
التحالف مع «النهضة»في االنتخابات ،مالحظا ً أن «نداء تونس يتبنى
مشروعا ً سياسيا ً وتنمويا ً وطنيا ً وخيارات وتوجهات تتناقض تماما ً
مع مشروع النهضة اإلسالمي».

الجيش اليمني يستعين بالتكفيريين والقبائل
شنّ الطيران الحربي اليمني فجر أمس غارات كثيفة
على مواقع سيطر عليها الحوثيون أول من أمس في مدينة
عمران شمال اليمن.
واستهدفت ال��غ��ارات تجمعات للحوثيين في مبان
حكومية عدة سيطروا عليها ومواقع جبلية عسكرية،
وأسلحة ثقيلة كانوا يقومون بنقلها باتجاه منطقة ريده
شماالً ،بحسب ما ذكرت مصادر عسكرية .وتقدّر أعداد
القتلى بالمئات في صفوف الحوثيين وق��وات الجيش
والقبائل التي تسانده خالل معارك الثالثاء وهي األعنف
منذ اندالع المواجهات قبل أسابيع عدة.
وعاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى البالد
بعد زي��ارة سريعة إل��ى السعودية استمرت لساعات،
ناقش خاللها مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد
العزيز تطورات األوضاع األمنية في اليمن.
وقالت منظمات اإلغ��اث��ة وال��ه�لال األحمر اليمني إن
األوض��اع االنسانية بالغة الخطورة في مدينة عمران
التي نزح منها عشرة آالف أسرة هربا من أعمال القتال.
ولم تتمكن األطقم الطبية ومنظمات اإلغاثة من ممارسة
مهماتها داخل المدينة ،حيث ما تزال جثث القتلى متناثرة
في الشوارع مع استمرار بعض االشتباكات المتقطعة بين
المسلحين الحوثيين ومسلحين قبليين واستمرار الغارات
الجوية.

ويعتقد أن خمسة آالف عائلة أخرى ال تزال عالقة داخل
المدينة ،الواقعة على بعد  50كلم من العاصمة صنعاء،
بعدما سيطر المتمردون على مناطق عديدة .وقد اندلعت
المعارك الحالية األسبوع الماضي ،بعد خرق وقف إلطالق
النار استمر أقل من أسبوعين بين قوات الجيش والمقاتلين
الحوثيين.
وح ّملت اللجنة األمنية العليا في اليمن المسلحين
الحوثيين وقادتهم ما وصفتها بالمسؤولية القانونية
واألخالقية والعسكرية لكل ما سيترتب على خرقهم التفاق
مع اللجنة الرئاسية ،كان يقضي بتسليم مقر اللواء 310
مدرع للشرطة العسكرية مقابل خروج آمن لقائد اللواء
والضباط والجنود .كذلك حملتهم المسؤولية الكاملة عن
حياة قائد اللواء  310اللواء حميد القشيبي.
واتهمت اللجنة الحوثيين بعدم التزام االتفاق واقتحام
مقر اللواء وارتكاب ما وصفتها باألعمال المروعة وقتل عدد
كبير من الضباط والجنود.
ودخل المتمردون الحوثيون في مواجهات مع الحكومة
أكثر من مرة خالل األع��وام العشرة الماضية ،مطالبين
باستقاللية أوسع في معاقلهم بأقصى شمال البالد.
وف��ي شهر شباط سيطر الحوثيون على مناطق في
محافظة عمران بعد معارك خلفت  150قتيالً ،بينما قتل
 120آخرون في أعمال عنف أخرى في شهر حزيران.

عنا�صر ال�شر ت�سربت �إلينا تحت ب�صره

حفتر« :الناتو» �سبب م�صائب ليبيا
أكد اللواء الليبي المتقاعد خليفة
حفتر َّ
أن عملية الكرامة سوف تستمر
حتى تأسيس ديمقراطية حقيقية في
ليبيا ،وأعلن رفضه اللجوء لحلف
«الناتو» الذي يراه سبب المصائب
التي حلّت بالبالد .في وقت أكد مصدر
أمني رفيع أن خطة ضبط األمن في
العاصمة طرابلس تسير بشكل جيد.
وق��ال حفتر خالل ح��وار صحافي
بشأن اللجوء إلى حلف الناتو« :بما
أن ليبيا ما زالت ،حسب قرار مجلس
األم��ن ،تحت البند السابع بالنسبة
للشرعية ،ف���إن ال��ج��ي��ش الوطني
الليبي صاحب الشرعية الحقيقية
الوحيدة في البالد ،أما «الناتو» فكيف
نلجأ إليه وهو سبب المصائب التي

حلّت بنا ،هو والمجلس االنتقالي
الشعب فيه وفي رجاله،
الذي ُخدِعَ
ُ
وأح��ض��ر«ال��ن��ات��و» إل��ى عُ ��ق��ر دارن���ا،
وتس ّربت إلينا ،وتحت بصره عناصر
الشر من كل مكان ،وتد ّفقت األسلحة
إليهم أي��ض�ا ً تحت سمعه وبصره
ومراقبته».
وأوض��ح أن «عملية الكرامة لن
تتوقف ولن نتهاون في استئصالهم
ح��ف��اظ��ا ً ع��ل��ى أرواح الليبيين،
وال��وص��ول إل��ى األه���داف التي قمنا
من أجلها ،وهي إنهاء حالة الفوضى
ومظاهر اإلره��اب في ليبيا ،وإع��ادة
بناء ال��ق��وات المسلّحة ومساعدة
مؤسسات الدولة المدنية ،للقيام
َّ
بواجباتها لصالح المواطن الليبي،

وتأسيس نظام ديمقراطي حقيقي
يرتضيه الليبيون» .م��ش��ي��را ً إلى
أن «تنظيم أنصار الشريعة حاول
اغتياله ،لكنه أب��دى ثقته في إتمام
ما بدأه بنجاح ،وأن مثل هذه األعمال
اإلرهابية القذرة لن ترهبه».
وب��ش��أن التهدئة والمصالحة،
أوضح حفتر« :هؤالء ال عهد لهم وال
أم��ان معهم ،ولن يكون بيننا وبين
هذه الجماعات اتفاق أو تهدئة ،فإما
أنْ يخرجوا من ليبيا أو يدفنوا فيها،
وعلى ذلك سيستمر قتالهم ،والحوار
معهم م��رف��وض ت��م��ام�ا ً إال بعد أن
يضعوا السالح ويسلموه للجيش
الوطني الليبي ،وكذلك معسكراتهم
والمزارع التي تؤويهم».

«التعاون الإ�سالمي» يجتمعون اليوم
لبحث العدوان على �شعب فل�سطين
يبحث وزراء خ��ارج��ي��ة منظمة
التعاون اإلسالمي في اجتماع اللجنة
التنفيذية االستثنائي الموسع ،الذي
يعقد ال��ي��وم ف��ي مدينة ج��دة ،خطة
التحرك الفوري في األم��م المتحدة،
خ��ص��وص �ا ً مجلس األم���ن ومحكمة
ال��ج��ن��اي��ات ال���دول���ي���ة ،وال��م��ح��اف��ل
الدولية واإلقليمية األخ���رى .وذل��ك
لمواجهة تصاعد العدوان العسكري
«اإلسرائيلي» ضد الشعب الفلسطيني
وأرض���ه ومقدساته ،وال��ت��م��ادي في
جرائم الخطف والتعذيب ،التي كان
آخرها حرق الطفل الشهيد محمد أبو
خضير حيا ً في مدينة القدس المحتلة.
وك��ان األمين العام للمنظمة ،إياد
أمين مدني قد وجه الدعوة إلى وزراء
خارجية ال���دول األع��ض��اء المنظمة
لحضور االجتماع ،الذي يأتي في ظل
الحملة «اإلسرائيلية» المتصاعدة

والشرسة في األراض��ي الفلسطينية
كافة ،والعقاب الجماعي الذي تمارسه
على الشعب الفلسطينى ،وحادثة
ح��رق الفتى الفلسطيني محمد أبو
خضير.
وذك��ر بيان للمنظمة أمس أنه من
المقرر أن يصدر في اختتام اجتماع
اللجنة التنفيذية في منظمة التعاون

اإلسالمي بيان ختامي يتضمن خطة
تحرك للوزراء المعنيين في المحافل
اإلقليمية والدولية.
وتتألف اللجنة التنفيذية من ترويكا
القمة اإلسالمية وهي مصر والسنغال
وتركيا ،وترويكا وزراء الخارجية وهي
السعودية وغينيا والكويت ،إضافة
إلى األمين العام للمنظمة.

بناء على طلب وا�شنطن التي تتخوف من «تهديدات �إرهابية جديدة»

المغرب يع ّزز الإجراءات على الرحالت المتجهة �إلى �أميركا
أعلن المغرب أنه سيعزز اإلجراءات
األمنية على ال��رح�لات الجوية إلى
ال��والي��ات المتحدة بناء على طلب
واشنطن التي أكدت األسبوع الماضي
أن��ه��ا تخشى «ت��ه��دي��دات إرهابية
جديدة».
وأف���ادت وزارة التجهيز والنقل
ف��ي بيان أن��ه بطلب م��ن إدارة أمن
النقل للواليات المتحدة وعلى غرار
بقية ال��دول «سيعمل المغرب على
تعزيز اإلج���راءات األمنية المطبقة
على الرحالت الجوية المتجهة إلى
الواليات المتحدة األميركية من مطار
محمد الخامس ال��دول��ي ،ابتداء من
الثالثاء (أول من أمس)».

ولم يتم توضيح هذه اإلجراءات،
ل��ك��ن وزارة ال��ن��ق��ل دع���ت ال��رك��اب
المعنيين إلى «اتخاذ االحتياطات
الالزمة والمجيء باكراً» إلى المطار
ل��ت��ج��ن��ب «أي ت��أخ��ي��ر ف���ي رك���وب
الطائرة».
وك��ان��ت وزارة األم���ن ال��داخ��ل��ي
األميركية أعلنت األربعاء الماضي،
تعزيز اإلجراءات في بعض مطارات
ال��ش��رق األوس����ط وش��م��ال أفريقيا
وأوروب���ا التي تنطلق منها رحالت
مباشرة إلى الواليات المتحدة.
ولم تفصح واشنطن عن طبيعة
هذه اإلج��راءات وال عن مكان ورقعة
التهديدات.

وقالت الوكالة األميركية للنقل
الجوي األحد الماضي ،إن المعدات
االلكترونية غير المشحونة بالكهرباء
لن يسمح بها على الطائرات المتجهة
إل��ى ال��والي��ات ال��م��ت��ح��دة .وأف���ادت
ال��وك��ال��ة ف��ي ب��ي��ان أن المسؤولين
األمنيين «يدققون في جميع المعدات
االل��ك��ت��رون��ي��ة .ويمكنهم ف��ي أثناء
التفتيش أن يطلبوا من أصحابها
تشغيلها ،وم���ن بينها ال��ه��وات��ف
المحمولة».
وع��ل��ى غ����رار ال��م��غ��رب ،أعلنت
بريطانيا وفرنسا تعزيز اإلج��راءات
في المطارات من دون اإلفصاح عن
طبيعة هذه اإلجراءات.

