
alwasat.com.kw

السعودية باجتاه  كانت  اليمنية  باألجواء  حوثّية  مسّيرة  يدمر  العربي  التحالف 
  أع��ل��ن امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ب��اس��م ق��وات 
التحالف “حتالف دعم الشرعية في اليمن” 
العقيد الركن تركي املالكي في ساعة مبّكرة 

من أمس اإلثنني، أن قوات التحالف املشتركة 
متكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون 

طيار )مفخخة(.

وأوض��ح��ت املتحدث، بحسب ما ذكرته 
وك��ال��ة األن��ب��اء السعودية، أن املسّيرة مت 
تدميرها باألجواء اليمنية، مؤكداً أن املليشيا 

احلوثية اإلرهابية أطلقتها بطريقة ممنهجة 
ومتعمدة الستهداف األعيان املدنية واملدنيني 

باململكة السعودية.

8
تعليقًا على استمرار نشر الرسوم املسيئة 

الرفض العربي يتواصل ضد إساءة فرنسا للنبي محمد

3 في هجومني لـ »داعش« مقتل شرطي وإصابة 

العراق: صدامات وعنف في 
مواجهات األمن مع محتجي احلراك
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تستدعي  آبــــاد«  »إســــام 
الــــــســــــفــــــيــــــر الـــــفـــــرنـــــســـــي 
وتسلمه مذكرة احتجاج

إستدعت اخلارجية الباكسانية السفير الفرنسي لدى 
إسالم أباد، مارك باريتي، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية 
تصريحات الرئيس إميانويل ماكرون “غير املسؤولة” ضد 

اإلسالم.
ودعا وزير اخلارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، 
في بيان، أمس اإلثنني، األمم املتحدة إلى االنتباه إلى خطاب 

الكراهية ضد اإلسالم واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
وأض��اف قريشي أن ال��وزارة دعت السفير الفرنسي لدى 

إسالم آباد، مارك باريتي، وسلمته مذكرة احتجاج.
وأك��د القريشي على وج��ود غضب عاملي بسبب الرسوم 
الكاريكاتورية املسيئة لإلسالم وماكرون “يصب البنزين 

على النار” بتصريحاته غير املسؤولة.
وشدد الوزير الباكستاني على أنه ال يحق ألحد أن يجرح 
مشاعر ماليني املسلمني بذريعة حرية التعبير، مشيراً إلى أن 

بذور الكراهية املزروعة اليوم ستؤدي إلى عواقب وخيمة.
وضم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، صوته إلى 
االنتقادات املتزايدة للرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
بسبب “تشجيعه على اإلسالموفوبيا” بعد مقتل مدرس 
عرض رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد عليه السالم 

على تالميذه.
و ق��ال الرئيس الفرنسي، في تصريحات صحفية، إن 
فرنسا لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية” )املسيئة 
للرسول محمد واإلس��الم(، ما أشعل موجة غضب في أنحاء 
العالم اإلسالمي، وأُطلقت في بعض الدول حمالت مقاطعة 

للمنتجات والبضائع الفرنسية.
وشهدت فرنسا خالل األيام املاضية، نشر صور ورسوم 
مسيئة للنبي محمد عليه الصالة والسالم، على واجهات 

مباني في فرنسا.

بــــاريــــس: مــســلــمــو فــرنــســا 
وتاريخ  مجتمع  من  جــزء 

جمهوريتنا
أكدت وزارة اخلارجية الفرنسية أن “مسلمي فرنسا جزء 
من مجتمع وتاريخ جمهوريتنا”. وقالت اخلارجية في بيانإن 

“مكافحة التطرف حتصل بالتعاون مع مسلمي فرنسا”.
كما شددت على أن “شبكتنا الدبلوماسية عبر العالم تعمل 

على شرح مواقفنا، وضمان أمن مواطنينا في اخلارج”.
من جانبه كتب الرئيس الفرنسي، إميانويل ماكرون، على 
تويتر: “لن نذعن أبداً”، مشدداً: “نحترم جميع االختالفات 
ب��روح السالم وال نقبل خطاب الكراهية ون��داف��ع عن نقاش 
عقالني”، الفتاً: “سنكون دائماً إلى جانب الكرامة اإلنسانية 

والقيم العاملية”.
يأتي هذا بعد أن برزت خالل اليومني املاضيني دعوات ملقاطعة 
املنتجات الفرنسية في بعض البلدان، بينما دخل الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان على اخلط.
كما ب��دأت حالياً أنقرة التي يقود حكومتها ح��زب العدالة 
والتنمية حملة استثمار في بعض امللفات الغربية، ومنها تأكيد 
ماكرون قبل يومني عزمه حماية قيم اجلمهورية العلمانية 
في بالده في مواجهة التطرف، إثر قتل املدرس صامويل باتي 

األسبوع املاضي في حادثة هزت البالد.
ففي خطاب متلفز ألقاه في مدينة قيصري )وس���ط(، قال 
أردوغ���ان متحدثاً عن نظيره الفرنسي: “ماذا ميكن أن يقال 
بشأنه.. افحص صحتك العقلية”. وأض��اف متوقعاً أال يحقق 
الرئيس الفرنسي نتائج جيدة في االنتخابات الرئاسية عام 

2022: “يحتاج ماكرون فحصاً عقلياً”.
وت��ده��ورت العالقات بني ماكرون وأردوغ���ان بشكل أعمق 
جراء خالفات على مسائل عدة، تشمل الدعم الفرنسي لليونان 
في نزاعها مع تركيا بشأن حقوق التنقيب عن الطاقة في شرق 
املتوسط وانتقادات باريس لتدخل أنقرة في ليبيا وسوريا 

والنزاع بني أرمينيا وأذربيجان.

اإلســـاءة  يستنكر  املــغــرب 
للنبي محمد

أدان املغرب، “اإلمعان” في نشر رسوم الكاريكاتير املسيئة 
لإلسالم وللرسول و”التي تعكس غياب النضج لدى مقترفيها”. 
جاء ذلك في بيان ل��وزارة اخلارجية، حصلت األناضول على 

نسخة منه.
وخ��الل األي��ام املاضية، شهدت فرنسا، نشر صور ورسوم 
مسيئة للنبي محمد عليه الصالة والسالم، على واجهات بعض 

املباني في فرنسا.
،قال الرئيس الفرنسي، في تصريحات صحفية، إن فرنسا لن 
تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية” )املسيئة للرسول محمد 

واإلسالم(.
وأثارت الرسوم وتصريحات ماكرون موجة غضب في أنحاء 
العالم اإلسالمي، وأُطلقت في معظم الدول اإلسالمية والعربية 

حمالت مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.
ولفت البيان إلى أن “املغرب يدين بشدة اإلمعان في نشر 
رسوم الكاريكاتير املسيئة لإلسالم وللرسول سيدنا محمد عليه 

الصالة والسالم”.
وأعربت اململكة عن “استنكارها لهذه األفعال التي تعكس 

غياب النضج لدى مقترفيها”.
وأكد البيان أن “حرية الفرد تنتهي حيث تبدأ حرية اآلخرين 

ومعتقداتهم”.
وتابع: “ال ميكن حلرية التعبير، ألي سبب من األسباب، أن 
تبرر االستفزاز والتهجم املسيء للديانة اإلسالمية التي يدين 

بها أكثر من ملياري شخص في العالم”.

دع��ا أم��ني ع��ام دار اإلف��ت��اء أم��ني ال��ك��ردي في 
لبنان ، إلى مقاطعة البضائع الفرنسية، تعليقا 

على استمرار نشر الرسوم املسيئة للنبي.
وق��ال ال��ك��ردي: “أدعو جميع األح���رار في 
لبنان والعالم لالستمرار في حملة مقاطعة 
البضائع الفرنسية حتى يرجع املعتدون على 
رسولنا محمد عليه الصالة والسالم عن غيهم 
وعدوانهم”. وفي السعودية،  شددت هيئة كبار 
العلماء )رسمية( في بيان على أن “اإلساءة إلى 
مقامات األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم 

الميت لى حرية التعبير والتفكير بصلة”، دون 
أن تخاطب فرنسا أو ماكرون مباشرة.

وطالبت الكويت، فرنسا، بوقف اإلس��اءة 
لألديان واألنبياء في اخلطابات الرسمية، بينما 
أق��رت إفتاء لبنان، شرعا مقاطعة املنتجات 
الفرنسية ردا على إهانة نبي اإلس��الم، محمد 

صلى الله على وسلم.
وفي الكويت، أبلغ وزير اخلارجية الكويتي، 
أحمد ناصر احملمد الصباح، سفيرة فرنسا 
لدى بالده، آن كلير لو جيندر، “ضرورة وقف 

اإلس���اءات ل��ألدي��ان السماوية كافة واألنبياء 
علىھم السالم في بعض اخلطابات الرسمية”.

وأشار الوزير بحسب وكالة األنباء الكويتية 
الرسمية، إل��ى رف��ض ب��الده ألي سياسات من 

شأنھا ربط سماحة الدين اإلسالمي باإلرھاب.
وشهدت فرنسا خالل األي��ام املاضية، نشر 
صور ورسوم مسيئة للنبي محمد عليه الصالة 

والسالم، على واجهات بعض املباني.
واألربعاء، قال الرئيس الفرنسي، إميانويل 
ماكرون، في تصريحات صحفية، إن بالده لن 

تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية” )املسيئة 
للرسول محمد واإلسالم(.

وتشهد فرنسا مؤخرا، جدال حول تصريحات 
قسم كبير من السياسيني، تستهدف اإلس��الم 
واملسلمني عقب حادثة قتل مدرس وقطع رأسه 
في 16 أكتوبر اجلاري على خلفية إسائته للنبي 
محمد. واستنكرت العديد من الهيئات اإلسالمية 
حادثة قتل امل��درس، لكنها شددت على أن ذلك 
ال ميكن أن ينفصل عن إدان��ة تصرفه املتعلق 

بعرض الرسوم “املسيئة” للنبي.

إحراق العلم الفرنسي

استهدف »فيلق الشام« التابع للجيش احلر السوري

معسكر  عــلــى  روســــي  قــصــف 
لـــلـــمـــعـــارضـــة بــــإدلــــب يــخــلــف 

خسائر في األرواح
سقط عدد كبير من القتلى واجلرحى في صفوف فصيل “فيلق 
الشام” التابع للجيش الوطني السوري، في قصف جوي استهدف 

معسكرا في محافظة إدلب )شمال(.
وأف���ادت م��ص��ادر ف��ي امل��ع��ارض��ة ال��س��وري��ة املسلحة، ملراسل 
األناضول، أن مقاتلة روسية انتهكت أمس اإلثنني، وقف إطالق 

النار، وقصفت قرية “الدويلة” غربي إدلب.
وأوضحت املصادر أن القصف استهدف معسكراً للتدريب تابعا 
للجيش الوطني، وأسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى واجلرحى، 
في حصيلة أولية. وفي مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، 
التوصل إلى اتفاق على إقامة “منطقة خفض تصعيد” في إدلب، 

ضمن اجتماعات أستانة املتعلقة بالشأن السوري.
ورغ��م تفاهمات الحقة، مت إبرامها لتثبيت وقف إط��الق النار 
في إدلب وأحدثها في يناير املاضي، إال أن قوات النظام وداعميه 

واصلوا هجماتهم على املنطقة. 
وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدنيا، ونزوح ما يزيد 
عن مليون و942 ألفا إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من احلدود 

التركية، منذ يناير2019.
و في 5 م��ارس امل��اض��ي، أعلن الرئيسان التركي رج��ب طيب 
أردوغ��ان والروسي فالدميير بوتني، توصلهما إلى اتفاق لوقف 

إطالق النار في إدلب، بدأ سريانه في اليوم التالي.

باتفاقية  يتمسك  الليبي  الدفاع  وزير 
تركيا مع  العسكري  التعاون 

أعرب وزير الدفاع الليبي، العقيد صالح الدين النمروش، عن 
متسك احلكومة، املعترف بها دوليا، بالتعاون العسكري مع تركيا، 
والتزام قواته باتفاق وقف إطالق النار، مع رفض أي وجود لقائد 

املليشيا، اجلنرال االنقالبي، خليفة حفتر.
وبعد توقيع اتفاق في جنيف اجلمعة لوقف إطالق النار، حتدثت 
وسائل إعالم مقربة من حفتر عن أن االتفاق يشمل وقف اتفاقيتي 
التعاون العسكري وترسيم احلدود املوقعتني بني احلكومة الليبية 

وتركيا، في نوفمبر 2019.
وقال النمروش، في سلسلة تغريدات على حسابه ب�”تويتر: 
“ال يشمل توقيع االتفاق املبدئي )5+5( اتفاقية التعاون العسكري 
مع دولة تركيا”. وأضاف: “نؤكد على تعزيز التعاون املشترك مع 
احلليف التركي واستمرار برامج التدريب التي تلقاها وسيتلقاها 
املنتسبون في معاهد التدريب التابعة ل��وزارة الدفاع بحكومة 
الوفاق الوطني”. وتابع: “التعاون في مجاالت التدريب األمني 
والعسكري لقواتنا ال عالقة له من قريب أو بعيد بكل اتفاقيات وقف 
إطالق النار”. وشدد على أن “اتفاقيات التدريب األمني والعسكري 
يجب أن يتم التركيز عليها اليوم أكثر من أي وقت مضى خاصة إذا 

ما مت االلتزام بوقف إطالق النار وإحالل السالم”.
واستطرد: “من أهم فوائد إحالل السالم في ليبيا هو بناء جيش 
ليبي على أسس سليمة وعقيدة وطنية جامعة قوامها جيل الشباب 

اليوم”.

دخل عشرات املتظاهرين العراقيني في صدامات مع قوات 
األمن بساحة التحرير في العاصمة العراقية، غداة تظاهرات 
أحيت الذكرى السنوية األولى حلراك شعبي انطلق في البالد 

من أجل املطالبة بإسقاط الفساد.
وح��اول عشرات الشبان عبور جسر اجلمهورية الذي 
يصل ساحة التحرير باملنطقة اخلضراء حيث مقر احلكومة 

والبرملان والسفارة األميركية. 
وقام متظاهرون برمي احلجارة وحاولوا تخطي حواجز 
وضعتها الشرطة التي ردت بإطالق الغاز املسيل للدموع 

وقنابل صوتية، كما شاهد مصور في فرانس برس.
وفي مدينة كربالء، جنوبي البالد، التي كانت خالل العام 
العام املاضي مسرحاً لتظاهرات ليلية، قام متظاهرون شباب 
حتى ساعات الصباح الباكر برمي احلجارة على عناصر 
شرطة يحتمون خلف دروع حديدية ويحملون هراوات، كانوا 

يقومون بدورهم برميها على املتظاهرين من جديد.
كما أطلقت قوات األمن النار في الهواء لتفريق املتظاهرين 

الذين تراجعوا إلى اخللف، بحسب فرانس برس.
وفي الناصرية )جنوب(؛ املعقل التاريخي للتظاهرات في 
العراق، لزم مئات املتظاهرين حتى وقت متأخر خالل الليل 
ساحة احلبوبي، وس��ط املدينة، مرددين النشيد الوطني 

وشعارات داعية للحفاظ على طابع سلمي للحراك.
وشهدت مدينة الديوانية )جنوب(، تظاهرات مماثلة حرق 
خاللها متظاهرون إطارات لبعض الوقت في عدد من الشوارع 
وسط املدينة، فيما شهدت مدينة احللة )جنوب( صدامات 
مماثلة. وقالت مصادر أمنية في العراق، إن العشرات من 
املدنيني وعناصر القوات األمنية أصيبوا بجروح، خالل 
احتجاجات مبناسبة الذكرى السنوية األولى الندالع حراك 

شعبي يطالب مبكافحة الفساد وحتسني اخلدمات.
وأكدت املصادر إصابة 37 مدنيا و14 من قوات األمن، في 

مواجهات املتظاهرين واألمن، مبناطق العالوي وجسر السنك 
وجسر اجلمهورية في العاصمة بغداد.

وحاول متظاهرون عراقيون إسقاط الكتل اخلرسانية فوق 
جسر اجلمهورية للتوجه نحو املنطقة اخلضراء، ثم دخلوا 

في اشتباك مع قوات األمن.
وأفاد مصدران أمنيان عراقيان، بأن شرطيا ُقتل وأصيب 
3 آخ��رون، بينهم جنديان، في هجومني منفصلني لتنظيم 

“داعش”، شرقي ووسط البالد.
وق��ال النقيب في شرطة محافظة ديالى )ش��رق(، جعفر 
الوائلي، لألناضول، إن “شرطيا ُقتل وأصيب آخر في هجوم 
مسلح بالرشاشات شنه داع��ش على حاجز أمني بقرية 

املخيسة، شمال شرقي احملافظة”.
ول��م يقدم الوائلي أي تفاصيل أخ��رى ح��ول الهجوم أو 

معلومات حول مصير املهاجمني.
على ذات الصعيد، ذكر النقيب في شرطة العاصمة أحمد 
خلف، ملراسل األناضول، أن “مسلحني يعتقد أنهم ينتمون 
لتنظيم داعش هاجموا جنديني كانا يحرسان برجا للمراقبة 

في قضاء الطارمية، شمالي بغداد”.
وأش��ار أن الهجوم أسفر عن إصابة اجلنديني بجروح 

“طفيفة”، دون مزيد من التفاصيل.
يأتي ذلك بعد ساعات على إعالن اجليش العراقي حترير 
آخر معقل ملسلحي تنظيم “داعش” في محافظة صالح الدين 
شمالي البالد. ومنذ مطلع العام اجلاري، زادت وتيرة هجمات 
مسلحني يشتبه في أنهم من تنظيم “داعش”، ال سيما باملنطقة 
بني كركوك وصالح الدين )شمال( وديالى )شرق(، املعروفة 

باسم “مثلث املوت”.
وأعلن العراق عام 2017، حتقيق النصر على “داعش” 
باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة 

البالد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

احتجاجات في العراق


