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األردن: إجراء االنتخابات النيابية 20 سبتمبر املقبلعربية وعالمية
عمان ـ وكاالت: حددت الهيئة املستقلة لالنتخابات في األردن في باين 
امس يوم 20  سبتمبر املقبل موعدا الجراء االنتخابات النيابية وفق قانون 
االنتخابات اجلديد. وألغى قانون االنتخاب اجلديد الذي ستجري مبوجبه 
االنتخابات املقبلة قانون الصوت الواحد وخفض عدد مقاعد مجلس 
النواب من 150 الى 130 مقعدا. ويعتمد قانون االنتخابات، القائمة النسبية 
املفتوحة، وأبقى على )الكوتا( النسائية والتي متنح املرأة 15 مقعدا كما يتيح 
لهن الترشح خارج نظام )الكوتا(.

ريغان االبن: لو كان أبي حياً لم يكن ليصوت لصالح ترامب

أوباما يدعو اجلمهوريني إلى تصحيح مسارهم االنتخابي
واشنطن - أحمد عبداهلل ووكاالت

الرئيس األميركي  جدد 
أوبام���ا حتذيره من  باراك 
املرشح اجلمهوري احملتمل 
دونال���د ترام���ب، قائال إن 
االنتخابات الرئاسية ليست 
برنامجا ل� »تلفزيون الواقع«، 
أثنى على املرش���حة  فيما 
الدميوقراطي���ة هي���الري 

كلينتون.
وقال أوباما خالل مقابلة 
صحافية أمس األول: »الدور 
الرئيسي الذي سألعبه في 
هذه العملية هو أنني سأذكر 
الش���عب األميركي بأن هذا 

عمل جاد«.
وأضاف:»كما تعلمون.. 
تلفزي���ون  لي���س  ه���ذا 

الواقع«.
إذا كان  وبس���ؤاله عما 
اجلمهوريون سعداء بخيارهم 
الذي أدى إلى انقسامهم، قال 
أوباما مازحا: »ال أعرف كيف 

هو شعورهم«.
وأع���رب أوباما عن أمله 
ف���ي أن »يصح���ح احلزب 

ف���ي  اجلمه���وري نفس���ه 
االنتخابات املقبلة ويعود 
إلى دوره كحزب ينتمي إلى 

ميني الوسط«.
من جانب آخر، قال مايكل 
ريغان ابن الرئيس األسبق 
رونالد ريغان إنه لن يصوت 
لدونالد ترامب وان والده لم 
يكن ليصوت له أيضا لو كان 

اليزال حيا. 
وأضاف ريغ���ان االبن 
»رمبا كان���ت تلك هي املرة 
األولى التي س���وف ميتنع 
فيها أبي ل���و كان حيا عن 
التصويت ملرش���ح احلزب 

اجلمهوري«.
وفي السياق ذاته، امتنعت 
حاكمة والية نيومكسيكو- 
مكسيكية األصل - سوزانا 
مارتينيز، عن دعم ترامب 
بعدما أس���اء إليها علنا في 

مايو املاضي. 
وق���د ح���اول ترام���ب 
استرضاء مارتينيز بقوله 
مؤخ���را »أري���د أن تعل���ن 
احلاكمة مارتينيز دعمها لي. 

انني احبها واحترمها«.

وكان قد ق���ال في مايو 
مارتيني���ز  إن  املاض���ي 
غي���ر مؤهلة حلك���م والية 
نيومكسيكو وإنها ال تؤدي 

عملها. 
وكذلك أعلن حاكم والية 
ويسكونسون سكوت ووكر 
الذي يعد جنما صاعدا في 
صفوف احلزب اجلمهوري 
انه لن يدعم ترامب طاملا لم 
يعتذر املرشح للقاضي الذي 
أجاز كشف أوراق جامعته 
املزعومة مبا شاب عملياتها 
من فساد بعد ان أهانه ترامب 

بسبب أصوله املكسيكية.
وقال ووكر »إنه أمر محزن 
بحق أن يواجه األميركيون 

اختيارين بهذا السوء«.
وفي غضون ذلك، واصل 
املرش���ح اجلمهوري غريب 
األطوار، اس���تبعاد شرائح 
من قاعدة اجلمهوريني من 
خطابه من خالل استفزازهم، 
حي���ث قال إن���ه ال يريد أن 
أب���رز منظري  يرى أح���د 
احلزب اجلمهوري من التيار 
احملافظ ويدعى هيو هويت 

بني حضور املؤمتر القومي 
للحزب الشهر املقبل.

صعي�����������د  وعل������ى 
الدميوقراطي����ني، تعرض����ت 
هيالري كلينتون لنقد شديد 
في تعليقات برامج التواصل 
االجتماعي بس����بب ارتدائها 
ثوبا مصمما من دار إيطالية 
ش����هيرة ثمنه يزيد على 12 
ألف دوالر ف����ي أثناء إلقائها 
خطابها مساء الثالثاء املاضي 
الذي حتدثت فيه بإس����هاب 
الدخل  عن مشكالت محدود 

والفقراء األميركيني.
م���ن جهة أخ���رى، قال 
أش���خاص مقرب���ون م���ن 
السيناتور إليزابيث وارين 
إنها تدرس فكرة ترشحها 
نائب���ة لكلينت���ون لكنها 
تلمس عقبات تعترض هذا 

اخليار.
وذك���ر أح���د املص���ادر 
لرويترز أن وارين تخشى 
االنضمام إلى كلينتون في 
انتخابي���ة واحدة  بطاق���ة 
ألس���باب منها التشكك في 
أن ترش���ح امرأتني سيمنح 

الدميوقراطيني فرصة أفضل 
لهزمية املرشح اجلمهوري 

احملتمل دونالد ترامب.
مستش���ارو  ويج���ري 
وارين، وهي منتقدة قاسية 
لسياس���ات وول س���تريت 
وشخصية حتظى بالشعبية 
الدميوقراطيني  في أوساط 
التقدميني، اتصاالت مكثفة مع 
فريق حملة كلينتون وتقول 
املصادر إن احملادثات أصبحت 
أكث���ر كثافة في األس���ابيع 
القليل���ة املاضية. وأضافت 
املص���ادر أن وارين أحملت 
ملقربني منها أنها مهتمة بفكرة 
أن تصبح نائبة لكلينتون 
لكنها لم تناقش األمر ال مع 
كلينتون )68 عاما( وال مع أي 

شخص آخر من حملتها.
وتخشى وارين أن يكون 
صوتها كنائبة للرئيس أو 
أقل تأثي���را عما  كوزي���رة 
هو علي���ه اآلن في مجلس 
الشيوخ فيما يتعلق بقضايا 
متثل أولوية بالنس���بة لها 
التفاوت في  مثل معاجل���ة 

الدخول.

يلديرمي: ال حوار مع حزب العمال الكردستاني

الئحة اغتياالت لـ »داعش« 
تضم 8318 غربياً بينهم 39 بريطانياً

أنق����رة - وكاالت: اس����تبعد رئيس الوزراء 
التركي بن علي يلديرمي اي حوار مع حزب العمال 
الكردستاني الذي تنسب إليه أنقرة عدة اعتداءات 

دامية ارتكبت مؤخرا في تركيا.
وق����ال يلديرمي في انقرة مس����اء امس االول 
»في االيام االخيرة بلغتنا معلومات من التنظيم 
االرهابي )حزب العمال الكردستاني( بشكل مباشر 
وغير مباش����ر مفادها نريد التفاوض وتسليم 
السالح، لنبدأ حوارا«، وتابع: »لكن ليس هناك 
ما نتفاوض بش����أنه«، بحس����ب ما ذكرت وكالة 

انباء االناضول.
وأضاف يلدي����رمي: »اذا أردمت ترهيب البالد 

والشعب أقول لكم لن تنجحوا في ذلك أبدا«.
في غضون ذلك، ارتفع عدد قتلى تفجير سيارة 
مفخخة أمام مبنى مديرية أمن قضاء مديات في 
والية ماردين، إلى 6 اشخاص بعد وفاة شرطي 

آخر متأثرا بجروحه امس.
وذكرت مصادر أمنية »لألناضول«، ان عنصرا 
من رجال الشرطة، توفي متأثرا بجروح بليغة 
أصيب بها في التفجير، ليرتفع بذلك عدد قتلى 

لندن - عاصم علي

نشرت مجموعة قراصنة إلكترونيني»هاكرز« 
ينتمون لتنظيم »داعش«، قائمة اغتياالت تضم 

٣٩ بريطانيا.
وذكرت صحيفة »ذي ميرور« البريطانية ان 
هذه املجموعة املتخصصة في اختراق احلواسيب 
واملواقع االلكترونية تطلق على نفس����ها اس����م 

»جيش اخلالفة االلكتروني«.
وأش����ارت الصحيفة إلى أن ه����ذه املجموعة 
نشرت قائمة األسماء البريطانية بني مجموعة 
أس����ماء غربية تضم 8٣18 شخصا، على تطبيق 
»تلغرام« اآلمن، وحتوي معلومات ش����خصية 
أخرى مثل عناوين السكن والبريد االلكتروني 

لألشخاص املستهدفني. 

الشرطة التركية إلى ٣.
وحسب املصادر ذاتها، فإن التفجير الذي وقع 
في منطقة تكتظ باملارة، تسبب بإصابة أكثر من 

51 شخصا بينهم 2٣ من املدنيني.
وعلى صعيد آخر، هاجم الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان زعيم حزب اخلضر األملاني جيم 
أوزدمير بشدة مجددا، الذي كان أحد املبادرين 
باتخاذ البرملان األملاني ق����رار تصنيف مذبحة 

األرمن بأنها إبادة جماعية.
واتهم أردوغان، أوزدمي����ر الذي ينحدر من 
أصل تركي بأنه »مجرد من املبادئ« بدون ذكر 
اس����مه، ووصفه في خطاب أمام رؤساء القرى 
مس����اء أمس األول في أنقرة »بالرجل الذي اتهم 
موطنه في أملانيا باإلبادة اجلماعية وقام بالدور 

الريادي في اتخاذ مثل هذا القرار«.
وأعاد أردوغان استخدام مصطلح تركي ميكن 
ترجمته بأنه »مجرد من املبادئ« وكذلك ب� »دم 
فاسد«، مؤكدا انه لم يستخدم هذا املصطلح باملعنى 
البيولوجي أو العنص����ري، وقال: »في ثقافتنا 

يعود هذا املصطلح على الشخصية«.

وأشارت إلى أن املجموعة الداعشية طالبت 
بقتل كل الشخصيات املوجودة في تلك القائمة 
»بقوة انتقاما للمسلمني«.  وأفادت »ذي ميرور« بأن 
موقع »فوكاتيف« املتخصص بالبحث في اجلانب 
اخلفي من االنترنت، أي في املواقع والصفحات 
التي ال تظهر على محركات البحث العامة، اكتشف 
القائمة وش����ارك بعض تفاصيلها مع الصحف 
احمللية املعنية. ولم تعلق السلطات البريطانية 
على مضمون القائمة، وحتفظ »فوكاتيف« عن 

كشف األسماء والتفاصيل الواردة فيها. 
ورغم أن اجلنس����يات األساس����ية املوجودة 
في قائمة االغتياالت املذك����ورة، هي: األميركية 
واالسترالية والكندية والبريطانية، إال أن القائمة 
تضم برازيليني وصينيني وإسرائيليني وغيرهم 

دون العرب.

ارتفاع عدد قتلى تفجير »ماردين« إلى 6 أشخاص

»هيومن رايتس« تدعو بغداد إلى التحقيق في االنتهاكات ضد املدنيني باملدينة

احلرس الثوري يشارك في معركة الفلوجة
منظمة »هيوم���ن رايتس 
ووتش« احلكومة العراقية 
الى اجراء حتقيق بالتقارير 
انتهاكات  التي تؤكد وقوع 
من قبل قواتها ضد املدنيني 

خالل معركة الفلوجة.
وقال جو ستروك نائب 
الش���رق  مدير املنظمة في 
االوس���ط :»على احلكومة 
العراقية السيطرة ومحاسبة 
قواته���ا اذا كان���ت تأمل أن 
تدعي ان اجلانب االخالقي 
هو األسمى في محاربتها ضد 

داعش«.
وأرفقت املنظمة تقارير 
تشير الى أن بعض املدنيني 
تعرض���وا الى الطعن حتى 
املوت وآخرين سحلوا بعد 
ربطهم بالسيارات في منطقة 
الصقالوي���ة ش���مال غرب 

الفلوجة.
وعلى صعيد آخر، قتل 22 
شخصا على األقل وجرح 70 
آخرون، أمس، في تفجيرين 
بسيارتني مفخختني أحدهما 
اس���تهدف ش���ارعا جتاريا 
واآلخر قرب قاعدة عسكرية 
العراقي في  تابعة للجيش 

بغداد.
وذكر ضابط بالشرطة 
لوكالة »رويترز« أن سيارة 

ملغومة انفجرت في شارع 
جتاري بحي بغداد اجلديدة 
العاصمة مما أودى  بشرق 
بحياة 15 شخصا على األقل 
في حني أصيب أكثر من 50 

آخرين.
وأض���اف أن تفجي���را 
انتحاريا بس���يارة مفخخة 
أيضا استهدف قاعدة تفتيش 
عسكرية رئيسية في التاجي 
إلى الشمال مباشرة من بغداد 
مما أدى إلى مقتل 7 جنود 

وإصابة أكثر من 20.
وتبنى تنظيم »داعش« 
الهجومني وقال في بيانني 
منفصلني إنه نفذهما بواسطة 
انتحاريني احدهما بسيارة 
مفخخة استهدفت سوق بغداد 
اجلديدة واآلخر بحزام ناسف 

استهدف بوابة املعسكر.
وأكد البيان أن التفجير 
الذي استهدف منطقة بغداد 
اجلديدة نفذه انتحاري يقود 
س���يارة مفخخة يدعى أبو 
مجاهد العراقي، واستهدف 

جتمعا للحشد الشعبي.
التنظيم في بيان  وقال 
آخر إن انتحاريا يدعى حبيب 
العراقي اس���تهدف بحزام 
الرئيسية  البوابة  ناس���ف 

للمعسكر.

يبلغ عمره 2800 س���نة في 
موقع منرود األثري في شمال 
العراق والذي تبنى »داعش« 

تفجيره.
وأعلن معهد األمم املتحدة 
للتأهيل والبحث )يونيتار( 
انه قام بتحليل صور التقطت 
باألقمار الصناعية في الثالث 
من يونيو اجلاري للموقع 
وانه »مبقارنتها مع صور 
تعود إلى 12 يناير املاضي، 
نالح���ظ دم���ارا كبيرا عند 
الرئيس���ي ملعبد  املدخ���ل 

نابو«.
وكان تنظي���م »داعش« 
قد أكد ف���ي منتصف مايو 
الفائت انه دم���ر معبد إله 
احلكم���ة والكتابة في بالد 
الرافدين، ونش���ر تسجيل 
ڤيدي���و يتضم���ن هجماته 
األخيرة على اآلثار العراقية 
مع مخطط على لوحة إعالن 
بالقرب من املعبد، قبل وقوع 

انفجار قوي.
ويظه���ر في تس���جيل 
التنظيم  الذي بثه  الفيديو 
جرافات تقوم بإزالة بوابتي 
مش���كي ونركال األثريتني 
ملدينة نينوى القدمية بالقرب 

من املوصل.
وفي ه���ذه االثناء، دعت 

عواصم - وكاالت: تداولت 
وسائل التواصل االجتماعي 
مقطع ڤيديو يظهر مشاركة 
عناصر من احلرس الثوري 
اإليراني في معركة الفلوجة 

بالعراق.
الڤيديو  ويظه���ر ف���ي 
القصير عنص���ر من قوات 
الث���وري اإليراني  احلرس 
وهو ميسك هاتفه اخللوي 
ويتحدث بالفارسية قائال: 
»نحن في ظهر اجلمعة، وهذه 
عمليات حترير الفلوجة. أنا 

إيراني«.
وبعده���ا يق���ول أح���د 
الواقفني »نحن  األشخاص 
عراقيون«، وبعد هذا يهتف 
بش���عارات  احلاض���رون 

طائفية.
وجاء انتشار هذا الفيديو 
بعدما سبب حضور اجلنرال 
اإليراني قاس���م سليماني، 
قائ���د قوات فيل���ق القدس 
الثوري  التاب���ع للح���رس 
اإليراني، احتجاجات واسعة 
ف���ي صفوف السياس���يني 
العراقيني، م���ا أجبر وزير 
اخلارجية إبراهيم اجلعفري 
على القول إن سليماني يعمل 
مستشارا عسكريا للحكومة 

العراقية.

وفي غضون ذلك، أعلن 
رئيس البرملان العراقي سليم 
اجلبوري عن تشكيل جلان 
النواب  من أعضاء مجلس 
ومجلس محافظ���ة األنبار 
للقي���ام بزي���ارات ميدانية 
بش���كل مس���تمر للمناطق 
التي تشهد عمليات عسكرية 
الفلوجة  ضد »داعش« في 
من أجل توفي���ر اخلدمات 
للنازحني والعمل على تهيئة 
كل الظ���روف إلعادتهم إلى 

مناطقهم احملررة.
جاء ذلك عقب اجتماعه 
مع حتالف »القوى العراقية« 
الس���ني بحض���ور أعضاء 
مجلس محافظة األنبار، حيث 
ناقشوا مستجدات معركة 

الفلوجة.
وأكد االجتماع ضرورة 
حماي���ة املدني���ني وتوفير 
آمن���ة للفارين من  مالذات 
تنظيم »داع���ش« وأهمية 
ترس���يخ املواطن���ة ل���دى 
العراقيني، والس���يما لدى 
التي تقوم بتحرير  القوات 

الفلوجة.
إلى ذل���ك، أعلنت األمم 
املتحدة أن صورا التقطتها 
أقم���ار اصطناعي���ة تؤكد 
تدمير معب���د »نابو« الذي 

»حماس« تتوعد: الهجوم »أولى مفاجآت وبشائر رمضان«

إسرائيل تفرض عقوبات جماعية ضد الفلسطينيني رداً على عملية تل أبيب
الهجوم  فيسبوك أن منفذي 
هما »املجاهدان خالد موسى 
محمد شحادة مخامرة ومحمد 
أحمد موسى شحادة مخامرة«، 
أنهما من كوادر  إلى  مشيرة 

حركة »حماس«.
وقال حسام بدران الناطق 
باس����م »حماس« إن عملية 
تل أبيب »أولى بشائر شهر 
رمضان لش����عبنا ومقاومته 
الباسلة وأولى املفاجآت التي 
تنتظر االحتالل خالل الشهر 

الفضيل«.
وأش����ار إل����ى أن الهجوم 
»يدل على فشل كل إجراءات 
االحت����الل الرامي����ة إلى وأد 
االنتفاضة وقتل روح املقاومة 

في شبابها«.
واعتبرت اجلبهة الشعبية 
أكبر  لتحرير فلسطني ثاني 
الفصائل داخل منظمة التحرير 
الفلسطينية بعد فصيل »فتح« 
العملية »هي رد طبيعي  أن 
على اإلعدامات امليدانية التي 
نفذها الكيان الصهيوني ضد 

شعبنا«.
وقالت اجلبهة إن عملية 
تل أبيب: »رسالة حتد لوزير 
احلرب الصهيوني املتطرف 
أفيجدور ليبرمان وتأكيد على 
أن خيار املقاومة هو األسلوب 
األجنع ف����ي انتزاع احلقوق، 
ورسالة رفض لكل املبادرات 

السياسية املشبوهة«.

مدينة اخلليل جنوب الضفة 
الغربية من بينها منزل أحد 

منفذي عملية تل أبيب.
وقال رئي����س بلدية يطا، 
موسى مخامرة في تصريح 
لوكال����ة )كون����ا( إن قوات 
»االحتالل اإلسرائيلية اقتحمت 
منازل البلدة ومنها منزل أحد 
منفذي عملية تل أبيب وهو 

الشاب محمد مخامرة«.
وأضاف أن القوات اعتقلت 
ش����ابني من البلدة باإلضافة 
إلى تخريب محتويات املنازل، 
أنها أغلقت مداخل  إلى  الفتا 
البلدة وأقامت حاجزا عسكريا 

أمام مدخلها الرئيسي.
وج����اء منف����ذا عملية تل 
اللذي����ن اعتقلتهما  أبي����ب، 
سلطات االحتالل، من منطقة 
قرب مدينة اخلليل بالضفة 
الغربي����ة، وكان����ا يرتديان 
حلتني ورابطتي عنق وتعامال 
باعتبارهما من زبائن مطعم 
راق قبل أن يسحبا سالحيهما 
اآلليني ويفتحا النار على رواد 

املطعم.
وقالت ش����رطة االحتالل 
إن الهجوم أسفر عن مقتل 4 
إسرائيليني - رجلني وامرأتني 
- وإصابة 6 بجروح أطلقت 
ألعاب نارية ف����ي أجزاء من 

الضفة الغربية.
وأعلنت احلركة اإلسالمية 
في بلدة يطا، على موقعها على 

الس���ياق، اقتحمت  وفي 
القوات اإلسرائيلية عددا من 
املنازل في بلدة يطا القريبة من 

كتيبة ولكن مصادر عسكرية 
قالت إن احلدي���ث يدور عن 
مئات من اجلنود اإلضافيني.

القوات في الضفة بكتيبتني 
إضافيتني«. ولم يحدد جيش 
االحتالل عدد اجلنود في كل 

الضفة الغربية إثر الهجوم.
وأوضح ف���ي بيان »وفقا 
لتقييم األوضاع، سيتم تعزيز 

عواص����م � وكاالت: ألغى 
اجليش اإلس����رائيلي، أمس، 
تصاريح دخول أكثر من 80 ألف 
فلسطيني إلى مدينة القدس 
لزيارة عائالتهم والصالة في 
املس����جد األقصى خالل شهر 
رمضان املب����ارك، وذلك بعد 
هجوم شنه فلسطينيان قرب 
وزارة الدفاع اإلسرائيلية في 

تل أبيب.
وذك����ر جي����ش االحتالل 
أن ه����ذه اخلطوة جاءت بعد 
مش����اورات أمني����ة أش����رف 
عليها رئيس الوزراء بنيامني 

نتنياهو.
ووصف نتنياهو الهجوم 
بأنه »قتل بدم بارد« وتوعد 
بالرد، وقال: »أجرينا مناقشة 
بش����أن سلس����لة اإلجراءات 
التي  الهجومي����ة والدفاعية 
سننفذها للتصدي للظاهرة 

اخلطيرة إلطالقات النار«.
وأض����اف: »س����نحدد أي 
شخص تعاون في تنفيذ هذا 
الهجوم وس����نتصرف بحزم 

وذكاء حملاربة اإلرهاب«.
من جهته، قال وزير الدفاع 
افيغدور ليبرمان إن: »إسرائيل 
سترد مبنتهى الصرامة على 
اعتداء تل أبي���ب ولن تذعن 

لألمر الواقع«.
وأعلن اجليش اإلسرائيلي 
أمس انه سينشر قوات معززة 
مؤلف���ة من مئات اجلنود في 

جندي اسرائيلي يشهر سالحه في وجه عائلة فلسطينية عقب اغالق قوات االحتالل ملدينة "يطا" بالضفة امس                                                                                                        )ا.ف.ب(

الدوحة تستدعي السفيرة األميركية 
على خلفية ڤيديو »مسيء لقطر«

األناض���ول: اس���تدعت وزارة اخلارجية 
القطرية، امس، السفيرة األميركية لدى الدوحة، 
على خلفية ڤيديو انتشر عبر وسائل التواصل 
االجتماعي، ف���ي اآلونة األخيرة، تضمن قيام 
جنود من القوات األميركية العاملة في البالد 

ب� »اإلساءة لدولة قطر وعلمها«.
وقال���ت اخلارجي���ة القطرية، ف���ي بيان 
عبر حسابها الرس���مي على موقع التواصل 
االجتماعي »تويتر«، إنها قامت »باس���تدعاء 
السفيرة األميركية لدى الدولة، دانا سميث، على 
خلفية الڤيديو الذي انتشر في وسائل التواصل 
االجتماعي مؤخرا، كما طلب منها توضيح ما 

تضمنه الڤيديو«، بحسب البيان.

من جهتها، قدمت السفيرة سميث، اعتذارها 
عما قام به اجلن���ود األميركيون، وقالت في 
تغريدة عبر حسابها مبوقع »تويتر«، »قدمت 
اعتذاري حلكومة دولة قطر، ووجهت القيادة 
الواقعة  العس���كرية األميركية للتحقيق في 

واتخاذ إجراءات تأديبية«.
وأضافت في تغريدة أخرى »كونوا على ثقة، 
أن هؤالء اجلنود كانوا يسخرون من أنفسهم، 

وليس من دولة قطر«، على حد تعبيرها.
وانتشر عبر وسائل التواصل االجتماعي 
مؤخرا، تسجيل ڤيديو، يظهر فيه جندي أميركي 
يتهكم على قطر ويشير إلى علمها، بينما تقف 

بجانبه جندية أخرى تضحك على حديثه.


