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العراق

النجيفي يحذر من «حريق»

بتوطني األجانب على أرض مصر.
ب �ع��د ان �ت �ه��اء اج �ت �م��اع وص �ف��ي ب�ش�ي��وخ
القبائل ف��ي ح�ض��ور ق �ي��ادات امل�خ��اب��رات
العامة والحربية ،قال وصفي إنه يجب
اإلب�لاغ عن أن ال�ق��وات املسلحة ستمنح
الخاطفني مهلة أخيرة تبدأ من الساعه
الحادية عشرة من مساء الثالثاء حتى
س��اع��ة ش ��روق ش�م��س األرب �ع ��اء ،بعدها
سيدخل تنفيذ الخطة العسكرية حيز
التنفيذ الفعلي ،ول��ن ُي� َ
�رح��م أح��د مهما

تكلف األمر من خطورة.
وق��ال��ت امل �ص��ادر إن ال �ل��واء وص�ف��ي أبلغ
ال�ق�ي��ادة العامة للقوات املسلحة نجاح
امل �ف ��اوض ��ات ب �ع��د م� ��رور ث �ل�اث س��اع��ات
تقريبًا من بدء املهلة األخيرة للخاطفني،
ح�ي��ث تسلمت إدارة امل �خ��اب��رات العامة
الجنود نحو الساعة الثانية من صباح
األرب� �ع ��اء ،ب�ع��د أن ت��أك��د ال �خ��اط �ف��ون أن
ال� �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة س �ت �ل �ت��زم ب�ش��روط�ه��ا
ح�ي��ال امل��واج�ه��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال�ت��ي ك��ادت
تبدأ فعليًا .واضافت املصادر أن الفريق
أول ع �ب��د ال� �ف� �ت ��اح ال �س �ي �س��ي ط �ل��ب م��ن
م��رس��ي ض ��رورة امل��واف�ق��ة على استمرار
ت �م��رك��ز ال� �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة ه �ن��اك بنفس
قوتها للبدء في عملية تطهير موسعة
واستكمال خطط الحفاظ على سيادة
مصر ،لكن الرئيس أرجأ النظر في هذا
املطلب ،إلى حني دراسته فى وقت الحق،
االم��ر ال��ذي دف��ع السيسي ال��ى اإلص��رار
ّ
على أن املهلة األخيرة قد بدأت بالفعل،
ول��ن ترجع ال�ق��وات املسلحة ع��ن هدفها
ف��ي ت�ح��ري��ر ال �ج �ن��ود ،واس �ت �ع��ادة هيبة
الدولة من خالل فرض سيطرتها كاملة
على سيناء.
وأوضحت املصادر أن القوات املسلحة
ت �ع��ام �ل��ت ب �ح �ك �م��ة ف� ��ي ق �ض �ي��ة ت �ح��ري��ر
الجنود تجنبًا إلزه��اق أرواح األب��ري��اء،
ل �ك �ن �ه��ا وض� �ع ��ت ف ��ي اع �ت �ب��اره��ا أن ّ
دك
املواقع التي ت��ؤوي التكفيريني ستكون
املرحلة األخ�ي��رة بعد ن�ف��اد ك��ل أساليب
التفاوض الذي كانت تجريه املخابرات
ال �ح��رب �ي��ة وال� �ع ��ام ��ة ب �م �س��اع��دة ش �ي��وخ
س �ي �ن��اء .وأك� ��دت أن ت �ق��اري��ر االس�ت�ط�لاع
ال �ت ��ي ق ��ام ��ت ب �ه��ا امل� �خ ��اب ��رات ال �ح��رب �ي��ة
كانت «كلمة ال�س��ر» ف��ي نجاح العملية،
حيث نجحوا فى تحديد مكان الجنود
ف��ى منطقة ال �ج��ورة ،ال�ت��ي ك��ان��ت مسرح
ع �م �ل �ي��ات ال �ت �ن �ف �ي��ذ ال �ف �ع �ل��ي ل �ل �ت �ع��ام��ل
ال �ع �س �ك��ري ،م ��ع ال �ت �ش��دي��د ع �ل��ى س�لام��ة
أرواح الجنود.

«إخوان» األردن يدعون
ملحاسبة السفارة العراقية
دع� ��ت ج �م��اع��ة اإلخ � � ��وان امل �س �ل �م�ي�ن ف��ي
االردن ،أم� � ��س ،إل � ��ى إح ��ال ��ة أف � � ��راد م��ن
طاقم السفارة العراقية في عمان على
القضاء ،بتهمة االع�ت��داء على أردنيني
هتفوا بحياة صدام حسني خالل ندوة
ن�ظ�م�ت�ه��ا ال �س �ف��ارة ف��ي امل��رك��ز ال�ث�ق��اف��ي
امللكي في ّ
عمان األسبوع املاضي.
وق � � � � ��ال ب � � �ي� � ��ان ص � � � � ��ادر ع � � ��ن االخ � � � � ��وان
امل�س�ل�م�ين إن «ال �ج �م��اع��ة ت��دي��ن اع �ت��داء
ط��اق��م ال �س �ف��ارة ال �ع��راق �ي��ة ال �س��اف��ر على
امل � ��واط� � �ن �ي��ن األردن� � � �ي� �ي ��ن وت � ��دع � ��و ال� ��ى
م �ح��اس �ب��ة ك ��ل امل �ع �ت��دي��ن أم� ��ام ال �ق �ض��اء
األردن � � � � ��ي» .ودع� � ��ت ال �ج �م ��اع ��ة ال �ش �ع��ب
األردن� ��ي ال��ى «ال�ت�م�ي�ي��ز ب�ين ه��ذه الفئة
امل �ح��دودة ،ال�ت��ي تمثل حكومة (ن��وري)
امل��ال�ك��ي ،وه��ي التي ارتكبت ه��ذا الفعل
املشني ،والشعب العراقي الشقيق الذي
ت��رب�ط�ن��ا ب��ه وش��ائ��ج ال �ج �ي��رة واإلس�ل�ام
والعروبة والذي وقف الى جانب األردن
في االوقات الصعبة».
وأوض � �ح� ��ت ف� ��ي ب �ي��ان �ه��ا أن «ال �ش �ع��ب
االردن � � ��ي ف ��وج ��ئ ب��امل �ش��اه��د ال �ص��ادم��ة
الع �ت��داء ط��اق��م ال �س �ف��ارة ال�ع��راق�ي��ة على
م �ج �م ��وع ��ة م� ��ن امل� ��واط � �ن �ي�ن االردن � �ي�ي��ن
قاموا باالحتجاج السلمي أثناء احدى
فعاليات السفارة».
وأث��ارت مشاهد شريط فيديو تناقلته
م��واق��ع اخ�ب��اري��ة أردن �ي��ة تظهر تعرض
ع � ��دد م ��ن األردن� � �ي �ي��ن ،ك ��ان ��وا ي �ه �ت �ف��ون
بحياة الرئيس العراقي ال��راح��ل صدام
ح� �س�ي�ن ل �ل�اع � �ت ��داء ب ��ال� �ض ��رب ع� �ل ��ى ي��د
ع��دد م��ن أف��راد ط��اق��م ال�س�ف��ارة العراقية
وم��راف �ق��ي ال�س�ف�ي��ر ال �ع��راق��ي ف��ي ع�م��ان،
ً
جدال واسعًا في األردن.
وب�ح�س��ب ت�ل��ك امل��واق��ع اإلخ �ب��اري��ة ،ف��إن
ال �ح��ادث وق ��ع ال�خ�م�ي��س امل��اض��ي خ�لال
حفل اقامته السفارة العراقية في عمان

إلح� �ي ��اء ذك � ��رى امل �ق��اب��ر ال �ج �م��اع �ي��ة ف��ي
العراق في عهد النظام السابق.
وك ��ان وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة األردن ��ي ناصر
ج ��ودة ،ق��د أع�ل��ن أن الحكومة العراقية
ق��دم��ت اع �ت��ذاره��ا ل�ل��أردن ،وأن مجلس
ال � � � ��وزراء ال� �ع ��راق ��ي ق � ��رر ال �ت �ح �ق �ي��ق م��ع
ال �س �ف �ي��ر وك� ��ل امل� �س ��ؤول�ي�ن ع �م��ا ح ��دث،
مشيرًا الى أن نظيره العراقي هوشيار
زي� �ب ��اري أب �ل �غ��ه ب��أن��ه س �ي �ب��ادر وي �ق��وم
ب �س �ح ��ب ك� ��ل م � �ت� ��ورط ب � �ه� ��ذه ال �ق �ض �ي��ة
كإجراء عقابي.
واحتل الحادث حيزًا واسعًا من نقاش
النواب في جلسة املجلس النيابي ،التي
عقدها أول من أمس برئاسة سعد هايل
ال �س��رور وح �ض��ور رئ�ي��س ال� ��وزراء عبد
ال�ل��ه ال�ن�س��ور وه�ي�ئ��ة ال � ��وزارة .وت�ح��دث
 101نائب عن الحادث وتباينت آراؤهم
ح��ول��ه ،فمنهم م��ن ط��ال��ب ب��ات�خ��اذ كافة
االج��راء ات القانونية ملعاقبة املعتدين
والعمل على ط��رد السفير العراقي من
األردن ،ب�ي�ن�م��ا ط��ال��ب آخ � ��رون ب �ـ «ع��دم
املس بالعالقات االردنية العراقية».
وقال السرور موجهًا كالمه إلى النواب
إن «ح��ادث��ة االع �ت��داء ي�ج��ب ان نتعامل
معها بحدودها ،والعراق دولة شقيقة
نحترمها ،وم��ا ت�ص��رف فيه ه��ذا النفر
ال يمكن ان ينعكس على شعب العراق
وابناء العراق الذين يعيشون بيننا».
ونظم عشرات االردنيني خالل اليومني
امل ��اض� �ي�ي�ن ت � �ظ� ��اه� ��رات أم � � ��ام ال� �س� �ف ��ارة
ال �ع��راق �ي��ة ف ��ي ع �م��ان ل �ل �م �ط��ال �ب��ة ب �ط��رد
ال�س�ف�ي��ر ال�ع��راق��ي م��ن ع� ّ�م��ان وامل��وظ�ف�ين
املتورطني بالحادث.
(أ ف ب)

أك ��د رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� �ن ��واب ال �ع��راق��ي
أس ��ام ��ة ال �ن �ج �ي �ف��ي ،أم � ��س ،أن ال �ع ��راق
ي�ع�ي��ش ع �ل��ى ش �ف��ا ح��ري��ق ك �ب �ي��ر ،وم��ن
ال �ض��روري إع ��ادة العملية السياسية
إل � ��ى م� �س ��اره ��ا ال �ص �ح �ي��ح ،ف �ي �م��ا رأى
رئ � �ي� ��س إق� �ل� �ي ��م ك � ��ردس � �ت � ��ان م �س �ع��ود
ال�ب��ارزان��ي أن خ��رق ال��دس�ت��ور وإه�م��ال
م� �ب ��دأ ال � �ش ��راك ��ة ه� �م ��ا م� �ص ��در ج�م�ي��ع
املشاكل.
وق ��ال ��ت رئ ��اس ��ة إق �ل �ي��م ك ��ردس �ت ��ان ،في
ب� �ي ��ان ،إن «رئ� �ي ��س إق �ل �ي��م ك��ردس �ت��ان
م �س �ع��ود ال� �ب ��ارزان ��ي ب �ح��ث م��ع رئ�ي��س
ال � �ب� ��رمل� ��ان أس � ��ام � ��ة ال �ن �ج �ي �ف��ي األزم� � ��ة
ال� �ع ��راق� �ي ��ة وس� � ��وء األوض� � � ��اع األم �ن �ي��ة
وع��دم االس�ت�ق��رار السياسي وال�خ��روق
ال ��دس� �ت ��وري ��ة وال� �ت� �ف ��رد ب��ال �س �ل �ط��ة ف��ي
ب � � �غ � � ��داد» ب � �ح � �ض� ��ور ال� � ��وف� � ��د امل � ��راف � ��ق
للنجيفي املؤلف من محافظي نينوى
وديالى ورئيس مجلس ص�لاح الدين
وع � � ��دد م� ��ن ق � � ��ادة ق ��ائ �م ��ة ال� �ع ��راق� �ي ��ة»،
ونائب رئيس اإلقليم كوسرت رسول
وعدد من قياديي الحزب الديمقراطي
ال � �ك� ��ردس � �ت� ��ان� ��ي واالت � � �ح � � ��اد ال ��وط� �ن ��ي
الكردستاني .وأع��رب البارزاني خالل
ال� �ل� �ق ��اء «ع � ��ن ع � ��دم ارت � �ي ��اح ��ه ل�ت�ع�م��ق
امل� �ش ��اك ��ل وس � � ��وء األوض� � � � ��اع األم �ن �ي��ة
وال �س �ي��اس �ي��ة ف��ي ال � �ع� ��راق» ،الف �ت��ًا إل��ى
أن��ه «ح��ذر قبل نحو ع��ام م��ن األوض��اع
الحالية التي يشهدها العراق» .وتوقع
أن «أن ت�ت�ج��ه األوض� � ��اع ن �ح��و أج ��واء
مشحونة بالخطورة والتفرد».
من جهة أخرى ،أدانت وزيرة خارجية
االت � �ح� ��اد االوروب� � � ��ي ك��اث��ري��ن أش �ت��ون
ب� �ش ��دة أع� �م ��ال ال �ع �ن��ف ال� �ت ��ي ش�ه��ده��ا
ال� �ع ��راق ف ��ي االي � ��ام االخ� �ي ً ��رة وأوق �ع��ت
ع� �ش ��رات ال �ق �ت �ل��ى ،داع � �ي� ��ة امل �س��ؤول�ي�ن
ال�س�ي��اس�ي�ين ف��ي ال �ع��راق إل ��ى ال �ح��وار.
وكتبت أش�ت��ون ف��ي ب�ي��ان «أدي ��ن بقوة
االع �ت��داءات ال�ت��ي وق�ع��ت ف��ي ع��دة مدن
من العراق في االي��ام األخيرة وأوقعت

ع ��ددًا م��ن ال �ض �ح��اي��ا» .ودع ��ت أش�ت��ون
«ال� �ق ��ادة ال �س �ي��اس �ي�ين ال �ع��راق �ي�ين م��رة
جديدة إلى االنخراط في حوار صادق
ّ
من أجل تخطي املأزق الحالي» .بدوره،
ح ��ذر وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ك �ن��دي ج��ون
بايرد من خطر «غرق العراق في حرب
أهلية طائفية».
من جهة أخ��رى ،اتهم مستشار رئيس
ال � � ��وزراء ال �ع��راق��ي ل �ش ��ؤون امل�ص��ال�ح��ة
الوطنية ،عامر ال�خ��زاع��ي ،أم��س ،قوى

مستشار المالكي ّيتهم
قوى دولية بمحاولة
إجهاض العملية
السياسية في العراق

دول� �ي ��ة ب �م �ح��اول��ة إج� �ه ��اض ال�ع�م�ل�ي��ة
السياسية في العراق.
وق ��ال ال �خ��زاع��ي ف��ي ب �ي��ان أم ��س ،عقب
لقائه وفدًا من وجهاء وشيوخ عشائر
الشرقاط والحويجة والساحل األيسر
م��ن محافظة ص�لاح ال��دي��ن ف��ي ب�غ��داد،
إن «هنالك قوى دولية معادية للعراق
ت ��ري ��د إج� �ه ��اض ال �ع �م �ل �ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
ف��ي ال� �ع ��راق م�س�ت�خ��دم��ة ك��ل ال��وس��ائ��ل
لتحقيق ه��ذا الهدف ،وخاصة اإلع�لام
املغرض».
وأك� � � ��د ال � �خ � ��زاع � ��ي ح � � ��رص ال �ح �ك ��وم ��ة
ع �ل��ى «ح �م��اي��ة امل �س �ي��رة ال��دي�م�ق��راط�ي��ة

وصيانتها بما يحقق األمن واالزدهار
وال��رق��ي للشعب ال �ع��راق��ي» ،داع �ي��ًا من
يريد إسقاط الحكومة إل��ى أن «يسلك
الطرق الدستورية والقانونية لتحقيق
ذلك».
وتعقيبًا على التغييرات االمنية التي
قام بها رئيس الحكومة نوري املالكي،
أكد املستشار اإلعالمي لرئيس الوزراء،
ع�ل��ي امل ��وس ��وي ،أم ��س ،أن ال�ت�غ�ي�ي��رات
التي أجريت على القيادات األمنية لم
تكن بتأثير الضغط السياسي.
وأوضح املوسوي ،في حديث إلى موقع
«السومرية» ،أن «ما جرى من تغييرات
ف��ي ال�ق�ي��ادات األمنية ُبحث ف��ي اإلط��ار
األم �ن��ي ،ب�ع�ي�دًا ع��ن امل�ش�ه��د السياسي
وال � �ض ��وض ��اء امل ��راف� �ق ��ة ل � ��ه ،إذ ارت � ��أى
خ� �ب ��راء امل��ؤس �س��ة األم �ن �ي��ة أن ت �ح��دث
بعض التنقالت في قيادات العمليات،
وصدرت بها أوامر ديوانية».
أمنيًا ،انفجرت عبوتان ناسفتان في
منطقة الحرية شمال غ��رب العاصمة
ب �غ��داد ،إح��داه �م��ا ك��ان��ت أس �ف��ل حافلة
ّ
وسبب انفجار العبوتني
تقل مدنيني.
مقتل أربعة مدنيني على األقل ،إضافة
إلى إصابة  18آخرين.
كذلك قتل جندي من الجيش وأصيب
 4آخ � ��رون ب �ج��روح ف��ي ه �ج��وم مسلح
ع �ل��ى ن �ق �ط��ة ت �ف �ت �ي��ش ت��اب �ع��ة ل�ل�ج�ي��ش
العراقي شمالي بعقوبة.
ك ��ذل ��ك ،أل �ق��ت ق ��وة م ��ن ال �ف��رق��ة ال�ث��ال�ث��ة
ش��رط��ة ات �ح��ادي��ة ال �ق �ب��ض ع �ل��ى خلية
إره��اب�ي��ة غربي امل��وص��ل .وذك��ر مصدر
أمني أن «قوة من الفرقة الثالثة شرطة
ات� �ح ��ادي ��ة ت �م �ك �ن��ت م ��ن إل� �ق ��اء ال�ق�ب��ض
على  5مطلوبني وف��ق امل��ادة  4إره��اب
ب �ح ��وزت �ه ��م  11ع� �ب ��وة ن ��اس �ف ��ة م �ع � ّ�دة
للتفجير تمكن خ�ب��راء امل�ت�ف�ج��رات من
تفكيك  6منها في غربي املوصل دون
تسجيل أي خسائر تذكر».
(األخبار ،أ ف ب)

