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العراق

ّ
توتر جديد بني بغداد واربيل على خلفية عسكرية
ال� ��ذي ي �ت �ع��رض م �ن��ذ ث�ل�اث��ة أي� ��ام ل�ه�ج��وم
إس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي .وت� � ��واص� � ��ل ال� �ق� �ص ��ف ع �ل��ى
م�ن��اط��ق ف��ي ج�ن��وب دم�ش��ق وض��واح�ي�ه��ا.
ّ
وق ��ال امل��رص��د إن «م��دي�ن��ة دوم ��ا وبلدتي
امل �ع �ض �م �ي��ة وع� ��رب�ي��ن ف� ��ي ري� � ��ف دم �ش��ق
تعرضت للقصف من القوات النظامية».
وذك��رت لجان التنسيق املحلية في بريد
الكتروني ان «القصف بقذائف املدفعية
ت� �ج ��دد ع �ل��ى م��دي �ن��ة م �ع �ض �م �ي��ة ال� �ش ��ام»
القريبة م��ن دم�ش��ق وال�ح�ج��ر االس ��ود في
ج �ن��وب ال�ع��اص�م��ة ،بينما اف� ��ادت الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل� �ث ��ورة ال� �س ��وري ��ة ع ��ن «ق �ص��ف
ش��دي��د» على مدينة ح�م��وري��ة ف��ي الريف
طاول منازل عدة.
ف��ي محافظة ح�ل��ب ،دارت اشتباكات بني
ال� �ق ��وات ال�ن�ظ��ام�ي��ة وم �ج �م��وع��ات م�ق��ات�ل��ة
م � �ع� ��ارض� ��ة ف � ��ي م� �ح� �ي ��ط م � �ط� ��ار ال� �ن� �ي ��رب
العسكري .كما شهدت بعض احياء مدينة
حلب معارك وقصفا ،بحسب املرصد.
ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة ح �م��ص ،أف� ��اد امل ��رص ��د عن
محاولة القوات النظامية اقتحام مدينة
ال��رس�تن واشتباكات عنيفة م��ع املقاتلني
امل�ع��ارض�ين ال��ذي��ن يتحصنون فيها عند
أطرافها الشمالية.
إلى ذلك ،سيطر مقاتلون معارضون على
مبنى م��دي��ري��ة ال�ن��اح�ي��ة ف��ي ب�ل��دة دبسي
عفنان في محافظة الرقة بعد اشتباكات
استمرت أيامًا ،بحسب ما أفاد.
من جهتها ،أفادت وكالة األنباء الرسمية
ّ
السورية «س��ان��ا» إن «الجهات املختصة
استهدفت تجمعًا لإلرهابيني في منطقة
دبسي عفنان بريف ال��رق��ة ،وقضت على
ال�ع�ش��رات وأص��اب��ت آخ��ري��ن» .كما أوردت
ّ
ال��وك��ال��ة أن «ال�ج�ه��ات املختصة أحبطت
محاولة تفجير س�ي��ارة مفخخة بحاجز
في منطقة دبسي عفنان بريف الرقة».
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي ،سانا)

وف��ي ح��دي��ث م��ع «ف��ران��س ب ��رس» ،أض��اف
بني أرشيد «هناك تيار مؤسسي وحزبي
ي �ط��ال��ب ب ��اص�ل�اح ال �ن �ظ ��ام وه� �ن ��اك ت �ي��ار
شعبي غير منظم يطالب باسقاط النظام
واالس�ت�ع�ج��ال باملعالجة ه��و ال��ذي يمكن
ان يخرج األردن م��ن ازم�ت��ه الحالية التي
صنعها النظام نفسه».
في املقابل ،قال مدير األمن العام األردني،
ال �ف��ري��ق أول ال ��رك ��ن ح �س�ين امل �ج ��ال ��ي ،إن
«ال�س�ل�ط��ات ال تغير م��ن أس�ل��وب التعامل
م��ع ال�ح��راك السلمي ضمن ال�ق��ان��ون ،لكن
إذا تغير في طريقته السلمية فسنتعامل
بالتغيير» .وحذر خالل مؤتمر صحافي،
من أن السلطات «ستضرب بيد من حديد
ك ��ل م ��ن ت �س��ول ل ��ه ن �ف �س��ه اإلض � � ��رار ب��أم��ن
املواطنني وممتلكاتهم».
وات� �ه ��م امل �ج ��ال ��ي ج� �ه ��ات داخ �ل �ي ��ة ب��أن�ه��ا
«م� ��رت � �ب � �ط� ��ة ب � ��ال� � �خ � ��ارج وت � �س � �ع� ��ى ل �ن �ق��ل
سيناريوهات ،لكنها لن تحصل أبدًا».
م��ن جانبها ،دع��ت السعودية مواطنيها
ف��ي األردن ال��ى تجنب أم��اك��ن التظاهرات
ال سيما دوار الداخلية وس��ط العاصمة.
وذل��ك بعدما تبلغت سفارتها ف��ي عمان
بطعن ث�لاث��ة م��واط�ن�ين س�ع��ودي�ين ب��آالت
ح� � � ��ادة ،أح� ��ده� ��م إص ��اب� �ت ��ه ب ��ال� �غ ��ة أث� �ن ��اء
ت �ن��اول �ه��م ال �ط �ع��ام ف ��ي أح� ��د امل �ط��اع��م في
مدينة إربد شمال األردن.
واع�ت�ب��ر م�س��اع��د امل�ت�ح��دث��ة ب��اس��م وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة م� ��ارك ت ��ون ��ر ،أن
االردن «ش��ري��ك استراتيجي م�ه��م» ،رغم
أح��داث العنف .لكنه أض��اف أن «الشعب
األردن � � � � ��ي ل� ��دي� ��ه م� � �خ � ��اوف اق� �ت� �ص ��ادي ��ة
وس�ي��اس�ي��ة ول��دي��ه ت�ط�ل�ع��ات .ن�ع�ت�ق��د ان
خريطة الطريق ال�ت��ي قدمها امل�ل��ك عبد
ال �ل ��ه ال� �ث ��ان ��ي ،ل�ل�اص�ل�اح ��ات ت�س�ت�ج�ي��ب
لذلك .لكن ،كما رأينا في مناطق اخرى،
ثمة تعطش للتغيير».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

ط� � � ��رأ خ � �ل ��اف ج � ��دي � ��د ع � �ل� ��ى ال� �ع�ل�اق ��ة
امل� � ��أزوم� � ��ة ب �ي��ن ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال� �ع ��راق� �ي ��ة
واق� � �ل� � �ي � ��م ك� � ��ردس � � �ت� � ��ان ع � �ل� ��ى خ �ل �ف �ي��ة
ت �ش �ك �ي��ل ال� �ح� �ك ��وم ��ة امل ��رك ��زي ��ة ق� �ي ��ادة
ع �س �ك��ري��ة ت �ت��ول��ى م �س��ؤول �ي��ات ام�ن�ي��ة
في محافظات تضم مناطق متنازعًا
عليها في الشمال ما ادى إلى تصاعد
في التوتر بني بغداد واالقليم.
وذك ��رت م �ص��ادر حكومية أن ال�ق�ي��ادة
الجديدة تهدف إلى توحيد املعلومات
االس �ت �خ �ب��ارات �ي��ة ب�ي�ن وك� � ��االت االم ��ن
امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة ف � ��ي م � �ح ��اف � �ظ ��ات ك ��رك ��وك
وص �ل��اح ال ��دي ��ن ودي ��ال ��ى امل �ت �ج ��اورة.
الخطوة الجديدة اثارت غضب القادة
االك� � ��راد ال ��ذي ��ن ي �ع��ارض��ون ال�س�ي�ط��رة
ع�ل��ى م�ن��اط��ق م�ت�ن��ازع عليها ت�ق��ع في
املحافظتني املتجاورتني ،ورأى االقليم
فيها «نوايا واهدافًا» ضد االكراد.
ف �ق��د اع �ت �ب��ر رئ �ي ��س اق �ل �ي��م ك��ردس �ت��ان
م �س �ع ��ود ال � �ب� ��رزان� ��ي أن «ت �ش �ك �ي��ل م��ا
ي �س �م��ى ب� �ق� �ي ��ادة ع �م �ل �ي��ات دج� �ل ��ة ف��ي
م�ن��اط��ق ك��رك��وك ودي��ال��ى خ �ط��وة غير
دستورية من قبل الحكومة العراقية».
وأوض� � � ��ح أن� � ��ه «م � �ن ��ذ ال � �ب� ��داي� ��ة ك��ان��ت
ل��دي�ن��ا ش�ك��وك وم �خ��اوف» م��ن تشكيل
ه��ذه ال�ق�ي��ادة ،معتبرًا أن�ه��ا «تأسست
بنوايا واهداف ضد االكراد والعملية
الديموقراطية والتعايش في املناطق

املستقطعة من كردستان».
وبصفته القائد العام للقوات املسلحة،
رد رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة ال �ع��راق �ي��ة ن��وري
امل ��ال� �ك ��ي ف ��ي ب� �ي ��ان ع �ل��ى ت �ص��ري �ح��ات
ال � �ب� ��رزان� ��ي م � �ش ��ددًا ع �ل��ى أن ال �ق �ي��ادة
«ال ت�س�ت�ه��دف م�ك��ون��ًا او م�ح��اف�ظ��ة او
قومية» .وأك��د املالكي أن تشكيل هذه
القيادة يندرج في اطار «الصالحيات
الدستورية وال يحق ملحافظة او اقليم
االع � �ت� ��راض ع �ل �ي �ه��ا ألن واج �ب �ه ��ا ه��و
ح�م��اي��ة ال �س �ي��ادة ال��وط�ن�ي��ة» .وأوض��ح
أن «قيادة عمليات دجلة ليست قوات
جديدة او اضافية كما اش��اع��وا عنها
واملهام املناطة بها تقع ضمن املناطق
امل�ت�ن��ازع عليها تحت ام��رة ث�لاث فرق
عسكرية (ال��راب�ع��ة والخامسة وال �ـ)12
في ثالث محافظات».
وأك � ��د امل��ال �ك��ي أن «ت �ش �ك �ي�ل�ات ال �ف��رق
وق �ي ��ادات ال�ع�م�ل�ي��ات وح��رك��ة الجيش
ي �ج��ب أن ت� �ك ��ون ح� ��رة ع �ل��ى ك ��ل ش�ب��ر
م��ن ارض ال �ع��راق وال ي�ح��ق مل�ح��اف�ظ��ة
او اقليم االع�ت��راض عليها الن واج��ب
ه��ذه التشكيالت ه��و حماية السيادة
الوطنية» .ورأى أن «ه��ذا االج��راء يقع
ضمن مسؤولية حماية االمن الوطني
م ��ن االره� � ��اب وال �ت �خ��ري��ب» ،م��وض�ح��ًا
أن� � ��ه «ح� �ي��ن ش �ك �ل �ن��ا ف� ��ي وق� � ��ت واح� ��د
عمليات دجلة والرافدين لم تعترض

الزيدي إن هذه القيادة شكلت «نتيجة
تعرض املنطقة إل��ى عمليات ارهابية
ناجمة ع��ن ضعف التنسيق االم�ن��ي».
وأوض � ��ح أن «ه� ��ذه ال �ق��وة ال �ت��ي تضم
وكاالت امنية مختلفة تهدف بصورة
اس��اس �ي��ة ال ��ى ت��وح�ي��د ال�ج�ه��د االم�ن��ي
وت�ع��زي��ز اللحمة ال��وط�ن�ي��ة ب�ين جميع
م �ك��ون��ات ال �ش �ع��ب ال �ع��راق��ي» ،مضيفًا
«ن� �ش� �ه ��د خ � ��روق � ��ات ام� �ن� �ي ��ة م �س �ت �م��رة
وق � ��د ت� �ص ��اع ��دت االع � �م� ��ال االره ��اب� �ي ��ة
ف��ي ك��رك��وك ن�ت�ج�ي��ة ض�ع��ف التنسيق
االمني».
ب��امل�ق��اب��ل اع �ل��ن م�ح��اف��ظ ك��رك��وك ،نجم
ال��دي��ن ع�م��ر ك��ري��م رف�ض��ه ال�ت�ع��اون مع
القيادة الجديدة ،مشددًا أن «الجيش
العراقي يجب اال يتدخل بالسياسية
وال ي �م �ك �ن �ن��ا ان ن� �ق� �ب ��ل ب � � ��أن ت �ط �ب��ق
علينا اح�ك��ام عرفية لكونها مخالفة
للدستور».
وأض � � � � ��اف «ل � �س � �ن� ��ا ب � �ح� ��اج� ��ة ل� �ق� �ي ��ادة
ع �م �ل �ي��ات ألن� �ه ��ا ق � �ي� ��ادة ف ��اش� �ل ��ة ،وال
نقبل أن تفرض علينا» ،موضحًا أنه
ي �ت��رأس «ال�ل�ج�ن��ة االم �ن �ي��ة ال �ت��ي تضم
قادة الشرطة واالجهزة االستخبارية
وال � �ب � �ش � �م� ��رك� ��ة واالج � � � �ه� � � ��زة االم� �ن� �ي ��ة
املشتركة والفرقة  12للجيش العراقي
ولدينا تعاون كبير».
(أ ف ب)

م� �ح ��اف� �ظ ��ات ال � �س � �م� ��اوة وال� �ن ��اص ��ري ��ة
وص �ل ��اح ال� ��دي� ��ن ودي� ��ال � ��ى ان� �م ��ا ف�ق��ط
كركوك ،وهو اعتراض ال سند قانونيًا
له».
وح � � � ��ذر امل� ��ال � �ك� ��ي ف � ��ي ال � ��وق � ��ت ن �ف �س��ه
ق��وات البشمركة م��ن اس�ت�ف��زاز ال�ق��وات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ،م �ش��ددًا أن ��ه «ع �ل��ى ق��وات
البشمركة ع��دم القيام ب��أي اع�م��ال من
شأنها اث��ارة التوتر وع��دم االستقرار
وت�ص�ع�ي��د امل��وق��ف ف��ي ت�ل��ك امل �ن��اط��ق».
ونصح املالكي البشمركة «باالبتعاد
ع� � ��ن ال� � � �ق � � ��وات ال � �ح � �ك ��وم � �ي ��ة وت �ج �ن ��ب
استفزازها».
م� � ��ن ج � �ه � �ت� ��ه ،ق� � � ��ال رئ� � �ي � ��س ال � �ق � �ي� ��ادة
ال �ج��دي��دة ،ال �ف��ري��ق ال��رك��ن ع�ب��د االم�ي��ر

حذر المالكي قوات
ّ
البشمركة من استفزاز
الجيش العراقي
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أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ��ان ��ات ص �غ �ي��رة .م ��ن ش ��روط
اللعبة وضع األرق��ام من  1إلى 9
ضمن ال�خ��ان��ات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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