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 بغداد / وائل نعمة

رّجحت اأط���راف كردية ا�ستئناف الرحالت 
اجلوي���ة يف مط���اري اأربي���ل وال�سليمانية 
نهاية الأ�سبوع املقبل، عقب التفاق الأخري 
ال���ذي جرى بني بغداد والإقليم الذي اأداره 

مكتب رئي�س الوزراء حيدر العبادي.
ويتوقع اأن ت�سهد الفرتة املقبلة انفراجًا يف 
ق�سية روات���ب موظفي الإقلي���م وامليزانية 
والتفاه���م عل���ى ت�سدير النفط، بع���د اأ�سهر 
م���ن عقوب���ات اأ�سدره���ا العب���ادي ب�سب���ب 
اإج���راء كرد�ست���ان ا�ستفت���اء ال�ستقالل يف 

اأيلول املا�سي.
وتعتق���د تل���ك الط���راف اأّن املرون���ة الت���ي 
يبديه���ا العب���ادي موؤخ���رًا، بع���د اأ�سه���ر من 
عقوبات فر�ستها �سد الإقليم، جاءت ب�سبب 

ال�سغوط الدولية وقرب النتخابات.
ويقاب���ل التفاوؤل الكردي ح���ول التطورات 
الخرية، ت�ساوؤم���ًا من جهات �سيعية تعتقد 
اأن التفاق���ات الت���ي جتريه���ا وف���ود فني���ة 
تبقى"حربًا عل���ى ورق"اإذا ما مت الو�سول 

اىل تفاهم �سيا�سي �سامل.
وتو�س���ل وفد من احلكومة الحتادية، زار 
اأربيل ال�سبت املا�سي، برئا�سة الأمني العام 
ملجل�س الوزراء مهدي العالق، اىل التفاق 
على 6 نقاط لتنظيم العمل يف مطار الإقليم 

بعد حظر دام 4 اأ�سهر.

رفع احلظر
وقال كف���اح حمم���ود �سنج���اري، م�ست�سار 
ت�سري���ح  يف  كرد�ست���ان  اإقلي���م  رئي����س 
ل�)امل���دى( اأم�س،"هناك توقعات با�ستنئاف 
الرح���الت اجلوية يف مط���ارات الإقليم يف 

يوم 25 من كانون الثاين احلايل".
وطلب���ت بغداد من حكومة اإقليم كرد�ستان، 
قبل ي���وم من اإج���راء ا�ستفت���اء ال�ستقالل، 
الدولي���ة  احلدودي���ة  املناف���ذ  ت�سلي���م 
واملطارات اإىل �سلطة احلكومة الحتادية. 
ومنذ ذل���ك التاري���خ، قامت حكوم���ة بغداد 
بعدة اإج���راءات، كان اأبرزها غلق مطارات 
يف  الحتادي���ة  الق���وات  ون�س���ر  الإقلي���م، 

املناطق املتنازع عليها.
وي���رى �سنج���اري ان بغ���داد ق���د �سخم���ت 
الزمة مع الإقليم، موؤكدًا ان"كل الطائرات 
م���ن مط���اري اأربي���ل وال�سليماني���ة لتقل���ع 
م���ن دون موافق���ة �سلط���ة الط���ريان املدين 
ع���ن  ت�س���در  كذل���ك  والفي���زا  الحتادي���ة، 
وا�س���اف"كان  الحتادي���ة".  احلكوم���ة 
باإمكان بغداد تعيني موظفني احتاديني من 
كرد�ست���ان لالإ�س���راف عل���ى اإدارة املطارات 

لتنهي الزمة مبكرًا".
واتفق وف���دا بغداد واأربيل، ي���وم الإثنني، 
عل���ى خ�سوع مطاري اأربي���ل وال�سليمانية 
لقان���ون �سلط���ة الط���ريان امل���دين، وع���دم 
ال�سماح لأية طائ���رة بالهبوط والإقالع من 

دون ح�سول موافقة من �سلطة الطريان.
كما ت�سمن التفاق على تواجد ممثلني عن 
ق�سم النقل اجلوي واأمن و�سالمة الطريان 
وال�سالم���ة اجلوي���ة م���ن �سلط���ة الط���ريان 

يف املطاري���ن ب�س���كل دائم كاأح���د متطلبات 
منظم���ة الأي���كاو، ف�س���ال ع���ن قي���ام اإدارة 
مطارات الإقلي���م بتطبيق نظام الأجور يف 
املط���ارات املدنية وتزوي���د �سلطة الطريان 
بك�س���ف ح�ساب عن اأجور هبوط الطائرات 

و�سريبة امل�سافرين �سهريًا.
رئي����س  ك���رم،  يق���ول عرف���ات  م���ن جهت���ه 
كتل���ة الدميقراط���ي الكرد�ست���اين النيابية، 
اإن"احل���وارات ب���ني بغ���داد واأربيل مثمرة 

واإيجابية، لكنها تاأخرت كثريًا".
واأك���دت المان���ة العام���ة ملجل�س ال���وزراء، 
الإثن���ني املا�س���ي، ان اللجن���ة العلي���ا التي 
العب���ادي  حي���در  ال���وزراء  رئي����س  وج���ه 
بت�سكيلها، عقدت خم�سة لقاءات ثنائية يف 
اأربيل �سملت اجلوانب المنية واحلدودية 
واملط���ارات واجلم���ارك واملنافذ احلدودية 
البي���ان  واأ�س���اف  والنف���ط.  وال�س���دود 
ان"الم���ني الع���ام ملجل�س ال���وزراء، مهدي 

الع���الق، اأكد حر����س احلكوم���ة الحتادية 
ب�س���كل  العالق���ة  امل�س���اكل  درا�س���ة  عل���ى 
بناء مبوج���ب ثواب���ت الد�ست���ور العراقي 

والقوانني الحتادية".
ويعتقد كرم، يف ات�سال مع )املدى( ام�س، 
ان"التطورات الخ���رية رمبا �ستنهي اأزمة 
رواتب موظف���ي الإقليم واإر�س���ال املوازنة 
اىل كرد�ست���ان"، مبين���ًا اأن الوف���د حت���دث 
عن بع����س التفا�سيل بخ�سو����س ت�سدير 

النفط.
وكان���ت حكومة اإقليم كرد�ست���ان قد  قالت، 
ال�سب���وع املا�سي، اأن جمي���ع الأرقام التي 
ذكرها رئي�س الوزراء حيدر العبادي ب�ساأن 
واردات نف���ط اإقلي���م كرد�ستان"مغلوطة". 
واأعلن رئي�س ال���وزراء حيدر العبادي، يف 
وقت �سابق، اأن مدخولت كرد�ستان املعلنة 
م���ن ت�سدي���ر النف���ط خ���الل 2017 بلغت 9 

ترليونات دينار.

مرونة العبادي
وكان رئي�س الوزراء  قد اتخذ مواقف �سلبة 
باجتاه الزمة م���ع الإقليم، وا�س���رتط اإلغاء 
الإقليم لنتائج ال�ستفتاء الأخري، فيما اعترب 
عرف���ات ك���رم املرونة الت���ي اأبداه���ا العبادي 

موؤخرًا اأّن"وراءها دوافع انتخابية".
وتعر����س العب���ادي لنتق���ادات �سدي���دة قبل 
اأ�سه���ر م���ن النتخاب���ات، بح�س���ب مراقبني، 
عق���ب اإعالن���ه التحال���ف م���ع ق���وى احل�س���د 

ال�سعبي، وانفراط احللف بعد 24 �ساعة.
ب���دوره يق���ول م�ست�س���ار ب���ارزاين اإن ق���رب 
النتخاب���ات بال�ساف���ة اىل �سغ���ط ال���راأي 
الع���ام الداخل���ي والدويل"دف���ع الخري اىل 
اتخ���اذ مواقف اأقل �سدة". وكان العبادي  قد 
واف���ق، موؤخرا، على اإر�سال جزء من رواتب 
موظف���ي الإقلي���م، خا�س���ة وزارات الرتبي���ة 

وال�سحة واملوارد املائية.
ويق���ول كفاح �سنج���اري ان"حكوم���ة بغداد 

تدر����س قوائ���م اأ�سم���اء املوظفني من���ذ فرتة، 
ومل تر�سل حتى الآن الرواتب".

وك�سفت وزارة ال�سحة يف اإقليم كرد�ستان، 
اأم�س، عن وجود اجتم���اع �سيعقد يف بغداد 
باإ�س���راف اأمني ع���ام جمل�س ال���وزراء مهدي 
الع���الق، لبح���ث مو�س���وع روات���ب موظفي 

وزارتي ال�سحة والرتبية.
في���ان  ع���ن  اإع���الم كردي���ة  ونقل���ت و�سائ���ل 
حمم���ود، مدير عام التخطيط بالوزارة، باأن 
وف���دًا ميثل وزارت���ي ال�سح���ة والرتبية يف 
الإقلي���م �سيزور بغداد ي���وم الربعاء، لبحث 

مو�سوع رواتب الوزارتني.
واأ�س���ارت امل�سوؤول���ة بوزارة �سح���ة الإقليم 
اإىل اأنها"تتلم����س اجلدي���ة يف متابعة بغداد 
ملو�س���وع الروات���ب". ويبل���غ م���الك وزارة 
التقدي���رات  بح�س���ب  الإقلي���م  يف  الرتبي���ة 
الكردي���ة ح���وايل 170 األف موظ���ف، مقابل 

51 األفًا يف ال�سحة.
اإىل ذلك و�سف جا�سم حممد البياتي، النائب 
عن دولة القان���ون، املفاو�سات اجلارية بني 

بغداد والإقليم باأنها"حرب على ورق".
وقال البياتي، يف ت�سري���ح ل�)املدى( اأم�س، 
ب���ني  م�ستم���رة  مازال���ت  قطيع���ة  اإن"هن���اك 
القي���ادة يف بغداد والإقليم ويجب ان تنتهي 

قبل احلديث عن مفاو�سات فنية".
وكان���ت اأطراف كردية  قد اعتربت، يف وقت 
�ساب���ق، اأن العبادي اأغلق اأبواب احلوار مع 

الإقليم منذ اندلع الزمة بني الطرفني.
واأعلن���ت رئا�س���ة اجلمهوري���ة نهاي���ة الع���ام 
املا�س���ي مب���ادرة جدي���دة لرعاي���ة لق���اء بني 
بغداد واأربيل، باإ�س���راف من المم املتحدة، 

حلل امللفات العالقة بني اجلانبني.
حمم���د  جا�س���م  النائ���ب  يق���ول  ب���دوره 
الت���ي  باحل���وارات  متفائ���اًل  جعفر"ل�س���ت 
جتري بني الوفود الفنية، فهي لمتلك قرارًا 
�سيا�سي���ًا، وغالبًا ماتنته���ي برف�س القيادات 

ال�سيا�سية".
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شناشيل

تفج���ري �ساحة الطريان يف بغداد، اأول من اأم�س، اأكرب عمل 
اإرهابي ي�ستهدف العا�سمة و�سكانها منذ مدة غري ق�سرية.. 
لوقوعه يف هذه املنطقة بالذات وبعد يوم واحد من تفجري 

�ساحة عدن، مغزى كبري: الإرهاب عائد كما كان.
ل �س���يء مين���ع الإرهاب م���ن اأن يع���ود مثلم���ا كان عليه يف 
�سنوات م�ست، يوم كان ي�سرب يوميًا تقريبا بكل راحة... 
كث���ريون كان���وا ُيلفت���ون النتب���اه اإىل �سب���ب ق���وّي لتفاقم 
الإره���اب يف تل���ك ال�سن���وات، هو ق�س���ور النظ���ام الأمني، 
وكثريون اأي�سًا  كانوا ُيلفتون النتباه اإىل اأن هذا الق�سور 
م���رّده اإىل الف�ساد املتفاق���م يف موؤ�س�س���ات الدولة، مبا فيها 
املوؤ�س�س���ة الأمني���ة والع�سكري���ة الت���ي مل ُت���راَع يف تعي���ني 
قياداته���ا �س���روط الوطني���ة واملهني���ة والنزاهة، ب���ل كانت 
التعيين���ات حمكومة بالعالق���ات والرتياح���ات ال�سخ�سية 

ومقّيدة بنظام املحا�س�سة.
اجتياح املو�سل ب�سهولة �سرب املاء، ثم ثلث م�ساحة البالد 

مبدنه املكتّظة، ك�سف كل الوراق... بعد فوات الأوان!
منذ اإجناز حترير املو�سل لفت كثريون اأي�سًا اإىل اأن هزمية 
دول���ة اخلالفة الداع�سي���ة ل يعني اأبدًا هزمي���ة الإرهاب... 
الإره���اب ل ي���كّل ول مي���ّل، لديه اأجن���دة ي�ستقت���ل من اأجل 
تنفيذه���ا، وه���و كث���ريًا م���ا ي�ستغّل غفل���ة الأجه���زة الأمنية 

وتواكلها وف�ساد بع�س عنا�سرها اأي�سًا لتحقيق ماآربه. 
تفجريا �ساحة الطريان و�ساحة عدن اأقّل ما يك�سفانه �سعف 
جاهزّي���ة املوؤ�س�سة الأمنية يف مواجهة الإرهاب، لي�س فقط 
جله���ة ال�ستخبارات ب���ل اأي�سًا جلهة  التعام���ل ال�سريع مع 

العمل الإرهابي للتقليل من اآثاره واأ�سراره.
كان يتع���نّي اأن ت���درك قي���ادة املوؤ�س�س���ة الأمني���ة ورئا�س���ة 
احلكوم���ة  اأّن داع����س و�س���واه م���ن املنظم���ات الإرهابي���ة 
�ستع���ود اإىل تكتي���ك ح���رب امل���دن الإرهابي���ة القائم���ة على 
العملي���ات النتحاري���ة وتفج���ري املفّخخ���ات... كان عليهما 
اأن ت���دركا اأي�س���ًا اأن���ه ق���د اجتم���ع يف ه���ذه الف���رتة بالذات 
عن�س���ران يحّر�سان منظمات الإرهاب على العودة اىل هذا 
التكتيك، هما الهزمية يف حرب العام املا�سي، وقرب موعد 

ال�ستحقاق النتخابي.
اإدراك كه���ذا كان �سُي���دّل قيادات املوؤ�س�س���ة الأمنية ورئا�سة 
احلكومة اإىل وجوب تفعيل العمل ال�ستخباري من جانب، 
وم���ن جانب اآخر اّتخ���اذ الحتياط���ات يف العا�سمة واملدن 
الأخ���رى، وبينه���ا توف���ري وج���ود اأمن���ي فّع���ال يف املناطق 
املر�ّسحة اأكرث من غريها للعمليات الإرهابية، وهي املناطق 
الأك���رث زحام���ًا ون�ساط���ًا ب�سري���ًا. الوجود الفّع���ال ل يكون 
بن�سر اأعداد كبرية من العنا�سر، اإمنا اأي�سًا األ مُت�سي هذه 
العنا�س���ر اأوقات وردياته���ا بالتثاوؤب واللع���ب بالتلفونات 

الذكية.
الأم���ن اأولوي���ة الأولوي���ات.. هذا م���ا كان يج���ب اأن يكون، 
وه���و م���ا يج���ب اأن يك���ون الآن ويف امل�ستقب���ل. والف���رتة 
القادم���ة املمتدة من الآن اىل ت�سكيل احلكومة اجلديدة بعد 
النتخاب���ات مر�سحة لن�ساط اإرهابي ل يعرف الهوادة، بيد 
اأن ه���ذا الن�س���اط لن يقت�سر عل���ى داع�س و�سائ���ر منظمات 
املتناف�س���ة  ال�سيا�سي���ة  اجلماع���ات  اإره���اب  الإره���اب.. 
واملت�سارع���ة على ال�سلطة والنفوذ واملال ل يجب باأي حال 

التغافل عنه.

معنى تفجريات بغداد
 adnan.h@almadapaper.net

عودة 85 % من نازحي الأنبار ت�سمح مب�ساركتهم 
يف النتخابات

تفجريا �ساحة الطريان و�ساحة عدن 
اأقّل ما يك�سفانه �سعف جاهزّية 

امل�ؤ�س�سة االأمنية يف م�اجهة االإرهاب، 
لي�س فقط جلهة اال�ستخبارات بل 

اأي�سًا جلهة  التعامل ال�سريع مع العمل 
االإرهابي للتقليل من اآثاره واأ�سراره.
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ترجمة/ حامد اأحمد

م����ن  بع����د �سهري����ن  الع����راق  ي�ستع����ّد 
اآخ����ر  العراقي����ة  الق����وات  ا�سرتج����اع 
مدنه م����ن تنظي����م داع�����س اإىل اإجراء 

انتخابات برملانية يف اأيار القادم.
لك����ن يف الأنبار وه����ي اأكرب حمافظة 
الب����الد  م����ن  الغرب����ي  اجلان����ب  يف 
�سيط����ر تنظي����م داع�����س عل����ى اأغل����ب 
جي����وب  هن����اك  مات����زال  مناطقه����ا، 
م����ن م�سلح����ي داع�����س خمتبئ����ني يف 
مناطقه����ا ال�سحراوي����ة الوا�سعة بعد 

حتريرها.
وتواج����ه الأنب����ار حتّدي����ًا يكم����ن يف 
كيفية تكوين تاأثريات عملية النتقال 
امل�ستقبلي����ة م����ن حمارب����ة جمموع����ة 
اإرهابي����ة له����ا ج����ذور يف املنطقة اإىل 
ال�سيا�س����ي  ال����دور  تن�سي����ط  مرحل����ة 

فيها.

حمم����د  الأنب����ار  حماف����ظ  ويق����ول 
احللبو�سي اإن"ن�سب����ة امل�ساركني يف 
النتخاب����ات كانت متدني����ة جدًا على 
مدار ال�سنوات ال�سابقة وذلك خلوف 
الأهايل من التهدي����دات الأمنية واأنه 
يتوقع ح�سول تغيري يف هذا الو�سع 

خالل النتخابات القادمة".
واأي����د م�سوؤولون حملي����ون وعنا�سر 
ق����وات اأمني����ة وزعي����م ع�سائ����ري يف 

املحافظة راأي املحافظ.
ويقول احللبو�سي اإن"اأكرث من %85  
م����ن اأبن����اء حمافظ����ة الأنب����ار رجعوا 
اإىل بيوته����م واأتوق����ع اأن 60% منه����م 
خ����الل  الت�سوي����ت  يف  �سي�سارك����ون 

النتخابات القادمة".
ودف����ع وج����ود الكث����ري م����ن النازحني 
الذين يعي�سون يف املخيمات البع�س 

اىل املطالبة بتاأجيل النتخابات.
وم����ن �س����اأن التقاري����ر الت����ي اأ�س����ارت 

موؤخ����رًا اىل اإجب����ار النازح����ني عل����ى 
الع����ودة لبيوتهم يف املناطق املحررة 
ومن بينها حمافظة النبار زيادة قلق 

بع�س منظمات الإغاثة واملراقبني.
وق����ال مدي����ر �سرطة حمافظ����ة النبار 
الل����واء هادي رزيج"اإنن����ا قررنا غلق 
جميع مع�سك����رات النازحني واإرجاع 
العوائل اىل بيوتهم، لأن الأمن اأ�سبح 
جي����دًا الآن، ولك����ن اإذا كان����ت هن����اك 
بع�س العوائ����ل باقية يف املع�سكرات 
طريق����ة  له����م  نرت����ب  اأن  فباإمكانن����ا 

للت�سويت داخل املع�سكرات".
واأ�س����اف الل����واء رزيج"فق����ط اأف����راد 
عوائ����ل م�سلح����ي داع�����س مايزال����ون 
باقني يف خميم الكيلو 18، حلمايتهم 
م����ن القت����ل املتوقع ع����ن طري����ق الثاأر 

الع�سائري".
وعن����د ال�ستف�س����ار من����ه ح����ول كيف 
�سيت�سنى للعائدين وال�سكان الآخرين 

الذي����ن لي�����س لديه����م خدم����ات كهرباء 
وخدمات اأخرى لتعريفهم باملر�سحني 
بالنتخاب����ات  امل�سارك����ة  والأح����زاب 
وبراجمهم ال�سيا�سي����ة؟ اأجاب اللواء 
رزي����ج قائال"اإنه����م �سيعرف����ون جميع 

املر�سحني لالنتخابات".
وحول م�سري عوائ����ل اأفراد م�سلحي 
ال�سرط����ة  قائ����د  اأو�س����ح  داع�����س، 
اأن"ع�س����رية اجلغايف����ة ال�سه����رية يف 
حديث����ة قد اأعلن����ت رف�سها ع����ودة اأي 
اأف����راد م�سلح����ي داع�����س  عائل����ة م����ن 

للمدينة".
ب����دوره، قال العقيد �س����ربي عبد الله 
اأمري، وه����و حلقة الو�سل بني وزارة 
حمافظ����ة  يف  والع�سائ����ر  الداخلي����ة 
النب����ار، انه"ل ميك����ن اإرجاع اأي فرد 
من تل����ك العوائ����ل يف الوقت احلايل 
حلني اإكمال حماكم����ة عنا�سر داع�س 
امل�ستب����ه به����م ورمب����ا قد يحك����م على 

البع�س بالإعدام".
اإىل ذل����ك، اأ�سار ال�سيخ ع����واد عثمان 
تاب����ع  م�سل����ح  ف�سي����ل  زعي����م  وه����و 
لع�س����رية اجلغايف����ة اىل اأنه"�سيدخل 
النتخابات بقائم����ة احلركة الوطنية 
للتنمية والإ�س����الح، املعروفة بقائمة 

احلل بقيادة جمال الكربويل".
وعّلق الكربويل على ذلك قائال"ك�سبنا 
احل����رب �س����د داع�����س عل����ى الر�س، 
والآن حان الوقت لرنبح احلرب �سد 
داع�س فكري����ًا من خالل تركيزنا اأكرث 

على التعليم".
وقال الكرب����ويل متحدثًا من بيته يف 
حديثة"هن����اك اأكرث م����ن 209 اأحزاب 
م�سجل����ة يف الع����راق لنتخابات عام 
2018 ولكنن����ا لنعرف كيف �ستكون 

الئتالفات".

Al- Monitor عن: م�قع 

بغداد/ المدى

اعتقلت قوة اأمنية من اجلي�س عنا�سر من تنظيم 
داع�س ي�سكلون ع�سابة لتهديد املواطنني، خالل 
عملي���ة مداهمة تخللتها ا�ستب���اكات ب�"الرمانات 

اليدوية"، �سرق النبار.
وذك���ر بيان ل���وزارة الدف���اع، ح�سل���ت )املدى(، 
عل���ى ن�سخ���ة من���ه، ان"مديري���ة ال�ستخب���ارات 
الع�سكري���ة وبن���اًء عل���ى معلوم���ات ا�ستخبارية 
دقيق���ة اأكدت قي���ام جمموعة من فل���ول ع�سابات 
داع�س املتهالكة برتويع املواطنني عرب الت�سال 
به���م ومطالبتهم مببالغ مالي���ة وتهديدهم بالقتل 

اأو تفجري حمالهم".
واأ�س���اف البي���ان انه"عل���ى اإثر تل���ك املعلومات 
ق���ام اأبطال ال�ستخب���ارات الع�سكري���ة يف قيادة 
عملي���ات �سرق النبار بالتح���ري والو�سول اإىل 

اأحد اأفراد املجموعة الإرهابية".
وتابعت وزارة الدفاع اإنه بعملية نوعية �سريعة 
وخاطفة متكن اأف���راد ال�ستخبارات من القب�س 
علي���ه وال���ذي اعرتف ب���دوره عل���ى بقي���ة اأفراد 
املجموع���ة حي���ث حت���رك رج���ال ال�ستخب���ارات 
الع�سكري���ة مب�ساع���دة قوة من قطع���ات عمليات 

الإرهابي���ني  مهاجم���ة  ومت���ت  النب���ار  �س���رق 
الذي���ن بادروا باإلق���اء الرمان���ات الهجومية على 
قطعاتنا،الأم���ر ال���ذي ا�سطرها لل���رد على اأفراد 
الع�ساب���ة واأ�سفرت العملية ع���ن اإ�سابة اأحدهم 
وحما�س���رة الث���اين واإلق���اء القب����س عليهما يف 
ال�سه���داء مبحافظ���ة  – ح���ي  الفلوج���ة  ق�س���اء 

النبار".
يف ال�سياق ذاته، اأعلن���ت مديرية ال�ستخبارات 
الع�سكري���ة، اأم����س، �سب���ط خمباأي���ن للعب���وات 

النا�سفة �سرقي الأنبار.
اأن"مديري���ة  له���ا،  بي���ان  يف  املديري���ة  وذك���رت 
عملي���ات  قي���ادة  الع�سكري���ة يف  ال�ستخب���ارات 
�سرقي النبار ووفق معلومات ا�ستخبارية دقيقة 
متكن���ت من �سب���ط خمباأي���ن للعب���وات النا�سفة 
ي�سم���ان )123( عبوة معب���اأة يف جلكانات ذات 
�سع���ة )20( ل���رتًا من مواد �سدي���دة النفجار يف 

منطقتي النعيمية والكرمة �سرقي النبار".
ولف���ت البيان اإىل اأن"العب���وات التي مت �سبطها 
والق���وات  املواطن���ني  ل�سته���داف  تع���د  كان���ت 
المنية"، مبينة ان���ه"مت تفجريها موقعيًا حتت 
ال�سيط���رة باإ�سراف كادر هند�سي متخ�س�س من 

القيادة".

بغداد / املدى

ل�ستئن���اف  ارتياحه���ا  ع���ن  اأم����س،  املتح���دة،  الولي���ات  اأعرب���ت 
املفاو�سات بني بغداد واأربيل بعد اأكرث من نحو ثالثة اأ�سهر. وجاء 
الرتحي���ب عرب وزي���ر اخلارجية ريك����س تيلر�سون خ���الل ات�سال 

هاتفي مع رئي�س حكومة اإقليم كرد�ستان نيجريفان بارزاين.
وقالت حكومة اإقلي���م كرد�ستان، يف بيان اطلعت عليه )املدى(، 
ان”تيلر�سون عرّب عن ارتياح���ه للقاءات والجتماعات البناءة 
التي تعقد بني وفود اإقليم كرد�ستان واحلكومة العراقية بهدف 
حل امل�ساكل"، جمددًا”ا�ستع���داد بالده لدعم احلوار بني اأربيل 

وبغداد".
واأكد تيلر�سون، بح�س���ب البيان،”اأهمية تن�سيق وتعاون اأكرب 
بني اإقلي���م كرد�ستان واحلكوم���ة الحتادية واأمري���كا، ملواجهة 
اأي���ة خماطر عقب انتهاء داع�س واحلد من اإعادة ظهور اأي نوع 

من اأن���واع العنف"، معرب���ًا عن اأمله باأن”تنج���ح حكومة اإقليم 
كرد�ست���ان يف مواجهة الزم���ات التي تعانيه���ا، واأكد على دعم 

بالده بهذا اخل�سو�س".
بدوره، اأبدى بارزاين �سك���ره لوزير اخلارجية المريكي على 
اجله���ود املبذولة ودعمه���م لالإقليم. واأكد ب���ارزاين انه”ل تزال 
هن���اك خماطر عودة ظهور العن���ف"، وراأى انه”من ال�سروري 
اأن تعم���ل اجلهات الثالث، اإقلي���م كرد�ستان واحلكومة العراقية 
الفيدرالي���ة واأمري���كا، على اآلي���ة م�سرتكة ملواجهت���ه يف الوقت 

الراهن ويف امل�ستقبل".
واأو�سح ب���ارزاين اأن”اإقليم كرد�ست���ان كان على ا�ستعداد دائم 
للبدء باحلوار ومعاجلة امل�س���اكل مع بغداد"، وا�سفًا حوارات 
وف���ود اأربيل وبغداد يف اليام املا�سي���ة ب�"الإيجابية"، م�سددًا 
عل���ى اأن”تدع���م تلك احل���وارات من جمي���ع الأطراف م���ن اأجل 

اإحراز تقدم اأكرث".

ب بالتفاق الأخري بني بغداد واأربيل وا�سنطن ترحِّ

اعتقال جمموعة داع�سّية تبتزُّ اأهايل الفلوجة

االجتماع امل�شرتك الذي عقد يف اربيل االثنني


