
 بغداد/ املدى

�إقلي���م  حكوم���ة  رئي����س  �أك���د 
بارز�ين،  نيجريفان  كرد�ستان، 
�أم�س �لأربعاء، �أن حكومته �سعيدة بتبادل 
�لوف���ود بني بغ���د�د و�أربيل حلل �خلالفات 
�لقائمة، فيما �عتذر عن تلبية دعوة رئي�س 

�لربملان حل�سور موؤمتر للم�ساحلة.
وقال بارز�ين، يف موؤمتر �سحفي، تابعته 
)�مل���دى(، �ن���ه "مت �لتف���اق م���ع �حلكوم���ة 
لك���ّن  �ملط���ار�ت  م�ساأل���ة  عل���ى  �لحتادي���ة 

�لق�سية متوقفة على قر�ر �سيا�سي".

و�أ�س���اف رئي����س حكوم���ة �لإقلي���م "نح���ن 
�سع���د�ء بالجتماعات �جلاري���ة بني بغد�د 
و�أربيل ونعتربها بد�ية جيدة وناأمل عودة 
�لعالق���ات �إىل �سابق عهده���ا"، مو�سحًا �أن 
"�لجتماعات متخ�س عنها تبادل زيار�ت 
�لوف���ود بني بغد�د و�أربيل وت�س���كيل جلان 

متخ�س�سة بحّل �خلالفات".
و�أ�س���ار ب���ارز�ين �ىل �أنه "مل نبّلغ ر�س���ميًا 
بوجود ح�ساب م�سريف خم�س�س لإر�سال 
�لرو�تب �إىل موظفي �لإقليم من قبل بغد�د 
ول �س���حة ملا يت���د�ول بهذ� �ل�س���اأن"، لفتا 
�ىل �ن حكوم���ة �أربي���ل "ترحب ب���اأي جهد 

ي�س���ب يف حلحلة �خلالف���ات مع �حلكومة 
�لعر�قي���ة على �أن تاأخ���ذ �لإجر�ء�ت �لقالب 
�لر�س���مي". وذك���ر ب���ارز�ين �أنه "�س���نقوم 
بكل ما ميكن لتتاأكد بغد�د من �سحة قو�ئم 
موظفي وز�رتي �لرتبية و�ل�سحة �ملر�سلة 
�إليها وف���ق �لنظام �لبايوم���رتي"، متوقعًا 
�أن "تتو�سل �لجتماعات �ملقبلة بني بغد�د 
و�أربي���ل �إىل �س���يغة تو�فق ت�س���من �إعادة 
فت���ح �لطرق �ملغلقة". و�س���اف بارز�ين �أن 
"حكومة �لإقليم ل تطلب �أكرث من حقها يف 

مو�زنة �لعر�ق ول تر�سى باأقل منه".
 التفا�صيل �ص3

 بغداد/ املدى

�ملو�س���ل،  يف  طب���ي  م�س���در  �أك���د 
ت�سجيل �أربع حالت وفاة بانفلونز� 
�لطي���ور يف �ملدين���ة �أم����س �لول �لثالثاء، وقال 
�مل�س���در يف ت�سريح �س���حفي "مت ت�سجيل ثالث 
ح���الت وفاة ب�س���بب وباء �نفلون���ز� �لطيور يف 
م�ست�س���فى �ل�س���الم �لتعليمي باأي�س���ر �ملو�س���ل، 
يف ح���ني مت ت�س���جيل حال���ة �لوف���اة �لر�بعة يف 

م�ست�سفى �ل�سفاء باأمين �ملدينة".
و�أ�س���اف قائ���ال، �إن "��س���تاذً� جامعي���ًا تويف يف 
م�ست�سفى �ل�سالم �لتعليمي باملو�سل، يعتقد �نه 

من �مل�سابني باملر�س".
و�أ�س���ار �ىل �أن "�لك���و�در �لطبي���ة يف �ملو�س���ل 
دخل���ت حال���ة �إن���ذ�ر، ب�س���بب غي���اب �مل�س���اد�ت 
للوباء"، حمذرً� من حالت وفاة �أخرى باملر�س، 

يف حال عدم توفر تلك �مل�ساد�ت.
وكانت �أنب���اء قد حتدثت عن ت�س���جيل �أول حالة 
وفاة من نوعها بانفلونز� �لطيور  يف  �ملو�س���ل 

وكان حامل �لفايرو�س عن�سرً� بتنظيم د�ع�س.
 التفا�صيل �ص4

 بغداد/ وائل نعمة

مقت���ل  م���ن  �أي���ام  بع���د 
قي���ادي بارز يف �س���مال 
بغد�د، بعملي���ات �أمنية 
ب���د�أت  �لتنظي���م،  فل���ول  ملالحق���ة 
�لأجه���زة �لأمنية تتلق���ى معلومات 
عن هجم���ات �نتحارية حمتملة يف 

�لعا�سمة.
تل���ك �ملعلومات �أفادت باأّن "د�ع�س" 
زعيم���ه  مقت���ل  عل���ى  �ل���رّد  ق���ّرر 
با�س���تهد�ف مناطق مكتظة باملارة، 

و�سرب �أحياء �سكنية �سعبية.
وينتق���د �أع�س���اء يف جلن���ة �لم���ن 
��س���رتخاء  �لربملاني���ة،  و�لدف���اع 
�لأجه���زة �ل�س���تخبارية بعد �إعالن 
�لن�س���ر عل���ى د�ع����س نهاي���ة �لع���ام 

�ملا�سي.
كم���ا �نتق���دو� ع���دم تغطي���ة بغ���د�د 
بكام���ري�ت �ملر�قب���ة و�لعتماد على 
كامري�ت �ملحال �لتجارية و�ملنازل 

يف �لتحقيق باحلو�دث.
لكّن �للجنة �لمنية يف بغد�د تقول 
�إن �لكامري�ت ر�سدت �لنتحاريني، 
و�أنها تغط���ي �أغل���ب �ملناطق �ملهمة 
�أ�س���ارت  كذل���ك  �لعا�س���مة.  يف 
�للجن���ة �ىل �أن �لزم���ة �ملالية عاقت 
�إكم���ال م�س���روع منظوم���ة �ملر�قبة 

�لإلكرتونية.
و�س���هدت �س���احة �لطري�ن، �س���باح 
�لإثنني �ملا�س���ي، تفج���ريً� مزدوجًا 

�أوقع �أك���رث من 80 قتي���اًل وجريحًا 
بح�سب �إح�سائية لوز�رة �لد�خلية. 
وياأت���ي �خلرق �لأمن���ي بعد تفجري 
�نتحاري وق���ع، يوم �ل�س���بت �لذي 
�س���بقه، ق���رب �س���احة ع���دن، غربي 

بغد�د.
ويك�سف م�س���وؤول �أمني يف بغد�د، 
ع���ن �أن �لهجمات كانت معلومة قبل 
�أي���ام من حدوث �لهج���وم، مبينًا �ن 
يف  �لنتحاريني  ع���ن  "�ملعلوم���ات 

�لعا�سمة لتتوقف منذ �سنو�ت".
�ل�س���تخبارية،  �لأجهزة  وتتعام���ل 
�لت���ي  م���ع كل �لت�س���الت  تقريب���ًا 
ترده���ا ع���ن �حتمال وج���ود هجوم 
�إرهاب���ي يف بغد�د، لك���ن يف بع�س 
لك���رثة  جتاهله���ا  يت���م  �لوق���ات 

�ملعلومات.
وق���ال �مل�س���وؤول �لأمن���ي ل�)�مل���دى( 
ع�س���ر�ت  يومي���ًا  "ت�س���لنا  �أم����س 
�ملعلومات عن هجمات و�نتحاريني 
بعملي���ات  ونق���وم  بغ���د�د،  يف 
حت���ى  عنه���ا  لنك�س���ف  ��س���تباقية 
لنعطي حتذير�ت لبقية �ملتورطني 

يف تلك �حلو�دث". 
يوؤك���د  �ملعلوم���ات  ك���رثة  وب�س���بب 
يتمك���ن  "�أحيان���ا  �مل�س���وؤول 
�لإرهابيون من تنفيذ �لعمليات قبل 

�كت�سافهم".
�لثالث���ة  �لنتحاري���ون  ونّف���ذ 
وق���ت  يف  �لأخريي���ن،  �لهجوم���ني 
�س���اعات  ويف  �للي���ل  م���ن  متاأخ���ر 

�ل�س���باح �لوىل، وهو �أمر يعتربه 
�مل�س���وؤولون موؤ�س���رً� على �سعوبة 

�حلركة لوجود متابعة �أمنية.

�ملنف���ذون كان���و� من خ���ارج بغد�د، 
بح�س���ب �مل�س���وؤولني �لأمنيني، ومل 
يكن لديهم حا�س���نة يف �لعا�س���مة، 

كما مل مي�س���و� يف بغ���د�د �أكرث من 
24 �ساعة قبل وقت �لتفجري.
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 بغداد/ حممد �صباح

يلجاأ جمل����س �لنو�ب حل�س���م مو�عيد 
�لي���وم  جل�س���ة  يف  �لنتخاب���ات، 
�خلمي�س، �إىل �ملقرتح �ل���ذي تقدمت به �حلكومة 

لإجر�ء �لنتخابات يف 12 �أيار �ملقبل، �إىل جانب 
مقرتح �لقوى �ل�س���نية، �لذي يحم���ل تو�قيع مئة 
وخم�سني نائبًا لتاأجيل �لنتخابات ملدة �سنة، عرب 

�لت�سويت �ل�سري.
وتتبنى كت���ل حتالف �لقوى �لعر�قي���ة و�لوطنية 
جمل����س  يف  �لأقلي���ات  وجمي���ع  و�لكرد�س���تانية 
�لنو�ب بالإ�سافة �إىل بع�س �لنو�ب من �لتحالف 
�لوطني �س���يناريو تاأجيل �لنتخاب���ات �لربملانية 
و�ملحلي���ة �إىل �لأول من �س���هر كان���ون �لأول لعام 
2018. وتوؤك���د �لنائب���ة ع���ن كتلة �حت���اد �لقوى 
�لعر�قية زيتون �لدليمي، يف ت�س���ريح ل�"�ملدى"، 
�أن "�لكتل �ل�س���نية قدمت طلبا �إىل رئا�سة جمل�س 
�لنو�ب تطالب فيه بتاأجيل �لنتخابات �لربملانية 
و�ملحلية �إىل �لأول من �سهر كانون �لأول �ملقبل"، 
مبينة �ن "هذه �لفرتة �ست�ساعد �لعو�ئل �لنازحة 

للعودة �إىل مناطقهم ومدنهم".
وتق���دم حتالف �لق���وى �لعر�قي���ة مبقرتحني �إىل 
رئا�سة �لربملان، �لأول يق�سي بتاأجيل �لنتخابات 
�لربملانية و�ملحلية  مبدة ل تقل عن �س���نة لإف�ساح 
�ل�سيا�س���ية  و�لق���وى  �حلكوم���ة  �أم���ام  �ملج���ال 
و�ل�سعبية  لإكمال �ل�س���روط �لالزمة �لتي حددها 

جمل�س �لوزر�ء مع متديد عمل جمل�س �لنو�ب.
يف حني يتح���دث �ملقرتح �لثاين عن عدم �س���مول 
�ملحافظات �لتي �حتلتها تنظيمات د�ع�س يف حال 
�إجر�ء �لنتخاب���ات باملو�عيد �ملحددة و�قت�س���ار  

�إجر�ئها يف �ملحافظات �لأخرى.
بح�س���ب �لنائب �لدليمي ف���اإن "150 نائبا وقعو� 
على طلب تاأجي���ل �لنتخابات �لربملانية و�ملحلية 
م���ن خمتل���ف �لكت���ل و�لأح���ز�ب"، مو�س���حة �أن 
مو�س���وع  �ستح�س���م  �خلمي����س  �لي���وم  "جل�س���ة 
مو�عيد �لنتخابات بالت�س���ويت �ل�س���ري ولي�س 

�لعلني".    
 التفا�صيل �ص3 

الربملان ي�صتعّد حل�صم املواعيد عرب الت�صويت ال�صّري

ال�ُسّنة والكرد واالأقلّيات مع تاأجيل 
االنتخابات اإىل نهاية 2018 

 بغداد / زهراء جا�صم

لرئي����س  م���ايل  م�ست�س���ار  �أك���د 
�أنَّ  �لعب���ادي،  حي���در  �ل���وزر�ء 
تقري���ر �لعر�ق �ل���ذي �س���ُيعر�س يف موؤمتر 
�ملانح���ني يف �لكوي���ت، ق���ّدرت به �لأ�س���ر�ر 

�لت���ي خلفتها �حلرب على د�ع����س �لرهابي 
باأك���رث من 100 مليار دولر، �ىل ذلك �أ�س���ار 
�إع���ادة  تكالي���ف  �أن  �ىل  �قت�س���ادي،  خب���ري 
كب���ريً�  تفاوت���ًا  تتف���اوت  �ملق���ّدرة  �لإعم���ار 
بح�س���ب م���ا نقلت���ه �س���حيفة "�لتالنت���ك"، 
وهذ� �لتف���اوت ياأتي �س���من جمموعة �أمور 

ل تدع���و لطمئن���ان �جله���ات �ملانح���ة �لتي 
كانت قد منح���ت �لكثري من �لأمو�ل للعر�ق، 
لكنها �سهدت معدلت عالية للهدر يف �لإنفاق 
�حلكوم���ي مع ت���دين �جل���ودة و�لكفاءة يف 
�لإد�رة �ملالية للدولة طيلة �لفرتة �ل�سابقة.  
 التفا�صيل �ص5

و�صف ان�صحاب االحتاد االإ�صالمي بغري ال�صائب
بارزاين: �سعداء بتبادل الوفود وحل اخلالفات مع بغداد

 ترجمة/ حامد اأحمد    

و��سل جو��س���ي�س باأعد�د غري 
م�س���بوقة م���ن خمتل���ف �أنح���اء 
ونه���ار�  لي���ال  عمله���م  �لع���امل 
خالل �ل�س���نو�ت �لثالث �ملا�س���ية ملالحقة 
زعي���م تنظي���م د�ع����س �أبو بك���ر �لبغد�دي 
يف منطقة متتد عرب �حل���دود �لعر�قية – 
�ل�سورية. ومتكن زعيم �لتنظيم �لإرهابي 

من مر�وغتهم جميعا، لكنه كاد �ن ي�س���قط 
باأيديهم مرة �أثناء تو�جده  يف �ملو�س���ل.  
ومتكن �جلو��سي�س من تعقب �لبغد�دي �� 
�ل���ذي يحتل ر�أ�س قائمة �أكرث �لأ�س���خا�س 
�ملطلوب���ني للعد�ل���ة عل���ى وج���ه �لأر�س �� 
ثالث مر�ت على �لق���ل يف منطقة حمددة 
د�خ���ل �لع���ر�ق خالل ثمانية ع�س���ر �س���هرً� 

�ملا�سية. 
وعل���ى �لرغم  من �حلماية �لتي يوفرها له 

من �س���بكة من �ملقربني، فاإن زعيم �لتنظيم 
قد �س���وهد من قبل �آخرين بح�سب ما �أدىل 
بذلك �أع�س���اء معتقلون يف تنظيم د�ع�س، 

و�أكد ذلك �سباط ��ستخبار�ت عر�قيون. 
و�رتك���ب �لبغ���د�دي غلط���ة و�ح���دة يف 3 
تكلف���ه  �أن  كادت   2016 �لث���اين  ت�س���رين 
خالفته قبل �نهيارها �لعام �ملا�سي، حيث 
�لتقط �لبغد�دي جهاز �ت�سال ل�سلكيًا يف 
قرية تقع بني غرب مدينة �ملو�سل وتلعفر 

وحتّدث لثو�ٍن معدودة فقط. 
ح���دث ذل���ك بالتز�م���ن م���ع تق���دم �لقو�ت 
�لعر�قية و�لكردية نحو �ملو�سل. و�لتقط 
وكالء �ل�ستخبار�ت �لذين ن�سبو� مو�سعًا 
للتن�س���ت يف مكان د�خل �إقليم كرد�ستان.  
و�سعقو� عندما �سمعو� �سوت زعيم �أكرب 
تنظي���م �إرهابي ع���رب �جلهاز وه���و يحّث 

�أتباعه على �ل�سمود يف مو��سعهم.
 التفا�صيل �ص2

اإ�سابات   4
بـ"انفلونزا الطيور" 

فـي املو�سل

قالت اإنَّ البغدادي بات ي�صتقّر يف جزيرة الثـرثار ال�صحراوّية 

غارديــان: 45 ثانيــة كادت تنهــي حيــاة زعيــم داع�ش 

�سالح: االأمم املتحدة واالحتاد االأوروبي �سريعيان موؤمتر املانحني

حمل لبيع التجهيزات الريا�سية يف �سوق ال�سورجة و�سط بغداد.. عد�سة: حممود روؤوف


