
 بغداد/ وائل نعمة
 

�سريع����ًا انته����ى اللق����اء ال����ذي جمع 
االحتادي����ة  احلكوم����ة  رئي�س����ي 
وحكومة اإقليم كرد�ستان الأول مرة 
بع����د ا�ستفتاء تقري����ر امل�سري الذي 
اأجراه االإقلي����م يف اأيلول املا�سي، 
وو�سع����ت حكومة بغداد قائمة من 
�سم  ال�س����روط  واملطال����ب ق����د ال حتحُ

بنف�س �سرعة االجتماع.
الكرد�ست����اين  الوف����د  وتراأ�����س 
ال����ذي زار بغ����داد، م�س����اء االأح����د، 
رئي�����س حكومة االإقلي����م نيجريفان 
قوب����اد  نائب����ه  و�س����ّم  ب����ارزاين، 
طالب����اين، ورئي�س دي����وان رئا�سة 

االإقليم فوؤاد ح�سني.
ويف بي����ان هادئ �س����در عن مكتب 
العبادي ال�سبت املا�سي، ا�سرتطت 
بغ����داد تنفي����ذ االإقلي����م 10 مطال����ب 
الإنه����اء االزمة بني اجلانبني، بينها 
اإعادة �سخ نفط االإقليم عرب �سركة 

الت�سويق العراقية )�سومو(.
لك����ّن البي����ان، بح�س����ب م�سوؤول����ني 
املقاب����ل اىل  ك����رد، مل يتط����رق يف 
مطال����ب االإقلي����م املتعّلق����ة بتنفي����ذ 
م����واد د�ستوري����ة، واإع����ادة تطبيع 

االأو�ساع يف كركوك.
اأن  كردي����ة،  اأط����راف  وتعتق����د 
ا�سرتاط����ات بغ����داد لي�س����ت جامدة 
واأنه����ا قابل����ة للتفاو�����س، لكنه����ا ال 
تخفي خ�سيتها من ن�سوب خالفات 

الحقًا عند اخلو�س بالتفا�سيل.
وترف�س جه����ات �سيا�سي����ة �سيعية 
يف بغ����داد، اأن ت�س����ف م����ا حتدثت 
عل����ى  االحتادي����ة  احلكوم����ة  ب����ه 
اأنه"�س����روط"، وتقول اإنها قوانني 

يتوجب على االإقليم تطبيقها.
ويف كل االأح����وال يعت����رب الطرفان 
ما حدث موؤخرًا، باأنه تقدم اإيجابي 
يف �س����كل العالق����ة ب����ني اجلانبني، 
املقبل����ة  االأي����ام  يف  يتط����ور  وق����د 
ليتح����ول اىل ح����وارات �سيا�سي����ة 

�ساملة تنهي االأزمة.

زيارة غري معلنة
ويقول عرف����ات ك����رم، رئي�س كتلة 
احلزب الدميقراط����ي الكرد�ستاين 
الوف����د  زي����ارة  اإن  الربمل����ان،  يف 
بغداد"كان����ت  اىل  الكرد�ست����اين 
م����ن  وج����اءت  و�سري����ة  مفاجئ����ة 

اأج����ل ك�س����ر اجلم����ود وا�ستئن����اف 
احلوارات الت����ي توقفت منذ فرتة 

بني الطرفني".
وحت����ى وق����ت قري����ب، كان رئي�����س 
ال����وزراء حي����در العب����ادي، يرف�س 
احلوار م����ع اإقليم كرد�ست����ان، قبل 
ان تلغي االأخ����رية اال�ستفتاء الذي 

اأجرته يف 25 اأيلول املا�سي.
وعزا مراقبون و�سيا�سيون تراجع 
ال�سابق����ة  مواقف����ه  ع����ن  العب����ادي 
املت�س����ددة جتاه االإقلي����م، اإىل قرب 
موع����د االنتخابات و�سعي مناف�سه 
نائ����ب رئي�����س اجلمهوري����ة نوري 

املالكي للتقرب من الكرد.
احل����زب  كتل����ة  رئي�����س  ويو�س����ح 
اأم�����س،  ل�)امل����دى(  الدميقراط����ي 
الت����ي و�سعته����ا  اال�سرتاط����ات  اأن 
بغ����داد اأثناء اللق����اء ال�سريع"قابلة 
للتفاو�س واملناق�س����ة. واإذا اتفقنا 
عل����ى حتكي����م الد�ست����ور ف�سيكون 

احلل �سهاًل".
و�س����دد العب����ادي، عل����ى  وفق بيان 
اللق����اء،  ع����ن مكتب����ه عق����ب  �س����در 
الع����راق  و�سي����ادة  وح����دة  عل����ى 
ج����زء  االإقلي����م  واأّن"مواطن����ي 

واأهمي����ة  العراق����ي  ال�سع����ب  م����ن 
اإع����ادة وتفعي����ل جمي����ع ال�سلط����ات 
ب�سمنه����ا  االإقلي����م  يف  االحتادي����ة 

املنافذ احلدودية واملطارات".
واأ�سار البي����ان اىل"ا�ستمرار عمل 
اللج����ان املخت�سة بفت����ح املطارات 
بعد ا�ستكمال كل االإجراءات بعودة 
كام����ل ال�سلط����ات االحتادي����ة لها"، 
مبينًا اأن"احلدود الدولية يجب اأن 
تكون حت����ت ال�سيط����رة االحتادية 
ال�سالحي����ات  م����ن  باعتباره����ا 

احل�سرية لل�سلطة االحتادية".
وف���ق  عل���ى  العب���ادي   وج���دد 
احلكوم���ة  موق���ف  البي���ان، 
االإقليم  ب�سرورة"االلتزام بحدود 
التي ن�س عليها الد�ستور"، مبينًا، 
اأهمية اأن"ي�سّلم النفط امل�ستخرج 
اىل ال�سلط���ات االحتادي���ة ويكون 
ت�سدي���ر النف���ط ح�س���رًا م���ن قبل 
احلكوم���ة االحتادي���ة وعرب �سركة 

�سومو".
و�سدد رئي�س الوزراء، على اأهمية 
ا�ستكمال عمل اللجان التي تراجع 
رواتب موظفي االإقليم واالإ�سراع 
و�سوله���ا  و�سم���ان  اإطالقه���ا  يف 

للموظفني امل�ستحقني واأن تخ�سع 
املالي���ة  الرقاب���ة  دي���وان  لرقاب���ة 

االحتادي.
ويعتق���د عرف���ات ك���رم، اأن �سروط 
الوق���ت  بع����س  بغداد"�ستاأخ���ذ 
لالتف���اق عليه���ا"، مف�س���اًل تاأجيل 
اخلو�س بتفا�سي���ل املطالب التي 
ج���اءت يف بي���ان حكوم���ة بغ���داد 

الأنها"قد تثري م�ساكل االآن".
اأن  الك���رد،  امل�سوؤول���ون  ويتمن���ى 
ال يك���ون اللق���اء االأخ���ري م�سابه���ًا 
الجتماع���ات �سابق���ة انته���ت بعدم 
وكان  اإيجابي���ة.  نتائ���ج  حتقي���ق 
وفد كردي  قد زار بغداد االأ�سبوع 
وف���د  زي���ارة  �سبقت���ه  املا�س���ي، 

حكومي عراقي اإىل اأربيل.
ورّجحت اأط���راف كردية، موؤخرًا، 
اجلوي���ة  الرح���الت  ا�ستئن���اف 
اأربي���ل  مط���اري  اىل  اخلارجي���ة 
االأ�سب���وع  نهاي���ة  وال�سليماني���ة 
احلايل، عقب االتفاق االأخري الذي 

جرى بني بغداد واأربيل.

مطالب بغداد والإقليم
م���ن جهت���ه يق���ول اآري���ز عبدالل���ه، 

رئي�س كتلة حزب االحتاد الوطني 
اإن  الربمل���ان،  يف  الكرد�ست���اين 
اللقاء االأخري"لّط���ف االأجواء بني 
الطرفني، وهناك جلان فنية تعمل 
عل���ى اإنه���اء امللف���ات العالق���ة ب���ني 

الطرفني".
ب���ني  امل�سرتك���ة  اللج���ان  وتعم���ل 
بغ���داد واأربيل، من���ذ اأ�سابيع على 
ح���ل م�س���اكل املناف���ذ احلدودي���ة، 
واملناطق املتن���ازع عليها، واإعادة 

توزيع رواتب موظفي االإقليم.
واأعلن���ت االأمان���ة العام���ة ملجل�س 
اأن  االأح���د،  اأم����س  ال���وزراء، 
احلكوم���ة االحتادي���ة وافقت على 
قيام وزارة املالية ب�سرف رواتب 
يف  ال�س���دود  وم�سغل���ي  موظف���ي 
اإقلي���م كرد�ستان م���ن تخ�سي�سات 
روات���ب موظف���ي كرد�ست���ان ومن 

خالل وزارة املوارد املائية.
وعم���ا دار يف االجتم���اع االأخ���ري 
االحت���اد  كتل���ة  رئي����س  يو�س���ح 
ل�)امل���دى(  ت�سري���ح  يف  الوطن���ي 
اأم����س ان"بغداد مل تق���دم �سروطًا 
ه���ذه  ومادام���ت  مطال���ب،  واإمن���ا 
املطال���ب حت���ت �سق���ف الد�ست���ور 

فنحن لن نرف�سها".
وبنّي النائ���ب عبدالله اأن"الق�سايا 
مازالت قابلة للتفاو�س، لكن اأي�سا 
هناك مطال���ب كردية يف املقابل مل 

يذكرها بيان حكومة بغداد".
واأ�سار النائب اىل اأن اأغلب املطالب 
لع���دم  هي"انتق���ادات  الكردي���ة 
تطبيق املادة 140 م���ن الد�ستور، 
وعدم ت�سري���ع املجل�س االحتادي، 
يف  االأو�س���اع  تطبي���ع  واإع���ادة 

كركوك وطوز خرماتو".
واأعلنت حكوم���ة اإقليم كرد�ستان، 
اأم�س االأحد، اأن رئي�سها نيجريفان 
ال���وزراء  ورئي����س  ب���ارزاين، 
االحتادي حيدر العبادي، اأكدا يف 
اجتماعهما االخري عل���ى موا�سلة 
االجتماع���ات لالإ�س���راع يف اإمت���ام 
اإجراءات اإر�سال رواتب املوظفني 

وفتح املطارات.
ناظ���م  يوؤك���د  اآخ���ر،  جان���ب  م���ن 
ح���زب  ع���ن  النائ���ب  ال�ساع���دي، 
الدع���وة يف الربمل���ان، اأن"بغ���داد 
مل ت�س���رتط عل���ى االإقلي���م، لكنه���ا 
حتدث���ت ع���ن قوان���ني يج���ب على 

كرد�ستان تطبيقها".
حدي���ث  يف  ال�ساع���دي  ويك�س���ف 
اإن  قائ���ال  اأم����س،  )امل���دى(  م���ع 
كرد�ستان"طبق���ت كل م���ا ج���اء يف 
بيان احلكوم���ة، با�ستثن���اء اإعادة 

�سخ النفط اىل بغداد".
وت�سرتط بغ���داد اأن ير�سل االإقليم 
250 األ���ف برميل يومي���ًا من نفط 
الت�سوي���ق  �سرك���ة  اإىل  كرد�ست���ان 
)�سوم���و( مقاب���ل اإعط���اء روات���ب 

املوظفني.
�سنج���اري،  حمم���ود  كف���اح  لك���ّن 
الباح���ث ال�سيا�س���ي الكردي، يرى 
تخاط���ب  اأن  تتعم���د  اأن"بغ���داد 
التع���ايل  م���ن  بلغ���ة  كرد�ست���ان 
والغرور"، يف اإ�سارة اىل املطالب 
الت���ي ج���اءت يف بي���ان احلكوم���ة 

االحتادية.
ل�)امل���دى( اأم�س  وق���ال �سنج���اري 
اإن"ذل���ك اخلط���اب رمبا ل���ن ينتج 
يت�سب���ب  وق���د  قريب���ًا،  تفاهم���ًا 
الت���ي  املفاو�س���ات  انهي���ار  يف 
ب���داأت للت���و"، لكن���ه باملقابل يجد 
االأخ���ري  اللق���اء  م���ا ح���دث يف  اأن 
باأنه"بارقة اأمل وخطوة باالجتاه 

ال�سحيح".
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اأطراف كردّية تراهن على التفاو�ض مع العبادي 
لتخفيف �سروط ا�ستئناف احلوار

 عدنان ح�سني
شناشيل

احلما�س���ة املحُفرطة التي ظّل الفريقان املختلف���ان ب�ساأن موعد اإجراء 
االنتخاب���ات يبديانها، مل تقابلها اأو توازيه���ا اأّي حما�سة ولو باأدنى 
كن اأن يقّدمه كّل من الفريقني لناخبيه املحتملني،  م�ستوى ب�ساأن ما ميحُ

�سواء جرت االنتخابات يف املوعد اأم تاأجلت.
اخل���الف ب�ساأن موع���د االنتخابات خلق يف البالد اأج���واًء زادت من 
عملّية ال�سّد واجل���ذب طائفّيًا وقومّيًا، فيما حاجة النا�س كانت، وملّا 
ت���زل، مت����ّس اإىل تنفي�س االحتقانات التي يت�سّبب فيه���ا دائمًا واأبدًا 
زعم���اء هذين الفريق���ني واأتباعه���م، ا�ستعدادًا لالنتق���ال اإىل املرحلة 
الالحق���ة، بع���د االنتخابات، لتحقي���ق اال�ستقرار وال�س���روع بعملية 

اإعادة االإعمار للمناطق التي تدّمرت ب�سبب احلرب مع داع�س.
اأع�س���اء جمل�س النواب الذي���ن كادوا اأن يت�سارب���وا باالأيدي يف ما 
بينه���م ب�سبب اخلالف على موع���د االنتخابات، مل ن�سمع اأو نَر اأحدًا 
منه���م يرف���ع �سوته عاليًا ليق���ول اإّن الوقت الطوي���ل واجلهد الكبري 
امل�سروف���ني يف اجلدال العقيم ويف مقاطع���ة جل�سات املجل�س، كان 
�ستحّقة من���ذ اأمد طويل  االأوىل توجيههم���ا نح���و ت�سري���ع قوان���ني محُ
تخ���دم املواطن���ني وحت�ّسن ظ���روف عي�سهم البائ����س، ونحو تفعيل 
الدور الرقابي للمجل�س للحّد من الف�ساد االإداري واملايل وهدر املال 

العام والعبث مب�سري البالد واأهلها.
لف���ت اأنظار الزمالء  ه���وؤالء االأع�س���اء مل تبادر جمموع���ة منهم لكي تحُ
والزمي���الت االآخري���ن اإىل اأن���ه يف الوقت ال���ذي يتمّتع في���ه اأع�ساء 
ب���رتف اجلدال واملناكف���ة وهم على مقاعدهم الوث���رية، ثمة املاليني 
م���ن العراقيني الذين ي�سارع���ون ب�سراوة من اأج���ل احل�سول على 
لقم���ة العي����س ويف �سبيل تدبري االأدوي���ة ملر�ساه���م اأو تاأمني تعليم 

اأطفالهم يف مدار�س الئقة ببني الب�سر.
 ه���وؤالء االأع�س���اء مل يتق���ّدم اأحد منهم لي�س���األ احلكوم���ة عما فعلته 
للوفاء بوعودها وتعهداتها مبكافحة الف�ساد االإداري واملايل، وعما 
اأعّدت���ه من خطط وبرام���ج  ملعاجلة االآث���ار املادي���ة والنف�سية ملحنة 

االحتالل الداع�سي.
ه���وؤالء االأع�س���اء مل يرفع اأحد منه���م يف ذروة  النقا�س ب�ساأن موعد 
االنتخاب���ات اأو قبله اأو بعده،يده ليت�ساءل عن اال�ستحقاق املتوّجب 
�سّي  وقت طوي���ل على حترير املو�س���ل و�سواها من املناطق  بع���د محُ
املحُحتل���ة، وهو  التحقيق يف ظروف واأ�سباب �سقوط املو�سل واملدن 
االأخرى يف يد داع�س من دون دفاع  وحتديد امل�سوؤوليات، اأقله وفاء 
الأرواح ع�سرات االآالف من ال�سه���داء الذين قتلهم التنظيم االإرهابي 

بدم بارد، اأو �سقطوا يف �سوح القتال.
نع���رف اأّن جمل�س النواب قد �سّكل جلن���ة حتقيقية لهذه الغاية، واأّن 
اًل، بيَد اأّن التقرير  ف�سّ اللجنة قد اأكمل���ت حتقيقاتها واأعّدت تقريرًا محُ
ِفع اإىل الرفوف العالية، ورمب���ا اإىل �سالل املهمالت، بذريعة اأّن  ق���د دحُ

الوقت غري منا�سب فيما احلرب �سد داع�س متوا�سلة.
اأع�س���اء جمل����س النواب كّر�س���وا جهودهم على م���دى اأ�سهر مّت�سلة 
لق�سي���ة ثانوّي���ة باملقارن���ة م���ع الق�ساي���ا الك���ربى املحُ�ستحّق���ة من���ذ 

�سنوات.
ما اأهنى العراق والعراقيني بهكذا نّواب..!! 

ما اأهنانا بنّوابنا..!

 adnan.h@almadapaper.net

جلنة الأمن ت�ست�سيف الوزراء 
الأمنيني ملناق�سة اخلروق الأخرية

موقع اأمريكي: وا�سنطن تواجه حتدي الق�ساء 
على املوالني لداع�ض يف العراق و�سوريا

العدد )4117( ال�سنة اخلام�سة ع�سرة - االثنني )22( كانون الثاين  2018

العبادي خالل لقائه الوفد الكردي ال�سبت

ترجمة/ حامد اأحمد  
اإع���الن احلكوم���ة العراقي���ة حتقي���ق الن�س���ر  رغ���م 
داع����س وحتري���ر جمي���ع  تنظي���م  عل���ى  الع�سك���ري 
االأرا�س���ي، فاإن خرباء يف داخل احلكومة االمريكية 
وخارجها يحذرون من اأن داع�س مايزال يعترب قوة 
مميت���ة. ومتثل ذل���ك بالتفجري االنتح���اري املزدوج 
ال���ذي �سرب بغداد االأ�سب���وع املا�سي وراح �سحيته 

اأكرث من 100 قتيل وجريح.
ويف الوق���ت الذي انهارت فيه خالفة داع�س فاإن عدد 
املقاتل���ني الفعليني يف الع���راق و�سوريا قد يكون  قد 
انخف����س اىل اأدنى م���ن 3000 م�سلح، لك���ن ما يزال 
هن���اك الكثري م���ن املوالني للتنظي���م متواجدين على 

االأر�س.
ويق���ول ح�س���ن ح�س���ن، اخلب���ري يف معه���د درا�سات 
ال�سرق االأو�سط يف اأم���ريكا وامل�سارك بتاأليف كتاب 
)داخل جي�س داع�س االإرهابي( ال�سادر عن �سحيفة 
نيويورك تامي���ز، اإن ما يقارب 7000 مواٍل للتنظيم 

مايزالون متواجدين يف العراق و�سوريا.
وق���ال ح�س���ن اإنهم"ين�سطون االآن كمنظم���ة اإرهابية 
عدواني���ة بحت���ة ولي����س كوح���دة قت���ال تقليدي���ة... 
ماي���زال هناك الكثري منه���م يف �سوريا منت�سرين يف 
مناطق الب���و كمال ودير الزور، واإن الكثري منهم هم 

من العراقيني الذين هربوا عرب احلدود".
بدوره، يق���ول ه�سام الها�سم���ي، م�ست�سار احلكومة 
العراقي���ة املخت�س ب�س���وؤون املجامي���ع امل�سلحة،اإنه 
يف الوق���ت الذي يرتاوح فيه ع���دد املقاتلني الفعليني 
م���ن تنظيم داع�س يف �ساحة املعرك���ة من 1000 اىل 
1500 م�سل���ح، فاإن العدد الفعلي من املوالني لتنظيم 
داع�س يف العراق و�سوريا يقرب من 10000 مواٍل. 

وا�ستن���ادًا مل�سوؤول���ني اأم���ريكان فاإن ع���دد امل�سلحني 
الفعليني لتنظيم داع�س خالل ذروة قوته كان بحدود 
التحال���ف  كان  حي���ث  املنطق���ة  يف  م�سل���ح   45000

الدويل يحاربهم.
ومنذ ب���دء ال�سربات اجلوية على داع�س يف العراق 
و�سوري���ا ع���ام 2014 تقل�س���ت االأرا�س���ي التي كان 
كب���ري،  نح���و  عل���ى  البلدي���ن  يف  التنظي���م  يحتله���ا 
خ�سو�س���ا بع���د حتري���ر املو�س���ل يف مت���وز 2017 
عل���ى يد القوات العراقي���ة ومدينة الرقة ب�سوريا يف 
ت�سري���ن االول 2017، ومل يت���م جتري���د داع����س من 
االرا�س���ي فقط ب���ل حرم اأي�س���ا من م�س���ادر املوارد 
املالي���ة الت���ي كان يح�س���ل عليه���ا من تهري���ب النفط 

وا�ستحواذه على النقود.
بدوره، ق���ال دانييل غال�سر، م�ساع���د وزير اخلزانة 
االإره���اب،  متوي���ل  ل�س���وؤون  ال�ساب���ق  االمريكي���ة  
اإنه"هن���اك ف���رق كبري بني اإحل���اق الهزمي���ة بداع�س 
ع�سكري���ًا عل���ى اأر����س املعرك���ة واجتثاث���ه كمنظم���ة 

اإرهابية".
وكان وزير الدفاع االمريكي جيم�س ماتي�س، قد ذكر 
يف ت�سري���ح ل���ه يف كان���ون االول اأن"خالفة داع�س 
قد انتهت ومت تدمريه���ا ولكن املعركة مل تنتِه بعد"، 
موؤك���دًا اأنه"ماي���زال هن���اك كثري من العم���ل يتوجب 
اإجن���ازه ملنع ع���ودة التنظيم للظه���ور باأ�سلوب اآخر 
مرة ثانية،وان التنظيم ق���د يحاول العودة جلذوره 
االإرهابي���ة املتاأ�سل���ة م�ستغاًل مرة اأخ���رى اخلالفات 

الطائفية يف العراق و�سوريا".  
واأ�س���در البنتاغ���ون، اجلمع���ة، ن����س �سرتاتيجي���ة 
الدفاع الوطني  جاء فيه���ا اإن"االإرهاب مايزال حالة 
قائمة رغم الق�ساء على خالفة تنظيم داع�س عمليًا". 

وقبل ذلك بي���وم اأو�سح وزي���ر اخلارجية االمريكي 
م���ن  ال�سري���ع  االن�سح���اب  اأن  تيلري�س���ون،  ريك����س 
�سوريا �سيعطي مل�سلح���ي داع�س فر�سة للعودة مرة 

اأخرى اإىل ال�ساحة.
واأ�س���اف تيلري�س���ون بقول���ه اإن"الوالي���ات املتحدة 
�ستبق���ي له���ا تواج���دًا ع�سكري���ًا يف �سوري���ا للرتكيز 
عل���ى ع���دم ع���ودة التنظي���م م���رة اأخ���رى.. الميكننا 
ارت���كاب نف����س االأخط���اء الت���ي فعلناه���ا يف العراق 
عندما ان�سحب���ت القوات االمريكي���ة منه عام 2011 
وع���ادت القاعدة م���رة اأخرى للع���راق وحتولت بعد 

ذلك لت�سكيل اآخر يدعى تنظيم داع�س".
وتت�سابه تقديرات امل�سوؤولني االمريكان لعدد القوة 
الفعلية من م�سلح���ي التنظيم االإرهابي مع تقديرات 
اأن  اإذ  والها�سم���ي.  ح�س���ن  االآخري���ن  اخلبريي���ن 
التقديرات االمريكية االخ���رية لعدد م�سلحي داع�س 
الفعلي���ني ت�س���ري اىل اأن عددهم ي���رتاوح بني 3000 

اىل 1000 مع تناق�س هذا العدد على نحو �سريع.
ق���وة  اأم���ريكان حج���م  يق���در م�سوؤول���ون  يف ح���ني 
التنظي���م م���ن املوال���ني له خ���ارج اأر����س املعركة يف 
الع���راق و�سوريا ماب���ني 6000 اىل 8000 �سخ�س، 
وه���ذا الرق���م قريب م���ن العدد ال���ذي خّمن���ه اخلبري 
ح�سن،ولكن���ه اأق���ل م���ن الع���دد ال���ذي ق���ّدره الباحث 

الها�سمي البالغ 10000 مواٍل.
وقال وكي���ل اخلزان���ة االمريكية غال�س���ر اإن"داع�س 
يتح���ول االآن اىل اأ�سل���وب اآخ���ر من التهدي���د ب�سبب 
جتري���ده م���ن امل���الذ االآم���ن، وه���ذا التهدي���د مايزال 
موج���ودًا يف الع���راق و�سوري���ا ولك���ن عل���ى نط���اق 

اأ�سيق".
  NBC News عن: م�قع 

اخلالف ب�ساأن م�عد النتخابات خلق يف 
البالد اأج�اًء زادت من عملّية ال�سّد واجلذب 

طائفّيًا وق�مّيًا، فيما حاجة النا�س كانت، 
وملّا تزل، مت�ّس اإىل تنفي�س الحتقانات التي 

يت�سّبب فيها دائمًا واأبداً زعماء هذين الفريقني 
واأتباعهم، ا�ستعداداً لالنتقال اإىل املرحلة الالحقة

بغداد/ املدى

الن����واب،  جمل�����س  ا�ست�س����اف 
الدف����اع  وزي����ر  االأح����د،  اأم�����س 
اأمني����ة  وقي����ادات  والداخلي����ة 
التداعي����ات  ملناق�س����ة  اأخ����رى 
االأمنية التي �سهدتها العا�سمة 

بغداد موؤخرًا.
ومتك����ن موؤخ����رًا 3 انتحاريني 
م����ن تفج����ري اأنف�سه����م ب�ساحات 
عامة ببغ����داد، االأول يف �ساحة 
ع����دن، فيم����ا متك����ن انتحاريان 
من تفج����ري نف�سيهما يف �ساحة 
التفجريان  الط����ريان. واأ�سف����ر 
عن مقتل وجرح اأكرث من 100 

�سخ�س.
قد  وتراأ�����س االجتم����اع ال����ذي عحُ
اأم�����س، رئي�����س الربمل����ان �سليم 
اأّن  اأك����د  ال����ذي  اجلب����وري،  
اخل����روق االأخرية يج����ب اأن ال 
توؤثر عل����ى املنجز االأمني الذي 
حتقق،ويج����ب اأخ����ذ مزي����د من 

احليطة واحلذر.
يف  اجلب����وري  مكت����ب  وق����ال 
بيان تلقت )امل����دى( ن�سخة منه 
اإن"االإره����اب لديه من الو�سائل 
الت����ي يح����اول م����ن خالله����ا اأن 
يباغ����ت فيها املجتم����ع العراقي 
خلل����ق حالة من االإرباك لتعكري 

الت����ي  االنت�س����ارات  اأج����واء 
تعي�سها البالد".

واأ�ساف رئي�س الربملان"يجب 
االنت�س����ارات  عل����ى  احلف����اظ 
الق����وات االأمنية  التي حققته����ا 
ب����كل �سنوفه����ا بع����د اأن قدم����ت 
الت�سحي����ات الكبرية م����ن اأجل 
ووح����دة  اأم����ن  عل����ى  احلف����اظ 

العراق".
واأو�سح رئي�س جمل�س النواب 
اأن"اخل����روق االخرية يجب اأن 
ال توؤث����ر عل����ى املنج����ز االأمن����ي 
ال����ذي حتقق يف بغ����داد وباقي 
املحافظ����ات"، داعيًا يف الوقت 
ذاته القوات االمنية اىل"املزيد 
خ����الل  م����ن احليط����ة واحل����ذر 
املرحلة املقبلة وتفويت الفر�سة 
عل����ى االإره����اب ال����ذي يح����اول 
النيل من حالة اال�ستقرار التي 

يعي�سها البالد".
اإىل  اجلب����وري  واأ�س����ار 
مبرحل����ة  اأن"ال�س����روع 
م����ن  حال����ة  ت�سم����ن  جدي����دة 
اال�ستقرار االمن����ي وال�سيا�سي 
واالجتماعي خ�سو�سًا يف ظل 
املجتم����ع لال�سطفافات  رف�����س 
الطائفي����ة التي ه����ي بعيدة عن 

ثقافته".
ولفت اجلبوري اىل اأن"عملية 

تتطل����ب  املقبل����ة  االنتخاب����ات 
اإيج����اد حال����ة من االأم����ن الالزم 
وال�س����روري لها باعتب����ار اأننا 
مقبلون على ن����وع من التحدي 
عل����ى  قادري����ن  �سنك����ون  ال����ذي 
ومعون����ة  مب�ساع����دة  تخطي����ه 

اجلميع".
رئي�����س جلن����ة  اأعل����ن  ب����دوره، 
االأم����ن والدف����اع النيابية حاكم 
اأن  االأح����د،  اأم�����س  الزامل����ي، 
احلوا�سن االإرهابي����ة ما زالت 

موجودة.
وقال الزاملي خالل االجتماع، 
اإن"اأهمي���ة عقد ه���ذا االجتماع 
هو مراجع���ة امللف االأمني وما 
ح���دث م���ن خ���روق يف بع����س 

مناطق العا�سمة بغداد".
االأم���ن  جلن���ة  رئي����س  واأك���د 
اأن"هن���اك  النيابي���ة  والدف���اع 
لالإرهابيني  احلوا�س���ن  بع�س 
املناف���ذ  يف  م�س���اكل  وهن���اك 
احلدودي���ة.. مل تت���م ال�سيطرة 
على ه���ذه املنافذ ب�س���كل كامل 

حتى االآن".
االم���ن  جلن���ة  اأن  اإىل  ي�س���ار 
والدف���اع ق���ررت يف 16 كانون 
ال���وزراء  ا�ست�ساف���ة  الث���اين، 
االأمنيني )الدف���اع والداخلية(، 
وقائ���د عملي���ات بغ���داد وقادة 

االجه���زة اال�ستخباراتية، على 
خلفية تده���ور الو�سع االأمني 

يف العا�سمة.
يف غ�سون ذلك، ا�ستقبل نائب 
رئي����س جمل����س الن���واب اآرام 
�سي���خ حمم���د، وزي���ري الدفاع 
والداخلي���ة  احلي���ايل  عرف���ان 
قا�سم االأعرج���ي، بح�سب بيان 

ملكتب نائب رئي�س الربملان.
وق���ال حممد اإن الطرفني"بحثا 
االأو�س���اع  تط���ورات  اآخ���ر 
عل���ى  االأمني���ة  وامل�ستج���دات 
ال�ساح���ة، كم���ا مت ا�ستعرا����س 
ومناق�س���ة  االأمن���ي  املل���ف 
عل���ى  ع���ام  ب�س���كل  تداعيات���ه 
اليومي���ة  املواطن���ني  حي���اة 
مل�ساعف���ة  الكفيل���ة  وال�سب���ل 
اجله���د اال�ستخباراتي واإعادة 
الثقة بني املواطنني واالأجهزة 
التع���اون  به���دف  االأمني���ة 
وا�ستقرار االأو�ساع يف جميع 

املناطق".
حممد"جه���ود  �سي���خ  وثّم���ن 
يف  واالأعرج���ي  احلي���ايل 
املوؤ�س�س���ات  عم���ل  موا�سل���ة 
ا�ستتب���اب  اأج���ل  م���ن  االأمني���ة 
االأم���ن". ودع���ا اىل"م�ساعف���ة 
اجله���ود ال�ستق���رار االأو�س���اع 

يف عموم العراق".


