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زيباري و�ساوي�ش يتبادالن الخارجية ونيابة رئا�سة الحكومة

وزراء الإقليم يلتحقون بحكومة العبادي وفك عقدة رواتب
ب���دأت خ��ط��وات ح��ل الخالفات
بين ب��غ��داد وأرب��ي��ل تنفذ عملياً،
حيث أعلنت الحكومة المركزية في
بغداد إطالق رواتب موظفي «إقليم
كردستان» خالل اليومين المقبلين،
فيما يتوقع أن يؤدي الوزراء األكراد
اليمين الدستورية خالل أيام بعد
تبادل األدوار بين كل من القياديين
روز ن���وري س��اوي��ش وه��وش��ي��ار
زيباري منصبي وزارة الخارجية
ونيابة رئاسة الحكومة.
وق���ال وزي���ر ال��م��ال��ي��ة ال��ع��راق��ي
بالوكالة محمد شياع السوداني
إن الحكومة االتحادية ستصرف
روات�����ب ال��م��وظ��ف��ي��ن ف���ي إق��ل��ي��م
كردستان قبل حلول عيد االضحى
الذي يصادف السبت المقبل.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ك��ش��ف مدير
مكتب رئيس الوزراء مهدي العالق
أن مجلس ال��وزراء سيعقد جلسة
خالل األيام القليلة المقبلة لمناقشة
إرس��ال سلفة إلى إقليم كردستان
لتأمين رواتب موظفيه.
ف��ي األث��ن��اء ،وص��ل إل��ى بغداد
أول من أم��س وف��د ك��ردي برئاسة
القيادي في الحزب الديمقراطي
الكردستاني روز ن��وري ساويش
ل��ب��ح��ث ال��م��ل��ف��ات ال��ع��ال��ق��ة بين
حكومتي ب��غ��داد وأرب���ي���ل ،وف��ي
مقدمتها التحاق ال���وزراء األك��راد
ب��ال��ح��ك��وم��ة االت��ح��ادي��ة وص��رف
روات���ب موظفي اإلق��ل��ي��م وإط�لاق
موزانته.
وذك��رت مصادر كردستانية أن
رئيس اإلقليم مسعود بارزاني اتخذ
ق��رارا ً بعودة ال���وزراء األك��راد إلى
بغداد وااللتحاق بكابينة حكومة
الرئيس العبادي.

بدء العام الدراسي في األقليم
وأضافت أن «المعلومات التي
تسربت من مطابخ السياسة الكردية
تفيد ب��أن ب��ارزان��ي أعطى أوام��ره
إلى وزراء التحالف الكردستاني
بالعودة إلى بغداد ودعم العبادي
ف��ي الخطوات التمهيدية المهمة
التي اتخذها لخلق مناخ قائم على
تطبيق بنود االت��ف��اق المبرم بين
الجانبين والقاضي بإطالق رواتب
موظفي اإلقليم .
وتسديد مستحقات الشركات
األجنبية المنقبة عن النفط ،واألهم
إي��ج��اد ق��اع��دة برلمانية عريضة
واتفاق سياسي ينهي حالة الجمود

سد الموصل بحماية آمنة
في تشريع قانون خ��اص بالنفط
وال��غ��از ،ك��ان العمل قد تعطل به
خالل حكم رئيس ال��وزراء السابق
نوري المالكي.
وتقول مصادر كردية إن «بارزاني
متفائل بشخصية العبادي وقدرته
على امتصاص األزمات السياسية
واالق��ت��ص��ادي��ة واألم��ن��ي��ة وتحقيق
انتصار عسكري باالستفادة من
ال��دع��م ال��دول��ي للعراق ف��ي حربه
على اإلرهاب».
في األث��ن��اء ،ق��ال الناطق باسم
الحزب جعفر ايمنكي إنه «تم تبادل
األدوار بين كل من القياديين روز

مفاج�أة �أردنية« :كنز هرقل» المزعوم
عبارة عن جهاز تج�س�س «�إ�سرائيلي»
كشف الجيش األردن��ي مساء أول
م��ن أم��س م��رة ف��ي ت��اري��خ ال��ص��راع
العربي اإلسرائيلي عن تفكيك «أجهزة
تنصت ومتفجرات» زرع��ه��ا جيش
االحتالل اإلسرائيلي قبل  45عاما ً
بالتعاون مع خبراء «إسرائيليين»
بصورة كان ينبغي أن تكون سرية
لكنها انفضحت ج��راء ما أثير حول
«كنز هرقل».
وبحسب القدس العربي فقد قدم
رئيس هيئة األركان األردني الجنرال
مشعل الزبن بحضور رئيس الوزراء
عبدالله النسور «إف��ادة مثيرة» في
مقر رئ��اس��ة الحكومة ح��ول عملية
الحفريات التي أثيرت في محافظة
عجلون شمال البالد.
وب��ح��س��ب ال���زب���ن اس��ت��ع��ان��ت
السلطات األردنية بخبراء وأجهزة
م��ن «إس���رائ���ي���ل» إلزال����ة مخلفات
عدائية لها عالقة بحرب عام 1967
إذ أوضح الجنرال الزبن أن تقنيات
«إسرائيلية» استعملت بإشراف
القوات المسلحة إلزالة هذه العناصر
حرصا ً على األمن العام.
وكانت قضية حفريات عجلون
قد أث��ارت ج��داال ً بالغا ً بعد إشاعات
تعاملت معها باعتبارها «ك��ن��زا ً
م��ن ال��ذه��ب» ،فيما علمت «القدس
العربي» أن توجيهات عليا صدرت
ل��ق��ادة الجيش للكشف ع� ّم��ا يمكن

كشفه م��ن حقيقة ه��ذه الحفريات
الحتواء اإلشاعات التي بدأت تنتج
بلبلة سياسية في أج��واء الشارع
والرأي العام.
وت��ح��دث��ت ال��ت��وض��ي��ح��ات التي
قدمها قائد الجيش علنا ً عن أجهزة
ومتفجرات ت��م تفكيكها بمساعدة
أجهزة «إسرائيلية» ،ما يشير إلى أن

العملية عسكرية بحتة وال عالقة لها
بوجود «دفائن» أو كنوز من الذهب.
ويبدو بحسب مصادر حكومية
أن المسألة تتعلق بجهاز تنصت
وتجسس «إسرائيلي» من األلياف
مزروع في األرض األردنية منذ عام
 1967ويجب على «إسرائيل» إزالته
بموجب اتفاق وادي عربه.

رئيس أركان الجيش األردني مشعل الزبن

انتحار  3جنود «�إ�سرائيليين»
بعد م�شاركتهم بالعدوان على غزة
كشفت صحيفة «معاريف» أن الشرطة العسكرية فتحت
أخيرا ً تحقيقا ً في قضية انتحار  3جنود «إسرائيليين»
بسبب ما قيل إنها مشاكل نفسية مرتبطة بمشاركتهم في
العدوان األخير على قطاع غزة «الجرف الصامد».
وأفادت الصحيفة أن عمليات االنتحار الثالث تمت عبر
طلقات نارية من سالحهم الشخصي ،حيث وقعت إحداها
في تل أبيب بينما وقعت عمليتا انتحار في موقعين للواء

انح�سار المخاطر عن ِّ
�سد المو�صل
وهو م�ؤمن بالكامل بحماية «البي�شمركة»

جفعاتي على ح��دود القطاع خ�لال األسابيع األخيرة.
وأضافت أن حاالت االنتحار الثالث متشابهة إذ عثر على
سالح الجنود الشخصي بجانبهم.
وق��ال أح��د الضباط المختص ف��ي الصحة النفسية
بجيش «اإلسرائيلي»« :إن العام الماضي شهد انتحار 8
جنود في حين يرفض الجيش تقديم معطيات واضحة عن
عدد المنتحرين في صفوفه هذا العام».

نوري ساويش وهوشيار زيباري
لتسلم المنصبين المناطين لهما في
الحكومة االتحادية» ،متوقعا ً أن
«يؤدي ال��وزراء األك��راد القسم قبل
حلول عيد األضحى».
وحول حصة األك��راد في حكومة
العبادي ،أوضح ايمنكي أن «الجانب
ال��ك��ردي تعرض للظلم ف��ي توزيع
الحقائب الوزارية ألن هذه الحقائب
ال تناسب استحقاقه ولذلك ستجرى
محادثات مكثفة مع العبادي لمنح
الجانب الكردي حقه وهناك محاوالت
جديدة من أجل زيادة حصة األكراد
في الحكومة الجديدة».

�أحكام بال�سجن
تطاول ع�شرات
البحرينيين على
خلفيات �سيا�سية
أصدر القضاء البحريني أمس،
أح��ك��ام �ا ً ت��ص��ل إل���ى ال��س��ج��ن 10
سنوات على  33ناشطا ً بحرينيا ً
على خلفية مواقفهم السياسية
ال��م��ؤي��دة لمطالب الديمقراطية،
كما قضى بوقف نشاط جمعية
الوحدوي المعارضة.
وأف��اد موقع «م��رآة البحرين»:
«إن المحكمة ال��ك��ب��رى ال��راب��ع��ة
قضت على  21ناشطا ً بالسجن
 10س��ن��وات ،وأم���رت بسجن 9
آخرين مدة  5سنوات ،كما حكمت
على ناشطين اثنين بالسجن ثالث
سنوات».
من جهة أخ��رى ،كتب الناشط
ال��ح��ق��وق��ي ال��ب��ح��ري��ن��ي ي��وس��ف
المحافظة في تغريدة على «تويتر»:
«أن المحكمة البحرينية أصدرت
أحكاما ً بالسجن لفترات تراوحت
بين  10إلى  13عاما ً وطاولت هذه
األحكام  15معارضا ً من قرية القدم،
فيما حكمت بالسجن  5سنوات على
 9بحرينيين من بلدة كرزكان».
وفي معرض تعليقه على األحكام
التي أصدرها القضاء البحريني
ال���ي���وم اع��ت��ب��ر ال��م��ح��اف��ظ��ة« :أن
القضاء المع ّين من الملك هو أداة
لدى القبيلة الحاكمة في البحرين
لتنتقم ب��ه م��ن معارضيها ومن
نشطاء حقوق اإلنسان لتضطهدهم
وتبرئ به المجرمين» .وقرر قاضي
المحكمة ال��ك��ب��رى اإلداري����ة وقف
نشاط جمعية التجمع الديمقراطي
الوحدوي المعارض.
ووص��ف القيادي في الجمعية
حسن المرزوق القرار بـ»الباطل».
وف��ي سياق متصل ،ق��ال المرزوق
إن��ه «ت��ق��دم ب��دع��وى مقابلة ضد
وزي��ر العدل لتلكؤه في التصديق
على نتائج المؤتمر العام األخير
وإحالته للقضاء».

�أول اجتماع لطرفي
النزاع في ليبيا
ش��ه��دت مدينة غ��دام��س جنوب
غربي ليبيا ،انطالق الحوار الذي
دعت إليه بعثة األمم الم ّتحدة للدعم
في ليبيا بين مم ّثلين عن مجلس
ال��ن��واب ،ومم ّثلين ع��ن األع��ض��اء
المقاطعين للجلسات المنعقدة في
طبرق.
وق����ال ع��ض��و م��ج��ل��س ال��ن��واب
عيسى العريبي إن «الحوار بدأ في
مرحلة أولى مع أعضاء من مدينة
مصراتة ،وإنه تم من دون شروط
مسبقة ،وعلى أرض��ي��ة االع��ت��راف
بمجلس ال��ن��واب ،ممثالً شرعيا ً
ووحيدا ً للشعب الليبي ،مع ضرورة
االس��ت��م��اع إل��ى ك��ل م��ا سيعرضه
األع��ض��اء المقاطعون ،ومناقشته
باهتمام وجدية».
وأض���اف أنّ ال��ح��وار ال��ذي كان
م��غ��ل��ق�ا ً وسيستمر أي���ام���اً ،ج��رى
برعاية األمم المتحدة ،وشارك فيه
مبعوثون م��ن أميركا وبريطانيا
وفرنسا وإيطاليا .وأ ّك��د العريبي
أنّ المؤتمر الوطني العام المنتهية
والي��ت��ه غير م��دع��و ل��ل��ح��وار ،ألنه
لم يعد يمثل أي صفة في الدولة
الليبية ،بحسب قوله.

ان��ح��س��رت م��خ��اوف العراقيين
من قيام تنظيم الدولة بتفجير سد
الموصل ال���ذي سيطروا عليه في
ال��ث��ال��ث م��ن آب ال��م��اض��ي ،وإغ���راق
مدينة الموصل والمدن التي تقع على
نهر دجلة كافة وصوال ً إلى العاصمة
بغداد ،ما دفع العاملين في السد إلى
الهروب وترحيل عائالتهم إلى مناطق
آمنة في إقليم كردستان العراق.
وزالت حدة تلك المخاوف بعد أن
استطاعت قوات البيشمركة الكردية
استعادة السد إثر اشتباكات عنيفة
وت��دخ��ل م��ن ال��ط��ائ��رات األميركية
لضرب مواقع مسلحي تنظيم الدولة
بالقرب منه ،لكنهم يسيطرون اآلن
على مناطق متاخمة للسد مثل قضاء
تلكيف وناحية زمار.
وي��ع�� ُّد س��د ال��م��وص��ل أك��ب��ر سد

ف��ي ال���ع���راق ،وه���و م��ن المشاريع
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ،ويستخدم للري
وتوليد الكهرباء إضافة إلى االستفادة
منه كرافد جيد للثروة السمكية ،علما ً
بأنه يحجز  11مليار متر مكعب من
الماء وهو رابع أكبر سد في الشرق
الوسط حيث يبلغ طوله ( 3.2كلم)
بارتفاع  131متراً.
وت��ع��رض السد خ�لال العمليات
العسكرية إل��ى ض��رب��ات أدت إلى
تحطم أج��زاء من الجسر الرئيسي
الموجود فيه  -بحسب مدير السد
رياض عز الدين  -الذي أوضح أنه
تبين بعد إجراء الفحوصات أن تلك
األضرار طفيفة.
�ي على «تربة
وذك��ر أن السد ُب� ِن� َ
رخ���وة غ��ي��ر ق����ادرة ع��ل��ى التحمل،
ولتفادي انهياره يتم حقنه بخمسين

طنا ً من اإلسمنت ال ُمسال من خ َّزان ت َّم
بناؤه عام .»1986
وكانت عمليات الحقن قد توقفت
لفترة وجيزة عند سيطرة مسلحي
التنظيم عليه ،وق��ال عز الدين إنه
«تم تحديد األماكن التي تحتاج إلى
تحشية ،وسحب المياه م��ن غرفة
تشغيل مضخات المياه وم��ن نفق
التحشية واآلن ال توجد أية أضرار
كبيرة تهدد بانهيار السد ،وغالبية
العمال قد ع��ادوا إلى عملهم بعدما
اس��ت��ق��ر ال��وض��ع ن��وع �ا ً م���ا ،وه��ن��اك
وجبتان من العمال تعمالن باستمرار
في نفق التحشية مع ثالث حفارات
بشكل مستمر ألعمال الصيانة».
وق���ال رئ��ي��س مجلس محافظة
الموصل بشار الكيكي إن السد قد
ت ّمت استعادته من عناصر تنظيم

ال��دول��ة قبل نحو عشرة أي��ام ،وهو
اآلن «مؤمن بالكامل تحت حماية
ق��وات البيشمركة ،داعيا ً الموظفين
والفنيين الذين يعملون في السد
إل���ى ال��ع��ودة وم��ب��اش��رة عملهم».
وأض��اف أنه ت َّم صرف منحة مالية
للموظفين الذين بقوا في عملهم في
السد ط��وال الفترة الماضية «ألنهم
تحدوا المخاطر العسكرية التي كانت
تكتنف المنطقة ،مدركين أن مهمتهم
ضرورية للحفاظ على سالمة السد».
ويقول المهندس جمال مصطفى
أحد هؤالء الموظفين ،ويعمل في قسم
توليد الكهرباء ،إنه تم إصالح غالبية
األضرار التي لحقت بالسد ،وأصبح
العمل شبه طبيعي حيث إن مولدات
الكهرباء لم يلحق بها أعطال وتم
تشغيلها من جديد.

قوات كردية ت�ستعيد بلدة ربيعة من «داع�ش»
أكدت قوات البيشمركة أمس ،سيطرتها على بلدة ربيعة الحدودية مع
سورية وتطهيرها من مسلحي جماعة داعش اإلرهابية ،إذ شنت هجوما ً
على ثالث جبهات ضد التنظيم في شمال العراق.
ونقلت مصادر عن ضابط من البيشمركة قوله« :إن العمليات التي
ب��دأت فجر الثالثاء تجرى شمال مدينة الموصل الخاضعة لسيطرة
المسلحين ،وجنوب مدينة كركوك النفطية ،إضافة إلى بلدة تقع على
الحدود السورية».
وأك��د أن ق��وات البيشمركة اقتحمت بلدة الربيعة على الحدود بين
العراق وسورية بعد سيطرتها على بلدتي السعودية والمحمودية ،بعد
أن خاضت معارك في وسط الربيعة ،التي تبعد  100كلم تقريبا ً شمال

غربي الموصل .وتابع أن قوات البيشمركة بدعم من المدفعية وسالح
الجو تهاجم ذمار (قرب سد الموصل).
وأكدت قوات حماية سنجار أن قوات البيشمركة بعد سيطرتها على
ربيعة ،تتجه حاليا ً نحو قضاء سنجار ،فيما أشارت إلى مقتل نحو 100
مسلح من داعش كحصيلة للعمليات العسكرية والقصف الجوي خالل
اليومين الماضيين.
ومنذ بداية هجمات جماعة «داعش» في التاسع من حزيران الماضي،
سيطر مسلحوها على مناطق واسعة بينها حقول للنفط ،يبيعون
منتجاتها في السوق السوداء.

قوات البيشمركة قبل الدخول إلى ربيعة

تقرير �إخباري
�إثارة �إخوانية لق�ضية حاليب هدفها عزل م�صر
ف��ي وق��ت ب��دأت مصر تتخذ خ��ط��وات إيجابية
ب��ش��أن ال��ت��وص��ل إل���ى ح��ل��ول ح���ول س��د النهضة
اإلث��ي��وب��ي ،ع��ن طريق ال��ح��وار وال��م��ف��اوض��ات مع
الجانب اإلثيوبي بمشاركة سودانية ،أثير مجددا ً
م��ل��ف أزم���ة تبعية منطقة ح�لاي��ب م��ع تأكيدات
الحكومة السودانية على تبعيتها للسودان ،وسط
اتهامات عديدة الحقت جماعة اإلخوان بالوقوف
وراء إثارة تلك األزمة من جديد ،إلحراج السلطات
ال��م��ص��ري��ة ال��ح��ال��ي��ة ،وم�لاح��ق��ت��ه��ا باإلشكاليات
والضغوطات ،ضمن محاوالت التنظيم اإلخواني
لهدم الدولة.
وع��ل��ى رغ���م ت��أك��ي��د م��ص��ر ع��ل��ى تبعية حاليب
ل��ل��س��ي��ادة ال��م��ص��ري��ة ،إال أن ال��ج��ان��ب السوداني
يثير القضية على فترات متعاقبة ،ويدّعي تبعية
ح�لاي��ب ل��ل��س��ودان ،بينما استنكر رئ��ي��س حزب
المؤتمر (الذي أسسه رئيس لجنة الخمسين عمرو
موسى) عضو المجلس الرئاسي لتحالف الجبهة
المصرية الربان عمر المختار صميدة ،محاوالت

جماعة اإلخ���وان ف��ي ال��س��ودان ب��ث الوقيعة بين
الشعبين ال��م��ص��ري وال��س��ودان��ي ب��إث��ارة قضية
حاليب وشالتين.
مؤكدا ًأن مثلث حاليب وشالتين أرض مصرية،
وأن التسريبات التي يقوم بها أنصار اإلخوان
داخ��ل الحكومة السودانية لوسائل اإلع�لام بأن
المثلث سوداني ،هي محاوالت تهدف إلى هدم
العالقات الشعبية بين مصر والسودان.
وأكد النائب السابق محمد أبو حامد ،أن تنظيم
اإلخوان الدولي هو أساس كل الشرور بالمنطقة
العربية ،سواء في مصر أو السودان أو العراق،
مشيرا ً إلى أن اإلخوان يسعون إلى هدم العالقات
المصرية مع جميع ال��دول ،ويقفون وراء إثارة
أزم��ة «ح�لاي��ب» للوقيعة بين مصر والسودان.
مضيفاً« :اإلخوان يحاولون جعل جميع العالقات
المصرية غير إيجابية ،بل يحاولون عزل مصر
عن العالم ولكن لن يستطيعوا».

خالد �آل خليفة يبحث
النووي الإيراني
مع جماعة ال�ضغط
اليهودية في �أميركا
ق��ال��ت وزارة خ��ارج��ي��ة البحرين
إن ال��وزي��ر خالد بن أحمد آل خليفة
التقى أمس االثنين ،وف��دا ً من اللجنة
اليهودية األميركية ف��ي نيويورك،
مشيرة إلى أنه تناول مع الوفد الملف
النووي اإليراني وعملية التسوية في
الشرق األوسط ومكافحة اإلرهاب.
جاء ذلك خالل استقباله الوفد على
هامش أعمال ال���دورة  69للجمعية
العامة لألمم المتحدة في نيويورك،
إذ تطرق االجتماع للعالقات الثنائية
بين البحرين وال��والي��ات المتحدة
األميركية وأش��اد خالله بتطور ونمو
تلك العالقات في جميع المجاالت.
واللجنة اليهودية األميركية هي
إح��دى جماعات الضغط في أميركا،
التي تنشط في ال��دف��اع عن مصالح
كيان االحتالل «اإلسرائيلي» ،وليست
المرة األولى التي يلتقي فيها الوزير
تلك اللجنة ،وسط معلومات سابقة
ع��ن فتح البحرين ممثلية تجارية
للكيان «اإلسرائيلي» في العاصمة
المنامة.

