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العالم

العراق

يسخن حربه «الداخلية» ضد «الفساد والفاسدين»
العبادي ّ
عملية الصحراء مستمرة :تطهير  8200كيلومتر مربع
«عمليات تطهير أعالي الفرات والجزيرة»
قات تعرقل
معو ٍ
مستمرة ،إذ ما من ّ
تقدم القوات .فالهدف المرجو
ّ
بالقضاء على «داعش» بات مسألة ّأي ٍام
تؤكد فرار
وفق مصادر «األخبار» ،التي ّ
مسلحي التنظيم باتجاه عمق الصحراء،
مساحة،
وتمكن القوات من تطهير
ٍ
ّ
على مدى اليومين الماضيين ،تعادل
مساحة لبنان ...تقريبًا
تواصل القوات العراقية آخر عملياتها
العسكرية ضد تنظيم «داعــش» ،غرب
ال ـبــاد .وأعـلــن قــائــد «عمليات تطهير
أعــالــي ال ـفــرات والـجــزيــرة» عبد األمير
يارالله ،أن «قطعات الجيش ،والحشد
ّ
الشعبي ،والشرطة االتحادية تمكنت

وضعت بغداد «منظومة
لمكافحة الفساد تعمل وفق
بشكل تصاعدي»
آلية تبدأ
ٍ
أمـ ــس ،م ــن تـطـهـيــر  45قــريــة بمساحة
 2400كيلومتر مربع» ،لتبلغ املساحة
ّ
«املطهرة» على مدى اليومني املاضيني
حوالى  8200كيلومتر مربع من أصل
 26أل ــف كيلومتر مــربــع ( 31فــي املئة
من املساحة التي تستهدفها العملية
العسكرية).
وأدى تـ ـق ـ ّـدم الـ ـق ــوات ب ــات ـج ــاه جـيــوب
املـسـلـحــن إل ــى ف ــراره ــم بــات ـجــاه عمق
الـ ـصـ ـح ــراء الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،إذ أف ـ ــاد ج ـهــاز
«اسـتـخـبــارات الـحـشــد» ،بــأن «عناصر
داعـ ــش ه ــرب ــوا م ــن م ـقـ ّـارهــم إل ــى عمق
ص ـ ـحـ ــراء امل ـ ــوص ـ ــل ،وصـ ـ ـ ــاح الـ ــديـ ــن،
واألن ـ ـبـ ــار ب ـعــد ال ـت ـق ــدم ال ـس ــري ــع ال ــذي
أحـ ــرزتـ ــه ق ـط ـع ــات ال ـح ـش ــد امل ـس ـن ــودة

بطيران الجيش العراقي».
ّ
بــدوره ،أكــد آمر «اللواء الحادي عشر»
فــي «ال ـح ـشــد» عـلــي الـحـمــدانــي ،إتـمــام
«ال ـص ـف ـح ـت ــن األول ـ ـ ـ ــى والـ ـث ــانـ ـي ــة مــن
ع ـم ـل ـيــات (م ـح ـم ــد رسـ ـ ــول الـ ـل ــه خــاتــم
الـنـبـيــن) لـتـحــريــر ال ـجــزيــرة الـكـبــرى»،
ّ
مــؤك ـدًا اسـتـمــرار الـتـقــدم حـتــى تحرير
ّ
«املثلث الصحراوي الرابط بني نينوى،
وصالح الدين ،واألنبار».
ـواز ،ع ـث ــرت الـسـلـطــات
ـاق م ـ ـ ـ ٍ
وفـ ــي س ـي ـ ٍ
املحلية فــي بـلــدة سنجار على مقبرة
جماعية تضم رفات عشرات اإليزيديني،
بينهم نساء وأطـفــال ،ممن قتلوا على
يــد املـسـلـحــن .ونـقـلــت وكــالــة «فــرانــس
بـ ــرس» ع ــن أح ــد امل ـس ــؤول ــن املحليني
ّ
في البلدة ،شكور ملحم الـيــاس ،قوله
إن «امل ـق ـبــرة الـجـمــاعـيــة تـضــم  73جثة
ونساء وأطفال» ،في حني
لرجال
تعود
ٍ
ٍ
تشير تقديرات «األمم املتحدة» إلى أن
حوالى «ثالثة آالف إيزيدي ال يزالون
املصير».
مجهولي ّ
وفيما تـتــرقــب بـغــداد انـتـهــاء العملية
العسكرية إلع ــان «الـنـصــر النهائي»
ع ـل ــى «داعـ ـ ـ ـ ــش» ،ف ـ ــإن ح ـك ــوم ــة ح ـيــدر
العبادي ،ستطلق حربًا «داخلية» ،ضد
«الفساد والفاسدين» .هذه الحرب ،قد
ت ـ ــوازي ف ــي صـعــوبـتـهــا «ال ـح ــرب على
داع ــش» ،وفــق مـصــادر حكومية ،التي
ت ــرى ف ــي حــديـثـهــا إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» أن
«االنتصار في املعركة املقبلة سيحدث
ً
زلـ ـ ـ ـ ــزاال س ـي ــاس ـي ــا ك ـب ـي ـرًا فـ ــي الـ ـب ــاد،
ّ
وسيثبت الـعـبــادي زعيمًا قـ ّ
ـويــا قــادرًا
على حل املعضالت».
ّ
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أك ـ ــد املـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
ال ـح ـكــومــة ال ـعــراق ـيــة س ـعــد الـحــديـثــي،
أم ـ ـ ـ ــس ،وض ـ ـ ــع «مـ ـنـ ـظ ــوم ــة م ـت ـكــام ـلــة
ملكافحة الفساد ،على أن يتم العمل وفق
بشكل تدريجي وتصاعدي»،
آلية تبدأ
ٍ
م ـشـ ّـددًا على أن «الـحـكــومــة االتـحــاديــة
عازمة على أن تكون معركتها املقبلة
ضد الفساد».
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـحـ ــدي ـ ـثـ ــي فـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات
صحافية ،إن «املجلس األعلى ملكافحة

ال ـف ـس ــاد ب ــرئ ــاس ــة ال ًـ ـعـ ـب ــادي ،مـهـمـتــه
أن يـ ـك ــون م ــرج ـع ـي ــة ع ـل ـي ــا ل ـل ـج ـهــات
التنفيذية ،ك ــ(دي ــوان الــرقــابــة املــالـيــة،
والهيئة التي تعمل في ملف مكافحة
الـ ـفـ ـس ــاد) ،وت ـن ـس ـيــق ال ـج ـه ــود ف ــي ما
ب ـي ـن ـه ــا ،وم ـ ــن ث ــم ي ــرف ــع املـ ـلـ ـف ــات إل ــى
القضاء إلصــدار األحكام بعد مطابقة

ّ
األدلـ ــة وال ـقــرائــن واألســان ـيــد» ،مشيرًا
إلــى وج ــود «آلـيــة للرقابة ،والتدقيق،
وال ـت ـح ـقــق ،وم ــراق ـب ــة ح ــرك ــة اإلن ـف ــاق،
والصرف في كل مفاصل ومؤسسات
الدولة ،في الجوانب املتعلقة بموازنة
الوزارات».
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن «ه ـ ـنـ ــاك م ـت ــاب ـع ــة مــن

نهاية «الصفحتين األولى والثانية» من «عمليات تطهير أعالي الفرات والجزيرة» (أ ف ب)

قـبــل الـجـهــات املعنية لجميع ملفات
ال ـف ـس ــاد ،وك ــل م ــا يـتـعـلــق ب ـهــدر امل ــال
العام واإلثــراء على حساب املال العام
ف ــي ال ـف ـت ــرات ال ـس ــاب ـق ــة» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن
«الـفـتــرة املقبلة ستشهد الـكـشــف عن
جـمـيــع ت ـلــك امل ـل ـف ــات ،وال ـت ــوص ــل إلــى
نتائج ملموسة ،وخـ ّ
ـاصــة فــي ملفات
األموال التي وظفت ألغراض تجارية،
ُ
أو م ـصــرف ـيــة ،أو ه ـ ّـرب ــت إلـ ــى خ ــارج
العراق».
ّ
وعلى خط بغداد ـ أربيل ،ال تزال األزمة
قائمة مع ّ
تمسك األولــى بشرط عودة
األخيرة عن نتائج استفتاء االنفصال.
وبـ ــالـ ــرغـ ــم م ـ ــن «ارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع» م ـن ـس ــوب
ّ
الـتـفــاؤل عـلــى خ ــط األزمـ ــة ،والـحــديــث
عــن تـ ّ
ـوجــه وف ــد ك ــردي إل ــى «عــاصـمــة
الرشيد» ،مطلع األسبوع املقبل ،نفت
ح ـكــومــة «إق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان» ،األن ـبــاء
التي ّ
تحدثت عن توجه وفد منها إلى
بغداد ،إلجراء مفاوضات مع الحكومة
االت ـح ــادي ــة «بـغـيــة ال ـتــوصــل ال ــى حل
امل ـش ـك ــات ال ـع ــال ـق ــة ب ــن ال ـج ــان ـب ــن».
وق ـ ــال ال ـس ـكــرت ـيــر ال ـص ـحــافــي لـنــائــب
رئـيــس الحكومة قــوبــاد طالباني ،إن
«ت ـل ــك األنـ ـب ــاء ب ـع ـيــدة ع ــن ال ـص ـحــة»،
مشيرًا إلــى أن «الحكومة العراقية لم
ّ
موعد لزيارة وفد اإلقليم».
تحدد أي
ٍ
ّ
وأض ــاف أن «أي خـطــوة تــم اتـخــاذهــا
من جانب بغداد في هذا الصدد ،كانت
كالمًا فقط ،ولم تدخل حيز التطبيق».
ب ـ ــدوره ـ ــا ،دع ـ ــت ح ـك ــوم ــة «اإلقـ ـلـ ـي ــم»
الـ ـحـ ـك ــوم ــة االت ـ ـحـ ــاديـ ــة إلـ ـ ــى «إنـ ـه ــاء
إج ــراءاتـ ـه ــا ال ـع ـقــاب ـيــة امل ـت ـخ ــذة ضــد
اإلقـ ـلـ ـي ــم فـ ــي أع ـ ـقـ ــاب حـ ـك ــم امل ـح ـك ـمــة
االتـ ـح ــادي ــة األخـ ـ ـي ـ ــر» ،والـ ـت ــي قـضــت
ب ــ«عــدم دسـتــوريــة االسـتـفـتــاء» .وقــال
املتحدث باسم الحكومة سفني دزيي،
ف ــي بـ ـي ــان ،إن ـ ــه «بـ ـع ــد قـ ـ ــرار املـحـكـمــة
ّ
يتعي على بغداد إنهاء جميع
العليا،
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ض ــد اإلقـ ـلـ ـي ــم وش ـع ـب ــه»،
مطالبًا بغداد بـ«ضرورة رفع الحظر
املفروض على املطارات في اإلقليم».
(األخبار)

تقرير

موسكو :قلقون من االستفزاز األميركي لبيونغ يانغ ...وتعاون اليابان
التفاتة روسية جديدة صوب القضية
الكورية عنوانها رفض تبديه موسكو
ألسلوب التصعيد األميركي الرامي إلى
وجر األخيرة إلى ردود
«استفزاز» بيونغ يانغ ّ
فعل ،بجانب قلق من السماح الياباني
بالتحشيد العسكري لواشنطن
م ــع ت ــزاي ــد ال ـت ـص ـع ـيــد امل ـت ـب ــادل بني
كوريا الشمالية والواليات املتحدة،
بسبب إع ــادة إدراج األخـيــرة بيونغ
ي ــان ــغ ع ـلــى الئ ـح ــة «ال ـ ـ ــدول الــداع ـمــة
ل ـ ــإره ـ ــاب» ،ات ـه ــم وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
الروسي ،سيرغي الفروف ،واشنطن
«باستفزاز» كوريا الشمالية إلعادة
ط ــرح «ال ـخـيــار الـعـسـكــري» كوسيلة
لتسوية مشكلة ملفها النووي.
وقـ ــال ف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي مشترك
مع نظيره الياباني ،تارو كونو ،في
مــوسـكــو أم ــس« ،م ــن املـقـلــق ج ـدًا أنــه
خــال الشهرين املاضيني اللذين لم
تجر فيهما كوريا الشمالية تجارب
ِ
أو تـطـلــق ص ــواري ــخ ،ب ــدت واشـنـطــن
غـ ـي ــر راض ـ ـي ـ ــة وتـ ـتـ ـطـ ـل ــع إل ـ ـ ــى ف ـعــل
ش ــيء م ــا الس ـت ـفــزاز بـيــونــغ يــانــغ أو
إغضابها» ،مضيفًا أن «األميركيني
يـنـتـظــرون عـلــى مــا يـبــدو أن يفقدوا
(الـ ـك ــوري ــون ال ـش ـمــال ـيــون) ه ــدوء ه ــم

م ــرة ج ــدي ــدة لـيـتـمـكـنــوا ف ــي الـنـهــايــة
من العودة إلى الحديث عن خيارات
عسكرية».
كذلك ،قــال الفــروف إن «بــاده تشعر
بقلق مــن سـمــاح الـيــابــان لواشنطن
باستخدام أراضيها قاعدة لتعزيزات
عـسـكــريــة أمـيــركـيــة ف ــي ش ـمــال آسـيــا
تـ ـ ـح ـ ــت ذريـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة ك ـ ــوري ـ ــا
الـشـمــالـيــة» .وأض ــاف أن ــه «لـيــس لنا
مشاكل مباشرة مع اليابان وال نرى
مخاطر في ذلك ،نرى مخاطر بسبب

ان ـت ـش ــار م ـن ـظــومــة دف ـ ــاع ص ــاروخ ــي
أم ـيــرك ـيــة عــامل ـيــة ع ـلــى أراضـ ـ ــي دول
مجاورة لروسيا؛ منها اليابان».
مــن جـهـتــه ،أع ــاد ت ــارو الـتــأكـيــد على
ضـ ــرورة الـضـغــط عـلــى بـيــونــغ يانغ
لوقف برنامجها النووي ،وقال« :هذا
لـيــس تـهــديـدًا غـيــر مـسـبــوق لليابان
وروس ـي ــا وحــده ـمــا ،بــل لـكــل األس ــرة
ً
الدولية ...هذا ليس مقبوال إطالقًا».
وعـ ـ ــن مـ ــوقـ ــف بـ ـ ـ ــاده ت ـ ـجـ ــاه ك ــوري ــا
ال ـش ـم ــال ـي ــة وع ــاق ــات ـه ــا ب ــال ــوالي ــات

إغالق مؤقّت لجسر الصداقة ،الممرّ الرئيسي للتبادالت التجارية بين بكين وبيونغ يانغ (أ ف ب)

أعلن الروس أنهم
يلتزمون قرار مجلس
األمن بشأن العمال
الكوريين

امل ـت ـح ــدة ،قـ ــال ال ــوزي ــر ال ـي ــاب ــان ــي إن
«ب ـ ـ ــاده وح ـل ـف ــاء ه ــا ال ت ـس ـعــى إل ــى
تغيير النظام في كوريا الشمالية»،
م ـض ـي ـفــا أن «ط ــوكـ ـي ــو ي ـن ـب ـغــي لـهــا
التصرف للدفاع عــن نفسها بعدما
أجرت بيونغ بيانغ تجارب صواريخ
مرت فوق اليابان».
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،أعـ ـل ــن عـضــو
مـجـلــس ال ــدوم ــا كــازبــك تــايـســايـيــف،
أمس ،أن وفدًا من املجلس ،بمشاركة
ممثلني عــن جميع الكتل البرملانية
سيزور كوريا الشمالية خالل األيام
القليلة املقبلة .وسيعقد الوفد خالل
وجوده هناك ( 27تشرين الثاني إلى
األول مــن كــانــون األول) ل ـق ــاءات مع
رئيس مجلس الشعب األعلى وقيادة
حزب العمال الكوري.
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،أع ـ ـلـ ــن وزي ـ ـ ـ ــر ال ـع ـم ــل
الــروســي مكسيم توبيلني ،أنــه ليس
هناك أي خطط لــزيــادة عــدد العمال
ال ـكــوريــن الـشـمــالـيــن الـعــامـلــن في
روسيا ،مضيفًا أمس ،أن «كل من كان
يعمل حتى أيلول املاضي سيحصل
على حق مواصلة العمل»ّ .
ونبه إلى
أن ب ــاده تـلـتــزم ق ــرار مـجـلــس األمــن
الـ ــدولـ ــي ،ول ــذل ــك «لـ ــم ولـ ــن تستقبل
العمال الكوريني بعد  11أيلول 2017
(ت ــاري ــخ صـ ــدور قـ ــرار مـجـلــس األم ــن
الدولي بحق بيونغ يانغ)».
وأتى تصريح توبيلني كتعليق على

