
أكدت مصادر أمس االثنني ان ما يسمى تنظيم 
ال��دول��ة اإلسالمية )داع���ش( لم يعد ق��ادرا على 
الصمود في مدينة الرقة شمالي سورية بسبب 
نفاد مخزونه من االسلحة مشيرة الى ان التنظيم 

بات على وشك االنهيار.
ون��ق��ل امل��رص��د ال���س���وري حل��ق��وق االن��س��ان 
املعارض في بيان عن املصادر التي وصفها بأنها 
“موثوقة” القول ان )داعش( الذي لم يتبق من 
عناصره سوى 300 او400 مقاتل في املدينة بعد 
مقتل املئات من مسلحيه لم يعد قادرا على الصمود 
لفترة طويلة في الرقة نتيجة بدء نفاد مخزونه 
من املعدات العسكرية واالسلحة والنقص املتزايد 

في املواد الغذائية.
وأوضحت املصادر ان ما يؤخر سيطرة قوات 
عملية )غضب الفرات( التي تشنها قوات )سورية 
الدميقراطية( املدعومة م��ن ال��والي��ات املتحدة 
على )الرقة( يعود لكثافة االلغام التي زرعها 
)داعش( في املدينة اضافة لوجود االف املدنيني 

املستخدمني كدروع بشرية من جانب التنظيم.
يذكر أن عملية )غضب ال��ف��رات( الستعادة 
مدينة الرقة من سيطرة تنظيم )داعش( كانت قد 

انطلقت في نوفمبر عام 2016.
إلى ذل��ك، عبر اجليش السوري بغطاء جوي 

روس��ي أكس الى الضفة الشرقية لنهر الفرات، 
وف��ق م��ا اعلنت موسكو، ف��ي خطوة يهدف من 
خاللها الى فرض حصار كامل على تنظيم الدولة 
االسالمية داخل االحياء الشرقية في مدينة دير 

الزور.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان االثنني 
“اجتازت القوات احلكومية السورية مدعمة 
من اللواء الرابع مدرعات وبغطاء جوي روسي 
اليوم الضفة الشرقية لنهر الفرات في دير الزور” 

الواقعة على ضفافه الغربية.
وطرد اجليش السوري، وفق البيان، مقاتلي 
تنظيم الدولة االسالمية من قرى عدة على الضفة 
الشرقية و”يواصل هجومه غربا لتوسيع منطقة 

سيطرته«.
وتسعى القوات السورية الى حصار مقاتلي 

التنظيم في اجلزء الشرقي من املدينة.
وقال مدير املرصد السوري حلقوق االنسان 
رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان عبور 
القوات السورية يأتي في اطار سعيها “حلصار 
مقاتلي التنظيم داخل االحياء الشرقية في مدينة 
دير الزور”، غداة متكنها من تطويق اجلهاديني 

فيها من ثالث جهات.
وبحسب املرصد، بدأت رحلة العبور بارسال 

قوات استطالع من قرية اجلفرة الواقعة جنوب 
شرق دير الزور باجتاه قرية مراط على الضفة 

الشرقية املقابلة.
وتشكل محافظة دير الزور في الوقت الراهن 
مسرحاً لعمليتني عسكريتني، االول��ى يقودها 
اجليش ال��س��وري بدعم روس��ي لطرد التنظيم 
من مدينة دير ال��زور وضفاف الفرات الغربية، 
والثانية تخوضها قوات سورية الدميوقراطية 
بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد 

اجلهاديني على الضفة الشرقية.
وحققت قوات سورية الدميوقراطية منذ بدء 
العملية تقدماً سريعاً وباتت على بعد نحو ستة 
كيلومترات من الضفة الشرقية للفرات مقابل 

مدينة دير الزور.
وكانت قوات سورية الدميوقراطية أكدت اثر 
اعالنها بدء حملة “عاصفة اجلزيرة” في شرق 
الفرات في التاسع من  سبتمبر، عدم وج��ود اي 

تنسيق مع اجليش السوري وحليفته روسيا.
وقال املتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل 
ريان ديلون االثنني لفرانس برس “بقدر ما يقترب 
اجليش السوري وق��وات سورية الدميوقراطية 
من بعضهما، بقدر ما تصبح احلاجة الى التيقظ 

أكبر«.

اصدرت احملكمة االحتادية العليا، اعلى سلطة 
قضائية في العراق أمس امرا بايقاف  االستفتاء 
املرتقب ح��ول استقالل اقليم كردستان في 25 

سبتمبر احلالي.
وق��ال اي��اس الساموك مدير املكتب االعالمي 
للمحكمة االحتادية العليا في بيان “بعد املداولة 
ولتوفر الشروط الشكلية القانونية في الطلبات، 
اص��درت ام��راً والئياً بايقاف اج��راءات االستفتاء 
امل��ن��وي اج����راؤه ف��ي 25 سبتمبر حل��ني حسم 

الدعاوى املقامة بعدم دستورية القرار املذكور«.
وتقدم عدد من النواب والسياسيني العراقيني 
بطلبات لدى احملكمة االحتادية العليا للبت بعدم 
دستورية ق��رار رئيس اقليم كردستان اج��راء 

استفتاء لغرض اعالن استقالل اقليم كردستان.
من جانبه، قال مكتب رئيس ال��وزراء العراقي 
حيدر العبادي ي��وم االث��ن��ني إن العبادي طلب 
رسميا تعليق خطط إجراء استفتاء على استقالل 

إقليم كردستان املقرر يوم 25 سبتمبر أيلول.
وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود 
ب���ارزان���ي أع��ل��ن ف��ي ي��ون��ي��و امل��اض��ي، اخل��ام��س 
والعشرين من سبتمبر موعدا الج��راء استفتاء 

حول استقالل االقليم. 
لكنه مع ذلك، أوضح في مناسبات عدة أن فوز 
معسكر ال�”نعم” في االستفتاء، ال يعني إعالن 
االستقالل على الفور، بل سيكون بداية ملفاوضات 

جدية وشاملة مع احلكومة املركزية في بغداد.
وص���ادق ب��رمل��ان االقليم اجلمعة على إج��راء 
االستفتاء في موعده املقرر. وكانت األمم املتحدة 
قدمت اقتراحا ل��ب��ارزان��ي يقضي بالعدول عن 
االستفتاء في مقابل املساعدة على التوصل إلى 
اتفاق شامل حول مستقبل العالقات بني بغداد 

واربيل خالل مدة أقصاها ثالث سنوات. 
ورغم أن الزعيم الكردي أعاد التأكيد السبت، أن 
“ال إلغاء وال تأجيل” لالستفتاء، اال انه ترك الباب 

مواربا أمام املفاوضات قائال “إذا كان هناك بديل 
أفضل، فأهال وسهال«.

م��ن جانبه، اع��ل��ن وزي���ر ال��دف��اع البريطاني 
مايكل فالون انه سيتوجه الى اقليم كردستان في 
محاولة القناع رئيس االقليم مسعود بارزاني 
بالتخلي ع��ن االستفتاء امل��ق��رر اج���راؤه ف��ي 25 

سبتمبر احلالي.
وق��ال ف��ال��ون خ��الل مؤمتر صحافي عقد في 
بغداد “ساكون بعد الظهر في اربيل القول ملسعود 
ب��ارزان��ي باننا ال نؤيد االستفتاء االك���راد. نحن 
ملتزمون بسالمة العراق والعمل مع االمم املتحدة 

من اجل )بحث( بدائل عن االستفتاء«.
 وأعلن ب��ارزان��ي رئيس اإلقليم ال��ذي يتمتع 
بحكم ذاتي في شمال العراق، في  يونيو املاضي 
عن اجراء استفتاء في 25 سبتمبر احلالي، بهدف 

استقالل االقليم االمر الذي رفضته حكومة بغداد.
ك��م��ا اص����درت احمل��ك��م��ة االحت���ادي���ة العليا، 
اعلى سلطة قضائية ف��ي ال��ع��راق االث��ن��ني ام��را 
بايقاف  االستفتاء املرتقب حول استقالل اقليم 

كردستان.
واسرائيل هي الوحيدة التي اعلنت دعمها 
الجراء االستفتاء، فيما اعلنت دول اجلوار العراق 
رسميا رفضها اجراء االستفتاء في اقليم كردستان 
ال��ذي يتمتع ، منذ عام 1991، بحكم ذات��ي دون 
االنفصال عن العراق حيث ال تزال القوات االمنية 
تقاتل الستعادة السيطرة على اخر معقلني لتنظيم 

الدولة االسالمية .
وقدمت األمم املتحدة قبل ذلك، مقترحا لرئيس 
إقليم كردستان يقضي بتراجع االكراد عن مشروع 
تنظيم استفتاء مقابل املساعدة على التوصل إلى 
اتفاق شامل حول مستقبل العالقات بني بغداد 
وأربيل في مدة أقصاها ثالث سنوات. لكن رئيس 
اإلقليم أبقى على االستفتاء في الوقت احلالي 

معتبرا أن املقترحات املقدمة غير كافية.
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ضغوط كبيرة على األكراد من أجل التراجع عن االنفصال

وزير الدفاع البريطاني يتوجه إلى أربيل بهدف إرجاء االستفتاء

احملكمة االحتادية العراقية تصدر امرًا بإيقاف استفتاء كردستان

غوتيريس: استفتاء إقليم كردستان 
سيصرف االنتباه عن محاربة »داعش«
قال األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس أمس األول األحد إن االستفتاء الذي يعتزم 
إقليم كردستان العراق تنظيمه يوم 25 سبتمبر بشأن االنفصال عن العراق ”سيصرف االنتباه عن 

احلاجة لهزمية“ تنظيم الدولة اإلسالمية وإعادة بناء املناطق املستردة.
وقال املتحدث باسم املنظمة الدولية ستيفان دوجاريك في بيان ”األمني العام يحترم سيادة 
وسالمة ووح��دة أراض��ي العراق ويرى ض��رورة حل كل القضايا املعلقة بني احلكومة االحتادية 

وحكومة إقليم كردستان عبر حوار منظم وتسوية بناءة“.
وتابع يقول ”األمني العام يدعو كل الزعماء في العراق إلى التطرق إلى هذه املسألة بصبر وبضبط 

نفس“.

»داعش« على وشك االنهيار

بسبب نفاد مخزونه من األسلحة

»داعش« لم يعد قادرا على الصمود في الرقة

تيلرسون يلتقي الفروف في نيويورك

واشنطن وموسكو تتعهدان 
باجناح مفاوضات جنيف 

بشأن األزمة السورية
التقى وزي��ر اخلارجية االميركي 
ريكس تيلرسون في نيويورك أمس 
األول نظيره الروسي سيرغي الفروف، 
وذلك قبيل بدء اعمال اجلمعية العامة 
ل��المم املتحدة وبينما العالقات بني 
واشنطن وموسكو في ادنى مستوى 

لها منذ احلرب الباردة.
وابتعد الوزيران اللذان التقيا في 
البعثة الدبلوماسية الروسية لدى 
االمم املتحدة عن االعالم ولم يدليا بأي 

تصريح.
وأعلنت وزارة اخلارجية االميركية 
في بيان ان الوزيرين جددا التزامهما 
احل��د م��ن أع��م��ل العنف ف��ي سورية 
واي��ج��اد ال��ظ��روف امل��ؤات��ي��ة م��ن أجل 
إحراز تقدم في العملية السياسية في 

جنيف.
وت��أم��ل واشنطن بالتوصل الى 
ارض��ي��ة ت��ف��اه��م م��ع م��وس��ك��و ح��ول 
سورية خصوصا اذ يسعى البلدان 
ال��ى احل��ف��اظ على منطقة “خفض 
التوتر” في وادي الفرات في سورية 
حيث ينفذ جيشا البلدين عمليات ضد 
تنظيم الدولة االسالمية، وذلك بعد 

حادث نسب الى روسيا.
وصرحت املتحدثة باسم وزارة 
اخلارجية الروسية ماريا زاخاروفا 
ام��ام صحافيني ان لقاء االح��د شمل 
“التعاون حول االزم��ة في سورية”، 
واي��ض��ا امللفات ف��ي ال��ش��رق االوس��ط 
واتفاق مينسك املوقع في 2015 حول 
ال��ن��زاع ف��ي اوك��ران��ي��ا وال���ذي ال ي��زال 

يواجه صعوبات لتطبيقه.
وك��ان الوزيران اتفقا خالل مكاملة 
هاتفية في نهاية أغسطس على اللقاء 
ف��ي ن��ي��وي��ورك ع��ل��ى ه��ام��ش اع��م��ال 

اجلمعية العامة لالمم املتحدة.
وت��وت��رت ال��ع��الق��ات ب��ني موسكو 
وواش��ن��ط��ن ب��ع��دم��ا ق���ررت االخ��ي��رة 
اغ��الق القنصلية الروسية في سان 
فرانسيسكو ومجمعني دبلوماسيني 
روسيني في واشنطن ونيويورك وذلك 
ردا على ق��رار موسكو خفض اع��داد 

الدبلوماسيني االميركيني في روسيا.
وت��ده��ورت ال��ع��الق��ات االميركية 
الروسية ال��ى ادن��ى مستوى لها منذ 
احلرب الباردة بعد ضم روسيا القرم 

عام 2014.

وقعت خطاب نوايا مع مجموعة »بي.إيه.إي سيستمز«

24 طائرة تايفون من بريطانيا قطر تشتري 
وق��ع وزي��ر ال��دف��اع القطري على خطاب نوايا 
لشراء 24 طائرة تايفون من مجموعة )بي.إيه.
إي سيستمز( البريطانية للصناعات الدفاعية، 
وقالت وكالة األنباء القطرية أمس األول األحد إن 
خطاب النوايا يشمل اعتزام الوزارة شراء 24 طائرة 

تايفون حديثة بكل معداتها.
وأوضحت الوكالة أن وزير الدولة لشؤون الدفاع 
خالد بن محمد العطية وقع على االتفاق مع نظيره 

البريطاني مايكل فالون.

وق��ال��ت وزارة ال��دف��اع البريطانية ف��ي بيان 
”سيكون هذا أول عقد دفاعي كبير مع قطر أحد 
الشركاء اإلستراتيجيني للمملكة املتحدة“ مضيفة أن 

احملادثات بشأن االتفاق استغرقت سنوات.
وأض��اف البيان ”نأمل أيضا أن يساعد هذا في 

تعزيز األمن باملنطقة عبر كل احللفاء باخلليج“.
والطائرة يوروفايتر تايفون مشروع مشترك بني 
)بي.إيه.إي( وإيرباص الفرنسية وشركة ليوناردو 
اإليطالية التي كانت تعرف من قبل باسم فنميكانيكا 

ويوفر 40 آالف وظيفة تقريبا في بريطانيا. ولم 
يقدم أي من البيانني معلومات عن تكلفة الصفقة. 
وكانت الشركة البريطانية اتفقت في العام 2014 
على بيع السعودية 72 طائرة تايفون في صفقة 
بقيمة 4.43 مليار جنيه إسترليني )6 مليارات 

دوالر(.
كان فالون قال يوم السبت في لندن إن احلكومة 
البريطانية ستساعد )بي.إيه.إي سيستمز( في بيع 

املزيد من طائرات تايفون بعقود حكومية.

وتلقت الشركة عددا قليال من الطلبيات على شراء 
تايفون العام اجل��اري مقارنة بالطائرة املنافسة 
راف��ال التي تنتجها داس��و الفرنسية التي أبرمت 

اتفاقات مع مصر وقطر. 
ووقعت قطر أيضا على صفقة في يونيو لشراء 
طائرات إف15- من شركة بوينج األمريكية مقابل 
12 مليار دوالر وأبرمت صفقة بخمسة مليارات 
يورو )6 مليارات دوالر( مع إيطاليا لشراء سبع 

سفن حربية.
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مناورات عسكرية تركية 
على احلدود مع العراق

أعلنت القوات املسلحة التركية أمس بدء مناورات عسكرية على احلدود العراقية قبل أسبوع على 
موعد استفتاء حول االستقالل في اقليم كردستان العراق تعارضه أنقرة.

وق��ال اجليش التركي في بيان ان “عمليات مكافحة االره��اب في املنطقة احلدودية تتواصل 
بالتوازي مع التمارين«. وسينظم االستفتاء في 25  سبتمبر في االقليم العراقي الذي يتمتع منذ 

1991 بحكم ذاتي توسع مبرور الزمن.
وتعارض انقرة التي تواجه متردا كرديا في مناطقها اجلنوبية الشرقية، بشدة تنظيم االستفتاء.

وقال شهود انهم رأوا ما يصل حتى مئة آلية عسكرية من بينها دبابات تنتشر عل احلدود العراقية 
في وقت مبكر أمس االثنني، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس في جنوب شرق تركيا.

بعد قرار حماس حل حكومتها في غزة

أبو الغيط يرحب باخلطوات الرامية إلى إنهاء االنقسام الفلسطيني
رحب االمني العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط 
أم��س باخلطوات التي اتخذت في اجت��اه املصاحلة 
الفلسطينية معتبرا ان »انهاء االنقسام الفلسطيني 

سيشكل مأزقا حلكومة اليمني االسرائيلي«.
ونقل املتحدث الرسمي باسم اجلامعة العربية 
محمود عفيفي عن ابو الغيط انه “يرحب بالتطورات 
االيجابية الهامة التي يشهدها الوضع الفلسطيني على 
صعيد إنهاء االنقسام، وفي مقدمتها قرار حركة حماس 

حل اللجنة اإلدارية في قطاع غزة«.
واالحد اعلنت حركة حماس االسالمية التي تسيطر 
على قطاع غزة موافقتها على حّل حكومتها  التي شكلتها 
حتت مسمى “اللجنة االدارية”، وَدَعت حكومة رامي 
احلمدالله ومقرها رام الله للمجيء ملمارسة مهامها كما 

اعلنت موافقتها على اجراء انتخابات عامة.
وأعلنت احلكومة الفلسطينية االح��د استعدادها 
للتوجه الى قطاع غزة وحتمل كافة املسؤوليات لكنها 
طالبت ب “توضيحات” من حركة حماس حول طبيعة 

قرارها.
واعتبر االمني العام للجامعة العربية، حسب بيان 
املتحدث باسم اجلامعة، أن “كالً من حركتي فتح 
وحماس قد اتخذتا املوقف الصحيح بإعالء املصلحة 
الفلسطينية العليا، وطي تلك الصفحة التي أحلقت 
أشد الضرر بالقضية الفلسطينية، وتسببت في معاناة 

كبيرة للشعب الفلسطيني وبالذات في قطاع غزة«. 
واكّد ابو الغيط “أهمية تفعيل اإلعالن الذي صدر 
أمس 17 سبتمبر )عن حركة حماس( والبناء عليه 

بتمكني حكومة الوفاق الوطني من استئناف عملها في 
القطاع، واإلسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم 

باإلعداد إلجراء االنتخابات العامة«.
ودع���ا ال��ى “عدم تفويت الفرصة كما ح��دث في 
السابق، وأهمية التحلي ب��روح املسؤولية الوطنية 
والتسامي عن املصالح احلزبية الضيقة، والعمل من 
أجل ترجمة املصاحلة في ص��ورٍة يستشعر املواطن 

الفلسطيني أثرها في حياته اليومية«.
واشاد ابو الغيط بالدور الذي قامت به مصر من اجل 
املصاحلة معتبرا ان “إنهاء االنقسام سوف ُيشكل مأزقاً 
حلكومة اليمني اإلسرائيلي التي طاملا تذرعت بوجوده 
لالستمرار في املماطلة والتسويف وإف��راغ أي عملية 

سلمية من مضمونها«.

وق��ال ان “املساندة الدولية للقضية الفلسطينية 
العادلة ستكتسب زخماً جديداً كان قد فقد منه الكثير 

علي مدار سنوات االنقسام«.
واكد بيان حماس “استعداد احلركة لتلبية الدعوة 
املصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق 
القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة 
وطنية في اطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية 

املوقعة على اتفاق 2011 كافة«.
وقال املتحدث الرسمي باسم احلكومة في رام الله 
يوسف احملمود االح��د ان ق��رار حماس “خطوة في 
االجتاه الصحيح”، مضيفا ان حكومة رامي احلمد الله 
على “استعداد للتوجه الى قطاع غزة وحتمل كافة 

املسؤوليات«.


