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قالت �لأمم �ملتحدة �إنها حتقق يف مقتل �أكرث من 30 مدنيًا 
يف غار�ت جوية �أمريكية جرى �ل�ستعانة بها لدعم حملة 
للقو�ت �خلا�سة على من ي�ستبه باأنهم من مت�سددي حركة 

طالبان يف �سمال �أفغان�ستان يوم �خلمي�س �ملا�سي.
وقال��ت بعث��ة �لأمم �ملتح��دة للم�ساع��دة يف �أفغان�ست��ان 
)يونام��ا( �إن 32 �سخ�س��ًا على �لأقل قتلو� و�إن 19 �آخرين 
�أ�سيب��و� يف غ��ار�ت مبنطق��ة ب��وز قندهاري ق��رب قندوز 
�أغلبه��م ن�ساء و�أطفال. وي�ساف �لقتلى �إىل عدد متز�يد من 
�ل�سحاي��ا �ملدنيني يف �أفغان�ست��ان حيث قتل 95 �سخ�سًا 
و�أ�سي��ب 111 �آخري��ن يف �لأ�سبوع �ملا�س��ي وحده، وفقًا 
لأرق��ام �ملنظم��ة �لدولية. وق��ال �ملمثل �خلا���س للأمني 
�لع��ام يف �أفغان�ستان ورئي���س بعثة �ملنظم��ة، تاد�مي�سي 
ياماموتو �إن "خ�س��ارة حياة مدنيني غري مقبول ويقو�س 

�جلهود �لر�مية لبناء �ل�سلم و�ل�ستقر�ر يف �أفغان�ستان".
وق��ال يف بيان "عند �لقي��ام بعمليات جوي��ة ينبغي على 
�لق��و�ت �لع�سكري��ة �لدولي��ة �تخاذ كل �لإج��ر�ء�ت �ملمكنة 
لتقلي��ل �لأ���ر�ر �ملدني��ة". و�أق��ر �جلي�س �لأمريك��ي باأن 
�رب��ات جوي��ة ت�سببت عل��ى �لأرجح يف �سق��وط مدنيني 
، ووع��د باإجر�ء حتقي��ق. و�أبدى �جلرن�ل ج��ون نيكول�سون 
�أكرب قائد �أمريكي يف �أفغان�ستان حزنه �ل�سديد على فقد�ن 
�أرو�ح بريئ��ة. ومت �ل�ستعان��ة بال�رب��ات حلماي��ة فريق 
من �لق��و�ت �خلا�سة �لأفغاني��ة وم�ست�ساريهم �لأمريكيني 
ح��ني تعر�س��و� لإط��لق نار كثي��ف خلل حمل��ة على من 
ي�ستب��ه باأنهم قادة م��ن طالبان ، وقتل ثلثة جنود �أفغان 

و�أمريكيان يف �لقتال.

فلسطين: اعتقاالت ومداهمات بعدة مناطق في الضفة

جماعة "أبو سياف" تختطف ألمانيًا جنوب الفلبين

الشرطة اإلندونيسية تستجوب حاكم جاكرتا

تعهد أممي بالتحقيق 
في غارات أمريكية قتلت 

مدنيين في أفغانستان

�ل�سف��ة �لغربي��ة - متابعة: قامت قو�ت �لحت��لل �لإ�ر�ئيل��ي، �لثنني، ب�سّن 
حمل��ة مد�هم��ات و�عتقالت يف مناط��ق خمتلفة من �ل�سفة �لغربي��ة، ما �أ�سفر 
�عتق��ال 14 فل�سطيني��ًا. و�عتقلت �لق��و�ت �سبعة �سبان يف مناط��ق متفرقة من 
ر�م �هلل و�س��ط �ل�سفة، وق��ال جي�س �لحتلل �إن ثلثة منه��م من ن�سطاء حركة 
حما���س يف ع��ارورة ق�س��اء ر�م �هلل. ويف بل��دة �سل��و�د ���رق ر�م �هلل، �عتقلت 
ق��و�ت �لحت��لل �سابني بعد تفتي���س منزليهما و�لعب��ث مبحتوياتها ونقلتهما 
�إىل �ملنطق��ة �لغربي��ة من �لبل��دة ومنها �إىل جهة جمهول��ة. ويف �سمال �ل�سفة، 
�قتحم��ت قو�ت �لحت��لل، بلدة بلعا �سمال مدينة طولك��رم و�عتقلت فل�سطينيًا 
كم��ا �نت�رت يف �أحياء �لبلدة و�أزقته��ا ل�ساعات، ون�سبت حاجز�ً ع�سكريًا على 
مفرق �لبلدة و�أوقفت مركبات ومو�طنني. و�قتحمت قو�ت �لحتلل بلدة عزون 
���رق مدينة قلقيلي��ة ود�همت من��ازل �ملو�طنني و�عتدت عليه��م بينها منزل 
�أ�س��ري حمرر. وت�سهد بل��دة عزون هجمات قا�سية من قبل ق��و�ت �لحتلل �لتي 
د�أب��ت موؤخر�ً على �قتحامها منازلها ب�س��كل ه�ستريي. ويف بلدة حو�سان غرب 
بي��ت حلم، �عتقلت ق��ّو�ت �لحتلل �أربعة فل�سطيني��ني �إ�سافة �إىل �عتقال �ساب 

يف مدينة يطا جنوب �خلليل.

ماني��ل - متابع��ة: �أعل��ن �جلي���س �لفلبيني،�لإثن��ني، �أن مت�سددي��ن �ختطفو� رجًل 
�أملانيًا يبلغ من �لعمر 70 عامًا وقتلو� رفيقته جنوب �لفلبني.

وق��ال �مليج��ور فيلم��ون تان �إن "�أح��د قادة جماع��ة �أبو �سي��اف �ملرتبطة بتنظيم 
�لقاع��دة، �أبو ر�مي، �أعلن �أن �جلماعة �أ�رت �لرجل �لأملاين، و�لذي مت �ختطافه من 

على منت يخت قبالة �إقليم تاوى تاوى بجنوب �لفلبني �ل�سبت �ملا�سي".
وق��ال تان ) متحدث �إقليمي با�سم �جلي�س( �إن "�لقو�ت �لفلبينية عرثت على �ليخت 
قبالة �إقليم �سولو �لقريب، �لأحد �ملا�سي ، وعرثت على جثة �مر�أة د�خل �ليخت، ومل 
يت��م �لتاأكد بعد م��ن جن�سيتها". و�أ�ساف: "مت �لعثور عل��ى �جلثة وبها جروح جر�ء 
�أع��رية نارية كما عرث على بندقية �سيد بجو�ره��ا". وقال تان �إن قو�ت �أر�سلت �إىل 

�ملوقع للتحقيق يف �حلادث و�قتفاء �أثر �لرهينة.

جاكرتا - متابعة: ��ستجوبت �ل�رطة �لإندوني�سية ، �لإثنني، حاكم مدينة جاكرتا، 
عق��ب �أن نظ��م م�سلمون مظاه��ر�ت للمطالب��ة باعتقال��ه بعد �إدلئ��ه بت�ريحات 

�عتربت مهينة للقر�آن.
وقد نظم �أكرث من 100 �ألف متظاهر م�سرية عرب �سو�رع �ملدينة �جلمعة �ملا�سية، 
للمطالب��ة مبحاكم��ة حاك��م جاكرت��ا با�سوك��ي جتاهاج��ا بورنام��ا، وذل��ك بعد 
�لت�ريح��ات �لت��ي �أدىل بها يف �سبتمرب/�أيل��ول �ملا�سي، و�لت��ي �عتربها بع�س 
�مل�سلم��ني "جتديفي��ة". وق��د توفى �سخ���س خلل �مل�س��رية ب�سبب �سي��ق �لتنف�س 
بعدم��ا �أطلقت �ل�رط��ة �لغاز �مل�سيل للدم��وع وخر�طيم �ملياه عل��ى �ملتظاهرين 
�أم��ام �لق���ر �لرئا�سي. وق��ال �ملتحدث با�سم �ل�رط��ة �أغو�س ريانت��و، �إنه �سوف 
يت��م ��ستج��و�ب بورناما وخرب�ء لغويني لتحديد م��ا �إذ� كان �لأمر ي�ستحق �مل�سي 
يف �لإج��ر�ء�ت �لق�سائي��ة. وقال بورنام��ا، يف مقطع فيدي��و مت تد�وله على �سبكة 
�لإنرتن��ت �ل�سهر �ملا�سي �إن خ�سومه يف �نتخاب��ات حكام �لأقاليم �ملقررة �لعام 
�ملقب��ل ��ستخدم��و� �آية من �آي��ات �لقر�آن خل��د�ع �لناخبني ومنعه م��ن �لفوز بفرتة 
�أخرى كحاكم جلاكرتا. وي�سار �إىل �أن بورناما �أ�سبح �أول حاكم من �أ�سول �سينية 
يت��وىل من�سب حاك��م جاكرتا، وذلك عندم��ا توىل �ملن�سب خلف��ًا للرئي�س �حلايل 

جوكو ويدودو عام 2014. 

 

واشنطن - متابعة

�علن �لعاهل �ملغربي �مللك حممد �ل�ساد�س، �أن قر�ر عودة 
ب��لده �إىل �لحتاد �لإفريقي ق��ر�ر منطقي ولي�س تكتيكيا، 

وجاء بعد تفكري عميق.
ج��اء ذل��ك يف خطاب��ه �ل�سامي �ل��ذي �ألقاه م��ن �لعا�سمة 
�ل�سنغالي��ة دكار من �أجل �إظه��ار كل �لهتمام �لذي توليه 
�ململك��ة للق��ارة �لفريقية. وقال �ملل��ك، �إن �ملغرب ر�ِجع 
�إىل مكان��ه �لطبيع��ي يف �أفريقي��ا، م�سدد� م��ن جديد على 

مغربية �ل�سحر�ء �لغربية.
وو�س��ل �لعاه��ل �ملغرب��ي �لأح��د �ملا�س��ي �إىل �لعا�سمة 
�ل�سنغالي��ة يف زيارة ر�سمي��ة، �آتيا من �لغابون، بعد جولة 
دبلوما�سي��ة مهم��ة �أجر�ه��ا يف ���رق �فريقي��ا قادته �ىل 

رو�ند� ومن ثم تانز�نيا.
و�عترب �ملل��ك �ملغربي،�أن هذ� �خلطاب م��ن هذه "�لأر�س 

�لطيب��ة"، ه��و تعب��ري ع��ن �لأهمي��ة �لك��ربى �لت��ي نوليها 
لقارتنا. و�إذ �أ�ساد بال�سنغال بالبلد �لعزيز على حد تعبريه، 
توج��ه �ىل �ل�سعب �ملغرب��ي بالق��ول �إين �أخاطبك �لآن من 
قل��ب �إفريقيا، حول �ل�سحر�ء �ملغربية، وحتدث مطول عن 

رغبة �ملغرب بالن�سمام جمدد� �إىل �لحتاد �لفريقي.
ويق��وم �ملغ��رب بحمل��ة دبلوما�سي��ة حالي��ا يف �لق��ارة 
�لفريقي��ة، وطل��ب ر�سمي��ا يف �يلول/�سبتم��رب �لعودة �ىل 
�لحت��اد �لفريقي. و�ن�سح��ب �ملغرب م��ن منظمة �لوحدة 
�لإفريقي��ة يف �أيلول/�سبتمرب 1984 �حتجاجا على قبول 
�ملنظم��ة ع�سوي��ة �جلمهوري��ة �ل�سحر�وية �لت��ي �سكلتها 
جبهة حترير �ل�ساقية �حلمر�ء وو�دي �لذهب )بولي�ساريو(.
وبقيت ع�سوية �لرب��اط معلقة يف �ملنظمة ثم يف �لحتاد 
�لأفريق��ي �ل��ذي تاأ�س���س يف متوز/يولي��و 2001 وي�س��م 

حاليا 54 دولة.
و�س��دد �ملل��ك م��ن دكار عل��ى �أنه تتو�ف��ر للمغ��رب �أغلبية 

�ساحق��ة ل�سغل مقعده د�خل �لأ���رة �ملوؤ�س�سية �لإفريقية، 
م�سيف��ا عندم��ا نخ��رب بعودتن��ا، فنح��ن ل نطل��ب �لإذن 
م��ن �أح��د لني��ل حقن��ا �مل���روع. و�أ�س��ار �ىل �أن �ل�سيا�سة 
�لفريقي��ة للمغرب، لن تقت�ر فقط عل��ى �فريقيا �لغربية 
و�لو�سط��ى، و�إمنا �سنحر�س عل��ى �أن يكون لها بعد قاري، 
و�أن ت�سم��ل كل مناط��ق �فريقي��ا، م��ع �نخ��ر�ط �ك��رب يف 
مكافحة �لإره��اب وق�سايا �لهجرة وتغري �ملناخ. وينعقد 
يف مر�ك���س �ملغربية �ملوؤمتر �ل��دويل �ل�22 للمناخ من 7 
�ىل 18 من ت�رين �لثاين/نوفمرب. و�سعيا لتعزيز مكانته 
�لفريقية، �سيغتنم �ملغرب فر�سة قمة �ملناخ لتنظيم قمة 
للق��ادة �لفارق��ة يف 16 ت�ري��ن �لثاين/نوفم��رب. وق��ال 
م�س��در دبلوما�سي مغربي كب��ري، �ن خطاب �مللك �سيبقى 
تاريخيا وير�سم م�ستقب��ل �ل�سيا�سة �لتي ينتهجها �ملغرب 
�ز�ء �فريقي��ا و�لتي ت�سم��ل �لقارة باأكمله��ا وترتبط بعمق 
بق�سي��ة �ل�سحر�ء �ملغربية. وق�سية �ل�سحر�ء �لغربية هي 

�ملل��ف �ملركزي يف �ل�سيا�سة �خلارجية للمملكة، ويعترب 
�ملغرب هذه �ملنطقة جزء� ل يتجز�أ من �ر��سيه.

وي�سيط��ر �ملغ��رب عل��ى معظ��م مناط��ق �ل�سحر�ء 
 ،1975 �لثاين/نوفم��رب  ت�ري��ن  من��ذ  �لغربي��ة 
�أي بع��د خ��روج �ل�ستعم��ار �ل�سباين م��ا �دى �ىل 

�ندلع نز�ع م�سلح م��ع بولي�ساريو ��ستمر حتى 
�يلول/�سبتم��رب1991 ح��ني �علن��ت �جلبه��ة 
وقفا لط��لق �لنار ت�رف عل��ى تطبيقه بعثة 

حك��م  من��ح  �لرب��اط  وتق��رتح  �ملتح��دة.  �لمم 
ذ�ت��ي لل�سح��ر�ء �لغربي��ة حت��ت �سيادته��ا، �ل �ن 

�لبولي�ساري��و تطالب با�ستفتاء يحدد عربه 
�سكان �ملنطقة م�سريهم.

ول تز�ل جه��ود �لأمم �ملتحدة 
يف �لو�ساط��ة ب��ني �طر�ف 

�لنز�ع متعرثة.

�ق��رت �عل��ى هي��اأة ت�ريعي��ة يف �ل�س��ني �لثن��ني، 
قانون��ا مث��ري� للجدل ح��ول �لمن �للك��رتوين يزيد 
�لقي��ود على حري��ة �لتعبري على �لنرتن��ت مما يثري 
خم��اوف م��ن ت�سدي��د �لرقاب��ة �ل�سارم��ة و�لو��سعة 

�لنطاق �ملفرو�سة ��سل على �لف�ساء �للكرتوين.
ي�رف �حل��زب �ل�سيوعي �ل�سيني �حلاكم على نظام 
رقاب��ة و��سع يع��رف با�سم "ج��د�ر �حلماية �لعظيم" 
يحج��ب مو�قع �و يخف��ي م�سامني �و تعليقات حول 
مو��سيع تعت��رب ح�سا�سة مثل �لنتق��اد�ت للحكومة 

و�د�ء بكني على �سعيد حقوق �لن�سان.
يحظ��ر �لقانون �لذي �قرته �للجن��ة �لد�ئمة للمجل�س 
�لوطن��ي لن��و�ب �ل�سعب �ل�سين��ي، عل��ى م�ستخدمي 
�لنرتن��ت ن�ر نطاق و��سع من �ملعلومات من بينها 
كل م��ا م��ن �ساأنه �ل�س��اءة �ىل "�ل���رف و�مل�سالح 
�لوطني��ة" �و يهدف ل�"��سق��اط �لنظام �لجتماعي". 
ويفر���س �لقانون على �ل���ركات �لتحقق من هوية 
�ي م�ستخ��دم مم��ا يجع��ل ��ستخ��د�م �لنرتن��ت دون 
�لتعري��ف ع��ن �لهوي��ة �م��ر� خمالف��ا للقان��ون. كما 
ي�سم��ل �لقان��ون �سل�سلة �ج��ر�ء�ت حلماي��ة �ل�سبكات 
�لد�خلي��ة وبيانات �مل�ستخدمني يف �ل�سني. و�ثارت 

�سيغ �وىل للت�ري��ع �سل�سلة من �لنتقاد�ت من قبل 
جمموع��ات للدف��اع عن حق��وق �لن�س��ان و�ركات 
�عرت�ست على �لتعابري �ملبهمة �مل�ستخدمة. وعربت 
�ل�ركات �لجنبية خ�سو�سا عن �لقلق لن �لقانون 
�جلديد يطل��ب منها �لتعاون م��ع �ل�سلطات �ل�سينية 
ل�"حماي��ة �لمن �لقومي" وه��و تعبري �سامل ��سيف 
�ىل �ل�سيغة �لنهائي��ة للقانون. و�رح باتريك بون 
�لباح��ث لدى منظم��ة �لعف��و �لدولية "ه��ذ� �لقانون 
�خلط��ري �سيوظف �ركات �لنرتنت ل�سالح �حلكومة 
بيان��ات  رقاب��ة ونق��ل  �سيتطل��ب منه��ا فر���س  �ذ 

�سخ�سية �ىل �ل�سلطات".

ملك المغرب: عودتنا لالتحاد اإلفريقي " ليست تكتيكًا "

الصين تقر قانونا مثيرا للجدل حول األمن اإللكتروني
بكين - متابعة

دكار  - متابعة

الترجيحات تميل لكلينتون 

األمريكيون والعالم يحبسون االنفاس لمعرفة اسم الرئيس القادم
ت�ستع��د �أمريكا لأم�سي��ة �نتخابية ��ستثنائي��ة ميكن �أن تطول 
قب��ل معرف��ة هوي��ة �لرئي���س �خلام���س و�لأربع��ني للوليات 

�ملتحدة، هيلري كلينتون �أو دونالد تر�مب.
�لنتخاب��ات �ملقرر عقدها �ليوم �لثلث��اء، وفق ��ستطلعات 
وحتلي��لت ترج��ح ف��وز كلينت��ون عل��ى �لأرجح رغ��م فر�س 

تر�مب غري �لقليلة يف بع�س �لوليات .
�لي��وم لن جتري �نتخابات رئا�سية، و�إمنا 51 عملية �نتخاب 
�أمريكي��ة ويف �لعا�سم��ة و��سنط��ن  م�سغ��رة يف كل ولي��ة 

يفرت�س متابعتها و�حدة تلو �أخرى �أمام �ل�سا�سة.
هن��اك قر�بة 12 ولية رئي�سية ميك��ن �أن تغري مع�سكرها من 
جه��ة �ىل �أخرى، وتظه��ر تدريجيا على �خلارط��ة �لنتخابية 
�لتفاعلي��ة للب��لد و�مللون��ة بالأحمر للجمهوري��ني و�لأزرق 

للدميقر�طيني.
وه��ذه �خلريط��ة �لتفاعلي��ة تعتمده��ا ب�س��كل ثاب��ت كل �أربع 
�سن��و�ت، حمطات �لتلفزة �لتي تبث �لأخبار على مد�ر �ل�ساعة 
وو�سائل �لإعلم �لتقليدية عل��ى �لنرتنت و�سبكات �لتو��سل 
�لجتماع��ي لأنه��ا تعطي �س��ورة و��سحة �ساع��ة بعد �ساعة 
ط��و�ل ه��ذه �لأم�سي��ة �لنتخابي��ة �لطويل��ة عن مي��ز�ن قوى 

�جلمهوري – �لدميقر�طي.
وم��ن �أج��ل دخول �لبي��ت �لأبي�س يجب �حل�س��ول على �لرقم 
�ل�سح��ري وه��و 270 �سوت��ا، �أي �لغالبية �ملطلق��ة لأ�سو�ت 
، وجت��ري  48 ولي��ة  �لناخب��ني، ويف  �ل���538 م��ن كب��ار 
�لنتخاب��ات بالغالبية من دورة و�ح��دة ما يعني �أن �ملر�سح 
�ل��ذي يتقدم عل��ى مناف�سه يفوز بكل �أ�س��و�ت كبار �لناخبني 

لتلك �لولية. 
�سيك��ون على �لناخب��ني �لأمريكيني �ختي��ار رئي�سهم ونائب 
رئي�سه��م ع��رب �لت�سوي��ت ط��و�ل �لنه��ار يف منطق��ة �سا�سعة 

تت�سمن �أربع مناطق زمنية. 
وتفت��ح �أوىل مكات��ب �لق��رت�ع عن��د منت�سف �للي��ل بتوقيت 
غرينيت���س عل��ى �ل�ساحل �ل�رق��ي للوليات �ملتح��دة ويغلق 

�آخرها يف �آل�سكا عند �ل�ساعة 6،00 بتوقيت غرينت�س.
و�ي��ا يكن �لرئي�س �لأمريكي هذه �مل��رة، فاإن ما �سن�سهده هو 
تغري حاد يف �ل�سيا�سة �خلارجية �لأمريكية وفق ما ت�سري �إليه 

توقعات �خلرب�ء و�ملحللني �ل�سيا�سيني. 

بغداد - وكاالت

الدفاع األمريكية: معركة الرقة لن تكون سهلة وتركيا لن تشارك 
ح��ذر وزي��ر �لدف��اع �لأمريك��ي ��ست��ون كارت��ر، 
�لثنني، من �أن معركة �ل�سيطرة على مدينة �لرقة 
يف �سوريا و�لتي �أعلنها تنظيم د�ع�س عا�سمة له 

"لن تكون �سهلة على �لإطلق".
وق��ال كارت��ر، يف بي��ان "حماولة ع��زل وحترير 
�لرق��ة م��ن د�ع�س ه��ي �خلطوة �ملقبل��ة يف حملة 

�لتحالف �لدويل".
و�أو�سح كارتر �أن �لتحالف �لدويل �سيبذل �أق�سى 
جه��ده "لدع��م �لق��و�ت �لت��ي حت��ارب د�ع���س يف 

�سوريا و�لعر�ق للق�ساء عليه".
وذك��رت �لقي��ادة �ملركزية للق��و�ت �لأمريكية �إن 
�أول خط��وة يف �لهج��وم عل��ى �لرق��ة ه��ي "عزل 
�ملدينة" مو�سح��ة �أن وجود �أفر�د "حتالف قو�ت 

�سوريا �لدميقر�طية" �روري لإجناح �ملهمة.
وق��ال م�س��در يف �لقي��ادة �ملركزي��ة �إن "جتني��د 

مقاتلني حمليني يجري �لآن".
و�أو�س��ح �مل�سدر قائل "معظم ه��وؤلء �سيكونون 
م��ن �ملقاتلني �لع��رب مثل �سكان �لرق��ة و�أغلبهم 
م��ن �لعرب، هوؤلء �ملقاتل��ون هم من �سيقتحمون 

�ملدينة ويدخلونها".
وعل��ى م��د�ر عامني، ب��رز حتالف "ق��و�ت �سوريا 
�لدميقر�طي��ة" كحليف مهم للتحالف �لذي تقوده 
�لولي��ات �ملتح��دة، �إذ يق��ود �لقتال �س��د تنظيم 

د�ع�س �لإرهابي ب�سمال �سوريا.
وتق��ول م�سادر �سحفية يف دم�س��ق، �إن �حلكومة 
�ل�سوري��ة مل تعل��ق ر�سميا حت��ى �لآن على �إعلن 

ق��و�ت �سورية �لدميقر�طية عن بدء عملية "غ�سب 
�لف��ر�ت" لل�سيطرة على مدينة �لرقة �رق �سورية 
و�نتز�عها من تنظيم د�ع�س، لكن م�سادر �سورية 
مو�لية و�سفت �لعملية "باملعركة �لإعلمية و�أن 
هدفه��ا �إ�سغال �ل��ر�أي �لعام �لأمريك��ي و�لتغطية 

عل��ى عدم �إح��ر�ز تقدم �ريع ونوع��ي يف معركة 
�ملو�س��ل"، م�س��رية �إىل �أن ل ق��درة لقو�ت �سورية 
�لدميقر�طية عل��ى مقاتلة تنظيم د�ع�س رغم دعم 

�لتحالف �لدويل لتلك �لقو�ت.
م��ن جه��ة �أخ��رى توقع��ت م�س��ادر ع�سكري��ة �ن 

تقت�ر �لعملي��ة على قطع طريق دير �لزور �لرقة 
ملن��ع و�سول �أية �إمد�د�ت لتنظيم د�ع�س من و�إىل 

�لعر�ق عرب �حلدود.
يذك��ر �أن �لرق��ة تبع��د ع��ن دم�س��ق مب�سافة 550 
كيلومرت� وعن حلب مب�سافة 195 كيلومرت� وعن 

�حلدود مع �لعر�ق مب�سافة 300 كيلومرت�.
وكان تنظي��م د�ع���س ق��د �سيط��ر عل��ى �لرق��ة يف 
كان��ون �لث��اين / يناي��ر 2014 بعد مع��ارك مع 
�ملعار�س��ة �مل�سلحة �لتي كان��ت قد �سيطرت على 
�ملدين��ة ع��ام 2013 بع��د مع��ارك م��ع �لق��و�ت 

�حلكومية.
وم��ن غري �ملتوقع �أن ت�سارك تركيا، �أقرب جري�ن 
�سوري��ا من جه��ة �ل�سم��ال، و�لف�سائ��ل �مل�سلحة 
�ملتعاون��ة معه��ا يف عملي��ة يف عملي��ة ��ستعادة 

�لرقة.
ميد�ني��ا تقدم��ت ق��و�ت �سوري��ة �لدميقر�طية يف 
�لري��ف �ل�سم��ايل للرق��ة يوم��ي �ل�سب��ت و�لأح��د 
�ملا�سي��ني ،و�سيطرت عل��ى 10 قرى ومز�رع يف 
�ملنطق��ة بدع��م من ط��ري�ن �لتحال��ف، فيما فجر 
تنظي��م د�ع���س �سي��ارة مفخخ��ة بحاج��ز لق��و�ت 
�سوري��ة �لدميقر�طي��ة قرب بلدة لقط��ة يف �لريف 
�ل�سم��ايل للرق��ة ما �أوق��ع 14 قتي��ل، �لأمر �لذي 

نفته قو�ت �سورية �لدميقر�طية.
وتاأت��ي �لعملي��ة فيما تو��س��ل �لق��و�ت �لعر�قية، 
�لت��ي تدعمها �لوليات �ملتح��دة، عملياتها لطرد 
تنظي��م د�ع�س �لإرهابي من مدينة �ملو�سل، �لتي 

تعد معقله يف �لعر�ق.
وحت��دث كارت��ر �أي�س��ا ع��ن �ملع��ارك �لد�ئرة يف 
�لع��ر�ق قائ��ل "بالن�سبة للمو�سل، ف��اإن �ملعركة 
ل��ن تك��ون �سهلة وهن��اك �لكث��ري لإجن��ازه ولكن 
يف �لنهاي��ة يج��ب �لق�س��اء عل��ى خلف��ة د�ع�س 
و�إجها���س ق��درة �لتنظيم على �س��ن هجمات �سد 

�لوليات �ملتحدة وحلفائها".

الجورنال - خاص

بعد ان اعلن حتالف "قوات 
�سوريا الدميقراطية" 

واملتمثلة بجماعات عربية 
وكردية م�سلحة املدعوم من 

الواليات املتحدة االمريكية، 
ب�سن حملة ع�سكرية لل�سيطرة 
على مدينة الرقة وطرد تنظيم 

داع�ش منها.


