
أعلنت القوات  العراقية أمس أنها أكملت »فرض 
األمن« في كركوك خالل العمليات العسكرية التي قامت 
بها في الساعات الـ48 األخيرة ما أتاح لها استرجاع 
مناطق كانت تسيطر عليها قوات البشمركة الكردية في 

كركوك وديالى ونينوى.
وافاد بيان عن قيادة عمليات فرض االمن في كركوك 
عن “إكمال فرض األمــن ملا تبقى من كركوك وشملت 
قضاء دبس وناحية امللتقى وحقل خباز وحقل باي 

حسن الشمالي وباي حسن اجلنوبي«.
واضاف “أما باقي املناطق، فقد متت اعادة االنتشار 
والسيطرة على خانقني وجلوالء في )محافظة( ديالى، 
وكذلك اعادة االنتشار والسيطرة على قضاء مخمور 
وبعشيقه وسد املوصل وناحية العوينات وقضاء 
سنجار وناحية ربيعة وبعض املناطق في سهل نينوى 

في محافظة نينوى«.
وبدأت القوات احلكومية ليلة االحد االثنني عملية 
عسكرية الستعادة السيطرة على مناطق متنازع عليها 
مع االكراد سيطر عليها هؤالء خالل الفترة التي اعقبت 
هجمات تنظيم الدولة االسالمية في يونيو 2014. 
وحددت لنفسها أهدافا أبرزها احلقول النفطية وأكبر 

قاعدة عسكرية في كركوك.
وقــد متكنت القوات العراقية من التقدم سريعا، 

وانسحب االكراد من مواقعهم دون مقاومة.
وقال رئيس الــوزراء العراقي حيدر العبادي أمس 
ان االستفتاء الــذي اجرته سلطات اقليم كردستان 

لالنفصال عن العراق »انتهى”، مشددا على فرض 
السلطة االحتادية في جميع انحاء البالد مبا في ذلك 

كردستان.
واوضح العبادي في مؤمتره االسبوعي “االستفتاء 
انتهى االن واصبح ماضيا، حصل في فترة زمنية 

ماضية وانتهت نتائجه«.
وتاتي تصريحات العبادي بعد استعادة السيطرة 
على اغلب املناطق املتنازع عليها مبا فيها مدينة كركوك 
الغنية بالنفط في عملية عسكرية انسحبت على اثرها 
قــوات البشمركة التي استولت على املناطق في عام 

.2014
ــرض السلطة االحتــاديــة  وشـــدد الــعــبــادي على ف
في العراق مبا في ذلك اقليم كردستان الــذي يحظى 

بحكم ذاتي منذ عام 1991 .
واوضح “يجب ان تفرض  السلطة االحتادية في كل 

مكان بالعراق   اريد ان اكون عادال مع كل املواطنيني«.
وتابع “من غير الصحيح انه توجد سلطة احتادية 
في البصرة وصالح الدين واملوصل لكن ال توجد سلطة 

احتادية في كردستان«.
وتابع “من غير الصحيح ان احمي املواطنني في 
البصرة وال احمي املواطنني في كردستان” مؤكدا على 
ان “مسؤولية السلطة االحتادية في كل مكان واينما 

كان«.
ودعا العبادي الى اجراء حوار مع اقليم كردستان 

على اساس “الشراكة في وطن واحد«.

ــة  الــدميــوقــراطــيــة غــداة  ــوري بـــدأت قـــوات س
سيطرتها على مدينة الرقة بتنفيذ عمليات متشيط 
أمس بحثاً عن عناصر متوارية من تنظيم الدولة 
االسالمية ولتفكيك األلغام التي زرعها اجلهاديون 

بكثافة وسط أبرز معاقلهم السابقة في سورية .
وبات التنظيم بعد خسارته الرقة التي جعلها 
رمزاً للترهيب ومركزاً خطط منه لهجمات دموية 
حــول العالم، “مثيراً للشفقة وقضية خاسرة 
بعد ان كان يزعم انه شرس” بحسب واشنطن، 
اثر الهزائم التي مني بها في األشهر األخيرة في 

سورية  والعراق املجاور.
ــد مدير املكتب االعــالمــي لــقــوات سورية   وأك
الدميوقراطية مصطفى بالي لوكالة فرانس برس 
األربعاء انه بعدما “انتهت املواجهات العسكرية 
املــبــاشــرة، تستمر الثالثاء عمليات التمشيط 
والبحث عن احتمال وجود مالجئ أو مخابئ ميكن 
أن يكون قد دخلها عناصر التنظيم االرهابي الذين 

لم يسلموا أنفسهم«.
ومتكنت هذه القوات املؤلفة من فصائل كردية 
وعربية تدعمها واشنطن الثالثاء من “حترير” 
مدينة الرقة من تنظيم الدولة االسالمية، بعد 
سيطرتها على املشفى الوطني وامللعب البلدي، 
آخر النقاط التي كان مقاتلو التنظيم قد انكفأوا 

اليها في وسط املدينة.
وقال بالي إن هذه املناطق “بحاجة الى بحث 
وتأكد من أنه لم يعد فيها خاليا نائمة”، موضحاً 
أن “عمليات فك األلغام وفتح الشوارع الرئيسية 

مستمرة«.
وفي امللعب البلدي حيث رفعت قوات سورية  
الدميوقراطية رايــة ضخمة األربــعــاء، شاهدت 
ــدة داخله  مراسلة فرانس بــرس جرافتني، واح
وأخرى خارجه تعمالن على رفع الركام، تزامناً 
مع استمرار عمليات التمشيط داخل املشفى الذي 

منع الصحافيون من دخوله.
ونقلت مشاهدتها للعديد من الطرق املغلقة 

متاماً، فيما يتم العمل على فتح أخرى. 
وفــي دوار النعيم الــذي شهد عمليات اعــدام 
وحشية نفذها التنظيم ما دفع سكان املدينة الى 
تسميته بدوار “اجلحيم”، جتمع عشرات املقاتلني 
األكـــراد األربــعــاء وعملوا على رفــع علم ضخم 

لوحدات حماية الشعب الكردية.
وبادر بعضهم الى اطالق الرصاص في الهواء 

وتوزيع الفواكه ابتهاجاً كما عقدوا حلقات الدبكة 
والرقص على ايقاع املوسيقى.

وبانتظار عمليات التمشيط، تقتصر إمكانية 
دخــول املدينة في الوقت احلالي على املقاتلني 
واآلليات العسكرية فقط فيما مينع املدنيون من 

ذلك.
وقــالــت مــراســلــة فــرانــس بــرس ان مقاتلني 
ــوات ســوريــة  الدميوقراطية لــم يسمحوا  مــن ق
ملجموعة رجال توافدوا صباحاً الى مدخل مدينة 
الرقة الغربي بالدخول لالطمئنان على منازلهم 
التي قالوا انها قريبة. وبــرروا عدم السماح لهم 

بـ«استمرار االجراءات األمنية«.
وتــزامــنــاً مــع السيطرة على الــرقــة الثالثاء، 
دعت القيادة العامة لقوات األمن الداخلي الكردي 
)االســايــش( في شمال سورية  في بيان سكان 
الرقة الى “عدم دخول املدينة إلى حني تطهيرها 
من مخلفات اإلرهاب كالعبوات الناسفة واأللغام 

املتفجرة.. وذلك حرصاً على سالمة األهالي«.
وقالت إن املنع سار حتى  خلو املدينة “من كل 

ما يشكل خطراً على السلم األهلي«.
ودفعت املعارك عشرات اآلالف من املدنيني الى 

الفرار من الرقة مع تقدم املعارك.
وبحسب بالي، سبق للتنظيم في مدن أخرى 
خسرها في سورية  أن استخدم أسلوب اخلاليا 
النائمة ما أوقع قتلى مدنيني، مضيفاً “لذلك فإن 

عودة املدنيني في الفترة احلالية صعبة جداً«.
وقال املتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل 
ريان ديلون لفرانس برس من جهته “نعتقد أن 
هناك جيوباً صغيرة ما تزال موجودة في املدينة، 
مع مواصلة قوات سورية  الدميوقراطية عمليات 

التمشيط«.
وتشكل السيطرة على مدينة الرقة نكسة كبرى 
لتنظيم الدولة االسالمية الــذي مني في األشهر 
األخــيــرة بسلسلة خسائر ميدانية في سورية  
والعراق املجاور، أدت الى خسارته 87 في املئة 
من أراضي “اخلالفة االسالمية” التي أعلنها في 
البلدين منذ العام 2014، وفق ما اعلن التحالف 

الدولي بقيادة واشنطن الثالثاء.
وفي تغريدات على موقع تويتر، قال املبعوث 
األميركي لدى التحالف الدولي بريت ماكغورك 
الذي زار سورية  في اليومني األخيرين إن التنظيم 
الذي »كان يزعم أنه شرس، بات اآلن مثيراً للشفقة 

ــوات سورية   ــالن ق ــم اع وقضية خــاســرة«. ورغ
الدميوقراطية سيطرتها بالكامل على الرقة، يبقى 
مصير عــشــرات املقاتلني األجــانــب فــي صفوف 
التنظيم الذين كانوا موجودين في وسط املدينة 
مجهوالً. ولم تنشر منذ الثالثاء أي صور تظهر 

اعتقالهم او حتى جثثهم في الشوارع.
وبحسب املتحدث الرسمي باسم قوات سورية  
ــؤالء “إما مت  الدميوقراطية طــالل سلو، فــإن ه

استسالم البعض منهم وإما قتل من تبقى” دون 
االدالء بأي تفاصيل أخرى.

ورجــح املرصد السوري حلقوق االنسان أن 
يكون معظم املقاتلني األجانب قد استسلموا.

وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن لفرانس 
ــزة املــخــابــرات  ــه بـــرس “لم يــرهــم أحـــد ألن أج
تسلمتهم”، مضيفاً “نعلم أن املقاتلني الفرنسيني 
والبلجيكيني تسلمتهم بالتأكيد أجهزة مخابرات 

بلديهما«.  وبحسب التحالف الــدولــي الداعم 
لعمليات قوات سورية  الدميوقراطية في الرقة، 
فــإن مقاتلي التنظيم الذين استسلموا “سيتم  
ــال ديــلــون لفرانس بــرس إن  استجوابهم«. وق
نحو 350 مقاتل من التنظيم استسلموا خالل 
األيــام األربــعــة األخــيــرة، بينهم أربعة مقاتلني 
أجانب، موضحاً أنه “مت أخذ بصماتهم إلكترونياً 

وبياناتهم البيومترية وصورهم«.

وأحلقت املعارك منذ اندالعها في املدينة في  
يونيو دمـــاراً كبيراً باألبنية والبنى التحتية. 
وتسببت مبقتل 3250 شخصاً على األقل بينهم 

اكثر من 1100 مدني، وفق املرصد السوري.
ومني التنظيم بسلسلة خسائر ميدانية في 
سورية  والعراق املجاور. ويقدر التحالف أن عدد 
مقاتلي التنظيم الذين ما زالوا ينشطون في البلدين 

يتراوح بني ثالثة آالف وسبعة آالف مقاتل.
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قوات سورية الدميوقراطية في الرقة

لتفكيك األلغام التي زرعها تنظيم »داعش«

قوات سورية الدميوقراطية متشط الرقة قبل عودة املدنيني

رئيس البرملان األوروبي: عرض بريطانيا املالي لبريكست »زهيد جدا«
قال رئيس البرملان االوروبــي انتونيو تاجاني إن عرض 
ــي »زهيد جدا«  بريطانيا املالي للخروج من االحتــاد االوروب

وذلك قبيل قمة حاسمة لالحتاد االوروبي هذا االسبوع.
وكانت رئيسة احلكومة البريطانية تيريزا ماي قد وعدت 
باالبقاء على مساهمات بريطانيا لسنتني بعد اخلــروج من 
االحتاد في مارس 2019 الستكمال املوازنة احلالية لالحتاد 

االوروبــي، مبا يبلغ مجموعه نحو 20 مليار يورو )24 مليار 
دوالر(.

لكن تاجاني قال لهيئة “بي بي سي” في وقت متأخر الثالثاء 
إن “عشرين مليارا متثل مبلغا زهيدا. املشكلة هي 50 أو 60 

)مليار يورو(، هذا هو الوضع احلقيقي«.
وميثل اخلالف حول فاتورة بريكست عقبة في مفاوضات 

االنفصال.
وقال تاجاني لبرنامج نيوزنايت مساء الثالثاء إن “احلكومة 
البريطانية ال تتحلى بالبراغماتية. علينا أن نضع املال على 
الطاولة، نريد استعادة أموالنا مثلما قالت السيدة ثاتشر قبل 
30 أو 40 سنة. بعدها يصبح باالمكان بدء املفاوضات حول 

االتفاق اجلديد«.

القوات العراقية داخل كركوك

اجليش العراقي أكمل »فرض األمن« في كركوك

العبادي: استفتاء كردستان انتهى وصار من املاضي  

ما هو مصير مقاتلي تنظيم »داعش« بعد طردهم من الرقة؟
بعد أكثر من أربعة أشهر من املعارك الضارية، 
خسر تنظيم الدولة االسالمية مدينة الرقة معقله 
ــرز في سورية ، لكن مصير املئات من مقاتليه  األب
األجانب الذين ُرجح أن يقاتلوا حتى الرمق األخير ال 

يزال مجهوالً.
وسيطر التنظيم املتطرف على املدينة الواقعة في 
شمال سورية  في العام 2014، وسرعان ما جعل 
منها رمزاً للترهيب ومركزاً خطط منه لهجمات دموية 
عدة حول العالم، أبرزها اعتداءات باريس في العام 

2015 وهجوم برشلونة األخير في اغسطس.

 من هم مقاتلو التنظيم؟
بعد اعــالنــه “اخلالفة االسالمية” على أراض 
شاسعة سيطر عليها في سورية  والعراق املجاور في 
العام 2014، انضم اآلالف من مواطني الدولتني فضالً 

عن مقاتلني أجانب الى صفوفه.
ويقدر مسؤولون أميركيون عدد األجانب الذين 
التحقوا بالتنظيم خــالل السنوات املاضية بنحو 
40 ألفاً، انتشروا في “أرض اخلالفة” التي ساوت 
مساحتها حني كانت في أوج قوتها مساحة بريطانيا. 

وباتت مدينة الرقة “العاصمة” املفترضة للتنظيم 
في سورية  واتخذها العديد من املقاتلني األجانب مقراً 

لهم.
وخاض تنظيم الدولة االسالمية في الرقة معارك 

ضارية في مواجهة قوات سورية  الدميوقراطية التي 
متكنت من الدخول اليها في السادس من  يونيو بدعم 

من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
ـــالل أربـــعـــة أشـــهـــر، متــكــنــت قــــوات ســوريــة   خ
الدميوقراطية من السيطرة على 90 في املئة من 
مساحة املدينة وانكفأ نحو ألــف جــهــادي ســوري 
وأجنبي الــى جيوب صغيرة قبل أن يطردوا منها 
مبوجب اتفاق اجالء أوالً، تبعه هجوم أخير انتهى 

الثالثاء.

 أين ذهب املقاتلون؟
يرجح محللون أن يكون قــادة الصف األول في 
التنظيم قد غــادروا الرقة قبل دخــول قــوات سورية  
الدميوقراطية اليها. كما قتل املئات من املقاتلني خالل 
املعارك وجراء غارات التحالف الدولي التي لم تكل 

من استهداف املدينة.
وحــني اقتربت املعركة من نهايتها، قــاد مجلس 
الرقة املدني ووجهاء من عشائر احملافظة األسبوع 
املاضي محادثات مع املقاتلني احملليني في املدينة، 
استسلم مبوجبها أكثر من مئتي مقاتل محلي مع أفراد 

من عائالتهم لقوات سورية  الدميوقراطية.
وشدد كل من مجلس الرقة املدني وقوات سورية  
الدميوقراطية على أنه لم ُيسمح للمقاتلني األجانب 

باخلروج من املدينة.

وقبل انتهاء العمليات العسكرية في املدينة، قدر 
التحالف الدولي وقوات سورية  الدميوقراطية عدد 
اجلهاديني املتبقني وغالبيتهم من األجانب بنحو 300 

مقاتل.
ولم يتوفر حتى اآلن أي اشارة حول مصير هؤالء 
املقاتلني وما اذا كانوا قد استسلموا أو قتلوا خالل 

الساعات االربع والعشرين األخيرة من القتال.
وبحسب املرصد السوري حلقوق االنسان، فإن 
نحو 130 الى 150 مقاتالً أجنبياً استسلموا مباشرة 

قبل انتهاء املعارك.
وقــال مدير املرصد رامــي عبد الرحمن لفرانس 
برس “لم يرهم أحد ألن أجهزة املخابرات تسلمتهم”، 
مضيفاً “نعلم أن املقاتلني الفرنسيني والبلجيكيني 
تسلمتهم بالتأكيد أجــهــزة مــخــابــرات بلديهما”. 
وتضمن هؤالء، وفق عبد الرحمن، مقاتلني عرب فضالً 

عن أوروبيني وآخرين من دول وسط آسيا.
وحتدثت تقارير أخرى عن متكن قافلة من املقاتلني 
ــروج مــن املدينة بــاجتــاه مناطق  ــن اخل األجــانــب م
سيطرة التنظيم املتطرف في محافظة ديــر الــزور 
)شرق(، األمر الذي نفاه مسؤولون في قوات سورية  

الدميوقراطية.
وقال املتحدث باسم قوات سورية  الدميوقراطية 
طالل سلو إنه املقاتلني الذين لم يشملهم االتفاق “اما 

استسلم البعض منهم وإما قتل«.
واضــاف “جنري حالياً عمليات متشيط للقضاء 

على اخلاليا النائمة، قد يكون هناك إرهابي مختبئ 
هنا أو هناك«.

ــي ريــان  ــدول وذكـــر املــتــحــدث بــاســم التحالف ال
ديلون من جهته لفرانس برس ان مئة مقاتل اضافي 
استسلموا خالل خالل اليومني املاضيني وقد تبني أن 
بينهم أربعة مقاتلني أجانب، دون أن يتمكن من حتديد 

جنسياتهم.

 ماذا سيحصل للمقاتلني؟
نــفــى ديــلــون تــوقــيــف الــتــحــالــف الـــدولـــي ألي 
ــوات من  ــال “لم نقم بهذا األمــر. لدينا ق مقاتل. وق
ــاول أن حتصل منهم  التحالف ستحقق معهم وحت
ــوات سورية   على معلومات، ولكنهم فــي قبضة ق

الدميوقراطية«.
ومبوجب االتفاق الذي قاده مجلس الرقة املدني، 
جــرى تسجيل بيانات وبصمات املقاتلني الذين 
استسلموا لــوجــهــاء العشائر الــذيــن سيكونون 

“مسؤولني عنهم وكفالءهم«.
ــة   ــوري ــل قــــوات س ــواص ــت ــع أن ت ــوق ــت ومــــن امل
الدميوقراطية مع الــدول التي يتحدر منها املقاتلني 

األجانب لبحث سبل تسليمهم ومحاكمتهم.
وسلمت قوات سورية  الدميوقراطية في سبتمبر 
مقاتاًل أميركياً من التنظيم املتطرف الى مسؤولني 

أميركيني، وهو حالياً موقوف في العراق.

ارتفاع حصيلة احلرائق في 
45 قتيال البرتغال وإسبانيا إلى 

ارتفعت حصيلة حرائق الغابات في البرتغال ومنطقة غاليسيا 
املجاورة في اسبانيا الى 45 قتيال أمس األول، في حني تواصل فرق اإلطفاء 

في البلدين جهودها إلخماد آخر البؤر املشتعلة.
وقال الدفاع املدني في البرتغال ان احلصيلة املؤقتة للحرائق التي 

التهمت غابات في شمال البالد ووسطها بلغت 41 قتيال.
وأوضح ان اثنني من اجلرحى فارقا احلياة متأثرين بحروقهما، في حني 

ال يزال املصابون الـ14 الباقون في حالة خطرة.
واضــاف انه مت العثورعلى االشخاص السبعة الذين كانوا في عداد 

املفقودين، اضافة الى طفل احصي في عداد القتلى االثنني.

العراق يدعو بريتش بتروليوم 
لتطوير حقول نفط كركوك

دعا وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أمس شركة »بريتش بتروليوم« 
البريطانية العمالقة لدعم بالده من اجل تطوير حقول نفط كركوك التي 

استعادة القوات احلكومية السيطرة عليها من البشمركة.
وجــاء في بيان مختصر لـــوزارة النفط ان “وزير النفط جبار علي 
اللعيبي، يدعو  شركة بريتش بتروليوم العاملية باإلسراع في وضع 

اخلطط الالزمة لتطوير احلقول النفطية في محافظة كركوك«.
وكانت حقول النفط العراقية وبينها حقول كركوك، خاضعة الدارة 

بريطانيا قبل قرن من الزمن.
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