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مسؤولون أميركيون أكدوا أن األمر سيستغرق وقتاً أطول في سورية

واشنطن: العراق لن يستطيع مهاجمة »داعش« قبل أشهر

ال����ى ذلك، دم����رت قوات 
الدولي امس االول  التحالف 
مستودع اسلحة ومركز تدريب 
للتنظيم في منطقة كركوك 
بشمال العراق اثناء غارة قالت 
قيادة االركان الفرنسية انها 

كانت مكثفة وشديدة.
وصرح قائد اركان اجليوش 
الفرنسية بيار دي فيليرس 
الذاع����ة »اوروبا 1« امس بأن 
»الليلة قب����ل املاضية نفذنا 

عملية كبيرة في العراق«.
وأوضح الضابط ان الغارة 
التي ش����اركت فيها طائرات 
»رافال« التي ارسلتها فرنسا 
في اطار التحالف، س����محت 
بتدمي����ر مب����ان كان مقاتلو 
الدولة االس����امية  تنظي����م 
ينتجون فيها عبوات وأسلحة 

ملهاجمة القوات العراقية.
وأض����اف ان »حوالي 70 
قنبلة سقطت واطلقنا 12 قنبلة 
مسيرة بالليزر وبلغنا هدفنا«، 
مؤكدا »اظن ان بإمكاني القول 
اننا آملناهم هذه الليلة وكانت 

العملية ناجحة«.
افاد  في س����ياق متصل، 
مص����در امني مس����ؤول في 
عمليات بابل امس بأن القوات 
اجلوي����ة دم����رت 30 مدرعة 

ودبابة من نوع »ابرامز« كانت 
بح����وزة عصابات داعش في 
ناحية جرف الصخر 45 كلم 

شمالي احملافظة.
ونقلت وكالة أنباء اإلعام 
العراق����ي )واع( عن املصدر 
قوله إن »القوة اجلوية التابعة 
الدفاع حددت مواقع  لوزارة 
عصابات داعش حيث دمرت 
30 مدرعة واحرقت دبابة نوع 
ابرامز في منطقة الفارس����ية 
التابعة لناحية جرف الصخر، 
45 كلم شمال احللة«، مبينا 
الناحية  ان »القوة حاصرت 
من جميع احملاور باالضافة 
الى مراقبة نهر الفرات الذي 
يفص����ل الناحية عن عامرية 
الفلوجة لقتل كل من يهرب 

من االرهابيني«.
إل����ى أن »قوات  وأش����ار 
اجلي����ش ومبس����اندة افواج 
احلشد الش����عبي قتلت اكثر 

من 92 إرهابيا«.
وكانت قيادة عمليات بابل 
قد أعلنت، ام����س أن القوات 
األمنية ومبس����اندة احلشد 
الشعبي حققت تقدما كبيرا في 
العمليات العسكرية لتحرير 
مناطق ناحية جرف الصخر 

شمالي احملافظة«.

مكانته����ا وحتقي����ق بعض 
النجاح����ات الصغيرة فإنني 
ال اعتقد اننا سنكون في وضع 
يتي����ح لنا تق����دمي اي وعود 

ملصلحة تلك احلكومة«.
وفي حني حدد املسؤولون 
معرك����ة طويل����ة األم����د في 
العراق فقد أوضحوا أن األمر 
سيس����تغرق وقتا أطول في 

سورية.
وقال مسؤول ان الكثير من 
الوقت في سورية مخصص 
ملهم����ة تدريب مزمعة لقوات 
تدعمها الواليات املتحدة هدفها 
األول هو ضمان عدم سقوط 

املزيد من املدن.
وأضاف املس����ؤول األول: 
»نحاول تدريبهم في البداية 
ليكونوا قادرين على الدفاع 

عن مدنهم وقراهم«.
لكن تدريب مقاتلني قادرين 
على مواجهة الدولة اإلسامية 
على نحو قوي يتطلب قدرا أكبر 
التعليمات وسيستغرق  من 
األمر وقتا اطول لتجهيز ما 

يكفي من املقاتلني.
وق����ال املس����ؤول: »ق����د 
يس����تغرق األمر من عام إلى 
18 ش����هرا« حتى ميكن رؤية 

تأثير في ساحة املعركة.

عواص����م � وكاالت: أعلن 
أميركي����ون ان  مس����ؤولون 
الى  العراقي بحاجة  اجليش 
اش����هر عدة لكي يس����تطيع 
النطاق  شن هجوم واس����ع 
عل����ى »الدولة االس����امية« 
املع����روف اعامي����ا باس����م 
»داعش« الستعادة االراضي 
التي يسيطر عليها التنظيم 

املتطرف.
وقال مس����ؤول عسكري، 
طالبا عدم كش����ف اس����مه، 
العراقية قادرة  الق����وات  ان 
حالي����ا على ش����ن هجمات 
ضيقة النط����اق ضد »الدولة 
االسامية«، لكنها بحاجة الى 
وقت كي تصبح مستعدة لشن 
عمليات ضخمة حتى في ظل 
املساعدة اجلوية التي تؤمنها 
لها غ����ارات التحالف الدولي 
الذي تقوده الواليات املتحدة 

ضد التنظيم املتطرف.
وأضاف: »بإمكانهم القيام 
بذلك خ����ال اش����هر وليس 
س����نوات«، لكنه اس����تدرك 
موضح����ا ان » االم����ر ليس 

وشيكا«.
وردا عل����ى س����ؤال ع����ن 
امل����دة الازمة لك����ي يصبح 
اجلي����ش العراقي قادرا على 
شن هجوم الستعادة مدينة 
املوصل )شمال(، قال املسؤول 
االميرك����ي ان هذه املدة رمبا 

تكون عاما واحدا.
وأقر مسؤولون في القيادة 
العسكرية االميركية الوسطى 
املسؤولة عن الشرق االوسط 
الوس����طى ان وتيرة  وآسيا 
الغ����ارات اجلوية في العراق 
محدودة ألن اجليش العراقي 
ال يتقدم كثيرا ويتخذ موقفا 

دفاعيا اكثر منه هجوميا.
وأك��������د املس��������ؤولون 
االميركيون ان اجليش العراقي 
فقد الكثير م����ن فعاليته في 
السابق  الوزراء  عهد رئيس 
نوري املالكي، اذ ان الكثير من 
الضباط االكفاء مت استبدالهم 
بآخرين اقل كفاءة الس����باب 
سياس����ية ومحاب����اة كما ان 

معدات اجليش مت اهمالها.
وقالوا: »إل����ى ان تتمكن 
العبادي من تثبيت  حكومة 

)رويترز( قوات كندية في طريقها ملشاركة »التحالف الدولي« في القتال ضد »داعش«  

التحالف يدّمر 
مستودع أسلحة 

للتنظيم قرب 
كركوك.. وتدمير 
30 مدرعة ودبابة 
»أبرامز« شمالي 

بابل

زعيم كردي سوري يصف احلرب على كوباني بـ»االستنزاف«

»البيشمركة« يتوجهون إلى كوباني األسبوع املقبل 
وحزب كردي: ال اتفاق بعد على دخول مقاتلي اجليش احلر

التي طالت تت����ار القرم، أكد 
أردوغان أن باده ال تعترف 
بهذه اإلجراءات، )في إش����ارة 
لضم روسيا للقرم(، مشيرا 
أن األمر مازال مثار بحث مع 
اجلانب الروسي، وفي مقدمتهم 
الرئيس فادمير بوتني، وشدد 
عل����ى أن تركيا مع إيجاد حل 
س����لمي ملثل هذه املشاكل من 

خال الطرق الديبلوماسية.
الى ذلك، نفى صالح مسلم 
الرئيس املشترك حلزب االحتاد 
الدميوقراطي الكردي السوري 
ام����س تصريح����ات الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان 
بالسماح بعبور 1300 مقاتل 
من اجليش الس����وري احلر 
إلى كوباني قائا: إنه لم يتم 
التوصل بعد التفاق على عبور 
مقاتلني من اجليش السوري 

احلر إلى مدينة كوباني.
وقال لرويترز في اتصال 
هاتفي من بروكس����ل »أقمنا 
بالفعل قناة اتصال مع اجليش 
الس����وري احلر لكن لم يتم 
التوصل ملثل هذا االتفاق كما 

ذكر السيد اردوغان«.
واضاف مسلم إن معركة 
الدف����اع عن مدين����ة كوباني 
ستتحول إلى حرب استنزاف 
ما لم يحصل املقاتلون األكراد 
الذين يدافعون عنها ضد هجوم 
تنظيم الدولة اإلسامية على 
أسلحة ميكنها التصدي للدبابات 
واملدرعات.وقال مسلم لصحيفة 
الشرق األوس����ط في مقابلة 
نش����رت امس »إنه استنزاف 
من الطرفني إال إذا تغير شيء 

في الوضع القائم«.
وأضاف »ورد إلينا أخيرا 
معلومات عن عزمهم )الدولة 
اإلسامية( استعمال األسلحة 
الكيماوية عبر مدفعية املورتر« 
مشيرا إلى أن لديهم  »معلومات 
موثقة عن وجود 40 دبابة في 
محيط املدينة وعدد غير محدد 
من عرب����ات الهامفي أميركية 
الصنع«.وتاب����ع »إذا وصلت 
إلينا أسلحة نوعية نستطيع 
من خالها ض����رب الدبابات 
واملدرعات التي يستعملونها قد 
نستطيع إحداث تغيير نوعي 

في أرض املعركة«.

عواص����م - وكاالت: قال 
وزير البيشمركة الكردية امس 
ان 200 عنصر على االكثر من 
قواتها، س����يتوجهون خال 
»االسبوع املقبل« الى مدينة 
عني العرب )كوباني( للدفاع 
عنها في وجه هجوم تنظيم 
»الدولة االسامية« املعروف 

اعاميا باسم داعش.
وكان برمل����ان كردس����تان 
العراق واف����ق االربعاء على 
طلب رئيس االقليم مسعود 
بارزاني، ارس����ال عناصر من 
البيش����مركة الى عني العرب، 
حيث يواجه املقاتلون االكراد 
السوريون منذ اكثر من شهر، 
مدعومني بضربات جوية من 
التحالف الدولي بقيادة الواليات 
املتحدة، هجوما للتنظيم الذي 
يسيطر على مناطق واسعة في 
سورية والعراق.وقال وزير 
البيش����مركة هلكورد حكمت 
لوكالة فرانس برس ردا على 
سؤال عن موعد ارسال القوات 
»ال نس����تطيع حتديد اليوم، 
لكن األكيد انه سيكون خال 
االسبوع القادم«. واوضح ان 
»القوات التي سترس����ل هي 
قوات دعم، وال يتعدى عددها 
200 مقات����ل، بناء على طلب 
االحزاب الكردي����ة في غرب 
كردستان )شمال سورية(«، 
مؤكدا ان هؤالء العناصر »هم 

من كردستان العراق«.
من جانبه، أوضح الرئيس 
التركي، رجب طيب أردوغان، 
أن حزب االحتاد الدميوقراطي 
)PYD(، واف����ق بداي����ة على 
عب����ور 200 عنصر من قوات 
البيش����مركة إلى عني العرب 
)كوباني( السورية، ثم خفض 

العدد إلى 150 مقاتا.
ج����اء ذلك خ����ال مؤمتر 
صحافي جمعه م����ع نظيره 
األستوني، توماس هندريك، 
ف����ي العاصمة تال����ني، عقب 
اجتماع ثنائي.وأشار أردوغان 
أن )PYD( أبدى موافقته على 
عبور 1300 مقاتل من »اجليش 
السوري احلر« إلى املنطقة، 
مش����يرا أن ب����اده ال متانع 
مروره����م إلى »كوباني« عبر 
األراضي التركية، وأن السلطات 
املختصة تبحث املسار الذي 

سيسلكونه.
وحول اإلجراءات الروسية 

»األوروبي«: تهديد املنظمات اإلرهابية 
ألوروبا ازداد تعقيداً

مسؤولون أميركيون: مطار بغداد
 بعيد حالياً عن متناول »داعش«

وزير خارجية كندا: ال دالئل
 على ارتباط منفذ هجوم أوتاوا بداعش

إصابة رجلي شرطة في نيويورك
 بهجوم رجل »لديه ميول متطرفة«

مقتل 6 أشخاص بينهم 5 نساء 
في اقتحام األمن التونسي ملنزل  مسلحني

بروكس���ل � كونا: قال املنس���ق األوروبي 
لشؤون مكافحة اإلرهاب جيل دي كيرشوف 
ان تهديد املنظمات اإلرهابية ألوروبا »ال يزال 
خطيرا بل اصبح اكثر تعقيدا اآلن على الرغم 

من تدهور تنظيم القاعدة«.
وقالت كيرش���وف في مؤمتر نظمه مركز 
األبح���اث البلجيكي )ايغمون���ت( في وقت 
متأخر من الليل���ة قبل املاضية ان »هجمات 
الطائرات من دون طيار التي ش���نتها قوات 
حلف شمال األطلسي )ناتو( والواليات املتحدة 
وبريطانيا وجهود اجليش الباكس���تاني في 
اقليم )وزيرستان( القبلي ساهم في تدهور 

تنظيم القاعدة«.
وأض���اف ان »هناك ع���دة حتديات يجب 
التركي���ز عليها في الوقت احلالي كالتصدي 

النتشار اجلماعات التابعة لتنظيم القاعدة في 
جميع أنحاء العالم كتنظيم القاعدة في شبه 
اجلزيرة العربية و)جبهة النصرة( وجماعة 
)املرابطون( في ليبيا وجماعة )أنصار بيت 
املقدس( في س���يناء وجماعة )بوكو حرام( 

في نيجيريا«.
ولفت إلى زي���ادة أعداد املقاتلني األجانب 
في سورية والعراق، حيث يقاتل نحو ثاثة 
آالف أوروبي هناك، داعيا الى توثيق التعاون 
بني أجهزة الشرطة واالستخبارات في أوروبا 
ملنع املقاتلني األجانب من الذهاب إلى مناطق 

الصراع.
واعتبر ان تنظيم الدولة اإلسامية )داعش( 
بات يش���كل حتديا آخر، حيث يضم 31 ألف 

مقاتل من بينهم 12 ألف مقاتل اجنبي.

واشنطن � أ.ش.أ: قال مسؤولون عسكريون 
اميركيون ان متش���ددي تنظيم »داعش« لن 
يكونوا قادرين اآلن على االستياء على مطار 
بغداد كما فعلوا في مساحات شاسعة من املناطق 

التي يسيطر عليها السنة من العراق.
وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
األميركية امس أنه بحسب املسؤولني العسكريني 
في القيادة املركزية األميركية فإن العراقيني 

بدأوا يجابهون عناصر »داعش«.
وأوضح املسؤولون أن قوات األمن العراقية 
ليست قادرة بعد على شن هجوم مضاد على 
مقاتل���ي داعش، لكنها أصبح���ت قادرة على 
ش���ن هجمات »تعرقلهم استراتيجيا وتفسد 
مخططاتهم« وتطوير خطة الستعادة األجزاء 

التي غزاها املتطرفون في الباد.
وأوضح املس���ؤولون أنه من غير املمكن 
القيام بهجوم مضاد كام���ل اال بعد أن يثبت 

مس���ؤولو احلكومة العراقية للقبائل السنية 
الس���لطة وحتى يجري  استعدادهم لتقاسم 
اجليش العراقي تغييرات من أجل حتس���ني 

قيادته وتدريبه وتافيه لألخطاء.
لكن املقاتلني األكراد وقوات األمن العراقية 
يحققون انتصارات تكتيكية في صد هجمات 
داعش في املنطقة حول س���د املوصل وغيره 

من األماكن.
وأشار املسؤولون إلى أنه في حني توجد 
إمكانية إلطاق متشددي التنظيم قذائف هاون 
على مطار بغداد والقيام بهجمات أخرى غير 
منتظم���ة، إال أن قواته ال ته���دد هذه املنطقة 

بشكل مباشر.
وأش���ارت الصحيفة إلى أنه وفقا ملسؤول 
ف���ي اجليش األميركي فإن الق���وات العراقية 
حيثما ترك���ز جهودها، حتقق نتائج إيجابية 

مثل الدفاع عن بغداد.

لن���دن � كونا: قال وزير اخلارجية الكندي 
جون بي���رد أمس انه ال توجد أي دالئل حتى 
اآلن تثبت أن منفذ االعتداء املسلح في العاصمة 
أوتاوا لديه روابط مع تنظيم الدولة اإلسامية 

)داعش(.
وذك���ر بيرد ف���ي تصريح لهيئ���ة اإلذاعة 
البريطانية )بي. بي. س���ي( أن منفذ االعتداء 
مايكل زيهاف بيب���و »كان متطرفا دون أدنى 
شك«، لكن اسمه لم يكن مدرجا ضمن الئحة 

األفراد األكثر خطورة.
وأك���د أن حكومة باده »قلقة للغاية« إزاء 
ارتفاع عدد املواطنني الكنديني الذين توجهوا 
للقتال في سورية والعراق، مضيفا ان تقارير 
متعددة تشير الى سفر ما ال يقل عن 100 كندي 

للقتال في الشرق األوسط.
وأشار بيرد في الوقت نفسه إلى أن أجهزة 
األمن الكندية ال متلك في هذه املرحلة أي أدلة 
ملموسة تثبت ارتباط حادثتي قتل اجلنديني 

الكنديني مؤخرا بتنظيم الدولة اإلسامية.
واعتبر أن منفذ االعتداء املسلح كان قادرا 
على إحداث خسائر أكبر في األرواح خصوصا 
بعد اقتحامه مبنى البرملان، معترفا بأن حالة 
رعب شديدة سيطرت على اجللسة البرملانية 

التي حضرها شخصيا بجانب رئيس الوزراء 
ستيفن هاربر عندما حدثت املواجهة املسلحة 

بني الشرطة ومنفذ الهجوم.
من جانبه، أكد رئيس جلنة الدفاع واألمن 
ف���ي البرملان الكندي داني���ال النغ ل� »بي بي 
سي« أن الهجوم املسلح الذي أودى أول أمس 
بحياة جندي عند النص���ب التذكاري املقابل 
ملبن���ى البرمل���ان أثبت »ع���دم حصانة« كندا 
وسهولة تعرضها ملثل هذا النوع من االعتداءات 

اخلطيرة.
واعتبر النغ أن »هذا احلادث قد تس���بب 
في تغيير منط احلياة في كندا بشكل مؤثر«، 
مضيفا أن »عددا كبيرا من النواب سبق وأن 
طالبوا احلكومة بتوسيع إجراءات األمن وهذا 

ما يجب أن يحدث اآلن«.
وكان جندي كندي قتل قرب نصب حربي 
تذكاري في اوتاوا امس األول في تبادل إلطاق 
النار وصل الى مبنى البرملان املجاور وسوق 

جتارية.
كما قتل عس���كري كندي وأصيب آخر في 
مقاطعة كيبيك االثنني املاضي بعد أن صدمتهما 
سيارة كان يقودها شاب أطلقت الشرطة النار 

عليه وقتلته.

واش���نطن � أ.ف.پ: قال���ت ش���رطة مدينة 
نيوي���ورك األميركية إن رجا مس���لحا ببلطة 
هاجم مجموعة من رجال الش���رطة في املدينة 
بينما كانوا يستعدون اللتقاط صورة فوتوغرافية 
لهم، ما أسفر عن جرح اثنني منهما أحدهما في 
حالة خطي���رة، وقتل الضباط اآلخرون الرجل 

في موقع الهجوم.
وذكر موقع »س���ايت« الذي يتولى متابعة 
املواقع اجلهادية على اإلنترنت ان الرجل الذي 
قالت وس���ائل اإلعام األميركية انه يدعى زيل 
تومسون، نشر عدة تصريحات على يوتيوب 
وفيس���بوك تنم عن »توجه عنصري متطرف 
في املس���ائل الدينية والتاريخية وتش���ير الى 

ميوله املتطرفة«.

وجاء في بيان صادر عن بلدية نيويورك ان 
4 ش���رطيني من مركز كوينز كانوا يقفون امام 
عدسات مصور اللتقاط صورة لهم حني وصل 

الرجل وهاجمهم.
وأصيب أحد الش���رطيني بذراعه واخر في 
رأسه قبل ان يرد الشرطيون عبر إطاق النار 
ويقتلون الرجل، كما أوضح قائد الشرطة بيل 

براتون.
وأضاف ان التحقيق جار حول دوافع الرجل 
البالغ من العمر حوالي 32 عاما وانه من املبكر جدا 
القول مبا إذا كان الهجوم على صلة باإلرهاب.

وأش���ار إلى ان أحد املارة أصيب في ظهره 
برصاصة وادخل الى املستشفى وان املصور كان 

يتعاون مع الشرطة وال يعتبر مشتبها به.

تونس � أ.ف.پ ورويترز: قتل ستة أشخاص 
بينهم خمس نساء امس حني اقتحمت قوات األمن 
التونسية منزال محاصرا في ضواحي تونس منذ 

فجر امس األول وكان يتحصن فيه مسلحان.
ويقع املنزل، الذي تتحصن به جماعة »إرهابية« 
من بينهم امرأتان وطفان، بجهة منطقة وادي الليل 

مبحافظة منوبة على مقربة من العاصمة.
ولم تفض املفاوضات مع العناصر اإلرهابية 
إلى تسليم انفسهم ما دفع قوات األمن إلى اقتحام 

املنزل بالقوة.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية 
محمد علي العروي ان »خمس نساء قتلن، كما 
قت����ل احد املس����لحني فيما أصي����ب اخر وادخل 
املستش����فى وادخل طفان كانا في املنزل أيضا 

إلى املستشفى«.

وفي هذه االثناء، انطلقت عمليات االقتراع في 
االنتخابات البرملانية التونسية، في 3 عواصم 

باخلارج.
وقال رئيس هيئة االنتخابات التونسية، شفيق 
صرصار ان االقتراع بدا مبدينة كانبرا عاصمة 
أستراليا، تاها بعد ذلك انطاق التصويت في 
مدينتي طوكيو عاصمة اليابان، وسيول عاصمة 

كوريا اجلنوبية.
وتتواصل عملي����ات االقتراع في االنتخابات 
التشريعية بالنسبة للتونسيني باخلارج حتى 

26 من أكتوبر اجلاري.
ووفق إحصاءات هيئة االنتخابات التونسية، 
تترش����ح في دوائر اخلارج 97 قائمة، فيما بلغ 
عدد الناخبني املسجلني باخلارج، 359 ألفا و350 

ناخبا.


