
أعلنت قوات سورية الدميوقراطية سيطرتها 
على مواقع داخ��ل آخ��ر جيب لتنظيم الدولة 
اإلسالمية في شرق سورية، بعد أن كانت قد 
استأنفت مساء األحد قصفه عقب إعالنها أن ال 
مهلة زمنية محددة النتهاء معركتها في الباغوز 

املستمرة منذ أسابيع.
وليل األح��د أعلن مدير املركز اإلعالمي في 
قوات سورية الدميوقراطية مصطفى بالي في 
تغريدة »لقد متت السيطرة على عدة مواقع 
وقد فّجرت قواتنا مستودعا للذخيرة«، مضيفا 
أن قوات سورية الدميوقراطية »باتت تسيطر 

على مواقع داخل مخيم الباغوز«.
وأبطأت هذه الفصائل الكردية والعربية 
املدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، 
مرارا وتيرة عملياتها وعلّقتها أحيانا، إفساحا 
في املجال خل��روج عشرات آالف األشخاص 
غالبيتهم من عائالت مقاتلي التنظيم وبينهم 

عدد كبير من األجانب.
واستأنفت ق��وات س��وري��ة الدميوقراطية 
حملة القصف مساء االح��د بعدما ك��ان ساد 
ال��ه��دوء على اجلبهة خ��الل س��اع��ات النهار، 
بحسب ما أف��اد فريق وكالة فرانس برس في 

املكان.
ومن داخل الباغوز، كان ميكن سماع دوي 
ضربات جوية تشنها طائرات التحالف التي ال 
يفارق هديرها أجواء البلدة، وأص��وات إطالق 
نار كثيف ودوي انفجارات، ومشاهدة نيران 

مندلعة في جيب التنظيم.
وُمني التنظيم الذي أعلن في العام 2014 
إق��ام��ة »اخل��الف��ة اإلس��الم��ي��ة« على مساحات 
واسعة سيطر عليها في سورية والعراق تقدر 
مبساحة بريطانيا، بخسائر ميدانية كبيرة 
خالل العامني األخيرين بعد سنوات أثار فيها 

الرعب بقوانينه املتشددة واعتداءاته الوحشية. 
وبات حاليا محاصرا في بقعة محدودة داخل 
ال��ب��اغ��وز، ع��ب��ارة ع��ن مخيم عشوائي محاط 

بأراض زراعية متتّد حتى احلدود العراقية.
ومن بعيد، شاهد فريق فرانس برس آليات 
تتحرك باجتاه املخيم. وش��رح أح��د املقاتلني 
أنها عبارة عن »كاسحات )جرافات( يتقدم فيها 

رفاقنا«.
وال ي��زال التنظيم ق��ادرا على ش��ّن هجمات 
انتحارية والدفاع عن معقله األخير. وأوضح 
املقاتل في ق��وات سورية الدميوقراطية علي 
خلف ابراهيم »ال يزال هناك مقاومة )من جانب 

مقاتلي التنظيم( لكنها تراجعت«.
م��ن��ذ مطلع ال��ع��ام، كثفت ق���وات س��وري��ة 
الدميوقراطية عملياتها العسكرية ضد التنظيم 
في إطار هجوم تشّنه منذ سبتمبر في ريف دير 

الزور الشرقي.
وأع��ل��ن امل��ت��ح��دث ب��اس��م ق����وات س��وري��ة 
الدميوقراطية كينو غابرئيل خ��الل مؤمتر 
صحافي ُعقد في بلدة السوسة القريبة من 
الباغوز األحد، »ليس لدينا جدول زمني دقيق 
إلنهاء العملية«. وتابع »آمل أال تستغرق أكثر 

من أسبوع، لكن هذا تقديري الشخصي«.
وال يعني حسم املعركة ف��ي منطقة دير 
ال��زور انتهاء خطر التنظيم، في ظل قدرته 
على حتريك خاليا نائمة في املناطق اخلارجة 
عن سيطرته واستمرار وج��وده في البادية 

السورية املترامية األطراف.
وفي املناطق التي ُطرد منها، ال تزال األلغام 
التي تركها التنظيم خلفه ت��ودي مبدنيني. 
وأعلن املرصد السوري حلقوق اإلنسان ليل 
األح��د انفجار عبوة ناسفة بسيارة لقوات 
سورية الدميقراطية في أط��راف بلدة هجني 

في ريف دير ال��زور الشرقي ما أدى إلى مقتل 
عنصرين وإصابة آخرين بجروح.

وقد تبنى تنظيم الدولة اإلسالمية عبر وكالة 
»أعماق« الدعائية التابعة له التفجير معلنا 
مقتل عنصرين في »حزب العمال الكردستاني« 

وجرح اثنني آخرين.
وك���ان امل��رص��د أح��ص��ى مقتل 17 شخصا 
على األقل خالل الساعات ال�24 املاضية جراء 
انفجار ألغام من مخلفات التنظيم في شرق 

وشمال سورية.
تشكل جبهة الباغوز دليال على تعقيدات 
النزاع السوري الذي بدأ اجلمعة عامه التاسع، 

من دون أن تسفر جوالت التفاوض عن التوصل 
إلى تسوية سياسية للنزاع.

من جهة أخرى، نفت الواليات املتحدة مساء 
األحد تقريرا صحافيا عن اعتزامها ترك نحو 
ألف جندي في سورية، مؤكدة أن اخلطط إلبقاء 

قوة من حوالي 200 جندي لم تتغير.
وأف��ادت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ 
األح���د أن��ه م��ع ”فشل احمل��ادث��ات م��ع تركيا 
والقوات الكردية املدعومة من الواليات املتحدة 
واحللفاء األوروب��ي��ني في التوصل إلى اتفاق 
بشأن منطقة آمنة في شمال شرق سورية، فإن 
الواليات املتحدة تنوي اآلن مواصلة العمل مع 

املقاتلني األكراد في البالد“.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولني أميركيني 
قولهم إن اخلطة قد تتضمن اإلبقاء على ما يصل 
إلى ألف جندي أميركي في جميع أنحاء البلد 

الذي ميزقه احلرب.
وق���ال رئ��ي��س هيئة األرك����ان األميركية 
املشتركة اجلنرال جوزف دانفورد في بيان إن 
”املزاعم التي ذكرتها إحدى الصحف األميركية 
الكبرى بأن اجليش األميركي يخطط إلبقاء ما 
يقرب من ألف جندي أميركي في سورية غير 

صحيحة في الواقع“.
وأضاف أنه ”لم يطرأ أي تغيير على اخلطة 

التي مت اإلعالن عنها في فبراير، ونواصل تنفيذ 
توجيه الرئيس بتخفيض القوات األميركية“.

 لكنه أض��اف أن الواليات املتحدة تواصل 
”إجراء تخطيط عسكري مفصل م��ع هيئة 
األرك���ان العامة التركية ملواجهة املخاوف 
األمنية التركية على ط��ول احل��دود التركية 

السورية“.
وقال إن ”التخطيط حتى اآلن مثمر ولدينا 
ت��ص��ور مبدئي سيتم تنقيحه خ��الل األي��ام 
املقبلة“. وت��اب��ع: ”نخطط أيضا مع أعضاء 
التحالف اآلخرين الذين عبروا عن نيتهم لدعم 

املرحلة االنتقالية من العمليات في سورية“.
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دمشق في  يجتمعون  والعراق  وإيران  سورية  جيوش  أركان  رؤساء 
أف���ادت صحيفة ”الوطن“ السورية اليومية املوالية 
للحكومة، بأن رؤساء أركان جيوش سورية وإيران والعراق 
سيعقدون اجتماعا نادرا في دمشق ملناقشة ”سبل مكافحة 

اإلرهاب”.
ولم تذكر الصحيفة مزيدا من التفاصيل بشأن املوضوعات 
األخرى املطروحة للمناقشة في االجتماع وال توقيته احملدد 

أو مكانه. وإيران من بني أقوى داعمي الرئيس السوري بشار 
األسد خالل احلرب الدائرة منذ ما يقرب من 8 سنوات كما أنها 
حليف مقرب من العراق. وقالت الواليات املتحدة من قبل إنها 
تريد احلد مما تصفه بالتأثير اإليراني املزعزع لالستقرار في 

الشرق األوسط وخاصة في العراق وسورية.
وت��س��اع��د ق���وات أمريكية قليلة ال��ع��دد ق���وات سورية 

الدميقراطية التي يقودها األك��راد في شرق البالد في قتال 
داع��ش. وتسيطر ق��وات سورية الدميقراطية على منطقة 

كبيرة على احلدود مع العراق.
كما تقع قاعدة التنف العسكرية األمريكية في جنوب شرق 
سورية قرب الطريق السريع الذي يربط بغداد بدمشق، مما 

يغلق املعبر احلدودي الرئيس بني البلدين.
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إليجاد حلول لالحتجاجات

باريس في  اجتمعت  السودانية  املعارضة 

عقدت قيادات معارضة في داخل وخارج السودان 
اجتماعا في العاصمة الفرنسية باريس، أمس، لبحث 
»خارطة حلول سياسية واقتصادية« لالحتجاجات 

التي تشهدها السودان.
وقبلت ق��وى معارضة املشاركة في اجتماعات 
باريس، برعاية هيئة أميركية غير حكومية، لبحث 
سبل ترتيب صفوفها وآليات دعم االحتجاجات في 
السودان، فضال عن التواصل مع املجتمعني اإلقليمي 
والدولي حول ذلك. واجتمعت قوى نداء السودان، 
وقوى إعالن التغيير واحلرية، االحتادي املعارض، 
وقوى اإلجماع الوطني في اجتماع باريس في وقت 
اعتذر فيه جتمع املهنيني السودانيني عن املشاركة في 
االجتماع، مؤكدا متسكه برؤيته املعلنة وهي إسقاط 
النظام احلالي. ومن بني القيادات التي شاركت في 
االجتماع مرمي الصادق وبرمة ناصر من حزب األمة، 
وخالد عمر من املؤمتر السوداني ياسر عرمان ومالك 

عقار من احلركة الشعبية شمال، مني مناوي من 
حركة العدل واملساواة، جبريل إبراهيم من العدل 

واملساواة، فضال عن عدد آخر من القيادات.
ج��اء ذل��ك فيما كشفت احلكومة ع��ن ات��ص��االت 
يجريها عمر البشير مع املعارضة واحلركات املسلحة 

بهدف التوصل إلى تسوية سلمية.
وق���ال حسن إسماعيل، وزي���ر اإلع���الم الناطق 
ال��رس��م��ي ب��اس��م احل��ك��وم��ة ف��ي ت��ص��ري��ح للمركز 
السوداني للخدمات الصحافية، إن رئيس اجلمهورية 
أك��د أن االت��ص��االت م��ع املمانعني حملت مؤشرات 
إيجابية، مبينا أن جهود احلكومة للتوصل لسالم 
دائ��م ب��دارف��ور واملنطقتني مستمرة ول��ن تتوقف، 

وستتواصل بقوة خالل األيام القادمة.
ودعا إسماعيل قوى املعارضة واحلركات املسلحة 
إلى توافق سياسي واخل��روج مبوقف واضح جتاه 

معاجلة القضايا الوطنية.

محاوالت مصرية للتوصل لهدنة في غزة

أوقاف القدس جتدد رفض إغالق ُمصلى باب الرحمة
أك��د عضو مجلس األوق��اف في القدس 
حامت عبد القادر، رفض مجلس األوق��اف 
لقرار احملكمة اإلسرائيلية إغ��الق مبنى 

مصلى باب الرحمة.
وأك���د أن ال قيمة قانونية أو عملية 
للقرار، وأن��ه ال ت��راج��ع إط��الق��اً ع��ن ق��رار 
مجلس األوقاف مواصلة فتح مبنى املصلى 

واالستعداد لترميمه.
وق��ال إن��ه ليس للمحاكم اإلسرائيلية 
والي���ة أو صالحية أو اخ��ت��ص��اص على 
امل��س��ج��د األق���ص���ى وج��م��ي��ع األراض�����ي 
الفلسطينية احملتلة حسب القانون الدولي.
وأكد عبد القادر أن مجلس األوقاف هو 

وحده صاحب االختصاص احلصري في 
كل ما يهم إدارة ش��ؤون املسجد األقصى 
املبارك، استناداً إلى الوصاية الهاشمية 
على املقدسات اإلسالمية، واملسيحية في 
ال��ق��دس. من جهة ثانية، ق��ال مسؤولون 
أمنيون مصريون إنهم ع��ق��دوا اجتماعا 
مع مسؤولني من االح��ت��الل، وأك��دوا على 
ض����رورة ه��دن��ة غ��ي��ر م��ش��روط��ة ووق��ف 
تبادل إط��الق ال��ن��ار، فيما تعهدت حركة 
حماس ملصر بعدم إط��الق أي صواريخ 
وااللتزام بالهدنة ووقف أي تبادل إلطالق 
النار، بينما تسلمت مصر عددا من مطالب 

االحتالل وشروطا من حماس.

اتفاق هدنة شاملة بني الفلسطينيني 
واالح��ت��الل.. ه��ذا ما تسعى إليه القاهرة 
حاليا في مفاوضات ماراثونية تعقدها مع 
حركة حماس واحملتل، فيما سيصل وفد 

مصري إلى غزة خالل الساعات املقبلة.
وتسلمت القاهرة من احملتل ع��ددا من 
املطالب اخلاصة، منها التحفظ على إعادة 
عمليات إعمار غزة في الوقت احلالي وعلى 

فكرة إنشاء ميناء جتاري في غزة.
كما طالبت بتوسيع العمق في املناطق 

احلدودية، لتصل إلى مسافة 300 متر.
حماس من جهتها اعتبرت أن شروط 
احملتل ستفرض م��زي��دا م��ن العزلة على 

قطاع غ��زة، وطالبت ب��ض��رورة السماح 
بحق التظاهر السلمي على احلدود، ووقف 
حتليق الطائرات ب��دون طيار فوق غزة، 
ورفع احلواجز عن املدن والقرى في الضفة 

الغربية لتخفيف احلصار عن غزة.
كما طالبت مبعاملة حسنة لألسرى 
الفلسطينيني داخل السجون اإلسرائيلية، 
ودعت لإلفراج عن 1500 أسير فلسطيني 

مقابل جنود االحتالل.
م��ص��ادر مقربة ذك��رت أن مصر تبذل 
ج��ه��ودا كبيرة إلن��ه��اء امل��ل��ف��ات العالقة 
م��ن ضمنها م��ل��ف األس����رى وغ��ي��ره��ا من 

املوضوعات التي تعرقل اتفاق الهدنة.

احتجاجات السودان

قوات سورية الدميقراطية

1000 جندي في سورية  واشنطن تنفي إبقاء 

»قسد« تعلن سيطرتها على مواقع داخل
 آخر جيب لتنظيم »داعش«

مدير عام »إيسيسكو« يدعو 
املجتمع الدولي إلى محاربة 

»اإلسالموفوبيا«
دعا مدير عام املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 
)إيسيسكو( عبدالعزيز التويجري املجتمع ال��دول��ي الى 
تخصيص 15 مارس يوما عامليا حملاربة )اإلسالموفوبيا( بكل 
مظاهرها وأشكالها. جاء ذلك إثر الهجوم اإلرهابي الشنيع على 
املصلني في مسجدين مبدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا يوم 
اجلمعة املاضي الذي أدى إلى مقتل 50 شخصا وإصابة عشرات 
آخرين بجروح خطيرة. وحذر التويجري في بيان من تنامي 
التطرف وخطاب الكراهية في العالم ضد املسلمني رغم اجلهود 
الكبيرة التي بذلت خ��الل العقود الثالثة املاضية في مجال 

احلوار بني الثقافات والتحالف بني احلضارات.
وأكد أن )اإلسالموفوبيا( أصبحت ظاهرة عاملية لها تداعياتها 
وانعكاساتها وأضرارها على حقوق املواطنني املسلمني وأمنهم 

وسالمتهم في الدول خارج العالم اإلسالمي.
وقال التويجري إن احلكومات واملنظمات الدولية واإلقليمية 
مطالبة بتكثيف جهودها ملواجهة هذه الظاهرة اخلطيرة التي 

تهدد السلم واألمن في العالم.
واض��اف ان هذه الظاهرة تتعارض كليا مع مبادئ ميثاق 
األمم املتحدة ومع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومع األوفاق 
واإلعالنات والعهود الدولية ذات الصلة وبخاصة املادة ال20 

من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.

اليمن: احلوثيون ينهبون 
القطع األثرية القدمية

نهبت قيادات في ميليشيا احلوثي آالف القطع األثرية، 
ورفضت تسليمها ل���وزارة الثقافة واملتحف الوطني في 

العاصمة اليمنية، بهدف التجارة بها.
وقالت مصادر، إن الهيئة العامة لآلثار واملتاحف في 
صنعاء طالبت قيادات حوثية بتسليم آالف القطع األثرية 
التي سطت عليها من قسم اآلثار الذي كان في جامع الصالح، 

إليداعها في املتاحف للحفاظ عليها.
وحسب املصادر فإن طلب هيئة اآلث��ار قوبل بالرفض، 
ورغ��م أن كل القطع األثرية التي كانت في جامع الصالح 
اختفت ف��ور سيطرة احلوثيني عليها ف��ي مطلع ديسمبر 
2017، الفتة إلى أن قيادات امليليشيا سطت على آالف القطع 
األثرية التي يعود عدد منها إلى العصور القدمية، مبا فيها 

كنوز حميرية من الذهب اخلالص. وغيرها

13 نقابة ترفض دعم  اجلزائر: 
جهود رئيس الوزراء لتشكيل حكومة

أعلنت 13 نقابة جزائرية رفضها لدعم مساعي 
رئيس ال���وزراء املعني حديثا ن��ور ال��دي��ن ب��دوي 

لتشكيل احلكومة.
وق���ال ب��وع��الم ع��م��ورة، أح��د رؤس���اء نقابات 
قطاع التعليم للصحفيني ”إن النقابات لن جتري 
مناقشات مع ه��ذا النظام؛ ألنها تنتمي للشعب، 

والشعب قال ال للنظام“.

ويأمل بدوي أن تساعد احلكومة اجلديدة على 
تهدئة احملتجني، الذين يضغطون على الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة ودائرته الداخلية كي يتنحى.
وك��ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أعلن 
تخليه عن فكرة الترشح لوالية خامسة، وأرجأ 
االنتخابات الرئاسية املقررة في ال� 18 من أبريل 

الى أجل غير محدد.


