
متكنت ق��وات سوريا الدميوقراطية، وهي 
حتالف يضم مقاتلني عربا وأكرادا، من السيطرة 
أم��س األول على أكثر من عشر ق��رى في شرق 
سوريا، خالل سعيهم إلى محاصرة مدينة الرقة 

معقل تنظيم الدولة االسالمية.
وحققت قوات سوريا الدميوقراطية املدعومة 
من الواليات املتحدة اختراقا رئيسيا باجتاه 
ري��ف دي��ر ال���زور الغني بالنفط، ك��ج��زء من 
معركتها للسيطرة على الرقة، بحسب ما قال 
القائد امليداني في تلك ال��ق��وات دج��وار خبات 
لوكالة فرانس برس. وقال خبات أمس األول في 
قرية املكمنة التي تقع على طريق سريع يبعد 
نحو مئة كيلومتر )60 ميال( شرق مدينة الرقة 
إن “هدفنا هو قطع الطريق على الرقة ومحاصرة 

تنظيم الدولة االسالمية حررنا 15 قرية”. 
وأضاف أن تنظيم الدولة يستخدم انتحاريني، 

لكنه لم يتمكن من إبطاء الهجوم.
وكانت قوات سوريا الدميوقراطية أعلنت في 
بداية فبراير بدء املرحلة الثالثة من معركة طرد 

تنظيم الدولة االسالمية من مدينة الرقة.
وتخوض تلك القوات، وعلى رأسها وحدات 
حماية الشعب الكردية، منذ اخلامس من نوفمبر 

حملة “غضب الفرات” لطرد التنظيم من الرقة.
وفي نهاية يناير، اعلنت واشنطن انها سلمت 
للمرة االول��ى مدرعات ال��ى الفصائل العربية 

ضمن قوات سوريا الدميوقراطية.

وأنشأ مقاتلو ق��وات سوريا الدميوقراطية 
الثالثاء قاعدة لهم على تلة في املكمنة، كما 
ح��ف��روا اخل��ن��ادق حولها ملنع االنتحاريني او 

السيارات املفخخة من الوصول إليهم.
واستعادت تلك القوات بغطاء جوي أميركي 
السيطرة على مناطق واسعة من اجلهاديني في 
شمال سوريا. وقال أبو خولة، وهو قائد قوات 

مجلس دي��ر ال��زور العسكري ال��ذي يضم نحو 
1700 مقاتل عربي ضمن القوات “نحن اآلن 

ندخل أوائل القرى من ريف دير الزور”.
وأض��اف أن “دخولنا إلى أراض��ي دير الزور 
كان أكبر مفاجأة وسوف تكون هناك مفاجآت 

أخرى بخصوص دير الزور”.
وينضوي نحو ثالثني الف مقاتل في صفوف 

قوات سوريا الدميوقراطية، ثلثاهم من املقاتلني 
االك��راد. ومتكنت هذه القوات منذ تأسيسها في 
اكتوبر 2015 من طرد اجلهاديني من مناطق عدة 

في شمال وشمال شرق سوريا.
ويشكل دع��م واشنطن لها مصدر قلق دائم 
بني الواليات املتحدة وتركيا، اذ تصنف االخيرة 

وحدات حماية الشعب الكردية منظمة ارهابية.

عرضت اسرائيل العام املاضي على عدد من 
النجوم الكبار في هوليوود بينهم ليوناردو دي 
كابريو ومات دميون وغيرهم، رحالت فاخرة 
مجانية الى الدولة العبرية، لكن أحدا من هؤالء 

لم يلّب الدعوة حتى الساعة.
ويعتبر نشطاء مؤيدون للفلسطينيني انهم 
حققوا انتصارا، إذ يبدو ان النجوم ال26 الذي 
رشحوا لنيل االوسكار العام املاضي، لم يوافقوا 
على القيام بالرحلة التي تشمل جوالت خاصة 

وتقدر كلفتها ب55 الف دوالر اميركي.
وكان عرض الرحلة الى اسرائيل جزءا من 
مجموعة من الهدايا التي قدمتها شركة تسويق، 
خالل حفل االوسكار العام املاضي، وتبلغ قيمة 
كل هدية مئتي الف دوالر تضم الرحلة وهدايا 
اخ��رى، مثل ورق حمام باهظ الثمن، ما أثار 

ردود فعل غاضبة.
وات��ه��م��ت منظمات م��ؤي��دة للفلسطينيني 
اسرائيل مبحاولة استغالل املشاهير لضمان 
تغطية اعالمية ايجابية من أج��ل التقليل من 
أث��ر م��ا ت��ق��وم ب��ه م��ن انتهاكات ف��ي االراض���ي 

الفلسطينية احملتلة.
وقبل أي��ام من حفل االوسكار املقبل في 26  
فبراير، ال يبدو ان ايا من املرشحني لالوسكار 

العام املاضي، قام بزيارة اسرائيل.
واوض��ح��ت ال��ش��رك��ة صاحبة ال��ف��ك��رة، ان 
جنمة فيلم “ذا هانغر جيمز” االميركية جنيفير 
ل��وران��س أرس��ل��ت وال��دي��ه��ا ب��دال منها للقيام 

بالزيارة.
ويقول يوسف منير، من “احلملة االميركية 
حلقوق الفلسطينيني” التي قادت حملة اعالمية 

ضد زيارة جنوم هوليوود مع منظمة “جويش 
فويس فور بيس” )الصوت اليهودي من اجل 
السالم( االميركية، “هذا جناح. انا سعيد للغاية 
انه ال يوجد اي دليل انهم ذهبوا )الى اسرائيل(. 
اعتقد انه من الواضح ان هدف استغالل املمثلني 
لتجميل ص��ورة اسرائيل قد فشل”. ورفضت 
وزارة السياحة االسرائيلية التعليق على ذلك او 

تأكيد اسماء النجوم الذين قبلوا العرض.
وقبل ان يحصد ليوناردو دي كابريو جائزة 
اف��ض��ل ممثل ع��ن فيلم “ذي ريفننت” العام 
املاضي، اعلنت وزارة السياحة االسرائيلية 
ان املرشحني ف��ي خمس فئات ف��ي االوس��ك��ار، 
ب��االض��اف��ة ال���ى م��ق��دم احل��ف��ل ك��ري��س روك، 
سيحصلون على رح��الت خاصة بهم تشمل 
السفر في الدرجة االول��ى والنزول في فنادق 
فاخرة. واعلن مسؤولون اسرائيليون وقتها 
ان��ه��م ي��رغ��ب��ون ف��ي اظ��ه��ار “صورة اسرائيل 
احلقيقية”. وقال املدير العام لوزارة السياحية 
االسرائيلية عمير هاليفي لوكالة فرانس برس 
في حينه “لكل واحد من هؤالء املشاهير ماليني 
املتتبعني. كل مشهور قد يأتي لزيارتنا بامكانه 
نشر صورة ذاتية له من مكان ما عبر االنترنت 

ولهذا االمر قيمة هائلة”.
وق���ام نشطاء م��ؤي��دون للفلسطينيني في 
الواليات املتحدة بوضع اعالنات في صحيفة 
“لوس اجنلوس تاميز” حتث املمثلني على عدم 

القيام بالزيارة.
ثم قام النشطاء مبراقبة وسائل التواصل 
االجتماعي ووسائل االعالم العادية. ويقول 
منير ان ال دل��ي��ل “حتى اآلن” ب��ان أي��ا منهم 

زار اس��رائ��ي��ل. وي��ق��ول س���ام ج��ي م��ن موقع 
“اكسبلورايزرائيل دوت كوم” التي قدمت 
الفكرة، ان جنيفر لورانس قدمت الرحلة لوالديها 

كهدية عيد ميالد، وقدما الى اسرائيل.
وك��ان املمثل م��ارك ريالنس ال��ذي ح��از على 
جائزة افضل ممثل مساعد، واملنتقد لسياسات 
اسرائيل، اكد لوكالة فرانس برس العام املاضي 

انه لن يقوم بزيارة الدولة العبرية.
وتقول املتحدثة باسم “الصوت اليهودي 
للسالم” جارانتي سوسنوف ان ه��ذا املوقف 

يأتي في اطار حملة واسعة للمقاطعة الثقافية.
وتضيف “أثارت حملتنا ض��ج��ة. وقمنا 
باالخالل بالترويج ل+عالمة اسرائيل+ كأمر 
طبيعي”، مشيرة ان احلملة “ذكرت جنوم 
هوليوود ان هناك تكلفة اجتماعية لربطهم 

باالحتالل العسكري”.
ويقول الباحث في العالقات االسرائيلية-

االميركية دان روتيم ان اسرائيل أرادت استغالل 
النجوم “كطريقة لكسر االنطباع ان هناك نوعا 

من العزلة او املقاطعة”.
ويخضع املوسيقيون الذين يقدمون حفالت 
ف��ي اس��رائ��ي��ل لضغوط م��ن حركة املقاطعة 
وسحب االستثمارات وف��رض العقوبات على 
اسرائيل “بي دي اس”، مع وجود مغني “بينك 

فلويد” روجر واترز بني الداعمني للحركة.
وفي االسابيع االخيرة، اعلنت سلسلة من 
الفرق الغنائية بينها “راديوهيد”، انها ستعقد 
حفالت غنائية في اسرائيل، ما دف��ع صحيفة 
“هارتس” اليسارية االسرائيلية للتساؤل ان 

كانت حركة مقاطعة اسرائيل تفشل.

وص��ل ممثلون عن احلكومة السورية 
أم���س ال���ى جنيف ال��ت��ي يصلها ممثلو 
املعارضة اليوم أيضا، عشية انطالق جولة 
جديدة من مفاوضات تواجه معوقات عدة، 
م��ا يحد م��ن امكانية حتقيق اخ��ت��راق في 
طريق انهاء نزاع مستمر منذ حوالى ست 

سنوات.
ووص���ل وف���د احل��ك��وم��ة وع��ل��ى رأس��ه 
مبعوث سوريا الدائم لدى االمم املتحدة 
بشار اجلعفري االربعاء الى جنيف، وفق ما 

اكد مصدر مقرب من الوفد لفرانس برس.
ومن املفترض ان يصل وفد املعارضة 
االساسي الذي يضم ممثلني عن املعارضة 
السياسية وآخرين عن الفصائل املقاتلة، 
ب��ع��د ظ��ه��ر االرب���ع���اء ي��راف��ق��ه ف��ري��ق من 
املستشارين والتقنيني، وفق ما اكد مسؤول 

إعالمي مرافق للوفد لوكالة فرانس برس.
ويترأس وفد املعارضة املؤلف من 22 
عضوا العضو في االئتالف الوطني لقوى 
الثورة واملعارضة السورية طبيب القلب 
نصر احلريري، ومت تعيني احملامي محمد 

صبرا كبيراً للمفاوضني.
وسيشارك في جولة املفاوضات الرابعة 
برعاية االمم املتحدة ف��ي جنيف أيضا 
وف��دان من مجموعتني معارضتني أخريني 
تعرفان باسمي “منصة موسكو” و”منصة 

القاهرة”.
وتضم “منصة موسكو” معارضني 
مقربني من روسيا أب��رزه��م نائب رئيس 
ال���وزراء سابقا ق��دري جميل. ام��ا “منصة 
القاهرة” فتجمع ع��دداً من الشخصيات 
املعارضة واملستقلة بينهم املتحدث السابق 

باسم وزارة اخلارجية جهاد مقدسي.
وكما سابقاتها، تواجه اجلولة اجلديدة 
من املفاوضات معوقات عدة، ولكنها ايضا 
تأتي وسط تطورات ميدانية ودبلوماسية 
اهمها اخلسائر امليدانية التي منيت بها 
املعارضة خالل االشهر األخيرة وأبرزها 
في مدينة حلب، والتقارب اجلديد بني تركيا 
الداعمة للمعارضة وروسيا، أبرز داعمي 
النظام، فضال عن وصول اجلمهوري دونالد 

ترامب الى سدة احلكم في واشنطن.
وع���دد رئ��ي��س ال��دائ��رة اإلع��الم��ي��ة في 
االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة 
السورية أحمد رم��ض��ان لوكالة فرانس 
ب��رس معوقات ع��دة اب��رزه��ا فشل تثبيت 
وقف اطالق النار املعمول به منذ ديسمبر، 
وعدم وضوح موقف واشنطن من العملية 

السياسية.
واش����ار رم��ض��ان ال���ى “فشل روس��ي��ا 
و)محادثات( استانا في تطبيق االجراءات 
التمهيدية التي تشمل وقف األعمال العدائية 
والعسكرية وإط����الق س���راح املعتقلني 
ودخول املساعدات” الى املناطق احملاصرة.

ولفت الى ان “الدول الضامنة لم تنجح 
في حتقيق تقدم في أي من هذه امللفات، ما 

سينعكس سلباً على مسار املفاوضات”.
واستضافت أستانا االسبوع املاضي 
جولة ثانية من محادثات السالم السورية 
برعاية روسيا وايران وتركيا. وكان على 
جدول اعمالها بند رئيسي يتعلق بتثبيت 

وقف اطالق النار الهش.
واك���د يحيى العريضي، اح��د اعضاء 
فريق االستشاريني املرافق للوفد املعارض 
لفرانس برس، “أولوية وقف اطالق النار” 
خالل املفاوضات، مضيفا “ال ميكن اجناز 
اي شيء من االم��ور املطروحة على املسار 
السياسي من دون اجناز قضية وقف اطالق 

النار”.
واضاف “حاولنا في استانا 1 واستانا 
2، لكن الوعود التي قدمت لنا من الضامن 
الروسي والضامن التركي لم تلق ترجمة 

على صعيد الواقع، وهذا معيق أساسي”.
كما حت��دث رم��ض��ان ع��ن “عدم وج��ود 
ت��واف��ق أميركي روس���ي ح��ول استئناف 
العملية السياسية، فضال عن عدم وضوح 
مواقف إدارة الرئيس ترمب بشأن سوريا 
والشرق األوسط”. ومن شأن ذل��ك، وفق 
قوله، ان “يجعل املوقف الدولي ضبابياً 
ب��ع��ض ال��ش��يء ف��ي م��ا يتعلق بحماسة 
األطراف اإلقليمية للدفع باجتاه إجناز حل 

سياسي عادل في سوريا”.
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في ظل تباعد كبير في املواقف قبل املفاوضات

وفدا احلكومة واملعارضة في جنيف اليوم

البريطاني جمال احلارث الذي فجر نفسه قرب املوصل كان معتقال في غوانتانامو
نقلت صحيفة “ذا تاميز” البريطانية ع��ن أخ االنتحاري 
البريطاني في صفوف تنظيم الدولة اإلسالمية الذي فجر نفسه 
قرب املوصل في شمال العراق، قوله إن األخير كان محتجزا في 

معتقل غوانتانامو.
وتبنى تنظيم الدولة اإلسالمية أمس األول تفجيرا انتحاريا 
قرب املوصل، قال إن بريطانيا نفذه، وفق ما نقل مركز “سايت” 

االميركي املتخصص برصد املواقع اجلهادية.
وقال أخ االنتحاري، ليون جيمسون، لصحيفة “ذا تاميز” أن 
االنتحاري يدعى جمال احلارث، وكان معتقال في سجن غوانتانامو 

األميركي بني العامني 2002 و2004.
وأكد جيمسون، أن الصورة التي كشف عنها التنظيم اجلهادي 

ونشرها موقع “سايت” االثنني، تعود للحارث.
وق��ال جيمسون للصحيفة “إنه ه��و، ميكنني أن أع��رف��ه من 
ابتسامته. إذا كان األمر صحيحا فلقد خسرت أخا، وبالتالي فقد 

رحل )فرد( آخر من العائلة”.
من جهتها، نقلت قناة “4 نيوز” عن فرد من العائلة لم تذكر 

اسمه ومصدر آخر تأكيدهما أن الصورة تعود للحارث.
ويظهر االنتحاري في الصورة مبتسما ومرتديا مالبس مموهة، 

جالسا على ما يبدو في آلية وخلفه أسالك ومحوالت.
لكن احلكومة البريطانية أشارت إلى أنها لم تتمكن من تأكيد 

التقارير.
وسبق أن نصحت احلكومة البريطانية رعاياها بعدم السفر إلى 

سوريا، وأجزاء واسعة من العراق.
وقالت متحدثة باسم احلكومة لوكالة فرانس برس “نظرا 
إلى أن جميع اخلدمات القنصلية البريطانية معلقة في سوريا، 
ومحدودة بشكل كبير في العراق، فمن الصعب جدا تأكيد مكان 

وحالة الرعايا البريطانيني في تلك املناطق”.

هل ستسفر مفاوضات جنيف عن حلول لألزمة السورية

26 جنما لكن أحدا لم يلب الدعوة االحتالل يدعو 

جنوم هوليوود يرفضون زيارة إسرائيل
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3 - القسيمة رقم )477( مبساحة )828.5م2( بثمن أساسي قدره )596.520 د.ك(
4 -  القسيمة رقم )478( مبساحة )818.2م2( بثمن أساسي قدره )589.104د.ك(

5 -  القسيمة رقم )479( مبساحة )1021.5م2( بثمن أساسي قدره )817.200 د.ك(
6 - القسيمة رقم )480( مبساحة )976.5م2( بثمن أساسي قدره )781.200 د.ك(
7 -  القسيمة رقم )481( مبساحة )1067م2( بثمن أساسي قدره )693.550 د.ك(

8 - القسيمة رقم )482( مبساحة )806م2( بثمن أساسي قدره )523.900 د.ك(
> جميع األراضي فضاء ومبوقع مقابل خلط الفحيحيل السريع

>  األراضي رقم 475 و 476 و 477 و 478 و 479 تقع بجوار محول ومالصقة خلط الفحيحيل وعلى شارع داخلي رقم2
>  األراضي رقم 481 و 482 و 480 تقع على شارع داخلي رقم 2

ثانيا: شروط املزاد:
أوال: يبدأ املزاد بالثمن االساسي املبني قرين كل عقار ويشترط للمشاركة في املزاد سداد خمس ذلك الثمن على األقل مبوجب شيك مصدق من البنك 

املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
ثانيا: يجب على من يعتمد القاضي عطاءه ان يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.

ثالثا: فإن لم يودع من اعتمد عطاؤه الثمن كامال وجب عليه ايداع خمس الثمن على االقل واال اعيدت املزايدة على ذمته في نفس اجللسة على 
أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.

رابعا: في حالة ايداع من اعتمد عطاؤه خمس الثمن على االقل يؤجل البيع مع زيادة العشر.
خامسا: إذا اودع املزايد الثمن في اجللسة التالية حكم برسو املزاد عليه إال إذا تقدم في هذه اجللسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا 

بايداع كامل ثمن املزاد، ففي هذه احلالة تعاد املزايدة في نفس اجللسة على أساس هذا الثمن.
سادسا:  إذا لم يقم املزايد األول بايداع الثمن كامال في اجللسة التالية ولم يتقدم أحد للزيادة بالعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه في اجللسة السابقة وال يعتد في هذه اجللسة باي عطاء غير مصحوب بايداع كامل قيمته ويلزم املزايد املتخلف مبا 

ينقص من ثمن العقار.
سابعا: يتحمل الراسي عليه املزاد في جميع احلاالت رسوم نقل وتسجيل امللكية ومصروفات اجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك واتعاب 

احملاماة واخلبرة ومصاريف االعالن والنشر عن البيع في الصحف اليومية.
ثامنا: ينشر هذا االعالن تطبيقا للقانون وبطلب املباشرين الجراءات البيع وعلى مسؤوليتهم دون ان تتحمل إدارة الكتاب باحملكمة الكلية أية 

مسؤولية.
تاسعا: يقر الراسي عليه املزاد أنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه:
1 - ينشر هذا االعالن عن البيع باجلريدة الرسمية طبقا للمادة 266 من قانون املرافعات.

2 - حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة ايام من تاريخ النطق باحلكم طبقا للمادة 277 من قانون املرافعات.
3 - تنص الفقرة األخيرة من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اذا كان من نزعت ملكيته ساكنا في العقار بقي فيه كمستأجر بقوة القانون 

ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد ايجار لصاحله بأجرة املثل«.

ملحوظ هامة:
يحظر على جميع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة في املزاد على القسائم أو البيوت املخصصة الغراض السكن اخلاص عمال باحكام املادة 

230 من قانون الشركات التجارية املضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2008 .
                                                                                                                                                                                                                                                                                             املستشـــــــــــــــــــــار  

رئيس احملكمة الكلية

إعالن عن بيع عقارات باملزاد العلني

ضمن حملة غضب الفرات لطرد التنظيم من الرقة

»قوات سورية الدميوقراطية« حتقق تقدما 
ضد »داعش« في ريف دير الزور

القرار يشمل الطالبات في املعاهد العسكرية

تركيا ترفع احلظر عن ارتداء احلجاب 
في صفوف اجليش

رفعت السلطات التركية أمس حظر ارتداء 
احلجاب عن النساء اللواتي يخدمن في اجليش 
برتب ضابط او ضابط صف، كما افادت وكالة 

انباء االناضول احلكومية.
وه��ذا االج���راء ال��ذي ي��رت��دي رم��زي��ة كبرى 
بسبب وضع اجليش التركي كحامي العلمانية 
ف��ي ال��ب��الد منذ تأسيس اجلمهورية م��ن قبل 
مصطفى كمال اتاتورك، يشمل ايضا الطالبات 

في املعاهد العسكرية.
ونقلت وكالة االن��اض��ول عن وزارة الدفاع 
القول ان النساء ستتمكن، اذا رغنب في ذلك، من 
ارت��داء احلجاب “بنفس لون البزة العسكرية، 

وبشكل ال يغطي الوجه”.
واض��اف��ت ان ه��ذا االج���راء يشمل خصوصا 

“الضباط اللواتي يخدمن في صفوف سالح 
اجلو والبحر والبر والضباط وضباط الصف 

املتعاقدات والطالبات في املعاهد العسكرية”.
ولم يتضح على الفور ما اذا كان هذا االصالح 
الذي سيدخل حيز التنفيذ عند نشره في اجلريدة 
الرسمية يشمل النساء اللواتي يشاركن في مهام 

قتالية.
وك��ان��ت وزارة ال��دف��اع التركية رفعت في 
نوفمبر حظر ارتداء احلجاب للموظفات املدنيات 

في اجليش.
وق��ب��ل اش��ه��ر سمح اي��ض��ا للنساء اللواتي 

يخدمن في صفوف الشرطة بارتداء احلجاب.
ويواجه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
اتهامات بانتظام من قبل معارضيه بالسعي 

السلمة املجتمع التركي. وسمحت حكومته 
بارتداء احلجاب في اجلامعات والبرملان وفي 
السنتني املاضيتني في القطاع العام واملدارس 
الثانوية، مثيرة استياء املتمسكني بعلمانية 

اجلمهورية التي تأسست عام 1923.
وعندما ق��ررت رفع احلظر عن احلجاب في 
صفوف الشرطة اك��دت السلطات التركية انه 
في عدة دول غربية مثل اسكتلندا او كندا يسمح 

للشرطيات بارتداء احلجاب.
ولطاملا كان اجليش التركي حامي العلمانية 
في تركيا لكن نفوذه السياسي تراجع بقوة منذ 
محاولة االنقالب في منتصف  يوليو املاضي 
التي تبعتها حملة تطهير واسعة في صفوف 

العسكريني.


