
اتخذ ع��دد م��ن احل��رك��ات السودانية التي 
تتفاوض م��ع احلكومة ق���رارا ج��دي��دا، فاجأ 
احلكومة، وذل��ك باإلعالن عن ق��رار من دولة 

أوروبية.
وق��رر حتالف »ن��داء ال��س��ودان« املعارض 
االنسحاب من خارطة الطريق، وكذلك احلركات 
املسلحة املنضمة للتحالف، حسب موقع 

»سودان تربيون«.
وجاءت القرارات في ختام اجتماع للتحالف 
عقد على م��دار يومني في العاصمة الفرنسية 

باريس.
واعتبرت احلركات املسلحة ونداء السودان 
أن خ��ارط��ة الطريق املوقعة ع��ام 2016 في 
إثيوبيا »وثيقة من املاضي وغير ملزمة لها 
متاما«. واخلارطة هي الوثيقة التي تتضمن 
مقترحات لوقف احلرب واالنخراط في حوار 
ب��ني ال��ف��رق��اء ال��س��ودان��ي��ني، وس��ب��ق أن رفض 
التحالف مساع قادتها اآللية االفريقية إلدخال 
تعديالت على اخلارطة مبا يتيح للمعارضة 
االن���خ���راط ف��ي ح���وار م��ع احل��ك��وم��ة لوضع 
الدستور الدائم واملشاركة في انتخابات 2020.
وأكد البيان أن »قضايا وقف احلرب وبناء 
ال��س��الم حتتل موقعا متقدما ف��ي أول��وي��ات 
ال��ف��ت��رة االن��ت��ق��ال��ي��ة، وأن ح��ل��ول مسبباتها 
اجلذرية ومعاجلة آثارها ستضمن في مواثيق 

ق��وى إع���الن احل��ري��ة والتغيير، عبر صيغ 
تفصيلية واضحة تربط قضية السالم بقضايا 

الدميقراطية والعدالة االجتماعية«.
ورفض »نداء السودان« كل مبادرات احلوار 
مع النظام إال »ف��ي إج���راءات تنحيه وتسليم 
السلطة ملمثلي الشعب« مع مناصرته الكاملة 

للحراك الشعبي الرامي إلى تنحية النظام.
وش���دد ب��ي��ان ال��ت��ح��ال��ف ع��ل��ى أن اجليش 
واألج��ه��زة النظامية األخ��رى يجب أن تكون 

مؤسسات مهنية وتعبر عن جميع السودانيني.
ون��وه ال��ى أن واج��ب ه��ذه األجهزة اآلن هو 
»االن��ح��ي��از إل��ى خ��ي��ارات اجلماهير وحماية 
الثوار وأال تتورط في حماية نظام أقلية فاسدة 
وأن تضطلع مبهامها الدستورية في حماية 
الوطن ضمن نظام دميقراطي يعبر عن إرادة 

الشعب السوداني«.
وج��اء في البيان إن »الثورة السودانية ال 
حتمل أج��ن��دة إقصائية ب��ل ه��ي ض��د اإلقصاء 

والشمولية في املقام األول«.
يشار الى أن اجللسة االفتتاحية الجتماعات 
ب��اري��س ش��ه��دت ح��ض��ور ممثلني حلكومات 
فرنسا الواليات املتحدة، بريطانيا، النرويج، 
االحت��اد األوروب���ي. وأف��اد البيان اخلتامي أن 
قيادة »ن��داء ال��س��ودان« بعثت إليهم مبطالب 
الشعب السوداني املتمثلة في وق��ف احل��وار 

االس��ت��رات��ي��ج��ي ب��ني ه���ذه ال��ب��ل��دان وال��ن��ظ��ام 
السوداني »مبا فيها إجراءات رفع اسم السودان 

من قائمة الدول الراعية لإلرهاب« وكذلك دعم 
مطلب الشعب املتمثل في تنحي البشير ونظامه 

وإقامة ترتيبات انتقالية دميقراطية.
وكانت 3 حركات مسلحة قد وقعت على 

»خارطة الطريق« مع احلكومة السودانية في 
أديس أبابا عام 2016.
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تضرر مبنى تاريخي بسبب حفريات االحتالل في القدس
أحلقت احلفريات املتواصلة التي تقوم 
بها سلطات االح��ت��الل في مدينة القدس، 
ض���رًرا ك��ب��ي��ًرا ف��ي مبنى إس��الم��ي، يعود 
ت��اري��خ��ه إل��ى العصر األم���وي ف��ي القرن 

السابع.
وذكرت صحيفة ”هآرتس“ ، أن جمعية 
”إلعاد“ اليهودية بالتعاون مع سلطة 

اآلثار، بدأت بفتح ثغرة كبيرة حتت أسوار 
القدس العتيقة قرب البلدة القدمية، بهدف 
دخول السائحني من هذه الثغرة إلى ”مدينة 
داوود“ املزعومة في سلوان إل��ى منطقة 

”احلديقة األثرية“ قرب حائط البراق.
وأض���اف���ت ال��ص��ح��ي��ف��ة، أن جمعية“ 
إلعاد اليهودية“، والتي تعنى بشؤون 

االستيطان، حفرت عشرات األنفاق حتت 
أرض حي سلوان بالقدس، بهدف تشكيل 
شبكة أنفاق ت��ؤدي إل��ى مشروع سياحي 
كبير باسم ”طريق احلجاج“، حيث تبدأ 
هذه الشبكة من عني أم ال��درج في سلوان 

وينتهي قرب باب املغاربة.
وأش����ارت الصحيفة إل��ى أن سلطات 

االح��ت��الل وم��ن خلفها منظمات يهودية 
استيطانية، استهدفت قناة تصريف أسفل 
البلدة القدمية يعود تاريخها إلى عدة قرون 
قبل امليالد، باإلضافة حلفر مسار في شارع 
يعود إلى العصر البيزنطي، من أجل توفير 
شبكات وم��داخ��ل وم��خ��ارج تربط شبكة 

األنفاق االستيطانية ببعضها البعض.

Friday 22th March 2019 - 12 th year اجلمعة 15 من رجب 1440 ه�/ 22 مارس  2019 - السنة  الثانية عشرة  8

احل������ك������وم������ة ال���ي���م���ن���ي���ة 
األمم  ل�������������دى  حت�������ت�������ج 
املتحدة على غريفيث

   قال وزير اخلارجية خالد اليماني إن احلكومة 
اليمنية قدمت احتجاجا رسميا لألمم املتحدة على 
جت���اوز امل��ب��ع��وث، م��ارت��ن غريفيث ملهامه في 
اليمن، وفق ما نقل موقع 2 ديسمبر اليمني أمس 

اخلميس.
وأض��اف اليماني أنه أرسل خطابا إلى األمني 
العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش، حول 
اجتماع ُع��ق��د بصنعاء ف��ي 16 م���ارس )آذار( 
اجل��اري، بني االنقالبيني احلوثيني، وموظفني 
أمم��ي��ني مي��ث��ل��ون آل��ي��ة األمم امل��ت��ح��دة للتحقق 
والتفتيش ومنسقها ال��ع��ام، وم��دي��رة مكتب 
املبعوث االممي اخلاص، لبحث إجراءات بدء عمل 
آلية األمم املتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ 
احلديدة، والتي التزال حتت سيطرة املليشيات 

احلوثية.
وأكد وزير اخلارجية أن احلكومة اجلمهورية 
ال��ي��م��ن��ي��ة، اح��ت��ج��ت ف��ي رس��ال��ت��ه��ا ع��ل��ى ه��ذه 
»امل��م��ارس��ات غير املسؤولة، من قبل املوظفني 
األمميني«، مضيفة أن ذلك ما كان ليحصل »دون 

توجيهات مباشرة من املبعوث مارتن غريفيث«.
واتهمت الرسالة وفق املوقع اليمني، أعضاء 
اآللية األممية، بالعمل »خ��ارج سلطة احلكومة 
الشرعية في اليمن«، و »التعدي على وحدة 

وسيادة واستقالل أراضي اجلمهورية اليمنية«.
 وأكد وزير اخلارجية اليمني في رسالته أن 
»هذه التصرفات تتطلب توضيحات وتفسيرات 
مكتوبة من مارتن غريفيث، املبعوث اخلاص 
لألمني العام إلى اليمن، وتأكيدات بعدم تكرارها 
مطلقا، ألنها تتجاوز الصالحيات املمنوحة 
للمبعوث اخلاص« مهددا على لسان احلكومة، 
»ب��ات��خ��اذ إلج�����راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ض��روري��ة 
لضمان تأكيد سيادتها واستقاللها وتنفيذ 
واجباتها الدستورية وف��رض سلطتها على 
كامل إقليم اجلمهورية اليمنية وع��دم السماح 
بانتهاك حقوقها أو االنتقاص منها«، إذا تكرر 
»جتاوزاملوظفني األمميني لواليتهم واخلروج عن 

مهامهم األساسية«.

مستوطن يدهس فلسطينّيا من جلنة إعمار اخلليل

استشهاد فلسطيني بنيران االحتالل في الضفة الغربية
  ذك��ر ال��ه��الل األح��م��ر الفلسطيني، أن 
فلسطينيا استشهد في الضفة الغربية 
ب��رص��اص اجل��ي��ش االح��ت��الل ال���ذي أعلن 
أم��س، أن أح��د ج��ن��وده أطلق ال��ن��ار وأن��ه 

يتحقق من الواقعة.
وق��ال ال��ه��الل األح��م��ر الفلسطيني، إن 
أحد أطقمه عالج رجال من ج��روح ناجمة 
ع��ن رص��اص��ت��ني أطلقهما عليه اجليش 
اإلسرائيلي، عند حاجز قرب مدينة بيت 

حلم.
ول��م ي��ذك��ر تفاصيل ب��ش��أن مالبسات 

احلادث الذي وقع أثناء الليل.
وع��رف��ت وزارة الصحة الفلسطينية 
الشهيد بأنه رجل عمره 26 عاما من بيت 
حلم، وقالت إن فلسطينيا آخر أصيب أيضا 

بجروح خطيرة جراء تعرضه إلطالق نار.
وقالت ال���وزارة في بيان: »استشهاد 
مواطن أصيب بالرصاص احلي في الصدر 
والكتف واليد، مت نقله ملستشفى بيت جاال 
احلكومي، وأصيب آخ��ر بجروح حرجة 
ب��ال��رص��اص احل��ي ف��ي البطن، ومت نقله 
ملستشفى اليمامة، وه��و اآلن ف��ي غرفة 

العمليات«.
وبعد ساعات، أصدر اجليش اإلسرائيلي 
بيانا قال فيه إن جنديا في موقع قرب بيت 
حلم »أطلق النار ردا على إلقاء حجارة على 

مركبات إسرائيلية«.
ول��م يحدد البيان م��اذا ك��ان يستهدف 
اجلندي، وذكرت تقارير إعالمية إسرائيلية 
أن طلقات حتذيرية أطلقت في الهواء، مما 
يشير إل��ى أن الفلسطينيني أصيبا دون 

قصد.
وق���ال اجل��ي��ش: »ورد ت��ق��ري��ر بشأن 
الفلسطينيني املصابني... التفاصيل املتعلقة 

بالواقعة قيد املراجعة والفحص«.
وزاد التوتر في الضفة الغربية منذ أن 
قتل فلسطيني جنديا إسرائيليا وحاخاما 
في واقعة طعن وإط��الق نار بالضفة يوم 

األحد.
كان جهاز األم��ن الداخلي )شني بيت( 
ق��ال إن ال��ق��وات اإلسرائيلية قتلت يوم 
الثالثاء املهاجم املزعوم بعد أن فتح النار 
على ال��ق��وات اإلسرائيلية التي توجهت 

للقبض عليه.
وفي واقعة منفصلة الثالثاء، استشهد 

فلسطينيان آخ���ران ب��رص��اص اجلنود 
اإلسرائيليني قرب مدينة نابلس بالضفة 

الغربية.
ف��ي السياق نفسه، ده��س مستوطن، 
أم��س اخلميس، أح��د ع��م��ال جلنة إعمار 
اخلليل في ح��ارة جابر بالبلدة القدمية 
م��ن مدينة اخلليل، وفقا لوكالة األنباء 

الفلسطينية ”وفا“.
وأك��د الناشط في جتمع املدافعني عن 
حقوق اإلنسان، عارف جابر ل�“وفا“، أن 
مستوطنا أق��دم على ”دهس العامل في 

جلنة اإلعمار جمعة قفيشة )53 عاما(، 
والذ بالفرار“.

وأش��ار جابر، إل��ى أن ”طواقم الهالل 
األح��م��ر ه��رع��ت إل���ى امل��ك��ان وق��دم��ت له 
اإلسعافات األولية، ومن ثم مت نقله إلى 
أحد املستشفيات لتلقي العالج“، إذ أصيب 
بكسر في اليد وبعض الرضوض، ووصفت 

إصابته ب�“املتوسطة“.
وفي اإلط��ار ذات��ه، هاجم مستوطنون، 
في ساعة متأخرة من ليلة أمس، منزال على 

مدخل قرية برقة شمال غرب نابلس.

وق��ال مسؤول ملف االستيطان شمال 
الضفة، غسان دغلس، إن ”مجموعة من 
املستوطنني هاجمت م��ن��زال على مدخل 
برقة، يعود للمواطن محمود حجة؛ ما أدى 
إل��ى إحل��اق أض��رار في مركبتني كانتا في 

ساحة املنزل“.
وأض���اف ف��ي تصريح نقلته ”وفا“: 
”أن املستوطنني استهدفوا بضع مركبات 
باحلجارة على الطريق الواصل بني نابلس 
وجنني“، مؤكدا تصدي األه��ال��ي لهجوم 
املستوطنني الذين انسحبوا نحو مستوطنة 
”حومش“ املخالة وسط إطالق للرصاص 

في الهواء.
وعم اإلضراب الشامل، أمس اخلميس، 
محافظة بيت حلم، حدادا على روح الشهيد 
أحمد جمال مناصرة )23 عاما( من قرية 

وادي فوكني غرب بيت حلم.
وك���ان م��ن��اص��رة، استشهد ف��ي عملية 
إع��دام مباشر من نقطة الصفر عندما كان 
ينقذ مصابا آخ��ر برصاص االح��ت��الل، إذ 
سيشيع جثمانه أمس بعد صالة الظهر إلى 
مقبرة القرية، إذ سينطلق املوكب اجلنائزي 
من مستشفى بيت ج��اال احلكومي صوب 

منزله، ومن ثم مواراته الثرى.
ويأتي اإلض��راب بناء على دعوة جلنة 
التنسيق الفصائلي في بيت حلم، إذ يشمل 
احملالت التجارية، واملدارس، واجلامعات، 
وك��ل مناحي احل��ي��اة، باستثناء قطاع 
ال��ص��ح��ة. وق���ال محافظ بيت حل��م كامل 
حميد، إن ”ما جرى هو إعدام مباشر لشاب 
في مقتبل العمر“، محمال سلطات االحتالل 
مسؤولية م��ا ي��ج��ري، ومطالبا املجتمع 
الدولي ب�“التدخل الفوري إليقاف همجية 

االحتالل بحق أبناء الشعب الفلسطيني“.

صورة أرشيفية

احتجاجات السودان

طالبت اجليش بالتعبير عن الشعب

حركات سودانية تفاجئ البشير باالنسحاب من خارطة الطريق 

»قسد« متشط آخر جيوب تنظيم »داعش« في الباغوز
واص��ل��ت ق���وات س��وري��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة عمليات 
التمشيط في قرية الباغوز الواقعة شرق سورية، 
حسبما أورد قائد ميداني نافيا التقارير حول سقوط 

آخر جيوب تنظيم الدولة االسالمية.
وق��ال قائد العمليات ف��ي بيان مقتضب أرسله 
للصحفيني »ما زالت عمليات التمشيط جارية في مخيم 

الباغوز« في ريف دير الزور اجلنوبي الشرقي.
ونفت قوات سورية الدميقراطية املعلومات الواردة 
من بعض وسائل االعالم والتي أفادت في وقت سابق 
صباح اخلميس عن سقوط أخ��ر جيب للتنظيم في 

املنطقة بالكامل.
وأك��د القائد »ال صحة ع��ن حترير البلدة بشكل 

كامل«.
وشاهد فريق من وكالة فرانس برس على األرض 

مساء األربعاء شاحنات تقل أشخاصا من الباغوز 
فيما مت إجالء آالف املدنيني واملقاتلني خالل األسابيع 

املاضية من أخر جيب للتنظيم.
وعلى وقع تقدمها العسكري، أحصت هذه القوات 
خروج أكثر من 67 ألف شخص من جيب التنظيم منذ 
مطلع العام، بينهم 37 أل��ف مدني و5000 جهادي 
ونحو 24 ألفا من أفراد عائالتهم. كما أفادت عن اعتقال 

»520 إرهابيا في عمليات خاصة«.
وأعلنت ق��وات سورية الدميوقراطية، املدعومة 
من واشنطن، الثالثاء سيطرتها على مخيم الباغوز، 
وحصارها مقاتلي التنظيم في جيوب صغيرة قرب 

النهر الذي تقع بلدة الباغوز على ضفافه الشرقية.
وق����ال م��دي��ر امل��رك��ز اإلع���الم���ي ل��ق��وات س��وري��ة 
الدميوقراطية مصطفى بالي الثالثاء أن هذا »ليس 

اعالنا للنصر ولكن تقدما هاما في القتال ضد داعش« 
متحدثا في الوقت ذاته عن »اشتباكات متواصلة مع 
استمرار مجموعة من إرهابيي التنظيم، محتجزة في 

منطقة صغيرة، في القتال«.
وأش��اد الرئيس األميركي دونالد ترامب األربعاء 
بالتقّدم احملرز في احلرب ضّد تنظيم الدولة اإلسالمّية 
منذ وص��ول��ه إل��ى السلطة، مشيرا إل��ى أّن سقوط 

»اخلالفة« التي أعلنها التنظيم بات وشيكا.
وأوض��ح، كاشفا خريطة صغيرة مُتّثل سورية، 

»هناك نقطة صغيرة، وقد تختفي هذه الليلة«.
في ديسمبر، أعلن ترامب على نحو مفاجئ سحب 
زه��اء ألفي جندي أميركي مّت نشرهم في سورية، 
وبّرر وقتذاك قراره بالقول »لقد انتصرنا على تنظيم 
الدولة اإلسالمّية، وحان وقت العودة«. غير أّنه أعلن 

األربعاء أّن نحو 400 جندي سيبقون في نهاية املطاف 
منتشرين على األرض »لبعض الوقت«.

ورغم انكفائهم الى ضفاف الفرات، يواصل مقاتلو 
التنظيم القتال. وال متلك قوات سورية الدميوقراطية 

تصورا عن عددهم.
وتوشك ق��وات سورية الدميوقراطية بعد ستة 
أشهر من هجوم بدأته ضد آخر معقل للتنظيم في ريف 
دير الزور الشرقي، على اعالن انتهاء »اخلالفة« التي 
أقامها على مناطق واسعة سيطر عليها في سورية 

والعراق املجاور في العام 2014.
وتشكل جبهة الباغوز دليال على تعقيدات النزاع 
السوري الذي بدأ اجلمعة عامه التاسع، مخلفا حصيلة 
قتلى تخطت 370 ألفا، من دون أن تسفر كافة اجلهود 

الدولية عن التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.

فورين بوليسي: العراق سيقع في يد إيران بعد خروج القوات األميركية
رأت مجلة ”فورين بوليسي“ في 
واشنطن أن هناك زخما متصاعدا في بغداد 
إلخراج القوات األميركية من العراق، ما 
سيؤدي الى وقوع البالد حتت نفوذ إيران، 

واحتمال عودة تنظيم ”داعش“.
وأشارت املجلة إلى أن الواليات املتحدة 
حتتفظ بنحو 5200 جندي في العراق، 
إلى جانب بعض القوات الغربية األخرى، 
في إط��ار اتفاق مع بغداد حملاربة تنظيم 
”داعش“، ال��ذي استولى على عدة مدن 
عراقية قبل أكثر من عامني، إضافة إلى 

تدريب القوات العراقية.
وقالت املجلة في تقرير مطول: ”هناك 
زخم متزايد في مجلس النواب العراقي 
إلخ���راج ال��ق��وات األميركية م��ن ال��ب��الد، 
ما يعني أن مستقبل ال��ع��راق السياسي 
سيكون في يد إيران، باإلضافة إلى تعرض 

املواطنني خلطر داعش مرة أخرى“.
ولفت التقرير إل��ى أن مجلس النواب 
العراقي يستعد للتصويت على مشروع 
قانون يدعو القوات األجنبية لالنسحاب 
من ال��ع��راق، مضيفا أن ”األمور حاليا ال 

تبشر باخلير“.
وأمل��ح التقرير إلى وج��ود ما وصفه ب� 
”وحدة إرادة قوية“ بني إي��ران والقوى 
احلليفة ف��ي ال��ع��راق إلخ����راج ال��ق��وات 
األميركية، مشيرا إلى أن قائد فيلق القدس 
اإليراني، اجلنرال قاسم سليماني، املقرب 
م��ن ع��دد م��ن األح���زاب العراقية القوية، 

”مصمم على حتقيق هذا الهدف“.
ووفقا للتقرير، ف��إن الزعيم الشيعي 
م��ق��ت��دى ال���ص���در، ال���ذي يعتبر خصما 
لسليماني، أعلن أكثر م��ن م��رة أن على 

جميع ال��ق��وات األجنبية امل��ت��واج��دة في 
العراق أن تغادر.

وأض����اف أن ق���وات احل��ش��د الشعبي 
املوالية إليران تدعم بقوة انسحاب اجلنود 
األميركيني من العراق، الفتا إلى أن أحد 
ق��ادة هذه القوات – وهو قيس الغزالي، 
املقرب من سليماني – أطلق أكثر من مرة 
تهديدات ضد القوات األميركية في حال 

بقيت في العراق.
وتوقع التقرير أن��ه في ح��ال انسحب 
اجلنود األميركيون من العراق فستقوم 

الدول الغربية األخرى بسحب قواتها، ما 
سيؤدي إلى ”ترك القوات العراقية وحدها 
ف��ي الساحة ف��ي مواجهة احتمال ع��ودة 

تنظيم داعش“.
وقال التقرير: ”هذه التطورات ال تبشر 
باخلير للعراق، خاصة بعد الهجمات 
ال��ت��ي شنها مقاتلو داع���ش ف��ي بعض 
املناطق خالل األشهر املاضية، ومعظمهم 
عراقيون، أي أنه من املتسحيل إخراجهم 

من العراق“.
وأض���اف أن ”تعزيز إي���ران لنفوذها 

ف��ي ال��ع��راق، ل��ن يكون ف��ي ص��احل��ه، وال 
ف��ي ص��ال��ح ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، خاصة 
أن طهران تسعى إل��ى استغالل العراق 
حلل مشكالتها االقتصادية الناجمة عن 
العقوبات األميركية، حيث أظهرت زيارة 
الرئيس اإليراني، حسن روحاني، لبغداد 
مؤخرا أن العراق في موقف صعب، إذ إنه 
يعتمد بشكل كبير على إي��ران في تلبية 
احتياجاته من السلع والكهرباء، ما يعني 
أنه من املستحيل أن توافق بغداد على قطع 

عالقاتها مع طهران“.

مارتن غريفيث


