
أعلنت قوات سورية الدميوقراطية السبت 
القضاء ال��ت��ام على »خ��اف��ة« تنظيم الدولة 
اإلسامية، بعد السيطرة على آخر جيوبه عند 
الضفاف الشرقية لنهر الفرات، لتطوي بذلك 
نحو خمس سنوات أثار فيها التنظيم الرعب 

بقوانينه املتشددة واعتداءاته الدموية.
ومع السيطرة على بلدة الباغوز بالكامل في 
ريف دير ال��زور الشرقي، لم يعد للتنظيم أي 
أراض حتت سيطرته في سورية، بعد أكثر من 

عام على دحره من العراق املجاور.
وقال مدير املركز االعامي في قوات سورية 
ال��دمي��وق��راط��ي��ة مصطفى ب��ال��ي ف��ي تغريدة 
على تويتر باالنكليزية »تعلن قوات سورية 
الدميوقراطية القضاء التام على ما يسمى 
باخلافة وخسارة التنظيم ألراضي سيطرته 
بنسبة مئة ف��ي امل��ئ��ة«. وف��ي تغريدة أخ��رى 
بالعربية، كتب بالي »الباغوز حتررت والنصر 
العسكري ض��د داع��ش حتقق« مضيفا »بعد 
سنوات من التضحيات الكبرى نبشر العالم 
بزوال دولة اخلافة املزعومة«. ورفعت قوات 
سورية الدميوقراطية رايتها الصفراء على 
مبنى داخ��ل آخ��ر بقعة كانت حت��ت سيطرة 
التنظيم في الباغوز. وهتف مقاتل في صفوفها 
لفريق ف��ران��س ب��رس قائا »داع���ش انتهى.. 
نحن نعيش الفرحة اآلن«. على بعد أمتار من 
نهر ال��ف��رات، ال��ذي تقع الباغوز على ضفافه 
الشرقية، شاهد صحافي في وكالة فرانس 
برس راية التنظيم السوداء مرمية على األرض.
وأعلن التنظيم املتطرف في العام 2014 
إقامة »اخلافة اإلسامية« على مناطق واسعة 

سيطر عليها في سورية وال��ع��راق املجاور، 
تعادل مساحة بريطانيا. ومتكن خال نحو 
خمس س��ن��وات م��ن ف��رض قوانينه املتشددة 
وأحكامه القاسية في مناطق سيطرته وإثارة 

الرعب باعتداءاته الوحشية حول العالم.
وجاءت سيطرة قوات سورية الدميوقراطية 
على آخر جيوب التنظيم بعد ستة أشهر من 
هجوم واسع بدأته في ريف دير الزور الشرقي 
بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية. 
ودارت معارك عنيفة بني الطرفني منذ التاسع 
م��ن فبراير، تخللها قصف مدفعي وغ��ارات 
للتحالف. في وسط املخيم الذي شكل آخر بقعة 
للتنظيم قبل انكفاء مقاتليه في األيام األخيرة 
الى جيوب على ضفاف النهر، شاهدت صحافية 
في وكالة فرانس برس السبت خنادق محفورة 
حتت األرض وبطانيات مبعثرة وآوان منزلية 
ومولدات كهرباء مرمية في كل مكان، بني خيم 
مهترئة وأخرى محروقة أو مغطاة ببطانيات 
وقماش ملون. وقالت إن عشرات السيارات 
والشاحنات الصغيرة كانت متوقفة بني اخليم، 
غالبيتها باتت عبارة عن هياكل حديدية جراء 
القصف، بينما كانت أسلحة مثبتتة على عدد 
منها، وه��ي محترقة بالكامل ج��راء ضربات 

جوية للتحالف على األرجح.
وعلى وقع تقدمها العسكري، أحصت قوات 
سورية الدميوقراطية خروج أكثر من 67 ألف 
شخص من جيب التنظيم منذ مطلع العام، 
بينهم خمسة آالف جهادي مت توقيفهم. وبني 
اخلارجني عدد كبير من أف��راد عائات مقاتلي 
التنظيم، ضمنهم عدد كبير من األجانب، الذين 

مت نقلهم ال��ى مخيمات ال سيما مخيم الهول 
)شمال شرق(.

وأسفر الهجوم منذ سبتمبر عن مقتل 750 
مقاتا من ق��وات سورية الدميقراطية ونحو 
ضعف هذا العدد من مقاتلي التنظيم، بحسب 

املرصد السوري حلقوق االنسان.

واضطرت قوات سورية الدميوقراطية مرارا 
إلى تعليق هجماتها خال األسابيع األخيرة 
متهيدا خلروج احملاصرين. واتهمت التنظيم 

باستخدام املدنيني ك�«دروع بشرية«.
وواص�����ل م��ق��ات��ل��و ال��ت��ن��ظ��ي��م ال��راف��ض��ني 
ل��اس��ت��س��ام ال��ق��ت��ال ح��ت��ى ي���وم اجل��م��ع��ة. 

وحتصنوافي خ��ن��ادق وأن��ف��اق حفروها في 
الباغوز.

وأوض���ح املتحدث باسم الهجوم ف��ي دير 
ال��زور عدنان عفرين لفرانس ب��رس اجلمعة 
أن »مجموعات صغيرة م��ن داع��ش رافضة 
لاستسام تشن هجمات وقواتنا ترد عليها«. 

وأضاف »قواتنا تضغط عليها لاستسام أو 
إنهاء األمر بالقتال«.

وأفاد صحافي في فرانس برس اجلمعة أن 
مقاتلني من قوات سورية الدميوقراطية كانوا 
يتوزعون على سطوح عدد من االبنية التي ال 

تزال قائمة في الباغوز.

alwasat.com.kw

غزة في  دولة  وإعالن  الضفة  ضم  املقبلة  ترامب  خطوة  عريقات: 
ح��ذر أم��ني س��ر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفلسطينية، صائب عريقات، من اخلطوة املقبلة التي 
قد يتخذها الرئيس األميركي دونالد ترامب، بعد إعان 
القدس عاصمة إلسرائيل، وضم اجلوالن لها، مشيرا إلى 
أنه ال يستبعد أن تكون رغبة ترامب بضم الضفة الغربية 

واالعتراف بدولة في غزة حتت حكم حماس.
وأض����اف ع��ري��ق��ات ف��ي ح��دي��ث ل���إذاع���ة الرسمية 
الفلسطينية:“ أن س��ي��اس��ات ت��رام��ب جت��اه ال��ص��راع 
اإلسرائيلي الفلسطيني وجتاه املنطقة ، تغيرت جذريا 
بنسبة 100 ٪، في ظل جتاوزها لكل ق��رارات الشرعية 

الدولية“.
وقال عريقات :“إن هناك من يتساوق مع فكرة إعان 
دولة بغزة وفصلها عن اجلسم الفلسطيني، واالعتراف 
بها كدولة حتت حكم حماس“، محذرا من التماهي مع 

املخططات األميركية التصفوية.
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ليبيا  ف��ي  رعاياها  حت��ذر  أميركا 
من هجوم إرهابي وشيك

حذرت سفارة الواليات املتحدة األميركية لدى ليبيا العاملة في 
تونس، رعاياها في العاصمة الليبية طرابلس من هجوم إرهابي 

وشيك قد يستهدف مؤسسات حكومية.
وقالت السفارة األميركية عبر موقعها الرسمي »إن سفارة 
الواليات املتحدة األميركية لدي ليبيا حتذر من هجوم وشيك على 

مؤسسة وطنية حيوية في طرابلس 23 مارس 2019«.
وأضافت أن »تقارير مفتوحة املصدر تشير إلى أن منطقة مكتب 
البريد املركزي في شارع الزاوية قد مت تطويقها بعد اكتشاف عبوات 

ناسفة«.
ويقع مبنى البريد في شارع الزاوية في منطقة مكتظة بالسكان 
وسط العاصمة الليبية طرابلس ويضم املبنى املكون من عدة طوابق 
غالبية اجلهات ذات العاقة بقطاع االتصاالت مبا في ذلك شركة 

بريد ليبيا وشركة هاتف ليبيا.
وتتنازع السلطة في ليبيا حكومتان متنافستان، األولى حكومة 
الوفاق املعترف بها دوليا ومقرها طرابلس ويديرها فايز السراج 
والثانية احلكومة موازية في شرق الباد ويترأسها عبدالله الثني 

ويدعمها مجلس النواب الليبي في طبرق.

رئ���ي���س ال���������وزراء اجل�����زائ�����ري امُل��ك��ل��ف 
يفشل بتشكيل احلكومة اجلديدة

انتهت مهلة األسبوع التي حددها رئيس ال��وزراء اجلزائري 
املكلف، ن��ور الدين ب��دوي، لتشكيل احلكومة اجل��دي��دة، دون أن 

يتحقق ذلك.
وكانت املشاورات قد طالت أطرافا عديدة بحسب ما تعهد به 
”بدوي“ خال أول مؤمتر صحفي عقده مع نائبه رمطان لعمامرة، 

قبل جمعة الغضب الرابعة.
ويؤشر ذلك على فشل املشاورات السياسية لتشكيل حكومة 
تكنوقراط غير متحزبة، بعد رف��ض نقابات وازن��ة لقاء رئيس 
الوزراء املكلف ونائبه الذي انشغل الحقا بجولة ماراثونية إلى عدد 

من العواصم لشرح الوضع في باده، وكسب تأييدها.
وفّجر جزائريون موجة من السخرية بسبب مشاورات ”بدوي“ 
والتي شملت أيضا وجوها شابة لم ُيكشف عن هويتها، واعتبروها 
أط��ول م��ش��اورات تشكيل حكومة في تاريخ اجل��زائ��ر املستقلة، 
مؤكدين أن الفشل في اإلعان عن تشكيل وزاري جديد يؤكد عمق 

األزمة اجلزائرية.
وكان جزائريون قد حذروا بعضهم من اتصاالت هاتفية مجهولة 
املصدر، ألنها حتيل -في نظرهم- إلى نور الدين ب��دوي ونائبه 
رمطان لعمامرة اللذين لم يجدا صدى لدى الشارع حتى يشكا 
احلكومة، بينما القصر الرئاسي يرفض اإلقرار بالهزمية، ويتمسك 

باالستمرار في مقاومة غضب اجلماهير.
واهتدى جزائريون إلى نشر عرض خدمة منسوب ”على سبيل 
السخرية والتهكم“ إلى وكالة تشغيل حكومية، يتضمن ”مناصب 
عمل“ لشغل وظائف شاغرة في احلكومة اجلزائرية اجلديدة، 
في إحالة مباشرة على أن ”بدوي“ لم يجد من يشغل منصب 
وزير، بسبب اتساع نطاق الرفض لبقاء نظام الرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة.
إلى ذلك، نقلت وسائل إعام محلية أن نور الدين بدوي اضُطر 
إلى عقد اجتماع مع وزراء احلكومة املستقيلة، وطلب منهم مواصلة 
مهامهم بصفة ”عادية“ لتافي شغور املنصب في الدوائر الوزارية، 
رغم أن ذلك أثار استهجان قانونيني ونشطاء اعترضوا على قرارات 

وزارية صدرت بعد استقالة أحمد أويحيى من احلكومة.
ويعتبر قطاع واسع من اجلزائريني أن بادهم تسير منذ أيام 
دون حكومة، وأنه كان األجدر أن يظل رئيس الوزراء السابق أحمد 
أويحيى ُيسّير حكومة تصريف أعمال إلى حني تشكيل حكومة 
كفاءات جديدة، بينما الذي حدث هو ذهاب رئيس وزراء واستقدام 

آخر، وبقاء التشكيلة احلكومية كما هي.
ولم يغادر منصبه ال��وزاري، سوى وزير الشؤون اخلارجية 
عبد القادر مساهل،  الذي تنّحى آلّيا مبجرد تسمية غرميه رمطان 
لعمامرة نائبا لرئيس ال��وزراء، وزي��را للخارجية، وهي مفارقة 
عجيبة برأي األغلبية الرافضة لهذا الوضع املرتبك بأعلى دوائر 
صنع القرار في الباد، التي تشهد أزمة غير مسبوقة، ومتسمة 

بتعطيل العمل بالدستور.

تنظيم الشباب أعلن مسؤوليته

11 جريحًا في اعتداء استهدف مقار حكومية في مقديشو نحو 
أصيب 11 شخصا على األق��ل 
ب��ج��روح ف��ي تفجيرين أعقبهما 
ه���ج���وم اس���ت���ه���دف وزارت������ني 
صوماليتني في العاصمة مقديشو 
ال��س��ب��ت، ت��ب��ن��اه تنظيم الشباب 
االسامي املتطرف، بحسب مصادر 

أمنية وطبية.
وق��ال عبد القدير عبد الرحمن 
آدن مدير خدمة سيارات االسعاف 
)ام��ني( مبقديشو »ميكن أن يكون 
هناك ضحايا آخ���رون بالداخل، 
لكننا نقلنا حتى اآلن 11 شخصا 

مصابا في الهجوم«.
وب��ح��س��ب ال��ش��رط��ة ف��ق��د ب��دأ 
الهجوم بانفجارين قرب وزارتي 
االشغال العامة والعمل في شارع 

كبير مبقديشو.
واقتحم مسلحون املباني بعد 

االنفجارين.
وق���ال امل��س��ؤول األم��ن��ي أحمد 
آدن »أجلت قوات األمن العديد من 
املوظفني من املباني وهم ال يزالون 

بصدد مواجهة املسلحني الذين 
دخلوا بعد االنفجار«.

وتبنى تنظيم الشباب التابع 

للقاعدة االعتداء.
وفي بداية مارس قتل عشرون 
شخصا في اعتداء لتنظيم الشباب 

مبقديشو.
كما تبنى التنظيم ذات��ه اعتداء 
بسيارة مفخخة خلف أربعة قتلى 

وتسعة جرحى في 7 مارس قرب 
مطعم بالعاصمة الصومالية غير 

بعيد من القصر الرئاسي.

فتح تدعو الفصائل حلماية فلسطينيي غزة من بطش حماس
دع���ا ع��ض��و امل��ج��ل��س ال��ث��وري حل��رك��ة فتح 
واملتحدث باسمها، أسامة القواسمي، الفصائل 
الفلسطينية واملؤسسات احلقوقية في قطاع 
غزة، إلى توفير شبكة أمان حتافظ على املواطنني 
الفلسطينيني املتظاهرين سلميا من بطش قوى 

حماس وتعذيبها لهم في سجونها.
وقال ”إن حماس بأوامر مديريها وبتصرفات 
مسلحيها في قطاع غزة، وارتكابها أبشع األفعال 
بحق أبناء الشعب، وال��ذي��ن خرجوا مطالبني 
بكرامتهم وإن��ه��اء األوض���اع امل��أس��اوي��ة، التي 
أوصلتهم للجوع والقهر وال��ع��وز، قد أسقطت 

اللثام عن وجوه اللئام“.
واتهم القواسمي حماس بالعمل ألجندة غير 
وطنية، والسعي لكسب أطراف معادين للقضية 

واإلص��رار على تنفيذ املخطط املشبوه املتعلق 
بفصل ال��ق��ط��اع ع��ن ال��وط��ن وال��ق��ب��ول بصفقة 
القرن، مستدركا بالقول: ”وما الضرب والشبح 
والتعذيب ال��ذي تنتهجه بحق أبناء قطاع غزة 
إال إص��رار على ذل��ك، وتعبير جلي واض��ح عن 

نهجها“.
وأض��اف القواسمي: ”إن ما قامت به حماس 
من القمع والضرب والتعذيب والشبح وماحقة 
األطفال والنساء، واقتحام البيوت، وتكسير 
العظام، لن يرهب الشعب، وإن شعبنا كسر 
حاجز اخلوف والصمت، ولن يتحمل املهانة بعد 
اليوم“. وكانت األجهزة األمنية التابعة حلماس 
قد اعتدت على وقفة احتجاجية ضمن احلراك 
الشعبي ”بدنا نعيش“، في مدينة دي��ر البلح 

وسط قطاع غزة.
وذك��رت وكالة األنباء الرسمية الفلسطينية 
”وفا“ أن عددا من املواطنني الفلسطينيني أصيبوا 
بجراح مختلفة، عقب اعتداء أم��ن حماس على 

املشاركني في التظاهرة الشعبية السلمية.
ونقلت الوكالة عن شهود عيان أن ”عناصر 
مسلحة م��ن أم��ن حماس هاجمت الوقفة التي 
دعا لها احلراك الشعبي ”بدنا نعيش“، ما أدى 
إلصابة أكثر من عشرة مواطنني بينهم ام��رأة، 

بعد قمعهم بالهراوات والعصي والبنادق“.
ووفقا لشهود العيان، فقد مت استخدام القوة 
املفرطة ضد املشاركني في الوقفة االحتجاجية، 

ومت إطاق الرصاص احلي صوب املتظاهرين.
وأكد احلراك الشعبي ”بدنا نعيش“، في بيان 

له، استمرار فعالياته حتى يتم إلغاء الضرائب 
وحل األزم��ات االقتصادية واملعيشية الصعبة 

التي يعيشها املواطنون الفلسطينيون في غزة.
وأض���اف أن الفعاليات ستشمل تظاهرات 
سلمية ووق��ف��ات احتجاجية باإلضافة لطرق 

األواني في أوقات محددة سيتم اإلعان عنها.
وانطلق حراك ”بدنا نعيش“ في 14 مارس 
اجل���اري، كخطوة احتجاجية راف��ض��ة لفرض 
ال��ض��رائ��ب م��ن ق��ب��ل ح��ك��وم��ة ح��م��اس ب��غ��زة، 
واملطالبة بإلغائها وحتسني الظروف املعيشية، 
حيث قوبلت املسيرات السلمية باالعتداءات 
واالع��ت��ق��االت واالخ��ت��ط��اف وال��ق��م��ع، وه���و ما 
استنكرته مؤسسات دولية ومحلية حقوقية 

وطالبت بالتحقيق.

آثار االنفجار الذي استهدف وزارتني في مقديشيو

سورية الدميقراطية تعلن القضاء على »داعش«

بعد السيطرة على آخر جيوبه عند الضفاف الشرقية ل� »الفرات«

»قسد« تعلن القضاء التام على »خالفة« »داعش«

اليمن: قتلى وجرحى جراء 
اشتباكات مسلحة في عدن 

قالت مصادر محلية في العاصمة اليمنية 
املؤقتة عدن:“إن مواجهات مسلحة وقعت فجر 
أمس، بني قوات األمن وعدد من احملتجني، على 
خلفية إغ��اق الشارع الرئيس ملدينة البريقة 

غرب عدن“.
وأض��اف��ت امل��ص��ادر: “جاء احتجاج أهالي 
مدينة البريقة، وإغاقهم للشارع باحلجارة 
واإلط��ارات املشتعلة، جراء اعتقال قوات األمن 
لشخص من أبناء مدينة البريقة، يعمل موظفا 
في مستشفى مصافي عدن العام، دون معرفة 

أسباب اعتقاله“.
وتابعت املصادر: “وعند محاولة قوات األمن 
فتح الشارع، رفض احملتجون االستجابة لهم، 
لتندلع إثر ذلك مواجهات مسلحة بني اجلانبني“.

وبحسب املصادر فقد سقط عدد من القتلى 
واجلرحى في صفوف احملتجني، وحتى اللحظة 

لم يصدر أي بيان أو توضيح من ِقبل أي جهة 
رسمية يوضح حقيقة األمر، أو يشرح تفاصيل 

ما حدث.
من جهة أخرى ذكرت قناة العربية في ساعة 
مبكرة من صباح السبت إن التحالف الذي تقوده 
السعودية في اليمن شن غارات على معسكرات 
للحوثيني ف��ي العاصمة صنعاء منها قاعدة 

الديلمي اجلوية.
وكان السفير األميركي لدى اليمن قد حمل يوم 
اخلميس احلوثيني مسؤولية تعثر تنفيذ اتفاق 
سام برعاية األمم املتحدة في ميناء احلديدة 
الرئيسي وقال إن ساحهم ميثل خطرا على دول 

أخرى في املنطقة.
كما جتددت صباح أمس، املواجهات العنيفة 
بني قوات اجليش وميليشيات احلوثي املدعومة 

من إيران في جبهة مريس شمالي الضالع.

العراق.. رئيس الوزراء يطلب إقالة 
محافظ نينوى بسبب »عبارة املوت«

قدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبداملهدي، 
طلبا إلى مجلس النواب بإقالة محافظ نينوى 
نوفل ال��ع��اك��وب، بتهمة التقصير والتسبب 
بهدر امل��ال العام، فيما أعلن العاكوب وضع 
استقالته بني يدي املرجع الشيعي آية الله علي 
السيستاني، وذلك في سياق تداعيات حادثة 

”العبارة“، في مدينة املوصل.
وي���وم اخل��م��ي��س، لقي نحو 100 ع��راق��ي، 
أغلبهم من النساء واألطفال، مصرعهم بغرق 
ع��ّب��ارة ف��ي نهر دجلة مبحافظة نينوى، في 
حادثة هزت الباد، فيما واجه محافظ نينوى 
نوفل العاكوب اتهامات بالتقصير والفساد 

املالي واإلداري.
وذك��ر بيان ص��در عن رئاسة ال���وزراء، أن 
”عبد املهدي وّج��ه رسالة إلى رئيس مجلس 
النواب جاء فيها: لإهمال والتقصير الواضحني 

في أداء الواجب واملسؤولية، ووج��ود ما يدل 
من حتقيقات تثبت التسبب بهدر املال العام، 
واستغال املنصب الوظيفي، ووفق القوانني 
العراقية، نقترح عليكم إقالة محافظ نينوى 

ونائبيه“.
وف��ي ال��س��ي��اق ذات���ه، ق��دم محافظ نينوى 
اع��ت��ذاره إل��ى امل��رج��ع الشيعي آي��ة الله علي 
السيستاني بعد اإلدالء بتصريحات اعتبرت 
مسيئة، فيما أع��ل��ن وض���ع استقالته أم��ام 
املرجعية الدينية، مشيرا إلى أنه لم يكن موفقا 
ف��ي التعبير ع��ن ع��اق��ة نينوى وحكومتها 
احمللية باملرجعية العليا. وكان العاكوب قال 
في تصريح لتلفزيون محلي: ”إننا ال عاقة لنا 
مبرجعية النجف، وغير معنيني مبطالباتها 
ودعواتها، في حال طالبت باالستقالة“. وهو 

ما أثار ردود فعل متباينة وجدال.


