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يـــــريــــــدون لــــــكن نــــــحـن ويـــــا
حلــــســـرتـــنـــا ال شـيء لـــديـــنـــا"
مضيفة "ثـمّة أشخاص لم يتغير
عـليـهم شيء في احلصـار بيـنما

آخرون ماتوا" جرائه.
وتـتـحـدث عـائشـة عـبـد الـعـظيم
زوجــة أخ نـور في الـثالثــيـنـات
من عمرها بينـما تصرخ ابنتها
قـربها "ثـمة الـكثيـر من العائالت
في الـداخـل أنـشـأنــا خـيــمـاً من

البطانيات وأقمنا فيها"
ومـع عــدم تـــوفـــر "الــكـــثـــيــر من
احلــاجــيــات" تـــوضح عــائــشــة
"فقـط من لديه األمـوال قادر على
الــشـراء أمــا نـحـن فـيــوم نـأكل

وآخر ال".
وعــلى وقع الــتـقــدم الــعـســكـري
ــوقـراطـيـة لـقـوات ســوريـا الـد
بــــدعم مـن الـــتــــحـــالـف الـــدولي
بـــقــيـــادة واشـــنــطـن فــرّ نـــحــو
خمـس ألف شخص غالـبيتهم
من الـنـسـاء واألطفـال من جـيب
الــــتـــــنـــــظـــــيم مـــــنـــــذ كـــــانــــون
ـرصد األول/ديسـمـبـر بحـسب ا

السوري حلقوق اإلنسان.
بــخالف نــور وعـــائــشــة تــصــر
إسراء ( 37عاماً) من بغداد على
أن الـوضع "كــان جـيــداً ولـديــنـا
طـعــام". لـكـنـهـا رغم ذلك بـادرت
إلى اخلروج فور سـماعها دعوة
مــقــاتــلي الــتــنــظــيم لــلــراغــبـ

غادرة. با
وسـرعان مـا تناقض تـصريـحها
عن تـوفـر الـطـعـام بـعـدمـا يـعـلو
صـــراخ إبن أخـــتـــهـــا الــرضـــيع
والــهــزيل الـبــنـيــة. وتـقــول "هـو
مـــريض جـــداً بــســـبب اجلــوع..
وصـف له الـطـبـيب حــلـيب بـقـر
ولــكن ال بـقـر لــديـنـا" في اجلـيب
احملــــاصــــر. وبــــعــــد انــــتــــظـــار
لساعـات تشقّ شـاحنـة طريـقها
إلى نقطـة الفرز. يركض عدد من
النـسوة باجتـاههـا مع أطفـالهن
ويـبـدأن الـصـعـود إليـهـا خـشـية
من قــضــاء لـيــلـتــهن في الــعـراء

وسط الصحراء.
حتمل أسـمهـان في الـثالثيـنات
مـن الــعــمـــر كــيس خـــبــز بــيــد
وعلـبـة حلـيب وكـيس حفـاضات
بيدها األخرى. حتاول أن تلحق

بالشاحنة قبل انطالقها.
وتقول العـراقية وهي أم لثالثة
أطـفـال بـعـبـارة مـقـتـضـبـة "كان
هــنــاك جــوع نــعم لــكــنــنــا كــنـا

ا نقوم به". مقتنع 

ـئــات من األشـخـاص الــثالثـاء ا
من نــســاء ورجـال وأطــفــال إلى
نـقـطة الـفـرز الـواقعـة عـلى بـعد
عـــشــريـن كـــيــلـــومـــتـــراً شـــمــال

الباغوز.
نقبات ويروي عدد من النساء ا
ويـــرتـــدين قـــفـــازات ســـوداء أن
سـيـارة تــابـعـة لـ"احلــسـبـة" أي
شــرطــة الــتــنــظــيم جتــولت في
ـــنــطــقــة احملـــاصــرة وأبــلــغت ا
حتـديـداً الـعـائالت واجلرحى أنّ
لــهم حــريـة اخلــيـار بــالـبــقـاء أم
اخلروج الى نـقاط قـوات سوريا

وقراطية. الد
وتـقــول نـور غـروش ( 20عــامـاً)
بـينمـا تفـترش األرض مع زوجة
شــقــيـقــهــا وإلى جــانـبــهــا طـفل
تكفلت بتربيته بعد مقتل والديه
ـقــاتـلـون مـوجـودون مـؤخـراً "ا

في كل مكان".
WHÝU½ W eŠ«

ـتـحـدرة من وتــضـيف الـشـابـة ا
محـافظ احلـسـكة (شـمـال شرق)
ــــشـــون في لــــفـــرانـس بـــرس "
الـشـوارع بـأسـلـحـتـهم وجـعـبهم

وأحزمتهم الناسفة".
وال يـزال الـكـثـيـر من الـسـوريـ
والعراقي واألجانب موجودين
داخـل اجلــــيـب احملــــاصــــر وفق
شــهـــادات اخلــارجــ حـــديــثــاً.
ويــبـــدو أن األجـــانب مـــنـــهم أو
ـــهــاجــريـن" كــمـــا يــســمـــيــهم "ا
الـتـنظـيم يـتـمتـعـون بـحظ أوفر
من ســـواهـم بـــســـبب قـــدراتـــهم

ادية. ا
وتــوضـح نــور "هـــنــاك أنـــصــار
ومـــهــــاجـــرون.. يـــشـــتـــرون مـــا

يــقــاتل يــومــاً مــعــهم رغم أنــهم
"يــعـيــشــون مـعــنـا فـي مـســاحـة

." صغيرة جداً
ولم يـعـد لـدى مـقـاتـلي الـتـنـظيم
وفق أحـمـد "مـقـومـات لـلـقـتـال".
ويسـأل "لم يعـد هـناك من طـعام
فـكـيف تــقـاتل? الـسـالح يـحـتـاج

إلى قوة حلمله".
W³F  ·Ëdþ

عـلى غرار الـعديـد من اخلارج
مـــؤخـــراً يــــشـــيـــر أحــــمـــد إلى
عـيشـية الـصعـبة في الظـروف ا
واد الغذائية الباغوز مع ندرة ا
وميـاه الشـرب وسـواها. ويـقول
إنه قـرر اخلروج مع عائـلته ألنه
"لم يــبق لــديّ عــمل في الــداخل
فالـوضع سيء جداً وكنـا نشرب

مياهاً متسخة".
وأجــــــــلـت قــــــــوات ســــــــوريــــــــا
ـوقراطية مـنذ أسبوع أربع الد
دفـعـات من الـبـاغـوز غـالـبـيـتهم
من النساء واألطفال من عائالت
مـــقــاتـــلي الـــتـــنـــظـــيم. ويـــقــول
قــــيـــاديــــون في صـــفــــوف هـــذه
الـقـوات إنـهم يـنتـظـرون انـتـهاء
عـمليـة اإلجالء لشن هـجوم على
جيب التنظيم احملاصر في حال
. تبق قاتل ا عدم استسالم ا
ولم يبق لـلـتنـظيم الـذي سيـطر
في الـــعــام  2014عـــلى مـــنــاطق
واســعــة فـي ســوريـــا والــعــراق
اجملاور كـانت مساحتـها تعادل
ـنـازل بــريـطـانـيـاً إال عـدداً من ا
الـسـكـنــيـة في الـبـاغـوز وخـيـمـاً
يـقـيم فـيـهـا مـقـاتـلوه إلـى جانب

. دني ا
وأقــلت نـــحــو ثالثـــ شــاحــنــة

{ الـبـاغـوز (ســـــوريـا)(أ ف ب)
- ينـقسم مـقـاتلـو تنـظيم داعش
احملــــــاصـــــــرون داخل اجلـــــــيب
األخــيـــر في شــرق ســوريــا بــ
ـوت راغــبــ بــالـقــتــال حــتى ا
دفــاعـــاً عن "اخلالفـــة" وآخــرين
يلون إلى خيار االستسالم أو
مـــحــاولـــة الـــفــرار مـن مــصـــيــر

محتوم.
وتــــــــرجّـح قــــــــوات ســــــــوريــــــــا
ـئات من وقـراطيـة وجود ا الـد
ـقاتـلـ احملاصـرين في نصف ا
كــيـــلــومـــتــر مـــربع داخل بـــلــدة
الـبـاغــوز بـاإلضــافـة إلى أعـداد
ــدنــيـ عــلى رغم كــبـيــرة من ا
اجالء أكــــثـــر من تــــســـعـــة آالف
شـــخص في غـــضــون أســـبــوع
غـــــالـــــبــــــيـــــتـــــهـم مـن عـــــائالت

. اجلهادي
فـي نــقــطـــة الــفــرز اخملـــصــصــة
لتفتـيش اخلارج من الباغوز
يشكـك أحمد اجلورة ( 32عاماً)
وهــو مـن بــ قــلــة من الــرجــال
ســـــــمــــــحـت قـــــــوات ســــــوريــــــا
ـوقـراطـية لـوسـائل االعالم الـد
بـــالـــتـــحـــدث إلـــيـــهم  فـي قــدرة
مـقاتـلي الـتنـظـيم علـى الصـمود

لفترة طويلة.
ويـقـول أحـمـد ( 32عــامـاً) وهـو
يـــجــلـس عــلى األرض مـــرتـــديــاً
عــبــاءة من اجلــوخ ويــلفّ رأسه
بـشـال بـني الـلـون ان "هـنـاك من
يــــريــــد الـــــقــــتــــال وآخــــرون ال
يــــريــــدون ومــــنـــهـم من يــــريـــد

الفرار".
ـــتـــحـــدر من ويـــدّعـي الــشـــاب ا
مـحـافـظة حـمص (وسط) أنّه لم
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يــعـلن صـنـدوق الـضـمـان الـصـحي
في وزارة الــداخـــلــيــة عن تـــمــديــد
ــنـــاقــصــة الـــعــامــة تــاريخ غـــلق ا
واخلــاصــة بـ (عــقــد شــراء خــدمــة
ـشـتـركي صنـدوق الـضـمان طـبيـة 
ــــــدرجـــــة ضــــــمن الــــــصـــــحـي) وا
تـخـصـيـصـات سـنـة ٢٠١٩ وبـنفس
ـنـصـوص ـتـطـلـبـات ا الـشـروط وا
ـدة ــنـاقــصــة  عــلـيــهــا في اعالن ا
سـبـعـة ايـام لـيـكـون يـوم اخلـمـيس
ــــصـــادف ٢٠١٩/٣/٧ الــــســـاعـــة ا
الـــثـــانـــيـــة ظـــهـــرا هــو يـــوم غـــلق
ـنـاقـصـة وسـيـتم فـتح الـعـطاءات ا
بشكل علني امام مقدمي العطاءات
ـنـاقـصة واذا في نـفس يـوم غـلق ا
صـادف يـوم الـفـتح عـطـلـة رسـمـيـة
فــيـــؤجـل الى الـــيـــوم الــذي يـــلـــيه
ه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقد
نـاقصة ويـتحمل بـعد موعـد غلق ا
ــنـاقــصـة اجـور من تـرسـو عــلـيه ا

النشر واالعالن.


