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انطالق محادثات جنيف لحل أزمة سوريا
دي ميستورا :اتفاق وقف النار ساهم في اإلغاثة ووقف العنف

الكرملين :الحفاظ على وحدة األراضي السورية أساسي بالنسبة لروسيا
تب ��دأ اليوم االثنين في جنيف جولة المباحثات حول
االزمة في س ��وريا برعاية االم ��م المتحدة وذلك وفقًا
للخطة الروسية االمريكية.
وأعلن المبعوث الدولي الخاص إلى س ��وريا ،س ��تيفان دي
ميس ��تورا ،أن االتفاق الروسي األمريكي لوقف النار بسوريا
بالغ األهمية وس ��اعد على إح ��راز تقدم في إيصال اإلغاثة
ووقف العنف.
وقال" :أعتقد أن االتفاقية التي حصلنا عليها في ميونيخ
بمبادرة من روسيا والواليات المتحدة كانت بالغة األهمية،
إذ مكنتن ��ا من إحراز تقدم في مجالي ��ن ،أولهما في إيصال
اإلغاثة ،حيث استطعنا مساعدة  235ألف إنسان ونخطط
إليصال المساعدات إلى عدد أكبر ،بغض النظر عن أنه ما
زالت تواجهنا بعض العقبات ،ولكننا حققنا تقدمًا ملحوظًا.
وأضاف" :أما المجال اآلخر فهو وقف العنف والذي أدى إلى تغيرات
ملحوظة في حياة الكثير من السوريين .ما زالت المشاكل قائمة وما
زال هناك خروقات ،لكننا إلى اآلن نصب اهتمامنا على الحفاظ على
وقف إطالق النار".
كما أفاد المبعوث الدولي بأن االجتماع القادم للمجموعة الدولية
لدعم سوريا سيكون في نهاية مارس أو بداية أبريل ،انطالقًا من
التطور الذي سنحققه ،والذي آمل أن يستمر ،ومن خطة وقف األعمال
القتالية".
من جانبه أكد الكرملين أن الحفاظ على وحدة أراضي سوريا يعد هدفًا
أساسيًا بالنسبة لروسيا ..وأن نظام الحكم في سوريا وتركيبة القيادة
يجب بحثها من قبل السوريين أنفسهم.
وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي:
"اليحق ألحد باستثناء السوريين أنفسهم اتخاذ قرار شرعي حول
مستقبلهم".
ً
وشدد بيسكوف قائال" :أما الحجر األساس بالنسبة لألغلبية الساحقة
من الدول ،وبالدرجة األولى بالنسبة لروسيا ،فهو الحفاظ على وحدة
أراضي سوريا" ،واعتبر أن ذلك أمر ذو أهمية حاسمة بالنسبة للمنطقة
برمتها .وأكد أن روسيا تأمل في مشاركة ممثلي الحكومة السورية
في المفاوضات التي ستنطلق اليوم االثنين برعاية األمم المتحدة.
وف��ي الوقت نفسه أك��د بيسكوف أن تبادل اآلراء ح��ول الخيارات
المحتملة للتسوية السياسية في سوريا يجري على مستوى الخبراء

المعارضة تعلن مشاركتها في محادثات جنيف
« »685بليون دوالر كلفة الحرب في سوريا
بصورة مكثفة .لكنه شدد على عدم جواز اعتبار تبادل اآلراء بين إعالن وقف النزاع في سوريا هذا العام ،فإن الكلفة االقتصادية للحرب
الخبراء كمفاوضات حول نظام الحكم المستقبلي في سوريا .وشدد ستبلغ نحو  685بليون دوالر ،أي أكثر ب�ـ 140مرة من تقديرات
ً
قائال" :ال يجوز تصوير ذلك كمفاوضات موضوعية حول هذه المسألة ،منظمات األمم المتحدة والدول المانحة لسد االحتياجات اإلنسانية
جار بمختلف داخل سوريا.
بل يدور الحديث عن تبادل اآلراء بين الخبراء ،وهو حديث ٍ
الصيغ ،وليس بمبادرة روسيا فقط وليس حول هذا الموضوع فحسب" .وأشار التقرير إلى أن الكلفة االقتصادية للحرب قد ترتفع إلى 1.3
الى ذلك أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة تريليون دوالر في حال استمرارها إلى عام 2020م.
السورية -الجمعة -أنها ستشارك في جولة المفاوضات التي تعقد وصدر التقرير عن مركز "فرونتيير إيكونوميكس" لالستشارات
اليوم االثنين في جنيف ،وذلك "بناء على التزامها بالجهود الدولية المعروف بصدقيته ،بتكليف من "وورلد فيجين" ،وأشار إلى انخفاض
لوقف نزيف الدم السوري".
الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد بنسبة  ،% 45ولفت إلى أن نتائج
وجاء في البيان :أن الهيئة ال تضع شروطًا مسبقة للمشاركة في النزاع السوري تنسحب على الدول المجاورة ،وأن األكثر تضررًا هو لبنان
الذي انخفض الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد فيه بنسبة .% 35
المفاوضات ،مشددة على ضرورة العمل وفق القرارات الدولية.
وفي سياق متصل أعلن تقرير نشرته "إس بي إس نيوز" األسترالية ،أما على الصعيد الميداني فقد نجحت الهدنة وانضمت العشرات من
أن الكلفة االقتصادية للحرب في سوريا بلغت  685بليون دوالر ،وأن التنظيمات اإلرهابية إلى الحوار وبعضها سلمت اسلحتها ،في الوقت
الذي تتعرض الجماعات اإلرهابية وداعموها لهزائم متواصلة ما يشير
متوسط األعمار تراجع في هذا البلد  15عامًا.
ً
تفاؤال" ،وفي حال إلى أن سوريا تسير نحو السالم وإنهاء الحرب.
ووفق التقرير ،فإنه بموجب "السيناريو األكثر

ألول مرة في تاريخ أمريكا

أوباما يفضح مؤامرات السعودية وإيران ضد سوريا واليمن والعراق
قال الرئيس األمريكي باراك أوباما إن "على السعودية وأردف :إن رئ �ي��س ال� ��وزراء ال�ب��ري�ط��ان��ي ديفيد المتحدة "تحترم الى حد كبير العالقة الخاصة مع
وإيران تعلم مبدأ التعايش معا والتوصل إلى سبيل كاميرون بدا "مشتت الذهن" بعد التدخل في ليبيا بريطانيا ،وذلك بعد ساعات من انتقاد الذع وجهه
أوباما الى السياسة الخارجية لكاميرون".
عام 2011م...
لتحقيق نوع من السالم".
وأض��اف أوب��ام��ا في مقابلة مع مجلة "ذا أتالنتك" وأشار أوباما إلى أن على بريطانيا أن تشارك بـ"حصة ولم تعلق رئاسة الوزراء البريطانية على تصريحات
األمريكية :أن "المنافسة بين السعوديين واإليرانيين عادلة" وتنفق  %2من إجمالي انتاجها المحلي على أوباما حيال اإلنفاق العسكري ،والتي جاءت قبل إدالء
وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن بأن حكومة
التي ساعدت في إذكاء الحروب بالوكالة والفوضى في الدفاع.
سوريا والعراق واليمن تتطلب منا أن نقول ألصدقائنا وقال الرئيس االمريكي :إن بعض حلفاء الواليات ب�لاده ستفي بالتعهد ال��ذي قطعته لحلف شمال
وكذلك لإليرانيين إنهم بحاجة للتوصل إلى طريقة المتحدة في الشرق األوسط وكذلك في أوروبا تواقون األطلسي (ناتو) العام الماضي ،والقاضي بإنفاق اثنين
لجر الواليات المتحدة الى صراعات ،بعضها ليس له في المائة من دخلها القومي على الدفاع.
فعالة للتعايش معًا".
ً
وأدت مؤامرة إسقاط نظام العقيد معمر القذافي
وانتقد الرئيس األمريكي كال من بريطانيا وفرنسا أهمية لمصالح بالده.
لسماحهما لليبيا بأن تتحول الى فوضى في أعقاب إلى ذلك قال البيت األبيض لـ«بي بي سي» :إن الواليات في ليبيا ،في أعقاب ال�ع��دوان الجوي المدعوم من
االم��م المتحدة بدعوى حماية المدنيين ،إلى فراغ
التدخل العسكري هناك.

كشفها السفير األمريكي السابق في بغداد

اتصاالت سرية بين واشنطن
وطهران لإلطاحة بصدام
كشف السفير األمريكي السابق الى العراق
زل�م��اي خليل زاد ،ع��ن اجتماعات سرية
جمعت عددًا من المسؤولين األمريكيين
مع نظرائهم في إي��ران تناولت مستقبل
العراق ما بعد صدام حسين.
وأوض � ��ح ال��دب �ل��وم��اس��ي األم��ري��ك��ي أن
االجتماعات ب��دأت قبل ال�غ��زو األمريكي
للعراق بهدف ضمان عدم تعرض القوات
األمريكية لهجوم من جانب القوات اإليرانية
خالل الحملة العسكرية التي نفذت لإلطاحة
بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وأكد خليل زاد في كتاب له تحت عنوان"
المبعوث" أن الواليات المتحدة حصلت على
وعد من طهران ،بأن يمتنع الجيش اإليراني
ع��ن إط�لاق ال�ن��ار على ال�ط��ائ��رات الحربية
األمريكية إذا دخلت إلى األج��واء اإليرانية
وه��ي ف��ي طريقها إل��ى ال��ع��راق -بحسب
صحيفة "نيويورك تايمز" األمريكية..
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انتخب وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ بالقاهرة الخميس وزير الخارية المصري السابق أحمد أبو الغيط
أمينا عاما لجامعة الدول العربية خلفا لألمين الحالي نبيل العربي الذي تنتهي واليته أول يوليو المقبل.
وشغل أبو الغيط " 74عاما" منصب وزير الخارجية خالل السنوات السبع االخيرة فى عهد الرئيس االسبق حسني مبارك.
ومنذ تأسيس جامعة الدول العربية عام  1945شغل المصريون منصب االمين العام باستثناء التونسي الشاذلي القليبي الذي
شغل المنصب عام  1979بعد نقل مقر الجامعة الى تونس احتجاجا على اتفاقات كامب ديفيد الموقعة بين مصر واسرائيل.

وأوض��ح زاد ان وزي��ر الخارجية اإليراني
الحالي ،محمد ج��واد ظريف -وال��ذي كان
يشغل آن��ذاك منصب مندوب إي��ران لدى
األم��م المتحدة _ ك��ان يقود المباحثات
التي استمرت حتى بعد سيطرة القوات
األمريكية على بغداد في أبريل من العام
2003م.

في السلطة وعدم استقرار ،مع غياب سلطة تتمتع
بالسيطرة الكاملة.
وقادت بريطانيا وفرنسا التدخل العسكري في ليبي ًا..
وفي حديثه ،أشار أوباما إلى "الخطأ الذي وقع" ،قائال:
"هناك مجال لالنتقاد ،ألنه لدي ثقة أكبر باألوروبيين،
نظرًا لقرب ليبيا من أوروبا ،ومتابعتهم للوضع فيها".

َّ
سلمها قيادي في التنظيم..

ُ
معلومات وبيانات لـ  22ألف داعشي تباع للغرب
كشفت شبكة "س��ك��اي نيوز"
التلفزيونية البريطانية أنها
حصلت على وثائق تتضمن بيانات
شخصية لـ  22ألفًا من عناصر
"داعش" تشتمل على أسمائهم
الحقيقية والحركية وعناوينهم
وأرقام هواتفهم وجنسياتهم.
ونقلت وكالة " فرانس برس"
ع��ن س��ك��اي ن��ي��وز ال��ق��ول" :إنها
حصلت ع��ل��ى ال��وث��ائ��ق م��ن أح��د
ع��ن��اص��ر "داع�����ش" ال����ذي نسخ
هذه البيانات قبل انشقاقه ،من
رئ��ي��س ش��رط��ة األم���ن ال��داخ��ل��ي
ف��ي "داع���ش" وسلمها للشبكة
اإلخبارية البريطانية ،على ذاكرة
فالش.
وأوض���ح���ت ال��ش��ب��ك��ة أن ه��ذه
ال��ب��ي��ان��ات م��ص��دره��ا اس��ت��م��ارات
�ا
ان��ض��م��ام إل���ى "داع������ش" م�لأه� وكشفت بعض ه��ذه الوثائق م��وج��ودون ف��ي أوروب����ا الغربية
التكفيريون أنفسهم الموزعون ه��وي��ات أف���راد ف��ي "داع���ش" لم والواليات المتحدة وكندا والشرق
على  51جنسية.
ي��ك��ون��وا معروفين سابقًا وهم األوسط وشمال أفريقيا.

اخبار متفرقـة

اإلعالم الفرنسي :ال قيمة لوسام
جوقة الشرف الفرنسي بعد منحها
لولي عهد السعودية

انتقدت الصحف الفرنسية منح ولي عهد السعودية وسام جوقة الشرف
الفرنسي ألنه طلب منهم ذلك..
ونقلت مجلة ( )causeheردود أفعال غاضبة على ذلك ،مشيرة إلى أن
الوسام هو أعلى جائزة من فرنسا ال ينبغي أن تخفض قيمتها بمنحها ألناس ال
يستحقون في اشارة إلى ولي العهد السعودي.
ً
وقالت المجلة نقال عن معلومات من مراسالت البريد اإللكتروني بين السفير
الفرنسي في المملكة ومستشار الرئيس الفرنسي في شؤون الشرق األوسط،
دافيد كفاش" :عزيزي دافيد ،أبعث لك مقترح توشيح األمير محمد بن نايف،
أعرف أن البعض سيتساءل حول سبب منح ولي العهد اآلن وسامًا بعد الحملة
الصحفية ضد العربية السعودية في فرنسا ،أعرف أن صورة المملكة غير
إيجابية في الصحافة".
ويتابع السفير رسالته االلكترونية:
أعتقد أن من الالزم الرد على طلب ولي العهد ،الحصول على وسام جوقة
الشرف ،في وقت يسعى فيه إلى تعزيز صورته على المستوى الدولي.
"أنا أشعر بالغضب ألنه تم منح وسام
في المقابل قال الجنرال ديديي تاوزينً :
جوقة الشرف لشخص يعدم كل يوم رجال باسم الشريعة وباسم القوانين
الدينية ،التي تطبق في هذه الدولة ..االنجازات االقتصادية ال يجب أن تلطخ
الجائزة الوطنية المميزة في فرنسا وغيرها من البلدان".
النائب جيروم المبرت :وسام جوقة الشرف هو أهم عالمة للتميز في
وقال َ
فرنسا ،يكافأ به أولئك الذين يقومون بأعمال مهمة .ومن المألوف أيضًا أن
تمنح الجائزة لألجانب ،الذين تربطهم بفرنسا عالقات مهمة .أنا ال أعرف ما
هي الخدمات التي قدمها األمير السعودي لفرنسا ولماذا يريدون تمييزه.
وأضاف :أن طلب منح وسام جوقة الشرف هو أمر مدهش ،ففرنسا وحدها
من تختار الشخص الذي سيتم منحه إياه .وإن كان هذا صحيحًا فإنه يثير
الغضب .هذه هي أعلى جائزة من فرنسا ،ال ينبغي أن نخفض قيمتها بمنحها
ألناس ال يستحقون ذلك .أنا ال أعرف ماذا فعل األمير السعودي للفوز بوسام
جوقة الشرف.
ً
وتابع قائال :إن الوسام ال يعطى ألن شخصًا ما قام بعمل جيد في وقت ما،
وفي باقي األوقات فإن سلوكه مشكوك فيه ،وفيما يتعلق بالمملكة العربية
السعودية يمكننا أن نشكرها ألنها تشتري من عندنا الكثير من التكنولوجيا
والمعدات ،وليس العسكرية فقط ،شكرًا لها ،ولكن في الواقع هناك أسئلة
أخرى يجب توجيهها للمملكة العربية السعودية ،وأنا أعتقد أن الوسام يمنح
لشخص بارز لجميع خدماته ككل.

دافع عن حزب الله

الداعية العنزي يشن هجومًا على آل سعود
ويصف سلمان بطاغية العرب
شن الداعية السعودي محمد العنزي
هجومًا عنيفًا على أسرة آل سعود ودول
الخليج التي صنفت حزب الله "منظمة
إرهابية".
واعتبر العنزي قرار مجلس التعاون
"وصمة عار على جبين الملك سلمان
وبني سعود وجميع الدول العربية في
الخليج".
وق ��ال ال�ع�ن��زي ف��ي ت�غ��ري��دة بموقع
تويتر" :ال يوجد مسلم شريف ،بل ال
يوجد إنسان شريف أيًا كان دينه يقبل بمثل هذه اإلهانة ،فالسعودية مصدر
اإلرهاب الوهابي بالعالم باتت تحدد من هو اإلرهابي".
وتابع" :يا آل سعود الغضب الشعبي والعربي واإلسالمي بسبب خيانتكم
الكبرى لقضية فلسطين وتحالفكم مع نتنياهو لن ينساها التاريخ ،السعودية
باتت شر دولة ..وقال :إن اعتقدت يا سلمان أن جميعنا نتبع مزرعة آل سعود
التكفيرية فأنت واهم ،فرجال الله هم الوعد الصادق ونصر الله سيبقى شوكة
برقابكم الى يوم الدين.
وقال العنزي :إن ظن سلمان وباقي الرعية بالخليج أننا معهم بمعركتهم ضد
حزب الله فهم (واهمون) بل مغيبون عن الواقع فنحن عشاق المقاومة مع
نصرالله أنوف الصهاينة سيمرغ أنف
نصرالله حتى الشهادة ،وكما مرغ ُالسيد
ُ
سلمان وآل سعود ..واأليام بيننا ستهزمون وستسحقون".
الجدير بالذكر أن العنزي كان يشغل منصب إم��ام مسجد ابو يوسف في
العاصمة الرياض وقد سجن عدة مرات نتيجة معارضته نظام آل سعود..

