
مجلس األمن يؤكد أن اجلوالن »أرض محتلة« 

 »اليونيسكو«: تدمر حتافظ على قسم كبير 
من آثارها وأصالتها رغم األضرار

باريس - أ.ف.پ: أعلن����ت بعثة من خبراء 
منظمة اليونيسكو انه على الرغم من »األضرار 
اجلسيمة« التي أحلقها تنظيم داعش واحلرب التي 
شهدتها مدينة تدمر االثرية وسط سورية، فإنها 

»حتافظ الى حد كبير على آثارها وأصالتها«.
وأورد بيان أصدرته املنظمة في باريس أمس، 
ان اخلبراء الذين زاروا املدينة لم »يطلعوا إال عن 
بعد على األضرار الالحقة مبعبد بل« او »األضرار 
اخلطيرة« التي حلقت بقلعة املماليك املطلة على 

املدينة، بسبب عمليات إزالة األلغام.
لكنهم اعتبروا »انه رغ����م تدمير عدد كبير 
من املواقع الرمزية، يحتفظ موقع تدمر االثري 
الى حد كبير بآثاره وأصالته«، إال انهم الحظوا 

»أضرارا جسيمة في متحف« املوقع االثري.
وأضاف البيان ان »القسم األكبر من التماثيل 
الكبي����رة والنواويس واملنحوت����ات التي تعذر 
وضعها في مكان آمن، قد حلقت بها تش����وهات 
وتعرضت للقصف وقطعت رؤوسها، وال يزال 
القسم األكبر من قطعها متناثرا على األرض«.

وأوضح التقرير ان »اليونيس����كو ستعمل 
م����ع جميع الش����ركاء التخاذ تدابي����ر احلماية 

الضرورية«.
وجاء في التقرير ان هذه اخلالصات »أولية«، 
وقد اجري����ت »غداة مهمة تقنية من اجل تقييم 

سريع ملوقع تدمر االثري العاملي«.

وأكد التقرير ان »مديرة مركز التراث العاملي 
مش����تيلد روسلر ترأست البعثة من 24 الى 26 
ابريل اجلاري. وقام خبراء اليونيسكو بزيارة 
متأنية ملتحف تدمر واملوق����ع االثري مبواكبة 

امنية من االمم املتحدة«.
وأش����ار التقرير الى »انهم ح����ددوا التدابير 
العاجل����ة لتأمني املوقع، وكذل����ك العمل البالغ 
االهمية الذي يتع����ني القيام به من اجل توثيق 
ونقل وحماية اآلثار وترميمها عندما يصبح ذلك 
ممكنا. علما بان هذا العمل الختيار وتوثيق قطع 

املنحوتات قد بدأ«.
وذكر التقرير ان »خبراء اليونيسكو زاروا 
موقع تدمر االثري وخصوصا األعمدة الكبيرة 
وعاينوا قوس النصر املدمر، والس����احة العامة 

واالثار احملطمة ملعبد بعل شمني«.
وخلص البيان الى ان »تقريرا كامال سيقدم 
الى جلن����ة التراث العاملي في دورتها االربعني« 
التي ستعقد في اسطنبول في يوليو، »من أجل 
اصدار توصيات حول تدابير احلماية التي يتعني 
اتخاذها. وسترسل اليونيسكو قريبا بعثة دولية 
من اخلبراء إلجراء عملية تدقيق اكثر تفصيال 
لوضع مختلف مواقع التراث الس����وري، ومنها 
تدمر. وسيعقد مؤمتر دولي للخبراء في برلني 
في 2 و3 يونيو حول احلفاظ على مواقع التراث 

السوري«.

عواصم - وكاالت: انتقد مجلس األمن الدولي 
في بي����ان رئيس الوزراء اإلس����رائيلي بنيامني 
نتنياهو بسبب زيارته األخيرة وعقده اجتماعا 
ملجلس وزرائه في هضبة اجلوالن السورية احملتلة 
وتصريحه باعتبار اجلوالن جزءا ال يتجزأ من 

اسرائيل وبانها لن تتخلى عنه الى االبد.
ورفض املجلس بشدة تصريحات نتنياهو، 
مؤك����دا االبقاء على تصني����ف اجلوالن على أنه 

أرض محتلة من قبل اسرائيل.
وردت وزارة خارجية االحتالل اإلسرائيلي 
في بيان، على انتقادات مجلس األمن معتبرة أنه 

يتجاهل حقيقة األوضاع في سورية. 
وتساءل البيان عن اجلهة التي من املفروض أن 
تتفاوض معها إسرائيل بشأن مستقبل اجلوالن، 
هل هي تنظيم القاعدة أم داعش أم حزب اهلل أم 
إيران والقوات الس����ورية التي قتلت اآلالف من 

األبرياء؟ وفقا ملا جاء في البيان. 
وأضاف البيان: »أنه في ضوء احلرب املشتعلة 
في سورية وانعدام األمن واالستقرار في مرتفعات 
اجلوالن فإن الدعوات املطروحة بشأن مغادرة 
القوات اإلس����رائيلية من اجل����والن تعتبر غير 
معقولة«.  وكان مجلس األمن الدولي عقد جلسة 
الليلة قبل املاضية ردا على تصريحات رئيس 

الوزراء اإلسرائيلي. 
وكان مندوب إسرائيل لدى االمم املتحدة داني 
دان����ون قال الليلة قبل املاضية إن »عقد مجلس 
األمن لهذه اجللسة هو جتاهل مطلق للواقع في 

الشرق األوسط«.
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عنه القول: »في 
الوقت الذي يذبح فيه اآلالف في سورية ويشرد 
املاليني فإن مجلس األمن يركز على إس����رائيل: 

الدولة الدميوقراطية الوحيدة في املنطقة«.

»حجاب« يدعو »أصدقاء سورية« الجتماع استثنائي الحتواء »تصعيد النظام«

معلومات متضاربة حول موعد استئناف محادثات السالم 
موسكو حتدد العاشر من مايو واألمم املتحدة تعتبره »تكهنات«

الس����وري، عبر فك احلصار 
عن املدن واملناطق احملاصرة، 
ومتكني الوكاالت اإلنسانية من 
توصيل املساعدات، واإلفراج 
عن جميع املعتقلني، ووقف 
القص����ف اجلوي  عملي����ات 
واملدفعي، وعمليات التهجير 
القسري، وفق املواد 12 و13 و14 
من قرار مجلس األمن 2254، 

الصادر في 2015. 
وأشار البيان الى أن حجاب 
أجرى خالل اليومني املاضيني 
اتصاالت مع وزراء خارجية 
الس����عودية ع����ادل اجلبير، 
وتركيا مولود جاويش أوغلو، 
وقطر محمد بن عبدالرحمن 
آل ثاني، وفرنسا جان مارك 
إيروليت، وبريطانيا فيليب 
هاموند، وأملانيا، فرانك فالتر 
شتاينماير، والنرويج بروج 

برينده.
العام  وقال: إن املنس����ق 
للهيئة نبه وزراء اخلارجية 
إلى خطورة األوضاع اإلنسانية 
ف����ي العديد م����ن احملافظات 
الس����ورية، وخاص����ة حلب 
التي ارتكب النظام وحلفاؤه 

فيها عددا من املجازر املروعة 
في األي����ام املاضية، وأكد أن 
النظ����ام وحلفائه  خروقات 
للهدنة تؤكد »سعيهم إلفشال 
العملية السياسية، والتهرب 

من استحقاقاتها«.
م����ن ناحيته، ق����ال خالد 
الس����ابق  الرئيس  خوج����ة 
الوطن����ي لقوى  لالئت����الف 
الثورة واملعارضة السورية، 
إن معارضة الواليات املتحدة 
األميركية، إلقامة مناطق آمنة 
داخل سورية، أخلت الساحة 
للمحور اإليراني - الروسي، 
وأتاحت لهما فرصة استغالل 
املوقف األميركي، للعمل على 
م����د نفوذيهما في س����ورية 

واملنطقة برمتها.
وفيما يتعلق مبحادثات 
جني����ڤ بني وف����دي النظام 
واملعارض����ة، أك����د خوج����ة 
إصرارهم على احلل السياسي، 
مبين����ا أنهم قدموا للمبعوث 
األممي خطة تتضمن رؤيتهم 
ف����ي  لالنتق����ال السياس����ي 
سورية، حسب ما نقلت عنه 

»االناضول«.
وأردف قائال: نس����تأنف 
احملادث����ات عندم����ا يأتين����ا 
النظام السوري،  جواب من 
وألن النظام يعارض االنتقال 
السياسي، فإنه من غير املنطقي 
احلديث عن احلل السياسي في 
سورية، وعلى املجتمع الدولي 
إرغام األسد على اجللوس إلى 
طاولة احملادثات، إما باستخدام 
القوة أو م����ن خالل الضغط 

الدبلوماسي. 
في غض����ون ذل����ك، دعا 
مبع����وث الصني اخلاص الى 
سورية شي شياو يان الى منح 
مباحثات جنيڤ بني االطراف 
السورية الوقت الكافي بهدف 
الوصول الى حل نهائي لألزمة 

املعقدة في سورية. 
وق����ال يان ف����ي تصريح 
للصحافيني عقب لقائه مساعد 
وزير اخلارجية االيراني حسني 
امير عبداللهيان في طهران ان 
»تقرير مصير سورية وتغيير 
دس����تورها وانتخاب رئيس 
اجلمهورية امر مرهون بإرادة 

الشعب السوري«.

وقال بيان صادر عن الهيئة 
العليا للمفاوضات، أوردته 
»األناضول«، إنه »على ضوء 
املج����ازر املروعة والتصعيد 
العسكري للنظام وحلفائه، 
يدعو حجاب إلى عقد اجتماع 
استثنائي في باريس، ملجموعة 
أصدقاء سورية، بهدف احتواء 
األزمة، ووق����ف العدوان عن 

الشعب السوري«.
وطالب حجاب، بحس����ب 
البيان ذاته»أصدقاء سورية«، 
بالضغط على »نظام بش����ار 
األس����د« وحلفائه، لاللتزام 
بالقرارات األممي����ة، ووقف 
االنتهاكات اجلس����يمة بحق 

الشعب السوري.
ويقصد حجاب في دعوته 
ما يسمى ب� »مجموعة الدعم 
الدولي لس����ورية« وتعرف 
اختصار ب� »ISSG« وتتشكل 
من عدة دول بينها الواليات 
املتحدة األميركية، وروسيا، 
وبريطانيا، وفرنسا، وأملانيا، 
وتركيا، والسعودية، وقطر. 
ودعا املجتمع الدولي للعمل 
من أجل وقف معاناة الشعب 

عواصم - وكاالت: رفضت 
األمم املتحدة وكذلك املعارضة 
السورية، حتديد املوعد اجلديد 
الستئناف مفاوضات السالم 
في العاش����ر من مايو املقبل 

في جنيڤ. 
اإلعالن الروسي جاء عبر 
وزي����ر اخلارجية س����يرغي 
الڤ����روڤ ونائب����ه ميخائيل 
بوغدانوف، فقد أكد الڤروڤ 
أن املوع����د اجلديد هو في 10 
مايو، عازيا للقوات الروسية 
الفضل في خلق أجواء مناسبة 

إلطالق هذه املفاوضات.
بدوره، أعلن نائب وزير 
اخلارجية الروسي بوغدانوف، 
أن املفاوضات ستستأنف في 
ذلك املوعد، مؤكدا أن مبعوث 
األمم املتحدة اخلاص لسورية 
الذي  ستافان دميستورا هو 

أعلن ذلك.
غير أن رويترز نقلت عن 
متحدثة باسم دميستورا أكدت 
أنه لم يتحدد املوعد بعد، وأن 
احلديث عن العاشر من مايو 

مجرد تكهنات. 
بدورها، رفضت املعارضة 
الس����ورية على هذا اإلعالن 
املنفرد، مؤكدة أن األمم املتحدة 
هي املخول����ة لتحديد موعد 

استئناف احملادثات.
وقال جورج صبرا عضو 
العلي����ا للمفاوضات  الهيئة 
أنها لن  املعارضة لرويترز، 
تشارك في احملادثات إلى أن 
تنفذ مطالبها. وأضاف صبرا ما 
لم يتم إجراءات حقيقية على 
األرض وفي الداخل السوري 
العليا  الهيئة  س����يبقى وفد 
للمفاوضات معلقا مشاركته 

باملفاوضات.
ويكافح دميستورا ملواصلة 
املفاوضات بعد أن انسحبت 
الهيئة العليا، حيث قدم امام 
مجلس األمن أمس استعراضا 

ملا اجنز في هذه اجلولة.
من جهته، دعا املنس����ق 
العام للهيئة رياض حجاب، 
»مجموعة أصدقاء سورية«، 
إلى عقد اجتماع استثنائي في 
الفرنسية باريس،  العاصمة 
الحتواء التصعيد العسكري 

للنظام، وحلفائه.

)ا.پ( سيدة سورية تضع ساقني اصطناعيتني لنجلها  في عيادة  مبدينة ريحانلي التركية حيث يراجعها مئات السوريني اسبوعيا للحصول على اطراف اصطناعية          

 روسيا تطلب من مجلس األمن تصنيف 
»أحرار الشام« و»جيش اإلسالم« إرهابيني

موسكو - وكاالت: طلبت موسكو من 
مجل����س االمن الدول����ي تصنيف فصيلي 
»احرار الشام« و»جيش االسالم« السوريني 
املعارضني اللذين يشاركان في مفاوضات 

جنيڤ للسالم »ارهابيني«.
واعلن السفير الروسي في االمم املتحدة 
فيتالي تشوركني في بيان أن بالده طلبت من 
جلنة مكافحة االرهاب أن تدرج مجموعتي 
»احرار الشام« و»جيش االسالم« املقاتلتني 

في الئحتها للمنظمات االرهابية.
واك����د تش����وركني في البي����ان انه رفع 
هذا الطل����ب »ألن هاتني املجموعتني اللتني 
تقاتالن في سورية، مرتبطتان ارتباطا وثيقا 
باملنظمات االرهابية، السيما منها تنظيمي 

داعش والقاعدة« على حد قوله.
و»جي����ش االس����الم« حركة اس����المية 
مقاتلة، ويعتبر اهم فصيل معارض مسلح 
في الغوطة الش����رقية في ريف العاصمة 

السورية. واختير محمد علوش، احد قادة 
»جيش االسالم« السياسيني، كبير املفاوضني 
في وفد الهيئة العليا للمفاوضات املمثلة 
للمعارضة السورية. وشاركت الهيئة العليا 
للمفاوضات في جولة احملادثات التي تنظمها 
االمم املتحدة في جنيڤ والهادفة الى ايجاد 
حل لألزمة السورية، بصفتها املمثل الرئيسي 
للمعارضة. من جهة أخرى، اتهمت روسيا 
بريطانيا بحماية »إرهابيني ميولون تنظيم 
داعش« في العراق وسورية. وأضافت ماريا 
زاخاروفا املتحدثة باسم اخلارجية الروسية 
في إفادة صحافي����ة أمس ان تقرير مكتب 
وزارة اخلارجية البريطانية عن سجل حقوق 
اإلنسان في روسيا مبنزلة تدخل في الشؤون 
الداخلية وبعيد عن الواقع وليس موضوعيا. 
وتابعت أن على لندن التعامل مع مشاكلها 
اخلاصة مثل جرائم احلرب املزعومة التي 

ارتكبها جنود بريطانيون في العراق.

 الجئ سوري يحمل الشعلة األوملبية 
في اليونان لإلضاءة على معاناة الالجئني

رويترز: حمل سباح سوري فقد إحدى ساقيه 
الشعلة األوملبية وسط مخيم لالجئني في العاصمة 
اليونانية إللقاء الضوء على معاناة مليون شخص 
معظمهم من سورية فروا من ديارهم إلى أوروبا 

منذ العام املاضي.
وكانت اليونان الطريق الرئيس����ي للعبور 
إلى أوروبا ألكثر من مليون الجئ ومهاجر من 
الدول التي متزقها الصراعات وتعاني من الفقر 

في شرق آسيا وفي أفريقيا.
ومنح إبراهيم احلسني حق اللجوء في اليونان 
بعد أن عبر بحر إيجة من تركيا على منت قارب 
مطاطي في ع����ام 2014. وكان قد فقد جزءا من 

ساقه في انفجار بسورية.
وحمل احلسني الشعلة وسط مجموعة كبيرة 
من الصحافيني في مخيم اليوناس الذي يؤوي 

نحو 1500 الجئ.

وقال »أوصل رسالة لكل شخص مهاجر من 
بلده لدولة أوروبية...ال تقعد في الكامب يطلع 
يعمل شيء.« وس����ينافس ما يصل إلى عشرة 
الجئني في األلعاب األوملبية في أغسطس ضمن 
فريق لالجئني اختارته اللجنة األوملبية الدولية 

ومتوله إيران.
وقال س����بيروس كابرالوس رئيس اللجنة 
األوملبية اليونانية »بالنس����بة لنا فإن مبادرة 
إحضار الشعلة إلى هنا في املخيم تعني التضامن 
من جانب الرياضيني مع من فقدوا ديارهم بسبب 
احلرب ويحاولون إيجاد حياة أفضل في بلدنا 
أو في أماكن أخرى«. ويوم اخلميس املاضي مت 
إيقاد الشعلة األوملبية للدورة املقبلة التي تقام 
ف����ي ريو دي جانيرو ف����ي البرازيل في أوملبيا 
اليونانية مهد األلعاب األوملبية لتبدأ رحلة عبر 

البالد تستمر ستة أيام.
الالجئ السوري ابراهيم احلسني يحمل الشعلة االوملبية في مخيم 
اليوناس باليونان                                                  )ا.ف.پ(

املعارضة تتمسك 
باملقاطعة ما لم 

تشهد اجراءات 
ملموسة على 

األرض
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من قلب الكويت إلى السوريين في كل العالمسورية
 صفحة خاصة تعنى بأخبار سورية األم وهموم وقضايا

أبنائها المقيمين على أرض الخير والعطاء
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بيروت- أ.ف.پ: ينعى سكان مدينة حلب 
الهدنة املعمول بها منذ شهرين في ظل 
تصعيد عسكري أودى خالل االسبوع 
األخير بعشرات املدنيني، فيما تتمسك 

القوى الدولية الراعية التفاق وقف 
األعمال القتالية به وتبذل جهودا مكثفة 

إلحيائه.
ويقول ابو محمد )40 عاما( لوكالة فرانس 
برس »ال اعلم عن أي هدنة يتحدثون. ال 
توجد هدنة هنا، القذائف والصواريخ ال 

تتوقف وكأننا في احلرب العاملية«.
ويضيف ابو محمد، وهو من سكان حي 
الكالسة في اجلزء الشرقي: »رمبا الهدنة 
مستمرة بني اميركا وروسيا ولكن ليس 

بني املعارضة والنظام«. في اشارة الى 
موسكو وواشنطن عرابتا االتفاق الذي 

بدأ في 27 فبراير، واستقبله سكان املدينة 
املقسومة بني احياء غربية حتت سيطرة 
القوات النظامية السورية وشرقية حتت 

سيطرة فصائل املعارضة بارتياح، فخرج 
األطفال الى الشارع بعدما سجنوا طويال 
في مالجئ حتت األرض وداخل املنازل، 

وقصدت العائالت املنتزهات.
لكن الهدوء الذي شهدته املدينة لم 

يستمر طويال. وقد شهدت اعمال العنف 
تصعيدا متزايدا وصل خالل األيام 

األخيرة الى قصف شبه يومي أوقع 
اكثر من مائة قتيل بني املدنيني منذ يوم 
اجلمعة، باالضافة الى عشرات اجلرحى. 

وتستهدف الطائرات احلربية التابعة 
لقوات النظام األحياء الشرقية فترد 

األخيرة بقصف األحياء الغربية بالقذائف.
ويقول مدير »هيئة الطبابة الشرعية« في 

األحياء الشرقية محمد كحيل »روسيا 
وأميركا واملجتمع الدولي يعتبرون ان 

الهدنة ما زالت سارية، وهذا االمر مخالف 
للواقع«. ويضيف »يسقط قتلى بشكل 
يومي نتيجة القصف بالطيران احلربي 

والقذائف املدفعية والصواريخ، وأغلبيتهم 
من املدنيني«.

ويتساءل »أين هي الهدنة؟«.
ويجزم محمد سندة الذي يعمل في مقهى 
لالنترنت ان »املجازر األخيرة خالل االيام 

املاضية تؤكد أن الهدنة انهارت بشكل 
كامل.. والغريب ان املجتمع الدولي اليزال 

مصرا على وجودها«.
ويعبر مسؤولون روس واميركيون وفي 

االمم املتحدة باستمرار عن »قلق بالغ« 
نتيجة »االنتهاكات« التي تتعرض لها 

الهدنة، لكنهم يؤكدون على استمرارها.
ويقول املتحدث باسم وزارة اخلارجية 

األميركية مارك تونر لوكالة فرانس برس 
»لسنا جاهزين إلعالن وفاة الهدنة«، 
مضيفا »نعتقد ان الهدنة خارج حلب 

التزال متماسكة«.
ويتابع »نعترف بأن هناك حوادث متعددة 

في مدينة حلب ومحيطها تثير قلقنا، 
ولذلك نسعى الى التنسيق مع الروس 

ومع أعضاء آخرين من املجموعة الدولية 
لدعم سورية، كما نحاول ابالغ األطراف 

املعنية بأن عليها ان توقف ذلك«.
ويرى الروس بدورهم ان اتفاق وقف 

اطالق النار اليزال متماسكا في أغلبية 
احملافظات السورية.

وقالت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية 
الروسية ماريا زاخاروفا أمس ان »الوضع 
على األرض كما املسار السياسي يثيران 
القلق الشديد«، مضيفة ان »وقف اطالق 

النار اليزال متماسكا لكنه يواجه حتديات 
بشكل شبه يومي«.

ويرى محللون انه ال ميكن ملوسكو 
وواشنطن نعي اتفاق توصلتا اليه قبل 

شهرين.
ويقول اخلبير في الشؤون السورية توما 

بييريه من جامعة ادنبرة انه ال ميكن 
للواليات املتحدة وروسيا اعالن نهاية 

الهدنة كونهما الدولتني الراعيتني لها 
ويريدان استمرارها، لذا فهما حتافظان 
على »الوهم بان الهدنة التزال سارية«.

ويضيف »األميركيون يجارون الرواية 
الروسية بأنه ما من خرق لوقف إطالق 

النار، باعتبار انه يتم استهداف جبهة 
النصرة غير املشمولة بالهدنة«. 

وبحسب بييريه، يحاول األميركيون 
بشدة احلفاظ على العملية السياسية وهم 

»مستعدون إلنكار حقيقة انهيار وقف 
إطالق النار« من اجل ذلك.

وفي األحياء الغربية حللب، يرد سعد عليا 
)27 عاما( بغضب لدى سؤاله عن الهدنة، 
»هدنة؟ انها كلمة مستفزة لسكان حلب 
ألنهم لم يتذوقوا طعمها، وال أعتقد أن 
أحدا من املتصارعني في حلب يريدها. 

اجلميع قتلة واجلميع يقتلنا«.
ويتساءل الشاب الذي يعمل سائق أجرة 
بانفعال »ما قيمة الهدنة إذا كان القصف 

يوميا على مناطقنا وسيارات اإلسعاف ال 
تهدأ؟«، مضيفا »اذا كانت هذه هي الهدنة 

فنرجوكم أن تعيدونا الى احلرب«.

تقرير إخباري

 سكان حلب ينعون الهدنة.. 
وواشنطن وموسكو متمسكتان باستمرارها »الوهمي«

إسرائيل تتساءل عن اجلهة املفترض التفاوض معها حوله 


