
عربية وعاملية
الثالثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢

19

روسيا: تخّلي أوكرانيا عن االنضمام لـ «الناتو» سيساعد في حل األزمة الراهنة
عواصم ـ وكاالت: أعلنت 
روســيا أن هنــاك «فرصا» 
حلل األزمــة األوكرانية من 
خالل القنوات الديبلوماسية، 
وقال وزير خارجيتها سيرغي 
الڤروڤ خالل لقاء مع الرئيس 
ڤالدمييــر بوتــني بــث عبر 
الرســمي أمس  التلفزيــون 
«هل هنــاك فرصة للتوصل 
إلى اتفاق مع شركائنا حول 
القضايا الرئيسية أم أن هذه 
محاولة جلرنا إلى مفاوضات 

غير متناهية؟».
وأضــاف «بصفتي وزير 
خارجية يجــب أن أقول إن 
هنــاك دائمــا فرصــة حلــل 
املشــكالت التي حتتاج إلى 

حل».
وتابــع أن فرص احلوار 
«لم تستنفد (لكن) يجب أال 
تستمر إلى أجل غير مسمى»، 
إلــى أن موســكو  مشــيرا 
«مســتعدة لالســتماع إلــى 
املقترحات املضادة اجلادة»، 
وحتى «ملواصلة وتوسيع» 

تلك الفرص.
وقــال الڤــروڤ لبوتــني 
إن الواليــات املتحدة قدمت 
مقترحات ملموسة خلفض 
املخاطر العسكرية، لكنه قال 
إن الردود الواردة من االحتاد 
األوروبــي وحلــف شــمال 

األطلسي لم تكن مرضية.
النواب  ويخطط مجلس 
الروســي (الدومــا) إلعــداد 
مسودتني لقرار يحث الرئيس 
بوتني على االعتراف باستقالل 
جمهوريات دونباس املعلنة 
من جانــب واحد بأوكرانيا، 
حيث يتم بحثهما في جلسة 
عامة للمجلس، حسبما ذكرت 
وكالــة «إنترفاكس» لألنباء 

نقال عن مصدر مطلع.
«مــن  املصــدر  وأفــاد 
املتوقــع أن يقــدم مجلــس 
لقــرار،  الدومــا مســودتني 
والذي سيحث الرئيس على 
االعتراف جمهورية دونيتسك 
لوهانســك  وجمهوريــة 
الشــعبيتني، للنظــر فيهما 
في االجتمــاع العام ملجلس 

الدوما» اليوم.
في ســياق متصل، أعلن 
املتحــدث الصحفــي باســم 
«الكرملني» دميتري بيسكوف 
أن تخلي أوكرانيا عن فكرة 
االنضمام إلى حلف شــمال 
االطلسي (الناتو) من شأنه 
أن يســاعد فــي التفــاوض 
بشــأن الضمانــات األمنية، 
التــي طالبــت روســيا بها، 
مشــيرا إلى ان العالقات بني 
موسكو وواشنطن وصلت 
إلى «احلضيض» على الرغم 
من تزايــد احلــوار الثنائي 

مؤخرا.
وقــال بيســكوف ـ فــي 
تصريــح امــس ـ إن رفض 
أوكرانيــا بشــكل رســمي 
إلــى  ملوضــوع االنضمــام 
احللف سيساعد في صياغة 
رد ملمــوس علــى مخاوف 

روسيا األمنية.
وتابــع «مــن دون شــك 
سيســاعد الرفض املســجل 
بشــكل رســمي مــن جانب 
أوكرانيا لفكرة االنضمام إلى 
«الناتو» في دفع املفاوضات 
قدما، بالطبع هذه خطوة من 
شأنها أن تسهم بشكل كبير 
في صياغــة رد أكثر جدوى 

على املخاوف الروسية».
جاء ذلــك بعدمــا صرح 
فــي  األوكرانــي  الســفير 
بريطانيا فادمي بريستايكو، 

واحلفاظ على حياة الناس».
لكــن وزارة اخلارجيــة 
األوكرانيــة نفت نية كييڤ 
التخلي عن طلب العضوية 
فــي «الناتو»، مشــيرة إلى 
أن هــذا املطلــب موجود في 

الدستور األوكراني.

هو أننا لسنا أعضاء حاليا، 
ولذلــك ينبغــي أن نبحــث 
عن شــيء آخر مثل اتفاقات 
ثنائية مــع اململكة املتحدة، 

أو الواليات املتحدة».
وتابع «لذلك، باإلضافة إلى 
حلف األطلسي، نحن نسعى 

املخابــرات  وذكــرت 
األوكرانية في بيان، أوردته 
أنبــاء «يوكرنفورم»  وكالة 
امــس، «يهدف  األوكرانيــة 
هذا الضغــط اإلعالمي لبث 
الذعر في املجتمع األوكراني، 
وتقويــض الثقة فــي قدرة 

وفــي وقت الحــق، وردا 
على سؤال مرة أخرى عما إذا 
كانت أوكرانيا ستغير موقفها 
بشأن مساعي االنضمام إلى 
حلف األطلسي، قال السفير 

بريستايكو «ال».
وأضاف «ما نتحدث عنه 

إلى ترتيبات أخرى تســمح 
لنا بتجاوز احملنة احلالية».
مــن جانبه، حــذر جهاز 
األمــن فــي أوكرانيــا من أن 
البالد تواجه محاوالت إلثارة 
الذعر بشكل منهجي وترويج 

املعلومات الكاذبة املضللة.

الدولة على حماية مواطنيها، 
وتقويض وحدتنــا»، داعيا 
اجلميع «عدم االجنراف وراء 

االستفزازات».
وفي الغضون، قال وزير 
الدفاع األوكراني أوليكســي 
ريزنيكوف أنه أجرى مكاملة 
هاتفية «إيجابية» مع نظيره 
البيالروسي وسط مخاوف 
مــن غزو روســي ألوكرانيا 
خصوصا عبر بيالروســيا 

حليفة موسكو.
الوزيــر األوكراني  وقال 
«أرى فيها (املكاملة الهاتفية) 
إشارة إيجابية وخطوة أولى 
نحو تعــاون مثمــر»، فيما 
جتــري بيالروســيا حاليــا 
تدريبات عسكرية مشتركة 
مــع روســيا قــرب احلدود 

األوكرانية.
أوروبيــا، قال مســؤول 
باالحتاد األوروبي إن االحتاد 
يعد عدة خطــوات ردا على 
أي حتركات أخرى من جانب 
روســيا لزعزعة اســتقرار 
أوكرانيا، لكن التكتل ال يعلم 
بالضبط ما الذي تخطط له 

موسكو.
أن  املســؤول  وأضــاف 
احملادثــات األميركيــة مــع 
روسيا «لم تسفر عن الكثير 
من التقدم» لكن قنوات احلوار 
مع الرئيس ڤالدميير بوتني 
التزال مفتوحة عبر زعيمي 

أملانيا وفرنسا.
كما أكد وزراء مالية دول 
مجموعة الســبع اســتعداد 
بالدهــم لفــرض عقوبــات 
ذات  وماليــة  اقتصاديــة 
«عواقب هائلة وفورية على 
االقتصــاد الروســي» خالل 
«مهلــة قصيــرة جــدا» في 
حال شــن هجوم عســكري 

على أوكرانيا.
من جهتــه، دعــا رئيس 
البريطـــــاني  الـــــوزراء 
الرئيس  بوريس جونسون 
الروســي إلــى التراجع عن 
«شــفير الهاوية» في األزمة 
األوكرانية، معتبرا أن الوضع 
«خطر جدا جدا» في ظل خطر 
تعــرض أوكرانيــا الجتياح 

روسي.
وقــال جونســون فــي 
القنــوات  بثتــه  تصريــح 
البريطانية إن  التلفزيونية 
«الوضــع خطيــر جــدا جدا 
وصعــب، نحن على شــفير 
الهاويــة، لكن اليــزال هناك 
متسع من الوقت أمام الرئيس 

بوتني لكي يتراجع».
وأضــاف «ندعو اجلميع 
إلى احلوار لتفادي ما قد يكون 

خطأ كارثيا».
إلى ذلــك، هبطت طائرة 
أملانيــة حتمــل  عســكرية 
تعزيزات من اجلنود في مطار 
كاوناس فــي ليتوانيا امس 
في أولــى العمليات املزمعة 
لنشــر قوات من دول حلف 

شمال األطلسي.
وقــال متحــدث باســم 
التابعــة  القتــال  مجموعــة 
للحلــف إن طائرة من طراز 
«إيــه ٤٠٠ إم» حملــت نحو 
٧٠ جنديــا في طليعة قوات 
يتوقــع أن يصل قوامها إلى 
٣٦٠ جنديا أملانيا والتي من 
شأنها أن تعزز قوات حلف 
شمال األطلسي املتمركزة في 

املنطقة.
وتشمل العمليات اجلديدة 
نشــر قوات مدفعيــة وقوات 
استطالع ومسعفني من وحدات 

من مختلف أنحاء أملانيا.

كييڤ تتمسك بحقها في عضوية حلف األطلسي.. و«الدوما» الروسي يبحث االعتراف بجمهوريتني انفصاليتني.. وجونسون يدعو بوتني للتراجع عن «شفير الهاوية»

ردا على سؤال بشأن استعداد 
بالده التخلي عن رغبتها في 
االنضمام إلى احللف من أجل 
احلفاظ على السالم، بقوله 
«مــن دون شــك أوكرانيــا 
مســتعدة للموافقة على كل 
أشكال احلوار من أجل السالم 

السفير األوكراني لـ «األنباء»: نعمل مع شركائنا 
خلفض التصعيد والتوتر بالطرق السياسية والديبلوماسية

أسامة دياب

أكــد ســفير أوكرانيــا 
لدى البالد د.أوليكســاندر 
باالنوتســا أن ما تتعرض 
له بالده من أعمال مزعزعة 
لالستقرار ال متس سيادتها 
وســالمة أراضيهــا فقــط، 
ولكن متثل تقويضا لألمن 
األورو-أطلســي بأكملــه، 
مشيرا إلى أن بالده تواجه 
اآلن حتديــات مماثلة لتلك 
التــي تعرضت لها الكويت 
وعاشها الكويتيون قبل ٣١ 
عاما عندما غزا املقبور صدام 
حسني، الكويت عام ١٩٩٠، 
حيث ضحى أفضل شبابها 
وبناتهــا بأرواحهم ليهبوا 

بالدهم مستقبال مشرقا.
وأشــار باالنوســتا في 
لـــ  خاصــة  تصريحــات 
«األنبــاء» إلــى أنــه خالل 

األوكرانيني مستعدون اليوم 
للنضال من أجل االستقالل 
ومســتقبل وطنهم املزدهر 
مثــل الكويتيــني فــي عام 

.١٩٩٠-١٩٩١

خطورة التصعيد.
وتابع: لقد عملنا بشكل 
وثيق مع شركائنا الدوليني 
على زيادة القدرات الدفاعية 
ألوكرانيــا، مثمنــا الدعــم 
املقتــرح واملقــدم مــن قبل 
الواليــات املتحدة واململكة 
املتحــدة وكندا وجمهورية 
التشيك والتفيا وليتوانيا 
وإستونيا وپولندا وهولندا 
األجنبيــة  واحلكومــات 
األخــرى، مشــددا على أنه 
بالرغم من األوقات الصعبة 
التي متر بهــا بالده، تعمل 
أوكرانيــا وشــركاؤها عن 
كثب على خفض التصعيد 
والتوتر بالطرق السياسية 
والديبلوماســية، مبينا أن 
بــالده لن تقدم أي تنازالت 
بشــأن ســيادتها وســالمة 

اراضيها.
املعلومــات  أن  وذكــر 

املضللة الضخمة واألخبار 
الكاذبة في وســائل اإلعالم 
تثيــر الكثير مــن املخاوف 
بــني األوكرانيني واألجانب 
وخصوصا املستثمرين، الفتا 
إلى إن أوكرانيا التزال على 
اتصال وثيق مع شــركائها 
الستكشــاف طــرق جديدة 
للدعــم اإلضافــي لضمــان 
االستقرار االقتصادي واملالي 
في أوكرانيا، وبالده أوكرانيا 
ملتزمة بالعدالة والســالم 
واألمن ليس فقط لنفســها 
ولكــن مــن أجــل املجتمع 
األوروبي األطلسي بأسره، 
مختتمــا حديثــه بالقــول: 
«نحــن أقوى معــا، ونحن 
أكثــر مرونة بفضل كل من 
يقــف إلى جانــب أوكرانيا 
اليوم، نحن نقدر بصدق دعم 
الكويت ألوكرانيا، ونأمل في 

مستقبل أفضل للبلدين».

وأوضــح أنــه ردا على 
احلشود العسكرية الروسية 
علــى طــول حدودهــا مع 
أوكرانيــا، مت اتخاذ العديد 
مــن اخلطــوات للدفاع عن 
أمن وســالمة بالده، مبينا 
أن بــالده تؤمــن باحللول 
الديبلوماســية وعلى مدار 
األســابيع األخيرة، حولت 
الديبلوماســية األوكرانية 
النشطة «كييڤ» إلى مركز 
العاملية مع  للديبلوماسية 
أكثر مــن ٢٠ وفــدا أجنبيا 
رفيع املســتوى يــزورون 
عــن  للتعبيــر  أوكرانيــا 
تضامنهــم مع بــالده، كما 
أجرى رئيس أوكرانيا ووزير 
ومســؤولون  اخلارجيــة 
حكوميــون آخــرون نفس 
عدد املكاملــات الهاتفية مع 
الذين  نظرائهــم األجانــب 
حذروا اجلانب الروسي من 

ً أكد أن بالده تواجه حتديات مماثلة ملا تعرضت لها الكويت قبل ٣١ عاما

د.اوليكساندر باالنوتسا

تاريخ أوكرانيا البالغ ألف 
عام، كانت الرغبة في احلرية 
أحد أبرز السمات الرئيسية 
لألوكرانيني، وعلى الرغم من 
كلفتها الباهظة للغاية، فإن 

ملشاهدة الڤيديو

كييـڤ حتولت إلـى مركـز للديبلوماسـية العاملية مع زيـارة أكثر مـن ٢٠ وفـدًا أجنبيًا رفيـع املسـتوى تضامنًا مـع أوكرانيا
نتواصل مع شـركائنا الستكشـاف طرق جديدة لضمان االسـتقرار االقتصادي واملالي فـي بالدنا .. وملتزمون بالعدالة والسـالمة

قـوات أملانيـة تصـل لـدول البلطيـق ومجموعـة السـبع حتـّذر موسـكو مـن «عقوبـات هائلة»

أنباء سورية

اتهامات روسية ألميركا بالتحضير لعمليات ضد اجليش السوري
وكاالت: كشف أوليج سيرومولوتوف، 
نائــب وزيــر اخلارجيــة الروســي، أن 
املشــاورات الروســية- األميركية حول 
مكافحــة اإلرهــاب توقفت مببــادرة من 
واشــنطن، وليس هناك أي إشارات على 

إمكانية استئنافها.
وقال ســيرومولوتوف، في حوار مع 
وكالة أنباء «تاس» الروســية: «ما زالت 
(هذه املشــاورات) متوقفــة مببادرة من 
األميركيني، وبالتالي ال توجد مؤشــرات 

على استئنافها حتى اآلن».
ووفقا لشبكة «روسيا اليوم» اإلخبارية، 
فقد أكدت موســكو مــراراً أن احلوار بني 
روسيا والواليات املتحدة بشأن مكافحة 
اإلرهــاب مفيــد للطرفــني، وأعربت عن 

اهتمامها باستمراره.
وكانت وزارة اخلارجية الروسية أكدت 
إنها متلك معلومات تفيد بأن االستخبارات 
األميركية لديها نية باستغالل «متطرفني 
من ســورية لتنفذ عمليات ضد اجليش 

السوري وروسيا وإيران».
وصرح ســيرومولوتوف، امس، بأن 

القوات الروسية في سورية متلك معلومات 
عــن وجــود خطط لــدى االســتخبارات 
األميركيــة لتعبئة متطرفــني نائمني في 
سورية لتنفيذ عمليات ضد عناصر قوات 
األمن احمللية وعســكريي روسيا وقوات 
إيرانية، بحســب ما نقلت وكالة «تاس» 

الروسية.
وبحسب سيرومولوتوف، فإن القوات 
الروسية في سورية تتخذ إجراءات مناسبة 
للتعامــل مع أي حوادث محتملة من هذا 

النوع.
وأعلن جهاز االستخبارات اخلارجية 
الروســية أن االســتخبارات األميركيــة، 
«تخطــط لتعبئة خاليــا متطرفة نائمة 
في العاصمة الســورية (دمشق) وريفها 
ومحافظة الالذقية لشن هجمات مركزة على 
عناصر ألجهزة األمن السورية والقوات 

الروسية واإليرانية»، بحسب «تاس».
وبحسب االستخبارات، فإن «واشنطن 
تعتزم إطالق حملة إعالمية واسعة إللهام 
املزاج االحتجاجي في املجتمع الســوري 
ولزعزعة استقرار الوضع، ومن املخطط 

استخدام الوضع االجتماعي واالقتصادي 
الصعب في سورية كسالح خلدمة احلملة».

من جهة أخرى، أعلن سيرومولوتوف، 
أن الواليــات املتحدة لم تخطر موســكو 
مسبقا بالضربة التي استهدفت أحد قادة 

«داعش» في سورية.
وقــال ســيرومولوتوف للصحافيني: 
«لقد بدأت الواليات املتحدة للتو التحقيق 
في هذا، بسبب مقتل الكثير من املدنيني، 
وعلى الرغم من أن النتيجة تبقى نتيجة 

في حال متت تصفيته بالفعل».
وأضــاف: «لــم يبلغونــا بالضربة، 
قالوا فقط إنه سيتم تنفيذ عملية، ولم 
يحددوها، وهذا هو إجراء اعتيادي في 
قواعــد منع االشــتباك»، مؤكــدا التزام 
واشــنطن بإجراءات عدم االشتباك مع 

موسكو في سورية.
وكان الرئيس األميركي جو بايدن قد 
أعلن عن مقتل زعيم تنظيم «داعش» أبو 
إبراهيم الهاشــمي القرشي، خالل عملية 
شمالي سورية، مؤكدا سالمة كل األميركيني 

الذين شاركوا في العملية.

«السياحة السورية» تنفي إغالق محالت موسكو: واشنطن لم تبلغنا بنية توجيه ضربة لزعيم «داعش» في سورية
بسبب الضرائب املرتفعة

وكاالت: نفــت وزارة الســياحة 
الســورية إغالق أي محالت فروج أو 
شــاورما في محافظة دمشــق بسبب 
ارتفاع التكاليف وجباية املالية لضرائب 
ورســوم تصل إلى ٣٫٥٪ من إجمالي 

اإليرادات.
وقال وزير السياحة، رامي مرتيني، 
لصحيفة «الوطــن» احمللية امس «ال 
يوجــد أحــد توقف عن العمــل، ومن 
ال يرغب في االســتمرار بالعمل وفق 
التصنيف الســياحي عليه أن يتقدم 

بطلب لتتم املوافقة له».
الــوزارة  وأضــاف مارتينــي أن 
اســتمعت إلــى اعتراضــات أصحاب 
احملال، وسيتم تقدمي طلباتهم احملقة 
إلى الفريق االقتصادي لدراستها، ولكن 
لن يتم التهــاون في حتصيل حقوق 

اخلزينة من الضرائب والرسوم.
وأشــار الوزير إلى أن قرار فرض 
رسم اإلنفاق االستهالكي على الطلبات 
اخلارجية قيد النظر رغم أنه موضوع 
صعب تقديره جلهة حتديد عدد هذه 
الطلبات من إجمالي املبيعات، وكذلك 

األمر بالنسبة لضريبة األجور.
وبحســب مارتيني «من اجته إلى 
التصنيف السياحي كان هدفه احلصول 
علــى أســعار اخلدمــات الســياحية، 
واحلصول على مزايا إضافية، وباملقابل 
عليــه تأديــة مــا عليه مــن ضرائب 
والتزامات». وأصــدرت وزارة املالية 
الســورية، قرارا يقضي بإلزام جميع 
منشــآت اإلطعام، ومطاعم الوجبات 
الســريعة، باســتخدام تطبيق «رمز 
التحقق اإللكتروني» للفواتير الصادرة 
عنها، والربط مع «اإلدارة الضريبية».
ويهدف اســتخدام تطبيــق «رمز 
التحقق اإللكتروني» إلى حتديد حجم 
العمل احلقيقي للمنشأة، وإلغاء تدخل 
أي عامل بشري في تقدير حجم عمل 
املنشأة، لتحقيق «العدالة الضريبية 
جلميع األطراف»، بحسب ما أوضحه 
مدير عام «هيئة الضرائب والرسوم»، 

منذر ونوس.
وتسبب هذا القرار بإشكاالت لدى 
املطاعم التي تقدم الطلبات اخلارجية 
التــي باتت تخضــع لضريبة رســم 

اإلنفاق االستهالكي، في حني ان املطاعم 
الشعبية بقيت معفاة من هذه الضريبة.

وأدى ذلك إلى توقف بعض احملال 
املصنفة سياحيا عن العمل واإلغالق 
ألنها لم تعد قادرة على البيع بأسعار 
قريبة من أســعار املطاعم الشــعبية 

نتيجة للقرار، بحسب الصحيفة.
ونقلــت «الوطــن» عــن أصحاب 
محالت شــاورما وفــروج أن إغالقهم 
حملالتهم أربح لهم من االستمرار بالعمل 
واخلســارة، وهم ال يعترضون على 
تسديد ما عليهم من ضرائب للمالية، 
ولكــن اعتراضهــم جاء علــى خلفية 
إلزامهم بفرض رسم إنفاق استهالكي 
على الطلبات اخلارجية (لكل سندويشة 
شاورما أو فروج). وطالب أحد أصحاب 
احملــالت وزارة الســياحة مبعاملــة 
محالت الفــروج والشــاورما معاملة 
احملال الشــعبية غير املصنفة كونها 
ال تتقاضى أجور فتح طاولة أو تقدم ماء 
ومحارم للزبائن، وأن خدمتها تقتصر 
على تأمني اجللوس لزبائن احملل ومن 

دون تقاضي أي مبالغ إضافية.

(أ.ف.پ) مدرعات أملانية قبيل حملها جواً إلى ليتوانيا أمس 


