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أنباء سورية

املقداد يبحث في موسكو مستجدات األوضاع 
في سورية والتطورات اإلقليمية والدولية

عواصم - وكاالت: بحث 
وزير اخلارجية واملغتربني 
املقداد  الســوري د.فيصل 
فــي موســكو امــس مــع 
الشــؤون  رئيــس جلنــة 
الدولية في مجلس الدوما 
الروسي ليونيد سلوتسكي 
مستجــــدات األوضـــــاع 
فــي ســورية والتطورات 
على الســاحتني اإلقليمية 

والدولية.
وقالــت وكالــة األنباء 
السورية «سانا» إن املقداد 
أكــد خــالل اللقــاء أهمية 
العالقة مع  واستراتيجية 
االحتاد الروسي في حتقيق 
األهداف املشتركة لتعزيز 
األمن واالستقرار باملنطقة 
والعالم، مشددا على أهمية 
الــدور الــذي تضطلــع به 
البرملانية  الديبلوماســية 
في تعزيز عالقات الصداقة 

والتعاون بني البلدين.
املقــــــداد  أدان  كمـــــا 

وأطماعه في إدارة شؤون 
العالــم والتي من شــأنها 
التوتر  تأجيج وتصعيــد 

لسورية في مختلف املجاالت 
وخاصة على صعيد تعزيز 
االستقرار ومكافحة اإلرهاب 
واحلفــاظ علــى ســيادة 
ووحدة أراضي اجلمهورية 
العربية الســورية مشددا 
على أهمية تعزيز عالقات 
التعــاون بــني البلدين في 

مختلف املجاالت.
حضــر اللقــاء كل مــن 
د.أميــن سوســان معاون 
وزير اخلارجية واملغتربني 
ود.ريــاض حــداد ســفير 
سورية لدى االحتاد الروسي 
والدكتور لؤي فلوح مدير 
إدارة أوروبــا والدكتــور 
عبداهللا حالق مدير مكتب 
وزير اخلارجية وأهاب حامد 
من مكتب وزير اخلارجية 
واملغتربــني وأحمد قدورة 
الديبلوماسي في السفارة 
السورية في موسكو وعدد 
من املستشارين في مجلس 

الدوما الروسي.

على الساحة الدولية.
مـــن جانبــــه جــــــدد 
سلوتســكي دعم روســيا 

التقى رئيس جلنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي

(رويترز) بائع كتب يعرض بضاعته في وسط العاصمة دمشق أمس 

إزاء  الغربية  الهيســيتريا 
روســيا االحتاديــة بهدف 
اإلبقاء على سيطرة الغرب 

«املالية»: نسعى إلى تعديل النظام الضريبي

«الصحة العاملية» تندد بالظروف السيئة 
التي يعيشها سكان مخيم «الهول»

عواصــم - وكاالت: أكــد وزيــر املالية 
الســوري كنان ياغي العمــل على حتقيق 
العدالــة الضريبية من خــالل االجتاه إلى 
تخفيض املعــدالت الضريبية عبر تعديل 
التشــريعات الضريبيــة، مشــيرا إلى أن 
قطاع األعمال شريك ومعني في إبداء الرأي 
بالتعديالت الضريبية، وأنه ستكون هناك 
تشريعات ضريبية موحدة للدخل واملبيعات 

قريبا.
وبني ياغي بحســب صحيفة «الوطن» 
الســورية، خالل اجتماعــه برفقة محافظ 
حمص بسام بارسيك مع عدد من الصناعيني 
واملســتثمرين ورجال األعمال في املدينة 
الصناعية بحسياء أن الوزارة تسعى اليوم 

إلى تبسيط وتعديل النظام الضريبي الذي 
يعود إلى خمسينيات القرن املاضي وحتويله 
لنظام بسيط مع األخذ باحلسبان الثغرات 
الكبيرة فيه ومن بعدها سنذهب باالجتاه 
اإلستراتيجي للمبيعات، واملقترح اجلديد 
بعد التبســيط والتوضيــح هو تخفيض 
املعــدالت الضريبيــة بالتــوازي أن يكون 

التهرب الضريبي في حدوده الدنيا.
ولفت وزير املالية في تصريح لـ «الوطن» 
إلى أن هذا االجتماع هو حلقة من االجتماعات 
املتواصلة مع قطاع األعمال من املستثمرين 
والصناعيني والتجار لتقريب وجهات النظر 
لتكون الرؤية واحدة في عمل وزارة املالية 

في املرحلة املقبلة.

وكاالت: نددت منظمة «الصحة العاملية» 
باستمرار تردي األوضاع اإلنسانية السيئة 
فــي مخيم «الهول» الواقع حتت ســيطرة 
«اإلدارة الذاتية» في شمال شرقي سورية.

وقالت املنظمة، عبر حسابها في «تويتر»: 
«التزال الظروف اإلنســانية الســائدة في 
مخيم الهول في شمال شرقي سورية يائسة، 
حيث يتم اإلبالغ عن اخلسائر البشرية بني 

سكان املخيم بشكل مستمر».
وأضافت انها حتزن لســماع خبر وفاة 

طفل وإصابة ٤ آخرين من ســكان املخيم، 
بســبب حريق اندلع في وقت ســابق من 

هذا األسبوع.
ودعت الى إيجاد حلول مناسبة ملعاجلة 

سالمة وأمان سكان املخيم.
وفي ٧ اجلاري، قتل طفل وأصيب أطفال 
ونســاء آخرون في حادثة إطالق نار، بعد 
محاولة نساء محتجزات في املخيم خطف 
حراسهن، بحسب ما نقلته وكالة «أسوشيتد 

برس».

بايدن مستعد للقاء بوتني ملنع تقدم الدبابات والطائرات باجتاه أوكرانيا

عواصــم ـ وكاالت: أعلن 
وزير اخلارجيــة األميركي 
أنتوني بلينكن أن الرئيس 
األميركي جو بايدن مستعد 
الروســي  نظيــره  للقــاء 
فالدمييــر بوتــني «فــي أي 
وقت وبــأي صيغة إذا كان 
ذلك يســمح بتجنب حرب» 

في أوكرانيا.
وجدد بلينكن التأكيد عبر 
شبكة «سي ان ان» اإلخبارية 
امس أن املسار الديبلوماسي 
اليزال ممكنا إلى حني «حترك 
الدبابات (الروسية) فعليا 

وحتليق الطائرات».
وقــال وزيــر اخلارجية 
األميركي إن كل شيء يحدث 
على األرض في أوكرانيا، مبا 
في ذلك اإلعــالن عن متديد 
مناورات عســكرية جتريها 
روســيا وروســيا البيضاء 
(بيالروسيا)، يشير إلى أن 
العالم يقف على شــفا غزو 

روسي ألوكرانيا.
ومع ذلك أكد بلينكن أن 
الواليــات املتحــدة ملتزمة 
«حتى آخر دقيقة» باغتنام 
كل فرصة لترى ما إذا كانت 
ســتجعل  الديبلوماســية 
الرئيس بوتني يتراجع عن 

الغزو.
في األثناء، أعلنت الرئاسة 
الرئيســني  أن  الفرنســية 
الفرنسي إميانويل ماكرون 
والروســي فالدميير بوتني 
اتفقا على القيام بكل ما ميكن 
للتوصل بشــكل سريع إلى 
وقف إلطالق النار في شرق 

أوكرانيا.
وأضاف قصــر اإلليزيه 
أن الرئيســني توافقا أيضا 
خالل مكاملتهما الهاتفية امس 
على «ضرورة إعطاء األولوية 
حلل ديبلوماسي في األزمة 
احلالية والقيام بكل ما ميكن 

للتوصل إلى ذلك».
وأعلن اإلليزيه أيضا أن 
وزير اخلارجية الفرنســي 
جان إيف لودريان «سيلتقي 
الروســي» سيرغي  نظيره 
الڤروڤ «في األيام املقبلة».
من جهته، قال الكرملني 

فولودميير زيلينسكي السبل 
التي ميكن تؤدي إلى خفض 

فوري للتصعيد.
ودعا الرئيس األوكراني 
إلــى اســتئناف املفاوضات 
مــع روســيا حتــت رعاية 
منظمــة األمــن والتعــاون 
فــي أوروبا وإعــالن «وقف 
إطالق نار فوري» في شرق 
بالده، وكتب زيلينسكي في 
تغريدة بعد مكاملته الهاتفية 
مع ماكرون «نطالب بالدعوة 
العاجلة الجتماع للمجموعة 
الثالثية (أوكرانيا وروسيا 
ومنظمة األمن والتعاون في 
أوروبا) وإعالن وقف إطالق 

نار فوري».

وقالت وزارة الدفاع في 
روسيا البيضاء في بيان إن 
قــرار متديد املناورات اتخذ 
النشــاط العسكري  بسبب 
قرب حدود روسيا وروسيا 
البيضاء وتصاعد التوتر في 
منطقة دونباس في شــرق 

أوكرانيا.
ولم يعلق الكرملني على 
املناورات اجلارية في روسيا 

البيضاء.
لكن دميتري بيســكوف 
املتحدث باســمه قــال دون 
اخلــوض فــي تفاصيل إن 
حتذيرات الغرب املتكررة من 
أن روسيا توشك على غزو 
أوكرانيا استفزازية، وميكن 

«أنهم ال يريدون أن يفهموا 
هذا».

وردا على سؤال عن سبب 
عدم رد الكرملني على مكاملة 
الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينســكي، قال بيسكوف 
«نحن نســأل أوال، ما الذي 
تقترح مناقشته، ولكننا ال 

نحصل على إجابة».
في الغضون، أكد رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون أن روسيا تستعد 
«ملا ميكن أن تكون أكبر حرب 
في أوروبا منذ العام ١٩٤٥». 
العقوبــات احملتملة  وحدد 
التي ستفرض على موسكو.

وقال جونسون في مقابلة 

لكــن الرئيس االوكراني 
قال في وقت سابق من امس 
انه حان الوقت اآلن لفرض 
عقوبات غربية على روسيا، 
وحــذر في الوقــت ذاته من 
ان كييڤ ستعيد النظر في 
مسالة عدم امتالكها لالسلحة 
النووية، بعد يوم واحد فقط 
من اجراء روســيا مناورات 
بالصواريــخ  «نوويــة» 
الباليستية وصواريخ كروز.
دفــاع  وزيــر  وقــال 
روســيا البيضــاء إن بالده 
متديــد  قررتــا  وروســيا 
املناورات العسكرية «الردع 
االستراتيجي» التي كان من 

املقرر أن تنتهي امس.

أن تأتي بنتائج عكسية.
وأوضــح بيســكوف أن 
أوكرانيــا ال تريد مناقشــة 
التســوية مـــــع ممثلـــــي 

«دونباس».
مقابلــة  خــالل  وذكــر 
تلفزيونية امس أن اجلانب 
األوكراني قال «إن مناقشة 
التسوية في جنوب شرقي 
البالد هي الهدف الرئيســي 
للقاء مع القيادة الروسية، 
ولكننا لســنا طرفا في هذا 
النزاع»، مؤكــدا أن النقاش 
يجــب أن يجــري فــي هذا 
الرئيــس  املوضــوع بــني 
األوكراني زيلينسكي وممثلي 
دونباس. وأضاف بيسكوف 

بثتها هيئة «بي بي ســي»: 
«كل الدالئــل تشــير إلى أن 

املخطط بدأ بطريقة ما».
بحســب  أنــه  وتابــع 
«املعلومات االستخبارية التي 
لدينا» فإن الغزو الروسي لن 
يتم فقط من الشرق بل أيضا 
من الشمال، من بيالروسيا 
بهــدف «تطويــق كييــڤ»، 
العاصمــة األوكرانية، «كما 
أوضح (الرئيس األميركي) 
جو بايدن لعــدد منا» وفق 

جونسون.
واستطرد بالقول: «على 
النــاس أن يدركــوا كلفــة 
ذلــك على صعيــد األرواح 
البشــرية، ليــس فقط من 
اجلانب االوكراني بل أيضا 

من اجلانب الروسي».
بدورهــا، قالــت نائبــة 
الرئيس األميركــي كاميال 
هاريس، على هامش مؤمتر 
ميونيخ الدولي لألمن امس، 
إن نافــذة التوصل إلى حل 
ديبلوماســي بشأن األزمة 
االوكرانية «تضيق»، لكنها 
استدركت بأنه اليزال يوجد 
أمل في ان يكون هناك طريق 
ديبلوماســي للخروج من 

هذه اللحظة.
الدولــة  وقــدر وزيــر 
للشؤون األوروبية جيمس 
كليفرلــي الغزو الروســي 
ألوكرانيا بأنه «محتمل جدا 

ووشيك جدا».
في السياق، قال رئيس 
املجلــس األوروبي شــارل 
ميشال إن احللفاء الغربيني ال 
ميكنهم االستمرار في «تقدمي 
غصن زيتون» لروسيا بينما 
تستمر موسكو في تصعيد 
التوتر علــى طول احلدود 

األوكرانية.
وأضاف ميشــال خالل 
مؤمتــر ميونيــخ لألمــن 
«يبقى السؤال الكبير: هل 
يريــد الكرملــني احلــوار؟ 
ال ميكننــا أن نقــدم غصن 
زيتون إلى األبد فيما تقوم 
روسيا بتجارب صاروخية 
وتواصل حشد القوات» على 

حدود أوكرانيا.

ماكرون يتفق مع نظيره الروسي على محاولة وقف إطالق النار في مناطق االنفصاليني.. والرئيس األوكراني يدعو إلى استئناف املفاوضات مع موسكو

(رويترز)هيليكوبتر حربية حتلق فوق رتل مدرعات خالل املناورات الروسة-البيالروسية املشتركة سكان مدنيون خالل إجالئهم عبر القطار من املناطق االنفصالية شرق أوكرانيا باجتاه روسيا  أمس 

في بيان إن بوتني وماكرون 
بحثــا فــي اتصــال هاتفي 
اســتمر ســاعة و٤٥ دقيقة 
احلاجــة لتكثيــف اجلهود 
بغيــة التوصل إلــى حلول 
لألزمــة  ديبلوماســية 
املتصاعدة في شرق أوكرانيا.

وبحســب الكرملني، فإن 
بوتــني طالــب أثنــاء هــذه 
املكاملة الهاتفية مع ماكرون 
أن يأخذ حلف شمال األطلسي 
(الناتو) والواليات املتحدة 
املطالــب األمنية الروســية 

«على محمل اجلد».
وفــي اتصــال هاتفــي 
منفصــل ناقــش ماكــرون 
األوكرانــــــي  والرئيــس 

«الراية الزائفة».. احليلة التي قد تلجأ إليها موسكو لغزو أوكرانيا
عواصــم - وكاالت: مــع اشــتداد التوتر 
وتزايد احتماالت غزو روسيا ألوكرانيا، ترجح 
بريطانيا والواليــات املتحدة احتمال جلوء 
روسيا لهجمات «الراية الزائفة» واستخدامها 

كذريعة لغزو جارتها.
واتهم االنفصاليون املدعومون من روسيا 
اجليش األوكراني بشن سلسلة من الهجمات 
املشــكوك فيها للغاية وطالبــوا املدنيني في 

املناطق التي يحتلونها بالرحيل.
ما حيلة «الراية الزائفة»؟

يشير مصطلح «الراية الزائفة» إلى كل عمل 
سياسي أو عسكري يتم تنفيذه بقصد إلقاء 
اللوم على اخلصم. ولطاملا جلأت الدول إلى 
هذه احليلة من خالل شن هجوم حقيقي أو 
وهمي على قواتها أو مواقعها واتهام الطرف 
اآلخر بالقيام بذلك وبالتالي اســتخدام ذلك 

كذريعة خلوض احلرب.
ومت استخدام هذا املصطلح ألول مرة في 
القرن الســادس عشــر لوصــف كيفية قيام 
القراصنــة برفع راية دولــة صديقة خلداع 
الســفن التجارية كي يتمكنوا من باالقتراب 

منها ومباغتتها والهجوم عليها ونهبها.
الغزو األملاني لپولندا عام ١٩٣٩

في عام ١٩٣٩ تنكر عناصر القوات اخلاصة 
األملانية في مالبس جنود پولنديني واقتحموا 
محطة إذاعة غاليفتز بالقرب من احلدود مع 

پولندا. وفي الليلة التي ســبقت غزو أملانيا 
لپولندا، تظاهر سبعة جنود أملان من القوات 
اخلاصة بأنهم جنود پولنديون وقاموا باقتحام 
محطة راديو في غاليفتز على اجلانب األملاني 
من احلدود مع پولندا. وبثوا رسالة قصيرة 
تفيد بأن احملطة أصبحت اآلن في أيدي پولندا.

كما ترك اجلنود وراءهم جثة مدني ألبسوه 
ثياب جنــدي پولندي ليبدو كما لو أنه قتل 

فــي الهجوم. وألقى أدولــف هتلر خطابا في 
اليوم التالي أشار فيه إلى الهجوم على احملطة 
وحوادث أخرى مماثلة دبرها األملان لتبرير 

غزو پولندا.
احلرب الروسية - الفنلندية ١٩٣٩

دعا االنفصاليون املوالون لروسيا املدنيني 
الى ترك منطقة دونســتك التي يسيطرون 

عليها. وفي نفس العام تعرضت قرية ماينيال 
الروســية لقصف بقذائــف املدفعية. كانت 
القرية قريبة من احلدود الفنلندية، واستخدم 
االحتاد الســوفيتي الهجوم املزعوم خلرق 
اتفاقية عدم اعتداء مع فنلندا وشن ما يسمى 

بحرب الشتاء.
وتوصــل املؤرخــون اآلن إلــى أن قصف 
القريــة لم ينفذ من قبــل اجليش الفنلندي، 
بل كان من تدبير أجهزة األمن السوفييتية.

واعترف بوريس يلتسني، أول رئيس لالحتاد 
الروسي في عام ١٩٩٤ بأن حرب الشتاء كانت 

عدوانا على فنلندا.
«الرجال اخلضر الصغار» في القرم ٢٠١٤

قبل أيام معدودة من ضم روســيا شــبه 
جزيــرة القرم بدأ يظهر في الشــوارع أناس 
يرتــدون زي اجليــش الروســي ويحملون 
أســلحته لكن دون وجود شــارات روســية 
على زيهم. وأصرت روسيا على أن هؤالء هم 
أعضاء في «مجموعات الدفاع الذاتي» احمللية 
التي تريد إعادة األراضي إلى روسيا وإنهاء 

السيطرة األوكرانية عليها.
وادعت أن هؤالء الرجال اشتروا مالبسهم 
وأسلحتهم من املتاجر. واعتاد الصحافيون 
الروس على تسمية هؤالء بـ «الرجال املهذبني»، 
بينما وصفهم السكان احملليون في القرم بـ 
«الرجال اخلضر الصغار» في إشارة إلى لون 
زيهم الرسمي املوحد وأصولهم غير املؤكدة.

(ا.ف.پ) جنديان روسي وبيالروسي في خندق قتالي خالل املناورات املشتركة بني بلديهما أمس 


