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الواليات المتحدة :ليس من أهدافنا إسقاط الرئيس السوري

وزير الخارجية الروسي :يجب إعادة سورية
إلى الجامعة العربية
دع���ا وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الرو�سي
�سريغي الفروف �إلى �إعادة �سورية
ع�ضوا يف جامعة الدول العربية،
م�شريا �إلى �أن �سحب مقعدها خط�أ
فادح.
وقال الفروف يف كلمة �ألقاها �أم�س
خالل م�شاركته يف م�ؤمتر «حوار
املتو�سط» ال��دويل يف العا�صمة
الإيطالية روما �إن «جامعة الدول
ال��ع��رب��ي��ة مي��ك��ن �أن تلعب دورا
هاما جدا يف دعم جهود الت�سوية
ال�سورية ،م�ضيفاً�« :أعتقد �أن �سحب
تلك املنظمة لع�ضوية �سورية
كان خط�أ كبريا ،ويبدو �أن العامل
العربي بات يعي الآن �أهمية �إعادة
�سورية �إلى �أ�رسة الدول العربية».
و�أك��د الف��روف �أن الأزم��ة ال�سورية
ميكن حلها على �أ�سا�س القانون
ال���دويل ،معتربا �أن ق��رار جمل�س
الأمن الدويل رقم  2254الذي ين�ص
على �رضورة �إيجاد حل لل�رصاع من
خالل حوار �سوري داخلي وتوافق
بني احلكومة واملعار�ضة ،ي�شكل
قاعدة متينة للت�سوية.
و�رصح املبعوث الأمريكي اخلا�ص
ل�ش�ؤون �سورية جيم�س جيفري
ب����أن ب�ل�اده ال ت��ه��دف �إل���ى تغيري
القيادة والنظام يف دم�شق ،و�أنه
على ال�شعب ال�سوري �أن يقرر من
يحكمه.
ويف ال�سياق ذات��ه ق��دم املبعوث
الأمريكي اخلا�ص ل�ش�ؤون �سورية
جيم�س جيفري �إج��اب��ة �ضبابية
على ���س ��ؤال �صحايف ع��ن حقيقة
اال�شتباكات ،التي قيل �أنها وقعت
يف وقت �سابق بني القوات الرو�سية
والأمريكية يف �سورية.

• اجليش السوري يقظ دوما ً

ج��اء ذل��ك خ�لال مقابلة �أجرتها
معه وكالة نوفو�ستي و�صحيفة
كومري�سانت الرو�سيتني ون�رشت
ام�س اجلمعة.
وقال ال�سفري عن تبادل �إطالق النار
بني القوات الأمريكية والرو�سية
يف دير الزور يف فرباير املا�ضي،
والذي �أ�سفر ،كما يقال ،عن مقتل
العديد م��ن املرتزقة الرو�س:.
قوات الواليات املتحدة متواجدة
يف �سورية على �أ�س�س �رشعية،
وه��ي ت�ساعد القوى املحلية يف

�رصاعها مع داع�ش وفقا للظروف..
مثل هذه الأم��ور وقعت يف خمتلف
املناطق ال�سورية مرات عديدة..
هم ميار�سون حقهم يف الدفاع عن
الذات� ،إذا واجهوا تهديدا ..هذا كل
ما بو�سعنا قوله بهذا ال�صدد.
و�أ���ض��اف ك��ان ه��ن��اك ال��ع��دي��د من
املواجهات ،بع�ضها ب�إطالق نار،
والبع�ض الآخر من دون ذلك� .أكرر
�أننا نوا�صل تنفيذ مهمتنا هناك
ومم��ار���س��ة حقنا يف ال��دف��اع عن
الذات.

من ناحية �أخرى قال وزير اخلارجية
الرتكي مولود جاوي�ش �أوغلو �أم�س
�إنه يتعني ا�ستكمال خارطة الطريق
املتفق عليها بني الواليات املتحدة
وتركيا ب�ش�أن مدينة منبج ال�سورية
قبل نهاية العام احلايل.
وقال الوزير خالل مقابلة �أجرتها
معه حمطة «�����س����ي�.إن�.إن ت��رك»
التلفزيونية �إن تطبيق خريطة
الطريق �رشقي نهر الفرات �سوف
ي�شهد �إخراج وحدات حماية ال�شعب
الكردية من املدن الواقعة هناك.

مصر :توقيع اتفاق مع التفيا

بشأن المشاورات السياسية الدورية
�شهدت العا�صمة الالتفية ريجا،
حم��ادث��ات �أج��راه��ا ال�سفري عمرو
رم�ضان م�ساعد وزي��ر اخلارجية
لل�ش�ؤون الأوروب��ي��ة ،مع عدد من
امل�س�ؤولني الالتفيني ف��ى �إط��ار
جولة يقوم بها لتعزيز العالقات
مع دول البلطيق و�شمال �أوروبا،
حيث التقى م��ع �إيني�س ليبني
نائبة رئي�س الربملان الالتفي،
و�أندري�س بيل�ش �سكرتري الدولة
لل�ش�ؤون اخل��ارج��ي��ة ،وال�سفري
�إيلفار�س كالفا مدير عام وزارة
اخل��ارج��ي��ة ،وم�����س��ؤول��ى وكالة
اال�ستثمار والتنمية الالتفية.
كما مت خ�لال ال��زي��ارة التوقيع
على م��ذك��رة تفاهم ب�ين وزارت���ي
اخل��ارج��ي��ة ،لإق��ام��ة �آل��ي��ة دوري��ة
للم�شاورات ال�سيا�سية بني البلدين،
وقد �شارك يف املباحثات ال�سفري
عالء حجازي �سفري م�رص غري املقيم
لدى التفيا.
وقالت وزارة اخلارجية امل�رصية
يف بيان �صحايف لها ،ام�س اجلمعة:
ان املباحثات ت�ضمنت االتفاق
على تعزيز التوا�صل ال�سيا�سي
بني البلدين والتن�سيق بينهما يف
املو�ضوعات الدولية والإقليمية،
حيث قدم م�ساعد وزير اخلارجية
لل�ش�ؤون الأوروبية عر�ض ًا للتطورات

• بعد توقيع االتفاق

يف ال�رشق الأو�سط.
كما ا�ستعر�ض التطورات ال�سيا�سية
واالق��ت�����ص��ادي��ة الإي��ج��اب��ي��ة التي
�شهدتها م�رص م�ؤخر ًا حتت قيادة
الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي ،داعي ًا
التفيا �إلى دخول ال�سوق امل�رصي
واال�ستفادة من الفر�ص اال�ستثمارية
ال��واع��دة وامل����شروع��ات الكربى،
و�أبرزها املنطقة االقت�صادية لقناة
ال�سوي�س ،خا�صة يف ظل امليزة
الن�سبية لالتفيا يف جمال ال�صناعات
امليكانيكية والهند�سية وال�صناعات
الغذائية وتكنولوجيا املعلومات
والتعليم.
هذا ،ومت خالل املباحثات الإ�شارة
للميزة الن�سبية التي يتمتع بها

هيكل التجارة امل�رصية فيما يخ�ص
ال�صادرات من املن�سوجات واخل�رض
والفاكهة وال��زه��ور وغ�يره��ا من
بنود ت�ستوردها التفيا ،ف�ض ًال عن
�أهمية تن�شيط التعاون الثقايف بني
البلدين وت�شجيع ال�سياحة الالتفية
ّ
�إلى م�رص.
كما �شملت املباحثات مع نائبة
رئي�س ال�برمل��ان ت�أكيد احلر�ص
امل����صري على موا�صلة التعاون
الربملاين بني البلدين يف �أعقاب
زيارة وفد جمل�س النواب يف مايو
 ،2018مع الدعوة �إلى �رسعة تكوين
اجلانب الالتفي جمعية ال�صداقة
الربملانية بني البلدين بعد انتخاب
الربملان الالتفي اجلديد.

اليمن :مبعوث األمم المتحدة
وصل إلى ساحة القتال

بحيرة اصطناعية في ريف الالذقية

• وصول املبعوث األممي إلى احلديدة

• بحيرة اصطناعية

�أعلن وزي��ر امل��وارد املائية ال�سوري نبيل
احل�سن� ،أنه تقرر �إن�شاء بحرية ا�صطناعية
مب�شاركة رو�سية بحلول عام  2020قرب مدينة
ر�أ�س الب�سيط يف حمافظة الالذقية �شمال غربي
البالد.
وقال يف حديث لل�صحافيني�« :ستعمل البحرية

بعد �إن�شائها على خدمة نحو  40قرية �أي �أكرث
من � 40ألف ن�سمة ،وبناء عليه لن يكون هناك
يف هذه املنطقة نق�ص يف مياه ال�رشب �أو املياه
التي ت�ستخدم يف املزارع والب�ساتني ،على �أن
يتم االنتهاء من بنائها بحلول .»2020
و�أ�ضاف احل�سن �أن هذه البحرية ت�أتي �ضمن

اخلطة احلكومية لل�سدود ،حيث من املقرر
�إن�شاء  19بحرية مماثلة يف �أرجاء �سورية.
وذك���ر �أن���ه مت تطوير ه��ذا امل����شروع الذي
ي�ستوعب مليوين مرت مكعب من املياه من قبل
خرباء رو�س ،وبا�ستخدام املواد الرو�سية يف
الت�شييد.

برهم صالح :إعادة إعمار العراق مهددة
بالفساد وإساءة استخدام المال العام
�أكد الرئي�س العراقي برهم �صالح �أن «الف�ساد و�إ�ساءة
ا�ستخدام املال العام» يقو�ضان م�ساعي اعادة االعمار.
وقال �صالح خالل م�ؤمتر «حوارات املتو�سط» املنعقد
يف روما« :العراق يخطط لإطالق وكالة لإعادة الإعمار
�سرتكز على م�شاريع مثل ميناء يف املياه العميقة و�شبكة
لل�سكك احلديدية بينما ت�سعى البالد لتجاوز �سنوات من
اال�ضطرابات» .و�أ�ضاف« :العراق يخطط �أي�ضا للعمل
مع كيانات �أجنبية مبا فيها �صناديق الرثوة ال�سيادية
�ضمن ب�ضعة م�شاريع للبنية التحتية» ،م�شريا �إلى �أن
الف�ساد و�إ�ساءة ا�ستخدام املال العام م�شكلتان تقو�ضان
م�ساعي �إعادة الإعمار».

وقال�« :رشكات القطاع اخلا�ص العراقية والأجنبية
و�أي�ضا م�ؤ�س�سات مالية دولية ودول مانحة و�صناديق
للرثوة ال�سيادية �ستجري دعوتها لال�ستثمار يف هذه
امل�شاريع «البنية التحتية»».
من ناحية �أخرى �أكد املتحدث با�سم الرئا�سة العراقية،
لقمان الفيلي� ،أن رئي�س اجلمهورية ،برهم �صالح،
بحث يف لقاءاته الإقليمية ملف �إعادة �إعمار حمافظة
الأنبار ومدينة املو�صل .وقال� :إن «الرئي�س ركز يف
زياراته على ا�صطحاب حمافظي املحافظات املجاورة
للدول التي زاره��ا من �أج��ل �أن يكون هناك تن�سيق
وتوا�صل ي�صبان يف م�صلحة املحافظات العراقية».

اتفاق بين مصر وإسرائيل على تخفيض قيمة

الغرامة المفروضة على القاهرة بسبب الغاز
علّق �أ�ستاذ القانون الدويل العام
يف م�رص �أمين �سالمة على تخفي�ض
قيمة الغرامة املفرو�ضة على م�رص
ل�صالح �إ��سرائ��ي��ل م��ن املحكمة
ال��دول��ي��ة ال�����س��وي����سري��ة ب�سبب
الغاز.
و�أكد �سالمة� ،أنه مت التو�صل �إلى
اتفاق مبا�رش بني م�رص و�إ�رسائيل
ع��ل��ى تخفي�ض ق��ي��م��ة الغرامة
ال�صادرة عن املحكمة الفيدرالية
ال�سوي�رسية والتي تقارب امللياري

دوالر.
و�أ�ضاف� ،أن االعتبارات وامل�صالح
ال�سيا�سية �سادت على املفاو�ضات،
م�شريا �إل��ى �أن��ه يف ه��ذه احلاالت
ت�سود امل�صالح اال�سرتاتيجية
العليا بني ال��دول للتو�صل �إلى
اتفاق نهائي ،لذلك وافقت �إ�رسائيل
على املطلب امل�رصي بتخفي�ض
قيمة التعوي�ض.
و�أ�شار �سالمة �إلى �أن احلكم كان
نهائيا للطرفني وال رجعة فيه،

لكن �إ�رسائيل وافقت على تخفي�ض
قيمة املبلغ لأن هناك م�صالح لها
مع م�رص ال ت�سطيع �أن ت�ضحي بها
لأجل �أي مبالغ مالية كانت.
وك��ان��ت امل��ح��ك��م��ة الفيدرالية
ال�سوي�رسية العليا ،ق��د ق�ضت
العام املا�ضي بتغرمي القاهرة
 1.73مليار دوالر ل�صالح �رشكة
الكهرباء الإ�رسائيلية على خلفية
«خرق العقود ال�سابقة» املربمة
بني اجلانبني.

و�صل املبعوث الأممي �إلى اليمن مارتن غريفيث،
ام�س اجلمعة� ،إلى مدينة احلديدة غرب البالد ،وذلك
بعد يومني من و�صوله العا�صمة �صنعاء ،ولقائه
زعيم وقيادات احلوثيني.
وقال غريفيث يف م�ؤمتر �صحايف عقده مبيناء احلديدة
�إن «على الأمم املتحدة حماية املدنيني يف احلديدة»،
م�ؤكدا عزمه «جمع فرقاء النزاع يف اليمن ،حول
طاولة واحدة يف ال�سويد».
و�أع��رب غريفيث عن ترحيبه «بدعوات وقف القتال
والهدنة يف مدينة احلديدة» ،التي �شهدت يف الأ�سابيع
الأخرية معارك �شديدة بني القوات املوالية للحكومة
اليمنية واحلوثيني.
من جانبه ،قال املتحدث با�سم املبعوث الأممي� :إن
املنظمة الدولية «م�ستعدة للقيام بدور �إ�رشايف لإدارة
ميناء احل��دي��دة» ،و�سط خم��اوف �أممية من تعطيل

امليناء ب�سبب املعارك الدائرة.
�إل��ى ذل��ك ،ذك��رت و�سائل �إع�ل�ام مينية حملية �أن
غريفيث �سيزور م�ست�شفى الثورة ،و�سيعقد اجتماع ًا
مع املنظمات و�سلطة احلوثيني يف مقر منظمة الغذاء
العاملي.
وكان م�صدر مطلع قد �أو�ضح لوكالة «فران�س بر�س»
�أن الهدف من زيارة غريفيث �إلى احلديدة هو «االطالع
عن كثب على الو�ضع يف احلديدة وبعث ر�سالة جلميع
الأطراف حول �أهمية التهدئة بينما نقوم بالتح�ضري
ال�ستئناف املفاو�ضات ال�سيا�سية».
وتوجه غريفيث �إل��ى احل��دي��دة بعد �أن اجتمع يف
�صنعاء بزعيم احلوثيني عبد امللك احلوثي ،وناق�ش
معه «الت�سهيالت املطلوبة» لعقد مفاو�ضات ال�سالم
املقررة يف ال�سويد مطلع ال�شهر املقبل ،وفق «فران�س
بر�س».

ليبيا 3 :عوائق تحول دون سيطرة حفتر

على طرابلس وفق تقرير تركي
ح ّددت م�صادر تركية  3كتل ع�سكرية
قالت �إنها حتول دون �سيطرة القائد
ال��ع��ام للجي�ش ال��ل��ي��ب��ي امل�شري
خليفة حفرت على العا�صمة الليبية
طرابل�س.
ولفتت وك��ال��ة الأن��ا���ض��ول الرتكية
�إلى �أن حفرت على الرغم من �سيطرة
قواته على معظم املنطقة ال�رشقية
من ليبيا� ،إ�ضافة �إلى مناطق و�سط
وجنوب البالد «يواجه كتائب قوية يف
الغرب الليبي ،حتول دون �سيطرته
على العا�صمة ،وبالتايل تن�صيب
نف�سه زعيما على كامل البالد».
ور�أت «الأنا�ضول» �أن هذه الكتائب
التي يجمعها العداء حلفرت ،تعاين
من «انق�سامات كثرية �إلى حد الت�شظي
�أح��ي��ان��ا» ،وه��ي كتائب م�رصاتة،
وطرابل�س والزنتان.
وع���ن ال��ك��ت��ائ��ب ال��ت��اب��ع��ة ملدينة
م�رصاتة ،قال تقرير «الأنا�ضول»:
�إنها �أكرب قوة ع�سكرية منظمة يف غرب
ليبيا ،وه��ي �شبيهة بجي�ش �صغري
يقدر عدده ب�أكرث من � 17ألف مقاتل،
و� 5آالف ع��رب��ة م�سلحة ،ومئات
الدبابات ،وم��زود مب�ضادات جوية
بينها املحمولة على الكتف وطائرات
ميغ  ،25وطائرات نقل ع�سكرية.
ور�صدت الوكالة �أن كتائب م�رصاتة
التي تعد باملئات «تواجه انق�ساما
حادا ،بني م�ؤيدين حلكومة الوفاق

• مواجهات في ليبيا

بقيادة ال�رساج ،وعلى ر�أ�سهم وزير
الداخلية اجلديد فتحي با�شاغا،
وموالني حلكومة الإن��ق��اذ ال�سابقة
«.»»2016-2014
�أما كتائب العا�صمة طرابل�س ،فر�أى
التقرير �أنها «�أقل تنظيما ومتا�سكا من
كتائب م�رصاتة ،ولي�س لها جمل�سا
ع�سكريا يجمعها ،ولكن جميعها يتبع
«ا�سميا» حلكومة الوفاق ،وحتالفت
يف ما بينها لت�أمني العا�صمة وطرد
كتائب حكومة الإنقاذ واللواء ال�سابع

ترهونة من طرابل�س».
وميكن القول� ،إن تقرير وكالة الأنباء
الرتكية ر�صد ب�شكل دقيق عموما �أهم
القوى املتمركزة يف غ��رب ليبيا،
لكنه جتاهل وجود كتائب يف منطقة
ترهونة القريبة من طرابل�س موالية
حلفرت� ،إ�ضافة �إلى ت�شكيالت ع�سكرية
يف الزنتان واملناطق املحيطة بها
�إل��ى اجلنوب من العا�صمة الليبية
مرتبطة بالقيادة العامة للجي�ش
التي يقودها حفرت.

كما جت��در الإ����ش���ارة �إل���ى �أن والء
الت�شكيالت الع�سكرية يف غرب
ليبيا «متغري» ويحكمها التناف�س
املحموم على م�صادر القوة والنفوذ،
وخا�صة حول امل�ؤ�س�سات ال�سيادية
واالقت�صادية واملالية.
وكان حفرت قد �أكد يف �أكرث من منا�سبة
�أن اجلي�ش الوطني الذي يقوده يقيم
ات�صاالت مع كتائب يف غرب ليبيا،
و�أن ع��ددا من الت�شكيالت امل�سلحة
مرتبطة باجلي�ش وتدين له بالوالء.

