
بولندا تباشر
تدريب الطيارين 

االوكرانيني
بروكسل- الزمان 

االحتاد  في  اخلارجية  السياسة  مسؤول  اعلن 
الطيارين  تدريب  أن  بوريل  جوزيب  األوروبي 
بولندا،  في  بدأ  إف-16  مقاتالت  على  األوكرانيني 

بعد أن أعطت الواليات املتحدة الضوء األخضر.
وقال بوريل في اجتماع لوزراء دفاع دول االحتاد في 
بروكسل »أنا سعيد ألن تدريب طياري مقاتالت إف-
16 بدأ اخيرا في العديد من الدول وسيستغرق ذلك 

بعض الوقت، كلما كان أقرب كان أفضل.«.
فيها  بدأت  التي  الدول  حول  سؤال  على  وردا 
التدريبات، أجاب بوريل »بولندا على سبيل املثال«.

كما أكد دبلوماسي اوروبي اشترط عدم الكشف عن 
في  التدريب  بدء  الفرنسية  الصحافة  لوكالة  اسمه 

بولندا.
ورفضت وزارة الدفاع في وارسو التعليق على ذلك.

E:london@azzaman.com
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باريس-)أ ف ب( - الزمان 
في حدث نادر على صعيد املكتشفات االثارية املهمة، 

أقدم  ُتعّد  حجرية  نقوشًا  اآلثار  علماء  من  مجموعة  اكتشفت   
إلى  تاريخها  يعود  إذ  اآلن،  حتى  معروفة  هندسية  مخططات 
تسعة آالف سنة، متثل هيكليات مبنية شاسعة مخصصة للصيد 
في مناطق باتت اليوم مساحات صحراوية في األردن واململكة 
العربية السعودية. وكان طيارون في عشرينات القرن الفائت أول 
مكتشفي هذه املصائد، وأطلقوا عليها تسمية "الطائرات الورقية 

الصحراوية" بسبب الشكل الذي تبدو عليه من اجلو.
ويوضح عالم اآلثار ورسام اخلرائط في مختبر "أركيه أوريان" 
التابع جلامعة ليون 2 أوليفييه بارج هذه املصائد بأنها "مساحات 
وتشبه  عدة"  كيلومترات  على  طويلة متتد  كبيرة حتّدها جدران 
املمرات  هذه  عرض  يضيق  أن  ومبجرد  الورقية.  الطائرة  ذيل 
إلى نحو عشرين مترًا، تنفتح "على مساحة مغلقة تبلغ مساحتها 

حوالى هكتار واحد تضم حفرًا يبلغ عمقها أمتارًا عدة"، 
ويقول املشارك في إعداد الدراسة التي ُنشرت هذا الشهر في 
مجلة "بروسيدينغز اوف ذي ناشونال أكادميي اوف ساينسس" 
إذ  متطورة"،  صيد  "تقنية  شّكلت  الهيكليات  هذه  إّن  األميركية 
الغزالن، في هذه املصائد، قبل  ُتجمع احليوانات، ومنها  كانت 

وضعها في احلفر لنحرها".
ومتّكن مشروع "غلوبل كايتس" الذي ينظمه مختبره، من إحصاء 
ستة آالف هيكلية مماثلة حتى اليوم، من كازاخستان إلى األردن. 

التابعني  اآلثار  علماء  من  مجموعة  توّصلت   ،2015 العام  وفي 
بارج  أوليفييه  يصفهما  اكتشافني  إلى  أوريان"  "أركيه  خملتبر 
وفي صحراء  األردن،  في  اخلّشابية  جبال  في  بـ"االستثنائيني" 
النفود الكبير التي تقع في اململكة العربية السعودية وتبعد عن 

املوقع األّول حوالى 250 كيلومترًا شرقًا.
واكُتشفت في األردن لوحة حجرية من الكلس لونها بني فاحت 
ويبلغ ارتفاعها نحو متر، بينما اكُتشفت في شبه اجلزيرة العربية 
كتلة ضخمة من احلجر الرملي األسود، وعلى كليهما مخططات 
محفورة وُمفّصلة لـ"طائرات ورقية صحراوية" من قرب. وليست 
هذه اخملططات مجرد رسم تخطيطي بسيط، بحسب عالم اآلثار 
في املعهد الفرنسي للشرق األدنى واملشارك في إعداد الدراسة 

وائل أبو عزيزة.
إدراك تفاصيل عن املساحات

ويضيف العاِلم أّن "من الصعب استرجاع مخططات +الطائرات 
دون  من  هنا"  احلال  هي  كما  بدقة  الصحراوية+  الورقية 
إتقان  يعني  قدمي  مخطط  رسم  ألّن  حديثة،  بتقنيات  االستعانة 
أحجام العناصر املوجودة فيه ومعرفة مقاساتها الدقيقة. إال أّن 
التحدي يتمثل هنا في أّن ما نتعامل معه هو منشآت ال ميكن فهم 
شكلها الكامل من دون رؤيتها من اجلو". ويقول أوليفييه بارج 
إن "الطريقة التي وضعت بها هذه اخملططات" غير معروفة، لكّن 
كانوا  احلقبة  تلك  في  السكان  أن  ُتظهر  أنها  تالحظ  الدراسة 

يتمتعون "بقدرة ذهنية لم تكن متوقعة على تصور املساحات".

أّن  هي  اليوم  حتى  سائدة  كاتت  التي  الفرضية  اّن  ويضيف 
يتقن  "ثقافة  وضمن  الحقة  مرحلة  في  ُولد  اخلرائط  رسم  فن 
ما  بالد  ثقافة  غرار  على  السجالت،  وحفظ  الكتابة  أصحابها 
بني النهرين التي تعود إلى خمسة آالف سنة، أو تلك اخلاصة 
مع خريطة سان  عام  اربعة  قبل  أوروبا  في  البرونزي  بالعصر 

بيليك في بريتاني. ويدفع ما اكُتشف في األردن والسعودية إلى 
إعادة النظر في هذه الفرضية، إذ أقيمت الهيكليات في تضاريس 

ذ على األرض. معقدة، من دون اعتماد مخطط رئيسي ُينفَّ
ومشاركتها  املعلومات  "نقل  يتيح  الهندسي  اخملطط  هذا  وكان 
بني أشخاص عدة بهدف تنظيم عمليات صيد احليوانات"، وفق 

أبو عزيزة الذي يعتبر أّن هذه الفرضية هي "األكثر احتمااًل".
باتت  التي  اخملططات  به  حتظى  ثقافي  ُبعد  ذلك  إلى  ويضاف 
مؤشرًا على إتقان السكان آنذاك التعامل مع املساحات وتقنية 
إلى  صيد معينة، من خالل أفخاخ صمموها مبهارة مستندين 

السمات اخلاصة باألرض في تلك املناطق.

اكتشاف أثري نادر:أقدم مخططات عاملية
للمصائد في األردن والسعودية

بغداد- أربيل - الزمان 
بحزب  مرتبطني  ايزيديني  »مقاتلني«  ثالثة  لقي 
ثالثة  وأصيب  مصرعهم  الكردستاني  العمال 
آخرين بجروح الثالثاء إثر قصف نسب إلى تركيا 
في منطقة سنجار الواقعة في شمال العراق، كما 
في  اإلرهاب  مكافحة  جهاز  عن  صادر  بيان  أفاد 

إقليم كردستان. 
وذكر البيان أنه في متام الساعة اخلامسة صباحًا 
»استهدفت  الثالثاء  غرينتش(  بتوقيت   2:00(
طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي مقرًا ملقاتلي 
وحدات حماية سنجار في قرية تشومو خلف في 
قضاء سنجار«، ما أدى »إلى مقتل ثالثة مقاتلني« 

و«إصابة ثالثة آخرين بجروح«. 
اّن  امس  التركية  االناضول  انباء  وكالة  وقالت   
مسؤول االتصاالت في حزب العمال لقي مصرعه 

في ضربة تركية داخل العراق.
فيما قالت مصادر عراقية رسمية  ان قوة عسكرية  
تابعة للجيش العراقي  باشرت منذ امس األول ، 
فرض السيطرة على محيط مخيم )مخمور( الذي 
الكردستاني   تسكنه عوائل مقاتلي حزب العمال 
وبحسب مسوول كردي في حكومة إقليم كردستان 
على  بناء  حترك  العراقي  اجليش  فإن   ، العراق 
متدد  وقف  حيال  وأربيل  بغداد  بني  تفاهمات 
على  السيطرة  واستعادة  الكردستاني  مسلحي 

املناطق التي يبسطون فيها نفوذهم،
مخمور،  مخيم  إلى  العسكرية  احلملة  وتأتي 
بني  احلدود  على  مخمور  منطقة  في  الواقع 
توجه  على  بناء  العراق،  شمالي  نينوى وأربيل 
حكومي في بغداد يستهدف فرض السيطرة على 
مناطق أنشطة احلزب املصنف على الئحة اإلرهاب 

في تركيا.
الراحل  الرئيس  عهد  منذ  مقام  مخمور،  مخيم  و 
وتقطنه  التسعينيات  منتصف  في  حسني  صدام 
املرتبطة  التركية  الكردية  العائالت  من  املئات 
الى  تركيا  وتنظر  الكردستاني،  العمال  بحزب 
اخمليم بوصفه مركز جتنيد وأنشطة مسلحة ضد 

بالعمل على منع  العراق  القومي، وتطالب  أمنها 
األنشطة ذات البعد العسكري داخله.

وهذا القصف التركي املماثل الثاني خالل أسبوع 
قتل  حيث  سنجار،  جبل  محيط   يستهدف  الذي 
ثالثة مقاتلني آخرين في ضربات نسبت إلى تركيا 
كذلك في سنجار الثالثاء املاضي. ويأتي ذلك قبل 
أيار/  28 في  تركيا  في  حاسمة  انتخابية  جولة 
ومنافسه  أردوغان  الرئيس رجب طيب  بني  مايو 

كمال كيليتشدار أوغلو.
حماية  وحدات  إلى  املقاتلون  هؤالء  وينتمي 
سنجار، وهي مجموعة مسلحة ملقاتلني ايزيديني، 
تصّنفه  الذي  الكردستاني  العمال  حزب  مرتبطة 
أنقرة وحلفاؤها الغربيون بأنه تنظيم »إرهابي«. 

وفي انعكاس لتعقيد الوضع في تلك املنطقة من 
شمال العراق التي تتداخل فيها عدة أطراف، فإّن 
وحدات حماية سنجار منضوية كذلك في احلشد 
الشعبي العراقي وقاتلت تنظيم الدولة االسالمية 

إلى حني هزميته في العام 2017. 
العمليات  على  التركي  اجليش  يعّلق  ما  ونادرا 
بانتظام  ينفذ  لكنه  العراق،  في  يشّنها  التي 
العمال  حزب  وجوية ضد  برية  عسكرية  عمليات 
الكردستاني ومواقعه في شمال البالد، سواء في 
إقليم كردستان الذي يحظى باحلكم الذاتي أو في 

منطقة سنجار اجلبلية.
قواعد  عامًا   25 منذ  تقيم  التي  أنقرة  وتشّن 
العراق عمليات عسكرية ضّد  عسكرية في شمال 
متمردي حزب العمال املتمركز في مخيمات تدريب 
وقواعد خلفية له في شمال العراق الذي يتعرض 

مرارًا للقصف جراء هذا النزاع. 
العراق،  كردستان  عاصمة  وأربيل،  بغداد  وُتتهم 
التحالف  على  حفاظا  ذلك  عن  بالتغاضي 
أحد  أنقرة،  مع  يربطهما  الذي  االستراتيجي 

الشركاء التجاريني الرئيسيني للبالد. 
إدانة  بيانات  دامية  حادثة  كل  إثر  تصدر  لكن 
على  ذلك  وتداعيات  العراقية  السيادة  النتهاك 
املدنيني. وكانت تركيا قد حظرت في نيسان/أبريل 

الرحالت اجلوية من وإلى مطار السليمانية، ثاني 
ُاتهمت  قليلة،  أيام  وبعد  كردستان.  إقليم  مدن 
أنقرة بشّن قصف قرب املطار أثناء تواجد قوات 
الدميوقراطية  سوريا  قوات  زعيم  رفقة  أميركية 
آذار/ وبداية  شباط/فبراير  نهاية  وفي  )قسد(. 
سنجار  في  قصف  عمليات  أسفرت  مارس، 

»وحدات  من  عناصر  مقتل  عن  تركيا  إلى  نسبت 
اكد   ، بسنجار  متصلة  جهة  من  حماية سنجار«. 
الثالثاء،  البلداوي،  محمد  النواب  مجلس  عضو 
حلفظ  ثوابت  وفق  تسير  املركزية  احلكومة  ان 
األقليات  وخاصة  الشعب  مكونات  جميع  حقوق 
في سنجار، فيما اكد ان املركز دخل في حوارات 

في  األقليات  حول  كردستان  إقليم  مع  موسعة 
سنجار وسهل نينوى.

»احلوارات  إن  محلي  حديث  في  البلداوي  وقال 
من  األطراف  جميع  مع  احلكومة  جتريها  التي 
اجل انهاء االزمات، أفضت بنتائج ايجابية خالل 

اآلونة األخيرة«

القاهرة -مصطفى عمارة
للزمان  املستوى  رفيع  أمني  مصدر  كشف 
للقيام  إرهابيا«  »مخططا  أحبطت  مصر  أّن 
بأعمال تخريبية داخل مصر انطالقًا من حدود 
األمنية  األجهزة  أن  املصدر  وأضاف  السودان. 
إرهابية  مجموعة  محاولة  عن  معلومات  تلقت 
للقيام  أرقني  معبر  عبر  مصر  إلى  التسلل 
كانت  األمنية  األجهزة  أن  إال  إرهابية،  بعمليات 
مّت  اذ  اجملموعة  تلك  بأسماء  كامل  علم  على 
املعبر.  إلى  وصولهم  عند  عليهم  القبض  إلقاء 
ومت  املتسللني.  ارتباط  جهة  املصدر  يحدد  ولم 
إبالغ رئيس اخملابرات املصرية حني كان برفقة 

الرئيس السيسي في قمة جدة.
 وأوضح املصدر أّن مصر تدرك أبعاد ما يجرى 
وخارجية  داخلية  قوى  هناك  وأن  السودان  في 
تسعى إلى زعزعة األوضاع في مصر من خالل 
فيما  خاصة  املصرية  اجلهود  إلرباك  السودان 
املنطلق  هذا  ومن  النهضة،  سد  مبلف  يتعلق 
على  حرصها  ورغم  مصر  فإن  املصدر،  بحسب 
شعبه  على  حفاظا  السودان  في  االقتتال  وقف 
الوطني  اجليش  تدعم  فإنها  أراضيه  وسالمة 
وهو موقف ثابت في السياسة املصرية عّبر عنه 

الرئيس في مؤمتر جدة.
العام  في السياق ذاته أكد عمرو موسى األمني 
تصريحات  في  العربية  الدول  جلامعة  السابق 
في  أساسيا  دورا  ملصر  أّن  للزمان  خاصة 
التاريخية  العالقات  من  انطالقا  السودان 
تلك  أن  رغم  البلدين  بني  املشتركة  واملصالح 
سياسات  بفعل  لالهتزاز  تعرضت  العالقات 
وكذلك  املاضي  القرن  خمسينيات  منذ  خاطئة 
البلدين،  بني  اإليقاع  حاولت  أجنبية  مخططات 
وأضاف أّن خصوصية تلك العالقات تتطلب منا 
املستويات  مختلف  على  ونشطا  أساسيا  دورا 
تقضي على محاوالت االستبعاد من االتصاالت 

اجلارية حاليا.
ليست  مصر  أّن  سياسيون  محللون  أكد  فيما   

مبعزل عن التأثيرات السلبية للصراع الداخلي 
في السودان والتي ستنعكس بشكل مباشر على 
اإلطار  هذا  وفي  واقتصادية،  إقليمية  ملفات 
األزمة  أن  سليمان  هاني  السياسي  احمللل  قال 
التي  التحديات  اهم  احد  تشكل  السودانية 
ستؤثر على الدولة املصرية وميكن لهذا الصراع 
أن ينعكس بشكل سلبي على العديد من امللفات 
السياسية ومنها احتمالية ظهور نظام سياسي 
قد ال يكون متوافقا مع مصر وهو ما  سوداني 
أن  كما  البلدين.  العالقات بني  يؤثر على  سوف 
استمرار هذا الصراع سيؤثر على التنسيق بني 
مصر والسودان في ملف سد النهضة والضغط 
تستغله  أن  ميكن  كما  املصب.  دولتي  على 

القومي  األمن  على  للضغط  إرهابية  تنظيمات 
املصري مستغلة احلدود الطويلة بني البلدين .

 وقال احمللل السياسي علي رجب أن التحديات 
أحداث  في  مصر  تواجهه  ما  أخطر  األمنية 
سوف  إرهابية  مجموعات  خالل  من  السودان 
بعمليات  للقيام  مصر  إلى  التسلل  حتاول 
بفعل  اإلقتصادية  التحديات  عن  فضال  إرهابية 
الذي  األمر  وهو  السودانيني  الالجئني  تدفق 
التحديات،  تلك  ملواجهة  دوليا  دعما  يتطلب 
واستبعد اخلبير في اجلماعات اإلسالمية أحمد 
سلطان تدخل مصر عسكريا في الصراع الدائر 
هذا  الستمرار  السلبية  التأثيرات  رغم  حاليا 

الصراع.

الدوحة-)أ ف ب( - حّذر وزير الدولة لشؤون الطاقة 
أن  من  الثالثاء  الكعبي  شريده  بن  سعد  القطري 
أوروبا ستواجه نقًصا أكبر في النفط والغاز، مشيًرا 
القاّرة  جّنب  نسبًيا  الشتاء  فصل  اعتدال  أن  إلى 

صعوبات أشّد في األشهر املاضية.
وتسعى الدولة اخلليجية الثرية، وهي من بني أبرز 
املنتجني للغاز الطبيعي املسال في العالم، إلى إبرام 
امتنع  التي  األوروبية  الدول  عقود طويلة األجل مع 
عن  بدائل  إيجاد  إلى  سعيها  رغم  ذلك  عن  معظمها 
منتدى  خالل  الكعبي  وقال  الروسية.  الطاقة  موارد 
الوحيد  »األمر  الدوحة،  في  املنعقد  االقتصادي  قطر 
شتاء  هو  العام  هذا  وأوروبا  البشرية  أنقذ  الذي 

معتدل وتباطؤ االقتصاد«.
وأضاف »إذا بدأ االقتصاد في االنتعاش في )2024( 

وحّل شتاء عادّي، أعتقد أن اآلتي أعظم«.
طاقة،  بأزمة  ألوكرانيا  الروسي  الغزو  وتسّبب 
للدول  إمداداتها  من  األكبر  اجلزء  روسيا  قطع  مع 
مصادرها  لتنويع  جاهدًة  سعت  التي  األوروبية 
الروسيني.  والغاز  النفط  على  االعتماد  وتخفيف 
من  أقّل  حرارة  درجات  املاضي  الشتاء  فصل  وشهد 

تلك املتوقعة.
وتابع الكعبي »إذا لم يدركوا )األوروبيون( ذلك ولم 
املنتجني  مع  يجلسوا  ولم  مناسبة  لديهم خطة  تكن 
والغاز«،  النفط  شركات  شيطنة  عن(  يتوقفوا  و)لم 

فسيتعّين على األوروبيني مواجهة »الواقع«.
وتعمل قطر على مشروع توسيع حقل الشمال، أكبر 
حقل للغاز الطبيعي في العالم والذي ميتّد حتت مياه 
 10 حوالى  ويضّم  اإليرانية  األراضي  حتى  اخلليج 
في  املعروفة  الطبيعي  الغاز  احتياطات  من  باملئة 
العالم، بحسب تقديرات شركة »قطر للطاقة«. وُيتوقع 
أن يساعد املشروع قطر في زيادة إنتاجها من الغاز 
الطبيعي املسال بأكثر من 60 باملئة ليصل إلى 126 

مليون طن بحلول العام 2027. 
وأشار الكعبي إلى أن الطلب كبير لدرجة أن مجمل 
الشرقي  بقسَميه  البحري  الشمال  حقل  إنتاج 
مبوجب  العام  نهاية  بحلول  ينفد  قد  واجلنوبي، 

اتفاقيات طويلة األمد.
وقال »هناك احتمال أن ينفد مجمل الغاز املستخرج 
اجلنوبي  الشمال  وحقل  الشرقي  الشمال  حقل  من 
الطويلة  بالعقود  يتعلق  ما  في  العام،  نهاية  بحلول 

األجل«.
في تشرين الثاني/نوفمبر املاضي، أعلنت قطر أولى 
إلى  الطبيعي املسال  الغاز  الكبرى لتوريد  صفقاتها 
في  اقتصادية  قوة  أكبر  مبوجبها  د  لتزوَّ أملانيا، 
املسال  الطبيعي  الغاز  من  طن  مبليوَني  أوروبا، 
سنوًيا على مدى 15 عاما على األقل، بدًءا من 2026.

- »من سيشتريه؟« -
العزيز  عبد  األمير  السعودي  الطاقة  وزير  واعتبر 

بعناية  »جنت  أوروبا  أن  املنتدى  خالل  سلمان  بن 
إلهية« الشتاء املاضي، مؤكًدا أن أمن الطاقة العاملي 
مهّدد بالسياسات املعتمدة خلفض استخدام الوقود 

األحفوري في إطار مكافحة التغّير املناخي.
وأضاف »أمن الطاقة يواجه عراقيل. إمكاناتنا تنفد 

ألن الدول ال تستثمر في النفط والغاز«.
للنفط  مصدر  أكبر  اململكة،  في  الطاقة  وزير  وسخر 
في العالم، من الترويج للوقود النظيف مبا في ذلك 
باستخدام  إنتاجه  يتم  الذي  األخضر  الهيدروجني 

الطاقة املتجددة. 
األخضر،  األزرق،  الهيدروجني  عن  »يتحدثون  فقال 
من  املطاف،  نهاية  في  لكن  الوردي،  األرجواني، 
سيشتريه؟ كم سيكون سعره؟ ال يتحدثون عن النفط 
وقود  بأنظف  ُيسّمى  عّما  يتحدثون  الغاز.  عن  وال 
من  هناك  ليس  لكن  للمستقبل.  أخضر  وقود  وأكثر 

يشتريه«.
إزالة  لتقنيات  اخلليجية  الدول  ترّوج  سنوات،  منذ 
املقابل  في  لكّنها  املناخي.  لالحترار  كحّل  الكربون 
والنفط  الغاز  في  أكثر  االستثمار  أهمّية  على  تشّدد 

لتلبية الطلب العاملي.
العام  هذا  أواخر  تستضيف  التي  اإلمارات  وتدعو 
مؤمتر األمم املتحدة لألطراف حول املناخ )كوب 28( 
الكربون  أكسيد  ثاني  احتجاز  تقنيات  اعتماد  إلى 

الناجم عن إنتاج احملروقات واستخدامها.

ضربة تركية ضد حزب العمال في سنجار 
وقوات عراقية تطوق مخيم مخمور

السعودية تسخر من الترويج للهيدروجني االخضر
وقطر حتذر أوربا من نقص الطاقة 

فرنسا للمرة األولى
تؤيد محاكمة الرئيس السوري

فاحت عبدالسالم:
موازنة َمن؟

ومع َمن؟

احباط محاولة مسلحني التسلل داخل األراضي املصرية 

عمرو موسى لـ )الزمان(:مخططات 
أجنبية منذ اخلمسينات حاولت 

اإليقاع بني مصر والسودان

باريس- الزمان 
الثالثاء  كولونا  كاترين  الفرنسية  اخلارجية  وزيرة  أبدت 
تأييدها حملاكمة الرئيس السوري بشار األسد الذي أعادته 
الدول العربية الى حضن اجلامعة وحضر قمتها في جدة 
القتلى«  آالف  »مئات  إلى سقوط  مشيرة  األخير،  األسبوع 
و«استخدام األسلحة الكيميائية«، وهو ما اّتهم نظامه به 

خالل النزاع الذي بدأ عام 2011.
محطة  من  صحافي  سؤال  على  رّدها  في  كولونا  وقالت 
محاكمته،  تتم  بأن  تؤيد  كانت  إن  بشأن   »2 »فرانس 
واإلفالت  اجلرائم  »محاربة  وأضافت  نعم«.  هو  »اجلواب 

من العقاب جزء من الدبلوماسية الفرنسية«.
 وقال مصدر في االئتالف السوري املعارض انه ال ميكن 
الوثوق بالتصريحات الفرنسية التي تداري احلرج الدولي 
التي سبقت  عمان  اجتماعات  ان  العرب  وقال  اكثر.  ليس 

قمة جدة اقرت مبدأ اخلطوة مقابل خطوة ، فيما لم يسفر 
للةجامعة  سوريا  عودة  عن  تفاصيل  العربية  القمة  عن 
واخلطوات السياسية  واقتصر الكالم على اعاذدة االعمار 

والالجئني السوريني في دول اجلوار .
 من ناحية متصلة ، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، 
الثالثاء، إن قوات بالده حيدت ليلة أمس، 19 إرهابيا في 
في  مشاركته  خالل  كلمة  في  ذلك  جاء  السوري.  الشمال 
»مكافحة  بعنوان  )وسط(  قيصري  جامعة  نظمته  مؤمتر 
اإلرهاب وامللف السوري«. وأوضح أكار أن عدد اإلرهابيني 
الذين مت حتييدهم منذ مطلع مايو/ أيار اجلاري بلغ 126 
شخصا. وأكد أن قوات بالده عازمة على مواصلة مكافحة 
مواطني  كافة  وسالمة  أمن  ضمان  أجل  من  اإلرهابيني 

اجلمهورية التركية.
بقية اخلبر على املوقع
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موسكو- الزمان 
التي  اجملموعة  »سحقت«  أنها  الثالثاء  روسيا  أعلنت 
هاجمت االثنني منطقة بيلغورود الروسية احلدودية، في 
أخطر توغل في األراضي الروسية منذ بدء غزو موسكو 

ألوكرانيا.
عملية  »خالل  بيان  في  الروسية  الدفاع  وزارة  وقالت 
واملدفعية  للطيران  ضربات  وبفضل  اإلرهاب،  مكافحة 
للمنطقة  التابعة  احلدود  عن  الدفاع  وحدات  وحترك 
القومية  التنظيمات  صد  مت  الغربية،  العسكرية 

)األوكرانية( وسحقها«.
 فيما ، عبر الكرملني الثالثاء عن »قلقه العميق« في اليوم 
الثاني من توغل مجموعة مسلحة الى األراضي الروسية 
من أوكرانيا داعيا الى بذل »املزيد من اجلهود« للتصدي 

لهذه الهجمات التي تتكثف ويتسع نطاقها.
أمام  بيسكوف  دميتري  الكرملني  باسم  الناطق  وقال 
ويظهر  عميقا  قلقا  يثير  باألمس  حدث  »ما  الصحافيني 
املقاتلني األوكرانيني يواصلون أنشطتهم  أن  مرة أخرى 
اجلهود،  من  املزيد  بذل  منا  يتطلب  وهذا  بالدنا.  ضد 

اخلاصة  العسكرية  والعملية  متواصلة  اجلهود  وهذه 
)في اوكرانيا( مستمرة لكي ال يحدث هذا األمر بعد اآلن«.
بيلغورود  منطقة  حاكم  غالدكوف  فياتشيسالف  وكان 
وقت  في  قال  االثنني  لهجوم  تعرضت  التي  احلدودية 

سابق أن »عملية التطهير« ال تزال مستمرة الثالثاء.
على  حدودية  بلدات  تسع  غادروا  مدنيني  ان  واضاف 

األقل.
لقصف  حدودية  بلدات  عدة  تعرضت  آخر،  جانب  من 
مدفعي وبقذائف الهاون وقالت السلطات الروسية أيضا 

إنها أسقطت مسّيرات.
أنحاء  كل  في  االرهاب«  ملكافحة  »عملية  روسيا  أعلنت 
الغزو  بدء  منذ  األولى  للمرة  االثنني،  بيلغورود  منطقة 
لقوات  موسعة  سلطات  يعطي  ما  الوكرانيا،  الروسي 

األمن والقوات املسلحة في املنطقة.
تنفيه  ما  وهو  الهجوم  بتدبير  كييف  موسكو  تتهم 

اوكرانيا وترى في الهجوم »أزمة داخلية في روسيا«.
وقالت نائبة وزير الدفاع األوكرانية غانا ماليار »الوضع 

في منطقة بيلغورود هو أزمة داخلية روسية«.

واضافت »انهم وطنيون روس، هذا ما نعرفه«.
املناهضني  الروس  املقاتلني  من  مجموعتان  وأعلنت 
و«فيلق  روسيا«  حرية  »فيلق  بوتني،  فالدميير  للرئيس 
املتطوعني الروس« مسؤوليتهما عن هذا الهجوم. سبق 
ان تبنت هاتان اجملموعتان عدة عمليات توغل مسلحة 

في االشهر املاضية.
اوكرانيون  بانهم  املقاتلني  هؤالء  اعتبر  الكرملني  لكن 

وليس متمردين روسا.
أوكرانيون.  مقاتلون  »هؤالء هم  الثالثاء  بيسكوف  واكد 
النظر  وجهة  من  الروس  من  الكثير  هناك  اوكرانيا  في 

االتنية، لكنهم كلهم من نفس املقاتلني األوكرانيني«.
على  بيلغورود  منطقة  ان  الثالثاء  روسيا  واأعلنت 
وقذائف  باملدفعية  لقصف  تعرضت  اجلنوبية  احلدود 
الهاون بعدما اندلع قتال مع مجموعة عبرت من اوكرانيا.
الئحة  غالدكوف  فياتشيسالف  بيلغورود  حاكم  وعرض 
قذائف  او  املدفعي  بالقصف  استهدفت  التي  باملناطق 
املسلحة  »القوات  إن  قائال  االثنني  املسّيرات  او  الهاون 

األوكرانية شنت ضربات على أرض بيلغورود«.

اجليش الروسي يعلن دحر الهجوم املتسلل من أوكرانيا 

دوقة أدنبرة في ضيافة بغداد
بغداد- الزمان: استقبل رئيس احلكومة العراقية محمد شياع السوداني، ورئيس اجلمهورية  عبد اللطيف جمال رشيد، كل على حده، دوقة أدنبرة، صوفي هيلني ريس، بحضور السفير البريطاني لدى العراق، مارك برايسون ريتشاردسون   
وتسلم رشيد، رسالة خطّية من امللك تشارلز الثالث ملك اململكة املتحدة، في اثناء استقباله وزوجته شاناز إبراهيم أحمد، في قصر بغداد، دوقة أدنبرة، صوفي. وأعرب امللك تشارلز، في رسالته، عن »الشكر للعراق حلضور رئيسه مراسم حفل 
التتويج لتولي عرش اململكة املتحدة في كاتدرائية وستمنستر في لندن، مطلع الشهر احلالي«.  وأكد امللك تشارلز الثالث في الرسالة، أن »اململكة املتحدة والعراق تربطهما وجتمعهما عالقات صداقة تاريخية طويلة األمد ومميزة«، معبرا عن أمله 

في أن »تتعزز تلك العالقات الوثيقة القائمة على الروابط التاريخية بني البلدين، وإقامة شراكات حديثة ميكن من خاللها العمل معًا ملواجهة التحديات املاثلة أمام اجلميع مبا فيها تغيرات املناخ، واألمن العاملي وحقوق اإلنسان«.   


