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بوتني يرفد جيشه بنصف مليون عسكري تعويضًا للخسائر في أوكرانيا
عواصم - وكاالت: سعيا 
لتعويض اخلســائر املادية 
والعســكرية الفادحــة التي 
تعرضــت لها قواتــه بعد ٦
اشهر من غزوها ألوكرانيا، 
فقد وقــع الرئيس فالدميير 
بوتني مرسوما أمس، لزيادة 
عدد أفراد القوات املسلحة إلى 
٢٫٠٤ مليون من ١٫٩ مليون، 

بحسب ما نقلت رويترز.
ويســري هــذا ابتداء من 
األول من ينايــر، ويتضمن 
زيادة بواقع ١٣٧ ألفا في عدد 
أفراد اجليش إلى ١٫١٥ مليون 
وفقا للمرسوم املنشور على 
البوابة التشريعية للحكومة.

وكانت آخر مرة أدخل فيها 
بوتني تعديــالت على حجم 
اجليش الروسي في نوفمبر 
٢٠١٧، عندمــا مت حتديد عدد 
املقاتلني عند ١٫٠١ مليون من 
إجمالي عدد القوات املسلحة، 
مبــا في ذلك غيــر املقاتلني، 

البالغ ١٫٩ مليون.
ولــم تذكر روســيا عدد 
الذيــن  القتلــى واجلرحــى 
ســقطوا فــي أوكرانيــا منذ 
األسابيع األولى من احلملة 
عندمــا قالــت إن ١٣٥١ مــن 

جنودها قتلوا.

خطة تسمح للجيش الروسي 
باالستمرار في احلرب، لكنه 
ال يعالــج العجز األساســي 
في القــوى البشــرية، وفقا 

بــأن قواتها قصفــت قطارا 
عسكريا في محطة تشابلني 
للســكك احلديديــة مبنطقة 
دنيبروبيتروفسك األوكرانية.

في استهداف مناطق سكنية. 
لكن وزارة الدفاع الروسية 
قالت إن صــاروخ من طراز 
إسكندر أصاب قطارا عسكريا 
كان من املقرر أن ينقل أسلحة 
إلى خط املواجهة في منطقة 
دونبــاس بشــرق أوكرانيا. 
كمــا اعلنت موســكو أيضا 
إنها دمرت ثمانــي مقاتالت 
أوكرانية فــي ضربات على 
قواعــد جويــة مبنطقتــي 
بولتافا ودنيبروبيتروفسك 
وســط اوكرانيــا.  في هذه 
األثناء، يسود الترقب حول 
مصيــر محطــة زابوريجيا 
النوويــة جنــوب اوكرانيا 
وهي أكبر محطة في أوروبا 
وواقعة في قلب املواجهات. 
ونقلــت صحيفة «تلغراف» 
(Telegraph) عن وزارة الدفاع 
البريطانية قولها إن الدبابات 
الروسية على بعد ٦٠ مترا من 
املفاعل اخلامس في احملطة.

وذكــرت رويتــرز أنه مت 
تفعيــل أنظمة الســالمة في 
احملطة النووية بعد انقطاع 
إمدادات الكهرباء في املنطقة.
من جهتــه، أكد أمني عام 
أنطونيــو  املتحــدة  األمم 
غوتيريش أن األمم املتحدة 

الروســية  الدراســات  ملدير 
فــي مؤسســة CNA، مايكل 
كوفمان. ميدانيــا، اعترفت 
وزارة الدفاع الروسية أمس 

وأكدت كييڤ أمس أن عدد 
القتلى الذين القوا حتفهم في 
الضربة الروسية أمس األول، 
ارتفع الى ٢٥ مدنيا على االقل 

مستعدة لدعم إرسال بعثة 
مقترحة من الوكالة الدولية 
للطاقــة الذرية إلــى محطة 
النووية  زابوريجيا للطاقة 
في جنــوب أوكرانيا، بينما 
حــذر من «التدميــر الذاتي» 

في حال ساء الوضع.
وقــال غوتيريــش فــي 
تغريــدة فجرأمــس «أمانــة 
األمم املتحدة مستعدة لدعم 
أي بعثة من الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية من كييڤ إلى 
احملطــة».  وأعــرب مجــددا 
عن قلقه من القتال اجلاري 
«في محطة الطاقة النووية 
وحولها في زابوريجيا (مثلما 
قــال). وميكــن أن يؤكد أي 
تصعيــد آخر للوضــع إلى 

تدمير ذاتي».
فــي غضــون ذلــك، قال 
ميخايلو بودوالك املستشار 
في مكتب الرئيس األوكراني، 
التفــاوض مــع  إن عمليــة 
روســيا إلنهــاء احلرب اآلن 
غيــر مواتية، ألن «أي هدنة 
مؤقتــة ســتعني اســتمرار 
العدوان» من جانب روسيا 
باملستقبل. وتعتزم أوكرانيا 
إنشاء محكمة دولية حملاكمة 

بوتني.

تفعيل أنظمة السالمة في «زابوريجيا» وغوتيريش يحذر من «التدمير الذاتي»

عمال يزيلون اثار الدمار الذي حلق بأحد االبنية السكنية نتيجة القصف الروسي لبلدة تشابلني األوكرانية    (أ.ف.پ)

وتقول تقديرات غربية إن 
العدد الفعلي ميكن أن يكون 
عشرة أضعاف ذلك على األقل، 
بينما تقــول أوكرانيــا إنها 
قتلــت أو أصابــت ما ال يقل 
عن ٤٥ ألف جندي روســي 
منذ بدء الغزو، في ٢٤ فبراير.
ولم يذكر مرسوم بوتني 
كيف سيتم حتقيق الزيادة 
فــي عــدد اجلنــود ولكنــه 
أصــدر تعليمــات للحكومة 
بتخصيص امليزانية املطلوبة 

لذلك.
وبعد أســابيع قليلة من 
الغــزو، نشــرت صفحــات 
اإلنترنــت  علــى  روســية 
إعالنــات عن حاجــة وزارة 
الدفاع إلى «آالف الوظائف» 
في كافة التخصصات، وفقا 
لتقرير سابق لهيئة اإلذاعة 

البريطانية «بي بي سي».
ومع تزايد التقارير بشأن 
ارتفاع عدد القتلى في الصراع 
الدائر منــذ فبراير املاضي، 
وفقا لـ «واشنطن بوست»، 
تسعى روسيا جاهدة وبطرق 
مختلفة لتجنيــد املزيد من 
املقاتلني للدفع بهم إلى احلرب، 
وتعتبر هذه اجلهود شكال من 
أشكال «تعبئة الظل»، وهي 

القضاء العراقي يتحرك بعد تسريب 
صوتي جديد يكشف جرائم فساد

«طالبان»: لم نعثر على جثة الظواهري 
والتحقيقات في مقتله مستمرة

تايوان تزيد إنفاقها العسكري ملواجهة الصني
وبكني حتّذر من أي تدخل أجنبي في اجلزيرة

بغداد - وكاالت: قررت محكمة الكرخ في 
العراق اتخاذ االجراءات القانونية بخصوص 
تسريب صوتي جديد يظهر جرائم فساد في 
محافظة صالح الدين يتم التطرق فيها إلى 
أحد القضاة ويكشف بيع وشراء مناصب 
ألحد القضاة لتعيينه في احملكمة اجلزائية، 
إضافــة إلــى تعيينات فــي وزارة التربية 

مقابل مبالغ مالية.
وكان الصحافي علي فاضل نشر تسجيال 
صوتيا قال إنه حملافظ صالح الدين األسبق 
رئيس حزب «اجلماهير» أحمد اجلبوري 
«أبو مازن» يتضمن بيع وشــراء مناصب 

للقضاة وأخرى في وزارة التربية.
وفي التســجيل الصوتي، الذي ســرب 
امــس شــخص يدعــى «محمــد الهجــف» 

يتصــل مبحافظ صــالح الدين األســبق، 
أحمد اجلبــوري وينقل إليــه طلب قاض 
يدعى «فيصل العزاوي» التدخل لتعيينه 
فــي احملكمة «اجلزائية»، حســبما اوردت 

«العربية.نت».
كما ينقل عن شــخص يدعــى القاضي 
«خلــف» قوله إنه اتفق مع اجلبوري على 
أن يجلب له املبلغ يوم االثنني املقبل، ولديه 
قائمة بـ ١٥ شخصا من منطقته «سيزعل» من 
أحمد اجلبوري، ما لم يعمل على تعيينهم في 
«التربية». من جانبه، يقول أحمد اجلبوري، 
في التســجيل الصوتي املســرب إنه أبلغ 
«احملافظ» بأن لديه التزاما بقضية «الوزير 
صالح»، وطلب منه أن يزور «محمد الهجف» 

ويوقع له الصك.

كابــول - وكاالت: قــال املتحــدث باســم 
«طالبــان» ذبيح اهللا مجاهــد إن احلركة لم 
تعثر على جثة زعيم تنظيم «القاعدة» أمين 
الظواهــري، مؤكدا أن التحقيقات في قضية 

استهدافه لم تنته بعد.
وقــال مجاهد في تصريح صحافي امس: 
«التحقيقات في قضيــة الظواهري لم تنته 
بعد ومازالت مستمرة، وستعلن النتائج بعد 
االنتهاء من التحقيقــات»، معتبرا أن «إثارة 

الفنت واضطراب األمن في حدود أفغانستان 
من مؤامرات اجلهات املغرضة، والتي تريد أن 
تعكر عالقات أفغانستان مع الدول املجاورة 
وتعدم الثقة بينها، لكننا لن نسمح ألحد بذلك».

وأفاد املتحدث باســم «طالبان» بأنه «مت 
قمع عصابة داعش بشــكل غير مسبوق في 
أفغانستان، وينبغي لدول املنطقة مبن فيها 
روســيا أال تقلق من خطر داعش من أراضي 

أفغانستان».

عواصمـ  وكاالت: اقترحت رئيسة تايوان 
امــس تخصيص ١٩ مليــار دوالر لإلنفاق 
الدفاعي العام املقبل، في زيادة تتجاوز ١٣٪ 
مقارنة مع ٢٠٢٢ تشــمل متويال لطائرات 
مقاتلة جديدة، وذلك بعد أسابيع من قيام 
الصني مبناورات حربية واسعة النطاق حول 
اجلزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها.

وتنص امليزانيــة الدفاعية اإلجمالية، 
التي اقترحتها رئيسة تايوان تساي إينغ 
وين، على زيادة بنسبة ١٣٫٩٪ على أساس 
سنوي لتصل إلى رقم قياسي يبلغ ٥٨٦٫٣
مليار دوالر تايواني، وتشمل الزيادة ١٠٨٫٣

مليارات دوالر تايواني أخرى لإلنفاق على 
الطائــرات املقاتلــة وغيرها مــن املعدات، 
باإلضافة إلى «أموال خاصة» أخرى لوزارة 

الدفاع.
من جهتها، هددت الصني باتخاذ «إجراءات 
قوية» إذا تدخلت كندا في تايوان، وذلك بعد 
ورود تقاريــر أفادت بأن وفدا من البرملان 

الكنــدي يعتزم زيارة اجلزيــرة في وقت 
الحق من العام احلالي الستكشاف الفرص 

التجارية.
وقالت الســفارة الصينية في كندا في 
بيــان «نحث اجلانب الكندي على االلتزام 
مببدأ الصني الواحدة واحترام سيادة الصني 

وسالمة أراضيها».
وأضافت الســفارة أن «الصني ستتخذ 
إجراءات حازمة وقوية ضد أي دولة حتاول 
التدخل أو التعدي على سيادة الصني ووحدة 

أراضيها».
وقالــت العضــو الليبراليــة بالبرملان 
الكندي جودي ســجرو مؤخرا إن أعضاء 
من «مجموعة الصداقة» البرملانية الكندية 
- التايوانية، يخططون لزيارة اجلزيرة.

من جانبها، قالت احلكومة الكندية في 
بيــان إن اجلمعيــات البرملانية وجماعات 
الصداقة مستقلة وإنها حتترم عزم املشرعني 

على زيارة تايوان.

رئيس اإلمارات يبحث في اليونان تنمية العالقات اإلستراتيجية 
وتعزيزها بالتعاون االقتصادي واالستثماري بني البلدين

عواصــم - وكاالت: عقــد 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
االمــارات العربية املتحدة في 
أثينا أمس اجتماعا مع رئيسة 
اليونــان كاترينــا ســاكيال 
روبولــو. وجرى خالل اللقاء 
اســتعراض عالقات الصداقة 
والتعاون بني البلدين وسبل 

تعزيزها وتطويرها.
وتناول اجلانبــان مجمل 
األحــداث والتطــورات علــى 
الساحتني اإلقليمية والدولية 
وتبادال وجهات النظر بشــأن 
عدد من القضايا ذات االهتمام 

املشترك.
وقالت وكالة أنباء اإلمارات 
«وام» فــي بيان أن الرئيســة 
اليونانيــة رحبت فــي بداية 
اللقاء - الذي جرى في القصر 
الرئاسي - بالشيخ محمد بن 
زايد، وهنأته بتوليه رئاســة 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
متمنية أن تعزز زيارة سموه 
الرســمية لليونــان عالقــات 
الصداقة والتعاون بني البلدين 

والشعبني الصديقني.
وأكدت كاترينا روبولو أن 
اليونان تعتبر دولة االمارات 
شريكا إستراتيجيا وقالت إن 
البلدين لديهما رؤية مشتركة 

وزيارة مدينــة أثينا العريقة 
الثقافــي  بالتنــوع  الزاخــرة 
واحلضاري، متمنيا للشعب 
اليونانــي مزيــدا مــن الرقي 

والتطور واالزدهار.
وعبر عن سعادته بالتطور 
املتزايد الذي تشهده العالقات 
بني البلدين خالل السنوات 
األخيرة، مشيرا إلى أنه رغم 
حتدي جائحة «كورونا» إال أن 
التبادل التجاري خالل العامني 

وسعدت بلقاء الرئيسة كاترينا 
ورئيــس  ســاكيالروبولو، 
الوزراء الصديق كيرياكوس 
وأعضــاء  ميتســوتاكيس 
مــن احلكومــة اليونانيــة.. 
نســعى إلى تنميــة عالقاتنا 
اإلســتراتيجية وتعزيزهــا 
باملشـــــاريع االقتصاديــــة 
واالستثمارية احليوية التي 
البلدين وشــعبيهما  تخــدم 

الصديقني».

األخيرين ارتفع نسبة ١٧٪.
كما عقد الشيخ محمد بن 
زايد مباحثــات مع عدد من 
كبار املســؤولني اليونانيني 
في مقدمتهم رئيس الوزراء 
كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقــال الشــيخ محمد بن 
زايد في تغريدة على حسابه 
الرسمي بـ «تويتر» عقب لقائه 
املسؤولني اليونانيني: «وصلت 
إلــى مدينــة أثينــا العريقة 

عقد محادثات رسمية مع كبار املسؤولني في أثينا

(أ.ف.پ) صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس االمارات خالل مباحثاته مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا أمس 

نحو السالم واألمان والرفاهية 
في املنطقة.

وأضافت أنه خالل السنوات 
األخيرة جرى تعزيز العالقات 
بني البلدين، معربة عن ثقتها 
في وجود فرص إضافية كثيرة 
من أجل تعزيز هذه العالقات 

في مجاالت عدة.
 من جانبه، أعرب الشيخ 
محمد بن زايد، عن ســعادته 
اليونانيــة  الرئيســة  بلقــاء 

«ملف الغاز» محور زيارة ماكرون إلى اجلزائر
بــدأ  ـ وكاالت:  عواصــم 
الفرنسي إميانويل  الرئيس 
ماكرون امس زيارة رسمية 
إلى اجلزائر تستغرق ثالثة 
أيام، يأمل خاللها طي اخلالف 
الديبلوماسي والقطيعة وفتح 
صفحة جديدة من العالقات 
بني البلدين، في ظل توقعات 
بأن يكون «ملف الغاز» الدافع 
الرئيسي للزيارة التي يصفها 

اخلبراء بـ«املهمة».
وكان الرئيس اجلزائري 
في مقدمة مستقبلي ماكرون 
لدى وصوله إلى مطار اجلزائر 

الدولي.
وتتزامن زيارة ماكرون مع 
الذكرى الستني النتهاء احلرب 
وإعالن استقالل اجلزائر عام 
١٩٦٢، وهذه الزيارة الثانية 
لــه إلى اجلزائــر بعد توليه 
الرئاسة، حيث تعود زيارته 
األولى إلى ديسمبر ٢٠١٧ في 
بداية واليته الرئاسية األولى.

وسوف تركز الزيارة على 
عــدة ملفات رئيســية وهي 
حتسني العالقات السياسية، 
التأشيرات  ومناقشــة ملف 
الفرنسية للجزائريني، لكن 
«ملــف الغاز» هــو احلاضر 
األبرز على طاولة املناقشات، 
وفقا خلبراء مختصني يرون 

على الغاز من شمال أفريقيا، 
وكذلك بسبب الهجرة املتزايدة 

عبر البحر املتوسط.
وقالت الرئاسة الفرنسية 
إن الوفــد املرافــق ملاكــرون 
يضم رئيسي شــركة إجني 
للهيدروكربونات وشركة فري 
للتكنولوجيا، لكن لن تكون 

هناك عقود أعمال كبيرة.
وصرح مستشار ملاكرون 
بأن «الرئيس اختار التركيز 
علــى املســتقبل خــالل هذه 

ستســاعدها على جتاوز أي 
سنوات عجاف في املستقبل.

وقال مســؤول جزائري، 
طلب عدم ذكر اسمه، «اجلزائر 
تريد عالقات اقتصادية قوية 

وشراكة جادة».
كما يريد الرئيس اجلزائري 
عبداملجيد تبون التزامات من 
ماكرون باســتثمارية قوية، 
وان يتراجــع عــن تعليقات 
أدلى بها العام املاضي حول 
تاريــخ اجلزائــر والنخبــة 

احلاكمة فيها.
وخالل السنوات املاضية 
توترت العالقات بني فرنسا 
بعــد  خاصــة  واجلزائــر، 
تصريحــات ماكــرون خالل 
حملتــه االنتخابية األخيرة 
والتــي اعتبرتهــا اجلزائــر 

«مسيئة».
وفي أكتوبر ٢٠٢١ وصف 
ماكــرون النظــام اجلزائري 
بـ«العســكري»، وشــكك في 
وجــود أمــة جزائريــة قبل 
االستعمار الفرنسي للجزائر.

ويرى خبراء أن احلديث 
عن تلك التصريحات سيكون 
«حاضــرا بقــوة» على ملف 
السياســية بني  املناقشــات 
البلدين خالل زيارة ماكرون 

احلالية.

الزيــارة». ويتوقــع خبراء 
اقتصاديون أن تسعي فرنسا 
لـ«احلصول علــى امتيازات 
اقتصادية في اجلزائر خاصة 
في مجال التنقيب عن النفط 

واستكشاف الغاز».
في املقابل، تريد اجلزائر 
االستفادة من ارتفاع أسعار 
الطاقة لتأمــني عقود كبيرة 
ومشروعات استثمارية، كما 
فعلــت بالفعل مــع إيطاليا 
وتركيا، لتأمني اإليرادات التي 

يسعى خالل زيارته األولى منذ ٢٠١٧ لفتح صفحة جديدة في العالقات بني البلدين

الرئيس اجلزائري عبداملجيد تبون مستقبالً نظيره الفرنسي إميانويل ماكرون لدى وصوله امس   (أ.ف.پ)

أن «فرنسا والدول األوروبية 
حتتــاج للغــاز اجلزائــري 
بشــدة»، فــي ظــل تداعيات 
احلرب الروسية- األوكرانية 
ونقص إمــدادات الغــاز في 
أوروبا وخاصــة مع اقتراب 

فصل الشتاء.
وبالنســبة لفرنسا، فإن 
العالقات األفضل مع اجلزائر 
تزداد أهمية ألن نقص الطاقة 
بســبب احلرب الروسية في 
أوكرانيا أدى إلى زيادة الطلب 

ث «خطط احلرب»  سيئول ُحتدِّ
ردًا على تهديدات بيونغ يانغ

عواصــم ـ وكاالت: قــال مكتــب رئيــس 
كوريــا اجلنوبية يون ســوك يــول إنه أمر 
بتحديث اخلطط العملياتية للجيش ملواجهة 
التهديدات النوويــة والصاروخية املتزايدة 
من جانب كوريا الشمالية. وأصدر يون هذا 
التوجيهات خالل زيارته األولى ملخبأ عسكري 
في العاصمة ســيئول ســيكون مركز قيادة 
في حالة نشوب حرب. وتتزامن زيارته مع 
بدء تدريبات عســكرية بني القوات الكورية 

اجلنوبية واألميركية، وهي األكبر منذ سنوات. 
وتتضمن أول تدريب ميداني بني اجليشني منذ 
عام ٢٠١٧ بعدما مت تقليصها في ظل جائحة 
كوفيد-١٩ وحتت قيادة سلف يون الذي سعى 

إلى حتسني العالقات مع كوريا الشمالية.
وأشار يون إلى أن تدريبات العام احلالي 
جتري وفق ســيناريو مختلــف وأن خطط 
العمليات تعكس التهديدات املتطورة لكوريا 

الشمالية.


