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أنباء سورية

احلكومة السورية تتمهل في إغالق نحو ٢٠٠٠ شركة
وكاالت: يبدو أن احلكومة 
الســورية قــررت التمهل في 
تنفيــذ توصيــة «مجلــس 
الدولــة» بشــطب ســجالت 
عشرات الشركات العاملة في 
سورية بدعوى ارتكابها أخطاء 

قانونية وإدارية. 
وســبق أن نقــل موقــع 
صحيفــة «الوطن» عن مدير 
الشركات في وزارة التجارة 
الداخلية وحماية املســتهلك 
زين صافي أن مجلس الدولة 
كان قــد قرر إلغــاء ترخيص 
٢٠٠٠ شركة لم تستكمل تسديد 
رأسمالها بسبب وجود تقصير 
وأخطاء قانونية وإدارية بحتة 
فيها، وذلك بناء على املادة ٥٦
من قانون الشركات ٢٩ لعام 

قائمــة وفاعلة ومنتجة ولها 
شــخصية اعتبارية ونشاط 
جتــاري. وأكد أنه يتم إجراء 
دراسة من قبل رئاسة مجلس 
الوزراء، بإصدار توصية من 
اللجنة االقتصادية أو تعديل 
صك تشريعي لتمديد التسديد 
أو تعديل مدة التسديد، إضافة 
إلى إجراءات أخرى كي ال حتل 
هذه الشــركات علــى أن تتم 
معرفــة اآللية التي ســتتبع 
خالل األيــام القادمة، متابعا: 
«وفي حال امتنعت حينها هذه 
الشركات عن التسديد سيتم 
حلها بكل تأكيد، ألن التراجع 
عــن قــرار إنهــاء الترخيص 
ليس إال مراعاة للعدد الكبير 

للشركات».

إنساني واتخاذ قرارات بناء 
على شــماعة األزمة هو أمر 

غير محبب.
وفي سياق متصل كشف 
الشــركات  صافــي أن عــدد 
محدودة املســؤولية التي مت 
ترخيصهــا منــذ بداية العام 
حتى نهاية شهر أيلول وصل 
إلى ٣٧٥ شــركة، فيما وصل 
عدد شركات الشخص الواحد 
إلى ٨١ شــركة، أما الشركات 
املســاهمة فقد بلغ عددها ١٩

شركة، الفتا إلى حل ٧٩ شركة 
هذا العام لعدة أســباب منها 
عدم ممارســة أعمال جتارية 
أو ألنهــا متوقفــة عن العمل 
وذلك بناء على رغبة أصحاب 

العالقة.

من جانبــه، يرى اخلبير 
التنمــوي ماهــر رزق فــي 
تصريح لـ«الوطن» أنه في حال 
كان تعديل الصك التشريعي 
يخص الفئة التي كانت خارج 
القطر بسبب ظروف األزمة أو 
أصحاب األعمال الذين كانوا 
يعيشــون في مناطــق غير 
مســتقرة أمنيا، لتشجيعهم 
على العودة فهذا قرار صحيح 
وبناء، أما إذا كان هذا القرار 
يخص اجلميع ومنهم أصحاب 
الشركات املقيمون داخل القطر 
«الكســولني» غيــر املتابعني 
للقرارات، فهذا يعتبر تشجيعا 
لهم وتسامحا زائدا وتعامال 
بالعواطف من قبل احلكومة، 
وخاصــة أن العمل مبنطلق 

٢٠١١ التي نصت على وجوب 
تســديد ٤٠٪ مــن رأس املال 
خالل مدة ٣٠ يوما من تاريخ 
صدور قرار التأســيس، على 
أن يستكمل رأس املال خالل 
عام كامل حتــت طائلة إلغاء 

هذه الشركات.
إلــى أن  وأشــار صافــي 
اجلهــات املعنية أخذت بعني 
االعتبــار ســنوات احلــرب 
الطويلة ووجود صعوبات لدى 
بعض الشركات في التسديد، 
واجتهت نحو معاجلة أوضاع 
ومراعــاة  الشــركات  هــذه 
املصلحة العامة، والسيما أن 
شطب السجل التجاري لعدد 
كبير من الشركات سيؤثر على 
االقتصاد خاصة أنها شركات 

االستخبارات التركية تعلن حتييد قيادية 
حلزب العمال الكردستاني في قلب حلب

وكاالت: أعلنت االســتخبارات التركية 
عن «حتييد» مســؤولة في حزب «العمال 
الكردستاني» (PKK) املصنف إرهابيا، وتدعى 
صباح أوغور، املدرجة على «النشرة احلمراء» 

للمطلوبني بوزارة الداخلية التركية.
وبحسب ما نقلته وكالة «األناضول» 
التركيــة عــن مصادر أمنيــة تركية، فإن 
العملية نفذتها االستخبارات التركية في 
حي الشــيخ مقصود، اخلاضع لســيطرة 
قوات سوريا الدميوقراطية «قسد»، في قلب 
مدينــة حلب، بعد متابعة من قبل «فريق 
مختــص». وتعتبر انقرة ان «قســد» هي 
امتداد سوري حلزب العمال الكردستاني. 
وأضافــت ان العمليــة متــت بعد وصول 
معلومــات لالســتخبارات التركيــة تفيد 

بانتقال أوغور من العراق إلى سورية.
وبحســب الوكالة، فإن أوغــور امللقبة 
بـ«شــيالن أمغيهان»، كانت مســؤولة عن 
العديــد من فعاليات التنظيم في ســورية 

والعراق، إضافة إلى تركيا.
وكان وزيــر الداخلية التركي ســليمان 
صويلــو أعلن أمــس األول مقتل شــرطي 
وإصابة آخر في «هجوم إرهابي» استهدف 
مقرا للشرطة بوالية مرسني جنوبي البالد. 
وأوضح صويلو في تصريح للصحافيني 
أن منفــذي الهجوم امرأتــان تنتميان إلى 
تنظيم «بــي كا كا»، فيما قال وزير الدفاع 
التركي، خلوصي أكار أمس، إن لدى بالده 
معلومات تفيد بأن منفذي هجوم مرســني 

خططوا له في سورية.

العراق: التيار الصدري ُيقاطع احلكومة املقبلة 
والبرملان ُيجدد الثقة باحللبوسي

بغداد ـ وكاالت: أعلــن التيار الصدري 
فــي العراق، بزعامة مقتــدى الصدر، عدم 
املشاركة في احلكومة اجلديدة املقبلة، تزامنا 
مع احتجاجات انصار التيار رفضا النعقاد 
مجلس النواب العراقي أمس، لتجديد الثقة 

برئيسه محمد احللبوسي.
وجتــددت االحتجاجــات فــي املنطقة 
اخلضــراء التي تضم البرملــان، وتطورت 
الى مواجهات مع قوات األمن، حيث استعان 

متظاهرون بجرافات لرفع احلواجز. 
وأصيــب محتجون وعناصر من قوات 
األمــن جراء ســقوط صواريخ مــن طراز 
كاتيوشــا داخل املنطقة اخلضراء وســط 
إغــالق جزئي في العاصمــة أثناء اجتماع 
البرملان، طال اجلسور املؤدية إلى املنطقة، 
وفرضت حظــرا للتجول علــى احلافالت 

والدراجات النارية والشاحنات.
وقال صالح محمد العراقي املتحدث باسم 
التيار الصدري، فــي بيان صحافي أمس، 
«إننا لن نستغني عن الوطن ولن نشارك 
أو نهادن ونحاور على امتام صفقة الفساد 

وإرجاع العراق إلى الوراء».
وأضاف العراقي امللقب بـ «وزير القائد»: 
«لقد أذيتم شــعبكم وعصيتم مرجعيتكم 
ودمرمت وطنكم الذي يعاني القحط واجلفاف 
ونقص األمن ونشــرمت الفســاد وشوهتم 

سمعة املقاومة واحلشد».
وأكد أن قصــف املنطقة اخلضراء يراد 

من خالله إيقاع الفتنة وقال «نرفض رفضا 
قاطعا استعمال العنف والسالح الذي قامت 
بــه جهات مجهولة وذلــك بقصف املنطقة 
اخلضراء تريد من خالله إيقاع الفتنة في 

عراقنا احلبيب».
وتابع «حســب الظاهر إن من قام بهذا 
العمل هو احملتل وأذنابه من اإلرهاب وفلول 
البعــث الصدامي أو جهات تريد النيل من 
سمعة اإلصالح واملصلحني أو اتهام (الثوار) 
بذلك»، مؤكدا أن «الوطن أغلى من كل شيء».

وصــوت البرملان العراقــي على رفض 
اســتقالة رئيســه محمد احللبوسي التي 

تقدم بها االثنني املاضي.
وقــال املكتــب اإلعالمي للحلبوســي، 
فــي بيــان أوردته وكالة االنبــاء العراقية 
الرســمية (واع) أمــس إن املجلس صوت 
برفض استقالة احللبوسي وجدد الثقة به.

وأوضح أن العدد الكلي للمصوتني بلغ 
٢٣٥ نائبا وافق ١٣ منهم على االســتقالة، 

فيما رفض ٢٢٢ نائبا االستقالة.
وشهدت اجللسة انتخاب النائب محسن 
املندالوي نائبا أول لرئيس مجلس النواب.

ودعا احللبوسي القوى السياسية إلى 
اجللوس على طاولة واحدة إليجاد مخرج 
لألزمة. وشــدد احللبوســي على ضرورة 
أن يكون هناك حل سياسي شامل يتحمل 
اجلميع فيه مســؤولياته ومــا يلقى على 

عاتقه أمام الشعب.

٣ صواريخ «كاتيوشا» تستهدف املنطقة اخلضراء بالتزامن مع جلسة مجلس النواب

إيران تتوعد بالتصدي للمحتجني «بكل قوتها»

عواصم - وكاالت: حذرت الشرطة اإليرانية 
أمس من أن وحداتها ســتواجه «بكل قوتها» 
املتظاهرين احملتجني على وفاة شــابة كانت 
موقوفة لدى «شرطة األخالق»، وسط سقوط 
عشرات القتلى. وقالت قيادة الشرطة في بيان 
أوردته وكالة أنباء «فارس» اإليرانية شــبه 
الرسمية امس أن عناصرها «سيواجهون بكل 
قوتهم مؤامرات مناهضي الثورة والعناصر 
املعادين، وسيتصرفون بحزم ضد من يخلون 
بالنظام العام وباألمن في كل أنحاء البالد».

وأعلن وزير االتصاالت عيسى زارع بور 
«فرض قيود على بعض املنصات خصوصا 
األميركية» التي «أدت دورا تنظيميا ألعمال 
الشغب». جاء ذلك بعدما جتددت التظاهرات 
احتجاجا على وفاة مهســا أميني البالغة ٢٢

عاما خالل احتجازها لدى «شرطة األخالق» 
لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.

وقالت وسائل إعالم معارضة مقارها في 
اخلارج إن احتجاجات واسعة النطاق استمرت 
في مدن ايرانية مختلفة، لكن نشــطاء قالوا 
إن القيــود املفروضة علــى اإلنترنت جتعل 
من الصعب على نحو متزايد إرسال لقطات 

ڤيديو لالحتجاجات.
وقال نشطاء حقوقيون إن الشرطة أطلقت 
على احملتجني اخلرطوش والرصاص احلي.

وأفادت منظمة «حقوق اإلنسان في إيران» 
غيــر احلكومية ومقرها أوســلو مبقتل «٧٦

شــخصا على األقل». وتنفي الســلطات أي 
مسؤولية لها عن وفاة الشابة مهسا أميني، لكن 
عائلتها تقول العكس، حيث قدمت شكوى ضد 

عناصر الشرطة الذين أوقفوا ابنتها، وفق ما 
نقلت وكالة «إسنا» لألنباء عن محامي العائلة.

وقال احملامي امس «تقدمت عائلة مهســا 
أميني بشكوى ضد املســؤولني عن توقيف 
ابنتها و(عناصر الشرطة) الذين تكلموا معها 

منذ وصولها إلى مركز شرطة األخالق».
وفي سياق متصل، اعتقلت الشرطة امس 
األول، فائزة هاشــمي ابنة الرئيس األســبق 
هاشمي رفسنجاني بتهمة «التحريض على 

االحتجاج».
من جهــة اخرى، شــنت إيــران ضربات 
في إقليم كردســتان العــراق، حيث تتمركز 
تنظيمات معارضة كردية تندد باستمرار بقمع 
التظاهرات. وأدى القصف إلى مقتل ٩ أشخاص 
علــى األقــل وإصابة عشــرات آخرين بينهم 
مدنيون وفق السلطات الكردية ـ العراقية. 

وقال احلرس الثوري إنه قصف بصواريخ 
وطائرات مسيرة أهدافا عسكرية بالقرب من 
أربيل والسليمانية في اإلقليم في كردستان 

العراق.
وأدانــت اخلارجيــة العراقيــة الهجمات، 
وقــال املتحــدث باســمها انــه مت اســتدعاء 
الســفير اإليراني وإبالغه باعتــراض بغداد 
على الهجمات على أراضيه وانه يعتبر هذه 
اخلطوة انتهاكا للســيادة. ووفق السلطات 
في بغداد فإن الهجوم نفذته «عشرون طائرة 
مســيرة حتمل مــواد متفجرة» وطــال أربع 

مناطق في إقليم كردستان.
من جهتها نددت واشنطن بهجمات ايران 
التي هددت بشن هجمات أخرى على العراق.

بغداد تستدعي سفير طهران بعد قصفها إقليم كردستان

أحد مصابي احلزب الدميوقراطي الكردستاني نتيجة القصف اإليراني خالل نقله إلى املستشفى أمس  (أ.ف.پ)

اإلمارات وعمان تؤكدان تعزيز العالقات التاريخية املتجذرة

حتذيرات من كارثة مناخية بعد تسريبات «نوردسترمي» 
وأوروبا و«الناتو» ينددان بـ«العمل التخريبي»

مسقط - «وام»- «أونا»: 
عقد صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
والســلطان هيثــم بن طارق 
آل سعيد سلطان عمان، لقاء 
أخويا في قصر العلم مبسقط 
أمــس، جــرى خاللــه تبادل 
األحاديث الودية التي تعبر 
البلدين  عما يجمع قيادتــي 
الشقيقني من وشائج وروابط 

قوية.
أنبــاء  وكالتــا  وقالــت 
اإلمارات «وام» وعمان «أونا» 
إن اجلانبــني بحثــا خــالل 
اللقــاء العالقــات التاريخية 
املتجــذرة التــي تربــط بني 
البلدين الشقيقني ومختلف 
جوانب العالقات بينهما، وأكدا 
احلرص املتبادل على تنمية 
هذه العالقــات والتطلع إلى 
دفعها إلى األمام على الدوام مبا 
يعود بالنفع واخلير والنماء 

على شعبيهما الشقيقني.
وعلى هامش زيارته، زار 
الشيخ محمد بن زايد املتحف 
الوطني العماني في مسقط، 
حيــث اطلــع ســموه خالل 
اجلولة علــى أروقة املتحف 
وأقســامه وتوقــف عند عدد 

عواصم - وكاالت: دخلت 
املواجهة الروسية - الغربية 
مرحلة جديدة محورها الطاقة، 
بعد االنتكاسات الكبيرة التي 
شهدتها قوات موسكو الغازية 
ألوكرانيــا بفعــل االســلحة 
الغربيــة التــي غيــرت دفــة 

احلرب.
وتصاعدت حدة التوتر على 
وقع تهديدات واتهامات متبادلة 
بني موسكو والغرب، بالوقوف 
وراء التسريبات الغازية التي 
اصابت خطي غاز «نوردسترمي 
١و٢» في بحر البلطيق، وسط 
مخاوف من ازمة طاقة تواجهها 
اوروبــا مع اقتراب الشــتاء، 
وحتذيرات مــن كارثة بيئية 

غير مسبوقة. 
ورغم أن اخلطني ال يعمالن 
حاليا، لكنهما يحتويان على 
الغاز ما تسبب بظهور فقاعات 
في التســرب الذي رصد على 
سطح مياه البحر في املنطقتني 
االقتصاديتــني اخلالصتــني 
للســويد والدمنارك، وفقا لـ 
«فرانــس برس». وبحســب 
وكالة «بلومبيرغ» تشير بركة 
املياه الفوارة التي يبلغ عرضها 
٧٠٠ متــر في بحــر البلطيق 
والناجمــة عن متزق خطوط 
أنابيب الغاز نورد سترمي إلى 

«كارثة مناخية».
وتؤكد «بلومبيرغ» حسبما 
نقل عنهــا موقع «احلرة» أن 
األنابيــب كانت حتتوي على 
«غــاز طبيعــي مضغــوط، 
والغالبية العظمى منه عبارة 

عن غاز امليثان».
ويشير ديڤيد مكابي، وهو 
Clean كبير العلماء في منظمة
Air Task Force املناخية غير 
الربحية، إلــى أن «طن واحد 
من امليثــان يؤثر على املناخ 
أكثــر مــن ٨٠ ضعــف تأثير 
ثاني أكســيد الكربون»، وفقا 

لـ«بلومبيرغ».

السلطنة بقيادة أخي جاللة 
السلطان هيثم بن طارق، من 
اهتمــام كبير بالثقافة ضمن 
منظومة التنمية الشاملة التي 
تنعم بها»، بحسب ما أوردت 

وكالة «وام».
ووقعــت دولــة اإلمارات 
وســلطنة عمــان عــددا من 
مذكــرات التعاون املشــترك 
على هامــش زيارة الشــيخ 

على منشــآت الطاقة التابعة 
لــه. وأكــد بيــان صــادر عن 
السياسة اخلارجية  مسؤول 
فيه جوزيف بوريل، متحدثا 
باسم الدول السبع والعشرين 
االعضــاء فــي االحتــاد «أي 
عبث متعمد مبنشآت الطاقة 
األوروبية غيــر مقبول بتاتا 
وسيقابل برد قوي وموحد». 
وشدد على أن «كل املعلومات 
املتوافرة تشير إلى أن تسرب 
الغاز ناجم عن عمل متعمد».

مــن جهته، أعــرب األمني 
العام حللف شــمال األطلسي 
«الناتو» ينس ستولتنبرغ عن 
قلقه بشأن التسرب. وقال بعد 
لقائه وزير الدفاع الدمناركي 
مورتن بودسكوف إنه «عمل 
تخريبي»، مضيفا أنه ناقش 
حماية البنية التحتية احليوية 

النقل واملواصالت والســكك 
احلديدية واللوجستيات، كما 
مت توقيع مذكــرة تفاهم بني 
وحــدة املعلومات فــي دولة 
اإلمــارات واملركــز الوطنــي 
العماني  املالية  للمعلومــات 
بشــأن التعــاون فــي تبادل 
املعلومات املتعلقة بغســيل 
األمــوال واجلرائــم األصلية 
املرتبطة بها ومتويل اإلرهاب.

وهذا الغاز ثمــني جدا. واآلن 
هذا الغاز يتبخر في الهواء»، 
وأضاف أن موســكو شــهدت 
زيادة حادة في أرباح الشركات 
األميركية التي تورد الغاز إلى 

أوروبا.
واعتبر أن «الوضع يتطلب 
حوارا وتفاعال عاجال من جميع 
األطراف ملعرفة ما حدث. حتى 
اآلن نــرى غيابا تاما ملثل هذا 

احلوار».
وأعلنــت املتحدثة باســم 
وزارة اخلارجيــة الروســية 
ماريا زاخاروفا، ان موســكو 
ستطلب عقد اجتماع ملجلس 
األمن الدولي بشأن التسرب، 
بعدما دعت الرئيس األميركي 
جو بايدن إلى إعالن ما إذا كانت 
الواليات املتحــدة تقف وراء 

«العمل التخريبي».

محمــد بــن زايد للســلطنة. 
التعاون  وتغطــي مذكــرات 
طيفا واسعا من املجاالت التي 
تعزز من العالقات الراسخة 
بني البلدين الشقيقني، حيث 
تشــمل التعاون فــي الثقافة 
والشباب واإلعالم والصناعة 
والتعليــم والبحــث العلمي 
والثروات الزراعية وأسواق 
املــال والبيئــة، إضافــة إلى 

في بلدان احللــف مع الوزير 
الدمنركي.

في املقابل، اعتبر الكرملني 
انه مــن «الغباء والســخف» 
اســتنتاج أن روســيا كانــت 
وراء تسرب الغاز من خطوط 
أنابيــب نــورد ســترمي الذي 
اعتبره االحتاد األوروبي «عمال 

متعمدا».
باســم  املتحــدث  وقــال 
الكرملني دميتري بيســكوف 
للصحافيــني «إنه أمر متوقع 
متاما وغبي وسخيف كما هو 
متوقع أيضا أن تصدر روايات 

على هذه الشاكلة».
وأضاف أن حاالت التسرب 
«تطــرح مشــكلة» بالنســبة 

ملوسكو.
وتابــع «اخلطــان كانــا 
ممتلئان بالغاز اجلاهز للضخ، 

البلدان يوقعان مذكرات للتعاون املشترك في عدة مجاالت.. ومحمد بن زايد زار املتحف الوطني مبسقط

موسكو تصف اتهامها بـ«الغبي والسخيف» وتدعو مجلس األمن لالنعقاد

(وام) صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس اإلمارات والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان قبيل مباحثاتهما في مسقط أمس  

من الزوايا والقاعات.
وكتــب رئيــس اإلمارات 
كلمة في ســجل كبار الزوار 
للمتحف، قال فيها: «سعدت 
كثيرا بزيارة املتحف الوطني 
في ســلطنة عمان الشقيقة، 
واســتمتعت بالتعرف على 
مقتنياته الثرية والثمينة التي 
جتسد عراقة الشعب العماني 
وتاريخــه املديد ومــا توليه 

وقدر أندرو باكستر، وهو 
مدير استراتيجية الطاقة في 
صندوق الدفاع عــن البيئة، 
كمية امليثان املسربة بحوالي 
١١٥ ألف طــن، وهو ما يعادل 
حوالي ٩٫٦ ماليني طن من ثاني 

أكسيد الكربون. 
ويعادل تأثير تلك الكمية 
من امليثان نفس التأثير املناخي 
لالنبعاثات من «مليوني سيارة 
تعمــل بالبنزيــن علــى مدار 
عــام، أو محطات طاقة تعمل 
بالفحم مرتني ونصف»، وفقا 
لـ «بلومبيرغ» التي توقعت ان 
يكون تسريب هذه الكمية من 
امليثان هو األكبر تاريخيا على 
اإلطالق، حسب «بلومبيرغ».

اما في الشق السياسي من 
حرب الغاز، فقد هدد االحتاد 
األوروبي، بالرد على أي هجوم 

السلطات املوالية لروسيا تطلب من بوتني ضم مناطقهم.. 
وأوكرانيا تطالب بأسلحة ملواجهة االستفتاءات «الباطلة»

عواصم - وكاالت: أعلنت السلطات 
املواليــة لروســيا فــي لوغانســك 
ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا 
األوكرانية أنهــا طلبت من الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني ضمها إلى 
روســيا غداة انتهاء االستفتاء على 
الضم الذي أدانه املجتمع الدولي على 

نطاق واسع. 
وقــال الزعيــم االنفصالي املعني 
من قبل روسيا ليونيد باسيتشنيك 
في نص نشر على تليغرام «عزيزي 
فالدميير فالدمييروفيتش... أطلب 
منــك النظــر فــي مســألة انضمام 
جمهورية لوغانســك الشعبية إلى 
روسيا كعضو في روسيا االحتادية». 
ووجه رسالة مماثلة فالدميير سالدو 
الــذي يتــرأس إدارة االحتــالل في 

خيرسون احملتلة في جنوب أوكرانيا.
مــن جهتها، اعتبرت أوكرانيا أن 
االســتفتاء الذي أجرته موسكو في 
لوغانســك وخيرســون اضافة الى 
دونيتســك وزابوريجيا، «باطل وال 
قيمة له» وأنها ســتواصل جهودها 
لتحرير أراضيها التي حتتلها القوات 

الروسية.
وحثت وزارة اخلارجية األوكرانية 
في بيان شركاءها الدوليني على فرض 
عقوبات جديدة صارمة على موسكو 
وزيادة املســاعدات العســكرية إلى 
كييڤ بشــكل كبير. وقالت الوزارة 
في بيان «أوكرانيــا لن تذعن بتاتا 

ألي إنذارات».
وجاء فــي البيــان أن «أوكرانيا 
واملجتمع الدولــي يدينان مثل هذه 

األعمــال التــي تقــوم بهــا روســيا 
ويعتبرانها باطلة وال قيمة لها». 

بدوره، قال الرئيــس األوكراني 
فولودميير زيلينســكي، امس، إنه 
لطاملا كانت روســيا تســتعد لضم 
جديد لألراضــي األوكرانية احملتلة 
مؤقتا وقد أعلنت عن التعبئة لتجنيد 

األوكرانيني ضمن جيشها.
وأضــاف الرئيــس األوكراني - 
خالل حوار مع مجموعة من الطالب 
واحملاضرين، حســبما نقلت وكالة 
أنباء «يوكرينفورم» األوكرانية - «في 
هذه األيام، تأمل روسيا في اإلعالن 
عن ضم جديد لألراضي احملتلة في 
أوكرانيا. وكان يتم االستعداد لهذا منذ 
فترة طويلة وكان هذا األمر واضحا 

منذ زمن طويل. 


