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تجريبي

تركيا تسقط مقاتلة روسية قرب حدودها مع سورية

الثالثاء٬ ۲٤ نوفمبر/ تشرين الثاني ۲۰۱٥ (۰۷:٥٤ - بتوقيت غرينتش)

أنقرة٬ بيروت - رويترز٬ أ ف ب 

قال مسؤول عسكري تركي اليوم (الثلثاء)٬ إن طائرات تركية من طراز «أف-16» أسقطت
طائرة ال ُتعرف جنسيتها بعدما انتهكت المجال الجوي قرب الحدود مع سورية وتجاهلت

التحذيرات.
وأضاف المسؤول أن «إسقاط الطائرة التي انتهكت المجال الجوي للبالد لم يكن إجراء ضد

دولة بعينها٬ ولكن خطوة للدفاع عن سيادة األراضي التركية وفقا لقواعد االشتباك».
من جهة أخرى٬ أكدت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة حربية روسية من

طراز «سوخوي-24» ُأسقطت في سورية٬ وأن مصير طياريها اللذان هبطا بالمظلة غير
معروف.

وقالت موسكو إن في وسعها إثبات أن الطائرة كانت داخل األجواء السورية طوال الوقت.
وذكرت شبكة «سي ان ان ترك» نقالً عن مصادر محلية أن أحد الطيارين اإلثنين قبضت

عليه قوات معارضة تركمانية.
وقال مكتب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في بيان إن «أوغلو أعطى تعليماته

لوزارة الخارجية بالتشاور مع حلف شمال األطلسي واألمم المتحدة ودول معنية في شأن
التطورات األخيرة على الحدود السورية».

من جهته٬ صرح الكرملين أن إسقاط الطيران التركي مقاتلة روسية على الحدود بين سورية
«حادث خطر جدا».

ودعى الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إلى «التحلي بالصبر إلى حين
توافر مزيد من المعلومات».

من جهتهم٬ أكد ناطقون باسم فصائل مقاتلة وناشطون إعالميون مقتل أحد الطيارين
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من جهتهم٬ أكد ناطقون باسم فصائل مقاتلة وناشطون إعالميون مقتل أحد الطيارين
الروسيين اللذين سقطا في ريف الالذقية الشمالي٬ اثر اسقاط تركيا لطائرتهما عند الحدود

السورية التركية.
وقال فادي أحمد٬ وهو ناطق باسم الجبهة الساحلية األولى٬ إن «الطيار الروسي قتل اثر

اطالق النار عليه أثناء سقوطه بمظلته في منطقة جبل التركمان».
وأوضح الناطق باسم تجمع ثوار سورية عمر الجبالوي أن «اللواء العاشر نقل جثة القتيل

الروسي إلى غرفة عمليات مشتركة بين الفصائل».
وما زال البحث مستمرًا عن الطيار الثاني الذي سقط في منطقة حرجية وفق المصدرين.
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