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خادم احلرمني لبوتني: نتطلع للعمل معاً لتحقيق األمن ومحاربة اإلرهاب

الريــاض ـ وكاالت: عقــد 
خــادم احلرمــني الشــريفني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز 
جلسة مباحثات رسمية مع 
الرئيس الروســي ڤالدميير 
بوتــني، بحضــور صاحــب 
الســمو امللكي األمير محمد 
بن ســلمان ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع، وذلك في قصر اليمامة 

بالرياض أمس.
وذكــرت وكالــة االنبــاء 
الســعودية الرسمية )واس( 
أنه في مستهل املباحثات ألقى 
خــادم احلرمــني كلمة رحب 
فيهــا بالرئيس بوتني، مقدرا 
تلبيته الدعوة بزيارة اململكة، 
ومشــيدا بالعالقات املتميزة 
بــني البلديــن الصديقني في 
شــتى املجاالت، ومعربا عن 
التطلع إلى تعزيزها في جميع 

املجاالت.
وأكــد خــادم احلرمني في 
كلمتــه: إن هــذه الزيارة وما 
يتخللهــا مــن مباحثــات مع 
فخامتكــم واملســؤولني مــن 
البلدين فرصة كبيرة لتمتني 
أواصر الصداقة والروابط بني 

من جهتــه، ألقى الرئيس 
ڤالدميير بوتني، كلمة أشــار 
فيهــا إلــى زيارته الســابقة 
للمملكة في عام ٢٠٠7 وما مت 
خاللها من تشاور حول تطوير 
وتعزيز العالقات بني البلدين، 
مثمنــا دور خــادم احلرمــني 
الشريفني في ترسيخ التعاون 
الروسي- السعودي املتعدد 
املجــاالت واألبعــاد. وأبــدى 
بوتني ترحيبه بنجاحات عمل 
اللجنة املشــتركة احلكومية 
وتأسيس املجلس االقتصادي 
مبشاركة عدد من كبار رجال 
االعمال والوزراء من اجلانبني 
واملشاركة في اجتماعه االول 
وما ســيتم خاللــه من بحث 
اهم مجاالت التعاون الثنائي 
واملستقبلي وتبادل اآلراء حول 
امللفات الدولية، حيث تترأس 
اململكة مجموعة العشرين في 
الســنة القادمة، مشيدا بدور 
اململكــة املهــم فــي املصالح 

االقتصادية في العالم.
الرئيس الروسي  وشــدد 
التنســيق  أهميــة  علــى 
الســعودي الروســي لتأمني 
األمن واالستقرار في منطقة 

»جنــم الشــمال«، وال يوجد 
ســوى بضعــة آالف من هذا 

الفصيل في العالم.
فــي املقابــل، قــدم خادم 
احلرمــني الشــريفني لوحــة 
بعنوان »عطــاء جند« هدية 

تذكارية للرئيس بوتني.
وفي ســياق متصل، عقد 
صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان اجتماعا مع 
الرئيس بوتني أكد خالله أن 
الســعودية وروسيا  تعاون 
فــي مجــال الطاقة ســيحقق 

االستقرار.
وأضاف »نقدر دعم روسيا 
لوحدة أراضي اليمن وضرورة 

الوصول حلل سياسي«.
واكد أن »السعودية تتفق 
مع روسيا على ضرورة التزام 
جميــع الدول مبيثــاق األمم 

املتحدة«.
من جانبه، قــال الرئيس 
»روســيا  ان  الروســي 
والســعودية تتعاونان حلل 
املشكالت في املنطقة والعالم«، 
مشيرا الى ان اجلانبني اجنزا 
»آلية لتبادل االستثمارات بني 

روسيا والسعودية«.

الشرق األوســط، وقال: »أنا 
على يقني أنه بدون مشاركة 
اململكــة العربية الســعودية 
يستحيل تأمني حلول مستدامة 

ألي من مشكالت املنطقة«.
وأعــرب عــن متنياته أن 
تدفع زيارته احلالية للمملكة 
الى تطوير وتعزيز العالقات 

الروسية ـ السعودية.
عقب ذلك، استعرض خادم 
احلرمــني والرئيــس بوتــني 
عالقات الصداقة بني البلدين، 
وسبل تعزيز وتطوير التعاون 
الثنائي في املجــال النفطي، 
إضافــة إلــى بحث عــدد من 
القضايا الدولية ذات االهتمام.
الروسي  الرئيس  وأهدى 
ڤالدمييــر بوتــني أحــد أندر 
صقور العالــم على اإلطالق 

خلادم احلرمني الشريفني.
أنبــاء  وكالــة  وأفــادت 
الروســية أن  »ســبوتنيك« 
هذا الطائر يحمل اسم »ألفا«، 
وهــو من فصيلــة »الصقور 
احلمراء« النــادرة املتواجدة 
في »كاماتشاتكا«ـ  أحد أقاليم 
روسيا االحتادية، مشيرة إلى 
أن الطائر حمل ســابقا اســم 

الرئيس الروسي أهدى امللك سلمان »جنم الشمال« أحد أندر صقور العالم: بدون مشاركة اململكة يستحيل تأمني حلول مستدامة ملشكالت املنطقة

)واس(  خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي ڤالدميير بوتني خالل مباحثاتهما الرسمية في الرياض أمس 

البلدين وتعميقها، والوصول 
إلى تطابق في الرؤى واملواقف 

السياسية.
واضــاف: »تقــدر اململكة 
العربية الســعودية لروسيا 
االحتاديــة دورها الفاعل في 
املنطقــة والعالــم، ونتطلــع 
للعمل معا دوما في كل ما من 
شأنه حتقيق األمن واالستقرار 
التطرف  والسالم، ومواجهة 
واإلرهــاب، وتعزيــز النمــو 

االقتصادي«.
ســلمان  امللــك  واشــار 
الــى أن »ما نعمــل عليه من 
فرص اســتثمارية وجتارية 
مشتركة بني البلدين من خالل 
توقيع العديد من االتفاقيات 
خصوصا فــي مجال الطاقة، 
ســتكون له نتائــج إيجابية 
كبيــرة على مصالــح بلدينا 
الدعــم  وشــعبينا«، مؤكــدا 
للتعاون االســتثماري القائم 
بني البلدين عن طريق صندوق 
االستثمارات العامة وصندوق 
االستثمارات الروسي املباشر، 
ومرحبا باستثمار الصندوقني 
في أكثر من ثالثني مشــروعا 

استثماريا حتى اآلن.

تونس تُكرس سعيد رئيساً باكتساح والقروي يقرّ بهزميته
عواصم ـ وكاالت: كّرست الهيئة العليا 
املستقلة لالنتخابات التونسية الفوز الكاسح 
ألستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في 
اجلولة الثانية من االنتخابات الرئاسية التي 

جرت أول من امس.
وأعلنت الهيئة ـ في مؤمتر صحافي ـ 
أنه بعد االنتهاء من فرز أصوات الناخبني 
بجميع مراكز االقتراع، حصد سعيد على 
72.71% من أصوات الناخبني، بينما حصل 
منافسه رجل األعمال نبيل القروي، الذي 
اقر بالهزمية، على 27.29% من األصوات.

ومن املقرر أن يتم اإلعالن عن النتائج 
الرئاسية في غضون  النهائية لالنتخابات 
عشرة أيام بعد البت في الطعون، في حال 
وجودها، على أن يتــم تنصيب الرئيس 
اجلديد بحلول 26 اجلاري على أقصى تقدير.

وشكل الفوز الكاسح الذي حققه املرشح 
املستقل وأستاذ القانون الدستوري سعيد، 
مبجموع أصوات فاق وحده أصوات جميع 
األحزاب في االنتخابات التشريعية األخيرة، 
ضغطا كبيرا على البرملان املشتت، بسبب 
حصوله على مشــروعية شعبية أوسع، 

مقارنة بكل األحزاب الفائزة مبقاعد.
ويرى محللون أن »الفوز قيمته معنوية 
ورمزية، وهو يعطي قيس سعيد مشروعية 

واســعة النطاق وجتعل منه رئيسا قويا، 
ولكنها ال متس من الصالحيات الدستورية 

وال جتعل منه سلطة أقوى من البرملان«.
وســتكون أولى مهام الرئيس اجلديد 
بعد إعالن النتائج الرسمية والنهائية تكليف 

مرشح لتشكيل احلكومة اجلديدة.
وكان آالف التونسيني وخاصة الشباب 
احتفلوا بفوز قيس سعيد، الذي لم يطلق 
وعودا بالتشــغيل وال مكافحة الفقر أثناء 
حملته االنتخابيــة بل تعهد فقط بتطبيق 

القانون وكرر شعارات »الشعب يريد«.
وفي وقت تلقى سعيد التهنئة من الرئيس 
املؤقت للبالد محمد الناصر، النتخابه رئيسا 
للجمهورية ونيله ثقة الشعب، تدفق أنصاره 
على شوارع العاصمة مرددين أغاني ثورة 
الياســمني محتفلني بفوزه وإزاحته لكل 

املنظومة السياسية الراسخة في البالد.
وشكر سعيد الشباب الذي »فتح صفحة 
جديدة في التاريخ«، »ســأحمل األمانة... 
الشعب يريد«. وأكد »احترم كل من اختار 
بكل حرية )...( انتهى عهد الوصاية وسندخل 

مرحلة جديدة في التاريخ«.
وتابع: »قدمتم درســا للعالم وأبهرمت 
العالم، أشكركم من أعماق األعماق«، مضيفا: 
»نحن في حاجة الى جتديد الثقة بني احلاكم 

واحملكومني«.
وأكد أن القضية الفلسطينية ستكون 
ضمن أولوياته في اخلارج، مبينا »سنعمل 
في اخلارج من أجل القضايا العادلة وأولها 

القضية الفلسطينية«.
في املقابل، أقر املرشــح اخلاسر في 
االنتخابات نبيــل القروي بالهزمية وهنأ 
خصمه، ملقيا باللوم على قرار سجنه، في 
خسارته للسباق الرئاسي في جولة اإلعادة. 
وقال القروي وهو رجل اعمال ورئيس حزب 
»قلب تونس« في مؤمتر صحافي، إنه منع 
زورا وبهتانا من القيام بحملته االنتخابية 
ما أثر حسب رأيه على مبدأ تكافؤ الفرص.

على صعيد مختلف، نقلت وسائل إعالم 
رسمية تونسية عن وزارة الداخلية قولها 
إن فرنسيا قتل وأصيب جندي تونسي بعد 
أن طعنهما رجل بسكني في مدينة جرزونة 
التي يربطها جسر مبدينة بنزرت الساحلية 

شمالي البالد.
وذكرت وكالة »تونس أفريقيا« لألنباء 
نقال عن املتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد 
احليوني قوله امس إن الشرطة تعرفت على 
هوية املهاجم، وهو رجل يبلغ من العمر 28 
عاما وله سجل إجرامي، لكنه لم يتطرق إلى 

)رويترز(الدافع احملتمل للجرمية. جانب من إحصاء األصوات في انتخابات الرئاسة أمس 

الرئيس اجلديد يحصل على ٧٢٪ من األصوات.. والقروي يلقي باللوم على قرار حبسه في خسارته االنتخابات

ملشاهدة الڤيديو

سلطنة عمان: 10 مراسيم 
باستحداث وزارات وإجراء تعديل وزاري

مسقط - »أونا«: أصدر السلطان 
قابوس بن سعيد، سلطان عمان، ١٠ 
مراسيم سلطانية سامية، تضمنت 
اســتحداث وزارات وإجراء تعديل 

في التشكيل الوزاري.
وذكــرت وكالة األنباء العمانية 
املراســيم  أن  )أونــا(  الرســمية 
السلطانية شملت مرسوما بإنشاء 
وزارة التقنية واالتصاالت وتعيني 
م.عــزة بنت ســليمان بن ســعيد 
اإلسماعيلية وزيرة لها، ومرسوما 
بتعديل اسم وزارة النقل واالتصاالت 

إلى »وزارة النقل«، وتعيني د.أحمد 
بن محمد بن سالم الفطيسي وزيرا 

لها.
وصدر مرســوم بإنشاء وزارة 
شــؤون الفنون وتعيني د.ســعاد 
بنت محمد بن علي اللواتية وزيرة 
لهــذه الوزارة، كما صدر مرســوم 
آخر بإنشاء جهاز الضرائب تكون 
له الشــخصية االعتبارية ويتمتع 
باالستقالل املالي واإلداري ويتبع 
مجلس الوزراء وتعيني سلطان بن 
سالم بن سعيد احلبسي نائب رئيس 

مجلــس محافظي البنــك املركزي 
العماني رئيسا جلهاز الضرائب.

كما تضمنت املراسيم مرسوما 
باســتحداث منصب وزيــر الدولة 
ومحافظ مسندم وتعديل املرسوم 
الســلطاني رقــم ٢٠١١/١١4 باعتماد 
التقسيم اإلداري للسلطنة وتنظيم 
عمل احملافظني، وتعيني إبراهيم بن 
سعيد بن إبراهيم البوسعيدي وزيرا 

للدولة ومحافظا ملسندم.
وصدر مرســوم ســلطاني آخر 
بتعيــني م.محســن بــن محمد بن 

علي الشيخ مستشــارا في ديوان 
البالط السلطاني، كما صدر مرسوم 
بتعيني م.عصام بن سعود بن حارب 
الزدجالي رئيســا لبلدية مســقط 

مبرتبة وزير.
وأصــدر الســلطان قابوس بن 
ســعيد مرســوما بتعيــني خليفة 
بن املرداس بن أحمد البوسعيدي 
محافظــا للبرميــي بــذات درجته 
ومخصصاته املالية، وتعيني د.أحمد 
بن محسن بن محمد الغساني رئيسا 

لبلدية ظفار بالدرجة اخلاصة.

توقيع ٢0 اتفاقية لتطوير التعاون بني الرياض وموسكو
الرياضـ  وكاالت: وقعت اململكة العربية 
السعودية وروسيا 20 اتفاقية على هامش 
زيارة الرئيس ڤالدميير للمملكة، وشملت 
االتفاقيات عددا مــن املجاالت منها: ميثاق 
تعاون بني الدول املنتجة للبترول، واعالن 
نوايا مشترك بني الهيئة السعودية للفضاء 
ومؤسسة الفضاء احلكومية الروسية، وكذلك 
اطار تعاون رفيع مستوى وبروتوكول تعاون 
في مجال الطاقة، ومشــروع مذكرة تفاهم 
للتعاون في املجــال الثقافي. ومت التوقيع 
امللك  الشــريفني  بحضور خادم احلرمني 
ســلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي 

ڤالدميير بوتني.
وشملت االتفاقيات كذلك مشروع مذكرة 
تفاهم للتعاون في املجاالت الصحية، واتفاقية 
بني حكومتي البلدين بشأن انشاء ملحقية 
جتارية بينهما، ومذكــرة تفاهم بدء العمل 

حول مفاوضات تشجيع وحماية االستثمارات 
بني البلدين، ومذكــرة تفاهم اخرى حول 
توسيع تصدير املنتجات الروسية الى اململكة. 
وتضمنت قائمــة االتفاقيات املوقعة كذلك 
اتفاقية تعاون بني الشركة السعودية لالستثمار 
الزراعي واإلنتاج احليواني )سالك( وصندوق 
االستثمارات الروسي املباشر في مجاالت 
الزراعة والغذاء، الى جانب برنامج تنفيذي 
بني البلدين في مجال االتصاالت. واشتملت 
االتفاقيات املوقعة على مشروع مذكرة تفاهم 
للتعاون في وسائل االعالم العامة، واتفاقية 
تعاون في قطاع الســياحة، ومذكرة تفاهم 
بشأن االستثمارات املشتركة في مجال تأجير 
الطائرات، ومذكرة تفاهم بشأن االستثمارات 
في شركة »نيفيت تانس سيرفيس« احد اكبر 
مشغل عربات القطارات في روسيا، وبرنامج 
عمل بني هيئتي الطيران املدني في البلدين. 

»الپنتاغون« يتعهد بالتعاون في عزل ترامب
واشــنطن - وكاالت: تعهــد وزير الدفاع 
األميركي مارك إسبر بتعاون »الپنتاغون« مع 
التحقيق الذي يجريه دميوقراطيو الكونغرس 
لعزل الرئيس دونالد ترامب، وذلك في خرق 
واضح لسياسة الرئيس إلفشال هذه اخلطوة.

وأوضح إسبر أن وزارته ستحاول االمتثال 
ملذكرة استدعاء من الدميوقراطيني في مجلس 
النواب الساعني للحصول على سجالت تتعلق 
بحجب املســاعدات العسكرية األميركية عن 
أوكرانيا. وقال إســبر فــي مقابلة على قناة 
»سي بس اس« األميركية »سنفعل كل شيء 

للتعاون مع الكونغرس«.
وفي ســياق متصــل أبلغ إســبر محطة 
»فوكــس نيوز« أول من أمس أن مســؤولي 
اإلدارة وترامب نفسه قد ال يجيزون اإلطالع 
على املستندات التي يطلبها أمر االستدعاء، 
وقال »للبيت األبيض رأي في إصدار الوثائق 

أيضا. هناك عدد من األمور التي تؤدي دورا 
في هذا«.

ويأتي موقف وزير الدفاع االميركي غداة 
إعالن البيت االبيض أنه لن يتعاون مع مجلس 
النواب الذي يهيمــن عليه الدميوقراطيون، 
معتبرا إطالق إجراءات عزل ترامب غير شرعية 

وغير دستورية.
في غضون ذلك، غاب كبار مسؤولي اإلدارة 
األميركية املدافعني علنا عن ترامب عن شاشات 
برامج احلوارات السياسية لألسبوع الثاني 

على التوالي.
وقال احلاكم السابق ألوهايو جون كيسك 
لشبكة »سي ان ان« اإلخبارية إن على رفاقه 
اجلمهوريني »أن ينظروا في املرآة« وأن يعلنوا 
مواقفهم في قضية الضغط على أوكرانيا في 
املكاملــة الهاتفية، مضيفــا »ال عيب في قول 
احلقيقة والتعبير عن مشاعركم احلقيقية«.

صقر أبيض نادر.. هدية الرئيس الروسي للملك سلمان

العربية.نت: تعد روســيا أحد مواطن 
الصقور البيضاء النادرة بأنواعها املختلفة، 
وهي أغلى ما يهدى للملوك والرؤساء محبي 
رياضة الصيد العريقة، لذلك قدم الرئيس 
الروسي ڤالدميير بوتني امس هدية عبارة عن 
صقر حر أبيض خلادم احلرمني الشريفني 
امللك ســلمان بن عبد العزيز  لدى زيارته 
السعودية وخالل استقباله في قصر اليمامة، 
وقد توقف امللك سلمان ملشاهدة الصقر 

األبيض النادر. وتعــد الصقور بأنواعها 
املختلفة والصيد بهــا واحدة من عادات 
امللوك في ممارسة رياضة الصيد املقننة 
عبر اجلوارح، وميتاز الصقر األبيض بلونه 
املميز وهو أحد األلوان النادرة في الصقور. 
وتعد روســيا أحد مواطن الصقور على 
مســتوى العالم بجبالها الشاهقة، والتي 
للعيــش فيها والتنقل  الصقور  تفضلها 
والهجرة منها وإليها خالل فترات السنة.

خادم احلرمني امللك سلمان بن عبد العزيز متوقفا ملشاهدة الصقر األبيض النادر هدية الرئيس الروسي بوتني


