
14
اخلميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ عربية وعاملية

أردوغان ومحمد بن سلمان يبحثان العالقات الثنائية واملستجدات اإلقليمية

عواصم - وكاالت: أجرى الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان وصاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الدفاع الســعودي، مباحثات 
رسمية في املجمع الرئاسي بالعاصمة 

أنقرة.
وذكــرت وكالة أنباء «األناضول» 
التركية أن املباحثات تناولت العالقات 
الثنائية بني البلدين، وتبادل وجهات 
النظر بشــأن املســتجدات اإلقليمية 

والدولية.
وقــد اعتبر ســونر كاغابتاي من 
«معهد واشــنطن لسياسات الشرق 
األدنى»، أن زيارة ولي العهد السعودي 
«هي من بني الزيارات األهم إلى أنقرة 

منذ قرابة عقد من الزمن».
وكان الرئيس التركي قد استقبل 
ولي العهد الســعودي وسط مراسم 
رســمية، حيث رافقت فرقة اخليالة 
األمير محمد بن ســلمان حتى الباب 
الرئيســي للمجمع الرئاســي، حيث 

استقبله أردوغان.
وعلى هامش الزيارة الرسمية لولي 
العهد السعودي، شــهدت العاصمة 
التركية انقرة اجتماع طاولة مستديرة 
مبشاركة شخصيات رسمية من تركيا 
واململكة العربية الســعودية لبحث 

فرص التعاون االستثماري.
الطاولــة  وقــد حضــر اجتمــاع 
املســتديرة لألعمــال واالســتثمار 
رئيس مجلس العالقات االقتصادية 
اخلارجية التركي نائل أولباك ووكيل 
وزير االستثمار السعودي بدر البدر.

وقــال اولبــاك فــي كلمــة لــه ان 
االجتماع بني ممثلي عالم األعمال يهدف 
إلى إعادة الزخم للعالقات التجارية 
القائمة بني تركيا والسعودية والذي 

تراجع في الفترة األخيرة.
مــن جهته، قــال رئيــس مجلس 
األعمــال التركي-الســعودي فــاحت 
غورسوي، ان الصادرات التركية الى 
الســعودية بلغت ذروتها عام ٢٠١٥ 

ووصلت لـ ٥ مليارات دوالر.

وشــدد على ان الشركات التركية 
ســتحتل مكانــة مهمة في مشــاريع 
رؤيــة اململكــة العربية الســعودية 
لعام ٢٠٣٠ (التي يقودها ويدفع بها 
صاحب السمو امللكي ولي العهد األمير 

محمد بن سلمان).
بدوره، أشاد بدر البدر باملشاريع 
الضخمــة التي تقوم بالده بتفعيلها 
موضحا ان هذه املشاريع مكنت من 
تنمية االقتصاد ونهوضه. وقال البدر 
إن السعودية تقدم حوافز للمستثمرين 
األجانب، وهناك شركات تركية كبيرة 
متخصصة بإنتاج الغذاء واملقاوالت 
ومتارس أعمالها في أراضي اململكة.

وأعرب عن اعتقاده بأن االستثمارات 
بني البلدين ستتضاعف ثالث مرات 
فــي الســنوات القادمــة، الفتــا إلى 
االســتثمارات الســعودية في تركيا 
مبجــاالت مثــل الســياحة واإلنتاج 
والزراعة. ووصل ولي العهد السعودي 
إلى تركيا، فــي ختام جولة اقليمية 

شملت أيضا مصر واألردن.

وفي عمــان ثاني محطات جولته 
االقليمية بعد القاهرة، أجرى األمير 
محمد بن سلمان مباحثات رسمية مع 
العاهل األردني امللك عبداهللا الثاني 
في قصر احلســينية، بحضور ولي 

العهد األمير احلسني بن عبداهللا.
وذكرت وكالــة األنبــاء األردنية 
«بتــرا» أن العاهــل األردنــي وولي 
العهد السعودي أكدا خالل مباحثاتهما 
العالقــات  مبســتوى  اعتزازهمــا 
التاريخيــة والراســخة التــي تربط 
بني البلدين والشــعبني الشــقيقني، 
وحرصهما على توطيدها في املجاالت 

كافة.
وتناولت املباحثات سبل تعزيز 
التعاون االقتصادي والقطاعات التي 
ميكن للصندوق األردني- السعودي 
لالستثمار املساهمة فيها. وأكد العاهل 
األردني خالل املباحثات الدور احملوري 
للمملكة العربية الســعودية بقيادة 
خــادم احلرمــني امللــك ســلمان بن 
عبدالعزيــز في دعــم قضايا األمتني 

العربية واإلسالمية، وتعزيز العمل 
العربي املشــترك، والعمــل من أجل 
حتقيق السالم في املنطقة والعالم.

من جهتــه، أكد األميــر محمد بن 
سلمان حرص السعودية املتواصل 
علــى توطيد العالقــات األخوية مع 
األردن، والعمل على إدامة التنسيق 
والتشــاور حتقيقا ملصالح البلدين 
الشــقيقني وخدمة لقضايا املنطقة، 
مشددا على ان العالقات بني البلدين 
تاريخية والتعاون مستمر في كافة 
القطاعات، مبينا أن «هدفنا هو الدفع 
نحــو مرحلــة جديدة مــن التعاون 

ملصلحة األردن والسعودية».
هذا، ومنح امللــك عبداهللا الثاني 
األمير محمد بن سلمان قالدة «احلسني 
بن علي» تعميقا وجتسيدا للعالقات 
التاريخية املتميزة بني البلدين، والتي 
تعد أرفع وسام مدني في األردن ومتنح 

للملوك واألمراء ورؤساء الدول.
وفــي ختــام زيــارة ولــي العهد 
السعودي، اصدرت الرياض وعمان 

بيانا مشتركا أكدتا فيه أهمية العمل 
املشــترك لزيادة مســتوى التعاون 

االقتصادي واالستثماري بينهما.
كمــا اتفقتــا على «ضــرورة دعم 
اجلهود الدولية املستهدفة احليلولة 
دون امتــالك إيــران ســالحا نوويا، 
وضمان سلمية برنامج إيران النووي 
وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، واحلفاظ على منظومة عدم 
االنتشار، وإيجاد منطقة شرق أوسط 
خالية من الســالح النووي وجميع 

أسلحة الدمار الشامل».
وفيما يخص القضية الفلسطينية، 
شدد اجلانبان على ضرورة انطالق 
جهــد دولــي جــدي وفاعــل إليجاد 
أفق سياســي حقيقــي حلل القضية 
الفلسطينية على أساس حل الدولتني، 
الــذي يجســد الدولة الفلســطينية 
املســتقلة ذات السيادة على خطوط 
الرابع مــن يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها 
القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية 

الدولية ومبادرة السالم العربية.

انعقاد اجتماع الطاولة املستديرة للمستثمرين السعوديني واألتراك.. وتوقعات بتضاعف االستثمارات بني البلدين ٣ مرات في السنوات املقبلة

جانب من مباحثات عاهل األردن امللك عبداهللا الثاني مع صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
بحضور ولي عهد االردن األمير احلسني بن عبداهللا            (رويترز)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي
(رويترز) خالل مباحثاتهما الرسمية في أنقرة أمس 

الرياض وعّمان تؤكدان في ختام زيارة ولي العهد السعودي لألردن أهمية العمل املشترك لزيادة مستوى التعاون االقتصادي واالستثماري بينهما

زلزال مدمر بقوة ٦٫١ ريختر يقتل مئات األفغان واحلصيلة إلى ارتفاع
عواصمـ  وكاالت: استفاق األفغانيون صباح أمس 
على زلــزال قوي راح ضحيته أكثر من ألف أفغاني 
فيما أصيب أكثر من ١٥٠٠ وســط توقعات بارتفاع 
احلصيلة، بحسبما صرح مسؤولون في إدارة الكوارث.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعالم أفغانية منازل 
حتولت إلى أنقاض وجثثا ملفوفة بأغطية على األرض.

وقال صالح الدين أيوبي املسؤول بوزارة الداخلية 
إن طائرات هيليكوبتر نشرت في إطار جهود اإلنقاذ 
لتســهيل الوصول للجرحى ونقل اإلمدادات الطبية 
والغذاء، وأضاف «من املرجح أن يرتفع عدد القتلى 

ألن بعض القرى تقع في مناطق نائية في اجلبال».
وقالت هيئة املسح اجليولوجي األميركية إن الزلزال 
هو األســوأ منذ ٢٠٠٢ ووقع على بعد ٤٤ كيلومترا 
من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان قرب 

احلدود مع باكستان.
وصرح محمد أمني حذيفة مدير اإلعالم والثقافة 
في إقليم بكتيكا لـ «رويتــرز»: «ألف قتيل و١٥٠٠ 
جريح وهذا العدد قد يرتفع. وفقدت أســر كثيرة. 

ونقل املصابون إلى كابول وكرديز».

وقال مركز رصد الزالزل األوروبي املتوسطي في 
تغريدة على تويتر إن الهزة شعر بها نحو ١١٩ مليون 

شخص في باكستان وأفغانستان والهند.
وقدر املركز قوة الزلــزال عند ٦٫١ درجات على 
الرغم من أن هيئة املسح اجليولوجي األميركية قالت 

إنها بلغت ٥٫٩ درجات.
وقــال أيوبي إن معظم الوفيات املؤكدة كانت في 
إقليم بكتيكا بشرق أفغانستان حيث قتل ٢٥٥ شخصا 
وأصيب أكثر من ٢٠٠، وأضاف أن ٢٥ قتلوا في إقليم 

خوست وأصيب ٩٠ ونقلوا ملستشفيات.
وأعلن محمد حسن أخوند، رئيس وزراء أفغانستان، 
تخصيص مليار أفغاني (عملة أفغانستان) لدعم أسر 

ضحايا الزلزال في إقليمي باكتيكا وخوست.
وذكــرت وكالة أنباء «خاما بــرس» األفغانية أن 
جلنة مؤلفة من كبار املســؤولني ستبدأ قريبا عملية 

توزيع املساعدات.
وأعلن مولوي شــرف الدين مسلم، نائب وزير 
الدولة إلدارة الكوارث، أن أفغانستان ستستغل كل 
مواردها ملســاعدة العائــالت واملتضررين في هذه 

الكارثة الطبيعية.
وقال مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
إن أفغانستان طلبت من وكاالت اإلغاثة املساعدة في 
جهود اإلنقاذ، وإنه جرى إرســال فرق إلى املناطق 

املنكوبة.
وقال متحدث باسم وزارة اخلارجية األفغانية إنهم 
سيرحبون بأي مساعدات من أي منظمة دولية، وقالت 
باكستان املجاورة إنها تعمل على تقدمي املساعدات.

وكتب مبعــوث االحتاد األوروبــي اخلاص إلى 
أفغانســتان توماس نيكالسون على تويتر «يراقب 
االحتاد الوضع، وهو على استعداد للتنسيق وتقدمي 

املساعدات الطارئة».
هذا وأعربت دولة اإلمارات عن تعازيها الصادقة 
وتضامنها مع الشعب األفغاني في ضحايا الزلزال، 
وعبرت وزارة اخلارجية والتعاون الدولي اإلماراتي في 
بيان أوردته وكالة األنباء اإلماراتية (وام) عن خالص 
تعازيها ومواساتها إلى الشعب األفغاني وإلى أهالي 
وذوي الضحايا في هــذا املصاب اجللل، ومتنياتها 

(أ.ف.پ)بالشفاء العاجل للمصابني. مباٍن متضررة جراء الزلزال الذي وقع في منطقة جايان مقاطعة بكتيكا 

حرب كالمية بني موسكو  وبرلني
وروسيا «تدمر كل شيء» شرق أوكرانيا

عواصم - وكاالت: تصاعدت احلرب الكالمية 
بني موسكو وبرلني على خلفية الغزو الروسي 
ألوكرانيــا التي حتتدم املعارك شــرقها، حيث 

تتعرض قواتها الى انتكاسات هناك. 
من جانبه، رفض املتحدث باســم احلكومة 
األملانيــة «بشــدة» تهديدات روســيا باالنتقام 
مــن ليتوانيا بعد أن فرضت الدولة البلطيقية 
قيــودا علــى البضائــع التــي متر عبرهــا إلى 
منطقة كالينينغراد الروســية. وقال ســتيفن 
هيبيســتريت «نطلب من روســيا عدم اتخاذ 
أي إجــراءات تتعارض مع القانــون الدولي»، 
فيما وعدت موسكو برد انتقامي «خطير» ضد 
فيلنيوس بعــد تطبيق العقوبــات األوروبية 

املرتبطة بغزو أوكرانيا.
في املقابل، اتهمت روسيا التي أحيت ذكرى 
غزو الزعيم النازي أدولف هتلر عام ١٩٤١ لالحتاد 
السوفياتي، أملانيا بتأجيج «هيستيريا اخلوف 
من الروس». ٤وقالت اخلارجية الروســية في 
بيان أصدرته مبناســبة هــذه الذكرى «برلني 
تهدد باألقوال واألفعال نتائج اجلهود املستمرة 
منذ عقود من قبل روسيا وأملانيا للتغلب على 

العداء (...) بعد احلرب» العاملية.
وتوعدت املتحدثة باسم اخلارجية الروسية 
ماريــا زاخاروفا ليتوانيا، بأن الرد على منعها 
عبور حوالي ٥٠٪ من السلع سيكون «عمليا». 
ميدانيا، التزال القوات األوكرانية والروسية 
متشــبثة مبواقعها في ســاحات القتال بشرق 
أوكرانيا. لكن كفة القتال مالت لصالح روسيا 
أمس بسبب تفوقها الهائل في قوة نيران املدفعية، 
وهــي حقيقة اعتــرف بها الرئيــس األوكراني 
فولودمييــر زيلينســكي في خطــاب ألقاه في 

وقت متأخــر من ليل أمس األول. وقال «يعزز 
اجليش األوكراني دفاعاته في منطقة لوغانسك 
بفضل املناورات التكتيكية.. هذه حقا أصعب 
بقعة. احملتلون يضغطون بقوة أيضا في اجتاه 
دونيتسك». ويقول محللون عسكريون إن فشل 
روسيا في حتقيق تقدم كبير حتى اآلن منذ غزو 
أوكرانيا في ٢٤ فبراير يعني أن الوقت في صالح 
األوكرانيني. لكن القوات الروسية واالنفصاليون 
املوالون ملوسكو في شرق أوكرانيا حققوا مزيدا 
من التقدم صوب مدينة ليسيتشانسك، املعقل 

الرئيسي للقوات األوكرانية في دونباس.
وكتب سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك 
حيث تركزت املواجهة عبر تلغرام، أن «الروس 
يقتربون من ليسيتشانسك ويتقدمون في املدن 

املجاورة ويقصفون املدينة بطائراتهم».
وقال إن «اجليش الروسي يدك ليسيتشانسك 
باملدفعية والصواريخ والقنابل اجلوية وقاذفات 
الصواريــخ» مضيفا: «قوة النيران الروســية 

دمرت فيها كل شيء».
في هــذه األثنــاء، غادرت ســفينة جتارية 
تركية ميناء ماريوبول األوكراني بعد محاثات 
وصفتها وكالة األناضول التركية بـ«اإليجابية» 
بني الوفدين التركي والروسي في موسكو بشأن 
احلبوب العالقة في املوانئ األوكرانية بســبب 

احلصار الروسي. 
وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان «بعد 
بضع ساعات فقط على نهاية االجتماع الطويل، 
غادرت سفينة الشحن التركية (آزوف كونكورد) 
التي كانت تنتظر منذ أيام، امليناء األوكراني»، 
مؤكدة أنها «أول ســفينة أجنبية تغادر ميناء 
ماريوبول»، الذي استولى عليه الروس في مايو.

«الكنيست» اإلسرائيلي يحّل نفسه متهيدًا النتخابات مبكرة
عواصم ـ وكاالت: تبنى 
نواب البرملان في إسرائيل 
(الكنيســت) أمس بأغلبية 
ســاحقة مشــروع قانــون 
ينص على حلــه والدعوة 
إلى انتخابات جديدة ستكون 
اخلامسة خالل أقل من أربع 
ســنوات بعدما أكد رئيس 
الــوزراء نفتالي بينيت أن 
ائتالفــه احلكومــي لم يعد 

قابال لالستمرار.
وبينما تسعى احلكومة 
إلى تسريع إقرار القانون، 
حتاول املعارضــة بزعامة 
رئيــس الــوزراء الســابق 
بنيامني نتنياهو املماطلة في 
ذلك، ألنه يسعى إلى العودة 
إلى السلطة من دون إجراء 

انتخابات.
ووافق نواب «الكنيست» 
اإلســرائيلي بعــد مداوالت 
صعبة وباإلجمــاع تقريبا 
علــى ١١ مشــاريع قوانــني 
البرملــان  منفصلــة حلــل 
صاغهــا نــواب مؤيــدون 
لالئتــالف احلكومــي ومن 

املعارضة أيضا.
ومــن املتوقــع أن يتــم 
توحيــد تلك املشــاريع في 
قانون واحد، وال يوجد سقف 
زمني محــدد لهذه العملية 
التي ميكــن أن تعتمد على 
حسابات نتنياهو السياسية.

وفــي حال متت املوافقة 

املسبوقة.
وتوقعت وســائل إعالم 
إسرائيلية إجراء االنتخابات 
في ٢٥ أكتوبر املقبل، وإلى 
ذلك احلني، سيتولى وزير 
اخلارجية يائير لبيد رئاسة 
وزراء حكومــة تصريــف 
األعمال وفقا التفاق تقاسم 
الســلطة الذي توصل إليه 
مع رئيــس الوزراء نفتالي 
بينيت بعد انتخابات ٢٠٢١.

وكان بينيت ولبيد شكال 

بينيت بدعم تولي نتنياهو 
رئاسة الوزراء.

وتشير التكهنات إلى أن 
هدف نتنياهو وحزبه يتمثل 
بإقنــاع القوميني املتدينني 
داخل حزب «ميينا» وأعضاء 
حزب «األمل اجلديد» الذي 
يتزعمه وزير العدل جدعون 

ساعر.
من جانبها، قالت النائبة 
عن حزب «الليكود» ميري 
ريغيــف فــي تصريحــات 
إلذاعة اجليش أمس «حتى 
االنتهــاء من قانــون احلل 
(للبرملــان) اليــزال هنــاك 
خيار حكومة بديلة، حكومة 

برئاسة نتنياهو».
وأشــارت اســتطالعات 
للــرأي أجريــت بعد إعالن 
بينيت ولبيد املفاجئ عزمهما 
تقدمي مشروع قانون حلل 
البرملــان، الــى أن ائتالفــه 
املتنوع أيديولوجيا لم يعد 
بإمكانه البقاء في السلطة 
واســتمرار حالــة اجلمود 

السياسي.
أربعــة  أظهــرت  كمــا 
استطالعات منفصلة للرأي 
أن كال مــن الكتل املتحالفة 
مــع نتنياهــو وخصومــه 
املفترضني ستعمل جاهدة 
لضمان احلصول على أغلبية 
٦١ مقعدا في «الكنيســت» 

املؤلف من ١٢٠ مقعدا.

حتالفــا إلطاحــة نتنياهو 
الــذي رحب بدوره بانهيار 
االئتــالف وتعهد تشــكيل 
حكومة ميينية جديدة بعد 

االنتخابات اجلديدة.
وقالت تقارير إسرائيلية 
إن حزب «الليكود» بزعامة 
نتنياهو يجــري محادثات 
لتشكيل حكومة جديدة قبل 
حل البرملان، ولتحقيق ذلك 
يتعني على احلزب إقناع عدد 
كبير مــن أعضــاء ائتالف 

نفتالي بينيت يراقب حديثا بني وزيري اخلارجية والدفاع خالل التصويت على حل «الكنيست» أمس        (ا.ف.پ)

وبشــكل نهائــي علــى حل 
«الكنيســت» ينبغــي بعد 
ذلك أن يحصل على تصويت 
مؤيــد في جلنــة منفصلة 
وثــالث عمليــات تصويت 
يشــارك فيهــا كل أعضــاء 

البرملان.
وســتتوجه إســرائيل 
حينها إلى انتخابات ستكون 
اخلامســة في أقل من أربع 
ســنوات ما يعني استمرار 
حالة اجلمود السياسي غير 


