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جرحى في إطالق نار  على حافلة إسرائيلية
بـ «غور األردن» واعتقال مشتبهني اثنني

اجلزائر: سورية تفضل عدم طرح استئناف 
شغل مقعدها باجلامعة في القمة العربية املقبلة

اجلزائر - وكاالت: أكد وزير اخلارجية 
اجلزائري رمطان لعمامرة أن بالده جاهزة 
الســتضافة قمة اجلامعــة العربية املقبلة 

املقررة في شهر نوفمبر املقبل.
وقال لعمامرة في تصريح عقب انتهاء 
جلســة افتتاح الــدورة العاديــة للبرملان 
اجلزائــري بغرفتيه إن «اجلزائر أنهت كل 
الترتيبات اخلاصة بالقمة العربية املقبلة».
وجدد رغبة اجلزائر في أن تكون القمة 
املقبلة فرصة للّم شمل األمة العربية، مضيفا 
أن «هذا ما تصبو من خالله اجلزائر إلسقاط 
كل املزاعم التي تثار من مختلف األطراف 
والتي لن تثني الدول العربية الشقيقة من 

أجل رفع التحدي».
وفي ســياق متصــل، أجــرى لعمامرة 
اتصاال هاتفيا مع نظيره السوري فيصل 
املقداد الذي أكد أن بالده «تفضل عدم طرح 
موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة 
الدول العربية» خالل القمة العربية املقبلة، 
حسب ما أفاد به بيان للخارجية اجلزائرية.

وأوضحت الوزارة في بيانها الذي أوردته 
وكالة األنباء الرســمية اجلزائرية ان هذا 
االتصال جاء في سياق استكمال املشاورات 
التــي تقوم بها اجلزائر مع الدول العربية 
جلمع كل شروط جناح القمة العربية املقبلة.

وأشارت إلى أنه «من جملة املسائل التي 
متت مناقشتها بهذه املناسبة، موضوع عالقة 
اجلمهورية العربية السورية بجامعة الدول 
العربية، حيث أكد رئيس الديبلوماســية 
السورية أن بالده تفضل عدم طرح موضوع 
استئناف شغل مقعدها باجلامعة خالل قمة 
اجلزائر، وذلك حرصا منها على املساهمة في 
توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة 
التحديات التي تفرضها األوضاع الراهنة 

على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
ولفتت إلى أن الطرفني أعربا عن تطلعهما 
ألن تكلل القمة بـ«مخرجات بناءة من شأنها 
أن تسهم في تنقية األجواء وتعزيز العالقات 
العربية - العربية للدفع قدما بالعمل العربي 

املشترك».

عواصــمـ  وكاالت: جــرح ســتة جنود 
إسرائيليني ومستوطن في هجوم بالرصاص 
على حافلة إسرائيلية في غور األردن بالضفة 

الغربية احملتلة امس، كما أكد مسعفون.
ووقــع الهجوم على مقربة من مدينتي 
جنني ونابلس الفلسطينيتني اللتني شهدتا 
شهورا من االجتياحات األمنية اإلسرائيلية 
املكثفة أســفرت سقوط قتلى في كثير من 

األحيان.
وقــال شــهود عيــان إن فلســطينيني 
يستقالن سيارة جتاوزا احلافلة، وأمطراها 
بوابل مــن النيران، وعندما توقفت حاوال 
إضــرام النار فيها. وأظهــرت لقطات بثها 
التلفزيون اإلســرائيلي ســيارة مشتعلة، 

وذكر أن قنبلة حارقة انفجرت داخلها.
ومت اعتقــال اثنــني مــن املشــتبه بهم 
بالقرب من بقايا سيارة محترقة يعتقد أنها 
استخدمت في العملية كما مت العثور على 
مسدسات ملقاة على طريق ترابي قريب.

وغــور األردن أو وادي األردن شــريط 

من األراضي االستراتيجية احلدودية ميتد 
من بحيرة طبريا حتى البحر امليت، ميثل 
٣٠٪ من مساحة الضفة الغربية. وهو يقع 
بشكل أساسي في املنطقة املصنفة «ج» من 
أراضي الضفة التي تخضع لسيطرة كاملة 

إلسرائيل التي تخطط لضمها.
من جهتها، قالــت حركة (حماس) إنها 
«تبارك عملية األغوار البطولية»، مؤكدة 
أن «مقاومة شــعبنا ممتــدة وعصية على 

الكسر» دون أن تتبنى العملية.
كما أعلنت احلركة في بيان منفصل أنها 
نفذت أحكام باإلعدام في خمسة فلسطينيني 
اثنان منهما متهمان «بالتخابر مع االحتالل» 
والثالثة اآلخرين «أدينوا بارتكاب جرائم 

قتل على خلفية جنائية».
من جهة اخرى، أجبرت سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي، عائلة على هدم منزلها قسرا، 
في بلدة ســلوان جنوب املســجد األقصى 
املبــارك، مبدينة القدس احملتلــة بذريعة 

البناء دون ترخيص.

(أ.ف.پ) مسعفون وعناصر من جنود االحتالل يتفحصون احلافلة التي تعرضت إلطالق النار بغور االردن أمس 

أوروبا تلجأ للخطة «ب» وتعود لبدائل الغاز الروسي التقليدية

ترامب يستغل االنتخابات ملهاجمة بايدن: «عدو الدولة»

عواصــم - وكاالت: اســتعجل 
الرئيــس األوكرانــي فولوديميــر 
زيلينسكي االتحاد األوروبي لتقديم 
حزمة المساعدات الجديدة في وقت 
تســتعر الحرب فــي الجنوب عقب 
الهجوم المضاد الذي شنته قواته، 
وسط معلومات عن ارسال روسيا 
تعزيزات كبيرة لمواجهة هذا الهجوم.  
وخــالل اتصال هاتفي مع رئيســة 
المفوضية األوروبية أورسوال فون 
دير الين، طالب زيلينسكي أوروبا 
باالستعجال في تخصيص الحزمة 
التالية من المساعدات ألوكرانيا، كما 
حــث االتحاد على فرض المزيد من 

العقوبات على روسيا.
وكتــب علــى تويتــر «بحثنــا 
التاليــة مــن  الدفعــة  تخصيــص 
مساعدات االتحاد األوروبي (المالية) 
في أسرع وقت ممكن. وشددنا على 
الحاجة إلعــداد الحزمة الثامنة من 
العقوبات، بما يتضمن حظر إصدار 

التأشيرات للمواطنين الروس».
وأضاف زيلينسكي، أنه نسق مع 

السياسي والعالقات الدولية، أبوبكر 
الديب، أن «روسيا لم تترك ألوروبا 
خيارات سوى البحث عن المصادر 

التقليدية كبديل للغاز الروسي».
وفي حديثــه لموقــع «الحرة»، 
تحــدث عن إمكانية اســتخدام دول 
أوروبية «الفحم والخشب والعودة 
لتشغيل المحطات النووية للنجاة 
من البرد القارس في الشتاء المقبل».

وتسابق أوروبا الزمن لتعويض 
الغاز الروسي من دول أخرى ولكن 
ذلك أمر صعب ان لم يكن مستحيال 
فــكل مصادر الغاز األخــرى بعيدة 
ومكلفــة وتحتاج إلــى بنية تحتية 
بمليــارات اليوروهــات كمحطــات 
اإلســالة واألنابيــب، وفقــا لحديث 

الديب.
ويشير إلى أن «الحل األقرب هو 
العودة الستخدام المحطات النووية 
والفحم»، واصفا ذلك بـ «خطر كامن 
يضرب جهود مكافحة التغير المناخي 
ويعمل على زيــادة التلوث البيئي 
بشكل كبير وسريع وغير مسبوق».

فون دير الين «الخطوات الالزمة للحد 
من حصول روسيا على أرباح زائدة 

عن الحد من بيع النفط والغاز».
وكان زيلينسكي حذر األوروبيين 
من شتاء صعب قاتم بعد ان أغلقت 
روسيا خط األنابيب الرئيسي «نورد 
ستريم ١» الذي يمد القارة العجوز 
بالغاز الروسي. وقال في خطاب له 
عبــر الڤيديو أمس األول «روســيا 
تســتعد لضرب جميع األوروبيين 
في مجال الطاقة بشــكل حاسم هذا 

الشتاء».
ومع احتدام حرب الطاقة، تواصل 
الدول األوروبية مساعيها لسد الفجوة 
في اإلمدادات عبــر «الخطة ب» من 
خالل اللجوء لواردات الكهرباء عبر 
الموصالت من جاراتها أو من خالل 
تعزيز القدرة على توليد الكهرباء من 
الطاقة النووية أو الطاقة المتجددة 
أو الطاقــة الكهرومائيــة أو الفحم، 

وفقا لـ«رويترز».
ويرى مستشــار المركز العربي 
للدراســات والباحث فــي االقتصاد 

ويتفــق مــع الطــرح الســابق، 
الخبير البيئي، ضومط كامل، الذي 
يتحدث عن «خطر غير مسبوق على 
البيئة العالمية»، بسبب سعي دول 
أوروبية الستخدام «الفحم الحجري 
النفطيــة» لتغطيــة  والمشــتقات 

احتياجاتها من الطاقة.
من جهــة اخــرى، قال مفتشــو 
األمم المتحدة إن محطة زابوريجيا 
للطاقة النووية، التي تحتلها روسيا 
في جنوب أوكرانيا، انقطعت عنها 
إمدادات الطاقة الخارجية مرة أخرى.

وذكــرت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في بيان أن آخر خط كهرباء 
خارجي رئيســي تعطل على الرغم 
من استمرار خط احتياطي في إمداد 

الشبكة بالكهرباء.
وعلــى جبهات القتــال األخرى، 
أفــادت حســابات أوكرانيــة علــى 
تطبيق تيليغرام بوقوع انفجارات 
عند جسر أنتونيفسكي بالقرب من 
مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا 

التي تحتلها القوات الروسية.

واشــنطن - وكاالت: رد 
الرئيــس األميركي الســابق 
دونالد ترامب على خلفه جو 
بايــدن الذي اعتبــره مؤخرا 
«تهديــدا للدميوقراطيــة»، 
الرئيــس  بــدوره  واصفــا 
الدميوقراطــي بأنــه «عــدو 
الدولــة»، وذلك خالل جتمع 
انتخابي في والية بنسلڤانيا 
التجديد  متهيدا النتخابــات 
النصفــي للكونغــرس فــي 

نوفمبر املقبل.
وندد امللياردير اجلمهوري 
أمام مؤيديه بعملية التفتيش 
التي أجراها مكتب التحقيقات 
الفيدرالــي (اف بــي اي) في 
منزلــه مباراالغــو بواليــة 
فلوريــدا فــي ٨ أغســطس 
املنصــرم، معتبــرا أن هــذا 
االمر يشكل «املثال الصارخ 
على التهديدات احلقيقية التي 
تؤثر فــي حرية األميركيني» 
وواحدا «من أكثر االنتهاكات 
املروعة للسلطة من جانب أي 
إدارة في التاريخ األميركي»، 
مشــددا علــى أن «املداهمــة 
املخزية» ملقره كانت «استهزاء 

بالعدالة».
وحضر ترامــب من أجل 
دعم مرشحني جمهوريني في 
انتخابــات التجديد النصفي 
املقبلــة في ٨ نوفمبر املقبل، 
حيث اعد اخلطاب ليلقيه أمام 
جتمع انتخابي في «ويلكس 
بار» البلدة الصغيرة الواقعة 
بالقرب من سكرانتون، مسقط 

االحتادي األميركي في منزله 
بفلوريــدا أثنــاء محاولتهــم 

استعادة وثائق سرية.
وفي والية بنسلڤانيا التي 
ستكون أساسية في معركة 
الســيطرة علــى مجلســي 
الكونغــرس، كان بايــدن قد 
سبق ترامب مؤخرا وهاجمه 
بشراسة نادرة، متهما الرئيس 
الذين  السابق واجلمهوريني 
يتبنــون عقيدتــه «لنجعــل 
أميــركا عظيمة مرة أخرى»، 
بأنهــم ميثلون «تطرفا يهدد 

أسس جمهوريتنا».
مهــد  فيالدلفيــا  وفــي 
الواليــات املتحدة دعا بايدن 

للرئاســة  للترشــح  علنــا 
مجددا فــي ٢٠٢٤، أن يعطي 
محصلة لعهد بايدن هي األكثر 
ســلبية، في خطاب اتخذ في 
بعض األحيان لهجة احلملة 
الرئاسية، وقال «ميكنكم أن 
تأخذوا أسوأ خمسة رؤساء 
في تاريخ الواليات املتحدة، 
وتضعوهم معا»، مضيفا «هم 
لم يلحقوا الضرر الذي أحلقه 
جو بايدن ببلدنا في أقل من 

عامني». 
وكان التجمــع االنتخابي 
لترامب بدأ مبجموعة مختارة 
من صور لبايدن وهو يتلعثم 

خالل إلقائه خطابات.
وفــي أول ظهور علني له 
منــذ عملية التفتيــش التي 
التحقيقات  أجراهــا مكتــب 
الفيدرالــي فــي مقــر إقامته 
قــال  مباراالغــو بفلوريــدا، 
ترامب إن هذا التحقيق يشكل 
«املثال الصارخ على التهديدات 
احلقيقية التي تؤثر في حرية 
األميركيني» وواحدا «من أكثر 
االنتهاكات املروعة للسلطة من 
جانــب أي إدارة في التاريخ 

األميركي».
وشــكك الرئيس السابق 
مجددا في نتيجة االنتخابات 
الرئاســية لعام ٢٠٢٠ والتي 
خســرها أمام بايــدن، وقال 
«االنتخابات األميركية يجب 
أن يقررها الشعب األميركي. 
وهذا لم يحدث على هذا النحو 

في ٢٠٢٠».

إلــى إنقــاذ «روح أميــركا»، 
منتقدا بشــدة من قــال إنهم 
«ال يحترمون الدستور» و«ال 
يؤمنون بسيادة القانون» و«ال 

يعترفون بإرادة الشعب».
ورد عليه ترامب في والية 
بنسلڤانيا امس االول بالقول 
«إنه هو (بايدن) عدو الدولة»، 
مستنكرا «خطابا هو األكثر 
شراســة وبغضا وانقســاما 
الذي يلقيه رئيس أميركي»، 
ومشددا على أن خطاب بايدن 
«كان مجرد كراهية وغضب».
وفــي معــرض تنديــده 
بالتضخــم وزيــادة انعــدام 
األمــن، أراد ترامب الســاعي 

زيلينسكي يدعو األوروبيني لالستعداد لشتاء قامت

(أ.ف.پ) الرئيس السابق دونالد ترامب في جتمع انتخابي دعما حملمد أوز املرشح ملنصب حاكم بنسلڤانيا 

رأس بايــدن، ملســاعدة كبار 
مرشحي احلزب اجلمهوري 
في والية بنســلڤانيا، محمد 
أوز، ملجلس الشيوخ، ودوج 
ماســتريانو ملنصــب حاكم 
الوالية ذاتها، إال ان الرئيس 
السابق أمضى معظم خطابه 
في نشــر مظامله الشخصية 
الشــكاوى  القدمية، وبعض 

اجلديدة.
وذكر بشكل مقتضب أوز 
وماستريانو قبل أن يتحول 
علــى الفــور إلى صــب جام 
غضبه على بايدن، كما انتقد 
ترامب عملية التفتيش األخيرة 
التي نفذها مكتب التحقيقات 

أنباء سوريةأنباء مصرية

سقوط مروحية عسكرية على أحد املنازل 
وسط حماة بسبب «عطل فني» ومقتل طاقمها

احلطب.. مالذ السوريني ملواجهة برد الشتاء 
مع ندرة املازوت وغياب الكهرباء

وكاالت: قبــل ان ينتهــي الصيف فعليا، 
بدأ بعض السوريني باكرا االستعداد للشتاء 
بالبحث عن بدائــل للمازوت للحصول على 
قليل من الدفء، خوفا من تكرار ســيناريو 
العام املاضي، حيث عاشت معظم األسر على 
الوعود بتوزيع املازوت إال أنهم لم يحصلوا 
على مخصصاتهم التي ال تكاد تكفيهم بضعة 
ايام حتى في حال متكنوا من احلصول عليها. 
ولعل ما دفع الكثيرين الى البحث عن خيارات 
أخــرى، ما أكدتــه مصادر فــي وزارة النفط 
والثروة املعدنية لصحيفة «الوطن» أنه حتى 
اآلن ال يوجــد أي معلومــات عن موعد البدء 

بالتسجيل على مازوت التدفئة.
وملا كانت الكهربــاء حالها كحال املازوت 
من حيث الندرة وزيادة ساعات التقنني التي 
تصل الى ست ساعات مقابل ساعة أو نصف 
ســاعة وصل في كثير مــن املناطق، يصبح 
احلطب علــى رأس قائمة البدائل التي يلجأ 
اليها السوريون. لكن يبدو انه حتى احلطب 

ســيدخل في بازار االســعار اجلنونية على 
غرار مختلف الســلع، إذ وصل ســعر الطن 
منه في دمشــق إلى أكثر من مليون ومائتي 
الف ليرة، أما في احملافظات التي تكثر فيها 
الغابات كمنطقة حماة فتراوح ســعر الطن 
بني ٣٠٠ و٥٠٠ ألف ليرة، مع توقعات بازدياد 

هذه االسعار مع ازدياد الطلب.
فــي هــذا الســياق بــني أمني ســر جمعية 
حماية املستهلك عبدالرزاق حبزه في تصريح 
لـ«الوطن» أن شح املازوت خالل العام املاضي 
كان درســا للمواطن، حيث تسبب عدم التزام 
وزارة النفط بتوزيع املازوت إلى ازدياد نسبة 
أمراض الشتاء بشكل كبير، لذلك أصبح يلجأ إلى 
البدائل إما عن طريق شراء احلطب أو تخبئة ما 
يلتقطه من الشوارع واألزقة من كرتون ومواد 
بالســتيكية ضارة وملوثــة للبيئة، الفتا إلى 
أن هذا الواقع أدى إلى انتشار صناعة خاصة 
ملدافــئ احلطب املوجودة في األســواق والتي 
تضاعفت أسعارها بسبب ازدياد الطلب عليها.

وكاالت: سقطت مروحية عسكرية سورية 
شمال شــرق مدينة حماة وسط البالد وقتل 
طاقمهــا، حســب ما أعلنت مصادر رســمية. 
ونقلت وكالة األنباء الســورية (ســانا) عن 
مصدر عســكري ســوري قوله إن «مروحية 
عســكرية ســقطت صباح امس شمال شرق 

مدينة حماة خالل مهمة تدريبية».
وأضاف املصدر أن املروحية سقطت نتيجة 

«عطل فني»، ما أدى إلى مقتل طاقمها.
ولم تذكر الوكالة عدد أفراد الطاقم الذين 

كانوا على منت الطائرة.
من جهته، أفاد املرصد الســوري حلقوق 

اإلنسان مبقتل طاقم مروحية تابعة للقوات 
الســورية وعددهم ٣ ضباط، إثر ســقوطها 
بالقرب من «دوار األربعني» وسط مدينة حماة.

وذكر املرصد السوري أن سقوط الطائرة 
أسفر عن احتراقها بشكل كامل، باإلضافة إلى 
تهدم املنزل الذي ســقطت فوقه، دون ورود 
معلومات عن خسائر بشرية بني املواطنني. 
وبحســب املرصد، فهي الطائــرة الثانية 
التي تسقط خالل ٤٨ ساعة، إذ سقطت طائرة 
حربية نوع ميغ ٢١ ســورية في محيط بلدة 
اخلالدية بريف السويداء، ما أسفر عن أضرار 

مادية، يوم اجلمعة املاضي.

السيسي لفيصل بن فرحان: العالقات
املصرية - السعودية ركيزة الستقرار املنطقة العربية

«اإلسكان» تنفي طرح إعالن وحدات ملنخفضي الدخل
القاهرة - ناهد إمام

نفت الرئيس التنفيذي لصندوق اإلسكان االجتماعي 
ودعم التمويل العقاري مي عبداحلميد، صحة ما يتم 
تداولــه من صــور ومعلومات بشــأن اإلعالن املقبل 
للصندوق واخلاص بحجز وحدات املواطنني منخفضي 
الدخل. وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق - بحسب 
بيان لوزارة اإلســكان واملجتمعات العمرانية، امس 
- إن فرق الرصــد والتحليل بالصندوق قد رصدت 

خالل الفترة املاضية العديد من املنشورات التي يزعم 
أصحابها أنها حتتوي على معلومات بشــأن اإلعالن 
املقبل للصندوق واخلاص بحجز وحدات املواطنني 
منخفضي الدخل. وأوضحت أن هذه املنشورات احتوت 
أيضا على صورة معدلة ببرامج إلكترونية لكراسة 
الشروط اخلاصة باإلعالن السابق (سكن لكل املصريني 
٢)، حيث مت تعديلها بزعم أنها كراسة الشروط اخلاصة 
بالطرح اجلديد للمواطنني منخفضي الدخل، مع كتابة 
أسماء بعض احملافظات، إليهام املواطنني بأنها املدن 

املطروح بها الوحدات ضمن اإلعالن املقبل، باإلضافة 
إلى كتابة بعض التواريخ حملاولة تأكيد صحة هذه 
الصــور. وأكدت أن هذه الصورة غير صحيحة على 
اإلطالق، وأن كافة املعلومات الواردة بها ســواء من 
أسماء مدن أو مواعيد خاصة بالتقدم على الوحدات 
السكنية هي معلومات كاذبة ال أساس لها من الصحة، 
ويريد أصحابها التالعب باملواطنني واستغالل اهتمامهم 
باملشروعات واإلعالنات التي يطرحها صندوق اإلسكان 

االجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خديجة حمودة و(واس)

أكــد الرئيــس عبدالفتاح 
السيســــي، اخلصوصيــــة 
االستراتيجية التي تتسم بها 
العالقات املصرية- السعودية 
ملا متثله من ركيزة الستقرار 
املنطقــة العربيــة بأســرها، 
الســيما فــي ضــوء الظروف 
الدقيقــة التي متــر بها الدول 
العربية والتحديات املختلفة 
التي تواجهها. جاء ذلك خالل 
اســتقبال الرئيس السيســي 
امس، صاحب الســمو األمير 
فيصل بن فرحان بن عبداهللا 
وزير خارجية اململكة العربية 
الســعودية، وذلــك بحضور 
سامح شكري وزير اخلارجية، 
والسفير أسامة نقلي، السفير 
الســعودي بالقاهرة. وصرح 
املتحدث الرسمي باسم رئاسة 
اجلمهوريــة الســفير بســام 

أن وزير اخلارجية السعودي 
نقل للرئيس السيسي حتيات 
شــقيقيه خــادم احلرمــني 
الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز، وصاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز ولي عهد اململكة 
العربيــة الســعودية نائب 
رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا 

اإلقليمية والدولية.
ونقــل األميــر فيصل بن 
فرحــان للرئيــس السيســي 
رســالة شــفهية من صاحب 
الســمو امللكي األميــر محمد 
بن ســلمان ولي العهد نائب 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
الســعودي، تتعلــق بأواصر 
األخوة، والروابط التاريخية 
بني البلدين الشقيقني، وسبل 

تعزيزها وتطويرها.
وذكــرت وكالــة االنبــاء 
الســعودية «واس» في بيان 
مقتضــب أن األميــر محمــد 
بن ســلمان أكد في رســالته 
اهتمــام وحرص اململكة على 
تعزيز مسيرة العمل العربي 
املشــترك وتقويــة التضامن 
العربي بشكل شامل، مبا يحقق 
تطلعات وآمال الدول العربية 
وشعوبها في التقدم والرخاء 

واالزدهار.

عمق العالقات التاريخية التي 
جتمع بني البلدين والشعبني 
الشــقيقني، وحرص اململكة 
علــى تعزيز أطــر التعاون 
االســتراتيجي بني البلدين 
علــى مختلــف األصعــدة، 
ومواصلــة مســيرة العمل 
املشترك والتنسيق املكثف 
مع مصر إزاء مختلف القضايا 

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال صاحب السمو األمير فيصل بن فرحان بن عبداهللا وزير خارجية اململكة العربية السعودية

راضي، بأن الرئيس السيسي 
طلب نقل حتياته إلى شقيقيه 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز،  وصاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد 
اململكة العربية السعودية نائب 

رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف املتحدث الرسمي 


