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خادم احلرمني: نساهم في مواجهة التحديات مبا يخدم اإلنسانية
امللك سلمان بن عبدالعزيز افتتح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة ملجلس الشورى بحضور صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز أثناء إلقائه اخلطاب امللكي السنوي
(واس) خالل افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة ملجلس الشورى 

جــدة ـ واس: افتتــح خــادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بــن عبدالعزيز، عبــر االتصال 
املرئي، أعمال السنة الثالثة من 
الدورة الثامنة ملجلس الشورى 
لعام ١٤٤٤هـــ، بحضور صاحب 
الســمو امللكي األميــر محمد بن 
سلمان ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
بــن  امللــك ســلمان  ووجــه 
امللكــي  عبدالعزيــز اخلطــاب 
الســنوي املفصل للسياســتني 
الداخليــة واخلارجيــة للدولة، 
بحســب ما أفادت وكالة األنباء 

السعودية (واس).
وقال خادم احلرمني في مستهل 
اخلطــاب امللكــي الســنوي «إن 
دستور اململكة العربية السعودية 
كتاب اهللا تعالى وسنة رسوله 
ژ، وهو يعزز مبدأ الشــورى، 
كما قال تعالى في كتابه احلكيم 
(وشــاورهم في األمر)، وتتخذ 
مــن هذا قوال فصــال، وعمال في 
سياساتها وحتقيقا ملستهدفاتها 
وبرامجهــا وقراراتها، وســتظل 

متمسكة بهذا املبدأ».
وأضاف «تشهد دولتكم حراكا 
تنمويا شــامال ومســتداما وهي 
تسير في املرحلة الثانية من رؤية 
اململكة ٢٠٣٠، مستهدفة تطوير 
القطاعات الواعدة واجلديدة ودعم 
احملتوى احمللي، وتسهيل بيئة 
األعمال، ومتكني املواطن وإشراك 
القطاع اخلاص بشكل أكبر وزيادة 
فاعلية التنفيــذ لتحقيق املزيد 
مــن النجــاح والتقــدم، وتلبية 
تطلعــات وطموحــات وطننــا 
الغالــي، حيث مت إطــالق جملة 
مــن االســتراتيجيات الوطنيــة 

ومستثمرة لفرصه ومجاالته، مبا 
يحقق مصاحلها ومصالح أشقائها 
وأصدقائهــا ويخدم اإلنســانية 
جمعاء»، مشــددا علــى التطلع 
«لتحقيــق املزيــد مــن االرتقاء 
بالعمــل اخلليجي املشــترك مبا 
التعاون  يعزز مســيرة مجلس 
لــدول اخلليــج العربيــة علــى 
جميع األصعــدة، ونؤكد أهمية 
اســتكمال بناء تكتــل اقتصادي 
مزدهر، ومنظومتي الدفاع واألمن 
املشــترك، مبا يدفع بــدور هذه 
الدول على املســتويني اإلقليمي 
والدولي من خالل توحيد املواقف 

املجتمعات وثقافتها».
وقال خادم احلرمني إن «اململكة 
العربية السعودية كانت والتزال 
وسيطة للسالم ومنارة لإلنسانية 
للعالــم قاطبة، ملكانتها الرفيعة 
بني األمم ودورهــا احملوري في 
السياسة الدولية، وريادتها في 
دعم كل ما فيه خير للبشــرية. 
وتبرز في هذا السياق جهود سمو 
ولــي العهد في تبنــي املبادرات 
اإلنسانية جتاه األزمة الروسية 
ـ األوكرانيــة، وجناح وســاطته 
باإلفــراج عن أســرى مــن عدة 
جنسيات، ونقلهم من روسيا إلى 

تقوض حــل الدولتــني، وتدعو 
لوقفها الفوري الكامل.

وأعــرب عــن األمل فــي أن 
تــؤدي الهدنــة التــي ترعاهــا 
األمم املتحدة متاشيا مع مبادرة 
اململكة إلنهاء األزمة في اليمن 
للوصول إلى حل سياسي شامل 
وحتقيق الســالم املستدام بني 
األشقاء في اليمن، مؤكدا حرص 
اململكة ودعمها ملجلس القيادة 
الرئاســي اليمنــي مبــا يحقق 
لليمن وشــعبه الشقيق األمن 
واالســتقرار، وجنــدد موقفنا 
الراســخ والداعم لكل ما يسهم 
بوقف إطالق النار بشكل دائم، 
وبــدء العملية السياســية بني 
احلكومة اليمنية واحلوثيني، مبا 
يحفظ لليمن سيادته ووحدته 
وسالمة أراضيه، وضرورة وقف 
االنتهاكات االستفزازية احلوثية 

املسلحة داخل اليمن.
وشــدد خادم احلرمــني امللك 
ســلمان بــن عبدالعزيز على أن 
استتباب السلم واألمن الدوليني 
ال يتحقق من خالل سباق التسلح 
أو امتالك أسلحة الدمار الشامل، 
بل من خالل التعاون بني الدول 
لتحقيق التنمية والتقدم «ومن 
هنا نحــث املجتمع الدولي على 
تكثيــف ومضاعفــة اجلهود في 
سبيل منع انتشار أسلحة الدمار 
الشــامل وضمــان خلــو منطقة 
الشرق األوسط منها، كما ندعو 
إيران للوفــاء عاجال بالتزاماتها 
النوويــة، والتعــاون الكامل مع 
الوكالــة الدولية للطاقة الذرية، 
واتخاذ خطوات جدية لبناء الثقة 
بينهــا وبني جيرانهــا واملجتمع 

الدولي».

السياسية وتطوير الشراكات مع 
املجتمع الدولي».

وأشار إلى أن قمة جدة لألمن 
والتنمية التي عقدت مبشــاركة 
الواليات املتحدة وقادة تسع دول 
عربية «عكست التأكيد املشترك 
على أهمية العمل اجلماعي لبناء 
مستقبل أفضل للمنطقة ودولها 
وشعوبها، وتكثيف التعاون في 
إطار مبادئ ميثاق األمم املتحدة 
التي تقوم على احترام ســيادة 
الدول وعدم التدخل في شؤونها 
الداخليــة واحتــرام اســتقاللها 
وســالمة أراضيها واحترام قيم 

اململكة وعودتهم إلى بلدانهم».
وتابع: «نعمل جنبا إلى جنب 
مع شــركائنا الدوليني لتخفيف 
وطأة اآلثار الســلبية للنزاعات 
املسلحة وانعكاساتها املؤملة على 
األمن الغذائي، وتعطيلها لتحقيق 
أهداف التنمية املستدامة ٢٠٣٠، 
خاصة هدف القضاء على اجلوع، 
وتؤكــد اململكــة أهمية الســعي 
لتسهيل تصدير احلبوب واملواد 
الغذائيــة، ألن اســتمرار ارتفاع 
أسعار الغذاء سيدفع الكثير إلى 

مواجهة خطر املجاعة».
واســتطرد امللك سلمان «في 
ظل ما يشهده العالم من حروب 
وصراعات تؤكد اململكة ضرورة 
العــودة لصوت العقل واحلكمة 
وتفعيل قنوات احلوار والتفاوض 
واحللول الســلمية مبــا يوقف 
القتال ويحمــي املدنيني ويوفر 
فرص الســالم واألمــن والنماء 
للجميع، كما تؤكد موقفها الداعم 
لكافة اجلهود الدولية الرامية إلى 
إيجاد حل سياسي يؤدي إلى إنهاء 
األزمــة الروســية ـ األوكرانية، 
ووقف العمليات العسكرية مبا 
يحقق حماية األرواح واملمتلكات 
ويحفظ األمن واالستقرار اإلقليمي 

والدولي».
وأكد أن أمن منطقة الشــرق 
األوســط واســتقرارها يتطلب 
اإلســراع فــي إيجاد حــل عادل 
وشــامل للقضية الفلســطينية 
وفق قرارات الشــرعية الدولية 
ومبادرة السالم العربية وإقامة 
دولــة فلســطني مســتقلة على 
حــدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس 
الشــرقية، مجددا إدانــة اململكة 
جلميع اإلجراءات األحادية التي 

والبرامج، بهــدف تعزيز تنمية 
البنيــة التحتية فــي القطاعات 
احليويــة، واالرتقــاء بجــودة 

اخلدمات املقدمة للمواطنني».
وبني خادم احلرمني أن «النهج 
التنمــوي في اململكة يســتهدف 
صنع نهضة شاملة ومستدامة، 
محورها وهدفها اإلنســان الذي 
سيدير تنمية احلاضر، ويصنع 
تنمية املستقبل باملعرفة، حيث 
أصــدر العديد من التشــريعات 
األنظمــة  علــى  والتعديــالت 
التنفيذيــة، ووفرت  واللوائــح 
دولتكــم املمكنــات التــي تعزز 
الكرامــة للمواطــن وتعمل على 
حتقيق أقصى املنافع له، وتصون 
حياته وحتفظ له ســبل العيش 
الكرمي، وتهيئة احلماية والرعاية 
االجتماعية، ودعم أنظمة التطوير 

واالستقرار االجتماعي له».
ولفــت امللك ســلمان إلى ان 
الفســاد  «اهتمامنــا مبكافحــة 
واملضي بالتعاون في هذا الشأن 
على املستويني احمللي والدولي، 
إدراك تام منا بأن الفســاد ميثل 
العدو األول للتنمية واالزدهار، 
إذ ال ميكن مكافحته دون تعاون 
دولي وثيق، ونعمل في ذلك ضمن 
االتفاقية العربية واتفاقية األمم 
املتحــدة ملكافحة الفســاد، لدرء 
مخاطــره وآثــاره املدمــرة، مبا 
يخدم املصالح املشــتركة ويحد 

من املالذات اآلمنة للفاسدين».
وأوضــح أن «مكانــة اململكة 
ودورها احملوري على الصعيدين 
السياسي واالقتصادي وموقعها 
االستراتيجي، جعلتها دائما في 
قلب العالم، مواكبة ملستجداته، 
ومســهمة في مواجهة حتدياته، 

«مسّيرات انتحارية» روسية في سماء كييڤ
و«الناتو» يختبر «الردع النووي» في أوروبا

عواصم - وكاالت: شــنت 
روســيا ضربــات مكثفة على 
كييڤ ومــدن أوكرانية أخرى 
باســتخدام طائرات مســيرة 
انتحارية من طراز «كاميكازي» 
إيرانية الصنع، فيما بدأ حلف 
شــمال األطلســي (الناتــو) 
تدريبــات عســكرية الختبار 
منظومته للــردع النووي في 
أوروبا. وأعلن رئيس الوزراء 
األوكراني دنيس شميغال أن 
الضربات الروسية استهدفت 
منشآت طاقة ومباني سكنية 
وبنيــة حتتية فــي ٣ مناطق 
أوكرانيــة منها كييڤ، ما أدى 
إلى انقطاع التيار الكهربائي في 
مئات البلدات، موقعة عشرات 
القتلى واجلرحى من املدنيني.

وذلك للمــرة الثانية التي 
توجه فيها ضربات في أنحاء 
أوكرانيــا خــالل أســبوع في 
الوقت الذي تتعرض فيه قواتها 

النتكاسات في ميدان القتال.
الدفــاع  وزارة  وذكــرت 
انــه مت اعتراض  األوكرانيــة 
٣٧ طائرة مسيرة إيرانية من 
طراز «شاهد-١٣٦» و٣ صواريخ 
«كروز» روسية، وفي اجلنوب، 
مت إســقاط ٢٦ طائرة مسيرة 
مــن طراز شــاهد-١٣٦. بينما 
دعا وزيــر اخلارجية دميترو 
كوليبا لفرض عقوبات أوروبية 
على طهران. وأكدت الرئاســة 
األوكرانيــة أن هنــاك قتلــى 
وجرحى إثر الضربات الروسية 
التي استهدفت منطقة سومي، 
حيث أبلغ حاكم املنطقة دميترو 

جيفيتسكي عن ٣ وفيات.
وفــي دنيبروبتروفســك 
«أســقط جنودنا ٣ صواريخ 
أطلقها العدو» لكن «صاروخا 
أصــاب منشــأة بنيــة حتتية 
لتزويد الطاقة» وفق الرئاسة.

أخــرى  أماكــن  وضمــن 
تعرضت للقصف امس، قالت 
الطاقــة األوكرانيــة  شــركة 
اململوكة للدولة «إنيرغواتوم» 
إن قصفا روسيا جديدا بالقرب 
من محطة زابوريجيا للطاقة 
النوويــة، األكبر فــي أوروبا، 
تســبب في فصلها مرة أخرى 
عن شبكة الكهرباء األوكرانية.
محلــي  مســؤول  وقــال 
إن حريقــا كبيــرا اندلــع في 
منشــأة للطاقــة فــي منطقة 
دنيبروبيتروفسك بعد قصفها 

بصاروخ.
وفي السياق، قالت املخابرات 
العسكرية البريطانية إن روسيا 
تواجه مشاكل لوجستية أكثر 

غزو القوات الروسية ألوكرانيا، 
متثل «تدريبا منتظما ومكررا 
وال عالقة له باألحداث العاملية 

اجلارية».
وجتــري هــذه التدريبات 
التــي أطلق عليها  الروتينية 
اســم «ستيدفاست نون»، في 
منطقــة جوية واســعة فوق 
بلجيكا واململكة املتحدة وبحر 
الشمال، مبشاركة ٦٠ طائرة، 
بينها القاذفات األميركية بعيدة 

املدى من طراز «بي-٥٢».
وتشارك ١٤ دولة من أصل 
٣٠ دولة عضو في احللف، بدون 
فرنسا التي تستقل سياستها 
املتعلقة بالــردع النووي عن 

احللف األطلسي.

حدة في جنوب أوكرانيا بعد 
األضرار التي حلقت باجلســر 
البري والسكك احلديدية بني 
البر الرئيسي لروسيا وشبه 
جزيرة القرم بســبب انفجار 

الثامن من أكتوبر اجلاري.
في هــذه األثناء، بدأ حلف 
شــمال األطلســي (الناتــو) 
تدريبــات عســكرية «مخطط 
لها مسبقا» الختبار منظومته 
للردع النووي في أوروبا، في 
ظل توتر مع روسيا التي هددت 
باســتخدام أسلحة نووية في 

أوكرانيا.
وأكد احللف األطلســي أن 
هذه التدريبــات املقررة حتى 
٣٠ اجلاري واملخطط لها قبل 

الهجمات استهدفت منشآت طاقة ومباني سكنية وبنية حتتية

(أ.ف.پ) رجال إطفاء أوكرانيون يحاولون إخماد النيران في مبنى مدمر بعد هجوم بطائرة بدون طيار في كييڤ 

الرئيس فولودميير  وقال 
زيلينســكي علــى شــبكات 
التواصــل االجتماعي: «طوال 
الليل والصباح، يرهب العدو 
الســكان املدنيــني». وأضاف: 
«ميكن العدو أن يهاجم مدننا، 
لكنه لن يتمكن من حتطيمنا».
مــن جانبــه، أكــد اجليش 
الروسي أنه أصاب كل أهدافه 
فــي أوكرانيا، وقالــت وزارة 
الدفاع في موسكو على تليغرام 
الروســية  القوات  «واصلــت 
املسلحة شــن ضربات جوية 
وبحرية بعيدة املدى بأسلحة 
عالية الدقة على منشآت القيادة 
العسكرية وأنظمة الطاقة في 
أوكرانيا. أصيبت كل األهداف».

احلكومة الفرنسية تتوعد عمال النفط: 
وقت املفاوضات انتهى

البرملان السويدي ينتخب اليميني
أولف كريسترسون رئيسًا للوزراء

أعلنــت احلكومــة  باريــس - وكاالت: 
الفرنســية أن وقــت املفاوضــات انتهى مع 
العمال املضربني، وأمرت املزيد من العاملني 
في مستودعات الوقود بالعودة إلى العمل في 
محاولة إلعادة إمدادات الوقود التي تعطلت 
ألسابيع بسبب اإلضرابات املتواصلة لعمال 

مصافي النفط.
وقالت احلكومة الفرنسية إنها استدعت 
ستة عمال في مستودع تابع لشركة «توتال 
إنرجيــز» في دنكيرك ومســتودع فيزا في 
جنوب شــرق البالد، لكن إمــدادات الوقود 
ستحتاج على الرغم من ذلك إلى بعض الوقت 
لتعــود إلى طبيعتهــا، وذلك في وقت تزيد 

املخاوف مع اقتراب فصل الشتاء.
وقال وزيــر الصناعة الفرنســي روالن 
ليسكيور: «إنه في حال استمر اإلضراب في 
مصافي التكرير ومستودعات الوقود التابعة 
لـ «توتال إنيرجيز» و«إيسو-إكسون موبيل»، 
فقد تستخدم احلكومة مجددا الصالحيات التي 

تخولها إجبارهم على العودة إلى العمل».
وأضاف: «نحن لسنا هنا لنشر شاحنات 
عسكرية على جميع الطرق في فرنسا، لكننا 
هنا إلظهار أن احلكومة تعمل على حل الوضع 

مع تقدم مفاوضات األجور».
ودعا ليســكيور املنظمــات النقابية إلى 
حتمل املسؤولية، واصفا الوضع بأنه «غير 
مرض»، حيث تواجه نحو ٣٠٪ من محطات 
توزيع الوقود صعوبات على صعيد اإلمدادات.

وأكد الوزير الفرنسي أن احلكومة ستبذل 
قصارى جهدها لضمان حتسن األمور تدريجيا 
في األيام املقبلة، مشــيرا إلى أن االتفاقيات 
التي سيتم التوصل إليها مبوافقة األغلبية 

ستكون ملزمة للجميع.
فــي املقابل، قــال ممثــل للكونفيدرالية 
العامة للشغل إن العمال مددوا احتجاجهم 
في مصافي: توتــال إنرجيز في نورماندي 
ودوجن وال ميد وفيزا باإلضافة إلى مستودع 

دنكيرك.

البرملــان  انتخــب  ـ وكاالت:  عواصــم 
السويدي الزعيم احملافظ أولف كريسترسون 
رئيســا للوزراء امس في جلسة تصويت 
شهدت دعما غير مسبوق من «دميوقراطيي 
السويد» لليمني التقليدي، ما ميثل حقبة 

سياسية جديدة لدولة الشمال.
وانتخب كريسترســون بـــ ١٧٦ صوتا 
مقابل ١٧٣، بعدما أعلن اجلمعة اتفاقا لتشكيل 
حكومة ائتالفية تضم ثالثة أحزاب هي حزبه 
«املعتدل» واحلزب «املسيحي الدميوقراطي» 
والليبراليني بدعم برملاني من «دميوقراطيي 

السويد».
وبعد ثماني سنوات من هيمنة اليسار 
على احلياة السياســية في البالد، يخلف 
كريسترسون رئيسة احلكومة االشتراكية 

الدميوقراطية ماغدالينا أندرسن التي كفلت 
االنتقال بعد تقدمي استقالتها عقب انتخابات 
متقاربة جدا. وقوبل التصويت بتصفيق من 
مقاعد األحزاب اليمينية الثالثة التي ستشكل 
احلكومة املستقبلية، وحزب «دميوقراطيي 
الســويد»، وهذه القوى ستشــكل أكثرية 

مؤثرة من ٧٣ مقعدا.
وقال كريسترسون، البالغ ٥٨ عاما في 
مؤمتر صحافي عقب انتخابه، «اآلن، أصبح 

التغيير ممكنا».
كما يسعى البرنامج احلكومي للسماح 
بعمليات تفتيش في بعض األحياء احلساسة 
دون القيام بأعمال مثيرة للريبة، وتشديد 
العقوبات على املخالفني والقدرة على اإلدالء 

بالشهادة دون كشف الهوية في احملاكم.

طهران: ارتفاع حصيلة حريق
سجن «إوين» واحتدام االحتجاجات

عواصمـ  وكاالت: ارتفعت حصيلة القتلى 
الذين سقطوا في احلريق واملواجهات التي 
وقعت في سجن إوين في إيران الى ثمانية، 
وفق السلطات في طهران، في وقت احتدمت 
االحتجاجات الشــعبية في البالد منذ وفاة 
الشابة الكردية مهسا أميني في مقر لشرطة 

االخالق قبل اكثر من شهر.
جاء ذلك فيما تبنى وزراء خارجية االحتاد 
األوروبي عقوبات ضد مســؤولني إيرانيني 
بينهم من شرطة األخالق ضالعون في حملة 
قمع االحتجاجات التي تسببت مبقتل ما ال 
يقل عن ١٢٢ شخصا حتى اآلن، وفق منظمة 

غير حكومية.
وقــال موقع «ميــزان أوناليــن» التابع 
للسلطة القضائية االيرانية امس إن أربعة 
سجناء توفوا في املستشفى «نظرا لتراجع 
وضعهم الصحــي، ما يرفع العدد اإلجمالي 

لضحايا احلريق واملواجهات بني الســجناء 
الى ثمانية أشخاص».

وكانت السلطات ذكرت امس االول أن وفاة 
أربعة سجناء ناجمة عن استنشاق الدخان.
وأكــد املوقع أن القتلى الثمانية هم «من 

احملكومني بجرائم سرقة».
واستؤنفت االحتجاجات امس في «يزد» 
وعدة مدن أخرى مبا في ذلك «بيرانشــهر» 

في الشمال الغربي وطهران.
من جهــة اخرى، تبنــى وزراء خارجية 
االحتــاد األوروبي عقوبات ضد مســؤولني 
إيرانيــني أمس، وتشــمل قائمــة العقوبات 
التي نشــرت في اجلريدة الرسمية لالحتاد 
األوروبي، ١١ مســؤوال، بينهم وزير اإلعالم 
عيسى زاربور وأربعة كيانات، وسيخضع 
هؤالء حلظر تأشــيرات االحتــاد األوروبي 

وجتميد األصول.

االحتاد األوروبي يفرض عقوبات على «شرطة األخالق» اإليرانية الرئيس العراقي اجلديد يدعو لإلسراع بتشكيل احلكومة
عواصم - وكاالت: تسلم الرئيس 
العراقي اجلديد عبد اللطيف رشــيد 
امس مهام عمله رســميا من الرئيس 
الســابق برهم صالح، معربا عن أمله 
بأن تتشكل احلكومة اجلديدة بسرعة 
من أجل تقدمي اخلدمات للشعب، فيما 
أكد أنه ســيعمل على تقريب وجهات 
النظر بني القوى السياسية والسعي 
إلقامة عالقات متينة مع دول اجلوار 

واملجتمع الدولي.
وقال عبد اللطيف رشيد، في كلمة 
خالل مراسم استالم املنصب، التي جرت 
في قصر الســالم وهو املقر الرسمي 
للرئاســة العراقية في بغداد، «أشكر 
ممثلي الشعب العراقي ملنحي ثقتهم 

وأشكر املرجعية الدينية العليا».
وأضــاف: «نباشــر مهــام عملنــا 

ونســتذكر جرحــى وشــهداء القوات 
املسلحة بكل صنوفها».

وتابع عبداللطيف رشــيد، «نضع 
نصب أعيننا ما ينتظره الشعب العراقي 
مــن احلكومة اجلديــدة التي نأمل أن 
تتشكل بسرعة من أجل تقدمي اخلدمات 
للشــعب»، مؤكدا أن املرحلة السابقة 

كانت صعبة على اجلميع.
وأوضح «سأبذل كل جهدي للتقريب 
بني القوى السياسية وأعمل على حل 
املشــاكل القائمة ومنها املشــاكل بني 
احلكومة املركزية وإقليم كردســتان، 
كمــا سأســعى إلقامة عالقــات متينة 
ومتوازنة بني العــراق ودول اجلوار 

واملجتمع الدولي».
وأشار عبد اللطيف رشيد إلى أنه 
سيعلن برنامج عمله للعراقيني قريبا.

اليمــني  الرئيــس رشــيد  وأدى 
الدستورية في البرملان ليكون الرئيس 

العراقي اخلامس للعراق.
من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي 
املكلف محمد شــياع السوداني، امس 
أن احلكومة املقبلة تسعى نحو بناء 
عالقات متوازنة مع محيطها اإلقليمي 
والدولي، مشيرا إلى أن احلكومة املقبلة 

ستكون حكومة خدمات.
وذكر المكتب اإلعالمي للسوداني 
- في بيــان أوردته وكالــة األنباء 
العراقية (واع) - أن ذلك جاء خالل 
اســتقبال رئيس الــوزراء العراقي 
المكلف محمد شــياع، امس سفير 
ألمانيا لدى العراق مارتن ييغر، حيث 
بحثا عددا من القضايا والموضوعات 
التي تتعلق بالعالقات الثنائية بين 

البلدين، وسبل توطيدها.
وأشار إلى أن جهوده تتركز حاليا 
على تشكيل احلكومة بالسرعة املمكنة، 
وعلى أساس دقة االختيار، مشددا على 
أن احلكومة املقبلة ســتكون حكومة 
خدمات، تتضمن اصالحات اقتصادية، 
واســتثمارا لإليرادات النفطية بعيدا 

عن الفساد.
وأكــد الســوداني، تطلع احلكومة 
املقبلة إلى تنمية عالقات التعاون مع 
أملانيا وعموم دول االحتاد األوروبي، 
فــي مجاالت الطاقــة واالختصاصات 

التقنية األخرى.
من جانبه، أكد السفير األملاني، رغبة 
بــالده في تعزيز العالقــات الثنائية، 
ومبا يسهم في رفد التعاون والتنسيق 

املشترك على مختلف املستويات.


