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محمد بن سلمان: نأمل أن تعّزز قرارات قمة «العشرين» النمو العاملي
عواصــم ـ وكاالت: أعرب 
صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان ولي العهد 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
السعودي عن أمله أن تعزز 
قرارات قمة العشرين معدالت 

النمو االقتصادي العاملي.
وذكــرت وكالــة األنبــاء 
الســعودية «واس» في بيان 
أن ذلك جاء في برقية شــكر 
بعــث بهــا األميــر محمد بن 
سلمان، للرئيس االندونيسي 
جوكو ويدودو، لدى مغادرته 
اندونيســيا إثــر مشــاركته 
في قمة قــادة دول مجموعة 
العشرين التي اختتمت أمس.

وقال ولي العهد السعودي 
في البرقية: «يطيب لي وأنا 
أغــادر بلدكــم الشــقيق إثر 
مشــاركتي في قمة قادة دول 
مجموعة العشرين أن أعرب 
لفخامتكم عــن بالغ امتناني 
وتقديــري ملا لقيتــه والوفد 
املرافق من حسن االستقبال 
وكرم الضيافــة. كما أود أن 
أهنــئ فخامتكــم على جناح 
جمهورية إندونيسيا الشقيقة 
فــي اســتضافة هــذه القمة 
وعلى النتائج اإليجابية التي 
توصلنا إليها خالل رئاستكم 

وتبلــغ مســاحة املركــز 
اإلســالمي فــي جاكرتــا ١٠٩
مربعــا،  متــرا  و٤٣٥  آالف 
ويضــم العديد مــن املرافق، 
منها مســجد مبساحة ٢٢٠٠

متــر مربع يتســع ألكثر من 
٢٠ ألــف مصــل، إضافة إلى 

وقال زعماء املجموعة في 
البيان الذي مت تبنيه في نهاية 
القمة التي اســتمرت يومني، 
إن التعاون ضروري لتحقيق 
التعافي االقتصادي العاملي، 
التحديــات  والتعامــل مــع 
العاملية، ووضع أساس لنمو 

أهداف التنمية املستدامة.
وأكد قادة دول املجموعة 
في بيانهم أنهم ســيقومون 
بالتنســيق لتحقيــق تعاف 
عاملي قــوي وشــامل ومرن 
وحتقيق تنمية مستدامة توفر 

الوظائف والنمو.
البيان اخلتامي  وتضمن 
لقمة العشــرين لهجة حادة 
الروســي  الغــزو  بشــأن 
ألوكرانيــا، وأصــدر حتذيرا 
واضحا بشأن احلرب النووية.
دول  معظــم  وأدانــت 
املجموعة بشدة احلرب، رغم 
مقاومة روسية في بادئ األمر 
لهــذه اإلشــارة، ومت تضمني 
موقــف موســكو أيضــا في 

البيان.
البيــان هجوم  ووصــف 
روســيا علــى جارتهــا بأنه 
حرب، وليس «عملية عسكرية 
خاصة» مثلمــا أراد الرئيس 

الروسي فالدميير بوتني.
واشــار البيان إلــى قرار 
األمم املتحــدة الصــادر فــي 
مارس املاضي والذي يطالب 
روسيا «بانسحاب كامل وغير 

مشروط» من أوكرانيا.
قــادة مجموعــة  وقــال 
العشرين إنهم «قلقون بشدة» 

مركز دراسات بحثية، وقاعة 
مؤمترات.

وكانت القمة الـ١٧ ملجموعة 
العشرين قد أكدت في بيانها 
التزامهــا  امــس  اخلتامــي 
بالتعاون ملواجهة التحديات 

االقتصادية العاملية.

قــوي ومســتدام ومتــوازن 
وشامل.

وشــددت دول املجموعة 
انهــا ملتزمــة بدعــم  علــى 
الدول النامية، والســيما أقل 
الدول منوا، في االســتجابة 
العاملية وحتقيق  للتحديات 

العاملي،  الغــذاء  بشــأن أمن 
وانهم يدعمون استمرار اتفاق 
تصدير احلبوب من أجل تأمني 

اإلمدادات من أوكرانيا.
وتعهدوا بتعزيز جهودهم 
بشأن التغير املناخي، حيث 
إن دول مجموعة العشــرين 
مسؤولة عن ٨٠٪ من انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون العاملية.

وكان الرئيس الفرنســي 
إميانويل ماكرون قد اكد خالل 
القمة على أهمية بعث «رسالة 
واضحة للغاية الى روســيا 
عبــر مجموعــة العشــرين، 
لتجنــب أي تصعيد والدفاع 
عن الســالم وجتنب تقسيم 

العالم».
من جهته، شــدد الرئيس 
الصيني شي جينبينغ على 
ضرورة التمسك بالتعددية، 
داعيا إلــى تعزيــز التعاون 

الدولي.
وبدروه، وصف املستشار 
األملاني أوالف شولتس القمة 
بأنهــا ناجحة، وقال: «عقدت 
قمــة اســتثنائية ملجموعــة 
العشرين هنا في إندونيسيا... 
وجود تفاهمــات هنا جتاوز 
بكثير مــا كان متوقعا. يظل 

هذا جناحا للقمة».

املجموعة أكدت في بيانها اخلتامي على التعاون ملواجهة التحديات االقتصادية والتغير املناخي وضمان األمن الغذائي

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان لدى مغادرته إندونيسيا عقب مشاركته في قمة قادة العشرين أمس                                          (واس)

ألعمالها»، مؤكدا على أهمية 
مــا صــدر عنها من قــرارات 
نأمل أن تســهم بشكل كبير 
في دعــم التعــاون بني دول 
املجموعــة، وتعزيز معدالت 
منو االقتصاد العاملي، متمنيا 
للشعب اإلندونيسي الشقيق 

املزيد من التقدم والرخاء.
مــن جهــة أخــرى، أعلن 
األمير محمد بن سلمان تكفل 
اململكة بترميم املركز اإلسالمي 
فــي العاصمة اإلندونيســية 
جاكرتا، وذلــك بعد تعرض 
أجزاء كبيرة من املركز حلادث 

حريق الشهر املاضي.
وذكرت وكالة «واس» في 
بيان منفصل أن «إعالن ولي 
العهد يأتي تأكيدا على حرصه 
واهتمامه باملراكز اإلسالمية 
في الدول الشقيقة والصديقة 
كافة، ملا لها من دور كبير في 
تربية األجيال الناشئة، ونشر 
ســماحة اإلســالم ورسالته 
القائمة على السالم واالعتدال 

واحلوار».
وأوضحت أن ترميم املسجد 
«يأتــي جتســيدا للعالقــات 
األخويــة التي جتمع اململكة 
العربية السعودية وجمهورية 

إندونيسيا الشقيقة».

أنباء سورية

القبض على زعيم «مافيا ال كامورا»
في إدلب وتسليمه إليطاليا

سفينة محّملة بالوقود تتعّرض
لهجوم بـ «مقذوف» قبالة عمان

محافظة دمشق تدرس إنارة الشوارع
من جيوب املواطنني.. ٥٠٠ ليرة عن كل منزل

الســلطات  أعلنــت  عواصــم - وكاالت: 
اإليطالية ومسؤول في فصيل سوري معارض 
توقيــف مهرب مخدرات إيطالي في ســورية 
وتســليمه إلى رومــا، علما أن اســمه مدرج 
على قائمة املجرمني األوروبيني وهو من أهم 

املطلوبني.
وقالت وزارة الداخلية في حكومة «اإلنقاذ» 
العاملة في مناطق ســيطرة املعارضة شمال 
غرب سورية، إنها سلمت السلطات اإليطالية 
متزعــم ووريــث «مافيــا ال كامــورا»، وأحد 
املطلوبني الدوليني، اإليطالي برونو كاربوني، 
بعــد القبض عليه في مــارس املاضي. وقال 
وزيــر الداخلية في حكومة «اإلنقاذ» العاملة 
في إدلب، محمد عبدالرحمن، إن حرس احلدود 
ألقوا القبض على برونو كاربوني خالل عبوره 
إلى شمال غربي سورية. وأضاف عبدالرحمن 

في تسجيل مصور أمس، أنه بعد التحقيقات 
تبــني ضلوع كاربوني بأعمال إجرامية، على 
رأسها االجتار باملخدرات على مستوى دولي 
ولســنوات عديدة، وقدم عبدالرحمن الشكر 
للجانب التركي لتقدمي التســهيالت الالزمة. 
وانتحل كاربوني شــخصية مكســيكية بعد 
أن تــدرب على لغتها، وهو يحمل اجلنســية 
الروســية وكان ينــوي العبور إلــى مناطق 
ســيطرة احلكومة الســورية، مدعيا هروبه 
بســبب غرامة فرضت عليــه كعقوبة لعمله 
بتجارة الساعات الفاخرة.  ووفق الوزير فإن 
كاربوني ضالع بجرائم قتل، ويرأس عصابة 
مسلحة في إيطاليا وحكم غيابيا في إيطاليا 
على كاربوني (٤٥ عاما) بالسجن ملدة عشرين 
عاما بتهمة االجتار باملخدرات على نطاق دولي، 

وهو فار من وجه العدالة منذ العام ٢٠٠٣.

عواصم - وكاالت: تعرضت سفينة محملة 
بالوقود إلى هجوم بـ «مقذوف» قبالة عمان 
ما تسبب بأضرار «طفيفة»، حسبما أعلنت 
الشركة املشــغلة في بيان امس، مؤكدة أن 
الهجــوم لــم ينجم عنه ضحايا أو تســرب 

للوقود.
وأعلن مسؤول دفاعي في الشرق األوسط 
مشــترطا عدم الكشــف عن هويته بحسب 
«العربية نت» أن ناقلة نفط قبالة سواحل 
عمــان، تعرضت لهجــوم بطائرة مســيرة 
مفخخة، مضيفا: إن الهجوم وقع مساء امس 
األول قبالة سواحل عمان، بحسب ما نقلت 

وكالة «أسوشيتد برس».
كما أوضح أن السفينة حتمل علم ليبيريا، 
وباسم «باسيفيك زيركون»، متابعا، أن شركة 
«ايسترن باسيفيك شــيبينغ» ومقرها في 
سنغافورة تشغلها، فيما تعود ملكية الشركة 
املذكورة إلى الثري اإلسرائيلي إدان عوفر.

من ناحيتها، أكدت منظمة التجارة البحرية 
البريطانية، وهي منظمة عسكرية بريطانية 
تراقب أنشــطة الشــحن في املنطقة، وقوع 

الهجوم.
وقالت شركة «ايسترن باسيفيك شيبينغ» 
ومقرها ســنغافورة إن السفينة «باسيفيك 
زيركون» أصيبت «مبقذوف على بعد ١٥٠ ميال 
تقريبا قبالة ساحل عمان»، مضيفة: «نحن 
على اتصال بالسفينة وال توجد تقارير عن 

إصابات أو تلوث».
وتابعت: «هناك بعض األضرار الطفيفة 
التــي حلقت ببدن الســفينة ولكن ال يوجد 
تسرب للوقود أو دخول للمياه. أولوياتنا هي 
ضمان احلفاظ على سالمة الطاقم والسفينة».
بــدوره، قال املتحدث باســم األســطول 
اخلامس األميركي تيموثي هوكينز لوكالة 
فرانس برس انه على علم «باحلادثة». كما 
أفادت منظمــة «عمليات التجارة البحرية» 
البريطانيــة التي تراقب حركة الســفن في 

املنطقة، بأنها على دراية باألمر.
من جهته، صرح مســؤول إسرائيلي أن 
الضربة على السفينة هو «استفزاز إيراني» 
يهدف الــى «تعكير صفو األجــواء». وقال 
املســؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة 
فرانس برس إن «الســفينة مملوكة جزئيا 
إلســرائيل». وأضــاف: «ان طائرة مســيرة 
إيرانية من نوع شاهد ١٣٦ هي التي ضربت 
الســفينة احململة بالوقــود، وهي من نوع 
الطائرات بدون طيار التي يبيعها اإليرانيون 

للروس الستخدامها في أوكرانيا».
ونفى املسؤول اإلســرائيلي التلميحات 
بأن الضربة التي استهدفت السفينة اململوكة 
جزئيا للملياردير اإلسرائيلي عيدان عوفر 
ترقى إلى «انتصار إيراني» على إســرائيل. 
وأوضح املســؤول «إنها ليست ناقلة نفط 

إسرائيلية».

وكاالت: وكأن املواطن السوري ال يكفيه 
ما يتحمله من أعباء لتأمني لقمة عيش له 
وألوالده فضال عما يحمله فصل الشتاء من 
هموم البحث عن وســائل التدفئة، ليأتي 
مجلس محافظة دمشــق ويفرض رسوما 
اضافية عليه بدعوى انارة الشوارع.  فقد 
وافــق مجلس احملافظة في جلســته على 
تشكيل جلنة لدراسة إمكانية طرح تكاليف 
على منازل مدينة دمشق مببلغ شهري ال 
يتجاوز ٥٠٠ ليرة شــهريا، وذلك لتمويل 
مشــروع إنــارة شــوارع وأحيــاء املدينة 
ومرافقها باستخدام الطاقة املتجددة على 
أن يكون التكليف مدروسا وال يشكل عبئا 
على املواطنني.ونقلــت صحيفة «الوطن» 

عن عضو مجلــس احملافظة محمد فراس 
تيناوي تأكيده على ضرورة االهتمام أكثر 
مبشاريع الطاقة املتجددة، وإيجاد الطريقة 
املناسبة لتمويل هذه املشاريع لكونها تعتبر 
ضــرورة قصوى في هــذا الوقت. واقترح 
تينــاوي إمكانية فــرض «تكاليف محلية 
تكون مدروســة وال تشــكل أي عبء على 
املواطنــني ومؤقتة» على حد قوله، بهدف 
متويل املشــاريع وإجنازها بأســرع وقت 
ممكن، على أال تتجاوز ٥٠٠ ليرة، معتبرا ان 
ذلك ينعكس إيجابا على تخدميها بالطاقة 
البديلة للتخفيف من املعاناة احلاصلة على 
صعيد الكهرباء وإنارة الطرقات ومنعكساتها 

على كل مجاالت احلياة. 

واشنطن وحلفاؤها: الصاروخ على پولندا ليس روسيًا
عواصــم - وكاالت: بعــد 
أن حبس العالم أنفاســه لعدة 
ساعات على وقع سقوط صاروخ 
يرجــح ان يكون روســيا على 
پولندا املنضوية في حلف شمال 
األطلســي «ناتو» والتي القت 
دعمــا كامال من الدول االعضاء 
في احللف، ماكان ينذر باندالع 
حرب عاملية ثالثة، قطع الرئيس 
االميركي جو بايدن الشك باليقني 
بابالغه، احللف والشــركاء في 
 ،(G٧) مجموعة الســبع الكبار
بأن الصاروخ أطلقته الدفاعات 

اجلوية األوكرانية.
وأضاف في تصريح نقلته 
وسائل إعالم غربية عن الرئيس، 
ليؤكد كالمه ما نقله مسؤولون 
أميركيــون رفيعو املســتوى، 
امــس، عــن أن النتائج األولية 
تشير إلى أن الصاروخ أطلقته 

القوات األوكرانية.
كمــا أضافــوا أن األوكــران 
عمدوا على ما يبدو إلى إطالق 
الصاروخ من أجل صد صاروخ 
روســي قــادم فــوق األجــواء 
األوكرانيــة، إال أنــه حــط في 
پولندا، بحسب ما نقلت وكالة 

أسوشيتد برس.
العام حللف  واعتبر األمني 
شمال األطلسي (الناتو) ينس 
ستولتنبرغ امس أنه «ال مؤشر» 
يسمح بالقول إن االنفجار الذي 
أسفر عن قتيلني في پولندا ناجم 

عن «هجوم متعمد».
وقال ستولتنبرغ في مؤمتر 
صحافي في بروكسل «حتليلنا 
األولي يفيد بأن احلادثة ناجمة 

يكون من الضروري استخدام 
هذا اإلجراء.

بدورها، قالت وزيرة الدفاع 
البلجيكيــة لوديفني دو دوندر 
إنه يبــدو أن الدفاعات اجلوية 
األوكرانية كانت عامال في مقتل 
شخصني في پولندا، بعد سقوط 

صاروخ على البالد.
مــن ناحيتــه طالــب وزير 
اخلارجية األوكرانــي دميترو 
كوليبا، فــي اتصال هاتفي مع 
نظيره األميركي أنتوني بلينكن، 
برد «حازم وجوهري» على ما 
حدث فــي پولندا، مشــيرا في 
تغريدة على موقع «تويتر» إلى 
«اإلرهاب الصاروخي الروسي».

أما رئيس الوزراء البريطاني 
ريشي ســوناك فرأى امس أن 

وأضاف «في هذا الصدد، جتدر 
اإلشــارة إلــى رد فعــل يتميز 
بضبط النفــس ومبهنية أكبر 
من اجلانب األميركي»، منددا بـ 
«هستيريا» من طرف «مسؤولني 

كبار لدول عدة».
الدفــاع  لــوزارة  ووفقــا 
الروسية، لم تكن هناك ضربات 
على أهداف بالقرب من احلدود 
األوكرانيــة الپولندية في ذلك 
اليوم، والصور املنشورة لبعض 
احلطام ال عالقة لها باألسلحة 

الروسية.
ولفتت الوزارة إلى أن جميع 
تصريحــات وســائل اإلعــالم 
الپولندية حول السقوط املزعوم 
لصواريخ روسية هي استفزاز 

متعمد بغرض التصعيد.

الضربــة على پولنــدا أيا كان 
منفذها «لم تكــن لتحدث لوال 
الغزو الروسي ألوكرانيا». وشدد 
على أنه «طاملا استمر (الغزو) 
فإنه سيشكل تهديدا ألمننا وأمن 
حلفائنا وسيســتمر في تدمير 
االقتصاد العاملي». وأشــار إلى 
أنه «ال يوجد شخص واحد في 
العالم لم يشعر بتداعيات حرب 
بوتني» مع ارتفاع أسعار الطاقة 

والغذاء.
مــن جهته، أعلــن الكرملني 
عن ترحيبه بـ «ضبط النفس» 
األميركــي فــي رد الفعــل على 
سقوط الصاروخ، وقال املتحدث 
باسم الكرملني دميتري بيسكوف 
إن «روسيا ال عالقة لها باحلادثة 
التــي حصلــت فــي پولنــدا». 

الرئيس الپولندي يرجح أن يكون أوكرانياً.. وموسكو ترحب بـ «ضبط النفس» األميركي

جانب من اجتماع اللجنة األمنية لالحتاد األوروبي و«الناتو» في وارسو           (رويترز)

على األرجح عن صاروخ أطلقه 
نظام الدفاع اجلوي االوكراني 
للدفاع عن األراضي األوكرانية 
ضد صواريخ عابرة روسية».

بدوره، قال الرئيس الپولندي 
أندريه دودا امس إن الصاروخ 
من احملتمل أن يكون من طراز 
إس-٣٠٠ السوفييتي الصنع، 
وهو صاروخ قــدمي وال يوجد 
دليل على إطالقــه من اجلانب 
الروسي. وأضاف «من احملتمل 
جدا أن تكون منظومة دفاعية 
أوكرانيــة مضــادة للطائــرات 
أطلقته». وقال رئيس الوزراء 
ماتيوش مورافيتسكي إن پولندا 
التزال تنظر إمكانية تفعيل املادة 
الرابعة من معاهدة حلف شمال 
األطلســي، لكن يبدو أنه قد ال 

ترامب يترشح للرئاسة.. وبايدن: خذل أميركا ودلّل املتطرفني
واشــنطن - وكاالت: انتقد 
الرئيــس األميركي جــو بايدن 
إعــالن ســلفه دونالــد ترامــب 
ترشحه مرة أخرى لالنتخابات 
الرئاسية املقررة في عام ٢٠٢٤، 
الرئيــس اجلمهوري  قائــال إن 
السابق «خذل» بالده خالل توليه 
منصبه. وقال بايدن في تغريدة 
من بالي، حيث كان يحضر اليوم 
األخير لقمة مجموعة العشرين 

«دونالد ترامب خذل أميركا».
وأرفق الرئيس الدميوقراطي 
تغريدتــه بڤيديــو يقــول إن 
ترامب خالل رئاسته تربع على 
«اقتصاد مزور لصالح األثرياء» 
و«هاجم النظام الصحي» و«دلل 
املتطرفني» و«هاجم حقوق املرأة» 
و«حرض العصابات العنيفة» من 
أجل محاولة قلب فوز بايدن عام 
٢٠٢٠ الى خســارة. وفي الوقت 
نفســه، نشــر البيــت األبيض 
تغريدة تــروج إلجنازات إدارة 

بايدن.
وأعلن ترامب ترشحه للسباق 
إلــى البيــت األبيض فــي وقت 
ســابق امس، مما ينــذر بحملة 
صعبــة ملعســكر اجلمهوريــني 
الذيــن أضعفتهــم االنتخابــات 
األخيــرة وأدت إلى انقســامهم. 
ووسط تصفيق مدو من النشطاء 

الــذي كان يرتــدي ربطة عنق 
حمراء تقليدية، بقســوة سجل 

خليفته جو بايدن.
وحتدث بسخط أمام صف من 
األعالم األميركية عن بلد غارق في 
العنف واجلرمية، تخنق األسعار 
املرتفعة األســر األميركية فيه 
ويعبــر ماليــني املهاجرين غير 
الشرعيني حدوده مع املكسيك.

واتهم ترامب في خطابه الذي 
اســتمر أكثر من ســاعة بقليل 
بايــدن بأنه «يجســد إخفاقات 

الى البيت األبيض ومنهم حاكم 
فلوريدا رون ديسانتيس.

وأكد النجــم اجلديد لليمني 
املتطــرف البالغ مــن العمر ٤٠

عاما، وخرج أقوى من انتخابات 
منتصــف الواليــة أن معركتــه 
«كانت مجرد بداية». ومع وجود 
مايك بنس نائب ترامب ووزير 
خارجيته السابق مايك بومبيو 
وحاكم فرجينيا غلني يونغكني، 
يبدو أن املعركة لكسب ترشيح 

احلزب اجلمهوري طاحنة.
كما ان مشاكل ترامب الكثيرة 
مع القضاء قد تؤدي في النهاية 
إلى استبعاده من سباق الرئاسة.

فــي هــذه األثنــاء، اختــار 
اجلمهوريــون كيفــن مكارثــي 
زعيما لهم فــي مجلس النواب، 
ما يجعله في موقع متقدم ليصبح 
رئيسا للمجلس في حال استعاد 
احلــزب اجلمهوري ســيطرته 
عليه كما هــو متوقع. وانتخب 
اجلمهوريون باالقتراع السري 
مكارثي النائــب البالغ ٥٧ عاما 
من كاليفورنيا والعضو البارز 
في القيادة اجلمهورية مبجلس 
النواب منذ عام ٢٠١٤، ما أبعد الى 
حني التحدي الذي ميثله منافسه 
أندي بيغز، عضو مجمع احلرية 

اليميني املتطرف.

اليسار وفساد واشنطن». وقال 
أيضا إن الرئيس الدميوقراطي 
«يقودنا إلى حافة حرب نووية»، 
في إشــارة إلى الدعم األميركي 
ألوكرانيــا. وقبــل حلظات من 
اخلطــاب، قــدم دونالــد ترامب 
ترشيحه لالنتخابات الرئاسية 
الســلطات  إلــى   ٢٠٢٤ لعــام 
االنتخابيــة األميركيــة، وهــي 
خطوة رســمية أولــى. وحتول 
جزء من املعســكر احملافظ إلى 
منافس محتمل آخر في السباق 

الرئيس السابق اتهم خليفته بأنه «يجسد إخفاقات اليسار وفساد واشنطن»

الرئيس السابق دونالد ترامب وإلى جواره زوجته ميالنيا خالل إعالن ترشحه للرئاسة من مقره في فلوريدا (أ.ف.پ)

املجتمعني في قاعة االســتقبال 
الكبيــرة مبقــر إقامتــه الفاخر 
فــي ماراالغو بواليــة فلوريدا، 
قال الرئيس الســابق البالغ من 
العمر ٧٦ عاما «أعلن ترشــحي 

لالنتخابات الرئاسية».
ووعــد ترامــب بـــ «عودة» 
أميركا، ورســم صــورة مثالية 
لفتــرة واليته األولــى متحدثا 
عن دولة تعيش بسالم وازدهار 
واحترام على الساحة الدولية.

وهاجم رئيس الدولة السابق 


