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الرئيس الصيني:  سأعمل مع خادم احلرمني وولي عهده على تطوير العالقات
بــدأ  ـ وكاالت:  عواصــم 
الرئيس الصيني شــي جني 
بينــغ امــس زيارة رســمية 
العربية السعودية  للمملكة 
تســتمر ثالثــة أيــام، تلبية 
لدعــوة مــن خــادم احلرمني 
ســلمان  امللــك  الشــريفني 
بــن عبدالعزيــز وتعزيــزا 
للعالقات التاريخية والشراكة 
التي  املتميزة  االستراتيجية 
جتمع البلدين، بحسب وكالة 

األنباء السعودية (واس).
وكان في مقدمة مستقبلي 
الرئيس الصيني لدى وصوله 
ملطار امللك خالد الدولي أمس، 
في أول زيارة له للمملكة منذ 
عــام ٢٠١٦، األمير فيصل بن 
بنــدر بــن عبدالعزيــز أمير 
منطقــة الريــاض، واألميــر 
فيصــل بــن فرحــان وزيــر 

اخلارجية.
وستعقد خالل الزيارة قمة 
ســعودية ـ صينية برئاسة 
خــادم احلرمــني والرئيــس 
شــي، ومشــاركة صاحــب 
الســمو امللكــي األمير محمد 
بن سلمان ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وقد أعرب الرئيس الصيني 
عن ســعادته بزيارة اململكة 
العربية السعودية مرة أخرى 
بعد ٦ سنوات، وحضور القمة 
الصينيــة ـ العربية األولى، 
والقمة األولى للصني ومجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية.
وقــال، فــي كلمــة لــدى 
وصولــه مطــار امللــك خالد 
الدولي بالرياض، «يطيب لي 
بهذه املناسبة أن أتقدم نيابة 
عن الصني حكومة وشــعبا، 
التحيــات وأطيب  بأخلــص 
التمنيــات للمملكة الصديقة 

حكومة وشعبا».
وأضــاف «تربــط الصني 
واململكــة عالقــة وثيقة من 

الصداقة والشراكة واألخوة، 
علــى مدى الـ ٣٢ ســنة التي 
العالقات  إقامــة  مضت على 
الديبلوماسية بينهما، وظل 
الفهــم  اجلانبــان يتبــادالن 
الثقــة  والدعــم، وتترســخ 
اإلستراتيجية املتبادلة بينهما 
بشكل مستمر، وحقق التعاون 
العملي بينهما نتائج مثمرة 
في املجــاالت كافة، ويحافظ 
التواصــل  اجلانبــان علــى 
الوثيقــني فــي  والتنســيق 
الشؤون الدولية واإلقليمية».
وتابــع «جتــدر اإلشــارة 
بشكل خاص إلى أنه بعد إقامة 
عالقات الشراكة اإلستراتيجية 
البلديــن في  الشــاملة بــني 
عــام ٢٠١٦ أقــود أنــا وخادم 

العالقات  الشريفني  احلرمني 
الثنائية لتحقيق تطور كبير، 
األمر الــذي عاد باخلير على 
الشــعبني، وأســهم بقوة في 
تعزيز الســالم واالســتقرار 
واالزدهــار والتنميــة فــي 

املنطقة».
ولفــت إلى أنه ســيبحث 
خالل الزيارة مع خادم احلرمني 
الشريفني وولي عهده صاحب 
الســمو امللكــي األمير محمد 
بن ســلمان على نحو معّمق 
الثنائية والقضايا  العالقات 
الدوليــــة واإلقليميــــة ذات 
االهتمــام املشــترك، والعمل 
معــا علــى تخطيــط تطور 
العالقات الصينية السعودية، 
متطلعــا للعمــل مــع قــادة 

الدول العربية ودول مجلس 
التعــاون اخلليجــي علــى 
االرتقاء بالعالقات الصينية 
ـ العربية والعالقات الصينيةـ  
اخلليجية إلى مستوى جديد.

مــن جهتــه، قــال وزيــر 
اخلارجيــة األميــر فيصــل 
بن فرحــان إن الصني حتتل 
املركز األول كشــريك جتاري 
األول  واملركــز  للمملكــة، 
كوجهة للصادرات والواردات 
الســعودية منــذ عــام ٢٠١٨، 
وان «العالقــات االقتصادية 
مــع الصني تســير بخطوات 

متسارعة». 
وأكد أن استضافة الرياض 
للقمم «السعوديةـ  الصينية» 
ـ الصينيــة»  و«اخلليجيــة 

و«العربية ـ الصينية» تؤكد 
العزم على تعزيز العالقات مع 
الصني. وتشهد زيارة الرئيس 
شي جني بينغ توقيع أكثر من 
٢٠ اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 
١١٠ مليارات ريال، أي ما يعادل 
نحو ٢٩ مليار دوالر، إضافة 
إلــى توقيع وثيقة الشــراكة 
اململكة  بــني  االســتراتيجية 
والصني، وخطة املواءمة بني 
«رؤية اململكة ٢٠٣٠»، ومبادرة 
احلزام والطريق، كما سيعلن 
عن إطالق جائزة األمير محمد 
بن ســلمان للتعاون الثقافي 

بني السعودية والصني.
وسيتضمن برنامج الزيارة 
أيضــا حضور رئيس الصني 
«قمــة الريــاض اخلليجية ـ 

الصينية للتعاون والتنمية»، 
و«قمــة الريــاض العربيــة ـ 
الصينية للتعاون والتنمية»، 
وذلــك مبشــاركة قــادة دول 
مجلــس التعــاون اخلليجي 
والدول العربية، وذلك «انطالقا 
مــن العالقــات املتميزة التي 
تربــط دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية والدول 
العربيــة» مع الصــني، وفقا 
لوكالة «واس». وسيتم خالل 
القمتني مناقشة سبل تعزيز 
العالقات املشتركة في جميع 
املجاالت، وبحث آفاق التعاون 

االقتصادي والتنموي.
وأعلنــت األمانــة العامة 
ملجلس التعاون اخلليجي أن 
القمة اخلليجيــة ـ الصينية 

ســتعقد غدا، فيما أكد األمني 
العــام للمجلــس د.نايــف 
احلجــرف، فــي بيــان، على 
أهميــة العالقات اخلليجية ـ 
الصينيــة، حيث تعد الصني 
الشريك التجاري األول لدول 

مجلس التعاون.
من جهتها، قالت اخلارجية 
الصينية في بيان إن برنامج 
هذه الزيارة ميثل «أكبر نشاط 
ديبلوماسي على نطاق واسع 
بني الصني والعالــم العربي 
منذ تأسيس جمهورية الصني 

الشعبية».
أن  الــوزارة  وأضافــت 
«زيارة الرئيس الصيني إلى 
السعودية ستسمح باالرتقاء 
االســتراتيجية  بالشــراكة 

الشاملة ملســتوى جديد بني 
البلديــن، وســتكون القمــة 
فــي  العربيــة  ـ  الصينيــة 
الرياض نقطة فارقة في تاريخ 

العالقات الثنائية».
الترحيــب  وفــي إطــار 
بالرئيس شي، أقلعت أربع 
طائــرات مقاتلة من ســالح 
اجلو امللكي السعودي ملرافقة 
طائرته لدى دخولها املجال 
اجلوي السعودي، ثم واكبتها 
ســت طائرات أخــرى أثناء 
حتليقها في أجواء العاصمة 

الرياض.
ومــع وصــول طائــرة 
الرئيس الصيني إلى مطار 
امللك خالد الدولي مت إطالق 

٢١ طلقة ترحيبية.

يشارك في «القمة السعودية - الصينية» و«قمة الرياض اخلليجية ـ الصينية للتعاون والتنمية» و«قمة الرياض العربية ـ الصينية للتعاون والتنمية» ويحضر التوقيع على عدة اتفاقيات 

الرئيــس الصينــي شــي جني بينــغ لدى وصولــه مطار امللــك خالــد الدولي وفــي اســتقباله األمير فيصــل بن بنــدر أمير منطقــة الرياض
(واس) واألمير فيصل بن فرحان وزير اخلارجية السعودي  

احملتجون اإليرانيون يتوعدون الدولة بـ«الرعب»
وخامتي للمسؤولني: اعترفوا باألخطاء قبل فوات األوان

«قسد» ترفض الوساطة الروسية لالنسحاب من شمال سورية
وكاالت: أفادت مصادر ســورية بتجدد 
القصف التركي على مواقع املسلحني األكراد 
بريف احلسكة الشمالي، في وقت يستمر 
التجاذب والتفاوض بــني أنقرة وعواصم 
القرار املعنية السيما واشنطن وموسكو، 
اللتان تعمالن على ثني تركيا عن العملية 
العسكرية التي تلوح بها ضد وحدات حماية 
الشــعب الكردية التي تسيطر على قوات 

سوريا الدميوقراطية «قسد». 
وقد أعلن قائد «قســد»، مظلوم عبدي، 
رفضه الشروط الروسية التي طلبت تسليم 
الســلطة في دمشق املناطق احلدودية مع 
تركيا، لوقف العملية البرية التي تهدد بها 

أنقرة شمالي سورية.
وفي تصريحات متناقضة، نقلت وسائل 
إعالم كردية عن عبدي قوله إن قواته «لم 
تتسلم هذه املناطق لتسلمها، إمنا حررتها» 
من تنظيم داعش. لكنه قال في مقابلة اخرى 
مع «الشرق األوسط» ردا على سؤال حول 
االقتراح الروسي بسحب الوحدات الكردية 
والسالح الثقيل من املناطق احلدودية، إن 
هذه القوات غير موجودة في هذه املناطق 
بشكل رسمي، وأن من يوجد على احلدود 
حاليا هي قوات حكومة دمشق، وهي تنتشر 

على كامل احلدود.
وتابع إن قوات األمن الداخلي «األسايش» 
التابعــة لالدارة الذاتية الكردية، موجودة 
ولكنها خارج االتفاقية، مؤكدا أن األسايش 
ســيتواجدون في كل األماكن، فهم ليسوا 
مشــمولني مبســألة االنســحاب وجــدول 

االنسحاب. 
وأضاف عبدي أنه ال ميكن تفكيك قواته 
في حال التوصل إلى أي تسوية سياسية 
بشأن األوضاع في سورية، معتبرا أن هذه 
القوات تستطيع أن تكون جزءا من املنظومة 

الدفاعية السورية مستقبال.
وأشار إلى أنه «إذا حصل هجوم (تركي) 
على عني العرب وكوباني ومنبج، فإن ذلك 
سيكون مشكلة لدمشق أكثر من أن يكون 
مشكلة بالنسبة لنا، كون قواتها موجودة 
على احلدود، وهي التي ستكون مستهدفة. 
وعندهــا: «على النظــام أن يتخذ قرارا إما 
باالنسحاب وعدم القتال وترك تلك املناطق 
للجيش التركي واالنسحاب منها (..) فهم 
موجــودون هناك مع دباباتهــم ومدافعهم 
وأســلحتهم الثقيلــة. وإذا قارنا وجودهم 

هناك بقواتنا، فهم القوات األساسية».
وفي واشــنطن، جــدد املتحدث باســم 

اخلارجية األميركيــة نيد برايس قوله إن 
بالده تعارض بشدة أي عمل عسكري تركي 
شمالي سورية. وأضاف أن واشنطن تشعر 
بقلق من تهديد الضربات اجلوية التركية 
على اجلنــود األميركيــني املوجودين في 

املنطقة حملاربة «اإلرهاب».
ميدانيــا، قالــت مصادر فــي املعارضة 
السورية املسلحة إن اجليش التركي قصف 
باألســلحة الثقيلة مواقع «قسد» في قرية 
الكوزليــة بريف تل متر ومحيط بلدة أبو 
راسني بريف احلســكة ومحيط قرية دير 

جمال بريف حلب الشمالي.
وأضافت مصادر املعارضة أن «قســد» 
اســتهدفت بعدة صواريــخ محيط قاعدة 
عسكرية تركية في منطقة كفر جنة بريف 

حلب الشمالي.
وكان مصدر تركي رسمي قال للجزيرة، 
بــأن تركيا أعطت مهلة محــددة للجانبني 
األميركي والروسي إلخراج قسد من منبج 

وتل رفعت وعني العرب.
وقال املصدر إن أنقرة أبلغت اجلانبني 
الروســي واألميركي بأن املهلة الزمنية لن 
متدد، وأن البديل سيكون عملية عسكرية 

ضد القوات الكردية.

عواصــم ـ وكاالت: أضرب العديــد من العمال 
اإليرانيــني وقاطــع طــالب حصصهم الدراســية 
امــس، وفق ما ذكرت مجموعــات حقوقية، بينما 
أعرب الرئيس األســبق محمد خامتي عن تأييده 

لالحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني.
ودعت مجموعات شــبابية الناس للنزول إلى 
الشوارع وحتويل «يوم الطالب» الذي يتم إحياؤه 

سنويا إلى «يوم رعب بالنسبة للدولة».
وأغلقت العديد من املتاجر أبوابها بينما شوهد 
شباب يخرجون ضمن مسيرات ويهتفون بشعارات 
احتجاجيــة في أنحاء البــالد، متحدين في بعض 
األحيان احلضور األمني الكثيف، بحسب تسجيالت 
مصورة نشرها ناشطون ومجموعات حقوقية على 
اإلنترنت. وأظهر تســجيل مصور نشــره مرصد 
«١٥٠٠ تصويــر»، الذي يتابــع منصات التواصل 
االجتماعي، طالبا وهم يهتفون في «جامعة أمير كبير 
للتكنولوجيا»: «ال تخافوا ال تخافوا، جميعنا معا».

بدورهــا، نشــرت منظمة حقوق اإلنســان في 
إيران ومقرها أوســلو تسجيالت مصورة ملتاجر 
مغلقة في طهران وقزوين ومدينة رشت (شمال) 
وديوانــدره الواقعة في محافظة كردســتان التي 

تتحدر منها أميني، فضال عن مدن أخرى.
ونشرت قناة «بي بي سي» الناطقة بالفارسية 

تسجيال يظهر طالبا يحتجون على حضور الرئيس 
احملافظ إبراهيم رئيســي في جامعة طهران، قبل 

أن تصدهم قوات األمن.
وفــي خطاب أدلى به في حرم اجلامعة، أشــاد 
رئيســي بالترحيب الذي القاه مــن الطلبة، رغم 
التظاهرات وأعمال العنف التي تهز شوارع طهران 

منذ وفاة أميني في ١٦ سبتمبر.
وقال مبناسبة «يوم الطالب»، الذي يحيي ذكرى 
مقتل ثالثة طالب بأيدي قوات األمن في عهد الشاه 
عام ١٩٥٣، «أشكر الطالب األعزاء وأصحاب النظرة 
الثاقبة الذين لم يسمحوا بتحول أجواء اجلامعة 

إلى أجواء أعمال شغب».
من جهته، أعرب الرئيس اإليراني األسبق محمد 
خامتي عن تأييده للحركة االحتجاجية التي أشعلتها 
وفاة مهســا أميني، واصفا شعارها األبرز «امرأة، 
حياة، حرية» بأنه «رسالة رائعة تعكس التحرك 

باجتاه مستقبل أفضل».
وقال في بيان أوردته وكالة «إسنا» اإلخبارية 
امس االول، عشــية «يوم الطالب»، إنه «يجب أال 
يتــم وضع احلرية واألمن فــي مواجهة بعضهما 
البعض»، وأضاف «يجــب أال يداس على احلرية 
من أجل احملافظة على األمن.. وينبغي عدم جتاهل 
األمن باســم احلرية». وحتدث خامتي أيضا ضد 

توقيف طالب قادوا االحتجاجات التي اندلعت في 
أنحاء إيران، وقــال إن فرض القيود «ال ميكن أن 
يضمن في نهاية املطاف استقرار وأمن اجلامعات 

واملجتمع».
في األثناء، نددت شقيقة املرشد االعلى اإليراني 
علــي خامنئي بحملته القمعية على احملتجني في 
أنحاء البالد ودعت احلرس الثوري إللقاء السالح، 
حسبما ورد في رسالة نشرها ابنها املقيم في فرنسا.

وانتقدت بدري حســيني خامنئي، املقيمة في 
إيران، املؤسســة الدينية منذ عهد املرشد السابق 
روح اهللا اخلميني حتى حكم شقيقها، حسبما ورد 
في الرسالة التي حتمل تاريخ «ديسمبر ٢٠٢٢».

وكتبت في الرسالة التي نشرها جنلها محمود 
مرادخاني على حســابه على تويتــر «أعتقد أنه 
من املناســب اآلن أن أعلن انني أعارض تصرفات 
أخــي وأعبر عــن تعاطفي مــع كل األمهات الالئي 
يبكني بســبب جرائــم ايران، منذ عهــد اخلميني 
إلى عصر اخلالفة االستبدادية احلالي (في حكم) 

علي خامنئي».
وجــاء في الرســالة «علــى احلــرس الثوري 
واملرتزقة التابعني لعلي خامنئي إلقاء أسلحتهم 
في أسرع وقت ممكن واالنضمام إلى الشعب قبل 

فوات األوان».

شقيقة خامنئي تندد بحكمه وتطالب «احلرس الثوري» بإلقاء السالح

طائرات سعودية تواكب طائرة الرئيس الصيني

أملانيا ُتفّكك «مجموعة إرهابية» خططت 
لالنقالب.. وروسيا تنفي تورطها في العملية

أزمة احملروقات ُتعطل الرياضة.. ودعوات التقشف 
تصل إلى استحضار «إجراءات كورونا»

عواصمـ  وكاالت: أعلن املدعون الفيدراليون 
األملان امس القيام بعمليات مداهمة في أنحاء 
البالد واعتقال ٢٥ شخصا من أفراد «مجموعة 
إرهابية» من اليمني املتطرف يشتبه بتخطيطها 
لشــن هجوم على املؤسسات الدستورية في 

البالد، وخصوصا البرملان.
وأشــارت الصحافة واالدعــاء إلى أن هذه 
املجموعة اإلرهابية تضم متحدرين من نبالء 
أملان وجنود سابقني ومواطنة روسية ونائبة 

سابقة عن اليمني املتطرف.
وأســفرت العملية عن اعتقال ٢٥ شخصا 
فــي جميع أنحاء البــالد، وأعلن املدعون في 
بيان أنه يشتبه خصوصا في أن هؤالء «قاموا 
باستعدادات ملموسة القتحام البرملان األملاني 

بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة».
وأفادت وزارة العدل عن قائدين مفترضني 
للمجموعة، وحددت الصحافة األملانية األول 
على أنه األمير رويس، املتحدر من ساللة ملوك 
واليــة تورينغن اإلقليمية، وهو رجل أعمال 
ســبعيني نأى جزء من عائلته بنفسه عنه، 
واعتقل في فرانكفورت، وكان ميلك قصرا مت 
اقتحامه قرب باد لوبنشتاين في وسط البالد.
أما الثاني، فقد أشارت الصحافة األملانية 
إلى أنه مقدم سابق في اجليش األملاني، وكان 
قائد كتيبة مظليات في التسعينيات ومؤسس 
وحدة القــوات اخلاصة (KSK)، واضطر إلى 
مغادرة اجليش في نهاية التسعينيات بعدما 

خرق قانون األسلحة.

وذكر بيان النيابة امرأة روسية وصفتها 
الصحافة األملانية بأنها رفيقة «األمير رويس»، 
وأشــار املدعون إلى أنها عملت كوسيطة في 
محاولة لالتصال بالسلطات الروسية للحصول 
علــى دعم محتمــل. غير أن وكالتــي األنباء 
احلكومية الروسية «ريا نوفستي» و«تاس» 
نقلتا عن الســفارة الروسية في برلني نفيها 
أي عالقة مــع مجموعات «إرهابية» أو «غير 
قانونية» في أملانيا. وقالت السفارة في بيان 
«تلفت السفارة الروسية في أملانيا إلى حقيقة 
أن املكاتب الديبلوماسية والقنصلية الروسية 
في أملانيا ال تقيم اتصاالت مع ممثلي جماعات 

إرهابية أو كيانات غير شرعية أخرى».
ووصف «الكرملني» امس عمليات التوقيف 

بأنها «قضية أملانية داخلية».
كذلك، اعتقلت امرأة أخرى أشارت الصحافة 
األملانية إلى أنها بيرجيت مالساك وينكيمان، 
القاضية والنائبة الســابقة عن حزب البديل 
األملاني اليميني املتطرف، والتي كانت عضوا 

في البرملان بني العامني ٢٠١٧ و٢٠٢١.
وقــال املدعــون إن املجموعة اســتلهمت 
أفكارهــا من نظريتي مؤامرة الدولة العميقة 
(كيو أنون) وحركة (رايخ برجر) «مواطنو 
الرايــخ»، اللتني ال تعترفان بشــرعية أملانيا 
احلديثة. وتصر املجموعة على أن «الرايخ» 
األملاني «اإلمبراطورية األملانية» التزال قائمة 
على الرغــم من هزمية النازيــني في احلرب 

العاملية الثانية.

وكاالت: ال حديــث في ســورية يعلو على حديث 
أزمة احملروقات التي اصابت بالشــلل معظم مناحي 
احلياة، فيما يجهد جهابذة االقتصاد والسياســة في 
البحث عن حلول ليس اقلها اعالن يومي األحد املقبل 
والذي يليه عطلة رسمية، فضال عن مقترحات بجعل 
العطلة االســبوعية ثالثة ايام بشكل دائم وتقليص 
ساعات العمل واعداد املوظفني، وغيرها من احللول 
التي ال ميكن ان تســتمر ما لم يتم حل لب املشــكلة 

بإيجاد توريدات ثابتة للمحروقات.
وما يفاقم االزمة االنهيار املستمر لليرة التي المست 
الـ ٦ آالف، مسجلة ٥٨٨٠ ليرة مقابل الدوالر األميركي.

ووصلت حالة الشلل الى الرياضة، اذ اعلن االحتاد 
السوري لكرة القدم تأجيل مباريات املرحلة السابعة 
من مسابقة الدوري السوري املمتاز ومثله تأجل دوري 
كرة الســلة والســبب واحد «صعوبــة تنقل األندية 
لعدم توفر املشــتقات النفطية» بحسبما اورد موقع 

جريدة «الوطن».
ومع دخول الشتاء، زادت أزمة وقود التدفئة في 
معظم احملافظات، واصبحت حركة املواصالت والنقل 
العام شــبه معدومة، وبالنســبة للكهرباء حدث وال 
حرج، فقد جتاوزت ساعات التقنني اليومية العشرين 

ساعة قطع مقابل ساعة وصل في بعض املناطق، في 
حني أن التيار يغيب ألكثر من يوم في مناطق أخرى.

وعلى سبيل البحث عن حلول، أشاد األستاذ في 
كليــة االقتصاد بجامعة حلب د.حســن حزوري في 
تصريح لـ «الوطــن» بتعطيل اجلهات العامة يومي 
األحــد املقبلني، محبــذا اتخاذه بشــكل دائم ألن هذا 
األمر يوفر تكاليف التشغيل للمؤسسات احلكومية 
العامة والتابعة للقطاع املشــترك ومن شأنه توفير 
الوقود لوســائل نقل املوظفني، لكن هذه العطلة لن 

حتل املشكلة بالشكل األمثل.
كما اقترح د.حزوري تخفيض عدد ساعات الدوام 
اليومي إلى النصف ما دامت البالد متر بأزمة في تأمني 
املشتقات النفطية لتوفير نصف عدد ساعات التشغيل، 
وكذلك تفويض املديرين باحملافظات بتخفيض عدد 
املوظفني في األقســام إلى النصــف أيضا وفق نظام 
تناوبــي، في ظل وجود فائض كبير بأعداد املوظفني 
في املؤسسات اخلدمية واألعمال اإلدارية، وهو ما من 
شأنه توفير مليارات الليرات شهريا على احلكومة من 
خالل توفير نفقات التشغيل وعدد ليترات احملروقات 
إلــى ٥٠٪، كما حصل متاما خالل احلجر الصحي في 

ذروة انتشار جائحة كورونا في عام ٢٠٢٠.

أنباء سورية


