
2393 م��رك��زا ال��رع��اي��ة الصحية 
األولية ألبناء اململكة فيما بلغ عدد 
املستشفيات 282 مستشفى في جميع 
التخصصات بسعة 43 أل��ف سرير 
فيما يشهد قطاع التعليم اهتماما بالغا 
من قبل احلكومة السعودية بتقدمي 
التعليم املجاني جلميع املراحل من 
الروضة حتى التعليم اجلامعي من 
خ��ال 28 جامعة واملعاهد التقنية 
وخطط االبتعاث اخلارجي. وأولت 
اململكة اهتماما كبيرا لقطاع النقل 
السيما مع مساحتها الشاسعة، حيث 
بلغ ط��ول ال��ط��رق التي تربط امل��دن 
الرئيسية ببعضها 66 ألف كيلومتر 
ومتتلك السعودية 28 مطارا منها 
خمسة دول��ي��ة و13 م��ط��ارا اقليميا 
وعشرة مطارات محلية باالضافة الى 
تسعة موانئ بحرية وكذلك 18 قطارا 
بعربات حديثة للركاب وعربات 

الشحن.
وتسعى السعودية التي تعد من 
ال��دول اخلمس األكبر في العالم من 
حيث اإلن��ف��اق العسكري م��ن خال 
ت��أس��ي��س��ه��ا ل��ل��ش��رك��ة ال��س��ع��ودي��ة 
ل��ل��ص��ن��اع��ات ال��ع��س��ك��ري��ة كخطوة 
طموحة ضمن استراتيجية اململكة، 
ال��ى توطني صناعاتها العسكرية 

واالرتقاء بها للمعايير العاملية.
اقتصاد واعد وفق رؤية 
استراتيجية 2030

حققت اململكة العربية السعودية 
إجن��ازات على األصعدة االقتصادية 
وامل��ال��ي��ة ك���اف���ة، وه���و م���ا ت��ؤك��ده 
املؤشرات االقتصادية اإليجابية التي 
حتققت بفضل العديد من املشروعات 
التنموية الضخمة التي تقف شاهدة 
على تقدم ورقي السعودية في مصاف 
الدول املتقدمة بقيادة خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 

آل سعود وولي عهده األمني صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان 
برؤية 2030 الطموحة وبرامجها 
الوطنية التي تقود الباد إلى حتقيق 
قفزات وجناحات حضارية متعددة 

في جميع املجاالت.
اضافة ال��ى ذل��ك، تواصل اململكة 
حت��ق��ي��ق اإلجن�������ازات ف���ي مختلف 
القطاعات العامة واخلاصة ومنها 
ال��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة واالب��ت��ك��ار مبا 
سيسهم ف��ي من��و اململكة وتطورها 
حتقيقا ل��رؤي��ة 2030 وب��رن��ام��ج 

التحول الوطني 2020.
الرياض تفوز بعضوية
مجلس محافظي الوكالة

الدولية للطاقة الذرية
فازت اململكة العربية السعودية 
بعضوية مجلس احملافظني بالوكالة 
الدولية للطاقة ال��ذري��ة، وذل��ك من 
خال انتخابات املؤمتر العام للوكالة 
في دورت��ه احلالية ال� 63 في مدينة 

فيينا لألعوام 2019م2021-م.
وأوض�����ح رئ��ي��س م��دي��ن��ة امل��ل��ك 
عبدالله للطاقة ال��ذري��ة واملتجددة 
د.خ��ال��د بن صالح السلطان رئيس 
وفد اململكة في دورة أعمال املؤمتر 
خال سبتمبر اجلاري أن فوز اململكة 
بعضوية مجلس احملافظني للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية يؤكد تقدير 
املجتمع ال��دول��ي جلهود اململكة في 
مجال أع��م��ال ال��وك��ال��ة ودوره���ا في 
مجال األمن النووي واالستخدامات 

السلمية للطاقة الذرية.
وأكد أن متثيل اململكة في عضوية 
مجلس احملافظني خطوة مهمة تعكس 
الثقة ال��دول��ي��ة باململكة وترجمة 
للتقدير العاملي ملا توليه اململكة من 
اه��ت��م��ام مب��ش��روع اململكة الوطني 
للطاقة الذرية كخيار إستراتيجي 

لتحقيق مزيج طاقة وطني متنوع 
ومتوازن على املدى املتوسط والبعيد 
بهدف تلبية الطلب احمللي املتنامي 

على الطاقة.
تشهد ال��س��ع��ودي��ة ع��ل��ى ام��ت��داد 
رقعتها اجلغرافية نهضة متواصلة 
غايتها التطور عاما بعد آخ��ر، ومع 
حلول اليوم الوطني ال��� 90، تبرز 
املنجزات التنموية شاهدة على النماء، 
حيث تستحوذ املشروعات التعليمية 
على نصيب وافر كون التعليم أساس 

بناء األوطان ونهضتها.
ودأب���ت ال��ق��ي��ادة السعودية منذ 
عهد امللك امل��ؤس��س عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود - طيب الله 
ث���راه -، م���رورا بأبنائه امل��ل��وك - 
رحمهم الله - وص��وال لعهد خ��ادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز على دعم التعليم من خال 
إنشاء اجلامعات والكليات في جميع 

مناطق ومحافظات اململكة.
حظيت املوانئ منذ نشأتها باهتمام 
كبير من اململكة، منذ عهد مؤسسها 
وباني نهضتها امللك عبدالعزيز - 
رحمه الله - لتشكل أحد أهم الروافد 
االقتصادية والتجارية احليوية في 
اململكة، ودعم دورها املهم في تطوير 
أعمال التجارة اإلقليمية والدولية، 
نظرا الرتباطها الوثيق باالقتصاد 
الوطني من خ��ال دوره��ا الرئيسي 
في خطط التنمية، التي وف��رت لها 
اإلمكانات واخل��دم��ات والتسهيات 
الازمة لتطويرها ورفع طاقتها، مبا 
يسهم في تعزيز مكانتها اإلقليمية 

والدولية.
وق��د حققت امل��وان��ئ السعودية 
تقدما في مؤشر كفاءة خدمات املوانئ 
ضمن تقرير التنافسية العاملي، 
وال��ذي يعد أحد أهم املؤشرات التي 
أسهمت ف��ي ارت��ف��اع ترتيب اململكة 

ف��ي ن��ت��ائ��ج ال��ت��ق��ري��ر ال���ص���ادر من 
املنتدى االقتصادي العاملي. وتتولى 
الهيئة العامة للموانئ »م��وان��ئ« 
م��س��ؤول��ي��ة اإلش����راف ع��ل��ى تطوير 
امل���وان���ئ ال��س��ع��ودي��ة وتنظيمها 
وإع��ادة ترتيب أوضاعها، تزامنا مع 
النهضة االقتصادية واالجتماعية 
التي تشهدها اململكة، عبر إشرافها 
على 9 موانئ سعودية، ستة منها 
جتارية، و3 صناعية، يطل 4 منها 
على اخلليج العربي، وخمسة على 
البحر األحمر، التي ترتبط ارتباطا 
مباشرا بجميع األنشطة االقتصادية 
والصناعية التي تقام في جميع مدن 
ومناطق اململكة، إذ ت��ؤدي املوانئ 
التجارية دورا محوريا في تيسير 
عمليات جلب كافة السلع واخلدمات 
الازمة ملتطلبات التنمية االجتماعية 
واالقتصادية والصناعية، كما أن 
للموانئ الصناعية دورا أساسيا 
في دع��م الصناعات الوطنية وفتح 
املجال أمامها للمنافسة اخلارجية 
من خ��ال قربها من مناطق اإلنتاج 
وتسهيل عمليات تصدير الصناعات 

البتروكيماوية والسلع البترولية.
وت��رت��ك��ز رؤي���ة الهيئة العامة 
للموانئ على توفير منظومة موانئ 
ف��ع��ال��ة وت��ن��اف��س��ي��ة، ومستجيبة 
للمتغيرات، لتعزيز النمو االقتصادي، 
ومواكبة التطورات العاملية، وربط 
االقتصاد بالسوق العاملي من خال 
توفير منشآت منتجة وآمنة، وسليمة 

بيئيا، وحتقيق االستدامة املالية.
وح��رص��ت ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى جتهيز 
املوانئ بأحدث املعدات لتائم طبيعة 
السفن التي تؤمنها والبضائع التي 
تتعامل معها، باإلضافة إلى توفير 
أعماق كافية أمام األرصفة الستقبال 
األجيال املختلفة من السفن العماقة 
التي متلكها خطوط املاحة العاملية، 
وق��د خطت خ��ط��وات واس��ع��ة نحو 
حتقيق أه��داف رؤية اململكة 2030، 
حيث نفذت العديد م��ن مشروعات 
التطوير والتوسعة في جميع املوانئ 
لزيادة قدراتها وحتسني أدائها، كما 
تبنت حزمة من اإلجراءات التنظيمية 
واإلداري�����ة ال��ت��ي ت��واك��ب متطلبات 

املرحلة املقبلة.

حتتفل اململكة العربية السعودية 
بيومها الوطني ال� 90، الذي يصادف 
اليوم األربعاء املوافق 23 سبتمبر، 
وي��واف��ق ت��اري��خ توحيدها على يد 
امللك املوحد واملؤسس عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود - طيب الله 
ث���راه- حيث مت إع��ان ذل��ك ف��ي 21 
جمادى اآلخ��رة 1351ه� املوافق 23 
سبتمبر 1932م وأصبح اليوم األول 
من امليزان املوافق 23 سبتمبر من كل 

عام يوما وطنيا للمملكة.
وازدان���ت ش���وارع وم��دن اململكة 
وم��ن��اط��ق��ه��ا ب��ص��ور ش��ع��ار ال��ي��وم 
الوطني التاسع والثمانني، وانتشرت 
على نطاق واس��ع مبواقع التواصل 

االجتماعي كافة.
ف��ي 23 سبتمبر م��ن ك��ل ع��ام، 
تستذكر اململكة العربية السعودية، 
أص��ال��ة تاريخها املجيد ومسيرة 
إجن��ازات��ه��ا العظيمة ال��ت��ي حتققت 
منذ امللك املؤس���س عبدالعزي��ز آل 
سعود- رحمه الله- وأرس��ى قواعد 
البنيان وس���ار على نهجه أب��ن��اؤه 
البررة املخلصون وصوال إلى خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز وول���ي ع��ه��ده صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان، 
لتصبح السعودية اليوم دولة قوية 
ذات مكانة عاملية وإقليمية كبيرة 

ومؤثرة وفاعلة.
وعهد امللك سلمان بن عبدالعزيز 
هو استمرار لعهود اخلير في وطن 
اخل��ي��ر، اذ تعيش اململكة ف��ي ظله 
واقعا مزدهرا وحافا باملشروعات 
الطموحة وال��ك��ب��ي��رة، على جميع 
األص���ع���دة التعليمية والصحية 
والصناعية والعسكرية والسياحية 
واالقتصادية والتجارية والرياضية 

والتنمية البشرية.
وي��أت��ي اح��ت��ف��ال اململكة باليوم 
الوطني ال��� 90، وق��د تبوأت مكانة 
عالية ب��ني دول ال��ع��ال��م لتأثيرها 
البالغ في مسيرة االقتصاد العاملي 
وملواقفها الثابتة السياسية خصوصا 
ف��ي األزم����ات ال��ت��ي تتطلب احلكمة 

والوضوح والواقعية.
ثقل دولي وإقليمي

وديبلوماسية رصينة
تشكل ال��س��ع��ودي��ة ص��م��ام أم��ان 
للمنطقة العربية واإلس��ام��ي��ة مبا 
متتلكه من ثقل سياسي أهلها للعب 
دور بارز في حفظ استقرار الشرق 
األوس�����ط، الس��ي��م��ا أن��ه��ا حاضنة 
احلرمني الشريفني والدولة ذات القوة 
السياسية واالقتصادية، ما أسهم 
بشكل واض��ح في حفظ التوازنات 
السياسية واالقتصادية في املنطقة 

والعالم.
وتب���رز ال�م��ك�ان���ة الديبلوماسية 
الكبيرة التي متتلكها السعودية في 
جهودها الساعية دوم��ا الى حتقيق 

ال��س��ام واالس��ت��ق��رار وال��دف��اع عن 
الثوابت واحلقوق العربية واملقدسات 
االس��ام��ي��ة، وف��ي مقدمتها القضية 
الفلسطينية. وش��دد خ��ادم احلرمني 
على دع��م اململكة لتحقيق السام 
العادل والشامل وفقا ملبادرة السام 
العربية وق��رارات الشرعية الدولية 
ذات الصلة. كما يتصدر امللف اليمني 
اهتمامات اململكة العربية السعودية 
خارجيا، انطاقا من اهتمام الرياض 
برفع املعاناة ع��ن الشعب اليمني 
ومساعدته ملواجهة األع��ب��اء ج��راء 
م��ع��ان��ات��ه م��ن ج��رائ��م وان��ت��ه��اك��ات 
امليليشيا احلوثية اإلرهابية التي 

تقوم بنهب مقدرات اليمن.
كما يلعب االق��ت��ص��اد السعودي 
دورا مهماً في احملافظة على التوازن 
في األسواق الدولية للنفط من خال 
عماق النفط العاملي شركة )أرامكو( 
السعودية، إذ أثبت مرونة وق��درة 
عالية على التعامل م��ع ال��ظ��روف 
االقتصادية الطارئة، باالضافة الى 
كون اململكة عضوا فاعا في مجموعة 
ال� 20 االقتصادية التي تضم أقوى 

اقتصادات العالم.
نهضة تنموية شاملة

يتطلع الشعب ال��س��ع��ودي الى 
االح��ت��ف��ال خ���ال األع�����وام املقبلة 
باستكمال تنفيذ ع��دد من املشاريع 
التنموية املهمة والكبيرة والتي بدأ 
تنفيذها فعا، ومنها مشروع )نيوم( 
ومشروع )القدية( ومشروع )البحر 
األح��م��ر( وال��ت��ي تسعى احلكومة 
السعودية م��ن خالها ال��ى تعزيز 
مكانة اململكة على خارطة السياحة 

العاملية.
ول��ق��د حظيت امل���رأة السعودية 
باهتمام كبير في عهد خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز، 
حيث ت��ب��وأت مكانا يليق بها وفق 
تعاليم الشريعة السمحة وتقلدت 
عددا من املناصب القيادية على جميع 
األصعدة، وذلك مبا متلكه من قدرات 
كبيرة ومؤهات علمية وعملية عالية 
مكنتها من الوصول الى مراتب فاعلة 
في بنية املجتمع، ما عزز من حتقيق 
جناحات كبيرة على جميع األصعدة 
وزي��ادة الفرص في املجاالت املهنية 

اجلديدة للمرأة السعودية.
ويعتبر امل��رس��وم امللكي خل��ادم 
احلرمني الشريفني بالسماح للمرأة 
بقيادة السيارة م��ن أه��م ال��ق��رارات 
التاريخية التي أقرها امللك سلمان 
في عهده، حيث شكل تنفيذ هذا القرار 
عامة فارقة في دعم ومساندة املرأة 
السعودية وتسهيا إلجن��از أم��ور 
حياتها اليومية م��ا أعطاها دفعة 

كبيرة لتحقيق طموحاتها العالية.
وال ش��ك أن اململكة ش��ه��دت منذ 
تأسيسها ت��ط��ورا كبيرا ف��ي جميع 
النواحي ومنها الصحية حيث يقدم 

90 اململكة حتتفل بيومها الوطني الـ 
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12 شرطًا حلضور حفالت اليوم الوطني السعودي.. وقاية من كورونا
أع��ل��ن��ت الهيئة ال��ع��ام��ة للترفيه ع��ودة 
احلفات بالسعودية، بالتزامن مع احتفاالت 
اليوم الوطني السعودي ال�90، حيث ستتنوع 
احلفات ما بني جنوم السعودية واخلليج 

ومصر.  
وت���واج���ه ت��ل��ك احل��ف��ات ال��ت��ي تنطلق 
فعالياتها بدءاً من أمس 22 سبتمبر اجلاري، 
حتديات قوية وسط جائحة فيروس كورونا 
املستجد )كوفيد- 19(. وستقام االحتفاالت 
بني مدينتي ال��ري��اض وج��دة مبشاركة 11 

جنماً من شتى أنحاء الوطن العربي.
مواعيد احلفات

وستكون هناك حفلة للفنانني راشد املاجد 
وأصيل أبو بكر بالصالة اخلضراء بالدمام، 

ورابح صقر يوم اجلمعة 25 سبتمبر مبركز 
امللك فهد الثقافي بالرياض، وقبلها حفلة 
للفنان م��اج��د امل��ه��ن��دس ي��وم األرب��ع��اء 23 

سبتمبر.
ويسبقها عدد من احلفات بجدة مبدينة 
امللك عبدالله الرياضية تبدأها الفنانة أحام 
بحفل ي��وم 22 سبتمبر، واحلفلة الثانية 
للفنانني عبادي اجلوهر وداليا مبارك 23 

سبتمبر.
في حني حتيي أنغام وتامر عاشور يوم 24 
سبتمبر، والفنان محمد حماقي حفات جدة 
يوم 25 سبتمبر. ويغني الفنان عمرو دياب 
يوم 26 سبتمبر. وبدأ فتح حجز التذاكر من 

يوم الثاثاء 15 سبتمبر املاضي.
وتستمر االحتفاالت التي تقيمها الهيئة 

العامة للترفيه بالسعودية على مدى 5 أيام، 
في ظل االلتزام بإرشادات وقائية صارمة ضد 

)كوفيد- 19( لضمان سامة اجلميع.
إرشادات حضور احلفات 

يجب أن يكون جميع احلاضرين مسجلني 
في تطبيقي »تباعد« و« توكلنا«. ينصح 
كبار السن ف��وق )65 سنة( الذين يعانون 
من أمراض مزمنة بعدم احلضور. كما يحظر 
الدخول بدون قناع الوجه، عما يجب ارتداء 

القناع في جميع األوقات.
كما ال ُيسمح لألطفال دون سن 15 عاماً 
بالدخول، وسيتم أخذ قياس درجة احلرارة 
عند الدخول، ومينع دخول أي شخص تظهر 
عليه أعراض أو عامات الفيروس، غير أنه 

غير مسموح بارتداء القفازات.
ويجب عقم اليدين قبل الدخول واخلروج، 
واحلفاظ على مسافة آمنة قدرها 1.5 متر، 
ويحظر تغيير املقاعد، ويحظر املصافحة. 
ع���اوة على ذل��ك يجب احل��ف��اظ على آداب 

العطس لضمان وجود آمن.

املـــــــمـــــــلـــــــكـــــــة صــــــــــمــــــــــام أمـــــــــــــــــــان لـــــــلـــــــعـــــــاملـــــــن الـــــــعـــــــربـــــــي 
واإلســـــالمـــــي بــســيــاســاتــهــا احلــكــيــمــة ودبــلــومــاســيــتــهــا 
الــــرصــــيــــنــــة الــــــهــــــادفــــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الــــــســــــالم الـــــعـــــادل

امللك  عهد  في  كبير  باهتمام  حظيت  السعودية  املرأة 
ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز وتـــقـــلـــدت مــنــاصــب قــيــاديــة

 100 أقــــــــــــــــــــوى  قــــــــائــــــــمــــــــة  فــــــــــــي  ســـــــــــعـــــــــــوديـــــــــــات   6
ســــــــيــــــــدة أعــــــــــمــــــــــال مبـــــنـــــطـــــقـــــة الــــــــــشــــــــــرق األوســـــــــــــط

استأنفت في مقر حلف شمال األطلسي 
»ن��ات��و« ف��ي بروكسل اجتماعات الوفود 
العسكرية التركية واليونانية الرامية، 
لوضع آلية لفض النزاعات في بحر إيجة 
وش���رق امل��ت��وس��ط، فيما يتوقع أن يعقد 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان امس 

لقاء مع املستشارة األملانية أجنيا ميركل.
وبحث الطرفان في اجتماعات الوفود 
العسكرية السحب الفوري للسفن والقطع 
البحرية م��ن منطقة امل��واج��ه��ات كمدخل 

للتهدئة وجتنب النزاعات.
وه��ذا ه��و خامس اجتماع يعقده وف��دا 
البلدين برعاية الناتو، لبحث وثيقة تنص 
على حزمة إج��راءات لبناء الثقة بني تركيا 
واليونان، وإقامة خط اتصال مباشر بني 
السلطات العسكرية على م��دار اليوم من 

خ��ال شبكات ات��ص��ال آمنة حللف شمال 
األطلسي.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار 
بحث الوفدان العسكريان التركي واليوناني 
أساليب فض النزاع بني العناصر العسكرية 

لكا الطرفني.
اجتماع بني أردوغان وميركل

قالت الرئاسة التركية في بيان لها إن 
الرئيس رجب طيب أردوغ��ان عقد اجتماعا 
بعد ظهر امس عبر تقنية الدائرة التلفزيونية 
املغلقة مع كل من املستشارة األملانية أجنيا 
ميركل ورئيس مجلس االحت��اد األوروب��ي 

شارل ميشال.
وأضافت الرئاسة أن وزي��ر اخلارجية 
م��ول��ود ج��اوي��ش أوغ��ل��و ووزي����ر ال��دف��اع 

خلوصي أكار ورئيس جهاز االستخبارات 
ه��اك��ان ف��ي��دان وال��ن��اط��ق ب��اس��م الرئاسة 
التركية إبراهيم قالن قد شاركوا في هذا 

االجتماع من الطرف التركي.
وذكرت مصادر في الرئاسة التركية أن 
االجتماع ناقش التطورات في أزمة شرقي 
املتوسط، وسبل خفض التصعيد في هذه 
املنطقة، إضافة إلى العاقات بني االحتاد 
األوروبي وتركيا. وأشارت إلى أن الرئيس 
أردوغان ذكر أن من كان يتجاهل تركيا في 
شرقي املتوسط ب��دأ باجلنوح إل��ى طاولة 

املفاوضات.
وق��ال الرئيس التركي إن ب��اده ليست 
لديها مطامع في حقوق أح��د، ال في شرقي 
املتوسط وال في أي مكان آخر، وإن ما تريده 
فقط ه��و أن حت��ت��رم حقوقها ومكاسبها، 

م��ش��ي��را إل���ى أن »ال��ذي��ن جت��اه��ل��وا تركيا 
شرقي املتوسط وح��اول��وا بإصرار فرض 
أطروحاتهم وخرائطهم بدؤوا يقتربون من 

طاولة املفاوضات«.
خريطة إشبيلية

وفي تطور آخر، قالت السفارة األميركية 
في أنقرة إن واشنطن ال تتخذ أي مواقف 
بشأن نزاعات احل��دود البحرية بني الدول 

األخرى.
وأضافت السفارة في بيان نشرته على 

تويتر تعليقا على تداول الصحافة التركية 
ما اصطلح على تسميتها خريطة إشبيلية 
التي أعدتها اليونان بخصوص احل��دود 
البحرية بني البلدين أن واشنطن ال ترى أي 
أهمية قانونية لهذه اخلريطة، وأنها تفهم أن 
االحتاد األوروبي ال يعتبر خريطة إشبيلية 

وثيقة ملزمة من الناحية القانونية.
وأضافت أنها ترى أن حل مسألة احلدود 
البحرية يكون بالتوافق على أساس القانون 
ال��دول��ي، وت��دع��م احل���وار وال��ت��ف��اوض بني 

البلدين على أساس النيات احلسنة.

استفزاز ودعاية
من جهة أخ��رى، انتقد فؤاد أوقطاي نائب 
الرئيس التركي تصريحات للرئيسة اليونانية 
إيكاتيريني ساكياروبولو وصفت فيها تركيا 
بأنها دول��ة احتال، مبينا أن تلك االتهامات 
ليست سوى جهود دعائية مضحكة واستفزاز 
غير م��ج��د. ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح أدل���ى به 
أوقطاي أمس الثاثاء، تعليقا على تصريحات 
أدل��ت بها رئيسة اليونان بحق تركيا قبيل 

زيارتها إلى الشطر الرومي جلزيرة قبرص.
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أردوغان: من يتجاهلون بالدنا في شرق املتوسط يجنحون للمفاوضات

اجتماع بن أردوغان وميركل.. وواشنطن ال ترى أي 
أهمية قانونية خلريطة إشبيلية اخلاصة باليونان


