
ق��ال ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رجب 
طيب أردوغ���ان ف��ي تصريحات 
نشرتها االناضول أمس االثنني 
عبر صفحتها الرسمية على تويتر  
أنه حتى اآلن يبدو أنه لن يكون 
هنالك أي��ة مشكلة مع السياسة 
اإليجابية لروسيا في عني العرب 
)ك��وب��ان��ي(، أم��ا بالنسبة ملنبج 

فنحن في مرحلة تنفيذ قراراتنا .
وت��اب��ع أردوغ��ان)م��خ��اط��ب��ا 
دول الناتو(: هل ستقفون إلى 
جانب حليفكم في الناتو أم إلى 
ج��ان��ب اإلره��اب��ي��ني؟ بالطبع ال 
يستطيعون اإلج��اب��ة ، مضيفاً 
أن��ه مت حتييد 550 إرهابيا منذ 

انطالق عملية نبع السالم
فيما قال أردوغان، تعليًقا على 
ف��رض احلكومة األملانية قيوًدا 
على بيع األسلحة لبالده، إن أنقرة 
قادرة على تأمني احتياجاتها من 
األس��ل��ح��ة، م��ن م��ص��ادر مختلفة 

حول العالم.
ج���اء ذل���ك ف��ي ك��ل��م��ة أل��ق��اه��ا 
الرئيس التركي خ��الل اجتماع 

مغلق أجراه مع مدراء النشر في 
الصحف واحملطات التلفزيونية 
ووك����االت األن���ب���اء، األح����د، في 
مكتب رئاسة اجلمهورية بقصر 
“دومله باغجه” التاريخي مبدينة 

إسطنبول.
وت����س����اءل أردوغ���������ان ع��ن 
جدوى الشراكة في حلف شمال 
األطلسي )ال��ن��ات��و(، ف��ي الوقت 
ال���ذي ت��ق��وم فيه أمل��ان��ي��ا بفرض 

قيود على صادرات األسلحة إلى 
تركيا، مشيًرا أن تركيا تشتري 
تلك األسلحة بأموالها، وأنها 
قادرة على تلبية احتياجاتها من 

األسلحة من مصادر مختلفة.

استقبل خادم احلرمني الشريفني، 
امللك سلمان بن عبد العزيز، وولي 
العهد األمير محمد بن سلمان في قصر 
اليمامة بالرياض أمس االثنني الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني، حيث أقيمت 
م��راس��م استقبال رسمية ، وبحثت 
قمة امل��ل��ك سلمان وال��رئ��ي��س بوتني 
العالقات الثنائية بني البلدين وامللفات 

اإلقليمية.
ك��م��ا ش��م��ل��ت امل���ب���اح���ث���ات آف���اق 
التعاون في مجاالت الطاقة والزراعة 
والصناعة والتعاون العسكري التقني 

والتبادالت الثقافية واإلنسانية
وكان الرئيس التنفيذي للصندوق 
الروسي لالستثمار املباشر، كيريل 
دمييتريف، أك��د ف��ي وق��ت س��اب��ق أن 
الصندوق سيوقع 14 اتفاقية جديدة 
مع عدد من الشركات السعودية، بقيمة 

صفقات تتجاوز 3 مليارات دوالر.
وقال كيريل دمييتريف في تصريح 
اتفاقاتنا  “قيمة  ل�”العربية” إن 
ستبلغ أكثر من 3 مليارات دوالر حالياً 
وإحدى الشركات ستكون مختصة في 
صناعة النفط وستستثمر في شراكة 
مع أرامكو إلنتاج مواد هامة للشركات 
الروسية وأرام��ك��و وش��رك��ات عديدة 

أخرى حول العالم”.
يذكر أن الرئيس الروسي كان زار 
السعودية آخر مرة في فبراير 2007 
أي منذ 12 عاماً، أما العاهل السعودي 
فقد زار روس��ي��ا ع��ام 2017، حيث 

وصفت حينها الزيارة بالتاريخية.
وعقدت جلسة مباحثات رسمية 
بني امللك سلمان والرئيس الروسي 
ف��الدمي��ي��ر ب��وت��ني ف��ي قصر اليمامة 
ب��ال��ري��اض،وق��ب��ي��ل اجل��ل��س��ة، أقيمت 
م��راس��م استقبال رسمية للرئيس 
الروسي ال��ذي ي��زور املمكلة في أول 
زيارة رسمية منذ 12 عاماً ، وناقشت 
القمة العالقات الثنائية بني البلدين، 

باإلضافة إلى امللفات اإلقليمية.
إلى ذلك، أفاد مراسل العربية بأنه 
مت توقيع اتفاقيات عدة بني احلكومتني 
السعودية والروسية، وكان الرئيس 
الروسي أش��اد في مقابلة سابقة مع 
العربية بالعالقات التاريخية املمتدة 
ب��ني روس��ي��ا وال��س��ع��ودي��ة وسعيه 
لتطويرها، وق���ال “نحن ننظر إلى 
العربية السعودية ك��دول��ة صديقة 
لنا”، م���ؤك���داً أن دور ول���ي العهد 
ال��س��ع��ودي األم��ي��ر محمد ب��ن سلمان 
مهم وناجح. إلى ذلك، أكد أن “اململكة 
تعتبر من الدول األساسية في املنطقة. 
كما أنها تؤثر بحسب قدراتها ونطاق 
نشاطها في مجال الطاقة. وميكن أن 
نعتبر اململكة العربية السعودية العبا 

ليس إقليميا فحسب، وإمنا هي العب 
دول��ي أي��ض��ا، فهي تؤثر على سوق 
الطاقة العاملية، وبالتالي على سائر 

الطاقة العاملية”.
يذكر أن بوتني كان زار السعودية 
آخ��ر م��رة ف��ي فبراير 2007 أي منذ 
12 عاماً، أما العاهل السعودي فقد 
زار روسيا عام 2017، حيث وصفت 

حينها الزيارة بالتاريخية.
فيما أك���د سفير خ���ادم احل��رم��ني 
ال��ش��ري��ف��ني ل���دى روس��ي��ا االحت��ادي��ة 
الدكتور رائد بن خالد قرملي ، أن زيارة 
الرئيس فالدميير بوتني رئيس روسيا 
االحت��ادي��ة ، للمملكة تكتسب أهمية 
استثنائية نظًرا للدور العاملي للبلدين 
فهما عضوان في مجموعة العشرين، 
وي��ق��ودان اجلهود الدولية الستقرار 
س��وق الطاقة العاملي، ويلتقيان في 
ثوابت أساسية من احترام الشرعية 
الدولية وسيادة واستقالل ووح��دة 
ال���دول وع���دم ال��ت��دخ��ل ف��ي شؤونها 
الداخلية ورفض ازدواجية وانتقائية 

املعايير.
وأك��د السفير قرملي في تصريح 
لوكالة األنباء السعودية ، أن العالقات 
ال��س��ع��ودي��ة ال��روس��ي��ة تستند إل��ى 
قاعدة صلبة من الثقة بني القيادتني ، 

واالحترام املتبادل، وتنمية التعاون 
في مختلف املجاالت مبا يحقق املصالح 

املشتركة.
وبني أن مباحثات قيادتي اململكة 
وروسيا ستدفع مبزيد من التعاون 
ال��ث��ن��ائ��ي ف��ي مختلف ال��ق��ط��اع��ات، 
والتشاور والتنسيق حيال القضايا 
ذات االهتمام املشترك ،إض��اف��ة إلى 
توقيع م��ذك��رات التفاهم واتفاقيات 

التعاون املشتركة .
وش��ه��دت ال��ع��الق��ات ال��س��ع��ودي��ة 
ال��روس��ي��ة منذ ع��ام 1926م ت��ط��وًرا 
ملحوًظا جعلها تسير ف��ي تناسب 
ط����ردي ع��ّب��ر ع��ن��ه ح��ج��م ال���زي���ارات 
املتبادلة بني قيادات وكبار املسؤولني 
ف��ي ال��ب��ل��دي��ن ال��ت��ي ك��ان��ت ذات أث��ر 
إيجابي في دفع العالقات إلى املزيد 
م��ن التعاون املشترك ف��ي امل��ج��االت: 
السياسية، واالقتصادية، والعلمية، 

والثقافية، وغيرها.
وأعطت ال��زي��ارات املتبادلة دفعة 
ج���دي���دة ل��ل��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
البلدين، بعد أن جتّدد عهدها في 17 
سبتمبر1990م عبر ص���دور بيان 
مشترك أع��ل��ن استئناف العالقات 
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة بينهما ع��ل��ى أس��س 

ومبادئ ثابتة.

يأتي ذل��ك فيما يتواصل التفاهم 
املشترك بني اململكة العربية السعودية 
وروسيا االحتادية ويتطور إلى مراحل 
متقدمة دعمتها الشراكة الدولية التي 
جمعتهما في مجموعة العشرين التي 
تضم 20 دول��ة من أق��وى اقتصادات 
ال��ع��ال��م ؛ إذ ح���رص ال��ب��ل��دان على 
استثمارها في إجراء املزيد من التشاور 
نحو االرت��ق��اء بالعالقات املتبادلة، 
مثلما جرى في قمة مجموعة العشرين 
في مدينة أنطاليا التركية عام 2015م، 
حيث التقى خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
� أيده الله � بفخامة الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني ، واستعرضا مجاالت 
ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ب��ل��دي��ن وم���ا يتعلق 

بتطورات األحداث في املنطقة.
وحاز ملف اإلرهاب والتطرف على 
اهتمام قيادتي البلدين، واتفقا سوًيا 
على الوقوف ضد اإلره��اب وجتفيف 
منابعه بسبب خطورته على األمن 
العاملي واقتصاده، في الوقت الذي 
كانت فيه اململكة أول دولة توقع على 
معاهدة مكافحة اإلره��اب الدولي في 
منظمة امل��ؤمت��ر اإلس��الم��ي ف��ي شهر 
مايو 2000م، وكانت سّباقة في حض 
املجتمع الدولي على التصدي لإلرهاب 
ووقفت مع جميع الدول احملبة للسالم 
في محاربته والعمل على القضاء عليه 

واستئصاله من جذوره.
وأك���د خ���ادم احل��رم��ني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

� حفظه الله � في العديد من احملافل 
اإلقليمية والدولية أهمية التصدي 
آلفة اإلره��اب ، ومن ذلك دعوته � أيده 
الله � في إحدى خطاباته الدولّية إلى 
ض���رورِة ُمضاعفِة املُجتمِع الدولي 
جلهودِه الجتثاِث هذه اآلفِة اخلطيرِة 
ولتخليِص العالِم ِمن ُشرورها التي 
ُتهِدُد الِسلَم واألم��َن العاملينِي وُتعيُق 
اجلهود في تعزيِز النمِو االقتصادي 

العاملِي واستدامته.
وتؤمن روسيا االحتادية بأهمية 
الدور السعودي في حتقيق األمن في 
املنطقة بحسب ما قالت رئيسة مجلس 
االحتاد للجمعية الفدرالية الروسية 
فلينتينا ماتفييكو ال��ت��ي استقبلها 
امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
في الرياض في 16 أبريل 2017 م ؛ 
إذ ثّمنت ماتفييكو في سياق حديث 
صحفي دور اململكة في تعزيز األمن 
والسلم الدولي ، واجلهود احلثيثة 
التي تبذلها ملكافحة اإلرهاب والقضاء 

على تنظيماته .
وف��ي ك��ل األح���داث تتبادل اململكة 
وروسيا املوقف املوحد في التصدي 
لإلرهاب مبختلف ص��وره، كما بادر 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
ب��ن عبدالعزيز آل سعود ف��ي برقية 

بعث بها إلى فخامة الرئيس الروسي 
ف��الدمي��ي��ر ب��وت��ني ف��ي شهر ديسمبر 
2016م، حيث أدان فيها االع��ت��داء 
اإلره��اب��ي ال��ذي أودى بحياة السفير 
ال��روس��ي ف��ي أن��ق��ره ، وج���ّدد موقف 
اململكة ال��ث��اب��ت ف��ي رف��ض اإلره���اب 
بأشكاله وصوره كافه ، وأهمية العمل 

على مواجهته والتصدي له.
واستمراًرا للتشاور بني البلدين، 
تلقى خ��ادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود � حفظه 
الله � في 13 يونيو 2017م اتصاالً 
هاتفياً من الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني ، جرى خالله تناول العالقات 
الثنائية املتميزة بني البلدين وفرص 
تطويرها في جميع املجاالت ، وبحث 
األوضاع في املنطقة والتعاون املشترك 
ملكافحة التطرف ومحاربة اإلره��اب 
سعياً لتحقيق األم��ن واالستقرار في 

املنطقة.
واس��ت��ط��اع ال��ب��ل��دان بقيادة خ��ادم 
احل��رم��ني ال��ش��ري��ف��ني امل��ل��ك سلمان 
ب��ن عبدالعزيز آل سعود والرئيس 
ال��روس��ي ف��الدمي��ي��ر ب��وت��ني تقريب 
وجهات النظر جتاه العديد من قضايا 
املنطقة م��ن خ��الل تفهم ظ���روف كل 

قضية ، وموقف كل بلد جتاهها .

امللك سلمان و فالدميير بوتني

12 عامًا الرئيس الروسي زار السعودية آخر مرة منذ 

قمة »تاريخية« بني امللك سلمان وبوتني في »اليمامة«

أوشاكوف: تبادل اآلراء
 حول القضايا احليوية

في الشرق األوسط واخلليج
ذك��ر مساعد الرئيس ال��روس��ي ي��وري 
أوش��اك��وف، أن احمل��ادث��ات التي سيجريها 
ب��وت��ني م��ع ال��ق��ي��ادة ال��س��ع��ودي��ة ستشمل 
“مسائل التنسيق ال��الح��ق ل��إلج��راءات 
املشتركة الرامية إلى إرساء االستقرار في 
السوق العاملية للنفط والغاز”، إضافة إلى 
تعزيز التعاون الثنائي املتعدد اجلوانب مبا 
يشمل الطاقة والزراعة والصناعة والقطاع 

العسكري التقني.
ك��م��ا أف����اد أوش���اك���وف ب���أن اجل��ان��ب��ني 

“سيتبادالن اآلراء حول القضايا احليوية 
لألجندة الدولية بالتركيز على التطورات 
ف��ي ال��ش��رق األوس����ط وش��م��ال أف��ري��ق��ي��ا، 
وسيبحثان األوض��اع في سوريا ومنطقة 
اخلليج واليمن والتسوية الفلسطينية 

اإلسرائيلية”.
ومن املتوقع أن تتكلل هذه الزيارة، وهي 
الثانية لبوتني إلى السعودية منذ 2007، 
بالتوقيع على 30 اتفاقا ومذكرة في مجاالت 

عدة.

ذكر أنهم ال يستطيعون اإلجابة .. واتخذنا احتياطاتنا حيال محتجزي داعش 

أردوغان لدول الناتو: هل ستقفون
إلى جانب حليفكم أم مع اإلرهابيني؟ 

رجب طيب اردوغان
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قال إن استهداف الناقالت ليس من سلوك السعودية

اجلبير: توقيع اتفاقات مهمة حول الطاقة
وصف وزير الدولة السعودي للشؤون 
اخلارجية، عادل اجلبير، زيارة الرئيس 
ال��روس��ي فالدميير بوتني إل��ى الرياض 
بالتاريخية. وق��ال عبر “بودكاست” 
نشرته وزارة اخلارجية السعودية أمس 
اإلثنني على تويتر، إن الزيارة ستساهم 

في تعزيز العالقات بني البلدين.
وأشار إلى أن اتفاقات مهمة جدا ستوقع 

بني اململكة وروسيا تتعلق بالطاقة.
وأض��اف أن هناك جهوداً ُتبذل “لرفع 
مستوى االس��ت��ث��م��ارات ب��ني البلدين”، 

مبيناً أن الصندوق السيادي الروسي 
فتح منصة له في الرياض لتكون محطة 

انطالق الستثماراته باملنطقة”.
إلى ذل��ك، رأى أن كل االتفاقيات التي 
س��ت��وق��ع خ���الل زي����ارة ال��رئ��ي��س “لها 
أهمية، وستسهم ف��ي تكثيف التعاون 
والتنسيق، وتثبيت العالقات على أسس 
مؤسساتية”، مبدياً تطلع البلدين لتكثيف 

التشاور بينهما.
كما أعلن أن السعودية فتحت املجال 
ملنح تأشيرات عبر اإلنترنت لسياح عدد 

من ال��دول، من بينهم املواطنون الروس 
الذين نتوقع زيادة أعداد الزائرين منهم 

للمملكة، للتعرف عليها.
وأف�����اد اجل��ب��ي��ر أن امل��م��ل��ك��ة تعمل 
م��ع اجل��ان��ب ال��روس��ي لتسهيل زي��ارة 
السعوديني إلى روسيا، مؤكداً أن التبادل 
بني الشعبني يعّد داعماً للعالقات املتينة 

بني احلكومتني.
ودع���ا ع���ادل اجل��ب��ي��ر، وزي���ر ال��دول��ة 
للشؤون اخلارجية السعودي، إلى التريث 
ملعرفة ما ح��دث لناقلة النفط اإليرانية 

“سابيتي” قبل القفز إلى استنتاجات، 
مؤكداً أن قصة الناقلة التي قالت طهران 
إنها اسُتهدفت ي��وم اجلمعة املاضي في 

البحر األحمر غير كاملة.
كما ج��دد اجلبير، خ��الل لقاء في مقر 
وزارة اخلارجية بالرياض األحد مع عدد 
من اإلعالميني، التأكيد على أن اململكة ال 
تنتهج مثل هذا السلوك أب��داً )في إشارة 
إلى استهداف الناقالت(، كما أنها ليست 
الطريقة التي تعمل بها، ول��م يكن هذا 

أسلوبها في السابق”.

مصرع طفل وإنقاذ
33 إثر غرق مركب  

مهاجرين غربي أنقرة
انقذت فرق خفر السواحل التركية، 33 مهاجرا غير 
نظامي بعدما غرق مركبهم، فيما لقي طفل مصرعه وُفقد 
آخ��ر. ووق��ع احل��ادث أم��س  اإلثنني، قبالة سواحل قضاء 
أيواليك، بوالية باليكسير غربي تركيا. وعقب تلقيها بالغا 

بغرق املركب، هرعت طواقم خفر السواحل إلى املوقع.
وشاركت في عمليات البحث واالنقاذ، طائرة و4 زوارق 
فضال عن فريق من الغواصني. ومتكنت الفرق من انقاذ 
33 شخصا من أصل 35 أجنبيا كانوا على منت املركب 
الغارق، في حني لقي طفل مصرعه، وُفقد آخر. وأطلق خفر 

السواحل عملية بحث عن الطفل الرضيع املفقود.

الرئيس الصيني يعد النيبال 
مبشاريع ومساعدات

أعلنت الصني والنيبال “بدء حقبة جديدة” في العالقات 
بينهما األح���د ف��ي خ��ت��ام زي���ارة للرئيس الصيني شي 
جينيبنغ لهذا البلد وعد فيها ببناء سكة حديد ونفق يربط 

البلدين.
وأعلن شي، الذي أجرى أول زيارة دولة لرئيس صيني 
إلى النيبال منذ 23 عاما، مساعدات بقيمة 3،5 مليارات 
رمنبنبي )493 مليون دوالر( بني 2020 و2022 “لالرتقاء 
مبستوى معيشة الشعب النيبالي” خالل احملادثات مع 

الرئيسة بيديا ديفي بنداري، وفق مسؤول.

ترامب يوافق على عدم زيادة 
الرسوم اجلمركية

اعلن الرئيس االمريكي دونالد ترامب ان الصني بدات 
بشكل فعلي بشراء منتجات من املزارعني االمريكيني. 

وق��ال ترامب في تغريدة على موقع )تويتر( “تقضي 
الصفقة التي ابرمتها مع الصني ان تبدا فورا بشراء كميات 
كبيرة جدا من منتوجنا الزراعي دون االنتظار حتى يتم 
توقيع الصفقة على مدار الثالثة او االربعة اسابيع القادمة”.

واضاف ان “اخلدمات املالية وغيرها من جوانب الصفقة 
تبدا كذلك بالتحضير ملثل هذا االمر” مشيرا الى انه وافق على 

عدم زيادة الرسوم اجلمركية من 25 الى 30 باملئة.

اليابان: ارتفاع حصيلة
ضحايا إعصار »هاغيبيس« 

40 قتياًل إلى 
أعلنت السلطات اليابانية أمس االثنني ارتفاع حصيلة 
ضحايا إعصار )هاغيبيس( الذي ضرب محافظات عدة بينها 
العاصمة طوكيو إلى 40 قتيال وأكثر من 190 مصابا اضافة 

الى فقدان 16 آخرين.
وح���ذرت وك��ال��ة األرص���اد اجل��وي��ة اليابانية ف��ي بيان 
من هطول مزيد من االم��ط��ار بعد ظهر اليوم في املناطق 
املنكوبة داعية املقيمني ألن يكونوا حذرين وفي حالة تأهب 
حتسبا ألي انهيارات طينية محتملة.وأضافت الوكالة أن 
)هاغيبيس( ال��ذي وص��ل إل��ى جنوب طوكيو أم��س األول 
وانتقل شماال يعتبر أسوأ إعصار يضرب اليابان منذ 60 

عاما.

والتعاون  الطاقة  مب��ج��االت  صفقات  توقيع 
دوالر م������ل������ي������ارات   3 ب�������  ت�����ق�����در  ال����ع����س����ك����ري 
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الرئيس الروسي محمد بن سلمان مستقبالً 


