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 بوتين، في اسطنبول لالحتفال بإتمام جزء من مشروع “السيل التركي” للغاز
سفير تركيا الدائم لدى األمم المتحدة: تركيا تدعو إلى إصالح مجلس األمن
دولت بهجة لي: واشنطن أفضل من يعرف مكان قيادات “PKK” اإلرهابيين

فى
هذا
العدد

إعرف تركيا: لغز برج الفتاة في قلب البوسفور

أردوغان فى باريس .. لقاءات مكثفة حول السالم وخاشقجي

أردوغان: ال لتقسيمات سايكس بيكو جديدة في المنطقة »لو فيغارو«
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ملخص تنفيذي
يتناول املشهد الرتيك لهذا األسبوع، يف املحور السيايس؛ ترصيحات رئيس حزب الحركة 

القومية املعارض دولت بهجة يل، أن واشنطن أفضل من يعرف مكان قيادات “يب كا كا” 

بباريس.  العامل  الرئيس أردوغان يف عشاء يجمع قادة  اإلرهابيني، باإلضافة إىل مشاركة 

مصدرا  املذهبية  لجعل  مبعارضته  والتنمية  العدالة  حزب  رئيس  نائب  وترصيحات 

للرصاع باليمن. ودعم رئيس املفوضية األوروبية جان كلود يونكر الستئناف مفاوضات 

انضامم تركيا إىل االتحاد األورويب. باإلضافة إىل ترصيحات الرئيس أردوغان حول مشاركة 

وبريطانيا،  وأملانيا  وفرنسا  املتحدة  والواليات  للسعودية  خاشقجي  مقتل  تسجيالت 

ومطالبته للرياض بعدم املامطلة. ودعوة سفري تركيا الدائم لدى األمم املتحدة إىل إصالح 

مجلس األمن. وافتتاح تركيا سفارتها لدى دولة الوس، وأخرياً قرار تريك بإعفاء ليبيني من 

تأشرية الدخول املسبقة لرتكيا.

بوتني، إلسطنبول  فالدميري  الرويس  الرئيس  زيارة  املشهد،  يستعرض  األسبوع،  قضية  ويف 

لالحتفال بإمتام جزء من مرشوع “السيل الرتيك” للغاز.

حول  مكثفة  ولقاءات  باريس  إىل  أردوغان  الرئيس  زيارة  فيتناول  األسبوع؛  حدث  أما 

السالم وخاشقجي، يف ذكرى اتفاقية انهاء الحرب العاملية األوىل.

آالف   5 إكسبو”:  “موصياد  معرض  هامش  عىل  املشهد:  يتناول  االقتصادي؛  املشهد  يف 

شاب من رواد األعامل يلتقون يف إسطنبول، مطار إسطنبول.. املسافرون بانتظار تجربة 

الطائرات بدون طيار، تركيا  تكنولوجية فريدة، أقامر صناعية تركية محلية للتحكم يف 

تتوقع وصول إيرادات السياحة العالجية لديها 10 مليارات دوالر خالل خمس سنوات، 

البندق يف 10 أشهر، باكستان تدعو تركيا لالنضامم  1.3 مليار دوالر عائدات تركيا من 

إىل مرشوع املمر االقتصادي CPEC، تدشني معرب “غصن الزيتون” الرتيك الحدودي مع 

عفرين السورية.

ويف فقرة إعرف تركيا، يقدم املشهد تقريراً حول لغز برج الفتاة يف قلب البوسفور. أما 

شخصية املشهد لهذا األسبوع، فهو سليامن صويلو وزير الداخلية الرتيك. وختاماً؛ يتناول 

املشهد، مقاالً للرئيس أردوغان بعنوان: ال لتقسيامت سايكس بيكو جديدة يف املنطقة– 

وهو املقال الذي نرشته صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية مبناسبة الذكرى املئوية النتهاء 

الحرب العاملية األوىل.
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 أواًل: المشهد السياسي
بهجة لي: واشنطن أفضل من يعرف مكان قيادات “بي كا كا” اإلرهابيين

أن  بهجة يل،  الرتيك، دولت  القومية«  »الحركة  زعيم حزب  قال 

يف  الثالثة  القياديني  مكان  يعرف  من  أفضل  املتحدة  الواليات 

مكافأة  واشنطن  رصدت  الذين  اإلرهابية،  كا«  كا  »يب  منظمة 

أن  إىل  يل  بهجة  فيها  وأشار  عنهم.  مبعلومات  يديل  ملن  مالية 

واشنطن قادرة عىل العثور عىل اإلرهابيني املذكورين إن أرادت 

مختلفان،  وغرضها  املتحدة  الواليات  »سيناريو  مضيفاً:  ذلك. 

فهناك لعبة جديدة، يفكرون يف إبراز (ي ب ك) والتسرت عىل (يب 

كا كا)، لكن (يب كا كا) هي (ي ب ك)، وهي (غولن)، وهي (ي 

ب ك)«، مضيفاً: »فلتضع الواليات املتحدة مكافأة، لكن عليها أال تلقي بظاللها عىل حربنا ضد اإلرهاب«. مشدداً عىل أن 

تركيا وشعبها لن يسمحوا أبدا بقيام ما يسمى »كردستان الكربى«، أو ما وصفها بـ »إرسائيل الكربى«، عىل طول حدود تركيا 

الجنوبية، ملفتاً النظر إىل ما شهدته تركيا والواليات املتحدة من عالقات متذبذبة منذ مؤمتر سان فرانسيسكو عام 1945 

قائال: »مل نشهد يف أي فرتة سابقة مواجهة يف املصالح التاريخية والسيادية لرتكيا والواليات املتحدة مثلام هي حاليا«. وتأيت 

ترصيحات بهجة يل، بعد إعالن واشنطن رصد مكافأة مالية ملن يديل مبعلومات عن مكان وجود أي من مراد قره يالن (5 

ماليني دوالر)، وجميل بايق (4 ماليني)، ودوران قالقان (3 ماليني)، القياديني يف »يب كا كا« اإلرهابية. للمزيد

الرئيس أردوغان يشارك يف عشاء يجمع قادة العالم بباريس

شارك الرئيس رجب طيب أردوغان، إىل جانب العديد من 

زعامء البلدان ورؤساء املنظامت الدولية، يف مأدبة َعَشاء 

أقامها الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون، وحرض أردوغان 

العشاء، عىل هامش مشاركته يف الفعاليات املزمع إقامتها 

يف باريس مبناسبة الذكرى املئوية النتهاء الحرب العاملية 

األوىل، بدعوة من نظريه الفرنيس ماكرون.

وشارك يف مأدبة العشاء، التي أُقيمت يف متحف أورسيه، 

عقيالتهم.  مع  دولية  ومنظامت  وحكومات  دول  رؤساء 

وخالل املأدبة، التقى أردوغان مع ماكرون وعقيلته بريجيت، ومع املستشارة األملانية أنجيال مريكل، واألمني العام ملنظمة 

الرصيب  الرئيس  مع  األحاديث  أردوغان  وتبادل  كوينتانتا.  لولو  وعقيلته  غرييا  أنخل  خوسيه  والتنمية  االقتصادي  التعاون 

ألكساندر فوتشيتش، وعضو املجلس الرئايس البوسني بكر عزت بيغوفيتش، ورئيس املجلس الرئايس لحكومة الوفاق الوطني 

الليبي فايز الرساج، وأمري قطر متيم بن حمد آل ثاين، ورئيس الوزراء اللبناين سعد الحريري. للمزيد
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نائب رئيس حزب العدالة والتنمية: نعارض جعل املذهبية مصدرا للصراع باليمن

قال جودت يلامز، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، إن بالده 

تعارض بشكل قاطع استخدام املذهبية مصدرا جديدا للرصاع يف 

الحرب  »اليمن، وتحديات  افتتاح مؤمتر  اليمن، وذلك يف كلمة 

الباحثني بهدف تسليط  السالم«، مبشاركة مجموعة من  وفرص 

االثني  إىل أن »إضافة الرصاع  اليمني، مشرياً  امللف  الضوء عىل 

لنا  بالنسبة  جحيم  إىل  املنطقة  سيحول  اليمن  يف  الحرب  عىل 

اليمن،  الوقوف إىل جانب استقالل  جميعا، وأن تركيا ستواصل 

وسيادته ووحدة أراضيه، حيث تركيا واليمن بلدان شقيقان، بتاريخ مشرتك رغم بعد الجغرافية«. مضيفاً: »نعتقد أن بإمكان 

األطراف يف اليمن حل مشاكلها. ونتمنى أن يتم التعامل مع هذه األزمة بشكل عاجل، وأن تنتهي املعاناة اإلنسانية، وهذا 

مهم جدا بالنسبة ألمن منطقة الخليج«. وتقدم »تيكا« و »الهالل األحمر« الرتكيني، الدعم يف املجال الصحي والتعليمي 

باليمن، وافتتحا املشايف امليدانية، ويقدمان الدعم لجهود املساعدات للمنظامت اإلغاثة الدولية. للمزيد

رئيس املفوضية األوروبية جان كلود يونكر يدعم استئناف مفاوضات انضمام تركيا

إن  شيناس،  مارغريتيس  األورويب  االتحاد  باسم  املتحدث  قال 

تركيا  انضامم  مفاوضات  استئناف  تدعم  األوروبية  املفّوضية 

املكلف  األورويب  للمفوض  وتعليًقا عىل ترصيحات  االتحاد،  إىل 

بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، والذي طالب 

املفوضية  رئيس  إن  قال:  تركيا،  مع  العضوية  مفاوضات  بإنهاء 

األوروبية جان كلود يونكر، هو الجهة الرسمية التي متثل هذا 

امللف، وهو يدعم استئناف مفاوضات انضامم تركيا إىل االتحاد 

األورويب. وذكّر شيناس بتأكيد كل من رئيس املجلس األورويب دونالد تاسك ورئيس املفوضية األوروبية جان كلود يونكر، 

خالل قمة االتحاد األورويب يف فارنا البلغارية بتاريخ 26 مارس/ آذار املايض، عىل أهمية عملية اإلصالح والحفاظ عىل عالقات 

حسن الجوار وإبقاء قنوات االتصال مفتوحة مع تركيا. للمزيد

بوتين يزور إسطنبول لالحتفال بإتمام جزء من مشروع “السيل التركي” للغاز

يزور الرئيس الرويس فالدميري بوتني تركيا، بعد أسبوع، للمشاركة 

يف مراسم احتفالية مبناسبة امتام الجزء املار من البحر من خط 

أنابيب “السيل الرتيك” لنقل الغاز

يف  إسطنبول،  مبدينة  الرتيك”،  “السيل  مرشوع  توقيع  وجرى 
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أكتوبر/ ترشين األول 2016

وكان وزير الطاقة الرويس ألكسندر نوفاك، قال إنه “من املمكن البدء بضخ الغاز عرب خطي املرشوع بسعة اجاملية قدرها 

31.5 مليار مرت مكعب، اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاين 2020

سفير تركيا الدائم لدى األمم املتحدة: تركيا تدعو إلى إصالح مجلس األمن

دعا فريدون سينرييل أوغلو، سفري تركيا الدائم لدى األمم املتحدة، 

إىل إجراء إصالحات يف مجلس األمن، ليصبح جهازًا »أكرث شفافية 

األمن  مبجلس  مفتوحة  نقاش  جلسة  يف  وذلك  ودميقراطية«. 

تعددية  تعزيز  الدوليني:  واألمن  السالم  »صون  حول  الدويل، 

األطراف ودور األمم املتحدة«. وأشار املندوب الدائم، أن نظام 

وعطاًء،  فعالية  أكرث  جديد  من  يكون  أن  ميكن  املتحدة  األمم 

مؤكداً عىل رضورة إعادة تحديد األولويات، بحيث يصبح النظام 

األممي أكرث فعالية يف الحد من الحروب واألزمات«. للمزيد

تركيا تفتتح سفارتها لدى دولة الوس

افتتحت تركيا سفارتها لدى دولة الوس، عىل هامش أول زيارة 

رسمية يجريها وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، إىل الوس، 

باملناسبة، أعرب تشاوش أوغلو،  جنوب رشقي آسيا. ويف كلمته 

عن اعتزازه بافتتاح البعثة الدبلوماسية الرتكية يف الوس، وبكونه 

السفارة  افتتاح  ومع  البلد،  هذا  يزور  تريك  خارجية  وزير  أول 

الدول األعضاء يف  بات لدى بالده سفارات يف جميع  يف الوس، 

 8 يف  تأسست  التي  (آسيان)،  آسيا”  رشق  جنوب  دول  “رابطة 

أغسطس/ آب 1967، وتضم 10 دول من جنوب رشقي آسيا. وانضمت تركيا، يف 2017، إىل رشكاء الحوار القطاعي لدى 

الرابطة، التي تتمتع بأهمية كبرية بالنسبة إىل أنقرة. للمزيد

قرار تركي بإعفاء ليبيين من تأشيرة الدخول املسبقة لتركيا

أعفى قرار صادر من رئاسة الجمهورية الرتكية، مواطني دولة ليبيا، الذين هم دون الـ 12 عاما وفوق الـ 65 عاما، من تأشرية 

الدخول املسبقة لدخول تركيا لحملة جوازات السفر العادية، واإلقامة فيها ألغراض سياحية مدة أقصاها 90 يوما يف كل 180 

يوماً. للمزيد
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   ثانيًا: قضية األسبوع
أردوغان: أسمعنا تسجيالت مقتل خاشقجي للسعودية والواليات املتحدة وفرنسا 

وأملانيا وبريطانيا، و “ال داعي للمماطلة”

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن أنقرة أسمعت التسجيالت 

املتعلقة مبقتل الصحفي جامل خاشقجي إىل كل من السعودية 

داعي  »ال  وأنه  وبريطانيا،  وأملانيا  وفرنسا  املتحدة  والواليات 

دليل  أو  وثيقة  أي  بأيدينا  توجد  »ال  إىل:  مشرياً  للمامطلة«. 

بهذا حول مكان جثة خاشقجي، لكن األشخاص املوقوفني لدى 

إسطنبول،  إىل  قدموا  الذين   15 الـ  وفريق   ،18 الـ  السعودية 

يعرفون بالتأكيد من هو القاتل، ومصري الجثة، ويجب الحكومة 

الخارجية  »وزير  املوقوفني عىل االعرتاف«. مشرياً  الجثة من خالل دفع  القاتل ومصري  الكشف عن  السعودية قادرة عىل 

السعودي عادل الجبري، سبق أن رصح بأن الجثامن ُسلم إىل متعاون محيل، لكنهم اآلن ينكرون«. مضيفاً: »القتلة هم بالتأكيد 

النائب العام السعودي إىل  الـ 18، وليس هناك داٍع للبحث عنهم يف أي مكان آخر«. وأن زيارة  الـ 15 أو  بني األشخاص 

إسطنبول كانت تهدف إىل وضع العراقيل«. مشدداً عىل رضورة الكشف عن هوية »املتعاون املحيل«. وتابع: »لقد أوضحت 

ذلك بنفيس ملبعوثهم الخاص الذي أرسلوه لنا، كام أن مبعويث الخاص الذي زار السعودية رشح لهم ذلك بكل وضوح«. ولفت 

إىل أنه »مقابل حسن نوايا تركيا، يتعني عىل السعودية أن تعلم بأن القاتل بني املوقوفني الـ 18، وأن تتحىل بالعدل لدرء هذه 

الشبهة، وإال فإنها لن تتخلص منها«. للمزيد

  ثالثًا: حدث األسبوع
أردوغان يف باريس ولقاءات مكثفة حول السالم و“خاشقجي”

يف زيارة تستغرق يومني، يشارك خاللها يف إحياء الذكرى 

املئوية النتهاء الحرب العاملية األوىل، وصل الرئيس رجب 

استجابة  باريس،  الفرنسية  العاصمة  أردوغان،  طيب 

يف  للمشاركة  ماكرون،  إميانويل  الفرنيس  نظريه  لدعوة 

التي  النار  إطالق  وقف  التفاقية  املئوية  الذكرى  إحياء 

أنهت الحرب العاملية األوىل. واستقبل أردوغان يف مطار 

شارل ديغول الدويل، السفري الرتيك لدى فرنسا، إسامعيل 

حّقي موىس، والسفري الرتيك الدائم لدى منظمة اليونسكو، 

أحمد ألطاي جنكيز، والسفري الرتيك الدائم لدى منظمة 
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التعاون االقتصادي والتنمية، أردم باشجي. ويشارك أردوغان يف مأدبة عشاء يقيمها ماكرون عىل رشف رؤساء وحكومات 

الدول ورؤساء املؤسسات الدولية الضيوف. وعقد أردوغان خالل زياراته لقاءات ثنائية مع بعض قادة الدول املشاركني يف 

الفعالية، حيث التقى أردوغان، األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش. يف لقاء مغلق استمر 45 دقيقة. كام تجاذب 

الرئيسان الرتيك رجب طيب أردوغان واألمرييك دونالد ترامب، أطراف الحديث عىل مائدة عشاء أقامها الرئيس الفرنيس 

التي  العشاء  الرئيس أردوغان إىل جانب نظريه األمرييك عىل طاولة  التقاطها جلوس  إميانويل ماكرون. وأظهرت صور تم 

نصبت مبتحف “أورساي” يف باريس. للمزيد

   رابعًا: المشهد االقتصادي
 “موصياد إكسبو«: 5 آالف شاب من رواد األعمال يلتقون يف إسطنبول

تنظمه  الذي  السادس”  الدويل  الشباب  العامل، يف مؤمتر “رجال األعامل  أنحاء  يشارك 5 آالف شاب من رواد األعامل من 

جمعية “موصياد”، عىل هامش معرض “موصياد إكسبو” بنسخته الـ17 يف إسطنبول، بني 21 و24 نوفمرب الجاري، ويتوقع 

مشاركة 600 مستثمر أجنبي، من 100 دولة. وتتضمن أعامل “موصياد إكسبو”، تنظيم منتديات ومؤمترات وندوات عاملية، 

بينها “منتدى آي يب إف إنرتناشيونال لألعامل”، ومؤمتر التكنولوجيا الفائقة، ومؤمتر رجال األعامل الشباب الدويل. وافتتحت 

جمعية املوصياد الشباب خالل العامني املاضيني 16 فرعا جديدا”، مع وجود 54 فرعا داخل تركيا و27 خارجها. املزيد

مطار إسطنبول.. املسافرون بانتظار تجربة تكنولوجية فريدة

قال وزير النقل والبنية التحتية الرتيك جاهد طورهان، إن 

مطار إسطنبول الذي تم افتتاحه مؤخرا، يقدم للمسافرين 

تجربة رائعة عرب أحدث أجهزة التكنولوجيا وتطبيقاتها. 

رشكة  قبل  من  التكنولوجية،  باألجهزة  املطار  تجهيز  تم 

تصميم  يف  املتخصصة   ،”İstanbul Grand Airport«

التكنولوجية  التحتية  والبنية  الطريان  أنظمة  وتطبيق 

التكنولوجيا  وقدرة  أهمية  يعكس  ما  إسطنبول،  ملطار 

 156 من  مكون  كادٌر  يعمل  الطريان.  صناعة  يف  الرتكية 

شخصا يف ثالثة مراكز للبيانات، مستفيدة من مختلف أنظمة الطريان لتقديم الخدمة للمطار.

يحوي مطار إسطنبول عىل 467 غرفة للخوادم، و780 غرفة لالتصاالت السلكية والالسلكية، و3267 جهاز مراقبة معلومات 

طريان، و3257 بطاقة عبور، و4549 حاسبة للدعم، 9 آالف كامريا مراقبة، كام يضم املطار العديد من التطبيقات التكنولوجية 

أوقات  وتحديد  املجاين،  اإلنرتنت  وخدمة  املسافرين،  لخدمة  مرور رسيعة  أنظمة  مع  تركيا،  يف  مرة  ألول  تستخدم  التي 

االنتظار، ونظام مرأب ذيك، وبرمجة من أجل األمتعة املفقودة. بجانب الروبوت İGABot  وهو تصنيع تريكـ  صيني مشرتك، 
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لتقديم املساعدة لحركة 200 مليون مسافر، حول الرحالت الجوية، والجهات التي ينبغي أن يتوجه إليها املسافرون، كام 

يجري مسحا عرب كامرياته للخدمات األمنية. وتتم مراقبة كافة التحركات يف املطار ومحيطه عرب كامريات ضخمة متطورة 

لتغطية مساحة تقدر بـ 77 مليون مرت مربع، حيث خصصت غرفة كبرية مبساحة 300 مرت لتجميع كل مشاهد الكامريات، 

حيث تم تكاملها مع مركز عمليات املطار، وهذا يعد أول تطبيق من نوعه يف تركيا. وسيلعب املطار دورا مهام يف تحقيق 

تركيا ألهدافها االقتصادية املتمثلة بدخول قامئة أكرب 10 اقتصادات يف العامل بحلول 2023، الذي ميثل املئوية األوىل لتأسيس 

الجمهورية الرتكية. للمزيد

أقمار صناعية تركية محلية للتحكم يف الطائرات بدون طيار

عقب تطوير »مودم« محيل للتحكم بحركة الطائرات بدون طيار، وتزويدها مبستقبالت محلية الصنع، تسعى تركيا إىل تسيري 

هذه الطائرات عرب أقامر مصنوعة محلياً، ومن املنتظر أن تبدأ 

طائرات »عنقاء- إس” من دون طيار تنفيذ مهامها، عرب محطات 

عىل  الرتكية   CTech رشكة  وتعمل  املحلية.  الصناعية  األقامر 

بطائرات  التحكم  ميكنها  محلية  صناعية  أقامر  محطات  تطوير 

تخدم  التي  الجوية،  اآلليات  وباقي  الصنع  محلية  طيار  دون 

القطاعني العسكري واملدين.

عرب  االتصال  محطات  نظام  بتطوير   2014 يف  الرشكة  بدأت 

األقامر الصناعية، لصالح رشكة املالحة الجوية والصناعات الفضائية الرتكية (توساش)، بتصنيع املودم املحيل فقط، واسترياد 

املستقبالت من الخارج، لكنها اآلن تنتج املودم واملستقبالت بقدرات محلية بحتة. ومن املنتظر تزويد طائرات »العنقاء- 

إس« باألنظمة ذات استطاعة تبلغ 20 ميغابت، اعتبارا من يوليو/ متوز 2019. وتحتل تركيا املرتبة السادسة عامليا بني الدول 

القادرة عىل إنتاج الطائرات من دون طيار وأسلحتها الذكية، باالعتامد عىل اإلمكانات املحلية. وتستخدم القوات الرتكية هذه 

الطائرات يف عملياتها األمنية وأنشطة املراقبة والرصد عىل طول املناطق الحدودية، فضال عن استهداف التهديدات بشكل 

فوري وفعال. للمزيد

1.3 مليار دوالر عائدات تركيا من البندق يف 10 أشهر

بلغت قيمة الصادرات الرتكية من البندق خالل عرشة أشهر من 

العام الجاري، 3.1 مليارا و295 مليون دوالر، جرى تصديرها إىل 

118 دولة، حسب مجلس مصّدري منطقة رشق البحر األسود، 

أملانيا يف  وحلت  طنا.  و193  ألفا   220 بلغت  بإجاميل صادرات 

املرتبة األوىل بني الدول األكرث استريادا للبندق الرتيك، بقيمة 316 

مليونا و488 ألف دوالر، فيام حلَّت إيطاليا يف املرتبة الثانية بـ 
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219 مليونا و350 ألف دوالر، وفرنسا يف املرتبة الثالثة بـ 85 مليونا و656 ألف دوالر. وكان لوالية طرابزون، النصيب األكرب 

من صادرات البندق منذ مطلع العام الجاري، بـ 38٪ من إجاميل كمية البندق املصدر خالل األشهر العرشة املاضية. للمزيد

توقع وصول إيرادات السياحة العالجية 10 مليارات دوالر خالل 5 سنوات

ملا تحوزه من مكانة مهمة يف اسرتاتيجية تركيا يف مجال الصحة، 

رصح وزير الصحة فخر الدين قوجا، عن توقع بالده بأن تصل 

خالل  دوالر  مليارات   10 تركيا  يف  العالجية  السياحة  واردات 

خمس سنوات القادمة، يف الوقت الذي حققت فيه تركيا تقدما 

كبريا يف مجال السياحة العالجية خالل السنوات الـ 10 األخرية، 

لكن ذلك ال يلبي الطموحات نظرا لإلمكانات والخدمات الطبية 

يف قطاع الصحة الرتيك، حسب قوله؛ ومشيداً بأسعار الخدمات 

الطبية املقدمة يف تركيا وذات الجودة العالية، مشرياً إىل أن إنشاء املدن الطبية يف بعض الواليات الرتكية، سيحقق قفزة يف 

قطاع السياحة العالجية بالبالد. للمزيد

 CPEC باكستان تدعو تركيا لالنضمام إلى مشروع املمر االقتصادي

عقب استقباله السفري الرتيك لدى إسالم آباد إحسان مصطفى يورداكول مببنى الربملان الباكستاين، دعا رئيس املجلس الوطني 

ايف الربملان الباكستاين، أسد قيرص، دعا تركيا لالنضامم إىل مرشوع املمر االقتصادي الصيني – الباكستاين، مضيفاً: »باكستان 

تبدي أهمية لعالقاتها مع تركيا، والحكومة الجديدة تريد تعزيز تلك العالقات ونقلها إىل مستويات متقدمة«. وتبلغ قيمة 

املرشوع 75 مليار دوالر. ويُعتقد أن »مرشوع املمر االقتصادي الصيني – الباكستاين الذي تم توقيعه عام 2014، سيحقق 

منافع اقتصادية للبلدين الشقيقني تركيا وباكستان، وإن انضامم تركيا سيكون لصالح كل بلدان املنطقة«. ويهدف املرشوع 

إىل ربط مقاطعة شينشيانغ الصينية االسرتاتيجية، مبيناء غوادر الباكستاين، من خالل شبكة من الطرق والسكك الحديدية 

وخطوط األنابيب لنقل البضائع والنفط والغاز، حيث سيحول املرشوع، باكستان، إىل نقطة عبور مهمة للبضائع الصينية إىل 

العامل. للمزيد

تدشين معبر “غصن الزيتون” التركي الحدودي مع عفرين السورية

أعلنت وزيرة التجارة الرتكية روهصار بكجان، أمام لجنة التخطيط واملوازنة يف الربملان الرتيك، دخول معرب »غصن الزيتون« 

الجمريك الحدودي مع منطقة عفرين شاميل سوريا حيز الخدمة اعتبارا من 8 نوفمرب / ترشين الثاين الحايل، ولفتت بكجان 

إىل استمرار الوزارة يف استثامراتها املتعلقة بتحديث املعابر الجمركية، وتطوير أدائها، فضال عن افتتاح معابر جديدة. ويف 

تركيا؛ 10 بوابات حدودية أرضية (سبعة دامئة و3 مؤقتة) وثالث بوابات للقطارات. ومنذ ديسمرب 2017، هناك ثالث بوابات 

أرضية وثالث للقطارات مغلقة مع الحدود السورية. للمزيد
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خامسًا: إعرف تركيا
برج الفتاة .. لغز يف قلب البوسفور

يتألق برج الفتاة عىل ساحل الطرف اآلسيوي من إسطنبول، ارتبطت به الكثري من القصص الغريبة، والتي أبقته لغزاً غامضاً، 

ومكاناً مميزاً يجذب آالف السياح، وحفالت األفراح. يتميز برُشفة تحيط بقمته وهي ذات إطاللة فريدة، تزداد سحرًا بوجود 

طيور النورس التي يصدح صوتها باملكان وتحلق فوقه وبالقرب منه بأعداد كبرية.

يتألف الربج، الذي ال مثيل له، من 6 طوابق يبلغ ارتفاعها 23 مرتًا، يربط بينها درج لولبي ميكن من خالله التنقل بسهولة، 

لالستمتاع باملطاعم واملقاهي. وأشهر الحكايات حول بنائه هي أنه كان هناك سلطاناً يحب ابنته كثرياً، راوده حلم، أنه يف 

عيد ميالدها الـ18 سوف تلدغها أفعى وتودي بحياتها، وما أن استيقظ، قام بإبعاد ابنته عن اليابسة لحاميتها، حيث ردم 

جزًءا من مضيق البوسفور، وشيد لها برًجا وسط لحاميتها.

وتلقت ابنة السلطان هدية عبارة عن سلة مليئة بالفاكهة، كان يختبئ فيها ثعباناً تسلل إليها فلدغ الفتاة وقتلها. ولشدة 

حزن والدها عليها، تم تسمية املكان »برج الفتاة«، يك يتذكر زوار الربج العربة. وبقي بعدها الربج مهجوراً لسنوات طويلة، 

إىل أن استخدم عام 1110 كمحطة مخصصة للسفن القادمة عرب البحر األسود. وأثناء فتح القسطنطينية عام 1453 استخدم 

كربج مراقبة وبقي كذلك إىل أن وقع زلزال عام 1509 أدى إىل تدمري أجزاء كبرية منه. وعقب إصالحه، استخدم كمنارة حتى 

عام 1829، وحينها بدأ يستخدم مبثابة حجر صحي. وعام 1832 تم ترميمه من قبل السلطان محمود الثاين، الذي أضاف 

الدعم الصلب حوله، كإجراء احرتازي ضد الزالزل. وحاليًا، تحول إىل مزار سياحي يصله الزوار عرب القوارب يف رحلة تستغرق 

10 دقائق فقط. كام تنترش عىل الساحل املقابل للربج مقاه ومطاعم يأيت روادها لالستمتاع مبنظر الربج بشكل بانورامي 

ساحر. للمزيد
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سادسًا: شخصية المشهد
سليمان صويلو وزير الداخلية التركي

ولد صويلو عام 1969 مبدينة إسطنبول. وبعد إنهائه 

مرحلة الثانوية، تخرج يف كلية إدارة األعامل بجامعة 

إسطنبول. بدأ الوزير انخراطه يف العمل السيايس عام 

الهيئات،  بعض  ترأس  كام  الشباب،  أمانات  يف   1987

وعام 1995 ترأس بلدية غازي عثامن باشا بإسطنبول، 

ويف عام 1999 ترأس كذلك محافظة إسطنبول. ومن 6 

يناير / كانون الثاين 2008 حتى 16 مايو / أيار 2009، 

توىل منصب الرئيس العام للحزب الدميقراطي.

اللقاءات يف مختلف أرجاء تركيا  الزمن، عاد من جديد، ونظم سلسلة من  العمل السيايس لفرتة من  انقطع عن  بعد أن 

من أجل أن يوضح للناس أهمية التصويت بنعم لالستفتاء الذي شهدته تركيا يف 12 سبتمرب /أيلول 2010. وبعد اختياره 

لعضوية املجلس األعىل لإلدارة واستصدار القرارات يف املؤمتر االعتيادي الرابع لحزب العدالة والتنمية، توىل منصب نائب 

رئيس الحزب املسؤول عن نشاطات األبحاث والتطوير، ليصبح فيام بعد نائب الرئيس املسؤول عن أجهزة الحزب، وذلك 

حتى عام 2014.

ويف الدورتني الربملانيتني 25 و26 انتخب نائبا للعدالة والتنمية بالربملان عن والية طرابزون، ويف الدورة الربملانية الـ 27 انتخب 

نائبا لذات الحزب عن والية إسطنبول. ويف الحكومة 64 توىل صويلو حقيبة وزارة العمل والضامن االجتامعي. واعتبارا من 

1 سبتمرب / أيلول 2016 توىل حقيبة الداخلية بالحكومة رقم 65. له رشكة عائلية تقوم بأنشطة مختلفة منذ عام 1994 يف 

قطاع التأمني. وهو متزوج وله ولدان. للمزيد

سابعًا: مقال المشهد
أردوغان: ال لتقسيمات سايكس بيكو جديدة يف املنطقة

مقال لصحيفة »لو فيغارو« الفرنسية مبناسبة الذكرى املئوية النتهاء الحرب العاملية األوىل

أعرب الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان عن رفضه إجراء تقسيامت »سايكس بيكو« جديدة يف املنطقة، داعيًا إىل مكافحة 

التنظيامت اإلرهابية مثل »داعش« و«يب كا كا” و«غولن”. واعترب الرئيس أردوغان أن ذلك ما يقتضيه االحرتام، الذي تبديه 

اليوم  باريس  الفرنسية  العاصمة  احتضان  إىل  األتراك. مشرياً  بينها  يتواجد  التي  األوروبية  األمم  تجاه جريانها وأمن  تركيا، 

فعاليات مبناسبة مئوية انتهاء الحرب العاملية األوىل يف 11 نوفمرب/ ترشين الثاين من عام 1918. وبنّي أن هذه الفعاليات تذكّر 

بالدروس والعرب، التي يجب استخالصها من الحرب العاملية األوىل، ومناقشة تأثريات تلك الحرب عىل العامل الحايل، فضاًل عن 
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تبادل اآلراء حول الخطوات التي ينبغي اتخاذها من أجل الحيلولة دون وقوع حوادث مامثلة يف املستقبل.

وأكّد الرئيس الرتيك أن الحرب العاملية األوىل، التي ساّمها البعض بـ«الحرب التي ستُنهي كل الحروب«، كانت مسألة حياة 

وموت بالنسبة إىل تركيا. وتابع أردوغان: »استذكر باحرتام أجدادنا الذين هزموا أحدث وأقوى الجيوش يف تلك املرحلة يف 

جناق قلعة وكوت العامرة والعديد من املناطق، وأهدوا 

يف  بأنفسهم  مضحني  كوطن  الحالية  تركيا  أرايض  لنا 

فيهم  تاريخنا، مبن  الحرجة يف  الفرتات  أكرث  واحدة من 

جدي مصطفى بن كامل الذي استشهد يف معركة صاري 

قامش« وأعرب عن اعتزازه كحفيد أحد الشهداء حيال 

متثيل بلده يف الفعاليات املقامة بباريس. ولفت إىل أن 

أظهرت  عام،   100 قبل  انتهت  التي  الدموية  الحرب 

بشكل رصيح نتائج االستعامر والتوسعية والعدائية عىل 

مسألة  يف  ارتكبت  التي  »األخطاء  وأضاف:  البرشية. 

تأسيس النظام عقب هذه الحادثة، أسست مع األسف لرشوط الحرب العاملية الثانية، لتتسبب بوقوع مآس مل ير التاريخ 

مثياًل لها«.

يذكر أن »سايكس بيكو« اتفاقية رسية (1916)، بني فرنسا واململكة املتحدة، مبصادقة روسيا، عىل اقتسام منطقة الهالل 

الخصيب بني فرنسا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ يف غريب آسيا، إبان الحرب العاملية األوىل.
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