
واصل ولي العهد السعودي، األمير محمد 
بن سلمان زيارته لباكستان.

والتقى األمير محمد بن سلمان، في مقر 
إقامته فللي العاصمة الباكستانية إسللام 
آبللاد، رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني 
السيناتور محمد صادق سنجراني، يرافقه 

رؤساء الُكتل واجلمعية وأعضاء املجلس.
وجللرى خللال اللقاء، استعراض أوجه 
الللعللاقللات الثنائية املتميزة بللن اململكة 

وباكستان في مختلف املجاالت.
وعبر رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني 
خلللال اللللللقللاء، عللن الللتللقللديللر ملللا حتللظللى به 
العاقات السعودية الباكستانية من اهتمام 
ودعم من قبل خادم احلرمن الشريفن امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والقيادة 
الباكستانية، واحلللللرص علللللى مواصلة 
تطويرها. كما نوه باهتمام اململكة بكل ما 
من شأنه تعزيز العمل اإلسامي املشترك في 
مختلف املجاالت، ودعمها الدائم ملا يسهم في 

تطور التعاون اإلسامي.
إلى ذلللك، التقى األمير محمد بن سلمان 
قائد اجليش الباكستاني الفريق أول قمر 
جاويد باجو، يرافقه رئيس االستخبارات 

الفريق عاصم منير.
وجلللرى خلللال االجللتللمللاع، بللحللث أوجلله 
التعاون املستمر بن البلدين في املجاالت 
الدفاعية، وفللرص تعزيزه، باإلضافة إلى 

بحث املستجدات في املنطقة.

يذكر أن األمير محمد بن سلمان، ورئيس 
الوزراء الباكستاني، عمران خان كانا شهدا 
األحد توقيع 7 اتفاقيات بن البلدين قيمتها 
20 مليار دوالر. وتضم االتفاقيات ثاث 
مذكرات تفاهم لاستثمار في قطاعات النفط 
والطاقة املتجّددة واملعادن خال الزيارة التي 

يقوم بها ولي العهد السعودي لباكستان.
من جهته، اعتبر وزيللر الدولة للشؤون 
اخلللارجلليللة الللسللعللودي علللادل اجلللبلليللر، أن 
عاقات باده العسكرية مع إسام أباد قوية 
جدا، مشيرا إلى رغبة الرياض في تنمية هذه 

العاقات خال الفترة املقبلة.
وقال اجلبير، خال مؤمتر صحفي مشترك 
مع وزير اخلارجية الباكستاني، شاه محمود 
قرشي: »عاقاتنا العسكرية مع باكستان 
قوية جدا وواعللدة«، مضيفا: »نعمل على أن 

جنعلها أكثر قوة في املستقبل«.
كما اعتبر اجلبير أن االتفاقيات التي 
أبرمت يللوم األحللد، بن البلدين بقيمة 20 
مليار دوالر، بحضور ولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان، خطوة أساسية في االجتاه 
الصحيح، موضحا »أهدافنا أن يكون هناك 

حضور للتنمية السعودية في باكستان«.
وكان ولي العهد السعودي األمير محمد 
سلمان وصل إلى إسام آباد، مساء األحد، في 
زيارة رسمية، على رأس وفد من املسؤولن 
ورجال األعمال السعودين هي األولى منذ 

توليه العهد في 2017.

وقللللال ابلللن سلللللمللان إن املللملللللكللة وقعت 
اتفاقيات بل20 مليار دوالر مع باكستان. 
وأضلللاف أن أمللام باكستان مستقبل باهر 

وأنللهللا ستصبح دولللة قوية فللي املستقبل 
القريب. وتابع: »سيكون هناك مئة مليون 
سائح بن البلدين، في يوم من األيام، وأعتقد 

أنه في السنوات العشرين املقبلة، سيكون 
هناك تطور أكبر في هذا املجال«. واستطرد: 
»نللرحللب بباكستان اقتصاديا وسياسيا، 

وأمنيا أيضا، ونؤمن بهذه املنطقة ولذلك 
نستثمر فيها، وسيكون لدينا شرق أوسط 

عظيم حتيطه باكستان«.

alwasat.com.kw

الشيخ شرم  في  تاريخية  قمة  األوروبي:  االحتاد 
أعربت املمثلة العليا للسياسة اخلارجية واألمنية 
باالحتاد األوروبي فيديريكا موغيريني عن تفاؤلها 
بنجاح قمة االحتلللاد األوروبللللي وجامعة الللدول 
العربية املقررة في منتجع شرم الشيخ مبصر مطلع 

األسبوع املقبل.
وقالت في تصريحات للصحفين قبيل اجتماع 
لللوزراء خارجية االحتللاد األوروبلللي في بروكسل 
»إن القمة العربية األوروبية تعد إجنازا شخصيا.. 

لقد بدا دائما غريبا بالنسبة لي أن يعقد االحتاد 
األوروبللللي مللؤمتللرات قمة مللع أملليللركللا الاتينية 
وأفريقيا وآسيا وليس مع العالم العربي وهو أول 

جار لنا«. 
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ليبيا  ف���ي  األوب���ئ���ة  ان��ت��ش��ار 
ووزارة الصحة عاجزة 

يعاني القطاع الصحي في ليبيا من سوء اخلدمات واإلمداد الطبي 
ونقص الكوادر الطبية بسبب عدم توفر امليزانية الازمة في الباد، 
كما ال تتوفر إحصاءات دقيقة ملدى انتشار أمراض السرطان واإليدز 
وداء الليشمانيا. وأشار املسؤول في وحدة السجل الليبي للسرطان، 
عبد املنعم بوجازية، أن هناك تقديرات تقريبية ملنظمة الصحة 
العاملية صادر عن املرصد العاملي للسرطان )غلوبوكان( التابع 
للوكالة الدولية لبحوث السرطان )إيللارك(، استنادا إلى معطيات 
أبرزها إحصائية سجل سرطان بنغازي لألعوام 2003 و2004 

و2005.
ورغللم الصعوبات هناك جهود أهلية تقف إلى جانب املرضى 
بالسرطان وجتمع »منظمة حقوق أطفال األورام اخليرية« وجمعية 
»أنقذوا وطني«، تبرعات لألطفال املصابن ومن جانب آخر متنع 
اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة سفر مرضى السرطان لتلّقي 
العاج في اخلللارج، وكثيرون من الذين يسافرون ال يواصلون 

عاجهم بسبب عدم سداد مستحقات الدول التي تستقبلهم.
وقال رئيس جمعية »أنقذوا وطني«، إن املنظمة ترغب بإنشاء 
مشفى خيري في بنغازي باإلضافة إلى خمسة عيادات، والصيديلية 
التابعة للعيادة ستوفر األدويللة الباهظة الثمن، فالعاج العاج 
الكيميائي تساوي اليوم خمسة أضعاف راتب مواطن تقريبا، فإلى 

أين يلجأ ذلك املواطن؟
وأعلن مدير عام املركز الوطني ملكافحة األمللراض الدكتور، بدر 
الدين بشير النجار، انتشار داء الليشمانيا في بعض املدن الليبية، 
بحسب »ليبيا 24«. وتقوم منظمة الصحة العاملية بتوفير اللقاحات، 
لكن جهاز اإلمللداد الطبي عاجز عن تقدمي األدويللة الازمة فرغم 
املساعدات تشهد الباد نقصا في لقاحات اإليدز والدرن والليشمانيا.

تعلق  ال��ت��ون��س��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة 
مواطنيها  سراح  إطالق  على 

املختطفني في ليبيا 
أعلنت وزارة اخلارجية التونسية أن العمال التونسين الل 14 
الذين كانوا مختطفن من قبل مجموعة مسلحة، قد مت اإلفراج عنهم 

الليلة قبل املاضية.
وقللال بيان للخارجية التونسية إن السلطات الليبية متكنت، 
مساء األحللد: »من اإلفللراج عن املواطنن التونسين األربعة عشر 
الذين تعرضوا يوم اخلميس 14 فبراير اجلاري، إلى االختطاف من 
قبل عناصر مسلحة مبدينة الزاوية، للمطالبة بإطاق سراح أحد 

املساجن الليبين في تونس املتورط في قضية حق عام«.
وأكللد البيان أنه قد مت االتصال باملختطفن املتواجدين حاليا 
مبديرية أمن الزاوية لاطمئنان على صحتهم وسامتهم، وقد أعربوا 
عن شكرهم للجهود املبذولة من طرف السلطات التونسية والليبية 

إلطاق سراحهم.
وأورد نفس املللصللدر أن وزيلللر الللشللؤون اخلللارجلليللة، خميس 
اجلهيناوي، أجرى اتصاال مع نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، 
عبر له فيه عن ارتياحه إلطاق سراح املواطنن التونسين متوجها 
بالشكر إلى السلطات الليبية وحكومة الوفاق الوطني الليبية التي 
أولت اهتماما بالغا بحادثة االختطاف وتعهدت ببذل اجلهود الازمة 

لتأمن سامتهم والعمل على إطاق سراحهم.
وكان وزير اخلارجية التونسي على اتصال دائم بنظيره الليبي 
محمد الطاهر سيالة ملتابعة مستجدات احلادثة أوال بأول، مؤكدا 

ضرورة احلفاظ على السامة اجلسدية للمختطفن.
وتولت القنصلية العامة للجمهورية التونسية في طرابلس 
بالتنسيق مع السلطات الليبية متابعة تطورات عملية االختطاف 

واجلهود املبذولة إلنهائها.
وكانت مجموعة مسلحة قد اختطفت اخلميس املاضي 14 عاما 
تونسيا يعملون في مصفاة النفط في منطقة الللزاويللة الليبية، 
واقتادتهم إلى مكان مجهول، وطالبت بإطاق سراح سجن ليبي 

معتقل في تونس.
وبشكل مستمر يتعرض مواطنون تونسيون لاختطاف من قبل 
ميليشيات ليبية، بسبب مشاكل وخافات تثيرها املجموعات الليبية 

مع تونس، أو حال تعرض اجلانب التونسي لليبين داخل تونس.    

20 حوثيًا بغارات لطيران التحالف مقتل 

األمم املتحدة تعلن تفاصيل اتفاق املرحلة 
األولى بشأن »احلديدة«

أكد متحدث باسم األمم املتحدة، األحد، 
أن ممثلي احلكومة اليمنية واملليشيات 
احلللوثلليللة تللوصلللللوا التللفللاق بللشللأن أول 
مرحلة مللن إعلللادة االنللتللشللار املشترك 
للللللقللوات، وفللقللا التللفللاق سللابللق برعاية 
املنظمة ينص على مغادرة قوات الطرفن 
املللتللنللازعللن مللديللنللة احلللديللدة اليمنية 

الساحلية.
وذكللر بيان أصلللدره مكتب املتحدث 
باسم األمم املتحدة »أن الطرفن توصا 
إلى اتفاق بشأن املرحلة )1( من إعادة 

االنتشار املشتركة للقوات«.
وفللي التفاصيل، تنّص هللذه املرحلة 
األولى التي تعتبر بندا رئيسا في اّتفاق 
وقللف إطللاق النار الللذي أبللرم في أوائللل 
ديسمبر في السويد على انسحاب دفعة 
أولللى من املقاتلن من موانئ احلديدة 
والصليف و رأس عيسى بهدف تسهيل 
إيللصللال املللسللاعللدات اإلنللسللانلليللة، لكّن 
تطبيقها تأجل مللرارا في السابق، بفعل 

انتهاكات حوثية متعددة.
وبعد محادثات في احلديدة استمّرت 
يومن أعلنت األمم املتحدة مساء األحد 
توّصل احلكومة واحلوثين إلى اّتفاق 
بشأن املرحلة األولى من انسحاب القوات، 

واّتفاق مبدئي بشأن املرحلة الثانية.
وقد جرت املفاوضات برعاية اجلنرال 

الدمناركي املتقاعد مايكل #لوليسغارد 
رئيس اللجنة املكّلفة مبراقبة تنفيذ 
اتفاق االنسحاب ووقف إطاق النار في 
احلديدة باليمن، والتي تضّم ممثلن عن 

احلكومة واحلوثين.
وجلللاء فللي بلليللان األمم املللتللحللدة أنه 
»بللعللد مناقشات مللطللّولللة، لكن بناءة 
سّهلها رئيس جلنة مراقبة تنفيذ اتفاق 
االنسحاب، توّصل الطرفان إلى اّتفاق 
بشأن املرحلة األولللى إلعللادة االنتشار 

املتبادل للقوات«.
وتابع البيان األممي أن الطرفن حققا 
»تقّدما مهما في ما يتعلّق بإعادة انتشار 
القوات« لكن أي موعد لم يحدد لبدء نزع 

الساح.
كما أوضحت األمم املتحدة في بيانها 
أن »الطرفن اّتفقا أيضا، بشكل مبدئي، 
على املرحلة الثانية من إعادة االنتشار 
املللتللبللادل، بللانللتللظللار إجللللراء مللزيللد من 

املشاورات مع قيادتيهما«.
وتللأمللل األمم املتحدة فللي أن يتيح 
خفض التصعيد في احلللديللدة وصول 
مللسللاعللدات غللذائلليللة وطللبلليللة ملاين 

اليمنين.
ومللن املللقللرر عقد جولة جللديللدة من 
املفاوضات في غضون أسبوع إلجناز 
تفاصيل املللرحلللللة الثانية مللن إعللادة 

االنتشار، بحسب بيان األمم املتحدة.
يذكر أن غالبية املساعدات واملللواد 
الغذائية إلى اليمن، تدخل عبر ميناء 
احلديدة وهو يشّكل شريان حياة ملاين 

اليمنين.
إلللى ذلللك، يشار إلللى أنلله مللن املقرر 
أن يعقد مجلس األمللن الثاثاء جلسة 
لاستماع إلللى تقرير مبعوث األمم 

املّتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس
ميدانيا، أعلن اجليش اليمني املدعوم 
من حتالف عسكري عربي، يوم األحد، 
عن مقتل أكثر من 20 مسلحا من جماعة 
أنصار الله »احلوثين«، بغارات جوية 
على مواقع مبحافظة حجة شمال غربي 
اليمن. وقال موقع اجليش اليمني »26 
سبتمبر« إن »طيران التحالف شن عدة 
غللارات على جتمعات ملليشيا احلوثي 
فللي وادي مللور وبللاد ذو نحزة شرق 
العبيسة في مديرية ُكشر، أسفرت عن 
مصرع أكثر من عشرين عنصرا وجرح 

آخرين، وتدمير طقم عسكري وعربة«.
وأضللاف أن »الللغللارات تزامنت مع 
صد مقاومة بني ريبان بقيادة الشيخ 
علي بن يحيى ريبان، هجوما عنيفا 
ملليشيا احلوثي على منطقة درب املرو 
في مديرية كشر، وتكبيدها خسائر 

فادحة في األرواح والعتاد«.

16 فلسطينيًا في الضفة الغربية االحتالل يعتقل 

اإلسرائيلية االنتخابات  في  بالتدخل  اتهامها  ترفض  الفلسطينية  الرئاسة 
  جلللدد املللتللحللدث الللرسللمللي بللاسللم الللرئللاسللة 
الفلسطينية نبيل أبللو رديللنللة، موقف الرئاسة 
الثابت من رفللض التدخل في الشؤون الداخلية 

اإلسرائيلية، خاصة ما يتعلق باالنتخابات.
وقال أبو ردينة، في بيان صحافي، مساء األحد، 
بحسب ما أوردت وكالة األنباء الفلسطينية )وفا(: 
»ترفض الرئاسة رفضا كاما تصريحات رئيس 

جلنة الكنيست اإلسرائيلي، والتي حاول من خالها 
الزج باسم السيد الرئيس محمود عباس باتهامه 

بالتدخل في االنتخابات اإلسرائيلية«.
من جهة أخللرى، اعتقل اجليش اإلسرائيلي 16 
فلسطينيا في الضفة الغربية خال ساعات الليلة 

قبل املاضية.
وقال اجليش اإلسرائيلي في بيان، أنه مت اعتقال 

الفلسطينين بشبهة أعمال شعبية.
واضاف« متت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات 

األمن«.
وعادة ما تتم اإلعتقاالت من املنازل الفلسطينية 

خال ساعات ما بعد منتصف الليل.
ووفللللق إحللصللائلليللات رسللملليللة صللللدرت عن 
هيئة شللؤون األسلللرى) تابعة ملنظمة التحرير 

الفلسطينية( فقد وصل عدد املعتقلن الفلسطينين 
ل 6000 معتقل بينهم 270 طفا و52 معتقلة و6 
نواب باملجلس التشريعي الفلسطيني )البرملان( 
و430 معتقا إداريا )معتقلون با تهمة( و1800 

مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.
وينفذ اجليش اإلسرائيلي حمات اعتقال ليلية 

في الضفة الغربية.

ميناء احلديدة

ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان مع قائد اجليش الباكستاني

اجلبير : عالقاتنا العسكرية مع إسالم آباد قوية وواعدة

دوالر مليون   20 ال�  تخطت  اتفاقيات  باكستان..  في  زيارته  يواصل  السعودي  العهد  ولي 

7 دواعش في املوصل العراق: مقتل 
   

أعلن مصدر عسكري عراقي مقتل 7 من عناصر داعللش، واعتقال 
3 آخرين خال التصدي لهجوم شنه عناصر التنظيم غربي املوصل 

400كيلومترا، شمال بغداد.
وقال الرائد كرار علي  إن »القوات األمنية تصدت لهجوم شنه عناصر 
داعش مجددا في جبل شيخ إبراهيم داخل قضاء تلعفر، ومتكنت من قتل 7 

من املهاجمن واعتقال 3 آخرين«.
ولم يوضح إذا كان الهجوم تسبب في وقللوع إصابات في صفوف 

القوات.
وكانت القوات األمنية العراقية أطلقت حديثا عملية لتطهير جبل 

الشيخ إبراهيم، ضمن عملية أمنية موسعة داخل قضاء تلعفر.

سورية: العشرات من »داعش« يستسلمون ل� »قسد«

ن����دع����م  ل��������ن  واش�������ن�������ط�������ن:   
»سورية الدميقراطية« إذا 
حتالفت مع األسد أو روسيا

قال جنرال أميركي كبير إن الواليات املتحدة ستضطر لوقف مساعداتها 
العسكرية لقوات سورية الدميقراطية التي يقودها األكراد والتي تقاتل 

داعش، إذا حتالف مقاتلوها مع الرئيس السوري بشار األسد أو روسيا.
وتسلط تصريحات اللفتنانت جنرال بول الكاميرا، قائد قوات التحالف 
بقيادة الواليات املتحدة التي تقاتل داعش في العراق وسورية، الضوء 
على القرارات الصعبة التي تواجه قوات سورية الدميقراطية مع استعداد 

واشنطن لسحب قواتها من سورية.
وسعى قادة أكللراد سوريون إلى إجللراء محادثات مع حكومة األسد 
حلماية منطقتهم التي تتمتع بحكم ذاتي بعد انسحاب القوات األميركية 
الداعمة لهم. ويخشى األكراد التعرض لهجوم من تركيا املجاورة التي 

هددت بسحق وحدات حماية الشعب الكردية.
وال متيز احلكومة التركية بن الوحدات وحزب العمال الكردستاني 

الذي يشن متردا داخل تركيا.
لكن الكاميرا حذر من أن القانون األميركي مينع التعاون مع روسيا 
وقللوات األسللد أيضا. وقللال القائد العسكري األميركي: »سنستمر في 
تدريبهم وتسليحهم إذا بقوا شركاء لنا« مشيدا بانتصاراتهم الصعبة ضد 
داعش. ال لكن عندما سئل عما إذا كان الدعم سيستمر إذا حتالفوا مع األسد 
قال الكاميرا »ال«. وأضاف قائا ملجموعة صغيرة من الصحافين »حينها 
ستنقطع هذه العاقة، ألنهم سيعودون إلى النظام الذي ال نرتبط معه 

بعاقة، أو الروس...إذا حدث ذلك لن نبقى شركاء معهم بعدها«.
ميدانيا، استسلم العشرات من عناصر داعش األتراك واألوروبن في 
سورية، لقوات سورية الدميقراطية، في الوقت الذي لم يعد التنظيم 

اإلرهابي يسيطر فيه سوى على مساحة 600 متر مربع.
وأفللاد قائد قللوات سورية الدميقراطية، دمهات سركانية لوكالة 
سبوتنيك الروسية، بللأن العديد من املقاتلن األتلللراك واألوروبلليللن 
استسلموا في منطقة باغوز السورية، وفق ما ذكرته صحيفة زمان 
التركية. وذكللر املرصد السوري حلقوق االنللسللان، ومركزه لندن، أن 
اليومن املاضين شهدا تسليم املللئللات مللن عناصر ميليشيا داعللش 
وغالبيتهم من األجانب أنفسهم إلى قوات سورية الدميقراطية في باغوز، 

لكن مسؤولي قوات سورية الدميقراطية لم يؤكدوا هذا األمر.
وأوضللح قائد القوات السورية الدميقراطية، شيا فللرات، أن قواته 

حاصرت تنظيم داعش اإلرهابي في مساحة 600-700 مترا مربعا.


