
 ق��ال ول��ي العهد السعودي األمير محمد 
بن سلمان إن اإلره���اب مصدر قلق مشترك 
مع الهند وأب��دى استعداد بالده للتعاون مع 

نيودلهي في مجال االستخبارات.
وأض���اف ف��ي م��ؤمت��ر صحفي م��ع رئيس 
ال��وزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي 
أن السعودية مستعدة للتعاون السياسي 

مع الهند.
وق��ال ول��ي العهد ”كل من بلدينا يجابه 
حتديات متشابهة أولها التطرف واإلره��اب 
وأمن احمليط الهندي، نؤكد للهند أننا جاهزون 
للعمل س��واء ف��ي امل��ج��ال االستخباراتي أو 

السياسي“.
تأتي زي��ارة األمير محمد للهند بعد أيام 
من هجوم شنه متشددون في منطقة كشمير 
املتنازع عليها وأسفر عن مقتل 40 من قوات 
األمن الهندية وأعلنت جماعة متشددة تتمركز 

في باكستان مسؤوليتها عنه.
وخالل املؤمتر قال مودي إن الهند اتفقت 
مع السعودية على تعزيز التعاون في مكافحة 

اإلرهاب واألمن البحري والسيبراني.
وأقيمت مراسم استقبال رسمية لولي العهد 
السعودي في القصر الرئاسي في نيودلهي في 

وقت سابق يوم األربعاء.
ووصل االمير محمد بن سلمان الى نيودلهي 

مساء الثالثاء حيث كان في استقباله رئيس 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي في املطار.

وتشكل الهند احملطة الثانية من جولته في 
آسيا بعد زيارته باكستان االحد واالثنني، كما 

ينتظر ان يزور الصني اخلميس واجلمعة.
وقال محمد بن سلمان لصحافيني في ختام 
حفل االستقبال البروتوكولي ف��ي القصر 
الرئاسي انه بامكان السعودية والهند القيام 

بأمور جيدة معا.
وأكد حرصه على احلفاظ على هذه العالقة 

وتعزيزها مبا فيه خير البلدين.
وستشكل زي���ارة الهند مناسبة لبحث 
ال��ع��الق��ات االق��ت��ص��ادي��ة ب���ني ال��س��ع��ودي��ة 
ونيودلهي. وحاليا، ت��زود السعودية الهند 
بنحو %20 من احتياجاتها من النفط اخلام 
وترغب في استبعاد خصمها اللدود إي��ران 

كمصدر نفط للهند.
وف��ي مرحلة من امل��راح��ل، جت��اوزت إي��ران 
السعودية العام املاضي في كميات النفط التي 
حتصل عليها الهند من املصدرين، إال أن إعادة 
فرض العقوبات األميركية على طهران يلحق 

بقطاع النفط اإليراني اضرارا كبيرة.
كما سعى مودي في السنوات األخيرة الى 
استقطاب االستثمارات السعودية ملشاريع 

البنى التحتية الرئيسية.

وتأتي جولة محمد بن سلمان في املنطقة 
على خلفية أزم��ة بني الهند وباكستان بعد 
االعتداء االنتحاري في كشمير الهندية الذي 
اسفر عن مقتل 41 من عناصر االمن الهندية 

األسبوع املاضي.
واالث��ن��ني، ص��رح وزي��ر الدولة السعودي 

للشؤون اخلارجية عادل اجلبير خالل زيارة 
باكستان »ه��دف��ن��ا يتمثل مب��ح��اول��ة خفض 
تصعيد التوتر بني البلدين اجلارين والبحث 

عن مسار حلل هذه اخلالفات سلميا«.
وبحضور ولي العهد السعودي ورئيس 
وزراء الهند وقعت 5 اتفاقيات وم��ذك��رات 

تفاهم ثنائية بني اجلانبني، وهي برنامج عمل 
إطاري للتعاون بني الهيئة العامة لالستثمار 
السعودية واستثمار الهند، ومذكرة تفاهم 
في مجال اإلسكان بني البلدين، ومذكرة تفاهم 
للتعاون في مجال السياحة بني الهيئة العامة 
للسياحة والتراث الوطني ووزارة السياحة 

الهندية، ومذكرة تفاهم في مجال االستثمار 
في الصندوق الوطني لالستثمار والبنية 
التحتية الهندي بني حكومتي البلدين، ومذكرة 
تفاهم بني البلدين للتعاون في مجال البث بني 
هيئة اإلذاعة والتلفزيون السعودية، وبراسار 

بهاراتي نيودلهي الهند.
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»التعاون اإلسالمي« تدين اقتحام »األقصى« وحتذر من تبعات خطيرة
أدان��ت منظمة التعاون اإلس��الم��ي، »اقتحام املسجد 
األقصى واالع��ت��داء الوحشى« على مصلني فيه من قبل 

قوات االحتالل، محذرة من »تبعات خطيرة« جراء ذلك.
وقالت املنظمة، في بيان، إنها »تدين اقتحام قوات 
االحتالل للمسجد األقصى املبارك، واإلق��دام على إغالق 

باب الرحمة، واالعتداء بوحشية على املصلني املتواجدين 
في باحاته«.

وأض��اف��ت املنظمة أن ه��ذا »اس��ت��ف��زاز ملشاعر األم��ة 
اإلسالمية، وانتهاٍك صارٍخ للقرارات واملواثيق الدولية«.

وأكدت املنظمة مجددا على أن »املسجد األقصى املبارك 

هو مكان عبادة خاص باملسلمني وحدهم«.
وقالت إنها »حتمل االحتالل، املسؤولية الكاملة عن 
تبعات استمرار ه��ذه االع��ت��داءات املتكررة التي تغذي 
ال��ص��راع الديني والتطرف وحالة ع��دم االستقرار في 

املنطقة«.
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28 شاحنة إغاثة امليليشيا تكرس التجويع وحتتجز 

ق�������رق�������اش: م������واق������ف احل���وث���ي���ن 
بخصوص احلديدة متناقضة 

قال وزير الدولة للشؤون اخلارجية اإلماراتي أنور قرقاش، إنه 
يجب أن تقابل الكلمات احلوثية باألفعال على إعادة االنتشار في 

احلديدة.
وقال قرقاش في تغريدة عبر توتير باللغة االجنليزية ”يجب أن 
تقابل الكلمات احلوثية باألفعال على إعادة االنتشار في احلديدة، في 
السابق جميع االلتزامات انقضت وال ينبغي أن يتكرر األمر. النجاح 

في التنفيذ سيؤدي إلى نتائج واعدة أكثر“. 
وكانت جماعة احلوثي اليمنية املتحالفة مع إي��ران واحلكومة 
اليمنية املدعومة من السعودية قد اتفقتا خالل محادثات جرت في 
ديسمبر كانون األول في السويد على سحب القوات بحلول السابع 
من يناير كانون الثاني مبوجب هدنة استهدفت احليلولة دون اندالع 
هجوم شامل على امليناء ومتهيد الطريق أم��ام مفاوضات إلنهاء 
احلرب املستمرة منذ أربعة أعوام. لكن االتفاق تعثر بسبب اخلالف 
على السيطرة على املدينة املطلة على البحر األحمر والتي متثل 
شريان احلياة للماليني الذين يواجهون خطر اجلوع. وبعد أسابيع 
من اجلهود الدبلوماسية قالت األمم املتحدة يوم األحد إن اجلانبني 

توصال إلى اتفاق بشأن تنفيذ املرحلة األولى من االنسحاب.
وقال مارتن جريفيث مبعوث األمم املتحدة إلى اليمن يوم الثالثاء: 
”مع بداية تنفيذ ذلك اجلزء من اتفاق احلديدة فإن لدينا اآلن الفرصة 
لالنتقال اآلن من الوعد ال��ذي صدر في السويد إلى األم��ل من أجل 

اليمن“.
من جهة أخرى، طالب وزير اإلدارة احمللية اليمنية عبدالرقيب 
فتح، املجتمع الدولي بالتدخل لإلفراج عن 28 شاحنة تابعة ملنظمة 
»يونسيف« حتتجزها ميليشيا احلوثي في محافظة إب منذ 12 يوما، 

وتطالب مببالغ مالية مقابل اإلفراج عنها.
وطالب رئيس اللجنة العليا لإلغاثة احلكومية في تصريح 
لصحيفة »عكاظ« السعودية منظمة الشؤون اإلنسانية في اليمن 
التابعة لألمم املتحدة، ومنظمة يونسيف باخلروج عن صمتهما 
وكشف العراقيل التي تصطنعها امليليشيا، ورفع كلفة الغذاء على 
املدنيني، الفتا إلى أن املعونات اإلغاثية من أموال املانحني السعودية، 

واإلمارات، والكويت.
من جانب آخر، انتقدت احلكومة اليمنية إحاطة وكيل األمني العام 
لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة الطارئة، مارك 
لوكوك، التي قدمها أمام مجلس األمن بخصوص الوضع اإلنساني 

في اليمن.
واستنكر وزي��ر اإلدارة احمللية رئيس اللجنة العليا لإلغاثة 
عبدالرقيب فتح، عدم إشارة لوكوك حلجم االنتهاكات التي تقوم بها 

ميليشيات احلوثي االنقالبية بحق املساعدات اإلغاثية.
وق��ال رئيس اللجنة العليا لإلغاثة، إن ميليشيات احلوثي 
االنقالبية قامت باحتجاز أكثر من 100 شاحنة إغاثية منذ وصول 
بعثة املراقبني األمميني إلى احلديدة، 5 من تلك الشاحنات محّملة 

بأدوية الكوليرا واملالريا.
كما أش��ار إلى احتجاز احلوثيني وفد برنامج األغذية العاملي 
في املدخل الشرقي حملافظة تعز ومنعه من الدخول إلى احملافظة 
لالطالع على األوضاع اإلنسانية فيها. أيضاً، استهدفت ميليشيات 

احلوثي مخازن املنظمات األممية أربع مرات بقذائف الهاون.
ودعا وزير اإلدارة احمللية املسؤولني األمميني إلى تسمية األشياء 
مبسمياتها، وحتديد اجلهة التي تقوم بعرقلة العمل اإلنساني ونهب 

املساعدات اإلغاثية.

22 فلسطينيًا في الضفة الغربية اعتقال 

عباس يجدد رفض تسلم أموال الضرائب 
الفلسطينية منقوصة

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه استالم أموال 
ضرائب الفلسطينيني إذا نقص منها شيء، وقال إنه لن يستلم 
أموال املقاصة التي حتصلها إسرائيل نيابة عن السلطة في صورة 
ضرائب عن البضائع التي تدخل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة 

مقابل عمولة %2، إذا خصمت منها أي مبالغ.
وأض���اف ف��ي تصريحات بثتها، اإلذاع���ة الرسمية »ص��وت 
فلسطني« في لقاء مع وفد من الكونغرس األميركي عن احلزب 
الدميقراطي وأعضاء في مجموعة »جي ستريت«: »نرفض استالم 

كل املقاصة. ال نريدها، ال نريد املقاصة كلها، خليها عندهم«.
وأضاف الرئيس الفلسطيني »أنا سأذهب إلى كل املؤسسات 

الدولية الشتكي إسرائيل لعل العالم يسمعني«.
وتشير البيانات املالية عن أموال املقاصة إلى أنها تغطي 80% 
من رواتب موظفي السلطة، وبالتالي فإن غياب هذه األموال يعني 
عجز السلطة عن الوفاء بالتزاماتها املالية. وقال مجلس الوزراء 
األمني لالحتالل، يوم األحد، إن »إسرائيل ستخصم نحو %5 من 
قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها 
للناشطني الفلسطينيني املعتقلني في سجون االحتالل« وذلك 
في أعقاب قانون مماثل أقرته الواليات املتحدة العام املاضي. 
ومبوجب اتفاقيات السالم املؤقتة جتمع إسرائيل الضرائب 
نيابة عن الفلسطينيني الذين يقدرون أن حجم املبالغ احلالية هو 
222 مليون دوالرا شهريا، وحتصل على عمولة %2 من قيمة 
املبلغ. ومع توقف املفاوضات منذ 2014 حتجب إسرائيل أحيانا 
ه��ذه األم��وال لالحتجاج أو الضغط. من جهة أخ��رى، صادقت 
البلدية االسرائيلية في القدس، على بناء 464 وحدة سكنية في 
مستوطنة »غيلو« املقامة على األراض��ي الفلسطينية جنوبي 
مدينة القدس الشرقية احملتلة.  وقالت صحيفة »إسرائيل اليوم«، 
في عددها الصادر أمس، إن جلنة التخطيط والبناء احمللية في 
البلدية، صادقت االثنني املاضي على بناء 4416 وحدة سكنية 
في مدينة القدس.  وأشارت إلى أن 464 وحدة استيطانية ستقام 
في مستوطنة »غيلو« في حني أن باقي الوحدات ستقام في القدس 

الغربية، بينها كريات يوفيل وكريات مناحيم. 
ولفتت ال��ى أن��ه سيتم أي��ض��ا توسيع املنطقة الصناعية 
»عطروت« املقامة على األراضي الفلسطينية احملتلة في شمالي 
مدينة القدس الشرقية، في السنوات القادمة من أجل »استيعاب 

عدد كبير من املكاتب لرجال األعمال وايجاد أماكم عمل«. 
ونقلت الصحيفة عن رئيس البلدية اإلسرائيلية موشيه ليون، 

قوله:« أخبار مثيرة بالنسبة لي ولألزواج الشابة في القدس«. 
وكانت اسرائيل قد صّعدت من نشاطها االستيطاني في مدينة 
القدس الشرقية احملتلة، خالل السنوات القليلة املاضية، بالتزامن 
مع تصعيد عمليات هدم املنازل الفلسطينية بداعي البناء غير 
املرخص. كما أعلن اجليش اإلسرائيلي، اعتقال 22 فلسطينيا في 

الضفة الغربية خالل ساعات الليلة املاضية.
وق��ال اجليش في بيان، إنه مت اعتقال الفلسطينيني بشبهة 

»الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية«، دون مزيد من التوضيح.
وأض��اف أن املعتقلني »متت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات 
األم��ن«. وع��ادة ما ينفذ اجليش االعتقاالت، عبر مداهمة منازل 

الفلسطينيني خالل ساعات ما بعد منتصف الليل.
وأش��ار اجليش أنه مت اعتقال 5 من الفلسطينيني، في مخيم 

»العّروب« لالجئني، التابع ملدينة اخلليل جنوبي الضفة الغربية.
وذك���ر أن جنديا إسرائيليا أص��ي��ب ب��ج��روح طفيفة خالل 
مواجهات اندلعت مع الفلسطينيني أثناء حملة االعتقاالت في 
»العروب«. ووفق إحصائيات رسمية عن هيئة شؤون األسرى 
)تابعة ملنظمة التحرير(، وصل عدد املعتقلني الفلسطينيني نحو 
6 آالف معتقل، بينهم 270 طفال و52 معتقلة و6 نواب برملان، 

و430 معتقال إداريا )بال تهمة( و1800 مريض.
كما أصيب 10 فلسطينيني برصاص ق��وات إسرائيلية بعد 
اقتحام مئات املستوطنني »مقام يوسف« في شرق نابلس بالضفة 
الغربية. ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية وفا، عن مصادر أمنية 
قولها إن عدة عربات جيب عسكرية اقتحمت املنطقة الشرقية 
من املدينة لتأمني دخول مئات املستوطنني للمقام، ما أدى إلى 
م��واج��ه��ات م��ع ش��ب��ان فلسطينيني، أس��ف��رت ع��ن إص��اب��ة اثنني 
بالرصاص املعدني املغلف باملطاط، أحدهما صحافي، ونقال 

ملستشفى رفيديا احلكومي للعالج.
وأش��ارت إل��ى إسعاف ثمانية آخرين إث��ر اختناقهم بالغاز 
املسيل للدموع. على صعيد آخر انتشرت ق��وات إسرائيلية في 
محيط املسجد األقصى وبواباته، وش��وارع وطرقات وأس��واق 
البلدة القدمية، منذ ساعات الصباح الباكر، بعد توتر شديد شهده 
األقصى الليلة املاضية. وقال محامي هيئة شؤون األسرى محمد 
محمود: »لم يصدر أي جديد عن الشبان والفتية الذين اعُتقلوا، 

وإذا كان سيعرضون على محكمة االحتالل أو اإلفراج عنهم«.
وأضاف أن »قوات االحتالل اعتقلت وأصابت أكثر من عشرين 
ُمصليا في اعتداء عليهم في منطقة باب الرحمة داخل األقصى 
الليلة املاضية«. وحسب وكالة وفا، جدد مستوطنون اقتحام 
املسجد االقصى من ب��اب املغاربة، في الوقت ال��ذي يسود فيه  
التوتر في املسجد، وسط دعوات من نشطاء مقدسيني للتوجه إلى 

املسجد املبارك واملشاركة في الصلوات في منطقة باب الرحمة.

الفروف: تشكيل اللجنة الدستورية السورية في مراحله األخيرة

»قسد«: نحاصر »داعش« لكننا جنهل مكان احتجاز  الرهائن
قال املتحدث باسم قوات سوريا الدميقراطية، 
مصطفى ب��ال��ي، إن��ه��م يجهلون م��ك��ان وج��ود 

املختطفني من قبل تنظيم داعش اإلرهابي.
قال بالي: »ال نعرف أيضاً مكان مقاتلي قوات 
س��وري��ا الدميقراطية ال��ذي��ن أس��ره��م التنظيم 

اجلهادي في االشتباكات«.
وأضاف »ال معلومات عن مصير أسرى قوات 
سوريا الدميقراطية، وكذلك السوريني واألجانب 
الذين اختطفهم التنظيم في مراحل مختلفة من 
سيطرته على األراض��ي السورية، وال نعرف 

حتى أعدادهم«.
واعتقل داع��ش آالف األش��خ��اص منذ أن بدأ 
احتالله ملناطق واسعة في سوريا والعراق في 
2014، مبا في ذلك نحو 3 آالف امرأة من أقلية 
األيزيدية الدينية، بعد اقتحام سنجار بالعراق 

في أغسطس)آب( 2014.
جدير بالذكر أن قوات سوريا الدميقراطية، 
حت��ال��ف مسلح ت��ق��وده امليليشيات الكردية 
املدعومة من التحالف الدولي بقيادة الواليات 
امل��ت��ح��دة، منحت مقاتلي داع���ش ي��وم اإلثنني 

املاضي مهلة يومني لالستسالم، وإذا رفضوا 
ستعاود مهاجمتهم في آخر معقل لهم في سوريا، 

في الباغوز على احلدود مع العراق.
من جهة أخرى، أكد وزير اخلارجية الروسي 
سيرغي الف���روف أن عملية تشكيل اللجنة 
ال��دس��ت��وري��ة ال��س��وري��ة ص���ارت ف��ي مراحلها 
األخ��ي��رة، مشيدا مبؤمتر سوتشي للتسوية 

السورية ومقرراته.
وقال الفروف، خالل مؤمتر مبناسبة السنوية 
األولى لرحيل املندوب الروسي الدائم لدى األمم 

املتحدة فيتالي تشوركني: »استنادا ملقررات 
مؤمتر سوتشي مت اآلن توفير ك��ل الظروف 
الالزمة لبدء العملية السياسية، وتشكيل اللجنة 
الدستورية مبشاركة ك��ل ال��ق��وى السياسية 

السورية، صار في مراحله النهائية«. 
وفي وقت سابق، أكدت اخلارجية الروسية أن 
تشكيلة اللجنة الدستورية السورية متفق عليها 
عمليا، إال أن األمم املتحدة أصرت على استبدال 
بعض األسماء في حصة املجتمع املدني في قوام 

اللجنة.

وزير الشؤون اخلارجية اإلماراتي أنور قرقاش

ولي العهد السعودي األمير محمد ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

أمس بدأها  نيودلهي  إلى  زيارة  خالل 

ولي العهد السعودي: اإلرهاب مصدر
 قلق مشترك مع الهند

وال���ه���ن���د امل���م���ل���ك���ة  ب����ن  ات����ف����اق����ي����ات   5 ت���وق���ي���ع 

مسؤول عراقي: نرفض أن تكون 
أراضينا منطلقًا لإلضرار باآلخرين

شدد مستشار األمن الوطني العراقي فالح الفياض، األربعاء، أن بالده 
ترفض أن تكون منطلقا لإلضرار باآلخرين، مجدداً تأكيده عدم وجود 

قوات أجنبية مقاتلة أو قواعد عسكرية لها في البالد.
وقال الفياض في كلمة له خالل »املؤمتر الدولي الرابع ملكافحة إعالم 
داعش وفكره« املنعقد في بغداد، »لن نقبل بوجود قواعد عسكرية أجنبية 

في العراق وال توجد قوات برية أجنبية على أراضينا«.
وأضاف أن »تواجد التحالف الدولي جاء بطلب من احلكومة وهي تعمل 

على التدريب والتعاون وتوفير املعلومات واالستشارة ».
وشدد الفياض الذي يرأس أيضا هيئة »احلشد الشعبي«، أن »العراق 
يرفض أن يكون منطلقا لإلضرار باآلخرين وهذا ما أكده رئيس الوزراء 
عادل عبد املهدي«. وتابع بالقول أن »العراق على استعداد للتعاون مع 
دول اجلوار واملنطقة ودول العالم في مجال األمن ومن أجل القضاء على 
داعش«. وانطلقت في العاصمة بغداد، األربعاء، فعاليات املؤمتر الدولي 

الرابع ملكافحة إعالم تنظيم »داعش« اإلرهابي وفكره مبشاركة 60 دولة.

اجلزائر: اجتماع معارضن بحثًا 
عن مرشح توافقي

عقدت شخصيات سياسية معارضة في اجلزائر، اجتماعاً، لالتفاق على 
تقدمي مرشح واحد ملواجهة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في االنتخابات 
الرئاسية املقبلة. وأعلن علي بن فليس، رئيس وزراء اجلزائر األسبق 
ورئيس ح��زب طالئع احل��ري��ات، عن توجيه دع��وة ألطياف املعارضة 
من أجل بحث فكرة املرشح التوافقي. وقال متحدث باسم بن فليس، إنه 

سيشارك في أي مبادرة ميكن أن ُتخرج اجلزائر من أزمتها احلالية.
وناقش االجتماع الضمانات التي سيقدمها مرشح املعارضة، مثل 

التعهد بالترشح لوالية واحدة فقط ضمانا لتداول السلطة.
وقد استبق الرئيس اجلزائري أي محاوالت للتظاهر بتوجيه دعوة 
للجزائريني بعدم االحتكام للشارع والعمل على تغليب مصلحة الوطن، 
وذل��ك وسط توقعات بتظاهرات احتجاجاً على إع��ادة ترشحه لوالية 

رئاسية خامسة.

اجليش الليبي: لم نحسم بعد 
قرار دخول طرابلس

   أكد املتحدث باسم اجليش الليبي العميد أحمد املسماري أن اخلطة 
العسكرية في جنوب البالد تسير بشكل جيد، وأن العملية تسير على 

مشارف مرزق وأم األرانب جنوبي مدينة سبها بنحو 240 كيلومتراً.
وأضاف املسماري، في تصريحات صحافية نقلها موقع »املتوسط« 
اإللكتروني، »أن القبائل الليبية ومنها الطوارق تدعم اجليش، وأن القوات 

دخلت حقل الشرارة دون قتال بفضل التعاون مع تلك القبائل«.
وعما ت��ردد عن قرب دخ��ول اجليش العاصمة طرابلس بعد حترير 

املنطقة اجلنوبية، قال املسماري: »لم نحسم بعد قرار دخول طرابلس«.
وأوض��ح املسماري »هناك وج��ود تنسيق مع دول اجل��وار الليبي 
بخصوص عملية اجلنوب«، مؤكداً انتهاء العمليات العسكرية بالكامل 

في سبها.
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