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صائب عريقات في وضع صحي »حرج«
أفاد املستشفى الذي ُيعالج به كبير املفاوضني الفلسطينيني، 

صائب عريقات، أمس االثنني، بأن وضعه الصحي “حرج”.
وأعلن مستشفى “هداسا عني كارم” اإلسرائيلي في القدس 
تدهور صحة أمني سر منظمة التحرير الفلسطينية الذي أصيب 

مؤخرا بفيروس كورونا، واصفا حالته بأنها “حرجة”.
وقال املستشفى في بيان: “قضى السيد عريقات ليلة هادئة، 
ولكن طرأ هذا الصباح تدهور في حالته يصنف بأنه حرج، سبب 

ضيق تنفس”. وأضاف أنه “مت إنعاشه وتنوميه”.
وأضاف بيان املستشفى: “يشكل عالج عريقات حتديا كبيرا، 
خاصة أنه خضع لزراعة رئة تؤثر على جهاز املناعة، ولديه 

عدوى بكتيرية باإلضافة إلى فيروس كورونا”.
وكانت مصادر “العربية” أفادت أمس بأن عريقات ُنقل في 
سيارة إسعاف، األح��د، من منزله في الضفة الغربية إلى أحد 
املستشفيات اإلسرائيلية لتلقي العالج من فيروس كورونا. 

وأف��ادت املصادر بأن عريقات مت نقله إلى مستشفى هداسا في 
إسرائيل. وأكدت دائرة شؤون املفاوضات أنه مت نقل عريقات 
إلى أحد مستشفيات تل أبيب للعالج من كوفيد19-، بسبب 

مشاكل في جهازه التنفسي.
وق��ال شقيقه صابر عريقات لوكالة “فرانس برس” إن 
حالة شقيقه “ليست جيدة ويعاني ضعفا عاما ونقصا في 

األكسجني”. وأكد نقله إلى مستشفى داخل إسرائيل.
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انتشار عسكري تركي جنوبي إدلب

انفجار ضخم يستهدف مناطق ميليشيات إيران شرقي سورية
ذكرت مصادر للمعارضة السورية، أن رتال عسكريا 
تابعا للقوات التركية دخل إلى منطقة “بوتن – أردوغان” 

عبر معبر كفرلوسني احلدودي شمالي إدلب.
ورص��د امل��رص��د ال��س��وري حلقوق اإلن��س��ان أن الرتل 
العسكري اجته نحو منطقة جوزف بجبل الزاوية، حيث 

يرجح أن القوات التركية ستنتشر في املنطقة هناك.
من جانب آخ��ر، وصلت آليات تركية محملة مبعدات 
عسكرية وج��ن��ود إل��ى منطقة ك���دورة الواقعة بالقسم 
الشرقي من جبل الزاوية قرب طريق األوتوستراد بني 

حلب ودمشق.
وف��ي وق��ت س��اب��ق، ذك��ر امل��رص��د ال��س��وري أن القوات 
التركية املتمركزة في نقطة “مورك” اخلاضعة لسيطرة 
القوات احلكومية بريف حماة الشمالي، ب��دأت بتفكيك 
معداتها وتوضيب أمتعتها متهيداً لالنسحاب من النقطة، 
التي تعد أكبر نقطة عسكرية لها في ريف حماة الشمالي، 

والتي تتواجد فيها منذ نحو عامني و4 أشهر.
وتأتي العملية رغم تصريحات تركية متكررة من قبل 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان بضرورة انسحاب 
ال��ق��وات احلكومية م��ن جميع امل��ن��اط��ق ال��ت��ي سيطرت 
عليها منذ أبريل عام 2019، متوعداً بطردهم منها حال 
عدم انسحابهم. قال املرصد السوري حلقوق اإلنسان، 
إن انفجار ضخما دوى، في مناطق وج��ود “املليشيات 
اإليرانية”، في بلدة الصاحلية بريف دير الزور الشرقي، 
شمالي سوريا. وبحسب املرصد ال��س��وري، ف��إن أعمدة 
الدخان شوهدت وهي تتصاعد في املنطقة، لكن أسباب هذا 
االنفجار لم تعرف بعد. وكان املرصد قد وثق، في السابع 

من أكتوبر اجلاري، مقتل اثنني من مقاتلي “لواء العباس” 
التابع للحرس الثوري االيراني، من جراء انفجار لغمني 
اثنني مبجموعة من اللواء ضمن بادية امليادين بريف 
دي��ر ال��زور الشرقي، إضافة إل��ى إصابة نحو 7 مقاتلني 
باالنفجارين أيضاً. وكّثفت إسرائيل في األعوام األخيرة 
وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع 
للجيش ال��س��وري وأه��داف��ا إيرانية وأخ��رى حل��زب الله 

اللبناني، وذلك لوقف محاوالت طهران الرامية لترسيخ 
وجودها العسكري في سوريا، األمر الذي سيسّهل على 
إي��ران إرس��ال أسلحة متطورة إل��ى ح��زب الله. وأحصى 
املرصد في 3 سبتمبر مقتل 16 مسلحا عراقيا موالني إليران 
ج��راء ضربات رّج��ح أنها اسرائيلية، كما قتل 6 مقاتلني 
موالني إليران، جّراء غارات مماثلة في ريف البوكمال في 

28 يونيو.

5 مقابر جماعية  الهيئة العامة للبحث عن املفقودين تكتشف 

5+5 الليبية برعاية أممية في جنيف انطالق محادثات 
ب��دأ اللجنة العسكرية املشكلة من قبل 
خمسة م��س��ؤول��ني ع��س��ك��ري��ني م��ن طرفي 
الصراع في ليبيا، أمس  االثنني، جولة جديدة 
من محادثاتها املباشرة في مدينة جنيف 
السويسرية، بعد أسبوعني على اجتماعها 
مبصر، وسط آمال بأن متهد هذه املفاوضات 
املباشرة الطريق للتوصل إل��ى وق��ف دائم 
إلطالق النار وتقود إلى تسوية شاملة إلنهاء 

الصراع والتفّكك داخل البالد.
وأعلنت األمم املتحدة انطالق املباحثات 
بحضور ومشاركة املمثلة اخلاصة لألمني 
ال��ع��ام ل��ألمم املتحدة ورئيسة بعثة األمم 
املتحدة للدعم ف��ي ليبيا باإلنابة السيدة 

ستيفاني وليامز.
وأوضحت في بيان أن “عمل هذه اللجنة، 
أي املسار األمني، يشّكل أحد املسارات الثالثة 
التي تعمل عليها البعثة إلى جانب املسارين 
االقتصادي والسياسي، والتي انبثقت عن 
مؤمتر برلني 2020 ح��ول ليبيا وتبناها 
مجلس األم��ن عبر ق���راره 2510 )2020( 
وال��ذي دعا الطرفني إلى التوصل الى اتفاق 

لوقف دائم إلطالق النار”.
ورأت أن “ما مييز هذه اجلولة هو انطالقها 
باجتماع تقابلي مباشر بني وف��دي طرفي 
النزاع في ليبيا. وقد استهل االجتماع بعزف 
النشيد الوطني الليبي تلته كلمات افتتاحية 
لكل من املمثلة اخلاصة لألمني العام باإلنابة 

ورئيسي الوفدين”.
وأوض��ح��ت أن مباحثات ه��ذه اجلولة 
تستمر حتى 14 أكتوبر اجل���اري، وتأمل 
بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا ان يتوصل 
ال��وف��دان إل��ى حلحلة كافة املسائل العالقة 
بغية الوصول إلى وقف تام ودائ��م إلطالق 

النار في عموم أنحاء ليبيا.
وثّمنت األمم املتحدة “قيادتي الطرفني 

على تسهيلهم انعقاد هذه اجلولة”.
وفي بيان سابق، كانت البعثة األممية إلى 

ليبيا قد قالت إن محادثات الوفدين اللذين 
ميثالن اجليش الليبي وحكومة الوفاق 
)5+5(، ستتركز على امل���داوالت السابقة 
والتوصيات التي خرج بها االجتماع الذي 
انعقد في الغردقة في الفترة من 28 إلى 30 

سبتمبر املاضي.

وأب��رز ما مت االت��ف��اق عليه في الغردقة 
ه��و “اإلسراع بعقد اج��ت��م��اع��ات اللجنة 
العسكرية املشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة، 
واإلف��راج الفوري عن كل من هو محتجز من 
دون أي ش��روط أو قيود، واتخاذ التدابير 
العاجلة لتبادل احملتجزين بسبب العمليات 

العسكرية، وذلك قبل نهاية أكتوبر املقبل”.
وات��ف��ق ال��ط��رف��ان أي��ض��ا ع��ل��ى “إيقاف 
حمالت التصعيد اإلعالمي وخطاب الكراهية 
واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ 
العنف واإلرهاب، واإلسراع في فتح خطوط 
املواصالت اجلوية والبرية مبا يضمن حرية 

التنقل للمواطنني بني كافة املدن الليبية”.
ولكن مصادر عسكرية من اجليش الليبي 
كشفت ل�”العربية.نت”، أن اجتماع جنيف، 
سيناقش كذلك تثبيت وق��ف إط��الق النار 
بني الطرفني، ووضع خطة مشتركة لتفكيك 
املجموعات املسلحة في مختلف أنحاء البالد 

والتفاهم ح��ول منطقتي س��رت واجلفرة 
وإبقائها منطقة منزوعة السالح ومساحة 
آمنة، إضافة إلى امللف األكبر ال��ذي لم يتم 
حلحلته في االجتماعات السابقة، ويتعلق 
بإخراج املرتزقة والقوات األجنبية املوجودة 
في ليبيا، وهو أحد أبرز شروط اجليش قبل 

الوصول إلى توافق أمني شامل.
وأعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف 
عن املفقودين التابعة للحكومة الليبية، عن 
اكتشاف 5 مقابر جماعية مبدينة ترهونة 

جنوبي العاصمة طرابلس.
وأش���ار ال��ن��اط��ق ب��اس��م الهيئة العامة 
للبحث وال��ت��ع��رف ع��ن امل��ف��ق��ودي��ن، عبد 
العزيز اجلعفري، في حديث له مع وكالة 
“األناضول”، إل��ى أن ف��رق البحث متكنت 
، من اكتشاف خمس مقابر جماعية، ومت 
العمل عليها، مؤكدا أن عدد اجلثث التي مت 
استخراجها من املقابر املكتشفة بلغ 12، 

وهي تعود لرجال.
وبلغ إجمالي عدد اجلثث التي مت انتشالها 
منذ شهر يونيو إلى اليوم 86، من بينها جثث 

تعود ألطفال ونساء، وفقا للجعفري.
وأك��د اجلعفري على استمرار عمليات 
البحث ف��ي مدينة ت��ره��ون��ة، “خصوصا 
ف��ي م��ش��روع ال��راب��ط، حيث وج���دت أغلب 
املقابر اجلماعية، وامل��ش��روع ع��ب��ارة عن 
أرض زراعية كانت حتت سيطرة مليشيا 
اجلنرال االنقالبي خليفة حفتر”، حسب كالم 

اجلعفري.
وطالب عضو املجلس الرئاسي حلكومة 
الوفاق الوطني، محمد عماري زاي��د، عبر 
منشور ن��ش��ره على صفحته الشخصية 
في “فيسبوك”، حكومة ال��وف��اق الوطني 
ومكتب النائب العام، بزيادة اجلهد والعمل 
ف��ي توثيق ه��ذه اجل��رائ��م، و”اتخاذ كافة 
اإلجراءات القانونية ملعاقبة القتلة اجلناة، 
إحقاقا للحق، وحتى يكونوا عبرة لغيرهم”. 

اجتماع سابق للقيادات الليبية

هجوم موسع من اجليش اليمني 
على مواقع احلوثيني في »الضالع«

ش��ن اجل��ي��ش اليمني، م��س��ن��ودا باملقاومة 
الشعبية، ه��ج��وم��اً واس��ع��اً اس��ت��ه��دف مواقع 
تتمركز فيها ميليشيات احلوثي في مديرية دمت 
مبحافظة الضالع، وأسفر الهجوم عن خسائر 

بشرية ومادية في صفوف امليليشيات.
وقال مصدر عسكري ميداني إن اجليش هاجم 
مواقع املليشيات في منطقة محقن واملضراب 
وال��ع��رف��اف وص���واًل إل��ى اخل��ط ال��ع��ام جنوب 
مديرية دم��ت ومنطقة س��ُون وال��رح��ب��ة غرب 

مريس.

وأضاف أن املعارك أسفرت عن سقوط عشرات 
القتلى واجل��رح��ى م��ن عناصر امليليشيات، 
ومت��ك��ن��ت ع��ن��اص��ر اجل��ي��ش م��ن ت��دم��ي��ر عربة 
وعدد من األطقم القتالية التابعة للمليشيات، 
واس��ت��ع��ادة ك��م��ي��ات م��ن األس��ل��ح��ة وال��ذخ��ائ��ر 
املتنوعة. وفي السياق ذاته، استهدفت مدفعية 
اجليش اليمني مواقع تتمركز فيها ميليشيات 
احلوثي في منطقة جند القرين وجبل التهامي، 
وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر 

املليشيات وتدمير عدد من املعدات القتالية.

مدمرة أميركية ترسو في ميناء اجلزائر
أعلنت الواليات املتحدة، أمس االثنني، أن املدمرة 
األميركية “روزفلت” رست في ميناء العاصمة 
اجل��زائ��ري��ة بعدما أمت��ت مهمة ف��ي م��ي��اه البحر 
املتوسط. وقالت السفارة األميركية لدى اجلزائر 
في بيان إن املدمرة “يو إس إس روزفلت” احلاملة 
للصواريخ تزور ميناء اجلزائر العاصمة األحد، 
بعد استكمال دورية مع شركاء منظمة حلف شمال 

األطلسي في املنطقة،
ونقلت السفارة عن األدميرال مايكل بايز مدير 
القيادة البحرية للقوات البحرية األميركية في 
أوروبا وأفريقيا قوله”تلعب اجلزائر دوًرا مركزًيا 

في أمن البحر املتوسط.
وتابع بايز: “نتطلع إلى تعزيز عالقاتنا في 
امل��ج��ال البحري م��ع اجل��زائ��ر لتعزيز مصاحلنا 
املشتركة ف��ي مكافحة األن��ش��ط��ة اخلبيثة على 

الساحل اإلفريقي للبحر املتوسط”.

م��ن جهته، ق��ال ال��ق��ائ��م ب��األع��م��ال بالسفارة 
األميركية في اجلزائر غوتام رانا: “ تتسم الشراكة 
األمريكية اجلزائرية باالحترام املتبادل والعميق”.

وتابع: “يعمل اجلانبان مًعا للتعلم من بعضهما 
البعض، ونتعاون مًعا بشكل وثيق لتشجيع 

االستقرار واالزدهار في املنطقة”.
وكان وزير الدفاع األميركي، مارك إسبر، اختتم 
في مطلع أكتوبر اجل��اري، زي��ارة هي األول��ى من 

نوعها ملسؤول رفيع في البنتاغون منذ 15 عاما.
وخالل الزيارة، أجرى إسبر محادثات مع كبار 
املسؤولني اجلزائريني وعلى رأسهم، الرئيس عبد 
املجيد تبون، وتركزت املباحثات على الشأن األمني 

في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل.
كما عبر عن دعمه لتوسيع العالقات العسكرية 
بني البلدين، مبينا الدور الريادي الثابت للجزائر 

في مجال االٕمن االٕقليمي.

االحتالل: املفاوضات مع الفلسطينيني 
يجب أال تكون شرطًا للتطبيع

قال مسؤول أمني إسرائيلي بارز، إن املفاوضات 
مع الفلسطينيني، يجب أال تكون شرطا الستمرار دول 

عربية، بتطبيع عالقاتها مع إسرائيل.
وقال رئيس جهاز املخابرات اإلسرائيلي “املوساد” 
يوسي كوهني لهيئة البث اإلسرائيلية، أمس  اإلثنني، 
إن “املفاوضات مع الفلسطينيني يجب أال يشكل 
شرطا أو عائقا أمام االستمرار في االتصاالت للتطبيع 
مع دول املنطقة”. وكانت وسائل إعالم إسرائيلية 
قد قالت خالل األشهر املاضية، إن كوهني هو املكلف 
من قبل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو، 

باالتصال السري مع زعماء بالدول العربية.
ووّقعت إسرائيل في األسابيع األخيرة، اتفاقيتني 
لتطبيع العالقات مع اإلم���ارات والبحرين. ولكن 
كوهني أشار إلى أن حكومته تأمل التوقيع على املزيد 

من االتفاقيات مع دول عربية أخرى.
وق��ال كوهني “تأمل إسرائيل في أن ُتقيم دول 

أخ��رى عالقات رسمية معها، نحن على اتصال مع 
دول عديدة في املنطقة وخارجها في الشرق األوسط 

وإفريقيا”.
واعتبر كوهني “أن االتفاقيات مع دول اخلليج، 
متنحنا عمقا استراتيجيا هاما، ضد محور الشر 
الذي تديره إيران”. وتوصلت اإلم��ارات وإسرائيل 
في 13 أغسطس املاضي، إلى اتفاق لتطبيع العالقات 
بينهما مت التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر املاضي في 
واشنطن. وقعت إسرائيل والبحرين، إعالنا مشتركا 

إلقامة عالقات دبلوماسية بني البلدين.
وقوبلت االتفاقيتان بتنديد فلسطيني واسع، حيث 
اعتبرتهما الفصائل والقيادة الفلسطينية، “خيانة” 
من اإلم���ارات والبحرين وطعنة في ظهر الشعب 
الفلسطيني. وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع 
للعالقات بني إسرائيل وال��دول العربية، قبل إنهاء 

االحتالل اإلسرائيلي لألراضي احملتلة عام 1967.

انفجار مبناطق ميليشيات إيران

العراق: توقيف مسؤول اغتياالت واختطاف بـ »داعش« في ديالى
أعلن جهاز االستخبارات العراقي، 
أمس اإلثنني، توقيف قيادي في تنظيم 
“داعش” اإلرهابي، مسؤول عن عمليات 
اغ��ت��ي��ال واخ��ت��ط��اف مبحافظة ديالى 

شرقي البالد.
وق����ال اجل��ه��از )م��رت��ب��ط ب��رئ��اس��ة 
ال��وزراء( في بيان، إنه “متكن من إلقاء 
القبض على قيادي بداعش، في ناحية 
العظيم باحملافظة، استنادا إلى اعترافات 

إرهابيني ألقي القبض عليهم سابقا”.
وأض��اف البيان، أن “املقبوض عليه 
عسكري ما يسمى قاطع العظيم واملكنى 
)أبو طه البكري(، واملسؤول عن عمليات 
خطف واغتياالت، طالت القوات األمنية 

واملواطنني عام 2017”.
وأوضح أنه “مطلوب بتهمة اإلرهاب 
النتمائه لعصابات داع��ش اإلرهابية، 
واعترف من خالل التحقيقات األولية 
معه مبسؤوليته عن تنفيذ عدة عمليات 

إرهابية من خطف واغتياالت”.
وم��ن��ذ مطلع ال��ع��ام احل��ال��ي، كثفت 
ال��ق��وات العراقية عمليات التمشيط 
وامل��داه��م��ة مل��الح��ق��ة ف��ل��ول “داعش” 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ت��زاي��د وت��ي��رة هجمات 
مسلحني يشتبه بأنهم من التنظيم، ال 
سيما في “مثلث املوت” بني محافظات 
كركوك وصالح الدين )شمال( وديالى 

)شرق(.
وأع��ل��ن ال��ع��راق ع��ام 2017 حتقيق 
النصر على “داعش” باستعادة كامل 

أراض��ي��ه، التي كانت تقدر بنحو ثلث 
مساحة البالد اجتاحها التنظيم صيف 

.2014

إال أن التنظيم اإلرهابي ال يزال يحتفظ 
بخاليا نائمة في مناطق واسعة بالعراق 

ويشن هجمات بني فترات متباينة.

عناصر من اجليش العراقي


