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اخلليجي التعاون  مجلس  دول  في  كورونا  من  باملئة   92.7 تعافي  يرصد  تقرير 
كشف مركز اإلحصاء اخلليجي، في تقرير رسمي له أمس 
االحد، أن نسبة حاالت التعافي من إجمالي اإلصابات املؤكدة 
بفيروس كورونا  كوفيد 19، في مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية، بلغت 92.7 باملئة حتى اآلن.
وتطرق التقرير إل��ى أن نسبة تعافي مصابي فيروس 
كورونا في اإلمارات بلغت 87.3 باملئة وفي البحرين %88.8، 

اما في السعودية فسجلت 94.0 باملئة وفي سلطنة ُعمان 
92.3 باملئة، ثم 97.5 باملئة في قطر ، أما الكويت فبلغت نسبة 

التعافي لديها 90.4 باملئة.
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أعلن املتحدث اإلع��ام��ي ملديرية الدفاع 
املدني مبنطقة جازان في السعودية العقيد 
محمد بن يحيى الغامدي، ، أن املديرية تلقت 
باغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته 
عناصر املليشيا احلوثية من داخل األراضي 
اليمنية جت��اه إح��دى القرى احل��دودي��ة في 

محافظة احلرث مبنطقة جازان.
وأضاف املتحدث أنه نتج عن سقوط هذا 
املقذوف تضرر واجهة أحد األعيان املدنية 
احملمي مبوجب القانون الدولي اإلنساني، 
وتضرر 3 مركبات مدنية، وإصابة 5 مدنيني 

بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا.
وأش��ار إل��ى أن��ه ج��رى نقل املصابني إلى 
املستشفى وحالتهم الصحية مستقرة، كما 
متت مباشرة تنفيذ اإلج��راءات املعتمدة في 

مثل هذه احلاالت.
وامليليشيات احل��وث��ي��ة، امل��دع��وم��ة من 
إيران، تواصل إطاق الصواريخ والطائرات 
املسيرة املفخخة ب��اجت��اه املناطق املدنية 
اآلهلة بالسكان جنوبي السعودية، لكن 
حتالف دع��م الشرعية في اليمن جنح في 

اعتراض وتدمير معظمها.
على اجل��ان��ب اآلخ���ر، اع��ت��رف��ت مليشيا 
احل��وث��ي مبقتل أرب��ع��ة ع��ش��ر ق��ي��ادي��اً من 
قياداتها امليدانية البارزة في جبهات القتال 
بنيران اجل��ي��ش الوطني اليمني وقبائل 
م��راد مبحافظة م��أرب. وأوض��ح��ت مصادر 

محلية أن املليشيات شيعت جثامينهم كل في 
منطقته حيث توزعوا على محافظات صنعاء 

وذمار وصعدة وحجة وعمران.
وأضافت املصادر أن قوات اجليش اليمني 
والقبائل مسنودة بالتحالف متكنت من 
حترير مناطق ع��دة ف��ي جبهات مديريات 
رحبة وجبل م��راد جنوب محافظة م��أرب. 
ون��ف��ذ حت��ال��ف دع���م ال��ش��رع��ي��ة ف��ي اليمن 
ضرباٍت جوية ضد عدد من املواقع التابعة 
مليليشيات احلوثي في جبهاٍت مختلفة، منها 
اجلوف وم��أرب، ما أسفر عن خسائر كبيرة 

للميليشيات.
تهريب أسلحة من إيران

وك��ش��ف وزي���ر اإلع����ام ال��ي��م��ن��ي معمر 
اإلرياني عن إلقاء القبض على خلية حوثية 
لتهريب األسلحة االي��ران��ي��ة، مشيرا إلى 
اعترافها بتلقي تدريبات في إيران وارتباطها 

باحلرس الثوري.
وأك��د اإلري��ان��ي ف��ي مجموعة تغريدات 
أن إل��ق��اء القبض على اخللية دل��ي��ل دام��غ 
على تورط إي��ران في إدارة عمليات تهريب 
األسلحة ودع��م املليشيات احلوثية لتنفيذ 

أجندتها في املنطقة.
كما أش��ار أن االعترافات تؤكد استغال 
ميليشيات احل��وث��ي امل��دع��وم��ة م��ن إي��ران 
التفاق السويد، واستخدامها موانئ احلديدة 
والصليف وراس عيسى كممر لتهريب 

األسلحة اإليرانية، الستخدامها في العمليات 
اإلرهابية في اليمن وكذلك األعيان املدنية في 

السعودية، وناقات النفط والسفن التجارية 
في البحر األحمر

وشدد وزير اإلعام اليمني، على ضرورة 
متديد حظر األسلحة اإلي��ران��ي��ة، وتكثيف 

الضغوط الدولية على النظام اإليراني لوقف 
أنشطته اإلرهابية.

مأرب في  ميدانيًا  قياديًا   14 مبقتل  تعترف  احلوثي  مليشيا 

جازان على  سقط  حوثي  مبقذوف  مدنيني   5 إصابة  السعودية.. 

العراق.. استنفار أمني في ذي قار بعد اختطاف ناشط وجناة آخر
فرضت ال��ق��وات األمنية العراقية في محافظة 
ذي قار )جنوبي الباد( حصارا على قضاء سيد 
دخيل )شرقي الناصرية( بهدف حترير الناشط 
سجاد العراقي املختطف منذ مساء السبت، ويعتقد 
أن خاطفيه يخفونه هناك. يأتي ذلك بعد أن هدد 
متظاهرو ساحة احلبوبي )مركز االحتجاجات في 
احملافظة( بإغاق منافذ احملافظة ومؤسساتها 
بشكل كامل حتى حترير الناشط والكشف عن 

مختطفيه.
وشهدت مدينة الناصرية منذ ليل أمس تصعيدا 
من قبل املتظاهرين الرافضني لعملية االختطاف، 
وعمدوا بعد منتصف الليل إلى إغاق جسور النصر 
والزيتون واحل��ض��ارات، وأضرموا النيران فيها، 
مهددين باستمرار التصعيد في حال عدم الكشف عن 

اجلهة التي اختطفت وأصابت اثنني من الناشطني.
وأعلنت قيادة شرطة ذي قار -من جهتها- حتديد 
م��وق��ع الناشط املختطف بعد اق��ت��ي��اده إل��ى جهة 
مجهولة على يد مسلحني يستقلون مركبتني ذات دفع 

رباعي، بعد إصابة ناشط آخر كان برفقة العراقي.
وسبق أن شهدت ساحات االعتصام في الباد 

هجمات متكررة من قبل جهات مجهولة، فضا عن 
عمليات اغتيال وخطف طالت ناشطني وق��ادة في 
احلراك الشعبي الرافض للطبقة السياسية احلاكمة، 
واملطالبني باإلصاح الشامل والقضاء على الفساد 

في الباد.
وأك���د م��ص��در عسكري أن مسلحني مجهولني 
ه��اج��م��وا ن��اش��ط��ني ف��ي االح��ت��ج��اج��ات ف��ي مدينة 
الناصرية أمس واختطفوا العراقي، في حني أصيب 
ناشط آخر كان يرافقه بجروح إثر إطاق املسلحني 
النار عليه، وأش��ار املصدر إلى أن استنفارا أمنيا 
واسعا ب��دأ في الناصرية لتعقب املسلحني. وفي 
إطار اجلهود الساعية لتخليص العراقي من خاطفيه 
وال��ض��غ��ط على احل��ك��وم��ة أط��ل��ق ن��اش��ط��ون وسم 

»احلرية لسجاد العراقي«.
ومؤخرا، شهدت محافظات عراقية -في مقدمتها 
ذي قار- ح��وادث اغتيال لناشطني بارزين على يد 
قناصني ومسلحني مجهولني. ونهاية أغسطس 
امل��اض��ي، أعلن رئيس ال���وزراء مصطفى الكاظمي 
التوصل إلى خيوط في قضية اغتيال املتظاهرين 

والنشطاء املشاركني في االحتجاجات.

حتت حماية جيش االحتالل

مستوطنون يدمرون 
أراضي زراعية بالضفة 
200 شجرة ويقتلعون 

قالت مصادر محلية في بلدة ِبديا بالضفة الغربية إن مستوطنني 
أقدموا، حتت حماية جيش االحتال اإلسرائيلي، على اقتاع 200 

شجرة في منطقتي ِخلة عليان وحّسان في البلدة.
وقال املزارع داود عبد الرحمن سامة إن التجريف حدث أول أمس، 
وج��رى أمس تعداد األشجار التي وصل عددها ل� 200، من بينها 

أشجار الزيتون وغراسها.
ومن جانبه أفاد امل��زارع محمد عبد الرحيم سليم أن املستوطنني 
اقتلعوا أشجار الزيتون والتني والعنب، وأزالوا الساسل احلجرية، 
وهدموا غرًفا زراعية، وأحلقوا أض��راًرا كبيرة باملنطقة بهدف طرد 

املزارعني منها.
وذكر الباحث في شؤون االستيطان خالد معالي أنه كان قد صدر 
قرار باستعادة أكثر من 100 قطعة أرض من خلة حسان لصالح 
املزارعني الفلسطينيني، وأوضح »كان آخر تلك القرارات قبل حوالي 

شهر باستعادة مساحة 17 دومًنا من األراضي«.
وأش��ار إلى أن الشركات اإلسرائيلية قامت بتزوير 1300 دومن 
وأكثر من 142 قطعة أرض من عقود البيع في املنطقة بحسب توثيق 

هيئة مقاومة اجلدار.
من جهته، ق��ال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة، غسان 
دغلس، إن املستوطنني وجيش االحتال اقتلعوا منذ بداية العام 
احلالي نحو 6500 شجرة زيتون ولوزيات في مناطق مختلفة من 

الضفة.
وح��ذر دغلس، في حديث مع التلفزيون الفلسطيني الرسمي، 
من جتدد اعتداءات املستوطنني على املزارعني مع بدء موسم قطف 

الزيتون بعد نحو أسبوعني.

احلرس الثوري اإليراني يهدد 
بضرب واحتالل قواعد أميركية

هدد القائد العام للحرس الثوري اإليراني اللواء حسني سامي 
بأن أي عدوان أميركي سيواَجه بضرب القواعد األميركية في املنطقة. 
وق��ال إن ل��دى إي��ران خططا الحتال بعض القواعد األميركية في 

املنطقة، وسَتفعل ذلك في أي حرب قد ُتفرض عليها.
من جهته قال وزي��ر اخلارجية اإليراني محمد ج��واد ظريف إن 
التحرك األميركي إلعادة العقوبات الدولية على إيران مجرد دعاية 
ال تأثير حقيقيا لها. وأشار ظريف إلى أن واشنطن فشلت في إعادة 
ف��رض العقوبات األمم��ي��ة، وط��ال��ب دوَل العالم مبواجهة التنمر 
األميركي، حسب تعبيره. وأضاف أنه من املستبعد أن تؤثر العقوبات 

األميركية على شراء أسلحة من الصني وروسيا.
وأكد وزير اخلارجية اإليراني أن باده ستواجه حتركات واشنطن 

غير القانونية، وأن أميركا تتحمل تداعيات إيقاف السفن اإليرانية.
وكانت طهران قد أعلنت أنها نفذت مطالب الوكالة الدولية للطاقة 
ال��ذري��ة. وأوض��ح رئيس هيئة الطاقة الذرية اإليرانية علي أكبر 
صاحلي أن الوكالة أبلغت باده أنها لن تطالب بتفتيش مواقع جديدة 

بعد تفتيش املوقعني اللذين كانت الوكالة تطالب بتفتيشهما.

مفاوضات تشكيل احلكومة اللبنانية

خالفات بشأن احلقائب السيادية و»التيار احلر« يتشبث بشروطه
تتواصل في لبنان مشاورات تشكيل احلكومة 
اجلديدة وسط خافات بشأن توزيع احلقائب 
السيادية، ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه بيروت 
وقفة احتجاجية طالبت اجليش بتنفيذ القرار 
الدولي اخلاص بنزع الساح »غير الشرعي« في 

الباد.
وأك���د التيار الوطني احل��ر رف��ض��ه مل��ا دع��اه 
»تطويب« أي وزارة ألي طائفة في احلكومة 
التي ُكلف مصطفى أدي��ب بترؤسها وتشكيلها، 
مقترحا القيام بتجربة توزيع الوزارات املعروفة 

بالسيادية على الطوائف األقل عددا.
وأعلن التيار أنه يرفض اعتبار تسهيل والدة 
احلكومة وكأنه تكريس ألع��راف متنح وزارات 
لطوائف معينة أو ف��رق��اء سياسيني. كما أكد 
متسكه بتشكيل حكومة ق���ادرة على حتقيق 

برنامج اإلصاحات املطلوبة.
وأكد أيضا رفضه »قيام جهات بفرض توقيعها 
على اللبنانيني من خ��ارج الدستور، أو فرض 
جهات أخ��رى ال متلك أكثرية نيابية أو ميثاقية 
لتسمية ال��وزراء في احلكومة«. وش��دد »التيار 
الوطني احل��ر« على ع��دم خضوعه للضغوط 
اخلارجية أو التهديد بالعقوبات، ورف��ِض ما 
وصفه بتسلط فريق واحد على اللبنانيني مهما 

بلغت قوته أو استقواؤه باخلارج.
ويواجه تشكيل احلكومة اجلديدة عقبة كبيرة 
تتمثل في إصرار أكبر حزبني شيعيني )حركة أمل 
وح��زب الله( على االحتفاظ ب��وزارة املالية في 
احلكومة، وذلك عبر تسمية هذا الثنائي للوزير 
الذي سيشغل احلقيبة، إلى جانب املشاركة في 
تسمية ممثليهما من خال تقدمي الئحة أسماء 

ألديب ليختار منها وزراء الطائفة الشيعية.
في املقابل، يتمسك أديب مببدأ »التدوير« في 
احلقائب السيادية واألساسية واخلدمية بني 
مختلف الطوائف، إل��ى جانب تشكيل حكومة 
مصغرة من اختصاصيني )خبراء( مستقلني عن 

القوى والتيارات واألحزاب السياسية.
وف���ي وق���ت س��اب��ق، أك���د رؤس����اء احلكومة 
اللبنانية السابقون سعد احل��ري��ري وجنيب 
ميقاتي ومتام سام وفؤاد السنيورة، أن مبادرة 
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون تشّكل فرصة 
مهمة يجب استثمارها ب��اإلس��راع ف��ي تشكيل 
احلكومة إلبعاد لبنان عن االنهيار والفنت، على 

حد وصفهم.
وح��ض رؤس���اء احلكومة السابقون رئيس 
الوزراء املكلف بتشكيل احلكومة مصطفى أديب 

على التمسك بصاحياته كاملة من أجل تأليف 
احلكومة في أس��رع وق��ت ممكن، بالتشاور مع 

رئيس اجلمهورية وحتت سقف الدستور.
وكان القادة والزعماء السياسيون اللبنانيون 
تعهدوا أم��ام م��اك��رون، ال��ذي زار بيروت مطلع 

الشهر احلالي، ب��أن تتشكل احلكومة اجلديدة 
في فترة وجيزة ال تتجاوز 15 يوما، وأن تتألف 
من وزراء يتسمون بالكفاءة، وأن حتظى بدعم 
كافة ال��ق��وى السياسية، إل��ى جانب موافقتهم 
على »خريطة ال��ط��ري��ق« الفرنسية املقترحة 

إلنقاذ لبنان، والتي تتضمن »التدوير« في كافة 
ال��وزارات وع��دم استئثار أي طائفة بأي حقيبة 

وزارية.
من جهتها، دعت »مجموعة الدعم الدولية من 
أجل لبنان« القادة السياسيني إلى العمل بشكل 
حاسم وب��روح من املسؤولية إلعطاء األولوية 
ملصلحة لبنان الوطنية عبر تشكيل حكومة فعالة 
وذات مصداقية على وجه السرعة للبدء في تنفيذ 

اإلصاحات الضرورية.
وأك���دت »مجموعة ال��دع��م ال��دول��ي��ة م��ن أجل 
لبنان« -في بيان مشترك ألعضائها اليوم- أن 
اإلصاحات التي ُينتظر أن تباشرها احلكومة 
اجلديدة كفيلة مبعاجلة التحديات التي تواجه 
لبنان وتلبية التطلعات واالحتياجات املشروعة 

التي عبر عنها الشعب.
وتضم »مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان« 
كا من األمم املتحدة وحكومات الواليات املتحدة 
األميركية واململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا 
وإيطاليا وروسيا والصني واالحت��اد األوروب��ي 

وجامعة الدول العربية.
وأُطلقت املجموعة في سبتمبر 2013 من أجل 
حشد الدعم واملساعدة الستقرار لبنان وسيادته 
ومؤسسات الدولة، خاصة تشجيع دعم القوات 
املسلحة اللبنانية، والاجئني السوريني في لبنان 
والتجمعات اللبنانية املضيفة لهم، والبرامج 
احلكومية واخلدمات العامة التي تأثرت جراء 

األزمة السورية.
وفي سياق متصل، شارك عشرات الناشطني 
في وقفة احتجاجية في بيروت ملطالبة اجليش 
بتنفيذ القرار الدولي اخلاص بنزع الساح غير 
الشرعي في الباد. ونظم ناشطون الوقفة أمام 
مقر وزارة الدفاع شرق العاصمة، وحملوا الفتات 
كتب عليها »ال للدويلة داخل الدولة« و«ال للساح 
غير الشرعي« و«نعم لترسيم احلدود وضبطها«.

وخال الوقفة، تلت الناشطة غريس الريس 
رسالة موجهة إلى قائد اجليش جوزيف عون، 
طالبته فيها بوضع خطة عملية على مراحل 
لتنفيذ قرار مجلس األمن الدولي رقم 1559 بشكل 

كامل، خاصة في شقه املتعلق بجمع الساح.
ويدعو قرار مجلس األمن رقم 1559، الصادر 
في سبتمبر 2004، إل��ى ن��زع س��اح املليشيات 
اللبنانية. ويشكل س��اح ح��زب الله خافا بني 
األط��راف اللبنانية بني مؤيد له بدعوى مواجهة 
إسرائيل، وبني من يعتبره غير شرعي ويطالب 

بحصر قرار احلرب والسلم بيد الدولة فقط.

مسؤول إسرائيلي: اغتيال نصر الله ليس 
مناسبا اآلن لكنه وارد في ظروف معينة

كشف قائد عسكري إسرائيلي أن عملية 
اغتيال األم��ني ال��ع��ام حل��زب الله اللبناني 
حسن نصر الله واردة »في ظروف معينة«.  
وحني سئل: هل يجب أن يكون نصر الله هدفا 
لاغتيال؟ أجاب برعام »نعم في ظل ظروف 
معينة« مستدركا أنه »في الوقت احلالي هذا 

ليس مناسبا، لكن األمور ميكن أن تتغير«.
وتابع »يحتاج نصر الله دائما إلى معرفة 
أن املخبأ مكان جيد، يحتاج إلى البقاء هناك، 
ويحتاج أيضا إلى معرفة أنه ال يوجد مكان ال 

ميكن العثور فيه على شخص«.
وقال برعام في رده على سؤال حول عدم 

وجود جنود إسرائيليني باملنطقة احلدودية 
خوفا من أن يكونوا هدفا حلزب الله »هناك 
دوري����ات م��درع��ة وليست س��ي��ارات جيب 

عادية«.
وأضاف برعام وهو قائد املنطقة الشمالية 
التي تشمل احلدود مع لبنان وسوريا »هناك 
دوريات تدخل وتخرج. ليس علي أن أتصرف 
ك��األح��م��ق. ي��ري��د )ن��ص��ر ال��ل��ه( قتل جندي 

إسرائيلي، وال أنوي السماح له بذلك«.
واعتبر أنه في حال متكن حزب الله من قتل 
جنود إسرائيليني فلن يكون وحده من سيدفع 

الثمن، بل أيضا سكان جنوب لبنان.


