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11 مليونًا.. واالرتفاع مستمر بالسعودية واملغرب إصابات كورونا تتجاوز 
يواصل فيروس كورونا املستجد »كوفيد-
19« انتشاره في دول العالم، حيث جتاوز 
عدد املصابني حتى عصر األح��د 11 مليونا 
و453 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 534 
ألفا، وتعافى أكثر من 6 ماليني و482 ألفا، 

بحسب موقع »ورلد ميتر«.
ع��رب��ي��ا، أع��ل��ن امل��غ��رب ع��ن 698 إصابة 
جديدة بوباء كورونا، وهي أعلى حصيلة 
يومية له منذ اإلع��الن عن أول إصابة في 
مطلع مارس املاضي، كما ظهرت بؤرة جديدة 
ف��ي مصنع مبدينة آس��ف��ي )ج��ن��وب( التي 

أخضعت للحجر الصحي.
ويرفع عدد احل��االت اجلديدة احلصيلة 
اإلجمالية إلى 14 ألفا و132 إصابة مسجلة 
رسميا، بينها 234 وف��اة وتعافي 9410 
مصابني، وفق وزارة الصحة. وتعود معظم 
احلاالت إلى ظهور بؤرة للفيروس في مصنع 
لتعليب األسماك في مدينة آسفي، وهي مدينة 

ساحلية ذات طابع صناعي.
وفي السعودية أعلنت السلطات تسجيل 
أك��ب��ر حصيلة ب��ني دول مجلس التعاون 
اخلليجي الست، حيث رصدت أكثر من 4100 
إصابة جديدة يومي اجلمعة والسبت، مما 
رفع العدد اإلجمالي إلى 205 آالف و929، 

فضال عن 1858 وفاة.
ارتفاع بعد تراجع

وكانت احلصيلة اليومية قد ارتفعت ألول 
م��رة عن 4 آالف حالة في منتصف يونيو 
املاضي، لكنها تراجعت بعد ذلك. وسجلت 
اإلم��ارات أكثر من 600 حالة يوم اجلمعة، 
وأكثر من 700 حالة يوم السبت، مما رفع 
إجمالي عدد اإلصابات إلى 50 ألفا و857، مع 
تسجيل 321 وفاة، وكانت معدالت اإلصابة 
اليومية في البالد قد تراجعت في اآلون��ة 
األخيرة إلى ما يتراوح بني 300 و400 من 
ذروة بلغت نحو 900 حالة في أواخر مايو 

املاضي.

وشهدت قطر -صاحبة ثاني أعلى معدل 
لإلصابة بالفيروس في املنطقة- تراجعا 
في عدد اإلصابات اجلديدة اليومية من ذروة 
جتاوزت ألفي حالة في أواخر مايو املاضي 
إلى نحو 600 األحد، مما يرفع إجمالي عدد 

اإلصابات إلى نحو 100 ألف حالة.
وف��ي سلطنة عمان، ح��ذر وزي��ر الصحة 

م��ن أن السلطنة ش��ه��دت زي���ادة »مخيفة« 
في عدد اإلصابات بفيروس كورونا خالل 
األسابيع الستة املاضية، وحث السكان على 
االلتزام بالتدابير الصحية. وأعلنت وزارة 
الصحة العراقية تسجيل 105 وف��ي��ات، 
و2125 إص��اب��ة بالفيروس خ��الل ال�24 
ساعة املاضية، وأضافت الوزارة في بيان أن 

إجمالي اإلصابات بلغ 60 ألفا و479، منها 
2473 وفاة، و33 ألفا و17 متعافيا.

كورونا في لبنان
وفي لبنان، رصدت وزارة الصحة وفاة 
واح��دة، و18 إصابة بكورونا، إضافة إلى 
تعافي 7 حاالت، وأوضحت الوزارة في بيان 

أن إجمالي اإلصابات بلغ 1873، بينها 36 
وفاة، و1311 حالة شفاء.

من جهتها، سجلت وزارة الصحة األردنية 
14 إصابة بالفيروس، مما يرفع حصيلة 
اإلص��اب��ات في البالد إل��ى 1164، وم��ن بني 
إجمالي اإلصابات 10 وفيات و902 متعاف، 
وفق ما أورده وزير الصحة سعد جابر خالل 

مؤمتر صحفي بالعاصمة عّمان.
وس��ج��ل��ت ال��ه��ن��د رق��م��ا ق��ي��اس��ي��ا ج��دي��دا 
باإلصابات بفيروس كورونا املستجد يكاد 
يناهز ع��دد اإلص��اب��ات في روسيا، فقد بلغ 
عدد اإلصابات -بحسب وزارة الصحة- أقل 
بقليل م��ن 25 أل��ف��ا، و613 وف��اة خ��الل 24 
س��اع��ة، ف��ي أك��ب��ر زي���ادة يومية منذ رصد 
احلالة األولى أواخر يناير املاضي. ورفعت 
السلطات تدابير اإلغالق الصارم املعمول به 
منذ أواخر مارس املاضي تدريجيا، مما سمح 
بعودة معظم األنشطة مع تباطؤ االقتصاد 

وسط اإلغالق.
وفي إسبانيا، فرضت منطقة جاليسيا في 
شمال غربي البالد قيودا على نحو 70 ألف 
شخص األحد عقب تفشي فيروس كورونا، 
وذلك بعد يوم واحد من فرض إقليم كتالونيا 
أيضا إج���راءات ع��زل ع��ام محلي للحد من 

انتشار الفيروس.
وقالت احلكومة اليونانية األحد إنها لن 
تسمح بدخول زوار من صربيا اعتبارا من 
6 وحتى 15 يوليو اجلاري، وذلك في إطار 
جهودها الحتواء انتشار فيروس كورونا في 
ذروة موسم السياحة. وأعلنت صربيا حالة 
الطوارئ في بلغراد يوم اجلمعة، وأعادت 
فرض بعض القيود إلبطاء انتشار املرض 

بعد ارتفاع عدد اإلصابات بالعاصمة.
ورف��ع��ت ال��ي��ون��ان -ال��ت��ي تعتمد على 
السياحة بشدة- كل قيود السفر في 1 يوليو 
، لكنها قالت إنها ستراجع القواعد بشكل 

دوري.
النجاح اليوناني

وجنحت اليونان حتى اآلن في احتواء 
ان��ت��ش��ار ال��ف��ي��روس وسجلت نحو 3500 
إصابة، وهو عدد أقل بكثير من دول أوروبية 
أخ��رى، ويرجع ذلك في األس��اس إلى إعالن 
احلكومة ف��رض إج���راءات العزل مبكرا في 

كافة أرجاء البالد.

طائرات إسرائيلية تشن غارات
على قطاع غزة

Tuesday 7th July 2020 - 14 th year - Issue No.3649الثالثاء 16 ذو القعدة 1441 ه�/7 يوليو 2020 - السنة  الرابعة عشر  - العدد 3649

ش��ن��ت ط��ائ��رات ح��رب��ي��ة إس��رائ��ي��ل��ي��ة سلسلة 
غارات على أراض زراعية شرقي غزة، بعد إطالق 

صواريخ من القطاع احملاصر باجتاه إسرائيل.
وأف���ادت مصادر ب��أن س��الح اجل��و اإلسرائيلي 
شن غارات على أراض زراعية في حي »الزيتون«، 
شرقي مدينة غزة، دون اإلعالن عن وقوع إصابات.

من جانبه، قال اجليش اإلسرائيلي في بيان إن 
»مقاتالت ومروحيات حربية أغ��ارت على مواقع 
تابعة حلركة حماس في غ��زة«. وأض��اف أنه »مت 
استهداف بنية حتتية في هذه املواقع«، دون مزيد 
م��ن التفاصيل. وزع��م اجليش أن القصف يأتي 
»ردا على إطالق 3 صواريخ من قطاع غزة باجتاه 
إسرائيل مساء األح��د«. ولم يوضح البيان مكان 
سقوط الصواريخ الفلسطينية وإن كان ذلك قد 
أسفر ع��ن أض���رار بشرية أو م��ادي��ة، ف��ي ح��ني لم 
تعلن على الفور أي جهة فلسطينية مسؤوليتها 

عن إطالق الصواريخ. ودّوت صافرات اإلنذار في 
جنوب إسرائيل، لكن وسائل إع��الم محلية قالت 
إّن منظومة القبة احلديد الدفاعية لم تعمل، في 
إشارة إلى أن الصاروخني األولني لم يطلقا باجتاه 
مناطق مأهولة. وب��ني الفينة واألخ���رى، يعلن 
اجليش اإلسرائيلي رصد إطالق صواريخ من غزة 
وي��رد على ذلك باستهداف مواقع تتبع للفصائل 
الفلسطينية بالقطاع، لكن منذ بدء أزمة كورونا 
في م��ارس املاضي تشهد احل��دود ه��دوءا نسبيا. 
وحّذرت حركة حماس في نهاية حزيران/يونيو 
من أن خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية 

احملتلة ترقى »إلعالن حرب«.
وف��ي األول م��ن يوليو، أطلقت حركة حماس 
صواريخ في اجتاه البحر حتذيرا إلسرائيل بعدم 
املضي قدما في خطة الضم، وفق ما أفادت مصادر 

في احلركة اإلسالمية.

وسط أنباء عن ضغوط سعودية على هادي

مشاورات بني احلكومة اليمنية واملجلس 
االنتقالي لتشكيل حكومة جديدة

بدأت في العاصمة السعودية الرياض 
مشاورات سياسية بني احلكومة اليمنية 
الشرعية واملجلس االنتقالي اجلنوبي 
املدعوم إماراتيا بهدف تشكيل حكومة 
ج��دي��دة، وي��أت��ي ه��ذا ال��ت��ط��ور ف��ي ظل 
انحسار مستمر لسلطة احلكومة اليمنية 
باحملافظات اجلنوبية رغم انتشار قوات 
التحالف فيها. وانطلقت امل��ش��اورات 
وسط احلديث عن ضغوط سعودية على 
الرئيس ه��ادي لتنفيذ الشق السياسي 
من اتفاق الرياض املبرم بني احلكومة 
اليمنية واملجلس االنتقالي في نوفمبر  
املاضي، مقابل ضمانات بتطبيق الشق 

العسكري واألمني في وقت الحق.
وكان املجلس االنتقالي قد طالب في 
وق��ت س��اب��ق بتشكيل حكومة جديدة 
مناصفة بينه وب��ني الشرعية مبوجب 

اتفاق الرياض.
وتأتي احمل��ادث��ات الرامية لتشكيل 
حكومة ج��دي��دة ف��ي اليمن بعد نحو 
أسبوعني م��ن إع��الن السعودية وقفا 
إلط��الق النار بني الطرفني في محافظة 
أبني )جنوبي اليمن( ونشر مراقبني على 

األرض باحملافظة.
اعتصام بعدن

م��ن ج��ه��ة أخ����رى، ن��ظ��م عسكريون 

وأمنيون اعتصاما حاشدا في مدينة 
ع��دن )جنوبي اليمن( طالبوا خالله 
التحالف السعودي اإلم��ارات��ي بدفع 

رواتبهم املتأخرة.
وجتمع الضباط واجلنود املنتمون 
ملؤسسات عسكرية وأمنية أم��ام مقر 
قوات التحالف مبدينة الشعب في عدن، 
وط��ال��ب��وا ق��ي��ادة التحالف باعتبارها 
املسؤولة عن تسيير شؤون احملافظات 
ب��دف��ع روات��ب��ه��م امل��ت��أخ��رة منذ خمسة 
أشهر، وأيضا روات��ب أربعة أشهر من 

العام قبل املاضي. وتزامن االعتصام 
م��ع وق��ف��ة احتجاجية أله��ال��ي املدينة 
للمطالبة بتحسني خ��دم��ات الكهرباء 
واملياه في العاصمة املؤقتة التي تشهد 
تدهورا في البنية التحية، وتفشيا لعدة 
أوبئة تسببت في وفاة مئات األشخاص 

خالل األسابيع املاضية.
واالعتصام -الذي نفذه العسكريون 
واألمنيون في عدن- هو أحدث احتجاج 
من نوعه ضد التحالف، حيث نظم جنود 
مينيون ف��ي السابق احتجاجات في 

مناطق انتشارهم جنوبي السعودية 
مطالبني بإعادتهم إلى بالدهم.
معارك البيضاء

وف��ي ال��ت��ط��ورات العسكرية، قال 
مصدر عسكري ميني إن قوات اجليش 
وامل��ق��اوم��ة متكنت م��ن السيطرة على 
ع��دد م��ن امل��واق��ع ال��ت��ي ك��ان��ت تتمركز 
فيها جماعة احلوثي في منطقة قانية 

مبحافظة البيضاء )وسط اليمن(.
وأض����اف ه���ذا امل��ص��در أن امل��ع��ارك 
تزامنت مع غارات للتحالف السعودي 
اإلم��ارات��ي استهدفت م��واق��ع متفرقة 
للحوثيني وتعزيزات كانت في طريقها 
إل���ى اجل��ب��ه��ة، ومت��ك��ن��ت م��ن تدميرها 
بالكامل. وتابع أن عربات شوهدت بعد 
املعارك حتمل جثثا لقتلى سقطوا في 

املواجهات.
من جهة أخرى، قالت مصادر محلية 
إن مسلحي جماعة احلوثي اقتحموا 
منزل عبد الرزاق الهجري رئيس الكتلة 
البرملانية للتجمع اليمني لإلصالح 
في صنعاء، وسيطروا عليه. وأضافت 
املصادر احمللية أن املسلحني اختطفوا 
رب األس���رة ال��ت��ي ك��ان��ت تقطن املنزل 
واق��ت��ادوه إل��ى مكان مجهول، وط��ردوا 

بقية أفرادها.

ليبيا.. قوات أجنبية تدخل ميناء السدرة النفطي
و »الوفاق« تعد بالرد على قصف »الوطية«

قال رئيس املؤسسة الوطنية للنفط 
في ليبيا مصطفى صنع الله إن قوات 
أجنبية دخلت ميناء ال��س��درة النفطي 
ش��رق��ي ال��ب��الد أم���س األح����د، ف��ي حني 
تعهدت حكومة ال��وف��اق املعترف بها 
دوليا بأن ترد على قصف طيران أجنبي 

لقاعدة الوطية اجلوية غربي البالد.
وص����رح ص��ن��ع ال��ل��ه ب���أن ال��ق��وات 
األجنبية -لم يحدد هويتها- التي دخلت 
ميناء ال��س��درة تعمل على عسكرته. 
وميناء السدرة هو أحد املوانئ الرئيسية 
لتصدير النفط الليبي، ويبعد مسافة 
180 كلم شرق سرت اخلاضعة لسيطرة 
ق���وات ال��ل��واء املتقاعد خليفة حفتر. 
وأضاف رئيس املؤسسة الوطنية للنفط 
أن مرتزقة شركة فاغنر الروسية دخلوا 
حقل ال��ش��رارة النفطي ج��ن��وب شرقي 
البالد قبل 25 يوما، بتسهيل من حرس 

املنشآت النفطية التابع لقوات حفتر.

قصف الوطية
من ناحية أخ��رى، ق��ال وكيل وزارة 
الدفاع بحكومة الوفاق صالح النمروش 
إن ق��وات��ه��م س��ت��رد على قصف قاعدة 
الوطية العسكرية، وذلك عقب ساعات 
من استهدافها بقصف جوي أجنبي لم 

حتدد هويته.
وأض����اف ال��ن��م��روش أن ال��ط��ي��ران 
األج��ن��ب��ي ال���داع���م حل��ف��ت��ر »ي��ح��اول 
التشويش على نصر ق���وات حكومة 
الوفاق على األرض«، معتبرا أن قصف 
قاعدة الوطية »يؤكد استمرار اللواء 
امل��ت��ق��اع��د ف��ي ع��دوان��ه ع��ل��ى احلكومة 

الشرعية ومبباركة الدول الداعمة له«.
وقد أفادت مصادربأن قصف الوطية 
مت عبر طائرتني، األولى مقاتلة والثانية 
مسّيرة، مضيفا أن الطائرتني أقلعتا من 
قاعدة اجلفرة العسكرية التي يتحكم 

فيها مسلحو فاغنر الذين يقاتلون إلى 
جانب ق��وات حفتر. ونقلت املصادر إن 
بعض األنظمة الدفاعية تضررت من 

القصف الذي طال قاعدة الوطية بليبيا.
م��ن جهته، وص��ف املجلس األعلى 
للدولة في ليبيا قصف القاعدة بأنه 
محاولة من قبل ق��وات حفتر وال��دول 
الداعمة له لعرقلة عملية بناء جيش 

ليبي وطني حقيقي.
وقال املجلس -في بيان- إن القصف 
محاولة يائسة للرد على االنتصارات 
التي حققتها قوات الوفاق، ويشكك في 
جدية ال��دول التي تدعي السعي لوقف 

القتال وإيجاد حل سلمي.
وف���ي اجل���ان���ب اآلخ�����ر، ق���ال خ��ال��د 
احمل��ج��وب، ال��ق��ائ��د ب��ق��وات حفتر، إنه 
مت قصف تسعة أه���داف داخ��ل قاعدة 
ال��وط��ي��ة، ف���ي ح���ني حت��دث��ت وس��ائ��ل 
إعالم محلّية موالية للواء املتقاعد عن 

استهداف منظومات دفاع جوي تركية 
بضربات جوية.

مقبرة جماعية
وفي تطور آخر، أعلنت وزارة العدل 
في حكومة الوفاق الوطني العثور على 
مقبرة جماعية جديدة مبنطقة سوق 
اجلمعة املصابحة بالضواحي الشمالية 
ملدينة ترهونة، التي كانت تسيطر عليها 
قوات حفتر. وقالت ال��وزارة إن املقبرة 
تضم جثتني مجهولتي الهوية بكامل 
هيئتهما، إحداهما مبالبس عسكرية 

واألخرى مبالبس مدنية.
اجليش املصري

وف��ي سياق متصل، قالت الرئاسة 
املصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي 
اطلع على خطط وجهود سالح اإلشارة 
باجليش لتأمني العمق الغربي ملصر 

وحدودها مع ليبيا.

) 2020   ) تذكير نهائي وأخير لتسديد االشتراك السنوي لعام 

بناًء على اجتماع مجلس إدارة جمعية الصحافيني الكويتية املنعقد 
يوم األحد املوافق 2020/7/5  ، وبعد تعطيل أعمال اجلمعية بناء 

على قرار مجلس الوزراء بسبب أزمة وباء » كورونا » ..
يسر مجلس إدارة اجلمعية ،  إبالغ أعضاء اجلمعية من لم يسدد 
رس��وم االش��ت��راك لعام 2020  فتح ب��اب لتسديد االشتراكات حتى 
نهاية دوام يوم األربعاء املوافق 2020/7/29  ومراجعة سكرتارية 
اجلمعية بهذا اخلصوص في أوق��ات ال��دوام الرسمية من الساعة 9 

صباحاً إلى 4 عصراً ..
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