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مستوطنون يقتحمون «الشيخ جراح»
واالحتالل يجبر أسرة مقدسية على هدم منزلها

عواصمـ  وكاالت: اقتحمت قوات االحتالل 
اإلسرائيلي أمس حي الشيخ جراح في القدس 
احملتلة، الذي تخطط سلطاته لتهجير سكانه 
منه وإحالل مســتوطنني مكانهم، وهو ما 
كان الشــرارة التي مهدت الندالع حرب الـ 

١١ يوما الشهر املاضي.
وبحســب تقارير إعالمية، قامت قوات 
االحتالل بإخراج العشرات من املتضامنني 
مع العائالت الفلســطينية املهددة بالطرد 

من احلي. 
وكان مستوطنون متطرفون يتقدمهم 
عضو في الكنيســت اقتحموا احلي املهدد 
بإخالء سكانه بالقوة القسرية حتت حماية 
قوات االحتالل اإلسرائيلي، وهددوا سكان ٣ 
منازل بالطرد ومنحوهم مدة شهر إلخالئها.
وقــاد املقتحمون عضو الكنيســت من 
حــزب «الصهيونيــة الدينيــة» اليمينــي 
املتطرف بتســلئيل ســموتريتش، ومدير 
جمعية «عطيرت كوهانيم» االستيطانية 
القائمة على قضية االســتيالء على منازل 
احلي في محاكم االحتالل، بحســب وكالة 

«وفا» الفلسطينية.
وقالت ان اشتباكات باأليدي وقعت بني 
املقتحمني والسكان، الذين تصدوا ملجموعات 
املستوطنني، قبل ان تقوم قوات االحتالل 

بإخراج املتضامنني بالقوة.
ووفقا لقناة «اجلزيرة» فإن املستوطنني 

اعتدوا على منازل فلســطينيني في احلي 
باحلجارة وحاولوا إحراق أحدها، بحماية 
قوات االحتالل التي أطلقت الرصاص املعدني 
املغلف باملطــاط وقنابل الصــوت والغاز 
املســيل للدموع بكثافة على الســكان في 
املواجهات التي اندلعت امس وأول من أمس.

كما أجبرت قوات االحتالل أسرة املواطن 
الفلســطيني عبدالرحمن عبيد، على هدم 
منزلهم ذاتيا في بلدة العيســاوية مبدينة 

القدس احملتلة.
الى ذلك، طالبت شبكة املنظمات األهلية 
الفلسطينية امس، بالتوافق على آلية إلعمار 
قطاع غزة عقب جولة التوتر األخيرة مع 

إسرائيل الشهر املاضي.
وعبرت شــبكة املنظمــات األهلية، في 
بيــان صحافــي امس، وفق وكالــة األنباء 
األملانية (د.ب.أ)، عن رفضها لقرار احلكومة 
الفلسطينية بخصوص تشكيل فريق إعمار 
غــزة، معتبرة أنــه مت «دون إجراء نقاش 
وتشاور وتوافق مع اجلهات املختلفة وفي 
مقدمتهم اجلهات املتضررة في قطاع غزة 
ودون مشــاركة حقيقية ملنظمات املجتمع 
املدني». ودعت إلى «حتييد موضوع إعمار 
قطاع غزة عن اخلالف واالنقسام السياسي، 
وإجــراء حوار ونقاش جــدي بني مختلف 
األطــراف والتوافق على آلية إلعمار قطاع 

غزة على أن يتم ذلك بشكل سريع».

شقيقة كيم تسخر من تطلعات واشنطن 
إلجراء محادثات مع بيونغ يانغ

عواصم - وكاالت: رأت كيم يو جونغ 
شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون النافذة أمس، أن لدى واشنطن تطلعات 
«خاطئــة» فيما يتعلق باحلوار مع بيونغ 
يانغ وأنها ســتواجه «خيبة أمل كبرى»، 

وفق ما نقل عنها اإلعالم الرسمي.
وجاءت تصريحات جونغ بعدما وصف 
مستشــار األمــن القومــي األميركي جيك 
ســوليفان رد فعــل شــقيقها املبدئي على 
إعادة واشــنطن النظر مؤخــرا في نهجها 
حيال كوريا الشــمالية بأنه «مؤشر مثير 
لالهتمام». وتعهدت اإلدارة األميركية برئاسة 
جــو بايدن باتباع نهج عملي ومحســوب 
يقوم على اجلهود الديبلوماســية إلقناع 
بيونغ يانغ بالتخلي عن أسلحتها النووية 

وبرامجها للصواريخ البالستية.
ورد الزعيم الكوري الشمالي األسبوع 

املاضي على ذلك بالقول إن على بيونغ يانغ 
االستعداد للحوار واملواجهة في آن معا.

واعتبرت واشنطن تصريحاته مثيرة 
لالهتمام فيما أفاد سوليفان شبكة «أيه بي 
سي» بأن اإلدارة األميركية «ستنتظر ملعرفة 
إن كان ســيعقبها أي نــوع من االتصاالت 
املباشــرة أكثر معنا بشأن طريق محتمل 

للمضي قدما».
لكن كيم يو جونغ، التي تعد مستشارة 
مهمــة لشــقيقها، بــدت وكأنهــا تقلل من 

احتماالت أي استئناف للمفاوضات.
وقالت في بيان نقلته عنها وكالة األنباء 
الكورية الشــمالية الرســمية إن الواليات 
املتحدة تســعى على ما يبــدو «للتخفيف 
عن نفســها». وأضافت أن لدى األميركيني 
تطلعات «خاطئة» من شأنها أن «تغرقهم 

في خيبة أمل كبرى».

لقاحان تركي وكوبي.. واملتحور  «دلتا بلس» شديد العدوى ينتشر في ٩ دول
عواصــم ـ وكاالت: أعلــن 
وزير الصحة البريطاني مات 
هانكــوك عن تراجــع وتيرة 
تفشــي طفرة «دلتا» الهندية 
من ڤيروس كورونا في البالد، 
للمــرة األولى منــذ ظهورها. 
وأشاد وزير الصحة بالبيانات 
«املشــجعة» التــي تظهــر أن 
معدل انتشــار عدوى الطفرة 
اجلديدة بدأ في التباطؤ، بعد 
أن انتشرت بشــكل كبير في 
الشــهرين املاضيني. وأضاف 
«معدالت حاالت االستشفاء ال 
ترتفع بسرعة كبيرة ومعدل 
حاالت الوفاة بقيت ثابتة، مما 
مينحنا الثقة في أنننا نسير 
نحــو يوم احلرية اجلديد في 
١٩ يوليــو وهو اليــوم املقرر 
فيه رفــع كل قيــود اإلغالق، 
على املسار الصحيح». وقال 
«سنراقب بحذر البيانات التي 
سيتم جمعها حتديدا في بداية 
األسبوع املقبل»، مشيرا إلى أن 
«البيانات التي مت جمعها خالل 
األسبوع املاضي كانت مشجعة، 
خاصة بالنسبة إلى عدد حاالت 
الوفاة التي تسجل.. هذا يظهر 
أن اللقاحات فعالة». وتسجل 
بريطانيا ١٠٠٠٠ إصابة يومية 
اآلن مقارنة بـ ٢٠٠٠ إصابة في 
أواخر أبريل عندما سجلت أول 

إصابة بطفرة «دلتا».

األميركي. وأعلن وزير الصحة 
التركي فخر الدين قوجة أمس، 
أن بالده ستبدأ بتطعيم الفئة 
العمريــة فــوق ٢٥ عاما ضد 
ڤيــروس كورونا، اعتبارا من 

اليوم.
من جهتها، أعلنت كوبا أمس 
أن التجارب أظهرت أن اللقاح 
الكوبــي فعال ضــد الڤيروس 

صحيفة «ذا هيل» األميركية. 
ويضــاف اللقــاح املكــون من 
ثــالث جرعات إلــى لقاح آخر 
مشابه، وهو «ســوبرينا ٢»، 
الذي مت اإلعالن عنه قبل أيام 
ليكون ٦٢٪ ضد الفيروس بعد 
اللقطة الثانية. وتعتمد كوبا 
على لقاحاتها اخلاصة لتطعيم 
ســكانها. يوجد في البالد ١٫٢ 

الســلطات الصحيــة  قالــت 
الهندية أمس انه مت اكتشاف 
٢٢ حالة إصابة بساللة «دلتا 
بلس» اجلديدة لـ «ســارس-

كوف-٢» في البالد حتى اآلن، 
وجتري مراقبتها عن كثب.

ويعتبر انتشار هذه الساللة 
شديد العدوى، التي مت رصدها 
ألول مرة في الهند مسؤوال إلى 
حد كبير عــن املوجة الثانية 
املدمرة للبالد لهذه اجلائحة.

وبدأ االهتمام يتحول إلى 
ساللة «دلتا بلس» وهي ساللة 
متحورة مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بســاللة دلتا الهنديــة األكثر 
انتشــارا. وقال وزير الصحة 
الفيدرالي راجيش بوشان في 
إفادة صحفية أسبوعية نقال 
عن منظمة الصحة العاملية إنه 
مت اكتشاف ساللة «دلتا بلس» 
اجلديدة في ثماني دول أخرى 

إلى جانب الهند.
هذا وكان املدير العام ملنظمة 
العامليــة د.تيدروس  الصحة 
ادهانون غيبريسوس أكد أول 
من أمس أن اإلصابات بكورونا 
والوفيات اجلديدة الناجمة عنه 
«التزال مرتفعة» على مستوى 
العالم. وقال غيبريسوس في 
تصريح ان األســبوع املاضي 
شهد أكثر من ٢٫٥ مليون حالة 
إصابة جديدة بالڤيروس وما 

وذكــرت   ،٪٩٢٫٢٨ بنســبة 
شــركة األدويــة البيولوجية 
«بيوكوبافارما»، التي تديرها 
الدولة، ومركز الهندسة الوراثية 
والتكنولوجيــا احليويــة أن 
لقــاح «عبــداهللا» وجــد فــي 
الســريرية األخيرة  التجارب 
أنه فعال بنسبة ٩٢٫٢٨٪ ضد 
الڤيــروس، بحســب ما أفادت 

مليون شــخص من أصل ١١٫٢ 
مليون شــخص مت تطعيمهم 
بالكامل، ومن املتوقع أن مينح 
لقاحا «عبداهللا» و«سوبرينا 
٢» تصريحا طارئا رسميا من 
السلطات نهاية يونيو اجلاري 

أو مطلع يوليو.
وفــي تطــور يدلــل على 
شراسة املعركة مع الفيروس، 

يقــرب من ٦٤ ألف حالة وفاة 
جديدة ناجمة عنه مبا يعادل 
نحو ٢٥٠ حالة إصابة وســت 
وفيات كل دقيقة. وشــرح أن 
معــدالت اإلصابات والوفيات 
قــد زادت في القارة اإلفريقية 
بنحو ٤٠٪ في األسبوع املاضي 
وتضاعف عدد الوفيات ثالث 
أو أربع مرات في بعض البلدان 
خالل الفترة ذاتها. لكنه أكد أن 
عددا من الدول تشهد في املقابل 
انخفاضا في حاالت اإلصابات 
والوفيات املبلغ عنها مؤخرا 
لألسبوع الثامن على التوالي 
كما انخفضت الوفيات في تلك 
الدول لألســبوع السابع على 

التوالي.
إلى ذلك، اعربت املستشارة 
األملانية أجنيال ميركل عن أملها 
بحصول تنسيق أفضل لقواعد 
السفر خالل اجلائحة بني الدول 
األعضاء السبع والعشرين في 
االحتــاد األوروبي، وذلك قبل 
القمة األوروبية خالل األسبوع 
احلالي.  وأكدت ميركل «أسف 
لكوننا لم ننجح بعد باعتماد 
إجراءات موحدة حول قواعد 
الســفر بني الدول األعضاء». 
وتلقت ميركل اجلرعة الثانية 
من اللقاح أمس وكانت من نوع 
«موديرنا» بعدما كانت اجلرعة 
أوال من انتاج «أسترازينيكا».

بريطانيا تعلن تراجع تفشي ساللة «دلتا» 

على صعيد السباق العاملي 
فــي توزيــع اللقاحــات أعلن 
الرئيس التركــي رجب طيب 
أردوغان أمــس انضمام لقاح 
جديد مضاد لڤيروس كورونا 
وهو صناعة تركيــة محلية، 
وقــال أردوغــان فــي احتفال 
إلعالن بــدء برنامج التجارب 
البشــرية على اللقاح احمللي، 
بحضور املتطوعني في املدينة 
الطبية، ان اسم اللقاح احمللي 
املضاد لڤيروس كورونا، هو 
«توركواج TURKIVAC». وكان 
الرئيــس أردوغان قد ذكر في 
أحد خطاباته، أن عملية إنتاج 
اللقــاح التركي من املتوقع أن 
تبدأ في شهر سبتمبر املقبل. 
وتســارعت عمليات التطعيم 
ضــد كورونا فــي تركيا، منذ 
مطلــع يونيــو احلالي، حيث 
شــهدت البالد معدالت عالية 
فــي التطعيــم خــالل األيــام 
األخيــرة بواقــع ١٫٥ مليــون 
عملية تطعيم في اليوم الواحد، 
وسط خفض متواصل للفئات 
العمرية املشــمولة بشــرائح 
اللقاحات. وتعتمد املؤسســة 
التركيــة لألدويــة واألجهزة 
الطبية، ٣ لقاحات لالستخدام 
 «V الطــارئ هي «ســبوتنيك
الروسي و«سينوفاك» الصيني 
و«بيونتيك ـ فايزر» األملاني ـ 

إيران تتهم أميركا بالتدخل في شؤونها بعد انتقادات 
النتخابات الرئاسة: املفاوضات النووية بحاجة لقرار سياسي

عواصــم ـ وكاالت: اتهمت 
إيران امــس الواليات املتحدة 
بالتدخل في شؤونها بعد قولها 
إن االنتخابات الرئاسية التي 
أجريت يــوم اجلمعة املاضي 
لم تكن حرة وال نزيهة، بينما 
تبادلــت األطراف السياســية 
االتهام باملسؤولية عن تراجع 
إقبال الناخبني إلى مستويات 
قياسية وارتفاع عدد األصوات 

الباطلة.
وقال متحدث باسم وزارة 
اخلارجية األميركية ان الواليات 
املتحــدة ترى العمليــة، التي 
أصبــح إبراهيم رئيســي من 
خاللها رئيسا منتخبا إليران، 
«مصطنعــة للغاية»، وأكد أن 
واشنطن ال ترى هذه االنتخابات 

حرة أو نزيهة.
ونقلت وسائل إعالم رسمية 
عن املتحدث باســم احلكومة 
اإليرانيــة علي ربيعــي قوله 

تبقى بحاجة إلى قرار سياسي 
أكثر من حاجته إلى التفاوض، 
وإذا مــا مت ذلك يكون من غير 
املســتبعد أن ندخــل املرحلة 
النهائيــة التفــاق»، وجــدد 
التأكيــد علــى أن قــرار إيران 
بشــأن التوصل إلــى اتفاق ال 
الداخلية  عالقة له بالسياسة 

ونتائج االنتخابات.
وحول ما إذا كانت حكومة 
الرئيس املنتهية واليته حسن 
روحانــي ســتنهي محادثات 
ڤيينــا في فترتهــا املتبقية أم 
ستوكلها إلى احلكومة القادمة، 
قال ربيعي إن «هذا األمر يرتبط 
مبتغيــرات أخرى، مــن بينها 
قبول أميــركا بوجهات النظر 

اإليرانية».
وأضاف «لقــد أكدنا مرارا 
أن مفاوضــات إحيــاء االتفاق 
النووي ال ترتبط بالسياســة 
ونتائــج  للبــالد  الداخليــة 

املتحدث باسم صناعة الكهرباء 
فــي إيــران مصطفــى رجبي 
مشــهدي أن محطــة بوشــهر 
النوويــة ســتعود لشــبكة 
الكهربــاء العامة في البالد في 
غضون عدة أيام، بعد معاجلة 

اخللل الفني احلاصل فيها.
أنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
(إرنا) عن رجبي مشهدي القول 
إن احملطة خرجت من الشبكة 
األحد بسبب حدوث خلل فني.
وأضاف أن «اجلهود بدأت 
ملعاجلــة اخللل، ومن احملتمل 
عــودة احملطــة إلى الشــبكة 
في غضــون أيام بعد معاجلة 
اخللل». وأوضح املتحدث أن 
خروج هذه احملطة من الشبكة 
يقلل الطاقة املولدة مبقدار ألف 
ميغاوات، الفتا إلى أنه ينبغي 
اتخاذ إجراءات إلدارة االستهالك 

بصورة أكثر جدية.

االنتخابــات، بــل جتــري في 
إطار السياسات العامة للبالد 
طبقــا لتوجيهات قائد الثورة 

واجلهات العليا».
إلى ذلك، أكدت فرنسا مجددا 
رغبتهــا فــي العــودة التفاق 
ڤيينا النووي، والذي حترص 
الديبلوماسية الفرنسية على 
تنفيذه بالكامل، موضحة أنها 
ســتواصل جهودهــا لتعزيز 
األمن واالســتقرار في الشرق 
األوســط. وأعربت اخلارجية 
الفرنسية في بيانـ  نشر على 
موقعها اإللكترونيـ  عن قلقها 
إزاء وضع حقوق اإلنسان في 
إيران وخاصة بعد فوز احملافظ 
إبراهيم رئيســي باالنتخابات 
الرئاســية اإليرانيــة، مؤكدة 
أنها ستواصل متابعة الرعايا 
الفرنســيني املسجونني هناك 

عن كثب.
مــن ناحيــة أخــرى، أكــد 

فرنسا تبدي رغبتها في العودة إلى اتفاق ڤيينا  النووي

«نعتبــر هذا البيان تدخال في 
الشأن الداخلي للبالد وانتهاكا 
للقوانني الدولية، ومن هنا ندين 
ونستنكر هذه التصريحات».
احلكومــة  أن  وأضــاف 
األميركية «ليســت في وضع 
يؤهلها إلبداء الرأي في نتائج 
االنتخابات في إيران أو أي بلد 

آخر».
من جهة أخرى، قال ربيعي 
انــه مت التوصل إلــى اتفاقات 
باخلطوط العريضة حول نقاط 
اخلــالف في محادثــات ڤيينا 
بشأن امللف النووي اإليراني.

ونقل موقع قناة «العالم» 
اإليرانية عنه القول في مؤمتره 
الصحافي األسبوعي امس «لقد 
مت التوافق بني الطرفني بشأن 
اخلالفــات املهمــة، ومت إعداد 
الالزمــة، ودونــت  الوثائــق 
نصــوص واضحــة مــن قبل 
جميــع جلان التفــاوض، وما 

السعودية تؤكد ضرورة التزام إيران بتعهداتها النووية 
وتطالب بتمكني «الطاقة الذرية» من القيام بأنشطة الرصد

ــل  ـ وكاالت: حمَّ عواصــم 
الســعودي  وزيــر اخلارجية 
األمير فيصل بن فرحان امس 
إيران املسؤولية عن أنشطتها 
النووية، مؤكدا أن دور الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية مبلف 
إيران النووي حاســم، مطالبا 
بتمكــني الوكالــة مــن القيــام 
بأنشــطة الرصد والتحقق في 

ايران من دون معوقات.
وعلــق وزيــر اخلارجيــة 
انتخابــات  الســعودي علــى 
الرئاسة االيرانية، خالل مؤمتر 
صحافي مشــترك مــع نظيره 
النمساوي ألكسندر شالينبرغ، 
وقال ان اململكة ستبني حكمهما 
على حكومة الرئيس اإليراني 
املنتخب إبراهيم رئيسي بناء 
علــى الوقائــع علــى األرض، 
مضيفا أن املرشد األعلى االيراني 
علي خامنئي هو صاحب القول 
الفصل في السياسة اخلارجية.
وصــرح وزيــر اخلارجية 
بــأن «السياســة  الســعودي 
إيــران، مــن  اخلارجيــة فــي 
الزعيــم  منظورنــا يديرهــا 
األعلــى علــى أي حــال، لذلك 
نحن نبني تعامالتنا ونهجنا 
مع إيران على أساس الوقائع 
علــى األرض، والتي ســتكون 
مصدر حكمنــا على احلكومة 
اجلديدة بصــرف النظر عمن 
يتولى املنصب». وبخصوص 
امللف اليمني، أوضح فيصل بن 
فرحان أن اململكة قدمت مبادرة 
استراتيجية لوقف إطالق النار 

نفتالي بينت «ال تربطنا عالقات 
مــع إســرائيل، لذلــك تغييــر 
احلكومــة هنــاك ال ينعكــس 
علينــا، لكن نتمنــى أن يكون 
هناك موقف أكثر إيجابية من 

عملية السالم».
وتابع «النزاع الفلسطيني 
ـ اإلســرائيلي تسبب في عدم 

االستقرار في املنطقة».
وثمــن العالقــات القويــة 
واملناقشات املثمرة مع النمسا 
فــي مختلف املجاالت وحرص 
البلديــن على دعــم العالقات 
الثنائية، مشيرا إلى قرب عودة 
السائح السعودي إلى النمسا 

بعد رفع قيود السفر.
مــن جهتــه، قــال وزيــر 
خارجيــة النمســا ألكســندر 

الدولية للطاقة الذرية رافائيل 
غروســي. وجرى خالل اللقاء 
مناقشة أبرز التطورات جتاه 
البرنامــج النــووي اإليرانــي 
وأهمية فرض اآلليات الالزمة 
للتفتيش السريع والشامل لكل 
املواقع النووية اإليرانية، وكذلك 
وقف االنتهاكات والسياســات 
اإليرانية للقوانــني واألعراف 
الدوليــة التــي تزعــزع أمــن 

واستقرار املنطقة والعالم.
كما ناقش اجلانبان أهمية 
االلتزام بتطبيق املعايير الدولية 
للطاقة الذرية من أجل حتفيز 
النمو والتقدم لتحقيق التنمية 
املستدامة عامليا، باإلضافة إلى 
مناقشة أبرز املستجدات على 

الساحة اإلقليمية والدولية.

شالينبرغ إن هجمات احلوثيني 
على السعودية أمر غير مقبول، 
العــودة  وعلــى احلوثيــني 
لطاولة احلوار، مشيرا إلى أن 
السعودية تقوم بدور محوري 
ومهم فــي املنطقــة، وأضاف 
أن الســعودية أكبــر شــريك 
لبالدنا في الشــرق األوسط، 
وأن مبــادرات اململكة بشــأن 
البيئة أثرت فينا بشكل كبير. 
وبخصوص امللف النووي قال 
وزير خارجية النمسا «نؤيد 
النووي مع  العودة لالتفــاق 

إيران وتعزيزه وتنفيذه». 
وخالل زيارة رســمية إلى 
العاصمــة النمســاوية ڤيينا، 
التقى وزير اخلارجية السعودي 
أمــس األول مدير عام الوكالة 

فيصل بن فرحان يؤكد دعم الرياض الستقرار الشرق األوسط وإيجاد حل لألزمة اليمنية

جانب من جلسة مباحثات بني وزير اخلارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان ونظيره النمساوي ألكسندر شالينبرغ     (واس)

انطالقا من حرصها على وقف 
احلــرب، مؤكــدا أن احلوثيني 
تعمــدوا التصعيــد وهاجموا 
مأرب ورفضوا املبادرة. وأفصح 
وزير اخلارجية السعودي أنه 
حتدث في النمسا عن التدخالت 
اإليرانية في املنطقة، وأن اململكة 
لديها رؤية مشتركة مع النمسا 

بشأن استقرار املنطقة.
الفلســطيني،  وفــي امللف 
أعــرب بــن فرحــان عــن أمله 
فــي أن يؤدي تغيير احلكومة 
في إســرائيل إلى موقف أكثر 
إيجابية جتاه عملية الســالم 

مع الفلسطينيني.
وقال ردا على سؤال حول 
موقــف اململكة مــن احلكومة 
اإلسرائيلية اجلديدة برئاسة 

مواطن فلسطيني يهدم منزلة بحكم محكمة إسرائيلية  (أ.ف.پ)

مسافرون ينتظرون لفحص وثائق حصولهم على اللقاح قبل املغادرة في نيودلهي  (أ.ف.پ)


