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االثنني ٢٣ مايو ٢٠٢٢ عربية وعاملية

االحتالل يصدر أحكامًا إضافية 
على «أسرى نفق احلرية» الستة

عواصــم ـ وكاالت: أصــدرت محكمــة 
االحتــالل في مدينة الناصرة أمس أحكاما 
إضافية بالسجن على ستة أسرى فلسطينيني 
حرروا أنفسهم من سجن جلبوع اإلسرائيلي 
شــديد احلراسة في ســبتمبر املاضي ملدة 
خمس ســنوات وغرامات مالية إلى جانب 
خمسة أسرى آخرين بتهمة تقدمي املساعدة.

وذكرت هيئة شؤون األسرى واحملررين 
الفلسطينية في بيان أن احملكمة العسكرية 
االسرائيلية حكمت عليهم بالسجن خمس 
ســنوات إضافيــة على احكامهــم الفعلية 

وغرامات مالية بقيمة ٥٠٠٠ شيكل.
وأضافت ان احلكم شمل كال من: محمود 
ومحمد العارضة وأيهم كممجي ويعقوب 
قادري ومناضل نفيعات وزكريا الزبيدي، 
أو «أسرى نفق احلرية» كما يطلق عليهم 

فلسطينيا.
وأوضحت الهيئة التابعة ملنظمة التحرير 
الفلســطينية ان محكمة االحتالل أصدرت 
حكما بحق الزبيدي في جلســة منفصلة، 
وشددت الهيئة على أنها ستقدم استئنافا 

ضد قرار احملكمة.
كما حكم على خمســة أسرى بالسجن 
اإلضافي أربع سنوات وغرامات مالية بتهمة 

مساعدة «أسرى نفق احلرية».
وفيمــا يتعلق باملعتقلني الذين وجهت 
لهم تهمة املساعدة في عملية الهرب، أوضح 
نادي األســير أن واحدا منهم فقط محكوم 
بالســجن املؤبد وخمســني عاما واألربعة 

اآلخرون موقوفون قيد احملاكمة.
مــن جهة أخرى، توعــد رئيس املكتب 
السياسي حلركة «حماس» إسماعيل هنية 
مبواجهة «مسيرة األعالم» اإلسرائيلية في 

القدس «بكل اإلمكانيات».
وقال هنية، في كلمة مسجلة خالل مؤمتر 
«ســيف القدس.. وحدة الوطن والشعب» 
مبناســبة الذكرى السنوية األولى حلرب 
إسرائيل على قطاع غزة في مايو ٢٠٢١ «نحذر 
االحتالل اإلسرائيلي من اإلقدام على خطوة 
اقتحام املسجد األقصى في ٢٩ اجلاري، أو 

اإلقــدام على تنظيم مســيرة األعالم التي 
مزقتها صواريخ املقاومة العام املاضي».

كمــا حذرت غرفة العمليات املشــتركة 
للفصائل املســلحة في غزة في بيان تاله 
ناطق باسمها، من تداعيات تنظيم مسيرة 

األعالم في القدس احملتلة.
وأضاف أن «الشــعب الفلســطيني لن 
يسمح بكســر قواعد االشــتباك والعودة 
ملربع االستفزازات التي قلنا فيه كلمتنا بكل 
قوة واملقاومة ستواصل إعدادها وجتهيزها 

ملعركة التحرير الشاملة».
ويحشد اليهود املتطرفون ليوم االقتحام 
الكبير للمسجد األقصى املبارك، في ذكرى 
احتالل إسرائيل للقدس الشرقية واستكمال 
سيطرتها على العاصمة املقدسة يوم األحد 
املقبل، فــي وقت حذرت غرفــة العمليات 
املشــتركة للفصائل املســلحة في غزة في 
بيان، من تداعيات تنظيم ما تسمى بـ«مسيرة 
األعالم» في القدس ما ينذر بتدهور جديد 
لألوضاع في األراضي احملتلة. وقال البيان 
إن «الشــعب الفلسطيني لن يسمح بكسر 
قواعد االشتباك والعودة ملربع االستفزازات 
الــذي قلنا فيه كلمتنا بكل قوة، واملقاومة 
ستواصل إعدادها وجتهيزها ملعركة التحرير 

الشاملة».
وأطلقت «جماعات الهيكل» املزعوم املتطرفة 
عدادا يوميا على منصاتها استعدادا القتحام 
واسع لألقصى في ٢٩ اجلاري، بحيث تخطط 
لتجاوز عدد املستوطنني املقتحمني رقم ١٦٠٠ 
مقتحم، املسجل في اليوم نفسه من عام ٢٠١٩. 
ويخطط املســتوطنون خــالل هذا اليوم 
القتحام «تعويضي» للمسجد األقصى إلمتام 
ما فشلوا فيه في اقتحام ٢٨ رمضان املاضي.

كما دعت جماعة ما يسمى «نساء من أجل 
الهيكل» املستوطنات للمشاركة في االقتحام 
فيمــا يطلقون عليه يــوم «توحيد القدس». 
ودعا زعيــم منظمة «الهافا» االســتيطانية 
املتطرفة بنتزي جوبشــتاين، املســتوطنني 
إلى احلشد لذلك اليوم باعتباره «يوم البدء 

بهدم قبة الصخرة».

الفصائل الفلسطينية ستتصدى لـ «مسيرة األعالم» : لن نسمح بكسر قواعد االشتباك

اغتيال عقيد في احلرس الثوري اإليراني 
بـ ٥ رصاصات قرب منزله 

عواصــم ـ وكاالت: ذكرت وســائل إعالم 
إيرانية عن مصدر وصفته باملطلع بأن مسلحني 
مجهولني اغتالوا أحد العسكريني اإليرانيني 
الذين شاركوا في احلرب الدائرة في سورية، 
وذلك عبر إطالق ٥ رصاصات عليه مباشرة 

قرب منزله جنوب طهران.
وأوردت وكالــة ارنا االيرانية الرســمية 
أن «صيــاد خدائي، أحد املدافعني عن احلرم، 
اغتيــل بإطــالق نار من قبل شــخصني على 
دراجة نارية في شــارع مجاهدين إسالم في 
طهران». ويستخدم االعالم الرسمي اإليراني 
عبارة «مدافع حرم» لإلشارة الى أفراد احلرس 
الثوري الذين قاموا مبهام في سورية والعراق.

من جهته، أعلن احلرس الثوري أن العقيد 
في احلرس الثوري صياد خدائى اغتيل خالل 

عملية «إرهابية» جنوبي طهران.
الى ذلك، ذكرت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية 
شبه الرسمية امس أن احلرس الثوري اكتشف 
أعضاء من شــبكة جهاز مخابرات إسرائيلي 

وألقى القبض عليهم.
وقالت خدمة العالقات العامة في احلرس 
الثوري في بيان «بتوجيه من جهاز املخابرات 
التابع للنظام الصهيوني، حاولت الشــبكة 
سرقة وتدمير املمتلكات الشخصية والعامة 
واخلطف وانتزاع اعترافات ملفقة من خالل 

شبكة من البلطجية».

طهران تعلن اكتشاف أعضاء في «املوساد» وإلقاء القبض عليهم

بايدن يواصل جولته اآلسيوية في اليابان 
وسط جتاهل كوريا الشمالية عرض احلوار

الرئيــس  ـ وكاالت: واصــل  عواصــم 
االميركي جو بايدن جولته اآلسيوية األولى 
والتــي بدأها من كوريــا اجلنوبية، والتي 
يخيم عليها احتمال إجراء كوريا الشمالية 
جتربة نووية بعد جتاهلها دعوة الواليات 

املتحدة للحوار.
ووصــل بايدن امس إلــى اليابان ثاني 
محطات اجلولة، وحطت طائرته في قاعدة 
يوكوتا اجلوية خارج عاصمة اليابان قادما 
من سيئول، حيث سيلتقي رئيس الوزراء 
فوميو كيشيدا واإلمبراطور اليوم، فضال 
عن إعالن مبادرة جتارية متعددة األطراف 

بقيادة الواليات املتحدة.
وأكــد بايــدن امــس أنه ال يخشــى من 
احتماليــة قيام كوريا الشــمالية بتجربة 

نووية خالل جولته احلالية آلسيا.
ونقلت وكالــة «بلومبرغ» لألنباء عنه 
القول لصحافيني في سيئول: «إننا مستعدون 
ألي شــيء تقوم به كوريا الشمالية، وقد 
قمنا بدراســة كيفية الرد على ما يقومون 

به أيا ما كان، ولذلك فأنا ال لست قلقا».
وكانت االستخبارات األميركية قد عرضت 
أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، 
الذي يواجه موجة تفش واسعة من ڤيروس 

كورونــا، رمبا يســتعد إلطــالق صاروخ 
باليســتي عابر للقارات أو إلجراء جتربة 
نووية بالتزامن مع زيارة بايدن للمنطقة. 
وإذا ما حدث، فســتكون هــذه أول جتربة 

نووية لبيونغ يانغ منذ عام ٢٠١٧.
وقبل مغادرته الى اليابان التقى بايدن 
رفقة نظيره الكوري اجلنوبي يون سوك 
يول مع قوات أميركية وكورية جنوبية في 
قاعدة أوسان اجلوية، في مسعى إلرسال 
إشارة الســتعراض القوة املشــتركة أمام 
اخلصوم، وهي خطوات قال مسؤول كبير 
فــي البيت األبيــض إنها «تبــرز الطبيعة 
املتكاملة احلقيقية» للتحالف االقتصادي 

والعسكري بني البلدين.
كمــا أكــد بايــدن علــى جانب أوســع 
نطاقا جلولته، قائال إن آســيا هي ســاحة 
معركة رئيسية في «املنافسة العاملية بني 

الدميوقراطيات واألنظمة االستبدادية».
وتابــع الرئيس األميركي إثر لقاء يون 
«حتدثنا بشيء من التفصيل عن حاجتنا 
إلى جعل هــذا يتجاوز الواليــات املتحدة 
واليابان وكوريا ليشمل كامل احمليط الهادئ 
وجنوب احمليط الهادئ واحمليط الهندي. 

أعتقد أن هذه فرصة».

«الصحة العاملية» تتوقع املزيد من اإلصابات بـ «جدري القرود»
وتطمئن: ال ينتقل بسهولة وميكن مواجهته باحلماية الذاتية

عواصــم ـ وكاالت: قالت 
منظمة الصحة العاملية إنها 
تتوقع رصد املزيد من حاالت 
اإلصابــة بجدري القرود في 
الوقت الذي توسع فيه نطاق 
املراقبة في البلــدان التي ال 

يوجد فيها املرض عادة.
وقالــت املنظمــة التابعة 
لألمم املتحدة إنها ستقدم مزيدا 
من اإلرشــادات والتوصيات 
فــي األيــام املقبلــة للــدول 
حول كيفية احلد من انتشار 
جــدري القرود، وأضافت ان 
«املعلومات املتاحة تشير إلى 
أن انتقال العدوى من إنسان 
إلى آخر يحدث بني أشخاص 
على اتصال جســدي وثيق 
مع احلاالت التي تظهر عليها 

أعراض».
بدوره، قال ديڤيد هيمان 
املســؤول مبنظمــة الصحة 
العاملية لـ «رويترز» إن جلنة 
دولية من اخلبراء اجتمعت 
عبر مؤمتر مرئي للنظر في 
ما يلزم دراسته حول تفشي 
املــرض وإبالغــه للجمهور، 
وأكد أن االتصال الوثيق هو 
الطريــق الرئيســي النتقال 
املــرض، ألن اآلفات النمطية 
للمرض معدية للغاية. على 
سبيل املثال، اآلباء واألمهات 
بأطفــال  يعتنــون  الذيــن 
مرضى معرضــون للخطر، 
وكذلك العاملــون في مجال 
الصحة، ولهذا السبب بدأت 
بعض البلدان في تطعيم فرق 
عالج مرضى جدري القرود 
باستخدام لقاحات اجلدري، 

وهو ڤيروس مرتبط به.
ويشير التسلسل اجليني 
املبكر لعدد قليل من احلاالت 
في أوروبا إلى وجود تشابه 
مع الســاللة التي انتشــرت 
بطريقة محدودة في بريطانيا 
وإسرائيل وســنغافورة في 

عام ٢٠١٨.
وقــال هيمــان إنــه «من 
أن  بيولوجيــا»  املعقــول 
الڤيروس كان ينتشر خارج 
البلــدان التي يتوطــن فيها 

وقالت كبيرة املستشارين 
الطبيــني فــي وكالــة األمن 
الصحــي ســوزان هوبكنــز 
لشــبكة «بي بي سي»: «إننا 
نرصد إصابــات إضافية كل 
يوم»، وأوضحت هوبكنز أنه 
مت تسجيل عشــرين إصابة 
في األسبوع املاضي وسيتم 
نشــر حصيلة جديدة اليوم 
االثنني تتضمن «أرقام نهاية 

األسبوع».
وأضافت أن جدري القردة 
«مرض معد جديد ينتشر في 
مجتمعنا» مــع «مصابني لم 
يخالطوا قط أي شخص قادم 
من غرب افريقيا»، حيث كان 
املرض موجودا في السابق.

انتقــال  أن  وأوضحــت 
العدوى سجل «بشكل أساسي 
لدى األفــراد الذين يعرفون 
أنفســهم كمثليني أو ثنائيي 
جنس أو لدى الرجال الذين 
مارسوا اجلنس مع رجال».

وإذ ال يوجــد لقــاح ضد 
ال  الــذي  القــردة  جــدري 
يتطلب عالجا، إال أنه ميكن 
إعطاء لقاح اجلدري حلماية 

ويدعون إلى ضرورة التعامل 
معه بجدية. مــن جهته، قال 
الرئيــس األميركي جو بايدن 
إن تفشي مرض جدري القردة 
هو أمر «يجب أن يكون مصدر 
قلــق للجميــع»، مضيفــا أن 
مسؤولي الصحة األميركيني 
يبحثــون مســألة اللقاحــات 
والعالجات احملتملــة. وأبلغ 
بايــدن الصحافيني في قاعدة 
جوية فــي كوريــا اجلنوبية 
قبل مغادرته على منت طائرة 
الرئاسة األميركية متجها إلى 
اليابــان «نبــذل جهــدا كبيرا 

ملعرفة ما سنفعله».
وأضــاف أنه جــار العمل 
بشــكل مكثــف للتوصل إلى 
أفضــل طريقــة للتعامــل مع 
العدوى واكتشاف اللقاحات، 

إذا كانت موجودة بالفعل.
األمــن  وقــال مستشــار 
القومــي للبيت األبيض جيك 
سوليفان إن الواليات املتحدة 
لديها لقاحات جاهزة للتوزيع 
تتعلق بعالج «جدري القردة»، 
مشيرا إلى أنه يبلغ بايدن بآخر 

تطورات الوضع.

املخالطني، بحسب هوبكنز.
ونقلــت صحيفــة «ديلي 
ميل» البريطانية عن اإلعالم 
اإلسباني أن السلطات في جزر 
الكناري حتقــق في احتمال 
وجــود عالقة بــني مصابني 
باملرض ومهرجان للمثليني 
جنسيا أقيم في إحدى اجلزر، 
وحضره نحو ٨٠ ألف شخص 

من القارة األوروبية.
وحســب املصــدر، فــإن 
املهرجــان نظــم بــني ٥ و١٥ 
اجلاري وحضره أشــخاص 
تبينت إصابتهم الحقا بجدري 
القرود، مع بيان أنه ال ميكن 
التأكيــد إن كان مــن ضمــن 
احلضور مــن ميكن وصفه 
بـ «املريض رقــم صفر» أي 
املريــض الذي يعــد مصدر 
العــدوى  أن  أو  العــدوى، 
حصلــت في عــني املكان من 

مصدر هناك.
وفــي حني يقــول خبراء 
الصحة إن املرض لن يؤدي 
إلــى انتشــار وبــاء جديــد 
مبســتوى ڤيروس كورونا، 
فإنهم يحذرون من خطورته، 

اشتباه في مهرجان للمثليني كمصدر للعدوى بأوروبا

(رويترز) قطاع نسيجي من جلد مصاب بجدري القرود  

الڤيــروس، لكنه لم يؤد إلى 
تفش كبير نتيجة إلجراءات 
اإلغــالق املتعلقــة مبكافحة 
كوفيــد والتباعد االجتماعي 

وقيود السفر.
وشــدد علــى أن تفشــي 
جدري القرود ال يشبه األيام 
األولى جلائحة «كوفيد-١٩» 
ألنــه ال ينتقــل بســهولة، 
وأضاف «هناك لقاحات متاحة 
لكــن الرســالة األهم هي أنه 

ميكنك حماية نفسك».
وأعلنت «الصحة العاملية» 
أنها تلقت تقارير من ١٢ دولة 
تؤكــد إصابــة ٩٢ شــخصا 
مبرض جدري القرود، مشيرة 
إلــى وجــود ٢٨ حالة أخرى 
يشتبه في إصابتها باملرض، 
مع توقعهــا ظهور مزيد من 

احلاالت عامليا.
وتســجل اململكة املتحدة 
يوميــة جديــدة  إصابــات 
بجدري القرود، على ما أعلنت 
مسؤولة بوكالة األمن الصحي 
في البالد أمس، وهي مسألة 
إنها تأخذها  تقول احلكومة 

«على محمل اجلد».

أوكرانيا ترفض االستجابة لدعوات غربية لوقف القتال
وفرنسا تتوقع تأخر انضمامها إلى االحتاد األوروبي ٢٠ عامًا

عواصمـ  وكاالت: استبعدت 
أوكرانيــا االســتجابة ملطالب 
غربية بوقــف إطالق النار أو 
تقــدمي تنازالت ملوســكو في 
الوقت الذي كثفت فيه روسيا 
هجومهــا مبنطقــة دونباس 

الشرقية.
ورفض ميخائيلو بودولياك 
كبير املفاوضني األوكرانيني في 
املوافقة  تصريحات لرويترز 
علــى وقف إطالق النار أو أي 
اتفــاق مع موســكو يتضمن 
التنــازل عــن أراض. واعتبر 
بودوليــاك وهــو مستشــار 
لزيلينسكي إان تقدمي تنازالت 
ستكون له نتائج عكسية ألن 
روســيا سترد بقوة أكبر بعد 

أي توقف للقتال.
وقــال بودولياك لرويترز 
في مقابلة في املكتب الرئاسي 
اخلاضــع حلراســة مشــددة 
«احلرب لن تتوقف. ستتوقف 
قليال لبعض الوقت.. سيبدأون 
بعدها هجوما جديدا سيكون 
أكثر دموية وواسع النطاق».
الدعوات األخيرة  وجاءت 
لوقــف فــوري إلطــالق النار 
مــن وزيــر الدفــاع األميركي 
لويد أوسنت ورئيس الوزراء 

اإليطالي ماريو دراجي.
وقد لقي املوقف األوكراني 
دعما من بعض احللفاء، حيث 
أبلغ الرئيس الپولندي آندريه 
دودا أعضاء البرملان الوكراني 
فــي كييڤ أمــس أن أوكرانيا 
فقط هي التي متلك حق تقرير 
مستقبلها، بعد أن أصبح أول 
زعيــم أجنبــي يلقــي خطابا 
بنفسه أمام البرملان األوكراني 
منذ الغزو الروســي الذي بدأ 
فــي ٢٤ فبرايــر، وكان التقى 
نظيره األوكراني فولودميير 
زيلينســكي في كييڤ الشهر 
املاضي. وقال «ظهرت أصوات 
مقلقة تقول إن أوكرانيا يجب 
أن تســتجيب ملطالب بوتني. 
ألوكرانيا فقط احلق في تقرير 
مســتقبلها... ال ميكن لشيء 
بــدون  يخصكــم أن يتقــرر 

موافقتكم».

لألوكرانيــني +أهــال بكم في 
االحتــاد األوروبــي+ لكن لم 
تقرأوا في احلاشــية السفلية 
من العقد انــه مكتوب +أهال 
بكم بعد ١٥ عاما+، أعتقد أننا 
نحضر خيبات أمل جليل كامل 

من الشعب األوكراني».
املنظمــة  أن  وأوضــح 
التي  السياســية األوروبيــة 
اقترحهــا الرئيس الفرنســي 

«مكملة لالحتاد األوروبي».
الفرنســي  الوزير  وأردف 
«البــاب ليس مغلقــا بل على 
العكس الباب مفتوح»، مشيرا 
إلى مزايا املنظمة املقترحة مثل 
«حريــة احلركة فــي أوروبا» 
والقدرة على «االستفادة جزئيا 
من امليزانية األوروبية إلعادة 
اإلعمار ومن أجل التعافي» في 
أوكرانيا، ورمبا حتى االستفادة 
من سياســات مشتركة حول 

الطاقة.
ميدانيا، بعد انتهاء مقاومة 
استمرت ألســابيع من جانب 

منطقة خيرسون إلى منطقة 
تخضــع لســيطرة أوكرانيا، 
إضافة إلى غلق ممرات إنسانية 
جديــدة. وقالت وزارة الدفاع 
البريطانية إن روسيا تستخدم 
عربات (تيرمينيتور) املدرعة 
املصممة حلماية الدبابات في 

ذلك الهجوم.
في املقابــل، أعلنت وزارة 
الدفــاع الروســية ان قواتهــا 
قصفــت القــوات األوكرانيــة 
جــوا وباملدفعية في الشــرق 
واجلنــوب مســتهدفة مراكز 
القيادة واجلنود ومستودعات 

الذخيرة.
وقال امليجور جنرال إيغور 
كوناشينكوف املتحدث باسم 
وزارة الدفــاع، إن صواريــخ 
أطلقــت مــن اجلــو أصابــت 
ثالث نقاط قيادة و١٣ منطقة 
حتتشــد فيها قوات ومعدات 
عسكرية أوكرانية إضافة إلى 
أربعة مســتودعات للذخيرة 

في دونباس.

آخــر املقاتلني األوكرانيني في 
مدينة ماريوبول االستراتيجية، 
تشــن روســيا هجوما كبيرا 
في لوغانســك، أحــد إقليمي 

دونباس.
وفي دونيتســك، تســعى 
القــوات الروســية الختــراق 
الدفاعات األوكرانية للوصول 
إلــى احلــدود اإلدارية ملنطقة 
لوغانسك، بينما واصلت شماال 
قصفا عنيفا لسيفيرودونتسك 
وليسيتشانسك حسبما ذكرت 
هيئة األركان العامة األوكرانية 
في حتديثها اليومي لتطورات 

احلرب أمس.
وإضافــة إلى ذلــك، تبحر 
ســفن تابعة لسالح البحرية 
الروسية في البحر األسود وفي 
بحــر أزوف للقيــام بعمليات 
قتالية واســتطالع، بحســب 

التقرير. 
األركان  هيئــة  وذكــرت 
األوكرانية أن القوات الروسية 
متنع املدنيني مــن الفرار من 

روسيا تصّعد هجومها للسيطرة على دونباس

(أ.ف.پ) جسر مدمر كان يربط بني مدينتي ليستشانسك وسيفرودونيتسك شرقي أوكرانيا  

الــى ذلــك، قــدر الوزيــر 
الفرنســي املنتدب للشــؤون 
األوروبيــة كليمــان بــون أن 
انضمام أوكرانيا إلى االحتاد 
األوروبي «سيســتغرق على 
األرجح ١٥ أو ٢٠ عاما»، مقترحا 
أن تنخرط كييڤ في األثناء في 
املنظمة السياسية األوروبية 
التي اقترح الرئيس إميانويل 
ماكــرون إنشــاءها ورفضها 
الرئيس األوركاني فولودميير 

زيلينسكي.
وقــال بــون فــي تصريح 
نكــون  أن  اذاعــي: «علينــا 
صادقني.. إذا قلنا إن أوكرانيا 
ستنضم إلى االحتاد األوروبي 
في غضون ستة أشهر أو سنة 
أو ســنتني فنحن نكذب. ذلك 
ليس صحيحا. سيستغرق على 
األرجــح ١٥ أو ٢٠ عامــا وهو 

وقت طويل».
وأضاف املسؤول الفرنسي 
«ال أريــد أن نبيع األوكرانيني 
إذا قلنــا  أوهامــا وأكاذيــب. 

صورة مت تداولها على االنترنت لعملية االغتيال


