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أوكرانيا تنشر «باتريوت» األميركية.. وروسيا تطلق فرقاطة صواريخ «فرط صوتية»
وكاالت:  ـ  عواصـــــــم 
أن  امــس  روســيا  أعلنــت 
فرقاطتها املسماة «األدميرال 
غورشــكوف» ســتبحر إلــى 
احمليطني األطلســي والهندي 
والبحر املتوسط. وقال وزير 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
إن الفرقاطة ســتجري خالل 
إبحارها تدريبات باستخدام 
صواريــخ «تســركون» فرط 
الصوتيــة. فيمــا قــال وزير 
اخلارجية األوكراني دميترو 
كوليبــا إن الواليات املتحدة 
بدأت نقل بطاريات صواريخ 

باتريوت إلى أوكرانيا.
وقــال الرئيس الروســي 
فالدميير بوتني خالل اشرافه 
على انطالق الفرقاطة إن بدء 
عملها «حدث مهم». وأضاف أن 
األسلحة القوية التي حتملها 
«غورشكوف» حتمي روسيا 
مــن التهديــدات اخلارجيــة. 
وذكــر أن الفرقاطــة مجهزة 
بأحدث منظومة من صواريخ 
«تســركون» فرط الصوتية 
التــي ال مثيل لهــا، على حد 

تصريحه.
وتابع: «روسيا ستواصل 
تطوير قدراتها القتالية وإنتاج 
أسلحة متطورة»، مضيفا أن 

حلــول جديدة لتزويد بالدنا 
بأنواع جديدة من األســلحة 

الغربية».
وقــال مديــر املخابــرات 

القرم األوكرانية التي ضمتها 
موســكو عام ٢٠١٤. وأضاف 
االســتخباراتي  املســؤول 
األوكراني أن الروس يواصلون 

وأضــاف تشــيرنياك أن 
الروس يبذلون حاليا قصار 
جهدهم للحفاظ على ما يسمى 
باملمــر البري لشــبه جزيرة 
القرم. وأوضــح أن هذا املمر 
لم يعد آمنا بفضل األســلحة 
التي تســلمتها بالده، مهددا 
الروسية في  القوات  بضرب 
كل األراضي احملتلة مبا فيها 

القرم.
مــن جهتــه، أكــد الرئيــس 
األوكراني، فولودميير زيلينسكي 
أن بالده ســتقاتل، وســتواصل 
الكفــاح، من أجــل النصر الذي 
سيأتي بالتأكيد. وكتب زيلينسكي 
ـ عبر تطبيق «تيليغرام»، امس 
«نحن نقاتل وسنواصل القتال. 
من أجــل حتقيق النصــر الذي 

سنحققه ال محالة».
وفي السياق، ذكرت وزارة 
الدفاع البريطانية أن مقتل عدد 
كبير من اجلنود الروس في 
كلية للمجندين مباكيفكا في 
منطقة دونيتسك األوكرانية 
يفضح مدى مساهمة ممارسات 
اجليش الروسي «غير املهنية» 

في ارتفاع معدل خسائره.
الغضــب فــي  وتصاعــد 
الداخل الروســي مــع إعالن 
وزارة الدفــاع ارتفــاع عــدد 

فــي وزارة الدفاع األوكرانية 
أندري تشيرنياك إن اجليش 
الروســي يعمــل علــى نقــل 
وحدات جديدة إلى شبه جزيرة 

بناء الهياكل الدفاعية في شمال 
القــرم واجلــزء املتبقي لهم 
مؤقتا من مقاطعة خيرسون 

املجاورة لشبه اجلزيرة.

الضربــة  قتلــى  جنودهــا 
الصاروخية األوكرانية على 
مركز جتنيد في مدينة ماكيفكا 

ليلة رأس السنة الى ٨٩.
القيــادة  اتهمــت  وفيمــا 
العسكرية باإلهمال وتسكني 
اجلنــود بجانــب مســتودع 
أســلحة غيــر محمــي، ألقى 
املتحدث باسم وزارة الدفاع 
اللفتنانــت جنرال ســيرغي 
ســيفريوكوف باللــوم على 
القتلــى أنفســهم  اجلنــود 
قائــال ان «الســبب الرئيس 
هو أن العســكريني شــغلوا 
واســتخدموا علــى نطــاق 
واســع هواتفهــم احملمولــة 
في منطقة تطولها أســلحة 
العدو، مبا يتعارض مع حظر» 

استعمالها.
وأثــار اإلعــالن عــن هذه 
احلصيلــة الفادحة انتقادات 
جديــدة للقيادة العســكرية 
الروسية على «عدم كفاءتها».

ودعت مارغريتا سيمونيان 
رئيسة قناة روسيا اليوم التي 
تتقدم وسائل اإلعالم املروجة 
لسياسة الكرملني على الصعيد 
الدولي، إلى اإلعالن عن أسماء 
الــروس و«مــدى  الضبــاط 

مسؤوليتهم» فيما حصل.

زيلينسكي: سنواصل القتال حتى «النصر» .. و«الدفاع» الروسية تتهم جنودها القتلى في ماكيفكا مبخالفة التعليمات واستخدام الهواتف احملمولة مع تزايد االنتقادات

(رويترز) جنود من كتيبة كارباثيان سيش الدولية أثناء إجراء مناورات بالقرب من خط املواجهة  

«صواريخ تسركون قادرة على 
حماية األمن الروسي بشكل 

موثوق».
وقــد صممــت الفرقاطــة 
الروسية ألداء أدوار متعددة 
قــادرة على تنفيــذ ضربات 
طويلة املدى، كما أنها تضطلع 
مبكافحــة الغواصات، فضال 
عن تنفيذ مهام املرافقة للقطع 

البحرية األخرى.
وذكر وزير الدفاع شويغو 
الفرقاطــة ســتبحر فــي  أن 
احمليط األطلسي ثم الهادي، 
وبعد ذلك ستنطلق إلى البحر 

األبيض املتوسط.
فــي املقابــل، قــال وزيــر 
اخلارجية األوكراني دميترو 
كوليبا امس إنه قد مت بالفعل 
البدء في نقل أنظمة باتريوت 
األميركية إلى أوكرانيا، وإنه 
«سيتم نشــرها واالستفادة 
منها في أقرب وقت للرد على 

االعتداءات الروسية».
ووصــف كوليبــا قــرار 
واشنطن تزويد كييڤ بأنظمة 
باتريوت بـ«القرار الثوري»، 
مضيفا أن الرئيس األوكراني 
زيلينســكي  فولودمييــر 
والفريق الديبلوماسي بأكمله 
«يعملون بشــكل مكثف على 

اقتحام بن غفير لـ «األقصى» أمام مجلس األمن اليوم

قــال  وكاالت:  ـ  عواصــم 
املندوب الدائم لدولة فلسطني 
لدى األمم املتحدة رياض منصور 
إن مجلــس االمن الدولي يعقد 
اليوم جلســة طارئة ملناقشــة 
انتهاك إسرائيل للوضع الراهن 
في مدينة القدس احملتلة، خاصة 
في أعقــاب اقتحام وزير االمن 
الداخلي اإلسرائيلي ايتمار بن 
غفير لباحات املسجد األقصى 

املبارك مؤخرا.
وأوضــح منصــور، وفــق 
مــا نقلت عنــه وكالــة األنباء 
الفلسطينية الرسمية (وفا) في 
بيان أمس، ان جلســة مجلس 
االمــن جــاء بنــاء علــى طلب 
فلسطيني ـ أردني مشترك، مت 
تأييده من الصني ودولة االمارات 
العربية املتحدة، املندوب العربي 

في املجلس.
وأشــار إلى أن هناك حراكا 
فلســطينيا ـ عربيا ـ إسالميا، 
يســبق جلســة مجلس األمن، 
اجتماعــا  ذلــك  ويتضمــن 
ملجلس السفراء العرب، وآخر 
للمجموعة اإلسالمية، اضافة الى 
اجتماع لوفد مشترك فلسطيني 
ـ عربي ـ إســالمي مــع رئيس 
مجلس االمن، واجتماعني آخرين 

اجلهات التي تخاطبها السفارات 
اإلسرائيلية في تلك الدول، كي 
تعارض مناقشة مجلس األمن 
النتهاكات اسرائيل في القدس. 
وطالبت البرقية الديبلوماسيني 
اإلسرائيليني باالدعاء أن مجلس 
األمن سيعقد مداوالت مفتوحة 
حــول الصــراع اإلســرائيلي ـ 
الفلســطيني، فــي ١٨ اجلاري، 
وأنه بإمكان أي أحد أن يتحدث 
خالله وبالتالي ال حاجة لعقد 

مداوالت منفصلة أخرى.
وأضافــت البرقية أن على 
السفراء اإلسرائيليني أن يزعموا 
أن إسرائيل «ملتزمة بالوضع 
القائم» في املسجد األقصى، وأن 
تسلل بن غفير إليه «لم يخرق 

الوضع القائم».
مــن جهــة أخرى، نشــرت 
صحيفة محســوبة على حزب 
الداعمــة  هتــوراة»  «ديغــل 
للمتطرفني اليهود «احلريدمي» 
مقاال نقديا شــديدا ضد ايتمار 
بن غفير، بعد اقتحامه املسجد 

االقصى.
وكتبت ييتد نئمان، الناطقة 
باسم حزب «ديغل هتوراة»، في 
مقال حتت عنوان «استفزازات 
غير ضروريــة وخطيرة»، أن 

وقالت مصادر فلسطينية 
بالقدس احملتلة «إن عشــرات 
اقتحموا باحات  املســتوطنني 
األقصى من جهة باب املغاربة، 
وأدوا طقوســا تلمودية داخل 

باحاته».
مــن جانــب آخــر، هدمــت 
آليات وجرافات بلدية االحتالل 
منزل فلســطيني يدعى محمد 
أحمــد عاصي األعور، في بلدة 
«سلوان»، الواقعة إلى اجلنوب 
من املسجد االقصى، وذلك بحجة 

البناء دون ترخيص.
كما شــنت قوات االحتالل 
حملــة اعتقاالت فــي عدة مدن 

بالضفة الغربية احملتلة.
وقــد أصيــب فلســطيني 
خالل حملة االعتقاالت، وقالت 
مصادر أمنية فلسطينية إن شابا 
فلســطينيا أصيب بالرصاص 
احلي من قبل جنود إسرائيليني 
عقب مواجهة حدثت بينه وبني 
أحدهم خالل محاولتهم اعتقاله 
في بلدة قباطية جنوب جنني.

وأضافت املصادر أن الشاب 
أصيب في الكتف والقدم ما أدى 
لسقوطه على األرض، ومن ثم 
قامــت مركبة عســكرية تابعة 

للجيش بدهسه.

«مثــل هــذه االســتعراضات 
حيــاة  تعــرض  احملظــورة 
اليهود للخطر وتلعب لصالح 

احملرضني».
وتساءلت ييتد نئمان «من 
يســمح لهــؤالء األشــخاص، 
وبينهم وجوه حريدية، بتشكيل 
خطر على حيــاة اليهود دون 
حاجة لذلك؟ ومن أجل ماذا؟ وما 
هي القيمة بجولة انتصار لبضع 
دقائق أمام الكاميرات، ســوى 
األمل بجني مكسب إعالمي؟».

وكان رئيس جلنة املالية في 
الكنيست االســرائيلي النائب 
موشيه جافني املنتمي حلزب 
«يهدوت هتــوراة» تطرق الى 
نقاشات اللجنة حول املوضوع، 
موجها انتقادا لنب غفير، وقال 
«موقفي انــه محظور مبوجب 
التوراة الصعود الى املســجد 
االقصــى، قلت هــذا أيضا لنب 
غفير، فــي املاضــي واآلن. أنا 
أعتقــد أن هذا ليــس جيدا. ال 
نربــح من هذا أي شــيء، فقط 

نتحدى العالم بأسره».
فــي غضــون ذلــك، اقتحم 
مســتوطنون متطرفون امس 
باحات املسجد األقصى بحراسة 

مشددة من شرطة االحتالل.

«احلريدمي» ينتقدون خطوة الوزير املتطرف: يُعّرض حياة اليهود للخطر

(وكالة معا) جرافة إسرائيلية خالل هدمها منزال فلسطينيا في سلوان بالقدس احملتلة أمس 

ملجموعة عدم االنحياز، فضال 
عن اجتماع للجنة فلسطني لدى 

االمم املتحدة.
وأكــد منصور أن «جلســة 
مجلــس األمن الدولي في غاية 
االهميــة لســرعة انعقادهــا 
وتوحيــد املجتمــع الدولي في 
ادانة ورفض هذا االقتحام من 
وزير متطرف، تسانده احلكومة 
االكثر تطرفا في تاريخ اسرائيل 
لوقف االخالل بالوضع القانوني 
التاريخي في املسجد االقصى/ 

احلرم القدسي الشريف».
في ســياق متصل، كشــف 
اإللكترونــي  «واال»  موقــع 
اإلسرائيلي أن حكومة نتنياهو 
حتاول منع انعقاد مجلس األمن 
الدولي بشأن املسجد األقصى 

املبارك.
وأوضــح املوقــع أن هناك 
برقية ســرية أرســلتها وزارة 
اخلارجيــة اإلســرائيلية امس 
إلى ١٥ ســفيرا إسرائيليا لدى 
الدول األعضاء في مجلس األمن.
وبعثــت رئيســة دائــرة 
فــي  الدوليــة  املنظمــات 
اخلارجية اإلســرائيلية توعا 
البرقيــة وأوعــزت  فورمــان 
فيها بالتوجه بشــكل ملح إلى 

عشرات القتلى واجلرحى في هجوم بسيارتني مفخختني 
وسط الصومال وحركة الشباب تتبنى املسؤولية عن العملية

عواصم ـ وكاالت: قتل ٣٥ شخصا 
على األقــل وأصيب عدد آخر بجروح 
في هجوم بسيارتني مفخختني في بلدة 
وســط الصومال امــس، تبنته حركة 
الشــباب وفق ما أفاد قائــد مجموعة 

مسلحة في محافظة حيران.
الســيارتان املفخختان  وانفجرت 
بشكل متزامن في محاس، البلدة الواقعة 
في حيران، حيث بدأ هجوم واسع ضد 
حركة الشباب قبل أشهر بقيادة قوات 

من العشائر واجليش الصومالي.
وأعلنت احلركة التي تخوض منذ 
ســنوات متردا ضد احلكومة املركزية 
مسؤوليتها عن الهجوم وفق ما ذكرت 

مجموعة الرصد «سايت».
وقال محمد معلم آدم قائد مجموعة 
مســلحة محليــة مرتبطــة بالقــوات 
احلكومية في محاس إن «١٩ شخصا، 
بينهــم عناصــر فــي القــوات األمنية 

ومدنيون، قتلوا في التفجيرين».

من ناحيته، قال عبد الكرمي حسن 
أحد أعيان محاس إن «قرابة ٢٠ شخصا 

قتلوا في التفجيرين».
وقــال محمــود ســليمان وهو من 
وجهاء املنطقة إن ٥٢ شخصا أصيبوا 
بجروح و«نقل غالبيتهم إلى مقديشو 

للعالج».
وأكد مســؤولون أمنيون وزعماء 
محليــون إن قاعدتــني عســكريتني 
استهدفتا في محاس ردا على عمليات 

ضد املسلحني.
وقالت حركة الشباب إن مقاتليها 
فجروا عبوات عند قواعد عسكرية في 
محاس وهاجموا قاعدة أخرى في دادان 
أد، على بعد نحو ١٧ كلم بحسب سايت.

وقال قائد الشرطة في محاس عثمان 
نور إن «االرهابيني وبعد أن هزموا جلأوا 
إلى اســتهداف املدنيني بشكل يائس، 
لكن هذا لن يوقف إرادة الشــعب على 

مواصلة دحرهم».

ترامب يرمي بثقله خلف مكارثي بعد أن أفشل 
أنصاره ٣ جوالت النتخابه رئيسًا لـ «النواب»

أ.ف.پ:  ـ  واشــنطن 
ألقــى الرئيــس األميركــي 
الســابق دونالــد ترامــب 
بثقلــه خلف كيڤن مكارثي 
مرشح اجلمهوريني لرئاسة 
مجلس النواب، بعدما أفشل 
انصاره من اليمني املتشدد 
ثالث جوالت من االنتخاب 
أظهرت عمق االنقسامات في 
احلزب اجلمهــوري، ودعا 
ترامــب اجلمهوريني لدعم 

مكارثي.
السابق  الرئيس  وكتب 

على شــبكة التواصل االجتماعي اخلاصة به 
(تروث سوشــيال) فــي دعم علنــي نادر من 
جانبــه «حان الوقت اآلن لكي يصوت النواب 
اجلمهوريون العظماء في مجلس النواب لصالح 
كيڤن». وأضاف «ال حتولوا نصرا عظيما إلى 
هزمية عمالقة ومحرجة»، في اشارة الى سيطرة 

اجلمهوريني على مجلس النواب.
وكانــت تكفــي عضــو الكونغــرس عــن 
كاليفورنيا غالبية بســيطة الختياره رئيس 
أعلى هيئة تشريعية في واشنطن، ثالث أهم 
شخصية في املشــهد السياسي األميركي بعد 

الرئيس ونائبه.
لكن للمرة األولى منذ قرن فشل اجلمهوريون 
في انتخاب مكارثي لرئاسة مجلس النواب في 
جــوالت االقتراع الثالث التي نقلتها شــبكات 
تلفزيونية في مختلف أنحاء الواليات املتحدة.

وبدال من االحتفال بسيطرته اجلديدة على 
املجلس، واجه احلزب معركة النتخاب رئيس 

للمجلس بينت عمق االنقسامات الداخلية.
وكانت إحدى العثرات أمام فوز مكارثي هي 
اعتقــاد البعض في اجلناح اليميني املتشــدد 
للحزب بأنه ال يكن بالوالء بدرجة كافية لترامب 
الذي ســيخوض سباق البيت األبيض مجددا 

بعد هزميته أمام بايدن في ٢٠٢٠.
وكان اجلمهوري البالغ ٥٧ عاما بحاجة لـ 

٢١٨ صوتا في مجلس النواب الذي قلب الغالبية 
لصاحلــه (٢٢٢ ـ ٢١٢) في انتخابات منتصف 
الوالية العام املاضي، غير أنه فشــل في إقناع 
متمردي احلزب ومن بينهم شخصيات بارزة 
حليفة لترامب، وصدم بتصويت ١٩ من نواب 
حزبه رفضا له في اجلولتني األوليني، وارتفاع 

عددهم إلى ٢٠ في اجلولة الثالثة.
ومكارثــي، الذي حتــدى اســتدعاء جلنة 
باملجلس حتقق في أحداث الكابيتول في ٢٠٢١، 
وعد املتشددين بإجراء حتقيقات تطول بايدن 
وعائلته وإدارته، إضافة إلى مكتب التحقيقات 
الفيدرالي (إف بي آي) ووكالة االســتخبارات 
املركزية (سي آي إيه)، لكنه كان بذلك يغامر 

بنأي املعتدلني عنه.
مــع ذلــك، ظهرت هنــاك مؤشــرات تدعو 
اجلمهوريني للتفاؤل، فقد التأم مجلس الشيوخ 
فــي دورتــه اجلديدة الثالثــاء، وحقق ميتش 
ماكونيل زعيم األقلية اجلمهورية رقما قياسيا 

بوصفه زعيم املجلس ألطول مدة.
وكتب ترامب على موقع «تروث سوشال» 
بعد إرجاء جلسة مجلس النواب الثالثاء «هناك 
الكثيــر مــن االضطرابات بــال داع في احلزب 
اجلمهــوري»، محمال ماكونيل بشــكل خاص 
مسؤولية االنقسامات ومن دون ذكر مكارثي 

أو الفوضى في مجلس النواب.

اجلمهوري كيڤن مكارثي خالل انتخابات رئيس مجلس النواب  (أ.ف.پ)

«الصحة العاملية»: متحورا «بي.إيه.٥٫٢» 
و«بي.إف.٧» وراء تفشي «كورونا» في الصني

عواصــم ـ وكاالت: قالــت منظمة الصحة 
العاملية إن تفشي «كوفيد-١٩» في الصني في 
اآلونة األخيرة ناجم في الغالب عن متحوري 
أوميكرون «بي.إيه.٥٫٢» و«بي.إف.٧»، مبينة 
أن املتحورين معا تسببا في ٩٧٫٥٪ من جميع 

اإلصابات احمللية بالصني.
وأضافت املنظمة أن البيانات تســتند إلى 
حتليل املركز الصيني ملكافحة األمراض والوقاية 

منها ألكثر من ألفي شيفرة جينوم بشري. 
وقال مدير عام املنظمة تيدروس ادهانوم إن 
العالم في وضع أفضل مع العام الرابع منذ بداية 
جائحة «كورونا». واشار ادهانوم، في مؤمتر 
صحافي في جنيڤ امس، إلى أن العام املاضي 
شهد انخفاضا في اعداد االصابات بالڤيروس، 
كما شهد تقدما في البلدان منخفضة ومتوسطة 
الدخل والتي كانت في آخر الركب في عام ٢٠٢١

بسبب نقص اللقاحات.
وأشــار إلى أنه مت اكتشــاف متحور جديد 
ألوميكرون وهو «اكس اكس بى بى ١٫٥»، مبينا 
ان هــذا املتحور مت حتديــده في ٢٥ بلدا حتى 
اآلن وان املنظمة تتابع هذا األمر عن كثب. وأكد 
أن ڤيروس كورونا اليزال يشــكل خطرا على 
الصحة العامة وعلى املجتمعات واالقتصادات 
خاصة في ظل االنتشار السريع للمتحورات، 
الفتا الى أن األســابيع املاضية شــهدت زيادة 
في التقارير التي تشــير الى ارتفاع األمراض 
النفسية في اجلزء الشمالي من الكرة األرضية.
مــن جهتها، أعربت الصني عن أملها في أن 

ينصب التركيز على معاجلة الڤيروس بدال من 
«تسييس» قضية كوفيد-١٩، مبينة أنه ميكن 
للدول تكثيف التضامن وبذل جهود مشتركة 

من أجل هزمية املرض في وقت مبكر.
وقالــت املتحدثة باســم وزارة اخلارجية 
الصينية، ماو نينغ، أمس إن بالدها تضع دائما 
الشــعب وحياته في املقام األول منذ أن بدأت 
اجلائحة، وبذلت قصارى جهدها حلماية حياته 
وصحته، ونسقت االستجابة للجائحة بشكل 
فعــال جنبا إلى جنب مع التنمية االقتصادية 

واالجتماعية.
وردا على تصريحات املتحدث باسم وزارة 
اخلارجيــة األميركية نيــد برايس عن الصني 
بشأن تبادل املعلومات بشأن كوفيد-١٩، قالت 
املتحدثة باســم اخلارجيــة الصينية ان بكني 
تتبادل املعلومات والبيانات مع املجتمع الدولي 
بطريقة مسؤولة، منوهة إلى أن الصني أجرت 
أكثــر من ٦٠ تبادال تقنيــا مع منظمة الصحة 

العاملية خالل السنوات الثالث املاضية.
وتابعت «الحظنا أن بعض األشخاص في 
الواليات املتحدة أصدروا بعض التعليقات على 
تعديل الصني لسياســة كوفيد-١٩. والحظنا 
أيضــا أن الكثير قالوا إنه إذا لم تقم الواليات 
املتحدة بتسييس اجلائحة وعاملتها مبسؤولية 
ووضعت حياة الشــعب فــي املقام األول مثل 
احلكومة الصينية، رمبا لم يكن وضع كوفيد-١٩

فــي الواليات املتحدة والعالم بأســره كما هو 
عليه اليوم».

أكدت أن وضع العالم أفضل في بداية العام الرابع للجائحة


