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الثالثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ عربية وعاملية

واشنطن تدعو اإلسرائيليني والفلسطينيني إلى عدم
«تأجيج التوترات» وتؤكد إميانها الراسخ بـ «حل الدولتني»

«الصحة العاملية»: «كوفيد - ١٩» ال يزال حالة طوارئ قصوى
عواصم ـ وكاالت: قررت منظمة الصحة العاملية 
اإلبقاء علــى حالة الطوارئ القصوى حيال جائحة 
«كوفيد-١٩» بعد ثالث ســنوات على إعالن املرض 

حالة صحية طارئة ذات أبعاد عاملية.
وأضافــت املنظمة، في بيان امــس، أن اجلائحة 
متــر على األرجح «مبرحلة انتقالية» التزال اإلدارة 
احلــذرة ضرورية خاللها «للتخفيف من التداعيات 
السلبية احملتملة». واتبع املدير العام ملنظمة الصحة 
العاملية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس توصيات 
جلنــة الطوارئ حول اجلائحــة، وهي جلنة خبراء 

اجتمعت مؤخرا للمرة الرابعة عشرة.
وقال غيبرييسوس، خالل مؤمتر صحافي دوري 
في جنيڤ امس، «على الرغم من أنني ال أريد استباق 
رأي جلنــة الطوارئ، إال أنني ما زلــت قلقا للغاية 
بشأن الوضع في بلدان عدة وتزايد حاالت الوفاة».

وأضاف «رســالتي واضحة: ال تقللوا من شــأن 
هذا الڤيروس، لقد فاجأنا وسيســتمر في مفاجأتنا 
وسيواصل فتكه، ما لم نفعل املزيد لتزويد احملتاجني 

باملرافق الصحية وملكافحة التضليل على الصعيد 
العاملي». وأشار إلى أنه يأمل في إعالن نهاية حلالة 
الطــوارئ الصحية تلك العام احلالي الســيما حال 
التمكن من حتســني الوصول إلــى تدابير املكافحة 
عامليــا، وقال «ما زلنا نأمل في أن ينتقل العالم إلى 
مرحلة جديدة تقل فيها حاالت دخول املستشفيات 
والوفيات (املرتبطة بكوفيد) إلى أدنى مستوى ممكن».
ويتمتع املدير العام للمنظمة األممية بصالحية 
االختيار بني اتباع توصية جلنة الطوارئ من عدمه.
يشــار إلى أنه في ٣٠ يناير ٢٠٢٠، أعلنت جلنة 
اخلبراء فــي املنظمة العاملية أن «كوفيد-١٩» ميثل 
«حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولي»، بينما 
لم تكن قد ســجلت آنذاك خارج الصني، ســوى أقل 

من مائة إصابة من دون أي حالة وفاة.
واآلن بعد ثالث سنوات، ترى اللجنة أن «جائحة 
كوفيد-١٩ رمبا بلغت مرحلة انتقالية» وعقب مدير 
عام منظمة الصحة العاملية على ذلك قائال إنه يقدر 
«توصيات اللجنة للتحرك بحذر خالل هذه املرحلة 

االنتقالية والتخفيف من العواقب السلبية احملتملة».
في غضون ذلك، قال كبير أمناء مجلس الوزراء 
الياباني هيروكازو ماتسونو، إن طوكيو ستبقي في 
الوقت احلالي على تدابير مراقبة احلدود اخلاصة بـ 
«كوفيد-١٩» للوافدين من الصني، والتي مت تعزيزها 
في أواخر العام املاضي. وقال ماتســونو في مؤمتر 
صحافي بالنظر إلى املستقبل «سنستجيب مبرونة 
بينمــا نراقــب وضع العدوى في الصني»، بحســب 

وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن استأنفت احلكومة 
الصينية إصدار التأشيرات العادية للزوار اليابانيني 
إلــى البــالد، وذلك بعــد أن علقتها في العاشــر من 
يناير اجلاري، في رد فعل من جانبها ضد تشــديد 
اليابان تدابير مراقبة احلدود اخلاصة بـ «كوفيد-١٩» 

لألشخاص الوافدين من الصني.
بدورها، قررت إيطاليا متديد إلزام الوافدين من 
الصني بإجراء اختبارات «كوفيد-١٩» ملدة أسبوعني 

إضافيني على األقل.

عواصــم ـ وكاالت: دعــت 
الواليات املتحدة اإلسرائيليني 
إلــى خفض  والفلســطينيني 
التصعيــد وعــدم «تأجيــج 
التوتــرات»، مؤكــدة اميانها 
الدولتــني  بحــل  الراســخ 
التفاوضي باعتباره الســبيل 

الوحيد حلل دائم للصراع.
وشــدد وزيــر اخلارجية 
األميركي انتوني بلينكن خالل 
مؤمتــر صحافي مــع رئيس 
الــوزراء االســرائيلي عقــب 
مباحثاتهما في تل أبيب على 
ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة 

إلعادة الهدوء بني اجلانبني.
وأكد بلينكن أن واشنطن 
مســتمرة فــي دعم التمســك 
بالوضــع القائم فــي االماكن 
املقدســة فــي مدينــة القدس 

احملتلة.
وشــدد على أن: «أي شيء 
يبعدنا عن حل الدولتني يضر 
بأمــن إســرائيل علــى املدى 
الطويل»، الفتــا الى انه «من 
املهم أن يعرف شعب إسرائيل 
أن التــزام أميــركا جتاه أمنه 

اليزال صلبا».
وكان بلينكــن قــد أجرى 
مباحثات رسمية في القاهرة 
مع الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي، حيث أكدا ضرورة 
استعادة االستقرار وحتقيق 
التهدئة واحتــواء الوضع ما 
الفلســطيني  بــني اجلانبــني 

واإلسرائيلي.
الرئيس السيســي  وأكــد 
أن تطورات األحداث األخيرة 
تؤكد أهمية العمل بشكل فوري 
في إطار املســارين السياسي 
واألمني لتهدئة األوضاع واحلد 
من اتخاذ أي إجراءات أحادية 
من الطرفني، مؤكدا موقف مصر 
الثابت بالتوصل إلى حل عادل 
وشامل يضمن حقوق الشعب 
الفلســطيني وفق املرجعيات 
الدولية، وعلى نحو يحل تلك 
القضية احملورية في املنطقة 
ويفتح آفاق السالم واالستقرار 

والتعاون والبناء.

وتابع البيان «أطلق اجلنود 
النــار باجتاه الســيارة أثناء 
محاولتهــا الفرار مــن املكان 
ومت حتديد اإلصابات، واصلت 
السيارة التحرك ثم تعطلت».

وأكد اجليــش أن أبوفودة 
أجلي بواسطة طواقم جمعية 
األحمــر  الهــالل  إســعاف 
الفلســطيني قبــل «أن تعلن 

وفاته الحقا».
الســياق، اعتقلــت  وفــي 
قــوات االحتالل اإلســرائيلي 
طفال وشابا من مدينة القدس 

احملتلة.
وأوضحت مصادر محلية أن 
قوات االحتالل اعتقلت الطفل، 
بعد أن داهمت منزل ذويه في 
حي بطن الهوى ببلدة سلوان 
القدس، كمــا اعتقلت  جنوب 
شابا عقب دهم وتفتيش منزل 

ذويه في مخيم شعفاط.
وفي سياق متصل، مددت 
ســلطات االحتــالل اعتقــال 

شرطة االحتالل. وذكرت وكالة 
األنباء الفلسطينية (وفا) أن 
املستوطنني اقتحموا األقصى، 
من جهة باب املغاربة، ونفذوا 
جــوالت اســتفزازية، وأدوا 
طقوسا تلمودية في باحاته.

إلى ذلــك، طالبــت وزارة 
واملغتربــني  اخلارجيــة 
الفلســطينية مبوقــف دولي 
وأميركي حازم وعملي لوقف 
التصعيــد اإلســرائيلي عامة 
املســتوطنني  «واعتــداءات 
وإرهابهــم بشــكل خــاص، 
وبإدراج منظمات املستوطنني 
قوائــم  علــى  املتطرفــة 
الوزارة  اإلرهــاب». وأدانــت 
في بيان «إرهاب ميليشــيات 
املستوطنني املسلحة املتصاعد 
الفلسطينيني،  ضد املواطنني 
وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم، 
محذرة من مغبة ارتكاب جرائم 
أو مجــازر بحــق املواطنــني 

الفلسطينيني».

املقدسيني آدم أبو رموز وسفيان 
النتشــة مــن بلــدة ســلوان، 
القوات اإلسرائيلية،  وهدمت 
سورا ومنشأة جتارية وجرفت 
أرضا للمقدسي أكرم شقيرات 
في بلدة جبــل املكبر، جنوب 

شرق القدس.
مــن جهــة أخــرى، أضرم 
مستوطنون متطرفون النيران 
في سيارتني وخطوا شعارت 
عنصرية بالقــرب من مدينة 
نابلس شــمال الضفة احملتلة 
ورشــقوا منــزال بالقــرب من 

مدينة رام اهللا باحلجارة.
وأفــاد شــهود عيــان بأن 
مستوطنني مسلحني اقتحموا 
بلدة سنجل شــمال رام اهللا، 
وأحرقــوا مركبتــني إحداهما 
تعود للمواطن وليم فقهاء، كما 
خطوا شــعارا عنصريا يدعو 
لقتل العرب. كما اقتحم عشرات 
املستوطنني، املسجد األقصى 
املبارك، بحراســة مشددة من 

االحتالل يقتل فلسطينياً في اخلليل.. واملستوطنون يواصلون اعتداءاتهم ويقتحمون «األقصى»

(أ.ف.پ) متطرفون إسرائيليون يحاولون منع محتجني فلسطينيني تظاهروا في جامعة تل أبيب ضد العملية األسرائيلية في جنني 

في غضون ذلك، استمرت 
وتيرة العنف فــي التصاعد، 
وزيــر  وصــول  ســبق  إذ 
اخلارجية االميركي، مقتل شاب 
فلســطيني برصــاص جيش 
االحتالل اإلســرائيلي جنوب 
الضفــة الغربية احملتلة على 
ما أكد اجلانبان الفلســطيني 

واإلسرائيلي.
وأعلنــت وزارة الصحــة 
الفلسطينية في بيان مقتضب 
«استشهاد نسيم نايف سلمان 
أبوفــودة (٢٦ عامــا) متأثــرا 
بإصابته برصاصة في الرأس 
أطلقها عليــه جنود االحتالل 

في مدينة اخلليل».
فــي املقابل، قــال اجليش 
اإلسرائيلي في بيان إنه «رصد 
مركبة مشبوهة، وطلب اجلنود 
مــن الســائق إيقــاف املركبة 
لتفتيشها»، مضيفا أن «جنديا 
اقتــرب مــن الســيارة فصدم 

السائق ساق» اجلندي.

السعودية: إطالق خدمة إصدار
«تأشيرة املرور للزيارة» للقادمني «جوًا» إلكترونيًا

وزارة  أطلقــت  (واس):  الريــاض 
اخلارجيــة الســعودية بالتنســيق مع 
اجلهــات ذات العالقــة وبالتعــاون مع 
الناقالت اجلوية الوطنية، خدمة إصدار 
«تأشــيرة املــرور للزيــارة» للقادمــني 
«جوا» إلكترونيا، بهدف تيسير القدوم 
إلى اململكة جلميع األغراض، وتســهيل 
إجراءات احلصول على تأشيرة الدخول 
وأمتتتها، حيث تسمح التأشيرة للعابرين 
والراغبــني في الدخول إلى اململكة بأداء 
العمرة وزيارة املسجد النبوي الشريف، 
باإلضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات 

السياحية.
وأوضحت الوزارة أن إطالق اخلدمة 
سيكون اعتبارا من اليوم االثنني، وذلك 
من خالل التقدم بطلب تأشــيرة املرور 
للزيارة «جوا» عبر املنصات اإللكترونية 

التابعــة للخطوط اجلوية الســعودية، 
وطيــران ناس، ليتم متريرهــا آليا إلى 
املنصــة الوطنية املوحدة للتأشــيرات 
في وزارة اخلارجيــة، ملعاجلة وإصدار 
التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها 

للمستفيد عبر البريد اإللكتروني.
وأكــدت وزارة اخلارجيــة أن خدمة 
تأشيرة املرور الرقمية سوف تسهم في 
حتقيق مســتهدفات رؤية اململكة ٢٠٣٠
عبر تعزيز مكانة اململكة، واالســتفادة 
من موقعها االستراتيجي املميز كمحور 
ربط بني القارات، ومحطة جذب للعابرين 

ووجهة سياحية عاملية.
وأفادت بأن تأشــيرة املرور للزيارة 
ستصدر بشكل مجاني وفوري مع تذكرة 
السفر، ومتتد صالحيتها إلى ثالثة أشهر 

واإلقامة باململكة ملدة ٤ أيام.

«الكرملني» ينفي تهديد بوتني جلونسون
بضربه بصاروخ: إما كذب عمدًا أو أساء الفهم

عواصــمـ  وكاالت: نفــى الكرملني مزاعم 
رئيس الوزراء البريطاني الســابق بوريس 
جونسون بأن الرئيس الروسي ڤالدميير بوتني 

قد هدده شخصيا بشن ضربة صاروخية.
وقــال املتحدث باســم الكرملني دميتري 
بيسكوف إن بوتني لم يصدر مثل هذا التهديد.

ونقلت وكالة أنباء «انترفاكس» الروسية 
عن بيســكوف القول أمس «ما قاله الســيد 
جونســون غير صحيــح. وبتعبير أدق إنه 
كذب»، وقال بيسكوف إن جونسون إما كذب 
عمدا بشأن التعليقات أو ببساطة أساء فهم 

ما كان يتحدث عنه بوتني.
وتابع بيسكوف إن بوتني، في محادثة مع 
جونســون، كان يعبر عن قلقه إزاء هجوم 

صاروخي محتمل على موسكو.
وأدلى جونسون بهذه التصريحات في فيلم 
وثائقي جديد من ثالثة أجزاء لهيئة اإلذاعة 
البريطانية (بي.بي.سي)، وقال إن بوتني وجه 
التهديد له خــالل محادثة حول ما إذا كانت 
بريطانيا ستدعم انضمام أوكرانيا إلى حلف 
شمال األطلسي (الناتو) في املستقبل، وهو 

األمر الذي تعارضه روسيا بشدة وعنف.
وقال جونســون لشــبكة «بي.بي.سي»: 
«لقــد هددني نوعا ما فــي وقت من األوقات 
وقــال لي، بوريس، ال أريد أن أؤذيك، ولكن 
بصاروخ، سيســتغرق األمــر دقيقة واحدة 

فقط، أو شيء من هذا القبيل».
وأضاف جونسون «أعتقد أنه من خالل 
نبرته الهادئة في احلديث، كان يساير فقط 

محاوالتي حلمله على التفاوض».
من جهة اخرى، قللت موسكو من أهمية 
احملادثــات مع أوكرانيــا والواليات املتحدة 
بعد قرار واشــنطن تزويد كييڤ بالدبابات 
فــي الصــراع الدائر منذ ما يقــرب من عام، 
في حــني اتهمت أوكرانيا القوات الروســية 
باســتخدام قنابل محرمة دوليا في غاراتها 
على خيرســون، كما أقر الرئيس األوكراني 

فولودميير زيلينسكي بصعوبة الوضع في 
مدينــة أوغليدار مبقاطعة دونيتســك التي 

تسعى قوات فاغنر للسيطرة عليها. 
واكدت القوات الروسية أنها حتقق مكاسب 
متزايدة في شــرق أوكرانيا لتضيف املزيد 
ألكبر مكاســبها منذ أشــهر، بعد معارك بال 
هوادة تصفها كييڤ بأنها موجة من الهجمات 
البشرية التي تظهر أن موسكو ال تضع أرواح 

رجالها بعني االعتبار.
وقــال دينيــس بوشــيلني، احلاكم الذي 
نصبته روسيا على منطقة دونيتسك التي 
تسيطر عليها، إن القوات رسخت موطئ قدم 
لها في فوليدار، وهو منجم فحم كانت أطالله 

معقال أوكرانيا منذ بداية احلرب.
وقالــت كييڤ إنها صــدت هجمات على 
بالهوداتنــي وفوليدار، لكــن مواقع القتال 
تكشف عن مكاسب روسية واضحة حتدث 
بشكل تدريجي، بعد نحو شهرين من جتمد 

خطوط املواجهة إلى حد كبير في مكانها.
وقالت الســلطات األوكرانيــة في مدينة 
بيريسالف إن القوات الروسية نفذت سلسلة 
غارات على مدينة خيرسون، استخدمت فيها 
الذخيرة احلارقة احملرمة دوليا، وفق تعبيرها.

بدورها، قالت هيئة األركان األوكرانية إن 
القوات الروسية كثفت قصفها في الساعات 
املاضية على مقاطعتي خيرسون وزاباروغيا 
جنوبي البالد، وشــنت غارات جوية أخرى 
علــى مقاطعات عدة أدت إلى ســقوط قتلى 

وجرحى في صفوف املدنيني.
مــن جهتها، قالت املتحدثة باســم قيادة 
عمليــات اجلنــوب األوكرانيــة، ناتاليــا 
هومينيــوك، إن الــروس بــدؤوا يكثفــون 
استخدامهم للتعزيزات التي تصل تباعا من 
شــبه جزيرة القرم إلى قواتهم في اجلبهات 
اجلنوبيــة، وأضافت أن ســبب االســتعانة 
بوحدات هو اخلســائر الكبيرة في صفوف 

قواتهم املرابطة هناك.

إجالء جندي أوكراني مصاب بالقرب من خط املواجهة في منطقة دونيتسك  (رويترز)

عشرات القتلى واملصابني في انفجار داخل مسجد بباكستان وسط إدانات واسعة
وكاالت:   - عواصــم 
قتــل ٤٧ شــخصا علــى األقل 
وأصيب حوالــي ١٥٠ آخرون 
بجروح، معظمهم من عناصر 
الشــرطة، فــي هجــوم أمس 
على مســجد داخل املقر العام 
لشــرطة بيشــاور في شمال 
غــرب باكســتان، وأعلنــت 
حركــة طالبان باكســتان في 
وقــت الحق مســؤوليتها عن 
الهجــوم، وفقا ملا ذكرته قناة 

جيو الباكستانية.
ووقع االنفجار أثناء صالة 
إلــى تطاير  العصــر. وأدى 
سقف وأحد جدران املسجد، 
حسبما أفادت وكالة فرانس 
برس، وشوهد جرحى غطتهم 
الدماء يخرجون من املسجد 
الذي حلقت به أضرار، وجثث 
قتلى مت نقلها في ســيارات 

اإلسعاف.
وقــال محمد إعجــاز خان 
رئيس شرطة بيشاور، إن ٣٠٠
إلى ٤٠٠ شــخص يتواجدون 
عادة داخل املســجد في وقت 

الصالة.
وكان غالم علي حاكم والية 
خيبر بختونخوا وعاصمتها 
بيشاور قد صرح للصحافة، ان 
«معظم الضحايا من الشرطة». 

خصوصــا املناطق احلدودية 
مع أفغانستان، في حالة تأهب 
أمني مشددة بعد االنفجار في 

بيشاور.
وفــي أول رد فعــل علــى 

تنفيــذه داخل املســجد يثبت 
أن املتورطني في الهجوم «ليس 
لهم عالقة باإلســالم». وقال: 
«هؤالء اإلرهابيون يحاولون 
بث اخلوف من خالل استهداف 

محمد آصف فــي تصريحات 
صحافية إن ســقف املســجد 

سقط بسبب شدة االنفجار.
وأكد آصف أنه سوف يتم 
استعادة القانون والنظام في 
إقليم خيبر بختونخوا مبجرد 
اتخاذ إجــراءات. وأضاف أنه 
على الرغم من تلقيهم تهديدات، 
فإنه ال ميكن منع املواطنني من 

دخول املسجد.
وأدان وزيــر اخلارجيــة 
بيالوال بوتو زرداري الهجوم، 
وقال إنه يجــب اتخاذ إجراء 
صارم ضد اإلرهابيني ومؤيديهم 

ومن يقدمون لهم املساعدة.
هذا وأدانت اإلمارات بشدة، 
التفجير اإلرهابي، وأكدت وزارة 
اخلارجية والتعــاون الدولي 
الدائــم  الرفــض  اإلماراتيــة، 
جلميع أشكال العنف واإلرهاب 
التي تســتهدف زعزعة األمن 
واالستقرار وتتنافى مع القيم 

واملبادئ اإلنسانية.
عــن  الــوزارة  وأعربــت 
خالــص تعازيهــا حلكومــة 
باكستان وشــعبها، وألهالي 
وذوي ضحايــا هذا التفجير، 
وعن متنياتها بالشفاء العاجل 

جلميع املصابني.
كمــا أدانــت مصــر امــس 

الهجــوم، أدان رئيس الوزراء 
الباكســتاني شــهباز شريف 
التفجير بشدة، قائال إن األمة 
بأســرها تقــف متحــدة ضد 
تهديــد اإلرهــاب. مضيفــا أن 

من يقومــون بتأدية واجبهم 
بالدفاع عن باكستان»، مؤكد أن 
احلكومة االئتالفية سوف تتخذ 
إجراء صارما ضد املتورطني.

وقال وزير الدفاع خواجه 

احلــادث وتقدمــت فــي بيان 
لــوزارة اخلارجيــة، بخالص 
التعازي واملواساة جلمهورية 
باكســتان الصديقــة ولذوي 
الضحايا. وشددت مصر على 
إدانتهــا لــكل أشــكال العنف 
والتطرف واإلرهاب، متمنية 

الشفاء العاجل للمصابني.
وأدانــت البحرين بشــدة، 
التفجيــر اإلرهابــي وأكــدت 
وزارة اخلارجيــة البحرينية 
فــي بيــان تضامــن البحرين 
التام مع باكســتان في حربها 
ضد اإلرهاب، ورفضها املطلق 
الستهداف دور العبادة وترويع 
اآلمنني، واســتنكارها ألعمال 
العنــف واإلرهــاب بجميــع 
صورها وأشكالها ومهما كانت 
دوافعهــا أو مبرراتها، والتي 
تتعارض مــع املبادئ والقيم 
األخالقية والدينية واإلنسانية 

كافة.
وزارة  أدانــت  بدورهــا، 
اخلارجية وشؤون املغتربني 
التفجيــر وأكــدت  األردنيــة 
الــوزارة، في بيــان، تضامن 
األردن مــع حكومة وشــعب 
باكستان، ورفضها لكل أشكال 
العنف واإلرهاب، وخاصة تلك 

التي تستهدف دور العبادة.

شهباز شريف: مرتكبو احلادث «ليس لهم عالقة باإلسالم».. و«طالبان» الباكستانية تعلن مسؤوليتها عنه

(أ.ف.پ) مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار مبسجد داخل مقر الشرطة في بيشاور 

فيما قامت فرق اإلطفاء بعملية 
إنقاذ واسعة النطاق.

ويعد املقر العام للشرطة 
املناطــق  فــي بيشــاور مــن 
اخلاضعة إلجراءات مشددة في 
املدينة. ويضم مباني وكاالت 

استخبارات مختلفة.
وبحسب الشرطة، فقد وقع 
االنفجار في الصف الثاني من 

املصلني املتجمعني للصالة.
مــن جهته، قال الشــرطي 
شــهيد علــي الــذي جنــا من 
االنفجــار، بحســب فرانــس 
برس، إن التفجيــر وقع بعد 
ثوان من بدء الصالة. وأضاف: 
«رأيت دخانا أسود يتصاعد في 
الســماء. ركضت إلى اخلارج 
إلنقاذ حياتي»، مشيرا إلى أن 
«صرخات الناس التزال تدوي 
في رأســي. كانــوا يصرخون 

طلبا للمساعدة».
وقالت مصادر رسمية من 
شرطة بيشاور، إن االنتحاري 
كان يستهدف أفراد الشرطة، 
مضيفة أن املفجــر متكن من 
التســلل إلى املنطقة شــديدة 
احلساسية قبل أن يفجر نفسه 

في املسجد.
وفي هذه األثناء، وضعت 
البــالد،  وبقيــة  العاصمــة 


