
16
اخلميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ عربية وعاملية

صدمة «مجزرة تكساس» حتيي الدعوات لضبط انتشار السالح
عواصمـ  وكاالت: ال تزال 
الواليــات املتحــدة تعيش 
صدمــة املجزرة التــي راح 
ضحيتها ١٩ تلميذا وبالغني 
اثنــني على يــد مراهــق لم 
يتجــاوز ١٨ عامــا، والتــي 
أعادت من جديد اجلدل حول 
السالح املتفلت والذي يشكل 
نقطــة خالفيــة كبيــرة بني 
اجلمهوريني والدميوقراطيني. 
وشدد الرئيس األميركي 
جو بايــدن الذي بــدا عليه 
التأثر في كلمة رســمية في 
البيت األبيض على انه «حان 
الوقــت لتحويل األلــم إلى 
حترك». وســأل «متى، حبا 
باهللا، ســنقف بوجه لوبي 
األســلحة؟» وأضــاف «أنــا 
مشمئز وتعب» من حوادث 
إطــالق النــار املتكــررة في 

األوساط املدرسية. 
وفي انتقاد الذع لصناع 
الســالح الذين يتهم العديد 
منهــم انهــم ميولون بعض 
احلمالت االنتخابية لنواب 
جمهوريــني خصوصا، قال 
بايدن: «لقد أمضى مصنعو 
السالح عقدين من الزمن في 
تسويق األسلحة الهجومية 
بقوة، ليحققوا أعظم وأكبر 
ربــح. علينــا أن نتحلــى 
بالشجاعة للوقوف في وجه 

تلك الصناعة».
وكان حاكم والية تكساس 
اجلمهوري غريغ أبوت قال 
في مؤمتر صحافي إن املهاجم 

للتنمر الشديد من عدد كبير 
مــن زمالئه أثنــاء اللعب أو 
على وسائل التواصل، ويتذكر 
أنه عندما وضع كحال أسود 
على عينيه ذات مرة، تعرض 

إلهانة شديدة.
ســلفادور  وكأن  وبــدا 
راموس يشــعر باالمتعاض 

الكالم، وكان يتعارك باأليدي 
معهم، األمر الذي جعله أكثر 

انطواء.
وتقــول ناديــا رييــس، 
زميلته في املدرسة الثانوية، 
إنه قبل شــهرين نشر عبر 
إنســتغرام مقطع ڤيديو له 
أثناء مشــاجرة مع والدته، 

تلك الوالية الواقعة في شمال 
شرق الواليات املتحدة زمالءه 
إلى التحرك مؤكدا انه «ميكن 

جتنب» هذه املآسي.
وقــال «مــا من بلــد آخر 
يفكــر فيــه األطفــال عندما 
يتوجهون إلى املدرسة أنهم 
قد يتعرضون إلطالق نار».

من جهتها، نددت رئيسة 
مجلــس النــواب األميركــي 
الدميوقراطية نانسي بيلوسي 
في بيان بهذا العمل «املقيت 
الذي ســلب مستقبل أطفال 
أحباء. ما من كالم يصف األلم 
أمام هذه املجزرة التي ارتكبت 
بدم بــارد وذهــب ضحيتها 

تالميذ صغار ومدرس».
وتشهد الواليات املتحدة 
عمليــات إطــالق نار شــبه 
املــدن  وتســجل  يوميــة 
الكبرى على غرار نيويورك 
وشــيكاغو وميامي وســان 
ارتفاعا ملعدل  فرانسيسكو 
اجلرائم التي ترتكب بواسطة 
أسلحة نارية، خصوصا منذ 
بدء جائحة كورونا. وأوقعت 
عمليات إطالق نارفي تكساس 
الســنوات  وحدهــا خــالل 
اخلمــس الفائتــة ٨٥ قتيال 
بــني مصلني داخل كنيســة 
ومتســوقني في وول مارت 
وطالب مدرســة، وسائقني 

على طريق سريع.
أثبتت تكســاس  ولكــن 
وحكومة الوالية التي يسيطر 
عليهــا اجلمهوريــون، أن 

من تصرفات زمالئه، وساءت 
حالته وبــدأ يرتدي مالبس 
ســوداء بالكامــل، وأحذيــة 
عسكرية ضخمة، ومنا شعره 

طويال.
وأكدت ابنة عمه، ميا، أنه 
كان يتعرض لسخرية شديدة 
من زمالئه بسبب تلعثمه في 

التي قال إنها حاولت طرده 
من املنزل.

البيــض  البيــت  وأمــر 
بتنكيــس األعــالم فــي كل 
الرســمية «تكرميا  اإلدارات 

لضحايا» يوفالدي.
ودعــا كريــس مورفــي 
السناتور الدميوقراطي عن 

الشيء سيتغير بعد ذلك، ولن 
يتم «احلد من الوصول إلى 
األسلحة»، وفقا ألسوشيتد 
بــرس. ومن غير املرجح أن 
يتبنى املشــرعون أي قيود 

جديدة على األسلحة.
وقــال الســناتور روالن 
غوتيريز، وهو دميوقراطي 
فــي منطقتــه التــي تضــم 
أوفالــدي: «ال ميكننــي أن 
ألتف حول األمر (...) إنه أمر 
مزعج بالنسبة لنا كصناع 
سياسات، إننا لم نتمكن من 
فعل الكثيــر بخالف توفير 
وصول أكبر إلى هذه األسلحة 
شــخص  ألي  العســكرية 

يريدها».
الرئيــس  تلقــى  وقــد 
االميركي تعازي من معظم 
زعمــاء العالم، حيــث عبر 
الرئيــس األملانــي فرانك-

فالتر شتاينماير عن صدمته. 
وكتب شتاينماير في برقية 
عــزاء بعث بها إلــى نظيره 
األميركي أمس: «لقد أذهلني 
املوت القاسي لألطفال العزل 
املليئني بحب اجلديد وبهجة 

احلياة في مقتبل العمر».
كما قدم الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكــرون تعازيه، 
وكتب في تغريدة على تويتر: 
«نشارك الشــعب األميركي 
الشعور بالصدمة واحلزن، 
وغضــب الذيــن يناضلون 
إلنهــاء العنــف». ووصــف 

الهجوم بـ«اجلبان».

«السفاح» راموس كان يعاني طفولة بائسة وتنمرًا من أقرانه

ســالفادور رامــوس «أطلق 
النار وقتل الضحايا بشكل 
مروع ومجنون» في مدرسة 
روب االبتدائيــة ومعظــم 
تالميذها دون العاشرة، في 
بلــدة يوفالدي غرب ســان 
انطونيــو، قبــل ان ترديــه 

الشرطة قتيال. 
وكشفت شهادات مقربني 
من راموس، عن طفولة بائسة 
حيــث كان يتعرض للتنمر 
من زمالئه وعاش في أجواء 

عائلية مضطربة.
وبحسب صحيفة واشنطن 
بوست «فإنه تعرض للتنمر 
بســبب إعاقة في الكالم في 
مرحلة الطفولــة، وأنه كان 
يعيش حياة منزلية مشحونة 
مع والدتــه مدمنة املخدرات 
وكان يتصــرف بعنــف مع 

زمالئه والغرباء.
وقــال ســانتوس فالدي 
الــذي يعــرف رامــوس منذ 
املرحلة االبتدائيــة انه كان 
يقود ســيارته مــع صديق 
آخر في الليل أحيانا ويلقي 
البيض على السيارات. وذكر 
أنــه الحظ ذات مــرة وجود 
خدوش على وجهه، فأخبره 
رامــوس بأنــه «قطع وجهه 
بالسكاكني» بعد أن زعم في 
البداية أنهــا مجرد خدوش 

من هرة.
أمــا ســتيفن غارســيا، 
صديقه في املدرسة الثانوية، 
فقــال إن ســلفادور تعرض 

احلجرف وبن فرحان يبحثان تعزيز العالقات اخلليجية 
في الذكرى الـ ٤١ لتأسيس «مجلس التعاون»

الريــاضـ  وكاالت: بحــث 
وزيــر اخلارجية الســعودي 
األمير فيصل بــن فرحان مع 
األمني العــام ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية د. نايف 
احلجرف، سبل تعزيز العالقات 
اخلليجية في مختلف املجاالت، 
وذلك بالتزامــن مع االحتفال 
بالذكرى الـ٤١ لتأسيس مجلس 

التعاون اخلليجي.
وذكــرت وكالــة األنبــاء 
الســعودية «واس» أن اللقاء 
جــاء علــى هامــش املنتــدى 
االقتصادي العاملي «دافوس» 
٢٠٢٢، حيث بحــث اجلانبان 
كيفيــة تطويــر العالقات مبا 
يخــدم دول مجلــس التعاون 
ويعزز مسيرة العمل اخلليجي 

املشترك.
وفي ســياق متصــل، أكد 
األمني العــام ملجلس التعاون 
لــدول اخلليــج العربيــة أن 
مسيرة مجلس التعاون حتافظ 
على املكتسبات وحتقق التكامل 
وتبنــي للمســتقبل وتصون 
األمن واالستقرار كأجنح جتربة 

تكاملية.
وقال د.نايف احلجرف في 
كلمة له امس مبناسبة الذكرى 
الـ٤١ لتأسيس املجلس والتي 
تصــادف ٢٥ مايو من كل عام 
إن: «الذكــرى الســنوية هــذا 
العام تأتي ومجلس التعاون 
ميضي مبسيرته املباركة وفي 
عقده اخلامس لتحقيق أهدافه 

رائدا على املســتوى الوطني 
واإلقليمي والعاملي.

وأشــار احلجــرف إلى ان 
العالم يواجه حتديات متسارعة 
ســواء أمنية أو سياســية أو 
اقتصاديــة وبيئيــة وغذائية 
ما يتحتــم التعامل اجلماعي 
والتكاملي مع تلك التحديات 
وتداعياتهــا وحتصــني أمــن 
واستقرار دول املجلس وصون 
ودعم مسيرة التعاون املباركة 
وحماية مكتسباتها واالستمرار 
بالتعامل اإليجابي والفعال مع 
املجتمع الدولي لتعزيز السلم 

باألمــن واالســتقرار يســمو 
بانتمائــه ومبادئــه ويشــعر 
بالفخر مبنجزاته ومكتسباته 
وميد يــد العون واملســاعدة 

ألشقائه واإلنسانية جمعاء.
واســتذكر احلجرف بهذه 
املناســبة «القادة املؤسســني 
رحمهم اهللا واألســاس املتني 
الــذي وضعــوه لهــذا الكيان 
الراسخ ليبقى احلصن املنيع 
ألبنائــه وشــاهدا على وحدة 

الهدف واملصير».
وأكد ان «طموحاتنا أكبر 
وأهدافنا أسمى ومستقبلنا 
أفضل ليبقى الصرح الشامخ 
راسخ األساس قوي البنيان 
ساعيا باخلير محققا لألمنيات 
ومســتكمال  والطموحــات 
مسيرة التعاون املباركة بدعم 
وحماية وتوجيه من أصحاب 
اجلاللة والســمو قادة دول 

املجلس».
ورفع احلجرف باألصالة 
عــن نفســه وبالنيابــة عن 
جميع منسوبي األمانة العامة 
ومكاتبهــا وبعثاتهــا أطيب 
التهاني وأسمى معاني الفخر 
واالعتزاز إلى مقام أصحاب 
اجلاللة والســمو قادة دول 
املجلــس وإلى مواطني دول 
مجلس التعاون بهذه املناسبة 
العزيــزة، ســائال املولى عز 
بيتنــا  يحفــظ  أن  وجــل 
اخلليجي الكبير ويدمي عزه 
وأمنه واستقراره وازدهاره.

واألمن اإلقليمي والعاملي.
وقــال ان مجلس التعاون 
يحظى ويتمتع مبكانة إقليمية 
وعامليــة مرموقة كونه أجنح 
جتربــة تكاملية فــي املنطقة 
أضحت ركيزة أساسية لألمن 
واالســتقرار وصوتا للحكمة 
واالتزان ومنوذجا فريدا للحياة 
الكرميــة وفــق رؤى حكيمة 
وملهمــة ألصحــاب اجلاللــة 

والسمو قادة دول املجلس.
ولفت األمني العام ملجلس 
إلــى ان املواطــن  التعــاون 
اخلليجــي ينعــم بفضل اهللا 

أمني عام املجلس: مسيرة «التعاون» حتافظ على املكتسبات وتبني للمستقبل كأجنح جتربة تكاملية

وزيــر اخلارجية الســعودي األمير فيصل بن فرحان واألمــني العام ملجلس التعاون اخلليجــي د. نايف احلجرف 
خالل لقائهما على هامش منتدى «دافوس»            (واس)

أبنائه وترجمتها  وطموحات 
واقعا يهدف إلى احلفاظ على 
املكتسبات والبناء للمستقبل 

بكل ثقة وعزمية واقتدار».
وأضاف ان كل دولة من دول 
املجلس متضي قدما في تنفيذ 
الطموحة  التنمويــة  اخلطط 
لتحقيق مســتهدفات التنمية 
املرتكزة  الشاملة واملستدامة 
على املواطن اخلليجي كمحور 
رئيسي للتنمية والتي انعكست 
مؤشراتها املتقدمة عامليا على 
رفع املكانة االقتصادية لدول 
املجلــس وأصبحــت منوذجا 

روسيا ترفع سن البقاء باخلدمة العسكرية إلى ٥٠ عامًا
وزيلينسكي ينتقد عدم وحدة الصف بني احللفاء الغربيني

عواصــم - وكاالت: فــي 
محاولــة الحتواء اخلســائر 
العســكرية التــي منيــت بها 
موســكو منــذ بــدء غزوهــا 
ألوكرانيــا، أعلنــت احلكومة 
الروسية امس رفع سن البقاء 
باخلدمة العسكرية في القوات 

املسلحة حتى ٥٠ عاما.
وأيد نواب البرملان تشريعا 
يســمح للرجــال والنســاء 
باخلدمة في القوات املســلحة 
حتــى ســن ٥٠ عامــا. وكان 
احلد األعلى الســابق للجنود 

احملترفني هو ٤٠ عاما.
إلــى ذلــك، نــدد الرئيس 
األوكرانــــي، فـولـوديـمـيـــر 
زيلينســكي، بغيــاب «وحدة 
الصــف» بني الــدول الغربية 

روســيا مقابــل إنهــاء الغزو 
وقال باللغة األوكرانية خالل 
فعالية نظمتها مؤسسة فيكتور 
بينتشوك في دافوس: «أوكرانيا 
سوف حتارب حتى تستعيد 
جميع أراضيهــا»، مؤكدا أنه 
«ال يعتقد أن الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني يدرك متاما ما 

يحدث في أوكرانيا».
في املقابل، اتهمت املتحدثة 
باسم اخلارجية الروسية ماريا 
الواليــات املتحدة  زاخاروفا، 
وحلفاءهــا في الناتــو بأنهم 
يبذلــون كل مــا في وســعهم 
إلطالة أمد املواجهة في أوكرانيا 

وجعلها أكثر دموية. 
في األثنــاء، تفقد الرئيس 
الروسي امس جنودا جرحى 

وقالت موسكو واملسؤولون 
املوالون ملوسكو إن املنطقتني 
ستصبحان جزءا من روسيا. 
وهو ما أثار حفيظة السلطات 
قالــت  فــي كييــڤ، حيــث 
وزارة اخلارجيــة إن حصول 
األوكرانيني الذين يعيشون في 
املناطق اخلاضعة للســيطرة 
الروســية علــى اجلنســية 
للقانــون  انتهــاك  الروســية 
الدولــي، واتهمــت الكرملــني 

مبمارسة سلوك «إجرامي».
وقالت في بيان إن: «اإلصدار 
غير القانوني جلوازات السفر.. 
انتهاك صارخ لسيادة أوكرانيا 
ووحدة أراضيها، وكذلك لقواعد 
القانون اإلنســاني  ومبــادئ 

الدولي».

أصيبوا في احلملة العسكرية 
فــي أوكرانيا، على ما أظهرت 
مشــاهد بثها التلفزيون، في 
خطوة هــي األولى من نوعها 
منذ أن دفع بقواته إلى اجلارة 

املوالية للغرب.
وظهر بوتني بــرداء طبي 
أبيض وكان يتحدث إلى جندي 
يرتدي مالبس النوم عن طفله 
قائال: «سيكون فخورا بوالده». 
وقال الكرملني إن الرئيس زار 
مستشفى عسكريا في موسكو.

كمــا وقــع بوتــني امــس 
مرســوما يســهل إجــراءات 
احلصــول علــى جواز ســفر 
منطقتــي  ألهالــي  روســي 
زابوريجيا وخيرسون بجنوب 

أوكرانيا.

بوتني يتفقد جرحى الغزو الروسي.. وكييڤ تنتقد منح اجلنسية لقاطني املناطق التي حتتلها قواته

بعد أكثر من ٣ أشهر على بدء 
الغزو الروسي لبالده.

وأكــد فــي مداخلــة عبــر 
الڤيديو في إطار منتدى دافوس 
االقتصــادي فــي سويســرا 
«سؤالي هو التالي: هل هناك 
وحدة عمليا؟ أنا ال أملســها»، 
مشــددا على أنه «بحاجة إلى 

دعم أوروبا موحدة».
وأضاف زيلينسكي خالل 
فطور نظمتــه أوكرانيا: «هل 
هناك وحــدة حــول انضمام 
الســويد وفنلنــدا إلــى حلف 
شمال األطلسي؟ كال. بالتالي 

هل الغرب موحد؟ كال».
ورفض زيلينسكي الدعوات 
املتكررة للتخلــي عن بعض 
األراضي التي سيطرت عليها 

االحتالل يقتحم نابلس واخلليل 
والفصائل لـ «رد مؤلم» على «ماكينة القتل»

عواصم - وكاالت: اندلعت مواجهات بني 
الفلسطينيني وقوات االحتالل اإلسرائيلي 
فــي مدينة نابلس شــمال الضفة الغربية 
أمس، مما أسفر عن مقتل شاب على األقل 

وإصابة عشرات آخرين.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في 
بيان امس أن الشاب غيث يامني (١٦ عاما) 
قتل متأثرا بإصابته بالرصاص احلي في 
الرأس مبنطقة قبر يوسف شرق نابلس.
وقالت مصادر محلية فلســطينية إن 
قوات إســرائيلية اقتحمت املنطقة لتأمني 
دخول جماعات من املستوطنني املتطرفني 
إليهــا، ما أدى إلى اندالع مواجهات عنيفة 

مع الشبان الفلسطينيني.
ورشق الشــبان القوات اإلســرائيلية 
باحلجارة والزجاجات احلارقة وأشعلوا 
إطارات السيارات، وفي املقابل أطلقت تلك 
القوات الرصــاص احلي واملعدني املغلف 

باملطاط وقنابل الغاز املسيل للدموع.
وفي اخلليل أيضا أشارت وكالة «وفا» 

الفلسطينية إلى أن مستوطنني مسلحني 
جتمعوا عند الشارع االلتفافي قرب منطقة 
بيت عنون شرقي املدينة، وأوقفوا حركة 
الســير، وحاولوا االعتــداء على مركبات 
الفلسطينيني بعد شتمهم، وطالبوا بترحيل 

الفلسطينيني واالنتقام منهم.
وقالت حركة (حماس) إن إجرام السلطات 
اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه 
ومقدســاته: «لن تزيدنــا إال إصرارا على 
املقاومــة»، معتبرة أن ذلك هو «الســبيل 
لــرد العــدوان املتصاعد ووقــف الزحف 

االستيطاني».
بدورها، دعت حركة اجلهاد اإلســالمي 
الفلسطينيني في الضفة الغربية إلى تصعيد 
املقاومة بكل الطرق والوسائل التي «تؤلم» 
االحتالل اإلسرائيلي، ومتنع استقراره على 

األرض الفلسطينية.
وزار وزير اخلارجية التركي املســجد 
األقصــى املبارك، بعــد أن حل ضيفا على 
دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس احملتلة.

تركيا: تطبيع العالقات مع إسرائيل سيسهم في حّل القضية الفلسطينية

واشنطن: احلل العسكري سيؤخر  
القضية النووية اإليرانية ولن يحلها

عواصمـ  وكاالت: قال مبعوث الواليات 
املتحدة اخلاص بشأن إيران روب مالي إن 
فــرص إحياء االتفاق النــووي املبرم عام 
٢٠١٥، ضعيفة في أحسن األحوال، مشيرا 
إلى أن واشنطن مستعدة لتشديد العقوبات 
علــى طهــران والرد علــى أي تصعيد من 
جانبها مع إسرائيل وحلفاء آخرين إذا لم 

يتم إنقاذ االتفاق.
وقال مالي في شهادة أمام الكونغرس 
«ليس لدينــا اتفاق مع إيران، واحتماالت 
التوصــل إلــى اتفاق ضعيفة في أحســن 
األحوال»، في إشــارة إلــى احملادثات غير 
املباشرة بني الواليات املتحدة وإيران في 

ڤيينا والتي توقفت في مارس املاضي.
وشدد على أنه «ال حل عسكريا للقضية 
النوويــة اإليرانيــة والعمــل العســكري 
ســيؤخر برنامج طهران النووي لكن لن 

يحل القضية».
وأوضح أنــه إذا تعذر إحيــاء االتفاق 
النووي، فإن الواليات املتحدة «مســتعدة 
ملواصلــة فــرض عقوباتنــا وتشــديدها 
والــرد بقــوة علــى أي تصعيــد إيراني، 
والعمل بالتنسيق مع إسرائيل وشركائنا 

اإلقليميني».
فــي ســياق متصل، فرضــت الواليات 
املتحدة امس عقوبات على شــبكة دولية 
لتهريب النفط وغســيل األمــوال يقودها 
مسؤولون في فيلق القدس التابع للحرس 
الثوري اإليراني، ألن هذه الشبكة «سهلت 
بيع ما قيمته مئات املاليني من الدوالرات 
من النفط اإليرانــي لصالح فيلق القدس 

وحزب اهللا اللبناني».
وقالــت اخلارجيــة األميركية في بيان 
إن شبكة تهريب النفط هذه كانت مبنزلة 
عنصر حاســم فــي جمع عائــدات النفط 

لصالح إيران.
وأضافت أن واشنطن صنفت هذه الشبكة 

ضمن املنظمات اإلرهابية.
إلــى ذلك، قــال مدير الوكالــة الدولية 
للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن احملادثات 
مــع إيران بهدف إنهاء أزمــة طويلة األمد 
بخصوص تفسير منشأ جزيئات يورانيوم 
معاجلة عثر عليها في مواقع تبدو قدمية 
ولــم يعلن عنهــا، متر «مبنعطف شــديد 

الصعوبة».
وأضاف غروسي أمس انه من الصعب 
تخيــل أي اتفاق إلحياء اتفاق ٢٠١٥ بينما 
لم تتلق الوكالة الذرية حتى اآلن «إجابات 

مرضية» بشأن هذه القضية.
وتابع خالل جلسة نقاشية في املنتدى 
االقتصادي العاملي فــي دافوس «أفترض 
أنــه ينبغي لي أن أمتنع عن التوصل إلى 
نتيجــة نهائية في هــذه املرحلة ألننا لم 
نفــرغ من العملية بعد، لكن دعوني أقول 
إننا في منعطف صعب للغاية في الوقت 

احلالي» مع إيران.
وأضاف «آمل أن يتم اســتغالل الوقت 
من اآلن وحتى صدور تقريري بشكل جيد 
حتى يتسنى على األقل البدء في التوصل 

إلى رد موثوق على هذه األمور».
ومن املقرر أن يقدم غروسي تقريرا إلى 
مجلس محافظــي الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة املؤلــف من ٣٥ دولة حــول تقدم 
احملادثــات بخصــوص القضايا املفتوحة 
بحلول موعد بدء االجتماع الفصلي للمجلس 

في السادس من يونيو املقبل.
وفي حني أن جهود مدير وكالة الطاقة 
الذريــة للحصول على إجابات من طهران 
ليست جزءا من احملادثات األوسع إلحياء 
اتفــاق ٢٠١٥، فإن عدم إحراز تقدم في هذا 
الصدد قد يــؤدي إلى مواجهة جديدة بني 
إيران والغرب في مجلس محافظي الوكالة، 
من شــأنها تعقيد احملادثات النووية غير 

املباشرة بني إيران والواليات املتحدة.

فرضت عقوبات على شبكة لغسيل األموال تساعد في بيع النفط لصالح طهران


