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اخلميس ٢ يونيو ٢٠٢٢ عربية وعاملية

سيناريو «أبو عاقلة» يتكرر.. إسرائيل تغتال الصحافية غفران وراسنة
عواصــم - وكاالت: اعتدت قــوات االحتالل 
اإلســرائيلي، امس على موكب تشــييع جثمان 
األسيرة احملررة غفران وراسنة (٣١ عاما)، التي 
قضت أمــس عند مدخل العروب شــمال مدينة 
اخلليل بالضفة الغربية احملتلة، وذلك في تكرار 
ملشهد االعتداء على جثمان الشهيدة الصحافية 

شيرين أبو عاقلة الشهر املاضي.
ووثق شهود عيان، بتصوير ڤيديو، اعتراض 
قوات االحتالل ملوكب تشــييع جثمان وراسنة، 
التــي كانــت تعمل صحافية فــي إذاعة «درمي»، 
كما متت مهاجمة املشاركني في موكب التشييع.

وحاولــت قوات االحتالل منع املشــيعني من 
الدخــول إلى مخيم العروب، للوصول إلى بلدة 
«شيوخ العروب» مسقط رأس الصحافية القتيلة 
وهي أسيرة محررة، ما أدى إلى وقوع اشتباكات 

عنيفة مع أهالي املخيم.
ولم تتورع قوات االحتالل عن استخدام القنابل 
الصوتية وقنابل الغاز املســيل للدموع لتفريق 
املشيعني وحملة النعش. كما قامت بسحل بعض 
املشيعني على األرض إال أنهم جنحوا في إدخال 
اجلثمان عنوة إلى املخيم الذي ولدت وعاشت فيه.

وكانت وزارة الصحة الفلســطينية أعلنت: 
«استشهاد الشابة غفران هارون حامد وراسنة (٣١

عاما)، صحافية، برصاص االحتالل اإلسرائيلي، 
عند مدخل مخيم العروب شمال اخلليل».

وأوضحــت الــوزارة في بيــان مقتضب، أن 
«الشــابة الفلسطينية استشــهدت إثر إصابتها 
برصاصة اخترقت صدرها من اجلهة اليســرى 

(حتت اإلبط)، وخرجت من اجلهة اليمنى».
وذكــرت مصــادر طبية فــي الهــالل األحمر 
الفلســطيني، أن قوات االحتالل أعاقت وصول 
طواقم اإلسعاف للشابة املصابة، إال بعد نحو ٢٠

دقيقة، وجرى نقلها للمستشفى األهلي باخلليل، 
إال أن الطواقم الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياتها.
والشهيدة وراسنة من بلدة شيوخ العروب، 
وهي أســيرة محــررة أطلق ســراحها في أبريل 

املاضي بعد اعتقال دام ٣ أشهر.
وأطلــق جيش االحتالل النار على وراســنة 
أثناء ســيرها عنــد مدخل مخيم العــروب فيما 
ادعــت مصادر عســكرية إســرائيلية انها كانت 

حتمل سكينا.
ودانت وزارة اخلارجية واملغتربني الفلسطينية 

في بيان صحافي إطالق النار بدم بارد على وراسنة 
وهي في طريقها الى عملها دون وجود اي دليل 
على انها تشكل أي خطر على جيش االحتالل.

واعتبرت ان «اجلرمية هي امتدادا ملسلســل 
طويل ومتواصل جلرائم اإلعدامات امليدانية التي 
ترتكبها قوات االحتالل وفقا لتعليمات وتوجيهات 

املستوى السياسي في دولة االحتالل».
وبينت الــوزارة ان القــوات االحتالل تطلق 
النار على الفلسطينيني دون أي سبب او ضوابط 
محذرة «من مغبة التعامل مع شهداء اإلعدامات 
امليدانية كأرقام في اإلحصائيات او كأمور باتت 

اعتيادية بسبب تكرارها اليومي».
ولفتــت دائرة حقوق اإلنســان فــي منظمة 
التحريــر في بيان الــى ان تقرير وزارة الصحة 
الفلســطينية حول إصابة الشــهيدة في اجلزء 
العلوي من اجلسم «يؤكد ان إطالق اجلندي النار 

عليها كان بهدف اإلعدام والقتل».
وإضافت «انها حصلت على صورة اجلندي 
القاتل وسيتم تسليمها جلهة االختصاص ذات 
العالقة ضمن اجلهد الفلسطيني املتراكم حملاسبة 

فلسطينيون يشيعون جثمان الصحافية غفران وراسنة التي اغتالتها قوات االحتالل في اخلليل أمس  (ا.ف.پ)االحتالل على جرائمه في احملاكم الدولية».

«مجلس التعاون» يشّدد على موقف موّحد من األزمة األوكرانية
عواصــمـ  وكاالت: تــرأس 
وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
الناصر وفد الكويت املشارك في 
اجتماع املجلس الوزاري لوزراء 
خارجية دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية في دورته 
الـ ١٥٢ الذي عقد أمس في مقر 
األمانة العامة ملجلس التعاون 
مبدينــة الريــاض، ومت خالل 
االجتماع مناقشــة كل البنود 
املدرجــة على جــدول األعمال 
والقرارات املعنية بدعم وتعزيز 
مسيرة العمل اخلليجي املشترك 

في مختلف املجاالت.
كما عقد على هامش أعمال 
االجتمــاع الــوزاري اجتمــاع 
مشترك بني دول مجلس التعاون 
وروســيا االحتادية واجتماع 
مشترك آخر بشكل افتراضي 
عبر تقنية االتصال املرئي بني 
دول مجلس التعاون وأوكرانيا.

هذا، والتقى وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمــد الناصــر مع 
نظيره الروسي سيرغي الڤروڤ 
علــى هامش أعمــال االجتماع 

املشترك.
وتنــاول اللقــاء العالقات 
الثنائية التــي تربط البلدين 
الصديقني وأطر تعزيزها، كما مت 
استعراض آخر املستجدات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية 
وخصوصا األزمة في أوكرانيا.
د.أحمــد  الشــيخ  وأكــد 
الناصر موقف الكويت الثابت 
واملبدئــي املبني علــى قواعد 
القانون الدولي وميثاق األمم 
املتحدة، مجــددا دعم الكويت 
لكل اجلهود الرامية للوصول 
إلى حل سياسي مبا يحفظ األمن 

واالستقرار الدوليني.
كما متت مناقشة تداعيات 
األزمة في أوكرانيا على األمن 
الغذائي الدولي وعلى ســوق 

الطاقة.
وكان االجتمــاع الــوزاري 
اخلليجي عقد برئاســة سمو 
األمير فيصل بن فرحان، وزير 
اخلارجية الســعودي، رئيس 

القدس الشرقية. كما أكد املجلس 
الوزاري على أن موقف مجلس 
التعاون من األزمة الروســية 
األوكرانيــة مبني على مبادئ 
القانون الدولي وميثاق األمم 
املتحدة، واحلفاظ على النظام 
الدولــي القائــم علــى احترام 
سيادة الدول وسالمة أراضيها 
واســتقاللها السياسي، وعدم 
التدخل في شؤونها الداخلية، 
وعــدم اســتخدام القــوة أو 
التهديد بها. وجدد دعمه جلهود 
الوساطة حلل األزمة بني روسيا 
وأوكرانيا، ووقف إطالق النار، 
وحل األزمة سياسيا، وتغليب 
لغة احلوار، وتسوية النزاع من 

خالل املفاوضات.
وأشــاد املجلس الــوزاري 
باملساعـــــدات اإلنسانيــــــة 
واإلغاثيــة التــي قدمتها دول 
مجلــس التعــاون ألوكرانيا. 
وعبر عن دعمــه لكل اجلهود 
لتسهيل تصدير احلبوب وكل 
املواد الغذائية واإلنسانية من 
أوكرانيا للمساهمة في توفير 
األمن الغذائي للدول املتضررة.

من جهة أخــرى دعا بيان 

ويحقق األمن واالستقرار.
وأضــاف أن اململكــة على 
استعداد لبذل اجلهود الالزمة 
للمســاهمة فــي التوصل إلى 
حل سياســي لألزمة، بحسب 
تغريدة نشــرت على حساب 
وزارة اخلارجية الســعودية 

في تويتر امس.
وبعد اجتمــاع مغلق، رأى 
وزير اخلارجية الروســي أن 
الغرب يســعى لتشكيل عالم 
أحادي بقيادة الواليات املتحدة، 
كمــا اتهم في مؤمتر صحافي، 
امــس، الــدول الغربيــة بدفع 

أوكرانيا لتهديد أمن بالده.
وأعلــن أن دول مجلــس 
التعاون اخلليجي تتفهم طبيعة 
الصــراع بني بــالده والغرب، 
مضيفا أن دول اخلليج أكدت 
أنها لن تنضم للعقوبات على 

موسكو.
أمــا عــن إمــداد القــوات 
األوكرانية بقاذفات صواريخ 
متطورة من الواليات املتحدة، 
فأكد أن تلك اخلطوة تزيد من 
مخاطر إدخال «دولة ثالثة» في 

الصراع.

مجلس التعاون بعد االجتماع، 
إلى أن تشمل احملادثات حول 
االتفاق النووي إليران وسلوكها 
املزعزع فــي املنطقة، وطالب 
طهران بالتوقف عن التدخل في 
شؤون الدول الداخلية وااللتزام 
مببادئ حسن اجلوار واحترام 

سيادة الدول.
وطالــب املجلــس طهران 
بااللتــزام بامليثــاق األممــي 
والقانون الدولي للعالقات بني 
الــدول، مؤكدا موقفه الرافض 
الستمرار احتالل إيران اجلزر 

اإلماراتية الثالث.
كمــا دعا الوزراء كل الدول 
إلدراج جماعــة احلوثــي على 
قوائم اإلرهــاب وفرض حظر 

السالح عليها.
وكان الفرحان شدد خالل 
اســتقباله وزيــر اخلارجية 
الروسي سيرغي الڤروڤ على 
أن املوقف اخلليجي من األزمة 
في أوكرانيا موحد، مؤكدا على 
موقــف اململكــة املبني على 
أسس القانون الدولي ودعمها 
للجهود الهادفة للتوصل إلى 
حــل سياســي ينهــي األزمة 

وزير اخلارجية: الكويت تدعم اجلهود الرامية للوصول إلى حّل سياسي مبا يحفظ األمن واالستقرار الدوليني

(رويترز) وزراء خارجية مجلس التعاون في صورة تذكارية مع نظيرهم الروسي سيرغي الڤروڤ في ختام اجتماع الرياض 

الــدورة احلاليــة للمجلــس 
الــوزاري ملجلــس التعــاون، 
ومشــاركة د.نايــف احلجرف 
األمني العــام ملجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية.
املجلــس  واســتعرض 
مســتجدات العمــل اخلليجي 
املشــترك وتطورات القضايا 
السياســية إقليميــا ودوليا. 
وأكد املجلس «بحسب البيان 
اخلتامي» على مواقف مجلس 
التعاون الثابتة جتاه اإلرهاب 
ونبــذه كل أشــكال العنــف 
الــدول  والتطــرف، والتــزام 
األعضــاء مبواصلــة جهودها 
ضمن التحالف الدولي حملاربة 
تنظيم داعش اإلرهابي، واجلهود 
الدوليــة واإلقليميــة ضد كل 
التنظيمات اإلرهابية املتطرفة 

وجتفيف منابع متويلها.
وشــدد على مواقــف دول 
املجلــس الثابتة مــن القضية 
الفلسطينية باعتبارها قضية 
العــرب واملســلمني األولــى، 
ودعمها قيام الدولة الفلسطينية 
املســتقلة ضمن حدود الرابع 
من يونيو عام١٩٦٧، وعاصمتها 

«الرئاسي اليمني»: رفع احلصار
عن تعز شرط متديد الهدنة

عواصــم ـ وكاالت: تقترب الهدنة، التي 
أعلنتهــا االمم املتحــدة قبــل شــهرين، من 
نهايتهــا اليوم، بعدما ســاهمت في خفض 
العنف والسماح لليمنيني بالتنقل من مطار 
صنعاء للمرة االولى منذ ســت سنوات في 
رحالت جتارية آخرها بني العاصمة اليمنية 

والقاهرة امس.
وبينما أعلنت احلكومة اليمنية املعترف 
بهــا دوليا واحلوثيون عــدم ممانعتهم في 
التمديد، إال أن الفشل في تنفيذ كامل بنود 
الهدنــة االولــى وخصوصــا رفــع حصار 
احلوثيني عن مدينة تعز جنوب غرب اليمن، 
يحول دون التوصل إلى اتفاق جديد، حسبما 
أفاد مسؤول في احلكومة اليمنية، حيث قال 
لوكالة «فرانس بــرس» إن مجلس القيادة 
الرئاســي اليمني أبلغ املبعــوث االممي ان 
احلكومة املعترف بها «تطالب بتطبيق كامل 
بنــود الهدنة، مبا في ذلك رفع احلصار عن 

تعز، للموافقة على متديدها».
وفي اتصال بني رئيس املجلس الرئاسي 
رشــاد العليمي واألمني العام لألمم املتحدة 
انطونيو غوتيريش، دعا املسؤول اليمني الى 
«مضاعفة الضغط على امليليشيا احلوثية 
للوفاء بالتزاماتها مبوجــب اتفاق الهدنة، 
وفي املقدمة فتح معابر تعز»، حسبما أفادت 

وكالة األنباء احلكومية «سبأ».
في ســياق متصل، أكــد رئيس مجلس 
القيادة الرئاسي اليمني، التزام املجلس بخيار 
السالم العادل والشامل وفق مرجعيات حل 

األزمة اليمنية املتوافق عليها.
وقال العليمي خالل لقاء موسع مع سفراء 
االحتاد األوروبي لدى اليمن إن مجلس القيادة 
أعلن منذ اليوم األول انه «مجلس سالم، لكنه 

في الوقت نفسه مجلس عزم وقوة» لردع أي 
تصعيد من جانب ميليشيا احلوثي، وفق ما 
أوردت وكالة األنباء اليمنية «سبأ» األربعاء.

وأشار العليمي إلى خروقات امليليشيات 
احلوثية واســتمرارها فــي عرقلة اجلهود 
األمميــة والدولية للمضي قدما في مســار 
السالم، ورفع املعاناة عن الشعب اليمني.

وقال إن املليشيا مازالت تغلق كل األبواب 
أمام جهود التهدئة، وترســل رســائل حتد 
في كل املناســبات، حتــى من على طاوالت 
املفاوضات، في إشــارة إلــى حضور الوفد 
بالبــزات  املفــاوض فــي األردن  احلوثــي 

العسكرية املنتحلة.
وأعرب عن أمله في أن ميارس املجتمع 
الدولي مزيدا من الضغوط لدفع امليليشيا 
احلوثيــة نحــو التعاطي اجلــاد مع جهود 
الســالم وتغليب مصلحة الشــعب اليمني 

على نزواتها الضيقة.
وأعــاد تذكير ســفراء االحتاد األوروبي 
باملبادرات املســتمرة التي يقدمها املجلس 
واحلكومة الشرعية من أجل تخفيف املعاناة 

االنسانية في البالد.
من جهته، أكد ســفير االحتاد االوروبي 
غابرييل مونويرا فينيالس استمرار الدعم 
األوروبي ملجلس القيادة في مختلف املجاالت، 
قائــال إن دول االحتاد ســتكون إلى جانب 
مجلس القيــادة «على طــول الطريق» في 
تعزيز جهوده اجلارية لتحســني اخلدمات 

ووضع االقتصاد وبناء السالم.
وأعرب السفراء األوروبيون عن ارتياحهم 
لتشــكيل اللجنــة األمنية والعســكرية ملا 
فيه وحدة واســتقرار العمل احلكومي من 
«العاصمة املؤقتة» عدن واحملافظات احملررة.

تسيير أول رحلة جوية من صنعاء إلى القاهرة منذ ٢٠١٦

احلكومة األسترالية اجلديدة تضم 
وزيرين مسلمْني في سابقة أولى من نوعها

ـ وكاالت: أدت احلكومــة  كواالملبــور 
األسترالية اجلديدة اليمني الدستورية امس 
بتشكيل وصف بأنه «شامل ومتنوع» يضم 
وزيرين مســلمني في ســابقة هــي األولى 

من نوعها.
وقــال رئيس الــوزراء اجلديد أنتوني 
ألبانيز في تغريدة على حســابه الرسمي 
مبوقع (تويتر) «فخور بقيادة حكومة شاملة 

متنوعة مثل أستراليا نفسها».
ورحب بأعضاء وزارته من حزب العمال 
قائال «احلكومة العمالية القادمة هي األكثر 

خبرة في تاريخنا الفيدرالي».
ونشر موقع (سيدني مورنينغ هيرالد) 
اإلخباري صورا الســتضافة احلاكم العام 
ديڤيــد هيرلي مراســم أداء الوزراء اجلدد 
لليمني الدستورية مع وجود ١٠ نساء في 
فريق وزاري متنوع يبلغ عدد أعضائه ٢٣
عضوا ميثلون األقليات الدينية والسكان 

األصليني في أستراليا.
ومت تعيني آن علــي في منصب وزيرة 
الشباب وهي أول وزيرة مسلمة في أستراليا 
كما مت تعيني إدهام هوسيك وزيرا للصناعة 

والعلوم وهو أول مســلم يشــغل منصب 
وزير بينمــا أصبحت لينــدا بورني التي 
كانــت ترتدي عباءة مــن جلد الكنغر أول 
امرأة من الســكان األصليني تتولى وزارة 

السكان األصليني األستراليني.
وتضــم حكومة ألبانيز بعض الوجوه 
اجلديدة باإلضافة إلى بعض املشرعني الذين 
خدموا في حكومة حزب العمال الســابقة 
مــن بينهــم زعيم حــزب العمال الســابق 
بيــل شــورتن الذي عني وزيــرا للخدمات 
احلكومية وكلير أونيل التي عينت وزيرة 
للشؤون الداخلية وتانيا بليبيرسك وزيرة 
للبيئة وكريس بوين وزيرا للتغير املناخي 

والطاقة.
وكان حــزب العمال حصل على أغلبية 
٧٧ مقعدا في مجلس النواب املكون من ١٥١

مقعدا ما يسمح له بتشكيل حكومة أغلبية 
دون دعم املستقلني.

وكان ألبانيــز شــكل بعــد يومــني من 
انتخابات ٢١ مايو اجلاري مجلســا وزاريا 
مؤقتا ضم أربعة وزراء رئيسيني من بينهم 

نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارليس.

تشكلت من ٢٣ عضواً بينهم ١٠ نساء

آن علي تؤيدي اليمني الدستورية وزيرة للشباب

واشنطن تزّود كييڤ بصواريخ «هيمارس» املتطورة 
وموسكو حتذرها من مواجهة مباشرة

عواصمـ  وكاالت: أثار قرار الواليات 
املتحــدة تزويــد اوكرانيــا مبنظومة 
صواريخ «هيمــارس» وعالية الدقة، 
غضب روســيا التي حذرت من حتول 
احلرب االوكرانية الى مواجهة مباشرة 

بني موسكو وواشنطن.
وقال دميتري بيســكوف املتحدث 
باســم الكرملني للصحافيــني «نعتقد 
أن الواليات املتحدة تصب عمدا الزيت 
علــى النار. من الواضــح أن الواليات 
املتحدة متمســكة بقتال روسيا حتى 

آخر جندي أوكراني».
وعندما سئل عن الكيفية التي سترد 
بها روسيا إذا استخدمت أوكرانيا مثل 
هــذه الصواريــخ األميركيــة لضرب 
األراضي الروسية، قال بيسكوف «دعونا 
ال نتحدث عن أسوأ السيناريوهات».

وجدد نائب وزير اخلارجية الروسي 
سيرغي ريابكوف التحذير من انزالق 
االوضاع الى مواجهة مباشرة مع أميركا 
ونقلت وكالة ريا نوفوستي لألنباء عن 
ريبياكوف قوله إن «أي إمدادات أسلحة 
مستمرة، آخذة في االزدياد، تزيد من 

مخاطر مثل هذا التطور».
جاء ذلك، ردا على موافقة الرئيس 
األميركي جو بايدن على إمداد أوكرانيا 
مبنظومات صواريخ متطورة ميكنها 
توجيه ضربات دقيقة ألهداف بعيدة 
املــدى في إطار حزمة أميركية جديدة 
ملساعدة كييڤ في الدفاع عن نفسها.

وكشف مسؤولون أميركيون كبار 
أن واشنطن وافقت على تزويد أوكرانيا 
بالصواريخ القادرة على ضرب أهداف 
على بعد ٨٠ كيلومترا، بعد أن أعطت 
أوكرانيا «تأكيدات» بأنها لن تستخدم 
الصواريخ لضرب أهداف داخل روسيا 

نفسها.
وقال بيسكوف إن موسكو ال تثق 
في مثل هذه التأكيدات. وأكد أنها تقيم 
املخاطر التي ميكن أن تنجم عن إطالق 
صواريخ على األراضي الروسية وتتخذ 
اإلجراءات املناســبة، لكنها تنظر إلى 
خطوة واشنطن «بشكل سلبي للغاية».

وكتــب بايــدن فــي مقال نشــرته 
صحيفــة نيويــورك تاميز «ســنزود 
األوكرانيني بأنظمــة صاروخية أكثر 

تطــورا وذخائر، مما ســيتيح لهم أن 
يصيبوا بدقة أكثر أهدافا أساسية في 

ميدان املعركة في أوكرانيا».
ولم يوضح الرئيس األميركي عن 
أي نوع حتديدا من األنظمة الصاروخية 
يتحدث، لكن مسؤوال كبيرا في البيت 
األبيض قال إن األمر يتعلق براجمات 
صواريخ من طراز «هيمارس». ولدى كل 
من أوكرانيا وروسيا منظومات راجمات 
صواريخ، لكن منظومة هيمارس أكبر 
مدى وأكثر دقة، وهي راجمات تركب 
على مدرعات خفيفة وتطلق صواريخ 

موجهة ودقيقة اإلصابة.
وصرح املسؤول لصحافيني طالبا 
منهم عدم نشــر اسمه بأن الصواريخ 
التي سترســلها الواليات املتحدة إلى 
كييــڤ يصل مداها إلــى ٨٠ كيلومترا 
فقط، على الرغم من أن اجليش األميركي 
لديه صواريخ من النوعية نفسها يصل 

مداها إلى مئات الكيلومترات.
ويأتــي االعــالن عــن التعزيــزات 
اجلديــدة فــي وقــت تبــدو القــوات 
االوكرانية في الشــرق بأمس احلاجة 

إليها لوقف التقدم الروسي، حيث اعلن 
أولكساندر ستريوك رئيس إدارة مدينة 
سيفيرودونيتســك أمــس إن القوات 
األوكرانية تسيطر على ٢٠٪ فقط من 
املدينــة، لكن ال يزال هناك أمل في أن 
تتمكن من منع روســيا من السيطرة 

عليها بالكامل.
وفي مقابلة مع رويترز عبر الهاتف، 
أضاف ســتريوك إن القوات الروسية 
تسيطر على ٦٠٪ من املدينة، في حني 

أصبح الباقي «أرضا حراما».
وفــي الســياق، ذاته، أعلــن حاكم 
منطقة لوغانســك سيرغي غايداي أن 
القوات الروسية «تعزز مواقعها» في 
وسط سيفيرودونيتسك االستراتيجية.

وكتــب غايــداي علــى تلغــرام أن 
«الروس يواصلون هجومهم ويعززون 
مواقعهم في وسط سيفيرودونيتسك» 
التي أصبحت العاصمة اإلدارية ملنطقة 
لوغانسك بالنسبة للسلطات األوكرانية 
منذ اســتولى االنفصاليــون املوالون 
ملوسكو على مدينة لوغانسك في العام 

.٢٠١٤

القوات األوكرانية تسيطر على ٢٠٪ فقط من سيفيرودونيتسك

االحتالل قتلها بالرصاص احلي شمال مدينة اخلليل واعتدى على جنازتها


