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االثنني ٦ يونيو ٢٠٢٢ عربية وعاملية

كوريا الشمالية تطلق وابًال من الصواريخ 
بعد مناورات بني سيئول وواشنطن

عواصمـ  وكاالت: أطلقت كوريا الشمالية 
أمس ثمانية صواريخ باليســتية في املياه 
قبالة ساحلها الشرقي، غداة تدريبات عسكرية 
مشــتركة للجيشــني األميركــي والكــوري 

اجلنوبي استمرت ثالثة أيام.
وقالت هيئة األركان في كوريا اجلنوبية 
«رصــد جيشــنا إطــالق ثمانيــة صواريخ 
باليســتية قصيرة املدى انطالقا من قطاع 
سونان في بيونغ يانغ باجتاه البحر الشرقي» 

في إشارة إلى بحر اليابان.
وأجريــت عمليات اإلطالق هذه في إطار 
زمنــي مدته ٣٠ دقيقة. وقطعت الصواريخ 
مســافة ١١٠ إلــى ٦٧٠ كلــم علــى ارتفاعات 
متفاوتــة بلغ أقصاها ٩٠ كلــم، وفق هيئة 

األركان الكورية اجلنوبية.
وقالت طوكيو إن الصواريخ أطلقت من 
مواقع عــدة، مضيفة أن بيونغ يانغ أجرت 
جتارب صواريخ «بوتيرة غير مســبوقة» 

هذا العام.
هذا، وندد رئيس الوزراء الياباني فوميو 
كيشيدا، باالســتفزازات الكورية الشمالية 
وإطالقها الصواريخ، مؤكدا أن حكومته قدمت 
احتجاجا إلى بيونغ يانغ، ولن تتهاون في 

تهديد أمن البالد.
ونقلت وكالة أنباء (كيــودو) اليابانية 
عن كيشيدا قوله ـ في تصريح للصحافيني 
«ال ميكننا أن نتســامح مــع عمليات إطالق 
الصواريخ هذه ألنها تهدد سالم واستقرار 

املجتمــع الدولي، وســنواصل بذل قصارى 
جهدنا جلمــع املعلومات وتعزيــز املراقبة 
بالتنسيق الوثيق مع الواليات املتحدة وكوريا 
اجلنوبية». مــن جانبه، قــال وزير الدفاع 
الياباني، نوبو كيشــي، إن وزارته رصدت 
سقوط الصواريخ خارج املنطقة االقتصادية 
اخلالصة لليابان ولم ترد تقارير عن أضرار 
حلقت بالســفن أو الطائــرات، مضيفا «من 
غير املعتاد أن كوريا الشــمالية تطلق عددا 
كبيــرا للغاية من الصواريــخ من أكثر من 
ثالثة مواقع في وقت قصير، قد تكون لديها 

قدرات إطالق نار متتالية متقدمة».
بدورها، ذكرت القيادة األميركية في منطقة 
احمليطني الهندي والهادئ، في بيان، أنها على 
علم بإطالق صواريخ باليستية متعددة من 
قبل كوريا الشمالية، وأنها تتشاور عن كثب 
مع احللفاء والشركاء، مؤكدة التزام الواليات 
املتحدة بالدفاع عن اليابان وكوريا اجلنوبية.

وأعلن اجليــش الكــوري اجلنوبي منذ 
قليل أن كوريا الشمالية أطلقت ٨ صواريخ 
باليستية قصيرة املدى جتاه البحر الشرقي 
صبــاح اليــوم األحــد، بعد يوم مــن ختام 
التدريبات املشتركة بني سيئول وواشنطن.

تأتي عمليات اإلطالق اجلديدة هذه بعد 
ثالثــة أيام علــى تدريبات واســعة النطاق 
أجراها اجليشان األميركي والكوري اجلنوبي 
مبشاركة حاملة الطائرات يو إس إس رونالد 

ريغان العاملة بالطاقة النووية.

بث لقطات تلفزيونية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وزوجته ري سول جو خالل إطالق الصواريخ (أ.ف.پ)

مئات املستوطنني يقتحمون «األقصى» في ذكرى النكسة.. 
وحتذير من انفجار ال ميكن السيطرة عليه

عواصم ـ وكاالت: اقتحم 
مئات املستوطنني املتطرفني 
باحة املســجد األقصى شرق 
مدينــة القــدس فــي ذكــرى 
األعيــاد  بحجــة  النكســة 
اليهودية امس، وسط تنديد 
ورفض فلســطيني لتصاعد 
اإلجــراءات «االســتفزازية» 
اإلســرائيلية فيــه، مــا أدى 
الــى انــدالع اشــتباكات في 
احلرم القدسي بني مجموعة 
من الفلســطينيني والشرطة 

اإلسرائيلية.
وأكد مدير املسجد األقصى 
الشــيخ عمر الكســواني، أن 
نهج «االحتالل» في املســجد 
وعمليات الضغط املستمر على 
املرابطني واملصلني ستؤدي 
إلى انفجار ال ميكن السيطرة 
عليه. وحذر الكســواني، في 
تصريحــات أوردتهــا وكالة 
«شهاب» الفلسطينية امس، 
من «خطورة الواقع الذي يريد 
االحتالل تكريسه في املسجد 
من خــالل االقتحامات وأداء 
الصلوات والطقوس التلمودية 

في ساحاته».
وأوضح أن «االحتالل نقل 
املعركة إلى باحات املســجد 
بعد حصــاره ومنع املصلني 
من الوصول إليه»، مضيفا أن 
«االحتالل فرض حصارا على 
األقصى منذ عصر أمس األول، 
ومنع من هــم دون األربعني 

عاما من دخوله».
وقال الكسواني إن «قوات 
االحتالل والوحدات اخلاصة 
القبلــي  حاصــرت املصلــى 
وأغلقــت أبوابه بالسالســل 

املسجد األقصى الشيخ محمد 
حســني «اســتباحة األقصى 
بالقوة العسكرية»، معتبرا ان 
اخلطوة «لن تغير من الواقع 
شــيئا ألن ما يتــم بالقوة ال 
يترتب عليه أي أثر قانوني 
وشــرعي بنظر كل القوانني 

والشرائع الدولية».
ودعا حسني الدول العربية 
واإلسالمية إلى التحرك اجلاد 
املمارسات  واحلقيقي لوقف 
اإلســرائيلية بحــق األقصى 
ومدينة القدس، مطالبا إياهم 
الســفير اإلســرائيلي  بطرد 
األعمــال  علــى  احتجاجــا 
واإلجراءات«االســتفزازية» 

اليومية.
من جهتها، حملت وزارة 
اخلارجيــة واملغتربــني فــي 
الســلطة الفلســطينية فــي 

عــام ١٩٦٧. وقالــت في بيان 
مبناسبة الذكرى الـ٥٥ الحتالل 
إسرائيل ما تبقى من األراضي 
الفلسطينية عام ١٩٦٧ ـ «إنه 
ورغم مرور أكثر من ٥ عقود 
على النكسة والسجل الطويل 
جلرائم االحتالل ومخططاته 
لفرض األمر الواقع بالقوة، إال 
أن ذلك لم ولن يغير من حقيقة 
أن هــذه األراضي هي أراض 
محتلــة».  وطالبت اجلامعة 
العربية مجلس األمن بتحمل 
مســؤولياته وإنفاذ قراراته 
والقيــام بواجباته في حفظ 
األمن والسلم الدوليني وإلزام 
إســرائيل بإنهــاء االحتــالل 
مــن  الكامــل  واالنســحاب 
الفلســطينية  كل األراضــي 
والعربية احملتلة منذ ٥ يونيو 

عام ١٩٦٧.

بيان احلكومة اإلســرائيلية 
املسؤولية الكاملة واملباشرة 
عن هذه االقتحامات ونتائجها 
على ساحة الصراع وتداعياتها 
املبذولة لوقف  على اجلهود 
التصعيد الذي يشعله رئيسها 
أمد  نفتالــي بينــت إلطالــة 

حكومته.
إلــى ذلــك، أكــدت األمانة 
الــدول  جلامعــة  العامــة 
التــزام  العربيــة اســتمرار 
األمة العربية دوال وشــعوبا 
القضية  املركزيــة  بقضيتها 
الفلســطينية ودعمها نضال 
الشعب الفلســطيني العادل 
لتحقيق احلرية واالستقالل 
وجتســيد دولته املســتقلة 
علــى أرض ترابــه الوطنــي 
القدس الشرقية  وعاصمتها 
على خطوط الرابع من يونيو 

اجلامعة العربية تؤكد مركزية القضية الفلسطينية

(إنترنت) الشرطة اإلسرائيلية حتمي املستوطنني خالل اقتحامهم املسجد األقصى  

احلديديــة»، مشــيرا إلى أن 
«املســتوطنني أدوا طقوســا 
تلمودية ورددوا عبارات في 
محيط مصلى بــاب الرحمة 

وباب السلسلة».
الكســواني على  وشــدد 
أنــه «يربطنا باألقصى رابط 
وطني وعقائدي، وأن الشعب 
الفلســطيني قــدم الشــهداء 
واجلرحــى فــداء لألقصى»، 
داعيا «الفلسطينيني للثبات 

والرباط».
وطالــب العالــم العربــي 
واإلسالمي بتحمل مسؤوليته 
عما يجري في األقصى، مشيرا 
إلى أن «الصمت جرأ االحتالل 
للقيام بخطوات خطيرة جتاه 

املسجد».
ودان املفتي العام للقدس 
والديار والفلسطينية خطيب 

تونس: «النهضة» حتّذر من احلرب األهلية 
و«اخلالص» تطالب بـ «حكومة إنقاذ»

تونــس ـ وكاالت: قــال رئيــس حركة 
«النهضة» ورئيس البرملان التونسي راشد 
الغنوشي إن تونس تعيش أزمة سياسية، 
محذرا من االنــزالق نحو احلرب االهلية، 
بينما دعا رئيس «جبهة اخلالص الوطني» 
أحمد الشابي حلكومة إنقاذ وطني تنبثق 

من حوار وطني جامع.
وغداة اعالن القضاء اضرابا في محاكم 
الدولة ومواجهات بني الشرطة ومحتجني 
في العاصمة، أكد الغنوشــي خالل مؤمتر 
صحافي امس أن حركة النهضة ستواصل 
مع شركائها إسقاط ما وصفه بـ«االنقالب» 
و«ما ترتب عليه من مراسيم مثلت انقالبا 

على الدستور»، وفق تعبيره.
وأضاف أن تونس تعيش حالة استثنائية 
وأن اســتمرار األوضاع علــى ما هي عليه 
ســيؤدي إلى اإلفالس واحلــروب األهلية، 
مشــددا على أن البــالد حتتاج إلى احلوار 

بني مختلف األحزاب السياسية.
من جانبه، قال رئيس «جبهة اخلالص 
الوطني» في تونس أحمد جنيب الشــابي 
إن اجلبهة ستواصل حتركاتها للدفاع عن 

الدميوقراطية في مواجهة حكم الفرد الواحد.
وأكد الشــابي خالل اجتمــاع في والية 
قفصة، أن الهدف هو إســقاط االســتفتاء 
على الدستور، معتبرا أنه «ابتزاز لالرادة 
التونسية ويقوم على متزيق أول دستور 
صاغه نواب منتخبون»، كما دعا الشــابي 
حلكومة إنقاذ وطني تنبثق من حوار وطني 

جامع.
وفي الســياق، أعرب ممثلون عن عدد 
من املنظمات الدولية، عن تضامنهم التام 
مع االحتاد العام التونســي للشــغل، ضد 
مــا اعتبروها حملــة تســتهدف املنظمة، 
واســتعدادهم التــام لوضــع إمكانياتهــم 
وخبراتهــم لدعــم االحتاد في مشــاريعه 

وبرامجه.
وجــاء ذلك في لقاء جمــع األمني العام 
لالحتاد العام التونسي للشغل نور الدين 
الطبوبــي بعدد من ممثلي منظمات دولية 
على غرار مراســلون بال حدود والشــبكة 
األورومتوســطية للحقــوق واملنظمــة 
العاملية ملناهضة التعذيب واللجنة الدولية 

للقانونيني.

«كروز» الروسية على كييڤ بعد شهرين من االنسحاب وبوتني يهدد باملزيد

وحث رئيس بلدة بروفاري التاريخية التي تقع على بعد 
٢٠ كيلومترا من وسط كييڤ السكان على البقاء في منازلهم.

وحتدث رئيس بلدية العاصمة األوكرانية فيتالي كليتشكو 
عبر «تلغرام» عن «انفجارات عدة».

وأفادت وكالة «فرانس برس» بأن اجليش أقام ممرا آمنا 
في محيط بنى حتتية للسكك احلديد مانعا الوصول إليها.

من جهتها، أعلنت شركة «إنرغواتوم» األوكرانية، التي 
تتولى إدارة احملطات النووية في البالد، أن صاروخا «حلق 

على علو منخفض للغاية فوق محطة بيفدينو-أوكرايينسكا» 
في منطقة ميكوالييف (جنوب)، منددا بـ «إرهاب نووي».

ومبوازاة الهجمات اجلديدة، حذر بوتني من أن موســكو 
ستســتهدف مواقع جديدة إذا سلم الغرب صواريخ بعيدة 

املدى إلى أوكرانيا.
ونقلت وكاالت إخبارية روســية عن بوتني قوله إنه في 
حال مت تسليم صواريخ إلى أوكرانيا «فسنستخلص النتائج 
املناســبة ونستخدم أســلحتنا لضرب مواقع لم نستهدفها 

حتى اآلن»، من دون أن يحدد األهداف التي يتحدث عنها.
وتزامنا مع تصريحات بوتني، ذكرت صحيفة «الباييس» 
نقال عن مصادر حكومية أن إسبانيا ستزود أوكرانيا بصواريخ 
مضادة للطائرات من طراز «شوراد آسبايد»، بعد أن استبدلها 
اجليش اإلســباني بأنظمة أكثر تطــورا، ودبابات من طراز 

ليوبارد في تكثيف لدعمها العسكري إلى كييڤ.
كما ستقدم إســبانيا أيضا التدريب الضروري للجيش 
األوكراني على كيفية استخدام الدبابات، وسيتم هذا التدريب 
في التڤيا التي نشــر فيها اجليش اإلسباني ٥٠٠ جندي في 

إطار عملية حللف شمال األطلسي.
ميدانيا، وفي الشرق، تواصلت املعارك الرامية للسيطرة 

على سيفيرودونيتسك في شرق البالد.
قال أولكسندر غونشارينكو رئيس بلدية كراماتورسك 
في منطقة دونيتسك في الشرق إن ضربات ليلية استهدفت 
املدينة، مما أدى إلى أضرار واسعة النطاق لكن لم تقع إصابات.

وأكــد مســؤولون أوكرانيــون أول من أمــس ان القوات 
األوكرانية اســتعادت الســيطرة على مســاحة مــن مدينة 
سيفيرودونيتسك في هجوم مضاد على القوات الروسية.

وتعد املدينة األكبر التي ال تزال خاضعة لسيطرة القوات 
األوكرانيــة في منطقة لوغانســك التابعة لدونباس، حيث 
تتقدم القوات الروسية تدريجيا بعدما انسحبت أو هزمت 

في أجزاء أخرى من البالد، مبا في ذلك كييڤ.
وأكد حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي أن القوات 
الروســية خســرت أجزاء من املدينة التي باتت «منقســمة 

إلى شطرين».
وقال على «تلغرام»: «يسيطر الروس على حوالى ٧٠٪ من 
املدينة، لكنهم أجبروا على التراجع خالل اليومني املاضيني».

وتابع «يخشون التحرك بحرية في املدينة».
وأعلن اجليش الروســي السبت أن الوحدات العسكرية 
األوكرانية تنســحب مــن سيفيرودونيتســك، لكن رئيس 
بلديتها أولكسندر ستريوك أكد أن القوات األوكرانية تقاتل 

الستعادة املدينة.

القوات الروسية واألوكرانية تتشاطران السيطرة على سيفيرودونيتسك وإسبانيا تدعم أوكرانيا مبضادات طائرات ودبابات

الدخان يتصاعد من احد املواقع التي طالها القصف الروسي في ضواحي كييڤ    (رويترز)

عواصمـ  وكاالت: مع احتدام املعارك شرق اوكرانيا، يبدو 
ان املقاومة الكبيرة التي تختبرها القوات الروسية الغازية 
واستمرار تدفق االسلحة الغربية لدعم كييڤ أججت غضب 
الرئيس الروسي ڤالدميير بوتني، حيث شنت قواته ضربات 
عدة استهدفت العاصمة كييڤ في تغيير تكتيكي للهجمات 
بعد فشل الهجوم البري للجيش الروسي على العاصمة في 
ابريل املاضي، وتكبده خســائر فادحة اجبرته على تغيير 

اهدافه والتركيز على الشرق.
وقالت القــوات اجلوية األوكرانية ومســؤول محلي إن 
قاذفات إســتراتيجية روســية من طراز «تــو-٩٥» أطلقت 
صواريــخ علــى كييڤ من بحــر قزوين في ســاعة مبكرة 
من صباح أمــس وهزت االنفجارات منطقتي دارنيتســكي 
ودنيبروفسكي في شرق املدينة، ومتتد منطقة دارنيتسكي 
فــي كييڤ على الضفة اليســرى لنهر دنيبرو من ضواحي 
املدينة إلى شــواطئ النهر، بينما تقع منطقة دنيبروفسكي 

في شمال املدينة بجانب النهر.
وذكر سيرغي ليشتشينكو مساعد مدير مكتب الرئيس 
فولودومير زيلينسكي أن الهجوم استهدف البنية التحتية 

للسكك احلديدية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أطلقت صواريخ كروز 
على كييڤ من مســافات طويلــة ودمرت دبابات «تي-٧٢» 
وعربات مصفحــة قدمتها دول أوروبا الشــرقية ألوكرانيا 

وكانت في مبنى إلصالح عربات السكك احلديدية.
وذكر ســالح اجلو األوكراني أن الدفاعات اجلوية دمرت 
صاروخ كروز حوالي الســاعة السادسة صباحا بالتوقيت 

احمللي.
ودعا مستشــار الرئيس األوكراني ميخائيلو بودولياك 
الغرب إلى فرض مزيد من العقوبات على روسيا ملعاقبتها 

على الضربات وتزويد أوكرانيا مبزيد من األسلحة.
وكتب «يلجأ الكرملني إلى هجمات غادرة جديدة. الضربات 
الصاروخية على كييڤ ليس لها ســوى هدف واحد.. قتل 

أكبر عدد ممكن».

قطر تستدعي السفير الهندي احتجاجًا على اإلساءة للرسول ژ
عواصمـ  وكاالت: استدعت وزارة 
اخلارجية القطرية أمس سفير الهند 
لدى الدوحة ديباك ميتال وسلمته 
مذكرة رســمية، أعربــت فيها عن 
خيبة أمل دولة قطر ورفضها التام 
وشجبها للتصريحات التي أدلى بها 
مسؤول في احلزب احلاكم بالهند، 
ضد الرسول الكرمي محمد (ژ).

وذكرت وكالة األنباء القطرية 
(قنــا) ان وزير الدولة للشــؤون 
اخلارجية سلطان بن سعد املريخي 
قام بتسليم املذكرة الرسمية للسفير 

الهندي.
وقالت الدوحة في املذكرة «وإذ 
ترحب دولة قطر بالبيان الصادر 
عن احلزب احلاكم في الهند الذي 
أعلــن خالله إيقاف املســؤول عن 
مزاولة نشــاطه باحلزب بســبب 
تصريحاتــه التــي أثــارت غضب 
املسلمني حول العالم، فإنها كانت 
قد أكدت في مذكرة االحتجاج عن 

توقعها العتذار علني وإدانة فورية 
لهذه التصريحات من قبل حكومة 

الهند».
ولفتــت إلى أن «الســماح ملثل 
هذه التصريحات املعادية لإلسالم 
باالستمرار دون عقاب يشكل خطرا 
جسيما على حماية حقوق اإلنسان 
وقــد تؤدي إلى مزيــد من التحيز 
والتهميش والذي سيؤدي إلى حلقة 

من العنف والكراهية».
وأشارت املذكرة إلى أن «أكثر من 
ملياري مسلم في العالم يتبعون 
هدي النبــي محمد ژ وســيرته 
التي جاءت رســالة سالم وتفاهم 
وتسامح، ويعتبرونها النور الذي 
يقتدي به املسلمون في جميع أنحاء 

العالم».
وأكدت قطر أن «هذه التصريحات 
املهينة التي حترض على الكراهية 
الدينية هي إساءة ملسلمي العالم 
أجمع، وتدل على اجلهل الواضح 

بالدور احملوري الذي لعبه اإلسالم 
فــي تنمية احلضــارات في جميع 
أنحاء العالم، مبا في ذلك الهند».

وجددت الدوحة دعمها الكامل 
لقيم التسامح والتعايش واحترام 
جميع األديــان والقوميات، حيث 
إن هــذه القيم متيز صداقات قطر 
العاملية وعملها الدؤوب لإلســهام 
في ترسيخ األمن والسالم الدوليني.
من جهته، علق مفتي ســلطنة 
عمان أحمد اخلليلي على تصريحات 
املسؤول الهندي املسيئة، وقال عبر 
حســابه على تويتر «إن االجتراء 
الوقح البذيء من الناطق الرسمي 
باسم احلزب املتطرف احلاكم في 
الهند على رســول اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلص هو 
حرب على كل مســلم في مشارق 
األرض ومغاربها، وهو أمر يستدعي 
أن يقــوم املســلمون كلهــم قومة 

واحدة».
وكانت وسائل إعالم هندية قد 

أفادت بأن حزب «بهاراتيا جاناتا» 
احلاكم في الهند علق عمل املتحدث 
باسمه بعد تعليقات مسيئة للنبي 

الكرمي محمد ژ.
التواصل  وتداولــت منصــات 
الهنديــة عددا مــن املقاطــع التي 
توثق االحتجاجات التي شارك فيها 
مئات املســلمني في مدينة كانبور 
بوالية أوتار براديش شمالي الهند، 
ووثقت اللقطات مناوشات وتراشقا 
باحلجارة بني احملتجني والشرطة 

الهندية.
وقد ضجت وســائل التواصل 
االجتماعــي فــي عــدد مــن الدول 
العربيــة واإلســالمية منــذ أمس 
االول باالحتجاج، وذلك بعد تغريدة 
نشرها نافني كومار جيندال املسؤول 
اإلعالمي في حزب «بهاراتيا جاناتا» 
في دلهي بشأن زواج النبي محمد 
ژ بالســيدة أم املؤمنني عائشة، 

رضي اهللا عنها.

مفتي ُعمان: االجتراء الوقح البذيء على نبينا هو حرب على كل مسلم


