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عواصم/ وكاالت
ــىل آية الله  ــد اإليراني األع قال املرش
ــة الواليات  ــس، إن ني ــيل خامنئي، أم ع
ــدس  الق إىل  ــا  سفارته ــل  لنق ــدة  املتح
ــل القضية  ــل عجزها وفشلها يف ح دلي

الفلسطينية.
ــالل استقباله  ــي خ ــاف خامنئ وأض
ــني السياسيني  ــار املسؤولني اإليراني كب
ــراء الدول اإلسالمية  والعسكريني وسف
ــد النبوي:  ــد املول ــول عي ــة حل بمناسب
ــة  لألم ــا  حليف ــون  سيك ــار  "االنتص
اإلسالمية وفلسطني ستتحرر والشعب 
ــريا إىل أن  ــي سينترص"، مش الفلسطين
أيدي الواليات املتحدة أصبحت مغلولة 

يف قضية فلسطني وال يمكنها حلها.
هذا واتهم خامنئي الواليات املتحدة 
ــروب باملنطقة  ــد إشعال الح ــا تري بأنه
ــل، معربا عن  ــىل أمن إرسائي للحفاظ ع
ــاك حرب  ــون هن ــن تك ــه "ل ــاده أن اعتق

طائفية يف املنطقة".
ــم أمريكا  ــوم وه ــة الي ــع: "فراعن وتاب
ــل أذنابهما يف  ــي وك ــان الصهيون والكي

املنطقة يريدون إشعال حرب".
وأكد خامنئي أن الشعب اإليراني هو 
"أهل وحدة"، مضيفا إنه يوجد "هناك 
ــى وراء الحرب".  ــن يسع ــة م يف املنطق
مشريا إىل أن "مصري الدول التي تسعى 

وراء الحروب يف املنطقة هو الزوال".
ــي  اإليران ــس  الرئي ــث  بح ــك  ذل إىل 
ــال هاتفي مع  ــي يف اتص ــن روحان حس
نظريه الرتكي رجب طيب أردوغان، عزم 
ــي نقل سفارة بالده إىل  الرئيس األمريك
مدينة القدس، وأكد الطرفان أن القدس 

جزء ال يتجزأ من فلسطني.
كما أكد الرئيسان أن خطوة واشنطن 
ــرار يف  ــزع االستق ــة وستزع ــري رشعي غ
ــم اإلسالمي  ــا دول العال ــة، ودع املنطق

للتصدي لواشنطن بصوت واحد.
ــوة األمريكية  ووصف روحاني الخط
ــة باالستفزازية وغري القانونية  املحتمل
ــدا، مشريا إىل  ــرية ج ــة والخط والخاطئ
ــني واملنطقة بأرسها  ــا ستجر فلسط أنه

نحو عدم االستقرار.
ــي  ــم اإلسالم ــي "العال ــا روحان ودع
ــام برد رادع  ــم إىل القي ــرار يف العال واألح

ورسيع تجاه قرار واشنطن".
ــالل  خ ــان  أردوغ ــزا  ع ــه  جانب ــن  م
ــريه اإليراني،  ــع نظ ــة م ــة الهاتفي املكامل
ــح بأنه ناتج  ــب املقلق والوق ــرار ترام "ق
ــم  العال يف  ــة  الداخلي ــات  الخالف ــن  ع

اإلسالمي".
يف  ــران  إي ــة  مشارك ــي  روحان ــد  وأك
ــاون  التع ــة  ملنظم ــارئ  الط ــاع  االجتم
ــس  ــه الرئي ــا إلي ــذي دع ــي، ال اإلسالم

الرتكي أمس األربعاء، بشأن القدس.
ــال الناطق الرسمي  من جانب آخر ق
ــرتي  دمي ــة  الروسي ــة  الرئاس ــم  باس
بيسكوف إنه من السابق ألوانه التعليق 
ــس األمريكي دونالد  ــرتاف الرئي عىل اع

ترامب بالقدس عاصمة إلرسائيل.
ــه عن  ــت ذات ــوف يف الوق ــرب بيسك وع
ــق موسكو من خطر تعقيد الوضع يف  قل

املنطقة.
وردا عىل سؤال صحفي حول تعليق 
ــرتاف ترامب  ــىل احتمال اع ــني ع الكرمل
ــة إلرسائيل وتداعياتها  بالقدس عاصم
ــرى  أج  " ــوف،:  بيسك ــال  ق ــة  املحتمل
ــة. الوضع  ــدة مكاملات هاتفي الرئيس ع
صعب. ويف املكاملة مع عباس تم التعبري 

ــع واحتمال  ــذا الوض ــن ه ــن القلق م ع
تعقيده".

ــىل  ع ــق  التعلي ــد  نري "ال  ــاف:  وأض
القرارات التي لم يتم اتخاذها بعد".

ــا "بأشد  ــت سوري ــا أدان ــن جانبه م
ــي،  األمريك ــس  الرئي ــزم  ع ــارات"  العب
ــارة األمريكية  دونالد ترامب، نقل السف
ــا  به ــرتاف  واالع ــة  املحتل ــدس  الق إىل 

عاصمة إلرسائيل.
ــدر  ــن مص ــا" ع ــة "سان ــت وكال ونقل
ــذا  ه إن  ــس،  أم ــة،  الخارجي وزارة  يف 
ــة  لجريم ــا  تتويج ــل  "يشك ــراء  اإلج
ــب  ــد الشع ــني وترشي ــاب فلسط اغتص

الفلسطيني".
ــوة  الخط ــذه  "ه إن  ــدر  املص ــال  وق
الخطرية لإلدارة األمريكية تبني بوضوح 
ــون  ــدة بالقان ــات املتح ــار الوالي استهت
ــن تغذي الرصاعات  الدويل وإنها هي م
ــاء  ــاب دم ــىل حس ــم ع ــنت يف العال والف
ــرار  ــان استم ــل ضم ــن أج ــوب م الشع
السلم  ــد  ــا وتهدي ــا وغطرسته هيمنته
ــة امللحة  ــا يؤكد الحاج ــدويل برمته م ال
لنظام عاملي جديد يحرتم سيادة الدول 

ويصون حقوق الشعوب".
أن  ــىل  ع ــوري  الس ــؤول  املس ــد  وأك
ــى حية  ــة ستبق ــة الفلسطيني "القضي
ــاء من أبناء األمة  بإرادة األحرار والرشف
ــي  العرب ــف  املوق ــز  تعزي وأن  ــة  العربي
ــال  ــل إلفش ــرد األمث ــل ال ــاوم يشك املق
ــة ووضع حد  ــات املعادية لألم املخطط
ملهزلة التطبيع املجاني لبعض األنظمة 
العربية املتخاذلة التي تصب يف خدمة 
املرشوع الصهيوني وحشد الطاقات من 

ــح األمة وحماية  أجل الدفاع عن مصال
ــة  املحتل األرايض  ــر  وتحري ــا  وجوده
ــة  ــة الدول ــودة وإقام ــق الع ــان ح وضم

الفلسطينية وعاصمتها القدس".
بريطانيا

ــرب وزير  ــد بريطانيا، أع وعىل صعي
ــس جونسون عن قلق  خارجيتها بوري
ــا لالعرتاف  ــط أمريك ــن تخطي ــالده م ب

بالقدس عاصمة لـ"إرسائيل".
ــني  للصحفي ــون  جونس ــح  وأوض
أن  ــاء  األربع ــس  أم ــل،  بروكس يف 
ــه ترامب  ــر ما سيقول ــا تنتظ "بريطاني
ــع هذه القضية"،  بالتحديد، لكنها تتاب
ــب أن  ــدس يج ــد أن الق وأضاف:"نعتق
تكون جزًءا من التسوية النهائية للنزاع 

الفلسطيني "اإلرسائييل"".
الصني

ــربت أن نقل  ــدت اعت ــني، فق ــا الص أم
السفارة األمريكية إىل القدس قد يصعد 

التوتر يف املنطقة.
الفاتيكان

بدوره،  بابا الفاتيكان فرنسيس، رأى 
أن "االعرتاف بحقوق الجميع يف األرض 

املقدسة هو رشط أسايس للحوار".
ــوار مع  ــس يف ح ــا فرنسي ــد الباب وأك
ــني املشاركني  ــة من الفلسطيني مجموع
ــع الفاتيكان رضورة  ــان م يف حوار األدي
ــع يف األرايض  ــوق الجمي ــرتاف بحق االع

املقدسة.
تركيا

ــس الرتكي  ــا الرئي ــك، دع ــوازاة ذل بم
رجب طيب أردوغان إىل قمة لقادة دول 

منظمة التعاون اإلسالمي يف اسطنبول 
يف 13 ديسمرب اثر عزم اإلدارة األمريكية 
االعرتاف بالقدس عاصمة لـ"إرسائيل".
ــة الرتكية  ــق باسم الرئاس وقال الناط
ــس  أم ــني  للصحافي ــني  كال ــم  إبراهي
ــس الجمهورية  ــد دعا رئي األربعاء:"لق
إىل قمة طارئة ملنظمة التعاون اإلسالمي 
ــدول اإلسالمية  ــاح املجال امام ال إلفس
يف  ــق  ومنس ــد  موح ــل  بشك ــرك  للتح

مواجهة هذه التطورات".
ــني أن قرار الرئيس األمريكي  وأكد كال
ــني الدولية  ــع القوان ــاىف م ــد "يتن العتي
ــأ فادحا"، ودعا واشنطن  وسيكون خط
ــودة عن هذا القرار الذي سينسف  "للع

عملية "السالم" الهشة".
ــة  ــة الرتكي ــر الخارجي ــد وزي ــا أك كم
مولود جاويش أوغلو أن خطة الواليات 
ــأً كبريًا،  ــدة األمريكية تشكل خط املتح
ــن  ــرث م ــة أك ــوىض للمنطق ــب الف وتجل
تحقيق "السالم" واالستقرار، فيما حذر 
ــم الحكومة الرتكية من أن  املتحدث باس
ــة لـ"إرسائيل"  ــدس عاصم ــالن الق "إع
ــة"  "التسوي ــات  محادث ــىل  ع ــيض  يق
ــوىض واألزمات ويشعل  ــح باب الف ويفت

املنطقة".
هنية

ــض  رف ــة،  الفلسطيني ــة  الجه ــىل  وع
رئيس املكتب السيايس لحركة "حماس" 
اسماعيل هنية بشدة االعرتاف األمريكي 
ــة عاصمة لكيان  ــة القدس املحتل بمدين
ــالل "اإلرسائييل"، مؤكداً يف رسالة  االحت
ــة  ــات عربي ــاء دول ومنظم ــا لزعم بعثه
ــن عىل هذه  ــة أّن إقدام واشنط وإسالمي

ــدس  الق إىل  ــا  سفارته ــل  ونق ــوة  الخط
تجاوز لكل الخطوط الحمراء.

هنية شدد يف رسالته عىل أن "الشعب 
ــوده كافة لن  ــي يف أماكن وج الفلسطين
ــر، وستبقى  ــذه املؤامرة أن تم يسمح له
ــه  ــن أرض ــاع ع ــة للدف ــه مفتوح خيارات
ومقدساته"، موضًحا أن "خطط الرئيس 
ــارة بالده إىل القدس  األمريكي لنقل سف
واالعرتاف بها عاصمة لـ"إرسائيل" تعد 
ــق واألعراف  ــا لكل املواثي ــا صارخ تحدي
ــريا ملشاعر األمة  ــة، واستفزازا كب الدولي
ــون بمنزلة  ــة، وستك ــة واإلسالمي العربي
ــذي ينفجر يف  ــب ال ــالق رشارة الغض إط

وجه االحتالل".
ــارة  السف ــل  "نق إن  ــة  هني ــاف  وأض
ــدس "تصعيد  ــة الق ــة إىل مدين األمريكي
ــة بنيامني  ــاًء لحكوم ــري يشكل غط خط
ــذ مخططاتها  ــة لتنفي ــو املتطرف نتنياه
ــدس"،  ــة الق ــد مدين ــة يف تهوي اإلجرامي
ــة  واإلسالمي ــة  العربي ــدول  ال ــا  داعًي
للوقوف "صفا واحدا ضد مواقف اإلدارة 

األمريكية".
من جهته، اعترب السفري الفلسطيني 
يف لندن أن ترامب يعلن الحرب يف الرشق 

األوسط عىل املسلمني واملسيحيني
*النواب األمريكي يخفِّض املساعدات 
ــدة سنوًيا  ــا الواليات املتح مه ــي تقدِّ الت

للسلطة الفلسطينية
ــة  السلط ــىل  ع ــط  الضغ ــاق  سي ويف 
ــب  ــرار ترام ــوع لق ــة للخض الفلسطيني
ــة للكيان  ــدس املحتلة عاصم ــل الق جع
ــواب  الن ــس  مجل ــر  أق ــي،  الصهيون
ــون ينص  ــرشوع قان ــس م ــي أم األمريك

ــدات قدرها  ــد ملساع ــض شدي ــىل خف ع
ــات  الوالي ــا  تقدمه دوالر  ــون  ملي  300
ــة الفلسطينية،  ــدة سنوًيا للسلط املتح
ــوات ملموسة  ــذ األخرية خط ــا لم تتخ م
لوقف مدفوعات وصفها مرشِّعون بأنها 
ــف"، بحسب  ــىل جرائم العن ــأة ع "مكاف

تعبريهم.
ــون تايلور فورس"  ــد املجلس "قان وأي
ــدي أمريكي قتله  الذي سمي باسم جن
ــي فلسطيني طعًنا بالسكني خالل  فدائ
زيارته كيان العدو العام املايض، حسبما 

ذكرت "رويرتز".
ووضع مرشوع القانون الجديد بغرض 
ــع  ــن دف ــة م ــة الفلسطيني ــع السلط من
رواتب، يمكن أن تصل إىل 3500 دوالر يف 
ــر، ألرس فدائيني قتلتهم السلطات  الشه
"اإلرسائيلية" أو زجت بهم يف سجونها.

ــي  الفدائ ــالل  االحت ــة  رشط ــت  وقتل
ــه  أرست ــى  تتلق ــا  فيم ــورس،  ف ــم  مهاج
مدفوعات شهرية، لكي يصبح الترشيع 
ــس الشيوخ  ــني أن يقره مجل ــا يتع قانون
ــد  ــس دونال ــه الرئي ــل أن يوقع ــا قب أيًض

ترامب.
ــون  املسؤول ــد  يؤّك ــل،  املقاب يف 
ــة  ــىل مواصل ــم ع ــون عزمه الفلسطيني
تقديم هذه األموال التي يعتربونها شكًال 
ــن سجنهم  ــال الدعم ألقارب م ــن أشك م
ــوا  ــن لق ــده، أو م ــم ض ــالل لقتاله االحت
ــك القضية،  ــة بتل ــا له صل ــم فيم حتفه
ــره  أق ــذي  ال ــع  الترشي ــل  تعدي ــرى  وج
ــاءات  ــح باستثن ــواب ليسم ــس الن مجل
ــل ملرشوعات املياه  مثل استمرار التموي

ولقاحات األطفال.
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طهران/
ــت وزارة الخارجية اإليرانية،  أعلن
أمس رفضها اتهام واشنطن لطهران 

بزعزعة االستقرار يف املنطقة.
ــا،  له ــان  بي يف  ــوزارة  ال ــت  وقال
ــر الخارجية  ــات لوزي ــد ترصيح بع
إن:  ــون،  تيلرس ــس  ريك ــي  األمريك
ــررة  املتك ــة  األمريكي ــات  "االتهام
ــاس لها من  ــي ال أس ــة والت واملضلل
ــىل األخطاء  ــن تغطي ع ــة، ل الصح
ــي ارتكبتها أمريكا  االسرتاتيجية الت
ــالل العقود  ــران واملنطقة خ تجاه إي

األخرية".
ــان أن "إيران ضحية  وأضاف البي
ــات  واالنقالب ــل  التدخ ــات  لسياس
ــا أمريكا"،  ــي تتبعه ــداد الت واالستب
ــج  تنته ــن  "واشنط أن  إىل  ــرية  مش

سياسات عدوانية يف املنطقة".
ــد أن "السياسة األمريكية  كما أك
ــات  أزم ــور  إىل ظه أدت  ــة  املنطق يف 
ــاء من  ــات األبري ــل مئ ــدة وقت شدي
ــال يف املنطقة"، قائال  النساء واألطف
يف  ــران  إي دور  ــن  ع ــايض  "التغ إن: 
ــرار ومحاربة  ــن واالستق إحالل األم
ــه االتهامات امللفقة  ــاب وتوجي اإلره
ــات املتحدة  ــب الوالي ــج عن غض نات
ــران، ملا لعبته من دور إنساني  من إي
ــي،  اإلقليم ــرار  االستق ــز  تعزي يف 

ومحاربة اإلرهاب".

ــون  تيلرس ــات  "ترصيح ــع:  وتاب
ــم واشنطن  ــت دع ــة تثب ــرب وثيق تعت

لإلرهاب يف املنطقة".
ــت وزارة الخارجية إن "إيران  وقال
ــاء واملسؤول  ــرة يف دورها البن مستم
ــز األمن  ــاب وتعزي ــة اإلره يف محارب
واالستقرار اإلقليمي، ضمن املعايري 
ــة دون  ــني الدولي ــة والقوان اإلنساني
ــري  الخ ــدون  يري ال  ــن  بم ــرتاث  االك

للمنطقة".

ــر  وزي ــال  ق ــق  ساب ــت  وق ويف 
ــس  ريك ــي،  األمريك ــة  الخارجي
ــة  ممثل ــه  لقائ ــدى  ل ــون،  تيلرس
ــن  واألم ــة  الخارجي ــة  السياس
ــا  فيدريك ــي  األوروب ــاد  االتح يف 
ــدة  املتح ــات  الوالي إن  ــي،  موغرين
ــذي أبرم  ــووي ال ــاق الن ــم االتف تدع
ـــ6،  ــة ال ــوى العاملي ــران والق ــني إي ب
ــة أخرى تزعزع  لكن ترصفات إيراني

االستقرار يف الرشق األوسط.

كشف الرئيس الفنزوييل نيكوالس 
هناك  أن  عن  األول،  أمس  مادورو 
به  املحيطني  رفــاقــه  بــني  خونة 

غارقون يف الفساد.
التلفزيون  أثري  عىل  مادورو  وقال 
من  بالخيانة  أشعر   " الحكومي،: 
الذين  الرفاق  من  مجموعة  قبل 
لتنظيم  حكومية  مناصب  شغلوا 

املافيا ورسقة شعب فنزويال".
ولم يذكر الرئيس الفنزوييل أسماء 

محددة للفاسدين من رفاقه، لكنه 
للمدعي  امتنانه  عن  فورا  أعرب 
عىل  صعب،  وليام  طــارق  العام، 

معركته ضد املسؤولني الفاسدين.
صعب  أفــاد   ، نوفمرب  نهاية  ويف 
بينو،  ديــل  أولوشيو  باحتجاز 
ترأسا  اللذين  مارتينيز،  ونيلسون 
التعدين  وصناعة  النفط  وزارة 
أه"  أس  يف  دي  "بـــي  ـــة  ورشك
يف  يشتبه  واللذين   الحكومية، 

تورطهما بالفساد.
التي  الدولة  فنزويال  أن  ويذكر 
كبرية  نفطية  احتياطيات  تملك 
يف  الخام  مصدري  أكرب  من  وتعترب 
أوبك، تعاني من أوضاع اقتصادية 
ألسباب  متسارع،  وتضخم  صعبة 
إال  تفسريها  يمكن  ال  مجهولة، 
البلد  هذا  يف  املسترشي  بالفساد 
يف  مواطنوه  يعيش  الذي  الغني، 

حالة فقر وعوز.

موسكو/ وكاالت
سفينة  أن  الروسية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
"يانتار" الروسية لدراسة املحيطات، وصلت إىل 
الغواصة  عن  فيها  البحث  ستبدأ  التي  املنطقة، 

األرجنتينية املفقودة "سان خوان".
إن  األربعاء،  أمس  لها  بيان  يف  ــوزارة  ال وقالت 
األطليس،  عربت  "يانتار"،  الروسية  السفينة 
وقطعت أكرث من 4 آالف ميل بحري، مضيفة إنه 
البحث يف  أن تبارش "يانتار" عمليات  املقرر  من 
إشارات  تسجيل  فيها  تم  التي  املناطق،  إحدى 

صوتية تحت مائية غري مألوفة.

الروسية  السفينة  أن  الدفاع  وزارة  وأوضحت 
بالغواصات  الخاصة  األجهزة  بأحدث  مزودة 
إنجاز  عىل  والــقــادرة  املأهولة،  وغري  املأهولة 

عمليات البحث واإلنقاذ يف أعماق كبرية.
قد  البحث  يف  املشاركون  الروس  الخرباء  وكان 
أجهزة  ــزال  إن عمليات  سابق  وقت  يف  عّلقوا 
البحث املُتحكم فيها عن بعد، وذلك بسبب رداءة 

أحوال الطقس يف املنطقة.
وخالل فرتة املشاركة يف أعمال االستكشاف قبالة 
سواحل األرجنتني، قام أخصائيو وحدة اإلنقاذ 
إنزال  عمليات   6 بتنفيذ  الروسية  البحرية  يف 

ألجهزة البحث إىل أعماق ترتاوح بني 125 و 970  
مرتا من أجل فحص تضاريس قاع البحر.

كلف  قد  بوتني،  فالديمري  الرويس،  الرئيس  وكان 
سريغي  الدفاع  ــر  وزي ــايض،  امل الشهر  نهاية 
األرجنتيني،  نظريه  مع  اتصال  بإجراء  شويغو 
من  مختصني  إرســال  عىل  خالله  من  اتفقا 
للبحرية  التابع   328 رقم  واإلنقاذ  البحث  فريق 
الروسية  للمساعدة يف البحث عن غواصة سان 
خوان األرجنتينية املفقودة يف املحيط األطلنطي 

منذ 15 نوفمرب املايض وعىل متنها 44 شخصاً.
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