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سيئول ترحب بتصريحات زعيم كوريا الشمالية ولكن بشروط!
وكاالت: رحب رئيس كوريا اجلنوبية مون جيه إن، برغبة نظيره الشمالي كيم جونغ أون، في إرسال 
وفد رياضي إلى األوملبياد في بيونغ تشانغ، إال أنه اشترط تسوية القضية النووية لتحسني عالقات 
البلدين. وقال رئيس كوريا اجلنوبية امس، في أول اجتماع ملجلس الدولة في عام 2018: »إن التحسن 
في العالقات بني الكوريتني مرتبط بتسوية قضية البرنامج النووي الكوري الشمالي«.

وفي تصريحات لدى بداية اجتماع مجلس الوزراء طالب مون وزارتي الوحدة والرياضة بسرعة 
اتخاذ إجراءات ملساعدة كوريا الشمالية على املشاركة في دورة األلعاب األوملبية الشتوية القادمة 
املقررة في بيونغ تشانغ، في فبراير املقبل.

قدم التعازي لذوي الشيخ محمد عبداهلل الجيراني قاضي دائرة األوقاف والمواريث بمحكمة القطيف

خادم احلرمني يعبر عن تقديره لإلدانات الدولية الستهداف احلوثيني الرياض

الرياض - واس - وكاالت: أعرب خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز امس عن تقديره لإلدانات الدولية 
حملاولة مسلحي جماعة احلوثي استهداف مدينة الرياض 

انطالقا من األراضي اليمنية.
وأشاد خادم احلرمني خالل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء 
السعودي في الرياض بإدانات عدد من رؤساء وقادة دول 
العالم حملاولة ميليشيا احلوثي االنقالبية استهداف الرياض 
بصاروخ باليستي واستنكار هذه احملاولة اإلجرامية التي 

متثل اعتداء ســافرا على سيادة اململكة واستهداف منطقة 
مأهولة بالسكان.

وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء أطلع خادم احلرمني 
الشريفني املجلس على فحوى الرسالة الشفوية التي بعثها 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، والرسالة التي 
تسلمها من امللك محمد السادس ملك املغرب، ومباحثاته مع 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
ناصر صباح األحمد والرئيس الفلسطيني محمود عباس، 

ورئيس وزراء جمهورية تركيا بن علي يلدرمي.
من جانب آخر، قالت وكالة األنباء السعودية )واس( إن 
مجلس الوزراء جدد أيضا ادانة اململكة واستنكارها الشديدين 
لالنفجــارات التي وقعت فــي العاصمــة األفغانية كابول 
واالنفجار الذي وقع في متجر مبدينة سانت بطرسبورغ 
الروســية والهجوم اإلرهابي على كنيسة بحلوان جنوب 

القاهرة.
وفي الشــأن احمللي، وافق املجلس على مذكرتي تعاون 

وتفاهم مع اليابان والفلبني إضافة الى اتفاقية مع الكاميرون 
في مجال خدمات النقل اجلوي. 

في غضون ذلك، أعرب خادم احلرمني الشريفني عن عزائه 
ومواســاته لذوي الشــيخ محمد عبداهلل اجليراني قاضي 
دائرة األوقــاف واملواريث مبحكمة القطيف الذي اختطف 

وقتل من قبل عناصر إرهابية. وفق ما أوردت )واس(.
جاء ذلك خالل اســتقبال خادم احلرمني الشريفني امس 
لذوي الشيخ اجليراني مبكتبه في قصر اليمامة في الرياض.

)واس( خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز يعزي أسرة القاضي اجليراني 

رويتــرز ـ وكاالت: نشــرت وكالة االنباء 
السعودية الرسمية )واس( صورا من جلسة 
ملجلس الوزراء التــي انعقدت امس وظهر 
املالية السابق إبراهيم العساف،  فيها وزير 
الذي كان محتجزا في فندق الريتز كارلتون 
وهو حاضر االجتماع، الذي ترأســه خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز، 
وبحضور صاحب السمو امللكي األمير محمد 
بن ســلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع.
ويعد هذا الظهور األول للعساف بعد أن أبلغ 
مسؤول ســعودي »رويترز« بأن العساف، 
الذي كان أيضا عضوا في مجلس إدارة شركة 
أرامكو العمالقــة للنفط، كان من بني الذين 
أوقفتهم هيئة مكافحة الفســاد في نوفمبر 

حلني التحقيق معهم.
وأكدت وســائل إعالم ســعودية الحقا أن 
العساف، الذي تولى منصب وزير املالية في 
الســعودية من العام 1996 إلى العام 2016، 
ويشــغل حاليا حقيبة وزير الدولة وعضو 
مجلس الوزراء، عاد ملمارسة عمله في احلكومة 

السعودية.
وأوضحت صحيفة »سبق« أن هذا الظهور 
يأتي »بعد ثبوت براءته من التهم التي وجهت 

له ومغادرته فندق ريتز كارلتون مؤخرا«.
وأشــارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن 
السلطات السعودية لم تصدر قرارا بإعفاء 
الوزير العساف من منصبه عقب تلقي البالغات 
وبدء التحقيقات معه، وما ان ثبتت براءته حتى 

عاد ملمارسة عمله بشكل طبيعي.

أول ظهور لوزير املالية السعودي السابق بعد تبرئته من تهم فساد

نجل شاه إيران على خط تشجيع المظاهرات.. وواشنطن تطلب عقد اجتماعين طارئين لمجلسي األمن وحقوق اإلنسان

      ترامب يصف أوباما باألحمق ويشيد باحملتجني ضد »النظام الوحشي« .. وإيران ترد: التفت إلى املشردين واجلياع في بلدك
طهران تلوّح بإعدام املتظاهرين.. وخامنئي: عمالء للخارج

عواصــم - وكاالت: فيمــا 
حذر رئيس احملكمة الثورية 
بطهــران مــن أن املعتقلني قد 
يواجهــون قضايــا عقوبتها 
اإلعــدام، اتهم املرشــد األعلى 
للثورة االيرانية آية اهلل علي 
خامنئــي، امــس املتظاهرين 
بإثــارة  اخلــارج«  »عمــالء 
االضطرابات، في أول تعليق له 
على االحتجاجات املستمرة منذ 
نحو اسبوع، بينما ارتفع عدد 
القتلى الى اكثر من ٢٢ قتيال 
ومئات املعتقلني، بعد سقوط 
9 قتلــى في مواجهــات ليلية 
امــس األول، عقب محاولتهم 
مهاجمة مركز شرطة، بحسب 

االعالم الرسمي. 
وقال خامنئي في تصريحات 
نقلها التلفزيون الرسمي: »في 
أحــداث األيام األخيــرة، احتد 
األعداء مســتخدمني وسائلهم، 
املــال واألســلحة والسياســة 
وأجهزة األمن، إلثارة مشكالت 

للنظام اإلسالمي«.
وأضاف: »العدو يترصد على 
الدوام فرصة وثغرة للتغلغل 
وتسديد ضربة لألمة اإليرانية«.
مــن جانبــه، هــدد رئيس 
احملكمــة الثورية فــي طهران 
موسى غضنفر آبادي املعتقلني 
قائال: »مع كل يوم جديد تزداد 
جرمية املوقوفني خطورة وتشتد 

عقوبتهــم. لم نعــد نعتبرهم 
محتجني يطالبون بحقوقهم بل 
أشخاصا يستهدفون النظام«، 
فــي تصريحــات نقلتها وكالة 
القائد  تسنيم. واتهم مســاعد 
العــام للحرس الثوري العميد 
رســول ســنائي راد حركــة 

حسني ذو الفقاري عن تفاؤله 
بقرب انتهاء التحرك.

وقال، بحسب ما نقلت عنه 
وسائل إعالم عدة، »في معظم 
مناطق البالد، يتعاون الناس 
مع القــوات املكلفــة احلفاظ 
على األمن والنظــام«، مؤكدا 
أن »االضطرابــات فــي بعض 
املواقع ستنتهي بشكل سريع 

جدا«.
وفــي تعليقاتــه اليوميــة 
على التطــورات، غرد الرئيس 
االميركــي دونالد ترامب امس 
الذيــن  مشــيدا باملتظاهريــن 
يتحركون ضد النظام »الوحشي 

والفاسد«.
وأضــاف: »كل تلك االموال 
التــي أعطاهــم اياهــا الرئيس 
اوبامــا بحماقــة ذهبــت الــى 
االرهاب وداخل جيوبهم، القليل 
من الطعام لدى الناس، الكثير 
من التضخــم، وانعدام حقوق 

االنسان«.
ولــم يتأخر الــرد االيراني 
علــى ترامــب فقــال املتحــدث 
باسم اخلارجية اإليرانية بهرام 
قاسمي: أنصح الرئيس األميركي 
بعدم إضاعة وقته على »تويتر«، 
وااللتـــفات قليال إلــى قضايا 
بالده الداخلية كحوادث إطالق 
النار ووجود ماليني املشردين 

واجلياع.

اإليراني، وننتظــر حتركا من 
احلكومة الفرنســية ضد هذه 
املجموعة اإلرهابية«، في إشارة 
الى »املجلس الوطني للمقاومة 
اإليرانية« الذي يشكل مجاهدو 

خلق مكونه الرئيسي.
الــى ذلك، طلبت الســفيرة 
األميركية في األمم املتحدة نيكي 
هايلــي امس عقــد »اجتماعني 
طارئــني ملجلــس األمــن فــي 
نيويــورك ومجلــس حقــوق 
اإلنســان فــي جنيــڤ« لبحث 
التطورات في إيران و»احلرية« 
التي يطالب بها الشعب اإليراني.
وأضافــت هايلــي: »علينا 
إال نبقى صامتني. ان الشــعب 
اإليراني يطالــب بحريته« من 
دون ان حتدد اي مواعيد محتملة 

لهذين االجتماعني.

البيت األبيض: ترامب يود أن 
تحترم إيران حقوق اإلنسان 

وتتوقف عن كونها راعية لإلرهاب
هذا، وقالت املتحدثة باسم 
البيت األبيض سارة ساندرز، 
في مؤمتر صحافي ان الرئيس 
األميركــي دونالــد ترامب قد 
يغير سياسته اخلارجية مع 
التطورات في إيران، وأضافت: 
»ترامب يريد أن يشهد توقف 
دعم إيران لإلرهاب.. يود أن 
حتترم إيران حقوق اإلنسان 

املعارضــة  خلــق  مجاهــدي 
ومجموعــات مؤيــدة لعــودة 
امللكية متمركزة في اخلارج بـ 
»الوقوف خلف هذه األحداث«، 

وفق وكالة تسنيم.
علــى الرغم من ذلك، أعرب 
نائب وزيــر الداخلية اإليراني 

إلى ذلك، دخل الشاه محمد 
رضــا بهلوي جنل شــاه إيران 
السابق على خط دعم وتشجيع 
احملتجني قائال في رسالة دعم 
- عبــر حســاباته على مواقع 
التواصل االجتماعي - إلى الثوار 
واملجتمع الدولي، قائال:»سوف 
نتذكر ليس كلمات أعدائنا ولكن 
صمت أصدقائنا«، مستشهدا في 
ذلك مبقولة مشابهة ملارتن لوثر 
كينغ. وأضاف بهلوي: »إذا كنت 
صديقا للشعب اإليراني فاآلن 
هو الوقت املناسب إلظهار ذلك.. 
وسيتذكر الشعب اإليراني ذلك«.
وفي الســياق ذاتــه، أكدت 
مرمي رجوي رئيســة املجلس 
الوطنــي للمقاومــة اإليرانية 
)رئيسة اجلمهورية املنتخبة من 
قبل املجلس( امس، ان التوسع 
واالســتمرار هو طريق النصر 
وإجنــاح التظاهرات ضد حكم 

املاللي.
الرئيــس اإليراني  وأجرى 
حســن روحاني امــس اتصاال 
الفرنســي  هاتفيــا بنظيــره 
اميانويــل ماكــرون طالبا منه 
التحرك ضد مجموعات إيرانية 
»إرهابية« معارضة اتهمها بإثارة 

االضطرابات األخيرة.
وأبلــغ روحانــي ماكرون: 
»ننتقد وجود مجموعة إرهابية 
في فرنسا تتحرك ضد الشعب 

وتتوقــف عن كونهــا راعية 
لإلرهاب«.

إلــى إن قــرار  وأشــارت 
تغيير النظام في طهران يعود 
للشــعب اإليراني، وأضافت: 
»يجب على األســرة الدولية 
أن تعبر عن دعمها للشــعب 

اإليراني«.
الواليــات  طالبــت  كمــا، 
املتحــدة إيــران امــس، برفــع 
القيــود املفروضة على خدمتي 
التواصل االجتماعي »انستغرام« 
و»تليغرام« ونصحت املواطنني 
اإليرانيني باســتخدام شــبكات 
خاصــة افتراضية »في بي ان« 
لاللتفــاف علــى إغــالق هاتني 

اخلدمتني.
وتساعد هذه الشبكات على 
إنشاء روابط مشفرة بني أجهزة 
الكمبيوتر وميكن اســتخدامها 
للوصول إلى املواقع احملجوبة.
وصرح املسؤول في وزارة 
اخلارجيــة األميركية ســتيف 
غولدشــتاين: »يجب ان يتمكن 
الناس في إيــران من الوصول 
الى هاتني اخلدمتني عبر شبكات 
افتراضية خاصــة، معتبرا انه 
»كلما كانت هذه املواقع متاحة، 
كان الوضــع أفضــل«، وتابــع: 
»الواليات املتحدة تريد تشجيع 
احملتجني علــى مواصلة القتال 

من أجل ما هو صحيح«.

صورة مأخوذة من ڤيديو لسيارة محترقة خالل االحتجاجات اإليرانية املستمرة مساء امس االول )رويترز(

عواصم - وكاالت: صادق الكنيست اإلسرائيلي امس على 
مشروع قانون »القدس املوحدة«، والذي يحظر نقل أجزاء 
من القدس احملتلة بأي تسوية مستقبلية إال مبوافقة 80 

عضوا بالكنيست، وذلك من أصل 120 عضوا.
وهــذا القانون، الــذي حاز دعم 64 نائبــا وعارضه 51 
منهم، ميثل ضربة جديدة ألي آمال متبقية حلل الصراع 

الفلسطيني ـ اإلسرائيلي على أساس حل الدولتني.
ويهدف القانون إلى إخراج مخيم شــعفاط وبلدة كفر 
عقب، الواقعني خلف جدار الفصل، من منطقة نفوذ بلدية 
القدس وإقامة مجلس إقليمي خاص بهما، ومن شــأن 
هذه اخلطوة إحداث تغيير دميوغرافي كبير في القدس، 
وتقليص عدد ســكانها الفلسطينيني، إال أن القانون لن 
يستطيع تغيير الواقع اجلغرافي الذي يجعل بعض األحياء 

جزءا من القدس أو متاخمة لها.
وكتب وزير التعليم اإلسرائيلي نفتالي بينيت بعد اقرار 
القانون اجلديد »لقد ضمنا وحدة القدس. سيبقى جبل 
الزيتــون والبلــدة القدمية ومدينة داود )حي ســلوان 

الفلسطيني( لألبد ملكنا«.
واعتبــر النائب دوف حنني، من القائمة املشــتركة ذات 
الغالبية العربية ان القانون اجلديد يجب ان يسمى »قانون 

منع السالم«.
وأضــاف حنني قبل التصويت »دون التوصل الى اتفاق 
حول القدس لن يكون هناك سالم القانون اجلديد يعني 

انه ستكون هناك اراقة للدماء«.
ولكن القانون اجلديد ليس نهائيا بالضرورة، حيث باإلمكان 

تغييره بأغلبية برملانية عادية من 61 نائبا.
في املقابل، قالت الرئاســة الفلسطينية امس إن موافقة 
الكنيست اإلسرائيلي على القانون هي إعالن حرب على 

الشعب الفلسطيني.
وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرســمي باســم الرئاسة 
الفلسطينية في بيان »إن هذا التصويت يشير وبوضوح 
إلى أن اجلانب اإلسرائيلي أعلن رسميا نهاية ما يسمى 
بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة 

اإلمالءات واألمر الواقع«.
وقال أبو ردينة في بيانه »ال شــرعية لقرار ترامب، وال 
شرعية لكل قرارات الكنيست اإلسرائيلي، ولن نسمح في 
أي حال من األحوال بتمرير مثل هذه املشاريع اخلطيرة 

على مستقبل املنطقة والعالم«.
وأضاف »احلكومة اإلســرائيلية تتحمل مسؤولية هذا 
التصعيد اليومي واخلطير، وأي محاولة إلخراج القدس 
من املعادلة السياسية لن يؤدي إلى أي حل أو تسوية«.

إلى ذلك، نفذت طائرة إسرائيلية امس غارات على مواقع 
حلركة حماس في غزة ردا على إطالق صاروخ من القطاع 
على جنوب إسرائيل، بحســب ما أفاد جيش االحتالل 

ومصادر فلسطينية، من دون اإلشارة إلى إصابات.
وأعلن اجليش في بيان أن الطائرة اســتهدفت »مجمعا 

عسكريا ملنظمة حماس اإلرهابية«.
من جانبها، أعلنت مصادر فلســطينية إن حركة حماس 
شكلت جلنة يرأسها قياديون بارزون من احلركة، مهمتها 
»تفعيل االنتفاضة وقيادتها نحو الدميومة واالستمرار 

والتصاعد«.
وقالت املصادر بحســب صحيفة »احلياة« اللندنية إن 
اللجنة »ستتعاون مع الفصائل الفلسطينية في هذا الشأن، 
خصوصا حركة اجلهاد اإلسالمي واجلبهة الشعبية لتحرير 
فلسطني« بهدف »وضع خطط وخطوات عملية لتشكيل 
قيــادة موحدة لالنتفاضة وتصعيدهــا« في محاكاة لـ 
»القيادة الوطنية املوحدة« التي شــكلتها الفصائل في 
االنتفاضة األولى عام 1987، واستمرت حتى توقيع اتفاق 

أوسلو عام 1993.
وأوضحت املصادر أن »حماس تسعى مع الكل الفلسطيني 
إلى إحياء املشــروع الوطني الفلسطيني، وإسقاط قرار 

ترامب«.
في غضون ذلك، وجهت محكمة عسكرية اسرائيلية امس 
االول 12 تهمة الى الفتاة الفلســطينية عهد التميمي )16 
عاما( التي ضربت جنديني اسرائيليني في شريط ڤيديو 
انتشر عبر مواقع التواصل االجتماعي في 15 ديسمبر، 

ومددت اعتقالها اسبوعا، بحسب ما اعلنت محاميتها.
وقالت احملامية غابي السكي انه مت متديد اعتقال موكلتها 

بعد توجيه 12 تهمة اليها.

الكنيست يقر قانون »القدس املوحدة« .. وعباس يعتبره »إعالن حرب«

 عهد التميمي خالل مثولها امام محكمة االحتالل العسكرية بالقرب من رام اهلل بالضفة         )رويترز(

حماس تشكل لجنة »االنتفاضة«.. وغارة إسرائيلية على غزة

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو

ألول مرة في الكويت

شاهد الصفحة 
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

أميركا تدعو إيران 
رفع احلظر عن 
مواقع التواصل


