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أمير قطر يؤكد املوقف الثابت من إقامة دولة فلسطينية

ب خلطوة ترامب التالية بعد اجتماع هيئة كبار الناخبني ترقُّ
عواصم - وكاالت: ما كان 
اجتمــاع هيئة كبار الناخبني 
األميركيني يأخــذ الكثير من 
االهتمــام فــي االنتخابــات 
الســابقة، كونــه  الرئاســية 
يعتبر شــكليا ويعقــد فقط 
لتثبيــت الفائــز الذي تعرف 
هويته قبل ذلك بشهر تقريبا. 
لكن االجتماع كان استثنائيا 
أمس حيث يرفــض الرئيس 
املنتهية واليته دونالد ترامب 
االعتراف بهزميته أمام خصمه 
جو بايدن الذي اشارت النتائج 
غير الرســمية الــى حصوله 
على ٣٠٦ من اصوات املجمع 
االنتخابي من اصل ٥٣٦ مقابل 
٢٣٢ لترامــب علمــا أن الفوز 
يحتــاج ٢٧٠ صوتــا فقــط.  
وصادقــت كل مــن الواليات 
األميركية اخلمسني ومقاطعة 
كولومبيا على نتائج انتخابات 
٣ نوفمبــر، وفــاز املرشــح 
الدميوقراطــي بـ ٨١٫٣ مليون 
صوت أو ما يعادل ٥١٫٣٪ من 
األصوات، مقابل ٧٤٫٢ مليون 
صــوت أي ٤٦٫٨٪ للرئيــس 

اجلمهوري.
لكن الواليات املتحدة تختار 
رئيســها باالقتراع العام غير 
املباشر، حيث متنح كل والية 

حني يصادق الكونغرس رسميا 
على نتائــج تصويت الهيئة 

الناخبة.
غيــر أن مثل هذه املناورة 
ال حتظــى عمليــا بأي فرصة 
للنجــاح. لكن تصدي ترامب 
للنتائج مــرارا وتكرارا على 
الرغــم من تأكيدهــا مرة بعد 
مرة، سيضع ترامب حتما أمام 
حتد هائال في بلد منقسم أكثر 

من أي وقت مضى.
وتكــرس ذلــك االنقســام 
علــى األرض حيــث شــهدت 
االيام املاضيــة صدامات بني 
انصاره الرافضني هزميته وبني 
معارضيه. وأعربت مسؤولة 
كنسية ورئيسة بلدية واشنطن 
عن صدمتهما أمس األول بعد 
إزالة الفتات «بالك اليفز ماتر» 
من أمام كنائــس وحتطيمها 
ليال خالل حتركات احتجاجية 
داعمة ملواقــف ترامب. وجاء 
في بيان أصدرته ميري ميلز، 
قس كنيسة أسبوري امليثودية 
املتحدة، أن «متظاهرين كانوا 
يشاركون في جتمعات مزقوا 
الفتــة حيــاة الســود مهمــة 
«بالك اليفز ماتــر» املرفوعة 
أمام الكنيســة وأحرقوها في 

الشارع».

حــني رفضت، رغــم أنها ذات 
غالبية محافظة ضمنها ثالثة 
قضاة عينهم ترامب نفســه، 
مجرد النظر في طعن قدمته 
سلطات والية تكساس وطعن 
آخر قدمه جمهوريون أيضا، 
بهدف إلغاء نتائج االنتخابات 
الرئاسية في عدد من الواليات.
وحتظــى مزاعــم ترامــب 
بشــأن التزويــر بدعــم عدد 
كبير مــن أعضاء الكونغرس 
اجلمهوريــني. وقــد يكــون 
بعضهم على استعداد أخيرا 
لالعتراف بفوز بايدن بعدما 
تصادق الهيئة الناخبة عليه.
لكن مع نشر استطالعات 
للرأي تظهر أن ناخبا جمهوريا 
فقط من كل أربعة يقبل بنتائج 
االنتخابات على أنها صحيحة، 
فمن غير املتوقع أن يستسلم 

ترامب في أي وقت قريب.
وكتــب على تويتــر «لقد 

بدأنا القتال للتو!!!».
وقد يســعى الرئيس إلى 
اســتخدام العملية االنتقالية 
املعقدة والطويلة املدة، للقيام 
مبحاولة أخيرة إللغاء النتيجة، 
إذ يعتــزم بعــض حلفائــه 
اجلمهوريني فــي الكونغرس 
الطعن في النتائج في ٦ يناير 

ترامب فــي انتخابــات ٢٠١٦ 
لكنها صوتت فــي نيويورك 
لتأكيد فوز الرئيس املنتخب 
بايدن ونائبته املنتخبة كاماال 

هاريس.
وحتى بعد تصويت املجمع 
االنتخابي لتكريس فوز بايدن 
رسميا وبصورة نهائية، فإن 
ترامب، اليزال الشاغل القانوني 
للبيت األبيض حتى ٢٠ يناير، 
حيــث تكثــر التكهنات حول 
خطواتــه التالية بعد فشــل 
جميــع دعاوى الطعــن التي 
رفعها وأخرها انتكاسته أمام 
احملكمة العليا اجلمعة املاضي 

الهيئة  أصوات ناخبيها فــي 
الناخبة، الذين حتدد أعدادهم 
نســبة إلى التعداد السكاني، 
للمرشح الذي فاز بالتصويت 

الشعبي في الوالية.
هــم  الناخبــني  وكبــار 
مسؤولون سياسيون محليون 
أو نشــطاء أو شخصيات من 
املجتمــع املدنــي أو أصدقــاء 

للمرشحني.
ومعظمهــم غيــر معروف 
رغــم  الواســع،  للجمهــور 
مشاركة شــخصيات وطنية 
في بعض األحيان مثل هيالري 
كلينتون التي خســرت أمام 

عواصــم ـ وكاالت: بحث 
صاحب الســمو أميــر قطر 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 
أمس، مع الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس أبرز تطورات 

األوضاع في فلسطني.
وذكــرت وكالــة األنبــاء 
القطريــة أن ذلك جاء خالل 
اجتماع عقده الشيخ متيم بن 
حمد مع نظيره الفلسطيني.

وقالت الوكالة في بيان إن 
عبــاس أطلع أمير قطر على 
آخــر املســتجدات املتعلقــة 
بالقضية الفلسطينية وعملية 
السالم في الشرق األوسط، 
معربــا عن شــكره وتقديره 
للشيخ متيم على دعم بالده 
الدائم للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الشــيخ متيم 
أكــد موقف قطــر الثابت من 
القضية الفلسطينية ودعمها 
للشعب الفلسطيني في إقامة 
دولته املســتقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية وفقا لقرارات 
الدوليــة وحــل  الشــرعية 
الســالم  الدولتــني ومبادرة 

العربية.
إلــى ذلــك، دانــت وزارة 
الـخـارجـيـــة والـــمغتربني 
الفلسطينية أمس، عمليات 
التجريــف التــي قامــت بها 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
بالقرب من املقبرة اليوسفية 
مبدينة القدس احملتلة وهدم 
سور مقبرة الشهداء (اجلزء 
الشــمالي) للمقبــرة لتنفيذ 

الهادفــة الى تهويــد القدس 
وفصلها بالكامل عن محيطها 

العربي- الفلسطيني.
وجددت مطالبتها املجتمع 
املتحــدة  واألمم  الدولــي 
وهيئاتهــا املختصة بتحمل 
السياســية  مســؤولياتها 
والقانونية واألخالقية جتاه 
التمرد االسرائيلي الفج على 
القانون الدولي والتطاول على 

وشددت على أن املطلوب 
الـمـســـؤولني  مـحـاسـبـــة 
الذين يقفون  اإلســرائيليني 
خلف هــذه اجلرائم وفرض 
عقوبات على دولة االحتالل 
إلجبارها علــى وقف تنفيذ 
مخططاتهــا االســتعمارية 
التوســعية التي تقوض أية 
فرصة لتحقيق السالم على 

أساس مبدأ حل الدولتني.

الدولية وقراراتها  الشرعية 
واالعتداء عليها.

اخلارجيــة  وأوضحــت 
أنهــا تواصل  الفلســطينية 
تنســيق حتركهــا لفضــح 
وإدانة ووقف هذه االنتهاكات 
بالتنســيق والتعــاون مــع 
نظيرتها وشــقيقتها وزارة 
اخلارجية وشؤون املغتربني 

األردنية.

«اخلارجية الفلسطينية» تدين جتريف االحتالل للمقابر اإلسالمية بالقدس

أنصاره يزيلون ويحرقون الفتات «حياة السود مهمة» من أمام كنائس في واشنطن

(أ.ف.پ) صاحب السمو أمير قطر الشيخ متيم بن حمد مستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس  

مخطــط «مســار احلديقــة 
التوراتية».

الـحـكومـــة  وحـّمـــلت 
اإلسرائيلية املسؤولية الكاملة 
واملباشرة عن «هذه اجلرمية 
وغيرهــا من اجلرائــم التي 
ترتكبها بحق شعبنا وأرضه 

ومقدساته وممتلكاته».
الــوزارة مــن  وحــذرت 
تداعيات تنفيذ تلك املخططات 

وزير اخلارجية اإلماراتي: نرحب بجهود 
ودور الكويت في املصاحلة اخلليجية

عواصم - وكاالت: أعرب وزير خارجية 
اإلمارات العربية املتحدة الشيخ عبداهللا بن 
زايــد آل نهيان، عن ترحيب بالده مبا تقوم 
بــه الكويت لتحقيــق املصاحلة اخلليجية. 
وقال ابن زايد في مؤمتر صحافي مشــترك 
مــع نظيره الروســي ســيرغي الڤروڤ في 
موســكو نقلته وكالة ســبوتنيك الروسية 
«نحن في دولة اإلمارات نرحب بجهود ودور 
الكويت الشقيقة» حول حل االزمة اخلليجية 
وأضاف «ال شك ان اعادة التضامن العربي 
مهم في هــذه الظروف ونعتقــد ان اململكة 
العربية الســعودية ومصر همــا ركيزتان 
لهذا التضامن وعلينــا دائما دفع االصوات 

املتطرفة في املنطقة».
وأضاف وزير اخلارجية اإلماراتي «نعمل 
معــا مــع أصدقائنا الروس جلعــل املنطقة 
ليــس فقط آمنة بل جلعلها منطقة مزدهرة 

وعصرية».
وأكد الشــيخ عبداهللا بــن زايد أن هناك 
حاجة إلخالء املنطقة من أسلحة الدمار الشامل 
والصواريخ الباليستية. وشدد على ضرورة 
العمل «ملواجهة اإلرهاب والتطرف والكراهية 

في املنطقة».
وقال وزير اخلارجية اإلماراتي، إن اإلمارات 
تتعــاون مع روســيا بشــأن جتــارب لقاح 
«سبوتنيك». واضاف أنا فخور بالعمل الذي 
قامت ســفارتا البلدين خالل فترة «كوفيد» 
وأعلن أنه بدأت في االمارات املرحلة الثالثة من 
.«v - التجارب السريرية للقاح «سبوتنيك

من جانبه، أكد الڤروڤ أن االقتراح الروسي 
بشأن األمن اجلماعي في منطقة اخلليج أصبح 
أكثر ضرورة وســط األزمة املتعلقة بخطة 
العمل الشــاملة املشتركة بشــأن البرنامج 
النووي اإليراني، مؤكدا أن موسكو مستعدة 
للمســاعدة في تهيئة الظــروف للحوار في 

املنطقة.
وقال الڤروڤ عقب محادثاته مع نظيره 
االماراتي: «نعتقد أنه في ظل الظروف احلالية، 
مبــا في ذلك مراعاة األزمــة احمليطة بخطة 
العمل الشــاملة املشتركة بشــأن البرنامج 
النووي اإليراني ومراعاة محاوالت استبدال 
هذه اخلطة بشيء آخر مخالف لقرار مجلس 
األمن الدولي، فإن احلاجة اضحت ملحة لبذل 

جهود في هذا االجتاه»

وزير اخلارجية اإلماراتي الشيخ عبد اهللا بن زايد ونظيره الروسي سيرغي الڤروڤ خالل مؤمتر صحافي في موسكو (أ.ف.پ)

ممرضة أميركية تدخل التاريخ وتتلقى أول جرعة لقاح ضد «كورونا»
عواصم ـ وكاالت: باشرت 
الواليات املتحدة أمس حملة 
تطعيم واســعة ضد ڤيروس 
بعــد  املســتجد  كورونــا 
حتضيرات لوجستية سريعة 
خالل عطلة نهاية األســبوع 
وتبعتها عدة دول كانت أعطت 
الضوء األخضر لعدة لقاحات، 
فيما تطلق فرنسا استراتيجية 
فحوصات واسعة في بعض 
املدن وتســتعد أملانيا إلغالق 
جزئي، بينما يواصل الڤيروس 
تفشيه أفقيا، حيث جتاوزت 
اإلصابات على مستوى العالم 
٧٢ مليونا ونحو ٣٠٠ ألف، من 
بينها أكثر مــن مليون و٦١٥ 

ألف وفاة.
وقــد اســتهلت الواليــات 
املتحــدة أمــس حملة تطعيم 
تاريخية واسعة ضد ڤيروس 
كورونــا املســتجد، وتولــى 
الرئيــس األميركــي دونالــد 
ترامب االعالن عن اخلبر وقال 
في تغريــدة «مت إجــراء أول 
تطعيم. أهنئ أميركا والعالم».
وأعطيت اول جرعة لقاح 
في نيويورك للممرضة ساندرا 
ليندزي التي أمضت ١٠ أشهر 
من العمل في الصفوف األمامية 
فــي وحدات العنايــة املركزة 
اعالج مرضــى «كوفيد ـ ١٩» 

العاملــون في البيت األبيض 
من بني أول من يحصلون على 
اللقــاح وأن عليهم تلقيه في 
وقت الحق من البرنامج، ما لم 
يكن ذلك ضروريا على وجه 
التحديد. لقد طلبت إجراء هذا 

التعديل».
وأضاف «انني لست مدرجا 

كما أن موظفي البيت األبيض، 
الذين يعملون قرب الرئيس، 
سيحصلون على لقاح كورونا 

قريبا. 
واعتبرت «نيويورك تاميز» 
أن الهــدف مــن التركيز على 
التطعيــم في اجلناح الغربي 
للبيت األبيض يكمن في حماية 

«سينوفارم» الصينية رسميا.
اإلمــــارات  وأعـلـنـــت 
والبحرين، اللتني استضافتا 
املرحلــة الثالثة من التجارب 
السريرية للقاح «سينوفارم»، 
تسجيل اللقاح رسميا األسبوع 
املاضــي، وأكــدت أبوظبي أن 
النتائج األولية أظهرت فعاليته 

بنسبة ٨٦٪.
وقالت موظفة لدى دائرة 
الصحة في أبوظبي عبر الهاتف 
أنه بات بإمكان السكان حجز 
موعد عبــر تطبيق لشــركة 
أبوظبي للخدمــات الصحية 
«صحة» ألخذ اللقاح املجاني 
في عدة مراكز في العاصمة.

وباشــرت مقاطعة كيبيك 
الكندية أمــس أيضا املرحلة 
األولى من التلقيح التي تشمل 
العجــزة  املســنني فــي دور 
والطواقــم العاملــة فيها في 
مدينة كيبيــك، وذلك بعد أن 
أعلــن رئيس الوزراء الكندي 
جاســنت تــرودو وصول أول 
دفعــة من لقــاح «كوفيدـ١٩» 

أول من امس.
كنــدا  تصبــح  وبذلــك 
والواليات املتحدة أول دولتني 
غربيتني بعد بريطانيا تبدآن 

في التطعيم باللقاح.
وفي القارة األوروبية، أكثر 

علــى قائمــة احلصــول على 
اللقاح، لكنني أتطلع إلى القيام 

بذلك في الوقت املناسب».
وكانت وكالة «بلومبيرغ» 
لألنبــاء وصحيفة «نيوروك 
تاميز» ذكرتا في قت ســابق 
أنه ميكــن لترامب احلصول 
علــى اللقاح «فــي أي وقت»، 

مسؤولي اإلدارة األميركية من 
اإلصابة بعدوى «كوفيدـ١٩».

الواليــات  وإلــى جانــب 
بــدأت عــدة دول  املتحــدة، 
حمالت التلقيح اجلماعي، حيث 
باشرت اإلمارات التطعيم في 
العاصمــة أبوظبي وذلك بعد 
أيام من تسجيل لقاح شركة 

القارات تضررا، تزداد املخاوف 
من موجة تفشــي جديدة مع 
اقتراب عيــدي امليالد ورأس 
السنة، فيما تتسارع املوجة 
الوبائية الثانيــة في إيطاليا 

وأملانيا خصوصا.
وتبدأ فرنسا خالل األسبوع 
احلالي استراتيجية فحوصات 
واسعة تســتهدف خصوصا 
بعض املدن بدءا بهافر (شمال 
غــرب) وشــارلفيل ـ ميزيير 
(شمال شــرق) آمال بسيطرة 
أفضل على انتشار الوباء من 
أجل تخفيف إجراءات اإلغالق.

فــي أملانيا، حيــث أصبح 
الوباء «خارجا عن السيطرة»، 
وفــق حاكم مقاطعــة بافاريا 
ماركوس ســودير، وســتبدأ 
غــدا إغالقــا جزئيا يســتمر 
حتى ١٠ يناير، كاإلغالق الذي 
شهدته البالد في الربيع خالل 
املوجة األولى من «كوفيدـ١٩»، 
وستغلق املتاجر غير األساسية 
واملدارس واحلضانات، فيما 
األولوية ســتكون للعمل من 
املنــزل، وســيجري احلد من 
التواصل االجتماعي. واستبعد 
هيلجه بــراون مديــر مكتب 
املستشــارة األملانيــة اجنيال 
ميركل رفــع اإلجراءات أوائل 

العـــام املقبــل.

الرئيس األميركي يطلب تأخير إعطاء موظفي إدارته اللقاحات

(أ.ف.پ) املمرضة ساندرا ليندزي  أول أميركية تتلقى جرعة لقاح فايزر ضد ڤيروس كورونا في مركز لونغ ايالند الطبي في نيويورك 

في مركز لونغ ايالند الطبي.
اللقاح  وتلقــت لينــدزي 
خالل مؤمتر صحافي بحضور 
حاكم نيويورك اندرو كومو، 
وبعد تلقيها اجلرعة قالت انها 
تشعر بأنها بحالة ممتازة ولم 
تشــعر بأنه يختلــف عن أي 
لقاح آخر. وقد شكرت زمالءها 
الذين يحاربون الڤيروس في 
جميع انحاء العالم، واضافت 

انها تشعر باألمل.
وكانت أميركا، التي سجلت 
أكثر من ٣٠٠ ألف وفاة وأكثر 
مــن ١٦ مليــون إصابة، بدأت 
شحن لقاح شــركتي «فايزر 
ـ بيونتــك» أمــس األول، من 
مصنع «فايزر» في ميتشيغان 
إلى املستشفيات ومراكز تلقيح 
أخــرى، وأوضحــت «فايزر» 
أن ٢٠ طائرة ســتنقل يوميا 
جرعــات اللقاح إلــى املناطق 

األميركية.
وكان ترامب اكد أنه ليس 
مدرجا علــى قائمة احلصول 
على لقاح ڤيــروس كورونا، 
نافيــا بذلك تقاريــر إعالمية 
أشــارت إلى انه قد يكون من 
بني أول متلقي اللقاح في أول 

أيام التطعيم أمس.
وكتب ترامب في تغريدة 
على تويتر «ال يجب أن يكون 

الرياض تشجب الهجوم 
بقارب مفخخ على ناقلة نفط بجدة

عواصمـ  وكاالت: أعلنت شركة «هافنيا» 
للشــحن أن ناقلة نفط تابعة لها تعرضت 
النفجار قبالة ميناء جدة السعودي، امس.

وأوضحت الشركة أن الناقلة «بي دبليو 
راين»، التي حتمل علم سنغافورة، تعرضت 
لضربة من مصدر خارجي، بينما كانت تفرغ 
حمولتها ما تسبب بوقوع انفجار وباندالع 
حريق أخمده الطاقم. وقالت هافنيا في بيان 
علــى موقعها على اإلنترنــت «أصيبت بي 
دبليو راين من مصدر خارجي أثناء تفريغها 
في جدة باململكة العربية الســعودية، مما 
تســبب في انفجار وحريق الحق على منت 
الســفينة». وقالت الشركة إن الطاقم أخمد 
احلريق ولم يصب أحد، وأضافت أن أضرارا 

حلقت بأجزاء من جسم السفينة.
من جانبه، قال قبطان الناقلة ان االنفجار 
تســبب في تضرر أحــد خزانــات الناقلة، 
وأضــاف في اتصــال مع قنــاة العربية ان 
زوارق صغيرة شوهدت قبل وقوع االنفجار 
في الناقلة قبالة ميناء جدة، إال انه لم يحدد 
سبب االنفجار قائال: ال نعرف سبب االنفجار 

بشكل دقيق.
من جهته، أكد مصدر مسؤول في وزارة 
الطاقة السعودية تعرض سفينة مخصصة 
لنقــل الوقــود، كانت راســية فــي املنطقة 
املخصصــة لتفريــغ الوقود فــي جدة، في 
الدقائق األولى من صباح امس، لهجوم بقارب 

مفخخ، نتج عنه اشتعال حريق صغير.

وقــال املصــدر بحســب وكالــة األنباء 
الســعودية إن «وحدات اإلطفاء والســالمة 
متكنت من إخمــاد احلريق، ولم ينجم عن 
احلادث أي إصابات أو خسائر في األرواح، 
كما لــم تلحق أي أضرار مبنشــآت تفريغ 

الوقود، أو تأثير في إمداداته».
وشــجب املصدر، هذا الهجوم اإلرهابي، 
مؤكدا أنه يأتي بعد فترة وجيزة من الهجوم 
على سفينة أخرى في منطقة الشقيق، وعلى 
محطة توزيع املنتجات البترولية في شمال 
جدة، وعلى منصة التفريغ العائمة التابعة 
حملطة توزيع املنتجات البترولية في جازان. 
واعتبــر املصدر أن هــذه األعمال اإلرهابية 
التخريبية، املوجهة ضد املنشآت احليوية، 
تتخطى استهداف اململكة، ومرافقها احليوية، 
إلى استهداف أمن واستقرار إمدادات الطاقة 
للعالم، واالقتصاد العاملي. وأوضح ان العالم، 
بــات اليــوم، أكثر من أي وقــت مضى، في 
حاجة ملحة للوقوف، صفا واحدا، ضد مثل 
هذه األفعــال اإلرهابية التخريبية، واتخاذ 
إجراءات عمليــة رادعة ضد جميع اجلهات 

اإلرهابية التي تنفذها وتدعمها.
الى ذلك، ندد أعضاء مجلس األمن الدولي 
امس بالهجمات التي شنتها ميليشيا احلوثي 
على املنشآت النفطية السعودية في جدة، 
في ٢٣ نوفمبر املاضي، مؤكدا االلتزام بعملية 
سياسية شاملة بقيادة مينية، وفقا لقرارات 

األمم املتحدة ذات الصلة.

مجلس األمن يدين هجمات احلوثي على منشآت نفط سعودية

متظاهر بريطاني معارض للقاحات كورونا يحمل قبعة عليها صورة ترامب (رويترز)


