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الخميس 18 ربيع االول، 1439 هـ ق 16 آذر 1396 هـ ش، 7 كانون االول2017م العدد )9730( السنة الثامنة والثالثون

هكذا وصف أمير المؤمنين االمام علي )ع( رسول الله )ص(:
ابْتَعََثهُ ِبالنُّوِر اْلمُضِي ِء، وَ اْلبُرْهَانِ اْلجَلِيِّ، وَاْلمِنْهَاِج اْلبَادِي، 
وَاْلكِتَاِب اْلهَادِي. ُأسْرَتُهُ خَيْرُ ُأسْرَةٍ، وَشَجَرَتُهُ خَيْرُ شَجَرَةٍ، 
َة، وَهِجْرَتُهُ  َأْغصَانُهَا مُعْتَدَِلٌة، وَثِمَارُهَا مُتَهَدَِّلٌة. مَوْلِدُهُ ِبمَكَّ

ِبَطيْبََة، عََل ِبهَا ذِْكرُهُ، وَامْتَدَّ مِنْهَا صَوْتُهُ.
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الحادية عشرة و 56 دقيقة
أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة و 11 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 31 دقيقة
شروق الشمس )غدًا(: الساعة السابعة ودقيقة واحدة

بوتين: سأتخذ قرار ترشحي لالنتخابات 
الرئاسية قريبا

فالديميــر  الرئيــس  حضــر   : وكاالت   – موســكو 
بوتيــن  امــس األربعــاء مراســم منــح جائــزة »متطــوع 
روســيا« التــي جــرت بمشــاركة 15 ألــف متطــوع ومنظمي 

ــيا. ــاء روس ــع أنح ــن جمي ــن م ــركات المتطوعي ح
الســؤال  لبوتيــن  وجــه  المراســم  وأثنــاء 
حــول احتمــال ترشــحه فــي انتخابــات الرئاســة 

الروســية فــي 2018.
ــا أفهــم،  ــال بوتيــن:« أن ــى الســؤال، ق ردا عل
أن هــذا القــرار يجــب أن اتخــذه فــي الوقــت 
القريــب، وســأتخذه قريبــا، ذلــك آخــذا بعيــن 

االعتبــار رغبتكــم أنتــم«.
الرئيــس  إن  قــال ســابقا  الكرمليــن  وكان 
»بوتيــن سيشــارك فــي مراســم منــح جائــزة 
»متطــوع روســيا 2017« الروســية الســنوية التــي 
ســتجري فــي قصــر الرياضــة »ميغاســبورت«.

مادام موجودا في السلطة..

تيلرسون: من المهم مشاركة األسد في محادثات 
التسوية في سوريا؟! 

واشــنطن – وكاالت : أعلن 
األمريكــي  الخارجيــة  وزيــر 
امــس   تيلرســون،  ريكــس 
األربعــاء، أن الواليــات المتحــدة 
الرئيــس  مشــاركة  تدعــم 
فــي  األســد  بشــار  الســوري 
فــي  التســوية  محادثــات 
ســوريا، مــا دام هــو بالســلطة.
أنــه  قــال تيلرســون: »نــرى 
بشــار  يكــون  أن  المهــم  مــن 
األســد، مــا دام زعيمــا للنظــام، طرفا 
مباشــرا فــي هــذه المفاوضــات«.

وأضــاف الوزيــر األمريكــي: أبرزنــا أمــام الــروس أهميــة مشــاركة النظــام الســوري فــي هــذه المفاوضــات.. 
وتركنــا لهــم مهمــة جلبــه إلــى طاولــة المفاوضــات«، بحســب تعبيــره.

وكان رئيــس الوفــد الحكومــي الســوري بشــار الجعفــري أعلــن للصحفييــن، األســبوع الماضــي، أن وفــده 
يمكــن أال يعــود إلــى جنيــف. وانتقــد الجعفــري بيــان المعارضــة الســورية الــذي جــاء فيــه أن الغايــة بالنســبة 

للمعارضــة هــي إنهــاء حكــم بشــار األســد فــي ســوريا.
ــن  ــون ع ــل المعارض ــم يتخ ــا ل ــدم م ــهد أي تق ــن تش ــات ل ــي أن المفاوض ــد الحكوم ــس الوف ــر رئي وذك

موقفهــم »االســتفزازي وغيــر المســؤول«.

مؤكدة ان من شأنه تأجيج األوضاع وتفجيرها في المنطقة والعالم..

سوريا تحذر إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها وتؤكد أنها شريك معلن إلرهابيي “داعش” و”النصرة”
*التنظيمات اإلرهابية تهاجم عددا من المدارس بريف درعا الغربي وتختطف 10 مدراء وتحرق أضابير الطلب

دمشــق – وكاالت : دعــت ســوريا مجــددا 
ــداءات  ــة االعت ــى إدان ــي إل ــن الدول ــس األم مجل
اإلســرائيلية الســافرة األخيــرة وطالبتــه باتخــاذ 
إجــراءات حازمــة وفوريــة لوقــف هــذه االعتــداءات 
ودعمهــا  إرهابهــا  عــن  “إســرائيل”  ومســاءلة 
األوضــاع  تأجيــج  شــأنه  مــن  الــذي  لإلرهــاب 

وتفجيرهــا فــي المنطقــة والعالــم.
فــي  والمغتربيــن  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
رســالة وجهتهــا إلــى كل مــن األميــن العــام لألمم 
المتحــدة ورئيــس مجلــس األمــن امــس تلقــت 
ــا أقدمــت ســلطات االحتــالل  ســانا نســخة منه
الصهيونــي مجــددا علــى شــن عدوانيــن غادريــن 
ــة الســورية  ــة العربي ــى الجمهوري ــخ عل بالصواري
األول فــي الســاعة 30ر00 مــن فجــر يــوم الســبت 
موقعــا  اســتهدف  حيــث   2017 األول  كانــون   2
الســورية  المســلحة  للقــوات  تابعــا  عســكريا 

ــق  ــف دمش ــة ري ــوة بمحافظ ــة الكس ــي منطق ف
يــوم  الســاعة 30ر23 مــن مســاء  والثانــي فــي 
أيضــا  مســتهدفا   2017 األول  كانــون   4 االثنيــن 
جمرايــا  منطقــة  فــي  آخــر  عســكريا  موقعــا 

بمحافظــة ريــف دمشــق.
هــذان  تزامــن  وقــد  الــوزارة  وأضافــت 

االعتــداءان مــع اعتــداءات بالقذائــف الصاروخيــة 
التنظيمــات  قبــل  مــن  الهــاون  وقذائــف 
دمشــق  أحيــاء  ضــد  المســلحة  اإلرهابيــة 
هــذه  تســببت  حيــث  الســكنية  وضواحيهــا 
ــع  ــة فــي المواق ــوع خســائر مادي ــداءات بوق االعت
المســتهدفة وفــي ممتلــكات المدنييــن والبعثــات 

لدبلوماســية. ا
االعتــداءات  تزامــن  أن  الــوزارة  وأوضحــت 
مــن  شــركائها  اعتــداءات  مــع  اإلســرائيلية 
التنظيمــات اإلرهابيــة انمــا يشــكل دليــال دامغــا 
والتحالــف  والشــراكة  التنســيق  علــى  جديــدا 
بإرهــاب  اإلســرائيلي  اإلرهــاب  يربــط  الــذي 
تنظيمــي “داعــش” وجبهــة النصــرة وغيرهمــا 

اإلرهابيــة. التنظيمــات  مــن 
إرهابيــة  مجموعــات  هاجمــت  جهتهــا  مــن 
تكفيريــة عــددا مــن المــدارس بريــف درعــا الغربــي 
ومعاونيهــم  المديريــن  مــن  عــددا  واختطفــت 

وأحرقــت وثائــق وأضابيــر الطــالب فيهــا.
وأفــادت مصــادر أهليــة فــي ريــف درعــا بــأن 
بــن  خالــد  “جيــش  يســمى  ممــا  إرهابييــن 
الوليــد” التابــع لتنظيــم “داعــش” هاجمــوا صبــاح 
ــدراء  ــوا 10 م ــن المــدارس واختطف ــوم عــددا م الي
ومعاونيهــم فــي مــدارس الريــف الغربــي وقامــوا 
باقتيادهــم إلــى بلــدة معربــة المقــر الرئيــس 
بتنظيــم  المرتبطــة  اإلرهابيــة  للمجموعــات 

“داعــش”.
وأشــارت المصــادر إلــى أن مصيــر المديريــن 
أســباب  وأن  مجهــوال  زال  ال  ومعاونيهــم 
مشــاركتهم  وأهمهــا  متعــددة  االختطــاف 
بمحاضــرات ثقافيــة الفتــة إلــى إقــدام اإلرهابييــن 
علــى حــرق أضابيــر المــدارس والمدرســين فــي 

عــدد مــن المــدارس بريــف درعــا الغربــي.
بــن  خالــد  “جيــش  يســمى  مــا  ويضــم 
المرتزقــة  مــن  المئــات  صفوفــه  فــي  الوليــد” 
التــي  اإلرهابيــة  المجموعــات  ومــن  األجانــب 
كانــت تدعمهــا غرفــة المــوك المرتبطــة بأجهــزة 
االســتخبارات اإلســرائيلية واألمريكيــة واألردنيــة 

والقطريــة. والســعودية 

بريطانيا .. إحباط عملية اغتيال رئيسة الوزراء تيريزا ماي
لنــدن – وكاالت : كشــف رئيــس جهــاز المكتــب الخامــس »MI5« البريطانــي ،امــس  األربعــاء ، أن 
نجحــت  األمنيــة  األجهــزة 
ــال  ــة اغتي ــاط عملي ــي إحب ف
بريطانيــا  وزراء  لرئيســة 

تيريــزا مــاي.
تقاريــر صحفيــة  وذكــرت 
أن  تعتقــد  الشــرطة  »أن 
عبــوة  إلقــاء  كانــت  الخطــة 
ناســفة بدائيــة علــى مقــر إقامة 
مــاي فــي داوننــغ ســتريت ثــم 
الناجمــة  الفوضــى  اســتغالل 
عــن ذلــك لشــن هجــوم وقتــل 

الــوزراء«. رئيســة 
وأضافــت »أن الشــرطة وجهــاز المخابــرات الداخليــة كانــا يتابعــان هــذا المخطــط منــذ عــدة أســابيع علــى 
األقــل، وفــي وقــت ســابق مــن اليــوم قــال متحــدث باســم مــاي إن بريطانيــا أحبطــت تســع مؤامــرات خــالل 

الشــهور االثنــي عشــر الماضيــة«.
ــخصين  ــدن ش ــي لن ــش ف ــات تفتي ــالل عملي ــت خ ــة اعتقل ــزة األمني ــى »أن األجه ــر إل ــارت التقاري وأش
لالشــتباه بهمــا فــي محاولــة اغتيــال تيريــزا مــاي، ووجهــت لهمــا تهمــة بموجــب المــادة المتعلقــة باإلرهــاب، 
وتفيــد الصحيفــة بــأن اإلســالميين أعــدوا الهجــوم، وكانــت خطتهــم تفجيــر قنبلــة بمقــر إقامــة رئيســة الــوزراء، 

يعقبــه هجــوم  بالســكاكين«.

سيئول .. قاذفة أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة 
الكورية خالل تدريبات عسكرية

ســيئول -  وكاالت : قــال جيــش كوريــا الجنوبيــة إن قاذفــة أمريكيــة مــن طــراز بي-1بــي حلقــت فــوق شــبه 
ــب  ــار تدري ــي إط ــاء ف ــس  األربع ــة ام ــرة الكوري الجزي
ــة  ــا الجنوبي جــوي مشــترك وواســع النطــاق مــع كوري
نــددت بــه كوريــا الشــمالية ووصفتــه بأنــه يدفــع شــبه 

الجزيــرة إلــى حافــة حــرب نوويــة.
إلــى  وانضمــت  جــوام  مــن  القاذفــة  وانطلقــت 
مقاتــالت أمريكيــة مــن طــرازي إف-22 وإف-35 خــالل 
التدريبــات التــي بــدأت فــي كوريــا الجنوبيــة االثنيــن 
وقــت  فــي  الجمعــة  غــد  حتــى  وتســتمر  الماضــي 

تتصاعــد فيــه التوتــرات فــي شــبه الجزيــرة.
كوريــا  اختبــرت  بعدمــا  التدريبــات  تأتــي  كمــا 
الشــمالية األســبوع الماضــي مــا وصفتــه بأنــه أكثــر 
صواريخهــا الباليســتية العابــرة للقــارات تطــورا وقالــت إنــه قــادر علــى الوصــول إلــى الواليــات المتحــدة.

وتهــدد كوريــا الشــمالية بشــكل مســتمر كوريــا الجنوبيــة والواليــات المتحــدة وحلفاءهمــا. وقالــت وكالــة 
األنبــاء الرســمية لكوريــا الشــمالية مطلــع هــذا األســبوع إن إدارة الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب ”تتســول 

حربــا نوويــة“ بإجرائهــا لهــذه التدريبــات.

اليونان وتركيا تسعيان للتقارب خلل زيارة إردوغان

موسكو: االستخبارات األمريكية تمارس 
ضغوطا على وسائل إعالم روسية

موســكو – وكاالت : قالــت المتحدثــة باســم 
إن  زاخاروفــا،  ماريــا  الروســية  الخارجيــة  وزارة 
ــى  ــات عل ــارس ضغوط ــة تم االســتخبارات األمريكي

الــروس. الصحفييــن 
امــس   الصحفــي،  موجزهــا  فــي  وأضافــت 
ــام  ــط أم ــد – وليــس فق ــاء: »نطــرح مــن جدي األربع
زمالئنــا األمريكييــن بــل والمجتمــع الدولــي بأســره 
– قضيــة الضغوطــات غيــر المســبوقة علــى وســائل 
اإلعــالم الروســية التــي تمارســها الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة. واالســتخبارات 
ــى الضغوطــات التشــريعية  ــة إل وتابعــت: »إضاف
األســاليب شــبه  األمريكيــة  الســلطات  تســتخدم 
الرســمية ولكــن لعلهــا أكثــر فعاليــة برأيهــم. فقــد 
ــو وســائل اإلعــالم الروســية بمــن  بــدأ مؤخــرا ممثل
ــات المتحــدة يتعرضــون  ــون فــي الوالي فيهــم العامل
االســتخبارات  جانــب  مــن  شــديدة  لضغوطــات 

األمريكيــة ال ســيما محــاوالت تجنيدهــم«.

انقــرة – وكاالت : يبــدأ الرئيــس التركــي رجــب 
ــى  ــة إل ــارة تاريخي طيــب إردوغــان هــذا األســبوع زي
اليونــان فــي إشــارة إلــى تحســن العالقــات بيــن 
البلديــن رغــم اســتمرار الخــالف بيــن الجانبيــن 

بشــأن موضوعــات عديــدة.

ــوزراء  ــان عندمــا كان رئيســا لل وزار إردوغــان اليون
فــي عامــي 2004 و2010 لكــن هــذه هــي أول زيــارة لرئيــس 
ــام 1952.  ــار ع ــالل باي ــارة ج ــذ زي ــا من ــى أثين ــي إل ترك
ومــن المقــرر أيضــا أن يــزور إردوغــان تراقيــا فــي شــمال 

اليونــان والتــي يقطنهــا عــدد كبيــر مــن المســلمين.
وفــي عــام 1996 كانــت اليونــان وتركيــا علــى شــفا 
حــرب لكــن خفــت حــدة التوتــرات منــذ ذلــك الحين. 
ويتعــاون البلــدان حاليــا بموجــب اتفــاق بيــن أنقــرة 
واالتحــاد األوروبــي لوقــف تدفــق الالجئيــن إلــى 

أوروبــا عبــر اليونــان.
المتحــدث  تزاناكوبولــوس  وقــال ديميتريــس 
ذات  ”الموضوعــات  اليونانيــة  الحكومــة  باســم 
ــال  ــدول أعم ــى ج ــتكون عل ــترك س ــام المش االهتم
وأزمــة  إيجــه  بحــر  فــي  التوتــرات   - المحادثــات 
الالجئيــن والعالقــات االقتصاديــة مــع التركيــز علــى 

الطاقــة والتجــارة والنقــل“.

مؤكدا ان النصر الكبير الذي تحقق بفضل فتوى ودعم المرجعية العليا..

العبادي: توحيد العراق ومنع تقسيمه »نصر آخر« ال يقل أهمية عن دحر »داعش«
*العراق يعارض قرار ترامب ويحذر من تبعاته ويعتبره إجحافا بحق الشعب الفلسطيني

*الحشد الشعبي ينهي استعداداته لتحرير المتبقي 
من الجزيرة الغربية

*كردستان تؤكد استعدادها لتسليم المنافذ الحدودية الى بغداد 
تمهيدًا لبدء الحوار

بغــداد – وكاالت : أكــد رئيــس الــوزراء حيــدر 
ــع  ــراق ومن ــد الع ــاء، أن توحي ــس األربع ــادي، ام العب
تقســيمه »نصــر آخــر« ال يقــل أهميــة عــن دحــر 
تنظيــم »داعــش«، فيمــا أشــار إلــى وجــود »أدلــة 

دقيقــة« تتعلــق بحملتــه لمحاربــة الفســاد.
ــش  ــى هام ــدر عل ــان ص ــي بي ــادي ف ــال العب وق
بذكــرى والدة  المركــزي  االحتفــال  فــي  مشــاركته 
الرســول محمــد )ص( واإلمــام جعفــر الصــادق )ع( 
والذكــرى 62 لتأســيس حــزب الدعــوة اإلســالمية، 
وتلقــت الســومرية نيــوز، نســخة منــه، إن »توحيــد 
عــن  يقــل  ال  آخــر  نصــر  تقســيمه  ومنــع  العــراق 
اإلرهابيــة«،  داعــش  عصابــات  علــى  االنتصــار 
داعيــا إلــى »منــع الطائفييــن مــن تخريــب البلــد، 

والعطــاء«. بالوحــدة  واالســتمرار 
ــم يصــف مــا تحقــق  ــادي أن »العال وأضــاف العب

يتوقــع  ولــم  بالمعجــزة 
الــذي  الكبيــر  النصــر  هــذا 
فتــوى  بفضــل  تحقــق 
الســيد  ســماحة  ودعــم 
علــي السيســتاني دام ظلــه 
والتــي فتحــت األبــواب على 
البلــد  لنصــرة  مصراعيهــا 

والمقدســات«. والديــن 
إلــى  العبــادي  ودعــا 
ــن  ــد م ــل الجدي ــة الجي »توعي
والدكتاتوريــة  البعــث  أفــكار 
لمنــع تكــرار الفاجعــة التــي مرّ 

بهــا بالعــراق«، مؤكــدا »أهميــة الحفــاظ علــى مــا تحقــق 
والعطــاء«. البنــاء  مرحلــة  هــي  المقبلــة  المرحلــة  الن 

العبــادي أن »الكثيــر ينتظــر إجــراءات  وبيّــن 

محاربــة الفســاد، ولدينــا مــا نقــوم بــه بحســب أدلــة 
ــط األوراق«. ــن يحــاول خل ــاك م ــن هن ــة، لك دقيق

حــذر رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي 
المتحــدة  الواليــات  قــرار  تداعيــات  خطــورة  مــن 

ونقــل  اســرائيلية  عاصمــًة  بالقــدس  االعتــراف 
إليهــا. األميركيــة  الســفارة 

وأكــد العبــادي أن العــراق يعــارض هــذا االجــراء 
ويحــذر مــن تبعاتــه ويعتبــره إجحافــا بحــق الشــعب 

الفلســطيني والعالــم العربــي واإلســالمي.
المفوضيــن  مجلــس  عضــو  اكــد  جانبــه  مــن 
والناطــق الرســمي باســم مفوضيــة االنتخابــات الســيد 
كريــم التميمــي علــى حــق القــوات االمنيــة والحشــد 
االنتخابيــة  االســتحقاقات  فــي  التصويــت  الشــعبي 
المقبلــة وقــال الســيد التميمــي ان الدســتور والقوانيــن 
والحشــد  االمنيــة  للقــوات  الحــق  اعطــى  النافــذة 
الشــعبي فــي المشــاركة مــن خــالل احقيــة التصويــت 
جميــع  اتخــذت  المفوضيــة  وان  االنتخابــات  فــي 
االجــراءات والوســائل الكفيلــة لضمــان نزاهــة وســالمة 

االقتــراع العــام والتصويــت الخــاص
ودعــا الســيد التميمــي وســائل االعــالم كافــة 
الــى التعامــل فــي نقــل المعلومــات الخاصــة بالعمليــة 
الــدور  مثمنــا  ومهنيــة  وحرفيــة  بدقــة  االنتخابيــة 
الكبيــر والحيــوي الــذي تمارســه وســائل االعــالم 
فــي دعــم العمليــات االنتخابيــة باعتبارهــم شــركاء 
فــي  تغطيتهــا وحضورهــا  مــن خــالل  اساســيين 

مجريــات العمليــات االنتخابيــة كافــة .
ــادي الكــردي والنائــب فــي  ــه اكــد القي مــن جهت
البرلمــان الســابق محمــود عثمــان اســتعداد اقليــم 
كردســتان لتســليم المنافــذ الحدوديــة تمهيــدا لبــدء 
ــد  ــى ان تحدي ــيرا ال ــداد ، مش ــع بغ ــامل م ــوار ش ح
ــة  ــداد مرهــون بموافق ــى بغ ــم ال ــارة االقلي ــد زي موع

ــادي . العب

من المقرر انه سيعلن القدس عاصمة إلسرائيل وسينقل السفارة إليها..

العالم يحذّر ترامب معتبرا اعالنه قد يكون االخير قبل حصول الكوارث السياسية
*المقاومة االسلمية: العدو الصهيوني ليس له ال أرض 

وال عاصمة في فلسطين
*نتنياهو »قلق« من اندالع انتفاضة فلسطينية ويامر 

وزراءه بعدم تناول قرار ترامب
كيهــان العربــي – وكاالت : أجمعــت المواقــف 
خطــورة  علــى  األربعــاء  امــس  الصــادرة   الدوليــة 
الخطــوة التــي يعتــزم الرئيــس األميركــي دونالــد 
ترامــب اتخاذهــا بشــأن القــدس المحتلــة واالعتراف 
بهــا كعاصمــة إلســرائيل ونقــل ســفارة بــالده إليهــا.
ولــم يرحّــب أي طــرف دولــي مــا عــدا إســرائيل بالخطــوة 

المرتقبــة للرئيــس األميركــي تجــاه القــدس المحتلة.
ــون  ــس جونس ــة بوري ــة البريطاني ــر الخارجي وزي
قــال إنــه يتابــع بقلــق التقاريــر عــن عــزم الرئيــس 
إلســرائيل،  عاصمــة  بالقــدس  االعتــراف  األميركــي 
وفــي تصريــح لــه أمــام صحفييــن فــي بروكســل طالــب 
ــد  ــاف “نعتق ــب وأض ــاب ترام ــار خط ــون بانتظ جونس
تمامــًا أن القــدس يجــب أن تكــون جــزءًا مــن تســوية 

نهائيــة بيــن اإلســرائيليين والفلســطينيين”.
وأشــار بابــا الفاتيــكان إلــى أن االعتــراف بحقــوق 
الجميــع فــي األرض المقدســة فــي القــدس هــو 

ــذا الخصــوص. شــرط أساســي للحــوار به
أمــا الصيــن فأبــدت قلقهــا مــن تصعيــد فــي الشــرق 

األوســط إذا اعتــرف ترامــب بالقــدس عاصمــة إلســرائيل.
مــن جهتــه أكــد مبعــوث األمــم المتحــدة إلــى فلســطين 

أّن وضــع القــدس يجــب أن يكــون موضــع تفــاوض.
المتحــدث باســم الحكومــة التركيــة أشــار إلــى 
أّن االعتــراف بالقــدس عاصمــة إلســرائيل ســيزج 
بالمنطقــة والعالــم فــي آتــون حريــق ال نهايــة لــه فــي 
األفــق، فــي وقــت شــدد فيــه وزيــر الخارجيــة التركــي 
مولــود جاويــش أوغلــو أّن نقــل الســفارة ســيكون 

خطــأ جســيمًا والعالــم كلــه يعارضــه.
التركــي إن منظمــة  بــدوره قــال المتحــدث الرئاســي 
التعــاون اإلســالمي ســتجتمع فــي 13 مــن الشــهر الحالــي فــي 
اســطنبول لتنســيق الــرد علــى مســألة القــدس المســتجدة.

ويعقــد وزراء الخارجيــة العــرب اجتماعــًا طارئــًا 
التخــاذ موقــف مناســب مــن الخطــوة األميركيــة 
الســبت المقبــل، وذلــك بنــاء علــى طلــب أردنــي.

للرئيــس  األردن  ملــك  أّكــد  ناحيتــه  مــن 
الفرنســي خــالل اتصــال هاتفــي بينهمــا أّن نقــل 
الســفارة األميركيــة للقــدس ســيكون لــه تبعــات 

المنطقــة. واســتقرار  أمــن  علــى  خطيــرة 
الخارجيــة الســورية بدورهــا أصــدرت بيانــا قالــت 
إلســرائيل  عاصمــة  بالقــدس  االعتــراف  إّن  فيــه 
فلســطين  اغتصــاب  لجريمــة  تتويجــًا  يشــكل 
الرئيــس  عــزم  بشــدة  ودانــت  شــعبها،  وتشــريد 
بهــذا  القيــام  علــى  ترامــب  دونالــد  األميركــي 

االعتــراف.


