
ــوري اإليــرانــي بـ  ــث تــوعــد احلـــرس ال
“انتقام قاس” من قتلة العالم النووي 
محسن فــخــري زاده، متهما إسرائيل 

بالوقوف وراء عملية اغتياله.
جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء 
“إرنا” اإليرانية )رسمية( عن بيان صدر 
في وقت متأخر اجلمعة، عن اللواء حسني 
ســامــي، القائد الــعــام للحرس الثوري 

اإليراني.
وقال سامي: “إن مثل هذه اجلرائم لن 
تثني عزم وإرادة اإليرانيني)...( وسيتم 
الثأر واالنتقام القاسي من الفاعلني”. 
واعتبر ســامــي عملية اغتيال العالم 
ــارز “جرمية إرهــابــيــة من  ــب ــووي ال ــن ال

تخطيط وتوجيه الكيان الصهيوني”.
وفي وقت سابق اجلمعة، أعلنت طهران 
اغتيال العالم فخري زاده املــعــروف بـ 
“عراب االتفاق النووي اإليراني” عن عمر 
63 عاما، إثر استهداف سيارة كانت تقله 

قرب العاصمة.
وأدانت وزارة الدفاع اإليرانية اغتيال 
فخري زاده وقالت إن “عناصر إرهابية 
مسلحة هاجمت سيارته، مــا أسفر عن 

إصابته بجروح خطيرة، ثم استشهد”.
ــال وزيــر اخلــارجــيــة اإليــرانــي  فيما ق
ــواد ظريف، عبر “تويتر”، إن  محمد ج
“هناك أدلة مهمة حول ضلوع إسرائيل في 

آثار عملية االغتيالاغتيال زاده”.

اعتبرت عملية اغتياله »جرمية إرهابية«

إيران تتوعد بـ »انتقام قاس« من قتلة فخري زادة

أبي أحمد يرفض احلوار.. والعمليات العسكرية في تيجراي مستمرة

تقدم قوات اجليش االثيوبي
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»حزب الله«: الرد على اغتيال العالم اإليراني بيد طهران
قال “حزب الله” اللبناني، إن الرد على اغتيال 
العالم النووي اإليراني محسن فخري زاده “بيد 
طهران”. جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية، أجرتها 
قناة “املنار” )محلية تابعة للحزب(، مع نائب 

أمني عام “حزب الله”، نعيم قاسم.
وأدان قاسم “االعتداء اآلثم”، مؤكدا أن “الرد 

على اجلرمية بيد املعنيني في إيران”.
ــاع  ــدف ــت وزارة ال ــال ــق ق ــاب ـــت س ـــي وق وف
اإليرانية، في بيان لها، إن “عناصر إرهابية 
مسلحة هاجمت ظهر اجلمعة سيارة زاده رئيس 
مؤسسة األبحاث واإلبداع بوزارة الدفاع”، وفق 

وكالة “فارس” احمللية.

وفي سياق مختلف، قال قاسم إن “الضغط 
على حزب الله من الواليات املتحدة وغيرها”، 
مـــرده “حتقيق احلـــزب جنــاحــات كثيرة في 

مختلفة املجاالت”.
وأضاف أنه “كلما زادت الضغوطات )على 
احلزب( ندرك أهمية املوقف الذي نتخذه”، في 
إشــارة إلى عــداء اجلماعة اللبنانية لواشنطن 

وحتالفها مع طهران.
وفي يوليو املاضي، فرضت وزارة اخلزانة 
األمريكية عقوبات على نائبني تابعني حلزب 
الله )محمد رعد وأمــني شــّري( وعلى مسؤول 

وحدة االرتباط والتنسيق، وفيق صفا.

كما فرضت عقوبات في سبتمبر املاضي على 
الوزيرين السابقني يوسف فنيانوس وعلي 
حسن خليل بتهمة دعم “حزب الله” و”الضلوع 

في فساد”.
ـــوزارة األمريكية  وفــي نوفمبر ، فرضت ال
عقوبات على الوزير السابق جبران باسيل، 
رئيس التيار الوطني احلر )حليف حزب الله( 

وصهر رئيس اجلمهورية ميشال عون.
وعــن تشكيل احلكومة املتعثر، نفى قاسم 
ـــود مشكلة “مع حـــزب الــلــه وال منه”،  وج
مشيرا أن “األساس هو التفاهم بني الرئيسني 

)اجلمهورية واملكلّف بتشكيلها(”.

ـــع السبب فــي تأخير تشكيلها إلى  وأرج
ــة املــكــلــف )ســعــد  ــوم ــك ــس احل ــي “خطوة رئ
احلريري( بتسمية من يريد، من دون التواصل 
الكافي مع بعض الكتل”، على حد قوله. وأضاف 
إلى أسباب التأخير، “منهجية تشكيل احلكومة، 

والضغوط األمريكية بأساليب مختلفة”.
ويــعــانــي لــبــنــان، منذ شــهــور، أســـوأ أزمــة 
اقتصادية منذ انتهاء احلرب األهلية )1975ـ  
1990( واستقطابا سياسيا حادا يعرقل ملف 
تأليف احلكومة املكلف بتشكيلها احلريري، 
في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية 

وغربية.

روحاني: سنثأر ملقتل العالم 
النووي »في الوقت املناسب«

  
ــي، فــي كلمة بثها  ــان ــال الرئيس اإليــرانــي، حسن روح ق
التلفزيون أمس  السبت إن إيــران ستثأر ملقتل عاملها النووي 

البارز محسن فخري زاده “في الوقت املناسب”.
واتهم روحاني إسرائيل بقتل فخري زاده في كمني قرب 

طهران.
وقـــال “شعبنا أكــثــر حكمة مــن أن يقع فــي فــخ النظام 
الصهيوني.. إيران سترد قطعاً على استشهاد عاملنا في الوقت 

املناسب”.

ظريف: ثمة أدلة
تشير لضلوع إسرائيل

كشفت إيران عن وجود “أدلة مهمة تشير لضلوع إسرائيل 
في عملية اغتيال محسن فخري زادة”، أبرز علمائها في مجال 

الطاقة النووية.
جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر لوزير اخلارجية اإليراني 
محمد جواد ظريف، بالتزامن مع تأكيد الدفاع اإليرانية اغتيال 
العالم محسن فخري زاده رئيس مؤسسة األبحاث واإلبــداع 

بالوزارة، قرب طهران.
وقال ظريف إن “هناك أدلة مهمة حول ضلوع إسرائيل في 
اغتيال رئيس منظمة األبحاث واإلبداع بوزارة الدفاع اإليرانية 

“محسن فخري زادة”.
وأضاف أن “هذه اخلطوة اجلبانة التي توجد فيها مؤشرات 
جادة على تورط إسرائيل، كشفت عن محاوالت عدوانية من 

جانب منفذيها الذين أصيبوا باإلفاس”.
كما دعا ظريف املجتمع الدولي، وخاصة أوروبا، الى وضع 
حد ملعاييرها املزدوجة املشينة، وإدانــة هذا العمل اإلرهابي 

املنظم”.
وقدم العزاء واملواساة الى املرشد األعلى للثورة اإليرانية، 
علي خامنئي والشعب اإليراني، وزماء الشهيد فخري زادة، 

وأسرته وذويه.
وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع اإليرانية إن “عناصر 
إرهابية مسلحة هاجمت ظهر اجلمعة سيارة تقل فخري زاده، 

أصيب على إثرها بجروح خطيرة، ثم استشهد” .

بايدن: أميركا عادت
من جديد لقيادة العالم

كشف الرئيس األمريكي املنتخب جو بايدن عن تشكيلة فريقه 
املختص بالدبلوماسية والسياسات اخلارجية، في خطوة وّجه 
من خالها رسالة للعالم بأن “أمريكا عــادت من جديد لقيادة 

العالم”.
ويسعى بايدن لكسب ثقة حلفائه الدوليني من جديد، من خال 
التراجع عن سياسة سلفه دونالد ترامب املتمّثلة في “أمريكا 

أوالً” والعودة بباده من جديد إلى “القيادة العاملية”.
وفي هذا اإلطار كشف بايدن أوالً عن فريقه الذي سيشرف على 
السياسات اخلارجية، موجهاً للمجتمع الدولي رسالة داعية إلى 

“التعاون”.
ورشح الرئيس األمريكي املنتخب جو بايدن، أنتوني بلينكن 
ملنصب وزير اخلارجية الذي كانت أولى رسائله: “ ال ميكننا 
حل مشاكل العالم مبفردنا، بل نحتاج للعمل مع البلدان األخرى، 

ونحتاج إلى تعاونهم وثقتهم”.
مرّشح بايدن لوزارة اخلارجية لم يرِض اجلمهوريني الذين 
من املتوقع أن يشّكلوا األغلبية في مجلس الشيوخ املطلوبة 

موافقته على أعضاء إدارة بايدن. 
ويتميز بلينكن )58 عاما( بقربه من الرئيس املنتخب فقد 
كان أحد املستشارين الرئيسيني له عندما كان عضوا مبجلس 

الشيوخ.
وعمل بلينكن مع بايدن في العام 2002 كمدير للموظفني 
الدميقراطيني للجنة العاقات اخلارجية مبجلس الشيوخ. 
وتولى بايدن رئاسة جلنة العاقات اخلارجية في مجلس 

الشيوخ منذ 2001 وحتى 2009.
وبينما كان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس في عهد باراك 
أوباما، تولى بلينكن منصب نائب وزير اخلارجية في األعوام 
2015-2017، ونائب مستشار األمن القومي في الفترة بني 

.2015 2013-
وخال تلك الفترات كان بلينكن املعروف بكونه “دبلوماسيا 
محترفا” نشًطا في السياسة اخلارجية إلدارة أوباما، مبا في 
ذلك قضايا ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، والغارة 
اجلوية التي جنحت في قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن 

عام 2011، إضافة إلى محاربة تنظيم “داعش”.
وظهر بلينكن فــي الــصــورة الشهيرة التي تسمى “غرفة 
العمليات”، ونشرها البيت األبيض بعيد عملية قتل زعيم تنظيم 
“القاعدة” أسامة بن الدن مبدينة أبوت آباد الباكستانية في 11 

مايو 2011.

إدارة ترامب متهد لتنفيذ أحكام 
إعدام في واليات أميركية 

متهد إدارة الرئيس األمريكي املنتهية واليته دونالد ترامب، 
الطريق ألساليب إضافية إلعدام السجناء الصادر بحقهم أحكام 

إعدام.
وأفادت وثيقة نشرت في السجل االحتادي بأن وزارة العدل 
تضع اللمسات األخيرة على التغييرات التي ستسمح للواليات 
ــدام في  باستخدام جميع الطرق القانونية لتنفيذ أحكام اإلع

الوالية التي أصدرت حكم اإلعدام.
وستصبح التغييرات سارية املفعول في 24 ديسمبر املقبل. 
ويتم تنفيذ أغلب أحكام اإلعــدام باستخدام احلقن القاتل، لكن 
قوانني بعض الــواليــات توفر بدائل. ففي واليتي مسيسيبي 
وأوكاهوما، يتم السماح باستخدام الغاز والصعق الكهربائي 

والرمي بالرصاص.
وتخطط وزارة العدل األمريكية للعديد من عمليات اإلعدام 
االحتادية للمجرمني املدانني قبل أن يتم تنصيب الرئيس املنتخب 

جو بايدن في 20 يناير .
ويرفض بايدن، وهو دميقراطي، عقوبة اإلعدام، لكن ترامب 

اجلمهوري أعاد تطبيق عمليات اإلعدام على املستوى االحتادي.
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ــي أحمد،  أبــلــغ رئــيــس الــــوزراء اإلثــيــوبــي أب
ــاد اإلفريقي عزمه على مواصلة  موفدي االحت
العمليات العسكرية في منطقة تيغراي في شمال 
إثيوبيا، رافضا دعوات احلوار، في وقت يستعد 
جيشه للمرحلة األخيرة من الهجوم على قوات 

اإلقليم الشمالي.
وأعلن أبيي احلائز جائزة نوبل للسام بدء 

“املرحلة الثالثة واألخيرة” من حملته العسكرية 
ضد “جبهة حترير شعب تيغراي”.

ومنذ أكثر من ثاثة أسابيع يخوض اجلانبان 
معارك عنيفة في تيغراي، قالت مجموعة األزمات 
الدولية إنها أوقعت آالف القتلى “بينهم مدنيون 
كثر وقوات أمن”. وحتوم املخاوف حول مصير 
نصف مليون شخص يقطنون ميكيلي، عاصمة 

إقليم تيغراي، التي يقول اجليش إنه يحاصرها 
ويهدد مبهاجمتها. وحّذر قادة دوليون ومنظمات 
حقوقية من أن هجوماً كهذا سيشكل خرقاً لقواعد 

احلرب، داعني إلى وساطة عاجلة.
وأعرب البابا فرنسيس عن قلقه إزاء املعارك 
احملتدمة وتزايد أعــداد القتلى والنازحني، وفق 

املسؤول اإلعامي في الفاتيكان ماتيو بروني.

صاروخ من تيجراي 
يستهدف أسمرة 
عاصمة إريتريا

اسُتهدفت العاصمة اإلريترية أسمرة ، 
بصاروخ أُطلق من إقليم تيغراي في شمال 
إثيوبيا، وفق ما أفاد به أربعة دبلوماسيني 
ــرس، فــي ثاني هجوم من  وكــالــة فــرانــس ب
نوعه منذ انــدالع املــعــارك في إثيوبيا هذا 
الشهر. وقال دبلوماسي إن “صاروخاً أُطلق 
مــن إقليم تيغراي سقط على مــا يبدو في 
جنوب أسمرة”، مشيراً إلى أنه لم ترد أي 

معلومات عن ضحايا أو أضرار.
ويأتي ذلك في وقت يستعّد فيه اجليش 
اإلثيوبي ملا وصف بـ “املرحلة األخيرة” من 

املعارك ضد قوات إقليم تيغراي.
ـــوزراء اإلثيوبي أبيي  والتقى رئيس ال
أحمد مندوبني عن االحتاد اإلفريقي ملناقشة 
النزاع في باده، الذي أسفر عن مقتل املئات 
ونــزوح عشرات اآلالف وسط مخاوف على 
مصير نصف مليون مــدنــي فــي ميكيلي، 

عاصمة اإلقليم.

أردوغان للمسلمني: فلنتجاوز خالفاتنا للدفاع عن مقدساتنا
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
العالم اإلســامــي لتنحية خافاته جانبا 
ــداءات على مقدساته. جاء  ــت ملواجهة االع
ذلك في كلمة أمس السبت، خال مشاركته 
عبر اتصال مرئي في املؤمتر السنوي الـ23 

للجمعية اإلسامية األمريكية.

وقال أردوغان “إلى جانب كورونا واجهنا 
هذا العام فيروس معاداة اإلســام األسرع 
انتشارا”. وأضاف “تابعنا جميعا اإلساءات 
إلى نبينا الكرمي مؤخرا بحجة حرية التعبير 
في فرنسا، اإلساءة إلى مقدسات اآلخرين ال 

متت بصلة لهذه احلرية”.

وتابع مخاطبا العالم اإلسامي: “فلنضع 
جميعا خافاتنا جانبا ونلتقي عند قاسم 
اإلســام املشترك في مواجهة االعــتــداءات 
على مقدساتنا”. وأردف “علينا الدفاع عن 
حقوق القدس ولو بأرواحنا فهي شرف األمة 

اإلسامية”.

13 جنديًا أستراليًا   طرد  
من أفغانستان

قال قائد اجليش األسترالي، إنه مت إباغ 13 من جنود القوات 
اخلاصة بأنهم يواجهون الطرد من اخلدمة بعد صدور تقرير 

خلص إلى وقوع عمليات قتل مخالفة للقانون في أفغانستان.
وذكر تقرير مستقل جرى نشره األسبوع املاضي في صيغة 
منقحة، أن هناك أدلة تشير إلى مقتل 39 سجينا ومدنيا أفغانيا 

عزل على يد 19 جنديا أستراليا.
كما لم يفصح التقرير، الذي أعده قاض أوكلت إليه مهمة كتابة 
التقرير من قبل املفتش العام للدفاع، عن هوية أي من اجلنود، 
ــراءات رمبا تــؤدي إلى محاكمة اجلنود احلاليني  وقد بــدأت إج

والسابقني البالغ عددهم 19 جنديا.
وحتت ضغط متصاعد، قال اللفتنانت جنرال ريك بور، قائد 
اجليش األســتــرالــي، إن 13 من اجلنود احلاليني صــدرت لهم 
إخطارات مبوجب إجــراءات قد تؤدي في نهاية األمر إلى إنهاء 
خدمتهم. وأوضــح أن اجلنود لديهم مهلة أسبوعني للرد على 

اإلخطار.
وكــان أكبر مسؤول عسكري أسترالي قد وجه اعتذارا إلى 

أفغانستان األسبوع املاضي بعد نشر التقرير.
فقد أقّر قائد اجليش األسترالي في 19 نوفمبر اجلاري بوجود 
أدّلة موثوق بها على أن جنوداً من القوات اخلاصة األسترالية 
“قتلوا بشكل غير قانوني” ما ال يقّل عن 39 مواطناً أفغانياً من 
املدنيني وغير احملاربني، وذلك استناداً إلى حتقيق أجرته كانبيرا 

على مدى سنوات.
وقال اجلنرال أنغوس كامبل “إلى الشعب األفغاني وبالنيابة 
عن قوات الدفاع األسترالية أقــّدم بكل صدق وبــدون أي حتّفظ 
اعتذاري عن أي مخالفات ارتكبها اجلنود األستراليون”، مشيراً 
إلى أنه أوصى مبحاكمة هؤالء اجلنود بتهم ارتكاب جرائم حرب.

آالف املتظاهرين في تشيلي يطالبون باستقالة الرئيس
تظاهر اآلالف في سانتياغو مطالبني باستقالة الرئيس احملافظ 
سيباستيان بينييرا وسط جتدد االحتجاجات واالشتباكات العنيفة 
مع الشرطة. وجتمع نحو 10 آالف شخص مت حشدهم عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، في شوارع محيطة مبقر احلكومة الذي انتشرت 
قوات الشرطة بقوة حلمايته. وأراد هؤالء السير في شارع أالميدا، 

الشريان الرئيسي للعاصمة.
واستخدمت الشرطة الغاز املسيل للدموع وخراطيم واملياه لتفريق 
مجموعات من الرجال امللثمني الذين رشقوها باحلجارة وأشعلوا 
النار في مواقف حافات.وقال صحافيون في وكالة فرانس برس إن 
عشرات املتظاهرين الذين استنشقوا مواد كيميائية تقيأوا وسقطوا 

أرضا.
وقالت املتظاهرة أندريا مولينا البالغة 36 عاما والتي تعمل في 
أحد املتاجر إّن “تشيلي بكاملها سُتواصل النزول إلى الشوارع حّتى 
يستقيل الرئيس. وطاملا أّنــه لم يترك منصبه، سُتواصل تشيلي 

جانب من املظاهراتالتعبئة، ليس في سانتياغو فحسب، بل في أنحاء الباد كاّفة”.


