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ترامب يتهم يهود أميركا بـ »اخليانة« ويفتح على نفسه أبواب اجلحيم
عواصم - وكاالت: أحرج 
الرئيــس األميركــي دونالد 
ترامب حليفه املقرب بنيامني 
نتنياهــو وحكومته، وفتح 
معركــة جديــدة فــي جبهة 
رمبا تصعب عليــه العودة 
الــى البيــت األبيــض العام 
املقبــل، وذلك غــداة وصفه 
الواليــات املتحــدة  يهــود 
الذيــن يصوتــون للحــزب 

الدميوقراطي بـ »اخلونة«.
وفي معرض هجومه على 
النائبتــني الدميوقراطيتني 
عمــر  إلهــان  املســلمتني، 
اللتــني  ورشــيدة طليــب 
رفضت إســرائيل الســماح 
لهمــا بزيارتها حتت إحلاح 
مــن ترامــب، قــال ترامــب 
البيــت  للصحافيــني فــي 
االبيــض أمــس األول »أين 
ذهب احلزب الدميوقراطي؟ 
أيــن ذهبوا فــي الدفاع عن 
هاتني املرأتني على حساب 
دولــة إســرائيل. أعتقد أن 
أي شخص يهودي يصوت 
لدميوقراطي يظهر إما جهله 

التام أو خيانة كبرى«.
املســؤولون  وامتنــع 
اإلسرائيليون ومكتب رئيس 

املتحدة. فنحــن لنا عالقات 
الدميوقراطيني  طيبــة مــع 
واجلمهوريني والبد أن نستمر 

على هذا املنوال«.
لكن اجلماعات اليهودية 
النار على  األميركية فتحت 
ترامب، ووصلت حد اتهامه 
مبعاداة السامية، وتسييس 

يهودية غير حكومية تعنى 
بالدفاع عــن حقوق اليهود، 
»من غير الواضح أي طرف 
ادعى )الرئيس األميركي( أن 
اليهود »يتنكرون له«، لكن 
االتهام بعدم الوالء استخدم 
اليهــود«.  مــرارا ملهاجمــة 
وأضــاف »حــان وقت الكف 

مفاجئــا أن تنتقــل هجمات 
الرئيس العنصرية املخادعة 
التقدميــات  النســاء  عــن 
امللونات في الكونغرس اآلن 
إلى تشويه يستهدف اليهود«.

من جهتها، أعربت اللجنة 
األميركيــة - اليهودية عن 
غضبها الشديد من تصريحات 
ترامب. وقال ديڤيد هاريس 
الرئيــس التنفيــذي للجنة 
»تعليقــات الرئيــس مثيرة 
لالنقسام بشــكل صادم وال 
تليق مبن يشغل أعلى منصب 

منتخب« في البالد.
الرئيس  هذا، ويواصــل 
األميركي خلق األعداء لنفسه 
في الداخــل واخلارج، حيث 
أعلن إلغاء لقائه مع رئيسة 
الــوزراء الدمناركيــة ميتي 
فريديريكسن بسبب رفضها 
بيــع غرينالنــد للواليــات 
املتحدة، في إعالن أثار دهشة 

الدمنارك. 
وفــي كوبنهاغــن، قالت 
األســرة امللكية التي وجهت 
الدعــوة إلــى ترامــب إنهــا 

»فوجئت« بالقرار.
 وقالــت املتحدثة باســم 
القصر امللكي الدمناركي ليني 

قضيــة تصويــت اليهــود، 
وبالتشــكيك بانتمائهم، في 
سياق جدال ممتد من سنني 
اليهــود األميركيــني  يتهــم 

بالوالء املزدوج.
وقال جوناثان غرينبالت 
التنفيــذي لرابطــة  املديــر 
مكافحة التشهير، وهي منظمة 

عن اســتخدام اليهود ككرة 
في اللعبة السياسية«.

وأيــدت هالــي ســويفر 
املديــرة التنفيذية للمجلس 
اليهــودي  الدميوقراطــي 
األميركــي املوقــف ذاته، إذ 
اعتبــرت أن ترامــب »ليس 
لــه احلق في إخبــار اليهود 
األميركيــني أنــه يعــرف ما 
هو األفضل لنا أو أن يطلب 

والءنا«.
بدوره، انتقد السيناتور 
الدميوقراطي عن فيرمونت 
بيرني ســاندرز تصريحات 

ترامب على تويتر.
الطامح  وكتب ســاندرز 
للوصول للبيت األبيض »أنا 
يهــودي فخــور وليس لدي 
قلق بخصــوص التصويت 

لدميوقراطي«.
وقالــت جماعــة جيــه.
ستريت وهي جماعة ضغط 
يهودية أميركية ليبرالية في 
بيان أمس األول »من اخلطر 
والعــار أن يهاجــم الرئيس 
ترامب األغلبية الكبيرة من 
الطائفة اليهودية األميركية 
ويصفها بالغباء واخليانة«.
وأضافــت: »لكــن ليــس 

باليبي إنها ليــس لديها أي 
تعليق آخر.

وبدت الطبقة السياسية 
بأكملها مذهولة. وقال زعيم 
اليســار الراديكالــي مارتن 
اوســترغارد عضو األغلبية 
البرملانية أن »الواقع يفوق 
اخليــال )...( هــذا الرجل ال 

ميكن التكهن بتصرفاته«.
وكان ترامــب كتب على 
تويتر أن »الدمنارك بلد يتسم 
بخصوصية وأهله رائعون، 
لكن بسبب تعليقات رئيسة 
الوزراء ميتي فريديريكسن 
التي قالت إنهــا غير مهتمة 
شــراء  مبناقشــة  إطالقــا 
غرينالنــد، ســأرجئ لقاءنا 
املقرر بعد أسبوعني إلى وقت 
آخر«. ويبدو أن امللياردير- 
الرئيس لم يستطع التخلي 
عن فكرة كونه رجل أعمال، 
حيــث أضــاف ان »رئيســة 
الــوزراء متكنــت من توفير 
اجلهد واملــال على الواليات 
املتحدة بقولها ذلك مباشرة. 
أشــكرها على ذلــك وأنتظر 
بفــارغ الصبر حتديد موعد 
جديــد في املســتقبل« لعقد 

هذا اللقاء.

ألغى زيارة للدمنارك بعد رفض رئيسة حكومتها بيع غرينالند

)رويترز( الرئيس األميركي دونالد ترامب يجيب على الصحافيني خالل قمته مع نظيره الروماني كالوس ايوهانيس 

الوزراء نتنياهو عن التعليق 
على تصريحات ترامب، وردا 
على سؤال عما قاله الرئيس 
األميركي قــال وزير الطاقة 
اإلسرائيلي، يوفال ستاينيتز 
لراديو ريشــيت بت »يجب 
أال نتدخــل فــي اخلالفــات 
الواليــات  السياســية فــي 

السودان ما بعد الثورة: املجلس السيادي يؤدي اليمني 
اخلرطوم - وكاالت: خطا 
السودان امس خطوة كبيرة في 
التحول جتاه احلكم املدني بعد 
الثورة التي أطاحت بالرئيس 
عمــر البشــير. وأدى رئيس 
وأعضاء املجلس السيادي الذي 
ســيحكم البالد خالل مرحلة 
انتقالية مدتها 3٩ شهرا، اليمني 

الدستورية.
الســيادي  ويحل املجلس 
محــل املجلــس العســكري 
االنتقالي الذي تولى السلطة 
في أعقــاب اإلطاحة بالرئيس 
الســابق عمر البشير على يد 
اجليش في السادس من أبريل 
املاضي إثر تظاهرات شعبية 
حاشدة استمرت خمسة أشهر.
الفريق عبدالفتاح  وأقسم 
الــذي كان يــرأس  البرهــان 
العسكري االنتقالي،  املجلس 
اليمــني ببزتــه العســكرية 
اخلضراء املرقطة، واضعا يده 
على القرآن، في احتفال قصير.

وفي وقت الحق، أدى أعضاء 
املجلس العشر اآلخرون، اليمني 
أمام البرهان ورئيس مجلس 
القضــاء. وســيكون البرهان 
رئيســا للبالد لألشــهر الـ ٢١ 
األولى في املرحلة االنتقالية، 
علــى أن يتولــى مدنــي املدة 
املتبقية. وأعلنت أسماء أعضاء 
املجلس السيادي مساء امس 
االول بعد تأخير يومني بسبب 
خالفات داخل معسكر احلركة 
االحتجاجية. ويضم املجلس 
من العسكريني بجانب البرهان 
محمد حمــدان دقلو وياســر 
العطا وشــمس الدين كباشي 
وابراهيــم جابر فيما اختارت 
قوى إعالن احلرية والتغيير 
كال مــن عائشــة موســى عن 

نداء السودان ومحمد احلسن 
التعايشي عن جتمع املهنيني.

وتوافق املجلس العسكري 
وقوى احلرية والتغيير على 
القانونية  اختيار املستشارة 

كتلة مبادرة التجمع الوطني 
ومحمــد الفكي ســليمان عن 
التجمــع االحتــادي وصديق 
تاور عن كتلة اإلجماع الوطني 
وحسن شيخ إدريس عن كتلة 

رجــاء عبــد املســيح لتكون 
العضــو الـــ ١١ فــي املجلــس 
السيادي. واملجلس السيادي 
وهو رأس الدولة ورمز سيادتها 
ووحدتها، وهو القائد األعلى 

للقوات املسلحة وقوات الدعم 
الســريع والقــوات النظامية 
األخــرى، ويعتمد التعيينات 
القيادية في احلكومة والقضاء، 

لكن ال يختار شاغليها.

روحاني: الطرق البحرية لن تكون آمنة حال »تصفير« نفطنا
عواصــم - وكاالت: حذر 
حســن  اإليرانــي  الرئيــس 
روحاني من محاوالت تصفير 
صادرات نفط بالده، مؤكدا أنه 
في تلك احلالة ال ميكن التعويل 
على أمن الطرق البحرية كما 

كان في السابق.
وقال روحاني، خالل لقائه 
مع املرشد األعلى في إيران علي 
خامنئي، »القوى الدولية تعلم 
أنه في حالــة فرض عقوبات 
شاملة وتصفير صادرات النفط 
اإليراني، فإن الطرق البحرية 
الدولية لن تكون آمنة كما كانت 
في السابق«، وذلك حسب وكالة 

األنباء اإليرانية )إرنا(.
ونقلت وكالة أنباء »فارس« 
عن نائب قائد احلرس الثوري 
اإليرانــي األميرال علي فدوي 
قولــه أمــس، إنه مــا من أحد 
ميكنــه تأمني اخلليج ســوى 

إيران ودول املنطقة.
وقال فدوي »تأمني اخلليج 
مسؤولية إيران ودول املنطقة. 
ما من أحد ميكنه تأمني اخلليج 

األميركي مايك بومبيو بالتحرك 
فــي حال وصلــت الناقلة الى 

سورية.
تدعــى  كانــت  الناقلــة 
»غريــس١« حينما احتجزتها 
ســلطات جبل طــارق بتهمة 
تهريب النفط الى سورية قبل 
أن تفــرج عنها األحد املاضي، 

لقناة )إيه.إن.تي١( التلفزيونية 
اليونانيــة »بعثنــا برســالة 
واضحة مفادها أننا ال نرغب 
بأي حال في تســهيل تهريب 

هذا النفط إلى سورية«.
وأضــاف: »إنها ناقلة خام 
كبيــرة جــدا.. ال يوجد ميناء 
يوناني ميكنه استيعاب ناقلة 

خام كبيرة جدا«.
وذكر أن الواليات املتحدة 
على اتصال باليونان بشــأن 
األمــر. وردا على ســؤال عما 
ســيحدث إذا دخلــت الناقلة 
املياه اإلقليمية لليونان، قال: 
»ســنرى ما سيحدث في هذه 

احلالة«.
فــي املقابــل، قــال وزيــر 
اخلارجية األميركي إن الواليات 
املتحدة ستتخذ كل ما بوسعها 
من إجــراءات ملنع الناقلة من 
تسليم النفط إلى سورية في 
انتهــاك للعقوبات األميركية. 
وأضاف بومبيو للصحافيني: 
»أوضحنا أن أي أحد يلمسها، 
أي أحد يدعمها، أي أحد يسمح 

باحلرس الثوري.
وفــي غضــون ذلــك، قال 
رئيس وزراء أستراليا سكوت 
موريسون إن بالده ستنضم 
إلى الواليات املتحدة وبريطانيا 
في املهمة األمنية »احلارس« 
حلمايــة املالحة فــي اخلليج 
مضيق هرمز واملمرات املائية 
الرئيسية بالشرق األوسط بعد 
أن احتجزت إيران ناقلة النفط 
»ســتينا امبيرو« التي ترفع 

علم بريطانيا.
وأضــاف موريســون في 
مؤمتر صحافي بكانبيرا: »هذا 
الســلوك املزعزع لالستقرار 
ميثل تهديدا ملصالح أستراليا 

في املنطقة«.
ونــدد وزيــر اخلارجيــة 
اإليراني محمد جواد ظريف، في 
كلمة له في معهد »استوكهولم« 
الدولي للسالم )سيبري( أمس 
باحملاوالت األميركية، وقال ان 
»الوجود العسكري األجنبي 
مهمــا بلغ حجمــه ال ميكن أن 
يحــول دون زعزعــة األمــن 

لتبحر باجتاه الشرق حاملة 
مليوني برميل من النفط اخلام. 
وأظهرت جهات تتبع الســفن 
أن وجهة السفينة املعلنة هي 
ميناء كاالماتا اليوناني، وأنه 
مــن املتوقع وصولها يوم ٢6 

اجلاري.
أكد  لكن فارفيتسيوتيس 

لسفينة بالرسو يواجه خطر 
التعرض لعقوبات من الواليات 

املتحدة«.
وأضــاف: »إذا اجتهت تلك 
الســفينة مجددا إلى سورية 
فســوف نتخذ كل ما بوسعنا 
من إجراءات مبا يتسق مع تلك 
العقوبات من أجل منع ذلك«.

وأصدرت الواليات املتحدة 
مذكرة احتجــاز للناقلة على 
أســاس أن لها صلة باحلرس 
الثوري اإليراني الذي تصنفه 
منظمة إرهابية. وهذا ما أكدته 
وكالة العمال اإليرانية لألنباء، 
حيث قالت: »جتدر اإلشــارة 
إلى أن السفينة غريس ١، التي 
تغير اسمها إلى أدريان داريا 
بعد االحتجاز، هي ناقلة نفط 
كورية الصنع مملوكة لروسيا 
ويســتأجرها حاليــا احلرس 

الثوري«.
وجــاء التصريــح خــالل 
مقابلة أجرتهــا وكالة العمال 
شبه الرســمية مع علي رضا 
تنكسيري قائد القوات البحرية 

في هــذه املنطقة. ال ميكن أن 
تكون هناك واحة أمان.. بينما 
الواليات املتحدة تشــن حربا 

اقتصادية على إيران«.
وقالت مصادر مطلعة على 
اخلطة األميركية لـ »رويترز« 
إن املشــاركة األجنبية ميكن 
أن تشــمل أي شــيء بدءا من 
إرسال ســفن وأفراد وانتهاء 
بتوفير القواعد أو تقدمي الدعم 
اللوجستي أو التمويل أو إيفاد 

ضباط اتصال.

اليونان ترفض مساعدة الناقلة اإليرانية وبومبيو يتوعد بالتحرك في حال وصلت إلى سورية.. وأستراليا تنضم ملهمة حماية املالحة في اخلليج

ســوانا«. جــاء ذلــك بعدمــا 
اليونان للضغوط  استجابت 
نائــب  وأعلــن  األميركيــة، 
وزير خارجيتها ميلتياديس 
فارفيتسيوتيس، ان بالده لن 
تقدم املســاعدة لناقلة النفط 
اإليرانية »ادريان داريا«، في 
حــني هــدد وزيــر اخلارجية 

تعطل ناقلة نفط إيرانية في البحر األحمر
طهران - أ.ف.پ: تعرضت ناقلة نفط إيرانية 
لعطل في البحر األحمر، لكن طاقمها بخير 
وتخضع لتصليحات، بحسب ما أكدت وزارة 
النفط اإليرانية أمس على موقعها اإللكتروني.
وتعرضت الناقلة »اتش تي ال ام« لعطل 
أمس األول عند مسافة 120 كيلومترا )75 ميال( 
شمالي ميناء ينبع السعودي، بحسب ما نقل 
موقع الوزارة عن شــركة الناقالت الوطنية 
اإليرانية.  ونقلت عن املدير الفني للشركة 
أكبر جبل عاملي قوله إن طاقم الناقلة »بحالة 

استنفار ويعمل على إصالح اخللل الفني«، 
وأن »الناقلة من ناحية الســالمة مستقرة«. 

وأوضح أن جميع أفراد الطاقم بخير.
وقال موقع »تانكر تراكرز« الذي يتعقب 
حركة السفن إن الناقلة كانت تنقل 1.3 برميل 
نفط خام وكانت متوجهة إلى قناة السويس 

من جزيرة خارج اإليرانية. 
والناقلــة مدرجة على الئحــة الكيانات 
للعقوبــات األميركية على موقع  اخلاضعة 

وزارة اخلزانة األميركية.

»G7«  واشنطن تدعو إلعادة روسيا إلى

جونسون يرفض »شبكة األمان« ضمن 
»بريكست«: تتعارض مع الدميوقراطية

عواصم - وكاالت: أظهر استطالع حديث 
للرأي أن أكثر من نصف البريطانيني يدعمون 
تنظيم استفتاء على أي اتفاق نهائي بخصوص 
اخلــروج من االحتاد األوروبي »بريكســت« 
املقرر بعد قرابة شهرين فقط، فيما بدأ رئيس 
الوزراء بوريس جونســون جولة أوروبية 
من اجل عرض رؤيته التي تدعم »خروجا« 

بدون اتفاق.
وتنتهي جولة جونســون الديبلوماسية 
باملشــاركة فــي قمــة مجموعــة الســبع في 
بياريتس، التي ســيلتقي خاللها خصوصا 

الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب املؤيد 
لبريكست بدون اتفاق.

وأكــد جونســون في رســالة إلى رئيس 
املجلس األوروبي دونالد توسك امس االول 
معارضته لبند »شبكة األمان« املتعلق بإيرلندا 
الشــمالية الوارد في االتفــاق الذي توصلت 
إليه سلفه تيريزا ماي مع االحتاد األوروبي.

واعتبر جونسون في رسالته أن بند »شبكة 
األمان« »يتعارض مع الدميوقراطية« متهما 
األوروبيــني مبنع بالده من اعتماد سياســة 

جتارية منفصلة عن االحتاد األوروبي.

عواصــم - وكاالت: أعلن وزير الداخلية 
الفرنسي كريستزف كاستانير أن أكثر من ١3 
ألفا من رجال الشرطة تدعمهم قوة عسكرية، 
مت حشدهم لضمان أمن قمة مجموعة السبع 
التي ستعقد في بياريتز جنوب غرب فرنسا 

بعد غد.
وأضاف كاســتانير خالل تفقــده املدينة 
الســاحلية حيث ســتعقد القمة مــن ٢4 إلى 
٢6 اجلاري »لن نســمح بحدوث أية مشاكل، 

وسنتحرك في حال حدوث ذلك«.
وقــال إن مجموعــة الســبع تبقــى هدفا 
محتمال لـــ »ثالثة تهديدات رئيســية« بدءا 
من »األفراد العنيفني الذين هناك فرق بينهم 

وبني املتظاهرين املساملني«.
في غضون ذلك، أعرب الرئيس األميركي 
دونالد ترامب عن تأييده عودة روســيا إلى 
مجموعة الســبع الصناعيــة الكبرى، قائال 
إنه ســيكون »مناسبا« لروســيا أن تلتحق 
مجددا باملجموعة لتصبح مجموعة الثماني 

مرة أخرى.
وقال الرئيس األميركي خالل لقائه نظيره 
الروماني كالوس يوهانيس امس »إنه سيدعم 

ذلــك إذا ما تقدمت دولة أخرى في املجموعة 
باقتراح عودة روســيا إلــى العضوية، التي 
مت تعطيلهــا عــام ٢٠١4 بعدما حمل الرئيس 
األميركــي الســابق بــاراك أوبامــا موســكو 
مســؤولية األزمة في أوكرانيــا«. يأتي ذلك 
عشية انطالق قمة مجموعة الدول الصناعية 

السبع الكبرى في فرنسا السبت املقبل.
وفــي ســياق متصــل، طالب املستشــار 
الوطني للحزب الشيوعي الفرنسي والنائب 
في البرملان فابيان روسيل، االحتاد األوروبي 
برفع العقوبــات االقتصادية املفروضة على 
روسيا. وقال روسيل في تصريحات صحافية 
»إنه مبجرد حتســن الوضع املتعلق بشــبه 
جزيــرة القرم، وكذلــك الوضع في دونباس 
ودخــول الهدنة حيز التنفيذ بشــكل فعلي، 
فمن الضروري وضع مســار سياسي إللغاء 

العقوبات.. ومن وجهة 
نظري ينبغي العودة 
للوضع الســابق في 
التجارية  العالقــات 
ورفع العقوبات  عن 

ملشاهدة الڤيديوروسيا«.

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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