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أعلنت افتتاح سفارتها في القدس مايو املقبل

واشنطن تستفز الفلسطينيني في ذكرى قيام دولة االحتالل
في خطوة استفتزازية جديدة، اعلنت 
املتحدثة باسم اخلارجية االميركية 
هيذر ناورت أمس األول اجلمعة، ان مقر 
السفارة االميركية في اسرائيل سينقل 
رسميا من تل ابيب الى القدس في مايو 
2018 ، بالتزامن مع الذكرى السبعني 

لقيام دولة اسرائيل.
وقالت ناورت في بيان “نحن بغاية 
السرور لقيامنا بهذا التقدم التاريخي، 
وننتظر ب��ف��ارغ الصبر االف��ت��ت��اح في 

مايو«.
واثار القرار وتزامنه مع ذكرى قيام 
دولة اسرائيل في الرابع عشر من مايو 
غضب الفلسطينيني ال��ذي��ن وصفوه 

ب”االستفزاز«.
ويبدو هذا القرار جتسيدا لالنحياز 
االميركي لصالح اسرائيل، مع العلم 
ب��ان السفيرة االم��ي��رك��ي��ة ل��دى االمم 
املتحدة نيكي هايلي اعلنت اخلميس ان 
خطة السالم االميركية اجلديدة النهاء 
النزاع االسرائيلي الفلسطيني ستكون 

جاهزة قريبا.
ويحيي الفلسطينيون سنويا ذكرى 
“النكبة” اي قيام دول��ة اسرائيل في 
ال��راب��ع عشر من مايو 1948 ما اجبر 
م��ئ��ات االف الفلسطينيني على ترك 
مدنهم وقراهم والنزوح الى دول عربية 

مجاورة.
رئ���ي���س ال��������وزراء االس��رائ��ي��ل��ي 
بنيامني نتانياهو رح��ب بهذا االع��الن 
ووج��ه الشكر ال��ى الرئيس االميركي 
دون��ال��د ت��رام��ب مثنيا على “قيادته” 

و”صداقته«.
وقال نتانياهو إن هذا القرار “سيحول 
الذكرى السبعني الستقالل اسرائيل الى 

احتفال وطني اكبر”. وسارعت القيادة 
الفلسطينية الى اعتبار القرار االميركي 
“استفزازا للعرب” الفتة الى ان ادارة 

ترامب باتت تشكل عائقا امام السالم.
فقد ن��دد ام��ني س��ر منظمة التحرير 
الفلسطينية صائب عريقات في تصريح 
لفرانس برس “بأشد العبارات بقرار 
اإلدارة األميركية نقل سفارتها من تل 
أبيب إلى القدس في اليوم الذي تتزامن 

فيه ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني«.
وقال عريقات ان “هذا القرار مخالفة 
فاضحة للقانون ال��دول��ي والشرعية 
الدولية وتدمير كامل لكل اتفاقيات 
السالم املوقعة مع إسرائيل”، مؤكدا 
اي��ض��ا ان��ه “استفزاز ملشاعر العرب 

واملسلمني واملسيحيني«. 
واع��ت��ب��ر ان ادارة ت��رام��ب “بهذه 
اخل��ط��وة ت��ك��ون ع��زل��ت نفسها كليا 
واصبحت جزءا من املشكلة وليس جزءا 

من احلل«.
وبعد احتاللها للقدس الشرقية في 
يونيو 1967 اعلنت اسرائيل املدينة 
املقدسة “عاصمتها االبدية غير القابلة 
لالنقسام”، اال ان املجتمع الدولي لم 

يعترف بهذا الواقع.
اسرع مما كان متوقعا

وانطلقت عملية نقل السفارة من 
تل ابيب ال��ى القدس باسرع مما كان 

متوقعا.
فقد كان وزي��ر اخلارجية االميركي 
ريكس تيلرسون اعلن في ديسبمر ان 
عملية النقل لن تتحقق على االرج��ح 
قبل سنتني، كما اعلن رئيس احلكومة 
االسرائيلية بنيامني نتانياهو ان النقل 

“سيتم خالل عام«.
واوضحت املتحدثة باسم اخلارجية 
االميركية اجلمعة ان السفارة املقبلة 
ستكون ضمن مجمع كبير موجود اصال 
ويضم انشطة القنصلية االميركية 
العامة في اسرائيل، في حي ارنونا بني 

القدس الشرقية والغربية.
وت��اب��ع��ت “في امل��رح��ل��ة االولى” 
سينتقل ال��ى السفارة السفير ديفيد 
فريدمان املدافع الشرس عن مبدأ نقل 
السفارة الى القدس، اضافة الى فريق 

صغير.
وتابعت ن��اورت “ننوي فتح جناح 
جديد في مجمع ارنونا بحلول نهاية 
العام احلالي، لكي تكون للسفير وفريقه 

مكاتب اوسع«.
واض����اف����ت “في م��������وازاة ذل���ك 
باشرنا البحث عن موقع يكون املقر 
ال��دائ��م لسفارتنا” معتبرة ان بناءه 

“سيستغرق وقتا«.
من جهته، رحب وزير االستخبارات 
االسرائيلي اسرائيل كاتز بالقرار وكتب 
على تويتر مخاطبا الرئيس ترامب 
“ال ميكن ان نتلقى هدية افضل من 
ذلك. انها املبادرة االكثر عدالة واالكثر 

حكمة. شكرا لصديقنا«.
وك��ان الرئيس االميركي اعلن في 
السادس من ديسمبر قراره “االعتراف 
رسميا بالقدس عاصمة السرائيل” 
ما شكل قطيعة مع جميع اسالفه رغم 
التحذيرات ال��دول��ي��ة م��ن ع��واق��ب هذا 

القرار.
ويطالب الفلسطينيون ب��ان تكون 
القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل 

مبنى فندق ديبلوماسي سابق في القدس أحد املقار املرشحة الستضافة السفارة األميركية لدى إسرائيلفي 1967 عاصمة لدولتهم املنشودة. 
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ال يعكرها سوى ملف التجارة

ترامب يعتبر العالقات مع 
الصني »األفضل على اإلطالق«

ق��ال الرئيس االميركي دون��ال��د ت��رام��ب أم��س األول اجلمعة إن 
العالقات مع الصني في وضع هو »األفضل على اإلط��الق« ال يعكره 
سوى ملف التجارة »غير املتوازنة« الذي اعتبر إنه يشكل أزمة كبرى. 
وقال ترامب “ال اعتقد انه كانت لدينا عالقات افضل مع الصني عما 

هي عليه اآلن” مستخدما اسلوب املبالغة الذي يشتهر بها.
وتابع “بخالف حقيقة انهم يسحقوننا في مجال التجارة في الفترة 

الطويلة األخيرة. انهم يسحقوننا«.
ويزعم ترامب باستمرار ان فترة رئاسته ادت الى اقامة العالقات 
“األفضل على اإلطالق” مع عدة دول من استراليا إلى الصني مرورا 

ببريطانيا.
وأكد مصوبا السهام نحو الرؤساء السابقني ان “الشيء الوحيد 
الذي ميكن ان يقف في طريقها )العالقات( هو التجارة. انها احادية 

اجلانب وغير متوازنة الى حد كبيرا«.
وقال إن “االشخاص الذين شغلوا هذا املنصب لسنوات طويلة 
حيث انا هنا اآلن، لم يكن يجب عليهم ان يسمحوا لهذا باحلدوث . هذا 

غير عادل الى حد كبير للواليات املتحدة«.
وتباهى ترامب بعالقته بالرئيس الصيني شي جينبينغ قائال 
“عالقتي الشخصية مع الرئيس شي استثنائية للغاية. انه شخص 

استلطفه، واعتقد انه هو يستلطفني ايضا«.
واوصت وزارة التجارة االميركية مؤخرا بفرض رسوم باهظة 
على ال��ص��ني ودول اخ���رى ملواجهة ال��وف��رة ال��دول��ي��ة ف��ي الصلب 
وااللومنيوم. لكن بكني حذرت من أنها ستأخذ اجراءات انتقامية إذا ما 

استدعى األمر ذلك.

القبض على سائقة سيارة 
قبل اختراقها حاجزا أمنيا 

للبيت األبيض
قال جهاز اخلدمة السرية االمريكية ان السلطات 
االمريكية ألقت القبض على سائقة سيارة قبل محاولة 

اختراق احد احلواجز االمنية للبيت االبيض.
واضاف اجلهاز في بيان مساء امس األول اجلمعة ان 
الشرطة تعرفت على هوية السائقة وهي جيسيكا فورد 
البالغة من العمر 35 عاما من والي��ة تينيسي والتي 
اصابت احلواجز عند نقطة تفتيش امنية خارج مقر 

اقامة الرئيس االمريكي دونالد ترامب.
واوضح اجلهاز ان هذه ليست املرة االولى التي تقوم 
فورد مبحاولة اختراق احلاجز االمني للبيت االبيض 
مشيرا الى انه مت اتهامها بانتهاكات جنائية عديدة 

ونقلت الى ادارة شرطة العاصمة.
واكد انه مت استئناف العمليات العادية في البيت 

االبيض عقب اعتقال فورد.

الواليات املتحدة 
وأستراليا تتعهدان 
مبواجهة البرنامج 

النووي لكوريا الشمالية
تعهد الرئيس االمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء 
استراليا مالكولم تيرنبول مبواجهة برنامج كوريا 
الشمالية لتطوير االسلحة النووية واتفقا على انه 

»التهديد االخطر للسالم في املنطقة«.
واكد ترامب وتيرنبول في بيان مشترك صادر عن 
البيت االبيض مساء امس األول اجلمعة عزمهما املضي 
قدما في مواجهة التهديدات التي تعترضهما سواء تلك 
املتأتية من االرهاب او األنشطة السيبرانية او اجلرمية 

العابرة للحدود.
ووص���ف اجل��ان��ب��ان ال��ع��الق��ات الثنائية بينهما 
ب”الصلبة” مشددين على اهمية حماية مصاحلهما في 

الوقت احلاضر اكثر من اي وقت مضى.
وع��ق��د الرئيس ت��رام��ب وتيرنبول مباحثات في 
البيت االبيض بشأن كوريا الشمالية واعرب تيرنبول 
ع��ن دعمه للعقوبات التي تفرضها واشنطن على 
بيونغ يانغ بهدف ثنيها عن تطوير برامجها النووية 

والصاروخية.

مباحثات سياسية
بني اإلمارات 

والواليات املتحدة
استقبل الشيخ محمد بن زاي��د آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة االماراتية 
بقصر الشاطئ في العاصمة النائب إدوارد رويس 
رئ��ي��س جلنة ال��ش��ئ��ون اخل��ارج��ي��ة مبجلس ال��ن��واب 
األميركي. وبحث امل��س��ؤوالن خ��الل اللقاء “عالقات 
الصداقة والتعاون املتميزة بني دولة اإلمارات العربية 

املتحدة والواليات املتحدة”، بحسب بيان رسمي.
وأك��دا “حرصهما على تطوير الشراكات الثنائية 
و تعزيز أط��ر التنسيق املتبادل مبا يخدم املصالح 

املشتركة للبلدين والشعبني الصديقني«.
كما ناقشا مستجدات االوضاع في املنطقة وتطرقا 
إل��ى “املبادرات و اجلهود الدولية املبذولة لتدعيم 
ركائز األمن واالستقرار واحتواء األزمات التي تشهدها 
املنطقة«. واإلم���ارات حليفة رئيسية لواشنطن في 

الشرق االوسط.

أكثر من مليوني يورو ذهبت إلى كبار املسؤوليني

املدير السابق حلملة ترامب دفع ماال لسياسيني 
أوروبيني حلشد الدعم ألوكرانيا

ذك��رت الئحة اتهام ص��درت أم��س األول اجلمعة 
ان بول مانافورت املدير السابق للحملة االنتخابية 
لدونالد ترامب دفع سرا اكثر من مليوني يورو الى 
مجموعة من كبار السياسيني األوروبيني السابقني 
حلشد التأييد حلكومة الرئيس األوكراني السابق 

فيكتور يانوكوفيتش املدعوم من روسيا.
واف���ادت الئحة االت��ه��ام التي قدمها ف��ي محكمة 
فدرالية في واشنطن املدعي اخلاص روبرت مولر ان 
مانافورت دفع املال ملا يسمى “مجموعة هابسبورغ” 
املكونة من مجموعة من السياسيني في ذلك احلني 
“التخاذ مواقف مؤيدة ألوكرانيا، مبا في ذلك الضغط 

على الواليات املتحدة«.
وك��ان يدير املجموعة التي نشطت في العامني 
2012 و2013 “مستشار اوروبي سابق” لم يكشف 
ع��ن اس��م��ه عمل م��ع اع��ض��اء آخ��ري��ن للضغط على 

برملانيني اميركيني ومسؤولني في البيت االبيض.
وك��ان على ه��ؤالء ان “يظهروا وكأنهم تقييما 
مستقال لتصرفات حكومة اوكرانيا، بينما هم في 
الواقع تلقوا االم��وال كجماعة ضغط للعمل لصالح 

اوكرانيا”، بحسب الئحة االتهام. 
وك��ان على املجموعة “العمل بشكل غير رسمي 
وبدون اي عالقات ظاهرة” باحلكومة االوكرانية، 

وفقا ملذكرة كتبها مانافورت في يونيو 2012.
وك��ان مولر اعلن عن مالحقات جديدة ضد بول 
م��ان��اف��ورت وش��ري��ك��ه ال��س��اب��ق ري��ت��ش��ارد غيتس.
وتتضمن الئحة االتهام التي وّقعها املدعي اخلاص 
بالتفصيل 32 اتهاما جديدا تتعلق بافعال يشتبه 
بانه قام بها بينها تهرب ضريبي واخفاء حسابات 

مصرفية في اخلارج. 
وك��ان الرجالن عمال بني حوالى 2006 و2015 
مستشارين سياسيني ومروجني في مكتب الرئيس 
االوكراني فكتور يانوكوفيتش الذي كان مدعوما من 
موسكو، ولدى احزاب قريبة من هذا الرئيس الذي 
اسقط في 2014. وهما متهمان باقامة نظام معقد 
يسمح بعدم ابالغ مصلحة الضرائب مباليني الدوالر 

من دخليهما.
ويفيد محضر االت��ه��ام ان اكثر م��ن 75 مليون 
دوالر نقلت عبر حسابات اوف شور. وهما متهمان 

بتبييض اكثر ممن ثالثني مليون دوالر بهذه الطريقة.
واعلن مولر املدعي اخلاص الذي يحقق في التدخل 
الروسي بانتخابات الرئاسة االميركية اخلميس عن 
مالحقات قضائية جديدة ضد مانافورت تتضمن 
اف��ع��اال يشتبه بانه ق��ام بها بينها تهرب ضريبي 

واخفاء حسابات مصرفية في اخلارج.
وك���ان ينظر ال��ى ال��رئ��ي��س االوك��ران��ي السابق 
وامللياردير يانوكوفيتش بريبة في ذلك الوقت في 
كل اوروبا بسبب مواقفه املؤيدة لروسيا واالتهامات 

ضده بالفساد.
وهو اطيح به في انتفاضة عام 2014 ونفي الى 
روسيا. بعد ذلك توقف مانافورت عن العمل لصاحله 
وعاد الى الواليات املتحدة  لينضم عام 2016 الى 

حملة ترامب.
وبالرغم ان الئحة االت��ه��ام ل��م توجه اي تهمة 
محددة الى مانافورت مرتبطة مبجموعة هابسبورغ، 
فان هذه النشاطات اشير اليها الظهار ان مانفورت 
كان ناشطا ملصلحة اوكرانيا، وهو خرق القوانني 

بعدم التسجيل كجماعة ضغط في الواليات املتحدة.

استهدفت قاعدة عسكرية ومقرا للشرطة ومباني لالستخبارات

23 قتيال في سلسة هجمات على مواقع حكومية  أفغانستان: 
استهدفت ارب��ع��ة هجمات تبنت حركة 
ط��ال��ب��ان ث��الث��ة منها، ال��ق��وات احلكومية 
االفغانية وادت الى مقتل 23 شخصا وجرح 
اكثر من عشرين آخ��ري��ن، بعد سلسلة من 
االع���ت���داءات العنيفة ال��ت��ي ط��ال��ت مدنيني 

خصوصا في نهاية يناير.
واستهدفت هجمات انتحارية او مسلحون 
ق��اع��دة عسكرية وم��ق��را للشرطة ومقرين 
الدارة االمن الوطني )االستخبارات(  بفارق 

ساعات.
وباستثناء الهجوم على مقر االستخبارات 
في كابول الذي نفذه انتحاري وصل مشيا 
على االق����دام، تبنت ح��رك��ة ط��ال��ب��ان على 
حسابها على تويتر االع��ت��داءات الثالثة 

االخرى.
وفي كابول، قتل ثالثة اشخاص وجرح 
خمسة م��ن موظفي جهاز االستخبارات، 
ح��س��ب آخ���ر حصيلة ل�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة 
االفغانية. ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن 

هذا التفجير.
 ووصل االنتحاري ماشيا وعبر آخر نقطة 
تفتيش بال صعوبة وفجر نفسه عند مدخل 

املبنى.
وقال مساعد الناطق باسم الوزارة نصرت 
رحيمي ان “الرجل كان انيقا ويرتدي ربطة 
عنق”، في تكتيك جديد لالفالت من حواجز 
املراقبة. واعترض طريقه موظف من ادارة 

االمن الوطني عند مدخل املبنى.
ووق��ع الهجوم حوالى الساعة 08،30 
)04،00 ت غ( في اوج وقت االزدح��ام ولم 

تعلن اي جهة مسؤوليتها عنه حتى اآلن.
وكان حاجز التفتيش الذي يحرس املدخل 
الى مقر املخابرات ووزارات الدفاع واملناجم 
وال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة ت��ع��رض لهجوم 
انتحاري اسفر عن سقوط ستة قتلى في 25 
كانون الثاني/يناير املاضي. وتبنى تنظيم 

الدولة االسالمية هذا الهجوم.

وب���دأت سلسلة الهجمات ليل اجلمعة 
السبت في والية فرح غربا احملاذية اليران، 
حيث ص��رح الناطق باسم وزارة الدفاع 
االف��غ��ان��ي��ة دول���ت وزي����ري ان 18 جنديا 
على االق��ل قتلوا في هجوم استهدف قاعدة 
عسكرية ف��ي ب��اال ب��ول��وك. واع��ل��ن وزي��ري 

ارسال جلنة حتقيق الى موقع التفجير.
 هجوم ليلي 

وقع الهجوم ليل اجلمعة السبت حوالى 
الساعة الثانية فجرا في هذه املنطقة املعزولة 

على احلدود بني واليتي هلمند وهرات. 

وتبنت حركة طالبان الهجوم في تغريدة 
على تويتر. وحت��دث الناطق باسمها ذبيح 
الله مجاهد عن “مقتل عشرين جنديا وخطف 

اثنني” آخرين.
كما استهدفت طالبان التي تخوض حركة 
مت��رد على احلكومة املدعومة من الواليات 

املتحدة وال��ق��وات الغربية في حلف شمال 
االطلسي، موقعني لالستخبارات واجليش في 
هلمند معقل مقاتلي احلركة التي تسيطر على 
عشرة من 14 اقليما في هذه الوالية اجلنوبية 

التي تؤمن نصف انتاج االفيون االفغاني.
 فقد ذك��ر ناطق باسم سلطة هلمند عمر 
زاواك لفرانس برس ان هجوما وقع في اقليم 
ند علي الذي استعاده اجليش االفغاني قبل 
اشهر، موضحا ان مقاتلي طالبان اطلقوا 
آلية هامفي مفخخة ضد قاعدة عسكرية لكن 
“اجلنود متكنوا من رصدها وتدميرها بقذيفة 
مضادة للدروع )آر بي جي(” قبل ان تصل 
ال��ى هدفها. وك��ان مقاتلو طالبان استولوا 
على عشرات من عربات الهامفي التي ميلكها 
اجليش االفغاني ف��ي خريف 2016 خالل 
املعارك التي ادت الى انشقاق او استسالم عدد 
كبير من اف��راد القوات احلكومية. ومنذ ذلك 
احلني شنت القوات االميركية غ��ارات جوية 
عديدة لتدمير هذه العربات التي تستخدمها 

احلركة باستمرار لتنفيذ عمليات انتحارية.
وبعيد ه��ذه العملية، ان��ف��ج��رت سيارة 
مفخخة امام سور مكاتب ادارة االمن الوطني 
)االستخبارات( في لشكر كاه عاصمة والية 
هلمند ما اسفر عن سقوط ثمانية جرحى كما 
قال الناطق باسم شرطة هلمند سالم افغان 

في اتصال هاتفي اجرته فرانس برس.
وشهدت افغانستان في نهاية يناير اربعة 
هجمات متتالية خ��الل اسبوع واح��د بينها 
ثالثة في كابول اسفرت عن سقوط اكثر من 

130 قتيال و250 جريحا.
ومنذ ذلك احلني يشهد احلي الدبلوماسي 
وال��ش��وارع التي تضم مباني رسمية حالة 
استنفار م��ع إق��ام��ة ح��واج��ز امنية واغ��الق 
محاور طرق ما يسبب اختناقات في حركة 
السير. ويرغم هذا الوضع سكان كابول على 
التخلي عن سياراتهم ويعزز املخاوف من 

وقوع اعتداءات وسط زحمة السير.

قوات األمن األفغانية في إحدى نقاط التفتيش العسكرية


