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ترامب يصعّد ضداليهود الدميوقراطيني: ال أحد خدم إسرائيل مثلي
عواصــم - وكاالت: رفض 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
التراجع عن تصريحاته التي 
أثارت موجة انتقادات وصلت 
حد وسمه بـ »معاداة السامية«، 
بعد اتهامه لليهود بـ »اخليانة 
العظمــى« فــي حــال صوتوا 

خلصومه الدميوقراطيني.
وزاد ترامــب مــن هجومه 
عليهم باعتبار أن أي تصويت 
لصالح مرشح دميوقراطي هو 

تصويت ضد إسرائيل.
وقال للصحافيني بينما كان 
يغادر البيت األبيض متوجها 
إلى والية كنتاكي: »أعتقد أنه 
إذا منحت صوتك لدميوقراطي 
فأنت خائن جدا جدا إلسرائيل 
اليهودي«. وأضاف  وللشعب 
ان »الدميوقراطيني بعيدون في 
الواقع جدا عن إسرائيل وال أفهم 
كيف ميكنهم أن يفعلوا ذلك«.
وفي رد غير مباشــر على 
اتهامه مبعاداة السامية، أضاف 
ترامب قائال: »ما من رئيس على 
اإلطالق قام بأي شيء يقترب 
ممــا قمت بــه إلســرائيل، من 
مرتفعــات اجلــوالن والقدس 
وإيــران وغيرها«، في إشــارة 
إلى اعترافــه بالقدس عاصمة 
إلسرائيل وبســيادة إسرائيل 
على هضبة اجلوالن السورية 
احملتلة وانسحابه من االتفاق 

النووي مع إيران.
أول  صــدور  ومنــذ 
الثالثاء املاضي،  التصريحات 
لم يتوقف هجوم شــخصيات 
من األميركيني اليهود علي هذا 

وسم »ملك اســرائيل«، بعدما 
عبر ترامب عن اعتزازه بوصفه 

»ملك اسرائيل«.
وكرس ثالثا من تغريداته 
لنقل تصريح ورد على لسان 
املعلق اإلذاعــي احملافظ واين 
آلن روت الذي قال إن »الرئيس 
ترامــب هــو أفضــل رئيــس 
بالنسبة لليهود وإلسرائيل في 
تاريخ البشرية )...( واليهود 
في إســرائيل يحبونه كما لو 

لوكالة فرانس برس إن الرئيس 
أألميركي »ما كان يجب أن يدلي« 
بهذه التصريحات، موضحا »ال 
أحب إقحام اليهود في مناقشات 

حول األحزاب السياسية«.
وأضاف: »لكن احلقيقة هي 
أن بعض اليهود وحتى الذين 
صوتوا مثلي للدميوقراطيني، 
احلــزب  مــن  أملهــم  خــاب 
الدميوقراطــي«، منتقــدا قادة 
هــذا احلزب لعدم حتركهم في 

كان ملك إسرائيل«.
مع ذلك ومبعزل عن اجلدل 
األخير، يقول العديد من يهود 
نيويــورك القريبــني تقليديا 
مــن احلــزب الدميوقراطــي، 
خصوصا بشأن ضرورة الدفاع 
عن املهاجرين، إنهم يشعرون 
باســتياء متزايد مــن مواقف 

بعض أعضاء هذا احلزب.
وقال بن مزراحي املتقاعد 
البالــغ مــن العمــر 8٠ عامــا، 

طويلة« عن مواقف أكثر تأييدا 
للفلسطينيني. ومع أنه مسجل 
بصفتــه ناخبــا دميوقراطيا، 
قال هذا اليهودي املتشــدد انه 
مســتعد لدعــم دونالد ترامب 
في االنتخابات الرئاسية التي 

ستجرى في نوفمبر ٢٠٢٠.
أمــا ســوزان بادفيلد وهي 
موظفة متقاعدة، فهي حازمة في 
تأييدها للدميوقراطيني. لكنها 
تعترف بأن اليهود »ال يشكلون 

مواجهــة مواقــف »قريبة من 
معاداة السامية« من قبل بعض 
أعضائه في إشارة على ما يبدو 
إلى النائبتني الدميوقراطيتني 
الصوماليــة األصل الهان عمر 
والفلســطينية األصل رشيدة 
طليب اللتني تعاديان إسرائيل.
أشــير  شــمويل  وقــال 
املســؤول عن البورصات في 
جامعــة بالتيمــور أن احلزب 
الدميوقراطي يعبر »منذ فترة 

كتلــة موحــدة« ومنقســمون 
بشأن ترامب مثل بقية البالد. 
وقالــت إن »كل اليهــود الذين 
أعرفهم ويصوتــون لترامب، 
يفعلــون ذلك بســبب )دفاعه 

عن( إسرائيل«.
وقال منتقدون إن تصريحات 
ترامب عكســت أفكارا منطية 
معادية للسامية تتهم اليهود 
األميركيــني بــازدواج الــوالء 

للواليات املتحدة وإسرائيل.

سيل من االنتقادات لتصريحاته »املعادية للسامية«

)رويترز( طائرة الرئاسة األولى على ارض مطار قاعدة اندروز بعد ان أعادت الرئيس دونالد ترامب  من كنتاكي 

املفهوم »للوالء« وتتهم الرئيس 
بتأجيج معاداة الســامية عبر 

استخدامه.
ويبلــغ عدد اليهود نحو 5 
ماليني شخص صوت 8٠% منهم 
للدميوقراطيــني في انتخابات 
منتصف الوالية في ٢٠١8 حسب 
معهد بيو الستطالعات الرأي.

وسجل سيل من االنتقادات 
على موقــع تويتر، أوال حتت 
وسم »ال والء لترامب«، ثم حتت 

»الپنتاغون« تلغي برنامجاً صاروخياً مبليار دوالر
واشنطن - وكاالت: أعلنت وزارة الدفاع 
إلغاء برنامج بقيمة  »الپنتاغون«  األميركية 
مليــار دوالر لتطويــر منظومة صواريخ 
باليســتية اعتراضية بســبب ما قالت انه 

مشاكل في التصميم.
وقالت الوزارة انها ستســعى إلى طرح 
عروض لنســخة جديدة من املنظومة التي 
تدعى »ريديزايند كيل فيكل« )آر كي في(. 

وكانت شركة بوينغ تقود البرنامج.
أبحاث  وصرح مايكل غريفني مسؤول 
وهندسة الدفاع ان »إنهاء البرنامج كان قرارا 
مسؤوال«. وأضاف أن »تطوير البرامج يواجه 
مشــاكل أحيانا. وبعد دراسة دقيقة، قررنا 
أن الطريــق الذي ننتهجه لن يكون مثمرا، 

ولذلك لن نكمله«.
وكان من املقــرر أن تعمــل املنظومة 
األرضية التي يعني اسمها »عربة القتل املعاد 
تصميمها«، بإطالق »عربة قاتلة« من صاروخ 

معترض للدفاع عــن الواليات املتحدة في 
مواجهة أي هجمات بصواريخ باليستية طويلة 
األمد. إال أن البرنامج عانى من انتكاســات 

على مدى سنوات.
وفي ديسمبر 2018 خلصت وكالة الدفاع 
الصاروخي في »الپنتاغون« إلى أن »مكونات 
حساســة معينة« لم تطابق متطلبات فنية، 
بحسب املتحدث باسم وزارة الدفاع الكولونيل 

روبرت كارفر.
وبعد 5 أشهر قرر غريفني تعليق العقد 

والتفكير في بدائل.
وخلصت »الپنتاغون« أخيرا إلى أن مشاكل 
التصميــم ال ميكن التغلب عليها أو أنه من 

املكلف جدا إصالحها، بحسب كارفر.
وأضافت: »سنســتفيد مــن األبحاث 
والتجارب التي أجريت قبل نهاية البرنامج في 
تطوير اجليل املقبل من الصواريخ املعترضة 

والذي سيشمل عربة القتل«.

إيران: ندرس املقترحات الفرنسية لـ »إنقاذ النووي«
عواصــم - وكاالت: قــال 
وزير اخلارجية اإليراني محمد 
جواد ظريف إن بالده لن تبدأ 
حربا في اخلليج لكنها ستدافع 

عن نفسها.
وأضــاف ظريف في كلمة 
ألقاهــا باملعهــد النرويجــي 
للشؤون الدولية في اوسلو 
امس »هل ستنشب حرب في 
اخلليــج؟ مبقدوري أن أقول 
لكــم أننا لن نبــدأ احلرب... 

لكننا سندافع عن أنفسنا«.
من جهة أخرى، قال ظريف 
إن طهران مستعدة للعمل على 
مقترحــات فرنســية إلنقاذ 
االتفاق النووي الدولي الذي 
وقعته إيران مع القوى العاملية 

عام ٢٠١5.
وتابــع: »هناك مقترحات 
علــى الطاولة مــن اجلانبني 
الفرنسي واإليراني وسنعمل 

على هذه املقترحات«.
وأعرب وزيــر اخلارجية 
اإليراني عن تطلعه »إلجراء 
محادثات جــادة مع الرئيس 
الفرنســي إميانويل ماكرون 
بشأن احتماالت املضي قدما«.
ومن املنتظــر أن يجتمع 
ظريف مــع الرئيس ماكرون 
ووزيــر خارجيته جان إيف 
لو دريان في باريس اليوم.

وكان الرئيس الفرنسي قد 
عرض أمس األول إما تخفيف 
العقوبات على إيران أو توفير 
»آلية تعويض لتمكني الشعب 
اإليراني من العيش بشــكل 
أفضل« في مقابل االمتثال التام 
لالتفاق الذي انســحبت منه 
الواليات املتحدة العام املاضي.

كما تطرق ظريف في كلمته 
بأوسلو إلى مسعى الواليات 
املتحدة لتشكيل مهمة أمنية 
بحرية في اخلليج، وقال: »من 
الواضــح أن هــدف الواليات 

وشارك الرئيس االيراني 
حسن روحاني في حفل الكشف 
عن منظومة الصواريخ ارض 
- جو املتنقلة، وأمر بإضافتها 
إلى شبكة الدفاع الصاروخي 

اإليرانية.
وقالــت وكالــة األنبــاء 
الرســمية »ارنا«  اإليرانيــة 
بــاور-373  »منظومــة  ان 
الصاروخية تناسب جغرافية 
إيران ويزيد مداها على ٢٠٠ 
كيلومتــر وتنافــس أنظمــة 
صواريخ روســية وأميركية 

مثل اس-3٠٠ وباتريوت«.
مــن جهته، قــال الرئيس 
روحانــي فــي تصريحــات 
متلفــزة عقــب الكشــف عن 

للدفــاع  وطنــي  مشــروع 
الصاروخي اجلوي حيث بدأ 

تصنيعها قبل عدة أعوام«.
وفي مارس ٢٠١6 نشــرت 
ايران نظام اس-3٠٠ بتأخير 
دام سنوات، بعد التوصل الى 
اتفاق بشأن برنامجها النووي 
مع الدول الكبــرى في العام 
الذي ســبق، مما سمح برفع 

العقوبات املفروضة عليها.
ويأتــي الكشــف عن هذه 
املنظومة الصاروخية وسط 
تصاعد التوترات مع واشنطن 
منذ انسحاب الرئيس األميركي 
دونالــد ترامب العام املاضي 
من االتفاق النــووي وإعادة 
فرضه العقوبات على إيران.

املنظومة في »يوم صناعات 
الدفاع الوطنية« انها »أفضل 
مــن اس-3٠٠ وقريبــة مــن 
اس-4٠٠«، وأظهــرت صور 
عرضها مكتب روحاني، النظام 
الصاروخي على ظهر شاحنات 

عسكرية في طهران.
انبــاء  وكالــة  ونقلــت 
)فارس( عــن وزيــر الدفاع 
االيراني العميد امير حامتي 
قوله في تصريح صحافي انه 
»ميكن استخدام هذه املنظومة 
الصاروخية ضد العديد من 
االهداف اجلوية وفي ارتفاعات 

عالية«.
هــذه  حامتــي  واعتبــر 
املنظومــة الصاروخية »أهم 

كشفت عن منظومة صاروخية محلية الصنع.. وأكدت أنها لن تبدأ  احلرب

)رويترز( منظومة صواريخ »باور 373« املطورة محليا      

املتحدة »مــن أن يكون لها« 
وجود بحري في اخلليج هو 
التصدي إليران، ال تنتظروا 
منا أن نبقى مكتوفي األيدي 
حينمــا يدخــل أحــد مياهنا 

ويهددنا«.
إلى ذلك، كشفت إيران امس 
عن منظومة صاروخية جديدة 
بعيدة املــدى محلية الصنع 
فيما تتصاعد اخلالفات بينها 

وبني واشنطن.
وبــدأت إيران فــي صنع 
منظومة »باور 373« )وتعني 
اإلميــان( بعد تعليق شــراء 
منظومة »اس-3٠٠« الروسية 
فــي ٢٠١٠ بســبب العقوبات 

الدولية.

ملشاهدة الڤيديو

»G7« أوروبا تعارض عودة روسيا إلى
عواصــم - وكاالت: أفاد 
مصــدر رفيــع فــي االحتاد 
األوروبي بأن االحتاد يعارض 
عودة روســيا إلى مجموعة 
 »G7« الدول الصناعية الكبرى
قبل إزالة األسباب التي أدت 

إلى إخراجها منها.
فــي  املصــدر،  وقــال 
تصريحــات خاصة أوردتها 
قناة »روســيا اليوم«، امس 
إن »دعوة روسيا للمشاركة 
في لقاءات مجموعة السبعة 
الكبار»G7« دون أي شروط 
ســتكون لها نتائج عكسية، 
وستمثل عالمة على ضعفنا«.
وأضــاف أن احلــوار مع 
موسكو ميكن إجراؤه داخل 
العشــرين، الفتا  مجموعــة 
إلــى أن مجموعــة الســبعة 
الكبار يجب أن تبقى »كندوة 
للدميوقراطيــات املتمســكة 

بالقيم املشتركة«.
متصــل،  وفــي ســياق 
اعتبرت املستشارة األملانية 
أجنيال ميركل ورئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون 
أنــه مــن الســابق ألوانه أن 
تعود روســيا إلى مجموعة 
الــدول الكبــار، فــي رفــض 
واضــح للفكرة التي طرحها 

خصوصا الرئيس األميركي 
دونالد ترامب.

وقالت ميركل خالل مؤمتر 
صحافي مشترك مع جونسون 
فــي برلــني امــس االول إن 
موسكو قامت بالفعل ببعض 
»اخلطوات البســيطة« على 
طريق تنفيذ اتفاقيات مينسك 
للسالم في شــرق أوكرانيا، 
أنــه »إذا أحرزنــا  معتبــرة 
تقدما حقيقيا في هذا املجال 
فسيكون لدينا وضع جديد«.
غير أن ميركل استدركت 
بالقول »نحن لم نتقدم بعد 

مبا فيه الكفاية«. 
من جانبه، قال جونسون 
»أوافق املستشارة رأيها متاما 
جلهة أن الوضع الذي يسمح 
بعودة روسيا إلى مجموعة 

السبع لم يتحقق بعد«.
ولفــت رئيــس الــوزراء 
البريطاني إلى »االستفزازات 
التي تقوم بها روسيا، ليس 
فقــط فــي أوكرانيــا، بل في 
أماكن أخرى كثيرة«، مذكرا 
بـ»اســتخدامها  باخلصوص 
أسلحة كيميائية على األراضي 

البريطانية«،.
من جهته، أعلن الرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون في 

تصريح أدلى به في اإلليزيه 
أنــه »من املهــم، فــي نهاية 
املطــاف، أن تنضم روســيا 
مجددا إلى مجموعة الثماني«.
وأضاف أن »الطالق وقع 
وقت غزو أوكرانيا. إن الشرط 
املسبق الذي ال بد منه« للقبول 
بعودة موسكو إلى املجموعة 
هو »أن يتم إيجاد حل بشأن 
أوكرانيا على أساس اتفاقيات 

مينسك«.
وأوضح الرئيس الفرنسي 
املؤيــد للحوار مع موســكو 
أن »القــول إن على روســيا 
أن تعود بدون قيد أو شرط 
إلى الطاولة غدا يعني إعالن 

ضعف مجموعة السبع«. 

برلني ولندن: »أمر سابق ألوانه«.. وباريس: ستعود »في نهاية املطاف«

ماكرون جلونسون: ميكن التوصل
لـ »بريكست« منظم خالل 30 يوماً بشرط

عواصم - وكاالت: قال الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون ان مستقبل اململكة املتحدة 
ال ميكــن أن يكون إال فــي أوروبا، مؤكدا أنه 
ميكــن التوصل إلى حل »خالل ثالثني يوما« 
حول مسألة احلدود اإليرلندية من أجل تأمني 
خروج منظم لبريطانيا من االحتاد األوروبي 

»بريكست«.
وقال ماكرون خالل استقباله رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســون في االليزيه 
امس »في إطار ما مت التفاوض حوله، هناك 

عمل يجب إجنازه«.
وأضاف »انني مثل املستشــارة األملانية 
أجنيال ميركل واثق مــن أن الذكاء اجلماعي 
وإرادتنــا فــي البناء يجــب أن يســمحا لنا 

بالتوصل إلى أمر ذكي خالل ثالثني يوما إذا 
كانت هناك إرادة طيبة من الطرفني، وهذا ما 

أريد اإلميان به«.
وقبيــل لقائه رئيس الوزراء البريطاني، 
أكد الرئيس الفرنسي أن »معاودة التفاوض 
بالشروط التي اقترحها البريطانيون ليست 
خيارا مطروحا، مبديــا رغبته في أن تكون 
احملادثات مع لندن حول بريكست على أكبر 

قدر ممكن من »الود واألخوة«.
واعتبــر ماكــرون أنه في حــال حصول 
بريكست »حاد« من دون اتفاق فسوف تكون 
هذه مسؤولية احلكومة البريطانية التي التزال 
لديها حتى اللحظة األخيرة إمكانية ســحب 
املادة 5٠ التي بدأت مبوجبها آلية االنسحاب.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

 »غزة كشمير« تتحدى الهند وتدعو إلى »التحرير«
عواصم - وكاالت: أغلق حي »سورا« في ضواحي 
سريناغار كبرى مدن كشمير، نفسه أمام قوات األمن 
في حتد لقرار الهند املثير للجدل بإلغاء احلكم الذاتي 
للشطر الهندي من كشمير ذات الغالبية املسلمة في 
اخلامس من اغســطس اجلاري. وأقام سكان احلي 
الذين يســمونه »غزة كشمير« حواجز من الصفيح 
وألواح اخلشب وخزانات الوقود وأعمدة خرسانية. 
كما حفروا خنادق وحفرا في الشوارع للحيلولة دون 
دخول قوت األمن إلى حيهم وسط احتجاجات يومية 
ضد الهند، وبثوا شعارات حماسية تدعو إلى »التحرير«.

وقال مفيد وهو من سكان احلي وتطوع حلراسته 
ليال لوكالة فرانس برس »ال ميكنهم الدخول إلى سورا 

إال على جثثنا. لن نعطي الهند شبرا من األرض«.
وأضاف »مثلما تقاوم غزة إسرائيل، سنقاتل من 

أجل وطننا بكل قوتنا«. وحتيط قوات األمن من ثالث 
جهات بحي ســورا املكتظ بالسكان ويضم أكثر من 
ألفي منزل والواقع على ضفاف بحيرة. وبات املسجد 
الشهير جناب صائب نقطة جتمع آلالف احملتجني في 
احلي.  وكل ليلة، يســير السكان عبر ممرات احلي 
الضيقة حاملني الكشافات بجوار كتابات على اجلدران 
تقول »احلرية لكشمير« وأخرى تطالب الهند بالتراجع 
عن قرارها. ويتناقل السكان احملليون الرسائل سريعا 
إذا رصدوا أي حركة للشرطة على الطريق السريع 
الرئيسي خارج سورا. وحاولت الشرطة التي نشرت 
طائرات مسيرة وطائرات مروحية، الدخول إلى سورا 
ثالث مرات على األقل ولكن مت صدهم من قبل شباب 
رشقوا عناصرها باحلجارة، وبعضهم مسلح بالفئوس 
واحلراب.  ومع علمهم بأساليب الشرطة في تفريق 

االحتجاجات، يستخدم احملتجون املياه املاحلة لغسل 
وجوههم بعد إطالق الشــرطة الغاز املسيل للدموع 
وقنابل الفلفل احلار كما يرتــدون خوذا ونظارات 
حلماية أنفسهم من طلقات اخلرطوش. وحي سورا 
هو مسقط رأس رئيس وزراء كشمير السابق الشيخ 
محمد عبداهلل، الذي وافق على االنضمام إلى الهند 

كوالية تتمتع بحكم ذاتي.
وأدار حزبه املؤمتر الوطني، الذي حاول احلصول 

على مزيد من احلكم الذاتي 
حتت حكم الهند، املنطقة منذ 
أكثر من ثالثة عقود، وشغل 
ابنه فاروق عبداهلل وحفيده 
عمر عبداهلل منصب رئيس 

ملشاهدة الڤيديوالوزراء.


