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احلكومة الفرنسية :سنغير موقفنا إزاء ضريبة الثروة

ترامب يسخر من احتجاجات فرنسا :توصلوا إلى ما قلته منذ عامني
سخر الرئيس األمريكي دونالد ترامب من جديد على
تويتر من الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون مستغال
متاعبه بسبب االحتجاجات العنيفة على الرسوم اإلضافية
التي كان يسعى لفرضها على الوقود.
وكتب ترامب في تغريدة في وق��ت متأخر اول امس
ال��ث�لاث��اء ”أنا سعيد ألن ص��دي��ق��ي إمي��ان��وي��ل م��اك��رون
واحملتجني في باريس توصلوا للنتيجة التي توصلت إليها
منذ عامني“.
وأضاف مشيرا إلى االتفاق العاملي املعني بالبيئة والذي
متت صياغته في باريس في أواخ��ر عام ” 2015اتفاقية
باريس معيبة بشكل أساسي ألنها ترفع أسعار الطاقة في
الدول التي تتسم باملسؤولية في حني تتستر على البعض
من أكثر الدول املسببة للتلوث“.
وق��رر رئيس ال���وزراء الفرنسي إدوار فيليب الثالثاء
تعليق الزيادة املزمعة للرسوم على الوقود ملدة ستة أشهر
على األقل بعد أسابيع من االحتجاجات التي شهدت أحيانا
أعمال عنف فيما ميثل أول تراجع كبير من إدارة ماكرون
التي وصلت للسلطة منذ  18شهرا.
وقال املتحدث باسم احلكومة الفرنسية بنجامني جريفو
إن احلكومة قد تغير موقفها من ضريبة الثروة ،في وقت
تتصاعد فيه االحتجاجات على سياسات الرئيس إميانويل
ماكرون.
وغيرت احلكومة بعض معايير ضريبة الثروة ،فجعلتها
تقتصر على صفقات املمتلكات الفاخرة واألصول العقارية.
لكن ه��ذه اخلطوة أدت إل��ى انتقادات وصفت ماكرون
بأنه “رئيس األغنياء” ،ألنها خففت من عبء الضريبة على
الكثير من األثرياء في فرنسا.
وق��ال جريفو ام��س األرب��ع��اء ،لراديو “آر.تي.إل” ،إن
احلكومة قد تعيد النظر في هذه االقتراحات إذا شعرت بأن
اخلطوة ال جتدي نفعا ً.
وأض��اف “إذا تبني أن اإلج��راء ال��ذي اتخذناه ال يجدي
نفعاً ،وإذا لم تسر األم��ور على ما يرام فإننا لسنا حمقى،
بوسعنا تغييره”.
وقرر رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب ،هذا األسبوع،
تعليق رفع أسعار الوقود لـ 6أشهر على األقل ،استجابة
الحتجاجات بدأت قبل أسابيع وشابها العنف أحياناً ،مما
يعد أول تراجع كبير عن السياسات منذ تولي ماكرون
الرئاسة قبل  18شهرا ً.

احملتجون في باريس

مقتل  10في اشتباك بني طالبان
واألمن األفغاني
أعلن مسؤول أفغاني ،امس األربعاء،
مقتل  4أش��خ��اص ،بينهم ش��رط��ي ،و6
مسلحني ،ف��ي اشتباك ب�ين ق��وات األم��ن
ومسلحني م��ن ح��رك��ة ط��ال��ب��ان ،بوالية
هيرات غربي البالد.
وق��ال عبد األح��د ول��ي زاده ،املتحدث
ب��اس��م ال��ش��رط��ة احمل��ل��ي��ة ،ف��ي تصريح
صحفي ،إن االشتباك وقع في وقت متأخر
الثالثاء ،إث��ر هجوم لطالبان استهدف
نفطة تفتيش أمنية بالوالية.
وأض��اف أن شرطيًا وثالثة مدنيني،
ب��اإلض��اف��ة إل���ى  6مسلحني ق��ت��ل��وا في
االشتباك.

ولم يصدر تعقيب ف��وري من طالبان
حول الهجوم.
وتسيطر طالبان على نحو فعال على
نصف البالد تقريبًا وتنفذ هجمات يومية
تستهدف بشكل أس��اس��ي ق���وات األم��ن،
حسب أسوشييتد برس.
م��ن جانب آخ��ر ،اختطف مجهولون،
مدير قناة تلفزيونية محلية ،بوالية
ننغرهار شرقي أفغانستان.
وق��ال عبد الله خوجياني ،املتحدث
باسم حاكم ننغرهار إن املهندس زيلميا
مدير إحدى القنوات التلفزيونية اختطف،
مساء الثالثاء ،فيما مت قتل سائقه.

باكستان تقرر إغالق مكاتب
 18منظمة غير حكومية
أعربت الواليات املتحدة اول امس الثالثاء
عن أسفها لطلب احلكومة الباكستانية من
 18منظمة غير حكومية إغ�لاق مكاتبها
وإنهاء عملياتها في البالد .وقالت وزارة
اخل��ارج��ي��ة االمريكية ف��ي ب��ي��ان “نشجع
باكستان على االنخراط مع جميع الشركاء
الدوليني الذي يشاركونها التزامها مبستقبل

مشرق لباكستان”.
واضافت ال��وزارة “ان الواليات املتحدة
تعترف ب��ال��دور احل��ي��وي ال���ذي ت��ق��وم به
املنظمات غير احلكومية ف��ي باكستان
باملشاركة مع املؤسسات الباكستانية في
قضايا تتراوح بني االستجابة للكوارث الى
التنمية االنسانية واالقتصادية .

ماي تواجه معارضة شديدة مع بدء مناقشات
البرملان خلطة اخلروج من االحتاد األوروبي
واجهت رئيسة ال��وزراء البريطانية
تيريزا م��اي معارضة شديدة مع بدء
م��ن��اق��ش��ات مجلس ال��ع��م��وم خلطتها
للخروج من االحت��اد األوروب���ي ،وهي
املناقشات التي متتد على مدى خمسة
أي���ام وق��د حت��دد مستقبل االنسحاب
ومصير حكومتها.
وت��ري��د م��اي موافقة ال��ب��رمل��ان على
اخلطة التي أبرمتها من أجل اإلبقاء على
عالقات وثيقة مع االحت��اد األوروب��ي
بعد االنسحاب املزمع في م��ارس آذار
املقبل ،لكن املعارضة التي تواجهها
شديدة سواء من مؤيدي االنسحاب أو
من معارضيه.
وف���ي أول أي���ام امل��ن��اق��ش��ات ،التي
ستنتهي بإجراء اقتراع رئيسي في 11
ديسمبر كانون األول اجل���اري ،جرى
اتهام حكومة ماي بتجاهل البرملان لكن
مجموعة من أعضاء مجلس العموم عن
حزب احملافظني ال��ذي تتزعمه جنحوا
في إقرار مزيد من الصالحيات للمجلس
في حالة جاء التصويت برفض خطتها.
وق��ال��ت م��اي للبرملان ”نحتاج إلى
خروج من االحتاد يحترم قرار الشعب
البريطاني“.

وأض��اف��ت أن��ه إذا ل��م ي��دع��م أعضاء
مجلس العموم هذه اخلطة فبوسعهم
ف��ت��ح ال��ب��اب خل���روج بريطانيا دون
إج��راءات لتيسير املرحلة االنتقالية أو
احتمال عدم إمتام اخلروج .وقال حزب
العمال إن على ماي احلصول على اتفاق
أفضل أو التنحي وترك احلكم للحزب
املعارض.
وق��ال جيرميي كوربني زعيم حزب
العمال أم��ام ال��ب��رمل��ان ”ال نعلم حتى
اآلن كيف ستكون عالقتنا مع أوروب��ا
على األمد البعيد وهذا هو السبب الذي
يجعل ع��ددا كبيرا للغاية من أعضاء
البرملان غير مستعد للتصويت لصالح
هذه اخلطة“ .وقال سام جاياما عضو
املجلس املنتمي حلزب احملافظني ”من
اخل��ط��أ ...أن ت��ق��ول إم��ا خطة رئيسة
ال��وزراء وإم��ا الفوضى ...يتعني علينا
النظر في كل اخليارات دون أن ننغلق
وراء خطوطنا احلمراء“.
وإذا حققت ماي النجاح في اقتراع
احلادي عشر من ديسمبر كانون األول
فإن خروج بريطانيا من االحتاد سيتم
في  29مارس آذار وفقا للشروط التي
تفاوضت عليها ماي مع بروكسل .وإذا

قائد اجليش األوكراني :التهديد الروسي
هو األعلى منذ 2014
ق���ال ق��ائ��د ال���ق���وات املسلحة
األوك���ران���ي���ة إن روس���ي���ا ت��ع��زز
قواتها قرب احل��دود مع أوكرانيا
منذ أغسطس ومت��ث��ل اآلن أكبر
تهديد عسكري ل��ب�لاده منذ عام
 2014ال��ذي ضمت فيه موسكو
شبه جزيرة القرم .وأشار اجلنرال
فيكتور موجينكو في مقابلة مع
روي��ت��رز اول ام��س الثالثاء إلى
صور التقطتها األقمار الصناعية
ق��ال إنها توضح وج��ود دبابات
روس��ي��ة م��ن ط���راز (تي-62إم)
متمركزة على بعد  18كيلومترا من
احلدود األوكرانية.
وقال إن العدد زاد عن املثلني من
 93آلية إلى  250خالل أسبوعني
اعتبارا من منتصف سبتمبر أيلول
وحتى األول من أكتوبر تشرين
األول.
وميثل ذل��ك في رأي موجينكو
دليال على تعزيز منسق للقوات
الروسية قبل  25نوفمبر تشرين
ال��ث��ان��ي ع��ن��دم��ا أط��ل��ق��ت روس��ي��ا
ال��ن��ار على ث�لاث سفن أوكرانية
واحتجزتها في مضيق كيرتش في
إجراء تخشى القيادة في كييف أن
يكون متهيدا لغزو شامل.
وت��ب��ادل��ت أوك��ران��ي��ا وروس��ي��ا
االتهامات في تلك الواقعة.
ووصف املتحدث باسم الكرملني
يوم االثنني اتهام روسيا بالرغبة
في السيطرة بالقوة على املوانئ

لم يُكتب خلطتها النجاح فإن ماي رمبا
تدعو لتصويت ث��ان بشأنها لكن هذا
اإلخفاق سيزيد من فرص اخلروج ”دون
اتفاق“ وهو ما قد يضر بشدة باقتصاد
بريطانيا وشركائها ويضع ماي حتت
ض��غ��وط ق��وي��ة ل�لاس��ت��ق��ال��ة .وق��ام��ت
م��اي ( 62عاما) بجولة في بريطانيا
وتعرضت النتقادات الذع��ة على مدى
ساعات في البرملان ودع��ت أعضاء به
لالجتماع معها في مقر احلكومة في
داون��ن��ج ستريت في محاولة للتغلب
على منتقديها الكثيرين.
غير أن خطتها وحدت املنتقدين من
مختلف األط��ي��اف السياسية إذ قال
املشككون ف��ي االحت���اد األوروب����ي إن
اخلطة ستجعل بريطانيا بلدا تابعا في
حني قال املؤيدون لالحتاد إنه سيكون
على بريطانيا االل��ت��زام بقواعده دون
احلصول على مزايا العضوية.
ووص���ف ب��وري��س ج��ون��س��ون وهو
أحد املؤيدين بشدة للخروج من االحتاد
هذا االتفاق بأنه ”امتهان“ لبريطانيا
وق��ال إن االتفاق استخف باالستفتاء
الذي وافق مبوجبه البريطانيون على
اخلروج من االحتاد.

روسيا :أميركا لم تقدم دليال على
انتهاكها معاهدة القوى النووية
قالت وزارة الشؤون اخلارجية الروسية امس األربعاء إن
الواليات املتحدة لم تقدم دليال حتى اآلن على أن موسكو تنتهك
معاهدة القوى النووية املتوسطة املدى لكنها قالت إنها مستعدة
ملواصلة بحث األمر مع واشنطن.
وأمهلت الواليات املتحدة روسيا  60يوما يوم الثالثاء إلثبات
براءتها بخصوص ما تصفه واشنطن بأنه انتهاك للمعاهدة
املبرمة ع��ام  1987قائلة إنها ستضطر لبدء عملية انسحاب
تستمر ستة أشهر إذا لم يطرأ أي تغيير.
وقالت ماريا زاخاروفا املتحدثة باسم اخلارجية الروسية في
إفادة صحفية إن السفارة األمريكية في موسكو سلمت روسيا
مذكرة مساء الثالثاء تقول فيها إن واشنطن ستنسحب من
املعاهدة ما لم تبدأ موسكو االلتزام بها.

القبض على العشرات في عملية
أوروبية تستهدف اجلرمية املنظمة
روسيا وأوكرانيا تتبادالن االتهامات

األوكرانية باألمر «املنافي للعقل».
وقال موجينكو إن عدد القوات
الروسية هو ”األعلى“ منذ عام
 2014عندما ضمت موسكو شبه
جزيرة القرم ثم نشرت قوات في
شرق أوكرانيا.
وأض���اف ”أمامنا معتد ليس
لديه حدود قانونية أو أخالقية أو
غير ذل��ك ...من الصعب جدا توقع
متى يفكر في البدء في إج��راءات
عسكرية ضد أوكرانيا.

”كانت ه��ذه (واق��ع��ة مضيق
كيرتش) تصرفا عدوانيا من قوات
نظامية“.
ولم ترد وزارة الدفاع الروسية
عن طلب للتعليق.
وق���ال موجينكو إن أوكرانيا
نشرت املزيد من ال��ق��وات البرية
واجلوية في املنطقة ردا على ذلك
وعززت التدريبات العسكرية في
أنحاء البالد إال أنه رفض ذكر أي
شيء على وجه التحديد.

وأض���اف أن أوك��ران��ي��ا تتوقع
االنتهاء من بناء قاعدة عسكرية
على بحر آزوف ،جرى التخطيط
إلقامتها لها قبل االشتباك البحري،
بحلول العام املقبل.
وت��اب��ع أن أوك��ران��ي��ا تتوقع
أيضا املساعدة من احللفاء خاصة
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة للحصول
على م��ع��دات مب��ا ف��ي ذل��ك معدات
استطالع جوي وبحري وقوارب
وأسلحة للقوات البرية.

ق��ال مسؤولون إن��ه مت القبض على العشرات في إيطاليا
وهولندا وأملانيا وبلجيكا وأمريكا اجلنوبية امس األربعاء في
عملية استهدفت أعضاء في عصابة ندراجنيتا إحدى عصابات
اجلرمية املنظمة في إيطاليا.
وق��ال��ت الشرطة اإليطالية ويوروجست(،)Eurojust
الوكالة األوروبية املشرفة على التعاون القضائي في التحقيقات
اجلنائية ،إن الشبهات تشير إلى أن املعتقلني كانوا يعملون في
تهريب الكوكايني وإنهم ضالعون في غسل أموال ورشا وأعمال
عنف .وقالت يوروجست إن الشرطة ”تنفذ حاليا اعتقاالت
وضبطيات“ لكنها لم تقدم أي أعداد .وذكرت الشرطة اإليطالية
في بيانها أنه مت القبض على  90شخصا .وقال البيان اإليطالي
أيضا إن اعتقاالت جرت في أمريكا اجلنوبية.
واستهدفت العملية ”أسر ندراجنيتا املتمركزة في مدينة
لوكري بإقليم كاالبريا في جنوب إيطاليا حيث معقل العصابة
العاملية.

الشرطة اإليطالية تلقي القبض
على من يشتبه بأنه الزعيم
اجلديد للمافيا في صقلية
ألقت الشرطة اإليطالية القبض على من يشتبه بأنه الزعيم اجلديد
للمافيا في صقلية وعلى  45آخرين يشتبه بأنهم أف��راد في العصابة،
لتوجه ضربة كبيرة للعصابة التي حتاول إعادة البناء بعد سنوات من
االنتكاسات.
وجرى اختيار ستيمو مينيو ،وهو جواهرجي عمره  80عاما صدر ضده
حكم في السابق الرتباطه باملافيا ،لزعامة عصابة كوزا نوسترا اإلجرامية
في اجتماع سري لعائالت العصابة في باليرمو عاصمة صقلية في مايو
أيار املاضي .وكان ذلك أول اجتماع للعائالت القوية في باليرمو منذ إلقاء
القبض على زعيمهم السابق سلفاتوري ”توتو“ ريينا في عام 1993
وإدانته بإصدار أوامر بارتكاب عشرات من جرائم القتل.
وتوفي ريينا العام املاضي في السجن حيث كان يقضي  26عقوبة
بالسجن مدى احلياة .وأجرت وسائل اإلعالم اإليطالية منذ فترة طويلة
تكهنات بشأن من سيخلفه ،لكن املدعني قالوا أمس الثالثاء إن عصابات
باليرمو انتظرت إلى ما بعد وفاته الختيار خليفة له.
وقال فرانشيسكو لو فوي رئيس االدع��اء للصحفيني ”“هناك عودة
للقواعد القدمية لعصابة كوزا نوسترا“ .وأضاف ”ناقشوا خالل االجتماع
(في مايو) ...ضرورة إعادة تأسيس القواعد التي أهدرت“.
وتقلصت العصابة التي كانت األقوى في صقلية وكانت أشهر عصابة
في العالم في العقدين املاضيني مع سجن الكثير من زعمائها.
وعرضت وسائل إعالم إيطالية صورا ملينيو ذي الشعر األبيض والذي
يضع نظارات طبية بينما كانت الشرطة تقتاده ويداه املكبلتان مخفيتان
حتت معطف .وكتب لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء اإليطالي على
إنستجرام بعد موجة املداهمات التي وقعت قبل الفجر ”لم يعد هناك مكان
ملثل هذه احلثالة في إيطاليا“.

حتييد  4إرهابيني في غارة
للجيش التركي على شمالي بغداد
أعلن اجليش التركي حتييد  4إرهابيني في غارة جوية ضد منظمة “بي
كا كا” شمالي العراق.
جاء ذلك في بيان نشرته اجليش التركي ،امس األربعاء ،عبر حسابه
في موقع “تويتر”.
وقال اجليش التركي إن قواته اجلوية شنّت غارة ضد إرهابيني جرى
رصد حتركاتهم في شمالي العراق.
وأوض��ح أن الغارة أسفرت عن حتييد  4إرهابيني كانوا يستعدون
الستهداف وحدات عسكرية تركية في املنطقة.
ودأبت قوات األمن واجليش التركي على استهداف مواقع “بي كا كا”
ومالحقة عناصرها داخل البالد وشمالي العراق.
ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم االنفصالي داخل
تركيا بني احلني واآلخر ،مستهدفة املدنيني وعناصر األمن واجليش.

املخابرات الكندية :التهديدات
اإللكترونية أخطر علينا من اإلرهاب
قال رئيس املخابرات الكندية إن التدخالت اخلارجية كالتهديدات
اإللكترونية والتجسس متثل حتديات استراتيجية أكبر أمام بالده مقارنة
باإلرهاب.
وأضاف ديفيد فينيو رئيس جهاز املخابرات الكندي في خطاب علني
ن��ادر ”ميكن أن يكون ألنشطة ال��دول املعادية تأثير مدمر على أنظمتنا
ومؤسساتنا الدميقراطية“.
وأشار فينيو إلى أن حجم وسرعة ونطاق وتأثير التدخالت اخلارجية
زاد نتيجة لإلنترنت ومنصات التواصل االجتماعي والوسائل اإللكترونية
األرخص واملتاحة بشكل أكبر.
وأضاف في كلمته مبدينة تورونتو اول امس الثالثاء ”احتل اإلرهاب
ألسباب مفهومة جزءا كبيرا من اهتمامنا اجلمعي لقرابة عشرين سنة.
”لكن تهديدات أخرى لألمن القومي كالتدخل اخلارجي والتهديدات
اإللكترونية والتجسس متثل حتديات استراتيجية أكبر وينبغي أيضا
التعامل معها“.
وقال إن أجهزة املخابرات في دول معادية جتمع معلومات سياسية
واقتصادية وجتارية وعسكرية في كندا.

