
قال اإلليزيه إن الرئيسني إميانويل ماكرون 
ودونالد ترامب بحثا خالل لقاء بينهما مساء 
اإلثنني في نيويورك، عن نقاط اتفاق في القضايا 

اخلالفية بني فرنسا والواليات املتحدة.
وأوض��ح املصدر نفسه أن ماكرون وترامب 
ناقشا على هامش اجتماعات اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة وحلوالى ساعة القضايا الدولية 
الكبرى مبا فيها سوريا وإيران، وكذلك اخلالفات 

التجارية.
وص��رح ت��رام��ب ف��ي ب��داي��ة االج��ت��م��اع ال��ذي 
عقد في أحد فنادق مانهاتن الكبرى »أجرينا 
م��ح��ادث��ات )ث��ن��ائ��ي��ة( ج��ي��دة ج���دا، ف��ي بعض 
األحيان أقل من ذلك، لكنها كانت جيدة بنسبة 

99 باملئة«.
وتصافح الرجالن بحضور نائب الرئيس 
األميركي مايك بنس ووزيري خارجية بلديهما، 
مرتني أم��ام الكاميرات، لكن ليس باحلماس 

نفسه الذي كان واضحا في لقاءاتهما السابقة.
وقال ماكرون »نحن هنا للتوصل إلى نتائج«، 
م��ع��ددا القضايا األمنية املشتركة ومكافحة 

اإلرهاب وكذلك الشرق األوسط.
وذك��ر البيت األبيض أن رئيسي الدولتني 
»أكدا مجددا التزامهما التنسيق بشكل وثيق في 

امللفات الكبرى«.
وقالت مصادر في محيط الرئيس الفرنسي 
»ه��ن��اك اخ��ت��الف ف��ي وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر« بني 
واشنطن وباريس حول بعض القضايا »لكنها 
تتعلق باملعاجلة واألسلوب أكثر مما ترتبط 

باألهداف«. 
وأكدت هذه املصادر أنه »ليست هناك قضية 
جديدة تسبب مواجهة« باملقارنة مع العام 

املاضي.
م��ن جهة أخ���رى، عبر ت��رام��ب ع��ن اهتمامه 
بزيارة فرنسا إلحياء ذكرى مرور مئة عام على 
انتهاء احلرب العاملية األول��ى في 11 نوفمبر. 
وقد يشارك في هذه املناسبة، مبنتدى السالم 
ال��ذي دع��ت إليه باريس حوالى مئة من قادة 

العالم.
وسيلقي كل من ماكرون وترامب الثالثاء 
خطابا في اجلمعية العامة لألمم املتحدة التي 
يحضرها ه��ذا العام رؤس��اء دول وحكومات 

130 بلدا.
وقال االليزيه إن خطاب الرئيس الفرنسي 
سيتركز على التفاوت الذي يشكل أحد األسباب 
العميقة ل��الن��ق��س��ام��ات ف��ي ال��ع��ال��م، وأزم���ة 

التعددية.
الرئيس األميركي ترامب والرئيس الفرنسي ماكرون خالل لقائهما في نيويورك

إيران: هجوم األهواز عمل قام به »انفصاليون تكفيريون«
أعلنت وزارة االس��ت��خ��ب��ارات اإلي��ران��ي��ة ف��ي بيان على 
االنترنت الثالثاء أن الهجوم الذي أوقع 24 قتيال في األهواز 
بجنوب غرب إيران، نفذته مجموعة مرتبطة ب«انفصاليني 

تكفيريني«.
وقالت الوزارة إنه »بعد عمليات استخباراتية جرت في 
الدقائق األولى« بعد االعتداء »مت التعرف على خمسة أعضاء 
من مجموعة إرهابية مرتبطة بجماعات انفصالية تكفيرية 

تدعمها دول عربية رجعية«.
وأض��اف البيان أن��ه »مت العثور على مخبأ اإلرهابيني 
وتوقيف 22 شخصا متورطني )في الهجوم(«، موضحا أن 
»متفجرات ومعدات عسكرية وأجهزة اتصاالت عثر عليها 

ومتت مصادرتها في هذا املخبأ«.
وأكدت الوزارة أيضا أن »املدبرين والداعمني األجانب لهذا 
العمل اإلرهابي مت التعرف عليهم أيضا«، مشيرة إلى أنها 

»ستعطي مزيدا من املعلومات في الوقت املناسب«.
وكان مسلحون هاجموا عرضا عسكريا أقيم في األهواز 
السبت ف��ي ذك��رى احل��رب االي��ران��ي��ة العراقية )1980-

.)1988
وعقب الهجوم اتهمت إي��ران مجموعة من االنفصاليني 
العرب إضافة إلى دول خليجية والواليات املتحدة وإسرائيل 

بالوقوف خلف الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة اإلسالمية.

سكان ينظرون إلى النار على التالل في منطقة توسكانا اإليطالية

البرملان السويدي يقيل رئيس 
احلكومة في تصويت حلجب الثقة

البنتاغون يعدل التكتيكات العسكرية في 
أفغانستان ملواجهة هجمات طالبان

أعلن وزير الدفاع األميركي جيم 
ماتيس اإلثنني أن اجليش األميركي 
يقوم بتعديل تكتيكاته العسكرية في 
أفغانستان حيث تتواصل هجمات 
طالبان متسببة بخسائر بشرية 

فادحة في صفوف القوات احمللية.
وت��وق��ع هجمات ط��ال��ب��ان مئات 
القتلى من عناصر اجليش والشرطة 
كل شهر. وقالت صحيفة نيويورك 
تاميز إن األع���داد الكبيرة للقتلى 
جتعل من الصعب جتنيد عناصر 

جدد.
وق���ال ماتيس للصحافيني في 
ال��ب��ن��ت��اغ��ون »ح��ت��ى االن ت��ك��ب��دوا 
خسائر بشرية فادحة مقارنة بالعام 
املاضي«. وأض��اف »لكنهم واصلوا 
القتال ونقوم بتعديل التكتيكات. 
سنستقدم مزيدا من الدعم إلى مناطق 
معينة« راف��ض��ا اإلدالء بتفاصيل 

أخرى.
ويقول احملللون إنه فيما يتعلق 
بأعمال العنف بشكل عام -- والتي 

تؤثر على اجلنود واملواطنني على 
حد س��واء -- فإن النزاع األفغاني 
ميكن أن يتخطى احلرب في سوريا 
من حيث أعداد القتلى في العالم هذا 

العام، بحسب احملللني.
وتشير هذه التوقعات املتشائمة 
إلى أن استراتيجية الرئيس دونالد 
ترامب بشأن أفغانستان والتي كثر 
الكالم عنها  -- مثل استراتيجيات 
أس��الف��ه -- ل��م تنجح ف��ي إح��داث 

تغيير يذكر على أرض املعارك.

الرئيس الفنزويلي يتهم دبلوماسيني من أميركا
 الالتينية بدعم االعتداء ضده

أكد الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو االثنني أنه 
ميتلك »عناصر أدلة« على دعم قدمه دبلوماسيون من 
تشيلي وكولومبيا واملكسيك إلى املسؤولني عن االعتداء 
ال��ذي يؤكد أنه كان يستهدفه في الرابع من أغسطس 

املاضي.
وقال مادورو عبر اإلذاعة والتلفزيون »اليوم لدينا 
عناصر أدل��ة على مشاركة دبلوماسيني من تشيلي 
وكولومبيا واملكسيك في حماية هذه الكيانات التي نفذت 

العمل اإلرهابي«.
وأض���اف »إن��ن��ي مستعد ألن تشكل جلنة مستقلة 
ولتقدمي كل عناصر األدلة املتوفرة لدينا والشهادات عن 
مشاركة وتواطؤ عناصر دبلوماسيني من احلكومات 

اليمينية في تشيلي وكولومبيا واملكسيك«، موضحا 
أن��ه سيقدم »الطلب )ف��ي ه��ذا الشأن( أم��ام نظام األمم 

املتحدة«.
ونفت حكومات الدول الثالث أي عالقة مع ما حدث في 
الرابع من أغسطس، بعد نشر وزير االتصال الفنزويلي 
خ��ورخ��ي رودري��غ��ي��ز السبت امل��اض��ي تسجيل فيديو 
يظهر فيه رجل يدعى هنريبيرث ريفاس وهو يؤكد أن 

دبلوماسيني من الدول الثالث قاموا مبساعدته.
وبث م��ادورو تسجيل فيديو آخر تقول فيه أنخيال 
إيكسبوزيتو املوقوفة ألنها أخفت هنريبيرث ريفاس 
في منزلها، إن منظمي الهجوم تلقوا دعما من جواسيس 

كولومبيني.

واستدعت مكسيكو سفيرة فنزويال في املكسيك ماريا 
لورديس أوربانيخا إلبالغها بأن االتهامات املوجهة إلى 

املكسيك »ال أساس لها«.
وامل��ك��س��ي��ك ه��ي واح����دة م��ن 14 دول���ة أع��ض��اء في 
»مجموعة ليما« التي شكلت في 2017 بهدف البحث 
عن حلول لألزمة االقتصادية والسياسية العميقة التي 

تهز فنزويال.
وك��ان م���ادورو اتهم الرئيس  الكولومبي السابق 
خوان مانويل سانتوس بأنه مسؤول عن اعتداء يؤكد 
أنه استهدفه نفذ بطائرات مسيرة محّملة باملتفجرات 
خ��الل ع��رض عسكري في ك��راك��اس، حسب السلطات 

الفنزويلية.

صوتت املعارضة السويدية 
من ميني الوسط واليمني املتطرف 
عل إقالة رئيس احلكومة ستيفان 
ل��وف��ن ف��ي اق��ت��راع ح���ول حجب 
الثقة الثالثاء، بعد إخفاق كتلتي 
اليسار واليمني في حتقيق غالبية 
في االنتخابات التي جرت في 09 

سبتمبر.
وص���وت 204 ن���واب م��ن بني 
349 مع إقالة لوفن مقابل 142 

صوتوا لبقائه.
وق����ال رئ��ي��س »ال��ت��ح��ال��ف« 
امل��ع��ارض أول��ف كريسترسون 
ف��ي ال��ب��رمل��ان قبل حل��ظ��ات على 
التصويت إن »السويد حتتاج 
حل���ك���وم���ة ج����دي����دة ت��ت��م��ت��ع 

ب��دع��م س��ي��اس��ي واس���ع لتنفيذ 
إصالحات«.

ومن املتوقع أن يلتقي رئيس 
البرملان أن��دري��اس نورلن قادة 
االح����زاب الثمانية املمثلة في 
البرملان في األيام املقبلة ملناقشة 
ت��ك��ل��ي��ف رئ��ي��س وزراء ي��ق��وم 

بتشكيل احلكومة املقبلة.
وي��ت��وق��ع أن ي��ق��وم ن��ورل��ن 
بتكليف ك��ري��س��ت��رس��ون، لكن 
»التحالف« املعارض ال يحظى 
بغالبية في البرملان واستبعد 
حتى االن أي ت��ع��اون م��ع حزب 
»دميوقراطيو السويد« اليميني 

املتطرف واملعادي للهجرة.
تشغل كتلة لوفن وهي من تيار 

اليسار، 144 مقعدا في البرملان 
اجلديد، أي ما يزيد مبقعد فقط 
عن »التحالف« الذي يضم اربعة 

أحزاب من ميني الوسط.
وت����ض����م ك���ت���ل���ة ال���ي���س���ار 
االش��ت��راك��ي��ني ال��دمي��وق��راط��ي��ني 
واخلضر اللذين حكما بدعم غير 
رسمي من حزب اليسار الشيوعي 

السابق منذ 2014.
وح����ق����ق االش����ت����راك����ي����ون 
ال��دمي��وق��راط��ي��ون أس���وأ نتيجة 
انتخابية لهم في أكثر من قرن، 
لكنهم ما زال��وا أكبر االح��زاب في 
السويد ويتقدمون على حزب 
ال��وس��ط بزعامة كريسترسون 

ودميوقراطيو السويد.

خالل لقاء جمعهما مساء اإلثنني

ماكرون وترامب يسعيان إلى تخفيف حدة اخلالفات بينهما 

واشنطن تعلن عن صفقة أسلحة جديدة لتايوان
أعلنت واشنطن اإلثنني أّنها ستبيع تايوان أسلحة 
بقيمة 330 مليون دوالر، في صفقة يتوّقع أن تثير 
غضب بكني ويتزامن اإلع��الن عنها مع بدء سريان 
رسوم جمركية أميركية جديدة على بضائع صينية 
تستورد منها الواليات املتحدة ما قيمته 200 مليار 

دوالر سنويا.
وقالت وزارة اخلارجية األميركية في بيان إّنها 
وافقت على بيع تايوان قطع غيار وتبديل لطائرات 
حربية م��ن ط���رازات أف16- وأف5- وسي30- 

بقيمة إجمالية تصل إلى 330 مليون دوالر.
وأمام الكونغرس مهلة 15 يوما لالعتراض على 

هذه الصفقة وتعطيلها، لكّن هذا األمر مستبعد.
وبحسب بيان اخلارجية األميركية ف��إن هذه 
الصفقة »ستساهم في السياسة اخلارجية للواليات 
املتحدة وأمنها القومي عن طريق حتسني القدرات 
األمنية والدفاعية« لتايوان »التي لطاملا كانت وما 
زال��ت ق��وة مهمة لالستقرار السياسي وال��ت��وازن 

العسكري والتقّدم االقتصادي في املنطقة«.
ورحبت تايوان باإلعالن األميركي وأك��دت أنه 
سيساعد اجل��زي��رة في تعزيز قدراتها الدفاعية. 
وقالت وزارة اخلارجية في بيان »بينما تواجه 
تايوان تهديدات متزايدة، سيؤدي بيعها أسلحة 
أميركية )...( إلى تعزيز قدراتها على الدفاع عن 
نفسها للحفاظ على االستقرار والسالم في مضيق 

تايوان«.
أما مكتب الرئاسة في تايوان فقد أكد أن احلكومة 
ستواصل تعزيز استثماراتها الدفاعية و«االبقاء 
على اتصاالت وتعاون وثيق« مع الواليات املتحدة 

حول القضايا األمنية.
وال يتزامن اإلع��الن عن ه��ذه الصفقة في غمرة 
احل��رب التجارية املتأّججة بني واشنطن وبكني 
فحسب، ال بل إن��ه يأتي بعد أي��ام قليلة من فرض 
ال��والي��ات املّتحدة عقوبات على الصني لشرائها 

أسلحة روسية.
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أدى إلى إجالء مئات السكان

حريق كبير في منطقة توسكانا بشمال إيطاليا
اندلع حريق كبير ليل االثنني الثالثاء 
في منطقة بيزا )توسكانا( شمال ايطاليا، 
مما ادى الى اجالء مئات األشخاص على 
سبيل االح��ت��ي��اط، كما اعلنت وسائل 

االعالم االيطالية.
فقد اندلعت ال��ن��ار ف��ي وق��ت متأخر 
م��ن م��س��اء اإلث��ن��ني ف��ي منطقة مونتي 
سيرا، الكثيفة االش��ج��ار، وس��رع��ان ما 
انتشرت من جراء الرياح، مهددة قرى 
كالسي ومونتيماغنو وس��ان لورينزو 

وال توري.
واظ��ه��رت ال��ص��ور الليلية لشبكات 
التلفزة االيطالية صباح الثالثاء، النيران 
املتوهجة العالية ال��ت��ي ك��ان��ت تلتهم 

الغابة على نطاق واسع للغاية.
وق��ال رئيس البلدية ماسيميليانو 
غيمنتي ل��ي��ل االث��ن��ني ال��ث��الث��اء على 
فيسبوك »حريق مدمر في كالسي. مت 

االتصال بأصحاب املنازل القريبة«.
وف��ي وق��ت الح��ق أض��اف أن حوالى 
500 شخص نقلوا على سبيل الوقاية 
الى قريته والى سان لورينزو وال توري.
وباإلضافة الى الطائرات القاذفة للمياه، 
تدخل فجر الثالثاء عشرات من رجال 
االطفاء الذين أتوا من كل أنحاء توسكانا، 

ومنها فلورنسا وليفورني.


