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رفضت حركة السترات الصفراء “تقدميات” 
الرئيس الفرنسي، إميانويل ماكرون، واعتبرت 
اخلطاب الذي أدلى به ، عن اإلصالح االقتصادي 

غير مقنع.
وأكدت احلركة امس الثالثاء أنها ستواصل 
احتجاجاتها في العاصمة باريس ومدن أخرى 
حتى تلبية مطالبها، والتي تضم قائمة بـ40 
مطلبا مت إرسالها في وقت سابق إلى وسائل 

اإلعالم احمللية.
وكان ماكرون أعلن رفع احلد األدنى لألجور 
وخفض الضرائب على أصــحــاب املعاشات، 
مقدما تــنــازالت بعد أسابيع من احتجاجات 
شابتها في الغالب أعمال عنف ومثلت حتديا 

لسلطته.
وفي أول كلمة للشعب بعد أسوأ احتجاجات 
فــي فرنسا منذ ســنــوات، سعى مــاكــرون إلى 
استعادة الــهــدوء بعد اتهامات بــأن أساليبه 
السياسية وسياساته االقتصادية أدت إلى 
تصدع البالد. وقال في كلمته التي بثت خالل 
وقت ذروة املشاهدة “نريد فرنسا يعيش فيها 
املرء بكرامة من خالل عمله، وقد سرنا في هذا 
السبيل ببطء أكثر من الالزم. أطلب من احلكومة 

والبرملان القيام مبا هو ضروري”.
كما أعلن أن احلد األدنى لألجور سيزيد 100 
يورو شهرياً دون تكاليف إضافية على أصحاب 
العمل، وستلغى الزيادة األخيرة على ضرائب 
التأمني االجتماعي ألربـــاب املعاشات الذين 

يتقاضون أقل من ألفي يورو.
لكنه أكد أنه سيلتزم بأجندته اإلصالحية 

ورفض إعادة فرض ضريبة على الثروة.
ــع االقــتــصــادي  ــوض ـــال “سنرد عــلــى ال وق
واالجتماعي امللح بــإجــراءات قوية من خالل 
ـــرع ومـــن خــالل  خــفــض الــضــرائــب بشكل أس
اســتــمــرار السيطرة على إنفاقنا ولــكــن دون 

التراجع عن سياستنا”.
في خطاب وجهه إلى الشعب الفرنسي، أعلن 
الرئيس الفرنسي، إميانويل ماكرون، مساء اول 
امس  االثنني، حالة طــوارئ اقتصادية، كاشفاً 
عن حزمة من القوانني التي يعتزم تقدميها إلى 

البرملان، بغية تهدئة الغضب الذي عم شوارع 
فرنسا ، خالل األسابيع املاضية.

وأكـــد مــاكــرون أن مــا حصل مــن تظاهرات 
وحــراك في الشارع، في إشــارة إلى “السترات 
الصفراء”، يتعلق بالضعفاء، معترفاً بأن هناك 

استياء وغضبا شعبيا، ومطالب حياتية.
وأقــر بنبرة املعتذر بأنه ارتكب أخطاء في 
بعض خطاباته وتصريحاته، قائالً “أعطيت 
انطباعاً بأنني ال أكترث ملطالبكم، ورمبا جرحت 
البعض، أحتمل جــزءاً من املسؤولية، ألننا لم 
نحقق خــالل السنة والنصف مــا يتطلع إليه 
الفرنسيون”. إال أنه لفت إلى أن تلك احلالة، وما 
أسماه “ألم املتظاهرين ال يعود إلى البارحة، فقد 

مت نسيان الفقراء والعمال ملدة 40 عاماً”.
وأضــاف قائالً: “يشعر الفرنسي أن صوته 

غير مسموع وهذا جاء من عهد بعيد”.
وتــابــع: “ال شــك أننا لــم نستطع منذ سنة 
ونصف تقدمي حل سريع ونتحمل املسؤولية، 
وأعطيتكم االنطباع أنني ال أكترث، ولكنني هذه 
الليلة أريد أن أكون واضحاً، شرعيتي تنبع منكم 
وليس أي أحد آخر، وعلينا أن جند سبيالً لنخرج 

معاً من هذه األزمة”.
وغــــردت زعــيــمــة حـــزب التجمع الوطني 
الفرنسي اليميني املــتــطــرف، مــاريــن لوبان، 
بشكل إيجابي، بعد تراجع الرئيس الفرنسي، 
ــرون، عــن إجــــراءات السياسة  ــاك إميــانــويــل م
الضريبية، منوهة في الوقت نفسه إلى أنه ال 
يعتزم االعــتــراف بأوجه القصور في مساره 

السياسي.
وقالت لوبان بتغريدة عبر حــســابھا على 
مــوقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي تــويــتــر: “أمام 
االحتجاجات، تــراجــع مــاكــرون عــن إجـــراءات 
السياسة الضريبية اخلاطئة. ھذا أمر جيد، لكن 
بالوقت نفسه يرفض االعتراف بأن منوذجه 

اإلداري يواجه حتديات”.
وأردفت زعيمة اليمني املتطرف أن ھذا النموذج 
“ميثل منوذج العوملة املفرطة، واملنافسة غير 
ــرة اجلماعية بكل ما تنطوي  العادلة... والھج

اشتباك بني قوات األمن ومتظاهري »السترات الصفراء«عليه من آثار اجتماعية وثقافية”.

أكدت أن »خطاب ماكرون غير مقنع«

»السترات الصفراء« متمسكة مبطالبها: سنواصل االحتجاجات في باريس

روسيا ترفض انتقاد أميركا إلرسالها 
طائرتني عسكريتني إلى فنزويال

رفض الكرملني  امس  الثالثاء االنتقاد األمريكي 
إلرسال طائرتني عسكريتني روسيتني إلى فنزويال 
قائال إنه لم يكن من الالئق بل من اخلطأ أن يدين 

وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو هذا التحرك.
وهبطت الطائرتان وهما من طــراز توبوليف-
160 قادرتان على حمل سالح نووي في فنزويال في 
إظهار رمزي لدعم احلكومة هناك. وأدان بومبيو ذلك 

على تويتر. وكتب يقول ”شعبا روسيا وفنزويال 
يجب أن يريا األمر على حقيقته: حكومتان فاسدتان 
تــبــددان املــال العام وتسحقان احلــريــات في حني 

يعاني الشعب“.
وقال دميتري بيسكوف املتحدث باسم الكرملني 
للصحفيني في مؤمتر عبر الهاتف إن تصريحات 

بومبيو غير دبلوماسية وخاطئة.

وساطة أوروبية حلل النزاع بني أوكرانيا وروسيا
  تسعى أملانيا وفرنسا، امس  الثالثاء، 
إلــى التوسط في حل الــنــزاع بني روسيا 

وأوكرانيا، بعد أزمة بحر آزوف.
ومـــن املــقــرر أن يجتمع فــي بــرلــني، 
مستشارو الشؤون اخلارجية لقادة الدول 

األربعة للتشاور حول حل األزمة.
وكــانــت املستشارة األملــانــيــة، أجنيال 
ميركل، أعلنت عن مساع للوساطة بعد 
لقائها الرئيس الروسي، فالدميير بوتني، 

في قمة العشرين ببوينس آيرس.

وقال املتحدث باسم احلكومة األملانية، 
شتيفن زايــبــرت، إن “ميركل طالبت، 
اإلثــنــني، في محادثة هاتفية مع بوتني، 
ــراح البحارة الــذيــن اعتقلهم  بــإطــالق س
خفر السواحل الروسي، واتخاذ تدابير 
تضمن مــرور سلس للسفن عبر املضائق 

البحرية”.
وتصاعد التوتر بني موسكو وكييف، 
في الشهر املاضي، عندما احتجزت روسيا، 
ثــالث سفن أوكــرانــيــة، واعتقلت 24 من 

بحارتها حيث كانوا يحاولون الدخول 
إلى بحر آزوف، عبر مضيق كيرتش، املطل 

على القرم.
ــر  ــرح وزي ــت ــــة، اق وعــلــى خلفية األزم
اخلارجية األملاني، هايكو ماس، األسبوع 
املاضي، أن توسع منظمة األمن والتعاون 
ـــا مهمتها للمراقبة فــي شرق  فــي أوروب
أوكــرانــيــا، لتمتد إلــى بحر أزوف، إال أن 
نظيره الروسي، سيرغي الفروف، وصف 

االقتراح بأنه “عدمي اجلدوى”.

وتتوسط أملانيا وفرنسا، منذ 2014 
حلل الــنــزاع األوكــرانــي، لكن دون جناح 

حتى اآلن.
ــــن املـــعـــتـــاد عــقــد االجــتــمــاعــات  وم
الرباعية، التي يطلق عليها أيضا اسم 
“صغية نورماندي”، على مستوى وزراء 

اخلارجية.
ويعتبر عقد االجتماع اآلن على مستوى 
مستشاري الشؤون اخلارجية لقيادات 

الدول األربعة أمراً استثنائياً.

3 مسؤولني كوريني شماليني  أميركا تفرض عقوبات على 

4 جنود أفغان  طالبان تتبنى مقتل 
بهجوم انتحاري

قتل أربــعــة عناصر مــن قــوات األمــن األفغانية 
وأصيب ستة آخرون في هجوم انتحاري، استهدف 
موكبهم، صباح امس  الثالثاء، في منطقة قريبة من 

كابول كما أفادت وزارة الداخلية.
وتبنت حركة طالبان الهجوم عبر الناطق باسمها 

ذبيح الله مجاهد على تويتر.
ووقع االنفجار في منطقة باغمان غرب العاصمة، 
كما أعلن الناطق باسم الوزارة، جنيب دانيش، بدون 
أن يوضح ما إذا قام االنتحاري بتفجير نفسه في 

سيارة أو كان راجالً. وقال مصدر أمني رفض الكشف 
عن اسمه لوكالة فرانس بــرس إن سيارة مفخخة 
انفجرت عند مــرور موكب جلهاز االستخبارات 
األفغاني أثناء عودته إلى كابول في ختام عملية 

ليلية للجيش.
من جانب آخر، قتل ثمانية شرطيني أفغان وأصيب 
أربعة آخرون في هجوم شنته طالبان على موقعهم 
في إقليم أرغستان، كما أعلن مكتب حاكم والية 

قندهار )جنوباً(.

27 جنديًا بتهمة االنقالب في تركيا اعتقال 
بدأت الشرطة التركية، امس  الثالثاء، اعتقال 27 
جندياً لضلوعهم املزعوم في محاولة االنقالب الفاشلة 
في يوليو)متوز( 2016، بحسب ما أفادت به وزارة 

الداخلية التركية في بيان.
ومتتد العملية، التي تقوم بها الشرطة بناًء على أمر 
من نيابة محافظة موجالً املطلة على بحر إيجة، إلى 9 

محافظات من أصل 81 بالبالد.
وينتمي اجلنود املشتبه بهم إلى القوات البحرية 

بالبالد، منهم 25 اليزالون يزاولون مهنتهم.

وإثنني أخرين مت إيقافهما عن العمل بشكل مسبق 
ــوارىء،  ــط عبر أوامـــر صـــادرة على أســـاس حــالــة ال
إلخضاعهما للتحقيق لالشتباه فــي ضلوعهما في 

محاولة االنقالب.
ومنذ محاولة االنقالب، اعتقل أكثر من 8500 عضو 
بالقوات املسلحة، بينهم 150 جــنــراالً، سرحوا من 
العمل بسبب اتهامات بصلتهم بشكبة الداعية فتح الله 
جولن، املنفي في الواليات املتحدة، الذي تتهمه أنقرة 

بأنه وراء احملاولة الفاشلة.

   ترامب يصادق على 
خطة حرمان اإلرهابيني 
من أسلحة الدمار الشامل

   وافق الرئيس األمريكي دونالد ترامب، على استراتيجية 
وطنية جديدة ملنع اإلرهابيني من الوصول إلى أسلحة الدمار 

الشامل، حسب ما ذكر بيان للبيت األبيض أمس اإلثنني.
وحسب موقع قناة “احلرة” اإلخبارية، تشمل االستراتيجية 
خطوات ملنع داعش وغيره من اجلماعات اإلرهابية من احلصول 
على أسلحة كيمياوية، وبيولوجية، ونووية، وتركز على منع 
اإلرهابيني من استخدام أسلحة الدمار الشامل في شن هجمات، 
ومنع الــدول املعادية من مساعدتهم. وستعمل واشنطن على 
تعزيز دفاعاتها لصد أي هجوم إرهابي محتمل بهذا النوع من 
األسلحة، وحسب االستراتيجية اجلديدة، ستساعد واشنطن 
دوالً أخرى عند احلاجة، على بناء قدراتها ملواجهة هذه الهجمات.

ارتفاع حصيلة تصادم طائرتني 
6 قتلى أمريكيتني إلى 

   
أكد سالح مشاة البحرية األمريكي امــس  الثالثاء، مقتل 5 
من جنوده كانوا في عداد املفقودين بعد تصادم بني طائرتني 
حربيتني أمريكيتني قبالة الساحل غربي اليابان، ليرتفع إجمالي 

عدد قتلى احلادث إلى 6 أفراد مع جناة جندي واحد.
وقال قائد قوة احلملة الثالثة ملشاة البحرية اجلنرال إريك 
سميث، في منشور على موقع فيس بوك: “اتخذت قراراً بإنهاء 
عمليات البحث واإلنقاذ عن طاقم طائرتنا كيه-سي-130 جيه 
ــالن وفاة  التي حتطمت في حــادث قبالة ساحل اليابان، وإع
اجلنود اخلمسة”. وأضــاف “بذلت كل جهد ممكن للعثور على 
الطاقم، ولكن مكان مسجل بيانات الرحلة ومسجل الصوت في 
قمرة القيادة لطائرة إعــادة التزويد بالوقود التي كانت حتمل 
اجلنود اخلمسة لم ُيحدد حتى اآلن، ما يجعل من السابق ألوانه 

التكهن بانتشال احلطام”.

احلرس الثوري اإليراني يختبر
صاروخ باليستي جديد  

أكد قائد قــوات اجلو فضاء في 
احلرس الثوري اإليراني اجلنرال، 
أمير علي حاجي زادة، قيام احلرس 
الثوري باختبار صاروخي، ولكنه 
لم يشر إلى نوع الصاروخ الذي 
اختبر في يوم األول من ديسمبر  

احلالي.
وكان مسؤولون أميركيون قد 
دانوا قيام إيران باختبار “صاروخ 
باليستي متوسط املدى”، لكن 
إيـــران لــم تــؤكــد أو تنفي اخلبر 

حينها.
وفي مقابلة مع وكالة “فارس” 
ــي زادة االخــتــبــار  ــاج ـــف ح وص

ــي بـ”املهم” وأشـــار  ــاروخ ــص ال
ــات املتحدة  ــوالي ــى ردة فعل ال إل
حــيــالــه، وقـــال: “هذا يبني مدى 
أهمية املوضوع بالنسبة لهم حيث 

ارتفعت أصواتهم”.
ــران  وزعـــم حــاجــي زادة أن إي
ــاراً  ــب ــت ـــى 50 اخ ــوم بـ40 إل ــق ت
ــاً، وقــــال إن  ــوي ــن صـــاروخـــيـــاً س
احتجاج األميركيني على بعض 
هــذه االخــتــبــارات تبني الضغوط 

التي تسببها االختبارات عليهم.
وكان وزير اخلارجية األميركي، 
مايك بومبيو، قد َدان، في األول 
من ديسمبر، ما وصفها بتجربة 

ـــاروخ باليستي  ـــص إيــرانــيــة ل
ـــدى، قـــادر على حمل  متوسط امل
عدة رؤوس، معتبراً ذلك انتهاكاً 
لالتفاق الدولي اخلاص بالبرنامج 
النووي اإليراني املبرم عام 2015.

ــرار األمم املتحدة  ــق ووفـــقـــاً ل
ــنــووي  الـــذي يــكــرس االتـــفـــاق ال
الــذي أبرمته إيــران مع بريطانيا 
والصني وفرنسا وأملانيا وروسيا 
والــواليــات املتحدة، فــإن طهران 
“مطالبة” باإلحجام عن القيام 
بـــأي عــمــل يتعلق بــالــصــواريــخ 
الباليستية التي حتمل أسلحة 
نووية ملدة تصل إلى ثمانية أعوام.

احلكومة اإلسبانية ُتهدد بإرسال قوات 
األمن إلعادة النظام في كتالونيا

هددت احلكومة اإلسبانية ، حكومة إقليم كتالونيا 
بتدخل قوات وأجهزة أمن في اإلقليم إذا لم تنفذ شرطة 
اإلقليم املهام املوكلة إليها، بعد أن شهدت األيام األخيرة 

انتهاكات خطيرة للنظام العام في كتالونيا.
وبعثت احلكومة الــتــي يرأسها بـــدرو سانشيز 
برسائل إلــى حكومة كتالونيا مطالبًة بإيضاحات 
عن االنتهاكات اخلطيرة لألمن العام وحركة السير 

في مطلع األســبــوع اجلـــاري، متهمًة شرطة اإلقليم 
ــوات أمن  بــاإلخــالل مبهامها، ما قد يستلزم تدخل ق
تابعة حلكومة مدريد. وشدد وزير الداخلية فرناندو 
غراندي مارالسكا في رسالته إلى وزير داخلية اإلقليم 
ميكل بوش، على أن األحــداث التي شهدتها عدة طرق 
في كتالونيا متثل إخالالً خطيراً بالنظام العام وأمن 
حركة السير والتي رغم حضور قوات األمن احمللية 
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ذكـــرت وزارة اخلــزانــة األمريكية أن 
الــواليــات املتحدة فرضت عقوبات على 
ثالثة مسؤولني كــوريــني شمالني بينهم 
أحد كبار مساعدي الزعيم كيم جوجن أون 
بسبب انتهاكات خطيرة حلقوق اإلنسان 

والرقابة.
وقــالــت الـــوزارة إن العقوبات شملت 
ــوجن هــاي تشوي وهــو مساعد قريب  ري
من كيم ويــرأس إدارة التنظيم والتوجيه 
بحزب العمال الكوريني احلاكم وكيوجن 
ثايك جوجن وزير أمن الدولة وكواجن هو 

باك مدير إدارة الدعاية.

ولم يتضح ما إذا كان قرار فرض عقوبات 
على الرجال الثالثة له صلة بالدبلوماسية 
الــنــوويــة بــني الــواليــات املتحدة وكوريا 
الشمالية التي لم حتقق تقدما يذكر منذ 
اجتماع الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

وكيم في سنغافورة في يونيو حزيران.
وجتمد العقوبات أي أصــول قد تكون 
لهؤالء املسؤولني حتت الوالية القضائية 
األمريكية وحتظر عليهم بصفة عامة إجراء 
أي معامالت مع أي شخص في الواليات 

املتحدة.
ــدرت  ـــالن عنها بينما أص وجـــرى اإلع

وزارة اخلارجية تقريرا نصف سنوي 
بشأن انتهاكات كوريا الشمالية.

وقــال املتحدث باسم الـــوزارة روبــرت 
ــق إصــدار التقرير  باالدينو في بيان راف
”انتهاكات حــقــوق اإلنــســان فــي كوريا 
الشمالية ال تزال من بني أسوأ االنتهاكات 
في العالم وتشمل قتال خارج نطاق القضاء 
وعمالة قسرية وتعذيبا واحتجازا تعسفيا 
طويال واغتصابا وإجهاضا قسريا وغيرها 

من أشكال العنف اجلنسي“.
ورفـــضـــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة مـــرارا 
االتــهــامــات اخلــاصــة بانتهاكات حقوق 

اإلنسان وألقت بالالئمة على العقوبات 
فــي الــوضــع اإلنساني املـــزري. وتخضع 
بيوجنياجن لعقوبات مــن جــانــب األمم 
املتحدة منذ 2006 بسبب صواريخها 

الباليتسية وبرامجها النووية.
وفي بيان منفصل، ذكرت وزارة اخلزانة 
أن العقوبات ”تسلط الضوء على أسلوب 
تعامل كــوريــا الشمالية الـــذي يستحق 
الشجب للموجودين على أراضيها كما 
أنها تعيد إلى األذهــان الطريقة الوحشية 
التي عاملت بها كوريا الشمالية املواطن 

األمريكي أوتو وارمبير“.

برملاني بارز في حزب احملافظني 
البريطاني يدعو لرحيل ماي

قــال عضو بــرملــانــي بـــارز فــي حــزب احملافظني 
البريطاني احلــاكــم مؤيد لالنسحاب مــن االحتــاد 
ــوزراء تيريزا  ــي امــس  الثالثاء إن رئيسة ال األوروب
ماي يجب أن ترحل اآلن وحث بقية أعضاء احلزب في 

البرملان على إجراء تصويت بحجب الثقة عنها.
وقال ستيف بيكر لراديو هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي.بي.سي( ”ما أريــده اليوم هو أن يدرك أعضاء 
حــزب احملافظني في البرملان أننا لم نعد نستطيع 
املضي بهذا التعثر ويؤسفني أن أقترح التصويت 

بحجب الثقة“. وأرجــأت ماي تصويتا برملانيا على 
خطتها بشأن االنسحاب من االحتاد األوروبي بعدما 
بات واضحا أن البرملان لن ميررها سعيا ملزيد من 
التنازالت من االحتــاد األوروبـــي. لكن بيكر قــال إن 

سياستها مآلها الفشل.
وقال ”إذا لم نتمكن من املضي قدما في اتفاقها... 
فيؤسفني أن أقول إن السبيل الوحيد لتغيير السياسة 
ـــوزراء، وأعتقد بالفعل أن من  هو تغيير رئيسة ال

واجبها أن ترحل“.

236 إرهابيًا وتفكيك  القبض على 
37 خلية في القوقاز

ــس  الثالثاء أن القوات  ــي ام أعلن مــســؤول روس
األمنية ألقت القبض على عشرات اإلرهابيني وفككت 

خاليا إرهابية في 2018 بشمال القوقاز.
ونقلت “ورسيا اليوم” امــس  الثالثاء، عن مدير 

األمــن الفدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن 
“القوات األمنية قبضت على 236 إرهابياً في العام 
ــاري 2018، وكشف 37 خلية إرهابية خططت  اجل

لعمليات في شمال القوقاز”.


