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وسط توتر األوضاع بني موسكو وكييف وواشنطن

بوتني يتهم نظيره األوكراني بافتعال األزمات..
ويتوعد أمريكا إذا انسحبت من معاهدة التسلح
ّ
*روسيا تجري تدريبات في البحر األسود بعد التصعيد األوكراني األخير
*قائد الجيش األوكراني يزعم أن التهديد الروسي هو األعلى منذ 2014
*سلوفاكيا تطرد دبلوماسيا روسيا اتهمته بالتجسس

أعلن الرئيس الروسي ،فالدميري بوتني ،يوم األربعاء ،أنه
ال يستجيب حملاوالت رئيس أوكرانيا ،يبرتو بوروشينكو،
للتحدث معه ع�بر اهل��ات��ف ،ألن��ه ال ي��ري��د امل�ش��ارك��ة يف
محلته االنتخابية.
وق ��ال ب��وت�ين للصحفيني خ�ل�ال إج��اب�ت��ه ع�ل��ى طلبهم
التعليق بشأن عدم رده على اتصال هاتفي من بوروشينكو:
«األم� ��ر ل�ي��س أن ��ي أجت �ن��ب وال أري ��د ال �ت �ح��دث م��ع بيرتو
أليكسييفيتش ،األمر ليس كذلك .وإمنا يكمن األمر يف
أني ال أريد املشاركة يف محلته االنتخابية .إنها خدعة،
وأنا ال أرغب باملشاركة يف هذا اخلداع» .وأضاف الرئيس،
أن ب��وروش�ي�ن�ك��و يتفنن يف خ�ل��ق األزم� ��ات واالس �ت �ف��زازات
وحتميل روسيا مسؤولية ذلك ،ثم بعد ذلك « إظهار أنه
قادر على حل املشكالت».
كما قال بوتني يوم األربعاء :إن موسكو ستضطر للرد

إذا انسحبت الواليات املتحدة من معاهدة القوى النووية
املتوسطة املدى .وأمهلت الواليات املتحدة روسيا  60يوما
يوم الثالثاء إلثبات براءتها مما وصفته واشنطن بانتهاك
املعاهدة املربمة عام  1987قائلة إنها ستضطر لبدء عملية
انسحاب تستمر ستة أشهر إذا مل يطرأ أي تغيري.
وذك��ر بوتني يف تصرحيات تلفزيونية أن موسكو ضد
إلغاء املعاهدة لكن الواليات املتحدة قررت منذ وقت طويل
االنسحاب منها وتتهم روسيا بارتكاب انتهاكات حبثا عن
ذريعة النسحاب واشنطن.
هذا وجتري روسيا تدريبات حبرية وبصواريخ أرض جو يف
منطقة البحر األسود وسط توترات مع أوكرانيا والغرب
بسبب احتجاز ث�لاث سفن تابعة للبحرية األوكرانية
وطواقمها قبالة ساحل شبه جزيرة القرم الشهر املاضي.
وقالت وزارة الدفاع إن الغواصتني روستوف-اون-دون بي-

 237وستاري أوسكول بي 262-تدربتا على االنتشار السريع
من أج��ل رص��د ومرافقة وتدمري أه��داف يف البحر وعلى
الساحل بنريان الصواريخ.
وأضافت الوزارة أن من املقرر أن يتدرب طاقم الغواصات
من أسطول البحر األس��ود على الغطس العميق والعمل
على أساليب مثل الصعود السريع.
ومل ي��ورد البيان موعدا لبدء أو استكمال التدريبات أو
حيدد ما إذا كانت التدريبات اليت تشمل الغواصات جزء
من تدريبات أمشل يف البحر األسود ويف شبه جزيرة القرم
اليت ضمتها روسيا من أوكرانيا يف عام .2014
وأفاد حتذير حبري للسفن نشرته البحرية الرتكية إن
تدريبات بالنريان متوقعة يف املنطقة يف الفرتة من الثالث
إىل التاسع من ديسمرب كانون األول.
وتأتي التدريبات يف وقت تتصاعد فيه التوترات بني روسيا
والغرب بسبب احتجاز روسيا يوم  25نوفمرب تشرين الثاني
لسفينتني أوكرانيتني صغريتني مزودتني مبدفعية وزورق
قطر .من جانبه زعم قائد القوات املسلحة األوكرانية إن
روسيا تعزز قواتها قرب احلدود مع أوكرانيا منذ أغسطس
آب ومتثل اآلن أكرب تهديد عسكري لبالده منذ عام 2014
الذي ضمت فيه موسكو شبه جزيرة القرم.
وأش��ار اجلنرال فيكتور موجينكو يف مقابلة مع رويرتز
يوم الثالثاء إىل صور التقطتها األقمار الصناعية قال إنها
توضح وجود دبابات روسية من طراز (تي62-إم) متمركزة
على بعد  18كيلومرتا من احلدود األوكرانية.
وقال إن العدد زاد عن املثلني من  93آلية إىل  250خالل
أسبوعني اعتبارا من منتصف سبتمرب أيلول وحتى األول
من أكتوبر تشرين األول.
وميثل ذلك يف رأي موجينكو دليال على تعزيز منسق
للقوات الروسية قبل  25نوفمرب تشرين الثاني عندما
أطلقت روسيا النار على ثالث سفن أوكرانية واحتجزتها
يف مضيق كريتش يف إجراء ختشى القيادة يف كييف أن
يكون متهيدا لغزو شامل.
وأضاف مزاعمه :أمامنا معتد ليس لديه حدود قانونية
أو أخالقية أو غري ذل ��ك ...من الصعب ج��دا توقع متى
يفكر يف البدء يف إج��راءات عسكرية ضد أوكرانيا .وقال
موجينكو إن أوكرانيا نشرت املزيد من ال�ق��وات الربية
واجل��وي��ة يف املنطقة ردا على ذل��ك وع ��ززت التدريبات
العسكرية يف أحناء البالد إال أنه رفض ذكر أي شيء على
وجه التحديد .من جهته قال رئيس الوزراء السلوفاكي
ب�ي�تر بيليجريين ي ��وم األرب� �ع ��اء :إن س�ل��وف��اك�ي��ا ط��ردت
دبلوماسيا روسيا بعد معلومات من املخابرات العسكرية
تفيد بتورطه يف أنشطة جتسس يف الدولة العضو حبلف
مشال األطلسي واالحت��اد األوروب ��ي .وأض��اف للصحفيني
طردناه يف  22نوفمرب وغادر سلوفاكيا خالل  48ساعة.

مولر يوصي باإلفراج عن مايكل فلني مستشار
ترامب السابق

أملانيا :مئات اليمينيني املتطرفني املطلوبني
لم يُعتقلوا بعد

أوص��ى روب��رت مولر ،املدعي اخل��اص بقضية «التدخل ال��روس��ي» املزعوم يف االنتخابات
األمريكية ،باإلفراج عن املستشار السابق للرئيس األمريكي لشؤون األم��ن ،مايكل فلني،
لتعاونه مع احملققني.
وكما ج��اء يف الوثيقة ال�تي نشرتها احملكمة ،ف��إن املدعي العام اخل��اص مولر ذك��ر يف
توصيته»:مع مراعاة املساعدة الكبرية وغريها من اإلجراءات املوضحة أدناه ،يوصي بعقوبة
أكثر اعتداال لفلني ال تصل حلد السجن ..وإن هذا القرار مالئم ومربر».

ذك��ر تقرير صحفي ،أن السلطات األمل��ان�ي��ة تبحث ع��ن م�ئ��ات اليمينيني
املتطرفني الصادر حبقهم مذكرات اعتقال.
وكشفت صحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ» األملانية الثالثاء ،استناداً
إىل رد احلكومة األملانية على طلب إحاطة من الكتلة الربملانية حلزب «اليسار»
املعارض ،أن هناك مذكرات اعتقال ص��ادرة حبق  467ميينياً متطرفاً .لكن
السلطات مل تتمكن من إنفاذ ه��ذه امل��ذك��رات ألنها مل تعثر على املتهمني
حتى اآلن .وحبسب تلك البيانات ،يرتفع عدد اليمينيني املتطرفني املطلوبني
للعدالة جمدداً على حنو طفيف خالل ستة أشهر حتى سبتمرب /أيلول املاضي.
وكانت احلكومة األملانية قد أشارت يف رد سابق على أحد طلبات اإلحاطة
إىل أن عدد اليمينيني املتطرفني الصادر حبقهم مذكرات اعتقال حتى نهاية
م��ارس /آذار املاضي بلغ  457ميينياً متطرفاً ،مقابل  501يف نهاية سبتمرب/
أيلول عام .2017
وقالت النائبة الربملانية عن حزب اليسار ،أوال يلبكه ،يف تصرحيات للصحيفة:
«يتعني على سلطات األمن أن تصل إىل وسيلة متكنها من القبض سريعاً على
النازيني الفارين» .يُشار أيضاً إىل أن من بني املطلوبني الفارين من العدالة،
يشتبه بقيام  108منهم بارتكاب جرائم على خلفية سياسية ،فيما يُالحق 99
آخرون على خلفية تهمة أو عدة تهم عنف.

وعمل فلني ،وهو جنرال متقاعد ورئيس سابق للمخابرات العسكرية األمريكية ،يف منصب
كبري مستشاري األمن القومي يف البيت األبيض حلوالي ثالثة أسابيع ،يف الفرتة من يناير
إىل فرباير .2017
إال أنه استقال بعد اتهامه بإخفاء مناقشات أجراها مع السفري الروسي بواشنطن يف ذلك
الوقت ،سريغي كيسلياك .وبنيت التهمة على تسريبات لتنصت على هاتف كيسلياك
نشرتها الصحف.
وقدم فلني نسخا خمتلفة من فحوى حمادثاته مع السفري الروسي ،مما مسح لوكالء
مكتب التحقيقات الفدرالي باتهامه بالكذب .واعرتف فلني بأنه مذنب باإلدالء مبعلومات
زائفة ملكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ووافق على التعاون مع مولر .وأفيد أنه كان
يواجه ما يصل إىل ستة أشهر يف السجن.
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حبس جندي أمريكي  25عاما ملساعدته داعش االرهابي
قضت حمكمة أمريكية ،بالسجن  25عاما على جندي أمريكي يف ه��اواي حملاولته مساعدة تنظيم
داعش االرهابي ،الذي كان أعلن يف وقت سابق عن والئه له.
وحبسب ما أفادت وزارة العدل ،سيبقى إيكيكا كانغ ( 35عاما) حتت املراقبة لعشرين عاما على األقل
لدى خروجه من السجن.
وقال مساعد وزير العدل األمريكي لشؤون األمن القومي ،جون دمي��رز ،يف بيان «تعهد كانغ الدفاع
عن الواليات املتحدة بصفته عنصرا يف جيشنا ،لكنه خان بالده بإعالنه الوالء لتنظيم داعش وحماولته
إرسال وثائق له».
ووفقا للسلطات األمريكية ،بدأ كانغ ،الذي كان يوصف بأنه جندي مثالي ومنودجي ،يف أوائل عام
 2016التقرب من أفكار التنظيم املتشدد وكان يشاهد بانتظام أفالمه الدعائية على اإلنرتنت .كما
أخرب املدعني أنه خطط الرتكاب عمل إرهابي يستهدف سوق عيد امليالد يف هونولولو أو الثكنة اليت يعمل
فيها .وكان اجلندي الذي خضع لتدريب مكثف على القتال ،قد نقل يف صيف العام  2017وثائق ومعدات
عسكرية لعناصر يف اإلف بي آي قدموا أنفسهم على أنهم وسطاء لتنظيم داعش ،كما قام بتزويدهم
بطائرات بدون طيار صغرية ومعدات عسكرية .ويف مناسبة أخرى ،قام بتزويد اثنني من موظفي مكتب
التحقيقات الفيدرالي السري ،أحدهما يتظاهر بأنه قائد داعشي رفيع املستوى وآخر مقاتل من التنظيم
االرهابي جبلسة تدريبية قتالية ملدة ساعتني لصقل مهارات القتال والرماية.
وجرى إلقاء القبض على كانغ بعد أن أقسم الوالء للتنظيم املتشدد خالل حفل أقامه زعيم داعش
املزعوم .وقال الوكيل اخلاص املسؤول عن مكتب التحقيقات الفدرالي يف هونولولو ،شون كاول« :هذه
هي احلالة األوىل يف والية هاواي حيث أدين شخص بتهمة تقديم دعم مادي لإلرهاب» .وأضاف« :ينبغي
أن يكون هذا مبثابة تذكري بأنه على الرغم من أننا على بعد  2500ميل من الرب األمريكي ،فإن هذه
اجلرائم ميكن أن حتدث يف كل مكان» .ووفقا لوسائل اإلعالم احمللية ،نشأ كانغ يف أسرة تعسفية وعانى
والده من مشاكل الصحة العقلية ،فيما شهد اثنان من األعضاء السابقني يف اجليش األمريكي أيضا
بأنه يعاني من مشاكل يف الصحة العقلية وميكن أن يتأثر بسهولة.

بعد يوم من رضوخ باريس أمام احملتجني

فرنسا تضع أنظارها على األغنياء عوض ًا عن الشعب..
وترامب يسخر من ماكرون
أش��ارت احلكومة الفرنسية يوم األربعاء إىل أنها قد
تعدل ضريبة على الثروة يقول منتقدون إنها تتساهل
مع األغنياء وذلك بعد يوم من رضوخ إدارة الرئيس
ال�ف��رن�س��ي إمي��ان��وي��ل م ��اك ��رون يف وج ��ه اح�ت�ج��اج��ات
عمت البالد وإعالنها تعليق زيادة مزمعة على ضرائب
الوقود .وقال بنجامني جريفو املتحدث باسم احلكومة
الفرنسية واحلليف امل�ق��رب م��ن م��اك��رون إن��ه ينبغي
إعادة تقييم كل السياسات املتعلقة بفرض الضرائب
من وقت آلخر ويتعني تغيريها إذا تبني أنها ال جتدي
نفعا .وأض��اف :إذا تبني أن اإلج��راء ال��ذي اختذناه ال
جيدي نفعا وإذا مل تسر األمور على ما يرام فإننا لسنا
محقى ،بوسعنا تغيريه.
ودافع جريفو عن القرار الذي اختذه ماكرون عند
توليه السلطة ال�ع��ام امل��اض��ي بتعديل ضريبة الثروة
لتقتصر على صفقات األص ��ول العقارية ال�تي تزيد
قيمتها على  1.3مليون يورو بدال من أن تشمل خمتلف
األصول من اجملوهرات إىل اليخوت واالستثمارات.
وواج ��ه م��اك��رون ان �ت �ق��ادات بسبب ه��ذه التغيريات
ووُصف بأنه رئيس األغنياء إذ رأى منتقدون أنها ترضي
أصحاب الثروة.
وردا على س��ؤال عما إذا كانت احلكومة مستعدة
للعدول عن هذا القرار قال جريفو إن هذا ممكن .وقال:
مل نلغ ضريبة الثروة بل غريناها .أود أن أذكركم
بأننا أبقينا على ضريبة العقارات ...إلغاء الضريبة
كان لتشجيع االستثمارات يف االقتصاد احلقيقي ومل
يكن هدية لألغنياء .وتابع :املقصود هو استثمار هذه
األموال يف الشركات الصغرية واملتوسطة بهدف النمو
والتطور والتعيني .وإذا مل حيدث هذا فبوسعنا إعادة
فتح األم��ر للنقاش .وواج��ه م��اك��رون ضغوطا هائلة
خالل األسابيع الثالثة املنصرمة يف وجه احتجاجات
على زيادة يف ضريبة الوقود كان من املقرر أن تبدأ يف
يناير كانون الثاني.
وأدت حركة م��ا يعرف باسم (ال�س�ترات الصفراء)
إىل اشتباكات عنيفة مع الشرطة يف باريس مطلع
األس� �ب ��وع ودف �ع ��ت احل �ك��وم��ة أم ��س ال �ث�لاث��اء لتغيري
موقفها .وأع �ل��ن رئ�ي��س ال� ��وزراء إدوار فيليب تعليق
الزيادة الضريبية لستة أشهر قائال إنه سيتم استغالل
هذه الفرتة ملناقشة إج��راءات أخ��رى ملساعدة الطبقة
العاملة واملتوسطة .ومتثل اخلطوة أول تراجع كبري
ي �ق��دم عليه م ��اك ��رون م�ن��ذ ت��ول�ي��ه ال�س�ل�ط��ة ق�ب��ل 18
ش�ه��را وت��أت��ي يف وق��ت تتدنى فيه شعبيته ك�ث�يرا يف
استطالعات الرأي إذ أنها بالكاد تتجاوز نسبة  20باملئة.
وسخر الرئيس األمريكي دونالد ترامب من ماكرون
جم��ددا فيما يبدو بسبب تراجعه ال��ذي سيزيد من
الصعوبات أمام فرنسا لتحقيق هدف خفض انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون .وكتب ترامب يف تغريدة يف

بنجامني جريفو املتحدث باسم احلكومة
الفرنسية وحليف ماكرون

وقت متأخر الثالثاء :أنا سعيد ألن صديقي إميانويل
ماكرون واحملتجني يف باريس توصلوا للنتيجة اليت
توصلت إليها منذ عامني.
وأض��اف :اتفاقية باريس معيبة بشكل أساسي ألنها
ترفع أسعار الطاقة يف ال��دول ال�تي تتسم باملسؤولية
يف حني تتسرت على البعض من أكثر ال��دول املسببة
للتلوث.
وإذا حبثت احلكومة إعادة فرض بعض املعايري اليت
حذفتها م��ن ضريبة ال�ث��روة ف��إن ه��ذا سيمثل تغيريا
أس��اس �ي��ا يف ت��وج��ه م ��اك ��رون ال ��ذي وع ��د ع�ن��د توليه
السلطة ب��أال ينحاز سياسيا إىل اليسار وال اليمني.
م��ن جانبه سخر ال��رئ�ي��س األم��ري�ك��ي دون��ال��د ترامب
من جديد على تويرت من الرئيس الفرنسي إميانويل
ماكرون مستغال متاعبه بسبب االحتجاجات العنيفة
على الرسوم اإلضافية اليت كان يسعى لفرضها على
الوقود .وكتب ترامب يف تغريدة يف وقت متأخر يوم
ال�ث�لاث��اء أن��ا سعيد ألن صديقي إمي��ان��وي��ل ماكرون
واحملتجني يف باريس توصلوا للنتيجة ال�تي توصلت
إليها منذ عامني.
وأض ��اف مشريا إىل االت �ف��اق العاملي املعين بالبيئة
وال ��ذي مت��ت صياغته يف ب��اري��س يف أواخ ��ر ع��ام 2015
اتفاقية باريس معيبة بشكل أساسي ألنها ترفع أسعار
الطاقة يف الدول اليت تتسم باملسؤولية يف حني تتسرت
على البعض من أكثر الدول املسببة للتلوث.
وق��رر رئيس ال ��وزراء الفرنسي إدوار فيليب الثالثاء
تعليق ال��زي��ادة املزمعة للرسوم على ال��وق��ود مل��دة ستة
أشهر على األق��ل بعد أسابيع من االحتجاجات اليت
شهدت أحيانا أعمال عنف فيما ميثل أول تراجع كبري
من إدارة ماكرون اليت وصلت للسلطة منذ  18شهرا.

صــــــورة وخبــــــر
نهر الدم يفشي أسرار عمليات تعذيب ببوروندي

األمم املتحدة تسعى لدخول شينغيانغ بالصني

عمليةأوروبيةتستهدفالجريمةاملنظمة

امرأة تتقمص شخصية السيدة األولى في نيجيريا

كشف جمرى من «املياه احلمراء» املمزوجة بالدماء ،عن عمليات تعذيب
خيضع هلا احملتجزون واملعتقلون ،داخ��ل سجن سري يف بوجومبورا عاصمة
بوروندي .وأظهر مقطع فيديو م��روع نهرا من ال��دم يتدفق من جم��اري أحد
املنازل اليت صادرتها احلكومة يف املدينة ،وحولتها إىل مقر تابع للمخابرات
و»مسلخ بشري» لالعتقال والتعذيب .وحسب ما نقلت «بي بي سي أفريكا
آي» ،فإن عناصر من املخابرات وشخصا حمتجزا واحدا على األقل كانوا يف
السجن السري ،أثناء تصوير مقطع الفيديو.

قالت ميشيل باشليه مفوضة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يوم األربعاء:
إن مكتبها يسعى لدخول منطقة شينجيانغ يف الصني للتأكد من التقارير
امل�ث�يرة للقلق ب��وج��ود معسكرات إلع ��ادة التأهيل جي��ري احتجاز املسلمني
الويغور وغريهم من األقليات املسلمة بها .وترفض الصني انتقاد تصرفاتها
يف شينجيانغ وتقول إنها حتمي دين وثقافة األقليات وإن إجراءاتها األمنية
الزمة حملاربة تأثري اجلماعات املتطرفة اليت حترض على العنف هناك .وقالت
باشليه يف مؤمتر صحفي يف جنيف طلبنا الدخول بشكل مباشر للمنطقة.

قال مسؤولون إنه مت القبض على العشرات يف إيطاليا وهولندا وأملانيا وبلجيكا
وأمريكا اجلنوبية يوم األربعاء يف عملية استهدفت أعضاء يف عصابة ندراجنيتا
إحدى عصابات اجلرمية املنظمة يف إيطاليا .وقالت الشرطة اإليطالية ويوروجست
الوكالة األوروب�ي��ة املشرفة على التعاون القضائي يف التحقيقات اجلنائية ،إن
الشبهات تشري إىل أن املعتقلني كانوا يعملون يف تهريب الكوكايني وإنهم ضالعون
يف غسل أم ��وال ورش��ا وأع�م��ال عنف .وق��ال��ت ي��وروج�س��ت إن الشرطة تنفذ حاليا
اعتقاالت وضبطيات لكنها مل تقدم أي أعداد.

أفادت صحيفة « »Pulse Nigeriaباحتجاز قوى األمن النيجريية المرأة كانت
تدعي أنها زوج��ة رئيس البالد حممد خب��اري .وأضافت الصحيفة أن احملتجزة
تدعى ،أمينة حممد ،وهي معروفة أيضا بامسي ،جاستينا أولوحا ،وأمينة فيلال،
وكانت تستخدم خمتلف األمس��اء والوثائق الشخصية .وق��ال ممثل اخلدمة
السرية ،بيرت أفونانيا ،أن املرأة كانت يف البداية تقول إنها زوجة لرئيس والية
كوغي النيجريية .وأشار إىل أن املشتبه بها تسللت بشكل غري شرعي إىل املقر
الرئاسي واستخدمت مكتب السيدة األوىل للقيام باالحتيال.

