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بعد ثالثة أشهر من التظاهر 
في إطار حركة ما زالت مشتتة 
وبداية ملل ل��دى ال��رأي العام، 
ي���ري���د م��ح��ت��ج��و »ال���س���ت���رات 
ال��ص��ف��راء« التحرك ف��ي جميع 
أنحاء فرنسا بوسائل وشعارات 

مختلفة في بعض األحيان.
ف��ف��ي ب���اري���س، ستستمر 
التعبئة ط��وال نهاية األسبوع 
إلحياء ذكرى مرور ثالثة أشهر 

على بدء التظاهرات اليوم.
وأطلقت دع���وة على موقع 
فيسبوك تشهد متابعة واسعة 
إل����ى »حت����رك����ات ع��ص��ي��ان« 
و«إغالق ساحة النجمة ألطول 

مدة ممكنة« السبت.
وفي حترك آخر يلقى شعبية 
أوس���ع ع��ل��ى شبكة ال��ت��واص��ل 
االجتماعي، أطلقت دع��وة إلى 
حت��رك األح��د ف��ي امل��ك��ان نفسه 

لتظاهرة »سلمية«.
وح�����ذرت ش��رط��ة ب��اري��س 
من أنها »ال تستبعد أن جتري 
خ��الل هذين اليومني جتمعات 
غير رسمية وتشكيل مواكب 
غير منضبطة«، م��ؤك��دة أنها 
ستنشر »العديد املناسب من 
القوات« لضمان أمن العاصمة 

الفرنسية.
وفي مدينتي بوردو وتولوز 
اللتني تشكالن معقلني آخرين 
لالحتجاج، ستجري جتمعات 
بعد ظهر السبت قبل مسيرات 

تخللتها كل سبت أعمال عنف.
وف��ي منطقة ميدي بيرينيه 
والشرق، دعت مجموعات عديدة 
إلى االحتفال مبرور ثالثة أشهر 
على بدء حركة االحتجاج، عبر 
جتمعات في ال��دوارات اعتبارا 
م��ن صباح السبت.وستجري 
جتمعات أيضا السبت في مدن 
أخ��رى بينها مرسيليا وليون 

ونانت وليل ونيس وغيرها.
وتشير أرقام احلكومة التي 
أحصت 51 ألفا و400 متظاهر 
في فرنسا السبت املاضي، إلى 
تراجع في التعبئة في األسابيع 
األخيرة. لكن حركة االحتجاج 
تنفي ذل��ك وتتحدث عن ثبات 
حجم قوتها، م��ؤك��دة أن 118 
ألف شخص نزلوا إلى الشوارع 

األسبوع املاضي.
وي��ب��دو أن ال��دع��م الشعبي 
ال���واس���ع ال����ذي ك��ان��ت تلقاه 
حركة االحتجاج غير املسبوقة 
التي أطلقت ف��ي 17 نوفمبر، 
ب��دأ ي��ت��راج��ع. فللمرة األول��ى، 
ت��أم��ل غالبية م��ن الفرنسيني 
)56 باملئة( في توقف التحرك، 
حسب استطالع نشرت نتائجه 

األربعاء.
وع���ل���ى ال����رغ����م م����ن ه���ذه 
امل��ؤش��رات إل��ى ت��راج��ع، يريد 
كثيرون م��ن ناشطي التحرك 
»عدم التوقف« بعد أسبوع مثل 
خالله إثنان من شخصياتها هما 

سائق الشاحنات إيريك درويه 
وامل��الك��م ال��س��اب��ق كريستوف 
ديتينجي، أم���ام ال��ق��ض��اء في 

باريس.
وط���ل���ب االدع������اء ال��س��ج��ن 
أس��ب��وع��ا ل���دروي���ه لتنظيمه 
تظاهرة ب��دون ترخيض بينما 
حكم على ديتينجي األرب��ع��اء 
بالسجن لعام واحد مع التنفيذ 
قابل للتخفيف إلى شبه حرية، 
ألنه ضرب بعنف دركيني خالل 
السبت الثامن من التظاهر في 

باريس.
وب���ني احل��ك��وم��ة املنشغلة 
ب��ال��ت��روي��ج ل��ل��ن��ق��اش الكبير 
واملتظاهرين ال��ذي��ن يدينون 
مشاورات يعتبرونها شكلية، 

يتواصل حوار الطرشان.
وق�����ال وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة 
الفرنسي كريستوف كاستانير 
اخلميس إن »ه��ذه احل��رك��ة لم 
تعد تطالب ب��ش��يء«. وأض��اف 
ساخرا »إنها يطالبون بتنظيم 
تظاهرة لالحتفال مبرور ثالثة 

أشهر« على بدئها.
وردت ناطقة باسم احملتجني 
ف��ي مرسيليا »ال أرى سببا 
لنتوقف، إنهم ال يصغون إلينا«. 
وأضافت أن »النقاش جار هنا 
لكن نحن ومنذ نوفمبر، نعرف 
م��ا ت��ري��ده: ش��يء ملموس، أي 
زي��ادة القدرة الشرائية ومزيد 

محتجو السترات الصفراءمن اخلدمات العامة«.

احتفااًل مبرور ثالثة أشهر على بدايتها

محتجو »السترات الصفراء« يتظاهرون للسبت الرابع عشر في فرنسا

إيران تتهم باكستان بالوقوف
وراء الهجوم على احلرس الثوري

اتهم قائد احل��رس الثوري اإليراني اللواء 
محمد ع��ل��ي ج��ع��ف��ري، ف��ي ت��ص��ري��ح��ات بثها 
التلفزيون احلكومي اإلي��ران��ي أم��س السبت، 
»القوات األمنية احلكومية الباكستانية« بدعم 
اجلماعة املسلحة التي نفذت هجوما انتحاريا 
داميا أودى بحياة 27 من أفراد احلرس الثوري.

وق���ال ال��ل��واء ج��ع��ف��ري، »ع��ل��ى احلكومة 

الباكستانية التي آوت هذه العناصر اخلطرة 
على اإلسالم وعلى الثورة في املنطقة، وتعلم 
أين مواقعها وهي حتظى بدعم القوات األمنية 
احلكومية الباكستانية، أن تتحمل مسؤولية 
هذه اجلرمية التي نفذتها هذه العناصر«، في 
إش��ارة إلى جماعة »جيش العدل« التي تبنت 

الهجوم.

6 قتلى في إطالق نار مبصنع أميركي
وإصابة خمسة من عناصر الشرطة

قتل ستة أشخاص في إطالق 
للنار مبصنع أميركي في مدينة 
أورورا ق��رب شيكاغو بوالية 
إلينوي، حسبما ق��ال مسؤولو 

الشرطة مساء اجلمعة.
وقالت قائدة شرطة أورورا 
ك��ري��س��ن زمي����ان ف���ي م��ؤمت��ر 
صحفي مساء اجلمعة إن ما ال 
يقل عن ستة من عناصر الشرطة 
الذين وصلوا إلى مكان احلادث 

أصيبوا برصاص املسلح. 
وذكرت زميان أن أول عناصر 
الشرطة الذين وصلوا إلى مكان 
احل��ادث »تعرضوا إلط��الق نار 

على الفور«.
وأوض����ح����ت أن ع��ن��اص��ر 
الشرطة استغرقوا بعض الوقت 
لتحديد مكان املسلح ألن املبنى 
تبلغ مساحته 2700 متر مربع، 
مشيرة إلى إنهم »تبادلوا إطالق 
النار معه بعد حتديد مكانه، مما 

أدى في النهاية إلى مقتله«.
وأض��اف��ت »نعتقد أن��ه كان 
موظفا في الشركة. وفي الوقت 
احلالي، لسنا متأكدين من الدافع 

وراء هذا العمل العنيف«.
وح���ددت هوية مطلق النار 
على أنه يدعى جاري مارتن )45 

عاما(.
وأعلنت الشرطة في املدينة 
)65 كيلومترا( غ��رب شيكاغو 
في وق��ت سابق أن املصنع آمن 

ه��و واملنطقة احمليطة ب��ه وأن 
املسلح »ل��م يعد يشكل تهديدا 

للمنطقة«.
وي��ت��ل��ق��ى رج����ال ال��ش��رط��ة 
املصابون العالج في مستشفيات 
ق��ري��ب��ة، ول���م ت��ق��دم زمي���ان أي 

تفاصيل عن حالتهم.
ووق����ع احل����ادث ف��ي شركة 
»هنري ب��رات كومباني« وهو 
م��ص��ن��ع إلن���ت���اج ال��ص��م��ام��ات 

واملعدات الصناعية.
وقالت املتحدثة باسم البيت 

األبيض في بيان إن��ه مت إبالغ 
الرئيس دونالد ترامب بالهجوم 

موضحة أنه يتابع املوقف.
ويعيد احل��ادث إل��ى الذكرى 
الهجوم ال��ذي وق��ع على مكان 
يدعى أورورا أيضا ف��ي والي��ة 

كولورادو.
وك��ان قناص فتح النار عام 
2012 داخل صالة سينما لدى 
العرض األول ألحد األفالم فقتل 
12 شخصا وج��رح حوالي 70 

آخرين.

الشرطة األميركية من مكان احلادث

24 عامًا االدعاء يطلب السجن 
ضد املدير السابق حلملة ترامب

طلب امل��دع��ي اخل���اص املكلف التحقيق في 
احلملة االنتخابية ل��دون��ال��د ت��رام��ب اجلمعة 
السجن ملدة تصل إلى 24 عاما ضد املدير السابق 
لهذه احلملة ب��ول م��ان��اف��ورت، ألن��ه ك��ذب على 

احملققني.
وفي وثيقة مت تسليمها إلى احملكمة املختصة، 
ق��ال فريق املدعي روب��رت مولر أن��ه متفق مع 
تقييم وزارة العدل التي رأت أنه يجب أن يحكم 
على مانافورت بالسجن ملدة تتراوح »بني 235 

و293 شهرا«.
وال��ى جانب احلكم بالسجن، طلب االدع��اء 
ف��رض غرامة ت��ت��راوح بني خمسني أل��ف دوالر 
و24،4 مليون دوالر، ومتابعته اجتماعيا 
وقضائيا ملدة ميكن أن تصل إلى خمس سنوات 
بعد خروجه من السجن، ودفع تعويضات تبلغ 

24،8 مليون دوالر، وم��ص��ادرة 4،4 ماليني 
دوالر. وك��ان��ت قاضية فدرالية ص��ادق��ت قبل 
يومني على موقف املدعي اخل��اص ال��ذي يفيد 
أن مانافورت وبعدما واف��ق على التعاون مع 
احملققني لتخفيف عقوبته، كذب »عمدا« بشأن 
ات��ص��االت��ه ف��ي 2016 و2017 م��ع قسطنطني 
كيليمنيك شريكه السابق املرتبط بأجهزة 

االستخبارات الروسية.
وأب���دت القاضية أي��ض��ا رأي��ه��ا ف��ي أك��اذي��ب 
أخرى ملانافورت بشأن صفقات مالية وجزء من 
التحقيق الذي يجريه مولر يبقى سريا. وكانت 
نتيجة ه��ذا احلكم أن امل��دع��ي اخل��اص ل��م يعد 
ملَزما تطبيق االتفاق الذي ينص على أال تتجاوز 
عقوبة السجن عشر سنوات لقاء تعاونه مع 

مولر ومكتب التحقيقات الفدرالي )اف بي آي(.

مقتل قيادي بارز بطالبان في غارات 
جوية شرقي أفغانستان

ُقتل قيادي في حركة طالبان في غارات جوية 
نفذتها قوات التحالف بإقليم »الغمان« شرقي 
أفغانستان، وفقا ملا ذكرته وكالة »خاما برس« 

األفغانية لألنباء، أمس السبت.
وق��ال فيلق »س��الب« 201، التابع للجيش 
األفغاني في الشرق في بيان، إن الغارات اجلوية 

نفذت مبنطقة »بادباخ«، اجلمعة.
وأضاف البيان، أن القيادي في احلركة ويدعى 
موالوي الل محمد ُقتل إلى جانب أربعة مسلحني 

آخرين في الغارات اجلوية.
ولم تعلق أي من اجلماعات املسلحة املناهضة 

للحكومة، ومن بينها طالبان على الغارات.

5.4 درجات يضرب  زلزال بقوة 
»بابوا« اإلندونيسية

وق��ع زل��زال بقوة 5.4 درج��ات على مقياس 
ريختر، السبت، في مقاطعة بابوا اإلندونيسية.

وق��ال��ت هيئة األرص�����اد اجل��وي��ة وامل��ن��اخ 
واجليوفيزياء اإلندونيسية، في بيان، إن الزلزال 
وقع شمال غربي مدينة جايابورا، عاصمة بابوا.

وأوضحت الهيئة أن عمق ال��زل��زال بلغ 10 
كيلومترات حتت سطح األرض.

ولم يصدر أي بيان من السلطات اإلندونسية 
عما إذا كان هناك خسائر مادية أو بشرية جراء 

الزلزال.
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تأجيل انتخابات الرئاسة
23 فبراير في نيجيريا إلى 

أع��ل��ن رئ��ي��س اللجنة ال��وط��ن��ي��ة املستقلة 
لالنتخابات تأجيل انتخابات الرئاسة التي كان 
من املقرر إجراؤها في نيجيريا، يوم السبت، إلى 

23 فبراير.
وقال محمود يعقوب، رئيس جلنة االنتخابات 
أمام الصحفيني قبل ساعات من املوعد املقرر لفتح 

مراكز االقتراع، إنه لن يتسنى إجراء االنتخابات 
في املوعد املقرر سلفا، مبينا أن التأجيل كان 

ضروريا من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وي��واج��ه ال��رئ��ي��س محمد ب��خ��اري منافسة 
شديدة من ِقبل مرشح املعارضة أتيكو أبو بكر 

نائب الرئيس السابق، ورجل األعمال.

الشرطة األميركية 
تعتقل في نيويورك 
محتجني على توقيع 

قانون الطوارئ
اعتقلت شرطة مدينة نيويورك عددا 
من احملتجني الرافضني لتوقيع الرئيس 
األميركي دونالد ترامب على قانون حالة 
الطوارئ الوطنية املتعلق باحلدود مع 

املكسيك.
وذك����رت وك��ال��ة أن��ب��اء ”أسوشيتد 
برس“، السبت، أن الشرطة لم تكشف 
عن عدد األشخاص الذين اعتقلتهم أمام 

فندق يحمل اسم ترامب.
ويظهر في مقطع فيديو نشرته وسائل 
إعالم محلية، عدد من املتظاهرين مقيدي 
األيدي، وتقتادهم الشرطة إلى سياراتها.

وأف��اد املصدر نفسه، أنه من احملتمل 
أن يتم توجيه اتهامات للمتظاهرين 
املعتقلني ب��ارت��ك��اب س��ل��وك مخالف 

للقانون، وعرقلة حركة املرور.
��ع ترامب، على قانون  واجلمعة، وَقّ
حالة الطوارئ الوطنية املتعلق باحلدود 

األميركية مع املكسيك.
وأع��ل��ن��ت رئ��ي��س��ة م��ج��ل��س ال��ن��واب 
األميركي نانسي بيلوسي، رفضها لنية 

فرض الطوارئ الوطنية.
وقالت بيلوسي، في بيان، مشترك 
م��ع زع��ي��م ال��دمي��ق��راط��ي��ني ف��ي املجلس 
ت��ش��اك ش��وم��ر، اجل��م��ع��ة، إن ”اإلعالن 
غير القانوني من جانب الرئيس، حيال 
أزم��ة ال وج��ود لها، ُيوقع ض��ررا كبيرا 
بدستورنا، ويجعل ال��والي��ات املتحدة 

أقل أمنا“.

لة باملساعدات حتط قرب فنزويال طائرات عسكرية أميركية ُمحمَّ

مادورو يقترح نشر القوات املسلحة 
بشكل دائم في البالد

  اقترح الرئيس الفنزويلي نيكوالس 
م�����ادورو، تبني خ��ط��ة لنشر ال��ق��وات 
املسلحة في البالد بشكل دائ��م، لتكون 

قادرة على التصدي ألي عدوان محتمل.
وق��ال م��ادورو على هامش مناورات 
»أن��غ��وس��ت��ورا« العسكرية: »اخلطة 
تهدف لدعم جهوزية القوات املسلحة 
للدفاع عن البالد، وهي إحدى الواجبات 

الدستورية للجيش«.
وأض��اف أن »اخلطة تتضمن مواقع 
انتشار الدبابات والصواريخ واجلنود، 
وسبل التعاون بني أنظمة الدفاع اجلوي 
وال��ق��وات البحرية واجل��م��ع ب��ني نشر 
القوات وإجراء التدريبات، لضمان األمن 

والسالم على حدود فنزويال«.
ولفت مادورو إلى احتمال وجود خطة 
الحتالل فنزويال من جانب كولومبيا 
وال��والي��ات املتحدة، وق��ال إن »اخلطة 
من جانبنا هي السالم واالح��ت��رام، وال 
ميكنني قول الشيء نفسه عن احلكومة 
الكولومبية ورئيسها إيفان دوكي، الذي 
لديه خطط للحرب ضد فنزويال بدعم من 

اإلمبريالية األميركية«.
وتشهد فنزويال في األسابيع األخيرة 
أزمة سياسية عميقة على خلفية إعالن 
رئيس البرملان خوان غوايدو، نفسه في 
23 يناير املاضي رئيسا مؤقتا للبالد 
بدال من م��ادورو واعتراف بعض الدول 

به وفي مقدمتها الواليات املتحدة.
ومن جانبه، يؤكد مادورو أن غوايدو 
»دمية بيد ال��والي��ات املتحدة«، ويتهم 
واشنطن مبحاولة تدبير انقالب على 

السلطة الشرعية في فنزويال.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى، أع��ل��ن��ت حكومة 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة أم���س ال��س��ب��ت، أن 
طائرات عسكرية محملة باملساعدات 
ستحط في مدينة كوكوتا الكولومبية 
القريبة م��ن احل���دود م��ع فنزويال، في 
حت���رك يسعى ل��زي��ادة ال��ض��غ��ط على 

الرئيس نيكوالس مادورو.
وق��ال مسؤول من وزارة اخلارجية 

األميركية، إن الطائرات ستنطلق محملة 
باملساعدات اإلنسانية للفنزويليني، ولن 
يسافر على متنها أي جنود أميركيني، 
ب��ل مجموعة م��ن موظفي اخلارجية 
األميركية والوكالة األميركية للتنمية 

الدولية.
وستنطلق ال��ط��ائ��رات م��ن ميامي 
)والية فلوريدا األميركية( وستصل إلى 
كوكوتا )كولومبيا(، القريبة من مدينتي 
سان أنطونيو ديل تاتشيرا وأورينيا، 
ومعابرهما احل��دودي��ة كانتا األكثر 
ديناميكية بني البلدين، اللذين يشتركان 

في خط حدودي بطول 2219 كلم.

الرئيس الفنزويلي مادورو


