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ب��ع��د ي����وم راب����ع م���ن تعبئة 
“السترات الصفراء”، يفترض أن 
يعلن الرئيس الفرنسي إميانويل 
م��اك��رون، قريًبا إج���راءات جديدة 
في مواجهة هذه األزمة االجتماعية 
ال��ت��ي ت��ش��ك��ل ام��ت��ح��اًن��ا ل��والي��ت��ه 

الرئاسية.
وأوقف 1723 شخًصا في جميع 
أنحاء فرنسا خالل اجلولة األخيرة 
من تظاهرات “السترات الصفراء” 
التي تخللتها صدامات بني محتجني 
وشرطة مكافحة الشغب، حسب ما 

أعلنت وزارة الداخلية امس  األحد.
وقالت ال���وزارة، إن 1220 من 
بني مجموع املوقوفني ُحبسوا قيد 
التحقيق. وش���ارك ح��وال��ى 136 
ألف شخص في تظاهرات السبت، 
حسب ال��وزارة، وهو العدد نفسه 
تقريًبا ال��ذي ش��ارك في تظاهرات 

األول من ديسمبر.
وص������رح رئ���ي���س ال�������وزراء 
الفرنسي ادوار فيليب أنه “حان 
وق��ت احلوار”، مضيًفا: “أصبح 
علينا إعادة نسج الوحدة الوطنية 
التي تعرضت لهزة في هذا التمرد 
الشعبي غير املسبوق، ال��ذي ولد 
على شبكات التواصل االجتماعي 

على اإلنترنت.”
وأك��د فيليب، مساء اول امس 
ال��س��ب��ت، أن ال��رئ��ي��س م��اك��رون 
“سيتحدث رمب��ا ال��ي��وم االثنني 
وسيعود إليه أمر اقتراح اإلجراءات 
ل��ي��ت��اح ل��ك��ل األم���ة الفرنسية أن 

جتتمع من جديد”.
وعبرت رئيسة بلدية باريس 
آن اي��دال��غ��و، ع��ن أسفها “ملشاهد 

الفوضى واألض���رار التي ال تقدر 
لالقتصاد ولصورة املدينة”.

 وص���������رح زع�����ي�����م ح����زب 
اجلمهوريني اليميني املعارض 
ل���وران فوكييه، أن “العديد من 
الفرنسيني وخ��ص��وًص��ا التجار 

شهدوا سبتا أسود”.
وذك���رت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة، أن 
عدد التظاهرات التي جرت على كل 
األراض��ي الفرنسية أقل ب�11 ألًفا 
عن تلك التي حدثت في األول من 

ديسمبر.
وعبر وزير الداخلية الفرنسي، 
كريستوف كاستانير، مساء اول 
امس  السبت، عن ارتياحه “لوضع 
حد لتصاعد العنف”، وألن “حراك 

مثيري الشغب  ُكسر”.
وفي الوقت نفسه، شارك آالف 
األش���خ���اص ف��ي م��س��ي��رات ج��رى 
معظمها بهدوء من أجل املناخ في 
عدد من امل��دن الفرنسية، وارت��دى 
ج��زء منهم سترات صفراء داعني 
إل��ى التحرك في مواجهة “وضع 
املناخ امللح” و”الوضع االجتماعي 

امللح” معا.
م��ن ج��ه��ت��ه، حت���دث ج���ان ل��وك 
م��ي��الن��ش��ون، زع��ي��م كتلة ح��زب 
“فرنسا املتمردة” ال��ي��س��اري 
ال��رادي��ك��ال��ي، السبت، ع��ن “حل” 
اجلمعية الوطنية، معتبًرا أن ذلك 
سيشكل مخرًجا “معقوالً” لألزمة.

وسيقدم ن��واب من ه��ذا احلزب 
وآخرون شيوعيون واشتراكيون، 
اليوم االثنني، مذكرة حلجب الثقة 
عن احلكومة يفترض أن تناقش 
األرب��ع��اء أو اخل��م��ي��س، لكنها ال 

تتمتع بأي فرصة إلقرارها.
ق��ال وزي��ر الداخلية الفرنسي 
كريستوف كاستنر، إن التظاهرات 
ال��ت��ي نظمها أص��ح��اب السترات 
الصفر أوقعت مئة وثمانية عشر 
مصابا ف��ي صفوف املتظاهرين، 
وسبعة عشر م��ن رج���ال األم��ن. 
ونوه وزير الداخلية إلى أنه متت 
السيطرة على التظاهرات، فيما بلغ 
عدد املوقوفني نحو ألف وثالثمئة 

وخمسني شخصاً.
واع�����رب ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي 
اميانويل ماكرون امس  االحد عن 
شكره لقوات الشرطة الفرنسية 
على شجاعتها التي اظهرتها خالل 
احتجاجات )السترات الصفراء(.
ووج���ه م��اك��رون ف��ي ت��غ��ري��دة له 
عبر موقع التواصل االجتماعي 
)تويتر( الشكر للشرطة وجميع 
قوى النظام املعبأة على الشجاعة 
وامل��ه��ن��ي��ة االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي 

أظهروها.
وم��ن املتوقع ان يلقي ماكرون 
خطابا لم يتم حتديد موعده بعد 

بشأن حركة )السترات الصفراء(.
وك��ان��ت ال��داخ��ل��ي��ة الفرنسية 
اعلنت اصابة العشرات واعتقال 
ن���ح���و 1350 ش��خ��ص��ا خ���الل 
احتجاجات ام��س السبت.ودعا 
رئيس ال���وزراء الفرنسي إدوار 
فيليب الى اج��راء ح��وار جديد مع 
ممثلي حركة )السترات الصفر(.
وش��ه��دت ال��ع��اص��م��ة الفرنسية 
ب��اري��س ام��س السبت مواجهات 
عنيفة اس��ت��دع��ت ت��دخ��ل اآلل��ي��ات 

“السترات الصفراء” مع قوات األمناملصفحة. مواجهات 

ماكرون يعلن قريبًا عن إجراءات بعد يوم التعبئة الرابع لـ »السترات الصفراء«

فرنسا: متت السيطرة على تظاهرات باريس

اعلنت استهداف نشطاء على احلدود .. ولبنان تنفي

إسرائيل تكتشف نفقًا جديدًا
حلزب الله ميتد من لبنان

أعلنت القوات اإلسرائيلية أنها اكتشفت نفقا 
جديد  حلزب الله ميتد من لبنان، اإلع��الن الذي 
تبع قيام ال��ق��وات ب��إط��الق ال��ن��ار على عناصر 
من اجلماعة اللبنانية املسلحة ل��دى اقترابهم 
م��ن امل��وق��ع ال���ذي يعمل فيه مهندسو اجليش 

اإلسرائيلي على هدم أنفاق.
وي��ع��د ه���ذا ث��ان��ي اك��ت��ش��اف لنفق مي��ت��د من 
لبنان عبر احلدود إلى إسرائيل منذ بدأ اجليش 
اإلسرائيلي عملية خالل األسبوع احلالي لرصد 
و”حتييد” مم���رات ال��ه��ج��م��ات، وال��ت��ي حتفر 
بواسطة حزب الله املدعوم من إيران ومتتد إلى 

شمال إسرائيل.

وق����ال اجل��ي��ش اإلس��رائ��ي��ل��ي، إن ج��ن��وده 
املتمركزين على احلدود مع لبنان، أطلقوا النار، 
، على أشخاص يشتبه بأنهم عناصر من ميليشيا 

حزب الله.
وأكد لبنان أن اجليش اإلسرائيلي أطلق النار 
في الهواء لدى اقتراب دورية للجيش اللبناني 
للحدود اجلنوبية، فيما ادع��ت إسرائيل أنها 

استهدفت عناصر تنتمي ل�”حزب الله”.
وقالت الوكالة الوطنية لإلعالم )وكالة رسمية 
لبنانية(، إن اجلنود اإلسرائيليني أطلقوا النار في 
الهواء عندما رأوا دورية للجيش اللبناني قرب 

خط احلدود املعروف باخلط األزرق.

58 مهاجرًا غير  ضبط 
شرعي في تركيا خالل 

24 ساعة 
اعلنت السلطات التركية امس  االحد ضبط قوات األمن 
التركية 27 مهاجرا غير شرعي في قطار بوالية )أدرن��ة( 
شمال غرب البالد. ونقلت وكالة )االناضول( التركية عن 
مصادر أمنية قولها ان الشرطة تلقت بالغا بوجود مهاجرين 
غير شرعيني بقطار انطلق من مدينة اسطنبول متجها الى 
)أدرنة(. وذكرت أن عناصر الشرطة فتشت القطار وضبطت 
27 مهاجرا غير شرعي مبينة أن املهاجرين يحملون جنسيات 

من العراق وباكستان واجلزائر وتونس واملغرب.
وأكدت أن املهاجرين كانوا يعتزمون التسلل إلى اليونان 
البلد اجل��ار لتركيا من الغرب الفتة ال��ى نقل املهاجرين 
الى مديرية الهجرة في أدرنة التخاذ اإلج��راءات النظامية 

بحقهم.
في السياق ذات��ه أعلنت ق��وات األم��ن التركية ضبط 31 
مهاجرا أفغانيا واربعة متهمني بتهريب البشر باالضافة الى 

حافلة صغيرة وسيارة في والية )قيصري( وسط تركيا.

الرئيس األميركي جدد انتقاده ألملانيا بسبب »احلصة عادلة« في متويل الناتو

ترامب : كيلي سيترك منصب كبير موظفي البيت األبيض نهاية العام
أك��د الرئيس االمريكي دونالد 
ت��رام��ب ان كبير موظفي البيت 
األبيض جون كيلي سيترك منصبه 
بحلول نهاية ه��ذا ال��ع��ام. وق��ال 
ترامب للصحفيني إن “جون كيلي 
سيغادر في نهاية العام” واصفا 
إياه بأنه “رجل عظيم” وأنه يقدر 

خدمته “كثيرا”.
وأضاف “سنعلن عن من سيحل 
محل ج���ون... سأعلن ذل��ك خالل 

اليوم أو اليومني املقبلني”.
وجدد الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب اتهاماته ألملانيا بأنها ال 
تدفع “حصة عادلة” في التمويل 

الدفاعي الدولي.
ونشر ترامب تغريدة عبر تويتر 
قال فيها : “فكرة جيش أوروبي لم 
تسفر عن نتيجة طيبة في احلرب 

العاملية األولى أو الثانية”.
وتابع “لكن الواليات املتحدة 
كانت هناك من أجلكم، وستكون 

دائماً كذلك”.

وأض���اف “كل م��ا نطالبكم به 
هو دفع حصتكم العادلة في حلف 
شمال األط��ل��س��ي، ن��ات��و... أملانيا 
ت��دف��ع %1 ف��ي ح��ني أن ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة ت��دف��ع نسبة أك��ب��ر وهي 
%4.3 من الناجت احمللي اإلجمالي، 

حلماية أوروبا ....عدالة هذه ! .”
ويتمثل ه���دف ال��ن��ات��و ف��ي أن 
تشارك كل دولة ب� %2 من ناجتها 

احمللي اإلجمالي لتمويل احللف.
وانتقد ترامب منذ فترة طويلة 
حلفاء الناتو بسبب تراجع اإلنفاق 
العسكري، ما جعلهم يشككون في 
بعض األحيان في التزام واشنطن 

بالدفاع اجلماعي.
وان��ت��ق��د ت��رام��ب احل��ل��ف��اء على 
تويتر من قبل “ لفشلهم في حتقيق 
هدف اإلنفاق الدفاعي للتحالف ب� 
%2 من الناجت احمللي اإلجمالي، 
وق���ال إن��ه يجب رف��ع ال��ه��دف إلى 
4% من الناجت احمللي اإلجمالي 

ترامببدل ذلك”.

مواجهات أمام البرملان الكندي
بسبب »اتفاق الهجرة«

وقعت ، مواجهة أم��ام البرملان الكندي بني 
متظاهرين ميينيني يعارضون انضمام كندا إلى 
اتفاق دولي لألمم املتحدة ينظم الهجرة في العالم، 

وآخرين من مؤيدي الهجرة واالتفاق.
وتبادل ما يقدر ب�200 متظاهر ينتمون إلى 
جماعات ميينية متطرفة، اإله��ان��ات والشتائم 
البذيئة مع نحو 100 شخص من املناوئني لهم في 
حديقة تغطيها الثلوج وسط البرد القارس، ما أدى 

إلى اعتقال شخص واحد.
وان��دل��ع��ت امل��ش��اج��رات م��ب��اش��رة م��ع وص��ول 
املتظاهرين إلى باحة البرملان، لكن شرطة مكافحة 

الشغب فصلت بسرعة بني اجلانبني.
وم��ا أن ب��دأ اليمينيون يهتفون: “ارفضوا 
اتفاق الهجرة”، حتى طغت هتافات مقابلة تقول 
لهم “العار”، و”نرحب باملهاجرين، وليذهب 

العنصريون من حيث أتوا”.
وق��ال املتحدث باسم املتظاهرين املعارضني 
الت��ف��اق ال��ه��ج��رة سيلفان ب��روي��ي��ت، إن اتفاق 
األمم املتحدة ُيهدد بتقويض سياسات الهجرة 
السيادية، وهي وجهة نظر عبر عنها أيضاً زعيم 

حزب احملافظني املعارض أندرو شير، وسياسيني 
محافظني في دول أخ��رى، لكن مؤيدي الهجرة 

يرفضون هذه الفكرة.
وق��ال بروييت: “تأسست كندا على الهجرة. 
تعلمنا أن نعيش معاً ووجدنا طريقة لفعل ذلك 
بشكل جيد، لذلك ال نحتاج إلى اتفاق للهجرة من 
األمم املتحدة يرشدنا إلى ما يتوجب علينا فعله 

ويغير نظاماً يعمل بشكل جيد”.
وم��ن املقرر اعتماد االتفاق غير امللزم بشكل 
رسمي في مؤمتر مبراكش املغربية بني 10 و11 

ديسمبر.
ويضع االت��ف��اق 23 هدفاً لفتح ب��اب الهجرة 
القانونية واآلم��ن��ة، إض��اف��ًة إل��ى إدارة تدفق 
املهاجرين بشكل أفضل، خاصًة مع ارتفاع عدد 
املهاجرين في العالم إلى 250 مليون شخص، أو 

%3 من سكان األرض.
ومن مبادىء االتفاق حماية حقوق اإلنسان، 
خاصًة تلك املتعلقة باألطفال، ومساعدة البلدان 
على التعامل مع الهجرة، وتبادل اخلبرات مبا 

يؤدي الى حتسني اإلدماج.

نساء ميامنار.. زوجات باإلكراه في الصني
كشفت دراس���ة حديثة أع��ده��ا ب��اح��ث��ون من 
“كلية جون هوبكنز بلومبرج للصحة العامة” 
و”جمعية نساء كاشني - تايالند”، أن أكثر من 7 
آالف إمرأة من ميامنار تتعرض النتهاكاِت حقوق 
االنسان في الصني..وُيْجَبْرَن على ال���ّزواج من 

رجال صينيني. 
وج��ه آخ��ر للصني، فبعد فضيحتها األخيرة 
بسبب انتهاكاتها ألقلية اإليغور وخاصة النساء 
اإليغوريات، هاهي اليوم أمام فضيحة انسانية 

جديدة..أبطالها نساء ميامنار...
ووفق الدراسة التي شملت نحو 400 امرأة في 
أكثر من 40 منطقة في تايالند والصني أنه جرى 
إجبار معظم ه��ؤالء النساء على إجن��اب أطفال. 
وأدت سياسة “طفل واحد” التي اتبعتها الصني 
ألكثر م��ن ثالثة ع��ق��ود، قبل أن تنهيها ف��ي عام 
2015، إلى زيادة في عدد الرجال بنحو 34 مليوًنا 
عن عدد النساء في البالد، مما زاد من األص��وات 

التي تنادي بإحضار نساء من الدول املجاورة.

مقتل »حاكم« الظل 
لطالبان بإقليم 

باكتيكا في أفغانستان
   

ذك��رت وزارة الداخلية األفغانية، أن 
حاكم ظل ينتمي حلركة طالبان، بإقليم 
باكتيكا، جنوب شرق البالد ُقتل، في عملية 
أمنية، طبق ما ذكرت وكالة “خاما برس” 

األفغانية لألنباء، اليوم األحد.
وأض��اف��ت ال���وزارة في بيان مساء اول 
ام��س السبت، أن حاكم الظل لطالبان في 
إقليم باكتيكا، بير أغا ُقتل، في عملية أمنية 
مبنطقة جومال باألقليم. وتابع البيان أن 
أربعة أعضاء آخرين من حركة طالبان 
ُقتلوا أيضاً في العملية نفسها. وذك��رت 
ال����وزارة أن ق���وات األم���ن ص���ادرت أيضاً 
أسلحًة وذخائر في أعقاب العملية التي أدت 

إلى مقتل بير أغا.

آالف الهندوس يحتشدون
في نيودلهي للمطالبة ببناء

معبد على أطالل مسجد
اح��ت��ش��د آالف ال��ره��ب��ان وال��ن��ش��ط��اء 
الهندوس في العاصمة الهندية نيودلهي 
امس  األحد، حلث حكومة رئيس الوزراء 
ناريندرا مودي على بناء معبد على أطالل 
مسجد تاريخي يعود للقرن السادس 
عشر. وتأتي الدعوات لبناء معبد جديد في 
مدينة أيوديا شمال البالد قبل انتخابات 
ستجري بحلول مايو  2019، ويسعى 

فيها مودي للفوز بفترة ثانية.
ويتوقع معظم احملللني أن يحقق حزب 
بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي نتائج 

أقل بكثير مما حققه في 2014.
وك��ث��ي��راً م��ا يتهم منتقدون احل��زب، 

باستغالل القضايا الطائفية حلشد التأييد 
الشعبي. ويعيد ح��زب بهاراتيا جاناتا 
واجلماعات الهندوسية التابعة له قضية 
أي��ودي��ا للسطح ف��ي ك��ل م��رة م��ع اقتراب 
االنتخابات منذ 30 عاماً، إلث��ارة التوتر 
بني الهندوس واألقلية املسلمة التي متثل 
ما يصل إلى %14 من تعداد سكان الهند 

البالغ 1.3 مليار نسمة.
وهدمت مجموعة من الغوغاء الهندوس 
املسجد في 1992 ما أسفر عن موجة شغب 
أودت بحياة نحو 2000 شخص في أحد 
أسوأ فصول العنف الديني في الهند منذ 

تقسيمها في 1947.

الصني حتذر كندا من عواقب عدم 
اإلفراج عن املديرة املالية لـ»هواوي«

    حذرت الصني كندا من أنها ستواجه عواقب 
وخيمة إذا لم تفرج على الفور عن املديرة املالية 
لشركة ه��واوي للتكنولوجيا، ووصفت القضية 

بأنها “شديدة القبح”.
واعتقلت السلطات في كندا، امل��دي��رة املالية 

لهواوي “منغ وان تشو” في األول من ديسمبر، 
بطلب من الواليات املتحدة، التي تطلب تسليمها 
وتتهمها بالتستر على ص��الت شركتها بشركة 
أخرى حاولت بيع معدات إلي��ران على الرغم من 

العقوبات املفروضة عليها.
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جورجيا توقع عقدًا
مع باريس لشراء

أنظمة دفاع جوي
أعلنت وزارة الدفاع اجلورجية، امس  األحد، أنها وقعت 

عقدا مع فرنسا لشراء أنظمة الدفاع اجلوي.
وأفاد املكتب الصحفي للوزارة في بيان عن وزير الدفاع، 
ليفان إيزوريا، قوله: “مبجال الدفاع اجلوي تنتقل جورجيا 
وفرنسا إل��ى مرحلة ج��دي��دة م��ن التعاون”، مضيفا أن 
“الوزارة وقعت مع اجلانب الفرنسي عقدا مهم مبجال أنظمة 
التحكم ومراقبة الدفاع اجل��وي، ال��ذي مبوجبه ستستمر 

]جورجيا[ بحصولها على أنظمة الدفاع اجلوي”.
وفقا للوزير، “سيساهم العقد إلى حد كبير في تعزيز 

القدرة الدفاعية للبالد في مجال الدفاع اجلوي”.
ومت التوقيع على االتفاقات اخلاصة بشراء منظومة 
الدفاع اجلوي في صيف عام 2015. وقام الوزير اجلورجي 
بزيارة إلى فرنسا عدة مرات حيث أجرى مباحثات بشأن 
هذه املجموعة باإلضافة إلى أنه قام أيضا بزيارات تعرف 

إلى املصانع التي تقوم بإنتاج منظومات الدفاع اجلوي.

تظاهرة في تورينو 
اإليطالية رفضًا ملشروع 

قطار يربطها بفرنسا
تظاهر عشرات اآلالف في مدينة تورينو اإليطالية، 
رفضاً ملشروع بناء خط للسكك احلديدة يربط مدينتهم 

الواقعة شمالي إيطاليا مبدينة، ليون شرقي فرنسا.
واعتبر املتظاهرون، املشروع هدراً للمال العام، في بلد 

يحتاج إلى اإلنفاق على التعليم والصحة.
وتبلغ كلفة املشروع، نحو 8،6 مليار دوالر، ومن املّقر 
أن تتحمل بروكسل 40 % من نفقاته، فيما تدفع إيطاليا 

35 % وفرنسا 25 %.
وسيتم حفر نفق طوله 57 كيلومتراً، عبر جبال األلب 
الختصار مّدة الرحلة بني تورينو وليون من أربع ساعات 

إلى ساعتني فقط، واسمه “تي ايه في”.
وتظاهر نحو 70 ألف شخص في التجمع املعارض 
للمشروع، ورفع احملتّجون الفتات كتب عليها “كال لتي 
إي��ه في” “وكال للقطار الفائق السرعة” و”نحن ضد 

الهدر”.

انتخابات برملانية مبكرة 
في أرمينيا لتعزيز 

العملية اإلصالحية
   

ادل����ى  ن��اخ��ب��و أرم��ي��ن��ي��ا، ام���س  األح���د، 
بأصواتهم في انتخابات برملانية مبكرة، دعا 
إليها الزعيم اإلصالحي، نيكول باشينيان، 
الذي يهدف إلى ترسيخ سلطته السياسية 

في البالد.
وت��ول��ى باشينيان الصحافي السابق، 
رئاسة احلكومة األرمينية في مايو بعد 
قيادته تظاهرات سلمية استمرت أسابيع 
ضد احلكومة، أدت إل��ى اإلط��اح��ة بالزعيم 

املخضرم، سيرج سركيسيان.
غير أن العملية اإلصالحية التي تعهد بها 
باشينيان تعرضت للعرقلة وجتمدت عدة 
أشهر، بسبب معارضة ح��زب سركيسيان 

الذي يهيمن على البرملان.


