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رغ���م ب���دء احل�����وار ال��وط��ن��ي 
ال��ذي أطلقه الرئيس الفرنسي، 
إميانويل م��اك��رون، دع��ت حركة 
“السترات الصفراء” إلى حترك 
ج��دي��د مب��ش��ارك��ة أع����داد كبيرة 
م��ن املتظاهرين، ف��ي حت��ٍدّ جديد 

ملاكرون.
وس��ت��ت��رك��ز ال��ت��ظ��اه��رات في 
باريس وليون وب��وردو وتولوز 
وليل ورووان، وم��ن املتوقع أن 
تكون اإلج��راءات األمنية مشددة 
بعد أن ُسّجلت، ، أعداد مرتفعة من 
املتظاهرين بعد أن تراجعت خالل 

فترة األعياد.
وف��ي وق��ت س��اب��ق م��ن الشهر 
احلالي، انطلقت فعاليات احلوار 
الوطني، الذي دعا إليه ماكرون، 
ف��ي منطقة ال��ن��ورم��ان��دي شمال 

فرنسا.
كذلك التقى نحو 600 رئيس 
بلدية ومسؤول منتخب في بلدة 
غ��ران ب��ورت��ورول��د، البالغ عدد 
سكانها 3 آالف و800 نسمة، 
ملناقشة أربعة ملفات أساسية، 
هي القدرة الشرائية والضرائب 
والدميقراطية والبيئة، سعياً 
لالستجابة ملطالب “السترات 

الصفراء”.
وحت��دث م��اك��رون ع��ن سلسلة 
من “االنقسامات”، االجتماعية 

واالقتصادية والدميقراطية، التي 
اعتبر أنها سبب غضب املتظاهرين 
املنتفضني منذ أكثر من شهرين 
على سياسة احلكومة االجتماعية 

والضريبية.
وف�����ي س���ي���اق أخ�����ر أك����دت 
باريس مجدداً أنها سُتبقي على 
ال��ت��زام��ه��ا ال��ع��س��ك��ري مبكافحة 
تنظيم “داعش” ف��ي س��وري��ا، 
ضمن التحالف ال��دول��ي، وذل��ك 
ف��ي ان��ت��ق��اد م��ب��ّط��ن ج��دي��د ل��ق��رار 
الرئيس األميركي، دونالد ترمب، 

االنسحاب من هذا البلد.
وال يتجاوز ع��دُد العسكريني 
الفرنسيني ف��ي إط���ار التحالف 
الدولي ضد “داعش” األلف و200 
ج��ن��دي ي��ت��وزع��ون على سوريا 
والعراق للقيام بعمليات جوية 
وعمليات برية خاصة، تدعمهم 
وحداُت مدفعية يستخدمونها في 
تعزيز مواقع حلفائهم في قوات 
سوريا الدميقراطية، ويشاركون 
على اجلانب اآلخر في تأهيل قوات 

من اجليش العراقي.

لكن األولوية تبقى لدحر تنظيم 
“داعش”، وقد جاء التفجير الذي 
تبّناه التنظيم ف��ي منبج شمال 
س��وري��ا ل��ي��ع��ّزز وج��ه��ة النظر 
الفرنسية القائلة إن أي تسرع في 
االنسحاب من هذا البلد سيكون 

خطأً.
فكما ج��اء على لسان الرئيس 
ال��ف��رن��س��ي، إمي��ان��وي��ل م��اك��رون، 
وامل��ت��ح��دث��ة ب��اس��م اخل��ارج��ي��ة 
الفرنسية، فإن انتقاد االنسحاب 
األميركي املزمع من سوريا عابٌر 
لألحزاب في فرنسا أيضاً، فحتى 
س��ي��اس��ي��و ال��ي��م��ني ال��ف��رن��س��ي ال 
يفهمون ما يسمونه تسرع ترمب 

في سحب قواته من سوريا.
في أعقاب إع��الن ترمب الشهر 
املاضي قرار االنسحاب من سوريا 
ك��ان م��اك��رون ح���اداً ف��ي انتقاده 
للقرار، إذ قال حينها “إن احلليف 
ي��ج��ب أن ي��ك��ون م��وث��وق��اً وأن 
يعتمد عليه ويجب أن ينسق مع 
حلفائه”، في إشارة إلى الرئيس 

محتجوا السترات الصفراءاألميركي.

وسط إجراءات أمنية مشددة رغم تراجع أعداد احملتجني

»السترات الصفراء« تتحدى ماكرون مجددًا

53 ألف سوري مت  تركيا: 
جتنيسهم ميكنهم التصويت 

باالنتخابات احمللية
أعلن وزي��ر الداخلية التركي سليمان صويلو أم��س  السبت ان 
53099 سوريا حصلوا على اجلنسية التركية ميكنهم التصويت في 

االنتخابات احمللية واملقرر اجراؤها في 31 مارس املقبل.
وقال صويلو في تصريح صحفي على هامش حضوره اجتماعا 
أمنيا يتعلق بتأمني االنتخابات “سيتم نشر 547 ألف رجل أمن في 

يوم التصويت”.
 وأض��اف ان السلطات التركية ستقوم بنشر 6680 رج��ل أمن 
اضافيا في 11 مدينة و12 بلدة لتجنب تهديد عناصر حزب العمال 

الكردستاني “االرهابي” ضد املواطنني األتراك.
وط��ال��ب��ت أح���زاب امل��ع��ارض��ة التركية م���رارا خ��اص��ة )الشعب 
اجلمهوري( أكبر أحزاب املعارضة وحزب )الصالح( اجلديد بعودة 

الالجئني السوريني الى بالدهم.
كما دعت إلى احلد من تدفق موجة جديدة من الالجئني وتشجيع 
السوريني على الرحيل ال��ى بالدهم واع��الن تركيا أنها لن متنح 

اجلنسية لالجئني السوريني.
وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت مطلع يناير اجلاري عودة 
نحو 295 ألف الجئ سوري في العام املاضي الى املناطق احملررة عبر 

عمليتي )درع الفرات( و)غصن الزيتون( شمال سوريا.

15 إرهابيًا مالي: مقتل 
بغارة جوية 

   
أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية مقتل نحو 15 إرهابياً في غارة جوية 

للجيش الفرنسي مبالي.
وأضافت ال��وزارة، أن فرنسا نسقت الضربة اجلوية مع اجلنود 

املاليني في 10 يناير اجلاري.
وأوضحت الوزارة، أنه كان هناك اشتباه في أن املستهدفني كانوا 
يخططون لهجوم في منطقة ديالوبي،  وأن الغارة اجلوية ساعدت 
على تقليل حجم التهديد في املنطقة التي يصعب الوصول إليها في 

دلتا النيجر.
ويوجد في مالي نحو 4500 جندي فرنسي في منطقة الساحل 
يشاركون في عملية بارخان التي تستهدف اإلرهابيني واملسلحني في 

تشاد، وموريتانيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر.

بوركينا فاسو.. اإلرهاب يدفع 
احلكومة إلى االستقالة

   
استقالت حكومة بوركينا فاسو حسب م��ا أعلن بيان ص��ادر 
ع��ن ال��رئ��اس��ة، وذل��ك ف��ي مواجهة تصاعد التهديدات اإلرهابية، 

واالضطرابات االجتماعية.
وجاء في البيان، أن “رئيس ال��وزراء قدم بعد الظهر استقالته، 

وكذلك استقالة حكومته”.
وأض��اف، أن “رئاسة بوركينا فاسو قبلت االستقالة وعبرت عن 
كامل امتنانها لرئيس ال��وزراء وجلميع وزرائه اللتزامهم في خدمة 

األمة”.

أفغانستان: طالبان تنفي خبر 
محادثات مع أميركا في باكستان

   
نفت حركة طالبان األفغانية تقارير في وسائل اإلعالم الباكستانية 
عن استعدادها الستئناف االجتماعات مع املبعوث األمريكي اخلاص 
زملاي خليل زاد في إسالم آباد، وكررت رفضها التعامل مباشرة مع 

احلكومة األفغانية.
وذك��رت صحف ومحطات تلفزيون باكستانية، أن اجتماعاً في 
إس��الم آب��اد ك��ان متوقعاً بعد مناقشات بني خليل زاد ومسؤولني 

باكستانيني بينهم رئيس الوزراء عمران خان أمس اجلمعة.
وق��ال كبار ق��ادة طالبان، إن القوى اإلقليمية مبا فيها باكستان 
اتصلت بهم، وأرادت منهم أن يلتقوا بالوفد األمريكي في إسالم آباد، 
وأن تنضم احلكومة األفغانية إلى عملية السالم، ولكن هذه األساليب 
ُرفضت. وقال املتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان، 
“نريد أن نوضح أننا ال نعقد أي اجتماع مع زملاي خليل زاد في إسالم 
آباد”. وتعثرت احملادثات بني اجلانبني بعد أن اتهمت حركة طالبان 
خليل زاد باالنحراف عن جدول األعمال املتفق عليه، ولم ُيعرف تاريخ 

استئناف احملادثات.

مسؤولة أممية: قلق إزاء تصاعد
العنف في إقليم »أراكان«

أع��رب��ت امل��ق��ررة األمم��ي��ة اخلاصة 
املعنية بحالة ح��ق��وق اإلن��س��ان في 
ميامنار، يانغي ل��ي، عن قلقلها إزاء 
تصاعد أعمال العنف في إقليم أراكان، 

غربي البلد اآلسيوي.
وأش��ارت يانغي لي، في بيان، إلى 
مقتل وإصابة مدنيني؛ جراء قتال بني 
قوات األمن و”جيش أراكان” )جيش 
إنقاذ روهنغيا أراك���ان(، منذ نوفمبر 

املاضي.
و”جيش إنقاذ روهنغيا أراكان”، 
ج��م��اع��ة ت��أس��س��ت ف��ي 2012، عقب 
عمليات بطش شنها بوذيون متطرفون 
ضد أقلية الروهنغيا املسلمة، بدعم من 
جيش ميامنار؛ ما أسفر عن مقتل آالف 

وتشريد عشرات اآلالف من الروهنغيا.
وأضافت املسؤولة األممية، أن القتال 
أسفر أيضا عن ن��زوح ما ال يقل عن 5 
آالف، و”يتعني على اجلانبني اتخاذ 

تدابير حلماية املدنيني”.
وأدان��ت هجوم ل�”جيش أراكان”، 
أودى ب��ح��ي��اة 4 م��ن ع��ن��اص��ر ح��رس 

احلدود، في 4 يناير اجلاري.
وت��اب��ع��ت ي��ان��غ��ي ل���ي، أن جيش 
م��ي��امن��ار، أرس���ل ت��ع��زي��زات عسكرية 
كبيرة إلى املنطقة، بعد ذلك الهجوم، 
وش��ن هجمات مب��روح��ي��ات وأسلحة 
ثقيلة. وأوض��ح��ت أن تلك الهجمات 

أسفرت عن مقتل وجرح مدنيني.
وأعربت املسؤولة األممية، عن قلقها 

إزاء الرد غير املتكافئ من جيش ميامنار 
بعد الهجوم.

ون���ددت “بلغة الكراهية”، التي 
تستخدمها احلكومة، ودعتها إلى عدم 
عرقلة وصول املساعدات اإلنسانية إلى 

أراكان، باعتبارها سلوك غير إنساني.
وم��ن��ذ 25 أغسطس 2017، ينفذ 
جيش م��ي��امن��ار، ومليشيات بوذية 
حملة عسكرية ومجازر وحشية بحق 

الروهنغيا في أراكان.
وأس��ف��رت اجل��رائ��م املستمرة عن 
مقتل اآلالف م��ن الروهنغيا، حسب 
مصادر محلية ودولية متطابقة، فضال 
ع��ن جل��وء ق��راب��ة مليون آخ��ري��ن إلى 

بنغالدش، وفقا لألمم املتحدة.

حائط البراق

ب������������اري������������س:  س�������ن�������واص�������ل اإلل���������ت���������زام 
ال��ع��س��ك��ري جت����اه  م��ك��اف��ح��ة »داع����ش« 
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دانت وزارة اخلارجية األردنية، قيام 
السلطات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة بنصب أعمدة 
خشبية، وهياكل معدنية، بالقرب من 
احلائط الغربي للمسجد األقصى “حائط 
البراق”. وأك��د الناطق الرسمي باسم 
ال��وزارة سفيان القضاة، أن إدارة أوقاف 
ال��ق��دس وش���ؤون املسجد األق��ص��ى، هي 

“السلطة الوطنية صاحبة االختصاص” 
في إدارة جميع ش��ؤون املسجد األقصى، 
مب��وج��ب ال��ق��ان��ون ال���دول���ي، وأن على 
إسرائيل، كقوة قائمة باالحتالل، احترام 
التزاماتها بهذا الشأن، حسبما نقلت وكالة 

األانباء األردنية، بترا، عنه القول.
وأض���اف أن جميع أع��م��ال الصيانة 

والترميم في املسجد البالغة مساحته 
144 دومن���اً، مبا في ذل��ك األس���وار، هي 
ضمن الصالحيات احلصرية إلدارة أوقاف 
القدس، وطالب بإعادة احلجر الذي سقط 
من حائط البراق في الثالث والعشرين من 

يوليو املاضي إلدارة أوقاف القدس.
وشدد القضاة على أهمية إيفاء املجتمع 

ال��دول��ي مبسؤولياته ف��ي الضغط على 
إسرائيل للحفاظ على الوضع التاريخي 
والقانوني القائم ف��ي املسجد األقصى 
امل��ب��ارك، وح��ّم��ل إس��رائ��ي��ل ك��ق��وة قائمة 
باالحتالل كامل املسؤولية ع��ن سالمة 
املسجد ورّواده من املصلني، وطالب بوقف 

االجراءات اإلسرائيلية فوراً.

األردن ُيدين نصب القوات اإلسرائيلية
أعمدة وهياكل قرب »حائط البراق«

قمة ثنائية بني ترامب وزعيم 
كوريا الشمالية نهاية فبراير

ق��ال البيت األب��ي��ض، إن الرئيس دونالد 
ترمب سيعقد قمة ثانية م��ع زعيم كوريا 

الشمالية، كيم يونغ أون، أواخر فبراير .
جاء اإلع��الن بعد أن التقى ترمب مع كيم 
يونغ تشول كبير مفاوضي بيونغ يانغ في 
امللف النووي، ووسط جهود دبلوماسية في 
واشنطن ترافقت مع زيارة املسؤول الكوري 
الشمالي، الذي رأس من قبل جهاز املخابرات، 

ويعد شخصية متشددة.
وتعد ال��زي��ارة مؤشراً ن��ادراً على حترك 
محتمل في مساعي نزع السالح النووي التي 
تعطلت منذ االجتماع التاريخي بني ترمب 
والزعيم ال��ك��وري الشمالي في سنغافورة 
العام املاضي. وقالت املتحدثة باسم البيت 
األبيض، سارة ساندرز، في بيان “الرئيس 

دونالد ترمب التقى مع كيم يونغ تشول ملدة 
ساعة ونصف الساعة لبحث ن��زع السالح 
النووي وعقد قمة ثانية قد تتم في أواخ��ر 
فبراير. الرئيس يتطلع للقاء الزعيم كيم في 

مكان سيعلن عنه في تاريخ الحق”.
ورحبت سيول باإلعالن عن عقد قمة ثانية 
بني الرئيس األميركي دونالد ترمب والزعيم 
الكوري الشمالي كيم يونغ أون، بحسب ما 

أعلنت الرئاسة الكورية اجلنوبية السبت.
وأض��اف��ت ال��رئ��اس��ة ف��ي ب��ي��ان أن سيول 
تأمل بأن يشكل هذا اللقاء “حتوالً” لصالح 
السالم في شبه اجلزيرة الكورية، وذلك بعد 
ساعات من إعالن البيت األبيض اجلمعة أّن 
القمة املقبلة بني ترمب وكيم سُتعقد “أواخر 

فبراير” .

أوروبا لطهران : صبرنا بدء ينفذ .. 
ولن نتحمل السلوك املعادي

شدد دبلوماسيون أوروبيون على عدم قدرة أوروبا 
على حتّمل خروقات إيران وسلوكها العدائي من خالل 
برنامجها الصاروخي وزعزعة استقرار عدد من الدول 
األوروبية ومحاوالت االغتيال التي ُكشفت مؤخراً، 
محّذرين من توّجه عدد من الدول األوروبية إلى اتخاذ 
سياسة شبيهة بتلك التي اعتمدتها واشنطن جتاه 
طهران. مصادر نقلت عن دبلوماسيني أوروبيني أنهم 
أبلغوا اإليرانيني في اجتماع ُعقد أوائل هذا الشهر أن 
أوروب��ا لم تعد ق��ادرة على حتمل جتارب الصواريخ 
الباليستية ومؤامرات االغتيال في أوروبا، األمر الذي 

لم يعجب اإليرانيني.
وبعد أيام من هذا االجتماع، فرض االحتاد األوروبي 

أول عقوبات على إي��ران منذ أن توصلت قوى عاملية 
التفاق في فيينا ع��ام 2015 مع طهران بخصوص 
برنامجها النووي. الدبلوماسيون قالوا إن العقوبات 
اجلديدة قد تشمل جتميد أصول وحظر سفر على أفراد 
في احل��رس الثوري اإلي��ران��ي، إضافة إل��ى إيرانيني 

يشاركون أو يطورون برنامج الصواريخ الباليستية.
وعلى الرغم من رمزية العقوبات إال أن ذلك فسره 
مراقبون على أنه تغير غير متوقع في الدبلوماسية 
األوروب��ي��ة جت��اه إي���ران، خاصة بعد ظهور دع��وات 
بريطانية وفرنسية انضمت إليهما دول صغيرة 
تطالب بإعادة النظر في ف��رض عقوبات اقتصادية 

جديدة على طهران.

محكمة بلجيكية تعرض 
مشاهد وحشية ل�»جرمية 

اإلرهابي منوش«
   

عرضت محكمة بلجيكية، مشاهد وحشية وس��ط صمت 
مطبق، يراها اإلره��اب��ي الفرنسي مهدي من��وش، من قفص 
االتهام، التقطتها كاميرات املراقبة لعمليات القتل األربع التي 
ارتكبها في مايو 2014 في املتحف اليهودي في العاصمة 

البلجيكية.
وف��ي اللقطة األول���ى، رج��ل يقتل برصاصة ف��ي ال��رأس 
الزوجني ريفا، السائحني اإلسرائيليني عند مدخل املتحف، ثم 
يتوجه الرجل إلى قاعة االستقبال، حيث يعدم ببرودة أعصاب 

ببندقية هجومية متطوعة وموظفاً شاباً، قبل أن يلوذ بالفرار.
كان الهجوم مباغتاً ووحشياً، ونفذ في أقل من 82 ثانية، 

وفق ما ورد في القرار االتهامي.

موسكو: اعتقال عارضة 
بيالروسية تزعم 

حيازة أسرار عن عالقة 
موسكو بترامب

   
اعتقلت السلطات الروسية عارضة 
بيالروسية زعمت أن لديها دليالً على 
تواطؤ روسي مع حملة انتخاب الرئيس 
األميركي دونالد ترامب بعد أن “جرها” 
رجال الشرطة من منطقة الترانزيت في 
املطار أثناء ترحيلها إلى بيالروسيا، 

بحسب ما أفاد محاميها.
وحت��ت��ج��ز ال��ع��ارض��ة أن��اس��ت��ازي��ا 
فاشوكيفيتش ف��ي سجن ف��ي جنوب 
م��وس��ك��و، بعد اعتقالها م��ع ع��دد من 
زمالئها في املطار. ووصلت العارضة 
وزم��الؤه��ا إل��ى املطار بعد أن رحلتهم 
سلطات تايالند إلى بيالروسيا، بعد 
سجنهم مل���دة ع���ام بتهمة امل��ش��ارك��ة 
ف��ي “دورة ت��دري��ب على أع��م��ال مخلة 
باآلداب”. ووصف محامي روسي ميثل 
فاشوكيفيتش اعتقالها بأنه “فضيحة 
دولية” وق��ال إن موكلته “لم ترتكب 
أية جرمية” وكانت تعتزم التوجه إلى 

بيالروسيا.
وأض���������اف احمل�����ام�����ي دمي���ت���ري 
زاتسارينسكي، أنه بدالً من ذلك “فإن 
موظفني من األجهزة األمنية اقتادوها 
م��ن منطقة الترانزيت إل��ى األراض��ي 

الروسية”.

أملانيا ُتعلق املساعدات 
املقدمة ملناطق 

املعارضة السورية
قررت أملانيا تعليق املساعدات التي 
تقدمها إلى الالجئني السوريني داخل 
مناطق املعارضة، بعد هجوم مليليشيا 
تابعة لتنظيم القاعدة اإلره��اب��ي في 
محافظة إدل��ب السورية، وه��ي معقل 

املتمردين الرئيسي في البالد.
وأعلنت وزارة التنمية األملانية، 
تعليق جميع إجراءاتها هناك بصورة 
أول��ي��ة، كما علقت وزارة اخلارجية 
مشاريعها لدعم االستقرار في احملافظة، 
وفقاً ملا صرحت به ال��وزارت��ان اليوم 
اجلمعة، بناء على سؤال طرحته وكالة 

األنباء األملانية.
وقالت الوزارتان، إن ما سيتم تعليقه 
أوالً هو متويل مستشفى للوالدة هناك، 
ويتوقع إغالقها وفقاً لهذه التصريحات.


