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محتجو «السترات الصفراء» من جديد إلى الشارع

باريس ..قتلى وجرحى نتيجة انفجار «القلب املقدس»
أف��اد م��راس��ل “العربية” نقال
عن مصدر في الشرطة الفرنسية،
أمس السبت ،أن انفجارا قويا جدا
وق��ع ف��ي ال��دائ��رة التاسعة قرب
كاتدرائية “القلب املقدس” في
العاصمة باريس.
وحتدثت الشرطة الفرنسية عن
سقوط عدد من اجلرحى ،مرجحة
أن االنفجار ناجت عن تسرب للغاز
داخل مخبز.
فيما قالت مصادر غير رسمية
إن االن��ف��ج��ار أس��ف��ر ع��ن سقوط
قتلى.
كما أف��اد امل��راس��ل أن االنفجار
وقع بالقرب من منطقة سياحية،
مشيرا إلى أن اخلسائر تبدو كبيرة
في السيارات وواجهات املباني.
إل���ى ذل����ك ،ي��س��ت��ع��د محتجو
“السترات الصفراء” للنزول من
جديد إلى الشارع لسبت تاسع من
التظاهرات ،تعبيرا ً عن غضبهم
ال��ذي لم يهدأ قبل ثالثة أي��ام من
احل���وار الوطني ال��ذي دع��ا إليه
الرئيس ،إميانويل ماكرون ،بعد
حوالي شهرين من بدء حتركهم.
وت��واص��ل��ت ال���دع���وات على
ش��ب��ك��ات ال��ت��واص��ل االجتماعي
إل��ى التظاهر في باريس وامل��دن
الفرنسية األخ��رى ،بينما تتوقع
السلطات تعبئة أق���وى وأكثر
تشددا ً من األسبوع املاضي.
وف���ي ال��ع��اص��م��ة ،أع��ل��ن ج��زء
م��ن امل��ت��ظ��اه��ري��ن وب��ي��ن��ه��م أح��د
أب��رز شخصيات التحرك سائق
الشاحنات إيريك درويه ،التجمع

ف��ي ح��ي ال ديفانس لألعمال في
غرب باريس .لكن املكان الفعلي
لتظاهرهم سيعلن على األرج��ح
في اللحظة األخيرة.
وق�����ررت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
ال��ف��رن��س��ي��ة ن��ش��ر خ��م��س��ة آالف
ش��رط��ي ودرك����ي ف��ي العاصمة
وك��ذل��ك آل��ي��ات مصفحة تابعة
للدرك .في املجموع ،متت تعبئة
حوالي ثمانني ألفا من رجال قوات
األمن في جميع أنحاء فرنسا.
وت��ت��وق��ع ال��س��ل��ط��ات تعبئة
كبيرة في ب��ورج املدينة الواقعة
في وس��ط فرنسا التي اختارتها
مجموعة ن��اف��ذة م��ن “السترات
الصفراء” كموقع للتجمع.
ون����زل محتجو “السترات
الصفراء” من جديد إلى الشارع
لسبت ت��اس��ع م��ن ال��ت��ظ��اه��رات،
تعبيرا ً عن غضبهم الذي لم يهدأ
قبل ثالثة أيام من احلوار الوطني
الذي دعا إليه الرئيس ،إميانويل
ماكرون ،بعد حوالي شهرين من
بدء حتركهم.
وت��واص��ل��ت ال���دع���وات على
ش��ب��ك��ات ال��ت��واص��ل االجتماعي
إل��ى التظاهر في باريس وامل��دن
الفرنسية األخ��رى ،بينما تتوقع
السلطات تعبئة أق���وى وأكثر
تشددا ً من األسبوع املاضي.
وف���ي ال��ع��اص��م��ة ،أع��ل��ن ج��زء
م��ن امل��ت��ظ��اه��ري��ن وب��ي��ن��ه��م أح��د
أب��رز شخصيات التحرك سائق
الشاحنات إيريك درويه ،التجمع
ف��ي ح��ي ال ديفانس لألعمال في

غرب باريس .لكن املكان الفعلي
لتظاهرهم سيعلن على األرج��ح
في اللحظة األخيرة.
وق�����ررت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
ال��ف��رن��س��ي��ة ن��ش��ر خ��م��س��ة آالف
ش��رط��ي ودرك����ي ف��ي العاصمة
وك��ذل��ك آل��ي��ات مصفحة تابعة
للدرك .في املجموع ،متت تعبئة
حوالي ثمانني ألفا من رجال قوات
األمن في جميع أنحاء فرنسا.
وتتوقع السلطات تعبئة كبيرة
في بورج املدينة الواقعة في وسط
فرنسا التي اختارتها مجموعة
نافذة من “السترات الصفراء”
كموقع للتجمع.
وعلى موقع فيسبوك ،أعلن
أكثر م��ن  2800شخص حوالي
الساعة  15,00( 16,00ت.غ)،
استعدادهم للمشاركة ف��ي هذا
التجمع .وفي جميع أنحاء فرنسا
مت استئجار حافالت أو سيارات
للتوجه إلى هذا التجمع في بورج.
ويثير هذا اخليار سكان وبلدية
املدينة التي تضم  66ألف نسمة.
وذك��رت مصادر شبه رسمية أنه
مت حشد  2500من عناصر قوات
األمن في شرطة املدينة.
وب��ع��د ت��ب��اط��ؤ للتعبئة في
نهاية السنة ،استعادت احلركة
زخمها السبت املاضي مع تظاهر
ن��ح��و خمسني أل���ف ش��خ��ص في
ال��ش��وارع ،حسب أرق���ام وزارة
الداخلية الفرنسية التي يطعن
فيها باستمرار محتجو “السترات
الصفراء”.

اللحظات األولى لإلنفجار

مقتل ثالثة إثر اقتحام محطة حافالت مبدينة أوتاوا

نشر صورة عبر تويتر للجدار مع املكسيك« ..انظروا كم هو جميل»

رئيس وزراء كندا ينتقد الصني
بسبب احتجاز مواطنني كنديني

ترامب :إعالن الطوارئ أسهل ..لكنني لن أفعلها!
أكد الرئيس األميركي ،دونالد ترامب، ،
في اليوم احل��ادي والعشرين للـ”إغالق”
الذي يسود قسماً من اإلدارات الفيدرالية،
أنه لن “يسارع” إلى إعالن حال الطوارئ
الوطنية التي متنحه سلطات استثنائية.
وقال ترامب خالل اجتماع تناول األمن
على احل���دود إن “احلل السهل بالنسبة
إلي هو أن أعلن حال الطوارئ الوطنية”،

متداركا ً “لن أسارع إلى القيام بذلك ألن هذا
القرار يعود إلى الكونغرس”.
وأك��د الرئيس األميركي ،بعد زيارته
للحدود األميركية –املكسيكية ،أن تلك
الزيارة أظهرت أن الوضع أسوأ بكثير مما
يتصوره البعض.
وقال في سلسلة تغريدات على تويتر:
“الوضع أسوأ بكثير عما ميكن ألي شخص

أن يفهمه ..إنه غزو!”.
وتابع“ :الدميقراطيون ال يدركون كم أن
الوضع خطير لبالدنا”.
وأضاف“ :كان من املفترض بناء اجلدار
احلدودي قبل ذلك بكثير ،من قبل اإلدارات
السابقة ،إال أنها ل��م تفعل ،أن��ا سأبنيه.
فمن دونه ال ميكن حماية بلدنا .مجرمون
وع��ص��اب��ات ،م��ه��رب��و ب��ش��ر ،وم��خ��درات،

بولتون :واشنطن ستواصل احملادثات
العسكرية مع تركيا
قال مستشار األمن القومي األميركي ،جون بولتون،
إن احمل��ادث��ات ب�ين م��س��ؤول�ين عسكريني أميركيني
ونظرائهم األت��راك حول األك��راد وسوريا ستتواصل
األسبوع القادم على أمل التوصل إلى نتائج مقبولة
من البلدين.
وأض��اف بولتون في مقابلة إذاع��ي��ة ،أن الرئيس
دونالد ترامب ووزير اخلارجية مايك بومبيو يدركان

أن تركيا ملتزمة “بعدم اإلضرار باألكراد الذين قاتلوا
معنا ضد تنظيم داعش” .وهناك خ�لاف عميق بني
تركيا والواليات املتحدة رغم أنهما حليفتان في حلف
شمال األطلسي ،بشأن تطبيق خطة الرئيس دونالد
ترامب لسحب نحو ألفي جندي متمركزين في سوريا،
وهذه اخلطة مرهونة بالتعاون التركي لتأمني شمال
شرق سوريا في ظل االنسحاب األميركي.

أميركا تشارك باستضافة قمة دولية في بولندا تركز على طهران

املبعوث األميركي إليران  :لن مننح
أي إعفاءات أخرى من العقوبات
قال برايان هوك ممثل الواليات املتحدة اخلاص
إليران أمس السبت إن واشنطن ال تنظر في أمر منح
أي إعفاءات أخرى فيما يتعلق بقطاع النفط اإليراني
بعد إعادة فرض العقوبات األمريكية على طهران.
وأض��اف هوك في مؤمتر صحفي في العاصمة
اإلماراتية أبوظبي إن سبب اإلعفاءات التي منحت
من قبل هو منع ارتفاع أسعار النفط .وأحجم هوك
عن اإلفصاح عما تعتزم واشنطن فعله عندما تنتهي
مدة اإلعفاءات احلالية بنهاية مايو أيار.
ومنحت واشنطن إع��ف��اءات من العقوبات إلى

روسيا تبتز اليابان :السالم
مقابل االعتراف بالهزمية
أعلنت روس��ي��ا أن اع��ت��راف اليابان بنتائج
احلرب العاملية الثانية بشكل كامل ،هو الشرط
األساسي لتوقيع معاهدة سالم بني الدولتني.
جاء ذلك في بيان لوزارة اخلارجية الروسية
حول زي��ارة مرتقبة لوزير اخلارجية الياباني
ت��ارو كانو ملوسكو في الرابع عشر من الشهر
اجل��اري إلج��راء مباحثات مع نظيره الروسي
سيرغي الف��روف ،لبحث اب��رام معاهدة سالم،
حسبما ذكرت أمس السبت وكالة سبوتنيك.
ونوه البيان إلى أن إع��ادة جزر الكوريل إلى
روسيا تعد من نتائج احلرب العاملية الثانية التي
يجب على طوكيو أن تقر بها.
غير أن طوكيو رفضت اإلقرار بهذه احلقيقة،
وهو ما حال دون توقيع معاهدة السالم الروسية
اليابانية حتى اآلن.
ومنذ انتهاء احل��رب العاملية الثانية في عام
 ،1945تتنازع اليابان وروسيا على ملكية اجلزر
التي تطلق عليها طوكيو “املناطق الشمالية”.

ثماني دول من املشترين الرئيسيني للنفط اإليراني
من بينها الصني والهند واليابان وكوريا اجلنوبية
بعد أن أعادت فرض العقوبات على قطاع النفط في
نوفمبر تشرين الثاني.
وقالت وزارة اخلارجية األمريكية يوم اجلمعة
إن الواليات املتحدة تعتزم املشاركة في استضافة
قمة دولية تركز على الشرق األوس��ط ،وحتديدا
إيران ،في الشهر املقبل في بولندا .وقالت في بيان
إن القمة ستعقد يومي  13و 14فبراير في العاصمة
وارسو.

يتدفقون إلى الداخل”.
إلى ذلك ،تطرق إلى ما تداولته وسائل
إع�لام أميركية من تشكيك في البدء ببناء
اجلدار الفاصل ،أو الساتر احلديدي ،قائالً:
“اإلعالم الكاذب يدعي أننا لم ننب شيئا ً من
اجلدار بعد ،إليكم صورة جلزء من الستار
ال��ذي بني على احل���دود ،إن��ه مرتفع ج��دا ً
وصلب وجميل”.

ابنة رفسنجاني :وفاة
والدي لم تكن طبيعية
قالت فاطمة رفسنجاني البنت الكبرى للرئيس اإليراني
الراحل ،علي أكبر هاشمي رفسنجاني ،أنها ال تصدق إطالقا أن
والدها توفي بشكل طبيعي .وأكدت أن نتائج الفحوصات أيدت
صحة شكوكها ،حسب ما ذكرته وكالة األناضول لألنباء.
وأوضحت رفسنجاني أنها اتصلت هاتفيا ثالث أو أربع مرات
مع والدها يوم وفاته ،وكان في صحة جيدة للغاية ،وخالفاً ملا
أعلن عن وفاة الرئيس السابق إثر جلطة قلبية ح��ادة ،أشارت
املرأة إلى أن النتيجة النهائية التي صدرت الصيف املاضي (دون
الكشف عن اجلهة التي أصدرتها) أظهرت أن سبب الوفاة هو
“التسمم اإلشعاعي” ،ويؤكد ذلك العينات التي عثر عليها في
منشفته وأدواته الشخصية.

برملان مقدونيا يوافق
على تغيير اسم البالد
واف���ق ال��ن��واب امل��ق��دون��ي��ون على تغيير اس��م ب�لاده��م إلى
“جمهورية شمال مقدونيا” في تصويت تاريخي بغالبية الثلثني
ميهد حلل اخلالف مع اليونان.
وباتت الكرة اآلن في ملعب اليونان ألن االسم لن يتغير إال إذا
صادق النواب اليونانيون على االتفاق الذي توصل اليه رئيسا
وزراء البلدين زوران زاييف واليكسيس تسيبراس الصيف
الفائت .وكانت اليونان تعهّدت في املقابل سحب اعتراضها على
انضمام مقدونيا البالغ عدد سكانها  2.1مليون نسمة إلى حلف
شمال األطلسي واالحتاد األوروبي .وقال رئيس مجلس النواب
املقدوني طلعت غفري ،إن “املجلس النيابي جلمهورية مقدونيا
وافق وأقر بالتصويت القانون الدستوري الذي يضع التعديالت
الدستورية موضع التنفيذ”.

انتقد رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو الصني
م��ن جديد بسبب احتجاز كنديني اثنني وداف���ع عن
اعتقال بالده مسؤولة تنفيذية صينية كبيرة بناء على
طلب الواليات املتحدة وال��ذي أدى إلى نشوب خالف
دبلوماسي بني كندا والصني.
وق��ال للصحفيني في مدينة ريجينا بغرب كندا
”من املؤسف اعتقال الصني بشكل تعسفي ومجحف
مواطنني كنديني“.
وق��ال مسؤولون في العاصمة الكندية أوت��اوا إن
ثالثة أشخاص لقوا حتفهم كما أصيب  23آخرين إثر
اقتحام حافلة من طابقني محطة للحافالت في مدينة
أوتاوا الكندية خالل ساعة الذروة.
وأدى التصادم ال��ذي وق��ع بعد فترة وجيزة في

رئيس الكوجنرس الفنزويلي يبدى
استعداده لتولي رئاسة البالد

قال خ��وان جوايدو زعيم الكوجنرس الفنزويلي
الذي تتزعمه املعارضة إنه مستعد لتولي رئاسة البالد
بشكل مؤقت والدعوة إلجراء انتخابات وذلك بعد يوم
واحد من أداء الرئيس نيكوالس مادورو اليمني لفترة
ثانية محل خالف.
وينتمي جوايدو حلزب اإلرادة الشعبية املتشدد
املعارض وقد انتُخب رئيسا للجمعية الوطنية في
اخلامس من يناير.

قوات اجليش منتشرة في بوركينا فاسو

وق��ال ج��واي��دو إن��ه لن يتولى الرئاسة إال بتأييد
القوات املسلحة .ودعا أيضا إلى تنظيم احتجاجات في
 23يناير الذي يوافق الذكرى السنوية لسقوط نظام
حكم دكتاتوري عسكري عام .1958
وأضاف في كلمة أمام أنصاره خارج مكتب برنامج
األمم املتحدة في كراكاس ”الشعب والقوات املسلحة
الفنزويلية واملجتمع الدولي هم من يجب أن يعطونا
تفويضا واضحا لتولي“ الرئاسة.

النائبة الدميقراطية جابارد:
سأترشح للرئاسة في 2020

أعلنت النائبة الدميقراطية األمريكية تولسي
جابارد في تصريحات بثتها محطة(سي.إن.إن) إنها
سترشح نفسها للرئاسة في .2020
وقالت جابارد التي شاركت في حرب العراق في
مقابلة مع (س��ي.إن.إن) مت بثها أمس السبت ”قررت
الترشح وسأصدر بيانا رسميا خالل األسبوع املقبل“.

بوركينا فاسو متدد حالة الطوارئ في الشمال
ستة أشهر بعد تصاعد الهجمات
واف��ق البرملان في بوركينا فاسو على متديد حالة
الطوارئ ستة أشهر في عدة اقاليم بشمال البالد شهدت
تصعيدا في الهجمات التي يشنها إسالميون متشددون
في األشهر األخيرة ومن بينها هجوم وقع يوم اخلميس
وأدى إلى سقوط  12قتيال.
وقالت احلكومة إن أحدث هجوم شنه أكثر من 30
متشددا على بلدة جاسيليكي في اقليم سوم قرب حدود
مالي.
وق���ال اث��ن��ان م��ن س��ك��ان جاسيليكي ل��روي��ت��رز إن
املهاجمني أطلقوا الرصاص وأضرموا النار في متاجر
بالبلدة.
وف��رض��ت بوركينا فاسو حالة ال��ط��وارئ ف��ي 31
ديسمبر بعد أن قتل متشددون عشرة من أفراد األمن في
هجوم واحد.

محطة حافالت مزدحمة في الطرف الغربي من املدينة
إلى اقتالع جزء من الطابق العلوي للحافلة.
وقال جيم واتسون رئيس بلدية أوتاوا للصحفيني
خالل مؤمتر صحفي”يؤسفني جدا أن أعلن أن ثالثة
أشخاص تأكدت وفاتهم منهم اثنان كانا في احلافلة
وآخ��ر ك��ان على الرصيف“.وأضاف أن  23شخصا
أصيبوا في التصادم بعضهم في حالة خطيرة ونقلوا
إل��ى املستشفى .وأك��د مستشفى أوت���اوا على تويتر
استقباله تسعة مصابني ف��ي ح��ال��ة ح��رج��ة ج��راء
احلادث.
وق��ال ش��ارل بورديلو قائد شرطة أوت���اوا إن��ه مت
اعتقال سائق احلافلة ف��ي موقع احل���ادث ويجري
استجوابه ولكنه امتنع عن اإلدالء بتفاصيل أخرى.

وكانت السناتور الدميقراطية األمريكية إليزابيث
وارن قد أعلنت في  31ديسمبر تشكيل جلنة لبحث
فرص ترشحها في انتخابات الرئاسة التي جتري في
نوفمبر  .2020وقالت جابارد ( 37عاما) إن التركيز
الرئيسي حلملتها االنتخابية سيكون على ”قضية
احلرب والسالم“ .ولم يرد مكتبها على طلب للتعليق.

خط أنابيب مبكسيكو سيتي
يتعرض «لتخريب» وسط
حملة على سرقة الوقود
أعلن رئيس املكسيك أندريس مانويل لوبيز أوب��رادور استمرار
إغالق خط أنابيب رئيسي يزود العاصمة مكسيكو سيتي بالوقود
بعد إصابته بكسرين في يوم واحد وذلك في الوقت الذي تعمل فيه
احلكومة على وقف نقص الوقود ال��ذي أص��اب أصحاب السيارات
بخيبة أمل وأثار مخاوف اقتصادية.
وميثل هجوم لوبيز أوبرادور على لصوص الوقود أول محاولة من
الرئيس اليساري للتصدي للفساد املستشري منذ توليه السلطة في
أول ديسمبر كانون األول.
وتقوم جماعات إجرامية بثقب أنابيب النفط وسرقة شاحنات
حتمل السوالر والبنزين في املكسيك املنتجة للنفط منذ سنوات مما
يكلف احلكومة مليارات ال���دوالرات .وقالت الغرفة الوطنية لنقل
البضائع باملكسيك إن احلكومة ستخصص  8300شرطي و1400
عربة أمن خالل الثماني واألربعني ساعة املقبلة حلماية شاحنات
الوقود حتى ميكنها توصيل البنزين إلى احملطات.

