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ش��رع الفريق احلكومي الفرنسي في 
التحضير لترتيبات لتالفي جولة سادسة 
م��ن االح��ت��ج��اج��ات، حيث ق��ال��ت مصادر 
مطلعة إن رئيس احلكومة إدوارد فيليب 
يعد مشروع قانون لتفعيل الوعود التي 
قّدمها الرئيس ماكرون في خطابه األخير، 

لترجمتها إلى إجراءات وقرارات ملموسة.
ويطرح مشروع القرار بشكل عاجل 
للمصادقة عليه ف��ي مجلس ال����وزراء ، 
على أن يشرع ال��ن��واب في مناقشته في 
البرملان صباح اخلميس. وتأمل احلكومة 
ب��أن يصادق البرملان على املشروع ليل 
اخلميس أو صباح اجلمعة على أقصى 
تقدير، بهدف قطع الطريق أم��ام جولة 

سادسة من االحتجاجات.
وك��ان��ت وع���ود ال��رئ��ي��س الفرنسي، 
إميانويل ماكرون، تشمل رفع احلد األدنى 
ل��أج��ور 100 ي��ورو شهريا، ومراجعة 
نظام الضرائب، وإلغاء زي��ادة الضريبة 
على فئة من املتقاعدين، وإلغاء الضريبة 
عن الساعات اإلضافية، وإع���ادة تأهيل 
منظومة املعاشات االجتماعية، وااللتزام 
بأجندته اإلصالحية ورفض إعادة فرض 

ضريبة على الثروة.
وأعلنت شرطة العاصمة الفرنسية 
إصابة 7 أشخاص، خالل احلراك اخلامس 
ل�”السترات الصفراء” في باريس، السبت.  
ولم تكشف الشرطة، حتى الساعة )17:47 
ت.غ( عن طبيعة اإلص��اب��ات السبع، أو 
مدى خطورتها، حسبما نقلت شبكة “بي 

إف إم” التليفزيونية الفرنسية. 
وف��ي السياق، قالت الشرطة إن��ه مت 
وض����ع “115 ش��خ��ص ق��ي��د احل��ج��ز 
االحتياطي في باريس” من أص��ل 168 
متظاهرا مت توقيفهم، ال��ي��وم، للتحقيق 

معهم. 

وتعد هذه األع��داد أقل بكثير مما كانت 
عليه األسبوع املاضي حيث شهدت توقيف 
أكثر م��ن 700 شخص ف��ي نفس توقيت 
اليوم )17:53 ت.غ(، إضافة إلى إصابة 

55 شخصا. 
وحسب وسائل إع��الم محلية، متكنت 
الشرطة من إخ��الء ش��ارع الشانزيليزيه 
)وسط باريس( من املتظاهرين باستخدام 
قنابل الغاز املسيل للدموع، وخراطيم 

املياه. 
وإلى ذلك، صرحت الشرطة، عبر بيانني 
منفصلني، أنه مت إعادة فتح الشارع أمام 
حركة املرور، كما مت إعادة العمل بجميع 
محطات مترو األنفاق التي كانت مغلقة في 

وقت سابق اليوم، على خلفية املظاهرات. 
يشار أّن احلراك اخلامس ل�”السترات 
الصفراء”، كان أخف وطأة من حيث عدد 

املشاركني، وحدة املواجهات مع الشرطة. 
وش���ارك ف��ي احتجاجات “السترات 
الصفراء” حتى الساعة )16:12 ت.غ(، 
33 ألفا و500 متظاهر، بينهم ألفني و200 

بباريس، حسب وسائل إعالم محلية. 
فيما شهدت فرنسا عند التوقيت ذاته 
السبت املاضي )16:14 ت.غ( مشاركة 
نحو 77 ألف متظاهر، بينهم 10 آالف في 

باريس. 
وتنظم حركة “السترات الصفراء”، 
حراكها اخلامس ضمن سلسلة احتجاجات 
ب���دأت ف��ي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 
املاضي، ضد سياسات الرئيس الفرنسي 

إميانويل ماكرون، بينها ارتفاع أسعار 
الوقود وتكاليف املعيشة. 

وتعتبر االحتجاجات من أسوأ األزمات 
التي تضرب فرنسا في عهد ماكرون الذي 
يتهمه احملتجون ب�”العجرفة” و”التكبر”، 

ويدعونه لالستماع إلى مطالبهم.
وأطلقت السلطات الفرنسية س��راح 
أربعة أفراد من عائلة منّفذ اعتداء استهدف، 
سوقاً ميالدية في مدينة ستراسبورغ، 
وأسفر عن مقتل ثالثة أشخاص، بحسب 

ما أعلنت النيابة العامة في باريس.
وأع��ل��ن��ت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة أن ثالثة 
أشخاص آخرين من أقرباء شريف شكات، 
منّفذ االع��ت��داء ال��ذي ُقتل ، ال يزالون قيد 

التوقيف.
إلى ذل��ك، أوضحت أنها أطلقت سراح 
وال��دي شريف واثنني من أشقائه لعدم 

توافر أي دليل ضّدهم في الوقت الراهن.
وك��ان��ت السلطات الفرنسية أطلقت 
عملية مالحقة للقبض على شكات )29 
ع��ام��ا( ف��ي اح��دث اع��ت��داء ضمن سلسلة 

هجمات متطرفة استهدفت فرنسا.
واع��ت��ب��ر وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة الفرنسي، 
كريستوف كاستانير، أن تبني تنظيم 
داع���ش الع���ت���داء ال��س��وق امل��ي��الدي��ة في 

ستراسبورغ “انتهازي متاماً”.
ويرّكز حتقيق الشرطة الفرنسية على 
كشف م��ا إذا ك��ان شكات حصل على أي 
مساعدة في تنفيذ االعتداء أو في التواري 

اشتباكات قوات األمن مع متظاهري »السترات الصفراء«عن األنظار.

7 مصابني في احلراك اخلامس لـ»السترات الصفراء« شرطة باريس: 

ترتيبات تنفيذ وعود ماكرون لتفادي سبت سادس من االحتجاجات

5.7 درجات يضرب إقليم سيتشوان زلزال بقوة 

7 في حادث مبنجم فحم مقتل 
جنوب غرب الصني

ذك����رت وك���ال���ة أن���ب���اء ال��ص��ني اجل��دي��دة 
)شينخوا( أم��س  األح��د أن سبعة عمال لقوا 
حتفهم وأص��ي��ب ث��الث��ة آخ���رون ف��ي ح��ادث 
مبنجم فحم في مدينة تشونغتشينغ بجنوب 
غرب الصني. وقالت شينخوا إن العمال في 
منجم فينجتشون للفحم التابع ملجموعة 
تشونغتشينغ للطاقة قتلوا في ح��ادث نقل 

حتت األرض .
وض��رب زل��زال بلغت قوته 5.7 درج��ات، 
أم��س  األح��د، إقليم سيتشوان، جنوب غربي 

الصني. وذكر بيان صادر عن املركز الصيني 
لشبكات رص��د ال���زالزل أن الهزة وقعت في 
بلدة شينغ فني التابعة ملدينة ييبني في إقليم 

سيتشوان.
وأض��اف البيان أن الزلزال وقع على عمق 

12 كم حتت سطح األرض.
ولم يورد البيان معلومات عما إذا كان هناك 

خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.
والعام املاضي ضرب زلزال بقوة 7 درجات 

اإلقليم نفسه، مخلًفا 20 قتياًل و493 جريًحا.

اجليش اإلسرائيلي يفّجر نفقًا رابعًا حلزب الله
فّجر اجليش اإلسرائيلي، أمس  
األح���د، نفقاً راب��ع��اً حل��زب الله، 
ممتداً من جنوب لبنان إلى شمال 

إسرائيل.
وك��ان اجليش اإلسرائيلي قد 
ح��دد مسار ه��ذا النفق ف��ي وقت 
س���اب���ق، وأخ��ض��ع��ه ل��ل��م��راق��ب��ة 
اإللكترونية وملراقبة بالكاميرات، 
ك��م��ا ف��ع��ل م��ع األن���ف���اق ال��ث��الث��ة 
السابقة التي كشفها وفجرها في 

وقت سابق من هذا الشهر.
وعند اكتشاف األنفاق الثالثة 
السابقة، أكد اجليش اإلسرائيلي 
أنها ال تشكل “تهديدا وشيكا” 
ل��ل��س��ك��ان اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني على 
احل��دود. وأك��دت حينها إسرائيل 
أنها وضعت عبوات ناسفة داخل 
النفق وحذرت أي شخص يدخله 
م��ن اجل��ان��ب اللبناني سيكون 

معرضا للخطر.
وب��دأت إسرائيل في اخلامس 
من ديسمبر عملية لتدمير أنفاق 
تقول إنها حل��زب الله، رصدتها 
ع��ل��ى اجل��ان��ب اإلس��رائ��ي��ل��ي من 
احلدود. وقال اجليش اإلسرائيلي 
إن األن��ف��اق مي��ك��ن أن تستخدم 
لعمليات حلزب الله ضد إسرائيل.

واألربعاء املاضي، أكد رئيس 
ال����وزراء اإلس��رائ��ي��ل��ي، بنيامني 
نتنياهو، أن ه��ذه األنفاق تشكل 
“عمال عدوانيا واضحا من قبل 
حزب الله جتاهنا وجت��اه قواعد 

املجتمع الدولي”.
واعتبر نتنياهو أن على قوات 
حفظ السالم األممية “يونيفيل” 
ف��ي جنوب لبنان ب��ذل مزيد من 

اجلهود لكبح جماح حزب الله.

والثالثاء املاضي، وّجه بنيامني 
نتنياهو حتذيراً إلى حزب الله من 
أنه يعرض نفسه ل�”رد ال ميكنه 
أن يتخيله” إذا شن هجوما على 

بالده.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ال��رئ��ي��س 
اللبناني ميشال ع��ون، اخلميس 
املاضي، إن بالده تنتظر التقارير 
امليدانية التي تعدها اليونيفيل 
حول األنفاق، للتأكد مما إذا كانت 

جتاوزت “اخلط األزرق”، احلدود 
بني لبنان وإسرائيل.

وك��ان��ت اليونيفيل ق��د أك��دت 
وج���ود أول نفقني أع��ل��ن عنهما 

اجليش اإلسرائيلي.

جنود إسرائيليون تدّربوا على هدم أنفاق حزب الله

قمة لدول منطقة بحيرة تشاد
ملواجهة »بوكو حرام«

التقى قادة دول منطقة بحيرة تشاد في نيجيريا، 
لتنسيق سبل مكافحة مجموعة بوكو حرام املتشددة، 

بحسب ما أعلنت الرئاسة النيجيرية.
وش��ارك في هذه القمة قادة نيجيريا والكاميرون 
وتشاد والنيجر وبنني وجمهورية أفريقيا الوسطى. 
وه��ي تأتي في أعقاب قمة مماثلة عقدت في أواخ��ر 

نوفمبر املاضي في جنامينا.
وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري لدى افتتاح 
أعمال القمة “إن اجتماع اليوم هو استمرار جلهودنا 
املشتركة ملواجهة التحديات الكبيرة في مجال األمن 

في منطقتنا”.
وتابع الرئيس بخاري أن القمة “هي جتسيد اللتزام 

الدول املشاركة مبواصلة احلرب ضد عدونا املشترك 
بوكو ح��رام، وإلع��ادة فرض األمن وإق��رار السالم في 

مناطقنا”.
وخ��الل قمة جنامينا السابقة ش��دد ق��ادة ال��دول 
املشاركة على ض��رورة تغيير استراتيجية مكافحة 
بوكو ح��رام، بعدما كثفت ه��ذه اجلماعة هجماتها، 

بحسب ما قال الرئيس النيجيري.
وتابع “كان ال بد من ذلك بسبب تزايد الهجمات 
وخصوصا تلك التي تستهدف العسكريني، وأعمال 
خطف املدنيني للحصول على ف��دي��ات، والتي تقوم 
بها بوكو حرام بدعم من إرهابيني دوليني تسللوا إلى 

منطقتنا”.

كوسوفو تشكل وفدًا إلجراء محادثات 
مع صربيا حلل خالفاتهما

واف���ق ال��ب��رمل��ان ف��ي ك��وس��وف��و على تشكيل وفد 
تفاوضي حلل اخل��الف��ات العالقة مع صربيا وسط 

تصاعد حدة التوتر بني البلدين اجلارين.
والتزم البلدان ع��ام 2013 باالنخراط في حوار 
يرعاه االحت��اد األوروب���ي يستهدف حل كل القضايا 
املتبقية بينهما لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر منذ ذلك 

احلني.
وتوترت العالقات بني بلجراد وكوسوفو منذ عام 
2008 عندما أعلنت بريشتينا، بدعم من دول غربية، 

االستقالل عن صربيا.
وأث��ار رئيس كوسوفو هاشم تقي القلق في بالده 

في يونيو عندما أعلن أنه سيسعى حلل مع بلجراد 
بتغيير احلدود. وتدهورت العالقات أكثر عندما صوت 
البرملان باملوافقة على تشكيل جيش قوامه خمسة آالف 
رجل وذلك بعد أسبوع من حتذير رئيس وزراء صربيا 
من أن مثل هذه اخلطوة قد تدفع بلجراد إلى التدخل 

عسكريا.
وق��رع��ت خطة تقي أج���راس اإلن���ذار ب��ني كثير من 
السياسيني في كوسوفو وجيرانها من دول البلقان 
وبعض الدبلوماسيني الغربيني الذين يرونها محاولة 
للحصول على ثالث بلديات صربية يقطنها غالبية 

من األلبان.

حتطم طائرة إسعاف 
هليكوبتر في البرتغال

قالت هيئة ال��ط��وارئ البرتغالية)آي.إن.ئي.إم(إن 
طائرة هليكوبتر طبية حتطمت في منطقة جبلية قرب 
مدينة بورتو ثاني أكبر مدن البرتغال وهناك مخاوف 
أن يكون كل من كانوا على متنها وعددهم أربعة قد لقوا 
حتفهم. وقالت محط)أر.تي.بي( الرسمية وصحيفة 
كوريو دو مانها إن الطائرة حتطمت مما أدى إلى مقتل 
طيارين اثنني وممرضة وطبيب كانوا على متنها. وقالت 
هيئة )آي.إن.ئي.إم( إن عملية إنقاذ جتري ولكن لم يعثر 

على الطائرة بعد.
وُفقدت الطائرة في نحو الساعة 6.30 مساء السبت 
بعد نقل مريض عمره 76 عاما كان مصابا مبشكالت في 
القلب إلى مستشفى في بورتو. وقالت )آي.إن.ئ���ي.إم( 
إن الطائرة كانت في طريق عودتها إلى قاعدتها عندما 

حتطمت في أحوال جوية سيئة.

االحتاد األوروبي يرحب بنتائج مؤمتر 
األمم املتحدة حول املناخ في بولندا

رحب االحتاد األوروبي أمس  األحد 
بنتائج م��ؤمت��ر األمم امل��ت��ح��دة حول 
امل��ن��اخ )ك��وب 24( ال��ذي استضافته 
بولندا باعتماد قواعد واضحة للتطبيق 
العملي التفاقية باريس بشأن تغير 

املناخ في جميع أنحاء العالم.
وذك��رت املفوضية األوروب��ي��ة في 
ب��ي��ان ان “قواعد باريس” ستمكن 
أطراف االتفاقية من تنفيذ مساهماتها 
ف��ي م��ع��اجل��ة تغير امل��ن��اخ وتعقبها 
وتعزيزها بشكل تدريجي م��ن أجل 
حت��ق��ي��ق األه������داف ال��ط��وي��ل��ة امل���دى 
ل��الت��ف��اق��ي��ة. وق���ال م��ف��وض االحت���اد 

األوروب����ي ل��ش��ؤون امل��ن��اخ والطاقة 
ميغيل أري���اس كانيتي ان أوروب���ا 
شهدت التوصل عبر “العمل متحدين 
كأوروبيني” إل��ى ات��ف��اق “متوازن” 
بشأن قواعد تطبيق اتفاقية باريس 
للمناخ املبرمة ع��ام 2015. ووصف 
قواعد باريس بأنها ضرورية إلتاحة 
العمل من أجل مواجهة التغير املناخي 
والتشجيع على ه��ذا ال��ت��ح��رك على 
جميع املستويات ف��ي جميع أنحاء 
العالم مضيفا ان “النجاح هنا يعني 
أيضا جناح التعددية والنظام العاملي 
القائم على القواعد”. وكان مفاوضون 

م��ن 196 دول���ة واالحت���اد األوروب���ي 
عملوا على م���دار أس��ب��وع��ني مبدينة 
)كاتوفيتسه( البولندية للتوصل الى 
حزمة من االتفاقات املتعلقة بقواعد 
تنفيذ اتفاقية باريس ملعاجلة تغير 
امل��ن��اخ. وق��ال رئيس امل��ؤمت��ر ميشال 
كورتيكا في كلمة في اجللسة اخلتامية 
ام��س السبت “لقد عملنا على هذه 
احلزمة مدة ثالثة أعوام” مضيفا انه 
“عندما يتعني علينا التعامل مع مواقف 
ما يقرب من 200 طرف فانه ليس من 
السهل التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة 

فنية متعددة اجلوانب”.

اإلعالن عن تأسيس كنيسة مستقلة 
عن بطريركية موسكو في أوكرانيا

أع��ل��ن ال��رئ��ي��س األوك���ران���ي ب��ي��ت��رو بوروشنكو 
تأسيس كنيسة أرثوذوكسية مستقلة عن بطريركية 
موسكو في بالده، مبوجب قرار صادر عن بطريركية 

القسطنطينية في إسطنبول.
جاء ذلك في بيان تاله بوروشنكو، عقب اجتماع 
حضره ممثلو كاتدرائية القديسة صوفيا في كييف، 
والكنيسة األرثوذوكسية التابعة لبطريركية كييف، 
والكنيسة األرث��وذوك��س��ي��ة األوك��ران��ي��ة املستقلة، 

والكنيسة األرثوذوكسية التابعة لبطريركية موسكو.
وعقد االجتماع لهدف تأسيس كنيسة أرثوذوكسية 

وحيدة في أوكرانيا، واختيار رئيس أساقفة لها.

وأعلن بوروشنكو أن سيرغي دومينكو، املعروف 
باسم “إبيفاني”، هو رئيس أساقفة الكنيسة اجلديدة.

وأضاف أن تأسيس الكنيسة جاء مع انعقاد “مجمع 
التوحيد” حلضور ممثلي الكنيسة األرثوذوكسية 
التابعة لبطريركية كييف، والكنيسة األرثوذوكسية 
األوكرانية املستقلة، والكنيسة األرثوذوكسية التابعة 
لبطريركية موسكو. وتابع: “اليوم ولدت الكنيسة 
األرثوذوكسية األوكرانية املتحدة املستقلة. هذه ليست 
كنيسة بوتني، وال تتبع لكيريل )بطريرك موسكو(”. 
ل��ن تشهد ه��ذه الكنيسة ص��ل��وات م��ن أج��ل اجليش 

الروسي الذي قتل األوكرانيني”.

 4 الــــســــلــــطــــات الــــفــــرنــــســــيــــة تــــطــــلــــق ســــــــــراح 
مـــــن عــــائــــلــــة مـــنـــفـــذ اعــــــتــــــداء ســــتــــراســــبــــورغ
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تركيا تصعد ضد بغداد.. وأردوغان يتوعد
ف��ي رس��ال��ة تصعيدية ج��دي��دة أطلقتها تركيا 
مفادها “سنواصل القصف برغم االعتراضات”، بات 
العراق في مرمى تصريحات الرئيس التركي، رجب 
طيب أردوغ���ان، ومسؤوليه بحجة ح��زب العمال 

الكردستاني املوجود شمالي البالد.
وق��ال أردوغ���ان، في كلمة بوالية دنيزلي خالل 
افتتاح ع��دد م��ن املشاريع التنموية: “سنواصل 
كفاحنا ضد التنظيمات اإلرهابية في غابار وجودي 
شمالي العراق دون توقف، كما دمرت مقاتالتنا أوكار 

اإلرهابيني في سنجار و قره جاق”.
وأك���د أن ب���الده ل��ن ت��ت��وان��ى ع��ن ح��م��اي��ة أمنها 
وستتدخل ضد أي مخاطر تتربص بها أينما وجدت، 
وفقا لصحيفة “الصباح” التركية. وي��أت��ي ذلك 
بعد أن ذك��رت وزارة اخلارجية التركية أن أنقرة 
ستواصل ضرب مواقع حزب العمال الكردستاني 

شمالي العراق. وقال املتحدث باسم الوزارة، حامي 
أقصوي، إن أنشطة حزب العمال الكردستاني في 
أراض���ي ال��ع��راق وس��وري��ا متثل قضية أم��ن قومي 
لتركيا، ووصف الضربات اجلوية، التي تشنها تركيا 
على املناطق الكردية شمالي العراق بأنها دفاعا عن 
النفس. وزعم املتحدث أن تركيا أقدمت على شن هذه 
الغارات لعدم وجود حترك من احلكومة العراقية 

ضد حزب العمال.
وش��دد أق��ص��وي على أن العمليات التركية في 
احلرب على اإلره��اب، سوف تستمر ما دامت هناك 
منظمات إرهابية على أراض��ي ال��ع��راق، وم��ا دامت 
االحتياجات األمنية لتركيا تستدعي ذل��ك، حسب 
تعبيره. وطالب املسؤول التركي بغداد بالعمل ملنع 
استخدام أراضي العراق كقاعدة لتنفيذ هجمات على 

اجليران.

الرئيس الصيني يلقي كلمة غدًا الثالثاء 
في ذكرى بدء عملية اإلصالح

قالت وكالة أنباء الصني اجلديدة 
)شينخوا( امس  األحد إن الرئيس شي 
ج��ني بينغ سيلقى كلمة رئيسية غ��داً 
الثالثاء مبناسبة م��رور 40 عاما على 

بدء اإلصالح واالنفتاح في الصني.
وأضافت شينخوا أن شي سيتحدث 
ف��ي م��ؤمت��ر سيعقد ف��ي ق��اع��ة الشعب 
الكبرى اب��ت��داء م��ن الساعة العاشرة 
)0200 بتوقيت جرينتش( صباح غداً 
الثالثاء. ويتفق هذا التقرير مع ما ذكرته 

مصادر دبلوماسية لرويترز من قبل.
وك��ان الزعيم السابق دينغ شياو 

بينغ قد بدأ سياسة اإلصالح واالنفتاح 
في الصني في عام 1978 عقب سلسلة 
من التجارب الرأسمالية التي انتشلت 
معظم الصني من الفقر وحولتها إلى قوة 

اقتصادية.
وب��دأت احل��رب التجارية الصينية 
مع الواليات املتحدة تدفع رجال أعمال 
صينيني كثيرين ومستشارين حكوميني 
ومعاهد بحثية إلى الدعوة إلى اإلسراع 
ب��وت��ي��رة اإلص��الح��ات ف��ي ث��ان��ي أكبر 
اقتصاد في العالم وحترير قطاع خاص 

تكبله القيود احلكومية.


