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وتنظيم تجمعات متفرقة في باريس وليون ومرسيليا ومدن أخرى

السترات الصفراء ُتعدم دمية ماكرون والشرطة تستنفر في السبت السابع من االحتجاجات

رقعة االحتجاجات ،وباتت تضم  40مطلبا .واعتقلت السلطات
الفرنسية  3أش�خ��اص م��ن م��ؤي��دي «ال �س�ترات ال�ص�ف��راء» يف
مدينة أنغوليم غربي فرنسا لقيامهم بـ «حماكمة وإع��دام»
دمية متثل الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون.
وأفاد موقع  Sud Ouestاإلعالمي احمللي بأن الشرطة اعتقلت
اجلمعة  3من منظمي التمثيلية اليت جرت األسبوع املاضي،
بينهم ام ��رأة ،ومت التحقيق معهم بتهمة «التحريض على
جرمية وأعمال شغب».
وخالل هذه التمثيلية قام عدد من النشطاء بـ «حماكمة»
الرئيس ماكرون .ثم مت قطع رأس الدمية وإحراقها.

ودافع حمامي النشطاء املوقوفني عنهم بالقول ،إنه مل تكن
هناك أي دعاية هلذه الفعالية ،ومل تطلق أي دعوات للتظاهر،
وهي مل تؤد إىل أي اضطرابات.
يذكر أن احتجاجات «السرتات الصفراء» على زيادة أسعار
ال��وق��ود وظ��روف املعيشة تستمر يف فرنسا منذ ع��دة أسابيع،
وأس�ف��رت ع��ن اشتباكات عنيفة ب�ين الشرطة واملتظاهرين.
وباإلضافة إىل املطالب االقتصادية ،ب��دأ احملتجون بإطالق
دع��وات لرحيل احلكومة والرئيس إميانويل م��اك��رون ،الذي
أعلن عن بعض التنازالت املتعلقة بالرواتب والضرائب ،لكنها
مل تنه االحتجاجات.

روسيا وبريطانيا تبدآن إعادة الدبلوماسيني في يناير

استراليا تجرد شخصا من جنسيته لدعمه داعش

موسكو ترفض مطالب أوروبية بإطالق
سراح أوكرانيني

أملانيا تحاكم مواطنة داعشية استعبدت طفلة
وقتلتها بوحشية

*لندن تحذر من زيادة عبور
املهاجرين للقنال اإلنجليزي
قالت وزارة اخلارجية الروسية يف بيان
ن �ش��رت��ه ع �ل��ى م��وق �ع �ه��ا اإلل� �ك�ت�رون ��ي ي��وم
ال�س�ب��ت :إن م�ط��ال��ب امل�س�ت�ش��ارة األمل��ان�ي��ة
أجن� �ي�ل�ا م�ي�رك ��ل وال ��رئ� �ي ��س ال �ف��رن �س��ي
إمي��ان��وي��ل م��اك��رون ال�تي تتعلق بإطالق
سراح حبارة أوكرانيني حتتجزهم روسيا
غري مقبولة.
وكان ماكرون ومريكل طالبا روسيا
يوم اجلمعة باإلفراج عن البحارة الذين
احتجزتهم بعدما صادرت سفنهم الشهر
امل��اض��ي يف مضيق كريتش ال��ذي يربط
البحر األسود ببحر آزوف.
م��ن جانبها قالت السفارة الروسية يف
بريطانيا ي��وم اجلمعة إن موسكو ولندن
اتفقتا على إعادة بعض الدبلوماسيني إىل
سفارتي البلدين وذلك بعد طرد متبادل
لعدد من الدبلوماسيني يف مطلع العام.
ومل يتسن حتى اآلن ال��وص��ول لوزارتي
اخلارجية الربيطانية والروسية للتعليق.
ونقلت وكالة تاس الروسية لألنباء عن
سفري روسيا يف لندن الكسندر ياكوفينكو
قوله يف مقابلة تلفزيونية :توصلنا التفاق
ع ��ام ب��أن �ن��ا س �ن �ب��دأ يف إع � ��ادة ال�ط��اق�م�ين
الدبلوماسيني إىل موسكو ولندن يف وقت
ما خالل يناير كانون الثاني.
وأض� ��اف :لست م�ت��أك��دا إن ك��ان هذا

بيونغ يانغ تنتقد واشنطن بسبب قضايا
حقوق اإلنسان
انتقدت كوريا الشمالية عرب أحد مواقعها االلكرتونية الدعائية ،يوم السبت ،الواليات
املتحدة بشأن ما وصفته مبمارسة «الضغط الشديد» على قضايا حقوق اإلنسان يف
الشطر الشمالي.
وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية اجلنوبية ،أن موقع «أورميينجوكريي» الكوري
الشمالي دعا واشنطن إىل االح�ترام املتبادل بني البلدين ،كما أض��اف «أن الواليات
املتحدة أثارت ضغينة فيما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان ضدنا طوال عام .»2018
وقال املوقع االلكرتوني «إن مثل هذه التدخالت الصرحية يف السياسة الداخلية تهدف
إىل انهيار نظامنا ..لقد حان الوقت اآلن إلزالة العقبات اليت تقف يف طريقنا واختاذ
تدابري حسن النية ،بينما جيب التخلي جبرأة عن التحيزات واملمارسات غري املشروعة
وبناء االحرتام املتبادل والثقة املتبادلة».

الصني ُتفرج عن كندية كانت تعمل بشكل غير قانوني

* تضم قائمة املتظاهرين  40مطلبا أبرزها إلغاء
الزيادة ًفي الضرائب على الوقود
أعلنت «ال �س�ترات ال�ص�ف��راء» عزمها مواصلة التظاهرات
وتنظيم جتمعات متفرقة يف باريس وليون ومرسيليا ومدن
أخرى ،لكنها مل تعلن بعد عن أماكن التجمع.
من جانبها عززت الشرطة الفرنسية ،إجراءاتها األمنية بشكل
كبري يف عدد من املناطق ،الحتواء االحتجاجات ،يف أسبوعها
السابع ،واليت تتزامن هذه املرة مع االحتفاالت برأس السنة
امليالدية .وحسب السلطات الفرنسية فإن االحتجاجات بدأت
ترتاجع من خ�لال تقلص أع��داد املشاركني فيها ،حيث بلغ
عدد املتظاهرين يف أول أسبوع حوالي  300ألف ،فيما بلغ عدد
املتظاهرين يف األسابيع األخرية أقل  40ألفا.
وق��د ب��دأت التحركات االحتجاجية بعد إع�لان احلكومة
مجلة من اإلج ��راءات الرامية إىل زي��ادة أسعار الوقود وفرض
ضريبة مباشرة على الديزل ،فضال عن ضريبة الكربون ،وهو
ما أثار استياء كبريا يف األوساط الفرنسية.
ومتثل املطلب الرئيسي للحركة يف البداية يف إلغاء الزيادة
يف الضرائب على الوقود ،إال أن قائمة املطالب ازدادت مع اتساع
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سينطبق على كل املوظفني لكن سيعود
نصفهم على األقل .وأكد متحدث باسم
السفارة صحة التعليقات.
وط��ردت بريطانيا  23دبلوماسيا روسيا
بشأن اتهامات بأن الكرملني كان املسؤول
عن هجوم بغاز أعصاب سام على العميل
امل ��زدوج السابق سريجي سكريبال وابنته
مبدينة سالزبري االجنليزية يف مارس آذار.
وط��ردت روسيا ال�تي نفت أي دور هلا يف
احلادث عددا مساويا من موظفي السفارة
الربيطانية يف موسكو.
م ��ن ج��ان��ب آخ� ��ر ق� ��ال وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
ال�بري �ط��ان��ي س��اج��د ج ��اوي ��د إن ال ��زي ��ادة
األخ�ي�رة يف ع��دد ال �ق��وارب الصغرية اليت
حتاول العبور من فرنسا إىل إجنلرتا ينبغي
التعامل معها على أنها «حادثة كبرية».
وقالت وزارة الداخلية إن األم��ر «مسألة
وقت فقط قبل أن يفقد الناس أرواحهم»
وه��م حي��اول��ون عبور القنال اإلجنليزي،
وهو مسار جتاري رئيسي للسفن وميكن أن
يكون شديد اخلطورة يف الشتاء.
ع �ث��رت ال �س �ل �ط��ات ع �ل��ى أك �ث��ر م ��ن 40
مهاجرا حي��اول��ون عبور القنال يف األي��ام
األخرية .وعقد جاويد مؤمترا عرب اهلاتف
م ��ع م��س ��ؤول ��ي ق � ��وات احل� � ��دود واهل��ج ��رة
ووكالة اجلرمية الوطنية.
ويسعى إلجراء اتصال خالل عطلة نهاية
األسبوع مع نظرائه الفرنسيني للتأكيد
ع�ل��ى احل��اج��ة للحفاظ ع�ل��ى ال�ع�م��ل مع
ملعاجلة املشكلة.

أعلن االدع ��اء ال�ع��ام يف أملانيا أن أملانية
ستمثل أم ��ام احمل�ك�م��ة بتهمة االن�ض�م��ام
لتنظيم «داعش» االرهابي وارتكاب جرائم
ح ��رب م��ن خ�ل�ال ال��ت ��ورط يف ق�ت��ل طفلة
اشرتتها وزوجها من التنظيم يف العراق.
وذك��رت وك��االت األن�ب��اء أن الداعشية
األملانية وامسها جنيفر وتبلغ من العمر
 27عاما ،انضمت يف سبتمرب عام  2014إىل
تنظيم «داعش» يف العراق ،وترقت سريعا
يف صفوفه ،حيث التحقت عام  2015بهيئة
أمنية للتنظيم يف الفلوجة واملوصل.
ومت�ث��ل دوره� ��ا يف ت�ل��ك اهل�ي�ئ��ة األمنية
املسماة األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
ب��اإلش��راف على اح�ت�رام النساء للقواعد
اليت يفرضها التنظيم ،وكان أف��راد هذه
الشرطة الدينية يتجولون وهم حيملون
بنادق ويرتدون سرتات ناسفة ،وكانت هذه
األملانية ،كما يعتقد ،تتقاضى ما بني 70
إىل  100دوالر شهريا.
وتقول معلومات النيابة العامة إن هذه
الشابة األملانية اش�ترت مع زوجها صيف
ع��ام  2015طفلة يف اخلامسة من العمر
م��ن سبايا التنظيم بقصد استعبادها،
وت� �ص ��ادف أن»أص��ي��ب ��ت مب ��رض ول� ّ
�ط�خ��ت
فراشها» حبسب مكتب املدعي العام.
وروي أن زوج ج�ن�ي�ف��ر ع��اق��ب الطفلة
وكبلها بسالسل حتت مشس حارقة دون
مياه حتى ماتت ،وجرى كل ذلك من دون
أن تتدخل الشابة إلنقاذها.
واعتقلت جنيفر يف يناير  2016يف أنقرة
ل��دى خروجها من السفارة األملانية اليت
قصدتها بهدف جتديد أوراقها الثبوتية،
والح�ق��ا رحلتها السلطات الرتكية إىل

بلدها.
وحاولت هذه الداعشية الصيف املاضي
م�غ��ادرة أملانيا إىل س��وري��ا ،إال أنها فشلت،
ح�ي��ث أوق�ف�ت�ه��ا ال�س�ل�ط��ات يف  29ي��ون�ي��و،
واقتيدت إىل السجن.
هذا ،ومل حيدّد تاريخ مثول جنيفر أمام
احمل��اك �م��ة ،إال أن ال�ت�ه��م امل��وج�ه��ة إليها
ت�ع��رض�ه��ا ن�ص��وص�ه��ا إىل ع�ق��وب��ة السجن
املؤبد يف حال إدانتها.
اىل ذل��ك ق��ال بيرت دات��ون وزي��ر الشؤون
ال ��داخ��ل��ي ��ة االس �ت�رال� ��ي ي� ��وم ال �س �ب��ت إن
احلكومة جردت رجال تعتقد أنه أحد كبار
األشخاص الذين يقومون بتجنيد أفراد
لتنظيم داعش االرهابي من جنسيته.
وقال داتون لرويرتز يف بيان عرب الربيد
اإلل �ك�ترون��ي إن نيل ب��راك��اش امل��ول��ود يف
ملبورن كان شخصية حمورية يف جهود
تنظيم داعش يف الشرق األوسط وشخصا
خطريا جدا وإنه مت جتريده من جنسيته.
وأض� ��اف دات� ��ون يف م��ؤمت��ر ص�ح�ف��ي بثه
ال�ت�ل�ف��زي��ون ل��و أت�ي�ح��ت ال �ف��رص��ة للسيد
ب� ��راك� ��اش ل� �ك ��ان أحل� ��ق ال� �ض ��رر أو قتل
اسرتاليني وبالدنا مكان أكثر أمنا بالنسبة
ل ��ه ب �ع��د أن ف �ق��د ج�ن�س�ي�ت��ه االس�ترال �ي��ة.
وب��راك��اش موجود يف تركيا حملاكمته
ب�س�ب��ب أن�ش�ط��ة هل��ا ص�ل��ة ب ��اإلره ��اب منذ
ضبطه هناك يف أكتوبر تشرين األول عام
 2016بعد مغادرته مناطق كان يسيطر
عليها تنظيم داع� ��ش .وت�س�ع��ى اس�ترال�ي��ا
العتقال براكاش بسبب أنشطة هلا صلة
باإلرهاب من بينها مؤامرة مزعومة لقطع
رأس أح ��د أف� ��راد ش��رط��ة م �ل �ب��ورن يف ي��وم
أنزاك.

قال متحدث باسم احلكومة الكندية يوم السبت :إن مواطنة كندية عادت إىل كندا قادمة
من الصني بعد اإلفراج عنها عقب اعتقاهلا هناك يف وقت سابق من الشهر اجلاري لعملها
بشكل غري قانوني.
ومل حي��دد املتحدث ي��وم اجلمعة موعد اإلف��راج عن ه��ذه الكندية أو عودتها إىل كندا.
وكانت حمطة(سي.بي.سي) قد قالت يف وقت سابق إن هذه املواطنة هي املعلمة الكندية
ساره مكيفر.
وقالت وزارة اخلارجية الصينية يف وقت سابق من الشهر اجلاري إن مكيفر ختضع لعقوبة
إدارية لعملها بشكل غري قانوني.
ومكيفر ثالث شخص كندي تعتقله الصني عقب اعتقال منغ وان تشو املديرة املالية
لشركة هواوي الصينية العمالقة لالتصاالت يف األول من ديسمرب كانون األول يف فانكوفر
لكن مسؤوال كنديا قال إنه ال يوجد سبب لربط اعتقال هذه املرأة مبا سبق من اعتقال
شخصني .ومل تذكر كريستيا فريالند وزيرة اخلارجية الكندية اسم مكيفر لدى مطالبتها
بإطالق سراح شخصني آخرين األسبوع املاضي.
وقالت وزارة اخلارجية الصينية يف بيان أرسلته إىل رويرتز إن لديها علم بتقارير إطالق

سراح الكندية وإنها أحالت أسئلة أخرى تتعلق بهذا األمر إىل اجلهة املختصة دون مزيد من
التوضيح.
وقالت احملكمة العليا يف إقليم لياونينغ بشمال شرق الصني يوم األربعاء إن رجال ذكرت أن
امسه روبرت لويد شلينربج سيحاكم بتهمة تهريب املخدرات يف مدينة داليان يوم السبت.
وذكر موقع إخباري حكومي يف داليان أن شلينربج كندي اجلنسية وأنها ستكون جلسة
استئناف بعد حكم سابق أدانه بتهريب كمية هائلة من املخدرات إىل الصني.

بنغالدش تنشر  600ألف عنصر أمن عشية االنتخابات
عززت بنغالدش إجراءاتها األمنية ،السبت
سعيا الحتواء أعمال عنف حمتملة خالل
االنتخابات ال�ع��ام��ة ،املتوقع أن تفوز فيها
رئيسة احل�ك��وم��ة الشيخة حسينة بوالية
راب�ع��ة .ونشرت السلطات حوالي  600ألف
عنصر م��ن ال�ش��رط��ة واجل �ي��ش وق ��وات أمن
أخ��رى قبيل انتخابات األح��د ،وفقا ملسؤول
كبري ،يف أعقاب محلة شهدت اشتباكات
دام �ي��ة .وت �ت��وىل ه ��ذه ال �ق��وات مهمة تأمني
حن ��و  400أل� ��ف م ��رك ��ز اق� �ت ��راع ،وش �ه��دت
بنغالدش البالغ ع��دد سكانها  165مليون
نسمة مواجهات خ�لال الفرتة ال�تي سبقت
االنتخابات قتل على اثرها  13شخصا وجرح
اآلالف يف مواجهات بني أنصار حزب رابطة
عوامي بزعامة الشيخة حسينة ،ونشطاء
من احلزب القومي لبنغالدش املعارض.
وي� �ق ��ول احل � ��زب امل � �ع� ��ارض ال � ��ذي ق��اط��ع
انتخابات  2014إن أنصاره اس ُتهدفوا عمدا
يف مسعى لثنيهم ع��ن التصويت وترجيح
النتيجة لصاحل حسينة.

ويقود حزبا رابطة عوامي واحلزب القومي
ل �ب �ن �غ�لادش حت��ال�ف��ات�ه�م��ا يف االن �ت �خ��اب��ات
الربملانية ال �ـ 11ال�تي جت��ري يف ال�ب�لاد منذ
استقالهلا عام .1971
واتهم احلزب املعارض الذي تقبع زعيمته
خ ��ال ��دة ض� �ي ��اء يف ال �س �ج��ن ب �ت �ه��م ف �س��اد،
جلنة االنتخابات باالحنياز خ�لال احلملة
االنتخابية ،وهو ما رفضه رئيس اللجنة.
وت� �ق ��ول امل��ع ��ارض ��ة إن حن ��و  14ال �ف ��ا من
ناشطيها اعتقلوا منذ اإلع�لان عن موعد
االن �ت �خ��اب��ات يف  8ن��وف�م�بر ،وت��ؤك��د ايضا
أن حنو  12أل��ف ناشط جرحوا يف هجمات
ألن�ص��ار احل��زب احل��اك��م ال��ذي ينفي هذه
التهم.
وق� ��ال رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة رفيق
االسالم :إن السلطات متفائلة بشأن إجراء
انتخابات ذات مصداقية .وأعربت واشنطن
عن قلقها بشأن االق�تراع فيما دع��ت األمم
املتحدة ملزيد من اجلهود إلجراء انتخابات
نزيهة.

صــــــورة وخبــــــر
 3قتلى بسبب العاصفة إيبوني في لويزيانا

زلزال عنيف في الفلبني وتحذيرات من موجات تسونامي

إصابة  4أشخاص في انفجار جنوب تايالند

إريتيريا تغلق معبرا حدوديا في وجه اإلثيوبيني

ُقتل ثالثة أشخاص يف ح��وادث تس ّبب بها س��وء األح ��وال اجل� ّوي��ة يف الواليات
امل ّتحدة ،حيث أدّت ثلوج ورياح عاتية وأمطار غزيرة إىل تعطيل حركة النقل خالل
موسم األعياد ،وأُطلق على العاصفة الثلج ّية اليت تؤ ّثر على مناطق واسعة من
البالد اسم «إيبوني» .و ُقتلت امرأة تبلغ  58عامًا ج ّراء سقوط شجرة على مقطورتها
ليل األربعاء يف لويزيانا ،حسب وسائل إعالم أمريك ّية ،و ُقتل شخص ثان يف حادث
على طريق سريع ّ
غطاه اجلليد يف والية كانساس اخلميس وف ًقا للشرطة ،فيما
القى ثالث حتفه يف اصطدام بني كاسحة ثلوج وس ّيارة يف داكوتا الشمال ّية.

ضرب زلزال بقوّة  6,9درجات جزيرة مينداناو يف جنوب الفلبني ،السبت ،وفق
ما أعلن املعهد األمريكي للجيولوجيا ،يف وقت جرى إطالق حتذير من احتمال
حدوث موجة تسونامي .ووقع الزلزال الساعة  3,39بتوقيت غرينيتش يف جنوب
شرق مدينة داف��او ،على عمق  60كلم ،حبسب املعهد الذي كان قدّر يف بادئ
األم��ر ق �وّة ال��زل��زال ب �ـ 7.2درج ��ات .من جهته أف��اد مركز التحذير من موجات
«يكن» حدوث «موجات (تسونامي) خطرية»
التسونامي يف احمليط اهلادئ بأ ّنه ُ
على السواحل اجلنوب ّية للفلبني ومشال إندونيسيا.

أصيب أرب�ع��ة أش�خ��اص جب��روح إث��ر انفجار قنبلة يشتبه يف قيام مسلحني
انفصاليني بزرعها يف إقليم «ناراثيوات» الواقع جنوبي تايالند .ونقلت شبكة
«إيه بي سي» األمريكية يوم السبت عن مسؤولني أمنيني بإقليم «ناراثيوات»
قوهلم انه وقع أيضا تبادل إلطالق النار بني قوات األمن التايالندية وجمموعة
من املسلحني الذين شنوا هجوما على موقع دفاعي يف إحدى القرى الريفية
الصغرية ،مشريين إىل أن االنفجار تسبب يف انقطاع الكهرباء بقرية واح��دة
باإلقليم .يشار إىل أن جنوب تايالند يشهد متردا انفصاليا منذ عام .2004

قالت مسؤولة إثيوبية وسكان يقيمون قرب معرب حدودي مساء يوم اجلمعة :إن
إريترييا منعت دخول اإلثيوبيني عند أحد املعابر احلدودية اليت ُفتحت هذا العام بعد
أن أنهت الدولتان اجلارتان مواجهة عسكرية دامت لفرتة طويلة واستعادتا العالقات
بينهما .وقالت ليا كاسا املتحدثة باسم اإلدارة احمللية إلقليم تيجراي إن السلطات
اإلريتريية طلبت يوم األربعاء تصاريح من مواطنني إثيوبيني وسيارات مرخصة يف
إثيوبيا كانت متجهة من بلدة راما اإلثيوبية إىل إريترييا .وأضافت أن أولئك الذين
يستخدمون معربا يف زاالمبيسا ُطلب منهم نفس الشيء يوم اخلميس.

