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ح���ذرت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة رع��اي��اه��ا، في 
فرنسا بعد ستراسبورغ، مؤكدة أنها “تعزز” 
الهدف املتمثل في “وقف” تلك األعمال والذين 

يرتكبونها.
وقالت وزارة اخلارجية األمريكية في بيان 
إن “اجلرائم التي تستهدف األبرياء تعزز هدفنا 
املشترك لوقف تلك الهجمات التي ال معنى لها”، 

والقبض على “مرتكبيها”
وحثت الواليات املتحدة مواطنيها في فرنسا 
على “احلفاظ على ال��وع��ي األم��ن��ي، واتباع 
وسائل اإلعالم ومصادر املعلومات احمللية”، 

مع تقدمي املساعدة القنصلية لهم.
وتأتي اإلدانة الرسمية للهجوم بعد ساعات 
من ربط الرئيس األمريكي دونالد ترامب بني 
الهجوم وضرورة بناء اجلدار على احلدود مع 

املكسيك، دون ذكر الضحايا.
ووقع هجوم ستراسبورغ عندما فتح رجل 
النيران في سوق عيد امليالد ليقتل 3، ويصيب 

آخرين قبل أن يلوذ بالفرار.
ومتكنت الشرطة الفرنسية من حتديد هوية 
منفذ احلادث وهو شخص لديه سجل جنائي 

وتبحث عنه قوات األمن في الوقت احلالي.
وتوفي أحد محتجي “السترات الصفراء” 
ليل األربعاء اخلميس، بعدما صدمته شاحنة 
عند مستديرة بالقرب من مدخل طريق سريع 
في مدينة أفينيون جنوب فرنسا، وفق نيابة 

املنطقة.
وق��ال��ت مساعدة النائب ال��ع��ام ،م��ارول��ني 
أرم����ان، إن “سائق الشاحنة أوق���ف بينما 
الضحية في الثالثة والعشرين من العمر”، 
الفتة إلى أن “املعلومات األولية تشير إلى أن 

سائق الشاحنة بولندي”.
وذكرت أرمان أن احلادث وقع بعيد منتصف 
ليل األرب��ع��اء اخلميس عند مدخل الطريق 

السريع “آ7” جنوب أفينيون.
وه���ذه س���ادس وف���اة تسجل على هامش 

حتركات “السترات الصفراء” االحتجاجية.
وفي 17 نوفمبر، اليوم األول من جتمعات 
“السترات الصفراء”، توفيت متظاهرة بعدما 
صدمتها سائقة سيارة كانت في حالة ذعر عند 

حاجز.
وبعد يومني، صدمت شاحنة صغيرة كانت 
حتاول جتنب حاجز للمحتجني سائق دراجة 
نارية في السابعة والثالثني من العمر. وتوفي 

في اليوم التالي متأثراً بجروحه.
وليل األول إلى الثاني من ديسمبر وفي ثاني 
تعبئة أسبوعية، توفي سائق سيارة عندما 
صدم شاحنة متوقفة عند حاجز بالقرب من آرل 

جنوب فرنسا.
وسقطت الضحية الرابعة وهي امرأة تبلغ 
من العمر 80 عاماً بعدما أصيبت بقنبلة مسيلة 
للدموع في األول من ديسمبر في مرسيليا. 
وتوفيت في اليوم التالي باملستشفى خالل 

خضوعها لعملية جراحية.
وف��ي العاشر م��ن ديسمبر، توفيت سيدة 
في العشرين من العمر في شاسونيل-سور-
بونيور مبنطقة شاروت جنوب غربي فرنسا 

عندما صدمت شاحنة بسيارتها.
وأع��ل��ن ممثل االدع����اء ف��ي ب��اري��س، رميي 
هايتز، أن��ه مت اعتقال أربعة أشخاص على 
صلة باملشتبه به الرئيسي في تنفيذه هجوماً 

بستراسبورغ.
وقال هايتز للصحافيني، إنه “نظراً للهدف 
وأسلوب الهجوم وسجله وشهادات من سمعوه 

مت استدعاء شرطة مكافحة اإلرهاب”.
وح���ددت الشرطة هوية املشتبه ب��ه وهو 
ش��ري��ف ش��ي��خ��ات )29 ع���ام���اً( امل���ول���ود في 
ستراسبورغ واملعروف لدى أجهزة املخابرات 

بأنه ميثل خطرا أمنياً محتمالً.
وكان وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف 
ك��اس��ت��ان��ي��ر، ق��د أع��ل��ن، أن احل��ك��وم��ة رفعت 
م��س��ت��وى ال��ت��أه��ب األم��ن��ي ف��ي ال��ب��الد عقب 

الهجوم “اإلرهابي” بسوق عيد امل��ي��الد في 
ستراسبورغ.

وق��ال كاستانير للصحافيني: “نحن اآلن 
في فرنسا عند مستوى أمني ع��اٍل. لقد قررت 

احلكومة للتو االنتقال إل��ى مستوى هجوم 
طارئ، مع فرض إج��راءات رقابة مشددة على 
احلدود وفي كل أسواق عيد امليالد في فرنسا 
وذل��ك بهدف جتنب خطر ح��دوث هجوم يقلد 

هجوم ستراسبورغ”، الذي أوقع 3 قتلى و13 
جريحاً. إلى ذلك، أوضحت الشرطة أن إطالق 
النار وق��ع وس��ط املدينة، ق��رب س��وق ألعياد 

امليالد، وقد متكن املهاجم من الفرار.

عناصر من الشرطة الفرنسية

سادس وفاة من محتجي »السترات الصفراء«

أميركا حتذر رعاياها في فرنسا 

حاكم أنقرة: أربعة قتلى و43 مصابًا
في حادث قطار

قال فاسيب شاهني حاكم أنقرة إن أربعة أشخاص 
قتلوا وأصيب 43 آخرون في حادث اصطدام قطار 
سريع بجرار قطار ثم اصطدامه بجسر للمشاة في 

محطة قطارات بالعاصمة التركية أمس  اخلميس.
وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال إنقاذ في موقع 
احل��ادث يعملون على انتشال الركاب من العربات 
احملاصرة أسفل حطام اجلسر املعدنية في محطة 

قطارات مرسنديز غربي أنقرة.
وذك��رت القناة أن احل��ادث وق��ع حوالي الساعة 
6:30 صباحا بالتوقيت احمللي )0330 بتوقيت 
جرينتش( بينما كان القطار متجها من العاصمة 

أنقرة إلى إقليم قونية بوسط تركيا. وتبعد احملطة 
نحو ثمانية كيلومترات من احملطة الرئيسية في 
أنقرة. وق��ال شاهني في تصريحات للصحفيني إن 
سبب احل��ادث هو اصطدام القطار السريع بجرار 

قطار كان يجري فحصا للقضبان.
ولم تتضح بعد السرعة التي كان القطار واجلرار 
يسيران بها عند وقوع احلادث، لكنه وقع في محطة 
ال يتوقف عندها القطار ال��ذي يتحرك ب��ني أنقرة 

وقونية.
كان مسؤول في مكتب حاكم أنقرة قد قال في بادئ 

األمر إن القطار السريع اصطدم بقطار محلي.

7 ممولني لداعش والنصرة حتت غطاء العمل اخليري اعلنت اعتقال 

روسيا تطرد دبلوماسيًا
من سلوفاكيا في أزمة جتسس

أعلنت هيئة األمن الروسية القبض على 
7 أشخاص كانوا يجمعون األموال ملسلحي 
داعش وجبهة النصرة حتت غطاء مؤسسة 
خيرية، في العاصمة موسكو، والشيشان، 

وداغستان، وإنغوشيا.
ون��ق��ل م��وق��ع “روسيا اليوم”، امس  
اخل��م��ي��س، ع��ن الهيئة أن “احملتجزين 
متكنوا منذ 2016 من إرسال ما يزيد على 
385 أل��ف دوالر إل��ى ه��ذي��ن التنظيمني 

اإلرهابيني”.
وج��اء ف��ي بيان للهيئة، أن مؤسستي 
“مهاجرون” و “سلسبيل” اخليريتني 
حصلتا أم���واالً، قبل تولي إرسالهما إلى 

املنظمتني اإلرهابيتني املذكورتني.
ونسبت وكالة اإلع��الم الروسية أمس 
اخلميس إل��ى وزارة اخلارجية قولها إن 
روسيا أعلنت امللحق العسكري في سفارة 
سلوفاكيا في موسكو شخصا غير مرغوب 

فيه وأمهلته يومني ملغادرة البالد.
وذك���رت وك��ال��ة إنترفاكس لألنباء أن 
الوزارة وصفت طرد سلوفاكيا لدبلوماسي 
روسي يوم 22 نوفمبر بأنه عمل غير ودي.

كانت سلوفاكيا قد أعلنت هذا الشهر أنها 
طردت الدبلوماسي الروسي بعد أن أظهرت 
معلومات من املخابرات العسكرية أنه كان 

ضالعا في أنشطة جتسس فيها.

وفاة ناشط إيراني مضرب عن الطعام سجن النتقاده خامنئي

عمال إيران ميهلون النظام لتلبية مطالبهم وإال..»الزلزال«

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو إن��ه ال يستبعد 
القيام بعمل عسكري ضد إيران، 

في حال “تعرضها إلسرائيل”. 
وق��ال نتنياهو، بحسب بيان 
أرسله مكتبه لوكالة األناضول، 
ام��س  اخلميس، إن��ه سيفعل “ما 
ي��ل��زم م��ن أج��ل ال��دف��اع ع��ن دول��ة 
إس��رائ��ي��ل م��ن ال��ن��ظ��ام اإلي��ران��ي 
ال��ذي يدعو على امل��أل إل��ى تدمير 
الدولة اليهودية”  وقال نتنياهو 
للصحفيني:” ال أستبعد أي عملية 
ينبغي أن نقوم بها من أجل الدفاع 
عن أنفسنا، جيشنا هو اجليش 
الوحيد ف��ي العالم ال���ذي يعمل 
حاليا مباشرة ضد قوات إيرانية، 
نعمل ذلك في سوريا ونصد تلك 
القوات”.  وه��دد املتحدث باسم 
عمال شركة ف��والذ األه��واز كرمي 
سياحي، جنوب غربي إيران ، بأن 
عمال الشركة الذين يواصلون 
احتجاجاتهم م��ن��ذ ن��ح��و شهر، 
س��وف يزلزلون احملافظة إذا لم 
تلب احلكومة مطالبهم حتى يوم 

السبت القادم.
وكان العمال قد جتمعوا، كما 
ف��ي األي���ام السابقة، أم��ام مكتب 
نائب املرشد خامنئي في احملافظة، 
وسط مدينة األهواز، وهم يهتفون 
بشعارات ضد احلكومة، للمطالبة 
ب��ح��ق��وق��ه��م وحت��س��ني ظ��روف��ه��م 

املعيشية.
ه���ذا وق���د جت��م��ع ال��ع��م��ال في 
ال��ب��داي��ة أم����ام م��ب��ن��ى امل��ص��رف 
الوطني اإلي��ران��ي “بنك ملي”، 
وهتفوا بشعارات ض��د “املافيا 

االقتصادية” في البالد.
ي��أت��ي ه���ذا ف��ي أع��ق��اب ح��وار 

صحافي ألحد مسؤولي احلكومة 
اإلي��ران��ي��ة، ال���ذي كشف فيه أن 
املصرف الوطني الذي ميتلك أكبر 
عدد من أسهم شركة فوالذ األهواز، 
تخلى عن عهوده، ولم يجلب املواد 
األولية الالزمة لتشغيل الشركة 

شبه املعطلة.
وبعد جتمع عمال شركة فوالذ 
األه���واز وهتافهم أم��ام املصرف 
الوطني، س���اروا متوجهني إلى 
ش��ارع “اإلمام اخلميني”، حيث 
يقع مكتب نائب املرشد خامنئي، 

موسوي جزائري.
وأم����ام مكتب ن��ائ��ب امل��رش��د، 
خ��رج ك��رمي س��ي��اح��ي، املتحدث 
باسم عمال فوالذ األهواز، وهتف: 
“نرفض الذل.. صوتي هو صوت 
جميع العمال.. إذا لم حتل مشكلة 

ف��والذ األه��واز حتى يوم السبت، 
فسنزلزل احملافظة”.

وف����ي ال��س��ي��اق ف����إن غ��ري��ب 
ح��وي��زاوي، وه��و أح��د املتحدثني 
ب��اس��م ال��ع��م��ال ف��ي امل��ظ��اه��رات، 
كان قد طلب من نائب املرشد في 
احملافظة، أن “يكشف املافيا إذا لم 

يقدر على مواجهة الظلم”.
وف��ي ال��س��ي��اق، كانت وسائل 
التواصل االجتماعي، قد أشارت 
أمس، إلى اعتقال أحد عمال شركة 
فوالذ األهواز من أمام منزله، وهو 

العامل ميثم مهدي
ووف��ًق��ا لقناة “نقابة العمال 
احلرة” التلغرامية، فإن األجهزة 
األمنية اعتقلت ميثم آل مهدي 
أمس، من أمام منزله ونقلته إلى 
مكان مجهول، قبل أن تفرج عنه 

صباح اليوم حتت ضغط زمالئه 
العمال الذين طالبوا باإلفراج عنه 
وانتظروا خروجه منذ الصباح 

الباكر.
يذكر أن االحتجاجات مألت 
شوارع إيران منذ نحو عام تقريًبا، 
فال يخلو ي��وم من إض��راب فئوي 
أو احتجاج عمالي هنا أو هناك، 
وكانت هذه الوقفات االحتجاجية 
ق��د شهدت ذروت��ه��ا ف��ي منتصف 
العام مع إض��راب املعلمني، وهو 
اإلضراب الذي تكرر أكثر من مرة 

احتجاًجا على ضعف رواتبهم.
وأفادت منظمات حقوقية بوفاة 
الناشط اإليراني املعتقل، وحيد 
صياد نصيري، بعد إضرابه عن 
الطعام ملدة 60 يوًما، حيث كان 
قد اعتقل بسبب نشره تغريدات 

تنتقد املرشد األعلى للنظام علي 
خامنئي ودوره في القمع والظلم 

ضد الشعب اإليراني.
وذك������رت وك���ال���ة “هرانا” 
احلقوقية نقالً عن ذوي نصيري 
أن اب��ن��ه��م وح��ي��د، ال����ذي أطلق 
سراحه مؤخًرا من السجن، أعيد 
اعتقاله في 1 أغسطس  املاضي 
من قبل جهاز االستخبارات في 
مدينة قم، ومت نقله إلى سجن ُقم 

الساحلي بعد أسبوع.
وبحسب بالوكالة، بعد عدة 
أي��ام مت احلكم على وحيد صياد 
نصيري من قبل محكمة الثورة 
بالسجن 4 سنوات ونصف، بتهم 
إهانة املرشد عبر تغريدات عبر 
م��واق��ع التواصل وال��دع��اي��ة ضد 

النظام وتهديد األمن القومي.
وعقب احملكمة، ب��دأ نصيري 
إض��راب��ا عن الطعام وق��ال ذووه 
إن��ه بعد شهرين تعطل اجلهاز 
الهضمي في جسمه ول��م يتمكن 
من امتصاص املاء بسبب اإلصابة 
اخلطيرة وم��ع إه��م��ال مسؤولي 
السجن وعدم نقله إلى املستشفى 

تدهورت صحته فورا.
وقالت عائلة املعتقل إنه بعد 
انهيار ابنهم نقلته إدارة السجن 
إل��ى املستشفى، وأبلغتهم بأنه 
توفي في مستشفى مدينة قم إثر 

تدهور صحته بشكل فجائي.
وتقول وكالة “هرانا” إن وحيد 
نصيري ك��ان ن��اش��ًط��ا سياسًيا 
وسجينا سابقا في سجن رجائي 
شهر في ك��رج بسبب نشاطاته، 
حيث ُح��ك��م عليه بالسجن ملدة 
ع��ام��ني ون��ص��ف بتهم التجديف 

والدعاية ضد النظام.

مظاهرات لالهواز في أملانيا

الرئيس املكسيكي يبحث مع ترامب 
إنشاء برنامج مشترك بشأن الهجرة

قال الرئيس املكسيكي أن��درس مانويل لوبيز 
أوبرادور إنه حتدث هاتفيا إلى الرئيس األمريكي 

دونالد ترامب وإنهما بحثا قضية الهجرة.
وأض��اف لوبيز أوب���رادور أن الرئيسني ناقشا 
احتمال إنشاء برنامج مشترك للتنمية وتوفير 

الوظائف في وسط أمريكا واملكسيك.
ول���م ي���رد ال��ب��ي��ت األب��ي��ض ب��ع��د ع��ل��ى طلبات 

للتعليق.
ويقيم آالف املهاجرين في مراكز إيواء ومخيمات 
مكتظة في تيخوانا بعد أن سافروا من وسط أمريكا 
هربا من الفقر والعنف. ورمبا يضطرون لالنتظار 

ألسابيع أو لشهور ليطلبوا ح��ق اللجوء على 
احلدود األمريكية. وكانت الهجرة غير املشروعة 
م��ن امل��وض��وع��ات الرئيسية خ��الل حملة ترامب 
االنتخابية وتطرق للقضية مرارا قبل انتخابات 
التجديد النصفي في السادس من نوفمبر تشرين 
الثاني ونشر 5800 جندي أمريكي تقريبا على 
احل���دود. وك��رر ترامب الوعد ال��ذي قطعه خالل 
حملته االنتخابية بإنشاء جدار على احلدود بني 
ال��والي��ات املتحدة واملكسيك على ال��رغ��م م��ن أن 
املكسيك رفضت أكثر من مرة طلبه بتحمل تكاليف 

املشروع التي تقدر مبليارات الدوالرات.

رئيس وزراء استراليا يعد بقوانني أكثر 
صرامة ضد التمييز الديني

وعد رئيس ال��وزراء االسترالي سكوت موريسون 
أمس  اخلميس بوضع تشريع أكثر صرامة ضد التمييز 
بسبب الدين وبتعيني مفوض جديد يعمل كمراقب 

للحريات في املسائل الدينية.
وأض��اف موريسون أن حكومته احملافظة ستقدم 
العام املقبل قانون التمييز الديني لتوفير حماية أكبر 

من التي توفرها القوانني احلالية.
وق��ال مكتبه ف��ي بيان ”استراليا مكان ال يقبل 
التمييز على أساس هوية الشخص، مبا في ذلك الهوية 

الدينية“.
وأضاف البيان ”هي أيضا مكان حيث نحترم حق 
املؤسسات الدينية في احلفاظ على طابعها الديني 

اخلاص. يجب أن تعكس قوانيننا هذه القيم“.
وأث��ار موريسون، وه��و مسيحي إجنيلي، غضب 
بعض اجلماعات الدينية الشهر املاضي عندما دعم 
إلغاء قوانني تسمح للمدارس بطرد الطالب املثليني 

ألسباب دينية.
وستحيل احلكومة األم��ر اآلن إل��ى جلنة إص��الح 
القوانني االسترالية، والتي من املقرر أن تصدر تقريرا 

العام املقبل.
وقد يدعم هذا موريسون بني الناخبني احملافظني 
قبل أقل من ستة أشهر على موعد إج��راء االنتخابات 
االحتادية املقبلة، والتي تشير استطالعات الرأي إلى 

أن حكومة موريسون في طريقها لهزمية مدوية فيها.

خسائر مبليارات الدوالرات في حرائق كاليفورنيا
أعلنت السلطات األميركية، أن احلرائق التي أتت 
في نوفمبر املاضي على آالف املنازل في ماليبو وشمال 
والية كاليفورنيا وأوقعت 88 قتيالً، تسببت بخسائر 

مادية تقدر كلفتها بتسعة مليارات دوالر على األقل.
وق��ال املتحدث باسم هيئة اإلش��راف على شركات 
التأمني في والية كاليفورنيا، ديف جونز، في بيان، إن 
“حرائق الغابات املدمرة عام 2018 كانت األكثر دموية 

واألعلى كلفة في تاريخ كاليفورنيا”.
كما لفت جونز إلى أن كلفة هذه احلرائق ال تنفك 

ت���زداد م��ع تلقي ش��رك��ات التأمني امل��زي��د م��ن طلبات 
التعويض.

وأض��اف أن��ه لغاية اليوم تلقت شركات التأمني 
أكثرمن 40 ألف طلب للتعويض عن اخلسائر الناجمة 
عن حرائق تشرين الثاني/نوفمبر )“كامب فاير” 
في شمال الوالية و”وولسي فاير” و”هيل فاير” في 
ماليبو ومدن أخرى قريبة من لوس أجنلوس(، مشيراً 
إلى أن الكلفة التقديرية لهذه اخلسائر تبلغ 9.5 مليار 

دوالر.
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 4 ال��س��ل��ط��ات ال��ف��رن��س��ي��ة ت��ع��ل��ن ت��وق��ي��ف 
ستراسبورغ مبهاجم  صلة  على  أشخاص 

ن��ت��ن��ي��اه��و ال ي��س��ت��ب��ع��د ع��م��ا ع��س��ك��ري��ًا ض���د إي������ران ف���ي ح����ال ال���ت���ع���رض إلس��رائ��ي��ل

تيريزا ماي تنجو من تصويت 
حلجب الثقة عنها

فازت رئيسة ال��وزراء البريطانية، 
تيريزا م���اي، بأكثرية 200 صوت 
مقابل 117 في تصويت أج��راه نواب 
ح��زب احمل��اف��ظ��ني، ال��ذي تنتمي إليه 
حلجب الثقة عنها، إث��ر إع��الن جزء 
منهم رفضهم التفاق بريكست الذي 

أبرمته مع االحتاد األوروبي.
وق��ال غرهام ب��رادي امل��س��ؤول في 
ح���زب احمل��اف��ظ��ني إّن ن���واب احل��زب 
ج��ّددوا ثقتهم بزعيمتهم، بعدما فشل 
اجلناح املتشّدد ضمن هؤالء في حشد 
أكثرية ال�117 صوتاً الالزمة حلجب 

الثقة عنها.
ومع أّن هذا التصويت أضعف ماي 
إالّ أّنه حّصنها ملدة عام على األقل ضّد 
أي حتّد جديد قد تواجهه داخل حزبها.

وأعلن نائب من حزب احملافظني، 
إليك شيلبروك، أن رئيسة ال��وزراء 
ت��ي��ري��زا م���اي أب��ل��غ��ت ن���واب حزبها 
بأنها تعتزم م��غ��ادرة منصبها قبل 
ان��ت��خ��اب��ات ال��ع��ام 2022 وال تنوي 
خوض االنتخابات، فيما تسعى ماي 
للحصول على ال��دع��م ف��ي مواجهة 

مذكرة سحب الثقة ضدها.
وف��ي وق��ت سابق أعلن 158 نائبا 
نيتهم ال��ت��ص��وي��ت ل��ص��ال��ح رئيسة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قبيل 
بدء االقتراع على بدء سحب الثقة منها 

مبجلس العموم.
ووفقا لوكالة “رويترز” فإن أكثر 
من 150 نائبا سيعلنون دعمهم ملاي، 

والذي عقد اليوم.


