
تظاهر مئات اآلالف م��ج��دداً في 
فرنسا احتجاجاً على التعديالت 
امل��ط��روح��ة ع��ل��ى أن��ظ��م��ة التقاعد 
امل��ت��ع��ددة، فيما يتوقع استمرار 
اإلض���راب���ات ف��ي ق��ط��اع ال��ن��ق��ل في 
ظل إص��رار املعارضني على إجبار 
احلكومة على التراجع عن مشروعها 

الذي تعرضه كامالً أمس األربعاء.
وأح���ص���ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة 
ال��ف��رن��س��ي��ة 339 أل���ف متظاهر 
ف���ي ف��رن��س��ا )ب��ي��ن��ه��م 31 أل��ف��ا 
ف���ي ال��ع��اص��م��ة(، ف��ي��م��ا أش����ارت 
الكونفدرالية العامة للعمل إلى 

مشاركة 885 ألف متظاهر.
وج���اءت األع����داد امل��ش��ارك��ة في 
التظاهرات واملسيرات اقل من تلك 
التي خرجت إلى الشوارع في اليوم 
األول في 5 ديسمبر. وف��ي حينه، 
أحصت وزارة الداخلية مشاركة 
806 آالف متظاهر في أنحاء البالد 

كافة.
ودع���ا النقابيون امل��ع��ارض��ون 
مل��ش��روع اإلص���الح احل��ك��وم��ي في 
بيان مشترك ج��رى اعتماده بعد 
اجتماع دام لنحو ث��الث ساعات ، 
إلى “تنظيم إضرابات وتظاهرات 
على الصعيد احمللي في 12 كانون 
األول/دي��س��م��ب��ر، ث��م ف��ي نهاية 
األس��ب��وع، على أن ينظم ف��ي 17 
ديسمبر ي��وم تعبئة جديد واسع 
ال���ن���ط���اق، ي��ش��م��ل اإلض����راب����ات 

والتظاهرات”. وق���ال لفرانس 
برس املوظف في مصلحة النقل في 
باريس إدغ��ار أثناء مشاركته في 
تظاهرة، “نحن اليوم ضّد مشروع 
إصالح أنظمة التقاعد، إذ إننا جنده 
غير ع��ادل ومجحف )...( وميّثل 

خ��ط��راً على النموذج االجتماعي 
الفرنسي”.

وأعلن أمني عام “الكونفدرالية” 
فيليب م��ارت��ي��ن��ي��ز أن���ه إذا كانت 
التعبئة في الشارع في تراجع، فإّن 
“قدر االستياء ال يزال مرتفعا جدا”.

في املقابل، يعّد يوم األربعاء مهماً 
للحكومة التي ال تنوي التراجع عن 
ه��ذه “اإلصالحات” التي ك��ان قد 
اشير إليها خ��الل حملة الرئيس 
إميانويل ماكرون االنتخابية في 

.2017

أعلن البيت األبيض األمريكي، أن 
الرئيس، دونالد ترامب، حّذر وزير 
اخلارجية الروسي، سيرغي الفروف 
من أي تدخل لبالده في االنتخابات 
الرئاسية األمريكية املزمع إجراؤها 

العام املقبل.
ج��اء ذل��ك بحسب بيان ص��ادر عن 
البيت األبيض، حول اللقاء الذي جمع 

ترامب، ووزير اخلارجية الروسي،.
وأش�����ار ال��ب��ي��ان إل���ى أن وزي���ر 
اخلارجية، مايك بومبيو، ونظيره 
الروسي الفروف أطلعا ترامب حول 
آخ��ر ت��ط��ورات العالقات األمريكية 
الروسية، وأن الرئيس حذر روسيا 
م���ن أي����ة ت���دخ���الت ب��االن��ت��خ��اب��ات 

الرئاسية املقبلة.
كما دع��ا ت��رام��ب روس��ي��ا إل��ى حل 
النزاع القائم بينها وبني أوكرانيا، 

وفق البيان ذاته.
وأك���د ت��رام��ب خ��الل اللقاء دعمه 
للحد من التسلح العاملي، مبا في ذلك 
روسيا وال��ص��ني، وف��ق البيان الذي 
ذكر كذلك أن ترامب والوزير الروسي 
ناقشا كذلك ض��رورة اتخاذ خطوات 
متبادلة مع روسيا بحصوص الروس 

واألمريكان املعتقلني بالبلدين.
وتابع البيان موضًحا أن “ترامب 
حّث روسيا على دعم الواليات املتحدة 
بخصوص منع إي���ران م��ن تطوير 
أسلحة نووية، وضمان خلو كوريا 

الشمالية من األسلحة النووية”.
وأوض��ح كذلك أن اللقاء أشار إلى 
أهمية العالقات مع الصني، واالتفاقية 
التجارية التي ستوقع بينها وبني 

الواليات املتحدة.
وأجمعت وك��االت االستخبارات 

االميركية على اتهام موسكو بالتدخل 
في االنتخابات الرئاسية التي فاز 
فيها دون��ال��د ت��رام��ب ال��ع��ام 2016. 

وبرزت اخيرا شبهات بان روسيا قد 
تتدخل مجددا في انتخابات 2020.

وق��ال��ت امل��ت��ح��دث��ة ب��اس��م البيت 

األبيض، ستيفاني غريشام، إنه ستتم 
تبرئة الرئيس األم��ري��ك��ي، دونالد 
ترامب، متاًما من من االتهامات التي 

يوجهها إل��ي��ه دمي��ق��راط��ي��و مجلس 
النواب، بهدف عزله من منصبه.

وي��ت��ه��م ال��دمي��ق��راط��ي��ون ت��رام��ب 

)ج��م��ه��وري( بالضغط على نظيره 
األوك��ران��ي، فولودميير زيلينسكي، 
إلجراء حتقيق من شأنه أن ُيضر بجو 

بايدن، املرشح الدميقراطي احملتمل 
ملواجهة ترامب في انتخابات الرئاسة 

عام 2020.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” 
عن غريشام إن “الرئيس سيرد على 
ه��ذه االت��ه��ام��ات الكاذبة ف��ي مجلس 
الشيوخ، ومن املتوقع أن تتم تبرئته 

متاًما؛ ألنه لم يرتكب أية مخالفة”.
ويتمتع اجلمهوريون باألغلبية 
ف��ي مجلس ال��ش��ي��وخ، بينما يهيمن 

الدميقراطيون على مجلس النواب.
وأض��اف��ت: “الدميقراطيون في 
مجلس النواب يحاولون منذ فترة 
طويلة تغيير أص���وات 63 مليون 
أم��ري��ك��ي، حيث ق���رروا ع��زل ترامب 
ألنهم ال يستطيعون هزميته بطريقة 

مشروعة عبر صناديق االقتراع”.
وه���اج���م ت���رام���ب، ع��ب��ر سلسلة 
تغريدات، رئيس جلنة االستخبارات 
في مجلس النواب، آدم شيف، واصًفا 
إياه ب�”املراوغ” و”الفاسد سياسًيا”. 
وأض��اف أن شيف: “قدم بياًنا مزيًفا 
قرأه أمام الكونغرس وقال إنها كلمات 

جاءت على لساني”.
وأع��ل��ن��ت اللجنة القضائية في 
مجلس ال���ن���واب، ت��وج��ي��ه اتهامني 
لترامب، ضمن التحقيق الرامي إلى 

عزله عن منصبه.
وقال رئيس اللجنة، جيري نادلر، 
خ���الل م��ؤمت��ر ص��ح��ف��ي، مب��ش��ارك��ة 
رؤس���اء اللجان املعنية بالتحقيق 
في املجلس، إن “االتهامني املوجهني 
للرئيس يتعلق أح��ده��م��ا ب��إس��اءة 
استخدام سلطته، واآلخ���ر بعرقلة 
عمل الكونغرس”، وف��ق “واشنطن 

بوست”.

دونالد ترامب و سيرغي الفروف

البيت األبيض: الرئيس األميركي لم يرتكب أية مخالفة وستتم تبرئته

2020 ترامب يحذر روسيا من التدخل في رئاسيات 

واشنطن حتّض بيونغ يانغ على 
»احترام« جتميد التجارب الصاروخية 

حّضت الواليات املتحدة كوريا الشمالية 
على “احترام” التزامها جتميد جتارب إطالق 
الصواريخ البعيدة املدى والتجارب النووية، 
ف��ي موقف يأتي ف��ي ظ��ّل ع��ودة ال��ت��وّت��ر بني 
البلدين مع قرب انتهاء مهلة أخيرة حّددتها 

بيونغ يانغ لواشنطن.
وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي مايك 
بومبيو خ��الل م��ؤت��ر صحافي مشترك مع 
نظيره الروسي سيرغي الفروف في واشنطن 
إّن الرئيس دونالد ترامب أعلن موقفاً “ال ُلبس 
فيه” بشأن “ما تنتظره” الواليات املتحدة من 

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.
وأضاف أن كيم “تعّهد التخلّي عن األسلحة 
النووية وع��دم إط��الق مزيد من الصواريخ 

البعيدة املدى أو إجراء جتارب نووية”.
وت��اب��ع بومبيو “كّلنا أم��ل ب��أن يواصل 

الكوريون الشماليون الوفاء بهذه االلتزامات”، 
بعدما أج���روا ف��ي األش��ه��ر األخ��ي��رة سلسلة 
جت��ارب إط��الق صواريخ قصيرة ومتوسطة 

املدى.
واالتفاق املبرم بني الواليات املتحدة وكوريا 
الشمالية على جتميد ال��ت��ج��ارب النووية 
وجتارب الصواريخ البعيدة املدى هو مجّرد 
تفاهم شفهي توّصل إليه البلدان إثر تقاربهما 
التاريخي في 2018 لكّنهما لم يتمّكنا مذاك من 

حتويله التفاق خطي.
وبعدما أجرت سلسلة جتارب على إطالق 
ص��واري��خ قصيرة ومتوسطة امل��دى، أعلنت 
بيونغ يانغ األحد أّنها أجرت “اختباراً مهماً 
للغاية” غامضاً من قاعدتها إلط��الق األقمار 
الصناعية م��ن ش��أن��ه أن ي��غ��ّي��ر “الوضع 
االستراتيجي” للدولة املنعزلة في شرق آسيا.

آالف املتظاهرين مجددًا في فرنسا
رفضًا إلصالح أنظمة التقاعد

متظاهرون في باريس

9 alwasat.com.kwخارجيات

أفغانستان: مقتل سيدة 
62 شخصًا بانفجار  وإصابة 

قرب قاعدة أميركية
ُقتلت سيدة على األق��ل، وأصيب 62 شخًصا، أمس األربعاء، في 
انفجار وقع قرب قاعدة “بغرام” اجلوية، التي تعد أحد أكبر القواعد 

العسكرية األمريكية في أفغانستان.
وقالت السلطات األفغانية، إّن املصابني “جميعهم من املدنيني”، 

حسبما نقلت قناة “طلوع” احمللية.
من جهتها، أوضحت وحيدة شاكار، املتحدثة باسم محافظ والية 
بغرام، أن االنفجار وقع عند الساعة السادسة صباحا بالتوقيت 
احمللي )1:30 ت.غ(، وتبعه “اشتباكات بني قوات أجنبية ومهاجمني 

قرب القاعدة العسكرية”.
ب��دوره، قال عبد الشكور قودوسي، محافظ بغرام إن “الهجوم 

يستهدف في األساس قاعدة بغرام”، حسب املصدر ذاته.
وأض��اف، في تصريحات صحفية، اّن “7 مهاجمني اشتبكوا مع 
قوات األمن، فيما حملت 4 مركبات مواد متفجرة؛ انفجرت اثنني منها 
بالتزامن مع االشتباكات”. كما لفت “قودوسي” إلى اختباء املهاجمني 

داخل مبنى مستشفى مهجور خالل اشتباكهم مع قوات األمن.

غينيا اجلديدة : تأييد جارف 
خليار استقالل اجلزيرة عن بابوا 
أّيدت أكثرية ساحقة من الناخبني في بوغانفيل استقالل اجلزيرة 
عن بابوا غينيا اجلديدة، بحسب ما أظهرت أمس  األربعاء النتيجة 
الرسمية لالستفتاء الذي أجري في اجلزيرة الغنية بالنحاس، في 

خطوة متّهد الطريق أمام والدة أحدث دولة في العالم.
وقال بيرتي آهيرن، رئيس مفوضية االستفتاء في بوغانفيل، إّن 
176 ألفاً و928 ناخباً صّوتوا في االستفتاء لصالح استقالل اجلزيرة 
مقابل ثالثة آالف و43 شخصاً فقط صّوتوا ملصلحة بقائها في بابوا 

غينيا اجلديدة.

ارتفاع حصيلة ضحايا 
إطالق النار في 

6 قتلى نيوجيرسي إلى 
أعلنت السلطات األمريكية، أمس  األربعاء، 
مقتل 6 أشخاص بينهم شرطي، في إط��الق نار 
استهدف متجرا لبيع أطعمة يهودية “كوشر” 
في والية نيوجيرسي، في وقت متأخر من مساء 

الثالثاء.
وقال مايكل كيلي، قائد شرطة مدينة جيرسي، 
في مؤمتر صحفي، إّن بني القتلى الستة “شرطي 

و3 مدنيني، فضال عن 2 من املشتبه بهما”.
وأض��اف: “3 من القتلى لقوا مصرعهم وهم 

داخل املتجر، ونعتقد أنهم مواطنون مدنيون”.
وفي وقت سابق ، أعلن ستيفن فولوب، عمدة 
مدينة جيرسي، مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين 

إثر إطالق النار.
وأوضح أن واحدا من أفراد الشرطة املصابني 
“تعرض إلط��الق ن��ار في الكتف، فيما يعاني 
االثنني اآلخرين من بعض الشظايا”. ولفت أن 
الشرطي القتيل )39 عاما( لقي مصرعه أثناء 

محاولته التصدي للمشتبه بهما.

الهاي: مظاهرة أمام 
محكمة العدل الدولية 

دعمًا للروهنغيا
شهدت مدينة الهاي الهولندية، مظاهرة داعمة 
لدعوى قدمتها غامبيا إلى محكمة العدل الدولية 
تتهم فيها ميامنار بارتكاب إبادة جماعية بحق 
أقلية الروهنغيا في إقليم أراك��ان غربي الدولة 
اآلسيوية. وتعقد احملكمة أولى جلسات االستماع 

في هذه الدعوى بني 10 و12 ديسمبر اجلاري.
ونظم املجلس األوروبي للروهنغيا املظاهرة 
أم��ام مقر احملكمة في اله��اي، مبشاركة رئيس 
املجلس، هال كياو، ومتظاهرين قدموا من دول 

أوروبية والواليات املتحدة األمريكية.
وح��م��ل امل��ت��ظ��اه��رون الف��ت��ات م��ك��ت��وب على 
بعضها: “نعم للروهنغيا”، و”كن بجانب 
ال��روه��ن��غ��ي��ا والعدالة”، و”نريد ال��ع��دال��ة 
للروهنغيا”، و”أوقفوا احل��رب واإلب���ادة في 
ميامنار”. ورددوا هتافات منها: “أوقفوا اإلبادة”، 

و”الشكر لتركيا وغامبيا”.
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تشاووش أوغلو: ال ميكن ألحد القيام بأنشطة 
في اجلرف القاري التركي بدون موافقتنا

قال وزير اخلارجية التركي مولود 
تشاووش أوغلو إنه ال ميكن ألي كان 
ال��ق��ي��ام بأنشطة ف��ي اجل���رف ال��ق��اري 
التركي دون موافقة أنقرة، وإال ستمنعه 
، جاء ذلك في تصريحات لقناة “أ” خبر 
التركية، أم��س األرب��ع��اء، أك��د خاللها 
إلى أن مذكرة التفاهم املوقعة مع ليبيا 

متوافقة مع القانوني الدولي.
وأش���ار ت��ش��اووش أوغ��ل��و إل��ى أن 
ال��ي��ون��ان وب��ع��ض األط���راف ت��دع��ي أن 
احلكومة املكلفة في ليبيا مبوجب اتفاق 
الصخيرات في املغرب، ال ميكنها إبرام 
اتفاقات من هذا القبيل، مضيًفا:” بحسب 

اتفاق الصخيرات الميكن حلكومة فائز 
السراج الشرعية دولًيا بليبيا أب��رام 
اتفاقات بني احلكومات ولكن ميكنها 
توقيع مذكرات تفاهم، لذلك فإن مزاعم 
اليونان وبعض الدول بهذا الصدد غير 

صحيحة”.
ولفت إلى أن تركيا ميكنها التعاون 
وإبرام اتفاقات ومذكرات تفاهم من هذا 
القبيل في البحر املتوسط مع كافة الدول 
مبا فيها اليونان ولكن ليس قبرص 
الرومية ألننا ال نعترف بها، مشدًدا 
أن االتفاق املوقع مع ليبيا متوافق مع 
القانون الدولي ويهدف حلماية حقوق 

تركيا النابعة من القانون الدولي.
وب��نّي أن تصرف اليونان واالحت��اد 
األوروبي كمحكمة فيما يتعلق مبسائل 

تهم القانون الدولي أمر غير مناسب.
وأكد أن تركيا ستقوم باألنشطة التي 
تريدها في جرفها القاري، وأولويتها 
تتمثل بحماية مصاحلها الوطنية 
وحقوقها السيادية، متوقًعا تنفيذ 

أنشطة مماثلة في البحر األسود.
وأردف:” ب��داي��ة، ال ميكن ألي كان 
ال��ق��ي��ام بأنشطة ف��ي اجل���رف ال��ق��اري 
التركي دون موافقتنا، وإذا حدث ذلك 

فسنقوم مبنعه بالطبع”.

جلنة برملانية توافق
على الشروع بالتصويت 

على حّل الكنيست
ص��ادق��ت جلنة برملانية إسرائيلية، أمس  
األرب��ع��اء، على ال��ش��روع ف��ي التصويت على 
مشروع قانون “حّل الكنيست”، والتوجه إلى 
انتخابات. وقالت هيئة البث اإلسرائيلية إن 
“اللجنة املنظمة”، صادقت على الشروع في 

التصويت على مشروع حّل الكنيست.
وكان 5 أعضاء من حزب “الليكود” اليميني 
برئاسة رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو و”أزرق 
أبيض” الوسطي برئاسة بيني غانتس، قدموا ، 

مشروع قانون حّل الكنيست.
وقال املكتب اإلعالمي للكنيست في تصريح 
مكتوب وص��ل األن��اض��ول، إن الهيئة العامة 
للكنيست، ستناقش وس��ت��ص��ّوت ب��ال��ق��راءة 
التمهيدية، الحقا أمس األربعاء، على مشروع 

القانون.

االحتاد األوروبي يفتح فصاًلَ
تفاوضيًا جديدًا مع صربيا

الرئيس النيجيري يطالب بتحرك 
مشترك ضد اإلرهاب

ف��ت��ح االحت����اد األوروب������ي، فصاًل 
تفاوضًيا ج��دي��ًدا مع صربيا من أجل 

انضمام بلغراد إلى النادي األوروبي.
ج��اء ذل��ك بحسب بيان ص��ادر عن 
املفوضية األوروب���ي���ة، أش���ار إل��ى أن 

مسؤولي صربيا واالحت��اد األوروب��ي 
عقدوا اجتماًعا حول مفاوضات انضمام 
بلغراد لالحتاد، في العاصمة البلجكية 
بروكسل. وأش��ار البيان إلى أنه تقرر 
خالل االجتماع فتح الفصل الرابع مع 

صربيا وال��ذي يحمل عنوان “حرية 
حركة رأس املال”. وأوضح البيان أن 
اجلهود التي تقوم بها صربيا من أجل 
التكامل مع مكتسبات االحتاد األوروبي 

تتم متابعتها عن كثب.

طالب الرئيس النيجيري، محمد بخاري، 
بتحرك مشترك من قبل دول إفريقيا والكاريبي 
واحمليط الهادئ، من أجل التصدي لإلرهاب 
في املنطقة. جاء ذلك في كلمة للبخاري، ألقاها 
نيابة عنه وزير خارجيته، جيفري أونياما، 

أمام القمة التاسعة لدول إفريقيا والكاريبي 
واحمل��ي��ط ال��ه��ادئ، التي انطلقت، الثالثاء، 
بالعاصمة الكينية نيروبي، مبشاركة 17 
رئيس دولة وممثلني من 79 دولة عضو في 

الرابطة.


