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وزيرة الجيوش الفرنسية تحتفل بالعام الجديد بجانب قواتها

نشر  147ألف عسكري فرنسي

خالل احتفاالت رأس السنة

اح��ت��ف��ل��ت وزي������رة اجل��ي��و���ش
الفرن�سية ،فلورن�س ب��اريل،
بالعام اجلديد� ،أم�س االثنني،
�إل��ى جانب ال��ق��وات الفرن�سية
املنخرطة يف احلرب �ضد تنظيم
«داع�ش» الإرهابي.
وج��اء يف بيان �صدر عن وزارة
اجليو�ش الفرن�سية� ،أن باريل
�ستتوجه �إل��ى قاعدة «�إت�����ش »5
اجلوية الأردنية التي تنطلق منها
مقاتالت فرن�سية تكافح تنظيم
«داع�ش» يف �سورية.

كما �ستلتقي باريل رئي�س الوزراء
الأردين ع��م��ر ال������رزاز ،وف��ق
البيان.
و�أ�شار البيان �إلى �أن «الوزيرة
ترغب بالإ�شادة ب�أولئك الذين
يكافحون ليال ون��ه��ارا تنظيم
«داع�ش» �ضمن عملية ال�شمال «ا�سم
العملية الع�سكرية الفرن�سية �ضد
التنظيم يف العراق و�سورية»».
وقالت ب��اريل اجلمعة املا�ضية
�إنه ال تزال �أمام التحالف الدويل
ملكافحة الإرهاب «مهمة ينجزها»

بالرغم من «القرار الثقيل» الذي
اتخذه الرئي�س دونالد ترامب
ب�ش�أن �سحب القوات الأمريكية من
�سورية.
و�رصحت الوزيرة الفرن�سية �أنه
«يف حني يقول الرئي�س ترامب �إن
داع�ش قد اندحر ،نعترب نحن من
جهتنا �أن �سيطرته على الأرا�ضي مل
تعد كما كانت يف العام ..2014
و�صحيح �أن نطاق �سيطرته تقل�ص
ب�شدة تدريجي ًا ،لكن الي��زال له
جيب يقبع فيه اجلهاديون».

• فلورن�س باريل

 94لقوا حتفهم

 2018أخطر عام م ّر على الصحافيين

• قوات �أمن فرن�سية

�أعلن وزير الداخلية الفرن�سي
عن ن�رش � 147أل��ف عن�رص من
الأمن املدين والع�سكري حلفظ
النظام يف احتفاالت عيد ر�أ�س
ال�سنة يف ظل «تهديد �إرهابي»
و«حركات احتجاجية بالطرق
العامة».
وذكر وزير الداخلية كري�ستوف
كا�ستانري �أن «احتفال عيد ر�أ�س
ال�سنة �سيجري يف ظل تهديد

�إرهابي يظل مرتفع ًا وحركات
احتجاجية يف الطرق العامة».
وبعد �سابع �سبت من احتجاجات
«ال�سرتات ال�صفراء» �أح�صت
فيها احلكومة � 12ألف متظاهر
مقابل � 38أل��ف � ًا يف الأ�سبوع
املا�ضي ،و� 66ألف ًا يف الأ�سبوع
ال�سابق ،ت�ستعد احلركة عرب
موقع «في�سبوك» ،ملطالبات
ج���دي���دة يف  31م���ن ال�شهر

مظاهرات وإضرابات
في ماليزيا وبريطانيا وفرنسا
حذرت وزارة اخلارجية ،املواطنني الرو�س الراغبني يف
ال�سفر �إلى اخلارج ،من �أن عدة دول �ست�شهد يف �آن واحد،
مع حلول العام اجلديد ،تنظيم مظاهرات و�إ�رضابات
جماهريية .وق��ال مركز متابعة الأزم��ات يف اخلارجية
الرو�سية� ،إن عا�صمة ماليزيا ،مدينة كواالملبور،
�ست�شهد يف ال�ساعة العا�رشة من م�ساء  31دي�سمرب»
بالتوقيت املحلي» مظاهرة بالقرب من مركز الت�سوق
 ،Sogoو�سيرتافق ذلك باتخاذ تدابري �أمنية متزايدة.
وقد تتوقف حركة القطارات يف بريطانيا ،ب�سبب �إ�رضاب
موظفي �رشكة  South Western Railwayوهو ما قد
يزيد العبء على و�سائل النقل البديلة .و�ست�شهد العا�صمة
الفرن�سية،باري�س،فعاليات احتجاجية تنظمها «ال�سرتات
ال�صفراء» و�سرتافق ذل��ك ب ��إج��راءات �أمنية قوية.ويف
الربازيل� ،سيتم اليوم اتخاذ تدابري �أمنية قوية ،خالل
االحتفال بتن�صيب الرئي�س اجلديد للبالد.

تركيا :تغلبنا على األزمة االقتصادية
بفضل البنية التحتية القوية
�أك��د الرئي�س الرتكي،
رج�����ب �أردوغ����������ان،
اال�ستمرار يف مالحقة
الإرهابيني ،و�شدد على
�أن حكومته متكنت بف�ضل
تالحمها مع ال�شعب،
من التغلب على الأزمة
االقت�صادية.
وق����ال �أردوغ�������ان ،يف
ك��ل��م��ة �أل���ق���اه���ا خ�لال
اجتماع حلزب «العدالة
وال��ت��ن��م��ي��ة» احل��اك��م
يف م��دي��ن��ة ا�سطنبول:
«مت���ك��� ّن���ا م���ن ه��زمي��ة
• رجب �أردوغان
تغري �أ���س��ع��ار ال�رصف
والفائدة والت�ضخم ،وذلك بف�ضل البنية التحتية القوية
والإجراءات ال�رسيعة التي حققناها يف بالدنا طوال 16
عاما».
و�أ�ضاف الرئي�س الرتكي �إن بالده تعر�ضت للم�ؤامرات
والتهديدات املختلفة ،مبا يف ذلك من جانب حزب
العمال الكرد�ستاين وبع�ض اجلماعات الإرهابية الأخرى،
وحماولة انقالب ع�سكري يف يوليو .2016
وقال رجب �أردوغان ،يف �إ�شارة �إلى تنفيذ بالده عمليات
ع�سكرية داخل وخارج البالد ،مبا يف ذلك عمليتي «درع
الفرات» و«غ�صن الزيتون»« :لقد وفينا بوعدنا وداهمنا
الإرهابيني يف جحورهم وق�ضينا ونق�ضي عليهم».

ترامب :أوباما ليس أفضل مني
 ...أريد بناء جدار مع المكسيك
ق��ال الرئي�س الأمريكي،
دونالد ترامب� ،إن �سلفه
ال���دمي���ق���راط���ي ،ب����اراك
�أوب���ام���ا� ،شيد �سياجا
ارت��ف��اع��ه � 3أم��ت��ار حول
ق����صره ،يف ح�ين يرف�ض
الدميقراطيون تخ�صي�ص
امل���ال لبناء ج���دار على
احل�����دود م���ع املك�سيك
و�أ�ضاف� :أوباما لي�س �أف�ضل
مني� ..أريد بناء اجلدار.
وكتب دون��ال��د ترامب يف
تغردة على تويرت« :قام
الرئي�س «باراك» وال�سيدة
«مي�شيل» �أوباما بت�شييد
�سور بارتفاع � 10أق��دام
«نحو ثالثة �أمتار» حول
ق�رصهما� .أنا موافق ،هذا
الأم��ر يبدو ��ضروري��ا من

�أجل �سالمة العائلة ،ولكن
الواليات املتحدة حتتاج
�إل��ى نف�س ال�شيء ،لكن
بن�سخة �أكرب قليالً».
وتوقفت حكومة الواليات
املتحدة ،عن العمل ،ب�شكل
ج��زئ��ي منذ  22دي�سمرب
ب�سبب رف�ض الدميقراطيني
يف ال��ك��ون��غ��ر���س اعتماد
م��ي��زان��ي��ة ت��ب��ل��غ ن��ح��و 5
مليارات دوالر لبناء جدار
على احلدود مع املك�سيك.
وك��ان ت��رام��ب ،قد وعد،
حتى قبل انتخابه ،ببناء
مثل هذا اجلدار ،وهو ي�رص
على ع��دم �شطب تكاليف
ت�شييد ه���ذا اجل����دار من
م�سودة امليزانية الأمريكية
اجلديدة.

ذك��ر االحت���اد ال���دويل لل�صحافيني ،ام�س
االثنني� ،أن � 94صحافي ًا قتلوا جراء �أعمال
عنف �أثناء عملهم يف عدة دول حول العامل
خالل عام  ،2018مقابل  84يف عام .2017
وجاء يف تقرير لالحتاد «�أكرب منظمة دولية
متثل ال�صحافيني ومقره بروك�سل» �أن ذلك
العدد من ال�صحافيني قتل �إما عمدا �أو ب�سبب
تفجريات �أو تعر�ضهم لإط�لاق ن��ار ب�شكل
عر�ضي �أثناء تغطيتهم للأحداث ال�ساخنة.
وقال فيليب لريوث ،رئي�س االحتاد الدويل

احلايل.
ك��م��ا ت�ب�رز ب�ين االق�ت�راح���ات
قطع طرق االحت�شاد يف �شارع
ال�شانزليزيه ال��ذي يبدو �أن
احلكومة م�ستعدة لتنفيذه.
وبالقرب م��ن قو�س الن�رص،
ال��ذي يتوج ال�شارع ال�شهري،
�سيجري االحتفال بعيد ر�أ�س
ال�سنة ال��ذي �ستنقله القنوات
الرئي�سية يف البالد.

لل�صحافيني� ،إن «�أع��م��ال العنف الوقحة
تتجاهل ب�شكل تام حياة الإن�سان ،وك�شفت
عن نهاية مفاجئة للرتاجع ق�صري الأجل يف
عمليات قتل ال�صحافيي ن امل�سجلة خالل
ال�سنوات الثالث املا�ضية».
ودعا لريوث ،الدول الأع�ضاء بالأمم املتحدة
�إلى �إق��رار م�سودة اتفاقية قدمها للمنظمة
الدولية االحت��اد ال��دويل لل�صحافيني ،يف
�أكتوبر املا�ضي ،تتعلق ب�أمن وحماية
ال�صحافيني.

و�أ�ضاف« :هذه االتفاقية �ستكون رد ًا ملمو�س ًا
على اجلرائم التي ترتكب بحق ال�صحافيني
يف ظل �إفالت كامل من العقاب».
واعترب التقرير �أن البلد الأكرث خطورة على
ال�صحافيني كان �أفغان�ستان ،حيث قتل فيها
� 16صحافيا ،ومن بعدها املك�سيك التي
�شهدت مقتل � 11صحافي ًا.
وحلت �سورية ثالثا «� 8صحافيني» ثم الهند
« »7وبعدها باك�ستان وال�صومال والواليات
املتحدة « 5يف كل منها».

أسهم نارية ومؤثرات غير مسبوقة تضيء سماء سيدني أمام  1.5مليون مشاهد

العام الجديد يبدأ في جزر المحيط الهادئ أو ً
ال
يبد�أ العام اجلديد يف جزر املحيط الهادىء
ونيوزيلندا ثم �أ�سرتاليا بالألعاب النارية
ال�شهرية يف �سيدين ،لطي �صفحة �سنة
 2018وا�ستقبال .2019
و�أعلنت كربى مدن �أ�سرتاليا �أنها �ستطلق
ه��ذه ال�سنة �أك�بر �ألعاب نارية ي�شهدها
خليج �سيدين.
وحت��دث��ت ع��ن كمية قيا�سية م��ن الأ�سهم
النارية و�أل���وان وم ��ؤث��رات غري م�سبوقة
�ست�ضيء ملدة  12دقيقة �سماء املدينة �أمام

مليون ون�صف مليون م�شاهد متوقعني.
وقال رئي�س بلدية �سيدين كلوفر مور «�إنني
واثق �أننا �سن�ستمتع مبنظر خليجنا م�ضاء
ب�شكل مل ي�سبق له مثيل».
ومبا �أن الأمم املتحدة �أعلنت � 2019سنة
للغات ال�سكان الأ�صليني� ،سي�شهد خليج
�سيدين عرو�ضا حتتفي بثقافات ال�سكان
الأ�صليني ،مبا يف ذلك لوحات من الأ�ضواء
على �أعمدة ج�رس �سيدين ال�شهري.
�أما يف هونغ كونغ فيتوقع ح�ضور نحو 300

�ألف �شخ�ص �إلى مرف أ� فيكتوريا ليتابعوا
الألعاب النارية التي �ست�ستمر  10دقائق
وتطلق من  5مواقع.
ويف مو�سكو �أعلنت دائرة الأمن ومكافحة
الف�ساد يف مو�سكو �أن ال�ساحة احلمراء يف
العا�صمة الرو�سية �ستكون مفتوحة ليلة
ر�أ�س ال�سنة لكل الراغبني با�ستقبال العام
اجلديد هناك.
ويف ج���ادة ال�����ش��ان��زي��ل��ي��زي��ه� ،ستجري
االحتفاالت و�سط �إج��راءات �أمنية م�شددة،

من نقاط مراقبة وتدقيق ،يف قلب باري�س
حيث يتوقع �أن يتدفق املحتفلون ،مبن
فيهم ال�سياح ،وكذلك حمتجو «ال�سرتات
ال�صفراء» الذين وعدوا «بحدث احتفايل من
دون عنف».
�أم��ا لندن ف�ستنتقل �إل��ى ال��ع��ام اجلديد
باالحتفال بعالقتها مع �أوروبا ،بينما يثري
بريك�ست انق�ساما حادا بني الربيطانيني،
و�سرتافق الألعاب النارية يف و�سط لندن
مو�سيقى لفنانني من القارة الأوروبية.

ميركل :سنتحمل المزيد من المسؤولية خالل وجودنا بمجلس األمن

• �أجنيال مريكل

دع��ت امل�ست�شارة الأملانية
�أجنيال مريكل �شعبها للت�ضامن
والتعاون للتغلب على اخلالفات
ال�سيا�سية العميقة ،معرتفة
ب���أن حكومتها جعلت كثريين
من ال�شعب الأمل��اين ي�شعرون
بالإحباط يف عام .2018
وقالت مريكل يف كلمتها مبنا�سبة
العام اجلديد �إنها تعرتف ب�أن
كثريين م��ن الأمل���ان «�شعروا
بح�رسة» لتويل االئتالف احلاكم
ال�سلطة يف مار�س .و�أ�ضافت:
«لن نت�صدى لتحديات ع�رصنا
�إال �إذا حققنا التما�سك فيما
بيننا والتعاون مع الآخرين عرب

احلدود».
و�أكدت على �أنها ملتزمة بجعل
االحت���اد الأوروب�����ي �أك�ث�ر قوة
وق��درة على اتخاذ القرارات،
وت��اب��ع��ت« :ون��ري��د االحتفاظ
بعالقة وثيقة مع بريطانيا على
الرغم من ان�سحابها من االحتاد
الأوروبي».
ويعاين حتالف مريكل ،الذي
ي�ضم تكتلها املحافظ واحلزب
الدميقراطي اال���ش�تراك��ي ،من
ال����صراع ال��داخ��ل��ي .وال ت��زال
�أملانيا ت�شعر بتبعات القرار
الذي اتخذته مريكل يف 2015
بفتح حدود البالد �أمام �أكرث من

مليون الجئ فارين ب�شكل �أ�سا�سي
من بلدان ال�رشق الأو�سط.
وق���ال���ت م�يرك��ل يف خطابها
ال�سنوي �إلى الأمة مبنا�سبة العام
اجلديد« :هناك ق�ضايا م�صريية،
مثل تغريات امل��ن��اخ ،و�ضبط
وتنظيم ال��ه��ج��رة ،ومكافحة
الإره��اب ال��دويل .وانطالق ًا من
م�صاحلنا اخلا�صة ،نريد حل
كل هذه الق�ضايا ،و�سنتمكن من
حتقيق ذلك على �أف�ضل وجه،
�إذا �أخذنا يف االعتبار م�صالح
الآخرين».
و�أ�شارت امل�ست�شارة� ،إلى �أن،
�أمل��ان��ي��ا �ستكون ع�ضوا «غري

دائ��م» يف جمل�س الأم��ن الدويل
ملدة عامني وتعتزم العمل على
�صدور قرارات �شاملة هناك».
و�أ�ضافت �أجنيال مريكل« :نحن
ب�صدد زيادة الأموال املخ�ص�صة
للم�ساعدات الإن�سانية والتنمية،
بالإ�ضافة �إلى زيادة الإنفاق على
ال�ش�ؤون الدفاعية لبالدنا».
ويف  8ي��ون��ي��و ،مت انتخاب
�أملانيا ع�ضو ًا يف جمل�س الأمن
الدويل للفرتة .2020/2019
و�أعلنت برلني ،بعد ذلك� ،أنها
كع�ضو غري دائم يف جمل�س الأمن
الدويل �ستتبع �سيا�سة قريبة من
�سيا�سة االحتاد الأوروبي.

الواليات المتحدة خارج اليونيسكو
دخ��ل ق��رار وا�شنطن ،ال��ذي �أعلنت
عنه يف �أك��ت��وب��ر ال��ع��ام املا�ضي،
حيز التنفيذ ام�س االثنني ،لتخرج
بذلك الواليات املتحدة ر�سميا من
منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة «يوني�سكو».
وحتتفظ ال��والي��ات املتحدة ،بعد
خ��روج��ه��ا م��ن املنظمة الأمم��ي��ة،
لنف�سها ب�صفة مراقب فيها ،ولن
تدفع بعد الآن ح�صتها يف متويل هذه
املنظمة الدولية.
و�أعلنت وزارة اخلارجية الأمريكية
يف �أكتوبر �سنة  2017قرار وا�شنطن
االن�سحاب من «يوني�سكو» معللة
ذل��ك ب��وج��ود حتيز �ضد �إ�رسائيل
وباحلاجة �إل��ى «�إ���ص�لاح جوهري»

لهذه املنظمة.
جت��در الإ���ش��ارة �إل��ى �أن الواليات
املتحدة الأمريكية �أعلنت �أي�ضا يف
منت�صف �سنة  ،2018ان�سحابها من
جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم
املتحدة ،بدعوى �أن��ه مل ينفذ ما
طلبته وا�شنطن من �إ�صالحات ،خا�صة
يف ما يتعلق باملوقف من �إ�رسائيل.
وقالت املندوبة الأمريكية يف الأمم
املتحدة� ،آن��ذاك ،نيكي هيلي� ،إن
بالدها ان�سحبت من جمل�س حقوق
الإن�سان بعدما مل تتحل �أي دول �أخرى
«بال�شجاعة لالن�ضمام �إلى معركتنا»
من �أجل �إ�صالح هذا املجل�س «املنافق
والأن��اين» ،م�شرية �إلى �أنه متحيز
دوما �ضد �إ�رسائيل.

• اجتماع باليوني�سكو

نيابة االحتالل اإلسرائيلي :صفقة مع وزير سابق
متهم بالتجسس لصالح إيران

• الوزير الإ�رسائيلي املتهم بالتج�س�س

جت���ري حم��ادث��ات ب�ين النيابة
العامة الإ�رسائيلية ،والوزير
ال�سابق غونني �سيغيف ،الذي
تتهمه �سلطات تل �أبيب بالتج�س�س
ل�صالح �إيران.
وت��ه��دف امل��ح��ادث��ات �إل���ى �إب���رام
�صفقة بني النيابة واملتهم ،تق�ضي
باعرتافه بالتهم املوجهة �ضده،
مقابل تخفيف احلكم الذي �سي�صدر
بحقه .وك�شفت قناة «�آي  24نيوز»

يف تقرير لها م�ساء �أنه «مت االتفاق
على ت�أجيل جل�سات اال�ستماع �إلى
الأدلة يف امللف».
ونقلت القناة عن م�صادر مطلعة
على جمريات التحقيق تقديرها
ب�أن «تُ ف�ضي ال�صفقة �إلى اعرتاف
�سيغيف بارتكاب خمالفة �أمنية،
و�سيحكم
ولكن بخطورة خم ّف�ضة،
ُ
عليه مبوجبها بال�سجن لفرتة
طويلة».

وذكرت القناة �أن غونني �سيغيف
ت��ول��ى حقيبة ال��ط��اق��ة والبنى
التحتية يف �إ�رسائيل.
و���س��ك��ن غ��ون�ين « 62ع��ام��ا» يف
نيجرييا بعد ق�ضائه حمكومية
يف ب��ل�اده ،لإدان���ت���ه مبخالفات
تتعلق باملخدرات ،لتج ّنده هناك
املخابرات الإيرانية ل�صاحلها،
وذل��ك بح�سب جهاز املخابرات
الإ�رسائيلي «ال�شاباك».

و�أ�ضافت �أن «�إ��سرائ��ي��ل �أ�صدرت
ّ
مذكرة اعتقال �ضده ،لت�س ّلمه �أبوجا
�إليها .وات�ضح من التحقيق �أن
�سيغيف نقل مل�شغليه الإيرانيني،
معلومات مرتبطة بنظام الطاقة يف
�إ�رسائيل ،وعدد من املواقع الأمنية
الإ�رسائيلية ،وملباين و�أ�صحاب
منا�صب يف ه��ي��اك��ل ووزارات،
وم ��ؤ���س�����س��ات �سيا�سية و�أمنية
�إ�رسائيلية».

