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عــائـلـة عـادل غــالب عـلي تـهــنىء الـدكـتـور
œUŽ tK‰ لـتماثله للـشفاء بعد «b³Ž

اجـرائه عــمـلــيـة جــراحـيــة تـكــلـلت
بالنجاح متمن له دوام العافية.
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{ بــــرشـــلـــونـــة- ا ف ب:  أعـــلـــنت
الشرطة أن نحو  200 ألف شخص
شـاركــوا الـسـبت في بـرشـلـونـة في
تظـاهرة احتجـاج على مـحاكمة 12
ــتـــهـــمــ شـــخــصـــا من الـــقـــادة ا
ــحــاولــة فـــصل كــاتــالـــونــيــا عن
اســـــــبــــــانــــــيـــــــا في تـــــــشــــــــــــرين
االول/اكـتــوبـر 2017. من جــهـتـهـا
قدرت مـتكلـمة خاطـبت اجلمع عدد
ـشــاركـ في الـتــظـاهــرة بـنـصف ا
مـليـون شخص سـاروا خلف الفـتة
ــصـيـر كـتـب عـلـيــهـا "حق تــقـريـر ا
ة". ودعت الـى التظاهرة ليس جر
أحــزاب وجــمــعــيــات إنــفــصــالــيــة.
ــــتـــــظــــاهـــــرون الــــعـــــلم وحــــمـل ا
االنـــفــصـــالي الـــكــاتـــالــوني االزرق
واالحـــمــر واالصـــفـــر إضـــافــة الى
الفتات كتب عليها "احلرية لألسرى
ـثل أمـام الـقـضاء . و الـسـيـاسـيـ
منذ الثالثاء في مدريد  12مسؤوال
انـفـصـالـيـا بــتـهـمـة مـحـاولـة فـصل
كـاتـالونـيا عـن اسبـانيـا في تـشرين
االول/اكـتـوبـر  ?2017إضـافـة الى
تـهم اخـرى مـثل الـتـمـرد واخـتالس
امـوال وعـصـيـان. وبـعـدمـا نـظـمـوا
في االول من تـشرين االول/اكـتـوبر
اسـتـفــتـاء حـول حق تــقـريـر 2017
ـــصــيـــر مـــنــعـه الــقـــضـــاء أعــلن ا
االنـفــصـالـيـون الــكـاتـالــونـيـون في
السابع والعشرين من الشهر نفسه
ـستـقـلـة ما جمـهـويـة كـاتالـونـيـا ا
أدخـل اســـبـــانـــيـــا في أســـوأ ازمـــة
ســـيـــاســـيــــة مـــنـــذ نـــهــــايـــة حـــكم
الديكتاتورية مع فرانكو. وفي ح
تـؤكد الـنيـابة الـعامـة االسبـانية أن
االنـفصـالي ارتـكبـوا اعمـال عنف
فــان الـقــادة االنــفــصـالــيــ يـردون
بالـقـول إن الشـرطة هي الـتي قامت
بـأعـمـال عنف يـوم االسـتـفـتاء وان
الــــصــــور شــــاهــــد عـــلـى ذلك. ومن
تـوقع أن تستـغرق احملاكـمة نحو ا

ثالثـة اشهـر عـلى أن يصـدر احلكم
قبل. قبل تموز ا

وتــــظــــاهــــر آالف احملــــتــــجــــ من
"الـســتـرات الــصــفـراء" الــسـبت في
بـاريس ومـدن فــرنـسـيــة عـدة بـعـد
ثـالثـة أشـهــر من بـدء هــذه احلـركـة
ــتــواصــلـــة رغم بــوادر مــلل لــدى ا

الرأي العام.
في الـعـاصــمـة الـفـرنــسـيـة انـطـلق
ـتـظـاهـرين من سـاحة بالس آالف ا
دو لــيـتــوال وصـوال الى ســاحـة لي
زانـــفــالــيــد الــتـي اخــلــيت عــصــرا

بحسب مراسل لفرانس برس.
وأحـصت وزارة الـداخـلـية  41الـفا
و 500 مـتــظـاهـر في الـبالد بـيـنـهم
خمسة آالف في باريس في تراجع

للتعبئة مقارنة باالسبوع الفائت.
وبــعـد صـدامـات قـصـيـرة مع قـوات
االمن تـفـرق احملتـجـون في الـطرق
احمليطة وتوجه بـعضهم مساء الى
جـــادة الـــشـــانـــزلـــيـــزيـه عـــلى وقع
هـتافـات تطـالب باسـتقـالة الـرئيس

انويل ماكرون. ا
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وكـانـت احلـركـة االحـتـجـاجـيـة غـير
ــســبـــوقــة بــدأت في  17تــشــرين ا
الــثـــاني/نـــوفــمـــبـــر وســرعـــان مــا
انـــتــشــرت فـي كل انــحـــاء فــرنــســا
رفــضــا لـلــســيــاســة االجــتــمــاعــيـة
لــلــحــكــومـة ودفــعـت االخـيــرة الى
اتخاذ اجـراءات اجتمـاعية واطالق

نقاش وطني كبير.
ويـــرفـض "الــســـتـــرات الـــصـــفــراء"
الـسياسـة الضـريبـية واالجـتمـاعية
حلــكـــومــة مـــاكــرون ويـــطــالـــبــون
بـتـعـزيـز الـقـدرة الـشـرائـيـة وصـوال
الـى مـنــاداة بــعــضــهم بــاســتــقــالـة
ماكـرون.وشهـدت مدن اخـرى توترا
أكـــبـــر في نـــهــايـــة الـــتـــظـــاهــرات
وخصوصا بوردو (جنوب غرب).
ــشـــاركــون في تـــظــاهــرة وهـــتف ا

ـوت لالغـنـيـاء" ـذكـورة "ا ــديـنـة ا ا
وانـدلـعت اعـمـال عـنف ردت عـلـيـها
ـياه والغاز قوات االمن بخـراطيم ا
ـسـيـل لـلـدموع بـحـسـب مـراسـل ا
لــفـــرانس بــرس. وقـــال مــصــدر في
الشـرطة ان تـظاهـرة بوردو جـمعت

نحو خمسة آالف شخص.
·ôü« d¼UEð

وجتـمع ألفـا شـخص على االقل في
بونتيفي (غرب) فيما تظاهر االالف
في تـــولـــوز (جــنـــوب غـــرب) حــيث

اندلعت مواجهات بعد الظهر.
وفي نانت (غرب) جمـعت التظاهرة
نحو  1600شخص بحسب مصدر
في الـــشـــرطــة وتـــخـــلــلـــهـــا بــعض
احلــوادث.وفي لــيــون حـيـث جتـمع
ايـــــضــــــا االالف حـــــاول عــــــدد من
"الستـرات الصفـراء" اغالق الطريق
الــسـريــعـة عــنــد اخملـرج اجلــنـوبي

للمدينة ما تسبب بزحمة سير.
وعاد احملتجون السبت الى العديد
ــسـتـديـرات حـيث كـانت بـدأت من ا
الـــــتــــــعـــــبـــــئـــــة اواسـط تـــــشـــــرين
الـثــاني/نـوفــمـبـر. لــكن الـســلـطـات
احملـلـيـة اكدت انـهـا لن تـسـمح باي

قطع للطرق.
كذلك سـجلـت تظاهـرات جمـعت ما
بــ مـئــة والف شــخص في كل من
لــيل (شـمـال) وكــاين (شـمـال غـرب)
وغـرونـوبل (شـرق) وسـتـراسـبـورغ

(شمال شرق) ورين (غرب).
ويـبــدو أن الـدعم الـشـعـبي الـواسع
الـذي كانت تـلقـاه حركـة االحتـجاج
بـدأ يـتـراجع. فـلـلـمـرة األولى تـأمل
ـئة) غالـبيـة من الفـرنسـي ( 56با
بتـوقف التـحرك بـحسب اسـتطالع

نشرت نتائجه األربعاء.
نـشغـلة بـالترويج وب احلـكومـة ا
تظـاهرين الذين للـنقاش الـكبيـر وا
يدينون مشاورات يـعدونها شكلية

يتواصل حوار الطرش.


