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ـقيـاس نفـسه. أما نـيوال حـسب ا
ســـاركــوزي فـــقــد كـــانت نــســـبــة
ــئــة " عن أدائه  44بــا "الـراضـ

في الفترة نفسها.
وكـانت شـعبـية مـاكرون تـبلغ 62
ئة عند انتخابه في أيار/مايو با

2017.
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واألمـر نفسه يـنطـبق على رئيس
الـوزراء الـفــرنـسي إدوار فـيـلـيب
الــذي تــراجـعـت شــعـبــيــته ثالث
نقـاط من تشرين الـثاني/نـوفمبر
إلى كانون األول/ديسمبر وباتت
ئة. نسبة التأييد له تبلغ  31با
" عن وبـــلــغت نــســـبــة "الــراضــ
ـئة ـئة مـقابل  34با أدائه  31با
في تــشــرين الـــثــاني/نــوفــمــبــر
" ـستائ بـينمـا ارتفعت نـسبة "ا

ئة. ئة إلى  66با من  62با
وكـانت نــسـبـة الـتـأيـيــد لـفـيـلـيب
ــئــة عـنــد تــعــيــيـنه تــبـلغ  55بــا
رئيـسا لـلـحكـومة وبـلغت أوجـها
في حزيران/يونيو  2017عندما
ـــــئــــــة من وصـــــلـت إلى  64بــــــا

." "الراض
أجـري االســتـطالع عـبــر الـهـاتف
ب  07و 15كــــــــــــــــــانــــــــــــــــــون
األول/ديسـمبر عـلى عينـة شملت
 1943شخـصـا يشـكـلون عـيـنات
تـمثيلـية للـشعب الفـرنسية وفق

طريقة احلصص.

ــانــويل الـــرئــيس الـــفــرنــسـي إ
مـــاكـــرون تـــراجـــعــا فـي كـــانــون
األول/ديــسـمــبــر مع انــخــفـاض
ـقـدار نـقـطـتـ نـسـبـة مـؤيـديه 
عـــمـــا كــانـت عــلـــيه فـي تــشـــرين
ئة. الثاني/نوفمبر لتبلغ  23با
ويـفـيــد االسـتـطالع الـذي نـشـرت
صــــحــــيــــفــــة "لــــو جــــورنـــال دو
ـــانش" األحــــد نـــتــــائـــجه أن د
نسبة الـذين قالوا إنهم "راضون"
ـانـويـل مـاكـرون تـراجـعت عن إ
ـــئــة ـــئــة إلى  23بــا من  25بــا
" ـستائ بـينمـا ارتفعت نـسبة "ا

ئة. ئة إلى  76با من  73با
وبـقيت نـسـبـة "الـراضـ جدا" 4
ـئـة وانـخـفـضت نـسـبـة الـذين بـا
أكـدوا أنـهم "راضـون إلى حـد ما"

ئة. ئة إلى  19با من  21با
أمــا في اجلــانب اآلخـر فــنـســبـة
ـسـتــائـ إلى حـد مـا" من أداء "ا
ئـة (مـقابل مـاكرون بـلغت  31بـا
ـــــــئـــــــة فـي تـــــــشـــــــرين  34بـــــــا
ـستائ الثـاني/نوفمـبر). لكن "ا
ئة جدا" أصبحت نسبتهم  45با
من الـــذين شــمــلـــهم االســتــطالع
ـــئــة في الـــشــهــر مـــقــابل  39بــا

السابق.
وكـانت نـسـبـة الـتـأيـيـد لـلـرئـيس
الــسـابق فــرنــسـوا هــوالنـد بــعـد
عشـرين شهرا من تـوليه الـسلطة
ــئـة) أقل بـقــلــيل من ذلك ( 22بــا

ـقـاهي أبـوابـها في كـما فـتـحت ا
مـحــاولـة لــكـسب مــا فـقــدته أيـام
اضية التي اثرت بشدة السبت ا

على االقتصاد.
وقـال رئـيس جمـعـيـة الـتـجّار في
فرنسا فرنـسيس بالومبي إلذاعة
راديـــو فـــرانس إنــــتـــر "نـــشـــهـــد
(حترّكا) يتّخذ نوعا ما االقتصاد
رهـيـنـة" داعـيـا حـركـة الـسـتـرات
الــــصــــفـــــراء إلى "الـــــعــــودة إلى

رشدهم".
وبـعــد اإلجـراءات الــتي أعــلـنــهـا
مــــاكـــــرون تـــــأمل احلـــــكـــــومــــة
الفرنسية بـتراجع التأييد حلركة
"الـــســـتــــرات الـــصـــفــــراء" الـــتي
انـــطـــلـــقـت بـــزخم قـــوي قـــبل أن
تــتــراجع وتـيــرتـهــا بــعـد أعــمـال
عــنف ســجّـلت خالل الــتـحــرّكـات

السابقة.
و نـشــر نــحـو  69ألف شـرطي
فـي كــامل فــرنــســـا هــذا الــســبت
اضي. مقابل  89ألفا االسبوع ا
وفي بـاريس تـوجّـهت مـتـظـاهـرة
ــكــنـكم لــقــوات األمن بــالـقــول "
إعادة طلقات "فالش بول" (سالح
غـيـر فـتـاك تـسـتـخـدمه الـشـرطـة)
إلى مخازنها لن تـكونوا بحاجة
إلـيــهـا الــيـوم" مــضـيــفـة "لــسـنـا
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كشف استطالع لـلرأي أن شعبية

ـــا مـــطــــالب احلــــركــــة أســــوة 
شهدته إيطاليا وسويسرا.

ومـن ســــــاحــــــة دار األوبــــــرا في
بـاريس قـال مكـسيم نـيكـول وهو
إحـدى الشـخصيـات القـيادية في
الــتـحـرّك "اسـتـمــعـوا إلى مـطـلب
الــشــعب أعــيــدوا لــنــا حــريــتــنـا

وسيادتنا".
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وفي بـاريـس حـيث جــابت صـور
ــاضي الـعـالم الـعــنف الـسـبت ا
ــصــفــحـة تــمــركـزت الــعــربــات ا
مــجــددا في الــشــوارع و نــشـر
ثـمـانـيـة آالف عـنــصـر امن فـيـمـا
تـمت حــمـايـة واجــهـات الــبـنـوك

تاجر بالواح. وا
وقـال الـسـائح االن بـورغون (65
عـاما) االتـي من منـطقـة بريـتاني

"هذا محزن".
لـــــكـن في مـــــؤشـــــر الى تـــــراجع
عـالم االساسـية التـوتر فـتحـت ا
فـي الــعــاصــمــة مـــثل بــرج ايــفل
ومــــتـــحـف الـــلــــوفـــر واورســـاي
وغران باليه بعد غلقها االسبوع
ـتـاجـر الـكـبرى ـاضي وكـذلك ا ا

يالد. مع اقتراب عيد ا
وقــالت تــريـسي مــونــتـاني وهي
سـائــحـة بـلــجـيــكـيـة ( 26عـامـا)
وقـــفت امــام غـــالــيـــري الفــايــيت
الشـهـيرة "الـوضع هـاد بـعكس

ما تنقل قنوات التلفزيون".

( 49عاما) وهو من سكان ليون
"إن األمـر مــخـيب بــعض الـشيء

كنا نتوقع مشاركة أكبر".
لــكن فـي بــوردو (جـــنــوب غــرب)
أحـصت الـشـرطة مـشـاركة 4500
شخص في التحرّك أي أن نسبة
دينة بقيت على تظاهرين في ا ا

اضي. حالها مقارنة بالسبت ا
وقال لورينزو جينارو ( 34عاما)
الـــذي تـــظــــاهـــر مع نـــحـــو 150
شــخــصـا في غــرونـوبل (جــنـوب
ـا ستـخف احلـركة في شـرق) "ر
الشوارع لكن ليس في الرؤوس".
وحـتى مع تراجع عـدد احملتـج

بقي أعـضاء "الستـرات الصفراء"
مــتـشـدديـن في مـطـالــبـهم وقـالت
بـريسـيليـا لودوسـكي احد وجوه
الـــــتــــــحـــــرك بـــــبـــــاريـس "نـــــحن

غاضبون".

وكــــان الـــرئــــيس مــــاكـــرون قـــدم
سـلسـلـة من التـنـازالت للـسـترات
الـصفـراء بيـنهـا خصـوصا زيادة
ـئـة يـورو للـحـد األدنى لألجور
قبل. لكن تلك اعتبارا من العام ا
االجــراءات لم تـلق اجــمـاعــا بـ
صــفـوف حـركـة االحــتـجـاج الـتي
تطالب بتحس القدرة الشرائية
للـفرنـسيـ في شـكل اكبـر. كذلك
ــطـلب الـرئــيـسي لـلــحـركـة فـإن ا
يـتــمـثّل بـإجــراء اسـتـفــتـاء حـول

السـابـقة جـرت الـتجـمـعات عـامة
بـهـدوء رغم تـسـجـيل مـواجـهات
مـتـفرّقـة في جـادة الـشانـزيـلـيزيه
الـباريـسـيـة حـيث حـاولت قوات
األمن تـفـريق مـا بـ  300و400

متظاهر.
كذلك سجّلت صدامات في جنوب
غـرب البالد ال سـيـما في تـولوز
نـــانت بــــوزانـــســـون نـــانـــسي

سانت اتيان وليون.
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وفـي بـــوردو رشـق احملـــتــــجّـــون
ـــقـــذوفـــات فــردّت قـــوات االمن 
ــيـاه وإطالق الــغـاز بــخــراطـيم ا

سيل للدموع. ا
وبــعـيـد الــظـهـر بــلـغت حـصــيـلـة
ـــــوقــــوفـــــ في بـــــاريس 114 ا
شـخـصـا أطـلق سـراح  32مـنهم
مــقـــابل تــوقــيف  598شــخــصــا
ووضـع  475فــي احلـــــــــــــــــــبـس
ــاضي االحــتـيــاطـي األسـبــوع ا

بحسب الوزارة.
وفي بـاقي أنـحـاء فـرنـسا تـراجع
قدار عـشر مرات مـقارنة العـدد 

بالسبت الفائت.
فــفي لـيــون (وسط شــرق) إحـدى
أكبر مدن فرنسا جتمع فقط نحو
 400شـخص أمـام قـصـر الـعـدل
مــقـــابـل مـــا بــ  7إلى  10آالف

شخص السبت الفائت.
تـظاهـر فرنـسيس نـيكوال وقـال ا

الـصفـراء". وشارك نـحو  66ألف
شـــخـص في الــــتـــظــــاهـــرات في
مــخــتــلف انــحــاء فــرنــسـا حــتى
قرابة الساعة  17,00) 18,00ت
غ) عــــــلى مــــــا أعــــــلــــــنت وزارة
ـثل نـصف عـدد الـداخـلــيـة مـا 
ــشـاركـ في الـتــظـاهـرات قـبل ا

أسبوع.
وقـــــالت الــــوزارة إنّـــــهــــا قــــدّرت
مــشــاركـة  126ألف شــخص في
األماكن نفسها األسبوع الفائت.
وأعلن وزير الداخلـية كريستوف
كــاســتــانــيــر مــســاء الــســبت أن
ثمانية اشخاص لقوا حتفهم في
أحـداث مـرتـبـطــة بـالـتـظـاهـرات
ـــتــــظـــاهـــريـن الى وقف ودعـــا ا
احلـصارات التي يـفرضـونها في

انحاء البالد.
وقـــال في تـــغـــريـــدة "سالمـــة كل
شخص يـجب أن تـكـون الـقـاعدة
مــجــددا" مـضــيـفــا "احلـوار اآلن
يـجب ان يـوحّـد كل هـؤالء الـذين
يــــــريـــــدون احــــــداث حتـــــوّل في

فرنسا".
ورحّب رئــيس مـــجــلس الــنــواب
الفـرنسـي ريشـار فيـران بـتراجع
التعبئـة لالحتجاجات وقال "كان
هناك جتاوب كبير مع مطالبهم".
وأضــاف فــيـران "لــقــد حـان وقت

احلوار".
ـا سـجّل في الـتـحـرّكات وخالفا 

{ بـــاريـس - (أ ف ب) - تـــراجع
مـســتـوى الـتــعـبـئـة فـي الـتـحـرك
اخلـــامس حملــتـــجي "الـــســتــرات
الـصـفـراء" بـعـد ظـهر الـسـبت في
فرنـسـا إذ تـظاهـر نـحو  66ألف
شخص في مختلف انحاء البالد
ــشــاركــ في ــثل نــصف ا مــا 
الـتظـاهـرات قـبل أسبـوع بـيـنهم
بضـعـة آالف فـقط بـبـاريس بدون
تـكــرار مـشـاهـد الـعـنف األخـيـرة
رغم تـسجيل مـواجهـات محدودة

دن. في عدد من ا
وشـكل هـذا الـسـبت اخلـامس من
االحـتـجـاجات اخـتـبـارا لـلـرئيس
ـانـويل مـاكـرون الـذي تـعرض ا
لـشــتــائم احملـتــجــ وكـان وجه
اجلــــمـــعــــة نـــداء لــــلــــعـــودة الى
"الـهـدوء" و"الـنـظـام" والى "حـيـاة
طبيعية" للبالد بعد أن كان أعلن
مـطـلع األسـبـوع احتـاذ إجـراءات
لـتحسـ القدرة الـشرائيـة بهدف
اسـتـيـعـاب أزمـة اجتـمـاعـيـة غـير

مسبوقة.
WOÝUOÝ WI³Þ

وبـعد مـقـتل أربـعـة أشـخاص في
سـتراسـبـورغ مـسـاء الـثالثاء في
اعــتــداء تــبــنــاه تــنـظــيـم الــدولـة
اإلسالمـــيــة تـــزايــدت الـــدعــوات
لعدم التـظاهر في صفوف كل من
الـطــبــقـة الــسـيــاســيـة واجلــنـاح
ـــعــتــدل في حــركــة "الــســتــرات ا
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مناقصة تأهيل فرع الفاو الكائن في الصبرة
صيانة مباني ومنشآت
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