
واص��ل��ت ف��رق ال��ط��ب الشرعي بحثها ع��ن امل��زي��د من 
الضحايا في بلدة ب��ارادي��س بشمال والي��ة كاليفورنيا 
األميركية، فيما حت��اول السلطات معرفة مصير ألف 
شخص ما زال��وا في ع��داد املفقودين ج��راء أس��وأ حريق 

غابات تشهده الوالية على اإلطالق.
وزار الرئيس األميركي دونالد ترمب منطقة سييرا 
التي دمرتها احلرائق في باراديس الواقعة عند سفح جبل 
على بعد 280 كيلومترا شمالي سان فرانسيسكو بوالية 

كاليفورنيا.
وقالت السلطات إن فرق اإلنقاذ انتشلت هناك رفات ما ال 

يقل عن 71 شخصا.
وكان نحو 27 ألف شخص يسكنون في باراديس قبل 
أن يلتهمها حريق كامب فاير في الثامن من نوفمبر تشرين 

الثاني.
وقال ترمب متحدثا للصحفيني وسط احلطام »لم يكن 

أحد يتخيل حدوث ذلك على اإلطالق«.
وأض��اف »ه��ذا يوم حزين للغاية. بالنسبة للضحايا 
ال أحد يعلم حتى اآلن على وجه التحديد حجم اخلسائر 

البشرية«.
ويتزامن حريق كامب فاير مع سلسلة من احلرائق 
األصغر في جنوب كاليفورنيا أبرزها وولزي فاير الذي 
أدى ملقتل ثالثة أشخاص ودمر ما ال يقل عن 500 مبنى 
بالقرب من ساحل ماليبو غربي لوس اجنليس. وجنح 
رجال اإلطفاء في احتواء 78 باملئة منه حتى مساء اجلمعة.
وحتقق السلطات ملعرفة األسباب الدقيقة حلريقي 

كامب وولزي.
وكانت شركات الكهرباء قد أبلغت عن وجود مشكالت 

في املعدات في نطاق احلريقني وقت اشتعالهما تقريبا.
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أصيب أكثر من 400 شخص بجروح 14 منهم في حال 
اخلطر، خالل تظاهرات نظمتها »السترات الصفراء« في 
فرنسا احتجاجا على رفع أسعار الوقود تخللها وفاة 
اح��د االش��خ��اص، بحسب وزي��ر الداخلية كريستوف 

كاستانيه.
واحلصيلة اجلديدة تشكل ضعف التي اعلن عنها 
السبت، بعد ليلة »مضطربة« في 87 موقعا في ارجاء 
البالد حيث أغلق محتجون الطرق تعبيرا عن غضبهم 
ازاء سلسلة زي��ادات في ضريبة الوقود وكذلك على 

سياسة الرئيس اميانويل ماكرون.
وتتضمن حصيلة اجلرحى البالغة 409 اشخاص، 
28 عنصرا من الشرطة والشرطة العسكرية وجهاز 

اإلطفاء.
وأفاد كاستانيه راديو »ار تي ال« أّن 288 ألف شخص 
شاركوا في احتجاجات السبت في 2،034 موقعا في 
ارجاء البالد، مشيرا إلى أن نحو 3،500 شخص ظلوا في 

الشوارع طيلة الليل.
واستجوبت الشرطة 282 متظاهرا، بينهم 73 شخصا 

اثناء الليل، أودع 157 منهم قيد احلجز االحتياطي.
وقال كاستانيه »الليلة املاضية كانت مضطربة ... 

وقعت اعتداءات ومشاجرات وحوادث طعن«.
وتابع »وقعت مشاجرات ضمن تظاهرات +السترات 
الصفراء+. كان هناك الكثير من الكحول في أماكن معينة 

ما أدى الى هذا السلوك األحمق«.
ودعا منظمو االحتجاجات الستمرار التظاهرات األحد 

في 150 موقعا في البالد، كما قال الوزير.
والسبت، أغلق احملتجون طرقا سريعة في عدة مدن 
عبر البالد لكن دون غلق اي محور طرق استراتيجي. 
وفي باريس سار متظاهرون من قوس النصر الى جادة 

الشانزيليزيه وهم يطالبون باستقالة ماكرون.
واطلق على مجموعات االحتجاج ه��ذه »السترات 
الصفراء« في اش��ارة ال��ى السترة الصفراء املضيئة 
التي يتعني على كل سائق في فرنسا ان يحتفظ بها في 
سيارته ليكون في موضع رؤية أفضل في حال وقوع 

حادث سير.
ويحتج هؤالء على زيادة سعر الوقود وفرض رسوم 

عليها على شكل ضريبة بيئية، وأيضا ضد السياسة 
»الظاملة« للحكومة التي متس بالقدرة الشرائية.

وكان التوتر ازداد مع محاولة بعض السائقني جتاوز 
جتمعات احملتجني، واصيبت امرأة حتاول إيصال ابنتها 
للطبيب بالهلع لتصدم ام��رأة )63 عاما( ما اسفر عن 

وفاتها.
من جهة أخرى، انخفضت شعبّية الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون إلى %25 فقط، وفق ما أظهر األحد 

استطالع للرأي.
واالستطالع الذي أجرته مجموعة أبحاث »إيفوب« 
ُن��ش��ر ف��ي صحيفة »ل��وج��ورن��ال دو دمي��ان��ش«، غ��داة 
تظاهرات »السترات الصفراء« التي حشدت أكثر من 
مائة ألف شخص السبت في فرنسا احتجاجا على فرض 
ضريبة بيئّية على الوقود وزي��ادة أسعارها وكذلك 
على السياسة »الظاملة« للحكومة الفرنسية التي متس 

بالقدرة الشرائية.
غير أّن أحدا ال يعرف مدى اّتساع حركة االحتجاج 

حيث إّنها تبدو تلقائّية إلى حّد كبير.
وأظ��ه��رت نتائج االستطالع انخفاضا في شعبّية 
م��اك��رون بأربعة نقاط ف��ي نوفمبر مقارنة بالشهر 
السابق. وقال %4 فقط من املستطلعني إنهم »راضون 

جدا« عن أداء ماكرون.
وأشار االستطالع إلى أّن %34 كانوا »في الغالب غير 

راضني«، في حني قال %39 إنهم »غير راضني أبدا«.
ومّت إج��راء االستطالع بني 9 و17 نوفمبر وشمل 

1957 شخصا.
وت���راوح رد فعل احلكومة في األي��ام األخ��ي��رة على 
التظاهرات بني التهديد والتهدئة، وقال وزير الداخلية 
إدوار فيليب إنه »باإلمكان التظاهر« لكن »ليس مقبوال« 

إغراق البلد في حالة شلل.
وأعلنت احلكومة األربعاء زيادة املساعدات املخّصصة 
لألكثر فقرا حتى يتمّكنوا من تغيير سياراتهم أو دفع 
فواتير احمل��روق��ات. وف��ي اليوم ذات��ه اعترف ماكرون 
بشكل غير مسبوق بأنه لم »ينجح في مصاحلة الشعب 
الفرنسي مع قادته« وهو األمر الذي كان قد جعله أحد 

وفاة متظاهرة وإصابة آخرين في احتجاجات فرنساشعارات حملته االنتخابية.

شعبية ماكرون إلى انخفاض جديد

400 جريح في احتجاجات ضد رفع أسعار الوقود في فرنسا أكثر من 
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القوات الهندية
 تقتل مسلحني

في اشتباكات بكشمير
 اعلنت القوات الهندية أمس االحد قتل مسلحني اثنني في 
اشتباكات في اجلزء الهندي من اقليم كشمير املتنازع عليه مع 

باكستان.
ونقلت وكالة )برس ترست اوف انديا( الهندية عن متحدث 
باسم الشرطة الهندية القول ان ق��وات االم��ن شنت عملية 
تطويق وتفتيش بناء على معلومات استخباراتية عن وجود 

املسلحني في منطقة )ريبان( مبحافظة )شوبيان(.
واضاف املتحدث ان »املسلحني ينتميان جلماعة ارهابية 
محظورة تدعى )البدر( ومتورطان فى عدد من الهجمات على 

املؤسسات االمنية واملدنية فى املنطقة«.
واتهمت نيودلهي اس��الم اب��اد بدعم ومتويل ومساعدة 
اجلماعات املسلحة في كشمير في حني تنفي اسالم اباد هذه 

االتهامات وتؤكد ان الكشميريني يدافعون عن حريتهم.

التركية  املسلحة  ال��ق��وات 
إرهابيي»بي  م��ن   6 حتّيد 

كا كا« شمال العراق
أعلنت رئاسة هيئة األركان العامة التركية، صباح األحد، 
حتييد 6 إرهابيني من منظمة »بي كا كا« االنفصالية، شمالي 

العراق.
وذكر بيان صادر عن األركان أن مقاتالت تركية شنت غارات 

جوية على أوكار اإلرهابيني مبناطق »زاب« و«حفتانني«.
وأض��اف البيان أن ال��غ��ارات دّم��رت أوك��ارا ومستودعات 
أسلحة ومواقع تابع للمنظمة اإلرهابية االنفصالية وحَيّدت 6 

إرهابيني كانوا يستعدون لشن هجمات ضد قواعد تركية.
ودأبت قوات األمن واجليش التركي على استهداف مواقع 
منظمة »بي كا كا« اإلرهابية ومالحقة عناصرها داخل البالد 

وشمالي العراق.
وي��أت��ي ذل��ك ردا على هجمات إرهابية تنفذها املنظمة 
االنفصالية داخل تركيا بني احلني واآلخر، مستهدفة املدنيني 

وعناصر األمن واجليش.

واشنطن تأمل  التوصل التفاق سالم مع طالبان

مقتل مسؤولني في تفجير 
شرقي أفغانستان

   
لقي مسؤوالن في والية لوكر شرقي أفغانستان مصرعهما 

إثر تفجير استهدفهما.
وق��ال املتحدث باسم شرطة لوكر »شاهبور أحمدزي«، 
أن الهجوم جرى تنفيذه بواسطة قنبلة مزروعة إلى جانب 

الطريق في منطقة »شير دروازا« بوالية لوكر.
وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل قائّمقام قضاء باراكي 
ب��اراك في والي��ة لوكر »عني الدين خ��ان«، ورئيس الشرطة 

»عزيز الرحمن«.
من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعالم محلية في أفغانستان 
أمس األحد، أن املبعوث األميركي اخلاص إلى أفغانستان يأمل 
في التوصل إلى اتفاق سالم مع حركة طالبان بحلول أبريل  
2019. وقال املبعوث األميركي زملاي خليل زاد، للصحفيني 
احملليني، إنه يأمل في »التوصل التفاق سالم قبل 20 أبريل 
من العام املقبل«. وخليل زاد في كابول لقيادة محادثات بني 

الواليات املتحدة وطالبان واحلكومة األفغانية.
ومن املقرر أن جتري أفغانستان انتخابات رئاسية في 20 

أبريل 2019.
وأضاف الدبلوماسي األميركي املولود في أفغانستان، أنه ال 

يزال »متفائالً بحذر« و«مفعماً باألمل« بشأن احملادثات.

أحزاب وقوى سياسية إيرانية 
تأتلف إلسقاط نظام طهران

في تطور الفت بساحة املعارضة اإليرانية، اتفقت أح��زاب وقوى سياسية، على التكتل 
معا لوضع اخلطط والترتيبات السياسية، ودعوة بقية القوى واألحزاب اإليرانية األخرى 

للتعاون معا، من أجل »إسقاط النظام في طهران«.
وجاء في البيان »أن أحزابا وقوى سياسية بدأت »نشاطا مشتركا«، رغم ما بينها من 

خالفات أيديولوجية واضحة، باالجتاه نحو »تكوين حتالف أوسع«.
وطبقا للبيان الذي وقعت عليه القوى واألحزاب فإن هذه القوى هي: التحالف الدميقراطي 
األذربيجاني، وحركة دع��اة اجلمهورية الدميقراطيني والعلمانيني، وح��زب التضامن 
الدميقراطي األه��وازي، واحلزب الدميقراطي الكردستاني في إي��ران، واحلزب الدميقراطي 
الكردستاني، وحزب كوملة الكردستاني، وحزب الشعب البلوشي، ومنظمة احتاد فدائيي 
الشعب، واملجلس املؤقت لليسار االشتراكي، وحركة الثوار الكادحني الكردستانية )كومولة(.

وأوضح البيان الذي وقعت عليه تلك احلركات أنها جميعا تهدف إلى العمل على حتقيق 
»نظام دميقراطي عبر تأسيس نظام جمهوري قائم على الفصل بني الدين والدولة، واالعتراف 
بالهويات الوطنية واحلقوق الدميقراطية لألقليات الدينية والقومية، وتأسيس نظام فيدرالي، 
وفصل الدين عن الدولة، ودعم احلريات األساسية، وعلى رأسها حرية الرأي والدين، وتوفير 
احلريات السياسية، واحلقوق الدميقراطية واملدنية للشعب، وضمان املساواة بني املواطنني، 
وااللتزام بضمان احلقوق واحلريات املنصوص عليها في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، 
وإلغاء عقوبة اإلعدام، وضمان املساواة بني الرجل واملرأة، واملساواة في حقوق القوميات، 
وتوفير فرص متكافئة لكل اإليرانيني فيما يتصل بتوفير السكن واخلدمات الصحية والتعليم 
وغيرها، وقبول مبدأ سيادة الشعب، واحلفاظ على السالم العاملي، ومعارضة األصولية 

ومحاربة العنف واإلرهاب«.
والالفت في بيان القوى السياسية املوقعة، أنها ال جتد أمال في أن يشهد نظام اجلمهورية 
اإلسالمية إصالحات جذرية مؤثرة«، أي أن أيا من مطالب هذه القوى ال ميكن أن يتحقق في 
ظل هيمنة هذه املجموعة املسيطرة على نظام احلكم داخل إيران. وبالتالي فإن احلل من وجهة 
نظر هذه القوى، طبقا ملا ورد في البيان، هو »اإلطاحة بنظام اجلمهورية اإلسالمية، وحل كل 

مؤسساتها إلقامة نظام دميقراطي في إيران«.
وأضاف البيان أن خبرة القوى السياسية في العقود املاضية تشير إلى أنه »بدون التعاون 

لن يكون هناك أي إمكانية للتأثير على األوضاع اإليرانية«.
يشار إلى أن األحزاب املوقعة على هذا البيان تنتمي لشعوب وقوميات إيرانية مختلفة، 
مثل »التضامن الدميقراطي األهوازي« الذي ميثل العرب األهوازيني، وأحزاب بلوشية وكردية 
وأذربيجانية. وألول مرة يشمل االئتالف قوى وأحزاب فارسية شمولية، مثل: منظمة احتاد 
فدائيي الشعب، باإلضافة إلى املجلس املؤقت لليسار االشتراكي في إي��ران، وحركة دعاة 

اجلمهورية الدميقراطيني والعلمانيني في #إيران.

خسائر مادية وبشرية تسببت فيها حرائق غابات كاليفورنيا

71 شخصا فرق اإلنقاذ انتشلت رفات 

البحث عن ألف مفقود بأسوأ حريق غابات في كاليفورنيا

تشاووش أوغلو: تقييم شامل 
لعالقاتنا مع واشنطن الثالثاء

ق��ال وزي��ر اخلارجية التركي مولود 
تشاووش أوغلو، السبت، إنه سيجري 
مع نظيره األميركي مايك بومبيو تقييما 
شامال لعالقات البلدين خالل زيارته إلى 

واشنطن الثالثاء.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة ل��ه، بالقنصلية 
التركية مبدينة نيويورك، خالل لقاء مع 

ممثلي اجلالية في الواليات املتحدة.
وأوضح تشاووش أوغلو أن العالقات 
التركية األميركية »شهدت مؤخرا توترا 
واجلميع ح��اول ربط ذلك بقضية القس 

برانسون«.
واس��ت��درك أن هناك قضيتني توتران 
العالقات الثنائية، أحدهما دعم واشنطن 
لتنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« في سورية، 

مما »يعد خطأ كبيرا«، على حد تعبيره.
وأوض��ح أن تركيا تسعى إلى تطبيق 
خارطة الطريق املتعلقة مبنطقة منبج 

شمالي سورية.
وشدد على أن اخلارطة ال تقتصر على 
منبج فحسب، بل تشمل إرساء االستقرار 
شرقي نهر الفرات باملناطق التي يحتلها 

التنظيم.
وتابع: »في حال إحرازنا تقدما في هذا 
اإلط��ار، والقضاء على اإلرهابيني الذين 
يشكلون تهديدا لنا من هذه املنطقة، حينها 
ميكن أن تستقر عالقاتنا مع الواليات 

املتحدة على أرضية سليمة«.
ت��ش��اووش أوغ��ل��و، ق��ال إن القضية 
الثانية التي تشكل توترا في العالقات 

مع واشنطن، تتعلق مبحاولة االنقالب 
الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف 
يوليو 2016، وع��دم االستجابة ملطالب 
ب���الده املتعلقة بتسليم زع��ي��م تنظيم 

»غولن« إلى تركيا.
ولفت إل��ى أن ذل��ك »شكل توترا جديا 
في العالقات الثنائية«، مؤكدا أن تركيا 

محقة مبطالبها في القضيتني »بنسبة 
.»1000%

وأش��ار ال��وزي��ر التركي إل��ى أن مكتب 
التحقيقات الفيدرالي »إف بي آي«، بدأ 
حتقيقات شاملة بانتهاكات تنظيم »غولن« 
في الواليات املتحدة، وأبرزها االحتيال 

على املصارف والتهرب الضريبي.

وزير اخلارجية التركي مولود تشاووش أوغلو


