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شارك رؤساء دول وحكومات حوالي سبعني بلدا في باريس 
األحد في مراسم إحياء ذكرى توقيع الهدنة التي أنهت احلرب 
العاملية األول���ى، في جتمع خ��ارج عن امل��أل��وف سعى الرئيس 
إميانويل ماكرون النتهاز فرصة تنظيمه للتأكيد على التعددية في 

العالقات الدولية.
ومن بني احلضور، الرؤساء األميركي دونالد ترامب والروسي 
فالدميير بوتني والتركي رج��ب طيب اردوغ���ان، واملستشارة 
األملانية أنغيال ميركل ورئيس ال���وزراء االسرائيلي بنيامني 
نتانياهو ونظيره الكندي جاسنت ت��رودو وملك املغرب محمد 

السادس.
ووصل عشرات القادة إلى قصر االليزيه الرئاسي حيث كان في 
استقبالهم ماكرون الذي نظم هذا التجمع الدولي في باريس حيث 

انتشر حوالي عشرة آالف من عناصر األمن.
وتوجه القادة بعد ذلك إلى قوس النصر الذي يشرف على جادة 
الشانزيليزيه الشهيرة وال��ذي أقيم حتته قبر اجلندي املجهول 
وشعلة ال تنطفىء للتذكير بحجم هذا النزاع الذي أودى بحياة 18 

مليون شخص.
وبعد مراسم عسكرية، جتمع احلشد حتت قوس النصر حيث 

أعد مكان مغطى بينما تتوقع األرصاد اجلوية هطول أمطار.
وبعد ذلك سيلقي الرئيس ماكرون خطابا ويعيد إيقاد الشعلة.

وحتدث الرئيس الفرنسي في هذا التجمع عن املاضي، لكنه 
انتهز الفرصة أيضا ليعلن رسالته السياسية املؤيدة للتعددية 
في احلكم الدولي، بينما تبدو دول عدة متيل إلى االبتعاد عن ذلك 

وعلى رأسها أكبر قوة في العالم -- الواليات املتحدة.
وفي قاعة ال فييت بشرق باريس، ناقش عدد من رؤساء الدول 
واحلكومات وكذلك ممثلني عن منظمات غير حكومية ومتعهدين 
وأعضاء في املجتمع املدني مسألة احلوكمة العاملية. وسيتم 
إيصال رسالة سياسية واضحة من أجل التعددية -- املبدأ الذي 

استقبال الرئيس الفرنسي للرئيس األميركي في باريسيحكم العالقات الدولية منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية.

في جتمع خارج عن املألوف

لقاء دولي كبير في باريس إلحياء
 ذكرى انتهاء احلرب العاملية األولى

ربطت التفاوض املباشر بسحب القوات األجنبية

طالبان: نتائج مؤمتر موسكو حول أفغانستان إيجابية
وص���ف رئ��ي��س امل��ك��ت��ب ال��س��ي��اس��ي 
حلركة طالبان األفغانية محمد عباس 
اس��ت��ان��ك��ازي، ن��ت��ائ��ج م��ؤمت��ر “صيغة 
موسكو” الدولي حول أفغانستان، بأنها 
إيجابّية. ونقل موقع قناة ”روسيا اليوم” 
عن استانكازي الذي ترأس وفد احلركة 
إل��ى اجتماع موسكو: “نرى أن مؤمتر  
موسكو كان ناجحا، حيث استمعنا إلى 
وجهات نظر ومقترحات جميع املشاركني 
فيه، كما أننا بّيّنا وجهات نظرنا حيال 
مختلف القضايا املتعلقة بأفغانستان”. 
وأك���د ع��ب��اس أه��م��ي��ة احل����وار م��ن أج��ل 
تسوية األزمة في أفغانستان، لكنه جدد 
ربط الشروع في التفاوض املباشر مع 
احلكومة، بسحب القوات األجنبية من 

البالد.
وُع��ق��د االج��ت��م��اع ض��م��ن م��ا يعرف 
ب�”صيغة موسكو” خلف أبواب مغلقة، 
مبشاركة ممثلي دول إقليمية محورية، 
إضافة إلى وفدين أفغانيني، أحدهما ميثل 
حركة طالبان، والثاني املجلس األعلى 
للسالم، فيما قاطعته كابول التي شّددت 
على أن وف��د مجلس ال��س��الم ال ميثلها. 
وبحسب املنظمني، لم يكن املؤمتر يهدف 
إلى إطالق احلوار املباشر بني السلطات 
األفغانية وطالبان على الفور، بل اإلسهام 
في تهيئة الظروف املناسبة لبدء مثل هذا 
احل���وار مستقبال. وت��وص��ل املشاركون 
إلى اتفاق على مواصلة العمل ب�”صيغة 
موسكو” بحثا عن تسوية سياسية في 

أفغانستان.
وانطلق اللقاء في العاصمة الروسية 
موسكو اجلمعة من أجل حتقيق املصاحلة 
في أفغانستان بعد 17 عاما من احلرب. 
ويقع ضمن تكليفات املجلس األعلى إجراء 
مفاوضات ومباحثات سالم بني طالبان 

والدولة األفغانّية. وتشارك حركة طالبان 
بدعوة رسمية من السلطات الروسية، 
التي تنظم اللقاء في مسعى لدفع جهود 

السالم في أفغانستان. وشملت قائمة 
املدعوين للمؤمتر، نواب وزراء خارجية 
ال��ص��ني وال��ه��ن��د وإي����ران وك��ازاخ��س��ت��ان 

وقرغيزستان وباكستان وطاجيكستان 
وتركمانستان وأوزب��اك��س��ت��ان، وكذلك 
ممثلني خاصني من دول أخرى كالواليات 

املتحدة. وك��ان��ت محاولة سابقة لعقد 
املؤمتر في أغسطس املاضي باءت بالفشل 

بعد اعتراض احلكومة األفغانّية.

صورة من مؤمتر »صيغة موسكو«
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انزالق  في  قتلى   10 البرازيل: 
تربة قرب ريو دي جانيرو

   
ُقتل 10 أشخاص وُفقد 4 آخرون السبت، في انزالق للتربة في نيتيروي، قرب 

ريو دي جانيرو، وفق ما أفادت السلطات.
وقال املسؤول عن جهاز اإلطفاء في والية ريو دي جانيرو، روبرتو روبادي 
لقناة »غلوبو نيوز«: »هطلت أمطار غزيرة في األيام األخيرة، مع وضع خاص في 

نيتيروي حيث ُطلب من السكان االنتقال إلى األماكن اآلمنة«.
وحاول رجال اإلطفاء وشرطة ريو دي جانيرو العثور على ناجني مبساعدة 

سكان محليني.
وجرف االنزالق 6 منازل في ساعات الليل األخيرة، لكن أيا منها لم يُكن مأهوال 

حسب ما أفاد به جهاز اإلطفاء الذي نشر 80 من عناصره.

في  كرديا   14 »حتييد«  تركيا: 
ضربة جوية  بالعراق

قال اجليش التركي، أمس األحد، إن ضربة جوية لطائرة حربية تركية أسفرت 
عن »حتييد« 14 عنصرا من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

ويستخدم اجليش التركي عبارة »حتييد« لوصف قتل، أو اعتقال، أو إصابة 
مسلحني.

وقال اجليش، إن الضربة اجلوية التي نفذها السبت استهدفت منطقة أفاشني.
وأضاف في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني: »مت حتييد 14 مسلحا من 
التنظيم اإلرهابي االنفصالي كانوا يعدون لهجوم على قواعد عسكرية، وُدمرت 

أسلحة، ومخابئ، ومستودعات سالح«.
وتصنف تركيا، وال��والي��ات املتحدة، واالحت���اد األوروب���ي، ح��زب العمال 

الكردستاني، منظمة إرهابية.
وكثيرا ما تضرب تركيا أهدافا حلزب العمال الكردستاني في شمال العراق، 

أين يتمركز احلزب في جبال قنديل.

بعد العثور على مزيد من اجلثث

احلرائق  ضحايا  حصيلة  ارتفاع 
23 قتيال في كاليفورنيا إلى 

ارتفعت حصيلة القتلى جراء أكثر احلرائق تدميرا بتاريخ كاليفورنيا إلى 23 
شخصا السبت بعد عثور عناصر اإلنقاذ على مزيد من اجلثث.

ويحاول عناصر اإلطفاء إخماد احلرائق التي اندلعت في الوالية من مقاطعة 
بوت الواقعة عند سفوح جبال سييرا نيفادا وفي منطقة لوس اجنليس حيث مت 

تسجيل حالتي وفاة يعتقد أنهما على صلة باحلريق.
إال أن األمل ال يزال ضئيال في السيطرة على احلرائق في أي وقت قريب إذ 
أف��ادت خدمة األرص��اد اجلوية الوطنية أنها تتوقع استمرار الرياح العاتية 

واألجواء اجلافة نهاية األسبوع.
وق��ال مسؤول الشرطة في مقاطعة بوت الشريف ك��وري هونيا في مؤمتر 
صحافي »اليوم، عثر على 14 جثة أخرى ليرتفع عدد )القتلى( اإلجمالي الى 23«.

وغطت سحب الدخان سماء املدينة حيث حجبت أشعة الشمس. وعلى األرض، 
تفحمت السيارات وخطوط الطاقة. ومت إصدار أوامر بإخالء املكان ألكثر من 52 

ألف شخص.
وأتى احلريق على أكثر من 6700 مبنى في مدينة باراديس، بينها مستشفى 

ومحطة بنزين وعدة مطاعم.
وعمل عناصر اإلنقاذ على إزالة بقايا القتلى على مدى عدة ساعات في باراديس 

حيث شوهدوا وهم يحملنوهم في عربة لنقل املوتى.
وفي »هولي هيلز موبايل إيستات« في باراديس، حتولت املنازل املتنقلة 
إلى حطام متفحم. ودلت عالمات وضعتها الشرطة في املكان إلى أنه مت العثور 
على جثث فيه. وفر السكان إال أن الشرطة ذكرت لوكالة فرانس برس أن بعض 

املزارعني عادوا ليتفقدوا ماشيتهم.
وحتى اآلن، احترق أربعون ألفا و500 هكتار من األراضي ومتت السيطرة 
على 20 باملئة من احل��رائ��ق، بحسب ما أف��ادت دائ��رة الغابات واحلماية من 
احلرائق في كاليفورنيا السبت. وأصيب ثالثة من أكثر من 3200 عنصر إطفاء مت 

نشرهم بجروح.
ويقدر عناصر اإلطفاء أن السيطرة الكاملة على احلرائق ستستغرق نحو 

ثالثة أسابيع.
وذكرت صحيفة »ساكرامينتو بي« أن السلطات احمللية املسؤولة عن إمدادات 
الطاقة أبلغت مسؤولي الوالية أن الطاقة انقطعت عند املنطقة التي اندلع فيها 

احلريق. لكن لم يصدر بعد أي تفسير رسمي يبنّي سبب اندالع احلرائق.
أما الرئيس األميركي دونالد ترامب الذي يشارك في مراسم إحياء الذكرى 
املئوية للحرب العاملية األولى في فرنسا، فواجه انتقادات واسعة اثر رد فعله 

الذي افتقد إلى التعاطف حيال الدمار الذي حلق بكاليفورنيا.
وقال ترامب عبر »تويتر« إنه »ال شيء يبرر هذه احلرائق الهائلة والدامية في 

كاليفورنيا، سوى أن الغابات ال تدار بشكل مناسب«.

منفذ اعتداء ملبورن تأثر بتنظيم 
الدولة اإلسالمية لكنه ليس مرتبطا به 

أعلنت احلكومة االسترالية األح��د أن مواطنها 
صومالي األص��ل ال��ذي نفذ هجوما بالسكني في 
م��ل��ب��ورن اس��ت��وح��ى االع��ت��داء م��ن تنظيم ال��دول��ة 
اإلسالمية لكنه لم يكن على ارت��ب��اط باملجموعة 

املتطرفة.
وطعن حسن خليف شير علي حتى املوت سيستو 
ماالبينا، وهو صاحب مقهى محلي شهير وأصاب 
شخصني بجروح وسط ملبورن، ثاني كبرى املدن 
االسترالية، بعد ظهر اجلمعة قبل أن ترديه الشرطة.

وق��اد املهاجم البالغ من العمر 30 عاما سيارة 
مألها باسطوانات ال��غ��از ف��ي أن��ح��اء املدينة قبل 

إشعالها.
وأعلن تنظيم الدولة اإلسالمية في بيان نشرته 
وكالة أعماق التابعة له على تطبيق تلغرام أن شير 
علي »هو من مقاتلي )تنظيم( الدولة اإلسالمية« لكن 

من دون تقدمي أي دليل يثبت ذلك.
وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية بيتر داتون 
للصحافيني في بريزبني »في ما يتعلق بارتباطه 
بتنظيم الدولة اإلسالمية أو أي مجموعة إرهابية، 
)...( ال يوجد كما أبلغت عضوية في أي منظمة أو 

ارتباط مؤكد بتنظيم الدولة اإلسالمية«.
وأضاف أن املعلوم حتى اآلن هو أن »هذا الشخص 
كان ُيحّمل معلومات أو يصيغ رسائل في عقله بشأن 
ما عليه القيام به. إنه )اعتداء( مستوحى وليس 

مسألة ارتباط أو عضوية«.
وك���ان شير علي معروفا ل��دى االستخبارات 
االسترالية إذ إن السلطات سحبت ج��واز سفره 
في 2015 على خلفية القلق بشأن نيته السفر إلى 

سوريا لالنضمام إلى تنظيم الدولة اإلسالمية.
لكن السلطات لم تعتبر أنه يشكل تهديدا لألمن 

القومي.
وداف��ع دات��ون ب��دوره عن جهاز االستخبارات 
االسترالي مشيرا إلى أن لديه أكثر من 400 حتقيق 
وشخص مثير لالهتمام عليه متابعتهم. وقال »لم 
يكن لدى الشرطة معلومات استخباراتية تتعلق بأن 

هذا الشخص سيرتكب عمال ما«.
وأض��اف »يستحيل على السلطات تغطية كل 
حالة )...( يقوم فيها شخص ما بالتقاط سكني من 

درج املطبخ«.
وتأتي تصريحات دات��ون بينما ذكرت صحيفة 
»هيرالد صن« في ملبورن األحد أن شير علي كان 
يعاني من مشكالت تتعلق باإلدمان على املخدرات 
وال��ك��ح��ول وأن��ه انفصل ع��ن زوج��ت��ه وابتعد عن 

عائلته.
وت��س��اءل��ت صحيفة »ذي إي���ج« ع��ن صحته 
العقلية. ونقلت عن إمام محلي قوله إن شير علي 
أبلغه بأنه »مطارد من قبل أشخاص غير مرئييني 
يحملون رماحا«. وتفيد السلطات االسترالية أنه 
مت منع وقوع أكثر من عشرة هجمات إرهابية خالل 
السنوات األخيرة. لكن استراليا شهدت كذلك عددا 
من الهجمات اإلرهابية في السنوات القليلة املاضية 
بينها هجوم على مقهى في سيدني في العام 2014، 
قتل فيه رهينتني. وستجري العام املقبل محاكمة 
شير علي التهامات منفصلة تتعلق باإلرهاب حيث 
اتهم بالتخطيط لشراء سالح ناري وقتل األشخاص 

ليلة رأس السنة.

رغم انتقادات الغرب

انتخابات في املنطقتني 
االنفصاليتني في أوكرانيا

نظم االنفصاليون املوالون لروسيا في شرق 
أوكرانيا بدعم من موسكو، أمس األحد انتخابات 
على الرغم من حتذيرات كييف والغربيني الذين 
يعتبرون أن االق��ت��راع »غير شرعي« ومخالف 

لعملية السالم.
وي��ه��دف االق���ت���راع إل���ى ان��ت��خ��اب »رئ��ي��س��ني« 
و«ن��واب« في »اجلمهوريتني الشعبيتني« اللتني 
أعلنهما املتمردون من جانب واحد في دونيتسك 
ولوغانسك، اخلارجتني منذ أرب��ع سنوات عن 

سلطة كييف.
وتعزز هذه االنتخابات انفصال هذه األراضي 
ع��ن بقية أوك��ران��ي��ا، وت��ض��ف��ي ط��اب��ع��ا شرعيا 
على قادتها اجل��دد بينما عملية السالم متوقفة 
وال��ص��دام��ات ترفع باستمرار حصيلة ضحايا 
النزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من عشرة آالف 

قتيل منذ اندالعه، حسب األمم املتحدة.
ومنذ اشهر يتولى قيادة اجلمهوريتني اللتني 
اعلنهما املتمردون، رئيسان بالوكالة يتعني عليهما 

تعزيز سلطتيهما من خالل التصويت.
ففي دونيتسك عني دنيس بوشيلني املفاوض 
السياسي السابق مع كييف )37 عاما(، رئيسا 
خلفا أللكسندر زاخاراتشينكو، املقاتل السابق 

الذي قتل في انفجار في آب/اغسطس املاضي.
وفي لوغانسك، حل ليونيد باسيتشنيك )48 
عاما( املسؤول االقليمي السابق ألجهزة االمن 
االوكرانية، محل إيغور بلوتنيتسكي الذي عزل في 

تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
وي��ت��ن��اف��س ع����دد ك��ب��ي��ر م���ن امل��رش��ح��ني في 
اجلمهوريتني املعلنتني من جانب واحد، لكن ال أحد 

يشك في فوز القادة احلاليني.
وأثار اإلعالن عن هذه االنتخابات احتجاجات 
كبيرة من كييف والغربيني الذين يرون يدا ملوسكو 

فيها.
وآخ��ر هذه املواقف صدر عن وزي��رة خارجية 
االحتاد األوروبي فيديريكا موغيريني التي دانت 
السبت االنتخابات معتبرة أنها »غير قانونية 
وغير شرعية«، مؤكدة أن الدول ال28 األعضاء في 

االحتاد »لن تعترف بها«.
م��ن جهته، ق��ال امل��ب��ع��وث األم��ي��رك��ي اخل��اص 
ألوك��ران��ي��ا ك��ورت فولكر إن ه��ذه »االنتخابات 

مهزلة«.
ودعت ثمانية بلدان اوروبية )املانيا وبلجيكا 
وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وهولندا وبولندا 
والسويد( روسيا الى »استخدام نفوذها« ملنع 

اجراء هذه االنتخابات.
وتؤكد موسكو أن هذه االنتخابات »ال عالقة 
لها« باتفاقات مينسك. وف��ي االول من تشرين 
الثاني/نوفمبر، اك��دت املتحدثة باسم وزارة 
اخلارجية الروسية ماريا زاخاروفا ان »الناس 
يحتاجون للعيش فقط )...( وتأمني النظام في 
مناطقهم«. وحتدثت ايضا عن »ضرورة ملء فراغ 

السلطة«.


