
اعتقلت السلطات اإلي��ران��ي��ة ف��ي مدينة 
»ال��ش��وش« التابعة حملافظة »خوزستان« 
جنوب غربي البالد، 19 عامال محتجا في 
مصنع للسكر على تأخر رواتبهم منذ 6 أشهر.

وأفاد موقع »راديو فراد«، نقال عن مصادر 
عمالية أن »السلطات األمنية اعتقلت األحد 
19 عامال بينهم اثنان من ممثلي نقابة العمال 
احملليني ومراسلة«، مضيفة أن »املعتقلني 

ُنقلوا إلى الدائرة األمنية مبدينة الشوش«.
وقالت املصادر إنه »حتى مساء الليلة قبل 
املاضية كانت هناك قوة أمنية خاصة ترافقها 
عناصر من مكافحة الشغب تنتشر في عدد 
من شوارع مدينة الشوش وتتمركز أغلب هذه 

القوات قرب مبنى بلدية املدينة«.
وك��ان حاكم محافظة »خوزستان« علي 
رض��ا شريعتي أعلن األح��د أن ق��وات األم��ن 

اعتقلت 4 من العمال املتظاهرين.
وأوفدت وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
اإليرانية، صباح االثنني، وف��دا ميثلها للقاء 
العمال احملتجني ف��ي مصنع قصب السكر 

مبدينة الشوش.
وانضم السكان احملليون مبدينة »الشوش« 
العربية الحتجاجات عمال مصنع قصب 
السكر في ظ��ل جتاهل احلكومة اإليرانية 

ملطالب املتظاهرين.
وتشير التقارير إلى أن »نحو 4500 عامل 

يطالبون بدفع رواتبهم املتأخرة منذ نحو 6 
أشهر«، وفقا ملا ذكره النائب اإليراني حسني 
ن��ق��وي حسيني للصحفيني عقب اجتماع 
للبرملان بشأن مناقشة أزم��ة عمال مصنع 

شركة قصب السكر.
من جانبه، كشف املتحدث باسم السلطة 
القضائية اإليرانية غالم حسني محسن إيجي، 
ه��روب مدير مصنع شركة قصب السكر، 
سيامك نصيري أف��ش��ار، ف��ي ظ��ل استمرار 

احتجاجات العمال.
م��ن جهة أخ���رى، أف���ادت م��ص��ادر أمنية 
إيرانية، يوم االثنني، أن ضابطا برتبة مالزم 
أول م��ن ق��وات فيلق »محمد رس��ول الله«، 
التابع للحرس الثوري اإليراني الذي يتولى 
حماية العاصمة طهران، أقدم على االنتحار، 

األحد.
ونقل موقع »آمد نيوز« عن مصادر خاصة 
قوله إن الضابط بالوحدة الهندسية، محمد 
شيخي جناد، انتحر بعدما ربط عنقه بحبل 
وثبته في مروحة داخل غرفته بالوحدة في 

معسكر فيلق محمد رسول الله بطهران«.
وأوضحت املصادر أنه »ال توجد حتى اآلن 
أي معلومات متاحة عن أسباب هذا االنتحار«.

وي��ش��رف على ال��وح��دة الهندسية لفيلق 
محمد رس���ول ال��ل��ه العقيد، علي بنائي«، 

احتجاجات سابقة في إيرانوامليجور أرجمندي.

مقتل العشرات من »الوحدة احلمراء« التابعة لطالبان

طالبان تؤكد إجراء مباحثات مع وفد أميركي في قطر
أك��دت حركة طالبان أم��س االثنني لقاءها مع وفد 
أميركي رفيع املستوى في قطر، إلجراء مباحثات بشأن 

حرب أفغانستان.
وذكر املتحدث باسم احلركة ذبيح الله مجاهد في 
بيان أن »االجتماع مت األسبوع املاضي في الفترة بني 
يومي األربعاء واجلمعة في قطر«، الفتا إلى أنه لم يتم 

التوصل إلى إتفاق في أي موضوع.
وجتدر اإلشارة إلى أن هذا هو اللقاء املباشر الثالث 
ملسؤولني من احلكومة األميركية مع طالبان منذ بداية 

فصل الصيف.
وج��اء في بيان املتحدث باسم احلركة أن طالبان 
ناقشت الوضع احلالي في أفغانستان، وأصرت على 
تشكيل »حكومة إسالمية« للبالد والتوصل إلى »حل 

حقيقي للمشكالت«.
وي���ش���ار إل���ى أن امل��ب��ع��وث األم��ي��رك��ي اخل���اص 
ألفغانستان زمل��اي خليل زاد لم يؤكد بشكل مباشر 
إج��راء املباحثات خالل زيارته لكابول األح��د، ولكنه 
قال لوسائل إعالم أفغانية إن »لديه -على الرغم من 
التحديات والصعوبات -«تفاؤل أو أمل حذر« يتيح 
إقامة حوار داخلي أفغاني من أجل إنهاء احلرب التي 

استمرت 17 عاما«.
وكانت طالبان قد أحلقت أض��رارا شديدة بقوات 

األمن األفغانية خالل الشهور املاضية.
وبحسب بيانات اجليش األفغاني، تسيطر احلكومة 
األفغانية على ع��دد من أقاليم البالد يزيد قليال عن 

النصف.
وخ��الل األس��ب��وع امل��اض��ي وح��ده ت���رددت تقارير 
إخبارية عن نشوب معارك فيما ال يقل عن 16 إقليما من 

إجمالي أقاليم أفغانستان البالغ 34 إقليما. 
ميدانيا، تكبدت عناصر »القوات اخلاصة« التابعة 

حلركة طالبان، واملعروفة ب� »ال��وح��دة احل��م��راء«، 
باالضافة إلى عدد من املقاتلني اآلخرين، خسائر كبيرة 
أثناء عمليات وغارات جوية جرت في إقليم ناجنارهار 

شرقي أفغانستان.
وأف��ادت وكالة أنباء »خاما برس« االخبارية، نقال 

عن اجليش األفغاني قوله في بيان ل��ه، إن الوحدة 
»20« التابعة للجيش االفغاني في ناجنارهار، نفذت 
عمليات مدعومة من جانب القوات اجلوية في منطقة 

خوجياني، ما أسفر عن مقتل 30 مسلحا على األقل.
وأض��اف البيان أن ثالثة على األق��ل من مسلحي 

طالبان أصيبوا بجروح أثناء العمليات والضربات 
اجلوية. في الوقت نفسه، ق��ال اجليش األفغاني إن 

القتلى بينهم عدد من مسلحي »الوحدة احلمراء«.
ولم تعلق اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة، 

ومن بينها طالبان، على التقرير حتى اآلن.

عناصر من اجليش األفغاني

سيؤول: زيارة الرئيس الكوري 
الشمالي مازالت ممكنة هذا العام

 قالت كوريا اجلنوبية أمس االثنني ان زيارة 
رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ اون الى سيؤول 
هذا العام مازالت ممكنة برغم تأجيل محادثات 

نزع السالح النووي بني واشنطن وبيونغ يانغ.
وق��ال متحدث باسم وزارة التوحيد الكورية 
اجلنوبية في مؤمتر صحفى »سنقوم بالتحضير 
الجراء االتفاقيات التى اتفق عليها البلدان مبا فى 

ذلك زيارة كيم الى اجلنوب العام احلالي«.
واضاف املتحدث إنه يعرف أن ثمة مشاورات 
جت��ري بني ال��والي��ات املتحدة وكوريا الشمالية 
لتحديد جدول اعمال احملادثات رفيعة املستوى 
معربا عن االمل في أن يساعد التقدم في محادثات 

نزع السالح النووي على تسريع عملية السالم في 
شبه اجلزيرة الكورية.

واث����ارت م��ح��ادث��ات ن��زع األس��ل��ح��ة النووية 
املتوقفة بني الواليات املتحدة وكوريا الشمالية 
تكهنات ب��أن زي��ارة رئيس كوريا الشمالية إلى 
اجلنوب قد تتأخر إلى جانب مشاريع مشتركة 
وافقت الكوريتان على إطالقها قبل نهاية هذا 

العام.
وتضغط واشنطن وبيونغ يانغ حاليا إلعادة 
ترتيب احملادثات عالية املستوى التي الغيت اخيرا 
وملناقشة القضية النووية واالستعدادات لعقد 

قمة ثانية محتملة. 

غامضة ظروف  في  الثوري  باحلرس  ضابط  انتحار 

19 من العمال احملتجني في خوزستان  السلطات اإليرانية تعتقل 
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ق��اف��ل��ة م��ه��اج��ري��ن ج���دي���دة ت��ن��ط��ل��ق من 
أميركا الوسطى نحو الواليات املتحدة

انطلقت قافلة مهاجرين جديدة من أميركا الوسطى تضم 200 شخص 
يرغبون في دخول الواليات املتحدة بدون تأشيرات دخول رغم التهديدات 
بطردهم، االحد وهذه املرة من السلفادور. وقال هؤالء االشخاص إنهم 
يفرون من حروب العصابات والبؤس في بالدهم وجتمعوا في ساحة 
في غرب العاصمة سان سلفادور ثم استقلوا ثالث حافالت للتوجه الى 
مدينة سونسوناتي على بعد 66 كلم من ذلك املكان كما أفاد مراسل وكالة 
فرانس ب��رس. ثم انتقلوا الى غواتيماال، الدولة الواقعة على احل��دود، 
والتي يرغبون في العبور من خاللها. وبني هؤالء املهاجرين هناك العديد 
من العائالت مع أطفالهم. وقالت امرأة تدعى سيسيليا بونيال )36 عاما( 
والتي غادرت احلي الذي كانت تقيم فيه ويشهد حرب عصابات، برفقة 
ابنيها البالغني من العمر 5 و13 سنة، »احلقيقة هي أنه لم يعد أمامي من 
خيار«. وأضافت »ال أريد الرحيل لكن ما ميكنني القيام به هنا؟ وحيدة مع 
طفلني. لم أتلق أي مساعدة من أحد، والعصابات تهددنا. وبالتالي كان من 
األفضل الرحيل«. في 13 اكتوبر شكل آالف االشخاص من هندوراس قافلة 
للتوجه الى الواليات املتحدة وجتمعوا في تيخوانا، البلدة املكسيكية 
الواقعة على احلدود االميركية، لكن فرصهم في العبور ضئيلة. وانضم 

الى تلك القافلة مهاجرون آخرون وخصوصا من السلفادور.

ارت�����������ف�����������اع ح�����ص�����ي�����ل�����ة ح�������رائ�������ق 
77 قتيال كاليفورنيا إلى 

ارتفعت حصيلة أسوأ حريق تشهده والية كاليفورنيا واألكثر دموية 
في تاريخها االحد الى 77 قتيال كما أعلن مسؤول في الشرطة.

وجاء في بيان في بيان صادر عن مسؤول شرطة منطقة بيوت »لقد مت 
العثور على جثة« ما يرفع احلصيلة في كامب فاير الذي اندلع قبل عشرة 

أيام في شمال كاليفورنيا الى 77 قتيال.
وأض��اف البيان أن عدد املفقودين من جراء احلريق تراجع الى 993 
بعدما كان وصل الى 1200. وكانت احلصيلة السابقة تشير الى مقتل 
76 شخصا. ودمرت احلرائق أكثر من 10 آالف منزل في منطقة تعادل 
مساحتها مساحة شيكاغو وأدت الى محو منطقة باراديس بالكامل تقريبا 

عن اخلارطة. وفر آالف االشخاص فيما جلأ آخرون الى الكنائس أو خيم.
وتفقد الرئيس االميركي دونالد ترامب منطقة باراديس خالل زيارة 
السبت كما قام بجولة في ماليبو. وفي جنوب الوالية قرب لوس اجنليس، 
التهم احلريق الذي يحمل اسم »وولسي فاير« قرابة 40 ألف هكتار مبا 
في ذلك جزء من منتجع ماليبو البحري الشهير الذي يسكنه عدد كبير من 

املشاهير. وأودى هذا احلريق بثالثة أشخاص على األقل.
واندلع في كاليفورنيا التي تشهد جفافا مزمنا منذ سنوات العديد من 
احلرائق الكبيرة منذ عام أسفرت عن أكثر من مئة ضحية ودّمرت مئات 

آالف الهكتارات.

ان����ه����ي����ارات  ج��������راء   13 م����ص����رع 
أرضية  وسط فيتنام

لقي 13 شخصا مصرعهم ج��راء انهيارات أرضية نتجت عن هطول 
غزير لألمطار في املناطق اجلنوبية من وسط فيتنام، حسبما أفاد مسؤول 
محلي. ونقلت وكالة أسوشيتد برس، اإلثنني، عن مسؤول بهيئة إدارة 
الكوارث )لم تكشف عن اسمه( أن االنهيارات األرضية التي وقعت في 

إقليم »خانه هوا«، خلفت كذلك 4 مفقودين.
وأوض���ح امل��س��ؤول، أن بعض الضحايا دف��ن��وا ف��ي م��ن��ازل طمرتها 

االنهيارات األرضية في بعض قرى اإلقليم.
وأض��اف أن األم��ط��ار الغزيرة ج��اءت نتيجة للعاصفة االستوائية 

»توراجي«، التي تضرب وسط البالد منذ صباح األحد.
ولفت إلى أنه مت نشر نحو 600 جندي للبحث عن املفقودين وإجالء 

األشخاص في املناطق األكثر خطورة.
وتتعرض فيتنام لفيضانات وعواصف تتسبب في سقوط ضحايا كل 

عام.

روسيا تنفي التدخل
 في االنتخابات األميركية

   
ذكرت وكالة »انترفاكس« الروسية لألنباء، أن الرئيس فالدميير بوتني 
أبلغ نائب الرئيس األميركي، مايك بنس، أن روسيا ليس لها صلة بالتدخل 

في االنتخابات األميركية في 2016.
وق��ال متحدث باسم الكرملني، إن بوتني وبنس أجريا محادثات في 
سنغافورة األسبوع املاضي، بشأن القضايا الرئيسية التي ميكن أن 
تناقش خالل االجتماع املقبل بني بوتني والرئيس األميركي دونالد ترامب، 
والذي من املتوقع عقده خالل اجتماع قمة مجموعة العشرين في األرجنتني 

في أواخر نوفمبر.
ونقلت »انترفاكس« عن املتحدث باسم الكرملني، دميتري بيسكوف، 
قوله إن بنس أثار قضية التدخل اخلارجي في االنتخابات األميركية ولكن 
بوتني أبلغه أن »الدولة الروسية لم يكن لها صلة..وال ميكن أن يكون لها 

أي صلة بالتدخل« في أي عملية انتخابية.

كمبوديا تؤكد رفضها املطلق لبناء قواعد 
عسكرية أجنبية على أراضيها

 اك��دت السلطات الكمبودية أم��س االثنني رفضها 
املطلق لبناء قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها 
وذلك بعد أن نشر تقرير إخباري حول ممارسة بكني 

الضغوط على بنوم بنه لبناء قاعدة بحرية فيها.
وقال وزير اإلعالم الكمبودي خيو كانهاريث في بيان 
ان رئيس ال��وزراء هون سني أكد خالل اجتماع ملجلس 
ال���وزراء ان كمبوديا لن تخرق »دستورها من أجل 

السماح بإقامة قاعدة عسكرية أجنبية على أراضيها«.
وأشار الى تأكيد رئيس ال��وزراء أيضا أن كمبوديا 
ليست »بحاجة ألجانب للقتال على األراضي الكمبودية 
مثلما حدث في املاضي كما لن تسمح كمبوديا لنفسها 
ب��أن ت��ك��ون مكانا ل��ت��روي��ج أي��دل��وج��ي��ات أو جت��ارب 

مسلحة«.
يذكر أن صحيفة صينية مقرها هونغ كونغ نشرت 
تقريرا ح��ول الضغوط التي متارسها الصني على 
كمبوديا منذ عام 2017 لبناء قاعدة بحرية في إقليم 
)ك���وه ك���وجن( وق��د تستضيف ف��رق��اط��ات وم��دم��رات 
وسفنا تابعة للجيش الصيني وذل��ك حسب مصادر 

دبلوماسية ومحللني لم حتددها الصحيفة.
وقدمت الصني وهي أكبر حليف للسلطات الكمبودية 
مساعدات تنموية وق��روض��ا بلغت قيمتها مليارات 
ال����دوالرات ف��ي إط���ارات ثنائية ومشاريع منضوية 
حتت مبادرة احلزام والطريق التي دشنتها الصني عام 

.2013

ترامب: أوقفنا مساعداتنا إلى باكستان ألنها لم تقدم  شيئا لنا
ق��ال الرئيس األميركي دون��ال��د ت��رام��ب، إن بالده 
أوقفت مساعداتها إلى باكستان »ألنها لم تقدم شيئا 

للواليات املتحدة«. 
واتهم ترامب في مقابلة مع شبكة »فوكس نيوز« 
األميركية، األح��د، باكستان، بأنها »ساعدت زعيم 
تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن الدن على االختباء 

بأراضيها«.
وأضاف ترامب: »اجلميع كان يعلم أنه )ابن الدن( 
كان هناك.. ونحن ندعم باكستان ومننحها 1.3 مليار 

دوالر سنويا، وهو ما لم نعد نقدمه لهم باملناسبة«.
وتابع: »أنهيت ذلك ألنهم لم يفعلوا شيئا لنا.. لم 

يقدموا أي شيء لنا«. 
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، اع��ت��ب��رت وزي����رة ح��ق��وق اإلن��س��ان 
الباكستانية، شيرين م���ازاري، تصريحات ترامب 
»درسا للقادة الباكستانيني الذين رضخوا للواليات 

املتحدة خاصة بعد 11 سبتمبر 2001«. 
وقالت م��ازاري في تغريدة على »تويتر« إن »هذا 
ال��رض��وخ تسبب في إزه��اق أرواح باكستانيني في 

احلرب األميركية على اإلرهاب وفي أعمال القتل غير 
القانونية جراء الهجمات بالطائرات بدون طيار«. 

وفي السياق، رد وزير الدفاع الباكستاني السابق 
خواجة آصف، على تصريحات ترامب قائال إن بالده 
»ما زالت تبذل دماء من أجل الواليات املتحدة بسبب 

خوضنا حروبا ليست حروبنا«. 
وأضاف آصف في تغريدة على »تويتر«: »أهدرنا 
قيم ديننا جلعله يتناسب م��ع املصالح األميركية 
ودمرنا روحنا السمحة واستبدلناها بالتعصب وعدم 

التسامح«. 
يشار أن العالقات بني احلليفني في احل��رب ضد 
اإلرهاب تراجعت منذ يناير العام املاضي، بعد تولي 
الرئيس األميركي دونالد ترامب منصبه، ويرجع ذلك 
أساسا إلى صدام املصالح في أفغانستان التي مزقتها 

احلرب. 
وتتهم واشنطن إس��الم أب��اد »بإيواء م��الذات آمنة 
إلرهابيني مسؤولني عن شن هجمات على القوات 

األجنبية في البالد«، وهو ما ترفضه باكستان.

3 مستودعات للوقود محتجون في فرنسا يغلقون 
قال متحدث باسم شركة توتال إن محتجني في #فرنسا 

أغلقوا ثالثة مستودعات للوقود، أمس االثنني.
وأضاف املتحدث أن الشركة تدير اثنني من املستودعات 
الثالثة أحدهما في فيرن قرب مدينة رين في شمال غربي 

البالد، فيما يقع اآلخر في فو-سير-مير في اجلنوب.
وأش��ار إلى أن املستودع الثالث، وتشارك توتال في 

ملكيته لكنها ال تديره، يقع في ال روشيل.
وك��ان��ت متظاهرة توفيت وأُص��ي��ب آخ���رون أثناء 
االحتجاجات التي عطلت حركة السير في شوارع فرنسا 

ضد رفع أسعار الوقود.
وقالت تقارير إن متظاهرة توفيت بعد أن صدمتها 
سيارة أُصيب قائدها بالفزع مما دفعه إلى قيادة السيارة 

نحو جموع املتظاهرين.
وق��ال مسؤولون فرنسيون إن حوالي خمسة آالف 
متظاهر، ٌيطلق عليهم حركة »السترات الصفراء« نسبة 
إلى ستراتهم العاكسة للضوء، احتشدوا في ألف موقع 

في أنحاء فرنسا.
ويتهم احملتجون الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 

بإهمال »الفقراء«، وذلك بعد أيام من اعتراف ماكرون في 
وقت سابق من هذا األسبوع بأنه لم ينجح في »مصاحلة 

الشعب الفرنسي مع الزعماء«.
كما اتهم معارضيه السياسيني بأنهم يحاولون 
استغالل احلركة، »السترات الصفراء«، من أجل وضع 

العراقيل في طريق برنامجه اإلصالحي.


