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خالل احتجازه هذا الشهر

قسوة حرس الحدود االمريكي تودي بحياة طفل مهاجر ثان

الأو�ضاع ال�سيئة والربد �أوديا بحياة الطفل
y

انتقادات حادة لترامب من قبل ديمقراطيين

ومدافعين عن المهاجرين

أدت س �ي��اس��ة ح ��رس احل � ��دود االم��ري �ك��ي ال �ق��اس �ي��ة جت��اه
املهاجرين اىل وفاة طفل من غواتيماال عمره مثاني سنوات
تويف بعد أن احتجزه ضباط احل��دود األمريكيون ،ليصبح
ثاني طفل مهاجر يلقى حتفه خالل احتجازه يف الواليات
املتحدة هذا الشهر ،حبسب ماذكرته يوم االربعاء وسائل
إعالم أمريكية.
وقالت قالت اإلدارة األمريكية للجمارك ومحاية احلدود
يف بيان إن الطفل وأباه كانا يف حجز تابع هلا يوم االثنني

عندما الح��ظ أح��د الضباط عالمات التعب على الطفل.
ونقل الطفل ووال��ده إىل مركز جريالد تشامبيون رجينال
الطيب يف أالم��وج��وردو ب��والي��ة نيو مكسيكو حيث شخص
األطباء حالته بأنها نزلة برد من النوع الشائع وارتفاع يف
درجة احلرارة ثم أذنوا له باخلروج من املستشفى.
لكن حب�ل��ول امل �س��اء ب��دأ الطفل يتقيأ ون�ق��ل م��رة أخ��رى
للمستشفى ،غ�ير أن ��ه ل�ف��ظ أن �ف��اس��ه األخ �ي�رة ه �ن��اك ي��وم
ال�ث�لاث��اء ،وق��ال��ت إدارة اجل�م��ارك ومح��اي��ة احل ��دود إن سبب
الوفاة الرمسي مل يعرف.
ومل تذكر اإلدارة اسم األب وال االبن ،وقالت إنها ستعلن
مزيدا من التفاصيل كلما توافرت وكانت مالئمة للنشر.
وأضافت أنها أبلغت املسؤولني يف جواتيماال بالوفاة.

وجت��يء وف��اة الطفل عقب وف��اة الطفلة جاكلني كال
البالغة م��ن العمر سبع س�ن��وات يف أوائ ��ل ديسمرب كانون
األول .وتوفيت جاكلني ،وه��ي أيضا م��ن جواتيماال ،بعد
احتجازها مع أبيها يف جزء ناء من نيو مكسيكو.
وذكرت شبكة (س��ي.إن.إن) يف ساعة مبكرة من صباح يوم
األربعاء أن إدارة اجلمارك أعلنت بعد وفاة الطفل عن صياغة
عدة تعديالت يف سياستها.
وأضافت أن التعديالت تشمل إجراء فحوص طبية ثانوية
على كل األطفال احملتجزين يف مراكزها خاصة األطفال
دون العاشرة .وستعمل اإلدارة أيضا مع سلطات إنفاذ قوانني
اهلجرة واجلمارك لتحسني ظروف االحتجاز مثل حتسني
إج � ��راءات ال�ن�ق��ل إىل م��راك��ز اإلق ��ام ��ة األس ��ري ��ة واإلف� ��راج
املشروط والعمل مع منظمات غري حكومية لتوفري اإلسكان.
ومل يتسن احلصول على تعليق فوري من إدارة اجلمارك
ومحاية احلدود.
وق��ال��ت وزارة خ��ارج�ي��ة غ��وات�ي�م��اال إن قنصلها يف مدينة
فينيكس يسعى ملقابلة والد الطفل الذي تعهد بأن ُتقدم له
كل املساعدة القنصلية واحلماية الالزمة .وأضافت الوزارة
يف بيان أنها طلبت أيضا التقارير الطبية الستيضاح سبب
الوفاة.
وسعت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب لردع املهاجرين
عن عبور احلدود بصورة غري قانونية حبثا عن اللجوء ويف
الوقت نفسه قيدت إجراءات الدخول بشكل قانوني .وتسبب
ذلك يف انتظار طاليب اللجوء ملدة أشهر مبا يف ذلك الذين
وصلوا ضمن حشد كبري من مهاجري أمريكا الوسطى هذا
العام.
وأقيمت جنازة الطفلة جاكلني يف يوم عيد امليالد يف قرية
أسرتها يف جواتيماال .وأثارت وفاتها انتقادات حادة من قبل
دميقراطيني ومدافعني عن املهاجرين لسياسات اهلجرة اليت
ينتهجها ترامب .وقالت إدارة ترامب إن وفاتها تظهر املخاطر
ال�ت�ي ت�ن�ط��وي عليها ال��رح�ل��ة وق� ��رار األس� ��رة ع�ب��ور احل ��دود
بطريقة غري مشروعة.
وختضع وفاة الطفلة لتحقيق جيريه املفتش العام لوزارة
األمن الداخلي وينظر التحقيق يف اتهامات بسوء التصرف
من قبل موظفي إدارة اجلمارك ومحاية احلدود.

برغم عدم نزع النووي

الكوريتان تحتفالن على جانبي الحدود
توجه وفد من كوريا اجلنوبية
إىل ك��وري��ا الشمالية ،األرب �ع��اء،
حل� �ض ��ور اح��ت��ف ��ال ل�ل�إع�ل�ان عن
م� � �ش � ��روع إع � � � ��ادة ف� �ت ��ح ط ��رق ��ات
وخ �ط��وط س�ك��ك احل��دي��دي��ة بني
ش�ط��ري شبه اجل��زي��رة املنقسمة،
بالرغم من توقف احملادثات بشأن
نزع األسلحة النووية.
وشوهد قطار مؤلف من  9عربات
ي �ق��ل حن ��و  100م� �س ��ؤول ك ��وري
ج�ن��وب��ي ،وه��و ي �غ��ادر حمطة سول
ل �ل �ق �ط��ارات يف ال �ص �ب��اح ال�ب��اك��ر
خالل رحلة تستغرق ساعتني إىل
م��دي �ن��ة ك�ي�س��ون��غ احل ��دودي ��ة يف
الشمال ،حيث سيجري االحتفال.
وك��ان الرئيس الكوري اجلنوبي،

م��ون جيه إن ق��د ت��واف��ق م��ع زعيم
ك��وري��ا ال�ش�م��ال�ي��ة ،ك�ي��م جونغ
أون ،خ�ل�ال ق�م�ت�ه�م��ا ال �ث��ال �ث��ة يف
بيونغ يانغ يف سبتمرب على إقامة
االحتفال يف نهاية هذا العام.
وب� ��رزت خم ��اوف م��ن أن القطار
وم� �ع ��دات أخ � ��رى س �ي �ت��م إرس ��اهل ��ا
إىل ال�ش�م��ال م��ن أج ��ل االح�ت�ف��ال
ق ��د ت �ش �ك��ل ان �ت �ه��اك��ا ل�ل�ع�ق��وب��ات
املفروضة على النظام املعزول ،إال
أن تقارير ذكرت أن جملس األمن
الدولي مسح بها من أجل املناسبة.
وشددت سول على أن االحتفال ال
جيب اعتباره إعالنا عن بدء العمل
ال�ف�ع�ل��ي يف إع� ��ادة رب ��ط وحت��دي��ث
ال�ط��رق والسكك احل��دي��دي��ة بني

ال �ك��وري �ت�ين ،إذ ي�ظ��ل ال �ب �ل��دان يف
حالة ح��رب م��ن الناحية التقنية
ل�ع��دم إن �ه��اء نزاعهما املسلح بني
عامي  1950و 1953مبعاهدة سالم.
وق � � ��ال م� �ت� �ح ��دث ب� ��اس� ��م وزارة
ال�ت��وح�ي��د ال �ك��وري��ة اجل�ن��وب�ي��ة إن
ه ��ذه امل�ن��اس�ب��ة ه��ي جم ��رد «تعبري
ع��ن االل �ت��زام» باملشاريع ،مضيفا
أن العمل سيعتمد على «التقدم
يف ن��زع األسلحة النووية الكورية
ال �ش �م��ال �ي��ة وال � �ظ� ��روف امل�ت�ع�ل�ق��ة
بالعقوبات».
وان �ت �ه��ى ال �ط��رف��ان ه ��ذا الشهر
م��ن ع�م�ل�ي��ات ال�ك�ش��ف امل�ش�ترك��ة
على السكك احلديدية والطرق
اخل��اص��ة ب��امل�ش��روع ،وق��د خصصت

ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة حن��و  620أل��ف
دوالر هلذا الغرض.
وأع� �ل� �ن ��ت وزارة ال��ت ��وح��ي ��د أن
مسؤولني ك�ب��ار يف جم��ال النقل

من روسيا والصني ومنغوليا وعدد
من السفراء األجانب لدى كوريا
اجل�ن��وب�ي��ة س�ي�ح�ض��رون اح�ت�ف��ال،
األربعاء.

روسيا ال تستبعد توريد املزيد من الطائرات إلى فنزويال

أملانيا تعثر على راية لداعش بعد هجوم

أعل��ن س��فري روس��يا ل��دى فنزوي�لا فالدمي�ير
زاميس��كي ،ام��س األربع��اء ،أن ب�لاده رمب��ا ترس��ل
املزي��د م��ن الطائ��رات إىل فنزوي�لا كج��زء م��ن
اتف��اق تعزي��ز التع��اون الدفاع��ي الثنائ��ي.
وأشار زاميسكي -يف تصرحيات لوكالة أنباء
«س��بوتنيك» الروس��ية -إىل أن روس��يا زودت
فنزويال يف وقت سابق من هذا الشهر بقاذفتني
اس�تراتيجيتني م��ن ط��راز ت��و  160-وطائ��رة نق��ل
عسكرية من طراز إيه-إن  124وطائرة من طراز
 ،Il-62وذل��ك إلج��راء تدريب��ات عل��ى التش��غيل املتب��ادل م��ع الق��وات اجلوي��ة الفنزويلية.
وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه« :يف إطار التعاون الروسي الفنزويلي يف هذا اجملال ،ال يتم
اس��تبعاد إيف��اد مث��ل ه��ذه الطائ��رات يف املس��تقبل ،وكم��ا ه��و احل��ال م��ن قب��ل ،ش��ريطة االلت��زام
الت��ام باملعايري الدولية”.

قالت الشرطة األملانية مساء الثالثاء إنها عثرت على راية لتنظيم داعش االرهابي بالقرب من موقع
ما يشتبه بأنه هجوم على خط للسكك احلديدية يف برلني وإن احملققني يتحرون عما إذا كان للجناة
أي دوافع سياسية.
وأضافت الشرطة أنه مل يتضح بعد إن كانت الراية ونص مكتوب بالعربية ،اللذان عثر عليهما قرب
خط للسكك احلديدية ،قد تركهما نفس األشخاص الذين أحلقوا أضرارا خبط لالتصاالت.
وقالت الشرطة منذ بداية التحقيق ،مت العثور على عدة أدلة ،مضيفة أن السلطات عثرت على كابل
مقطوع من الصلب وسلك االتصاالت اهلوائي الذي حلقت به أضرار عند خط السكك احلديدية يوم
األحد.
وأوضحت الشرطة أن شركة القطارات األملانية (دويتشه بان) أبلغت الشرطة االحتادية بشأن الواقعة
وأن خدمات القطارات احمللية توقفت مؤقتا.
ومل يتضح إن كان هناك أي صلة بني التحقيق الذي جتريه برلني وبني قضية مماثلة يف بافاريا
حيث حاول جمهولون إحلاق أضرار أو حتى إخراج قطار فائق السرعة عن مساره بواسطة كابل من
الصلب يف أكتوبر تشرين األول.
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بعد أوروبا والبلقان

أردوغان يالحق الداعية غولن في كمبوديا
وسع الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان مالحقته جلماعة املعارض فتح اهلل غولن ،لتصل
هذه املرة إىل كمبوديا ،بعد أن طالت مؤسسات للرجل يف أوروبا ودول البلقان على مدار األشهر
القليلة املاضية.
ويتهم الرئيس الرتكي ،غولن الذي يعيش يف منفى اختياري بالواليات املتحدة منذ ،1999
بالضلوع يف حماولة االنقالب الفاشلة يف تركيا يف منتصف عام  ،2016وينفي غولن هذه التهم.
وذكرت صحيفة «حرييت» الرتكية ،األربعاء ،أن شركة كمبودية اشرتت مجيع املدارس
املرتبطة جبماعة غولن يف البالد يف نوفمرب املاضي ،وفق ما ذكرت مؤسسة املعارف الرتكية،
الثالثاء.
ونقلت الصحيفة عن مؤسسة املعارف قوهلا إن جامعة زمان ،ومدارسها األربعة املرتبطة جبماعة
غولن ،اشرتتها شركة كمبودية حملية ،وأُعيد تسميتها باسم «جامعة باراجون الدولية».
وتأتي هذه اخلطوة بعد أقل من شهرين من زي��ارة رئيس ال��وزراء الكمبودي ،هون سني ،إىل
تركيا يف أكتوبر املاضي ،إذ أكد للرئيس الرتكي تعاون بالده يف التصدي جلماعة غولن
ووقف أنشطتها.
ويعد حترك كمبوديا ضد مؤسسات مجاعة غولن ،بضغط مباشر من أردوغ��ان ،األحدث يف
سلسلة الضغوط اليت ميارسها الرئيس الرتكي منذ االنقالب على عدد من الدول للتصدي
لغولن وأنصاره .فقد اعتقلت الشرطة يف كوسوفو  6أت��راك على صلة بغولن ،ورحلتهم إىل
بالدهم يف مارس املاضي ،واعرتفت وزارة الداخلية بإلغاء إقامات الستة ،يف حني حتدث مسؤول
عن ضغط تركي من أجل اختاذ إجراء ضد مدارس غولن .وبعد هذه احلادثة ،ذكرت وسائل
إعالم إسرائيلية أن األشهر األخرية شهدت عمليات اختطاف مماثلة ألتباع غولن يف أذربيجان
وأوكرانيا والغابون ،يف حني أحبطت منغوليا حماولة اختطاف لألمن الرتكي.

تحذيرات من هجوم في برشلونة..
برلني ترفض نشر أي
صواريخ جديدة في أوروبا واستنفار بسبب متطرف مغربي
أع�ل�ن��ت ب��رل�ين رف�ض�ه��ا ن�ش��ر ص��واري��خ ج��دي��دة
متوسطة وقصرية املدى برؤوس نووية يف أوروبا،
يف ح ��ال ف �س��خ م �ع��اه��دة ال��ص ��واري ��خ متوسطة
وق �ص�يرة امل� ��دى يف أوروب � ��ا امل�برم��ة ب�ين موسكو
وواشنطن.
وق��ال وزي��ر اخلارجية األملاني هايكو م��اس ،إن
أي ق��رار يتعلق بنشر هذه الصواريخ سيتعرض
ملقاومة كبرية يف أملانيا.
وأض ��اف يف ح��دي��ث نقلته صحيفة «تايرولي
تاغستستايتونج» األملانية« :ال جيوز بأي حال
من األحوال ،أن تصبح أوروبا ساحة للجدل حول
زيادة التسلح .وحتما سيالقي أي قرار حول نشر
صواريخ جديدة متوسطة املدى يف أوروبا معارضة
واسعة يف أملانيا».
ّ
وذك � ��ر ب� ��أن م�ن�ط��ق حت��دي��ث ه� ��ذه األس�ل�ح��ة
وتطويرها ،يأخذ بداياته من أيام احلرب الباردة،
وشدد على أن «استخدام سياسة الثمانينيات ال
يساعد يف اإلجابة على أسئلة عصرنا».
ويف  20أكتوبر ،أعلن الرئيس األمريكي دونالد
ترامب ،أن بالده تعتزم فسخ معاهدة الصواريخ
متوسطة وقصرية املدى مع روسيا ،بزعم أن روسيا
تنتهك املعاهدة بصوارخيها اجلديدة.
وأعلن وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو،
أن بالده ستنسحب من املعاهدة ،إذا مل تبدأ روسيا
خالل شهرين بتنفيذ بنودها.

حذرت وزارة اخلارجية األمريكية مواطنيها يف
مدينة برشلونة من احتمال وقوع هجوم إرهابي،
بالتزامن مع احتفاالت عيد امليالد ورأس السنة،
فيما تعيش السلطات األمنية اإلسبانية حالة
استنفار للقبض على متطرف مغربي.
وق ��ال ��ت ص�ح�ي�ف��ة «ال �ب��اي �ي��س» اإلس �ب��ان �ي��ة إن
اخل��ارج �ي��ة األم��ري�ك�ي��ة حصلت ع�ل��ى معلومات
اس �ت �خ �ب��ارات �ي��ة ح� ��ذرت ع �ل��ى إث ��ره ��ا م��واط�ن�ي�ه��ا
امل�س��اف��ري��ن إىل برشلونة أو امل��وج��ودي��ن بها من
ال �ت �ج��ول يف األم ��اك ��ن ال�س�ي��اح�ي��ة ال�ت�ي تشهد
حركة سري مزدمحة.
وأوضحت اخلارجية ،يف تغريدة على حسابها
ال��رمس��ي ع�ل��ى ت��وي�تر ،أن منطقة «ال رام �ب�لا»،
ال�تي كانت شهدت ح��ادث ده��س العام املاضي،
قد تشهد هجوما إرهابيا دون سابق إنذار خالل
األيام األخرية من  ،2018مشرية إىل أن اإلرهابيني
قد يستهدفون أيضا املواقع السياحية األخرى
ومراكز النقل واملناطق العامة.
هذا وذكرت «الباييس» أن الشرطة الكتالونية
اس �ت �ن �ف��رت ع �ن��اص��ره��ا ل�ل�ق�ب��ض ع �ل��ى متطرف
مغربي ،ع ّرفته بـ(ب.ل) ،يبلغ من العمر  30عاما
وينحدر من مدينة الدار البيضاء.
وتابعت أن الشخص حاصل على شهادة سياقة
احلافالت ،مربزة أن املخابرات األمريكية تعتقد
أن��ه يستعد لتنفيذ اع �ت��داء ع�بر عملية دهس
مجاعية قبل نهاية العام اجلاري.

املعارضة في الكونغو تنتقد تعطيل عمل ماكينات التصويت
طالبت املعارضة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية مفوضية االنتخابات بتعطيل عمل شرائح
االتصال املوجودة يف ماكينات التصويت ملنع نقل النتائج أثناء االنتخابات الرئاسية املقررة األسبوع
املقبل.
وأبدت املعارضة غضبها الشديد ألن شرائح االتصال الفعالة قد تسمح ملفوضية االنتخابات بإحصاء
األصوات الكرتونيا ،وذلك رغم التأكيدات املتكررة بأن النتائج ستستند على الفرز اليدوي للمطبوعات
الورقية من ماكينات التصويت.
وزادت الشكوك حول املاكينات اليت مل ُتترب إىل حد كبري من التوترات قبل االنتخابات اليت طال
انتظارها واملقررة يوم األحد املقبل .وكانت مفوضية االنتخابات أعلنت تأجيل االنتخابات ملدة أسبوع
بسبب التأخر يف توزيع األدوات االنتخابية.
وطالب سبعة مرشحني للمعارضة بينهم املرشح البارز مارتن فيولو شركات تشغيل اهلواتف احملمولة
بتعطيل عمل شرائح االتصال اليت اعرتفت مفوضية االنتخابات يف وقت سابق بوضعها يف ماكينات
التصويت.
وطالب املرشحون مفوضية االنتخابات أيضا ،خالل مؤمتر صحفي مشرتك يوم الثالثاء ،بإرسال
خطاب إىل هؤالء املشغلني ألمرهم بتعطيل هذه الشرائح.
ومل يتسن احلصول على تعليق من متحدث باسم املفوضية.
وكانت االنتخابات ،اليت قد تسفر عن أول انتقال دميقراطي للسلطة يف الكونغو الدميقراطية،
مقررة يف بادئ األمر يف نوفمرب تشرين الثاني  2016بهدف اختيار خليفة للرئيس جوزيف كابيال الذي
حالت القيود على مدد الرئاسة دون ترشحه مرة أخرى بعد  18عاما يف السلطة.

صــــــورة وخبــــــر
تحطم طائرة خفيفة بوالية داكوتا ومقتل قائدها

إندونيسيا تحذر من الطقس املتطرف قرب كراكاتاو

مقتل  5مسلحني بغارات جوية شرقي أفغانستان
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لقي شخص واح��د مصرعه حب��ادث سقوط ط��ائ��رة خفيفة مبحرك واح��د
على بيوت يف مدينة س�يرو فالس ب��والي��ة داك��وت��ا جنوبي ال��والي��ات املتحدة.
وقالت السلطات احمللية ،إن احلادث وقع يف الساعة اخلامسة من مساء الثالثاء
بالتوقيت احمللي ،وتسبب بأضرار مادية ومقتل شخص كان على منت الطائرة.
وذكر مدير هيئة الطوارئ باملدينة ريغان مسيث أن الطائرة سقطت على حي
سكين وأصابت  4منازل بأضرار ،فيما مل يعلن حتى اآلن عن ضحايا أو جرحى
بني السكان.

حذرت السلطات اإلندونيسية من طقس متطرف وأمواج عالية حول بركان
أناك كراكاتاو وحثت الناس على البقاء بعيدا عن الساحل الذي دمرته بالفعل
أمواج مد حبري عاتية (تساونامي) أودت حبياة أكثر من  400شخص .واستمر
انطالق سحب الرماد من أناك كراكاتاو لتحجب اجلزيرة الربكانية اليت أدى
انهيار كتلة منها بسبب ارتفاع املد يوم السبت إىل توليد أم��واج حبرية وصل
ارتفاعها إىل مخسة أم�ت��ار واجتاحت الساحل املطل على مضيق س��ون��دا بني
جزيرتي جاوة وسومطرة.

لقي مخسة مسلحني مصرعهم بغارات جوية شنتها قوات العمليات اخلاصة
األفغانية على واليتني شرقي أفغانستان ،حسب قيادة القوات اخلاصة يوم األربعاء.
وأش��ار فيلق العمليات اخلاصة يف اجليش الوطين األفغاني إىل أن  3مسلحني
بارزين من تنظيم «داعش» لقوا مصرعهم الثالثاء بغارة جوية شهدتها منطقة
باتشري وا أجام يف بوالية نانعارهار .وأضاف أن عضوين مهمني جبماعة طالبان
املسلحة لقيا أيضا مصرعيهما يف منطقة حممد أغا بوالية لوجار اجملاورة بغارة
مشابهة ،فيما مل يعلق مسلحو طالبان حتى اآلن على هذا التقرير.

أفاد موقع «تيانشان» اإلخباري الصيين يوم االربعاء ،بأن انفجارا وقع يف
مصنع للكيماويات مبنطقة شينجيانغ مشال غرب البالد ،وأسفر عن مقتل 3
أشخاص وإصابة ستة جبروح خطرة .وأضاف املوقع أن االنفجار وقع يف الوقت
الذي كانت فيه شركة «شينجيانغ شينتشي لكيماويات الطاقة» ختترب أحد
أفران اجلري بعد ظهر الثالثاء .ووقع احلادث بعد حوالي شهر من تسرب للغاز
يف مصنع متلكه شركة كيمتشاينا وأسفر عن مقتل  23شخصا يف إقليم هيب
شرقي الصني.

