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الكونغرس االمريكي يسعى إلنهاء اإلغالق الجزئي للحكومة

قوات ترامب تستخدم العنف املفرط ضد مهاجرين على حدود املكسيك
* توفي طفالن من املهاجرين
بسجون أمريكا إثر املعاملة السيئة

مهاجرون حياولون عبور احلدود املكسيكية األمريكية عند تيخوانا
أطلقت قوات حرس احلدود األمريكية الغاز
املسيل للدموع على املكسيك يومي الثالثاء
واالرب �ع��اء ،ملنع جمموعة م��ن املهاجرين من
ع �ب��ور احل � ��دود امل�ك�س�ي�ك�ي��ة األم��ري �ك �ي��ة عند
ت�ي�خ��وان��ا وف �ق��ا مل��ا ذك� ��ره ش��اه��د م��ن روي�ت�رز
واحلكومة األمريكية.
وش��وه��د دخ ��ان القنابل يتصاعد م��ن حول
ال�س�ي��اج احل� ��دودي وال�ت�ق��ط أح ��د املهاجرين
ق �ن �ب �ل��ة ورده� � ��ا ع�ب�ر احل� � ��دود إىل األراض � ��ي
األمريكية.
وأص� �ب� �ح ��ت ت��ي��خ ��وان ��ا ن �ق �ط��ة م �ل �ت �ه �ب��ة يف
النقاش ح��ول السياسة األمريكية املتعلقة
باهلجرة وال��ذي زادت حدته بعد وف��اة طفلني
م ��ن امل��ه ��اج ��ري ��ن ب �س �ج��ون أم ��ري��ك ��ا وإغ �ل�اق
ج��زئ��ي للحكومة األم��ري�ك�ي��ة نتيجة مطلب
الرئيس دونالد ترامب من أعضاء الكونغرس
بتخصيص مخسة مليارات دوالر لبناء جدار
على احلدود مع املكسيك.
ويف نوفمرب حدثت واق�ع��ة مماثلة أطلقت
خالهلا القوات األمريكية الغاز املسيل للدموع
على املكسيك لتفريق مهاجرين مم��ا دفع

املكسيك للمطالبة بإجراء حتقيق .ومل يرد
متحدث باسم وزارة اخلارجية املكسيكية على
الفور على طلب للتعليق.
وكانت قد كشفت «أسوشيتد ب��رس» يوم
الثالثاء عن استخدم األم��ن األمريكي الغاز
امل�س�ي��ل ل �ل��دم��وع ع�ل��ى ح ��دود امل�ك�س�ي��ك ملنع
جمموعات من املهاجرين من التسلل بقوة إىل
أراض الواليات املتحدة.
وكشفت الوكالة أن حوالي  150مهاجرا
ح ��اول ��وا خ ��رق احل��اج��ز امل �ن �ص��وب ع�ن��د ط��ول
احل � ��دود األم��ري �ك �ي��ة م ��ع امل�ك�س�ي��ك ب��ال�ق��رب
م��ن مدينة ت�ي�خ��وان��ا ،حيث جل��أت السلطات
األمريكية ثالث م��رات على األق��ل الستخدام
الغاز املسيل للدموع إلحباط حماولتهم هذه.
وذك� � ��رت ال ��وك ��ال ��ة ب� ��أن ن� �س ��اء وأط� �ف ��اال
وص �ح �ف �ي�ين ك� ��ان� ��وا ب �ي�ن امل� �ت� �ض ��رري ��ن م��ن
استنشاق الغاز .وروى مهاجرون للوكالة أنهم
وص�ل��وا إىل احل ��دود يف الشهر امل��اض��ي ضمن
قافلة انطلقت من هندوراس.
من جهتها ،أعلنت هيئة اجلمارك وحراسة
احلدود األمريكية أن الغاز استخدم ضد رماة

مع نزوح اآلالف

اشتباكات بني الشرطة ومسلحني غرب ميانمار
قالت وسائل إعالم حكومية يف ميامنار يوم األربعاء :إن الشرطة اشتبكت مع متمردين يف
والية راخني املضطربة بغرب البالد مع استمرار قتال عنيف بني قوات األمن ومجاعة مسلحة
متثل فصيال عرقيا بوذيا يف الوالية.
وقالت األمم املتحدة إن حوالي  2500شخص تركوا منازهلم منذ مطلع ديسمرب كانون
األول عندما اندلعت اشتباكات مع مجاعة جيش أراك��ان ،وهي واحدة من بني مجاعات
عديدة تقاتل جيش ميامنار وتسعى إىل مزيد من احلكم الذاتي لألقليات العرقية.
وأعلن جيش ميامنار الشهر املاضي تعليق القتال يف مشال ومشال شرق البالد ملدة أربعة
أشهر يف سبيل إطالق حمادثات سالم متعثرة مع اجلماعات املسلحة.
وال يشمل تعليق القتال والية راخني مما أثار شكوكا حول استعداد اجليش لوضع حد لكل
الصراعات يف ميامنار .وشن اجليش محلة يف راخني عام  2017أسفرت عن فرار ما يربو على
 730ألفا من الروهينجا املسلمني إىل بنجالدش اجملاورة .واندلع القتال يف اآلونة األخرية
مع جيش أراكان الذي يقول إنه ميثل عرق راخني وهو فصيل عرقي بوذي ميثل الغالبية يف
الوالية .وقالت صحيفة (جلوبال نيو اليت أوف ميامنار) احلكومية إن شرطيا أصيب جبروح
بالغة عندما تعرضت شرطة حرس احلدود للهجوم من قبل حنو  30رجال مسلحني ”بأسلحة
صغرية وثقيلة“ يوم الثالثاء قرب قرية سايتاونج مبنطقة بوتيداونج.
ونفى خني تو خا ،املتحدث باسم جيش أراك��ان ،أن تكون اجلماعة قد هامجت الشرطة
لكنه قال إنها اشتبكت بالفعل مع قوات األمن احلكومية يف سايتاونج يوم الثالثاء.
وأضاف لرويرتز يوم األربعاء أن املئات من شرطة حرس احلدود انتشروا يف مناطق بعيدة
عن احلدود مع بنجالدش يف إطار هجوم أكرب للجيش على اجلماعة.

حجارة كانوا يعرقلون موظفني يف جهودهم
إلع��ان��ة أط �ف��ال ع��ال�ق�ين يف أس�ل�اك احل��اج��ز،
مضيفة أن  25مهاجرا احتجزوا.
وم �ن��ذ أك�ت��وب��ر ع ��ام  2018ت��وج�ه��ت ق��واف��ل
كبرية من املهاجرين من دول أمريكا الوسطى
صوب احلدود األمريكية عرب أراضي املكسيك،
وبلغ إمجالي عددهم حنو  10ألف شخص.
من جانبه عود الكونغرس األمريكي لالنعقاد
يوم األربعاء دون دالئل على وجود خطة قابلة
للتنفيذ إلنهاء اإلغالق اجلزئي الذي يشمل
حنو ربع مؤسسات احلكومة واملستمر منذ 12
يوما.
ومل يبد الرئيس دونالد ترامب أي تراجع عن
طلبه ختصيص مخسة مليارات دوالر لتمويل
بناء جدار على احلدود مع املكسيك.
وسيجتمع جملسا ال �ن��واب وال�ش�ي��وخ ،بعد
العودة من عطلة قصرية مبناسبة رأس السنة،
يف جلسة قصرية متثل اليوم األخ�ير هليمنة
اجل �م �ه��وري�ين ع�ل��ى جم�ل�س��ي ال �ك��وجن��رس يف
عامي  2017و 2018وه��ي الفرتة ال�تي اتسمت
بانقسامات حزبية عميقة.

ومن ناحية أخرى ،دعا ترامب قيادات كربى
من الدميقراطيني واجلمهوريني إىل البيت
األب �ي��ض حل�ض��ور اج�ت�م��اع ق��ال��ت م �ص��ادر من
الكوجنرس إن��ه إلطالعهم على الوضع فيما
يتعلق باألمن احلدودي.
ويعتزم الدميقراطيون ،عندما يسيطرون
ع �ل��ى ال��ك ��وجن ��رس ي� ��وم اخل �م �ي��س ،امل��واف �ق��ة
على خطة إنفاق من شقني تهدف إىل إنهاء
اإلغ �ل��اق .ل�ك��ن ف ��رص امل��واف �ق��ة عليها تبدو
ض�ئ�ي�ل��ة يف جم �ل��س ال �ش �ي��وخ ال� ��ذي يهيمن
عليه اجلمهوريون وال��ذي واف��ق من قبل على
إجراءات مماثلة سواء يف جلسات عامة أو على
مستوى اللجان لكنه يقر اآلن مطلب ترامب
بناء جدار على احلدود األمريكية املكسيكية.
وتهيئ خطة اإلنفاق الساحة ألول معركة
كبرية بني الدميقراطيني يف جملس النواب
ب��زع��ام��ة ن��ان �س��ي ب�ي�ل��وس��ي واجل �م �ه��وري�ين يف
جملس الشيوخ بزعامة ميتش مكونيل.
وق��اد موقف ترامب اجلمهوري إىل اإلغالق
الذي بدأ يوم  22ديسمرب كانون األول بعد أن
أصر على أن تشمل أي خطة إنفاق متويال قدره
مخسة مليارات دوالر لبناء اجلدار احلدودي.
وي�ق��ول ت��رام��ب إن اجل ��دار حيوي لتقليص
أعداد املهاجرين غري الشرعيني مكررا تعهده
بذلك أثناء محلته االنتخابية.
وت�ش�م��ل خ�ط��ة ال��دمي�ق��راط�ي�ين امل�ك��ون��ة من
ش�ق�ين م �ش��روع ق��ان��ون ل�ت�م��وي��ل وزارة األم��ن
ال��داخ�ل��ي باملستويات ال��راه�ن��ة حتى الثامن
م ��ن ف�ب�راي ��ر ش �ب ��اط وخت �ص �ي��ص  1.3م�ل�ي��ار
دوالر ل�ل�ج��دار احل� ��دودي و 300مليون دوالر
إلجراءات تأمني حدودية أخرى بوسائل منها
التكنولوجيا احلديثة والكامريات.
وي �ش �م ��ل ال� �ش ��ق ال� �ث ��ان ��ي مت ��وي ��ل اهل �ي �ئ��ات
االحت��ادي��ة ال�تي ال مت��ول حاليا ،مثل وزارات
ال�ع��دل وال�ت�ج��ارة وال�ن�ق��ل ،حتى  30سبتمرب
أي �ل��ول .وال تشمل اخل�ط��ة اخلمسة مليارات
دوالر ال�تي طلبها ت��رام��ب .وق ��ال مكونيل إن
جملس الشيوخ لن يوافق على خطة إنفاق ال
يدعمها ترامب .وقال دون ستيوارت املتحدث
باسم مكونيل األمر ببساطة :جملس الشيوخ
لن يرسل للرئيس شيئا لن يوقع عليه.
وق� ��د ت �ض��ع خ �ط��ة ال��دمي �ق��راط �ي�ين ت��رام��ب
وحلفاءه اجلمهوريني يف موقف صعب .فإذا
رف ��ض اجل �م �ه��وري��ون مت��وي��ل ال� � � ��وزارات ،غري
امل��رت�ب��ط ب��أم��ن احل� ��دود ،سينظر إليهم على
أنهم يرهنون مصري هذه ال ��وزارات وحنو 800
ألف موظف يعملون بها برغبة ترامب يف بناء
اجلدار الذي يقول الدميقراطيون إنه سيكون
غري فعال وغري عملي.

هجمات مسلحة تودي بحياة  9جنود في باكستان وأفغانستان
لقي أربعة جنود على األقل مصرعهم وأصيب ستة آخرون جراء هجوم نفذه مسلحون أمس
االربعاء على مركز تدريب للقوات شبه العسكرية الباكستانية يف إقليم بلوشستان جنوب
غرب باكستان.
وأوضح بيان صادر عن اإلدارة اإلعالمية للجيش الباكستاني أن أربعة مسلحني مدججني
باألسلحة واملتفجرات اقتحموا مركزاً لتدريب القوات شبه العسكرية يف منطقة «لوراالي»
بإقليم بلوشستان وأطلقوا النار على اجلنود داخل املركز مما أدى
إىل مقتل ستة جنود وإصابة ستة آخرين.
وأضاف أن فرقة التحرك السريع وقوات األمن هرعت إىل املوقع ومتكنت من القضاء على
اإلرهابيني ،مشرياً إىل أنهم كانوا يرتدون سرتات ناسفة.
ولقي  5جنود على األقل مصرعهم وأصيب  6آخرون يف هجوم شنه مسلحون جمهولون
بإقليم قندهار الكائن جنوبي أفغانستان.
وذكرت قناة «طلوع نيوز» األفغانية يوم األربعاء ،أن اهلجوم وقع بعدما قام جمموعة من
املسلحني حبفر نفق القتحام قاعدة عسكرية باإلقليم ،ومهامجة جنود اجليش ،فيما فتحت
السلطات حتقيقا يف الواقعة للوقوف على مالبساتها .ومل تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها
عن اهلجوم.
من جهتها أفادت وكالة أنباء (باجفاك) األفغانية االربعاء نقال عن املتحدث باسم حاكم
إقليم غازني حممد ع��ارف ن��وري أن مسلحي طالبان هامجوا بعض النقاط األمنية يف
عاصمة اإلقليم جبنوب البالد ،ما أسفر عن مقتل ثالثة رجال شرطة وإصابة مخسة آخرين.
وأضاف املسؤول األفغاني» أن اهلجوم بدأ منتصف الليل يف حدود منطقة الشرطة الثالثة يف
مدينة غازني ،وتكبد املهامجني خسائر فادحة يف األرواح ،إال أن األرقام الدقيقة غري معروفة».
وذكرت الوكالة أن حركة طالبان قالت إن حنو  12شرط ًيا ُقتلوا ودمرت إحدى دباباتهم.
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إدانات للعنف واخملالفات في انتخابات بنغالدش
نددت قوى غربية بأعمال العنف اليت شهدها يوم االنتخابات يف بنجالدش وحتدثت
عن سلسلة من املخالفات اليت شابت التصويت الذي أسفر عن فوز حتالف رئيسة الوزراء
الشيخة حسينة بأكثر من  90يف املئة من مقاعد الربملان.
ومن شأن بيانات شديدة اللهجة صدرت من الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي فيما
يتعلق باالنتخابات أن تضر بصورة حسينة اليت تتوىل رئاسة الوزراء منذ  2009وسبق وأن
حكمت البالد من  1996إىل .2001
وت�ق��ول الشرطة إن  17على األق��ل ُقتلوا يف اشتباكات ي��وم االنتخابات ب�ين أنصار
ومعارضي رابطة عوامي اليت تتزعمها حسينة .وتبادل اجلانبان االتهامات فيما يتعلق
باملسؤولية عن أعمال العنف .ورفض معارضو حسينة نتيجة االنتخابات وحتدثوا عما
وصفوه بتزوير واسع النطاق وترويع للناخبني .وتنفي هي وقوع أي خمالفات ووصفت
التصويت بأنه سلمي وشهد مشاركة محاسية من أنصارها .وقال االحتاد األوروبي يف
بيان شاب العنف يوم االنتخابات وكانت هناك عقبات كبرية أمام املنافسة املتكافئة يف
كل مراحل العملية األمر الذي أفسد احلملة االنتخابية والتصويت .ودعا االحتاد إىل
النظر بشكل مالئم يف مزاعم وقوع خمالفات .وعربت الواليات املتحدة ،أكرب مستثمر
أجنيب يف بنغالدش ،عن قلقها إزاء تقارير موثوقة عن مضايقات وترهيب وعنف يف فرتة
ما قبل االنتخابات جعلت من الصعب على العديد من مرشحي املعارضة وأنصارهم
االجتماع وتنظيم التجمعات واحلمالت االنتخابية حبرية.

كاسترو يهاجم أمريكا في الذكرى الـ 60للثورة الكوبية

يف الذكرى الستني للثور الكوبية هاجم
زع��ي ��م احل � ��زب ال �ش �ي��وع��ي احل ��اك ��م راؤول
ك��اس�ترو إدارة ال��رئ �ي��س األم��ري �ك��ي دون��ال��د
ترامب لعودتها إىل طريق املواجهة الذي عفا
عليه الزمن مع الدولة اجلزيرة والتدخل يف
شؤون أمريكا الالتينية.
ك��ان ك��اس�ترو وشقيقه األك�ب�ر ال��راح��ل
فيدل كاسرتو تزعما اجلماعة املتمردة اليت
متكنت يف عام  1959من اإلطاحة بالدكتاتور
امل��دع��وم م��ن ال��والي��ات املتحدة وأق��ام��ت دول��ة
شيوعية على أعتاب الواليات املتحدة وهو ما
أفضى إىل عقود من عداء احلرب الباردة.
وإب��ان ذل��ك الوقت أهلمت الثورة يف كوبا
احلركات اليسارية يف أحناء أمريكا الالتينية
لكن اح�ت�ف��االت ي��وم ال�ث�لاث��اء ج��اءت يف وقت
ت�ش�ه��د ف �ي��ه امل�ن�ط�ق��ة حت� ��وال إىل ال �ي �م�ين إذ
تزامنت مع تنصيب جاير بولسونارو املنتمي
لليمني املتطرف رئيسا للربازيل.
وتعاني فنزويال ونيكاراغوا وهما من أوثق
احل �ل �ف��اء ل�ك��وب��ا م��ن أزم� ��ات س�ي��اس�ي��ة وعمد
الرئيس األمريكي دونالد ترامب على تشديد
احل �ظ��ر األم ��ري �ك ��ي امل� �ف ��روض م �ن��ذ ع �ش��رات

السنني على اجلزيرة بعد أن سعى سلفه باراك
أوبا إىل تطبيع العالقات.
وقال كاسرتو يف مدينة سانتياجو دي كوبا
اليت أعلن فيها فيدل كاسرتو االنتصار قبل
ستة عقود «تعود حكومة أمريكا الشمالية مرة
أخرى إىل طريق املواجهة مع كوبا».
وج� ��اءت كلمة ك��اس�ترو يف إط ��ار م��راس��م
رمس �ي��ة يف امل �ق�برة ال�ت�ي دف ��ن فيها ك��ل من
ف �ي��دل ك��اس�ترو وب �ط��ل االس �ت �ق�لال خوسيه
م ��ارت ��ي .وك� ��ان راؤول ك��اس�ترو ت�ن�ح��ى عن
الرئاسة يف كوبا يف أبريل نيسان لكنه يظل
زعيما للحزب الشيوعي حتى عام .2021
وأض���اف «ي�س�ع��ى ك�ب��ار امل�س��ؤول�ين يف ه��ذه
اإلدارة على حنو متزايد لتوجيه اللوم لكوبا
على كل املشكالت اليت تعاني منها املنطقة»
م �ش�يرا إىل أن ت �ل��ك امل �ش �ك�لات ن��امج��ة عن
«السياسات الليربالية اجل��دي��دة القاسية».
ك� ��ان م �س �ت �ش��ار األم� ��ن ال �ق��وم��ي األم��ري �ك��ي
ج��ون بولتون ق��ال يف نوفمرب تشرين الثاني
إن واشنطن ستتخذ نهجا أش��د صرامة ضد
كوبا وف�ن��زوي�لا ون�ي�ك��اراغ��وا ووص��ف الثالثة
بأنهم « ثالثى الطغيان».

اليابانيون يهنئون اإلمبراطور إكيهيتو للمرة األخيرة
جاء حنو  58ألف ياباني ،األرب�ع��اء ،إىل القصر اإلم�براط��وري وسط العاصمة اليابانية
طوكيو لتهنئة اإلمرباطور إكيهيتو واإلمرباطورة ميتشيكو وأسرتهما بعيد رأس السنة.
وقال اإلمرباطور يف خطاب ألقاه أمام اجلمهور احملتشد مبناسبة العيد« :أهنئكم بعيد
رأس السنة .وتسرني إمكانية االحتفال به معكم حتت هذه السماء الصافية .وأدعو ألن يكون
هذا العام جيدا بالنسبة ألكرب عدد ممكن من الناس .وأصلي من أجل السالم والسعادة
للشعب الياباني والعامل كله».
وتعد تهنئة اإلم�براط��ور من أه��م تقاليد رأس السنة يف اليابان .وسنويا يأتي آالف من
الناس إىل القصر للقيام بذلك .ووفق التقليد الياباني السائد يقوم اإلمرباطور وأعضاء
أسرته بالرتحيب مبواطنيه من شرفة القصر اإلمرباطوري املغلقة باستخدام الزجاج املضاد
للرصاص .وخالل يوم واحد خيرج اإلمرباطور إكيهيتو وأسرته إىل هذه الشرفة  5مرات
ليحيي اجلماهري احملتشدة .وستكون هذه هي املرة األخرية اليت بإمكان سكان البالد فيها
تهنئة اإلمرباطور إكيهيتو بهذه املناسبة ،إذ من املتوقع أن يتنازل يف  30أبريل القادم عن
العرش بسبب عمره الكبري .ومن املخطط أن جتري يف اليابان يف  1مايو املقبل مراسم تولي
ابنه الكبري األمري ناروهيتو العرش خلفا ألبيه.

صــــــورة وخبــــــر
 85قتي ًال حصيلة االنهيارات األرضية في الفلبني

مقتل  6أشخاص بحادث قطار قرب كوبنهاغن

أستراليا تصر على سحب الجنسية من مواطن داعشي

أملانيا توجّ ه اتهامات بالقتل لشخص هاجم حشود ًا

قال مسؤولون يف الفلبني يوم األربعاء :إن عدد ضحايا انهيارات أرضية وسيول
مدمرة شهدها وسط البالد بسبب منخفض مداري ارتفع إىل  85قتيال و 20مفقودا
فيما يتوافد عمال اإلن�ق��اذ ببطء على املناطق ال�تي عزلتها االن�ه�ي��ارات .وذكر
ريكاردو جاالد املدير التنفيذي للوكالة الوطنية إلدارة الكوارث أن أغلب الضحايا
ومن بينهم أطفال لقوا حتفهم عندما طمرت االنهيارات األرضية منازهلم بعد
أمطار غزيرة وسط الفلبني .وأضاف :إذا مل نعثر على املفقودين أو وجدناهم موتى
سريتفع العدد إىل  105قتلى.

قالت شركة (دي.إس.بي) املشغلة للقطارات يف الدمنرك :إن ستة
قتلى سقطوا يوم األربعاء يف حادث قطار على جسر يربط اثنتني
م��ن اجل ��زر الرئيسية ب��ال��دمن��رك .وق��ال��ت ال�ش��رط��ة إن  16شخصا
أصيبوا أيضا يف احل��ادث .وقالت شركة (باندمنرك) ،املسؤولة عن
صيانة وإدارة حركة القطارات بشبكة السكك احلديدية ،إن قطار
ركاب كان متجها إىل العاصمة كوبنهاجن عندما صدمته أشياء
سقطت من قطار شحن.

قال وزير أسرتالي يوم األربعاء إن حكومة بالده واثقة مما لديها من مسوغات
لسحب جنسية شخص تعتقد أن��ه جيند أف��رادا لتنظيم «داع��ش» اإلرهابي
وذلك بعد تساؤالت عن قانونية هذه اخلطوة اليت قد ترتك الرجل بال وطن.
وتسلط القضية الضوء على املشاكل اليت تواجهها حكومات كثرية تبحث
اإلج� ��راءات ال�تي ميكن اخت��اذه��ا ض��د م��ن ي�س��اف��رون لالنضمام إىل مجاعات
متشددة خاصة يف الشرق األوسط .وينص القانون األسرتالي على أنه ال ميكن
جتريد شخص من جنسيته إال إذا كان من حاملي اجلنسية املزدوجة.

قالت الشرطة األملانية يوم األربعاء :إن االدعاء وجه اتهامات الشروع يف القتل
لرجل هاجم بسيارته حشودا يف هجومني منفصلني يف أول أيام العام اجلديد.
واعتقل ال��رج��ل ،وه��و أمل��ان��ي يبلغ م��ن العمر  50ع��ام��ا ،بعدما ده��س بسيارته
املرسيدس أشخاصا كانوا حيتفلون بالعام اجلديد يف مدينيت بوتروب وإيسن
بغرب البالد وذلك يف جرمية يشتبه بأنها بدافع الكراهية وأسفرت عن إصابة
مثانية أجانب .وقالت شرطة مدينة مونسرت إن قاضيا وافق على طلب االدعاء
اتهام الرجل رمسيا بالشروع يف القتل.

