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واشنطن تفرض قيود ًا على حركة الدبلوماسيني الصينيني
أعلنت وزارة اخلارجية األميركية
أمس (اخلميس) أن مواطنني أميركيني
أوقفا في إقليم بشرق الصني ،دون
أن حتدد سبب توقيفهما وفقاً لوكالة
الصحافة الفرنسية.
وق����ال م���س���ؤول ف���ي اخل��ارج��ي��ة
األميركية« :نحن على علم بتوقيف
مواطنني أميركيني اثنني في جيانغسو
(الصني) وباتهامات وجهتها إليهما
سلطات اإلقليم».
ولم توضح الوزارة هذه االتهامات،
ول��م تذكر س��وى اس��م أحدهما ،وهي
ام��رأة تدعى أليسا بيترسن ،مؤكدة
أنها تتلقى مساعدة قنصلية.
وبيترسن هي مديرة شركة حتمل
اس��م «تشاينا ه��وراي��زون��ز» (آف��اق
ال��ص�ين) وت��وظ��ف معلمني لتدريس
اللغة اإلجنليزية في الصني ،كما ذكر
املوقع اإللكتروني لهذه الشركة التي
يقع مقرها في الواليات املتحدة.
وق��ال��ت الشركة ف��ي ب��ي��ان وضع
ف��ي  12أكتوبر على صفحتها على
«فيسبوك» إن بيترسن ومالك الشركة
ج��اي��ك��وب ه����ارالن م��وق��وف��ان «منذ
 13يوماً وق��د يبقيان كذلك ألشهر
إن لم يكن لسنوات» .وأك��دت أنهما
«يواجهان اتهامات كاذبة».
وفتحت عائلتاهما صفحتي دعم
لهما على اإلنترنت.
وذك����ر م��وق��ع دع���م ب��ي��ت��رس��ن أن
الشابة التي اعتقلت في  27سبتمبر
متهمة مبساعدة «أشخاص على عبور
احل���دود بطريقة غير م��ش��روع��ة»،
موضحة أن��ه��ا محتجزة ف��ي سجن
ف��ي مدينة جينغجيانغ ف��ي إقليم

جيانغسو .أم��ا موقع دع��م جايكوب
ه��ارالن األب خلمسة أوالد ،فيوضح
أنه اعتقل في  28سبتمبر مع ابنته
البالغة م��ن العمر ثماني سنوات
في ويفانغ في شاندونغ (ش��رق)،
م��وض��ح �اً أن ال��ط��ف��ل��ة أع��ي��دت إل��ى
الواليات املتحدة بعد ذلك.
وتأتي هذه احلادثة في الوقت الذي
تخوض فيه أكبر قوتني اقتصاديتني
في العالم حرباً جتارية قاسية أعلن
الرئيس األميركي دونالد ترمب أن
نصاً حول اتفاق جزئي إلنهائها بات
قيد اإلع��داد .بدورها ،أمرت الواليات
امل��ت��ح��دة الدبلوماسيني الصينيني
بضرورة إخطار وزارة اخلارجية قبل
االجتماع مبسؤولني أميركيني سواء
فيدراليني أو ومحليني ،في رد مماثل
على اإلج���راءات التي تفرضها بكني
على الدبلوماسيني األميركيني.
وق����ال م���س���ؤول أم��ي��رك��ي رف��ي��ع
امل��س��ت��وى ف���ي وزارة اخل��ارج��ي��ة
طلب ع��دم كشف اس��م��ه إن القيود
اجل��دي��دة ج��اءت ردا ً على ع��دم قدرة
الدبلوماسيني األميركيني على مقابلة
مجموعة من املسؤولني واألكادمييني
الصينيني .وأض���اف« :لسوء احلظ
ف��ي ال��ص�ين ،ال ميكن للدبلوماسيني
األميركيني الوصول دون إج��راءات
مقيدة إلى مجموعة أشخاص من ذوي
األهمية بالنسبة إلينا للقيام بعملنا
هناك» .وتابع« :هذا يشمل املسؤولني
احملليني وعلى مستوى املقاطعات
وكذلك املؤسسات األكادميية ومعاهد
البحوث» ،موضحا ً« :علينا أن نسعى
للحصول على إذن وغالبا ً ما يُرفض».

الرئيس األميركي والرئيس الصيني

انفجار ترامب غضب ًا يختصر
اجتماع ًا مع زعماء دميقراطيني

ثالثة قتلى وعشرات املصابني
فى زلزال بجنوب الفلبني

ق��ال��ت ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،نانسي بيلوسي ،إن اج��ت��م��اع الزعماء
الدميقراطيني بالرئيس دون��ال��د ت��رام��ب ،بالبيت األب��ي��ض ،جرى
اختصاره بعدما “انفجر ترامب غضبًا؛ جراء تصويت املجلس بأغلبية
ساحقة لصالح قرار يندد بانسحابه من شمال شرقي سوريا.
جاء ذلك في تصريح أدل��ت به بيلوسي ،رئيسة مجلس النواب
األمريكي لصحفيني عقب االجتماع.
وقال مراسلو البيت األبيض إن االجتماع املغلق جرى في أجواء
متوترة ،وإن ترامب اختصره.
ووافق مجلس النواب ،حيث يهيمن الدميقراطيون ،بأغلبية 354
صوتًا ،ورفض  60على مشروع قرار قدمه كل من نائب رئيس جلنة
الشؤون اخلارجية باملجلس ،إليوت إجنل ،واجلمهوري مايكل مكول،
ويندد بقرار ترامب (جمهوري) اخلاص باالنسحاب من شمالي شرقي
سوريا؛ بسبب عملية “نبع السالم” التركية.

نواب معارضون يعرقلون
مجدد ًا خطاب زعيمة هونغ
كونغ أمام البرملان
عرقل النواب املعارضون جلسة البرملان في هونغ كونغ مجددا ً
أمس (اخلميس) ،وذل��ك بعد يوم من اضطرار الرئيسة التنفيذية
للمدينة ك��اري الم إلل��ق��اء خطابها السنوي عبر الفيديو بسبب
االحتجاجات.
وذك��رت شبكة «أر تي إتش كيه» أن نواب املعارضة قاطعوا الم
مبجرد أن بدأت التحدّث ،ورددوا شعارات تقول إنها ال تصلح حلكم
هونغ كونغ بسبب االحتجاجات املستمرة.
واضطر رئيس البرملان أن��درو ليونغ لتعليق اجللسة مرتني.
وأ ُخرج ستة نواب معارضني على األقل من املجلس.

وفاة مسؤول فيتنامي إثر سقوطه
من شرفة في الطابق الثامن
أعلنت وزارة التعليم الفيتنامية أن نائب وزير التعليم توفي صباح
أمس (اخلميس) إثر سقوطه من شرفة في الطابق الثامن مبقر عمله،
وفقا ً لوكالة األنباء األملانية.
وتوفي لو هاي آن ،البالغ من العمر  48عاما ً الساعة  07:10صباحا
( 00:10بتوقيت غرينتش) في حادث ،بحسب ما أعلنت الوزارة في
بيان .ووفقا ً لصحيفة «دان تري» الفيتنامية ،سقط املسؤول من شرفة
خارج مقصف الوزارة.
وتفقدت الشرطة بتفقد املوقع لتحديد مالبسات احلادث ،ولكنها لم
تكشف بعد مزيدا ً من التفاصيل.

أعلنت وزارة ال��دف��اع التركية ،أم��س اخلميس ،ارتفاع
عدد اإلرهابيني الذين حيدتهم قواتها في إطار عملية “نبع
السالم” شمال سوريا ،إلى .673
جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة في حسابها الرسمي
على موقع تويتر.
وأوضحت ال���وزارة أن عملية نبع السالم مستمرة في
شرق الفرات وأن عدد إرهابيي “بي كا كا /ب ي د” ،الذين مت
حتييدهم خالل العملية بلغ  673إرهابيا.

 17اعتداءً ملناصري
«بي كا كا-ي ب ك» على
مواطنني أتراك بأملانيا

املفوضية األوروبية تؤكد
التوصل التفاق مع بريطانيا
بشأن «بريكسيت»
أكد رئيس املفوضية األوروبية جان كلود جنكر أمس اخلميس
التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن ملف اخلروج من التكتل الذي
يضم  28دولة (بريكسيت).
ودع��ا يونكر في تغريدة عبر حسابه الرسمي مبوقع (تويتر)
للتواصل االجتماعي قادة االحتاد األوروب��ي الذين سيجتمعون في
وقت الحق أمس إلى تأييد االتفاق.
ووصف يونكر االتفاق بأنه “عادل ومتوازن” وأوصى قادة االحتاد
األوروبي بإعطاء الضوء األخضر له.وكان رئيس الوزراء البريطاني
بوريس جونسون أعلن في وقت سابق توصل حكومته التفاق نهائي
مع املفوضية األوروب��ي��ة بشأن خ��روج اململكة املتحدة من االحتاد
االوروبي (بريكسيت).
وقال جونسون في تغريدة على حسابه الرسمي مبوقع (تويتر)
“لقد توصلنا الى اتفاق جديد وجيد يسمح لنا باستعادة سيادتنا”.

الدفاع التركية :حتييد
 673إرهابي ًا منذ انطالق
«نبع السالم»

زلزال الفلبني

قالت السلطات الفلبينية ،أمس اخلميس،
إن ثالثة أشخاص على األق��ل الق��وا حتفهم
وأصيب العشرات عندما ضرب زلزال بقوة
 6.4درجة جنوب الفلبني في وقت متأخر.
وت��س��ب��ب ال���زل���زال ف��ي ق��ط��ع الكهرباء

واالتصاالت وأح��دث شروخا في أبنية في
وسط مينداناو.
وق��ال املتحدث باسم الوكالة الوطنية
للتعامل م��ع ال��ك��وارث م���ارك تيمبال إن
شخصني قتال وأصيب  18في انهيار أرضي

الرئاسة الفلبينية :دوتيرتي بصحة جيدة
بعد سقوطه من على دراجة نارية
قال مساعدو الرئيس الفلبينى رودريجو
دوتيرتى أمس اخلميس ،إنه أصيب بجروح
بسيطة بعدما سقط من على دراجة نارية
فى ساحة مقر إقامته ،لكنه يتعافى على
نحو طيب.
وول���ع ال��رئ��ي��س ال��ب��ال��غ م��ن العمر 74
عاما بالدراجات النارية أحلق به إصابة
مستدمية بأوتار العنق وسبب له صداعا

نصفيا متكررا من بني العديد من املشاكل
الصحية ،وهو ما يجعل اختفاءه عن األنظار
مثارا للتكهنات الواسعة.
وق��ال سلفادور بانيلو املتحدث باسم
دوتيرتي ومستشاره القانوني في مؤمتر
صحفي معتاد “أود أن أؤك���د ل�لأم��ة أن
الرئيس س��ال��م وف��ي أي��د أمينة وبصحة
جيدة”.

القوات اخلاصة األفغانية تقتل
 11مسلح ًا من حركة طالبان
أعلنت القوات اخلاصة األفغانية ،أمس
اخلميس ،مقتل  11مسلحً ا تابعً ا حلركة
“طالبان” املسلحة فى عملية أمنية جرت
فى إقليم لوجار بوسط البالد.
وق����ال م��س��ئ��ول��ون ع��س��ك��ري��ون (ف��ى
تصريحات لهم نقلتها وكالة أنباء خامة
برس األفغانية) إن القوات اخلاصة أجرت

العملية فى منطقة تشارخ فى إقليم لوجار،
وأن��ه مت أيضا تدمير مخبأ لألسلحة تابع
للجماعة املسلحة .ويعد إقليم لوجار من
بني األقاليم املضطربة نسبيًا فى أفغانستان
حيث ينشط مسلحو طالبان ف��ى بعض
مناطقه وغالبا ما يحاولون القيام بأنشطة
ذات طابع إرهابى به.

أوكرانيا :لن نتدخل في التحقيق لعزل ترامب
ق��ال ال��رئ��ي��س األوك��ران��ي فولودومير
زيلينسكي إن أوكرانيا “لن تفعل شيئاً”
ضد التحقيق الهادف إلى عزل دونالد ترامب
بسبب مزاعم عن ضغط الرئيس األمريكي
على كييف إلجبارها على فتح حتقيق ضد
خصمه السياسي جو بايدن.
وقال زيلينسكي أثناء لقائه باألوكرانيني
الذين يعيشون في ريغا عاصمة التفيا“ :لن

أتدخل بصفتي رئيس أوكرانيا ،في شؤون
دول أخ��رى ،على عكس آخرين ،يحاولون
ذلك” .وأض��اف“ ،نحن ،أوكرانيا لن نفعل
شيئاً” .وك���ان ال��دمي��ق��راط��ي��ون صرحوا
الثالثاء ،بأن شهود عيان قدموا دعماً كبيرا ً
للمزاعم ع��ن محاولة الرئيس األمريكي
بشكل غير قانوني إجبار أوكرانيا على
التحقيق مع بايدن.

في بلدة ماجسايساي إقليم دافو ديل سر.
وق��ال ريويل ليمبوجنان رئيس بلدية
تولونان في إقليم نورث كوتاباتو إن طفلة
عمرها سبعة أعوام لقيت حتفها عندما انهار
جدار في منزلها.

فرنسا وأملانيا توقعان
اتفاق ًا على قواعد لتصدير
السالح والفضاء
أعلنت فرنسا وأملانيا أنهما وقعتا
اتفاقا ملزما يخص قواعد تنظيم صادرات
األسلحة للبرامج املطورة بشكل مشترك
بني البلدين.
وقالت باريس وبرلني في بيان  ،بعد
اجتماع مشترك ملجلسى ال���وزراء عقد
فى مدينة تولوز إنهما اتفقتا على منح
معاملة تفضيلية للشركات األوروبية من
أجل إطالق صواريخ إلى الفضاء.

رئيس أيرلندا يؤكد دعم
بالده للقانون الدولي
فيما يتعلق بقبرص
أكد رئيس جمهورية أيرلندا مايكل دى
هيجنز دعم ب�لاده للعمل وفق القانون
الدولي فيما يتعلق باملنطقة االقتصادية
اخل��ال��ص��ة ل��ق��ب��رص ،ودع���ا تركيا إلى
البحث ع��ن نهج تفاوضي ف��ي سوريا
ووقف غزوها العسكرى الذى يتسبب في
حدوث أزمة إنسانية هناك.
وذك���رت وك��ال��ة األن��ب��اء القبرصية،
أن هيجينز سلّط ال��ض��وء على قضايا
إنسانية ع��دي��دة م��ث��ل :األزم���ة املالية
والهجرة والبيئة ،وذلك عقب اجتماعه
م��ع رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب القبرصي
دميتريس سيلوريس.
كما أع �رّب عن قلقه البالغ -كرئيس
للجمهورية األيرلندية -ملا يحدث في
ش��م��ال س��وري��ا وإزاء ال��ت��دخ��ل آح��ادي
اجلانب من جانب تركيا في املنطقة.

نفذ موالون لتنظيم “بي كا ك��ا-ب ي د” اإلره��اب��ي 17
هجومًا واعتداءًا على أت��راك بأملانيا ،أصيب على إثرها 15
شخصا منذ انطالق عملية “نبع السالم” التركية في شمال
ً
شرقي سوريا؛ لدحر اإلره��اب ،وإحالل االستقرار والسالم
باملنطقة .جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ،السفير التركي
لدى العاصمة األملانية ،برلني ،علي كمال آيدين ،للصحفيني
األتراك العاملني بالبالد.
وأعرب السفير التركي عن إدانته الشديدة ألعمال العنف
التي ينتهجها أنصار التنظيم اإلره��اب��ي ،مطالبًا اجلهات
األمنية األملانية بتكثيف اجلهود لتأمني املؤسسات والشركات
التركية بالبالد.

تركيا :جنهز رد ًا على
العقوبات األميركية

قال املتحدث الرئاسي التركي إبراهيم كالني ،إن وزارة
اخلارجية جتهز ردا على العقوبات األميركية التي فرضها
الرئيس دونالد ترمب على أنقرة بسبب هجومها على شمال
شرق سوريا.
وأعلنت واشنطن فرض مجموعة من العقوبات على تركيا
بسبب هجومها على وح��دات حماية الشعب الكردية ،لكن
منتقدي ترمب قالوا إنها أضعف من أن حتدث أثرا .وتتمثل
هذه العقوبات باألساس في زي��ادة الرسوم على صادرات
الصلب التركية إل��ى ال��والي��ات املتحدة ووق��ف محادثات
جتارية.

فرنسا تطالب باإلفراج عن
باحثني معتقلني في طهران
ما اللعبة التي تلعبها طهران مع باريس بأن يقوم جهاز من
أجهزتها بالتحضير لعملية إرهابية مبناسبة اجتماع سنوي
للمعارضة اإليرانية في ضاحية فيلبانت في يونيو من العام
املاضي؟ وما الغاية من قبض «احلرس الثوري» اإليراني،
بعد عام متاما ً ،على باحثة أنثروبولوجية حتمل اجلنسيتني
اإليرانية والفرنسية في منزل والديها بطهران وترميها في
سجن «إيفني» سيئ الذكر الواقع شمال العاصمة بتهمة
التجسس؟ ومل��اذا عمد «احل��رس الثوري» إلى القبض على
رفيق دربها روالن مارشال؛ الباحث واألكادميي الفرنسي في
«معهد العلوم السياسية» في باريس عند وصوله إلى مطار
طهران بداية شهر يونيو املاضي؟
وملاذا أبقت اعتقاله سرا ً ولم يكشف النقاب عن ذلك إال أمس
في مقال لصحيفة «لو فيغارو» ،التي أكدت أن تهمة التجسس
ألصقت به وأنه نزيل السجن نفسه؟ وأخيرا ً؛ هل من عالقة
بني هذه املسائل الثالث وإعالن مخابرات «احلرس الثوري»
نفسه قيامه بعملية استخبارية «معقدة» جنحت بنتيجتها
في استدراج الصحافي املعارض للنظام روح الله زم من
باريس ،حيث كان يقيم منذ  10سنوات إلى العراق .

