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قتل مسلحون 14 شخصا على 
األق��ل بعد إجبارهم على النزول 
من حافالت في إقليم بلوشستان 
املضطرب في باكستان، حسبما 

أعلن مسؤولون اخلميس.
وتبنت مجموعة لالنفصاليني 
ال��ب��ل��وش »اجل��ي��ش اجلمهوري 

البلوشي« االعتداء.
وقال مدير عام وزارة الداخلية 
ف��ي حكومة اإلقليم حيدر علي 
ل��وك��ال��ة ف��ران��س ب���رس إن 25 
مسلحا ك��ان��وا ي��رت��دون ب��زات 
ق��وات احل���دود اخل��اص��ة »قاموا 
ب��إي��ق��اف ح��اف��الت ع��ل��ى طريق 
ماكران الساحلي السريع وقتلوا 

بالرصاص 14 شخصا«.
وأوض��ح أن املهاجمني دققوا 
في هويات املسافرين قبل قتلهم، 
م��ش��ي��را إل���ى أن ك��ل الضحايا 

باكستانيون على األرجح.
وأض���اف علي أن املسافرين 
ال��ذي��ن قتلوا »ك��ان��وا يحملون 
ه���وي���ات ل��ي��س��ت ص������ادرة في 
ب��ل��وش��س��ت��ان«، م��وض��ح��ا أن 
ب��ني القتلى ض��اب��ط��ني أحدهما 
ف��ي البحرية وال��ث��ان��ي ف��ي خفر 

السواحل.
وفي تبنيها للهجوم، نفى ناطق 
باسم املجموعة االنفصالية قتل 
ركاب مدنيني مؤكدا أن املهاجمني 
لم يستهدفوا سوى عناصر خفر 

السواحل وسالح البحرية.
وأك����د م��س��ؤول إداري آخ��ر 

الهجوم وحصيلة الضحايا.
وق��ال��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة إن 

احل��اف��الت كانت تقوم برحالت 
ب��ني كراتشي ومدينة أورم���ارا 
الساحلية في بلوشستان حيث 

تقع قاعدة للبحرية الباكستانية.
ودان رئ����ي����س ال��������وزراء 
الباكستاني عمران خان في بيان 

املجزرة.
وب��ل��وش��س��ت��ان ال���واق���ع على 
احل��دود مع أفغانستان وإي��ران 
هو أكبر وأفقر األقاليم األربعة 
ف��ي ب��اك��س��ت��ان ع��ل��ى ال��رغ��م من 
احملروقات والثروة املعدنية التي 

يضمها.
وهو منطقة غير مستقرة. وقد 
أس��ف��رت حركة مت��رد انفصالية 
وأعمال عنف السالميني فيه إلى 
سقوط مئات القتلى في السنوات 

األخيرة.
وت��س��ت��ه��دف ق�����وات األم���ن 
ال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ة امل��ت��م��ردي��ن في 
اإلق��ل��ي��م منذ 2004، وواج��ه��ت 
مرارا اتهامات من منظمات دولية 
حقوقية بارتكاب انتهاكات. لكن 

اجليش ينفي هذه االتهامات.
وص���رح مير ض��ي��اء النغوف 
وزير الداخلية في بلوشستان أن 
»مثل هذه احل��وادث غير مقبولة 
ولن نتسامح مع اإلرهابيني الذي 

ارتكبوا هذا االعتداء الرهيب«.
وُقتل 20 شخصا على األقل 
وأص��ي��ب 48 آخ����رون ب��ج��روح 
األس���ب���وع امل��اض��ي ف��ي تفجير 
انتحاري تبناه ف��رع من حركة 
طالبان الباكستانية واستهدف 
ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو أق��ل��ي��ة ال��ه��زارة 

الشيعية ف��ي س��وق خضار في 
بلوشستان.

وبلوشستان ج��زء أساسي 
من »املمر االقتصادي« الصيني 
الباكستاني ال��ذي تستثمر فيه 
بكني عشرات املليارات من الدوالر 
لربط اقليم شينجيانغ )غ��رب 
الصني) مبرفأ غوادار الذي بنته 
على بعد ح��وال��ى 250 كلم إلى 

الغرب من أورمارا.
وفي إطار هذا املشروع سيتم 
بناء العديد من البنى التحتية من 
ط��رق سريعة ومحطات لتوليد 
الكهرباء ومستشفيات. وسيتيح 
»امل��م��ر االق��ت��ص��ادي« للمنتجات 
الصينية منفذا مبائرا على بحر 

العرب.
ويشكل ه��ذا امل��ش��روع حتديا 
ك��ب��ي��را ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ب��اك��س��ت��ان 
وخصوصا على الصعيد األمني 
إذ إن مجموعات مسلحة عديدة 
تنشط في عدد من األقاليم التي 

يعبرها وخصوصا بلوشستان.
وف���ي ن��ه��اي��ة ن��وف��م��ب��ر، قتل 
أربعة أشخاص في هجوم على 
قنصلية ال��ص��ني ف��ي كراتشي 
نفذه مسلحون. وتبنى الهجوم 

انفصاليون بلوش.
وتراجعت أعمال العنف في 
باكستان بشكل كبير منذ أكبر 
ه��ج��وم دم���وي شنه متطرفون 
على مدرسة في بيشاور )شمال 
غ���رب( ف��ي 2014 وال���ذي أوق��ع 
أكثر من 150 قتيال غالبيتهم من 

الشرطة الباكستانية من مكان احلادثاألطفال.

اجليش اجلمهوري البلوشي تبنى الهجوم

مسلحون يقتلون 14 شخصًا بعد إنزالهم من حافالت في باكستان  

6.1 درجات تايوان: زلزال قوته 
يهز مباني العاصمة تايبيه

أعلن مكتب األرص���اد اجل��وي��ة ف��ي ت��اي��وان أن 
زل��زاال قوته 6،1 درج��ات ض��رب اخلميس وسط 
اجلزيرة حيث هز مباني وتسبب باضطرابات في 
حركة السير. وفي العاصمة تايبيه اهتزت املباني 
املرتفعة بقوة بينما فر بعض األطفال املذعورين من 

صفوفهم في منطقة ييالن بشرق اجلزيرة.
وذكرت وسائل إعالم محلية أن سكان اجلزيرة 
بأكملها شعروا بالزلزال الذي أدى إلى إغالق طرق 

سريع بني ييالن وهوليني بسبب انهيار صخور.
ووقع الزلزال عند الساعة 13،01 )05،01 ت 
غ( على عمق 19 كيلومترا شرق هواليني. ولم يعلن 

عن أضرار أو إصابات حتى اآلن.

وحدد مكتب األرصاد اجلوية في اجلزيرة قوة 
الزلزال ب6،1 درجات.

وح���ذرت وك��ال��ة األرص���اد اجل��وي��ة اليابانية 
السكان ال��ذي يعيشون بالقرب من الساحل، من 
ارتفاع مستوى البحر، لكنها أكدت أنه لن يحدث 

تسونامي.
وقالت الوكالة »بسبب هذا الزلزال قد تشهد 
بعض املناطق الساحلية تغييرات على سطح 
احمليط، لكن ليس هناك ما يدعو إل��ى القلق من 

حدوث أضرار«.
وكان زلزال بقوة 6،4 درجات أدى إلى مقتل 17 

شخصا في هواليني العام املاضي.

بعد ظهور نتائج غير رسمية لالنتخابات الرئاسية

إندونيسيا حتذر من التظاهر في الشوارع
حذرت السلطات اإلندونيسية أمس 
من اخلروج في مظاهرات بالشوارع 
ب��ع��د ظ��ه��ور ن��ت��ائ��ج غ��ي��ر رسمية 
لالنتخابات الرئاسية التي أجريت 
األرب��ع��اء في حني ستصدر النتائج 

الرسمية خالل شهر مايو املقبل.
وأصدرت معظم مراكز استطالعات 
الرأي املعتبرة في اندونيسيا نتائجها 
غ��ي��ر ال��رس��م��ي��ة ال��ت��ي أظ��ه��رت ف��وز 
الرئيس جوكو ويدودو بوالية ثانية 

وأخ��ي��رة ب��واق��ع 55 ف��ي املئة مقابل 
45 في املئة لصالح منافسه القائد 
السابق في القوات اخلاصة برابوو 

سوبيانتو.
وقال قائد الشرطة الوطنية تيتو 
كارنافيان ف��ي تصريح صحفي إن 
»االنتخابات أجريت بسالسة وأمان 
وأنها لن تتعطل بسبب املظاهرات« 
محذرا في الوقت نفسه من اعتقال كل 
من يقوم بأعمال غير قانونية وغير 

دستورية تهدد استقرار وأمن البالد.
وحث كارنافيان جميع املواطنني 
على عدم اخلروج إلى الشوارع إلقامة 
مظاهرات جماهيرية سواء لالحتفال 
بالفوز أو للتعبير عن ع��دم الرضا 
قائال »سنتخذ اإلج���راءات احلازمة 

ضدهم ولن نتسامح في ذلك«.
ورغ���م ت��ق��دم وي����دودو ف��ي معظم 
نتائج استطالعات الرأي إال أنه أوقف 
إعالنه عن الفوز باالنتخابات قائال 

»لقد شهدمت نتائج االستطالعات لكن 
علينا التريث وانتظار إعالن النتائج 
الرسمية من قبل جلنة االنتخابات 
العامة« فيما أصر منافسه سوبيانتو 
على الفوز بالرئاسة حسب استطالع 
ل��ل��رأي شكله فريقه اخل���اص وخر 
ساجدا بعد إعالنه الفوز بنسبة 62 
في املئة وذلك من أمام مقر إقامته في 
جنوب جاكرتا حيث يجتمع مناصروه 

من احملافظني اإلسالميني.

رفضت مشاركة بومبيو في احملادثات حول امللف النووي

كوريا الشمالية جتري جتربة على نوع 
جديد من »األسلحة التكتيكية املوجهة«

اعلنت كوريا الشمالية أم��س اج��راء 
جتربة على ن��وع جديد م��ن »األسلحة 
التكتيكية املوجهة« حتت اشراف زعيمها 
كيم جونغ اون وذل��ك في اول حترك من 
نوعه منذ بدئها للمباحثات مع الواليات 

املتحدة.
وذكرت وكالة األنباء املركزية الكورية 
الشمالية في تقرير انه مت اجراء التجربة 
االربعاء من قبل )أكادميية علوم الدفاع( 
الفتة الى انها امل��رة األول��ى التي يحضر 
فيها كيم اختبار اسلحة منذ نوفمبر 

املاضي.
واوض��ح التقرير ان السالح اجلديد 
»مزود برأس حربية قوية وله وضع مميز 
في توجيه املسار« مضيفا ان االختبار 
أجري في أوضاع مختلفة من اطالق النار 

على أهداف مختلفة.
من جهته رأى الزعيم الكوري الشمالي 
»ان التطوير ك��ان ل��ه أهمية كبيرة في 
زي��ادة القوة القتالية للجيش الشعبي 

الكوري الشمالي«.
هذا ولم يتم تقدمي تفاصيل أخرى عن 
التجربة ونوعية السالح وم��ا إذا كان 
نوعا من الصواريخ اال ان كلمة »تكتيكي« 
تعني أنه سالح قصير امل��دى عوضا عن 
الصواريخ الباليستية بعيدة املدى التي 

تعتبر تهديدا للواليات املتحدة.
وك��ان��ت ص��ور االق��م��ار الصناعية قد 
اظهرت وجود حركة في املوقع النووي 
الرئيسي لكوريا الشمالية األس��ب��وع 
املاضي ما يشير الى انها قد تعيد معاجلة 

مواد مشعة كوقود القنابل.
وت��ع��د ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة اول اخ��ت��ب��ار 
لألسلحة ت��ق��وم ب��ه ب��ي��ون��غ ي��ان��غ منذ 
انتهاء القمة الثانية بني زعيمها ونظيره 
االميركي دون��ال��د ترامب دون التوصل 

التفاق بينهما.
ف��ي ال��س��ي��اق ن��ف��س��ه، طلبت ك��وري��ا 
الشمالية اخلميس سحب وزير اخلارجية 
األميركي مايك بومبيو م��ن احمل��ادث��ات 
حول امللف النووي بني واشنطن وبيونغ 
يانغ محملة إياه مسؤولية املأزق احلالي 

لهذه العملية.
وق����ال م��دي��ر ع���ام دائ�����رة ال��ش��ؤون 
األميركية في وزارة اخلارجية الكورية 
الشمالية كون جونغ غون »اخشى انه 
اذا ش��ارك بومبيو في احمل��ادث��ات، فانها 
ستتعثر م��ج��ددا«، بحسب ما نقلت عنه 

وكالة االنباء الكورية الشمالية الرسمية.
وأضاف »بالتالي، في حال استئناف 
محتمل للحوار م��ع ال��والي��ات املتحدة، 
آم��ل في أال يكون نظيرنا في احملادثات 

بومبيو«.

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

الصليب األحمر يعلن وصول شحنة مساعدات جديدة

مادورو: العقوبات األميركية على البنك 
املركزي الفنزويلي »غير قانونية«

وص��ف الرئيس الفنزويلي 
نيكوالس م���ادورو العقوبات 
التي فرضتها الواليات املتحدة 
األربعاء على املصرف املركزي 
الفنزويلي بأنها »غير قانونية 

وغير أخالقية«.
وق��ال م��ادورو في كلمة بثها 
ال��ت��ل��ف��زي��ون م��س��اء األرب��ع��اء 
»ات����خ����ذوا م���ج���ددا سلسلة 
م��ن العقوبات األح��ادي��ة، غير 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وغ��ي��ر األخ��الق��ي��ة 
إطالقا، ضد مؤسسة مهمة مثل 

البنك املركزي لفنزويال«.
وك���ان���ت وزارة اخل���زان���ة 
األم��ي��رك��ي��ة ف��رض��ت األرب��ع��اء 
ع��ق��وب��ات على البنك امل��رك��زي 
ال��ف��ن��زوي��ل��ي وم��دي��رت��ه إيلينا 

يوسيفا روزا تيران.
وق�������ال وزي�������ر اخل����زان����ة 
األم��ي��رك��ي ستيفن منوتشن 
إن ه��ذه العقوبات ت��ه��دف إلى 
منع »استخدام« البنك املركزي 
»م���ن ق��ب��ل ن��ظ��ام م����ادورو غير 
ال��ش��رع��ي ال���ذي ي��واص��ل نهب 
الثروات الفنزويلية واستغالل 
امل��ؤس��س��ات احلكومية إلث��راء 

مسؤوليه الفاسدين«.
وقبيل ذل��ك، أعلن مستشار 
األم��ن القومي األميركي جون 
ب��ول��ت��ون ع��ن ه���ذه العقوبات 
اجل��دي��دة ق��ب��ل ف��ي خ��ط��اب في 
ميامي حت��دث فيه عن سلسلة 
إج��������راءات ت��س��ت��ه��دف ك��وب��ا 

ونيكاراغوا أيضا.
وق��ال م��ادورو »اسمح لي أن 
أقول لك أيها السيد اإلمبريالي 
ج���ون ب��ول��ت��ون إن عقوباتكم 

ستعطينا مزيدا من القوة«.
م���ن ج��ه��ت��ه، أك����دت وزارة 
اخلارجية الفنزويلية في بيان 
أن »ه���ذا ال��ه��ج��وم الالإنساني 
اجل����دي����د ي��س��ت��ه��دف ب��ش��ك��ل 
م��ب��اش��ر ال��ش��ع��ب ال��ف��ن��زوي��ل��ي 
بأكمله ويشكل مساسا بسلمه 

واستقراره«.
وأض���اف���ت أن »ال���والي���ات 
امل��ت��ح��دة ال تسعى إل��ى إح��الل 
ال��دمي��وق��راط��ي��ة ف��ي ف��ن��زوي��ال، 
بل تهاجمها من أج��ل انهيارها 

واستعمارها مجددا«.

وف��ي كلمته، طالب م��ادورو 
ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي دون��ال��د 
ترامب بأن يعيد »كل امل��ال، 30 
مليار دوالر، سرقها من الشعب 

الفنزويلي«.
وأوض������ح م��ن��وت��ش��ن عند 
إعالنه عن العقوبات األربعاء 
أن الواليات املتحدة عملت على 
ض��م��ان »اس��ت��م��رار التعامالت 
اجل��اري��ة ب��ب��ط��اق��ات االئ��ت��م��ان 
وحتويالت األم��وال الشخصية 
واملساعداة اإلنسانية بال توقف 
للذين يعانون م��ن قمع نظام 

مادورو«.
وتشهد فنزويال أزمة سياسية 
واقتصادية حادة، بينما فرضت 
ع��ل��ى احل��ك��وم��ة ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة 
قيودا للحصول على أم��وال من 
مصارف أوروب��ي��ة. وستواجه 
فنزويال أيضا اعتبارا من 28 
ابريل حظرا أميركيا على نفطها. 
من جهة أخ��رى، أعلن الصليب 
األحمر الفنزويلي األربعاء أن 
شحنة ث��ان��ي��ة م��ن امل��س��اع��دات 
اإلنسانية ستصل إلى البالد في 
غضون ثالثة أسابيع، وكررت 
املنظمة االنسانية مناشدتها عدم 

تسييس قضية املساعدات.
وق���ال ه��ي��رن��ان ب��ون��ي��وان��ي 
مفوض الصليب االح��م��ر لهذه 
املهمة »هناك شحنة قادمة بحرا 
نتوقع وصولها ال��ى البالد في 

8 مايو«.
وحت�����دث ب��ون��ي��وان��ي ال��ى 
الصحافة في الوقت ال��ذي كان 

يتم فيه تسليم أدوات ومعدات 
ج��راح��ي��ة وم��س��ك��ن��ات ل��ألل��م 
وم���ض���ادات ح��ي��وي��ة ال���ى أح��د 

مستشفيات كراكاس.
وك��ان��ت شحنة امل��س��اع��دات 
االولى وصلت جوا الثالثاء من 
بنما الى مطار مايكيتيا الدولي 

قرب كراكاس.
وق��ال بونيواني ان املعدات 
اجلراحية املوزعة ستستخدم 
ف��ي ع��الج 10 آالف شخص في 
مرحلة أولية، وضمن برنامج 
يتوقع ان يستفيد منه 650 ألف 

فنزويلي.
وكرر رئيس الصليب األحمر 
احمللي ماريو فيارويل دعوته 
الى الرئيس الفنزويلي نيكوالس 
مادورو ومنافسه خوان غوايدو 
بعدم استخدام مسألة املساعدات 

في صراعهما على السلطة.
وق��ال فيارويل »ف��ي كل مرة 
تكون هناك محاولة لتسييس 
ه��ذه امل��س��اع��دات، فإنها تضر 

بالعمل الذي نقوم به«.
وحاجة فنزويال املاسة الى 
امل��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة كانت 
في قلب املواجهة بني م��ادورو 

وغوايدو.
وفشل غوايدو، ال��ذي حتدى 
سلطة م���ادورو ف��ي يناير، في 
ادخ�����ال م��س��اع��دات إن��س��ان��ي��ة 
مت تخزينها عند احل���دود بني 
كولومبيا وفنزويال بالرغم من 
التغطية االعالمية التي حظي 

بها.
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نيكوالس مادورو

اعتقال عشرات 
احملتجني املناهضني 

حلكومة نيكاراغوا
   قالت جماعة معارضة في 
نيكاراغوا إن مئات املعارضني 
ل��ل��رئ��ي��س دان��ي��ي��ل أورت��ي��غ��ا، 
خ��رج��وا إل��ى ش���وارع العاصمة 
ماناغوا األربعاء، في احتجاجات 
اعتبرتها احلكومة غير قانونية، 

وقبضت على العشرات منهم.
وأظهر تسجيل مصور أفرادا 
م���ن ش��رط��ة م��ك��اف��ح��ة الشغب 
ي��ط��وق��ون م���وق���ع االح��ت��ج��اج 
الرئيسي، أين جتمع نحو 200 
محتج لوحوا باألعالم، وهتفوا 
بشعارات مؤيدة للدميقراطية، 
وق��ال صحافي أيضا، إنه اعتقل 
فترة قصيرة وأظهر تسجيل لبث 
حي أفرادا من الشرطة يقتادونه 

بعيدا.
ون��ف��ت ال��ش��رط��ة ف���ي ب��ي��ان 
مقتضب وق��وع اعتقاالت أثناء 
النشاط غير املصرح به، ونددت 
مبا وصفتها بالتقارير اإلخبارية 
»غير الدقيقة«، ول��م ت��رد على 

طلب لتقدمي معلومات إضافية.
وبدأت االحتجاجات املناهضة 
للحكومة قبل نحو عام، وحتولت 
إلى حركة معارضة أوسع نطاقا 
متثل أص��ع��ب اختبار للرئيس 
أورتيغا منذ توليه املنصب للمرة 
الثانية في 2007، بعد رئاسة 

لفترة منفردة في الثمانينيات.
وقالت حركة الوحدة الوطنية 
ال��زرق��اء والبيضاء املعارضة 
ال��ت��ي نظمت االح��ت��ج��اج��ات في 
حتٍد حلظر فرضته احلكومة إن 
»ال��ش��رط��ة اعتقلت 67 محتجا 
خ��الل ال��ي��وم«، وقالت احلكومة 
ال��ث��الث��اء، إن��ه��ا أط��ل��ق��ت س��راح 
أك��ث��ر م��ن 600 س��ج��ني، لكنها 
نفت احتجاز أي��ا منهم ألسباب 

سياسية.
وتفجرت االحتجاجات ألول 
م��رة ف��ي أب��ري��ل امل��اض��ي عندما 
ح���اول أورت��ي��غ��ا خ��ف��ض م��زاي��ا 
اجتماعية، وقتل 324 شخصا 
ع��ل��ى األق���ل ف��ي االض��ط��راب��ات، 
حسب جلنة البلدان األميركية 
حلقوق اإلنسان، الذراع املستقلة 

ملنظمة البلدان األميركية.
ووصف أورتيغا االحتجاجات 
مبخطط من خصومه لإلطاحة 
ب���ه، بينما يتهمه م��ع��ارض��ون 
باستخدام أساليب استبدادية 
والسعي لترسيخ حكم األسرة 

الواحدة في البالد.

تركيا تنتقد تهديدات أميركا بشأن شراء 
400« الروسية صواريخ »اس 

 انتقد املتحدث باسم الرئاسة التركية 
ابراهيم كالني لغة التهديدات االميركية 
جت��اه ب��الده بشأن ش��راء انقرة منظومة 
ص��واري��خ )اس 400( ل��ل��دف��اع اجل��وي 
الروسية. ونقلت وكالة )أناضول( التركية 
لالنباء عن كالني قوله في تصريح صحفي 
ان »ه��ذه اللغة غير مجدية م��ع أنقرة« 
معتبرا ان ش��راء ال��ص��واري��خ الروسية 

ليست خطوة معادية لواشنطن بل قرار 
تركي لتطوير امكاناتها الدفاعية.

واوض����ح ان ب���الده طلبت احل��ص��ول 
ايضا على منظومة ال��دف��اع الصاروخي 
)باتريوت( االميركية بيد انها لم حتصل 

على رد ايجابي من الواليات املتحدة.
واكد كالني ان تركيا لن تسمح بالتشكيك 
في مكانتها ضمن حلف شمال االطلسي 

)ن��ات��و( من خ��الل احلديث عن صواريخ 
)اس 400( الروسية واملقاتالت من نوع 
)اف 35( االميركية وستواصل اتخاذ 
اخل��ط��وات ال��ت��ي م��ن شأنها تعزيز قوة 
)ال��ن��ات��و(. وش��دد على أن عالقات تركيا 
مع روسيا ليست بديال عن عالقاتها مع 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة واالحت����اد االوروب���ي 

والعكس صحيح.


