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أعلنت احلكومة الفنزويلية، 
عيين تنظيم تييظيياهييرتيين بهدف 
التصدي للتظاهرات التي دعا 
اليها الزعيم املييعييارض خييوان 
غيييواييييدو، اليييراغيييب فييي زييييادة 
الضغوط على حكومة نيكوالس 

مادورو.
وسييتييخييرج الييتييظيياهييرتييان 
املييؤيييدتييان للرئيس نيكوالس 
مادورو في 27 أبريل، وفي األول 

من مايو في عيد العمال.
وقيييال الييقيييييادي فييي احلييزب 
االشيييتيييراكيييي امليييوحيييد احليياكييم 
هكتور رودريغيز »نرغب في 
دعييوة أنصارنا إلييى تظاهرتن 

كبيرتن«.
ودعا رودريغيز أنصار حزبه 
إلى التجّمع بداية في 27 أبريل 
ملناسبة خروج فنزويال رسميا، 
من منظمة الدول األميركية التي 

تتخذ من واشنطن مقرا لها.
وسبق لفنزويال أن أعلنت 
قبل عامن رغبتها في االنسحاب 
ميين هييذه املنظمة التي تتهمها 
باملشاركة فييي حملة لزعزعة 
استقرار البالد تقودها املعارضة 

والواليات املتحدة.
وقال رودريغيز: »ندعو كل 
الشعب التشافي إلى االحتشاد 
لالحتفال بيياخلييروج النهائي 
مييين هيييذا احليييييز الييييذي تهمن 

عليه مصالح أميركا الشمالية 
ويتبع لها«. واعترف املجلس 
الدائم ملنظمة الييدول األميركية 
فييي 9 أبييريييل مبمثل املييعييارض 
الفنزويلي خوان غوايدو كسفير 
لبالده لديها حتى تقام انتخابات 

جديدة.
وباإلضافة إلى تلك التظاهرة، 
أعلن رودريغيز »أننا سنكون 
في الشارع كما في كل 1 مايو«، 
في إشييارة إلى التظاهرات التي 
تنظمها احلكومة الفنزويلية في 

عيد العمال.
من جانبه، كان غوايدو رئيس 
البرملان الذي أعلن نفسه رئيسا 
بييالييوكيياليية واعييتييرفييت بييه نحو 
50 دوليية، قد دعييا اجلمعة إلى 

تظاهرات في هذين التاريخن.
وأشييار غوايدو إلييى التجّمع 
فييي 27 أبييريييل ميين أجيييل »اداء 
اليمن« من قبل جلييان التعبئة 
الشعبية املشكلة من مناصريه، 
وفي 1 مايو إلقامة »أكبر مسيرة 
في التاريخ« للمطالبة »بوضع 
حد نهائي الستيالء« نيكوالس 

مادورو على السلطة.
واعتادت السلطة الفنزويلية 
الرد بشكل منهجي على دعوات 
املعارضة إلى التظاهر، بدعوة 
مناصريها للتظاهر في التاريخ 

تظاهرات فنزويال »أرشيفية«نفسه.

ردًا على دعوات املعارضة

فنزويال: احلكومة تدعو مؤيديها إلى التظاهر

15 شرطيًا 70 قتياًل بينهم 
خالل االنتخابات في إندونيسيا

ارتفع عييدد القتلى في إندونيسيا إلييى 69 
شخصا نتيجة اإلرهييياق وحيييوادث الطرقات 
خالل االنتخابات الرئاسية، التي أجريت هناك 

األسبوع املاضي.
وذكيييرت وكيياليية »شينخوا أن 54 شخصا 
من العاملن في االنتخابات لقوا مصرعهم 
باإلضافة إلى 15 شرطيا، مشيرة إلى أن 32 

شخصا يتلقون عالجا في املستشفيات.
وقييييال املييتييحييدث بيياسييم الييشييرطيية، ديييدي 
براسيتيو، إن 15 شخصا من رجال الشرطة 
توفوا خالل أدائهم واجبهم لضمان االنتخابات 

وتيييوزييييع اليييليييوازم اليييضيييروريييية للعملية 
االنتخابية.

وتعتبر االنتخابات العامة حدثا سياسيا 
رئيسيا في إندونيسيا حيث يختار 192 مليون 
ناخب رئيس البالد ونائبه وأعضاء البرملان 

املركزي والبرملانات اإلقليمية.
وحييصييل الييرئيييييس احلييالييي ويييييدودو على 
%54.5 ميين األصيييوات بحسب نتائج »فييرز 
سييريييع« غير رسييمييي، بينما حصل منافسه 
اجلنرال السابق باجليش برابوو سوبيانتو 

على %45.5 من األصوات.

»اجليش اجلمهوري األيرلندي اجلديد«
يعلن مسؤوليته عن قتل الصحافية ليرا ماكي

أعلنت مجموعة جمهورية منشقة 
هييي »اجليييييش اجلييمييهييوري اإليرلندي 
اجلديد« الثالثاء مسؤوليتها عن مقتل 
الصحافية اإليرلندية الشمالية ليرا 
ماكي خالل أعمال شغب في لندنديري 
األسبوع املاضي، وذلك في بيان تلقته 

صحيفة إيرلندية.
وجاء في البيان الذي ورد صحيفة 
»آيييريييش نيييييوز« )أخييبييار إيييرليينييدا( أن 
اجليش اجلمهوري اإليرلندي اجلديد 
»يييقييدم اعييتييذاره اخلييالييص والييصييادق 
لشريكة وأسييرة واصييدقيياء ليرا ماكي 

التي قتلت«.

وقضت ليرا ماكي )29 عييامييا( إثر 
إصابتها في الرأس ليل اخلميس أثناء 
مييواجييهييات بيين جييمييهييورييين منشقن 
والشرطة في حي كريغان في ثاني أكبر 
مدن إيرلندا الشمالية واملعروفة أيضا 

باسم ديري.
وفيما أقييرت املجموعة باملسؤولية 
إال أنها حاولت تبرير أفعالها بالقول 
إن الصحافية قتلت خالل هجوم على 
»قييوات عييدوة« متهمة الشرطة بإثارة 

أعمال الشغب التي سبقت مقتلها.
وقال البيان » أثناء مهاجمة العدو، 
قتلت ليرا ماكي بشكل مأساوي عندما 

كانت تقف إلى جانب قوات عدوة«.
وأضيييياف الييبيييييان »ليييييل اخلميس 
وفييي أعييقيياب مداهمة فييي كريغان من 
جانب قوات التاج البريطاني املدججة 
بالسالح مما أثار أعمال الشغب، نشر 
اجليش اجلمهوري اإليرلندي اجلديد 
متطوعينا للتصدي«، وفييق صحيفة 

آيريش نيوز.
وفي أعقاب مقتل الصحافية أصدرت 
األحيييزاب الستة الرئيسية املتنافسة 
فييي إيييرليينييدا الييشييمييالييييية، ومييين بينها 
الوحدويون واجلمهوريون املتنافسون 
والذين عجزوا عن تشكيل حكومة منذ 

أكثر من عامن، بيانا مشتركا نادرا من 
نوعه. وجيياء في البيان أنييه »ميين غير 
املجدي القيام مبا من شأنه تدمير التقدم 
احملرز في السنوات العشرين املاضية، 
والذي حصل على دعم هائل من الناس 

في كل مكان«.
وسجلت أعييمييال العنف قبل نهاية 
اسيييبيييوع الييفييصييح الييييذي يييحيييييي فيه 
اجلييمييهييوريييون املييعييارضييون للوجود 
البريطاني في إيرلندا الشمالية، ذكرى 
انتفاضة وقعت فييي دبلن فييي 1916 
وأدت الى اعالن قيام جمهورية ايرلندا 

في يوم اثنن عيد الفصح.

أضرار بشرية ومادية تسبب بها زلزال الفيليبن

إرتفاع قتلى انهيار أرضي
28 شخصًا في كولومبيا إلى 

أعلنت الهيئة الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث 
في كولومبيا، أن عدد قتلى انهيار أرضي جنم عن 

هطول أمطار غزيرة ارتفع إلى 28 شخصا.
وكتبت الهيئة على »تييويييتيير«: »عييدد قتلى 
انهيار أرضي جنم عن هطول أمطار غزيرة ارتفع 

إلى 28 شخصا على األقل«.
كانت وسائل إعييالم محلية في كولومبيا قد 

ذكرت ف األحد املاضي أن 20 شخصا على األقل 
لقوا حتفهم بعد انهيار أرضييي جنم عن هطول 

أمطار غزيرة في البالد.
هييذا وذكيييرت تييقييارييير إعييالمييييية محلية، أنه 
مت نشر قييوات عسكرية في املناطق املتضررة 

للمساعدة في جهود اإلنقاذ.

مناورات كورية أميركية
وبيونغ يانع حتذر

 ذكر مصدر عسكري في سيئول، أن كوريا 
اجلنوبية والييواليييات املتحدة، بدأتا تدريبات 
جييوييية مييشييتييركيية هيييذا األسيييبيييوع، حتييل محل 

تدريباتهما التقليدية واسعة النطاق.
وقال املصدر إن »التدريبات التي تستمر ملدة 
أسبوعن، بدأت يوم اإلثنن مبشاركة عشرات 
الطائرات احلربية من اجلانبن وكذلك أستراليا، 
مبا فيها طائرات »F-15K« وKF-16« » و
F.16««، بحسب ما ذكييرت وكالة »يونهاب« 

لألنباء.
وذكيير املصدر أن هذه التدريبات حتل محل 
تدريبات »ماكس ثوند« التي جرت منذ 2009 

مبشاركة حوالي 100 طائرة من اجلانبن.
وأشييار إلييى أن كوريا اجلنوبية والواليات 
املييتييحييدة يييبييدو أنهما حافظتا على مستوى 

منخفض في تدريباتهما املشتركة بالنظر إلى 
الييظييروف األمنية احلالية فييي شبه اجلزيرة 

الكورية.
وعلقت كوريا اجلنوبية والواليات املتحدة، 
مجموعة من تدريباتهما املشتركة الرئيسية، 
مبا فيها تدريبات »أولغي فريدوم غارديان« في 
فصل الصيف و«فيغيالنت أيييس« اجلوية في 
فصل الشتاء، رغم استمرارهما في التدريبات 
على نييطيياق أصييغيير للحفاظ على االسييتييعييداد 
القتالي. وانتقدت كوريا الشمالية التدريبات 
العسكرية املشتركة بيين كييوريييا اجلنوبية 
والييواليييات املتحدة باعتبارها تدريبات على 

الغزو.
من جانبهما قالت كوريا اجلنوبية والواليات 

املتحدة إن »تدريباتهما ذات طبيعة دفاعية«.

مسؤول أميركي: مستعدون 
للتفاوض مع إيران إذا طلبت ذلك

قييال املبعوث األميركي اخليياص إلييى إيييران 
برايان هييوك، الثالثاء، إن بييالده ليست لديها 
مشكلة في الييدخييول مبفاوضات مع إيييران إذا 

طلبت طهران ذلك.
وأوضيييح هييوك فييي حييديييث لقناة ”احلرة“ 
األميركية الناطقة بالعربية، إن ”ما نريده من 
إيييران هو أن تصبح بلدا طبيعّيا“، مؤكدا أن 
”ضغوط واشنطن على النظام اإليراني ستتزايد 

في املستقبل“.
ولفت إلى أن وزير اخلارجية األميركي مايك 
بومبيو ”طلب من النظام اإليراني تنفيذ 12 بندا 
وهي مطالب معقولة“، على حد تعبيره، داعيا 
النظام اإليييرانييي إلييى ”عدم التصرف بطريقة 

ثورية“.
وفي الي 21 من مايو املاضي، حددت الواليات 
12 مطلبا يجب على إيران تنفيذها، إذا أرادت 
رفييع العقوبات االقتصادية عنها، ميين بينها 

االنسحاب من سوريا.
وقييال مايك بومبيو فييي مييؤمتييره الصحفي 
األول بعد تعيينه خلفا لريكس تيلرسون، إنه 
”يطلب من إيران سحب جميع قواتها من سوريا، 
وإيقاف دعم حزب الله في لبنان، إضافة إلى 
إيقاف الدعم حلركتي حماس واجلهاد اإلسالمي 
الفلسطينيتن“. كما طلب ميين إييييران إيقاف 
تدفق مقاتلي ميليشياتها إلى العراق، وإنهاء 
دعمها لطالبان وتوفيرها مييالذا ملن وصفهم بي 
”اإلرهابين“. وطالب بومبيو كذلك بي“إطالق 
سيييراح كييل املييواطيينيين األميييييركييييين ومواطني 
حلفاء أميركا، وإيقاف دعم طهران العسكري 

للميليشيات احلوثية )في اليمن(“.
ومن بن املطالب، فتح إيران أبوابها والسماح 
ملفتشي الطاقة الذرية بالدخول إلى منشآتها، 
والكشف عن تفاصيل برنامجها النووي، وإيقاف 

إنتاج رؤوس صاروخية.
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ضييرب زلييزال بقوة 6،3 درجييات على 
مقياس ريشتر مناطق جنوب الفيليبن 
الثالثاء، وفق مركز املسح اجليولوجي 
األميركي، وذلك بعد يوم واحد على زلزال 

ضرب شمال البالد موقعا قتلى.
وقال املركز إن الزلزال ضرب مناطق 
قريبة من توتوبيغان، التي تبعد مئات 
الكيلومترات جنوب الزلزال الييذي وقع 
االثنن قرب مانيال. وكان املركز أعلن في 
وقت سابق إن قوة الزلزال اجلديد تبلغ 

6،6 درجات.
وتسعى السلطات لتحديد األضييرار 

الناجمة عن الييزلييزال اجلديد الييذي وقع 
على عمق 70 كيلومترا لكنها حييذرت 

املواطنن من خطر هزات ارتدادية.
وارتفع عدد ضحايا زلزال االثنن إلى 
15 قتيال فيما يواصل رجال االنقاذ بذل 
جهودهم للوصول إلى عشرات األشخاص 
الييذييين ُيخشى ان يييكييونييوا دفيينييوا حتت 
أنقاض مبنى بالقرب من مانيال انهار 

جراء الزلزال القوي.
وقييال خبراء الييزالزل في الفيليبن إن 
أكثر من 400 هزة ارتدادية سجلت منذ 

االثنن.

والزلزال هو الثاني بعد آخر وقع أمس 
األول ضرب شمال غرب العاصمة مانيال 

بلغت قوته 6.3 درجة.
واستخدم العشرات من رجال اإلنقاذ 
فييي بييلييدة بيييوراك، احلييفييارات الصغيرة 
والرافعات لرفع أنقاض مبنى مؤلف من 
أربعة طوابق انهار على رؤوس سكانه، 

حيث ال يزال مصير 30 شخصا مجهوال.
وأحلق الزلزال أضرارا بكنائس تعود 
لييعييدة قيييرون كييانييت مييزدحييميية باملصلن 
مبناسبة عيد الفصح الييذي حتتفل به 

األغلبية الكاثوليكية.

كما واهييتييزت املييبييانييي الشاهقة في 
العاصمة من قوة الزلزال الذي خلف في 

جدران بعضها شقوقا كبيرة.
وقييال خبراء جيولوجيا محليون إن 
مركز الزلزال كان بلدة كاستيليخوس، 
على بعد نحو 100 كيلومتر شمال غرب 

مانيال.
وتقع الفيليبن على »حيييزام النار« 
املييعييرض لنشاطات زلييزالييييية قييوييية في 
احمليط الهادئ والييذي ميتد من اليابان 
املعرضة بدورها خلطر الييزلييزال مييرورا 

بجنوب شرق آسيا وحوض الهادئ.

15 شخصًا تسبب في مقتل نحو 

6.3 درجات يضرب جنوب الفيليبني  زلزال بقوة 

310 قتلى ارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرات إلى 

سريالنكا: تفجيرات الفصح رد على هجوم نيوزيلندا
أكييد وزييير الدفاع السريالنكي روان 
وييجوارديني، أن هجوم عيد القيامة 
الييذي هز كولومبو األحييد، جيياء انتقاما 
العييتييداء املسجدين في كرايستشيرش 
بنيوزيلندا. جاء ذلك خالل كلمة للوزير 
أميييام الييبييرملييان، قييائييال إن التفجيرات 
اإلرهييابييييية فييي سييريييالنييكييا، قييام نفذها 
متطرفون محليون، ردا على هجوم 
املسجدين في نيوزيلندا، حسبما كشف 
التحقيق األولييي، حسبما نقلت صحيفة 

»ميرور« البريطانية.
من جانبها، قالت  وكالة أعماق لألنباء 
التابعة لتنظيم ”داعش“، الثالثاء، إن 

التنظيم أعلن مسؤوليته عن التفجيرات 
املنسقة التي شهدتها سريالنكا، وأودت 
بحياة 321 شخصا وأصابت نحو 500 
آخرين. ونقلت الوكالة عن مصدر قوله، 
إن ”منفذي الهجوم الذي استهدف رعايا 
دول التحالف والنصارى في سريالنكا، 

أول أمس من مقاتلي داعش“.
كما ارتفعت حصيلة اعييتييداءات أحد 
الفصح فييي سريالنكا إلييى 310 قتيال 
إثر وفاة العديد من األشخاص متأثرين 
بجروحهم ليل االثيينيين الييثييالثيياء، وفق 
متحدث باسم الشرطة الذي أعلن أيضا 

عن توقيفات جديدة.

وقيييال املتحدث روان غوناسيكيرا 
فييي بيان إن السلطات استجوبت في 
هييذه املرحلة 40 شخصا على خلفية 
التفجيرات الييتييي نسبت إلييى جماعة 
إسالمية محلية هي »جماعة التوحيد 

الوطنية«.
وكييانييت احلصيلة الييسييابييقيية تشير 
إلييى مقتل 290 شخصا. وال يييزال عدد 

اجلرحى قرابة 500.
وبيييدأت سريالنكا يييوم حييداد وطني 
الثالثاء مع التوقف صمتا لثالث دقائق 
تكرميا ألرواح ضحايا االعتداءات التي 
استهدفت كنائس كانت حتيي قييداس 

عيد الفصح وفنادق فخمة في اجلزيرة 
الواقعة جنوب آسيا.

ومت تنكيس األعييييالم عييلييى املباني 
احلكومية وتقوم اإلذاعات والتلفزيونات 
ببث برامج موسيقية. وأغلقت متاجر 

بيع الكحول.
وفييي كنيسة الييقييديييس أنطونيوس 
في كولومبو التي شهدت أول اعتداء 
انتحاري صباح األحييد، جتمع عشرات 
األشيييخييياص وصييلييوا بييصييمييت حاملن 
شموعا وبكى عدد منهم. ولييدى انتهاء 
دقائق الصمت الثالث بييدأوا بالصالة 

بصوت مرتفع.


