
تظاهر اآلالف في ماناغوا عاصمة 
نيكاراغوا  امس األول للمطالبة برحيل 
الرئيس دانيال أورتيغا ووقف أعمال 
القمع واالعتقاالت التي طالت مواطنني 
طالبوا بـ«العيش بحرية«، في حترك 
يأتي بعد أربعة أشهر على اندالع أزمة 

سياسية حصدت أكثر من 300 قتيل.
ــوات  ــان ثــوريــة وأص وعلى وقــع أغ
أبـــواق الفوفوزيال ســار املتظاهرون 
بهدوء في شوارع جنوب غرب العاصمة 
رافعني علم بالدهم ومرّددين هتافات 
مناوئة ألورتيغا من مثل »حرية! إذا لم 

يرحل الرئيس سنطرده!«.
وقــال املتظاهر خــوان سيلفا )31 
عاما( لوكالة فرانس برس وقد غّطى 
وجهه مبنديل »نريد من دانيال أورتيغا 

أن يرحل«.
بــدورهــا قــالــت مــاريــا غيفارا )49 
عاما( |نحن نتظاهر لنقول للحكومة إننا 
نرفض االنتهاكات التي ترتكبها وإننا 

نريد العيش في حرية«.
ـــوة  ـــدع ـــــــرت الـــتـــظـــاهـــرة ب وج
ـــي لــلــعــدالــة  ـــدن ــــالف امل ــــت ـــن »االئ م

والدميوقراطية«، وهو حتالف معارض 
يضم طالبا ورؤساء شركات وممثلني 
عــن املجتمع املــدنــي، وذلــك مبناسبة 
ــر عــلــى انــطــالق  ــه مــــرور أربـــعـــة أش

املسيرات املناهضة للحكومة.
وأّدت االحتجاجات التي اندلعت 
في نيكاراغوا في 18 أبريل ضد حكم 
أورتيغا )72 عاما( إلــى سقوط أكثر 
من 300 قتيل وألفي جريح، بحسب 

منّظمات عدة حلقوق االنسان.
ــاج، وهــي  ــج ــت وبــــدأت حــركــة االح
األعنف التي تشهدها البالد منذ عقود، 
بعد طرح قانون لتعديل نظام الضمان 
االجتماعي. وعلى الــرغــم مــن سحب 
احلكومة هذا املشروع، إال ان الغضب 
الشعبي لم يتراجع بل تفاقم مع قمع 

الشرطة للمحتجني.
وُيتهم أورتــيــغــا بــأنــه قمع بشّدة 
ــه  ــت ـــع زوج ــن وأقــــــام م ــري ــاه ــظ ــت امل
الــتــي تــتــوّلــى منصب نــائــب الرئيس 
»ديــكــتــاتــوريــة« تــقــوم عــلــى الفساد 
ــب مــعــارضــو  ــال ــط ــة. وي ــي ــوب ــس واحمل

متظاهرين في نيكاراغوا يطالبون برحيل الرئيس أورتيغاالرئيس بانتخابات مبكرة او برحيله.

460 شخصا بعد أسبوعني من هزة أرضية أودت بحياة أكثر من 

6.3 درجات يضرب جزيرة لومبوك اإلندونيسية  زلزال بقوة 

ضــرب زلـــزال بقوة 6،3  درجـــات أمس 
األحد جزيرة لومبوك اإلندونيسية مسببا 
حالة من الهلع بني السكان بعد أسبوعني 
من هزة أرضية أودت بحياة أكثر من 460 

شخصا.
وحدد مركز الزلزال بجنوب غرب مدينة 
بيالنتينغ على عمق سبعة كيلومترات. 
وقال سكان من شرق اجلزيرة إنهم شعروا 

بالهزة بقوة.
إال أنها كانت أضعف من الهزة التي وقعت 
في اخلامس من أغسطس بينما لم ترد أي 

معلومات فورية عن سقوط ضحايا.
ــوروو املتحدث باسم  وقــال سوتوبو ب

الوكالة الوطنية إلدارة الــكــوارث لشبكة 
»مترو تي في« إن »الهزة بثت الرعب في 
ــروا من  نفوس بعض األشــخــاص الذين ف
منازلهم«. وأضــاف »لم نتبلغ عن سقوط 
ضحايا أو أضـــرار )كــبــيــرة( لكن الناس 

مصدومون«.
ــات للتربة فــي محمية  ــزالق وحــدثــت ان
وطنية كان مئات املتنزهني قد علقوا فيها 
ــر. وأغلقت  اواخـــر يوليو أثــنــاء زلـــزال آخ

احلديقة منذ ذاك احلني.  
وقــال أغــوس سليم أحد السكان لوكالة 
فرانس برس »كنت أقود سيارتي لتسليم 
ــم، حني  ــالؤه ــى الــذيــن مت إج مــســاعــدات إل

أخــذت أعمدة الكهرباء تهتز فــأدركــت أنه 
زلــــزال«. وأضـــاف »أخــذ الــنــاس يهرعون 

ويصرخون في الشوارع«.
كذلك شعر بالهزة سكان ماتارام كبرى 
مــدن اجلــزيــرة، وجــزيــرة بالي السياحية 

املجاورة.
ـــدري ســوســانــتــو، أحــد سكان  وقـــال أن
مــاتــارام »خــرج اجلميع من منازلهم وهم 
يجرون وجتمعوا في حقول مكشوفة وما 
زالــوا مرعوبني«. وأضــاف أن »اجلميع ما 
ـــزالزل السابقة ألن  زالـــوا حتــت صدمة ال

الهزات االرتدادية ال تتوقف على ما يبدو«.
وفي اخلامس من أغسطس، أتى زلزال 

بــقــوة 6،9 درجــــات عــلــى آالف املساكن 
واملباني في لومبوك. وقتل اكثر من 460 
شخصا في هذه الكارثة وأصيب عشرات 

االالف بجروح.
وقبل اسبوع، اسفرت هزة أخرى عن 17 

قتيال في اجلزيرة.
ــزة اخلــامــس مــن اغسطس  وتسببت ه
بتشريد أكثر من 350 الف شخص ينامون 

حاليا في خيام قرب منازلهم املتضررة.
وتقع اندونيسيا، األرخبيل الذي يضم 
17 ألــف جــزيــرة، على »حــزام الــنــار« في 
احمليط الهادىء، املنطقة التي تشهد نشاطا 

بركانيا وزلزاليا قويا.

زلزال جديد يضرب إندونيسيا

كيم جونغ أون يجدد انتقاده للعقوبات الدولية

سّكان في شمال البرازيل يهاجمون 
مخّيمني ملهاجرين فنزويليني

أعلنت السلطات في واليــة روراميــا 
في شمال البرازيل أن مخّيمني عشوائيني 
وا من األزمــة  ــرّ ملهاجرين فنزويليني ف
السياسية واالقتصادية التي يتخّبط 
فيها بلدهم املجاور، أحرقا ودّمرا جزئيا 
ــس األول فــي هــجــوم شــّنــه سّكان  ام
غاضبون وأشعل مواجهات بني الطرفني 

أصيب خاللها ثالثة برازيليني بجروح.
ــدث بـــاســـم الــشــرطــة  ــح ــت وقـــــال م
العسكرية إن املواجهات التي دارت في 
مدينة باكاراميا احلدودية مع فنزويال 
أســفــرت عــن إصــابــة ثــالثــة برازيليني 

بجروح، مؤكدا عدم اعتقال أحد.
ــم يــعــرف فــي احلـــال مــا إذا كان   ول
هــنــاك جــرحــى فــي صــفــوف املهاجرين 
الفنزويليني الذين عبر قسم كبير منهم 
السبت احلدود عائدا إلى بلده، بحسب 
ما أظهرت مشاهد فيديو التقطها سكان 

املدينة.
وبحسب وسائل إعــالم محلية فإّن 
أحد جّتار املدينة تعّرض صباح السبت 

لعملية سطو أصيب خاللها بجروح، في 
هجوم ما لبثت أسرة التاجر أن اّتهمت 

مهاجرا فنزويلياَ بالوقوف خلفه.
وعلى اإلثر سادت حالة من الغضب 
املدينة البالغ عــدد سكانها 12 ألفا، 
ـــف مهاجر  ــاف الــيــهــم حــوالــى أل ــض ي
فنزويلي. ودفعت الرغبة في االنتقام 
بالعشرات مــن السكان الــى مهاجمة 
مخّيمي املهاجرين حيث دمروا خيامهم 
ــوا متاعهم، بحسب مــا أعلنت  ــرق وأح

الهيئة املكلفة شؤون املهاجرين.
وأظهرت مشاهد بثتها قنوات تلفزة 
محلّية النيران تلتهم أجــزاء من مخيم 

املهاجرين.
ـــال أحـــد ســكــان املــديــنــة لوكالة  وق
فرانس برس طالبا عدم نشر اسمه إن 
التاجر الــذي تعرض للسلب والضرب 
ــا. لقد  ــارن ــه ج ــروف. ان ــع ــل م ــو رج »ه
سادت اجواء من الغضب ما ان شاع نبأ 
تعّرضه للسطو. راح الناس يطردون 
الفنزويليني املقيمني في املدينة إلرغامهم 

على العودة الى بلدهم«.
وأظهرت مقتطفات فيديو نشرت على 
مواقع التواصل االجتماعي مواجهات 
بني سكان املدينة ومهاجرين فنزويليني.

وليل السبت عاد الهدوء الى املدينة، 
بحسب ما اكدت السلطات.

وطلبت سويلي كــامــبــوس حاكمة 
ــا من احلكومة الفدرالية  واليــة رورامي
إرســــال تــعــزيــزات أمــنــيــة »للتصدي 
الرتفاع معدل اجلرمية« الــذي تعزوه 
ــاد اعــداد املهاجرين  السلطات الى ازدي

الفنزويليني.
وأثــــــار تـــدفـــق آالف املــهــاجــريــن 
الفنزويليني الى روراميا أزمة في الوالية 

البرازيلية احلدودية مع فنزويال.
ومنذ 2017 عبر أكثر من 127 ألف 
فنزويلي احلــدود البرية مع البرازيل، 
بينهم حوالى 69 ألفا أكملوا طريقهم 
الى دول أخــرى في حني ظل البقية في 
البلد املجاور لوطنهم، بحسب السلطات 

البرازيلية.

357 ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات الهند إلى 
ارتفعت حصيلة أسوأ فيضانات تضرب والية كيراال 
الهندية منذ قرن إلى 357 قتيال، وفق ما أفادت السلطات 
األحــد في وقــت بلغت قيمة اخلسائر في البنى التحتية 
حوالي ثالثة مليارات دوالر.  وتتعرض الوالية اجلاذبة 
للسياح إلى أمطار وسيول موسمية منذ نهاية مايو، ما 

تسبب بانهيارات أرضية وفيضانات جرفت قرى بأكملها. 
وأفــاد بيان صــادر عن مسؤول اإلعــالم في الوالية أنه 
»منذ 29 مايو عندما بــدأت األمطار املوسمية في كيراال، 

لقي 357 شخصا حتفهم«، 33 منهم خالل الساعات الـ24 
املاضية.  وجلأ نحو 353 ألف شخص إلى 3026 مخيما 
ــوات جوية  أقيمت إليوائهم في وقــت انتشر اجليش وق
ملساعدة األشخاص العالقني.  وتعرضت طرقات و134 
جسرا إلى دمــار حيث عزلت مناطق نائية في املرتفعات 
التي كانت األكــثــر تــأثــرا فــي الــواليــة.  وأصـــدر السكان 
نداءات  استغاثة عبر وسائل التواصل االجتماعي مشيرين 

إلى عدم قدرتهم على الوصول إلى خدمات االنقاذ. 

وأفاد بيان مسؤول اإلعالم أنه »وفق التقديرات األولية، 
بلغت خسائر كيراال نتيجة الفيضانات 19512 كرور 
روبية )2،9 مليار دوالر(. ال ميكن تقدير قيمة اخلسائر 
الفعلية إال بعد انحسار املياه«.  وأعلن رئيس الــوزراء 
الهندي ناريندرا مودي الذي قام بجولة جوية قصيرة لتفقد 
الوالية السبت، منحها 75 مليون دوالر فورا ملساعدتها على 

مواجهة الكارثة. 

ــدد زعــيــم كــوريــا الشمالية، كيم جونغ     ن
أون، للمرة الثانية على التوالي خالل أسبوع، 
بالعقوبات الدولية املفروضة على بالده، وذلك 
أثناء تفقده موقع لإلنشاء شمالي البالد، بحسب 
ما ذكرته وكالة األنباء املركزية الرسمية في 

بيونغ يانغ، أمس األحد.
وقــــام كــيــم بــرفــقــة زوجــتــه ري ســـول جو 
ومسؤولني بارزين في حكومته، بزيارة تفقدية 
إلى مشروع تطويري كبير في منطقة »سامجي 
يون«، مسقط رأس الزعيم الشمالي الراحل كيم 
جونغ إيل، والد الزعيم احلالي، بحسب ما أوردته 

وكالة األنباء الكورية اجلنوبية )يونهاب(.
ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن استمرار فرض 
العقوبات من قبل القوى املعادية لبالده »يشكل 
عائقا كبيرا أمــام تطوير نظامنا االشتراكي«، 
مشيرا إلى أن »الشعب الذي هب في حماس يفوق 
شموخ اجلبال... سطر تاريخا أسطوريا برغم 

الصعوبات املاثلة«.

وكــان كيم ندد األسبوع املاضي بالعقوبات 
الدولية املفروضة على بالده من قبل من وصفهم 
بـ«قطاع الطرق«، وجاء ذلك أثناء زيارة تفقدية 
ــان - جــاملــا« وهو  ــس ــى مجمع »وون ــام بها إل ق
مشروع سياحي يجري تشييده مبنطقة تقع على 

الشريط الساحلي الشرقي لكوريا الشمالية.
وكــانــت وزارة اخلــزانــة األمريكية أدرجــت 
يــوم األربــعــاء املاضي شركة شحن مقرها في 
الصني، وشركة خدمات موانئ روسية، بتهمة 
القيام مبعامالت جتارية غير قانونية مع كوريا 
الشمالية، مما يعني جتميد أي أصول للشركتني 
في النظام املالي األمريكي، وحظر تعامل أي 
مواطنني أمريكيني أو مقيمني في الواليات املتحدة 

معهما.
ــم مكتب مــراقــبــة األصــــول األجنبية  ــه وات
التابع لـــوزارة اخلــزانــة األمريكية الشركتني 
بانتهاك العقوبات األمريكية املقررة على كوريا 

الشمالية.

قتيل  300 من  أكثر  حصدت  سياسية  أزمة  اندالع  على  أشهر  أربعة  بعد 

آالف املتظاهرين في نيكاراغوا 
يطالبون برحيل أورتيغا

بريطانيا حتقق بنهب سفنها 
احلربية الغارقة جنوب شرق آسيا 

منذ احلرب العاملية الثانية
قالت احلكومة البريطانية أمــس االحــد انها 
ستفتح حتقيقا في تقارير حــول تعرض سفن 
حربية بريطانية غرقت خــالل احلــرب العاملية 

الثانية في املياه جنوب شرق آسيا العمال نهب.
واكد وزير الدفاع البريطاني غافني ويليامسون 
ــي تــصــريــح صــحــفــي ان التحقيق سيجري  ف
بالتعاون مع السلطات املاليزية واالندونيسية اذ 
يرجح ان اربع سفن غارقة في مياه الدولتني مت 

تفكيكها بهدف سرقة احلديد منها.
وقال ان السفن الغارقة تعتبر مقابر ملئات من 
جنود البحرية واملدنيني الذين قضوا خالل احلرب 
العاملية الثانية موضحا انه ال يجوز القيام بأي 
اعمال غير مشروعة او غير مرخص لها من طرف 
السلطات املعنية في املناطق التي تضم رفات 

بشرية.
واعــرب ويليامسون عن ادانــة بالده الشديدة 
لكل نشاط غير قانوني يستهدف حطام السفن 

وينتهك حرمة رفات اجلنود.

وكشفت تقارير اعالمية بريطانية مؤخرا عن 
تعرض ثــالث سفن وغواصة بريطانية غارقة 
مبياه ماليزيا واندونيسيا الى اعمال تفكيك ونهب 
من قبل »قراصنة« يرجح انهم من الصني وفيتنام 

وتايلند.
وسبق ان تعرضت ست سفن بريطانية غارقة 
في مياه جنوب شرق اسيا قبل سنوات الى اعمال 
نهب مماثلة لكن السلطات البريطانية لم تتحرك 

في حينها.
ـــة البريطانية )بــي بي  وذكـــرت هيئة االذاع
سي( ان من بني السفن الغارقة في املياه املاليزية 
بارجة )اتش ام اس برينس اوف ويلز( التي وقع 
على ظهرها رئيس الوزراء البريطاني وينستون 
تشرتشل والرئيس االمريكي فرانكلني روزفلت 

ميثاق االطلسي.
وتضم هــذه البارجة وسفينة )ايتش ام اس 
ريبولس( الغارقة بجوارها على رفات 830 بحارا 

بريطانيا.
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طالبان تسيطر على مركز مقاطعة شمال أفغانستان
أكد مسؤولون أن مركز مقاطعة في إقليم فارياب شمالي 
أفغانستان قد سقط في أيدي حركة طالبان، أمس األحد، 
بعد أيام من استيالء املسلحني على مركز مقاطعة أخرى 
في اإلقليم نفسه. وأثــارت الهزمية املخاوف من أن مراكز 
ثماني مقاطعات أخرى من إجمالي 14 مقاطعة في اإلقليم 
ذو الكثافة السكانية املنخفضة، والتي تسيطر طالبان 
على اثنتني منها بالفعل، معرضة خلطر السقوط في أيدي 
املسلحني أيضا . وقال عبد األحد البيك وعاق محمد نوري، 
وهما عضوا مجلس احملافظة، إن ما بني 40 و60 فردا 
من قــوات األمــن األفغانية وموظفي احلكومة احمللية في 

مقاطعة بلشاراه قد استسلموا لطالبان. وأفاد االثنان بأن 
القوات احلكومية استسلمت من دون اشتباك مع املسلحني، 

لكنهما قدما روايتني مختلفتني عن كيفية حدوث ذلك.
وقـــال البيك إن رجـــال الشرطة واجلــنــود وموظفي 
احلكومة احمللية استسلموا بعد أن أمضوا شهورا قيد 
حصار طالبان دون أن يتلقوا أي مساعدة من القوات 

األفغانية املتمركزة في ميمنة، عاصمة اإلقليم.
لكن نــوري قــال إن 60 شرطيا استسلموا لطالبان 
بعد وساطة من شيوخ القبائل في أعقاب تراجع كتيبة 
عسكرية. وذكـــرت صحيفة نــيــويــورك تــاميــز، نقال عن 

مسؤولني أمريكيني، في نهاية الشهر املاضي أن الواليات 
املتحدة ترغب في تراجع القوات األفغانية من املناطق ذات 
الكثافة السكانية املنخفضة حلماية القوات األفغانية من أي 

هجمات أخرى في املناطق املعزولة وحماية املدن الكبرى.
وقال نوري إنه يبدو إن السياسة التي يعارضها بعض 

املسؤولني األفغان بدأت ُتنفَّذ في فارياب.
وسقط مركز مقاطعة جورماش في أيدي طالبان يوم 
الثالثاء املاضي بعد أن هاجم املسلحون قاعدة للجيش هي 
املنشأة التابعة للحكومة الوحيدة في املقاطعة، ما أسفر عن 

مقتل العشرات وأسر عشرات آخرين.


