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أكد رئيس وزراء باكستان عمران خان الثالثاء 
أن بللالده مستعدة ملساعدة الهند في التحقيق 
في هجوم هو األعنف في إقليم كشمير منذ عقود 
لكنها سترد في حللال شنت نيودلهي هجوما، 
وذلللك وسللط تفاقم التوتر بني الدولتني اللتني 

متتلكا السالح النووي.
وقال خان في خطاب بثه التلفزيون »باكستان 
لن تفكر فحسب بللالللرد. باكستان سللوف ترد« 
داعيا نيودلهي لتقدمي »أدلة« على تورط إسالم 
اباد في تفجير انتحاري في الشطر الذي تديره 
الهند من كشمير، أدى إلى مقتل 41 عسكريا هنديا 

على األقل.
وتأتي هذه التصريحات في حني تعهد رئيس 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأن مرتكبي هذا 
الهجوم االنتحاري الذي أثار موجة غضب في 
أنحاء الهند ودعللوات إلى االنتقام، »سيدفعون 

ثمنا غاليا«.
وتبنت جماعة »جيش محمد« املتمركزة في 
باكستان الهجوم وهو األكثر دموية منذ بداية 
متللرد انفصالي ضللد نيودلهي انللدلللع فللي عام 

.1989
وتتهم الهند باكستان بتدريب وتسليح 
عناصر مقاتلة في كشمير بينما تصر إسالم أباد 
على أنها ال تقدم سوى دعم دبلوماسي ومعنوي 

حلق كشمير في تقرير مصيرها.
وأوضح خان أنه امتنع عن الرّد في وقت مبكر 
على االتهامات الهندية بسبب زيارة ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان إلى باكستان األحد 

واالثنني ولعدم »صرف االنتباه« عنها.
وقللال »حتى من دون هللذه الللزيللارة، ما الذي 
ستكسبه بللاكللسللتللان فللي وقلللت تللتللوجلله نحو 
االستقرار« مشيرا إلى أن بالده مّرت بل«15 عاما 
من احلرب ضد اإلرهاب، خسرنا خاللها 70 ألف 

شخص«. وأضاف »اليوم أقترح على احلكومة 
الهندية إجراء التحقيق الذي ترغب به بشأن هذه 
املشكلة ملعرفة ما إذا كان باكستانيون متورطني« 

في الهجوم.
وتابع »إذا لديكم أدلة قابلة لالستخدام على 
تورط باكستانيني، اعطونا إياها وأضمن لكم أننا 

سنتخذ إجراءات«.
مللن جهة أخلللرى، اتللهللم أكللبللر قللائللد عسكري 
هندي في منطقة كشمير املتنازع عليها، يوم 
الثالثاء، وكالة املخابرات الباكستانية، بأنها 
ضالعة في هجوم استهدف قافلة أمنية األسبوع 
املاضي، وأعلنت جماعة متشددة مقّرها باكستان 

مسؤوليتها عنه.
وقتل مللا يربو على 44 مللن قللوات األمللن في 
تفجير السيارة امللغومة على طريق في كشمير، 

أعلنت جماعة ”جيش محمد“ مسؤوليتها عنه.
وقلللال اللفتنانت جللنللرال ”كيه. جلليلله. إس 
ديلون“ للصحفيني: ”نتعقب القيادة العليا منذ 
الهجوم.. كان بتوجيه من خارج احلدود من قبل 
وكالة املخابرات الباكستانية وباكستان وقادة 

جيش محمد“.
ونلللَدّدت باكستان بالهجوم ونفت ضلوعها 

فيه.
كما استدعت وزارة اخلارجية الباكستانية، 
االثنني، سفيرها لدى الهند، وسط تصاعد التوتر 

بني البلدين.
وقلللال املللتللحللدث بللاسللم وزارة اخلللارجلليللة 
الباكستانية، محمد فيصل: ”استدعينا مفوضنا 
السامي في الهند للتشاور“، مؤكدا أن املفوض 

السامي غادر نيودلهي.
وكانت الهند استدعت سفيرها في باكستان 
األسبوع املاضي، ملناقشة العالقات مع إسالم 

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خانآباد في أعقاب التفجير.

بعد اتهامات متبادلة بني البلدين  

عمران خان: باكستان سترد إذا تعرضت لهجوم من الهند

5.9 درجة  زلزال بقوة 
يضرب إندونيسيا

وقع زلزال بقوة 5،9 درجة على مقياس ريختر قبالة 
جزيرة جاوة اإلندونيسية أمس، ولم تصدر تقارير عن 

حدوث أضرار، حسبما أفادت السلطات.
ووقللع الزلزال الساعة 02:30 صباحا بالتوقيت 
احمللي )17:30 من مساء اإلثنني بتوقيت جرينتش( 
وكان مركزه على بعد 159 كيلومترا من جنوب شرقي 
منطقة ماالجن وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقا لهيئة 

األرصاد اجلوية واألبحاث اجليوفيزقية اإلندونيسية.
وللللم تللصللدر حتلللذيلللرات ملللن أملللللواج ملللد عاتية 

)تسونامي(.

5 جنود في هجوم  مقتل 
لطالبان شمالي أفغانستان

ُقتل 5 عناصر من قوات األمن األفغانية، الثالثاء، في 
هجوم مسلح نفذته حركة طالبان على مخفر للشرطة 

العسكرية، بوالية »فارياب« شمالي البالد.
وفللي تصريحات للصحفيني، قللال عضو املجلس 
اإلقليمي للوالية، عبد الباقي هاشمي، إن الهجوم وقع 
في منطقة »قيصر«، وأسفر عن مقتل 5 عناصر شرطة 

وإصابة اثنني آخرين بجروح متفاوتة.
من جانبها، قالت مديرية أمللن الللواليللة، في بيان، 
إن قوات األمن متكنت من القضاء على 18 عنصرا من 

طالبان، خالل اشتباكات اندلعت عقب الهجوم.
فيما لللم تصدر طالبان بيانا حللول الهجوم حتى 

الساعة )08:00 ت.غ(.

16 والية أميركة تطعن أمام القضاء 
بدستورية إعالن الطوارئ

قللّدمللت 16 واليللة أميركية اإلثنني 
في سان فرانسيسكو دعوى قضائية 
تطعن فيها بدستورية إعالن الرئيس 
دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية 

لبناء جدار على احلدود مع املكسيك.
والللدعللوى التي قّدمت إلللى محكمة 
فدرالية في كاليفورنيا تّتهم الرئيس 
بخرق الدستور فللي بندين، يتعّلق 
أّولهما بتحديد اإلجراءات التشريعية، 
وميللنللح ثانيهما الكونغرس الللقللرار 
النهائي في الشؤون املتعّلقة باملالّية 

العاّمة للدولة.
كما تّتهم الواليات الل16 وزارة األمن 
الداخلي الفدرالية بخرق قانون حماية 
البيئة بسبب عدم تقييمها األثر البيئي 
للجدار على واليتي كاليفورنيا ونيو 

مكسيكو.
وبحسب الدعوى فإّن ترامب »أغرق 
الللبللالد فللي أزملللة دسللتللوريللة مبحض 

إرادته«.
وكان املّدعي العام لوالية كاليفورنيا 
كزافييه بيسيرا أعلن في وقت سابق أّن 
واليته وواليات أخرى ستتقّدم سويا 
بهذه الللدعللوى كونها تعتبر نفسها 
متضّررة من قرار ترامب الذي يحرمها 
أمواال مخّصصة في األصل ملشروعات 
عسكرية وللمساعدات الطارئة في 

حاالت الكوارث.
وباإلضافة إلللى كاليفورنيا، فإن 
الواليات التي تقّدمت بالدعوى هي: 
كلللوللللورادو، كونيتيكت، ديللالويللر، 
هللاواي،إيللللليللنللوي، مللايللن، ميريالند، 
ميتشيغان، مينيسوتا، نيفادا، نيو 

جيرسي، نيو مكسيكو، نيويورك، 
أوريغون وفيرجينيا.

وارتللفللعللت فللي الللواليللات املّتحدة 
أصللللوات الللرافللضللني إلعلللالن تللرامللب 
حالة الطوارئ الوطنية بسبب اجلدار 
احلللللدودي، ولللم تقف هللذه األصللوات 

عند حللدود املعارضة الدميوقراطية 
بل تعّدتها إلى العديد من السناتورات 
اجلللمللهللوريللني الللذيللن اعللتللبللروا جلوء 
الرئيس إلى هذا اإلجللراء االستثنائي 
سابقة خطيرة وجتللاوزا لصالحيات 

السلطة التنفيذية.
وكلللان الللرئلليللس اجلللمللهللوري أعلن 
اجلللمللعللة حللالللة اللللطلللوارئ الوطنية 
للللللتللصللّدي ملللا وصللفلله ب«اجللتلليللاح« 
املخدرات والعصابات وجتللار البشر 
واملهاجرين غير الشرعيني احلللدود 

األميركية مع املكسيك.
وتتيح حللالللة الللطللوارئ لترامب 
جتاوز الكونغرس من أجل احلصول 
على أمللوال فدرالية من مصادر أخرى 
لتمويل بناء اجلدار احلللدودي، بعدما 
اصللطللدمللت جللهللود الللرئلليللس إلقللنللاع 
الكونغرس برصد املال الكافي لتشييد 

هذا اجلدار بحائط مسدود.
وبللعللد أكللثللر مللن عللامللني فللي البيت 
االبلليللض واسللابلليللع مللن املللفللاوضللات 
وملللعلللركلللة للللي ذراع حللاملليللة مع 
الدميوقراطيني واطلللول فترة اغللالق 
جللزئللي للمؤسسات احلللكللوملليللة في 
تاريخ الللواليللات املتحدة، لم يحصل 
تللرامللب مللن الكونغرس اال على ربع 

امليزانية الالزمة لبناء اجلدار.

الرئيس األميركي دونالد ترامب

Wednesday 20th February 2019 - 12 th year - Issue No.3382 األربعاء 15 من جمادى اآلخر 1440 هل/ 20 فبراير  2019 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3382

حكومة هايتي تنفي 
جتنيد مرتزقة

   
نفت حكومة هايتي نفيا قاطعا، جتنيد 
مرتزقة بعد شائعات عن القبض في بور أو 
برنس على 7 أجانب، ومواطن هايتي، وفي 

حوزتهم أسلحة حربية.
وقللال سكرتير الدولة لالتصاالت إدي 
جاكسون أليكسيس: »ال ميكن أن تستعني 
السلطة التنفيذية مبرتزقة لترويع شعب 
انتخبنا ونحن مسؤولون عن خدمته«، 
وأضللاف »ملللاذا استخدام مرتزقة؟ القضاء 
سيحدد ما حصل وسيقول ملاذا كان هؤالء 

الرجال مسلحني أيضا«.
واعتقلت الشرطة الوطنية في هايتي 
األحلللد 5 أمللريللكلليللني، وصللربللي، وروسلللي، 
وهايتي، في وسط مدينة بور أو برنس، 
وفلللي حللوزتللهللم أسلللللحللة أوتللومللاتلليللكلليللة، 
وضبطت الشرطة 6 رشاشات هجومية، و6 
مسدسات، وكميات من الذخيرة، و5 سترات 
واقية من الرصاص، وطائرتني دون طيار، 
وعددا كبيرا من لوحات التسجيل الهايتية 
وسيارتني. وأوضحت الشرطة أن »التهمة 
الرئيسية املوجهة لهم هي حيازة أسلحة 
بصورة غير قانونية، والثانية هي تشكيل 
عصابة أشرار«، وأثارت االعتقاالت عددا من 
الشائعات، فيما تشهد هايتي أزمة اجتماعية 
وسياسية عميقة دفعت املستاءين للنزول 

إلى الشارع.
وأشللار سكرتير الدولة أليكسيس إلى 
أن »رؤية هذه األسلحة في أيدي أجانب، ال 
ميلكون تصريحا بالتجول مع هذه األسلحة 

الثقيلة، يثير املخاوف بالتأكيد«.

إذا لم يدعم غوايدو

الرئيس األميركي يحذر جيش فنزويال من »خسارة كل شيء«
وجه الرئيس األميركي دونالد ترامب 
حتذيرا شديد اللهجة للقادة العسكريني 
الفنزويليني بانهم قللد »يخسرون كل 
شلليء« في حللال رفضوا دعللم املعارض 
خللوان غوايدو الللذي أعلن نفسه رئيسا 

بالوكالة.
وقال ترامب في خطاب ألقاه في ميامي 
أمللام اجلالية الفنزويلية في فلوريدا 
»أنللظللار العالم بللأسللره مسلطة عليكم 
اليوم« داعيا الضباط الفنزويليني الذين 
ال يللزالللون مللوالللني للرئيس نيكوالس 
مادورو الى السماح بدخول املساعدات 

االنسانية الى بالدهم.
وأضاف الرئيس االميركي »ال ميكنكم 
االخللتللبللاء مللن اخللليللار الللذي يواجهكم، 
ميكنكم أن تختاروا قبول عرض العفو 
السخي الذي قّدمه الرئيس )بالوكالة( 
غللوايللدو والعيش بسالم مع عائالتكم 

ومواطنيكم«.
وتللابللع تللرامللب »أو ميكنكم اختيار 
املسار الثاني: مواصلة دعم مادورو. إذا 
اخترمت هذا املسار لن جتدوا مالذا آمنا، 
لن جتدوا مخرجا سهال، لن يكون هناك 

سبيل للخروج. ستخسرون كل شيء«.
وكللللان غلللوايلللدو، رئلليللس الللبللرملللان 
الفنزويلي الذي تسيطر عليه املعارضة، 
نللّصللب نفسه الللشللهللر املللاضللي رئيسا 
بالوكالة، وقد اعترفت به نحو خمسني 

دولة رئيسا انتقاليا.
وصفق احلللاضللرون مطوال للرئيس 
االميركي الللذي رافقته زوجته ميالنيا 
والللذي وصف الرئيس الفنزويلي بانه 
»دملليللة كللوبللا«. وهللاجللم تللرامللب بحدة 
»االشتراكية« قائال أن »أيام الشيوعية 
مللعللدودة فللي فللنللزويللال لللكللن أيللضللا في 

نيكاراغوا وكوبا«.
وقللال إن السلطات االميركية تعرف 
»أيللن تتواجد مليارات اللللدوالرات التي 
سرقها« عدد صغير من أعضاء النظام 

احلاكم في كراكاس.
وتشهد فنزويال، التي تللزداد عزلتها 
الدولية، أزمة اقتصادية أفقرت ماليني 
األشلللخلللاص وسلللط نللقللص فللي السلع 

األساسية مثل الغذاء والدواء.
لللكللن ملللللادورو يللنللفللي وجللللود حالة 
»طللوارئ إنسانية«، ويحّمل مسؤولية 

النقص الغذائي للعقوبات األميركية 
التي تقول كراكاس إنها تفقد االقتصاد 

الفنزويلي 30 مليار دوالر في العام.
وبللرغللم االعلللالن أنلله يفضل »انتقاال 
سلللللملليللا« فللي فللنللزويللال، قلللال الرئيس 
االميركي إن »كل اخليارات« مطروحة 
على الطاولة بخصوص هذا البلد الذي 
يشهد أزمللة اقتصادية دفعت بأكثر من 
2،3 مليون شخص الى النزوح بحسب 

االمم املتحدة.
ويللرفللض ملللادورو حتمل مسؤولية 

نقص امللللواد الغذائية، التي أدت الى 
خسارة االقتصاد 30 مليار دوالر بحسب 

كراكاس.
ودخلللللت فللنللزويللال االثللنللني أسبوعا 
صعبا مع تأكيد غللوايللدو ان املساعدة 
االنسانية االميركية ستنقل السبت الى 
البالد مهما كل االمر رغم رفض مادورو 

القاطع ذلك.
من جهته أعلن مللادورو مساء االثنني 
أّن روسيا أرسلت إلللى بللالده 300 طّن 
من املساعدات اإلنسانية، مجّددا رفضه 

الللسللمللاح بللدخللول مللسللاعللدات وأدويلللة 
أرسلتها الللواليللات املللّتللحللدة وتعتزم 

املعارضة إدخالها بالقّوة.
وقال مادورو في بيان بّثه التلفزيون » 
األربعاء ستصل 300 طّن من املساعدات 
اإلنسانية من روسيا«، مشيرا إلى أّن هذه 

املساعدات هي »أدوية باهظة الثمن«.
وجلللّدد الرئيس االشللتللراكللي وصفه 
املللسللاعللدات األملليللركلليللة املللكللّدسللة في 
كولومبيا على احللللدود مللع فنزويال 
بانتظار السماح لها بالدخول بأنها 

»استعراض سياسي« و«فّخ مخادع«.
وأّكللللد مللللادورو أّن الللبللضللائللع التي 
تستوردها بالده »دفعنا ثمنها بكرامة« 
وهي تأتي من روسيا والصني وتركيا 
ودول أخللرى، إضافة إلى مساعدات من 
األمم املتحدة. وقال »لدينا مساعدة فنية 

من كل وكاالت األمم املتحدة«.
وأّكللد الرئيس الفنزويلي أّنلله سيتّم 
اإلعلللالن فللي غللضللون أيلللام عللن وصللول 
أدويللة أو مللواد أّوللليللة إلنتاج األدويللة، 
مشيرا إلى أّن هذه املساعدات مصدرها 
دول عدة وستصل إلى بالده »من خالل 

األمم املتحدة«.
وتتكّدس مواد غذائية وأدوية أرسلتها 
الواليات املتحدة تلبية لنداء غوايدو في 
كولومبيا منذ السابع من فبراير، لكّن 
حاويات وضعتها سلطات كراكاس على 

اجلسر احلدودي حتول دون ادخالها.
ومع اقتراب استحقاق السبت، دعا 
غوايدو الذي يترأس البرملان املعارض، 
اجليش إلى عدم عرقلة دخول املساعدات.
ومسألة دخول املساعدات حساسة في 
البالد التي تشهد أسوأ أزمة اقتصادية 

في تاريخها املعاصر.

احتجاجات فنزويال

موفد كوري شمالي
إلى هانوي للتحضير 

لقمة ترامب-كيم
وصل موفد كوري شمالي خاص إلى بكني الثالثاء قبيل 
توجهه إلى فيتنام للقاء نظيره األميركي للتحضير لقمة 
ثانية بني الرئيس دونالد ترامب والزعيم كيم جونغ أون، 

وفقا لوكالة يونهاب الكورية اجلنوبية.
ووصللل املوفد كيم هيوك شول إلى العاصمة الصينية 
حوالى الساعة 10 صباحا )02،00( ومن املتوقع أن يتوجه 

إلى هانوي على منت طائرة.
وتأتي زيارته بعد ثالثة أيام على وصول كيم شانغ سون 
كبير مساعدي الزعيم الكوري الشمالي إلى هانوي ملناقشة 
الترتيبات والقضايا األمنية مع الفريق األميركي للقمة 

املرتقبة في 27 و28 فبراير احلالي.
وأجرى كيم هيو شول ونظيره األميركي ستيفن بيغون 
ثالثة أيللام من احملللادثللات في بيونغ يانغ في وقللت سابق 
هذا الشهر، استكشفا خاللها مواقف اجلانبني بشأن نزع 

األسلحة النووية قبيل القمة.
وقللال بيغون إن احملادثات كانت مثمرة ولكن مطلوب 
املللزيللد مللن احلللللوار. وقلللال بيغون »هللنللاك عمل شللاق مع 
جمهورية كوريا الشعبية الدميوقراطية ال يللزال يتوجب 
القيام بلله« مضيفا بأنه »واثللق من أنلله إذا بقي الطرفان 

ملتزمني ميكننا حتقيق تقدم حقيقي«.
وقالت وزارة اخلارجية األميركية إن احملادثات خالل 
زيارة بيغون متحورت حول »التزامات )ترامب وكيم جونغ 
أون( بشأن النزع التام لألسلحة النووية وتطوير العالقات 
األميركية الكورية الشمالية وإرسللاء سالم دائللم في شبه 

اجلزيرة الكورية«.
وقد تكون احملادثات شملت إعالن نهاية للحرب الكورية 
التي استمرت بني 1950 و1953 بعد تصريحات لبيغون 
الشهر املللاضللي أكللد فيها أن تللرامللب »مستعد إلنللهللاء هذه 

احلرب«.
ومن املتوقع أن يغادر املوفد األميركي قريبا واشنطن 
متوجها إلللى هانوي الستئناف احملللادثللات مع كيم هيوك 

شول.
ويؤك محللون ضرورة أن تفضي القمة الثانية إلى نتيجة 
ملموسة بشأن أسلحة بيونغ يانغ النووية وإال فستعتبر 

مجرد عرض من »تلفزيون الواقع«.


