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في محافـظة خوزسـتان (جنوب
غرب) وفق مـا قال روحاني في
كـــلــمـــة نـــقـــلـــهــا الـــتـــلـــفـــزيــون
اإليــراني.وقـــال روحـــاني "هــذه
هــديــة صــغــيــرة من احلــكــومــة
تـد احلقل للـشعب اإليـراني".و
مـتـر اجلــديـد الــبـالغ عــمـقه 80 
سافـة نحو 200 كلم من حدود
محـافظـة خوزسـتان مع الـعراق

إلى مدينة اميدية.
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وسيضـيف احلقل اجلـديد نحو
ــــئـــة لـالحـــتــــيــــاطـــات 34 في ا
ــثــبــتــة لــلــدولــة الــعــضــو في ا
ـصـدرة لـلـنـفط مـنـظـمـة الـدول ا
(اوبك) التي تـقدرها اجملـموعة
الــنــفــطــيــة الــعــمالقــة "بـريــتش

{ طـــهـــران (أ ف ب) - خـــفض
وزيــر الــنــفط اإليــراني بــيــجـان
دار زنـقنه اإلثـن الـتقـديرات
حـول حـقل النـفط اجلـديـد الذي
أعــلن الــرئــيس حـسـن روحـاني
األحد اكـتشـافه مشـيرا إلى أنه
لـن يـــضـــيـف إلى االحـــتــــيـــاطي
ـثـبت سوى الـنـفـطي االيـراني ا

22 مليار برميل.
وأعـلن الـرئـيس اإليرانـي حسن
روحــاني امس األحــد اكـتــشـاف
حــقل نـــفــطي فـي جــنــوب غــرب
الـبالد بــاحـتــيـاطي يــقـدّر ب53
مليار برمـيل من النفط ما يزيد
ثبتـة حتى اليوم االحتيـاطات ا
ـقــدار الـثـلث.وتــبـلغ مــسـاحـة
احلــقل 2400 كــلـم مــربع ويــقع

بتـروليـوم" بنـحو 155,6 ملـيار
برمـيل من الـنفط اخلـام.وإيران
ــــؤســـــســـــة ألوبك مـن الـــــدول ا
وتمـلك رابع أكبر احـتياطي من
الـــنــفط وثـــاني احـــتــيـــاطي من
الغـاز في الـعالم.وتـواجه ايران
صـعـوبـات في بـيع نفـطـهـا مـنذ
تـحدة من انـسحـاب الواليـات ا
ـــبـــرم في االتــــفـــاق الـــنــــووي ا
2015 واعادة فـرضهـا عقـوبات
عـــلى طــهـــران.وتــســـعى الــدول
ــوقـعــة عـلى االتــفـاق األخـرى ا
(بـريــطـانـيــا والـصـ وفــرنـسـا
ــــانـــيــــا وروســــيـــا) إلنــــقـــاذ وأ
االتــــــــفـــــــاق مـن خـالل جتــــــــنب
الــعــقــوبــات األمــيــركــيـة ولــكن

جهودها لم تثمر حتى اآلن.
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بـإعـتـمــاد نـظـام انـتـخـاب االغــلـبـيـة الـفــردي يـغـنـيـنـا عـن وجـود مـفـوضـيـة
االنتـخابـات او منـازعـات ويقـضي على احملـاصـصة ويـوصل من يسـتحق

اني فقط. قعد البر ا
ـلـكي هـذا الـنـظـام االنـتـخــابي أعـتـمـدنـاه الـسـنـوات االخــيـرة من الـعـهـد ا
ان صـاحب أعلى وتعـتمـده أمريـكا وبـريطـانيـا حالـيـاً فمن يـصل الى البـر
كن أصوات فقط بـصرف الـنظـر عن احلزب وال تـأثير لـلمـحاصـصة وال 
التزوير وهـو قبول صـاحب أعلى االصوات فـقط فمثالً بـغداد لهـا سبعون
ان وكان هنالك عشـرة االف حصلوا على اصوات مختلفة مقعداً في البر
 فهـنـا يـتم قـبـول من حـصل عـلى اعـلى االصوات الـى التـسـلـسل سـبـع
ومن واحد وسبـع بتـسلسل االصوات االعـلى فأقل لـيس لهم مقـعد فهو
ـاثل لــنـظــام الـقــبـول فـي الـكــلـيــات واجلـامــعـات فــمـثالً االف من نـظــام 
اخلـريجـ يـرغـبـون في الـقـبـول في كـلـيـة طب جـامـعـة بـغداد واخملـصص
ألستـيـعـاب الـكـلـية 400 طـالب مـثال فـيـتم قـبـول أصـحاب أعـلى 400 من
الـدرجـات والـذيـن أقل مـنـهم لــيس له مـجـال بــالـقـبـول فـال اعـتـراض عـلى
القبول وال مفوضية والطالب راضون ألن من  قبوله بأستحقاق درجاته
وليس أي مـعـيار كـاحلـزب او القـومـية او الـقاسـم االنتـخابـي أو سبـعة أو
ـائـة لـسانت لـيـغـو وال حـاجـة للـحـد االدنى الن هـذه غـير ذات تسـعـة من ا
اعـتـبـار أمـام عـدد االصـوات فـمـا كـان في قـبـول الـطالب يـطـبق في قـبـول
النواب وهي مـسأله بـسيطـة جتنبـنا التـزوير واخلـصومات وال نـحتاج الى
مفـوضيـة والنـتـائج تعـلن يوم االنـتخـابـات ولعن الـله السـاعة
الـسـودة الـتي جــاء بـهـا االخـضـر االبـراهــيـمي ومـوظـفـو
تحدة ومن يـسمون بخـبراء االنتخـابات معهم اال ا
ــطـبـقـة والـتـزويـر الـذين هـيـأوا االنـظــمـة الـسـقـيـمـة ا
والـرشـا واحملـاصـصـة عـلــمـاً يـكـفي مـوظـفي وزراة
التعلـيم العالي اخلاصـ بقبول الـطلبة في الـكليات

سوؤل ذلك.? فوضية فهل يسمع ا بال حاجة 
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قالوا :
انّ (جحا) كان يقول :

مـارسات السـرقة واالستـحواذ على ما اذا يتـهمني الـناس  ال أدري 
يُسرق منهم ?

صادفة..!! ولكنني اعترف بان ما يُسرق منهم موجود عندي با
واذا كان (حجا) يلجأ الى الصدفة عند ذِكرُ سرقاته  فانّ السلطوي
ـفـرطة الـيـوم ينـفـون بضـرس قـاطع مسـؤولـيتـهم عن اسـتخـدام الـقوة ا

ُسيّلة للدموع . والقنابل والغازات ا
والسؤال اآلن :

ـــتــحـــدة (بال ســـخــارت) ــثـــلــةُ االمـــ الــعـــام لال ا ـــاذا حـــذّرت 
ـا سـمّــته (مـنـاخ اخلـوف) الــذي أشـــاعـوه في أوسـاط الـسـلـطــويـ 

تظاهرين السلمي ? ا
ا أسمته بـ (حمام الدم) . اذا حذّرتهم ( منظمة العفو الدوليّة )  و

 وهل أُطلقت هذه األوصاف صدفة وجُزافا ?
ـتـظاهـرين يـسـتعـدون لـلـرجوع الى ولـيس ثـمـة من مؤشـرات عـلى أنَّ ا

بيوتهم  –كما أريد منهم - قبل ان يتحقق لهم ما يريدون .
ولـو لم يـكن الــسـلـطــويـون الـعــراقـيـون في مــواقـعـهم

احلاليّة هل كانوا يصدّقون باألخبار القائلة :
ان ال دخــــــــــل لـلـــــقــوات االمــنــيــة في ســقـوط

تظاهرين السلمي 319 شهيداً من ا
والــــــــقـوات االمــنـيــة ومـا يــقـارب اخلــمـــــــسـة

عشر الف جريح ?

بغداد
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ـا صـار يــشـبه الـقـاعـدة ان ـكـان  يـقـول الـعــارفـون من نـخب الـزمــان وا
الـثـورات يـقـودهـا ويـهـيئ لـهـا الــفالسـفـة واحلـكـمـاء ويـنـفـذهـا الـشـجـعـان
ـضــحــون .. فـيــمـا - لـالسف الـشــديـد - يــركــبـهــا ويـســيــطـر عــلـيــهـا وا
تـلونـون .. هذا له مـصداقه في الـواقع العـراقي احلديث اذ االنتـهازيـون ا
ــا شـاهــدنـا وتـعــارفـنـا نـعــيش احـداثه ويــومـيـاتـه بـكل جــزيـئـيــاتـهــا ولـطـا
وتـهامـسـنـا من كـثـير الـنـمـاذج الـسيـئـة الـتي كـانت تـلـبس لبـوس الـسـلـطة
وفـرعـنـتـهـا قـبل 2003 وبـعـدهـا مـبـاشــرة راحـوا هم واوالدهم واقـاربـهم
ة يتـقـمـصون الـوان الـسـلطـات والـقـوة اجلديـدة ويـنـزعون اقـنـعتـهم الـقـد
ويـعـلـنـون شـعـاراتـهم بـكل سـوء اخلــلق الـذي لـيس له بـديل وال شـبـيه في

عوالم التشبيه ..
ر الـسوداء وما تبـعها من عواهن من فضل الله بعـد االنتهاء مـن أيام بر
الطائـفيـة سيئـة الصـيت أصبحت مـدننـا العزيـزة في الكـاظمـية واالعظـمية
والكرادة وحي اجلامعة ... وغـيرها من مدن العـاصمة التي كانت في يوم
من االيـام مـحــاطـة بـاجلـدار الــعـازل حتت عـنــوان طـائـفي بــغـيض سـمـوه
وفرضـوه علـينا .. ذهـبت واهـلي الى حي اجلامـعة لـلتـبضع والـعشـاء بعد
أسـبـوع عـنـاء وقـد وجـدته عـامـرا زاخـرا امـنـا مـسـتـقرا تـتـطـور بـه احملال
ا يشرح الـنفس ونامل ان يتشح بلونه كل العراق ومدنه والبنى التحتية 
العزيزة من شمـاله االشم حتى جنوبه االغر .. فـيما كنت انتـظر التاكسي
تظاهرين مر بي شاب يحمل االعالم في سياراته فقلت انه ( من شبابنا ا
).. فقررت ان اصـعد واسـتمع منه .. فـما ان ركـبنا حـتى بدا يـتحدث عن
طالبة باحلقوق وضرورة التغيير.. في الوقت الذي تمنيت ان ينصر الله ا
ـتظـاهـرين ويـحـقق مـرادهم في الـعـز واالسـتـقـرار والسـالم وحتقـيق كل ا
ـتلـونون طـالب التي تـنـعكس بـاخليـر علـى الشـعب وان ال يلـتف عـليـها ا ا

ويسرقوها لصوص كل زمان ومكان ..
وقد سالت الـشاب عن سبب تـظاهره فـقال : ( يا أسـتاذ انا شـاب متزوج
ولدي طـفل وامي وابي نـعـيش بشـقـة مسـتـاجـرة باسـوأ حـال وابي قضى
عمره بـالدفاع عن الـعراق وخدم مـكلفـاً باجليش سـنوات طوال بال تـقاعد
وال سكن وال صـحة .. وتـخرجت في الـدراسة فـلم اجد عـمالً فاضـطررت
ان أكون اجيراً لدى مالك التكسي .. واعطيه نصف تعبي وعرق جبيني و
افيات رور والـنقابة وكل ا تبقي اصرفه عـلى ما يسمى قانون ا نصفي ا
سـميـات وعناوين حـكومـية او اهـليـة ) . فقلت له التي تـسرق العـراقيـ 
ـسـتـحقـ لـلـتـقـاعد ـاذج العـراقـيـ ا لك احلق وانت وابـوك من اشـرف 
ــرور الــذي هـو عــبـارة عن ذبح والـســكن والـعــيش الــكـر .. ثم قــانـون ا
ـستغـلة لقـوته وتعبه .. للسـائق بانواع الـشفرات احلـاقدة علـى الشعب وا
ــرور ان كـانت تـريــد وجه الـله فـعال ثم عـلى الـدولــة قـبل تـطــبـيق قـانـون ا
ناسبة لذلك عبر تبليط الشوارع واستيراد افضل فعليها تهيئة األرضية ا
هنة ال كروشهم أنواع السيارات واعداد رجـال وموظفي مرور يخدمـون ا
نحوا الـسواق تسهـيالت واجازات السوق ومصاحلهم الـشخصيـة وان 
العـامة لـلذين يـعـملـون سواقـاً ويعـيشـون من وراء مـهنـتهم حـصرا .. عـند
ذاك ابتسم وقبلني الشاب وقال .. الله كر أستاذ لن ارجع حتى يتحقق

ما قلت .. ال دون ذلك ) .
ضحكت كثيرا حينما شـاهدت عمارة شاهقة ما زالت بطور
ـعيـة صديـقي الذي البـناء في عـز التـظاهـرات وكنت 
ســالــته مــازحــا ..هـل تــعــتــقــد ان هــذه الــــــبــنــايــة
الــعـمـالقــة الـتـي سـتــولــد مــوال ضــخــمــا .. يــكـون
ثال صاحبها ســـــائقا او موظفا او صحفيا او 
او بـقــاال . فـضــحك قـائال : (اكــيـد انه عــتـوي من

عتاوي السلطة في كل زمان ومكان ) .. 
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{  البـــــــــــاز (أ ف ب) - أعــــــــــلـن
الرئيس البوليفي إيفو موراليس
األحد استـقالته من منـصبه بعد
مـوجـة احـتـجـاجـات شـديـدة على
إعــادة انـتــخــابه مـســتــمـرّة مــنـذ
ثالثــة أســابــيع.وقــال مــورالــيس
(سـتّــون عـامًـا) عــبـر الـتــلـفـزيـون

"أستقيل من منصبي كرئيس".
بـــدوره اعــتــبـــر نــائب الـــرئــيس
ألــفــارو غــارســيــا لــيــنــيــرا الـذي
اســتـقــال أيــضًــا من مــنــصـبه أنّ
ــــعـــارض "االنــــقالب وقـع".أمّــــا ا
كــارلـــوس مـــيـــســا الـــذي خـــســر
الــدورة األولى من االنـــتــخــابــات
الـرئـاسـيّـة الـسـابـقـة فـعـلّق عـلى
اسـتـقــالـة الـرئـيس بــالـقـول "لـقـد
أعـــطـــيــنـــا درســـاً لـــلـــعــالـم. غــدًا
ســــتــــكــــون بــــولــــيــــفــــيــــا بــــلـــدًا
جـديـدًا".وغصّت سـاحـة موريـلـلو
ـــقـــابـــلـــة لـــلـــقـــصـــر في البـــاز ا
ـئــات الـبــولــيـفــيـ الــرئـاسـي 
الـذين أتـوا لالحـتـفـال بـاسـتـقـالة

موراليس.
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وعـلى بُــعـد خـطــواتٍ قـلــيـلـة في
إحــدى زوايــا سـاحــة مــوريــلــلـو
كـانت وحـدة من الـشـرطـة أعـلـنت
تــمــرّدهــا ضــدّ الــرئــيس حتــتــفل
ــتـظـاهــرين إثـر إعالنه بــجـانب ا
االســـتــقــالــة.ويــحـــكم مــورالــيس
بـولـيـفيـا مـنـذ الـعام 2006 وكان
اجلــيش والــشــرطــة طــالــبــاه في
وقتٍ ســـابق بــالـــتــنـــحّي.وطــالب
قـائـد اجليش الـبـوليـفي اجلـنرال
وليـامز كـاليـمان األحـد موراليس
بــــاالســـتـــقـــالـــة "مـن أجل صـــالح
بـولـيــفـيـا".وصـرّح قــائـد اجلـيش
للـصحافيّـ "بعد حتـليل الوضع
ـــتـــوتّــر نـــطـــلب من الـــداخـــلي ا
الــــرئـــيس الـــتـــخـــلّـي عن واليـــته
الـرئـاسـيّـة بهـدف إتـاحـة احلـفاظ
على السالم واالستقرار من أجل

صالح بوليفيا".
ـعـارضة وكـان الـعديـد من قـادة ا
البـوليـفيّة دعـوا أيضًـا موراليس
األحد إلى االسـتقـالة رغم إعالنه
أنّه سيُجري انتخابات جديدة لم

يُحدد لها موعدًا.

وقال ميسا في تـصريحات سابقة
"نـرى أنّ عـلى الـرئـيس مـورالـيس
اتّخـاذ هذا القـرار. إذا كان يـتمتّع
بــحـــدّ أدنى من الــوطـــنــيّــة عــلــيه

االنسحاب".
وأضــاف أنّ رئـيـس الـدولــة "لـيس
فـي وضـع" يـــــــــؤهّــــــــــلـه إجـــــــــراء
انــتــخــابــات جــديـدة أو الــتــرشّح
ـعـارض .بـدوره اعــتـبــر ا مـجــدّداً
األبرز لويس فـرناندو كـاماشو أنّ
"مــــورالــــيـس انــــتــــهك الــــنــــظــــام
الــدسـتـوري وعـلـيه أن يـسـتـقـيل"
داعيـاً إلى تشكـيل "جلنة حـكوميّة
انــتـــقــالــيّــة" تُــكَــلّف "الــدعــوة إلى
انــتــخــابـات جــديــدة خالل مــهــلـة

أقصاها ستّون يومًا".
ـواقـف بـعـدمــا أعـلن وأتـت هـذه ا
مــــورالــــيـس في وقـتٍ ســــابق أنّه
سـيُـجــري انـتـخـابــات جـديـدة في
ضوء الـتوتّر الـشديد الـذي يسود
الـــــبالد. وهـــــو كـــــان رفـض هــــذا

اخليار في ما مضى.
وقــبل وقت من إعالن اســتـقــالـته
كــان مـورالــيس قــال في مــداخــلـة
مــتـلــفـزة ســابـقــة "قـرّرتُ اخــتـيـار
أعضاء جدد لـلمحكمـة االنتخابيّة
الـعـلـيـا" مـعـلـنـاً أنّه سـيـدعو "إلى
انـتـخـابـات جـديــدة تُـتـيح لـشـعب
بـوليـفيـا انتـخاب سـلطـات جديدة
".وأضــاف الــرئـيس ـوقــراطــيّـاً د
"بـعدمـا اتّخـذتُ هـذا القـرار أدعو
إلى خـفض الـتوتّـر. عـلى اجلـميع
أن يُـعـيدوا الـسّالم إلى بـوليـفـيا".
لــكنّ مــورالــيس لـم يُــحــدّد مــوعـد
هذه االنتخابات أو يوضح ما إذا
كــان ســيــتـــرشّح لــهــا.قــبــيل ذلك
طـلـبت مـنـظّــمـة الـدول األمـيـركـيّـة
إلـــغـــاء نـــتـــيـــجـــة االنـــتـــخـــابــات
الـــرئـــاســـيّـــة الـــتي جـــرت في 20
تـشــرين األوّل/أكـتـوبـر في ضـوء
الـتجـاوزات الـتي شابـتـها داعـيةً
إلى إجـراء انتـخابـات جديـدة يتمّ
توفير الـضمانات حلـسن إتمامها
"وبـــيــــنــــهـــا فـي الـــدرجــــة األولى
تـشـكيل هـيئـة انـتخـابـيّة جـديدة"
فـي إشــــــــارة الـى احملــــــــكــــــــمــــــــة

االنتخابية العليا.
وأدّت انـــــتـــــخـــــابــــــات تـــــشـــــرين

األوّل/أكتـوبر الى إعـادة انتـخاب
مــورالـــيس لــواليــة رابـــعــة حــتّى
2025 رغم أنّ البوليفي رفضوا
هذا اخليار في استفتاء جرى في
شـبـاط/فـبـراير 2016. وسبق أن
ــدني طـــالــبـت جلــان اجملـــتــمـع ا
بعدم ترشّح موراليس وال ميسا
النـــتــخــابــات جــديــدة.وتــصــاعــد
الـــتــوتّـــر في األيّــام األخـــيــرة مع
تسجيل حركات تمرّد في صفوف
الــشــرطــة واحــتالل مــتــظــاهــرين

مقارّ وسائل إعالم رسميّة.
وكـــان مـــورالـــيـس وجّه الـــســـبت
ـعارضة دعوة الى احلـوار لكنّ ا
رفـضـتـهـا فيـمـا أعـربت كـوبا عن
ـغـامرة دعـمـهـا له "في مـواجهـة ا
االنـقالبــيّـة لإلمـبــريـالـيّــة". وبـعـد
اسـتـقـالـة مـورالـيس نـدّدت كـوبـا
األحــــد "بــــشــــدّة" بـ"االنــــقالب في

بوليفيا".
وأدان الــــرئــــيـس الــــفــــنــــزويــــلي
نـيـكـوالس مـادورو "بـشـكل قـاطع"
األحد "االنقالب" في بوليفيا بعد
اســتــقــالــة مــورالــيس.من جــهــته
وصـف الـــرئـــيس األرجـــنـــتـــيـــني
ـنـتخب ألـبـرتو فـرنـانديـز األحد ا
الــوضع الـذي أدى إلـى اسـتــقـالـة
مــورالـيس بــانه "انــقالب". وكـتب
عــلى تــويــتــر أن انــهــيــار الـعــمل
ـؤســسـاتي "فـي بـولـيــفـيــا غـيـر ا
مــقــبــول" مــضـيــفــا أنه "يــجب أن
يختار الشعب البوليفي في أقرب
كن عـبر انـتخـابات حرّة وقت 

قبلة". حكومته ا
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ـكــسـيك األحــد تـقـد وعــرضت ا
ورالـيس بـعد اسـتقـالته الـلجـوء 
مـن مــــــنـــــصــــــبـه. وكـــــتـب وزيـــــر
ـكسـيـكـي مـارسـيـلو اخلـارجـيـة ا
ـكـسيك إيـبـرار عـلى تويـتـر إنّ "ا
وفقًـا لتقـليـد (منح) اللـجوء وعدم
الــــتـــدخّـل قـــد اســــتــــقـــبــــلت 20
شخصيّةً من السُلطت التنفيذية
والتشريعيـة في بوليفيا في مقرّ
ـكـسـيكي) في اإلقـامـة الرسـمي (ا
البــــاز وإذا مــــا قــــرّر (الــــرئــــيس
) ذلك فسـنعرض البـوليفي أيـضاً
كــــذلـك الــــلـــــجــــوء عـــــلى إيـــــفــــو

مــــذكـــرة تــــوقـــيـف كـــهــــذه بـــحق
مـــورالـــيس. وقـــال لـــتـــلـــفـــزيـــون
يـــونــــيـــتــــيل احملـــلـي إنّ قـــضـــاة
احملـكـمـة االنـتـخـابـيـة الـعـلـيـا هم

ستهدفون فقط بهذا االجراء. ا
غير أنّ لويس فرنـاندو كاماتشو
ـعارضـ الرئـيسـي وهـو أحد ا
ـــــــورالــــــيس والــــــذي أدّى دورا
اســاســيــا فـي احلــراك الــذي دفع
الـــرئـــيس الـى االســتـــقـــالـــة اكّــد
وجـــود مــــذكــــرة تـــوقــــيف بــــحق
مـورالــيس.وكـتب كـامـاتـشـو عـلى
تـويـتـر "لـقـد تـأكـد ذلك! هـنـاك أمر
اعــتـقــال بــحق إيــفــو مــورالـيس.
الـشـرطـة والعـسـكـريون يـبـحـثون
عـــنه فـي شـــابـــاريه". وشـــابـــاريه
مـنــطـقـة في كــوشـابـامــبـا بـوَسط
بــولـــيــفــيـــا.وأضــاف كــامـــاتــشــو
"الــعــســكــريــون أخــذوا الــطــائـرة
الـــرئـــاســيـــة وهـــو (مـــورالــيس)
مـــخـــتـــبـئ في شـــابـــاريه. ســـوف
يـــحـــضـــرونـه! الـــعـــدالـــة!".وقـــدّم
مــورالـيس األحــد اســتــقـالــته من
مـنـصــبه قـائالً عـبـر الــتـلـفـزيـون

"أستقيل من منصبي كرئيس".
بـــدوره اعــتـــبــر نـــائب الـــرئــيس
ألــفــارو غــارســيــا لــيــنــيــرا الــذي
اســتــقــال أيــضًـا مـن مــنـصــبه أنّ
ــــــعـــــارض ".أمّـــــا ا ّ "االنـــــقـالب 
كـــارلــوس مـــيـــســـا الـــذي خـــســر
الــدورة األولى مـن االنــتـــخــابــات
الـرئـاسـيّـة الـســابـقـة فـعـلّق عـلى
اسـتــقـالـة الـرئــيس بـالــقـول "لـقـد
أعطينا درساً للعالم. غدًا ستكون

بوليفيا بلدًا جديدًا".
وغـــصّت ســـاحــة مـــوريـــلـــلــو في
ـقـابلـة لـلقـصـر الـرئاسي البـاز ا
ـئــات الـبـولــيـفـيــ الـذين أتـوا
األحـــد لالحـــتـــفــال بـــاســـتـــقـــالــة
مــورالــيس.وعــلى بُــعــد خــطـواتٍ
قــلـيــلــة في إحـدى زوايــا ســاحـة
مــــوريـــــلــــلــــو كــــانـت وحــــدة من
الــشـــرطــة أعــلــنت تــمــرّدهــا ضــدّ
الـــــرئـــــيس حتـــــتـــــفـل بـــــجـــــانب
ــــــتـــــــظــــــاهـــــــريـن إثــــــر إعـالنه ا
االســـتـــقـــالـــة.وحــــكم مـــورالـــيس
بـولـيـفـيـا مـنـذ الـعام 2006 وكان
اجلــيش والـــشــرطــة طــالــبــاه في

وقتٍ سابق بالتنحّي.

وقت ســابق أيّ تـــدخّل عــســكــري
تمرّدين. ضدّ ا

وقـالت الـسـفـيـرة الـفـنزويـلـيّـة في
بوليفيا كـريسبيلي غونزاليس إنّ
مقرّ السـفارة الفنـزويليّة في الباز
قد استـولى عليه األحد مـحتجّون
مـلـثّـمـون إثـر اســتـقـالـة الـرئـيس
البـوليـفي إيفـو مورالـيس حليف
كــاراكـاس من مــنـصــبه.وأضـافت
الـدبلـوماسـيّـة الفـنزويـليّـة لوكـالة
األنباء الرسميّة "إيه بي آي" "لقد
اســتـــولى أشـــخـــاص مــقَـــنّـــعــون
(بحوزتهم) ديناميت ودروع على
السفارة الـفنزويليّـة في بوليفيا".
وتـــابـــعت "نـــحن بـــخــيـــر وأمــان
لـكــنّـهم يــريـدون ارتــكـاب مــجـزرة
بـحــقّـنــا. سـاعــدنـا في اإلبالغ عن
هـذه الـوحـشـيّـة".وفي وقت سـابق
األحــد أدان الـرئـيس الــفـنـزويـلي
نــــيــــكــــوالس مــــادورو "في شــــكل
قاطع" "االنقالب" في بوليفيا بعد

استقالة موراليس.
وكـتب مـادورو عـلى تـويـتـر "ندين
في شكل قـاطع االنقالب على األخ
الــرئـيس إيـفـو مـورالـيس" داعـيـاً
إلى "الـتـعبـئة لـلمـطـالبـة باحلـفاظ
عــلى حــيــاة الــشــعــوب األصــلــيّـة

البوليفيّة ضحيّة العنصرية".
وحــكم مـورالــيس بـولــيـفــيـا مــنـذ
الــــــعـــــام 2006 وكـــــان اجلــــــيش
والـشـرطة طـالـبـاه في وقتٍ سابق

بالتنحّي.
…d c  —Ëb

وأعلن الرئـيس البولـيفيّ السابق
إيـفو مـورالـيس الذي اسـتـقال من
الـرئاسـة األحد إثـر ثالثة أسـابيع
من االحتجاجـات ضدّه أنّ مذكّرة
توقـيف "غيـر قانـونيّـة" قد صدرت
بـحــقّه.وكــتب مـورالــيس (ســتّـون
عـامًـا) عـلى تـويــتـر "أُعـلن لـلـعـالم
ولــلــشــعب الــبــولـيــفي أنّ ضــابط
شــــرطـــة قــــال عـــلـــنــــاً إنّه تــــلـــقّى
تعـليماتٍ بـتنفـيذ أمر اعتـقال غير
قــانــونيّ صـــدر بــحــقّي".وأضــاف
"بـــالـــطـــريـــقـــة ذاتـــهــا هـــاجـــمت
مـــجـــمــوعـــات عـــنــيـــفـــة مـــنــزلي.
االنــــقـالبــــيّـــــون يُــــدمّــــرون دولــــة
الــقــانــون".ونــفى قــائــد الــشــرطــة
ـيـر يوري كـالـديـرون وجود فالد
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مــورالـيس".وفي وقتٍ الحـق هـنّـأ
ــكـــســـيـــكي انـــدريس الــرئـــيـس ا
مـانــويل لـوبــيـز اوبــرادور رئـيس
بـولـيــفـيـا بـقـراره االســتـقـالـة من
أجـل تــــــــهــــــــدئــــــــة الــــــــوضـع في
بوليفيا.من جهتها دعت احلكومة
الــكــولــومـــبــيــة األحـــد إلى "عــقــد
اجـتـمـاع عـاجل" لـلـمـجلـس الدائم
ــنــظــمـة الــدول األمــيــركـيــة بــعـد
اســتــقــالــة الــرئــيس الــبــولــيــفي.
وصـــــرحـت وزارة اخلـــــارجــــــيـــــة
الكولومبية في بيان أن كولومبيا
تريد خالل هـذا االجتمـاع "البحث
ــؤســسـاتي عن حـلــول لــلـوضع ا

عقد" في بوليفيا. ا
ودعا البابـا فرنسيس البـوليفيّ
إلى أن ينـتظروا "بـهدوء" العـمليّة
"الــــــقــــــائــــــمــــــة" إلعــــــادة إجـــــراء
ـواقف االنــتــخـابــات.وسط هــذه ا
ــيــر يــوري كــالــديـرون قــال فالد
الــقـائـد فـي الـشـرطــة الـبــولـيــفـيـة
االحـــد إنـه  اعــتـــقـــال رئـــيـــســة
احملـكـمـة االنـتـخـابـيـة الـبـولـيـفـية
دعي العام الذي بأمر من مكـتب ا
يـحـقق في مـخـالـفـات ارتـكـبت في
االنـــتــخـــابــات.وأســـفــرت مـــوجــة
االحـــتــجــاجــات الــتـي تــشــهــدهــا
الـــبالد مـــنـــذ ثالثـــة أســابـــيع عن
ثالثة قـتلى ومـئتي جـريح.واحتلّ
وراليس متـظاهـرون منـاهضـون 
الـسّـبت في البـاز مـقـرّي وسـيـلتَي
إعـالم رســــمـــــيّــــتـــــ وأجــــبــــروا
غادرة.وسرعان موظّفيهمـا على ا
مـــا نـــدّد مـــورالـــيس بـــذلك عـــبـــر
تـــويــتـــر قـــائالً "يـــقـــولــون إنّـــهم
ـوقـراطيّـة لكنّ يـدافعـون عن الد

سلوكهم ديكتاتوري".
واجلــمـعـة تــمـرّدت ثالث وحـدات
من الشرطة في مديـنة كوشابامبا
(وسـط) ثمّ في مــديـنــتي ســوكـري
(جـنــوب) وســانـتــا كــروز.واتّـسع
الـتمـرّد ليل اجلـمعـة السبـت نحو
مــنــاطق أخـــرى بــحــسب اإلعالم
احملــلّي.وعــلّق مــورالــيس مــســاء
ـوقـراطـيّــتـنـا في اجلـمـعــة أنّ "د
خـطر بـسبب االنـقالب الذي تـقوم
به مجـموعات عـنيـفة على الـنظام
الــدسـتـوري".من جـهـته اسـتـبـعـد
وزير الـدفاع خـافييـر زافالـيتا في »ÃU−²Š∫ محتجون يضرمون النار في العاصمة البوليفية
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{ مـوسـكـو - قـال الـرئـيس الـسـوري
بـشـار األسـد إن انـتـخـابـات الـرئـاسـة
في الـــبالد فـي عــام 2021 ســـتـــكــون
مــفـــتــوحـــة أمــام أي شـــخص يـــريــد
الــتـرشح وإنــهــا سـتــشـهــد مـشــاركـة
.أدلى األسـد ـتـنــافـسـ الـعـديــد من ا
بـالتصـريحـات في مقـابلة بـثتـها يوم
االثـنــ قـنـاة (آر.تي) الــتـلـفــزيـونـيـة

التي تمولها الدولة في روسيا. 
كـان األسـد قـد واجه منـافـسـ اثـن
في انـتخـابـات عام 2014 الـتي حقق
فـيـهـا فـوزا سـاحـقـا والـتي وصـفـهـا

منافساه بأنها مسرحية.
ـاضـيـة ـرة ا وقـال األسـد ”كـنــا في ا
ــرة بـالـطــبع سـيـكـون ثالثـة وهـذه ا
لـــديـــنـــا كل مـن يـــريـــدون الـــتـــرشح.
“. رشح سيكون هناك العديد من ا
وقــــالـت وزارة الــــدفــــاع الــــتــــركــــيـــة
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تـقع عـلى بعـد عـشرة كـيـلومـترات من
احلـــدود. وقـــال مـــوظـــفـــو إغـــاثــة إن
شاحنة صغيرة انفجرت خارج مخبز
هناك.وبـدأ اجلنود األتراك ومـقاتلون
ـــعــارضـــة الـــســوريـــة الـــتــوغل من ا
ــنــطـــقــة احلــدوديــة من لــتــطـــهــيــر ا
وحدات حماية الشـعب التي تصنفها
أنــقـــرة مــنــظــمـــة إرهــابــيـــة بــســـبب
صـالتــــــهــــــا مـع حــــــزب الــــــعــــــمــــــال
الكردســـــــتـاني الذي يشن تمردا في

جنوب شرق تركيا.
وقــوبل الــهـجــوم بـانــتــقـادات دولــيـة
بسبب اخملاوف من أن يقوض جهود
مــنع تــنــظــيم الــدولــة اإلسالمــيــة من
الــــظــــهــــور من جــــديــــد في ســــوريـــا
والـتـسـبب في أزمـة إنسـانـيـة جـديدة
ــســتــمــرة مــنــذ ثــمــاني في احلــرب ا
ســنـــوات في الــبالد.وكـــانت وحــدات

الـرئيـسي لـواشنـطن في قـتـال تنـظيم
الدولة اإلسالمية في سوريا.

وتـعـرض الــرئـيس األمـريــكي دونـالـد
تــرامب النــتـــقــادات في الــداخل بــعــد
إعالنه ســـحب قــواته والـــذي اعــتــبــر
ــثـــابـــة إعــطـــاء الـــضــوء األخـــضــر

للتوغل التركي.
وقال أردوغـان إن موسـكو وواشـنطن
ـوجب لم تـفـيــا بـالـتـزامــاتـــــــــهـمـا 
ـاضـــــــي اتـفــاقـات أبـرمـت الـشـهــر ا
بـشـأن انـســــــــحــاب وحـدات حـمـايـة
نطقة احلدودية وقال إن الشعب من ا
تركيـا قد تســــــــتـأنف الهجوم إذا لم
يـتم االلـتــزام بـاالتـــــــفــاقـات.وحتـدث
أردوغــــــان مع الــــــرئــــــيس الــــــروسي
ــــــــيـر بـوتـ هــــــــاتـفـيـا يـوم فـالد
ــقــرر ان يــجــتــمع مع الــســبت ومـن ا

ترامب في واشنطن يوم األربعاء.

حماية الـشعب العنـصر الرئيسي في
ـقـراطـيـة احلـليف قـوات سـوريـا الـد

ومــســعـفــون مــحــلــيــون إن ثــمــانــيـة
أشخاص قتلوا عنـدما انفجرت قنبلة
يـوم األحد في مـنطقـة تسـيطـر علـيها
الــقـوات الــتـركــيـة وفــصـائل ســوريـة
معـارضـة مـتـحـالفـة مـعـهـا في شـمال

شرق سوريا.
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وأنـحت الـوزارة بالـلـوم في الـتفـجـير
عـلى وحدات حـمايـة الشـعب الكـردية
وقالت إنه وقع جنوب شرقي بلدة تل
أبيض التي سيطرت عليها تركيا في
هجوم عسكري بدأ قبل شهر.وأوقفت
تركيا تقدمها العسكري عندما أبرمت
ـــتـــحـــدة اتـــفــــاقـــات مع الـــواليــــات ا
وروسيـا تدعـو إلى انسـحاب وحدات
سـافة 30 كيـلومـترا حـمايـة الشـعب 
من احلدود السورية مـع تركيا.وبلدة
بشار االسدسلوك التي شهدت انفجار يوم االحد
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