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لتنظيم انتخابات رئاسية وتيسير وصول املساعدات اإلنسانية

واشنطن وموسكو تطرحان مشروعي قرارين متعارضني بشأن فنزويال
ط��رح��ت واش��ن��ط��ن ف��ي مجلس األم��ن
ال��دول��ي م��ش��روع ق���رار ي��دع��و لتنظيم
انتخابات رئاسية في فنزويال وتيسير
وص����ول امل���س���اع���دات اإلن��س��ان��ي��ة إل��ى
محتاجيها ف��ي البلد ال��غ��ارق ف��ي أزم��ة
إنسانية وسياسية ،لكنّ موسكو الرافضة
النص قدّمت مقترحا بديال.
ّ
لهذا
وينص مشروع القرار األميركي على
ّ
أنّ مجلس األم��ن يبدي «تأييده الكامل
للجمعية الوطنية باعتبارها املؤسسة
ال��وح��ي��دة امل��ن��ت��خ��ب��ة دمي��وق��راط��ي��ا في
فنزويال».
كما يبدي املجلس ،وفق النص األميركي،
«قلقه العميق إزاء العنف واإلف���راط في
اس��ت��خ��دام ال��ق��وة م��ن ج��ان��ب ق���وات األم��ن
الفنزويلية ضد املتظاهرين السلميني غير
املسلحني».
ويدعو املجلس ،بحسب املصدر نفسه،
إل��ى «ال��ش��روع ف��ورا في عملية سياسيّة
تؤدّي إلى انتخابات رئاسيّة حرّة ونزيهة
وذات مصداقية ،م��ع مراقبة انتخابية
دوليّة ،وفقا لدستور فنزويال».
كما يطلب املجلس من األمني العام لألمم
املتحدة أنطونيو غوتيريش ،بحسب النص
األميركي« ،استخدام مساعيه احلميدة
للمساعدة ف��ي ضمان إج���راء انتخابات
رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية».
وينص املقترح األميركي كذلك على
«ض���رورة احليلولة دون زي��ادة تدهور
احلالة اإلنسانية في فنزويال وتيسير
ال��وص��ول إل��ى جميع احملتاجني وتقدمي
املساعدة لهم في كامل أراضي فنزويال».
ولكنّ واشنطن لم تعلن حتى الساعة
متى ستطلب إحالة مشروع ال��ق��رار هذا
إلى التصويت ،وهي تواصل مشاوراتها
بشأنه مع بقية أعضاء املجلس ،بحسب ما
أفاد مصدر دبلوماسي.
وبحسب مصدر دبلوماسي آخ��ر فإنّ
روس��ي��ا ،ال��داع��م��ة للرئيس نيكوالس
م���ادورو ،ل��ن تتوانى ع��ن استخدام حق
النقض «الفيتو» ملنع ص��دور أي ق��رار

يطعن بشرعيته ويدعو لتنظيم انتخابات
رئاسية في فنزويال.
وق��ال��ت م��ص��ادر دبلوماسية عديدة
«نصا بديال»
ّ
إنّ موسكو قدّمت اجلمعة
ملشروع القرار األميركي.
وينص مشروع القرار الروسي الذي
اطّ لعت فرانس برس عليه السبت على أن
مجلس األمن يبدي «قلقه» إزاء «التهديدات
ب��اس��ت��خ��دام ال��ق��وة ض��د س�لام��ة أراض���ي
فنزويال واستقاللها السياسي» ،ويندّد
أيضا ب��ـ»م��ح��اوالت ال��ت��دخّ ��ل ف��ي مسائل
تتعلق أساسا بالشؤون الداخلية» لهذا
البلد.
ويدعو النص الروسي إلى «حل الوضع
الراهن عبر وسائل سلمية» ويؤكّ د دعم
مجلس األمن «لكل املبادرات الرامية إلى
إيجاد ح ّل سياسي بني الفنزويليني مبا في
ذلك آلية مونتيفيديو» على أساس حوار
وطني.
وك���ان���ت م��ج��م��وع��ة ات���ص���ال دول��ي��ة
أطلقت اجلمعة خالل أول اجتماع لها في
مونتيفيديو دع��وة إلج���راء «انتخابات
رئ���اس���ي���ة ح�����رّة وش���ف���اف���ة وت��ت��م��ت��ع
باملصداقية» ،م��ؤ ّك��دة ف��ي ال��وق��ت عينه
رفضها «استخدام القوة».
وبحسب مصدر دبلوماسي فإنّ مشروع
ال��ق��رار ال��روس��ي ليست له أي ف��رص ألن
يرى النور إذا ما طرح على التصويت ألنّه
لن يحوز على أكثرية األص��وات التسعة
الالزمة إلقراره.
وأرسلت واشنطن مساعدات انسانية
إلى فنزويال بناء على طلب رئيس البرملان
خ��وان غ��واي��دو ال��ذي أعلن نفسه في 23
ي��ن��اي��ر رئ��ي��س��ا للجمهورية بالوكالة
واعترفت به نحو  40دول��ة في مقدّمتها
الواليات املتحدة.
وت��ك��دّس��ت امل���س���اع���دات االن��س��ان��ي��ة
األم��ي��رك��ي��ة امل��وج��ه��ة ال���ى ف��ن��زوي�لا في
مستودعات على احلدود في كولومبيا ،في
حني توعّ د الرئيس نيكوالس مادورو مبنع
دخولها إلى بالده.

احتجاجات فنزويال

تشيلي :مقتل  6بفيضانات
وانهيارات أرضية

سيؤول :اتفاق لدعم
القوات األميركية

لقي  6أشخاص على األقل حتفهم في شمالي تشيلي جراء
هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيارات أرضية وفيضانات،
حسبما ذكرت وسائل إعالم محلية السبت.
ووفقا لصحيفة «ال ناسيون» فقد تسببت األمطار في
انقطاع الكهرباء عن آالف األشخاص في مدينة أريكا وبلدة
ألتو هوسبيسيو ،كما تسببت االنهيارات األرضية في إغالق
طريق يربط ببني بلدة ألتو هوسبيسيو ومدينة إكيكي.
ومت إخالء مدينة إكيكي جزئيا من السكان بعد صدور
أمر من وزارة الداخلية ،وزار الرئيس التشيلي سيباستيان
بينيرا املنطقة ،حيث أم��ر ب��إج��راء سلسلة م��ن التدابير
الطارئة.
ويشهد شمالي تشيلي هطول أمطار غزيرة منذ يوم
اخلميس املاضي ،بينما تكافح خدمات الطوارئ في جنوبي
البالد العديد من حرائق الغابات.

وقع مسؤولون كوريون جنوبيون عل اتفاق قصير
األج���ل ،أم��س األح���د ،سيرفع حجم املساهمات التي
تقدمها سيؤول من أجل دعم القوات األميركية في شبه
اجلزيرة الكورية بعد انتهاء اتفاق سابق في ظل دعوة
من الرئيس األميركي دونالد ترامب لتقدمي مزيد من
األموال.
ويتعني موافقة البرملان ال��ك��وري اجلنوبي على
االتفاق اجلديد ولكنه سيرفع مساهمة كوريا اجلنوبية
إلى  1.03تريليون وون ( 890مليون دوالر) من 960
مليار وون في .2018
ومن املقرر أن ينتهي هذا االتفاق خالل سنة واحدة
على عكس االتفاقيات السابقة التي كانت تستمر 5
سنوات ،مما قد يجبر اجلانبني على العودة إلى طاولة
املفاوضات في غضون شهور.

إيطاليا :عشرات اآلالف يحتجون
ضد احلكومة الشعبوية
خرج عشرات اآلالف احملتجني إلى
شوارع روما أمس األول ،لالحتجاج
على املسار ال��ذي تنتهجه احلكومة
اإلي��ط��ال��ي��ة الشعبوية ،بحسب ما
أوردته وسائل اإلعالم احمللية.
وك��ان��ت ع���دة ن��ق��اب��ات ق��د دع��ت
إل��ى االح��ت��ج��اج للفت االن��ت��ب��اه إلى
الظلم والبطالة والعنصرية في ظل
احلكومة التي تولت السلطة العام
املاضي.
وقالت رئيسة االحت��اد اإليطالي
لنقابات العمال آن��ا ماريا ف��ورالن:
«يجب على احلكومة أن تخرج من
واقعها االفتراضي وتدخل العالم

احلقيقي» .وقال ماوريتسيو النديني
ال���ذي يشغل منصبا ف��ي االحت���اد
اإليطالي العام للعمال« :يجب أن
تكون البالد موحّ دة ال منقسمة».
ول�����م ت���ت���وف���ر أع�������داد رس��م��ي��ة
للمشاركني ،لكن وس��ائ��ل اإلع�لام
احمللية ذكرت أن عدد املشاركني بلغ
 200ألف شخص.
وعزلت حكومة روما الشعبوية،
املؤلفة من حزب حركة خمس جنوم
وح��زب الرابطة اليميني املتطرف،
العديد من اإليطاليني من خالل موقفها
املناهض للهجرة وسياسات أخرى
مثيرة للجدل.

للمطالبة برحيل الرئيس

لليوم الثالث ..قتلى وجرحى في تظاهرات هايتي

أفغانستان :مقتل  17جنديا
خالل يومني
ذكر مسؤولون محليون ،أمس األحد ،أن  17جنديا على األقل من
ق��وات األم��ن األفغانية ،قُتلوا في هجمات شنتها حركة طالبان في
إقليمي «سار-إي-بول» شمالي البالد ،و»ف��رح» في اجلنوب خالل
الساعات الـ 48املاضية.
وقُتل  3جنود على األقل ،من اجليش بعد أن هاجمت حركة طالبان
نقطة التفتيش التابعة لهم ،في ضواحي مدينة س��ار-إي-ب��ول،
عاصمة اإلقليم الذي يحمل نفس االسم ،مساء السبت ،طبقا ملا قاله
عضوا املجلس اإلقليمي ،محمد نور رحماني وحاجي أسد الله دانيش.
وأضاف رحماني أن «الهجوم جاء في إطار خطة أوسع لطالبان
لشن هجمات تستهدف العديد من املناطق ،والعاصمة اإلقليمية ،ولكن
لم يكتب لها النجاح» ،وفي هجوم آخر ليلة اجلمعة ،قُتل  8من رجال
الشرطة في نقطتي تفتيش مبنطقة سياد باإلقليم ،وتابع بأن «5
آخرين أصيبوا ،عندما اجتاحت طالبان نقطتي التفتيش».
وأسفر هجوم شنته طالبان في إقليم فرح غربي أفغانستان عن
مقتل  7من رجال الشرطة ،طبقا ملا ذكره عضوا املجلس اإلقليمي ،عبد
الصمد صاحلي وداد الله قاني.
وذكر قاني أن طالبان احتجزت  12رجل شرطة رهائن ،وكانت
طالبان صعدت هجماتها على قوات األمن واملنشآت احلكومية في
األشهر األخيرة ،كما عززت قوات أفغانية وأميركية عملياتها ضد
القادة امليدانيني للمسلحني.
وتقول مصادر عسكرية إن حوالي  35عضوا من قوات األمن في
البالد يُقتلون يوميا في هجمات واشتباكات ،وكانت هجمات لطالبان
يوم الثالثاء املاضي في إقليمي باغالن وقندوز شمالي البالد أسفرت
عن مقتل  41على األقل ،من قوات األمن األفغانية.

مصرع  5في انفجار مبنصة
«ألعاب نارية» جنوبي الصني
أعلنت السلطات الصينية ،أمس األحد ،مقتل  5أشخاص إثر انفجار
مبنصة «ألعاب نارية» غير مرخصة جنوبي البالد خالل االحتفاالت
بالعام القمري اجلديد.
وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن صاحب املنصة ،الكائنة في
مقاطعة «غوانغشي» اجلنوبية ،اعتقل بتهمة ارتكاب جرمية أدت
لوقوع حادث من خالل استخدام مواد خطرة.
والقتلى الذين لقوا حتفهم في احل��ادث ال��ذي وقع يوم الثالثاء
املاضي ،هم ثالثة أطفال وبالغان ،بحسب املصدر نفسه.
وق��ال ممثلو اإلدع��اء أن «صاحب املنصة ،وأعلن عن لقبه فقط
«تشانغ» ،أهمل في تخزين األلعاب النارية بوضعها في كومة خارج
املنصة ،ما جعلها عرضة لالشتعال بسهولة عند التعرض ألي
شرارة».
وأطلقت الصني ،مؤخرا ،حملة صارمة على عمليات إنتاج وبيع
األلعاب النارية التي كانت في السابق ج��زءا هاما من االحتفاالت
بالعام القمري اجلديد.

زلزال بقوة  5.2درجات
يضرب شرقي إندونيسيا

جتدد املظاهرات في هايتي للمطالبة برحيل الرئيس

أدت تظاهرات ضد التضخم وللمطالبة برحيل
الرئيس الهايتي جوفينيل مويز لليوم الثالث
على التوالي ،إلى شل احلركة في املدن الكبرى في
البالد وإلى مقتل شخص واحد على األقل.
وقتل شاب وج��رح آخر بالرصاص بعد ظهر
السبت في وسط مدينة بور أو برانس حيث جتمع
مئات املتظاهرين للمطالبة برحيل الرئيس فورا،
على أثر نشر تقرير حول اإلدارة السيئة للنفقات
العامة.
وذك��ر صحافي م��ن وك��ال��ة ف��ران��س ب��رس أن
الشرطة أطلقت الرصاص احلقيقي في الهواء
لتفريق نحو مئتي شخص غاضبني جتمعوا أمام

املستشفى الذي نقلت إليه جثة القتيل.
وفي وقت سابق ،نظمت تظاهرات ضد غالء
األسعار في عدد من املدن.
وأغ��ل��ق��ت ح��واج��ز م��ن اإلط�����ارات املشتعلة
واحل��ج��ارة م��ح��اور ال��ط��رق الكبرى ف��ي منطقة
العاصمة ،سيطر عليها شبان كانوا يجبرون
سائقي السيارات النادرة التي كانت تسير في
الشوارع ،على دفع أموال لهم.
وقالت الشرطة الوطنية في هايتي لفرانس
برس مساء السبت «على الرغم من الصعوبات،
حتشد الشرطة كل قواها لضمان أمن حياة الناس
وممتلكاتهم في جميع أنحاء البالد» .ولم تكن أي

دورية تشاهد في شوارع العاصمة.
وك��ان آالف األشخاص تظاهروا اخلميس في
جميع أنحاء البالد تلبية لدعوة أطلقتها مجموعات
املعارضة الرئيسية .وأف��ادت حصيلة رسمية
نشرتها الشرطة الوطنية لهايتي أن شخصني على
األقل قتال في هذه االحتجاجات.
وفي مؤشر إلى خطورة هذه األزمة في هايتي،
قرر عدد من رؤساء البلديات إلغاء النشاطات التي
تسبق كرنفاالت نهاية هذا األسبوع.
وب��ذل��ك ،لن جت��ري ال��ع��روض الكبرى للبالد
التي جترى في بور أو برانس وبيتيونفيل كما
يحدث عادة في يوم األحد الذي يسبق الكرنفال

الكبير .وسينظم املهرجان هذا العام من الثالث إلى
اخلامس من مارس.
وفي مواجهة الفقر والتضخم الذي جتاوز 15
باملئة منذ عامني ،أج��ج الغضب الشعبي ،نشر
تقرير ل��دائ��رة تفتيش احلسابات ح��ول اإلدارة
السيئة للنفقات واحتمال حدوث اختالس مبالغ
أقرضتها فنزويال لهايتي ف��ي  2008لتمويل
تنميتها االقتصادية واالجتماعية.
ويتهم التقرير حوالى  15وزي��را ومسؤوال
سابقا .كما يشير إلى أن شركة كان يديرها في تلك
الفترة الرئيس احلالي جوفينيل مويز استفادت
من أموال ملشروع بناء طريق بدون توقيع أي عقد.

ضرب زلزال بقوة  5.2درجات على مقياس ريختر ،األحد ،مقاطعة
مالوكو الشمالية ،شرقي إندونيسيا.
وذكر بيان لهيئة املسح اجليولوجي األميركية أن الزلزال وقع
على بعد  133كم قبالة السواحل اجلنوبية الغربية جلزيرة تيرنيت
التابعة للمقاطعة.
وأشار البيان أن الهزة األرضية حدثت على عمق  44.1كم حتت
سطح األرض.
ولم يصدر حتذير بخصوص إمكانية ح��دوث أم��واج عمالقة من
مركز التحذير من موجات تسونامي.
كما لم تشر السلطات إلى وقوع خسائر في األرواح أو املمتلكات.
وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ»حزام النار» ،وهو قوس من
خطوط الصدع تدور حول حوض احمليط الهادئ املعرض للزالزل
املتكررة والثورات البركانية.

