
قطع لبنانيون غاضبون امس األربعاء 
طرقاً رئيسية في مختلف املناطق، غداة 
م��واق��ف للرئيس ميشال ع��ون اعتبروها 
“مستفزة” وتتجاهل مطالب يتظاهرون 
من أجلها منذ نحو شهر، تزامناً مع اقفال 
امل��دارس واملصارف أبوابها ، بالتزامن مع 
انتشار كثيف للجيش اللبناني قرب القصر 
اجلمهوريومحتجون يقطعون عدة طرق 

في بيروت 
وت��داول ناشطون على مواقع التواصل 
االجتماعي دع��وات للتظاهر ق��رب القصر 
ال��رئ��اس��ي ع��ل��ى م��ش��ارف ب��ي��روت ، غ��داة 
مقتل متظاهر برصاص عسكري جنوب 

العاصمة، في حادثة أثارت غضباً واسعاً.
وقطع املتظاهرون ط��رق��اً حيوية منذ 
الصباح الباكر ف��ي وس��ط ب��ي��روت وعلى 
مداخلها، وفي نقاط عدة على الطريق املؤدي 
من بيروت إلى شمال لبنان، وفي طرابلس 
وع��ك��ار ش��م��االً وال��ب��ق��اع ال��غ��رب��ي ش��رق��اً. 

وأشعلوا اإلطارات املطاطية احتجاجاً.
وف��ي محلة الشفروليه ق��رب بيروت، 
حصل تدافع بني متظاهرين قطعوا الطريق 
وعناصر من اجليش حاولوا فتح الطريق 
بالقوة. ونقلت املؤسسة اللبنانية لإلرسال 
مشاهد مباشرة تظهر عسكريني يضربون 
ش��اب��ا ب��أع��ق��اب بنادقهم، قبل أن يتدخل 

متظاهرون لتهدئة الوضع.
وع���اد امل��ت��ظ��اه��رون إل��ى أس��ل��وب قطع 
الطرق بعدما كانوا اتبعوا منذ األسبوع 
املاضي أسلوب التجمع أمام املرافق العامة 
وامل��ص��ارف ومنع موظفيها من االلتحاق 

مبراكز عملهم.
وت��ص��در ال��ط��اب م��ش��ه��د ال��ت��ح��رك��ات 
خ��ال األي��ام األخيرة مع تنفيذهم وقفات 
احتجاجية أم��ام مدارسهم وجامعاتهم. 
وأبقت املدراس واملصارف ومؤسسات عدة 

أبوابها مغلقة.
وق��ال املتظاهر أن��ط��وان سعد وق��د قطع 
مع عشرات الشبان طريق جل الديب شمال 
بيروت لوكالة فرانس برس “سنبقي مجدداً 
على قطع معظم الطرق الرئيسية وحصار 
ك��ل اإلدارات الرسمية وقريباً محاصرة 

املسؤولني في منازلهم”.
وأض����اف “الشعب م��ن ش��ي��ب وش��ب��اب 
وأطفال ونساء وطاب يفترشون الطرق منذ 
نحو شهر بينما رئيس اجلمهورية لم يلتفت 
لهم”، مؤكداً أنه “لم يعد هناك من فرصة 
ُتعطى له، طاملا لم ينو بعد تشكيل حكومة 
ويخاطب شعبه باستخفاف. عليه أن يعلم 

أن الشعب لم يعد يريده وعليه أن يرحل”.
واق��ت��رح ع��ون خ��ال ح���وار تلفزيوني 
ت��ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة م��ؤل��ف��ة م��ن��اص��ف��ة من 
اختصاصيني ووج���وه سياسية، بينما 
يصر املتظاهرون على حكومة من مستقلني 
واختصاصيني. ورجح أن تبدأ االستشارات 

النيابية امل��ل��زم��ة لتسمية رئ��ي��س مكلف 
بتشكيل احلكومة يوم اخلميس أو اجلمعة 
بعد استقالة رئيس احلكومة سعد احلريري 

في 29 أكتوبر حتت ضغط الشارع.

وان��ت��ق��د ع���ون، ف��ي م��وق��ف أث���ار غضب 
املتظاهرين، ع��دم وج��ود قياديني ميثلون 
احل��راك غير املسبوق ال��ذي يشهده لبنان 
منذ 17 أكتوبر، يلبون دعوة سابقة أطلقها 

للحوار معهم.
ورداً على سؤال حول فقدان املتظاهرين 
ثقتهم بالسلطة، دع��اه��م ع��ون ف��ي حال 
ل��م ي��ج��دوا “أوادم” ف��ي السلطة ال��ى أن 

“يهاجروا”، مبدياً في الوقت ذاته استعداده 
ل��ل��رح��ي��ل ف���ي ح���ال ل���م ي��ع��ج��ب ت��اري��خ��ه 

املتظاهرين.
وفور انتهاء احلوار الذي بثته شاشات 
ال��ت��ل��ف��زة احمل��ل��ي��ة، ن���زل م��ت��ظ��اه��رون إل��ى 

الشوارع وعملوا على قطع الطرق.
وقتل متظاهر في منطقة خلدة جنوب 
ب��ي��روت ل��ي��اً، بعد اط��اق عسكري النار 
عليه، في محاولة لتفريق متظاهرين قطعوا 
الطريق بعد وق���وع ت��اس��ن، وف��ق قيادة 
اجل��ي��ش ال��ت��ي أك���دت توقيف مطلق النار 

للتحقيق معه.
ويعد هذا القتيل الثاني منذ بدء التحركات 
الشعبية، بعد مقتل متظاهر بإشكال فردي 

على طريق املطار اثر اندالع االحتجاجات.
ورفع متظاهرون في جل الديب صورة 
للقتيل عاء أبو فخر، مذيلة بتوقيع “شهيد 

الثورة”.

انتشار قوات اجليش في محيط قصر الرئاسة

مقتل شخص بإطالق نار جنوب بيروت

املتظاهرون يجددون قطع طرق رئيسية في مختلف املناطق اللبنانية 

املظاهرات االحتجاجية املناهضة
للحكومة بتشيلي تتواصل

مواجهات مع احملتجني في تشيلي

ت��واص��ل��ت امل���ظ���اه���رات امل��ن��اه��ض��ة 
للحكومة في تشيلي، حيث خرج آالف 
احملتجني، لليوم ال�26 على التوالي، 
في أنحاء مختلفة من الباد، وال سيما 
العاصمة سنتياغو التي شهدت خروج 
آالف األش��خ��اص. االحتجاجات التي 
بدأت في 6 أكتوبر املنصرم، على خلفية 
زي��ادة أج��ور النقل العام في العاصمة 
سانتياغو، حتولت في 18 من الشهر 
ذاته إلى أح��داث عنف تخللتها عمليات 

نهب. وبحسب مراسل األناضول، خرج 
الناس للشوارع ، في أنحاء متفرقة من 
الباد لاحتجاج على حكومة الرئيس، 
سيباستيان بينيرا، وف��ي العاصمة 
سانتياغو، احتشد آالف احملتجني في 
ميدان “إيطاليا” للتعبير عن رفضهم 

الستمرار احلكومة.
ورغ���م ال���دع���وات مل���رور م��ظ��اه��رات 
العاصمة بشكل سلمي، حدثت صدامات 
بني احملتجني وق��وات األم��ن، حيث قام 

املتظاهرون بحرق إط��ارات السيارات، 
وألقوا على قوات األمن أجساًما صلبة.

امل���ص���در ذات����ه ذك����ر أن ع�����دًدا من 
األش��خ��اص مقنعي ال��وج��ه مجهولي 
ال��ه��وي��ة ق��ام��وا ب��أع��م��ال ع��ن��ف خ��ال 
م��ظ��اه��رات العاصمة، فضًا ع��ن قيام 
البعض ب��ح��رق كنيسة “فيراكروز” 
التاريخية امل��ش��ي��دة ع��ام 1850 على 
مقربة من ميدان “إيطاليا”، ما أحلق بها 

خسائر مادية كبيرة.
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39 شخصًا  بوليفيا:  إصابة 
في املظاهرات وأعمال العنف

أصيب 39 شخًصا، خ��ال امل��ظ��اه��رات وأع��م��ال العنف 
املتواصلة في بوليفيا. وأش��ارت وسائل إعام محلية ، إلى 
أن اإلصابات وقعت في املظاهرات التي حتولت إلى أعمال 
عنف، بني أنصار املعارضة ومؤيدي الرئيس املستقيل إيفو 

موراليس، في العاصمة الباز وعدة مدن أخرى.
وذك��رت أن 3 من املصابني تعرضوا إلط��اق ن��ار، خال 
ص��دام��ات استمرت ط��وال الليل ب��ني اجلانبني ف��ي مناطق 

مختلفة من مقاطعة كوتشابامبا.
ولفتت إلى أن بعض املتظاهرين أحرقوا قيادة احلامية 
العسكرية في مدينة ساجابا، دون ذكر اجلهة التي ينتمي 

إليها الفاعلون.
كما اقتحمت مجموعة مؤيدة ملوراليس، مركًزا للشرطة في 

ريف مقاطعة سانتا كروز، بحسب وسائل اإلعام.
وفي العاصمة الباز، خرج أعضاء حزب موراليس احلركة 
نحو االشتراكية، مطالبني املعارضني باحترام علم الهنود 

احلمر إثر استهدافه في بعض املظاهرات.
واتخذ اجليش تدابير أمنية مكثفة في املظاهرة التي شهدت 

رفع علم الهنود احلمر على نصب تاريخي وسط املدينة.
وخال املظاهرة، حذر ممثلو مركز العمال البوليفي املؤيد 
ملوراليس، املعارضة من إمكانية تنظيم إضراب عام في الباد 

في حال لم يعد الوضع إلى طبيعته في غضون 24 ساعة.

جانني آنيز تعلن نفسها 
رئيسة انتقالية للبالد

أعلنت النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ البوليفي 
جانني آنيز نفسها رئيسة انتقالية للباد خال انعقاد جلسة 

للكونغرس لم يكتمل فيها النصاب القانوني.
ومت استدعاء النواب الى جلسة للمصادقة على استقالة 
الرئيس ايفو موراليس األحد وتأكيد تعيني آنيز البالغة 52 

عاما رئيسة انتقالية، بهدف انهاء حالة الفراغ في السلطة.

50 ألف  موراليس: خصصوا 
دوالر ملن يسلمني لالنقالبيني

قال رئيس بوليفيا املستقيل، إيفو موراليس، إنه علم من 
مصدر أمني، أن أحد األط��راف رصد مكافأة مالية قدرها 50 

ألف دوالر، ملن يسلمه إلى اإلنقابيني.
وأضاف موراليس، في تصريحات صحفية، عقب وصوله 
املكسيك، أن الرئيس املكسيكي، أن��دري��س مانويل لوبيز 
أوب���رادور، أنقذ حياته، بعدما منحه اللجوء السياسي في 

باده.
وت��اب��ع: “االنقاب ب��دأ إث��ر ف��وزن��ا ف��ي ال���دور األول من 
االنتخابات التي جرت في 20 أكتوبر املاضي، مع األسف 
ش���ارك ب��ع��ض رج���ال ال��ش��رط��ة ف��ي ه���ذا االن��ق��اب امل��دن��ي 

السياسي”.

سبعة قتلى على األقل في 
انفجار سيارة مفخخة في كابول
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الرئاسة اللبنانية: 
كالم الرئيس ُحّرف!
ساعات عصيبة عاشها لبنان الليلة 
املاضية بعد ك��ام الرئيس ع��ون ومقتل 
متظاهر برصاص اجليش جنوب بيروت، 
شهدت إغ��اق طرقات وإش��ع��ال إط��ارات 
ت��ع��ب��ي��راً م��ن امل��ت��ظ��اه��ري��ن ع��ن غضبهم 

وسخطهم.
عون ال��ذي قال عن احملتجني مطالبهم 
قد ُسمعت، أحذر من “نكبة” لو بقوا في 
الشوارع، أشعل غضب الناس أكثر فأكثر، 
وأثار جدال كبيرا في األوس��اط اللبنانية، 

وأسفر عنه موجة انتقادات واسعة.
لذلك س��ارع مكتب اإلع��ام في رئاسة 
اجل��م��ه��وري��ة إل���ى إص����دار ت��وض��ي��ح ق��ال 
فيه: “توزع وس��ائ��ل إعامية ووسائل 
تواصل اجتماعي كاماً محّرفاً من حديث 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون 
حول الفقرة املتعلقة بوجود قائد للحراك 
الشعبي ورّد فيها: “إذا مش عاجبهم وال 

حدا آدمي بالسلطة يروحوا يهاجروا”.

جنبالط: اتخذت القرار 
باالنضمام رسميًا

إلى احلراك الشعبي
أعلن رئيس احلزب التقدمي االشتراكي 
وليد جنباط، اتخاذه القرار باالنضمام 

رسميا إلى احلراك الشعبي في لبنان.
وأضاف جنباط قائاً: “إذا فقدنا األمل 

في الدولة سندخل في الفوضى”.
ك��ام جنباط ج��اء بعد اإلع���ان عن 
وفاة عاء أبو فخر أمني سر وكالة داخلية 
الشويفات في احلزب التقدمي االشتراكي 
إثر إط��اق النار عليه حتت جسر خلدة، 
حيث توجه جنباط إلى املستشفى الذي 

نقلت إليه جثة الشاب.
وق��ال: “ال ملجأ لنا برغم ما جرى هذه 
الليلة إال الدولة”، مضيفا: “تواصلت 
مع قائد اجليش ورئيس األرك��ان وسيتم 
إج���راء حتقيق ف��ي احلادث”. وأوض��ح 
جنباط: “بالرغم م��ن ك��ل ش��يء صوت 

العقل سيتحّكم”.

احلريري يناشد للحفاظ على سلمية احلراك
بعد اإلعان عن مقتل عاء أبو فخر 
أمني سر وكالة داخلية الشويفات في 
احلزب التقدمي االشتراكي إثر إطاق 
النار عليه من قبل عنصر من اجليش 
اللبناني حت��ت ج��س��ر خ��ل��دة جنوب 
ب��ي��روت، وم��ا نتج عنه من غليان في 
الشارع اللبناني، خرج رئيس احلكومة 
اللبنانية املستقيل سعد احل��ري��ري 
وناشد كافة املواطنني باحملافظة على 

حراكهم السلمي.
وأك���د احل��ري��ري أن��ه ات��ص��ل بقائد 
اجليش، وقائد األم��ن الداخلي التخاذ 

إجراءات حلماية املواطنني.
ف���ي ال��ت��ف��اص��ي��ل، أص����در امل��ك��ت��ب 
اإلعامي للرئيس سعد احلريري بيانا 
أم��س  األرب��ع��اء إث��ر األح���داث األخيرة 
في لبنان، ج��اء فيه أن الرئيس تابع 
طوال الليل وحتى الساعات األولى من 

الفجر، مجريات األح��داث والتحركات 
الشعبية ف��ي العاصمة والضواحي 
وس��ائ��ر املناطق اللبنانية، وأج��رى 
لهذه الغاية اتصالني مع قائد اجليش 
العماد جوزيف عون، وقائد قوى األمن 
الداخلي ال��ل��واء عماد عثمان، مشدداً 
على وج��وب ات��خ��اذ كافة اإلج���راءات 
التي حتمي املواطنني وتؤمن مقتضيات 

السامة للمتظاهرين.

جلنة مبجلس النواب األميريكي تعقد جلسات 
بشأن مساءلة ترامب األسبوع املقبل

تركيا: إطالق عملية 
6« ضد »بي كا كا« »الكاسر- 

ق��ال آدم شيف رئيس جلنة املخابرات 
مبجلس النواب األمريكي إن اللجنة ستعقد 
جلسات علنية على مدى ثاثة أيام األسبوع 
املقبل ف��ي إط���ار حتقيقها ب��ش��أن مساءلة 

الرئيس دونالد ترامب.
وأض��اف شيف وهو دميقراطي في بيان 
أن الشهود ف��ي اجللسات التي ستعقدها 
اللجنة أي��ام الثاثاء واألرب��ع��اء واخلميس 
من األسبوع املقبل قد تلقوا بالفعل طلبات 

استدعاء لإلدالء بشهاداتهم.

وب��دأت أول جلسة من اجللسات العلنية 
في التحقيق بشأن املساءلة أمس  األربعاء. 
ويحقق الدميقراطيون فيما إذا كان ترامب 
ق��د ضغط على أوك��ران��ي��ا الس��ت��ه��داف جو 
بايدن منافسه الدميقراطي في االنتخابات 

الرئاسية.
وم��ن امل��ق��رر أن ي��دل��ي ك��ل م��ن ألكسندر 
فيندمان امل��س��ؤول مبجلس األم��ن القومي 
وجينيفر وليامز مساعدة مايك بنس نائب 
الرئيس وكيرت فولكر املبعوث األمريكي 

اخلاص السابق ألوكرانيا وتيم موريسون 
املسؤول مبجلس األمن القومي بشهاداتهم 

في 19 نوفمبر.
وفي اليوم التالي سيدلي سفير أمريكا 
لدى االحتاد األوروب��ي ج��وردون سوندالند 
ولورا كوبر نائب مساعد وزير الدفاع وديفيد 

هيل وكيل وزارة اخلارجية بشهاداتهم.
وستدلي فيونا هيل املسؤولة السابقة 
مبجلس األم��ن القومي بشهادتها ف��ي 21 

نوفمبر.

أطلقت وزارة الداخلية التركية، أمس األربعاء، عملية 
“الكاسر- 6”، ضد عناصر منظمة “بي كا كا” اإلرهابية في 

أرياف واليات وان وهكاري وشرناق جنوب شرقي الباد.
وذك��رت ال��وزارة في بيان، أن ألفني و360 عنصًرا من 
ال��درك والشرطة واحل��راس األمنيني يشاركون بالعملية 

بهدف القضاء على عناصر املنظمة اإلرهابية االنفصالية .
وفي 19 أغسطس املاضي أطلقت وزارة الداخلية التركية 
عملية “الكاسر” ضد منظمة “بي كا كا” اإلرهابية، في 
أري��اف والي��ات “هكاري” و”شرناق” و”وان” جنوب 
شرقي الباد، وأتبعتها بعمليات متتالية حملت االسم 

نفسه.

قتل سبعة أشخاص على األقل 
وأص��ي��ب ع��ش��رة ب��ج��روح بينهم 
أربعة أجانب في انفجار سيارة 
مفخخة أمس  األربعاء في كابول، 
على ما أف��اد متحدث باسم وزارة 

الداخلية نصرت رحيمي.
وأوض���ح رحيمي أن االنفجار 
وقع في الساعة 7،25 )2،55 ت غ( 
في القطاع “بي دي 15ء” بشمال 
العاصمة األفغانية على مقربة من 

وزارة الداخلية.
وق���ال إن االع���ت���داء ال���ذي نفذ 
بواسطة “حافلة صغيرة مفخخة 
ب��امل��ت��ف��ج��رات اس��ت��ه��دف س��ي��ارة 
رباعية الدفع تابعة لشركة أمنية 

أجنبية هي غارداوورلد”.
وتابع “قتل سبعة من مواطنينا 
وأص��ي��ب عشرة أش��خ��اص بينهم 

أربعة أجانب من الشركة األمنية 
بجروح”.

وكان مصدر في وزارة الداخلية 
أف��اد ف��ي وق��ت سابق أن الهجوم 
استهدف موكب آل��ي��ات حكومية 

على طريق رئيسي.
ول��م تعلن أي جهة ف��ي الوقت 
احلاضر مسؤوليتها عن االعتداء 

الذي وقع في ساعة ذروة.
ويأتي ذلك غداة إعان الرئيس 
أش��رف غني أّن السلطات ستفرج 
ع��ن ثاثة سجناء م��ن كبار ق��ادة 
حركة طالبان ف��ي صفقة تبادل 
على ما يبدو مع أستاذين جامعيني 
أج��ن��ب��ي��ني حت��ت��ج��زه��م��ا احل��رك��ة 
منذ 2016، ف��ي ب���ادرة ق��د تكون 
لها انعكاسات كبرى على عملية 

السام.

4 قتلى من الشرطة في الهجوم 
االنتحاري بإندونيسيا

قتل 4 عناصر شرطة وأصيب 
6 آخرون جراء الهجوم االنتحاري 
ال��ذي استهدف م��ق��ًرا للشرطة في 
مقاطعة س��وم��ط��رة الشمالية في 

إندونيسيا.
وك��ش��ف م��دي��ر األم���ن ال��ع��ام في 
املقاطعة “ديدي براسيتيو”، في 
تصريح صحفي أمس األربعاء، أن 
املهاجم فجر قنبلة كانت بحوزته في 

مرأب مركز الشرطة الواقع بعاصمة 
املقاطعة ميدان. وأكد براسيتيو أن 
التفجير أسفر عن مقتل 4 عناصر 
شرطة وإص��اب��ة 6 آخ��ري��ن، إضافة 
إلى املهاجم. وفي وقت لم تتنب فيه 
أي جهة الهجوم، يعتقد أن تنظيم “ 
 ”Jemaah Ansharut Daulah
التابع لتنظيم “داعش” اإلرهابي هو 

املسؤول عنه.


