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{ القدس (أ ف ب) - قالت الشرطة
اإلسـرائـيـلـية إن امـرأة فـلـسطـيـنـية
حـــــاولـت طــــــعن عــــــنــــــاصــــــر أمن
إسـرائـيــلـيـ عـنـد حــاجـز تـفـتـيش
شـرق الـقـدس امس االربـعـاء فـيـما
أكـد مـسـؤولـون فلـسـطـينـيـون أنـها
قُـــتــلت بــالــرصـــاص. وقــال مــيــكي
ـتـحدث بـاسم الـشـرطة روزنـفـيـلد ا
في بيان "عند حـاجز الزعيم األمني
حـــاولت امــــرأة طـــعن حـــراس أمن
ـنــطـقـة (...) كــانـوا في دوريــة في ا
ردت الــــوحـــــدات" دون مــــزيــــد من
الــتـفـاصـيل. وقـالت وزارة الـصـحـة
رأة قتـلت بنيران الفلـسطينـية إن ا

اسرائيلية في شرق القدس.
واتهـمت منـظمـة العـفو الـدولية في
تــقــريــر صــدر األربــعــاء الــشــركـات
الكبرى لـلحجوزات السـياحية على
اإلنـــــتــــرنـت مــــثل "إيـــــر بي إن بي"
و"بـوكـيـنغ دوت كوم" و"إكـسـبـيـديا"
و"تـريب أدفــايـزر" بـجـني أربـاح من
"جــرائـم حــرب" بــعـــرضــهــا رحالت
ــــســــتــــوطــــنــــات وخــــدمـــــات في ا
اإلسـرائــيـلــيــة بـالــضـفــة الــغـربــيـة
ــنـــظـــمــة غـــيــر احملــتـــلـــة. ودعت ا
احلــكـومــيـة الــتي تـتــخـذ من لــنـدن
مـقــرا لـهـا هــذه الـشـركــات الـكـبـرى
لـــوقف عـــرض مــســـاكن وأنــشـــطــة
ورحـالت تـــــرفــــيـــــهـــــيــــة فـي هــــذه
ـــا في ذلك في ـــســـتـــوطــــنـــات  ا

القدس الشرقية.
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وكــتـــبت في تـــقـــريــرهـــا بــعـــنــوان
"الـــــوجـــــهــــة: االحـــــتـالل" أن هــــذه
الــشـــركــات "تـــعــرض الـــعـــديــد من
الـــفـــنـــادق أو الـــنُــزل الـــتـي تـــقــدم
ـعالم خـدمـات الـنـوم واإلفـطـار أو ا
الـــــســــيــــاحـــــيــــة أو الـــــرحالت في
ـقـامة ـسـتـوطـنات اإلسـرائـيـليـة ا ا

في األراضي الفلسطينية احملتلة"
وتـابع التـقـرير أن الـشـركات "تـفعل
ذلك عـلى الـرغـم من مـعـرفــتـهـا بـأن
االحــتـالل اإلســرائـــيـــلي لـــلــضـــفــة
ا فـيهـا القـدس الشـرقية الـغربيـة 

يــنــطــبـق عــلــيه الـــقــانــون الــدولي
ــوجـبه اإلنــسـانـي الـذي تُــعــتـبــر 
ــسـتــوطـنــات اإلسـرائــيـلــيـة غــيـر ا
قــانـونــيـة" مــشــددا عـلى أن إقــامـة
ـسـتـوطنـات ومـا يـتـطلـبه ذلك من ا
أعمال "تصل إلى حد جرائم احلرب
ــــوجب نــــظــــام رومـــا األســــاسي

للمحكمة اجلنائية الدولية".
وتابع الـتقـرير "بتـعامـلها الـتجاري
ــسـتــوطـنــات فــإن الـشــركـات مع ا
األربع جـمـيــعـاً تـسـهـم في صـيـانـة
ستوطـنات غير وتنمـية وتوسعـة ا
الـقـانــونـيـة وتـكـسـب الـربح مـنـهـا
وهــــو مــــا يــــصل إلـى حـــد جــــرائم
ـوجب الـقـانـون اجلـنـائي احلـرب 

الدولي".
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ـــنـــظـــمـــة بـــأن "تـــرويج وحـــذرت ا
ـستـوطـنات اإلسـرائيـلـية الـقائـمة ا
في األراضي الـفـلسـطـينـيـة احملتـلة
باعتبارها ُوجهة سياحية يؤثر في
+تطبيع+ وإضفاء الشرعية على ما
ــوجب الــقـانــون الـدولي يُــعـتــبـر 

وضعاً غير قانوني".
وتابـعت "لزيـادة احلجـوزات يعـمد
ــعـروضـة في ـواقع ا الــعـديــد من ا
ـستـوطـنات إلى الـتبـاهي بـقربـها ا
من مـنـاطق اجلــمـال الـطــبـيـعي في
األراضي احملـتـلـة من قبـيل الـبـحر
ـــيت واحملــمـــيــات الـــطــبـــيــعـــيــة ا
والـــــصـــــحــــــراء". و"بـــــإدراجـــــهـــــا
وتـرويـجـهـا لــلـمـشـاهـد الـطـبـيـعـيـة
واألنـــشـــطــة الـــتي تـــعـــتـــمــد عـــلى
ا ـعالم الـسيـاحيـة إ الـطبـيعـة وا
ـــواقع تـــزيـــد من جـــاذبـــيـــة تـــلك ا
ـعـروضـة وتـؤمن أعـدادا أكـبر من ا
الـسـيـاح وبـالتـالي جتـني الـفـوائد
شروع الـية من االستـغالل غيـر ا ا

للموارد الطبيعية الفلسطينية".
وأعلـنت "إير بي إن بي" في تـشرين
الــثــاني/نــوفــمــبــر أنــهــا قــررت أن
تـــســـحب من قـــوائم عـــروضــاتـــهــا
ـسـتـوطـنات ـقـامة في ا ـسـاكن ا "ا
اإلسـرائـيـلـيـة في الـضـفـة الـغـربـيـة

احملتـلّة الـتي هي موضـع نزاع ب
" الـفــلـسـطـيــنـيـ واإلسـرائــيـلـيـ
ولـــــكن مـن دون أن تـــــوضح مـــــتى
بالضبط سيبدأ سريان هذا القرار.
واحـتلّت اسـرائيل الـضفـة الغـربية
والـقدس الـشرقـية وقـطاع غـزة عام
 1967 .وتــعـتـبـر األســرة الـدولـيـة
ــســتــوطــنــات اإلســرائــيــلــيــة في ا
األراضي الــفـلـســطـيـنــيـة انـتــهـاكـا
للقـانون الدولي وعقـبة أمام جهود
السالم إذ إنهـا مشادة على أراض
فلسطـينية يفـترض أن تشكّل جزءاً

نشودة. من الدولة الفلسطينية ا
ويــقـيم نــحـو  430ألف مــسـتـوطن
إســرائــيــلي في الــضــفّـة الــغــربــيـة

احملـــتــلّـــة إلى جــانب  2,6مـــلــيــون
فلـسطينـي فيما يـقيم حوالى 200
ألف إسرائيـلي في القدس الـشرقية
احملتـلة. ونـشرت جـريدة الـغارديان
الـبـريطـانـية فـي نسـخـتهـا الـرقمـية
افتتـاحية تـناولت رأيهـا في النظام
ــــــقـــــراطـي اإلســـــرائــــــيـــــلي الـــــد
ــــــارســــــات اجلــــــنــــــود جتــــــاه و
الفلسطيني وكيف تمر دون عقاب
أو مسـاءلة سواء داخـليـا او دوليا.
تــقـول اجلـريــدة إنه (خالل األشـهـر
الــتـســعــة األخــيــرة من عـام 2018
ــتـحـدة وحــسب إحــصـاءات األ ا
كـان مـعـدل الـقـتـلى الـفـلـسـطـيـنـي
الــذين ســـقـــطــوا بـــأيــدي اجلـــنــود

ـدنـي بـالـسمـاح جلـنودهـا بـقتل ا
دون رادع أو حساب). 

وتــــشــــيـــــر إلى أن (الــــســـــيــــاســــة
اإلســــرائــــيـــلــــيــــة الــــتي تــــقــــرهـــا
ـدنيـة التي تـسيـطر قـراطيـة ا الـد
عــلـى اجلـــيش تـــســمـح لــلـــجـــنــود
بـإطـالق الـرصـاص والـقـنـابل لـقـتل
ـا فـيـهـم أولـئك الـذين احملـتـجــ 
اليـــشــــكـــلـــون أي خــــطـــر). وقـــالت
اجلـــريـــدة ان (الـــديــبـــلـــومـــاســـيــة
اإلسرائـيليـة تدافع عن نـفسهـا عبر
ـقــاومـة اإلسالمــيـة اتـهــام حـركــة ا
حـمــاس والـتي تـســيـطــر عـلى غـزة
بـــاإلرهـــاب وبـــأنـــهـــا تـــنـــظم هـــذه

ظاهرات في "منطقة معارك). ا

qO¦Lð ∫ عناصر امن اسرائيلية في موقع قتل الفلسطينية امس

اإلسـرائـيلـيـ أثنـاء الـتظـاهـر قرب
السياج احلـدودي في غزة وأغلبهم
من األطـفــال يــصل إلى قــتـيـل عـلى
األقل يومـيا). وتضـيف اجلريدة أن
(الـــــقـــــتــــلـى الــــذيـن شــــاركـــــوا في
ـظاهـرات لـلمـطالـبـة بحق الـعودة ا
إلـى ديـارهم كـان بـيـنـهم مـسـعـفـون
طــبــيــون وصــحــفـــيــون وأغــلــبــهم
باشر دون تعرضوا إلطالق الـنار ا
أي حتــذيــر ودون ان يــشــكــلــوا أي
خطر عـلى اجلنود باسـتثناء بعض
احلــــجـــارة الــــتي حــــمـــلــــوهـــا في
أيـــديــــهم). وتـــؤكـــد أن (إســـرائـــيل
ـارساتـها غـير األخـالقية تواصل 
والـتي تــخـالف الــقـوانـ الــدولـيـة
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ـقـيـم الـتـعـداد السـكـاني هـو عـمـلـيـة حـسـاب وإحـصـاء الـعـدد الـكـلي لـلـسـكـان ا
ـوجودين داخل حـدود بلـد معـ وكذلك عـنى ا  Population residente" "
غتـرب في بـلدان أخرى. ويـتم التـركيز عـلى داخل البـلد أي ضمن للمـهاجـرين وا
رقـعته اجلـغـرافيـة احملددة وتـوزيع الـسكـان ب مـخـتلف وحـداته االداريـة وأقالـيمه
غـرافيـا حسب اجلنس والـعمـر واحلالة ا فيـها احلـضري والريـفي وتوزيـعهم د
الـزوجيـة والوالدات والـوفـيات  وكـذلك احلالـة الثـقـافيـة والدراسـيـة ونسـبة األمـية
وحـالتهم اإلقـتصـادية ومسـتوى معـيشتـهم والبـطالة وطـبيعـة سكـناهم ونوع الـبناء
الـذي يسـكنـون وتوفر مـياه الـشرب والـكهـرباء وخـدمات الـصحـة والتـربيـة والطرق
ـشاريع اخلـدمـيـة والـتـنـمـوية واإلقـتـصـاديـة والـتـجـارية من ـعـبـدة واجلـسـور  وا ا
مــعـامل ومـصــانع... إلخ  الـتي تــسـاعـد عـلـى اعـطـاء صـورة واضــحـة عن احـوال
الـسكـان االجتـماعيـة و االقتـصاديـة  ومجـمل هـذه العمـليـة تسـاعد احلـكومـة على
رسم الـسـيـاسات االقـتـصـادية والـتـخـطـيطـيـة الـسلـيـمـة من اجل النـهـوض بـالواقع
االقتـصـادي واإلجـتـمـاعي والـصحي واخلـدمي لـلـمـجـتمـع. كان مـوظـفـو اإلحـصاء
تلكاتهم ة يعدون لوائح بأسماء السكان و السكـاني في روما في العصور القد
وذلك بهدف فـرض الضرائـب وتطبـيق شروط اخلدمـة العـسكريـة. ولو ألـقينـا نظرة
تــأريـخـيــة عـلى بـدايــة الـعـمل بــالـتـعــداد الـسـكـانـي لـوجـدنـا أنـه أجـري أول تـعـداد
ـمتـلـكـات في انكـلـتـرا عام 1106م. أجـري أول تـعداد في لألراضـي والسـكـان وا
مـتـلكـات. ولـكن يعـتـبر بـريـطانـيـا عام 1066م وهـو تـعداد لألراضي والـسـكـان وا
ـتحـدة األمريكـية عام 1790م أول اإلحصـاء السكـاني الذي أُجـري في الواليات ا
كن وصفه بأنه شامل ومباشر ومنتظم. وكانت فرنسا قد أجرت إحصاء حـديث 
أول إحـصــاء في عـام 1836م وبـلــجـيــكـا عـام 1846م وإيـطـالــيـا عـام 1861م
ــانــيــا عـام 1871م وروســيــا عـام 1897م والــيــابــان عـام  .1920أمــا أول وأ
إحصـاء منـتـظم أُجري في الـهنـد فـيعـود إلى عام 1881م. في الـعـراق أجري أول
تــعـداد عـام لــلـســكـان في عـام 1927م بـحــيث يــجـري كل عــشـر سـنــوات وقـامت
احلكـومـة الـعـراقـية بـثـمـانـيـة تـعدادات عـامـة لـلـسـكـان من عام 1927م لـغـايـة عام

1997م حيث لم يتم بعده أي تعداد سكاني . في ظل غياب البيانات
ـكن اتخـاذ قرارات مسـتقـبلـيّة وال تـخطـيط للـتنـميـة االقتـصادية واإلحـصاءات ال 
واالجتمـاعية. ولنعلم جميعا انه في ظل هذه الفوضى والتخبط سيكون هناك غياب
ـائية واإلستثمارية للبلد وعدم مـعرفة معدّالت البطالة ومعدّالت األمية للخطط اإل
بـ الـسـكــان وأن كـافـة اإلنـتـخـابــات (مـجـلس نـواب ومـجـالـس مـحـافـظـات) الـتي
ثليهم أجريت غير دقـيقة لعدم معرفة الرقم احلـقيقي لنفوس البلد وحتـديد نسبة 
في تـلك اجملــالس وهـنـاك غـيـاب لــلـتـوزيع األفـضل لـألمـوال احلـكـومـيّــة والـتـعـلـيم
والـصحـة واخلـدمات. ولـندخل في صـلب مـوضوعـنـا وأهمـيته يـتـضح أن احلكـومة
العـراقية لم جتر تـعدادا سكانـيا طيلـة ما يقارب أل  22عـاماً وهذا يـعني أن كافة
خـطط وبرامج الـدولة الـعراقيـة باتت مـنقـوصة إن لم تـكن مغـلوطة تـمامـاً طيـلة هذه
دة ألننا نـعمل وفق خطط إرجتالية  عشوائية فوضوية تخمينية خاطئة تعتمد ا
حالة الـتوقع والتخم ال العلم الـدقيق والبيانات واإلحصاءات الـبرامجية احلديثة.
الـيـوم ال أحـد يـعـرف الـعـدد الـكـلي لـنـفـوس الـعـراق وال الـنـسب الـسـكـانـيـة في كل
محافـظة وهذا هم وبيل وهو طامة كـبرى حيث بدون معرفة احلـجم السكاني للبلد
ستقبلية مغلوطة ألن كافة برامج التنمية ستكون كافة اخلطط السابقة واحلالية وا
ــدارس تــرتــكـــز عــلى كم الــبـــشــر . نــعم عــلـى أســاس الــكم الــبـــشــري تــنــشــأ ا
ـعـامل والـزراعة ـصـانع وا سـتـشـفـيـات واجملمـعـات الـسـكـنـية واألسـواق وا وا
والـصـنـاعـة وتـنـظـيم تـوفـر الـغـذاء وكـمـيـة اإلسـتـهالك وحـركـة الـتـجـارة تـصـديرا
وإستيـرادا وكذلك بنـاء اجليش وتسلـيحه وبرامج الـبيئة والـنظافـة وغير ذلك. ولو
ـاذا  حتـديـد عـدد أعـضـاء مـجـلس الـنـواب أو مـجـلـس احملـافـظة سـألـنـا أحـدهم 
الـفالنـيــة بـكـذا عـدد? لـقـال لك ألنــهـا مـأخـوذة عـلى أســاس تـعـداد نـفـوس الـعـراق
وحـسب نسـبة  100ألف نـاخب لـكل نـائب ولو سـألـناه هل لـديك إحـصائـيـة دقيـقة
ا ؤكد سيقول ال توجد إحصائية وإ ومضبوطة عن مجموع نفوس العراق? فمن ا
تـخمـينـا . يا سادتـي نحن نعـيش اليـوم في عصـر التـكنـولوجـيا والعـلم احلديث ال
ـيـزان الـبقـال األعـور وال حتكـم البـلـدان وفق هذه عـصر لـغـوب األغبـيـاء والـكيل 
تهالكة. كونوا على ثقة أيها السادة أن حياة كفهرة البائسة ا الترهات والـصيغة ا
واطن تـعتمد على التعداد واإلحـصاء والبرمجة ألن بنـاء مستشفى وتوفير وموت ا
كميـة دواء معينـة وتوفيـر غذاء ومالبس ومسـكن وتعليم وخـدمات نظـافة وحتوطات
مكـافـحة أمـراض وأوبـئـة وغيـر ذلك كـلهـا تـعـتمـد عـلى برامـج إحصـائـية وتـعـدادية
منظـمة سفينتـنا تمضي بال بوصلـة وبال موجه وشراعها تـتالطمه األمواج وتسير
واجد حزناً . لقد سمعنا هناك من يقول إن نحو اجملهول بال مرسى فال تزيدوا ا
إجـراء التـعـداد السـكانـي سيـولـد فوضى وصـراعـات ب مـكـونات الـبلـد قـد تصل
ا ال يـقتنع الـبعض بـنتائج الـتعـداد وقد ينـشق مكون او للحـرب لسبب واه وهـو ر
يـحمل الـسالح وووو هذه الـتـوقعـات فارغـة ال صحـة لهـا وهي أيضـا تخـميـنات ال
أسـاس علـمي لها ألن عـندمـا يتم التـعداد واإلحـصاء بطـريقـة حضاريـة علـمية وفق
ية الـسائـدة لن يكـون هنـاك أدنى شك بالـنتـائج ويكم فم مـن يعارض البرامـج األ
ـا مـوجود عـلى األرض بـكل يقـ ورضا . من إجـراء التـعـداد وسيـقـتنع اجلـميع 
يروج ضـد إجـراء الـتـعـداد السـكـاني يـعـمل وفق مـصـلـحة ذاتـيـة ضـيـقـة ال يراعي
مصالح الـبلد الكـبرى والشعب العـراقي عامة ويسـعى جلره نحو ديـجور الظالمية
والتـخلف ال النهوض والرقي. ال شيء أفضل من أن يعرف العراقي كم هي نفوس
ـكــون الـفالني أو الـعــراق وكم هي نـفــوس احملـافــظـة الـفـالنـيـة وكـم هي نـســبـة ا
األة ألحد الى يقـ وثقة وتبعد القومـية الفالنية ألن هـذه النتائج ستـفضي دون 
غـوائل الـشـر وتؤدي الـى إستـقـرار الـنفـوس وبـالـتالي الـتـوجه عـلمـيـا وتـكنـولـوجـيا
وبرامجـيا نحـو خطط بنـاء وإعمار وإرسـاء نظام حـكم مؤسساتـي رص ال يسمح
وازنات البلد وإطمئـنان على مستقبل أبناء الشعب بإنتـخابات مزورة وال تالعب 
ـة لـلـجـمـيع. "وقل إعـمـلـوا فـسيـرى الـله عـمـلـكم ورسـوله وتـوفـيـر حـيـاة حـرة وكـر

ؤمنون" وا

{ مـــــوســــــكــــــو (أ ف ب) - أبـــــدى
الـــرئــيس الــفــنـــزويــلي نــيــكــوالس
مــادورو امس األربــعـاء اســتـعـداده
لتنـظيم انتخابـات تشريعـية مبكرة
ـعـارضـة رافـضـاً والـتـفـاوض مع ا
ـــقــــابل اجـــراء انــــتـــخـــابـــات في ا
رئــاســيــة جــديـــدة فــيــمــا يــعــتــزم
مـــعـــارضــوه الـــنـــزول مـــجــددا إلى

الشارع.
وقال الرئيس االشتراكي في مقابلة
مع وكالة "ريـا نوفوسـتي" الروسية
الـرسـمـيـة لألنـبـاء "سـيـكـون جـيداً
إجــراء انـتــخــابـات تــشـريــعــيـة في
مـرحـلـة مـبكـرة سـيـكـون ذلك شكالً
جـيـداً من الـنـقـاش الـسـيـاسي حالً
جــــــيـــــداً مـن خالل الــــــتـــــصــــــويت

الشعبي".
ــقــابل أكــد أن "االنــتــخــابـات في ا
الرئـاسيـة أجريت مـنذ أقلّ من عام
منـذ عشـرة أشهـر" مضـيفـاً "ال نقبل

انذارات أي كـان في العـالم ال نقبل
االبــتـزاز. االنــتـخــابـات الــرئـاســيـة
أجــــــريـت في فـــــــنــــــزويال وإن أراد
اإلمـبريـاليـون انتـخابـات (رئاسـية)

جديدة فلينتظروا العام ."2025
ــعـارضـة الـفـنـزويـلـيـة وتـتـظـاهـر ا
مــجــددا األربـــعــاء ســعـــيــا إلقــنــاع
اجلــــيش بـــالـــتــــخـــلي عن مـــادورو
واالعــتــراف بــغــوايـدو الــذي أعــلن
نـفــسه رئـيـســا بـالـوكـالــة ويـحـظى

بدعم دولي متزايد.
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دنية وتزداد مخاطر االضطرابات ا
في هذا الـبلـد الذي يـعدّ  32ملـيون
نـــســمــة ويُـــعــتــبـــر من األعــنف في
العالم. وتشهـد فنزويال الغارقة في
أزمــة اقـــتــصــاديـــة خــانـــقــة أزمــة
ســيــاســيـة تــتــمـحــور مع انــقــسـام
الـــبالد إلى مـــعـــســـكـــريـن مـــا بــ

. عارض التشافي وا

وصـــرّح مـــادورو "أنـــا مــــســـتـــعـــد
للجلوس على طاولة مفاوضات مع
ـعــارضــة إلجـراء مــحــادثـات من ا
أجل خير فنزويال من أجل السالم
ومــسـتــقــبـلــهــا". ولـدى ســؤاله عن
احتمال حصول وساطة دولية أكد
مـــــــادورو أن "هــــــنــــــاك عـــــــدداً من
ـنـظـمـات في الـعـالم احلـكـومـات وا
" متمنياً أن التي تُبدي قلقاً حقـيقياً

"تدعم احلوار".
وأعلن أيـضاً أنه "مـستعـدّ للـتحدث
شـخـصـيـا مع (الـرئـيس األمـيـركي)
دونـالــد تـرامب بــشـكل عــلـني في
ــتــحــدة في فــنــزويال الــواليــات ا
حيث يريد ومهما كان البرنامج".

ورأى أن األمـــر "مـــعـــقـــد حـــالـــيـــاً"
خـــصــوصـــاً أن مـــســـتـــشـــار األمن
الـقــومي األمــيـركي جــون بـولــتـون

"منع ترامب من بدء احلوار".
وأعـــرب عن "امـــتـــنــانه" لـــلـــرئــيس

ـــيـــر بــوتـــ الــذي الـــروسي فالد
يـــدعـــمه في هـــذه األزمـــة. وأكــد أن
فــنـزويال ال تـزال تـتــلـقى "كل شـهـر"
أســلـحــة روســيــة هي "األحــدث في
الـــعـــالم" فـي إطــار عـــقـــود ســـاريــة
ـفـعول. وأكـد الـرئـيس الفـنـزويلي ا
أنه رغم الـــوضـع االقــتـــصـــادي في
الــــبالد ال تــــزال كــــراكــــاس تــــدفع
ديـــونــهـــا إلـى الـــصـــ وروســـيــا
. وقال "فنزويال دائنيـها األساسيـ

ناسب. تدفع دائماً في الوقت ا
ـعارض الفـنزويلي الى ذلك  طلب ا
خــوان غـوايــدو الــذي أعــلن نــفـسه
رئيسـاً بالوكالـة للبالد من االحتاد
األوروبي األربـعاء فـرض "مـزيد من
الــعــقــوبــات" عــلى نــظــام الــرئــيس

االشتراكي نيكوالس مادورو.
وقـــال غـــوايــــدو في مـــقــــابـــلـــة مع
ـانـيـة "نحن في صـحـيـفـة "بيـلـد" األ
دكـــتـــاتـــوريـــة ويـــجب أن يُـــمــارس

ضغط" منددا بنـظام "فاسد تماماً".
وأضاف "نحن نحتاج إلى مزيد من
الـــعــــقـــوبــــات من جــــانب االحتـــاد
األوروبي الى قــرار شـــبــيه بــقــرار

تحدة". الواليات ا
ÊuOÝUOÝ ¡UM−Ý

وعبـر غـوايدو الـبالغ  35عـاماً عن
ارسه نـظام قلـقه من الـقمع الـذي 
مـادورو. وأكـد أنه " تـوقيف 700
شخص أثـناء تـظاهـرات فقط خالل
األســـابـــيع األخـــيـــرة. هـــنــاك 300

سج سياسي في السجون".
ـح إلى أنه مــــعـــرض لـــلـــخـــطـــر وأ
شـخــصـيـا فـقــال "نـعـيش جــمـيـعـاً
مـهددين بـالسـجن أو حـتى بالـقتل.
ـــنــــعـــنـــا مـن حتـــمّل لـــكن ذلـك ال 
ـعارضة مـسؤولـياتـنا". وتـتظـاهر ا
الفـنزويليـة األربعاء إلقـناع اجليش
بــالـتـخـلي عن الــرئـيس االشـتـراكي
واالعـتـراف مــكـانه بـغــوايـدو الـذي

يــحـظى بـدعم دولـي مـتـزايـد. ودعـا
غـــوايــــدو الـــشــــعب لـــلــــنـــزول إلى
الــشــوارع من الــســاعـة  12,00إلى

 16,00) 14,00إلى  18,00ت غ)
لــــشلّ الــــبالد عــــبـــر الــــقــــرع عـــلى
الــطـــنــاجـــر ورفع الفـــتــات مـــنــدّدة

باحلكم احلالي.
وأمــهـــلت ست دول هي إســـبــانــيــا
ــانــيــا وبـــريــطــانــيــا وفــرنــســـا وأ
والـــبــرتــغــال وهــولـــنــدا الــرئــيس
االشـتـراكي الـسـبـت "ثـمـانـيـة أيـام"
للـدعوة إلى انـتخـابات حتت طـائلة

االعتراف بخصمه رئيسا للبالد.
وأبدى الرئـيس الفنـزويلي األربعاء
اســتــعــداده لــتـنــظــيـم انــتــخــابـات
تـشـريـعـيـة مــبـكـرة والـتـفـاوض مع
ــعـارضــة. ورفض في مـقــابـلـة مع ا
وكـــالـــة أنـــبـــاء "ريــا نـــوفـــوســـتي"
الــــروســــيــــة الـــرســــمــــيــــة إجـــراء

انتخابات رئاسية جديدة.
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