
أف����ادت م���ص���ادر  وف��ق��ا مل��ا نقلته 
“العربية” و”احل��������دث”، أم��س  
االث��ن��ني، أن احملتجني قاموا بإحراق 
مقر الباسيج في منطقة م��ارد غرب 
العاصمة اإليرانيةطهران، فيما يستمر 
قطع اإلنترنت حتى ص��دور ق��رار من 

مجلس األمن القومي.
وأف��ادت مصادرنا بأن األمن اعتقل 
30 متظاهرا في مدينة شيراز، فيما 
قال نائب إيراني إن االحتجاجات في 

شيراز “مقلقة للغاية”.
وق��ال��ت م��ص��ادرن��ا إن احملتجني 
اإلي��ران��ي��ني أح��رق��وا ف��روع��اً لعدد من 

املصارف في أصفهان.
وقد وصلت أعداد املتظاهرين الذين 
شاركوا في االحتجاجات التي عمت 

املدن اإليرانية على مدى 3 أيام إجماالً 
إلى 87400 شخص، بحسب ما أفادت 
به وكالة “مهر” اإليرانية لألنباء، 
مضيفة أن االحتجاجات هي األعنف 

مقارنة باحتجاجات عام 2017.
الوكالة قالت أيضاً إنه مت اعتقال 
م���ا ي��ق��رب م���ن 1000 ش��خ��ص في 
احتجاجات إيران حتى اآلن، وأشارت 
إلى وجود ما اعتبرته عناصر مندسة 
بني املتظاهرين، مؤكدة أيضاً أنه مت 
مهاجمة أكثر من 100 مصرف خال 
االحتجاجات. وأدت أعمال العنف ضد 
املتظاهرين في املدن اإليرانية على مدار 

3 أيام إلى سقوط 36 قتياً.
وح���ّذرت الُسلطات اإلي��ران��ّي��ة من 
أّنها لن تسمح ب�”انفات األمن”، بعد 

يومني م��ن ت��ظ��اه��رات عنيفة رافضة 
لرفع أسعار الوقود أسفرت عن قتيلني 
على األق���ّل ودف��ع��ت ط��ه��ران إل��ى قطع 
اإلن��ت��رن��ت. وم��ن��ذ ب��دء االحتجاجات 
اعُتقل ع��ش��رات األش��خ��اص، بحسب 

معلومات أوردتها الصحافة اإليرانّية.
وحتّدثت وكالة “إيسنا” عن عودة 
احل��ي��اة إل��ى طبيعتها ف��ي امل��دن التي 
شهدت تظاهرات، لكّن تقييم الوضع 

ظّل بالغ الصعوبة.
وأع��ل��ن ال��رئ��ي��س حسن روح��ان��ي 
خال اجتماع ملجلس الوزراء أّن الدولة 
“لن تسمح بانفات األمن في املجتمع”، 

وفق بيان رسمي ُنشر.
وب���ّرر روح��ان��ي م��ج��ّدًدا ق��رار رفع 
أسعار الوقود، موضًحا أمام الوزراء 
أّنه لم يكن لدى الدولة حّل آخر ملساعدة 
“العائات ذات ال��دخ��ل امل��ت��وّس��ط 
واحمل��دود التي ُتعاني ج��ّراء الوضع 
االق��ت��ص��ادي ال��ن��اجت م��ن العقوبات” 

األميركّية املفروضة على طهران.
م��ن ج��ه��ت��ه، دان ال��ب��ي��ت األب��ي��ض 
استخدام إي��ران “القّوة الفّتاكة” ضّد 

املتظاهرين.
وقالت ستيفاني غريشام مسؤولة 
اإلعام في البيت األبيض إّن “الواليات 
املتحدة ت��دع��م الشعب اإلي��ران��ي في 
احتجاجاته السلمّية ض��ّد النظام 
ال��ذي م��ن املفترض أن ي��ق��وده��م. كما 
ندين القّوة الفّتاكة والقيود الصارمة 
املفروضة على االّتصاالت”.  وشجبت 

جتاوزات نظام “تخلّى عن شعبه”.
والحظ مراسلو وكالة فرانس برس 
أّن��ه��م ف��ق��دوا اإلنترنت على هواتفهم 
احملمولة. و لم يُكن ممكًنا استخدام 

سوى شبكة اإلنترنت اإليرانّية.

تظاهرات في ايران

روحاني يؤكد عدم السماح بـ»انفالت األمن« مع استمرار االضطرابات 

إيران: محتجون يواصلون حرق مقرات الباسيج والدولة حتجب اإلنترنت

متظاهرون يشعلون النار عند مداخل جامعة في هونغ كونغ 

محتجون في هونغ كونغ
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احلكومة: رفع أسعار  البنزين
مت مبوافقة خامنئي

قال املتحدث باسم احلكومة اإليرانية، 
علي ربيعي، أم��س  االث��ن��ني، إن ق��رار رفع 
أسعار البنزين مت مبوافقة املرشد األعلى 
اإليراني، علي خامنئي، مضيفاً: “سنمضي 
ف��ي تنفيذ رف���ع أس��ع��ار ال��ب��ن��زي��ن حتى 

النهاية”. 
وأق����ر رب��ي��ع��ي ب��وق��وع أع��م��ال عنف، 

احتجاجاً على رفع البنزين. املتحدث باسم 
احلكومة اإليرانية قال إن ع��دداً من قوات 
األم���ن قتلوا خ��ال االح��ت��ج��اج��ات. وك��ان 
امل��رش��د خامنئي أعلن ع��ن تأييده، لقرار 
زيادة أسعار البنزين وتقنني توزيعه، وهو 
قرار اتخذته احلكومة بشكل مفاجئ وأثار 

تظاهرات في عدة مدن إيرانية.
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1000 معتقل
كشفت وكالة مهر لألنباء، عن اعتقال ما يقرب من 
ألف شخص في احتجاجات إيران حتى اآلن، مؤكدة 
أن االحتجاجات هي األعنف مقارنة مبثيلتها عام 

.2017
وقال وزير داخلية إيران إن “قوى األمن ستكون 
مضطرة للقيام بواجبها إذا استمرت األعمال املخلة 
باألمن”. وأضاف: “تعاملنا مع االحتجاجات بضبط 

النفس حتى اآلن”.
وهددت إيران بقمع االحتجاجات الشعبية بقوة. 
وذكرت وكالة “إرنا اإليرانية” الرسمية أن احلرس 
الثوري اإليراني اعتقل اثنني من “قادة املخربني” في 

شيراز.
وأعلنت وزارة االستخبارات اإليرنية، ، أنها 
ستتعامل “بقوة مع أي إخ��ال بالقانون والنظام، 
ول��ن تدخر جهدا ف��ي ال��وف��اء بالتزامها القانوني 
بحماية األمن القومي”. ولقي 36 شخصاً مصرعهم 
في احتجاجات إيران، حسب ما أورده، األحد، راديو 

فردا الناطق بالفارسية.

إيران تندد بدعم 
أميركا »ملثيري الشغب«

اتهمت إي���ران ال��والي��ات امل��ت��ح��دة بالتدخل في 
شؤونها الداخلية بعد إع��راب واشنطن عن دعمها 
“للشعب اإليراني”، وذلك عقب يومني من تظاهرات 
عنيفة ف��ي ع��دد م��ن م��دن اجل��م��ه��وري��ة اإلسامية 

احتجاجاً على الرفع املفاجئ ألسعار البنزين.
وكتب وزي��ر اخلارجية األميركي مايك بومبيو 
على تويتر “كما قلت للشعب اإليراني قبل نحو عام 

ونصف العام: الواليات املتحدة معكم”.
واعتبرت اخلارجية اإلي��ران��ي��ة ف��ي بيان صدر 
تصريحات بومبيو إعراباً “عن الدعم ملجموعة من 

مثيري الشغب”.
ونددت اخلارجية مبا وصفته ب�”التصريحات...
التدخلية” األميركية، معتبرًة أن “الشعب اإليراني 
يعلم جيدا أن مثل هذه التصريحات املنافقة واملزيفة 
ال تتضمن أي تعاطف ص���ادق وحقيقي يعكس 

احلرص على مصلحته”.

100 بنك ومتجر  نهب 
و»التومان« يتهاوى

ق��ال البنك امل��رك��زي اإلي��ران��ي إن س��وق صرف 
العمات في الباد يشهد تذبذبا لكنه سيستقر ، 
وقالت مصادر “العربية نت” أن العملة اإليرانية 
“التومان” قد تراجعت مقابل الدوالر إلى 13 ألف 

و400 تومان، مقارنة ب�12 ألف تومان.
وفي سياق متصل، قال اإلعام الرسمي اإليراني 
إن 100 بنك ومتجر نهبت خال التظاهرات، وتشهد 
إيران احتجاجات شعبية واسعة بعد رفع أسعار 

البنزين بنسب تفوق أكثر من 50%.
وأدت االحتجاجات التي شملت أكثر من 100 
مدينة إيرانية أعمال شغب واسعة وحرق مقرات 

حكومية وأخرى تابعة للبنوك وقوات الباسيج.
وذكرت حساب إيران إنترناشيونال على تويتر 
أن��ه مت إض���رام ال��ن��ار ف��ي مصرف “جتارت” في 
مدينة شيراز، وكذلك مصرف “مسكن” في مدينة 

شهريار.

سليماني يحدد سياسات إيران
في لبنان وسوريا والعراق

كشفت صحيفة “نيويورك تاميز” 
The New York Times األميركية، 
عن تقارير استخباراتية إيرانية مسربة 
عن مخطط إيران للنفوذ اإلقليمي، معتمدة 
على الوثائق التي كتبها ضباط وزارة 
االستخبارات واألمن اإليرانية في عامي 

2014 و2015.
الصحيفة أك��دت أن قائد فيلق القدس 
اإلي��ران��ي قاسم سليماني هو من يحدد 
س��ي��اس��ات إي����ران ف��ي ل��ب��ن��ان وس��وري��ا 

وال��ع��راق. وأش���ارت الصحيفة إل��ى أن 
سفراء إيران في لبنان وسوريا والعراق 
من الرتب العليا للحرس الثوري، مؤكدة 
أن مسؤولني عراقيني سياسيني وأمنيني 
وعسكريني أق��ام��وا ع��اق��ات س��ري��ة مع 
إي��ران، مشيرة إلى أن إي��ران رك��زت على 
تعيني مسؤولني رفيعي املستوى في 
ال��ع��راق، وأن وزي��ر الداخلية العراقي 
السابق بيان جبر من أب��رز املسؤولني 

املقربني من إيران.

ثروة »خامنئي« توازي أضعاف
ديون وصادرات نفط إيران

في الوقت الذي يشتعل فيه الشارع اإليراني احتجاجاً على قرارت 
حكومية برفع أسعار الوقود، يتجدد احلديث عن الثروة الضخمة التي 
ميتكلها املرشد األعلى للثورة اإليرانية، علي خامنئي، الذي يدعي التقشف 

دائماً.
حيث تشير األرقام والتقديرات إلى أن إجمالي ثروة املرشد اإليراني 
تتخطى حاجز ال��� 200 مليار دوالر، وذل��ك وفقاً ملا نشرته السفارة 
األميركية في العراق في بداية العام احلالي، والتي أشارت إلى أن “الفساد 
يستشري في جميع مفاصل النظام اإليراني، بدءاً من القمة، فممتلكات 
مرشد النظام علي خامنئي وحده تقدر ب� 200 مليار دوالر، بينما يرزح 
كثير من أبناء الشعب حتت وطأة الفقر، بسبب الوضع االقتصادي املزري 

الذي وصلت إليه إيران بعد أربعني عاماً من حكم املالي”.

حتصن ناشطون مطالبون بالدميوقراطية أمس االثنني 
داخل حرم جامعة في هونغ كونغ، بعد حتذير الشرطة من 
استخدام الرصاص احلي ضدهم، ما يعزز املخاوف إزاء التوتر 
الذي يهز املدينة منذ ستة أشهر. وشهد أمس االثنني مرحلًة 
جديدة من العنف خال هذه األزمة، بعد أسبوع أغلقت خاله 
املدارس والطرقات، وتدخل اجليش الصيني لتنظيف الشوارع.
وال زالت الصني ترفض تنفيذ املطالب الرئيسية للمتظاهرين، 
التي تتضمن انتخابات حرة في املدينة التي يبلغ عدد سكانها 
7،5 مليون نسمة، ووضع حّد لتراجع احلريات مع تشديد 
الصني قبضتها على هونغ كونغ. وحذرت بكني مراراً من أنها 
لن تتسامح مع أي معارضة بينما تتزايد اخلشية من جلوئها 

لتدخل عسكري لقمع االضطرابات.
وسمعت أص��وات تفجير قوية قرابة الفجر قبل أن يندلع 
حريق كبير عند مدخل جامعة العلوم التطبيقية في هونغ 
كونغ، كما شاهد مراسلون لوكالة فرانس برس، في ما بدا بأنه 
محاولة للشرطة دخول حرم اجلامعة، تصدى لها املتظاهرون.

وقالت الشرطة إنها أطلقت الرصاص احل��ي ث��اث مرات 
على موقع تظاهر مجاور للجامعة، لكن يبدو أن أحداً لم يصب 

بجروح.

النواب األميركي: ترامب سيحصل
على جميع الفرص لعرض وجهة نظره

اكدت رئيسة مجلس النواب االمريكي نانسي 
بيلوسي ان الرئيس دونالد ترامب سيحصل على 
جميع الفرص املمكنة كي يعرض ما لديه فيما 

يتعلق بالتحقيق الهادف الى عزله من منصبه.
وقالت بيلوسي في مقابلة مع شبكة تلفزيون 
)سي بي اس( االخبارية “ميكن للرئيس ان ميثل 

ام��ام جلنة االستخبارات وان يتحدث ويقول 
احلقيقة التي يريد ام��ا من خ��ال ت��اوة القسم 
الدستوري او تقدمي شهادته خطيا”. واضافت 
ان جلنة االس��ت��خ��ب��ارات ت��ق��ود ه��ذا اجل���زء من 
التحقيق وهناك أمور أخرى تعمل عليها جلان 

اضافية وسيتم االستماع اليها الحقا.

اتهام مواطن بريطاني باإلرهاب
بعد ترحيله من تركيا

قالت الشرطة البريطانية ان االدع��اء العام 
وج���ه رس��م��ي��ا ت��ه��م االره�����اب ال���ى ش��خ��ص مت 
ترحيله من تركيا ومثل امس االثنني امام محكمة 

)ويستمنستر( وسط لندن.
وذك��رت الشرطة في بيان ان املتهم ويدعى 
مأمون رشيد )26 عاما( من شرق لندن يواجه 

اتهامات باالعداد ألعمال ارهابية وبنشاطات 
تتعلق بسوريا.

وك��ان��ت السلطات التركية اك��دت اخلميس 
امل��اض��ي انها رحلت مواطنا بريطانيا بتهمة 
االن��ت��م��اء مل��ا يسمى تنظيم ال��دول��ة االسامية 

)داعش(. 32 مسلحًا في عمليتني  مقتل 
للجيش البوركيني

أعلن اجليش في بوركينا فاسو، 
عن مقتل 32 مسلحا في عمليتني له 

على مدار يومني شمالي الباد.
وأض��اف اجليش في بيان نقلت 
عنه وكالة “أسوشيتد برس”، أمس 
اإلثنني، أن العمليتني أسفرتا كذلك 
عن حترير العديد من النساء كن 

مختطفات بيد املسلحني.
وأوضح البيان أن “24 إرهابيا 
قتلوا في العملية األولى التي جرت ، 
وقتل ثمانية آخرون في عملية أخرى 

السبت”. وأض���اف أن جنديا قتل 
أثناء اشتباكات اندلعت خال تلك 
العمليات. وأشار إلى أنه مت ضبط 
كمية كبيرة من األسلحة والذخائر 
ومعدات متنوعة خال العمليتني. 
وتعهد رئيس بوركينا فاسو، روش 
مارك كريستيان كابوري، في وقت 
سابق من الشهر اجل��اري مباحقة 
“املتطرفني” بعد مقتل 37 شخصا 
على األق���ل ف��ي ه��ج��وم على قافلة 
تقل موظفني بشركة تعدين كندية. 

يشار إلى أن أكثر من 500 شخص 
قتلوا في هجمات نفذتها مجموعات 
مسلحة في بوركينا فاسو، منها ما 
هو مرتبط بالقاعدة، خال السنوات 
األرب��ع األخيرة، حسب إحصاءات 

حكومية.
ومنذ 2015، تتعرض بوركينا 
ف��اس��و لهجمات مت��رك��زت سابقا 
شمالي ال��ب��اد ومنطقة الساحل، 
لكنها فيما بعد انتشرت بالغرب 

والوسط.

روستيك: صادرات روسيا العسكرية 
لم تتأثر بالعقوبات األميركية

ق���ال رئ��ي��س م��ج��م��وع��ة روس��ت��ي��ك ال��روس��ي��ة 
احلكومية أم���س  االث��ن��ني إن ص����ادرات روسيا 

العسكرية لم تتراجع برغم العقوبات األمريكية.
وروستيك م��ن ب��ني الشركات الروسية التي 
شملتها عقوبات ُفرضت على الباد بسبب ضم شبه 
جزيرة القرم من أوكرانيا وأسباب أخرى. وتشمل 
عملياتها شركة كاشنيكوف لتصنيع األسلحة 

وشركتي راش��ن هليكوبترز ويونايتد إيركرافت 
كوربوريشن. وقال سيرجي تشيميزوف رئيس 
روستيك للصحفيني خال معرض دبي للطيران 
إن مؤسسة روس��وب��ورون اك��س��ب��ورت، الوكالة 
احلكومية الروسية للصادرات والواردات، سجلت 
مبيعات عسكرية بقيمة 13.7 مليار دوالر في 

2018 بزيادة طفيفة عن العام السابق.

كوريا الشمالية لن تقدم 
شيئًا لترامب دون مقابل

ذكر بيان نشرته وكالة األنباء املركزية الكورية، 
وكالة األن��ب��اء الرسمية في كوريا الشمالية، أمس  
االثنني أن بيوجنياجن لن تقدم للرئيس األمريكي 
دونالد ترامب شيئا يتباهى به دون احلصول على 

شيء في املقابل.
وقال البيان الصادر باسم كيم كاي جوان مستشار 
وزير اخلارجية إن كوريا الشمالية غير مهتمة بقمة 
”عدمية الفائدة لها“، في إشارة إلى رسالة ترامب أمس 

للزعيم الكوري الشمالي كيم جوجن أون على تويتر.
وأضاف البيان ”إذا كانت الواليات املتحدة ال ترغب 
حقا في التخلي عن احلوار معنا، فينبغي لها أن تتخذ 
قرارا بإنهاء سياستها العدائية التي تنظر إلينا كعدو“.


