
اعتبر املرشد األعلى في إي��ران، 
ع��ل��ي خ��ام��ن��ئ��ي ف���ي خ���ط���اب بثه 
التلفزيون اإليراني، أمس  األربعاء، 
أنه مت »دحر العدو«، في إشارة إلى 
التظاهرات التي عمت ال��ب��اد على 
مدى األيام املاضية، وتخللتها أعمال 
عنف إثر زيادة أسعار الوقود. وقال 
خامنئي في خطاب بثه التلفزيون 
»دحرنا العدو خال األحداث األمنية 

في األيام األخيرة«.
وبعد تعليق املرشد اإليراني على 
تلك االحتجاجات التي عمت معظم 
احملافظات في الباد ، ووص��ف تلك 
االنتفاضة بعمل األش����رار، أف��ادت 
وكالة مهر لألنباء، في وقت الحق، 
األرب��ع��اء، أن األم��ن اإلي��ران��ي ألقى 
القبض على ما أسماها »خلية من 
سبعة أجانب كانت متارس عمليات 
ت��خ��ري��ب ف���ي امل��م��ت��ل��ك��ات ال��ع��ام��ة 

وأضرمت النيران في خمسة بنوك«.
وفي نفس السياق، أفادت مواقع 
إي��ران��ي��ة م��ع��ارض��ة ب���أن صحيفة 
»كيهان« نقلت ع��ن ممثل خامنئي 
دعوته »لانتقام من أميركا وفرنسا 
وإسرائيل باعتبار أنها تقف وراء تلك 

االحتجاجات املطلبية«.
إلى ذلك، أعلن قائد شرطة طهران، 
بحسب ما نقلت وكالة أنباء »إسنا« 
األربعاء، اعتقال الكثير ممن وصفهم 
ب���«ال��زع��م��اء ال��رئ��ي��س��ي��ن ألع��م��ال 
ال��ش��غ��ب ال��ت��ي شهدتها العاصمة 
اإليرانية مؤخرا«، مضيفاً أن »هؤالء 
األش���خ���اص ي��ع��دون م��ن األش����رار 
واملخلن بالنظام ال��ع��ام، وسيتم 

التعامل معهم بشكل صارم«.
كما ق��ال: »ل��ن نسمح »للمخلن 
ب���األم���ن وال���ن���ظ���ام وال��ب��اط��ج��ة 

واألشرار« باملساس بالنظام العام.
وعلى الرغم من تأكيد مسؤولن 
إيرانين ع��ودة ال��ه��دوء إل��ى معظم 
احملافظات اإليرانية، ، إال أن السلطات 
اإليرانية ال تزال متوجسة، وقد جتلى 
ذلك بشكل واضح عبر استمرار قطع 

اإلنترنت، بحسب ما أكد مواطنون 
إيرانيون في اتصاالت مع »العربية.
ن��ت«، كما أعلنت إلغاء 4 مباريات 

لكرة القدم.

وعمت االحتجاجات املناهضة 
للنظام، البلدات الصغيرة وامل��دن 
الكبرى في معظم أنحاء إي��ران على 
ال��رغ��م م��ن القمع ال��ش��دي��د وال��ع��دد 

امل��ت��زاي��د م��ن الضحايا م��ن القتلى 
واجلرحى.

وع��م��د ع���دد م��ن احمل��ت��ج��ن، إل��ى 
إح���راق مركز للشرطة ف��ي مدينة 

بهارستان ف��ي محافظة أصفهان 
اإليرانية. كما مت إح��راق 9 مكاتب 
تابعة ملمثلي املرشد اإليراني علي 
خامنئي في احملافظات باعتبارها 

»رموزا للنظام ومقرات رجال الدين 
امل��س��ؤول��ن ال��ذي��ن ي��ش��رف��ون على 
تطبيق سياسات النظام ويقومون 
بنهب أموال الشعب دون حسيب أو 

رقيب«، كما يقول احملتجون.
مبوازاة انتفاضة الشارع اإليراني، 
اعتبر املرشد األعلى علي خامنئي، 
مساء الثاثاء، في تصريحات ُنشرت 
على موقعه الرسمي على اإلنترنت، 
أن االحتجاجات التي اندلعت في 
اآلون���ة األخ��ي��رة بعد رف��ع أسعار 
البنزين هي مسألة أمنية وليست 
م��ن صنع الشعب. وأض���اف »على 
األص��دق��اء واألع���داء أن يعلموا أننا 
تصدينا للعدو عسكريا وسياسيا 
وأم���ن���ي���ا«. وق����ال ف���ي إش�����ارة إل��ى 
االحتجاجات »ه��ذا ليس من صنع 
الشعب، ه��ذا فعل األش���رار، ه��ذا ما 
يقوم به األشرار، ينبغي االلتفات إلى 

هذا األمر«.
يأتي ه��ذا ف��ي وق��ت أش���ارت عدة 
تقارير إلى مقتل أكثر من 100 محتج 
إيراني خال التظاهرات التي اندلعت 
مساء اجلمعة املاضي احتجاجاً على 

رفع أسعار البنزين/الوقود.
وأعلنت البحرية األميركية أن 
حاملة الطائرات، أبراهام لينكولن، 
عبرت مضيق هرمز احليوي، وسط 
ت��ص��اع��د ح���دة ال��ت��وت��ر ب��ن إي���ران 

والواليات املتحدة.
ون���ش���رت ال���ق���ي���ادة امل��رك��زي��ة 
األم��ي��رك��ي��ة على »ت��وي��ت��ر« ص��ورة 
حلاملة الطائرات األميركية وهي 
تبحر عبر مضيق ه��رم��ز، الفاصل 
بن إيران واإلم��ارات، برفقة 3 سفن 
ح��رب��ي��ة. ومي��ر نحو ُخ��م��س إنتاج 

العالم من النفط عبر مضيق هرمز.
وح���ذرت وك��ال��ة االس��ت��خ��ب��ارات 
الدفاعية األمريكية من مغبة رفع 
حظر الساح على اي��ران فيما أكدت 
أن االت���ف���اق ال���ن���ووي ب��ن ط��ه��ران 
ومجموعة )5+1( ال ي��زال »مصدر 

قلق كبير« للواليات املتحدة.
جاء ذلك في تقرير كشفت الوكالة 
ع��ن��ه ب��ع��ن��وان )ال��ق��وة العسكرية 
إليران( بشأن »القدرات األساسية« 

للجيش اإليراني.

كر وفر في إيران

دعوات رسمية لالنتقام من أميركا وإسرائيل لدعمهما االحتجاجات

ثورة البنزين حرقت مكاتب ممثلي خامنئي

ترامب يبلغ الكونغرس بإرسال
3 آالف جندي للسعودية  

أبلغ الرئيس األميركي، دونالد ترمب، الكونغرس 
رسميا بإرسال 3 آالف جندي أميركي إلى السعودية.

وقال ترمب في رسالته للكونغرس إن »إيران تواصل 
تهديد أم��ن املنطقة، خصوصا عبر استهدافها منشآت 

النفط«.
وش��ن احلوثيون بدعم إيراني هجمات على منشآت 

شركة »أرامكو« السعودية في سبتمبر املاضي.
وذك��ر ترمب في رسالته،: »كما أبلغت في 22 يوليو 

أرسلنا قوات ملواجهة سلوك إيران العدواني«.

وتابع: »أم��رت بنشر ق��وات أميركية لتعزيز دفاعات 
املنطقة وردع االستفزازات اإليرانية«.

وكشف الرئيس األميركي في رسالته للكونغرس أن 
»ق��وات أميركية إضافية إلى السعودية خال األسابيع 
القليلة املقبلة«، وإضافة إلى القوات املوجودة بالفعل، 
يبلغ العدد اإلجمالي للقوات األميركية في السعودية 3 

آالف جندي أميركي.
وأملح ترمب إلى أن نشر قوات إضافية في السعودية 

يشمل »رادارات وأنظمة صاروخية لتعزيز الدفاعات«.

عشرات املتظاهرين يتحصنون بجامعة 
البوليتيكنيك في هونغ كونغ

مئات املتظاهرين في هونغ كونغ

حتصن  عشرات املتظاهرين املطالبن 
بالدميوقراطية أم��س  األرب��ع��اء ف��ي حرم 
جامعة البوليتيكنيك في هونغ كونغ لليوم 
الرابع على التوالي، بينما جتري حتركات 
بهدف إشغال الشرطة وإض��ع��اف الطوق 

الذي تضربه على اجلامعة.
وتشهد جامعة البوليتيكنيك في هونغ 
كونغ في شبه جزيرة كاولون أطول وأعنف 
مواجهة بن املتظاهرين وقوات حفظ النظام 
منذ بداية التعبئة في املستعمرة البريطانية 

السابقة في يونيو املاضي.
وقدر املتظاهرون عدد املتحصنن داخل 
اجل��ام��ع��ة بنحو خ��م��س��ن، م��وض��ح��ن أن 

ظروفهم املعيشية داخل احلرم تتدهور.
وت��واص��ل مجموعات من الشبان الذين 

ي��رت��دون مابس س��وداء إع��داد الزجاجات 
احلارقة بينما ينام آخرون على األرض داخل 

قاعة رياضية في اجلامعة.
وقالت شرطة هونغ كونغ في بيان إنها 
»تدعو كل املوجودين داخل احلرم اجلامعي 
إل��ى اخل���روج بطريقة سلمية«، موضحة 
أنها »تتعهد بأن تكون معاملتهم عادلة في 

القضاء«.
ول��ت��خ��ف��ي��ف احل��ص��ار امل���ض���روب على 
اجل��ام��ع��ة، ج���رت حت��رك��ات ف��ي س��اع��ات 
االزدحام إلغاق مترو هونغ كونغ األساسي 

للتنقل في املدينة التي تعد مركزا ماليا.
وأغلق متظاهرون أب��واب عربات املترو 
ما تسبب بتأخير كبير في الرحاتوتشكل 

صفوف طويلة أمام احملطات.

وأطلقت دع��وات على شبكات التواصل 
االجتماعي إلى املوظفن من أجل املشاركة في 
التظاهرات خال استراحة الغداء كما فعل 
كثيرون السبوع املاضي، وخصوصا في حي 

سنترال املالي في جزيرة هونغ كونغ.
وف��ي أول تعليق لها على أزم��ة جامعة 
البوليتكنيك، ق��ال��ت حاكمة املدينة غير 
املنتخبة كاري الم إن على احملتجن الباقن 

االستسام إذا أرادوا نهاية سلمية.
وقالت الم في مؤمتر صحافي »ال ميكن 
حتقيق ه��ذا ال��ه��دف إال م��ن خ��ال التعاون 
الكامل من قبل احملتجن، مبا في ذلك بالطبع 
مثيري الشغب الذين يتعن عليهم وقف 
العنف والتخلي ع��ن األسلحة واخل��روج 

بسام واالنصياع لتعليمات الشرطة«.
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إرجاء جولة مفاوضات بني اخلرطوم وحركة متّرد رئيسية
أعلنت السلطات االنتقالية في 
اخلرطوم، أّن جولة املفاوضات 
التي ك��ان م��ق��ّرراً انعقادها في 
ع��اص��م��ة ج��ن��وب ال���س���ودان، 
جوبا، اخلميس، مع حركة متّرد 
سودانية رئيسية، أرجئت إلى 
10 ديسمبر بطلب من وساطة 

جنوب السودان.
وق���������ال ع����ض����و م��ج��ل��س 
ال��س��ي��ادة االن��ت��ق��ال��ي، محمد 

احلسن التعايشي، ف��ي بيان، 
إن اخل���رط���وم »ق��ب��ل��ت الطلب 
ال��ذي قّدمته الوساطة بتأجيل 
امل��ف��اوض��ات حتى ال��ع��اش��ر من 

ديسمبر«.
ولم يوضح البيان األسباب 
ال��ت��ي دف��ع��ت ج��وب��ا إل���ى طلب 
تأجيل املفاوضات بن اخلرطوم 
و«اجلبهة الثورية«، التي تضّم 
ثاث حركات متمّردة رئيسية 

في واليات دارفور والنيل األزرق 
وجنوب كردفان.

وشّدد البيان على أن احلكومة 
السودانية »تتطّلع الستئناف 
املفاوضات في موعدها اجلديد«، 
وأن »فرص التوّصل إلى حتقيق 
س��ام ش��ام��ل بالباد أصبحت 
كبيرة بعد الثورة« التي أطاحت 
في أبريل الفائت بنظام الرئيس 

عمر البشير.

وأع��رب عن األمل في أن متّهد 
ه��ذه املفاوضات »الطريق إلى 
ط��ي صفحة احل���رب وإح���داث 
التغيير الشامل واملنشود الذي 
يقود إل��ى التحّول الدميقراطي 

الكامل والتنمية املستدامة«.
وك��ان��ت م��ح��ادث��ات ال��س��ام 
ب��دأت في أكتوبر بن اخلرطوم 
واملتمردين الذين قاتلوا قوات 

البشير في الواليات الثاث.

احلجاب في فرنسا صدام 
سياسي أم جدل إجتماعي

عادت قضية منع ارتداء احلجاب لتطفو مجددا على سطح فرنسا 
بن مؤيد ومعارض في جدل محتدم وصل الى حد املطالبة مبنعه امام 

املدارس عند مرافقة التاميذ.
وباتت قضية احلجاب في فرنسا تشكل تضييقا غير مسبوق 
يثير قلق املسلمن رغم أن األمر أصبح معتادا في السياق السياسي 
الفرنسي. فبعد ان صوت مجلس الشيوخ الفرنسي في 29 أكتوبر 
املاضي على مشروع قانون مينع ارتداء احلجاب عند مرافقة التاميذ 

في النزهات املدرسية الح االنقسام جليا داخل احلكومة نفسها.
وتقدم حزب اجلمهورين اليميني املعارض الذي يتمتع باألغلبية 
ف��ي مجلس الشيوخ مب��ش��روع ه��ذا القانون على أن يعرض أم��ام 
اجلمعية الوطنية قريبا لكي يتم تبنيه بصفة نهائية قبل أن يدخل 

حيز التنفيذ.
وتغذى هذا املشروع بقوة على سلسلة احل��وادث املتطرفة التي 
تعرضت لها فرنسا في اآلونة االخيرة ما جعل فوهة االنقسام تتوسع 

في سياق جدل محتدم حول العلمانية واحلجاب في فرنسا.
واشتعلت تلك الشرارة من جديد عندما قام النائب عن احلزب 
اليميني املتطرف جوليان أودول بالتهجم لفظيا على امرأة محجبة 

ترافق ابنها في نزهة مدرسية طالبا منها خلع حجابها.

ماليزيا تعرب عن قلقها حيال 
أوضاع مسلمي الروهينغا

أعرب وزير اخلارجية املاليزي، محمد سابو، عن قلقه حيال أوضاع 
مسلمي الروهينغا.

جاء ذلك خال كلمته في اجتماع وزراء خارجية احتاد دول جنوب 
آسيا )آسيان( املنعقد في العاصمة التاياندية بانكوك، حسب ما 

نقلته وكالة أنباء برناما.
وأشار الوزير، إلى ضرورة التصدي للتهديدات األمنية اجلديدة 
واملتزايدة كاألمن السيبراني. معربا عن قلقه إزاء وضع مسلمي 

الروهينغا في ميامنار.
وشدد سابو، على أنه ينبغي التعامل مع الوضع بحكمة من أجل 
منع مسلمي الروهينغا من اللجوء إلى البلدان املجاورة مليامنار، مبا 

في ذلك ماليزيا، واالنخراط في األيديولوجيات املتطرفة.
وأف��اد أن الوضع اجليوسياسي في بحر الصن اجلنوبي معقد 
إلى حد ما. مشددا على ضرورة أن حتد جميع األطراف من أنشطتها 

املنظمة في املنطقة املتنازع عليها.
ويعيش حاليا حوالي 900 ألف الجئ من أقلية الروهنغيا في 
مخيمات »كوكس بازار« في بنغاديش، ويعتقد أن ما يفوق 740 ألفا 

من هؤالء قد فروا من ميامنار منذ أغسطس 2017.
ومنذ التاريخ املذكور، تشن القوات املسلحة في ميامنار ومليشيات 
بوذية حملة عسكرية، وترتكب مجازر وحشية ضد األقلية املسلمة في 
أراكان )غرب(. وأسفرت اجلرائم املستمرة منذ ذلك احلن، عن مقتل 
آالف الروهنغين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضا عن 

جلوء قرابة مليون إلى بنغاديش، وفق األمم املتحدة.

الدفاع التركية: حتييد 
10 إرهابيني خالل 

عملية شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية حتييد 10 إرهابين خال 
عملية مدعومة بغطاء جوي ضد منظمة »بي كا كا«، شمالي 

العراق. جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، أمس  األربعاء.
وقالت الوزارة إنه مت حتييد 10 من »بي كا كا«، وبحوزتهم 
ذخائر لألسلحة الثقيلة ووقود، بعد رصد استعدادهم لتنفيذ 
هجوم. ووفًقا لبيان ال��وزارة، فإن ذلك يأتي في إطار عملية 

»املخلب 3« املتواصلة مبنطقة »حفتانن« شمالي العراق.
وف��ي 27 مايو امل��اض��ي، أطلقت ال��ق��وات التركية عملية 
»املخلب« مبنطقة »هاكورك« شمالي العراق، بهدف القضاء 
بشكل كامل على خطر اإلره��اب ال��ذي يهدد الباد، أتبعتها 
بعملية »املخلب 2« في 13 يوليو املاضي، ثم »املخلب 3« في 

24 أغسطس املاضي.

مقتل جنديني 
أميركيني في حتطم 
مروحية بأفغانستان

أعلن اجليش األمريكي، أمس األرب��ع��اء، مقتل اثنن من 
ج��ن��وده ف��ي حتطم مروحية بأفغانستان. ونقلت وكالة 
اسوشيتيد برس عن بيان للقوات األمريكية في أفغانستان 

أنه جاري التحقيق في سبب حتطم املروحية.
وأضاف البيان أن التقارير األولية ال تشير إلى أن احلادثة 
وقعت نتيجة استهداف قوات معادية. ولم يوضح البيان أي 

تفاصيل عن موقع احلادثة بالتحديد في أفغانستان.
وف��ي وق��ت الح��ق، أعلنت حركة طالبان، ف��ي ب��ي��ان، أن 
مقاتليها هم من أسقطوا املروحية األمريكية في منطقة شاره 
مبحافظة لوجار، شرقي الباد. ولم تعلق القوات األمريكية 

بعد على بيان طالبان.
ومؤخرا، أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب، تعليق 
مباحثات ال��س��ام ب��ن ب��اده وح��رك��ة طالبان األفغانية، 
إث��ر تبني األخ��ي��رة هجوما استهدف جنودا أمريكين في 
أفغانستان. وتشهد أفغانستان، منذ ال��غ��زو األمريكي 
عام 2001، صراعا بن حركة طالبان من جهة، والقوات 
احلكومية والدولية بقيادة الواليات املتحدة من جهة أخرى، 

ما تسبب في سقوط آالف الضحايا املدنين.
وتشن طالبان التي تسيطر على نصف الباد تقريبا، 
هجمات شبه يومية ضد احلكومة، وترفض إجراء مفاوضات 
مباشرة معها بحجة أنها »غير شرعية«، وتشترط بغية 

التوصل لسام معها خروج القوات األمريكية من الباد.
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