
دعا الرئيس األمريكي دونالد 
ت��رام��ب، امل��رش��د اإلي��ران��ي علي 
خامنئي، إلى أن يكون “حذرا في 
كلماته”. جاء ذلك في تغريدة عبر 
تويتر، ، تعليقا على تصريحات 
خلامنئي عن ال��والي��ات املتحدة 
وأوروب���ا. وق��ال ترامب إن “من 
يسمى املرشد األعلى إليران، وهو 
ليس أعلى لتلك الدرجة في الفترة 
األخ���ي���رة، ص���درت ع��ن��ه بعض 
الكلمات السيئة بحق الواليات 
املتحدة وأوروبا”. وأش���ار أن 
اقتصاد إي��ران في حالة انهيار، 

وأن شعبها يعاني.
وت����اب����ع ت����رام����ب: “عليه 
)خامنئي( أن يكون ح��ذرا جدا 
في كلماته”. وق��ال خامنئي، إن 
استهداف ب��اده قاعدة أمريكية 
ف��ي ال��ع��راق، يعد ضربة لهيبة 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وسمعتها 

باعتبارها قوة عظمى.
وأض����اف خ��ام��ن��ئ��ي، ف��ي أول 
خطبة ل��ه م��ن��ذ 8 س���ن���وات، أن 
الصواريخ التي أطلقتها إي��ران 
على قاعدة عني األسد في العراق، 
استهدفت هيبة الواليات املتحدة 

العظمى وقوتها.
وقصفت إي��ران بالصواريخ، 
ف��ي 8 يناير اجل���اري، قاعدتني 
عسكريتني بالعراق تستضيفان 
جنودا أمريكيني، ردا على مقتل 
ق��ائ��د “فيلق القدس” ق��اس��م 
سليماني، ج���راء غ���ارة جوية 
ل��ل��والي��ات املتحدة ب��ب��غ��داد، في 
3 الشهر نفسه. وأع��ل��ن املمثل 
اخل�����اص إلي������ران ف���ي وزارة 
اخلارجية األمريكية براين هوك، 
اجل��م��ع��ة، ف��رض ع��ق��وب��ات على 
مسؤول عسكري إيراني لدوره 

في “االنتهاكات اجلسيمة حلقوق 
اإلنسان” ال��ت��ي ت��ع��رض لها 

متظاهرون خ��ال االحتجاجات 
التي شهدتها طهران ومدن إيرانية 

أخرى في نوفمبر املاضي. وقال 
هوك، متحدثا للصحفيني في مقر 

اخلارجية األمريكية إن العميد 
ف��ي احل���رس ال��ث��وري اإلي��ران��ي 

حسن شافاربور سيخضع حلظر 
التأشيرة، مشيرا إلى أن ذلك أول 
م��ا سيتم ات��خ��اذه ض��د املسؤول 
ال��ع��س��ك��ري اإلي���ران���ي مبوجب 
“سلطة عقوبات محددة”، حسب 
م��ا نقلت شبكة “سي إن إن” 

اإلخبارية األمريكية.
وأوض������ح ه����وك أن وزارة 
اخلارجية األمريكية، استندت 
في قرارها بفرض العقوبات على 
املسؤول اإليراني، على املعلومات 
التي حصلت عليها اخلارجية 
األمريكية، من رسائل اإليرانيني 
حول املظاهرات، الفًتا إلى الوزارة 

تلقت أكثر من 88 ألف رسالة.
كان وزير اخلارجية األمريكي 
مايك بومبيو دعا املتظاهرين في 
إيران إلى توثيق انتهاكات النظام 
في االحتجاجات التي شهدتها 
ال��ب��اد ف��ي نوفمبر امل��اض��ي، من 
خال مواقع التواصل االجتماعي 
وإرس���ال رسائل إل��ى اخلارجية 
األم��ري��ك��ي��ة، ع��ل��ى خلفية ق��رار 
احلكومة اإليرانية بزيادة أسعار 

احملروقات.
وش��ه��دت ط��ه��ران وع���دة مدن 
إي��ران��ي��ة، آن����ذاك، احتجاجات 
واسعة، على خلفية قرار احلكومة 

بزيادة أسعار احملروقات.
وح��س��ب اإلدارة األمريكية، 
ف����إن ق�����وات األم�����ن اإلي��ران��ي��ة 
قتلت مئات املتظاهرين وألقت 
القبض على امل��ئ��ات أي��ض��ا. لكن 
ط��ه��ران حت��دث��ت ع��ن مقتل عدد 
قليل خ��ال تلك االحتجاجات، 
بينهم عناصر من ق��وات األم��ن، 
واتهمت ق��وى خارجية بتمويل 
تلك االحتجاجات والتحريض 

عليها.

دونالد ترامب

واشنطن تفرض عقوبات على مسؤول باحلرس الثوري اإليراني

ترامب مهددًا خامنئي: كن حذرًا في كلماتك

اليمن: تصعيد حوثي باحلديدة 
و»املشتركة« تنتقد صمتًا أمميًا

قالت القوات املشتركة في الساحل الغربي، 
إنها رصدت استعدادات حوثية كبيرة في مناطق 
عديدة من جنوب محافظة احلديدة، غرب اليمن، 

شملت استحداث حتصينات والدفع بتعزيزات.
وأفاد اإلعام العسكري للقوات املشتركة في 
بيان، أن امليليشيات احلوثية، املوالية إليران، 
قامت بحفر خنادق طويلة على امتداد الطريق 
الرابط بني مديريتي زبيد والتحيتا، تتفرع منها 
خنادق أخ��رى باجتاه منطقة السويق التابعة 
للتحيتا. وأضاف أن امليليشيات تنقل األخشاب 
والطوب األبيض لياً إلى اخلنادق مع استمرار 
احلفر، وتقوم ببنائها وتغطيتها من األعلى 

باألخشاب ومن ثم دفنها بالرمل.
ك��م��ا دف��ع��ت ميليشيات احل���وث���ي، مبئات 

املسلحني املدججني مبختلف أن��واع األسلحة 
الثقيلة واملتوسطة، إلى شرق مديرية الدريهمي، 
راف��ق��ه��ا اس��ت��ه��داف م��واق��ع ال��ق��وات املشتركة، 

بأسلحة رشاشة ومتوسطة.
خوف ورعب واتهمت القوات املشتركة، األمم 
املتحدة بالتزام الصمت املطبق إزاء اجلرائم 
واالنتهاكات احلوثية، وقالت إن ذلك “شجع 
امليليشيات على التمادي وارتكاب املزيد منها 
بقصف واستهداف األحياء السكنية في التحيتا 
جنوب احل��دي��دة بالساحل الغربي لليمن”. 
وطبقاً ملصادر محلية في التحيتا، فقد قصفت 
ميليشيات احلوثي منازل املواطنني جنوب مركز 
مدينة التحيتا بقذائف مدفعية الهاون بشكل 

هستيري.
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خامنئي يقلل من أهمية 
التظاهرات املناهضة 

للنظام في إيران
حافظ املرشد األعلى للجمهورية اإليرانية آية الله 
علي خامنئي على موقف حازم جتاه القوى الغربية ، 
وملح إلى أّن التظاهرات املناهضة للنظام التي اندلعت 
عقب كارثة الطائرة األوكرانية ال متّثل مجمل الشعب 

اإليراني.
وتوجه خامنئي بانتقاد شديد إلى األوروبيني في 
قضية امللف النووي، واصفاً إياهم ب”اذيال اميركا”، 

وفق ما نقلت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية “ارنا”.
وطلب الرئيس األميركي دونالد ترامب اجلمعة من 

خامنئي أن يكون “حذرا جدا في كامه”.
وعلق ترامب على كام خامنئي اجلمعة في تغريدة 
على تويتر قائا “ما يسمى ب+القائد األعلى+ اليران، 
الذي لم يكن على هذا القدر من العلو مؤخرا، كانت 
لديه بعض األشياء البذيئة عن ال��والي��ات املتحدة 

وأوروبا ليقولها”.
ووف��ق ترامب ف��إن خطاب خامنئي احل��اد، الذي 
هاجم فيه ال��والي��ات املتحدة “الشريرة” ووصف 
بريطانيا وفرنسا واملانيا ب”اذيال أميركا”، كان 

خاطئا.
وأض��اف ترامب في تغريدته “اقتصادهم ينهار، 
وشعبهم يعاني. يجب أن يكون حذرا جدا في كامه”.

وجاء كام خامنئي خال خطبة اجلمعة في مسجد 
املصلى في طهران حيث أّم الصاة للمرة األولى منذ 

العام 2012.
وارتفعت مرات عدة خال اخلطبة هتافات “املوت 
ألميركا” و”املوت إلسرائيل”، من قبل حشود مألت 
املسجد والساحة احمليطة ب��ه، وف��ق مشاهد بّثها 

التلفزيون الرسمي.

48 جزائريون يتظاهرون لألسبوع الـ 
وسط سعي احلراك إلى زخم جديد

تظاهر ع��دة آالف من اجلزائريني في 
ش���وارع العاصمة اجل��زائ��ر للمطالبة 
ب”تغيير النظام”، وذل��ك في األسبوع 
ال48 على التوالي للحراك االحتجاجي 

الباحث عن زخم جديد.
وه��ت��ف امل��ت��ظ��اه��رون “جزائر ح��رة 
ودميوقراطية” فيما أحاط بهم عدد كبير 
من عناصر الشرطة، بحسب صحافية في 

فرانس برس.
كما ك��رر املتظاهرون هتافات “دولة 
مدنية ماشي عسكرية” )دول���ة مدنية 
ال عسكرية( و”لي جينيرو أال بوبيل” 
)اجلنرالت إلى املزبلة(، فيما رفع آخرون 

صور موقوفني وأعام الباد.
ورغ��م أّن التعبئة ال ت��زال كبيرة، فقد 
ب���دت م��ت��راج��ع��ة ع��ن ال��ت��ظ��اه��رات التي 
شهدتها العاصمة اجلزائرية في شتاء 
ورب��ي��ع 2019 أو ح��ت��ى خ���ال حملة 
االنتخابات الرئاسية التي جرت في 12 

ديسمبر وقاطعها احلراك.
وم��ن الصعب تقييم أع��داد املشاركني 
بشكل دقيق في ظل االفتقار إلى إحصاءات 
رسمية. وتفرق احلشد ال��ذي تظاهر من 
دون تسجيل ح���وادث، ق��راب��ة الساعة 

17،00 )16،00 ت غ(.
كما شهدت م��دن تيزي وزو وبجاية 
في منطقة القبائل وقسنطينة )شمال-
شرق( ووهران )شمال-غرب( تظاهرات 
بحسب صحافيني محليني حتدثوا إلى 

فرانس برس. وبعد نحو عام من انطاق 
االحتجاجات، فإّن كثرا يطرحون أسئلة 
ح��ول امل��س��ار ال��ذي يتوجب أن ينتهجه 

ح��ال��ي��ا ه���ذا احل����راك االح��ت��ج��اج��ي غير 
املسبوق، املتنوع والسلمي.

وق��ال املتقاعد أحمد بن عبيد لفرانس 

ب��رس “ينبغي على احل���راك مواصلة 
الضغط بهدف احلصول على أكبر قدر 

ممكن من األمور”.
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احلراك في اجلزائر 

25 باشتباكات مع األمن  مقتل متظاهرين وإصابة 

اجليش العراقي يكشف عن مفاوضات 
أمنية بني بغداد وواشنطن

أكد اللواء عبد الكرمي خلف، املتحدث باسم 
القائد ال��ع��ام للقوات املسلحة العراقية، أن 
“احلكومة العراقية جتري حوارات مع الواليات 

املتحدة بشأن العاقات األمنية”.
وقال خلف ملوقع قناة “آر تي” الروسية، إن 
للعراق ماحظات وطروحات تتعلق بهذا امللف، 
وسيعمل على أن يكون كل شيء ال يتضارب مع 
سيادته. وأوضح املتحدث أن املفاوضات األمنية 

املذكورة ال تزال جارية.
وذك���رت م��ص��ادر أمنية وطبية ف��ي العراق 
أن متظاهرين قتا، فيما أصيب 25 آخ��رون 
في اشتباكات مع ق��وات األم��ن في إط��ار حركة 
االحتجاجات التي بدأت تفقد زخمها وسط تأثير 
التوتر اإليراني األميركي في الباد. وذكر مراسل 
“العربية” و”احلدث” أن متظاهرا قتل بعد 
إصابة مباشرة في صدره، وأضاف أن عددا من 
املتظاهرين أصيبوا جراء الشظايا فيما سجلت 

حاالت اختناق.

ب��دوره��ا، ذك��رت وكالة أسوشيتد ب��رس أن 
محتجني قتا مع جتدد العنف بني املتظاهرين 
املناوئني للحكومة وق��وات األمن العراقية بعد 

أسابيع من الهدوء.
ووقعت املواجهات بشكل مفاجئ قرب جسر 
السنك الذي يربط طرفي العاصمة بغداد، عندما 
اقترب متظاهرون من حواجز للقوات األمنية، 

بحسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.
وأش��ار املصدر نفسه إلى أن القوات األمنية 
استخدمت القنابل املسيلة للدموع، وأصابت 
إحداها متظاهراً في ص��دره، ما أدى إلى مقتله. 
وأك��د مصدر طبي أي��ض��اً إص��اب��ة 24 متظاهراً 

بجروح بينها حاالت اختناق.
وكان ناشطون توافدوا إلى ساحة التحرير 
من مختلف احملافظات العراقية لدعم احلراك. 
كما تظاهر محتجون أمام مبنى وزارة التعليم 
احتجاجا على توعد ال��وزارة مبحاسبة الطاب 

املضربني عن الدراسة بحجة االنضمام للحراك.

50 مسلحًا و12 من قوات األسد بإدلب موسكو: مقتل 

18 قتياًل بقصف  املرصد السوري: 
لطيران النظام وروسيا على حلب

أف����اد امل���رص���د ال���س���وري حل��ق��وق 
اإلن��س��ان، أم��س السبت، بسقوط 18 
قتيا من الفصائل السورية وإصابة 15 
آخرين، نتيجة القصف اجلوي الروسي 
والقصف البري على ريف حلب الغربي، 
حيث ت��واص��ل ق���وات ال��ن��ظ��ام قصفها 
املدفعي والصاروخي على بلدات ريف 
حلب الغربي، حيث استهدفت كل من 
خ��ان العسل وال��راش��دي��ن والبحوث 

العلمية وكفرناها.
وعلى صعيد متصل، نفذت الطائرات 
احلربية الروسية غ��ارات مكثفة على 
منطقة “خفض التصعيد”، حيث 
استهدفت كا من خان العسل وكفرناها 
وعينجارة وجمعية الكهرباء بريف 
حلب الغربي، ومدينة معرة النعمان 

ومحاور القتال في ريف إدلب الشرقي.
وبحسب املرصد ال��س��وري، يرتفع 
عدد الغارات إلى 51 استهدفت مناطق 
ف���ي ع��وي��ج��ل وك��ف��رن��اه��ا واألت�����ارب 
وم��ح��ي��ط��ه��ا وع��ن��ج��ارة وال��ق��اس��م��ي��ة 
وك��ف��رح��ل��ب ودارة ع���زة وال��س��ل��وم 

والكماري وكفرنوران.
ومتكنت الفصائل السورية، بحسب 
املرصد، من السيطرة على قريتي تل 
مصيطف وتل خطرة بريف إدلب بعد 

اشتباكات عنيفة، فيما تتواصل العملية 
ال��ع��س��ك��ري��ة ف��ي ري���ف إدل���ب بقيادة 
ضباط روس، وسط مزيد من اخلسائر 
البشرية بني قوات النظام واملسلحني 
املوالني لها من جهة والفصائل السورية 

املقاتلة من جهة أخرى.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 
وح��دات من القوات املسلحة السورية 
تصدت لسلسلة من الهجمات في منطقة 
وقف التصعيد في إدلب شمال الباد، 
قتل فيها 50 مسلحاً. وقال رئيس املركز 
الروسي للمصاحلة في سوريا يوري 
بورينكوف في مؤمتر صحافي، ، إن “ 
24 عسكرياً سوريا قتلوا وأصيب 24 
آخرون خال اليوم املاضي في الاذقية 

وحلب وإدلب وحماة.
وتابع: “إجماال، خال االشتباكات 
مع مقاتلي اجلماعات املسلحة على مدار 
اليوم املاضي، قتل 12 وج��رح 24 من 

جنود النظام السوري”.
وكانت مفوضة األمم املتحدة حلقوق 
اإلن��س��ان، ميشيل باشليه، دع��ت يوم 
اجلمعة، لوقف فوري للقتال في إدلب 
قائلة إن وقف إط��اق النار األخير في 
سوريا “فشل م��رة أخ��رى في حماية 

املدنيني”.

الصني وبورما ..
 حتالف رغم االنتقادات

توّقع الصني وبورما على اتفاقيات 
ضخمة ف��ي مجال البنى التحتية بعد 
اج��ت��م��اع مرتقب السبت ب��ني الرئيس 
الصيني شي جينبينغ وأيقونة حقوق 
اإلنسان سابًقا أونغ سان سو تشي التي 
تعّهدت بالوقوف مع بكني “حتى نهاية 
العالم”. وتأتي زيارة الرئيس الصيني 
التي تستمر ليومني إلى عاصمة بورما 
في وقت ابتعد املستثمرون الغربيون عن 

الباد على خلفية أزمة الروهينغا.
وأجبرت حملة القمع العسكرية سنة 
2017 التي استهدفت األقلية املسلمة 
مبعظمها ووصفها محققون م��ن األمم 
امل��ت��ح��دة ب���اإلب���ادة ن��ح��و 740 أل��ًف��ا من 
الروهينغا على الفرار عبر احل��دود إلى 
بنغادش. ووقفت بكني بشّدة إلى جانب 
بورما رغ��م اإلدان���ات التي تعّرضت لها 

األخيرة.

بريطانيا تصنف حزب الله 
تنظيمًا إرهابيًا

صنفت اخل��زان��ة البريطانية، حزب 
الله اللبناني، منظمة إرهابية، كما قامت 
بتجميد أص���ول ميليشياته بالكامل. 
وقالت اخلزانة البريطانية، إنها صنفت 
جماعة ح��زب ال��ل��ه اللبنانية بالكامل 
منظمة إرهابية مبوجب قواعد اإلرهاب 
والتمويل اإلره��اب��ي، وبالتالي سيتم 

جتميد أصولها.
وصرح متحدث باسم اخلزانة للعربية 
أن اململكة املتحدة تظل ملتزمة باستقرار 

لبنان واملنطقة، وتواصل العمل عن كثب 
مع الشركاء اللبنانيني. وفي السابق كان 
اجلناح العسكري فقط حل��زب الله هو 
املستهدف بتجميد األصول مبوجب قواعد 
احلكومة البريطانية. وصنفت بريطانيا 
بالفعل وح��دة األم��ن اخلارجي للجماعة 
وجناحها العسكري ضمن قائمة املنظمات 
اإلرهابية في عامي 2001 و2008 على 
التوالي. وتصنف الواليات املتحدة أيضا 

جماعة حزب الله منظمة إرهابية.

باريس: متظاهرون ضد إصالحات 
نظام التقاعد يغلقون متحف اللوفر

أغلق متظاهرون ضد إصاحات نظام التقاعد 
في فرنسا، ، مدخل متحف اللوفر بالعاصمة 
باريس، في أول إغاق من نوعه يشهده املتحف 

منذ بدء االحتجاجات في ديسمبر املاضي.
وجتمهر مئات املتظاهرين بينهم موظفون 
في املتحف أمام مدخل اللوفر، استجابة لدعوة 
ع��دة نقابات عمالية يسارية ضد التغييرات 
التي يعتزم الرئيس إميانويل ماكرون إدخالها 
على نظام التقاعد، التي قالوا إنها “ستخفض 
معاشات اجلميع”، حسبما نقلت “أسوشيتيد 
برس”. وخ���ال ال��ت��ظ��اه��رة، رف��ع احملتجون 
عبارات تندد مبشروع القانون بينها “املوناليزا 
بدأت اإلضراب”، في إشارة إلى لوحة املوناليزا 

الشهيرة للفنان ليوناردو دافنشي.
وقالت تنسيقية النقابات املعارضة للمشروع 
احلكومي في بيان “في قلب هرم اللوفر، حيث 
اختار رئيس اجلمهورية إميانويل ماكرون أن 

يتم تنصيبه، تشكلت جبهة معارضة نقابية ضد 
توجهاته الكارثية فيما يخص التقاعد”.

يشار أن متحف اللوفر ي��زوره يوميا نحو 
30 ألف زائر، حسب املصدر ذاته. وفي السياق، 
دع��ت النقابات إل��ى حت��رك��ات ج��دي��دة أي��ام 22 
و23 وخ��اص��ة 24 يناير اجل���اري، وه��و يوم 
ع��رض مشروع القانون ح��ول أنظمة التقاعد 
على مجلس ال��وزراء. وشارك حوالي 187 ألف 
شخص، اخلميس، في يوم االحتجاج السادس 
على املستوى الوطني ضد اإلصاح، وفقا لوزارة 
الداخلية. فيما ش��ارك 452 أل��ف شخص في 

مظاهرات مماثلة، اجلمعة املاضية.
ومنذ 5 ديسمبر 2019، تنفذ الشركة الوطنية 
لسكك احل��دي��د )إس إن س��ي إف( والشركة 
الوطنية للنقل، إضراًبا شّل احلركة في الباد؛ 
احتجاًجا على القانون، ليكون بذلك هو اإلضراب 

األطول في تاريخ الباد منذ 1986.


