
شهدت االحتجاجات العارمة 
ال��ت��ي انطلقت ع��ل��ى م���دى األي���ام 
املاضية في معظم محافظات إيران، 
سقوط عشرات القتلى. وأف��ادت 
مواقع إيرانية معارضة بأنه مت 
إحصاء أكثر من 150 جثة حملتجني 

في البالد.
وأخ�����رج�����ت ق������وات ت��اب��ع��ة 
لالستخبارات اإليرانية 36 جثة 
حملتجني م��ن مستشفى “التأمني 
االجتماعي” في العاصمة طهران 
بسيارة لنقل اللحوم، وفق ما نقل 
موقع إيران إنترناشيونال، مساء 

األربعاء، عن مصادر مطلعة.
ك��م��ا ب��ل��غ ع����دد ال��ق��ت��ل��ى في 
مستشفيات سجاد كرج وشهريار 
وم��دن��ي ك��رج وال��ب��رز ك��رج 118 

شخصاً، وفق املصادر.
إل�����ى ذل������ك، ط��ل��ب��ت وزارة 
االستخبارات من كل أس��رة مبلغ 
40 مليون تومان لتسليم اجلثمان 
ال���ذي يخصها، واش��ت��رط��ت عدم 
إقامة مراسم العزاء أو التواصل مع 

وسائل اإلعالم، وفق املصادر.
وكانت منظمة العفو الدولية قد 
أعلنت، أن “تقارير موثوقة” تشير 
إلى أن أكثر من 100 متظاهر ُقتلوا 

في أنحاء إيران.
وقالت املنظمة، ومقرها لندن، 
إن��ه “وفقاً لتقارير موثوقة فإن 
106 متظاهرين على األقل قتلوا 
ف��ي 21 مدينة”، الف��ت��ة إل���ى أن 
“حصيلة القتلى احلقيقية رمبا 
تكون أعلى من ذلك بكثير، حيث 
تشير بعض التقارير إل��ى مقتل 

نحو 200 متظاهر”.
من جهته، اعتبر املرشد األعلى 
في إيران، علي خامنئي، في خطاب 
بثه التلفزيون اإليراني، األربعاء، 
أن��ه مت “دحر العدو”، في إش��ارة 
إلى التظاهرات التي عمت البالد، 
وتخللتها أعمال عنف إث��ر زي��ادة 
أس��ع��ار ال��وق��ود. وق��ال خامنئي: 
“دحرنا ال��ع��دو خ��الل األح���داث 

األمنية في األيام األخيرة”.
وع��ل��ى خ��ط��ى امل���رش���د، ات��ه��م 
الرئيس حسن روحاني األربعاء 
“األعداء واألجانب” بالوقوف 
وراء االحتجاجات التي عمت معظم 

محافظات البالد.
وذكرت وسائل اإلعالم اإليرانية 
ال��رس��م��ي��ة أن روح���ان���ي أع��ل��ن، 
األربعاء، انتصار احلكومة على ما 
وصفها ب�”االضطرابات”، متهماً 

“أعداء أجانب بإشعالها”.
م��ن جانبه، أعلن قائد شرطة 
ط��ه��ران، بحسب م��ا نقلت وكالة 
أنباء “إسنا”، اعتقال الكثير ممن 
وصفهم ب�”الزعماء الرئيسيني 
ألع��م��ال ال��ش��غ��ب ال��ت��ي شهدتها 
ال��ع��اص��م��ة اإلي��ران��ي��ة مؤخراً”، 
مشيراً إلى أن “هؤالء األشخاص 
ي��ع��دون م��ن األش�����رار وامل��خ��ل��ني 
بالنظام ال��ع��ام، وسيتم التعامل 
معهم بشكل صارم”. ي��ذك��ر أن 
ش���رارة االحتجاجات التي عمت 
محافظات إيران اندلعت بعيد إقرار 
قانون يرفع أسعار الوقود، زعمت 
احل��ك��وم��ة أن��ه لصالح ال��ف��ق��راء، 

تصاعد االحتجاجات في ايرانوأكدت أنه مدعوم من خامنئي.

اعتقال طالب حتت جنح الليل من جامعة طهران

150 قتياًل في احتجاجات إيران وجثث تنقل ببرادات اللحوم

تركيا: قوات »نبع السالم« سيطرت 
600 منطقة سكنية  على 

قوات مشاركة في عملية نبع السالم

ق��ال وزي���ر ال��دف��اع ال��ت��رك��ي خلوصي 
أكار أمس  اخلميس ان قوات عملية )نبع 
ال��س��الم( العسكرية التي شنها اجليش 
التركي شمال سوريا سيطرت على 600 

منطقة سكنية مبساحة 4300 كيلومتر.
ونقلت وك��ال��ة )أن���اض���ول( التركية 
ل��أن��ب��اء ع��ن أك���ار ق��ول��ه ف��ي تصريح ان 
اجليش التركي وقوات املعارضة السورية 
أسسا نقاط تفتيش على الطريق السريع 
)أم 4-( مضيفا ان العملية العسكرية 
أس��ف��رت أي��ض��ا ع��ن القضاء على 1200 

مسلح منذ انطالقها في أكتوبر املاضي.

ونفى استخدام ال��ق��وات التركية أي 
ذخ��ي��رة أو أسلحة كيماوية محظورة 
مبوجب القوانني واالتفاقيات الدولية 

خالل عملية )نبع السالم(.
وأطلقت تركيا في التاسع من أكتوبر 
املاضي عملية )نبع السالم( في منطقة 
شرق نهر الفرات بشمال سوريا بدعوى 
التخلص من املسلحني األكراد وعناصر ما 
يسمى تنظيم الدولة االسالمية )داعش( 
وأيضا إلنشاء منطقة آمنة لعودة الالجئني 
السوريني إل��ى ب��الده��م ف��ي حت��رك قوبل 
ب��إدان��ات دولية وعربية واسعة قبل أن 

تعلق العملية اث��ر ات��ف��اق م��ع ال��والي��ات 
املتحدة وروسيا.

وأت��اح��ت العملية س��ي��ط��رة ال��ق��وات 
التركية مع ق��وات املعارضة املوالية لها 
على شريط حدودي بطول 120 كيلومترا 
وبعمق 30 كيلومترا ميتد من مدينتي )تل 
أبيض( و)رأس العني( احلدوديتني شمال 

سوريا.
وأوقفت أنقرة عملياتها العسكرية بعد 
التوصل إلى اتفاقني مع كل من واشنطن 
وموسكو تضمنا سحب القوات الكردية 

من املناطق احلدودية بني سوريا وتركيا.
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االحتاد األوروبي يدعو ايران
إلى ضبط النفس في تعاملها مع املتظاهرين

دع��ا االحت��اد االوروب���ي أم��س اخلميس 
قوات االمن االيرانية الى التحلي بأقصى 
درج����ات ض��ب��ط ال��ن��ف��س خ���الل تعاملها 
مع املتظاهرين كما دع��ا املتظاهرين الى 

التظاهر بشكل سلمي.
وقالت مايا كوسيانسيتش املتحدثة 
باسم املمثلة العليا للسياسة اخلارجية 

واألمنية ب��االحت��اد األوروب���ي فيديريكا 
موغيريني في بيان ان “اي عنف غير مقبول 
ويجب ضمان احل��ق ف��ي حرية التعبير 
والتجمع”. وش����ددت كوسيانسيتش 
على انه يجب ان تتم مواجهة التحديات 
االجتماعية واالقتصادية من خالل احلوار 

الشامل وليس من خالل استخدام العنف.

ولفتت الى ان االحتاد األوروبي يتوقع 
من السلطات اإليرانية “ضمان التدفق 
احلر للمعلومات والوصول الى االنترنت” 
مبينة ان االحتجاجات التي شهدتها العديد 
من امل��دن االيرانية خ��الل األي��ام املاضية 
اس��ف��رت ع��ن وق���وع خ��س��ائ��ر ك��ب��ي��رة في 

األرواح واصابة اخرين.

ميركل: إيالؤنا أهمية حلماية منطقة 
»شنغن« سبب اتفاقنا مع أنقرة

قالت املستشارة األملانية أجنيال ميركل، “إننا نولي أهمية كبيرة 
حلماية منطقة شنغن، وهذا سبب اتفاقنا مع تركيا”.

جاء ذلك في مؤمتر صحفي مشترك، ، مع نظيرها الكرواتي أندري 
بلنكوفيتش، في العاصمة الكرواتية زغرب.

وقالت ميركل، “نولي أهمية كبيرة حلماية منطقة شنغن، وهذا هو 
سبب اتفاقنا مع تركيا، واتفاقنا مع أنقرة هو الطريق الصحيح للحوار 
معها”. وأضافت أنها على استعداد لتقدمي مساعدات إضافية لتركيا 

التي تتحمل مسؤولية كبيرة على عاتقها في مسألة الالجئني.
يذكر أن كرواتيا أصبحت عضوا في االحتاد األوروبي عام 2013، 
وتنتظر االنضمام إلى اتفاقية “شنغن”، التي تلغي احلدود بني الدول 

األعضاء، والتي مت توقيعها في 1985، وبدأ تنفيذها في 1995.
وتضم منطقة شنغن 26 بلدا، بينها 4 دول من خ��ارج االحت��اد 
األوروبي )ليشتنشتاين، النرويج، سويسرا، آيسلندا( ويعيش في 
هذه املنطقة نحو 400 مليون شخص، ويصل طول ح��دود املنطقة 

اخلارجية 50 ألف كيلومتر.

»الناتو« يوسع نطاق عمله 
الدفاعي إلى الفضاء

قال أمني عام حلف شمال األطلسي)ناتو(، ينس ستولتنبرغ، “لقد 
قررنا توسيع نطاق عمل احللف إلى الفضاء، لتصبح منطقة النفوذ 

اخلامسة بعد كل من اجلو واألرض والبحر والفضاء اإللكتروني”.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ستولتنبرع، عقب انتهاء 
اجتماع وزراء خارجية الدول األعضاء باحللف، بالعاصمة البلجكية، 

بروكسل.
ولفت األمني العام إلى أن كافة احللفاء اتفقوا على أن “احللف ال 
غنى عنه لتحقيق األمن املشترك”، مضيًفا “ورغم كافة االختالفات 

فيما بيننا إال أننا أكثر قوة حينما نواجه املستقبل مًعا”.
وبخصوص القرارات التي اتخذها احللفاء بشأن تكييف احللف 
مع التحديات اخلارجية، قال األمني العام “ قررنا توسيع نطاق عمل 
احللف إلى الفضاء، لتصبح منطقة النفوذ اخلامسة بعد كل من اجلو 

واألرض والبحر والفضاء اإللكتروني”.
وأوض���ح أن الفضاء يحمل أهمية كبيرة ف��ي احل��ي��اة اليومية 
والعسكرية على حد س��واء، وأن��ه من املمكن استخدامه من أجل 
العدوان بقدر استخدامه ألغراض سلمية. وأفاد األمني العام كذلك أن 
األقمار الصناعية في الفضاء من املمكن أن تتعرض لهجمات، وأن هذا 

األمر من شأنه أن يقلب خدمات االتصال رأًسا على عقب، 

واشنطن تدعو بيونغ يانغ 
إلى استئناف املفاوضات 

على أعلى مستوى
دع��ا املبعوث األميركي اخل��اّص لشؤون كوريا الشمالّية 
ستيفن بيغون بيونغ يانغ إلى استئناف املفاوضات املتعّلقة 
بنزع سالحها النووي، على مستوى أعلى مّما هي عليه حالًيا، 

محّذًرا إّياها من أّنها قد “تفوت الفرصة”.
وقال بيغون الذي اختير لتوّلي منصب نائب وزير اخلارجّية 
األميركي إّنه “ال يوجد أّي دليل ملموس أو ميكن التحّقق منه على 

أّن كوريا الشمالّية قد اّتخذت خيار نزع األسلحة النووّية”.
وأض��اف الدبلوماسي أمام جلنة من الكونغرس ُيفترض أن 
توافق على تعيينه في املنصب اجلديد “لكّننا ما زلنا نعتقد أّن 

بيونغ يانغ مُيكنها اّتخاذ هذا اخليار”.
وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب اختار بيغون ملنصب 
نائب وزي��ر اخلارجّية، على أن يحتفظ أيضاً مبهّمته الشاّقة 
املتمّثلة بالعمل على إعادة إطالق مفاوضات نزع سالح بيونغ 

يانغ النووي.
واعتبر بيغون أّن املفاوضات مُيكن أن حترز تقّدًما إذا شاركت 
فيها بشكل مباشر نائبة وزير خارجّية كوريا الشمالية تشوي 
سون هوي، موضًحا “أنها الوحيدة التي حتظى بثقة الزعيم” 
الكوري الشمالي كيم جونغ-أون. وأردف “حّتى اآلن، هي لم 

ُتشارك في هذه املفاوضات على نحو جاّد”.
وأشار بيغون إلى أّن جناح املفاوضات ال يزال ممكًنا لكن على 

كوريا الشمالية “انتهاز هذه الفرصة”.
وق��ال��ت ك��وري��ا الشمالّية إّن��ه��ا “لم تعد مهتمة” بعقد قمم 
مع الواليات املتحدة ما لم تقّدم واشنطن تنازالت جديدة في 
مفاوضاتها النووّية، وذلك بعد ساعات من تلميح ترامب إلى 

إمكان عقد قمة.

سيؤول: واشنطن ستبقي 
على املستوى احلالي 

لقواتها في كوريا اجلنوبية
اعلنت وزارة الدفاع الكورية اجلنوبية أم��س اخلميس ان 
الواليات املتحدة اك��دت التزامها باالبقاء على مستوى قواتها 
احلالي في كوريا اجلنوبية خالل اجتماع وزراء الدفاع السنوي 
االسبوع املاضي. وذكرت وكالة )يونهاب( الكورية اجلنوبية 
لأنباء في تقرير لها “ان هذا القرار يأتي ردا على بعض التقارير 
االعالمية التي اشارت الى ان واشنطن تنظر في إعادة لواء من 
اجلنوب في حال رفضت سيؤول قبول زيادة العدد الى خمسة 
أضعاف أو حوالي خمسة مليارات دوالر أمريكي سنويا وذلك في 

اطار دفع تكاليف مرابطة القوات األمريكية هناك”.
وجت��ري مفاوضات بني احلليفني لتجديد اتفاقية التدابير 
اخلاصة التي تنص على تقاسم تكاليف بقاء القوات األمريكية 

التي يبلغ قوامها 28500 جندي.
وكان اجلانبان قطعا جولتهما األخيرة من احملادثات حيث 
طالبت واشنطن بزيادة كبيرة في مدفوعات سيؤول من خالل 

انشاء فقرة جديدة في االتفاق.
وق��ال نائب املتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد روه جاي 
تشون خالل مؤمتر صحفي “ندرك جيدا التقارير لكن هذا ليس 

املوقف الرسمي للحكومة االمريكية”.
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السعودية ترحب بإنهاء إعفاء
منشأة »فوردو« اإليرانية من العقوبات

اع���رب���ت ال��س��ع��ودي��ة ع���ن ترحيبها 
وارتياحها لقرار الواليات املتحدة املتعلق 
بإنهاء إعفاء منشأة )ف���وردو( النووية 
اإليرانية من العقوبات اعتبارا من 15 

ديسمبر املقبل.
وأك����د م��ص��در م���س���ؤول ف���ي وزارة 
اخلارجية السعودية ان اململكة تدعم 

اخلطوة األمريكية ملا لها من أهمية في 
التصدي لتجاوزات إي��ران وخروقاتها 
لالتفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة 

ببرنامجها النووي.
ورأى امل���ص���در ان ال���ق���رار ي��ت��رج��م 
مشروعية قلق اململكة من أنشطة إيران 
النووية مبا ينسجم مع موقفها الداعي 

لضرورة ضمان العودة الفورية للعقوبات 
في حال انتهاك ايران لالتفاق النووي.

ون��وه بالقرار األمريكي م��ش��ددا على 
ض��رورة أن يتخذ املجتمع الدولي موقفا 
ح��ازم��ا مماثال جت��اه جت���اوزات إي���ران ملا 
ت��ش��ك��ل��ه م���ن ت��ق��وي��ض ل��أم��ن وال��س��ل��م 

الدوليني.

8 آالف في عدد املشردين داخل واليتي راخني وشان مبيامنار زيادة 
أعلنت األمم املتحدة، زيادة عدد املشردين داخل 
واليتي راخ��ني وش��ان في ميامنار بنحو ثمانية 

آالف منذ أواخر أكتوبر املاضي.
وق��ال املتحدث باسم األم��ني ال��ع��ام للمنظمة 
الدولية، استيفان دوغريك: “يشعر زمالؤنا في 
املجال اإلنساني بالقلق الشديد إزاء تأثير الصراع 
ف��ي والي���ة راخ���ني )غ���رب( وش��م��ال والي���ة شان 

)احلدودية مع الصني( علي املدنيني”.
وأض��اف دوغ��ري��ك، خ��الل مؤمتر صحفي، أنه 

“يوجد حالًيا أكثر من 40 ألف شخص مشردين 
ف��ي ال��والي��ت��ني، ب��زي��ادة ال تقل ع��ن ثمانية آالف 
شخص منذ أواخ��ر أكتوبر املاضي، إضافة إلي 
128 أل��ف، معظمهم م��ن الروهنغيا، م��ا زال��وا 
مشردين في مخيمات داخل راخني، والعديد منهم 

هناك منذ أكثر من سبع سنوات”.
وشدد على أن “استمرار انعدام األمن والقيود 
املفروضة على راخني يعوق وصول األمم املتحدة 
وشركائنا في املجال اإلنساني إلى احملتاجني في 

الوالية”. وتابع دوغريك: “في شمال شان، نزح 
حوالي 25 ألف شخص بسبب النزاع هذا العام، 

مقارنة بنحو 22 ألف شخص العام املاضي”.
ومضى ق��ائ��اًل: “ما زلنا ندعو جميع أط��راف 
النزاع إلى االمتناع عن العنف، وااللتزام بالقانون 
اإلن��س��ان��ي ال��دول��ي، وض��م��ان حماية املدنيني، 
وتيسير ال��وص��ول إل��ى احمل��ت��اج��ني ف��ي الوقت 

املناسب”.
ويشن اجليش ومليشيات ب��وذي��ة، منذ 25 

أغسطس 2017، حملة عسكرية تتضمن مجازًرا 
وحشية ضد الروهنغيا في راخني.

وأدت اجل���رائ���م امل��س��ت��م��رة إل���ى مقتل آالف 
الروهنغيني، بحسب م��ص��ادر محلية ودولية 
متطابقة، ف��ض��اًل ع��ن جل��وء ق��راب��ة مليون إلى 

بنغالدش، وفق األمم املتحدة.
وتعتبر حكومة ميامنار الروهنغيا “مهاجرين 
غير نظاميني” من بنغالدش، فيما تصنفهم األمم 

املتحدة “األقلية األكثر اضطهاًدا في العالم”.


