
دع��م امل��رش��د األع��ل��ى إلي���ران آية 
الله علي خامنئي، أمس األحد، قرارا 
حكوميا برفع أس��ع��ار البنزين في 
األسواق احمللية، واصفا املتظاهرين 
الغاضبني الذين احتجوا على القرار 
وأشعلوا النار في املمتلكات العامة ب� 

“قطاع الطرق”.
ج���اءت ت��ص��ري��ح��ات “خامنئي” 
في خطاب بثه التلفزيون اإليراني، 
بالتزامن م��ع خ��ط��وات حكومية في 
ال��ب��اد للتعامل م��ع االحتجاجات، 
بسبب زيادة أسعار البنزين بنسبة 
50 باملئة، أبرزها قطع خدمة اإلنترنت 

عن جميع أنحاء إيران.
وترك املتظاهرون سياراتهم على 
ط��ول ال��ط��رق السريعة الرئيسة، 
وان���ض���م���وا إل�����ى االح���ت���ج���اج���ات 
اجلماهيرية ف��ي العاصمة طهران 
وفي أماكن أخرى من الباد، بحسب 
ما أوردت��ه وكالة “أسوشيتدبرس” 
األمريكية. وذكرت الوكالة، أن بعض 
االحتجاجات حتولت إل��ى عنف في 
ع���دة م���دن، ح��ي��ث ق���ام امل��ت��ظ��اه��رون 
بإشعال النيران، بينما سمع إطاق 

نار.
وذك�����ر خ��ام��ن��ئ��ي ، أن “بعض 
األش��خ��اص قد ماتوا ودم��رت بعض 

املراكز”، دون اخلوض في تفاصيل.
فيما وصف املتظاهرين العنيفني 
بأنهم “قطاع الطرق.. الذين مت دفعهم 
إل��ى العنف م��ن قبل أع���داء ال��ث��ورة 

واألعداء األجانب إليران”.
وأكد دعمه قرار الرئيس اإليراني 
ح��س��ن روح��ان��ي واحل��ك��وم��ة برفع 
أسعار البنزين وقال “ما يزال البنزين 
في الباد من بني أرخص األسعار في 

العالم”.
وقفزت األس��ع��ار اجل��دي��دة إل��ى ما 
ال يقل عن 15000 ري��اال )13 سنتا 
امريكيا وفق أسعار السوق املوازية( 
لكل لتر من البنزين في تعامات ، 

بزيادة 50 باملئة.
وأمر خامنئي قوات األمن “بتنفيذ 
مهامهم”، وب���أن ي��ظ��ل امل��واط��ن��ون 

اإليرانيون “بعيدون عن املتظاهرين 
العنيفني”.

وفرضت االحتجاجات األخيرة، 
ض��غ��وط��ا ج���دي���دة ع��ل��ى احل��ك��وم��ة 
اإليرانية، في الوقت الذي تكافح فيه 

للتغلب على العقوبات األمريكية، 
التي تخنق اقتصاد ال��ب��اد منذ أن 
سحب ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي دون��ال��د 
ت��رام��ب، ب��اده م��ن جانب واح��د من 

االتفاق النووي في مايو 2018.

وك��ان��ت إي���ران ث��ال��ث أك��ب��ر منتج 
للنفط اخلام في العالم قبيل العقوبات 
األم��ري��ك��ي��ة، ال��ت��ي ب��دأ تنفيذها في 
أغسطس 2018، مبتوسط إنتاج 
يومي 3.84 مايني برميل يوميا، 

بينما يبلغ إنتاجها حاليا 2.15 مليون 
برميل.

ب��ع��دم��ا أك����دت م��ص��ادر محلية، 
السبت، ارتفاع عدد قتلى احتجاجات 
إي��ران التي اندلعت على خلفية رفع 

أسعار البنزين إلى 25 شخصا، أفادت 
املصادر بأنه مت إح��راق مقر لقوات 
الباسيج في مدينة كرج شمال غرب 

طهران.
كما أضافت مواقع إيرانية معارضة 

بأن احملتجني أضرموا النار باملصرف 
الوطني في مدينة قدس قرب طهران، 
وأ حرق أيضا متجر رفاه احلكومي، 
وبنك السكن في مدينة “جلستان” 

بطهران. 
وق���ال ن��اش��ط��ون إي��ران��ي��ون إن 5 
م��ت��ظ��اه��ري��ن ق��ت��ل��وا ف���ي محافظة 
كردستان اإليرانية برصاص األمن. 
من جهة أخرى، أفادت مواقع إخبارية 
بتوقف شبه كامل خلدمة اإلنترنت في 

جميع املناطق اإليرانية.
ف��ي التفاصيل، قتل متظاهر في 
س���ي���رج���ان ال���ب���ارح���ة، وس���ق���ط 4 
متظاهرين آخرين في مدينة احملمرة 
ج��ن��وب إقليم األه����واز، بينهم طفل 
وقتيل س��ادس ف��ي ش��ي��راز، وسابع 
في أصفهان وقتيل في بهبهان وقتيل 
تاسع في ك��رج، وقتيل في األه��واز، 
كما سقط أول قتيل ف��ي العاصمة 
ط��ه��ران ب��رص��اص األم��ن ف��ي منطقة 
شهريار، باإلضافة إلى 13 جريحا، 

فجر السبت، برصاص قوات األمن.
من جهتها، أطلقت قوات األمن النار 
على املتظاهرين، ما أسفر عن سقوط 
قتيل وعدة جرحى في شيراز مبنطقة 
معالي أب��اد، ودفع احملتجني إلحراق 

مركز األمن.
وف��ي مركز مدينة ش��ي��راز، هربت 
مجموعة من ق��وات األم��ن في هجوم 
مضاد من املتظاهرين الذين كانوا 
ي��ه��ت��ف��ون “ال ن��ري��د ال��دك��ت��ات��ور.. 
فليرحل”. وأف���ادت مصادر بإغاق 
امل���دارس واجلامعات غ��دا األح��د في 

مدينة شيراز.
ووف���ق���ا ل��ق��ن��اة “در” ال��ن��اط��ق��ة 
بالفارسية عبر اإلنترنت، تشهد 53 
مدينة مظاهرات وجتمعات أدت في 
بعض منها إلى مواجهات مع القوات 

األمنية التي هاجمت احلشود.
وف��ي العاصمة ط��ه��ران، تعالت 
أص���وات املتظاهرين حت��ت الثلج، 
بهتاف “املوت للدكتاتور”، مطالبني 
برحيل املرشد األعلى اإليراني علي 

خامنئي.

جانب من تظاهرات إيران

املرشد األعلى يدعم القرار احلكومي برفع أسعار البنزين

إيران: إحراق مقر لقوات الباسيج غرب طهران وأعداد القتلي ترتفع خالل يومني

غوايدو يحشد آالف املتظاهرين
ضد مادورو في كراكاس

تظاهر اآلالف في كراكاس ضّد نيكوالس 
مادورو بدعوة من املعارض خوان غوايدو 
ال���ذي ي��أم��ل ف��ي اإلف����ادة م��ن األح����داث في 
بوليفيا من أجل إطاحة الرئيس الفنزويلي 
االشتراكي. وقال غوايدو أمام احلشد املؤّيد 
له “لن نضعف، لن نتراجع”. وهو كان دعا 
أنصاره للنزول إل��ى ال��ش��وارع ، للمطالبة 

برحيل مادورو.
وأع��ل��ن غ��واي��دو نفسه ف��ي وق��ت سابق 
رئيًسا بالوكالة لفنزويا، واعترفت به نحو 

خمسني دولة.
ويأمل غوايدو باإلفادة من األح��داث في 

بوليفيا حيث أُج��ِب��ر الرئيس االشتراكي 
إيفو موراليس على االستقالة بضغط من 

املتظاهرين وبعد تخلّي اجليش عنه.
وش���ّدد غ��واي��دو ف��ي خ��ط��اب أل��ق��اه أم��ام 
السفارة البوليفّية، على أّن بوليفيا “نالت 

حّرّيتها بفضل احّتاد جميع قّواتها”.
وق��د شّكل مستوى التعبئة الشعبّية 
اختبارا للزعيم الشاب ال��ذي ُي��ح��اول منذ 

يناير إزاحة مادورو من السلطة.
وك��ان هناك زه��اء خمسة آالف متظاهر 
ب��ش��وارع ك��راك��اس استنادا إل��ى تقديرات 
صحافيي وكالة فرانس برس، أي أقّل بكثير 

من عشرات اآلالف الذين استطاع غوايدو 
حشدهم في بداية السنة بعد إعانه نفسه 

رئيسا بالوكالة في 23 يناير.
وم��ع ذل��ك، ف��إّن تعبئة ي��وم السبت هي 
األق��وى منذ التظاهرة الكبرى التي ُنّظمت 
في األول من مايو غ��داة دع��وة غوايدو إلى 
انتفاضة ضد م��ادورو. وقال طالب القانون 
عمر كيينزلر )19 عاًما( لفرانس برس إّن 
“توّقعاتنا عالية جّداً. ال نريد أن تكون هذه 
التظاهرة واح���دًة م��ن )ت��ل��ك( التي يصعد 
خالها السياسّيون على منّصٍة ليقولوا 
شيئني أو ثاثة ويعود اجلميع” الى بيوتهم.
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الداخلية: سنتخذ اإلجراءات الالزمة
إذا استمرت املظاهرات

قال وزي��ر الداخلية اإليراني 
عبد ال��رض��ا رح��م��ان��ي فضلي، 
إن ب���اده ستتخذ “اخلطوات 
الازمة” ح�����ال اس���ت���م���رار 
املظاهرات التي تشهدها الباد 
اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى زي����ادة سعر 

احملروقات.
وف���ي ت��ص��ري��ح للتلفزيون 
الرسمي، اعتبر فضلي أن قوات 
األم����ن “حافظت ع��ل��ى ضبط 
النفس” أم��ام امل��ظ��اه��رات التي 

تشهدها عدة محافظات.
وأض�����اف أن ق����وات األم���ن 
ال��ت��زم��ت ب��واج��ب��ات��ه��ا م��ن أج��ل 
تنظيم املظاهرات بشكل سلمي 

وانتهائها دون مشاكل.
وأفاد الوزير أن مباٍن رسمية 

ودوائ��ر حكومية ومستشفيات 
وأموال دولة تعرضت لألضرار 

في بعض احملافظات.
وأشار إلى عرقلة حركة السير 
داخل املدن وبني احملافظات جراء 

االحتجاجات.
وق��ال فضلي إن االع��ت��داءات 
ع��ل��ى م��ب��ان��ي ال��دول��ة وامل��راك��ز 
احلساسة لقوات األمن “أثارت 

عدم ارتياح” لدى السلطات.
وب���نّي ال���وزي���ر أن��ه��م ق��دم��وا 
التحذيرات الازمة للمتظاهرين، 
قائا “قوات األمن التي جتنبت 
ال��ت��دخ��ل حتى اآلن، ستضطر 
الت���خ���اذ اخل���ط���وات ال���ازم���ة 
للحفاظ على النظام العام إذا ما 
استمرت وتيرة املظاهرات على 

هذا املنوال”.
ولليوم الثاني على التوالي، 
تستمر ، التظاهرات االحتجاجية 
ع��ل��ى رف���ع أس��ع��ار ال��وق��ود في 
إيران، فيما اتهمت جهات رسمية 
“أطرافا خارجية” لم تسمها، 

بالسعي إلخال النظام العام.
ورف��ع��ت ط��ه��ران س��ع��ر لتر 
البنزين املدعوم من الدولة من 
1000 تومان )8 سنتات( إلى 
1500 تومان )12 سنت( حتى 

60 لترا لكل سيارة شهريا.
وإذا زاد استهاك السيارة 
ع���ن 60 ل���ت���را، ي��ص��ب��ح سعر 
ل��ت��ر ال��ب��ن��زي��ن 3 آالف ت��وم��ان 
)0.25 دوالر( بزيادة قدرها 3 

أضعاف.

موسكو: ال صلة بني قمة 
»النورماندي« وإعادة سفن 

أوكرانيا احملتجزة
أعلنت وزارة اخلارجية الروسية، أنها “ال تربط بني مسألة إعادة 
السفن األوكرانية احملتجزة لدى روسيا بعد حادث مضيق كيرتش 
لكييف، وعقد قمة “رباعية النورماندي” املرتقبة حلل النزاع بشرق 
أوكرانيا”. ونقل موقع “روسيا اليوم” عن مصدر في اخلارجية )لم 
تسّمه( قوله إن “باده ال تربط بني مسألة إعادة السفن األوكرانية 
احملتجزة لدى روسيا بعد حادث مضيق كيرتش لكييف، وعقد قمة 

“رباعية النورماندي” حول النزاع بشرق أوكرانيا.
وأضاف “العرض الذي مت تقدميه لكييف منذ البداية ال يزال قائما، 

وبإمكانهم )األوكرانيني( أن يفعلوا ذلك في أي حلظة”.
وأشار إلى أن “شرط تسلم أوكرانيا لسفنها هو ضمان سامتها 

كأدلة مادية”.
وذّك��ر املصدر الدبلوماسي ب��أن “روسيا قدمت سابقا للجانب 
األوكراني، عبر قنوات دبلوماسية، اقتراحات حول إعادة بحارتها 

وسفنها، األمر الذي مت الكشف عنه علنا”.

ارتفاع قتلى املظاهرات في 
18 شخصًا  بوليفيا إلى  

ارتفع عدد الضحايا من مؤّيدي الرئيس البوليفي املستقيل إيفو 
موراليس، الى 18، في صدامات مع الشرطة واجليش، اجلمعة، في 

مدينة ساكابا التابعة ملقاطعة كوتشابامبا وسط الباد.
وبحسب مراسل األناضول، فإن صدامات وقعت بني قوات األمن 

املدعومة من ِقبل اجليش، ومنتجي الكوكا في املدينة املذكورة.
وأسفرت الصدامات عن مقتل 4 من منتجي الكوكا، ليرتفع بذلك عدد 

القتلى من مؤيدي موراليس إلى 18، وإصابة أكثر من 500 آخرين.
وبالتزامن مع استمرار أعمال العنف في الباد، أص��درت جانني 
آنييز، نائبة رئيسة مجلس الشيوخ البوليفي، التي أعلنت نفسها 
رئيسة مؤقتة للباد، مرسوما يوفر لقوات األمن اإلعفاء من املساءلة 

القانونية في حال قيامهم بأعمال ضد املتظاهرين، تستوجب العقاب.
وبدأت قوات األمن إزالة احلواجز التي نصبها أنصار موراليس، في 

شوارع البلدة، وفرقت احملتجني باستخدام الغاز املسيل للدموع.

فرنسا: ارتفاع عدد موقوفي 
»السترات الصفراء«
164 متظاهرا  إلى 

ارتفع ع��دد من أوقفتهم الشرطة الفرنسية، إل��ى 164 
شخصا ف��ي ع��م��وم ال��ب��اد، ف��ي ال��ذك��رى السنوية األول��ى 

الحتجاجات أصحاب “السترات الصفراء”.
وأكد بيان صادر عن شرطة باريس، أن رجال الشرطة 
أوقفوا 147 متظاهرا في العاصمة، وذلك بعد ساعات من 

إعانها إيقاف 105 متظاهرين.
وفي مدينة ليون، وقعت صدامات بني احملتجني والشرطة 

التي استخدمت غازات مسيلة للدموع لتفريقهم.
أما في مدينة تولوز، استخدمت الشرطة املاء املضغوط 
والغازات املسيلة للمدموع لتفريق جموع املتظاهرين، وأقفت 

17 محتجا.
فيما أصيب 3 أشخاص بينهم شرطيان بجروح طفيفة في 

مظاهرات تولوز.
وبحسب معطيات وزارة الداخلية الفرنسية، شارك 
قرابة 28 ألف شخص في مظاهرات الذكرى السنوية األولى 
الحتجاجات “السترات الصفراء” في عموم الباد، بينهم 

أكثر من 4 آالف و400 متظاهر في باريس.

غوتابايا راجاباكسا يعلن 
فوزه في االنتخابات 

الرئاسية السريالنكية
أعلن غاوتابايا راجاباكسا شقيق الرئيس السريانكي 
السابق ماهيندا راجاباكسا أمس األحد فوزه في االنتخابات 
الرئاسية التي جرت في سريانكا، فيما أقر خصمه الرئيسي 
بهزميته. وقال املتحدث باسم راجاباكسا “حصلنا على ما 
بني 53 و%54 من األصوات”، فيما أظهرت أول��ى النتائج 
الرسمية أن العسكري السابق البالغ من العمر 70 عاما يتجه 

نحو احلصول على غالبية األصوات.
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مستشار روحاني:
اإلعالم يرّوج للشائعات

ص���ّرح ح��س��ام ال��دي��ن آش��ن��ا، مستشار 
الرئيس اإليراني، أن إيران ليست العراق 
أو لبنان، حتى يتم السماح لإلعام املأجور 
بتحديد مصيرها، على حد وصفه. كما اتهم 
آشنا من وصفهم باالنتهازيني بارتكاب 

أخطاء استراتيجية.
وزع���م امل��س��ؤول اإلي��ران��ي أن وسائل 
اإلعام “املعادية” ترّوج الشائعات، بعد 
ق��رار رفع أسعار البنزين. تصريح آشنا 
جاء بعدما أك��دت مصادر محلية، ارتفاع 
عدد قتلى احتجاجات إيران التي اندلعت 
على خلفية رف��ع أسعار البنزين إل��ى 20 

شخصاً.
فيما عّلق وزي��ر الداخلية اإلي��ران��ي، 
ع��ب��دال��رض��ا رح���م���ان���ي ف��ض��ل��ي، على 
االحتجاجات ق��ائ��ًا: “استمرار الوضع 

احلالي ليس في صالح أي أحد”.

م��ن جهة أخ���رى، ك��ان محمد محمود 
ع��ب��ادي، امل��س��ؤول ف��ي وزارة الداخلية 
اإليرانية في مقاطعة سيرجان قد قال، 
اجلمعة، إن الشرطة اضطرت إلى استخدام 
األعيرة التحذيرية ضد املتظاهرين، ألنهم 
هاجموا مستودعاً للنفط باستخدام فروع 

األشجار.
وق��ال “هاجموا بإلقاء ف��روع األشجار 
وكان معهم أسلحة بيضاء، وكذلك أسلحة 
ن��اري��ة، ودخ��ل��وا ف��ن��اء مستودع النفط. 
كنت هناك بنفسي، ولم يكن لدينا خيار 
س��وى إط��اق أعيرة حتذيرية. متكنا من 
ط��رده��م خ��ارج املستودع م��رت��ني، لكنهم 
أص���روا على ال��وص��ول إل��ى الصهاريج. 
لقد تسببوا في خلق أزم��ة. مع ذل��ك، وفي 
ظل هذه الصراعات حدثت بعض األشياء 

وأصيب عدد من األشخاص”.

الريجاني: نحتاج للهدوء 
التخاذ قرارات صائبة

ش���دد رئ��ي��س م��ج��ل��س ال���ش���ورى اإلي���ران���ي، علي 
الريجاني، على ض��رورة توفير ال��ه��دوء واالستقرار 
من أجل اتخاذ ق��رارات صائبة، في وقت تشهد الباد 
إض��راب��ات وت��ظ��اه��رات شعبية ف��ي مناطق مختلفة 
احتجاجا على تدهور األوضاع االقتصادية التي أججها 

قرار رفع أسعار احملروقات.
ونقل اإلعام احمللي عن الريجاني تعليقه على أزمة 
ارتفاع أسعار البنزين، قائا إن “مخاوف الشعب حيال 
ارتفاع أسعار البنزين ناجمة عن تبعات القرار على 
أسعار باقي السلع”. وأضاف أن “أمني املجلس األعلى 
لألمن القومي اإلي��ران��ي علي شمخاني حضر جلسة 

املجلس املغلقة اليوم، وقدم تقريرا ومت تبادل اآلراء”.
وكان املتحدث باسم هيئة رئاسة البرملان اإليراني، 
أعلن األح��د، أنه بناء على تصريحات املرشد اإليراني 
ح��ول ض��رورة املضي قدماً بتطبيق ق��رار رف��ع أسعار 
البنزين، فقد مت سحب مشروع قرار يقضي بإلغاء رفع 

األسعار.


