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اإليرانيون يتحّدون األمن ويحيون «أربعني» مهسا أميني
عواصم- وكاالت: توافدت 
حشود غفيرة إلى مسقط رأس 
الشابة اإليرانية الكردية مهسا 
أمينــي، إلحياء ذكــرى مرور

٤٠ يوما على وفاتها.
أظهــر مقطــع ڤيديو بثته 
صحيفة «هام ميهان»، أشخاصا 
يتدفقون علــى طول الطريق 
الرئيسي املؤدي إلى قبر الفتاة، 
وذلك استجابة لدعوة النشطاء 
إلى احتجاجات على مستوى 

البالد.
وقالت منظمة «هنكاو» غير 
احلكومية على تويتر «أطلقت 
قــوات األمــن الغــاز املســيل 
للدمــوع وفتحت النــار على 
الناس في ساحة زندان ببلدة 
ســقز» بعد وقوع اشتباكات 

مع محتجني.
النســاء  عشــرات  وردد 
والرجــال الذيــن جتمعوا في 
مقبــرة «آيجي» في «ســقز» 
البلدة التي تتحدر منها مهسا 
أمينــي في كردســتان بغرب 
ايران «امرأة، حيــاة، حرية» 
و«املوت للديكتاتور»، بحسب 
أشرطة ڤيديو بثت على وسائل 

التواصل االجتماعي.
ورددت إحــدى مجموعات 
املتظاهرين في شريط ڤيديو 
آخــر نشــره ناشــطون على 
تويتر: «كردستان، كردستان، 

مقبرة الفاشيني».
الطلبــة  وأوردت وكالــة 
«إيسنا» شبه الرسمية أنه مت 
«قطع االتصال باالنترنت في 

للظروف ومن أجل جتنب أي 
مشــكلة مؤســفة، لــن نحيي 
ذكــرى مــرور ٤٠ يوما» على 

وفاة مهسا.
وأثارت وفاة الشابة أميني 
(٢٢ عامــا) وهــي إيرانية من 
أصل كردي، في ١٦ ســبتمبر 
املاضي، بعــد ثالثة أيام على 
توقيفها من شــرطة األخالق 
أثناء زيارة لها إلى طهران مع 
شقيقها األصغر، احتجاجات 
غير مســبوقة فــي ايران منذ 
ثالث سنوات وهي متواصلة 
البالد،  فــي مختلــف أنحــاء 
تتقدمهــا في معظــم األحيان 
شابات وطالبات كثيرات منهن 

«هنكاو» على تويتر، قائلة إن 
العبي كرة قدم ايرانيني بارزين، 
بينهم الهداف االسطوري علي 
دائي وحارس املرمى حامد لك، 
شــاركوا فــي احيــاء الذكرى 

األربعني لوفاة اميني.
وبالتزامن، وجهت السلطة 
القضائيــة االتهــام الى نحو 
٣٠٠ موقــوف علــى صلــة 
بالتظاهــرات فــي محافظتي 
زجنان وآذربيجان الغربية في 
شمال غرب البالد، ومحافظة 
سمنان شرق طهران، ما يرفع 
الــى أكثر من ١٠٠٠ عدد الذين 
وجهت إليهم اتهامات مرتبطة 
باالحتجاجات التي أعقبت وفاة 
مهســا أميني، بحسب ما أفاد 

موقع «ميزان أونالين».
فــي غضون ذلــك، أعلنت 
وزارة اخلارجيــة اإليرانيــة 
إدراج ٨ مؤسسات وكيانات و١٢

شخصا في االحتاد األوروبي، 
على قائمتهــا للعقوبات، ردا 
على إجراء مماثل قام به التكتل 
في ١٧ اجلاري بحق مسؤولني 
فــي طهــران علــى خلفيــة 
االحتجاجات التي أعقبت وفاة 

الشابة مهسا أميني.
الى ذلــك، أفادت وســائل 
إعالم إيرانيــة عن مقتل ما ال 
يقل عن ١٥ شــخصا وإصابة 
آخريــن فــي هجــوم وصفته 
بالـ «إرهابي» على ضريح في 
مدينة شيراز امس، وقالت ان 
السلطات قبضت على اثنني من 

املتورطني في الهجوم.

يقمن بإحراق حجابهن.
وأظهــرت صور نشــرتها 
منظمة «هنكاو» تواجدا كثيفا 
لقوات األمن اعتبارا من مساء 
امس االول في بلدة سقز، حيث 
أغلقت مداخلها. ورغم ذلك دخل 
عشــرات الســكان الى البلدة 
امــس، اما عبر احلقول وعلى 
طول الطرقات بالسيارات او 
دراجات نارية بحسب الصور 
التي نشرتها منظمة «هنكاو» 
التي يوجد مقرها في النرويج.

وفي عدة مدن بكردستان 
«ســنندج، ســقز، ديوانداره، 
مريــوان، وكاميــاران نفــذت 
إضرابات» بحســب ما كتبت 

إطالق للنار وقنابل مسيلة للدموع على احملتجني وقطع لإلنترنت.. وقتلى وجرحى في هجوم على ضريح في شيراز

(أ.ف.پ) إيرانيون يرفعون الفتات ويرددون شعارات مناهضة للسلطة قرب مقبرة مهسا أميني أمس 

مدينة سقز ألسباب أمنية بعد 
توترات ومواجهات متفرقة».
وصــادف امس مــرور ٤٠

يوما على وفاة أميني ونهاية 
فترة احلداد. وبحسب ناشطني 
في مجال حقوق اإلنسان فإن 
أجهــزة األمــن حــذرت عائلة 
أميني مــن إقامة مراســم في 
ذكــرى وفاتهــا والطلــب من 
الناس زيارة قبرها في محافظة 
كردستان وإال «عليهم أن يقلقوا 

على حياة ابنهم».
ونشــرت وكالــة األنبــاء 
الرســمية «إيرنا»  االيرانيــة 
بيانــا امــس االول، قالــت إن 
العائلة أصدرته جاء فيه «نظرا 

بوتني يشرف على تدريبات «نووية إستراتيجية»
وموسكو تعتزم االستيالء على «أصول» املناطق احملتلة

عواصم - وكاالت: صّعدت 
موسكو من خطواتها التصعيدية 
الغربيــني،  بوجــه خصومهــا 
خصوصــا الداعمني ألوكرانيا، 
وأجرت أمس تدريبات عسكرية 
نوويــة بإشــراف مباشــر من 
الرئيس فالدميير بوتني، وأعلنت 
عزمها االستيالء على «األصول» 
في املناطق األوكرانية احملتلة 
التي أعلنت ضمها الشهر املاضي، 
وتزامن ذلك كله مع الترقب ملآل 
املواجهات الســيما على جبهة 
خيرســون اآليلة للسقوط بيد 

االوكرانيني. 
وقــال الكرملــني إن بوتني 
أشــرف أمس علــى تدريبات 
قــوات الــردع االســتراتيجي 
الروسية املســؤولة عن الرد 
علــى التهديدات مبــا في ذلك 
في حالة نشوب حرب نووية.
وقــال الكرملني فــي بيان 
«حتت قيــادة القائــد األعلى 
للقــوات املســلحة فالدمييــر 
بوتــني أجــرت قــوات الردع 
االستراتيجية البرية والبحرية 
واجلويــة تدريبــات وإطالقا 
عمليا للصواريخ البالســتية 

وصواريخ عابرة».
ومت بشــكل خاص إطالق 
صاروخ باليســتي على شبه 
جزيرة كامتشاتكا في أقصى 
وآخــر  الروســي،  الشــرق 
مــن ميــاه بحــر بارنتس في 
القطب الشــمالي. وشــاركت 
في التدريبات طائرات بعيدة 

إنه  الكرملني  املتحدث باســم 
من الطبيعي عدم ترك «األصول 
التي مت التنازل عنها» معطلة، 
مضيفا أن احلكومة ستتعامل 

مع هذه املشكلة.
وأدانت أوكرانيا وحلفاؤها 
الغربيون وغالبية الدول في 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
إعالن ضم روســيا للمناطق 
األربع باعتباره غير قانوني. 
فــي املقابل، أعــرب وزير 
الدفــاع األوكراني أوليكســي 
ريزنيكوف عن ثقته في حترير 
منطقــة خيرســون جنوبــي 
البالد من القوات الروســية. 
وقال إن أوكرانيا لديها «خطة 

الهجوم املضاد تباطأ في جنوب 
البالد بسبب استخدام القوات 
الروسية قنوات الري كخنادق. 
لكنه قال إن القوات األوكرانية 
ستتقدم بحلول الشتاء، عندما 
تتراجع حركة القوات الروسية.

وقال إن األولوية القصوى 
ألوكرانيــا هي أنظمــة الدفاع 
اجلوي حلماية املدنيني. وحث 
الغرب على تقدمي املســاعدة 
لتمكني كييڤ من إســقاط ما 
تعــرف بالطائرات املســيرة 
االنتحارية التي يتهم الغرب 
ايران بتزويدها موسكو بها.

وذكر وزير الدفاع األوكراني 
أن موسكو تعلم أن استخدام 
سالح نووي في ساحة املعركة 
ســيكون محفوفــا باملخاطر 

بالنسبة لقواتها.
في غضون ذلك، غادر «أكثر 
من سبعني ألف مدني» منازلهم 
«فــي أســبوع» فــي منطقــة 
خيرســون بجنوب أوكرانيا 
بعدما باشرت سلطات االحتالل 
املوالية لروسيا عملية إجالئهم 

في ١٩ اكتوبر اجلاري.
وقــال فالدمييــر ســالدو 
رئيس إدارة االحتالل الروسي 
لقناة «كرمي ٢٤» التلفزيونية 
«أنا واثق بان أكثر من سبعني 
الــف (شــخص) غــادروا في 
اســبوع منــذ تنظيــم عملية 
عبــور» الضفــة اليمنى لنهر 
دنيبرو نحو الضفة اليسرى 

البعيدة من اجلبهة.

حقيقية لتحرير جميع األراضي 
احملتلة».

وفي مقابلــة حصرية مع 
هيئــة اإلذاعــة اليابانية (إن.

إتش.كيه)، في كييڤ، حتدث 
ريزنيكوف عن الوضع امليداني 
في أوكرانيا، وقال إن املرحلة 
القــوات  األولــى كانــت ردع 
الروســية، ومتثلــت املرحلة 
الثانية في حتقيق االستقرار 

على اجلبهات.
وأشــار إلــى أن املرحلــة 
الثالثة، وهي اجلارية حاليا، 
وهي حملة الهجــوم املضاد، 
التي تستعيد القوات األوكرانية 
من خاللها أراض. وأضاف أن 

صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية إلطالق صاروخ سينيفا الباليستي من غواصة توال في بحر بارنتس (رويترز)

املدى من طراز «تي يو ٩٥».
القــوات  تصميــم  ومت 
الروســية  «االســتراتيجية» 
للرد علــى التهديدات مبا في 
ذلك عند نشوب حرب نووية. 
وهي مجهزة بصواريخ عابرة 
للقارات وقاذفات استراتيجية 
بعيدة املدى وغواصات وسفن 

وطيران بحري. 
وفي السياق، أعلن الكرملني 
أيضا أن األصول في املناطق 
األوكرانية األربع احملتلة، التي 
قالت روسيا إنها ضمتها الشهر 
املاضي قد يتــم حتويلها في 
املستقبل إلى شركات روسية.
وقال دميتري بيســكوف 

أنباء سورية

سورية: وصول طالئع الالجئني العائدين من لبنان «طواعية»
منصور شعبان ووكاالت

وصلت الى ســورية أمس 
الســوريني  طالئــع الالجئني 
العائديــن من لبنــان. وبدأت 
أولى مراحل اخلطة اللبنانية 
العادة الالجئني إلى ســورية 
مبواكبة رسمية، من قبل وزير 
الشؤون االجتماعية في حكومة 
تصريف األعمال هكتور احلجار 
مبؤازرة أمنيــة من مخابرات 
اجليش في البقاع الشــمالي، 
فيما تولــى جهاز األمن العام 
عمليــة التســجيل والتدقيق 
والتحقق من أسماء العائدين. 
وتقول السلطات اللبنانية إن 
عمليات إعــادة الالجئني تتم 
بشكل طوعي، في إطار برنامج 
ينســقه جهاز األمن العام في 
البالد، لكن منظمات حقوقية 
تتخوف بشأن احتمال وجود 
عنصر اإلكراه في خطة اإلعادة، 

بحسب وكالة رويترز. 
املعلومــات  وتضاربــت 

ومعهم حقائبهم ومولدات طاقة 
وأجهزة تبريد وحتى دواجنهم.

وفــي حــني تراجعت حدة 
القتال فــي اخلطوط األمامية 
للحرب الســورية املســتمرة 
منــذ ١١ ســنة إلى حــد كبير، 
إن  املتحــدة  األمم  تقــول 

في وادي حميد شماال، باجتاه 
مدينة املالهي في جرود عرسال 
على السلسلة الشرقية، نحو 
النقطة احلدوديــة الى معبر 
الزمراني فالقلمون الغربي نحو 
قرى فليطة اجلراجير املشرفة، 

النبك ودير عطية.
األنبــاء  وكالــة  وقالــت 
الرســمية «سانا»  الســورية 
إن عشرات األسر القاطنة في 
مخيمــات اللجوء فــي لبنان 
عادت عبر معبري الدبوسية 
بريف حمص، والزمراني بريف 

دمشق، إلى قراهم وبلداتهم.
وذكرت أن اجلهات املعنية 
في محافظتــي حمص وريف 
دمشــق جميــع اإلجــراءات 
الستقبال العائدين بالتعاون 
والتنسيق مع مديريات الصحة 
املدنية والهجرة.  والشــؤون 
وقدمت فرق صحية اخلدمات 
الالزمــة للعائديــن ولقاحات 
لألطفــال، في حــني مت تأمني 
سيارات لتقلهم إلى مناطقهم.

نوبات تصاعد العنف وخطر 
االحتجاز يجعل العودة على 
نطاق واســع غير آمنة حتى 
اآلن. وانطلقــت رحلــة مئــة 
عائلة من النازحني السوريني 
مــن نقطة جتمع الشــاحنات 
واآلليات واجلرارات الزراعية 

(محمود الطويل) املرحلة األولى للعودة الطوعية للنازحني السوريني إلى بالدهم 

حول عدد الالجئني العائدين 
وتراوح بني ١٠٠ و٢٠٠ عائلة 
بحسب وسائل اعالم لبنانية 
وســورية. وقالت رويترز ان 
نحو ٧٠٠ سوري جتمعوا في 
الصباح الباكر مبنطقة حدودية 
مقفرة في شمال شرق لبنان 

بريطانيا: سوناك يرجئ خطة املوازنة 
املنتظرة إلى ١٧ نوفمبر املقبل

لنــدن ـ وكاالت: أرجــأ رئيــس الــوزراء 
البريطاني اجلديد ريشي سوناك ملدة أسبوعني 
عرض خطة املوازنة املنتظرة بترقب شديد 
بعد االضطرابات املالية التي اثارتها احلكومة 
السابقة، وسط أزمة اقتصادية واجتماعية.

وكان يتوقع أن يطرح ســوناك إجراءات 
جديدة بشأن املوازنة في ٣١ اجلاري، تهدف 
إلــى طمأنة األســواق حول اســتقرار املالية 
العامة علــى املدى الطويــل. ولكن بعد أول 
اجتماع للحكومة، أعلن وزير املال جيرميي 
هانت أنه اتفق مع ريشي سوناك على أنه من 
«احلكمة» تأجيل موعد عرض خطة املوازنة 
إلــى ١٧ نوفمبر املقبل. وقال هانت «من املهم 
للغاية أن يستند هذا العرض إلى أدق التوقعات 

االقتصادية واملالية العامة املمكنة».
وواجه سوناك الذي أصبح ثالث رئيس 
وزراء بريطانــي في أقل مــن ٥٠ يوما للمرة 
األولى النواب في مجلس العموم امس خالل 
جلسة مساءلة، على خلفية وضع اجتماعي 

متفجر بسبب ارتفاع األسعار. وقال سوناك 
إن «االستقرار االقتصادي واالستدامة املالية 
سيكونان في صلب مهمة حكومته» وكرر القول 
إن هذا ســيتطلب «قــرارات صعبة» رغم ان 
احلكومة ستحرص على «حماية الفئات األكثر 
ضعفا والسعي لتحقيق منو طويل املدى».

كما وعد بإصالح «األخطاء» التي ارتكبت 
في عهد ليز تراس التي استقالت بعد ٤٤ يوما 
في الســلطة. وعرض ريشي ســوناك امس 
حكومته التي عني فيها عدة وزراء كانوا في 

حكومتي جونسون وتراس.
وشــارك الزعيــم اجلديد بهذه اجللســة 
األسبوعية التي كانت عاصفة أحيانا، بجدية 
ولكن بارتياح. وتهرب من األسئلة احملرجة، 
بدعم من النواب احملافظني الذين يشــكلون 
غالبية املجلس، وسدد رماحه نحو املعارضة 
العمالية التي انتقــدت األخطاء االقتصادية 
ملعســكره والتســويات الضريبية السابقة 

لزوجته الثرية.

تهّرب من األسئلة احملرجة وهاجم املعارضة العمالية

رئيس الوزراء البريطاني اجلديد ريشي سوناك متحدثا أمام مجلس العموم أمس في أول جلسة         (أ.ف.پ)

االحتالل يهدم منازل ويعتقل فلسطينيني

حتذير من واشنطن وحلفائها برّد قوي
إذا أجرت بيونغ يانغ جتربة نووية

عواصــم - وكاالت: هدمــت ســلطات 
االحتالل اإلسرائيلية أمس ٣ منازل، فيما 
اعتقلت ٢٠ فلسطينيا من عدة مناطق في 
الضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية 
إن آليات إسرائيلية هدمت ٣ منازل مبساحة 
١٥٠ مترا مربعا لكل منها في قرية «الديوك 
التحتــا» غرب مدينــة أريحا بحجة البناء 

دون ترخيص.
الســلطة  أريحــا فــي  وأدان محافــظ 
الفلســطينية جهاد أبوالعســل فــي بيان 
عمليات الهدم اإلسرائيلية في القرية التي 
طالــت أكثر من ١٧ منزال منــذ بداية العام 

احلالي.
واعتقلت قوات االحتالل ٢٠ فلسطينيا 
مــن مناطق مختلفة في الضفــة الغربية. 

وأفاد نادي األسير الفلسطيني في بيان، بأن 
حملة االعتقاالت جرت في نابلس وقلقيلية 

وبيت حلم واخلليل.
مــن جهة أخــرى، قال املتحدث باســم 
جيــش االحتــالل أفيخاي أدرعــي، إنه مت 
اعتقــال مطلوبني فلســطينيني من الضفة 
الغربية بينهم ٣ نشطاء في مجموعة «عرين 
األسود» مبدينة نابلس «يشتبه في ضلوعهم 

بنشاطات إرهابية».
كما أفادت اإلذاعة اإلسرائيلية باعتقال 
فلســطينيا بشــبهة ارتكابه عملية طعن 
في قرية «الفندق» شــرق قلقيلية، ما أدى 
الــى إصابة مســتوطن (٦٠ عاما) بجروح 
ما بني خطيرة ومتوســطة نقل على إثرها 

إلى املستشفى لتلقي العالج.

عواصــم ـ وكاالت: تعهــدت الواليــات 
املتحدة واليابان وكوريا اجلنوبية امس برد 
«ال مثيل له» إذا أجرت كوريا الشمالية سابع 
اختبار نووي. وقال نائب وزير اخلارجية 
الكوري اجلنوبي تشــو هيــون دونغ في 
مؤمتر صحافي في طوكيو مع نائب وزير 
اخلارجيــة الياباني تاكيــو موري ونائبة 
وزير اخلارجية األميركي ويندي شيرمان 
«اتفقنــا علــى أن ردا ال مثيل له ســيكون 
ضروريا إذا مضت كوريا الشــمالية قدما 

في إجراء اختبار نووي سابع».
مــن جانبهــا، قالــت شــيرمان «نحث 

(كوريا الشمالية) على االمتناع عن مزيد 
مــن االســتفزازات»، ووصفتهــا باألعمال 
«املتهورة التي تزعزع استقرار املنطقة». 
وأضافت «أي شيء يحدث هنا، مثل جتربة 
نووية كورية شــمالية.. له تداعيات على 
أمــن العالم بأســره»، في رســالة ضمنية 
إلى الصني وروســيا العضويــن الدائمني 
مبجلس األمن الدولي اللذين يدعمان بيونغ 
يانغ. ومضت قائلة «نأمل بالطبع أن يفهم 
اجلميع في مجلس األمن أن أي اســتخدام 
للسالح نووي ســيغير العالم بصورة ال 

تخطر ببال أحد».

مخزون القمح يكفي لثالثة أشهر 
وإنتاج الشعير شبه معدوم

وكاالت: كشف مدير املؤسسة السورية 
للحبوب «عبد اللطيف األمني»، أن العقود 
املبرمة الســتيراد القمح تكفي البلد حتى 
نهاية الشــهر األول مــن العام ٢٠٢٣، فيما 
تعتزم املؤسسة التعاقد على توريد مليون 
طن قمح لتغطيــة احلاجة حتى منتصف 

العام القادم.
ونقلت صحيفة «الوطن» عن «األمني» 
قوله إنه ال خوف أو قلق جتاه تأمني املادة، 

فلدى املؤسسة مخزون داخلي.
وتابع «األمني» أنه مت اســتالم ٥٢١ ألف 
طن من القمح احمللي، وهي كميات ضئيلة 
ال تغطــي احلاجة، الفتــا إلى أنها أكثر من 
الكميات املتســلمة العام املاضي والتي لم 

تتجاوز ٣٦٦ ألف طن.
وتبلغ حاجة السوق السنوية من القمح 
مليونني و٢٠٠ ألف طن، حيث يتم ترميم 

النقص عن طريق االستيراد.
وبلغت املســاحة املزروعة بالقمح لهذا 
العام ١٫٢ مليون هكتار، وهي أقل مما كانت 
عليه خالل املوســم املاضــي والبالغة ١٫٥

مليــون هكتار بســبب تأخــر األمطار في 
املناطــق البعليــة واإلحجام عــن الزراعة 

البعلية في بداية املوسم.
وكانــت منظمة األمم املتحــدة لألغذية 
والزراعــة (فــاو) ذكــرت أن عوامل تغير 
املناخ وتعثــر االقتصاد والقضايا األمنية 
العالقة تضافرت لتلحق ضررا بالغا بإنتاج 
ســورية من احلبوب عام ٢٠٢٢، مما ترك 
غالبيــة مزارعيها في مواجهة وضع حرج 

ومحفوف باملخاطر.
وقال «مايك روبســون»، ممثل املنظمة 
في سورية، إن محصول القمح لهذا العام 
٢٠٢٢ بلغ نحو مليون طن بانخفاض ٧٥٪ 
عن مســتويات ما قبل احلرب، في حني أن 

الشعير بات شبه منعدم.
وأدى عــدم انتظام هطــول األمطار في 
املوســمني املاضيني إلــى تقلص محصول 
القمح في سورية الذي كان يبلغ نحو أربعة 
ماليني طن سنويا قبل احلرب، وهي كمية 
كانت تكفيها إلطعام شعبها وكذلك تصديرها 
إلى البلدان املجاورة في الظروف املواتية.


