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أنباء سورية

«ضريبة املوز» تثير موجة سخرية
والقرار يدخل حيز التنفيذ اليوم

هجوم «للقاعدة» يقتل ويصيب عسكريني باليمن

رئيسة تايوان تترك زعامة احلزب احلاكم 
بعد خسارته في االنتخابات احمللية

وكاالت: يدخل قرار احلكومة السورية 
فــرض ضريبة مقدارها ٢٠٠ ليرة على كل 
كيلو موز لبناني مســتورد، حيز التنفيذ 
اليوم، وســط موجة من السخرية سادت 
مواقــع التواصل االجتماعــي حول القرار 
الفريد من نوعه الذي يأتي وســط أســوأ 
أزمة اقتصادية تعيشها سورية منذ عقود.
احلكومــة التــي وافقت علــى توصية 
اللجنة االقتصادية بناء على اقتراح وزارة 
التجارة الداخلية وحماية املســتهلك قبل 
أيام، سوغت هذه الضريبة الغريبة بـ«دعم 
شراء محصول احلمضيات» من املزارعني 

في الساحل السوري.
وصور سوريون ساخرون القرار على 
انــه معركــة بني املوز املســتورد من جهة 
والتفاح واحلمضيــات املنتجة محليا من 

جهة أخرى.
وذهبت اغلب التعليقات الساخرة الى 
ان املوز خصوصا والفواكه عموما اصبحت 
جميعها من الكماليات لم يعد للســوريني 
رفاهية االختيار بني أنواعها، بعد ان ساء 
الوضــع االقتصــادي لدرجــة جعلتهم ال 

يبحثــون اال عن األساســيات الضرورية 
كاخلبز واالرز والزيت والسكر واخلضار، 
اضافة الى املالبس واحملروقات مع دخول 
الشــتاء، وكلها مواد حتلق أسعارها عاليا 
بحيــث متنــع املواطن العــادي من مجرد 
التفكير في شراء الفواكه، ما يعني نظريا 
أن القــرار لن يحقق األهــداف التي وضع 
ألجلها.  وجاء القرار بعدما وافقت اللجنة 
االقتصادية األسبوع املاضي، على استيراد 
٥٠ ألــف طن من املــوز اللبناني بناء على 
طلب كل من وزارتــي االقتصاد والزراعة 

حتى ابريل املقبل.
يذكر أن إنتاج سورية من احلمضيات كان 
انخفض خالل موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢، بنسبة 
٢٧٫٣٪ عن إنتاج السنوات اخلمس املاضية.

وعزا مدير مكتب احلمضيات في وزارة 
الزراعة، ســهيل حمدان، انخفاض اإلنتاج 
ألسباب، منها عدم تأمني الكميات املطلوبة من 
مياه الري لنمو وتطور الثمرة، والسيما في 
املراحل احلرجة لنموها، إضافة إلى تراجع 
مخزون الســدود، في حــني كان للتقلبات 

املناخية دور أيضا.

عواصم - وكاالت: قالت مصادر أمنية 
ومحلية إن ثالثة على األقل من قوات األمن 
اليمنية بينهم ضابط برتبة رائد قتلوا في 
هجوم نفذته عناصر من تنظيم «القاعدة» 

مبحافظة شبوة في جنوب شرق البالد.
وأضافت املصادر لوكالة «رويترز» أن 
الهجوم مت بعبوة ناســفة زرعتها عناصر 
التنظيم واستهدفت مركبة عسكرية تابعة 
للواء األول لقوات دفاع شبوة في منطقة 
املصينعة بشبوة مما أدى إلى مقتل الرائد 

ســالم اجلبواني العولقي، قائد كتيبة في 
اللــواء، واثنني من مرافقيــه بينما أصيب 

ثالثة آخرون على األقل.
وأكدت قوات «دفاع شبوة» مقتل الضابط 

حيدرة «بكمني غادر لقوى االرهاب».
وأوضح بيان لقوات اللواء األول (دفاع 
شبوة) أن قوات اللواء تنعى الرائد سالم 
محمد حيدرة قائد الكتيبة الثانية في اللواء 
والذي قتل بكمني غادر نفذته قوى اإلرهاب 

في بلدة املصينعة بشبوة.

تايبيه - وكاالت: أعلنت رئيســة تايوان 
تساي إنغ-ون استقالتها من زعامة احلزب 
احلاكم بعد تكبده خســارة فــي االنتخابات 
احمللية. وقالت تساي للصحافيني إن «نتائج 
االنتخابات لم تأت كما توقعنا... أحتمل كل 
املسؤولية واســتقيل فورا من رئاسة حزب 

دي بي بي».
وأدلى الناخبون امس بأصواتهم الختيار 
رؤســاء بلديات وقضاة ومســؤولني آخرين 
فــي ٢٢ مدينة ومقاطعة في تايوان، مبوازاة 
استفتاء حول اقتراح خفض سن االقتراع من 
٢٠ إلى ١٨ عاما والذي رفض. وخسر احلزب 

التقدمي الدميوقراطي بزعامة تســاي، أربع 
بلديــات من ســت شــملتها االنتخابات منها 

العاصمة تايبيه.
في املقابل، تعهد حزب «كي إم تي» املعارض 
الذي رسخ عالقاته مع الصني عندما كان في 
السلطة «بالعمل جاهدا للحفاظ على السالم 
في املنطقة» وذلك لدى إعالن رئيســه الفوز 

في االنتخابات احمللية في مؤمتر صحافي.
وقال إريك تشو «سنكرس أنفسنا للشعب 
التايواني بإخالص، سنكون مخلصني حتى 
تتاح حلــزب كوميتانــغ فرصــة للفوز في 

االنتخابات (الرئاسية) في ٢٠٢٤».

أزمة احملروقات تفاقم معاناة السوريني وتهدد بشّل احلياة
فــي  تلــوح  وكاالت: 
أزمــة  األفــق الســوري 
محروقات يبــدو أنها لن 
تكــون كســابقاتها، وقد 
تؤدي الى شلل في معظم 
مناحــي احلياة الســيما 
النقــل وكل ما يرتبط به 
من نقل املنتجات الزراعية 
والغذائية الى نقل املوظفني 
والعمــال الى أشــغالهم، 
األســعار  عــن  فضــال 
التــي يربطها  اجلنونية 
التجار باضطرارهم لشراء 
احملروقــات من الســوق 

السوداء. 
أغلـــــب  فقـــــد بدأت 
احملافظــات، تعلــن عــن 
أزمــة نقل خانقــة، جراء 
تخفيــض طلبات الوقود 
لـ«ألكازيات» بنسبة أكثر 
مــن ٥٠٪، باإلضافــة إلى 
زيادة مدة رسائل املازوت 
والبنزين، إلــى أكثر من 
أســبوعني، بينما تساءل 

العديد مــن املتابعني عن 
واقع توريدات النفط من 
إيران، التي لم يصل منها 
أي ناقلة نفــط منذ أكثر 
من شــهر علما ان طهران 
سبق ووعدت برفع كميات 
النفط املصدرة الى سورية 
من مليونني الى ٣ ماليني 

برميل شهريا. 
وتسبب نقص الوقود 
البنزين  وتأخر رســائل 
واملازوت بأزمة نقل خانقة 
فــي جميــع احملافظات، 
وأصبــح منظــر مئــات 
السوريني وهم ينتظرون 
اي وسيلة نقل تقلهم الى 
وجهاتهم لساعات شائعا 
فــي جميــع احملافظــات 

السيما في دمشق. 
وممــــا زاد معانـــــاة 
كل  وعلــى  الســوريني 
املستويات، جراء النقص 
في احملروقات، ما تسبب 
به مــن زيــادة ســاعات 

إلى  الكهربائــي  التقنــني 
نحو ساعة وصل واحدة 
طوال اليوم في الكثير من 

املناطق. 
وذكرت وســائل إعالم 
مواليــة، أن أزمــة النقل 
فــي محافظتــي الالذقية 
وطرطــوس بــدأت تلقي 
بظالل كبيرة على حركة 
الناس، ما تسبب بزيادة 
املعاناة اليومية للموظفني، 
الذين اضطر الكثير منهم 
ألخذ إجازات من أعمالهم، 
بسبب عدم قدرتهم على 
الوصــول إليهــا، وذلــك 
بحسب ما أكد موقع «أثر 

برس».
وفي محافظات دمشق 
وريفهــا وحلــب وحماة 
وحمص، أعلنت مصادر 
فــي شــركة محروقــات 
التابعــة للنظــام، أنه مت 
تخفيض طلبات املازوت 
إلــى احلدود  والبنزيــن 

الدنيــا، بســبب نقــص 
التوريدات، لكنها لم تشر 
هذه املرة إلى قرب وصول 
أي ناقلــة نفــط جديدة، 
مضيفة وفي تعليق على 
شــكاوى أزمة النقل، بأن 
أولوية توزيع احملروقات 
فــي الفتــرة احلالية هي 
احليويــة،  للمنشــآت 

كاملشافي واألفران.
وفــي ســياق متصل، 
نقلت مواقع سورية عن 
مصــدر إعالمــي مطلــع، 
أن شــركة محروقــــات 
احلكوميــــــة تغطــــــي 
احتياجــات احملافظــات 
فــي الفتــرة احلالية من 
املخازين القليلة املوجودة 
في خزاناتها، باإلضافة إلى 
بعض التوريدات القادمة 
من مناطق سيطرة قوات 
الدميوقراطيــة  ســورية 
«قسد» الكردية، مؤكدا أنه 
منذ أكثر من شهر لم تصل 

أي ناقلة نفط من إيران.
وعليه نقل عن مصدر 
مقــرب مــن «قســد» بأن 
القــوات األميركية قامت 
مؤخرا بالتحكــم بإنتاج 
النفط في حقول اجلزيرة 
السورية، ومنعت عناصر 
ما يســمى اإلدارة الذاتية 
التابعــة لـ «قســد»، من 
متريــر أي شــحنات الى 
مناطق ســيطرة حكومة 
دمشق، والتي كانت تصل 
في بعض األحيان إلى نحو 
٢٠ ألف برميل يوميا. وأكد 
املصدر ذاته، بحســب ما 
نقل عنه موقع «اقتصاد»، 
أن القوات األميركية تتحكم 
كذلك بكميات النفط التي 
تتزود بها «قسد». وعبر 
املصدر عــن اعتقاده بأن 
أميركا تفعل ذلك، تسهيال 
للعملية العسكرية البرية 
التركيــة املرتقبــة فــي 

الشمال السوري.

روسيا تستخدم صواريخ  كروز
«منزوعة الرؤوس النووية» لقصف أوكرانيا

عواصــم- وكاالت: قالــت وزارة الدفاع 
البريطانية إن مخزون روسيا من الصواريخ 
بعيدة املدى استنفد للغاية، لدرجة أنها على 
األرجح تنزع الرؤوس احلربية النووية من 
صواريخ «كروز» النووية القدمية لتطلقها 

على أوكرانيا.
وفي حتديثها االستخباراتي اليومي بشأن 
الوضع في أوكرانيا، قالت الوزارة امس إن 
الصور أظهــرت حطام صــاروخ كروز من 
طراز «إيه إس-١٥» مت إسقاطه على ما يبدو، 
وهــو صاروخ صمم في الثمانينيات حلمل 
الرؤوس النووية حصرا، بحسب ما نقلته 

صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وأضافت أنه على الرغم من أن استخدام 
هذه الصواريخ سيستمر في إحداث بعض 
األضــرار، فإنه «من غيــر املرجح أن يحقق 
تأثيرات يعول عليها ضد األهداف املقصودة».

واعتبــرت الدفاع البريطانيــة أنه «من 
شــبه املؤكد أن روســيا تأمل فــي أن تعمل 
هذه الصواريخ كشراك خداعية، وأن تشتت 

الدفاعات اجلوية األوكرانية».
في غضــون ذلك، حصلت أوكرانيا على 
مزيد من وعود الدعم في مواجهة موســكو 
امس، في الذكرى التسعني لـ «الهولودومور» 
املجاعة التي سببها عمدا النظام الستاليني في 
ثالثينيات القرن املاضي وباتت تلقى صدى 
أكبر منذ الغزو الروسي في ٢٤ فبراير املاضي.

وأكــد الرئيــس األوكرانــي فولودميير 
زيلينســكي أن شــعبه ســيصمد في وجه 
الهجمات الروســية التي تتســبب بانتظام 

فــي انقطاع كبيــر في الكهربــاء واملياه مع 
حلول فصل الشتاء.

وقال زيلينســكي في مقطع ڤيديو على 
تطبيق تلغرام إن «األوكرانيني مروا بأمور 
رهيبة. وعلى الرغم من كل شيء احتفظوا 
بالقدرة على عدم االنصياع وحبهم للحرية. 
في املاضــي أرادوا تدميرنا باجلوع واليوم 
بالظالم والبرد»، مؤكدا «ال ميكن كسرنا».

وتوجــه عدد من القــادة األوروبيني إلى 
كييــڤ إلحياء ذكرى املجاعة التي تعتبرها 

أوكرانيا «إبادة جماعية».
وذكرت وسائل إعالم في پولندا وليتوانيا 
أن رئيسي حكومتي البلدين اللذين يدعمان 
كييــڤ، ماتــوش مورافيتســكي وإنغريدا 
ســيمونيت، اجريا محادثــات في العاصمة 
األوكرانية ركزت على موجة جديدة محتملة 
من الهجرة األوكرانية إلى أوروبا هذا الشتاء.

هذا، واستضاف الرئيس األوكراني قمة 
دوليــة فــي كييڤ ناقشــت األمــن الغذائي 
والصادرات الزراعية مع رئيس املجر ورؤساء 
وزراء بلجيكا وپولندا وليتوانيا، بينما ألقى 
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون ورئيسة 
املفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين 

خطابني عبر دائرة تلفزيونية.
ووقــع املجتمعون بيانا مشــتركا حول 
تكثيــف عملية املفاوضات بشــأن انضمام 
أوكرانيا إلى حلف شمال األطلسي (الناتو)، 
وتعزيــز املســاعدة ألوكرانيــا، ودعــم بدء 
املفاوضــات بشــأن انضمــام أوكرانيا إلى 

االحتاد األوروبي.

كييڤ حتصل على مزيد من وعود الدعم في الذكرى التسعني لـ «الهولودومور»

(رويترز) الرئيس األوكراني ونظيره املجري مع رؤساء وزراء ليتوانيا وبلجيكا وپولندا في كييڤ أمس  

مالك «تويتر» سيدعم ديسانتيس إذا ترشح للرئاسة  األميركية
واشــنطن ـ وكاالت: أعلن 
مالك شركة «تويتر» امللياردير 
األميركــي إيلــون ماســك أنه 
ســيدعم رون ديسانتيس إذا 
قــرر حاكم فلوريدا ترشــيح 
نفســه في انتخابات الرئاسة 

عام ٢٠٢٤.
وقال ماسك إن «تفضيلي 
لرئاسة عام ٢٠٢٤ هو شخص 
عاقل وسطي. كنت آمل أن يكون 
هذا هو احلال بالنسبة إلدارة 
بايدن، لكني أشعر بخيبة أمل 

حتى اآلن».
وعندما ســئل عما إذا كان 
سيدعم ديســانتيس في عام 
٢٠٢٤ قال ماســك في تغريدة 

«نعم».
واضــاف «للتذكيــر، كنت 
مؤيدا بقــوة لرئاســة أوباما 
وبايدن وصوتت (على مضض) 

لبايدن على ترامب».
قــد  ديســانتيس  وكان 

للحزب اجلمهوري للرئاســة 
لعام ٢٠٢٤.

وفي سياق ذي صلة، ملح 
مغنــي الراب كانييه ويســت 
الغــارق فــي سلســلة مــن 
املشاكل إلى أنه يعتزم الترشح 
لالنتخابات الرئاسية األميركية 
املقبلة مؤكدا أنه عرض على 
ترامب أن يكون مرشحا معه 

إقامته في فلوريدا لكنه وصف 
لقاءه معه بأنه كان «سريعا» 

و«هادئا».
ثم أوضح ترامب أن «حديثا 
فــي السياســة» دار بينهمــا، 
مضيفــا «قلت لــه أنه ينبغي 
أال يترشــح مطلقا للرئاسة» 
وأن «كل الناخبــني الذيــن قد 
يكونون لديه يجب أن يصوتوا 

لترامب».
وتعرض املغني األسود في 
اآلونة األخيرة النتقادات حادة 
الرتدائه خالل أسبوع املوضة 
في باريس قميصا كتبت عليها 
عبارة «حياة البيض مهمة».

الذي  ويشكل هذا الشعار 
اليمــني املتطرف  يســتخدمه 
األميركي تعديال السم حركة 
«بــالك اليفــز ماتــر» (حياة 
السود مهمة)، التي تناضل ضد 
العنصرية املمارســة في حق 

األميركيني من أصل أفريقي.

كنائب للرئيس.
ونشــر املغني الــذي غير 
اســمه إلى «يي» سلسلة من 
مقاطع الفيديو عبر حســابه 
على «تويتر» مرفقة بشــعار 

«يي ٢٤».
وأشار ويســت البالغ ٤٥

عاما في أحد هذه املقاطع إلى 
محادثــة أجراهــا مــع ترامب 
الذي أعلن هو نفسه ترشحه 

النتخابات ٢٠٢٤.
وقال يي «طلبــت منه أن 
يكون نائــب الرئيس» مؤكدا 

أن ترامب «راح يصرخ» به.
 وسبق للمغني املشاكس 
في عاملي املوســيقى واألزياء 
أن ترشــح على نحو مفاجئ 
النتخابــات ســنة ٢٠٢٠ لكنه 
لم يحصل سوى على ٧٠ ألف 

صوت.
وأكــد ترامــب أنــه تناول 
العشاء مع جنم الراب في مقر 

املغني كانييه ويست يلمح إلى اعتزامه خوض السباق االنتخابي إلى البيت األبيض ويدعو ترامب للترشح نائباً له

كانييه ويسترون ديسانتيس

فــاز مؤخــرا علــى منافســه 
الدميوقراطي تشارلي كريست 
بنحــو ٢٠ نقطة مئوية ليعاد 
انتخابه حاكما لفلوريدا ويعزز 
وضعه كأبرز جنم صاعد في 

احلزب اجلمهوري.
وينظر إلي ديسانتيس على 
أنه منافــس محتمل للرئيس 
السابق دونالد ترامب كمرشح 

الصني: جتدد االحتجاجات على إجراءات إغالق «كورونا» 
بكــني ـ وكاالت: جتســد الغضــب 
الشعبي في الصني من توسيع إجراءات 
اإلغالق للحد من تفشي «كوفيد-١٩» في 
أنحاء البالد في صورة احتجاجات نادرة 
من نوعها خرجت في إقليم شينجيانغ 
الذي تسكنه االقلية العرقية «الويغور» 
املسلمة في غرب الصني والعاصمة بكني 
مع تسجيل اإلصابات بالڤيروس رقما 

قياسيا جديدا.
ورددت احلشــود، التــي خرجــت 
إلى الشــوارع في أورومتشي عاصمة 
إقليم شينجيانغ، هتافات تقول: «أنهوا 
اإلغالق!» رافعني قبضاتهم في الهواء 
بعدما أثار حريق مميت شب اخلميس 

الفائت الغضب بسبب إجراءات اإلغالق 
التي طال أمدها، وذلك حسبما أظهرت 
مقاطع ڤيديو مت تداولها على وســائل 
التواصل االجتماعي الصينية مســاء 
أمس االول. كما أظهرت مقاطع الڤيديو 
أشخاصا في ساحة وهم يرددون النشيد 
الوطنــي للصني، بينمــا هتف آخرون 

بأنهم يريدون حتريرهم من اإلغالق.
ونشر املقطع من مدينة أورومتشي 
حيــث ظل الكثير من ســكانها، البالغ 
عددهــم أربعــة ماليني نســمة، حتت 
واحد من أطــول اإلغالقات في الصني 
ومنع الكثير منهم من مغادرة منازلهم 
ملدة تصل إلى ١٠٠ يوم. وفي العاصمة 

بكني على بعــد ٢٧٠٠ كيلومتر، خرج 
بعــض الســكان اخلاضعــني لإلغالق 
في احتجاجــات محــدودة أو واجهوا 
املســؤولني احملليــني بشــأن القيــود 
املفروضة على حركتهم وجنح البعض 
فــي الضغط عليهم لرفــع هذه القيود 

قبل املوعد احملدد.
وكان حريق شب في مبنى شاهق 
في أورومتشي وأسفر عن مقتل عشرة 
أشخاص مبنزلة الشرارة التي أطلقت 
الغضب العام. وانتشرت قصة احلريق 
على وسائل التواصل االجتماعي وتوقع 
العديــد مــن مســتخدمي اإلنترنت أن 
الســكان لــم يتمكنــوا مــن الهرب في 

الوقت املناسب ألن املبنى كان يخضع 
لإلغــالق اجلزئــي. ونفــى مســؤولو 
أورومتشي في مؤمتر صحافي عقدوه 
بشكل مفاجئ امس أن تكون إجراءات 
احلد من تفشــي كوفيــد-١٩ هي التي 
أعاقت الهروب واإلنقاذ، لكن مستخدمي 
اإلنترنت اســتمروا في التشــكيك في 

الرواية الرسمية.
ووفقــا إلحصــاء أجرتــه وكالــة 
«رويتــرز» ملنشــورات الســكان على 
وســائل التواصــل االجتماعي، رفعت 
ما ال يقل عن عشــرة جتمعات سكنية 
أخــرى إجــراءات اإلغالق قبــل املوعد 
النهائي املعلن بعد أن اشتكى السكان.

إيران: قرصنة وكالة «فارس» وسط جتدد االحتجاجات 
وخامنئي يدعو «الباسيج» لتشديد اإلجراءات ضد «املشاغبني»

عواصم - وكاالت: تعرضت 
وكالــة أنبــاء إيرانيــة تابعة 
للحكومة للقرصنة على خلفية 
االحتجاجــات املتواصلة منذ 
أكثــر من شــهرين إثــر وفاة 
الشــابة الكردية مهسا أميني 
بعد توقيفها فــي طهران من 
قبل «شــرطة األخالق» التي 
اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس 

الصارمة.
أنبــاء  وأشــارت وكالــة 
«تســنيم» شبه الرسمية إلى 
أن «مجموعــة من املقرصنني 
جعلت موقع وكالة أنباء فارس 

غير متاح لبضع حلظات».
وتعد وكالة «فارس» لألنباء 
واحدة من املصادر الرئيسية 
للمعلومــات التــي تنشــرها 
الدولــة بشــأن االحتجاجات 
الدائرة في إيران، والتي تصفها 
الوكالة عمومــا بأنها «أعمال 

شغب».
وأشــارت «فــارس» أمس 
إلــى أن دخول املســتخدمني 
إلى موقعها اإللكتروني تعطل 
بعد «عملية قرصنة وهجوم 
إلكتروني معقدين نفذا أمس 
األول»، وفقــا لبيان نشــرته 
الوكالــة علــى قناتهــا علــى 

«تلغرام».
وأوضحــت أن «الهجمات 

أثنــاء  خامنئــي  وحــث 
اســتقباله وفــدا مــن قــوات 
التعبئة «الباســيج» التابعة 
للحرس الثــوري في طهران 
أمس على تشــديد اإلجراءات 
ضد احملتجني، في تصريحات 
رمبــا تصعــد حملــة قمــع 
االضطرابــات ضــد النظــام، 
املســتمرة منذ أشــهر، وقال: 
«قرصنة وكالة أنباء إيرانية 
تابعــة للدولــة علــى خلفية 
االحتجاجــات هــو واحد من 

فــي العاصمة طهران. وهتف 
الطــالب مندديــن بـ«جرائــم 
وانتهاكات» السلطات، بحسب 
موقع «ايران انترناشيونال»، 
كما جتمــع أيضا طالب كلية 
النســيج بجامعــة أميركبير 
للتكنولوجيا، وراحوا يغنون 
معــا، تضامنــا مــع زمالئهم 

املعتقلني في السجون.
من ناحية أخرى، أصدرت 
مجموعــة مــن ١٤٠ طبيــب 
عيــون بيانا حــذروا فيه من 
أن طلقات اخلرطوش وطلقات 
كرات الطالء التي تستخدمها 
قوات األمن تسببت في إصابة 
الكثيريــن مــن املتظاهريــن 
بالعمــى فــي عني واحــدة أو 
العينني، بحسب موقع (صبح 

ما) اإلخباري اإلصالحي.
الى ذلك، قالت أسرة مغني 
الراب اإليراني توماج صاحلي، 
الــذي اعتقل بســبب تأييده 
االحتجاجــات، إن حياته في 
خطــر بعدما بــدأت محاكمته 

أمس بعيدا من اإلعالم.
وجــاء في تغريــدة ملركز 
حقوق اإلنسان في إيران ومقره 
نيويورك أن «اجللسة األولى ملا 
يسمى محاكمة توماج صاحلي 
أجريت من دون حضور محام 

من اختياره».

أكثر املهام أهمية للباسيج».
فــإن  خامنئــي،  ووفــق 
الواليات املتحدة تطالب بتخلي 
إيران عــن برنامجها النووي 
وتغيــر الدســتور وحتصــر 
نفوذها داخل حدودها وتغلق 
صناعاتها الدفاعية، وشدد على 
أنه «ال ميكن ألي إيراني قبول 

مثل هذه الشروط».
وفي حتد خلامنئي، جتددت 
االحتجاجــات، حيــث جتمع 
طالب جامعة العلم والثقافة 

سيدة مكبلة اليدين في إشارة رمزية خالل تظاهرات في اسطنبول للتضامن مع االحتجاجات في إيران أمس (أ.ف.پ)

اإللكترونيــة ضدهــا تشــن 
بشــكل يومي من عــدة دول، 
مبــا في ذلك األراضي احملتلة 
(إسرائيل)»، من دون إضافة 

املزيد من التفاصيل.
في غضون ذلك، أكد املرشد 
األعلى للثورة في إيران علي 
خامنئــي أن التفــاوض مــع 
الواليــات املتحدة لــن ينهي 
االضطرابــات التي تشــهدها 
بــالده، معتبرا ان واشــنطن 

ستطالب دائما باملزيد.


