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الجعفري: تصريحات هايلي..تتمة
ــة، اســتهدفت إحداهــا مــا يمســى »المحكمــة الشــرعية« التابعــة لمســلحي  ــات المدفعي والرماي

»داعــش« ممــا أدى إلــى ســقوط العديــد مــن القتلــى والجرحــى فــي صفوفهــم.

المالكي: على المفوضية االلتزام..تتمة
ــاء، ان  ــس الثالث ــاعدي  ام ــم الس ــة ناظ ــات النيابي ــة الخدم ــس لجن ــد رئي ــر اك ــب اخ ــن جان م
رئيــس الجمهوريــة فــؤاد معصــوم اقحــم نفســه بموضــوع حزبــي برفــض قانــون الموازنــة االتحاديــة.

ــؤاد معصــوم اقحــم نفســه بموضــوع  ــة ف ــوز( ان » رئيــس الجمهوري ــال الســاعدي لـ)وطــن ني وق
حزبــي برفــض قانــون الموازنــة االتحاديــة لعــام 2018 ســيؤثر علــى مصالــح العــراق بصــورة عامــة« مبينــا 

ان » القــوت غيــر مناســب لهــذا القــرار«.
ــى  ــالد ويجــب عل ــة للب ــة العام ــون الموازن ــه لقان ــدم مصادقت ــد بع ــال البل ــب ام واضــاف ان » خي
الحكومــة ان تتجــه الــى معالجــات اخــرى تخــدم مصالــح العراقييــن لمعالجــة هــذه المشــكلة الكبيــرة«.

يشــار الــى ان رئيــس الجمهوريــة فــؤاد معصــوم رفــض  امــس الثالثــاء، قانــون الموازنــة االتحاديــة 
لعــام 2018 وقــرر ارجاعهــا لمجلــس النــواب 

مــن جانــب اخــر اكــد قائــد الشــرطة االتحاديــة الفريــق رائــد شــاكر جــودت تنفيــذ عمليــات تفتيش 
وتمشــيط بعــدد مــن القــرى والوديــان فــي الحويجــة للبحــث عــن خاليــا »داعش«.

وقــال جــودت فــي بيــان لــه امــس  الثالثــاء:« ان قطعــات مــن الشــرطة االتحاديــة نفــذت عمليــات 
تفتيــش وتمشــيط فــي قريــة الســعدونية ووادي أم الخناجــر ووادي زغيتــون وقريــة الكبــة الرفاعيــة 
وناحيــة الرشــاد وناحيــة الريــاض وداقــوق وأجــزاء كبيــرة مــن الحويجــة » , مضيفــا » أن  هــدف العمليــة 

البحــث عــن بقايــا  )داعــش( ومخلفاتــه ».

ظريف: ايران ستكون أول..تتمة
بيــن طهــران واســالم آبــاد ثــم رفــض بشــدة وصــف العالقــات االيرانيــة الهنديــة آتيــًة فــي ســياق 
مضــاد لباكســتان كمــا هــو الحــال بالنســبة للعالقــات الباكســتانية الســعودية التــي لــم تضــر بالشــأن 

االيرانــي والعالقــة االيرانيــة الباكســتانية.
وعــن مســتقبل االتفــاق النــووي وإجــراءات »ترامــب« وتصريحاتــه ضــد ايــران صــرّح ظريــف بــأّن 
االتفــاق النــووي هــو إتفــاق دولــي ســيؤدي الــى عزلــة الواليــات المتحــدة إن حاولــت نقضــه، منــددًا 
بعــدم التــزام واشــنطن بمفــاد هــذا االتفــاق معتبــراً الهــدف مــن هــذا التعنــت االميركــي هــو منــع أي 
نفــع يعــود علــى ايــران بفضــل توقيعهــا هــذا االتفــاق وقــال: إّن واشــنطن فــي الوقــت الراهــن وعمليــًا 
ــووي  ــاق الن ــا لالتف ــأّن نقضه ــم واشــنطن ب ــة بتفهي ــدول االوروبي ــًا ال ــووي مطالب ــاق الن ناقضــة لالتف

يعنــي عزلتهــا عالميــًا.
وبالنســبة للتهديــد الداعشــي رأى الدكتــور ظريــف بــأّن تواجــد »داعــش« علــى المســتوى 
بيــن »داعــش«  الدامــي  التنافــس  الــى  المنطقــة مشــيراً  االقليمــي يمثــل خطــرًا لجميــع دول 
ــن وروســيا  ــي باكســتان والصي ــن ف ــًا لألم ــك تحدي ــرًا ذل ــة معتب ــى االراضــي االفغاني ــان« عل و«طالب
ومناشــداً دول المنطقــة والجــوار بالتعــاون إلعــادة األمــن واإلســتقرار فــي افغانســتان معلنــًا ترحيــب 

ــان«. ــه »طالب ــاركت في ــى إن ش ــي حت ــي افغان ــاوض محل ــأي تف ــران ب اي
ودعــا وزيــر الخارجيــة االتحــاد االوروبــي إليصــال رســالة واضحــة الــى االميركييــن بأنــه لــو واصلــوا 
نقضهــم لالتفــاق او حاولــوا تغييــره فإنهــم ســيواجهون عزلــة دوليــة. مضيفــًا أن االتفــاق النــووي بيــن 
ايــران والغــرب هــو اتفــاق دولــي وفيمــا لــو اراد ترامــب نقضــه فمــن المؤكــد ان بــالده ســتصبح فــي 

عزلــة مــن العالــم. 
وأكد بأن اميركا ليست في موقع يؤهلها لوضع شرط لالتفاق النووي.

واعتبــر وزيــر الخارجيــة، الرئيــس االميركــي دونالــد ترامــب بأنــه ال يمكــن توقــع اجراءاتــه ومواقفــه 
واضــاف، ان ترامــب معتــاد علــى ان ال يكــون متوقعــا )فــي مواقفــه( ولهــذا الســبب فأنــه ال يمكــن الثقــة 

بــه لــكل مــن يريــد التعامــل معــه.
واضــاف الوزيــر ظريــف، انــه لــو كان توقيــع اميــركا علــى االتفاقيــات ســاريا لفتــرة محــددة، فحينهــا 

ال احــد يرغــب فــي التوصــل الــى اتفــاق مــع البيــت االبيــض.

رعد: المقاومة ال تحتاج الى..تتمة
ودعــا الــى التفاهــم لتحســين القضــاء حتــى نطمئــن الــى العدالــة فــي هــذا البلــد، والــى تقويــة 
جيشــنا وفــرض ارادتنــا علــى العالــم بوجــوب ترجمــة حقنــا فــي تعزيــز قــوة جيشــنا وتســليحه”، مؤكدا 
ان “كل هــذه االمــور ال يمكــن ان تتحقــق عبــر سياســة حــزب او فئــة بــل ان تحقيقهــا يســتدعي امــا 
غالبيــة موصوفــة او اجماعــا وطنيــا، وهــذا االمــر ليــس عصيــا علــى اللبنانييــن بــل هــو أمــر ممكــن. 
فاالمــر يحتــاج الــى صــدق مــع النفــس ومــع الشــعب والــى اعــادة النظــر فــي مــا يــدور مــن حولنــا مــن 

سياســات.
ــاع عــن هــذا  ــوة والدف ــة الق ــي معادل ــا اساســيا ف ــل ركن ــي تمث ــة الت ــى ان المقاوم واشــار رعــد ال
الوطــن، وقدمــت العديــد والعتــاد والتخطيــط واالرادة، هــذه المقاومــة التــي يحتضنهــا شــعبنا الوطنــي 
والمعطــاء، ال تحتــاج الــى نصــوص وتبقــى حاجــة طالمــا هنــاك عــدو اســرائيلي وتهديــدات ارهابيــة 

ــا”. ــا وهويتن لوجودن
وقــال: أثبتــت المقاومــة فــي كل مســارها فــي مواجهــة االحتــالل الصهيونــي واالرهــاب التكفيــري 
انهــا اكبــر مــن الطائفــة وأوســع مــدى مــن المنطقــة وأبعــد رؤيــة مــن اصحــاب المذاهــب، وهــي لــكل 
الوطــن وتعبــر عــن عــزم كل الشــعب وارادتــه وحبــه للحيــاة وعشــقه للســيادة وحرصــه علــى الكرامــة 

الوطنيــة واالنســانية.

عمليات نوعية للقوات اليمنية..تتمة
ونقــل مراســل قنــاة العالــم االخباريــة الزميــل عبــداهلل الشــريف مشــاهد وزعهــا االعــالم الحربــي 
لكســر زحــف للمنافقيــن علــى منطقــة االزهــور قبالــة جبــل قيــس وتظهــر المشــاهد اغتنــام مجاهــدو 
الجيــش واللجــان عــدد مــن العتــاد واالســلحة المختلفــة وســقوط عــدد كبيــر مــن القتلــى المرتزقــة 

وتظهــر المشــاهد مقابــالت مــع عــدد مــن االســرى. 
مــن جهــة اخــرى هــز انفجــار عنيــف بســيارة مفخخــة أمــس الثالثــاء، مقــرا أمنيــا فــي مديريــة 

المنصــورة بمحافظــة عــدن جنــوب اليمــن.
ــة  ــز مدين ــا بســيارة مفخخــة ه ــارا عنيف ــدوان أن انفج ــن الع ــة م ــة مقرب ــادت مصــادر إعالمي وأف
عــدن بالقــرب مــن مديريــة المنصــورة، مؤكــدة أن االنفجــار اســتهدف مطبــخ إعــداد الطعــام ألفــراد مــا 
يســمى الحــزام األمنــي فــي منطقــة الدريــن الصناعيــة )مرتزقــة(، وأن اشــتباكات باألســلحة الخفيفــة 

أعقبــت االنفجــار.
بدورهــا، نقلــت وكالــة “رويتــرز”، عــن شــهود عيــان، أن “انفجــارا وقــع الثالثــاء عنــد مطبــخ ميدانــي 
عســكري فــي عــدن يســتخدم إلعــداد وجبــات للقــوات التــي تدربهــا اإلمــارات وأنــه أســفر عــن ســقوط 

ــى ومصابين”. قتل
يأتــي ذلــك فــي ســياق الفوضــى األمنيــة التــي تشــهدها مدينــة عــدن فــي ظــل ســلطات الغــزو 
واالحتــالل الســعودي االماراتــي الغاشــم، وانتشــار الجماعــات التكفيريــة والمليشــيات المواليــة 

ــدوان. للع
دوليــًا، ذكــرت مجموعــة دوليــة تنشــط فــي مجــال حقــوق االنســان، ان هنــاك »معلومــات مؤكــدة« 
تمتلكهــا محكمــة الهــاي الدوليــة، تبرهــن علــى ان ضباطــا ســعوديين واماراتييــن قــد ارتكبــوا جرائــم 

حــرب فــي اليمــن.
ويقــول المرصــد الدولــي لمالحقــة مجرمــي الحــرب، انهــا قدمــت اســماء عشــرة افــراد كمجرمــي 
حــرب ليتــم مالحقتهــم جنائيــًا فــي محاكــم دوليــة ومنهــم ســتة ضبــاط اماراتييــن وســعوديين قــد 

ارتكبــوا جرائــم فــي الحــرب علــى اليمــن.
وجــاء فــي تقريــر المرصــد والــذي نشــره موقــع »خليــج آناليــن«، ان اســماء الضبــاط الذيــن تــم 
رصدهــم هــم ممــن أثــاروا الرعــب بيــن الشــعب اليمنــي الفقيــر وان القائمــة تتضمــن اســماء العديــد 
مــن القــادة العســكريين الحالييــن والســابقين فــي صــراع اليمــن، اذ ان هــذا المرصــد الحقوقــي قــد 

ســجل مــوارد عديــدة النتهــاكات حقوقيــة، بعضهــا يصــل الــى مســتوى جرائــم حــرب.
ويعتبــر مرصــد »مالحقــة مجرمــي الحــرب« منظمــة حقوقيــة مقرهــا الهــاي تأسســت 2018 تعمــل، 
وكمــا تدعــي، بشــكل مســتقل، وقــد وثقــت حــاالت نقــض لحقــوق االنســان خــالل الصــراع المســلح 

وشــخصت المتورطيــن فــي هــذه الجرائــم ليوضعــوا تحــت طائــل القانــون الجنائــي الدولــي. وتشــمل 
ــة  ــاط اماراتييــن برتب ــة ضب ــواء، وكذلــك ثالث ــد ركــن ول ــار ســعوديين بدرجــة عمي ــاط كب اســماء ضب

عميــد، وضابطيــن يمنييــن رفيعــي المســتوى برتبــة عميــد ولــواء.
ارتكبهــا  الجرائــم،  المرصــد علــى ان هنــاك معلومــات مؤكــدة، وشــهود حــول وقــوع  وشــدد 
االشــخاص فــي القائمــة ومــن يأتمــر بأمرهــم. وحســب مــا اعلنــه المرصــد فــان مقاضــاة هــؤالء 
المجرميــن جــراء اســتخدام غيــر متــوازن للقــوة العســكرية، واالســتفادة مــن االســلحة الممنوعــة علــى 
ــف  ــر حســب معاهــدة جني ــكات الشــخصية ان يعتب ــي، والقصــف واالضــرار بالممتل المســتوى الدول

ــال.  ــي القت ــال ف ــد االطف ــك تجني ــر وجــه حــق، وكذل نهــب وســلب مــن غي
ــة  ــة أمــس وقف ــوق االنســان والســالم االلماني ــة انســان لحق ــة اخــرى نظمــت منظم ــن ناحي م

ــي بروكســل. ــي ف ــان االوروب ــام البرلم ــى اليمــن ام ــف الحــرب عل ــرض صــور لوق ــن ومع تضام
وتهــدف المنظمــة مــن خاللــه لكســر العزلــة والصمــت الدولــي علــى مايجــري فــي حــق الشــعب 
اليمنــي المظلــوم مــن انتهــاكات جســيمة فــي حقــوق االنســان وممارســات الحصــار الكثــر مــن  1000 
يــوم  والــذي بــدوره زاد مــن ســوء االوضــاع االنســانية والمعيشــية للشــعب اليمنــي  وانتشــار االمــراض  
مثــل الكوليــرا وغيرهــا مــن االمــراض التــي تحتــاج للمســاعدات العالجيــة الطارئــة وتزويدهــم 

باالدويــة الالزمــة  لعالجهــم. 
وأشــار منظمــو الوقفــة والمعــرض الــى انهــم لمســوا  تأثيــر المشــاهد التــي اثــرت فــي مشــاعر 
ــرض  ــاره للمع ــاس والم ــة الن ــن عام ــي وم ــي االتحــاد االوروب ــن ف ــن وموظفي ــن صحفيي ــن م الزائري
والتطــرق للحديــث معهــم عــن االوضــاع الحاليــة فــي اليمــن وابــدوا اســفهم علــى هــذا الصمــت ومــا 

تقــوم بــه حكوماتهــم مــن بيــع الســالح دون الخضــوع  لضوابــط وقوانيــن حقــوق االنســان.

جنتي: يجب مكافحة من..تتمة
كمــا قــدم التعــازي وأعــرب عــن أســفه بمناســبة رحيــل ســماحة آيــة اهلل الشــيخ نصــر اهلل 
ــة  ــي المجــاالت العلمي ــي الراحــل والرجــل الناشــط ف ــام الخمين ــق اإلم ــاه برفي ــًا اي ــادي واصف شــاه آب

والسياســية بعــزة وكرامــة داعيــًا لــه بالرحمــة.
ــران  ــي اي ــه النظــام االســالمي ف ــام ب ــا ق ــة إعــادة النظــر فــي م ــى أهمي ــي ال ــة اهلل جنت ولفــت آي

ــي المســتقبل. ــه ف ــا ســيؤول الي ــه اآلن وم ــو علي ــة وماه ــن ســنة الماضي خــالل األربعي
واعيــد انتخــاب آيــة اهلل جنتــي رئيســا لمجلــس خبــراء القيــادة لواليــة ثانيــة، وذلــك فــي إفتتــاح 

أعمــال االجتمــاع الرابــع للــدورة الخامســة للمجلــس امــس الثالثــاء.
وفــي عمليــة االقتــراع التــي جــرت قــال آيــة اهلل علــي اصغــر دســتغيب ، ان ايــة اهلل جنتــي حــاز 

علــى 66 صوتــا، وبهــذا اعيــد انتخابــه رئيســا لمجلــس خبــراء القيــادة لفتــرة عاميــن.
واضــاف : كمــا تــم انتخــاب آيــة اهلل الســيد محمــود هاشــمي شــاهرودي نائبــًا أول لرئيــس 
مجلــس خبــراء القيــادة، وآيــة اهلل موحــدي محمــد علــي كرمانــي نائبــا ثانــي، بعــد حصولهمــا علــى 72 

و70 صوتــا علــى التوالــي خــالل عمليــة االقتــراع.

الشيخ خالد المال: ايران تحارب..تتمة
 والشــعبي فــي االوضــاع التــي جــرت فــي العــراق منــذ عــام 2003 الــى يومنــا هــذا وماجــرى ايضــا 
فــي ســوريا ومصــر وليبيــا وأي مــكان فيــه بــؤر االرهــاب، والموقــف اصبــح واضحــا مــن خــالل محاربــة 
تنظيــم »داعــش« االرهابــي هــذا التنظيــم يشــهد لدمويتــه القريــب والبعيــد والمؤمــن والكافــر 

ــدو . ــق والع والصدي
ــا« عــن الشــيخ المــال أنــه شــدد الــكل يشــهد بــأن تنظيــم داعــش هــو مــن  ــة »ارن ونقلــت وكال
اشــد التنظيمــات االرهابيــة اجرامــا وســفكا للدمــاء بغــض النظــر عــن كــون هــذا التنظيــم هــو صناعــة 
امريكيــة او اســرائيلية، بالنتيجــة انــه تنظيــم متطــرف ومنبــوذ مــن كل العالــم، والجمهورية االســالمية 

كان لهــا موقــف واضــح وصريــح فــي دعــم العــراق وســوريا الجــل محاربــة هــذا التنظيــم' .
ــام  ــران لنظ ــي اي ــالمية ف ــة االس ــم الجمهوري ــن دع ــا بي ــرق م ــد ان نف ــال الب ــيخ الم ــار الش واش
سياســي ودعمهــا لحــرب ضــد تنظيــم ارهابــي، الجانــب الــذي اليريــد االعــداء تســليط الضــوء عليــه 
هــو ان الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران كانــت تريــد محاربــة هــذا التطــرف ســواء كان فــي العــراق 
او غيــر العــراق، أي انهــا تدعــم مشــروعا اســالميا وحدويــا ينهــي التطــرف ســواء كان هــذا التطــرف 

شــيعيا او ســنيا.
ولفــت قائــال: اننــي ســمعت فــي أحــد المؤتمــرات للوحــدة االســالمية للســيد الخامنئــي )حفظــه 
اهلل( وهــو يتحــدث فيــه عــن التطــرف الســني والتطــرف الشــيعي وكان يشــير فــي حديثــه الــى ان 
التطــرف الســني منابعــه مــن اميــركا وان التطــرف الشــيعي منابعــه تاتــي مــن بريطانيــا، مشــيرا هــذا 
يــدل علــى ان الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران وان هــذه الثــورة بيــن جنباتهــا مشــروعا وهــو مشــروع 

الوحــدة االســالمي والوقــوف مــع المظلوميــن .
وتابــع رئيــس جماعــة علمــاء العــراق ان مــا تعانيــه الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران اليــوم مــن 
حصــار ومــن محاربــة وغيرهــا كل ذلــك إلنهــا تقــف مــع القضيــة الفلســطينية فهــي مــن الــدول االولــى 

والحكومــات والشــعوب االولــى التــي تقــف الــى جانــب القضيــة الفلســطينية والمقاومــة.
مؤكــدا، ان االختبــار االكبــر للجمهوريــة االســالمية كان موقفهــا يتجســد مــن خــالل وقوفهــا ضــد 
تنظيــم »داعــش« االرهابــي وانــا اســتغرب غايــة االســتغراب عــن الذيــن يتحدثــون عــن الجمهوريــة 
االســالمية فــي ايــران ويتهمونهــا فــي بعــض االحيــان باالرهــاب، لمــاذا اليتحدثــون بــأن الجمهوريــة 

االســالمية وبقيــادة الســيد الخامنئــي كانــت مــن الــدول االولــى التــي حاربــت االرهــاب .
ــراق يســتباح  ــار الكامــل وان الع ــى جــرف مــن االنهي ــراق كان عل ــول ســراً ان الع واســتطرد، ال أق
مــن اولــه الــى اخــره ومــن شــماله الــى جنوبــه لــوال الموقــف الرجولــي واالســالمي واالنســاني مــن 
الجمهوريــة االســالمية الــى العــراق وهــذا طبعــا اتــى مــن القيــادة االيرانيــة ومــن الســيد الخامنئــي 

مباشــرة .
مذكــرا، كذلــك المواقــف التــي جــرت فــي ســوريا وكادت ســوريا ان تســقط بيــد االرهــاب مــن اولهــا 
الــى آخرهــا ولكــن صمــدت ســوريا وصمــد شــعبها بفضــل اهلل عــز وجــل اوال وبفضــل دعــم الجمهوريــة 

االســالمية ثانيــا .
ولفــت الشــيخ المــال الــى ان مواقــف الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران تــدل علــى انهــا صاحبــة 
مشــروع ومشــروعها يختلــف تمامــا عــن االخريــن فاالخريــن مشــروعهم )فــرق تســد( مــن خــالل زرع 

الفتنــة واللعــب علــى اوتــار الطائفيــة.
وشــدد علــى ان الجمهوريــة االســالمية اليــوم ال تحتــاج منــي وال مــن غيــري ان يوضــح موقفهــا 
ــا  ــي، ســببه انه ــوم مــن حــرب وحصــار وضغــط دول ــران الي ــه اي ــا تعاني ــة االرهــاب، وان م مــن محارب
حاربــت التطــرف واالرهــاب والتكفيــر وعقــدت مئــات المؤتمــرات فاكثــر مــن 300 مؤتمــر اقامــت فــي 
هــذه الفتــرة الجــل نبــذ التطــرف واحتــرام الخصوصيــة ووحــدة المســلمين ومنــع التكفيــر ومــا شــابه 

ذلــك .
واكــد ان ايــران لهــا موقــف صريــح وجــاد فــي محاربــة التكفيــر والتطــرف واالرهــاب ال كمــا يدعــي 
البعــض بأنــه يحــارب التطــرف، فهــو يحــارب التطــرف بأقوالــه ويرســل جيوشــا للضفــة الثانيــة ويدعــم 

باالمــوال وغيرهــا التطــرف واالرهــاب .
ن التبرعات على شراء القرطاسية ودفع اجور المعلمين.

سالح الجو: حققنا االكتفاء..تتمة
وأضــاف، منــذ عاميــن تقريبــًا عندمــا زار قائــد القــوات الجويــة الروســية ايــران، جــال علــى وحــدة 
صيانــة مقاتــالت ميــغ29 وابــدى اســتغرابه لالجــراءت التــي قمنــا بهــا، كمــا ان قائــد القــوات الجويــة 

العمانيــة قــال عندمــا زار هــذه الوحــدة :كيــف تمكنتــم مــن صيانــة ميــغ29؟.
وتابــع، فــي مجــال صناعــة أجهــزة المحــاكاة قمنــا بإجــراءت جيــدة، حيــث قــام المختصــون لدينــا 
بصناعــة جهــاز محــاكاة لطائــرة ميــغ29، ففــي هــذا الجهــاز، قبــل ان يبــدأ الطيــار رحلتــه الرئيســية يــدرب 

علــى جميــع اوضــاع الطيــران وبعــد حصولــه علــى درجــة جيــدة يمكنــه القيــام برحلــة فــي الجــو.

شمخاني: الشعب األميركي سيبقى..تتمة
الجامعييــن بأعتبارهــم الشــريحة المتقدمــة والواعيــة التصــدي ألبــواق الدعايــة المزيفــة لالجانــب 

والتــي تســتهدف اداء النظــام االســالمي .
واشــار الــى التطــورات االخيــرة فــي المنطقــة وانكشــاف الــدور المخــرب والمشــبوه لصنــاع داعــش 

صحيفة بريطانية: هدايا سعودية بقيمة 16 ألف 
إسترليني لبرلماني بريطاني

وكاالت:- كشــفت صحيفــة الميــرور البريطانيــة عــن حصــول البرلمانــي البريطانــي ليــو دوتشــرتي علــى 
هدايــا بقيمــة 16 ألــف جنيــه إســترليني مــن الســعودية، وذكــرت الصحيفــة فــي تقريرهــا أن عضــو البرلمــان 
البريطانــي عــن حــزب المحافظيــن قــام بامتــداح المســؤولين الســعوديين بعــد عودتــه مــن زيــارة الســعودية.
وأكــد تقريــر الصحيفــة لمحررهــا السياســي ميلكــي ســميث أن البرلمانــي دوتشــرتي زار الســعودية 
ــه  ــر ســفره وإقامت ــع فواتي ــت الســلطات الســعودية بدف ــة، حيــث تكفل ــن خــالل الســتة أشــهر الماضي مرتي
فــي الســعودية، وأغفــل البرلمانــي إطــالع البرلمــان علــى هــذه الهدايــا، ويعتبــر البرلمانــي دوتشــرتي عضــوا 
ــي ســبتمبر  ــى الســعودية ف ــى إل ــه األول ــام بزيارت ــا ق ــي، عندم ــان البريطان ــي البرلم ــاع ف ــة الدف ــي لجن ف
الماضــي حيــث التقــى بعــدد مــن القــادة الســعوديين والمســؤولين بهــدف فهــم ودعــم العالقــات البريطانيــة 

الســعودية.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن زيــارة البرلمانــي الثانيــة إلــى الســعودية كانــت فــي ينايــر الماضــي حيــث زار 
الحــدود الســعودية اليمنيــة، كــي يقــف علــى مــدى التأثيــر الــذي تحدثــه الضربــات الصاروخيــة الباليســتية 
ــات  ــة االســتراتيجية لعملي ــة الحــدود بيــن البلديــن، ورســم صــورة واضحــة حــول مــدى األهمي فــي منطق

التحالــف فــي اليمــن.
وأوضحــت الصحيفــة فــي تقريرهــا أن الحكومــة الســعودية دفعــت مصروفــات 18 مــن البرلمانييــن 
البريطانييــن قامــوا بزيــارة الســعودية حيــث تراوحــت تكاليــف اإلقامــة والســفر والوجبــات بيــن 3 و7 آالف 

ــرد الواحــد.  إســترليني للف
الــوزراء  رئيســة  طالــب  دوتشــرتي  البريطانــي  البرلمانــي  أن  تقريرهــا  فــي  الصحيفــة  وأوضحــت 
البريطانيــة تيريــزا مــاي بــأن توفــر الضمانــات للســعودية لمســاعدتها علــى عمليــات التحديــث والتطويــر 

ــعودية. ــي الس ــط وه ــرق األوس ــي الش ــديدة األهميــة ف ــة ش ــى حليف واإلصــالح إل

ليبرمان يهدد باالنسحاب من حكومة االحتالل
وكاالت:- هــدد وزيــر الحــرب فــي حكومــة كيــان االحتــالل اإلســرائيلي أفيغــدور ليبرمــان باإلنســحاب 
مــن الحكومــة فــي حــال تمــت المصادقــة علــى مشــروع قانــون التجنيــد الــذي تطالــب بــه األحــزاب 

ــة بالكنيســت. ــة والثالث ــراءة الثاني ــي الق ــان ف ــي الكي المتشــددة ف
وأعلــن ليبرمــان، االثنيــن، أن أعضــاء حزبــه "إســرائيل بيتنــا" لــن يصوتــوا إلــى جانــب "مشــروع قانــون 
التجنيــد" الــذي تطالــب بــه )الحريديــم(، قائــال "إنــه فــي حــال المصادقــة عليــه فــي القــراءة الثانيــة والثالثــة 

فــي الكنيســت، أو فــي حــال إقالــة الوزيــرة ســوفاه لندفــر ســنكون جميعنــا خارجــا".
وبهــذا اإلعــالن، رفــض ليبرمــان عمليــا اقتــراح التســوية الــذي توصــل إليــه رئيــس الحكومــة اإلســرائيلية 

بنياميــن نتنياهــو مــع نائــب وزيــر الصحــة يعقــوب ليتســمان.
وقــال ليبرمــان "قانــون التجنيــد المعــروض هــو قانــون كالســيكي مفبــرك.. إن رغبــوا بتمريــر قانــون 
ــه خــالل اليوميــن الماضييــن  بمجــال الضرائــب كان يجــب عليهــم تقديمــه أمــام وزارة الماليــة.. الواقــع كل

هــو مســرحية حقيقيــة".
وتابــع: "إن مــا تمــت المصادقــة عليــه اليــوم فــي اللجنــة الوزاريــة شــيء يشــبه دليــل الهاتــف.. هــذا ليــس 

قانونــا.. كل القصــة ال يمكــن أن يســتوعبها العقــل".
وأضــاف الوزيــر اإلســرائيلي أن "التصويــت مــع هــذا القانــون خيانــة للمجنديــن الجــدد وآبائهــم"، مشــيرا 

إلــى أن المذنــب بالوضــع الــذي وصلنــا إليــه هــو األحــزاب المتشــددة .
ويشــهد االئتــالف الحكومــي اليمينــي الــذي يتزعمــه رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو خالفــا كبيــرا 

بشــأن قانــون ينــص علــى إعفــاء الشــبان اليهــود المتدينيــن المتشــددين مــن الخدمــة العســكرية.
ويطالــب ليبرمــان بتجنيــد الشــبان الذيــن يلتحقــون بمــدارس دينيــة وتــم إعفاؤهــم فــي الماضــي مــن 

التجنيــد لقلــة عددهــم، بينمــا باتــوا اآلن يشــكلون نســبة 10% مــن اإلســرائيليين.

لجنة أممية تدعو السعودية لحظر 
التمييز ضد المرأة

وكاالت:- دعــت لجنــة األمــم المتحــدة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة الســعودية يــوم االثنيــن إلــى 
إنهــاء الممارســات التــي تتضمــن تمييــزا ضــد النســاء بمــا فــي ذلــك نظــام واليــة الرجــل.

ــة  ــراء المســتقلون بالقــرارات التــي تــم اتخاذهــا فــي اآلون وبعــد مراجعــة ســجل المملكــة رحــب الخب
األخيــرة للســماح للنســاء بإقامــة مشــروعات خاصــة بهــن ورفــع حظــر فعلــي علــى قيادتهــن للســيارات ابتــداء 

مــن شــهر يونيــو حزيــران القــادم.
وال تــزال الســعودية إحــدى أكثــر الــدول التــي تفــرض قيــودا علــى المــرأة فــي العالــم. وال تتقلــد نســاء 
مناصــب وزاريــة فــي المملكــة التــي تبقــي أيضــا علــى نظــام واليــة األمــر علــى النســاء مــن أقاربهــن الذكــور 

بمــا يعنــي وجــوب موافقتهــم علــى القــرارات المهمــة.
ــة  ــة بوالي ــاء الممارســات المتعلق ــى "إلغ ــة الســعودية عل ــا الحكوم ــج مراجعته ــي نتائ ــة ف ــت اللجن وحث
الرجــل". وقالــت إنــه يجــب عليهــا تطبيــق أمــر صــدر فــي اآلونــة األخيــرة يعطــي للنســاء الحــق فــي الحصــول 
علــى جــواز ســفر والســفر أو الدراســة فــي الخــارج واختيــار ســكنهن والحصــول علــى رعايــة صحيــة "دون أن 

تســعى للحصــول علــى موافقــة أوليــاء أمورهــن".
وقالــت هيــالري جبيديمــا العضــو فــي اللجنــة لرويتــرز "طلبنــا إلغــاء هــذا النظــام ألنــه حتــى علــى الرغــم 

مــن قولهــم إنهــم أجــازوا قانونــا، نعــرف أن هــذا النظــام مــا زال مســتمرا مــن الناحيــة العمليــة".
وقــال وفــد ســعودي للجنــة الشــهر الماضــي إن الســعودية طبقــت قواعــد وقوانيــن أعــدت بحيــث 
ــدرا أكبــر مــن االســتقالل مــع قيامهــن بــدور  ــاء ق ــم الدينيــة وأعطــت للنس ــد والقي تتناســب مــع التقالي

اقتصــادي متزايــد. وتــم تعزيــز القوانيــن المتعلقــة بالعدالــة وحمايــة الطفــل.
لكــن الخبــراء قالــوا إنــه يجــب علــى الســعودية تطبيــق اســتراتيجية شــاملة مــن أجــل "القضــاء علــى 

المواقــف واألنمــاط الذكوريــة التــي تتضمــن تمييــزا ضــد النســاء".
وأضافوا أنه البد من تجريم االغتصاب وكل أشكال العنف ضد المرأة بموجب القانون السعودي.

وقالــت اللجنــة إنــه يجــب إنهــاء زواج القصــر والــزواج القســري والقواعــد التــي تلــزم المــرأة بلبــاس معين. 
وأضافــت أنــه "يجــب إعطــاء المــرأة الحــق فــي اختيــار مالبســها وعــدم مواجهــة عنــف أو تهديــد مــن قبــل 

هيئــة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وأوليــاء أمورهــن مــن الرجــال".

وحماتهــم مــن خــارج المنطقــة، وقــال: ان تواجــد ايــران ودورهــا االقليمــي المؤثــر هــو لخدمــة االمــن 
واالســتقرار وتقــدم المنطقــة وانقــاذ الشــعوب مــن فتنــة االرهــاب التكفيــري .

واوضــح اننــا نــدرك دواعــي غضــب واضطــراب اميــركا والكيــان الصهيونــي وبعــض الــدول االوروبيــة 
والرجعيــة العربيــة مــن انجــازات تحالــف ايــران والعــراق وســوريا الــذي احبــط مخططاتهــم وافســد 

عليهــم مــا وظفــوه مــن رؤوس امــوال كبيــرة لتقســم دول المنطقــة وزعزعــة االمــن فيهــا .
وافــاد بــأن تنامــي الدعــم العســكري واالمنــي االميركــي المباشــر للجماعــات االرهابيــة مثــل جبهة 
النصــرة فــي ســوريا وصمــت مجلــس االمــن الدولــي ازاء هــذه االجــراءات  هــو اســتمرار للسياســات 
الفاشــلة الماضيــة فــي العــراق وافغانســتان، وقــال: ان علــى الشــعب االميركــي ان يدفــع مــن أموالــه 

وأرواحــه كالســابق ضريبــة أوهــام وســفاهة رعــاة البقــر فــي البيــت االبيــض.
واكــد شــمخاني القــدرات الدفاعيــة للبــالد التــي تأتــي فــي اطــار ضمــان االمــن والنهــوض 
بالقــدرات الردعيــة غيــر قابلــة للتفــاوض وقــال انــه لمــن الغرابــة ان تدعــي بعــض الــدول التــي تعجــز 
حتــى عــن ضمــان امــن ســفارة ايــران فــي عاصمتهــا كيــف تســمح لنفســها الحديــث عــن امــن ايــران .

محسنون ايرانيون يشيدون..تتمة
لـــ 100 مــن الالجئيــن الروهينغــا، حيــث شــيدت بكلفــة رخيصــة باســتخدام مــواد انشــائية موجــودة 

فــي المنطقــة، كمــا تــم إنفــاق جــزء م


