
تاأ�ض�ضت عام 1971، وت�ضم جلنة  الهيئة،  اأن  يذكر 
حمدودة من ال�ضخ�ضيات الدينية يف البالد، جميعهم 
متعددة،  فقهية  مدار�س  من  جمتهدون"  "فقهاء 
وخمولة  ال�ضعودية،  ال��دي��ار  مفتي  هو  ورئي�ضها 
باإ�ضدار الفتاوى واإبداء اآرائها يف عدة اأمور. واأ�ضدر 
تطبيق  باعتماد  �ضاميا  اأم��را  اأم�س،  �ضلمان،  امللك 
فيها  مبا  التنفيذية،  والئحته  املرور  نظام  اأحكام 
حد  على  واالإن��اث  للذكور  القيادة،  رخ�س  اإ�ضدار 
للمراأة  يتيح  �ضعودي  ملكي  اأمر  �ضدر  اإن  ما  �ضواء. 
قيادة ال�ضيارات، حتى �ضارع الكثريون اإىل من�ضات 
التوا�ضل االجتماعي للتعبري عن اآرائهم ب�ضاأن القرار 
دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اأ�ضاد  كما  به.   مرحبني 
بقيادة  للمراأة  ال�ضماح  ال�ضعودية  بقرار  ترامب 
االإيجابية.ورحبت  باخلطوة  ذلك  وا�ضفا  ال�ضيارة، 
اأ���ض��دره  مبر�ضوم  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 
العزيز،  عبد  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضعودي  العاهل 
وقالت  ال�ضيارات.  بقيادة  ال�ضعودية  للمراأة  ي�ضمح 
اخلارجية  وزارة  با�ضم  املتحدثة  نويرت  هيذر 
بالتاأكيد..   بذلك  "نرحب  لل�ضحفيني:  االأمريكية 
 هذه خطوة كبرية يف االجتاه ال�ضحيح لذلك البلد".  
ال�ضعودية  االأنباء  وكالة  ذكرت  اأن  بعد  ذلك  جاء 
الر�ضمية "وا�س" اأن امللك اأ�ضدر اأمرا �ضاميا بت�ضكيل 
�ضتقوم  الوزارات"،  من  عال  م�ضتوى  على  "جلنة 
يطبق  اأن  على  يوما،   30 خالل  تو�ضياتها  برفع 
جانبها  من   .2018 يونيو/حزيران  بحلول  القرار 
للن�ضاء يف  بال�ضماح  ترامب  اإيفانكا دونالد  احتفت 
يوما  ذلك  يف  وراأت  ال�ضيارات،  بقيادة  ال�ضعودية 
الرئي�س  ابنة  عدت  اململكةكما  يف  للمراأة  تاريخيا 

االأمريكي دونالد ترامب وم�ضت�ضارته اأن هذا االإجراء، 
خطوة هامة يف االجتاه ال�ضحيح.  وكانت اإيفانكا 
ال�ضعودية  والدها  مع  زيارتها  خالل  التقت  ترامب 
الن�ضاء  م��ن  مبجموعة  املا�ضي،  م��اي��و/اأي��ار  يف 
ال�ضعوديات، وقالت حينها اإن "التطور الذي اأحرزته 
ال�ضعودية يف ال�ضنوات املا�ضية م�ضجع جدا".  ولقي 
ها�ضتاغ اأو و�ضم ' امللك ينت�رص لقيادة املراأة' رواجا 
م�ضاء  القرار  �ضدور  بعد  تويرت  موقع  يف  وا�ضعا 
الثالثاء، اإذ اأ�ضادت اآالف ال�ضيدات والرجال على حد 

�ضواء بالقرار الذي و�ضفوه ب�' التاريخي'.
يف  رواج���ا  يلق  مل  اأن��ه  الها�ضتاغ  يف  وال��الف��ت   
ال�ضعودية فح�ضب، بل يف عدد من الدول العربية مثل 
التغريدات،  اآالف  حا�ضدا  وم�رص،  ولبنان  االأردن 
وقد ت�ضدر الو�ضوم االأكرث انت�ضارا يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة. وكانت اإرادة ملكية �ضامية �ضدرت 
تطبيق  باعتماد  تق�ضي  الثالثاء  ال�ضعودية  يف 
فيها  مبا  التنفيذية،  والئحته  املرور  نظام  اأحكام 
حد  على  واالإن��اث  للذكور  القيادة  رخ�س  اإ�ضدار 

ال�ضيارة.  بقيادة  للمراأة  ال�ضماح  يعني  مما  �ضواء، 
م��روك  'األ���ف   : تهاين  ا�ضم  حتمل  م��غ��ردة  وت��ق��ول 
للمراأة ال�ضعودية وال عزاء لالأ�ضخا�س ذوي العقول 
'األ��ف  احل��م��دان:  ن��ورة  املذيعة  وغ��ّردت  الرجعية'. 
فرحت  ب�رصاحة  التاريخي  القرار  هذا  على  مروك 
املراأة  اأن�ضف  'قرار  ال�ضمراين :  علي  وقال   .'.. كثري 
ومن  �ضلمان('.  امللك   ( اأبوفهد  �ضكرنا  ال�ضعودية 
جانبها، غّردت �ضاره ال�ضهري: ' 26 �ضبتمر 2017 

يوم عظيم و بيظل ذكرى عظيمة'.
 واأورد ح�ضاب 'اأخبار �ضعودية' على تويرت اأن 'قرار 
#قيادة_املراأة_لل�ضيارة �ضيحقق العديد من الفوائد 
االقت�ضادية لالأ�رص يف ظل وجود 1.3 مليون �ضائق 
اأن  ي�رص  'مما  النوفل  طارق  املغرد  وقال   . اأجنبي' 
املراأة االآن لي�ضت حتت رحمة �ضائق اأجنبي .. واالأهم 
تهاين  قالت  تغريدتها،  ويف  ال�ضوابط'.  وفق  اأن��ه 
باأجمل  ال�ضعادة  '�ضباح  املكرمة  ال�رصيف من مكة 
اأجل  من  نا�ضلت  �ضعودية  ام��راأة  كل  هرمت  حلم 

حتقيق هذا القرار التاريخي يف حمرم 1439'.
ال  حكيم  'ق���رار  احل��رب��ي  اأروى  امل��غ��ردة  وق��ال��ت   
املعارك  جميع  احل��زم.  ملك  من  اإال  اإ�ضداره  ميكن 
امل��راأة'.  دوما  فيها  تنت�رص  امل��راأة  تخو�ضها  التي 
اأجمل  'ما   : الغامدي  منى  غ��ّردت  ناحيتها،  ومن 
ن�ضاء  امتنان  اأث��ريه  عر  يحمل  الذي  ال�ضباح  هذا 
اململكة ل�ضلمان احلزم بقرار القيادة وعا�س �ضلمان 
وا�ضعة  انتقادات  ال�ضعودية  وواجهت  ي��اب��الدي'. 
امل��راأة  مينع  ال��ذي  العامل  يف  الوحيد  البلد  لكونها 
التدريجي يف  التح�ضن  الرغم من  القيادة، على  من 
بع�س ق�ضايا املراأة يف ال�ضنوات االأخرية، واأهداف 
احلياة  يف  امل��راأة  دور  لتعزيز  الطموحة  احلكومة 

العامة باعتبارها جزءا من قوة العمل.

بعد قرون من الحظر والتشدد في السعودية.. الملك سلمان ينتصر لقيادة المرأة
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روسيا: القضاء على 5 قادة ميدانيين 
و32 مقاتال في إدلب

تلميحات سعودية بإجراءات ضد دول تدعم 
التحقيق بما يجري في اليمن

وكاالت � متابعة : قال الناطق الر�ضمي با�ضم وزارة الدفاع الرو�ضية اجلرنال اإيغور 
كونا�ضينك��وف، اإن 5 قادة ميدانيني و32 مقاتال م��ن "جبهة الن�رصة" قتلوا جراء 
�رصب��ة جوية جنوبي مدين��ة اإدلب ال�ضوري��ة. واأ�ضاف اأن الق��وات اجلوية الرو�ضية 
وجه��ت �رصب��ة جوية دقيقة على بناء اأك��دت املعلومات من ع��دة قنوات، اجتماع 
ق��ادة ميدانيني فيه. ونتيجة ال�رصبة مت الق�ض��اء على 5 قادة ميدانيني باالإ�ضافة 
اىل 32 مقاتال. وتابع: "بعد الهجوم الذي �ضنه االإرهابيون يف ال�18 من �ضبتمر/
اأيل��ول اجلاري عل��ى ال�رصطة الع�ضكرية الرو�ضية يف ريف حم��اة، ا�ضتخدمنا للبحث 
ع��ن ق��ادة املهاجمني نظام ا�ضتطالع متعدد امل�ضتوي��ات... ونتيجة ذلك مت الك�ضف 
عن مكان وموقع لقاء قادة جمموعة "هيئة حترير ال�ضام" )جبهة الن�رصة( جنوبي 
مدين��ة اإدل��ب". واأف��اد ب��اأن ال�رصب��ة الرو�ضي��ة اأ�ضفرت اأي�ض��ا عن تدم��ري م�ضتودع 
للذخ��رية واملتفجرات وكذلك 6 �ضيارات م��زودة باالأ�ضلحة. كما ك�ضف اجلرنال عن 
اأ�ضم��اء القادة القتلى وهم اأبو �ضلمان ال�ضع��ودي )رئي�س القطاع اجلنوبي ملحافظة 
اإدل��ب( واأبو عبا�س عالء الدين )اأمري بيت املال( واأبو احل�ضن )م�ضت�ضار وزير احلرب 
اأب��و حممد اجلوالين( وولي��د امل�ضطفى )م�ضاعد الزعيم الدين��ي عبد اهلل املحي�ضني( 
واأبو جماهد )القا�ضي ال�رصعي(. واأ�ضار كونا�ضينكوف اإىل اأن العمليات اخلا�ضة يف 
البح��ث عن املقاتلني امل�ضوؤولني عن الهجمات عل��ى الع�ضكريني الرو�س يف �ضوريا 

والق�ضاء عليهم ال تزال م�ضتمرة.

وكاالت � متابعة:اأملح��ت ال�ضعودي��ة يف ر�ضالة، اأم�س، اإىل اأنها �ضتتخذ اإجراءات 
مت���س العالق��ات االقت�ضادي��ة مع الدول الت��ي توؤيد قرارا ل��الأمم املتحدة بفتح 

حتقيق دويل يف االنتهاكات التي حت�ضل يف اليمن.
ون�ض��ت ر�ضالة للمملكة مت تداولها على اأن: "تبن��ي امل�ضودة الهولندية الكندية 
يف جمل�س حقوق االإن�ضان قد يوؤثر �ضلبا على العالقات ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية 

الثنائية مع ال�ضعودية".
واأ�ضاف��ت اأن ال�ضعودية "لن تقبل" م�ضودة القرار الهولندية الكندية، التي تدعو 
اإىل دع��م اأكر للتحقيق اليمني الداخلي الذي تقول االأمم املتحدة اإنه يفتقر اإىل 

امل�ضداقية.
وو�ضف مدير "هيومن رايت�س ووت�س" يف جنيف، الذي اطلع اأي�ضا على الوثيقة 

التي مت اإر�ضالها اإىل دول عدة، تلميحات ال�ضعودية باأنها "م�ضينة".
وق��ال جون في���رص: "من امل�ض��يء اأن ت�ضع��ى ال�ضعودي��ة اإىل ا�ضتخ��دام التهديد 
بعقوب��ات اقت�ضادي��ة و�ضيا�ضي��ة �ض��د دول من اأجل ع��دم دعم ه��ذا النوع من 

التحقيق الدويل الذي قد ي�ضع نهاية لالنتهاكات".
 م�ضيف��ا: "ق��وات التحال��ف العرب��ي ق�ضف��ت م�ضت�ضفي��ات واأ�ضواق��ا ومن��ازل 

وجنازات، واالآن حان الوقت للمجتمع الدويل ليقول كفى".
وكان زيد رعد احل�ضني، مفو�س االأمم املتحدة حلقوق االإن�ضان، مار�س �ضغوطا 
مرارا يف جمل�س حقوق االإن�ضان لبدء حتقيق م�ضتقل حول االنتهاكات املزعومة 
يف اليم��ن، حي��ث ي�ض��ن حتال��ف تق��وده ال�ضعودي��ة حرب��ا �ضد احلوثي��ني منذ 
مار���س/اآذار 2015. لكن اململك��ة املتهمة بق�ضف اأهداف مدنية مثل االأ�ضواق 
وامل�ضت�ضفيات جنحت حتى االآن يف منع فتح حتقيق دويل بهذا اخل�ضو�س. وال 
يزال جمل�س حقوق االإن�ضان، الذي يختتم جل�ضته اجلمعة، منق�ضما حول امل�ضار 

الذي يجب اتباعه للم�ضي بالتحقيق.

 طال��ب وزير خارجية اأمريكا، ريك�س تيلر�ضون، نظريه الكوبي 
اإدواردو رودريغي��ز باري��ال، بلهج��ة حا�ضم��ة، بتاأمني �ضالمة 
الدبلوما�ضي��ني االأمريكيني يف اجلزيرة، بعد تعر�ضهم حلوادث 
فق��دان �ضمع بظ��روف غام�ضة. وقالت املتحدث��ة با�ضم وزارة 
اخلارجية االأمريكية، هيذر نيويرت، حول هذا االأمر: اإن الوزير 
تيلر�ض��ون اجتم��ع يف وا�ضنط��ن م��ع وزير اخلارجي��ة الكوبي، 
واإن "املحادث��ات كانت �ضعب��ة و�رصيحة، وهو ما عك�س قلق 

الواليات املتحدة العميق اإزاء �ضالمة موظفينا الدبلوما�ضيني.. 
واإن وزي��ر اخلارجي��ة اأو�ض��ح مدى خط��ورة الو�ض��ع، واأكد اأن 
ال�ضلط��ات الكوبية ملزم��ة بحماية موظفي ال�ضف��ارة واأ�رصهم 

وفقا التفاقية فيينا ".
ومل ت�ضتبع��د اخلارجي��ة االأمريكية احتمال اللج��وء اإىل اإغالق 

ال�ضفارة يف كوبا، اإذا مل تتوقف هذه احلوادث الغام�ضة.
ووفقا ل��وزارة اخلارجية االأمريكية، فاإنه مت ت�ضخي�س حاالت 
بع���س الدبلوما�ضيني واأفراد اأ�رصهم الذي��ن عانوا من اأ�ضوات 
غ��ري مفهوم��ة اأدت لفقدانهم ال�ضمع جزئي��ا، "باإ�ضابة الدماغ 

ب�ضدم��ات خفيف��ة". ل��دى21 دبلوما�ضيا يف املجم��وع، وفقا 
الأحدث البيانات. ومل يكن هناك اأي تف�ضري ملا حدث حتى بعد 
اإر�ضال اأهم خراء مكتب التحقيقات الفدرايل وال�رصطة الكندية 

اإىل كوبا. اأي�ضا، لذلك لي�س لدى املحققني اأي م�ضتبه به.
ومت الك�ض��ف ع��ن بع���س االأح��داث الت��ي اأث��رت عل��ى ق��درة 
موظف��ي وزارة اخلارجي��ة واأقاربه��م يف كوب��ا عل��ى ال�ضم��ع، 
��رت الوالي��ات املتح��دة، يف  يف اأغ�ضط���س/اآب املا�ض��ي.  وذَكّ
ه��ذا ال�ضدد، �ضلطات اجلمهوري��ة بالتزاماتها الدولية بحماية 
الدبلوما�ضي��ني، ولك��ن ال�ضلطات الكوبية نف��ت قطعيا تورطها 

يف االأح��داث. وباالإ�ضاف��ة اإىل ذلك، اأفيد ب��اأن خم�س اأ�رص على 
االأقل من الدبلوما�ضيني الكنديني عانت من اآثار اإ�ضابات غري 
مفهوم��ة يف كوب��ا. ويف دي�ضمر/كان��ون اأول 2014 ، اأعل��ن 
رئي�ضا الواليات املتحدة وكوبا باراك اأوباما وراوؤول كا�ضرتو 
عن بداية التطبيع التدريجي للعالقات بني البلدين. وا�ضتوؤنفت 
بعد ذل��ك العالقات الدبلوما�ضية والرحالت التجارية العادية، 
ومت تخفيف بع�س العقوبات االأمريكية. ومع ذلك، فاإن احلظر 
التج��اري الذي فر�ضته وا�ضنطن بعد ثورة 1959 ال�ضيوعية ال 

يزال �ضاري املفعول �ضد كوبا و�ضعبه

ال�ض��ودان  يف  ال�رصي��ع  الدع��م  ق��وات  قائ��د  ك�ض��ف 
الفريق حمم��د حمدان حميدت��ي، اأن قواته امل�ضاركة 
يف احل��رب باليم��ن، �ضم��ن التحال��ف ال��ذي تق��وده 
ال�ضعودية، فقدت 412 ع�ضكريا، بينهم 14 �ضابطا.

وق��ال ه��ذا ال�ضاب��ط ال�ض��وداين الرفيع خ��الل حوار 
اأجرته مع��ه �ضحيفة "اجلري��دة" ال�ضودانية ردا على 
�ض��وؤال عن م�ضاركة قواته يف ح��رب اليمن :"�ضاركنا 
بفعالي��ة وحررن��ا مناط��ق واحت�ضبن��ا 412 �ضهي��دا 

منهم 14 �ضابطا".
وكان رئي���س اللجنة الثورية العليا للحوثيني، حممد 

عل��ي احلوثي، ق��د توع��د يف اأغ�ضط���س/اآب املا�ضي 
ق��وات "الدع��م ال�رصي��ع" ال�ضوداني��ة امل�ضارك��ة يف 

القتال �ضمن التحالف العربي يف اليمن باالإبادة.
وزار الرئي���س ال�ض��وداين عمر الب�ض��ري يف 23 يونيو/
حزي��ران املا�ض��ي قبور جن��ود �ضوداني��ني قتلوا يف 
مع��ارك باليم��ن، ودفنوا يف مقاب��ر البقيع باملدينة 

املنورة بال�ضعودية.
ويف منت�ض��ف اأبريل/ني�ضان املا�ض��ي، اأعلن العميد 
اجلي���س  با�ض��م  املتح��دث  ال�ضام��ي،  خليف��ة  اأحم��د 
ال�ضوداين حينها، اأن قوات بالده امل�ضاركة يف القتال 
�ضمن التحالف العربي �ضد احلوثيني وقوات الرئي�س 
اليمن��ي ال�ضاب��ق علي عب��د اهلل �ضال��ح، فقدت خالل 

العمليات الع�ضكرية التي نفذتها، خم�ضة من اأفرادها 
بينهم �ضابط، اإ�ضافة اإىل اإ�ضابة 22 اآخرين.

 ،2016 يناي��ر  اأعل��ن يف  ال�ض��وداين  اجلي���س  وكان 
�ضق��وط اأول قتي��ل من جن��وده يف اليم��ن، اإثر حادث 
عر�ض��ي وقع اأثن��اء اأداء عمل اإداري، متث��ل يف اإزالة 
وحرق اأنقا�س خارج خمي��م للجنود ال�ضودانيني يف 

عدن.
وي�ضارك ال�ض��ودان، منذ مار�س 2015، يف التحالف 
العربي الذي تقوده ال�ضعودية بهدف م�ضاندة حكومة 
الرئي���س عبد ربه من�ضور هادي �ضد قوات احلوثيني 
وق��وات حليفهم الرئي�س اليمني ال�ضابق علي عبد اهلل 

�ضالح.

الدولي��ة  اجلنائي��ة  ال�رصط��ة  منظم��ة  اأعلن��ت 
"االإنرتبول"، الي��وم، قبولها ع�ضوية فل�ضطني يف 
املنظم��ة، خالل اجتم��اع عقدته اجلمعي��ة العامة 
يف بك��ني. وق��ال ريا�س املالكي وزي��ر اخلارجية 
الفل�ضطين��ي اإن الت�ضوي��ت ال�ضاح��ق لدعم ع�ضوية 
فل�ضط��ني، هو انعكا���س للثقة يف ق��درات فل�ضطني 
عل��ى اإنفاذ القان��ون وااللت��زام بالقي��م االأ�ضا�ضية 
اأن ه��ذا االنت�ض��ار حتق��ق  اإىل  للمنظم��ة. واأ�ض��ار 
ب�ضبب املوقف املبدئي الأغلبية اأع�ضاء االإنرتبول، 
الذي��ن دافع��وا الي��وم عن ال�ضب��ب الوج��ودي لهذه 
املنظمة ومبادئه��ا االأ�ضا�ضية، حيث رف�ضوا ب�ضكل 
وا�ض��ح حم��اوالت التالع��ب والت�ضل��ط ال�ضيا�ض��ي. 
وقال:"الي��وم، تغلب��ت احلقائ��ق، واملب��ادئ عل��ى 
جمي��ع االعتب��ارات االأخرى". و�ضوت��ت 75 دولة 
من اأع�ض��اء اجلمعية على ان�ضم��ام فل�ضطني، رغم 
حماوالت اإ�رصائيل والواليات املتحدة عرقلة ذلك، 
من خ��الل ممار�ض��ة ال�ضغوط عل��ى املنظمة ملنع 
قبوله��ا كدول��ة ع�ضو فيها.  وكان��ت "االإنرتبول"، 
فل�ضط��ني  طل��ب  عل��ى  االثن��ني،  م�ض��اء  وافق��ت 
لالن�ضم��ام اإليه��ا، واأدرجته على ج��دول اأعمالها 

للت�ضويت عليه اأمام اجلمعية العامة.

اأوف  نيوالي��ت  "غلوب��ال  �ضحيف��ة  اأف��ادت 
ميامن��ار" الر�ضمي��ة الي��وم االأربع��اء ب��اأن 38 
�ضخ�ض��ا لق��وا حتفهم، م��ن نح��و 400 مري�س 
اأ�ضيب��وا باإنفلون��زا اخلنازي��ر املو�ضمي��ة من��ذ 

اندالع املر�س يف يوليو/متوز املا�ضي.
واأعلنت وزارة ال�ضح��ة والريا�ضة يف ميامنار، 
اأن اأغل��ب الوفي��ات �ضجل��ت يف مناطق ياجنون 
واإي��راوادي وباج��و، م�ضيف��ة اأن��ه مت��ت خالل 
املر�ض��ى،  معظ��م  معاجل��ة  االأخ��رية  االأ�ضه��ر 
الذين ع��ادوا اإىل منازلهم بع��د حت�ضن اأحوالهم 

ال�ضحية.
واأ�ضاف��ت ال��وزارة اأنه��ا ت�ضج��ل انخفا�ض��ا يف 
مع��دل عدوى االإنفلون��زا املو�ضمية يف االأماكن 
العام��ة، مب��ا فيه��ا املدار���س واأماك��ن العم��ل 

واالأماكن املزدحمة االأخرى .
 وتلقت ميامنار بع���س امل�ضاعدات الطبية، مبا 
فيها اللقاح الوقائي �ضد اإنفلونزا اخلنازير، من 

دول جماورة، ومنها ال�ضني.
واتخ��ذت �ضلط��ات ميامن��ار اإج��راءات وا�ضع��ة 
ملواجهة انت�ض��ار الفريو�س، وتقليل الوفيات به 
الأدنى ح��د ممكن، واأطلقت برام��ج توعية، حلث 

النا�س على اتباع االإجراءات الوقائية.

تيلرسون يطالب كوبا بحماية الدبلوماسيين من تأثيرات مجهولة!

قبول عضوية الكشف عن حصيلة قتلى القوات السودانية في اليمن
فلسطين في 

اإلنتربول

مصرع 38 شخصًا جراء 
إنفلونزا الخنازير 

في ميانمار
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أميركا ـ وكاالت

روسيا ترى آفاقًا للتعاون مع إيران والصين في مكافحة اإلرهاب 

ناق���س وزير الداخلي��ة الرو�ضي فالدمي��ري كولوكولت�ضيف 
وقائ��د ق��وات االأم��ن الداخل��ي االإيراني��ة العمي��د ح�ض��ني 
اأ�ض��رتي م�ضائ��ل التع��اون يف جم��ال مكافح��ة االإره��اب 
وتهريب املخ��درات. وقالت الناطقة با�ض��م الوزارة اإيرينا 
فول��ك، اليوم االأربعاء، اإن وزي��ر الداخلية الرو�ضي اجلرنال 
فالدمي��ري كولوكولت�ضي��ف وقائ��د ق��وات االأم��ن الداخلي 
االإيرانية العميد ح�ضني اأ�ضرتي اأجريا لقاء ثنائيا يف بكني 
عل��ى هام�س ال��دورة ال���86 للجمعية العام��ة لالإنرتبول. 
واأ�ضاف��ت اأن اجلرنال الرو�ضي اأ�ضار اأثن��اء اللقاء اإىل اآفاق 
جدي��ة لتب��ادل اخل��رة واملعلوم��ات يف جم��ال مكافحة 
االإره��اب والتطرف، موؤك��دا اأن "توقيع برنام��ج االأعمال 
امل�ضرتك��ة" التي مت اإعدادها بهدف تنفيذ اتفاقية التعاون 
ب��ني وزارتي الداخلي��ة يف رو�ضيا واإي��ران، �ضيعطي زخما 

جديدا للعمل امل�ضرتك للبلدين يف االجتاهات الرئي�ضة.
وذكر الوزي��ر الرو�ضي اأي�ضا اأنه توجد هناك اأمثلة ناجحة 
للتع��اون بني ق��وات االأمن الرو�ضي��ة واالإيرانية يف جمال 
مكافح��ة تهريب املخ��درات، م�ض��ريا اإىل عملي��ة الت�ضدي 
لها "القن��اة – احلاجز الغربي" التي مت��ت يف مايو/اأيار 
ويونيو/حزي��ران ع��ام 2017. واإىل جان��ب ه��ذا اللق��اء 
اأج��رى كولوكولت�ضي��ف حمادث��ات م��ع �ضكرت��ري اللجن��ة 
ال�ضيا�ضي��ة القانوني��ة التابع��ة للجن��ة املركزي��ة للح��زب 
ال�ضيوع��ي ال�ضيني مني زياجنو ووزي��ر االأمن االجتماعي 
ال�ضيني غو �ضينك��ون، ناق�ضوا خاللها مكافحة املخدرات 
واالإره��اب والتطرف. وعر اجل��رنال الرو�ضي عن نيته يف 
تو�ضي��ع التعاون مع ال�ضني يف ه��ذه املجاالت. وجاء يف 
بيان �ضدر ع��ن الداخلية الرو�ضية اأن كولوكولت�ضيف اأ�ضار 
اإىل تكثي��ف االت�ضاالت يف اإط��ار جمموعة العمل الثنائية 
ل�ض��وؤون منع الهجرة غري ال�رصعية. كم��ا اأكد اأن االإنرتبول 
- وه��و منظم��ة دولية - ي�ضاع��د بذات الوق��ت يف تطوير 
العالقات الثنائي��ة، م�ضريا اإىل ال�رصاكة اال�ضرتاتيجية بني 
رو�ضيا وال�ض��ني ونتائجها امللحوظ��ة واملوقف امل�ضرتك 

من اأهم م�ضائل ن�ضاط املنظمة.  
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رحبت �أكرب هيئة دينية يف 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية، 

بالأمر �لذي �أ�سدره �مللك 
�سلمان بن عبد�لعزيز، 

و�لقا�سي بال�سماح للمر�أة 
بقيادة �ل�سيارة.

وقالت هيئة كبار �لعلماء يف 
�ل�سعودية، يف تغريدة على 
ح�سابها يف موقع �لتو��سل 

�لجتماعي "تويرت": "حفظ 
�لله خادم �حلرمني �ل�سريفني 

�لذي يتوخى م�سلحة بالده 
و�سعبه يف �سوء ما تقرره 

�ل�سريعة �لإ�سالمية".
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ً


