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زيارة سرية لشخصية من عائلة الحريري لألسد في دمشق

البحرية الروسية تراقب نشاطًا عسكريًا 
أميركيًا في البحر األسود

الرئيس اإلسرائيلي: األردن "صديقا 
مخلصا" لنا

بريوت - اجلورنال: تداولت اأو�شاط لبنانية عن زيارة قام بها ال�شقيق الأكرب 
لرئي���س احلكوم��ة اللبناين املكلف �ش��عد احلري��ري بهاء الدي��ن احلريري، اإىل 
�شوريا حيث التقى خاللها الرئي�س ال�شوري ب�شار الأ�شد ومت التباحث بق�شايا 

خمتلفة.
وبح�ش��ب معلومات ك�ش��فها موق��ع "ليبانون ديباي��ت" اللبناين، اأن ال�ش��قيق 
الأك��رب لرئي�س احلكوم��ة اللبنانية املكلف بهاء احلريري، ق��ام بزيارة �رسية 

خاطفة اإىل دم�شق مع �شخ�شية �شديقة مقربة من �شوريا.
واأ�ش��ار املوقع اىل اأن التح�ش��ري للزيارة تطلب من بهاء احلريري عقد لقاءات 
مع �شخ�ش��يات رو�ش��ية واأردنية ولبنانية للتن�ش��يق مع امل�شوؤولني ال�شوريني 

ولإجناح اللقاء.
وتابع��ت امل�ش��ادر اأن، يف ال�ش��اد�س ع�رس م��ن كانون الث��اين اجلاري، حطت 
طائرة خا�ش��ة يف مطار بريوت الدويل اآتية من مطار �ش��ار ديغول يف فرن�شا 
وعلى متنها بهاء احلريري الذي و�ش��ل على اىل بريوت ومنها انتقل مبوكب 
خا�س اىل �ش��وريا حيث حدد له موعد مع الرئي�س ال�ش��د يف الق�رس الرئا�شي 

يف اليوم نف�شه.

مو�ش��كو - اجلورنالك اأعلنت وزارة الدفاع الرو�ش��ية ، اأن ال�شفن احلربية الرو�شية انها  تراقب 
عن كثب مدّمرتني اأمريكيتني حتمالن اأ�شلحة �شاروخية موجهة يف بحر البلطيق.

وذكر م�ش��در يف وزارة الدف��اع اأن الفرقاطتني “بويكي” و”�ش��واوبرازيتيلني” الرو�ش��يتني 
با�رستا مرافقة املدّمرتني الأمريكيتني “بورتري” و”غريفلي” اللتني دخلتا ال�ش��طر اجلنوبي 

من بحر البلطيق.
وكان��ت املدّم��رة “غريفل��ي” ق��د ع��ربت امل�ش��ائق الدمناركية ودخل��ت مياه بح��ر البلطيق 
اخلمي�س املا�ش��ي. واأ�ش��ارت وكالة “اإنرتفاك�س” الرو�ش��ية اإىل اأن هذه ال�شفينة ميكنها حمل 
األف كيلومرت وجمهزة بنظام دفاع م�شاد   1.6 اإىل  “توماهوك” مبدى ي�شل  56 �شاروخ 

لل�شواريخ “اآيجي�س”.
ويف الوق��ت الراهن، تعترب املدمرة “غريفلي”، �ش��فينة القيادة يف املجموعة البحرية الأوىل 

الدائمة حللف �شمال الأطل�شي “ناتو” يف البلطيق.
وكانت املدّمرة الأمريكية “دونالد كوك” املزودة ب�شواريخ موجهة قد بداأت التحرك �شوب 
البح��ر الأ�ش��ود، ال�ش��بت، “لإجراء عمليات اأم��ن بحرية وتعزيز ال�ش��تقرار البح��ري الإقليمي 

وال�شتعداد امل�شرتك ورفع القدرات البحرية”، وفق ما ورد يف بيان للبحرية الأمريكية.

القد���س - اجلورن��ال: اأحيت اإ�رسائي��ل الذكرى ال���22 للطالبات الإ�رسائيليات ال�ش��بع 
اللواتي قتلن على يد اجلندي الأردين اأحمد دقام�ش��ة يف اأرا�ش��ي الباقورة على احلدود 

الأردنية.
وق��ال الرئي���س الإ�رسائيل��ي روؤوف��ني ريفلني يف كلمة خ��الل املرا�ش��م التي ح�رسها 
القن�ش��ل الأردين يف اإ�رسائي��ل رائد فاعور، اإنه "ل عزاء لفتاة قتلت بوح�ش��ية، على يد 
قات��ل اأطلق �رساحه، وهو فخور بفعلته". و�ش��دد ريفلني على اأنه "بالرغم من اجلرمية 
الب�ش��عة، فاإن ال�ش��الم بني اإ�رسائيل والأردن مل ينك�رس عندما احتفلنا مبرور 25 عاما 
على اإحالله". واأ�ش��اف اأن اململكة الأردنية الها�شمية، هي �شديقة خمل�شة لإ�رسائيل 
واأن الأردن دول��ة قوية، تتحلى بقوة ال�ش��رب والعتدال التي تنبع من القوة العظمى"، 
متعهدا بال�شتمرار يف املكافحة امل�شرتكة لالإرهاب واجلهات التي تقو�س ال�شتقرار.
يذكر اأن الدقام�شة كان يخدم يف اجلي�س الأردين على احلدود مع اإ�رسائيل، واأطلق النار 
عل��ى طالب��ات اإ�رسائيليات ك��ن يف رحلة ترفيهية يف املنطق��ة يف 12 مار�س1997 

وقتلهن "ل�شتهزائهن به اأثناء اأدائه لل�شالة" عند احلدود.

ا�ش��تدعت اخلارجية الفرن�شية �شفرية اإيطاليا لدى فرن�شا، احتجاجا 
عل��ى ت�رسيح��ات مل�ش��وؤول اإيط��ايل يته��م فيه��ا باري���س ب�'اإفقار 
اأفريقي��ا'. ونقل��ت 'فران�س بر�س' عن م�ش��در حكومي فرن�ش��ي قوله، 
اإن وزارة اخلارجية ا�ش��تدعت ال�ش��فرية الإيطالية لديها على خلفية 
ت�رسيحات نائب رئي���س احلكومة الإيطالية لويجي دي مايو، قال 
فيها اإن فرن�ش��ا ت�شببت باإفقار القارة الأفريقية، مما اأدى يف نهاية 
املطاف اإىل تفاقم اأزمة املهاجرين. واأفاد مكتب الوزيرة الفرن�شية 
املكلف��ة ال�ش��وؤون الأوروبية ناتايل لوازو، اأن 'مدي��ر مكتب الوزيرة 
ا�ش��تدعى اإيريزا كا�ش��تالدو اإثر ت�رسيحات غري مقبولة وغري مربرة 
�ش��درت ع��ن م�ش��وؤولني اإيطالي��ني ". واأع��رب دي مايو ع��ن الأمل 
يف اأن يفر���س الحت��اد الأوروبي 'عقوبات' �ش��د ال��دول التي تقف 
ح�ش��ب قوله وراء ماأ�ش��اة املهاجرين يف البحر املتو�شط، من خالل 
'تهجريه��م' من اأفريقيا، بدءا بفرن�ش��ا. وق��ال دي مايو زعيم حركة 

5 جنوم )مناه�ش��ة للموؤ�ش�ش��ات( التي حتكم مع الرابطة )ميني متطرف( 
بزعام��ة ماتيو �ش��الفيني: 'اإذا كان هناك اليوم اأف��راد يرحلون فالأن بع�س 
ال��دول الأوروبي��ة يف طليعتها فرن�ش��ا مل تكف عن ا�ش��تعمار ع�رسات الدول 
الأفريقية'. وبح�ش��ب دي مايو الذي هو اأي�ش��ا وزير التنمية القت�شادية يف 
اإيطاليا: 'هناك ع�رسات الدول الأفريقية التي تطبع فيها فرن�شا عملة حملية 
ومتول بذلك الدين العام الفرن�ش��ي'. واأ�شاف: 'لو مل يكن لفرن�شا م�شتعمرات 
اأفريقي��ة لأن ه��ذه ه��ي الت�ش��مية ال�ش��حيحة، لكان��ت الدولة القت�ش��ادية 
ال���15 يف الع��امل، يف حني اأنها بني الأوائل بف�ش��ل ما تفعل��ه يف اأفريقيا'. 
والعالق��ات ب��ني روما وباري�س متوت��رة جدا منذ و�ش��ول اليمني املتطرف 
اإىل احلك��م يف اإيطالي��ا يف يوني��و 2018. ودعم دي ماي��و ووزير الداخلية 
�ش��الفيني بقوة حترك 'ال�ش��رتات ال�ش��فراء' �ش��د �شيا�ش��ة الرئي�س اإميانويل 
ماكرون الجتماعية. واتهم �ش��الفيني ماكرون باحلكم '�شد �شعبه'، وذهب 
اإىل حد متني رحيله، قائال 'كلما اقرتب موعد رحيله كلما كان الأمر اأف�شل'. 
كما تطالب احلكومة الإيطالية باري�س بت�شليم 14 اإيطاليا مطلوبني بتهمة 

الإرهاب، فروا اإىل فرن�شا.

جاء ذلك يف تقرير للمنظمة ن�رس بعنوان: "ل مفر 
من اجلحيم: �شيا�ش��ات الحتاد الأوروبي ت�شاهم 

يف النتهاكات بحق املهاجرين يف ليبيا".
واأ�ش��افت املنظمة الدولية يف تقريرها اأن "دعم 
الحتاد الأوروبي واإيطاليا خلفر ال�شواحل الليبي 
�ش��اهم ب�ش��كل كب��ري يف اعرتا���س املهاجري��ن 

وطالبي اللجوء، واحتجازهم التع�شفي، وامل�شيء 
فيما بعد، يف ليبيا".

واأو�ش��ح التقري��ر: "تخل��ت اإيطالي��ا ع��ن جمي��ع 
م�شوؤولياتها تقريبًا يف تن�ش��يق عمليات الإنقاذ 

يف عر���س البح��ر، يف حماول��ة للح��د م��ن عدد 
الوا�شلني اإىل �شواحلها".

وتاب��ع التقري��ر: "�ش��اهم ارتف��اع ع��دد عمليات 
العرتا���س يف املي��اه الدولي��ة م��ن قب��ل خف��ر 

ال�ش��واحل الليبي، مبوازاة عرقلة اإيطاليا ومالطا 
عم��ل �ش��فن الإنق��اذ التابع��ة للمنظم��ات غ��ري 
احلكومي��ة، يف الكتظاظ والظروف امُلرتدية يف 

مراكز الحتجاز الليبية".
احتج��از  بوق��ف  الليبي��ة  "ال�ش��لطات  وطال��ب 
املهاجري��ن تع�ش��فًا، واإن�ش��اء بدائ��ل لالحتجاز، 
وحت�ش��ني الظروف يف مراكز الحتجاز، و�شمان 
ُم�ش��اءلة اجلهات احلكومية وغري احلكومية التي 

تنتهك حقوق املهاجرين وطالبي اللجوء".
وزارت "رايت�س ووت���س"، وفق التقرير، 4 مراكز 
احتج��از بليبيا، قال��ت اإنها تتبع �ش��لطة "جهاز 
ل���  التاب��ع  ال�رسعي��ة"  غ��ري  الهج��رة  مكافح��ة 
"حكوم��ة الوفاق الوطني". واأو�ش��حت "رايت�س 
ووت���س" اأنها حتدثت مع اأك��ر من 100 مهاجر 
وطال��ب جل��وء حمتجزين. وبح�ش��ب التقرير فاإن 
تل��ك املراكز ت�ش��هد "اكتظاظ��ًا �ش��ديداً، وظروفًا 
غ��ري �ش��حية، و�ش��وء تغذي��ة، وغي��اب الرعاي��ة 
"احلرا���س  اأن  اإىل  لفت��ًا  املالئم��ة"،  ال�ش��حية 
مار�شوا انتهاكات عنيفة، منها ال�رسب واجللد". 
وقال��ت املنظم��ة اإنه��ا "�ش��اهدت اأع��داداً كبرية 
من الأطف��ال، منهم مواليد ج��دد، حُمتجزين يف 
ظروف بالغة ال�ش��وء يف 3 من املراكز الأربعة". 
ومن��ذ �ش��نوات يتدف��ق مهاج��رون اأفارق��ة على 
ليبي��ا، اأماًل بعب��ور البحر املتو�ش��ط بطريقة غري 
�رسعية نحو ال�شواحل الإيطالية، ومنها اإىل بقية 
ال��دول الأوروبي��ة، هرب��ًا من ح��روب اأو ظروف 
الآون��ة  بلدانه��م. ويف  اقت�ش��ادية مرتدي��ة يف 
الأخ��رية زاد ع��دد القوارب التي يعرت�ش��ها خفر 
ال�ش��واحل الليبي املدعوم من الحتاد الأوروبي، 

ويجري اإعادة املهاجرين اإىل ليبيا.

ماي: االتحاد األوروبي لن يمدد مهلة خروج بريطانيا دون اتفاق

رايتس ووتش: احتجاز مرعب للمهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا

فرنسا تستدعي سفيرة إيطاليا بعد تصريح "إفقار أفريقيا"

طرابلس - الجورنال

باريس - الجورنال

ا�ش��تبعدت رئي�ش��ة الوزراء الربيطانية، ترييزا 
م��اي، اأن ميدد الحت��اد الأوروبي املادة 50 
من معاهدة ل�ش��بونة التي ن�ش��ت على تنظيم 
ان�شحاب اأع�شائه منه وحتديد مهلة للخروج، 
م��ن دون التو�ش��ل اإىل اتف��اق م��ع بريطانيا 
ب�ش��اأن الربيك�ش��ت. و�ش��ددت ماي يف كلمتها 
اأم��ام جمل���س العم��وم عل��ى الق��ول اإن اإلغ��اء 
تفعي��ل امل��ادة 50، الت��ي يطال��ب به��ا حزب 
العم��ال املعار���س حل��ني الو�ش��ول لتواف��ق 
�شامل على اتفاق ب�شاأن الربيك�شت، يتعار�س 
في��ه  �ش��وت  ال��ذي  ال�ش��تفتاء  نتيج��ة  م��ع 

الربيطانيون مل�شلحة اخلروج من الحتاد.
ون�ش��ت معاه��دة ل�ش��بونة لإن�ش��اء الحت��اد 
الأوروب��ي عل��ى اآلية قانونية تنظم ان�ش��حاب 
اأع�شائه منه، واأدرجتها يف "بند الن�شحاب" 
م��ن "امل��ادة 50" الت��ي وق��ع عليه��ا ق��ادة 
الحت��اد الأوروب��ي ي��وم 19 اأكتوب��ر 2007 
يف العا�شمة الربتغالية ل�شبونة، ودخلت حيز 
التنفيذ يوم 1 دي�شمرب 2009. وحتدد "املادة 
50" من املعاهدة �شبل ان�شحاب اإحدى الدول 
الأع�ش��اء يف الحتاد الأوروبي ب�شكل طوعي 
ومن طرف واحد "وفقًا للمتطلبات الد�شتورية 
اخلا�ش��ة بها"، وهو حق لالأع�ش��اء ل يتطلب 
ا�ش��تخدامه تقدمي اأي تربير له، كما هو احلال 
بالن�ش��بة لربيطاني��ا الت��ي ق��ررت بن��اء على 
ا�شتفتاء �شعبي نظمته عام 2016 الن�شحاب 
من الحتاد. وح�ش��ب هذه امل��ادة، فاإن موعد 
خروج بريطانيا ر�ش��ميًا يحل تلقائيًا يف 29 
مار�س املقبل، �شواء مت مترير �شفقة ماي من 
جان��ب جمل���س العم��وم اأم ل. ورف�ش��ت ماي 
فك��رة اإجراء ا�ش��تفتاء ث��ان قائلة اإنه �ش��يمثل 
�ش��ابقة �ش��عبة، حم��ذرة م��ن اأن ال�ش��تفتاء 
القومي��ني. ووع��دت  �ش��يعزز موق��ف  الث��اين 
م��اي يف الربمل��ان باأنه��ا �ش��تجري املزي��د 
م��ن الجتماع��ات ب�ش��اأن الربيك�ش��ت خ��الل 
الأ�ش��بوع اجل��اري، كم��ا اأعرب��ت عن اأ�ش��فها 

لع��دم م�ش��اركة جريم��ي كورب��ن زعيم حزب 
العمال يف م�ش��اوراتها الأخرية بهذا ال�ش��اأن. 
من جانبه قال زعيم حزب العمال املعار�س، 
اأك��رب الأح��زاب املعار�ش��ة يف بريطاني��ا، اإن 
على رئي�ش��ة الوزراء الربيطانية العرتاف اأن 
خطتها للخروج م��ن الحتاد الأوروبي منيت 
بهزمي��ة قا�ش��ية. واأ�ش��اف كورب��ن: اإن "ماي 
قالت اإن خطتها هي اأف�ش��ل �ش��يغة لالتفاق، 
لكن من الوا�شح اأنها اخلطة الوحيدة لديها".

وطالب زعيم املعار�شة الربيطانية احلكومة 
اتف��اق  ب�ش��اأن  احلم��راء  خطوطه��ا  بتغي��ري 
الربيك�ش��ت، مو�ش��حًا اأن "احلكوم��ة مل تتعلم 

الدر�س من اخل�ش��ارة التي تعر�شت لها، وهي 
تعي���س حال��ة اإن��كار". وتاأمل م��اي اأن تنجح 
ع��ن ح��زب  الربمل��ان  اأع�ش��اء  ا�ش��تمالة  يف 
املحافظني الذي تراأ�ش��ه من موؤيدي اخلروج، 
الوح��دوي  اأع�ش��اء م��ن احل��زب  اإىل جان��ب 
الدميقراطي الإيرلن��دي، عرب حماولة معاجلة 
م�شاألة احلدود الإيرلندية التي توؤرقهم. ويرى 
كل من بريطانيا والحتاد الأوروبي اأن عودة 
نق��اط التفتي���س احلدودي��ة ق��د ي�ش��ع عملية 
ال�ش��الم يف خطر، لك��ن الطريق��ة لتجنب ذلك 
حتتاج اإىل النجاح يف اإقناع اأع�شاء الربملان 
للموافق��ة عليه��ا. وتهدف التفاقية امل�ش��ماة 

"ب��اك �ش��توب"، وه��ي "�ش��بكة اأم��ان" اتفق 
عليها الحتاد الأوروبي وبريطانيا يف �ش��هر 
دي�ش��مرب ع��ام 2017 ، اإىل عدم عودة احلدود 
ب��ني جمهوري��ة اإيرلندا واإيرلندا ال�ش��مالية اإذا 
غ��ادرت بريطاني��ا الحت��اد، والإبق��اء عل��ى 

تعاون عرب احلدود ودعم اقت�شاد بريطانيا.
وقالت ماي الأ�ش��بوع املا�ش��ي اإنها �ش��رتكز 
عل��ى عق��د اجتماع��ات م��ع ق��ادة الأح��زاب، 
ل�ش��مان التو�ش��ل اإىل �ش��فقة خ��روج حتظى 
مبوافقة الربمل��ان. ورف�س اأع�ش��اء الربملان 
من احلزب الوح��دوي الدميقراطي الإيرلندي، 
الئت��الف  يف  و�رسيكه��ا  مل��اي  احللي��ف 

احلكومي، �ش��فقة اخلروج الأ�شبوع املا�شي، 
لكنه��م ع��ادوا ودعموه��ا يف ت�ش��ويت حجب 
الثقة، وقالوا: اإنهم "يريدون تغيري ال�شيا�شات 

املتبعة ولي�س تغيري احلكومة".
والتق��ت ماي بعد جناتها من ت�ش��ويت حجب 
الثقة بزعماء احل��زب الوحدوي الدميوقراطي 
الإيرلن��دي، واللي��ربايل الدميقراط��ي وح��زب 
العم��ال، اإل اأنه��ا مل تقاب��ل جريم��ي كورب��ن 
زعي��م ح��زب العمال، وقال��ت حينها: "اأ�ش��عر 
بخيب��ة اأم��ل لأن زعيم حزب العم��ال مل يقرر 
حت��ى الآن امل�ش��اركة، ولك��ن الب��اب ل ي��زال 

مفتوحًا".

لندن - الجورنال

قالت منظمة 
"هيومن رايتس 

ووتش" إن هناك 
احتجازاً "مرعبًا" 

للمهاجرين 
بليبيا، محملة 

المسؤولية 
لكل من االتحاد 

األوروبي 
وإيطاليا.

االمم المتحدة تعين كويتية امينا تنفيذيا لـ "إسكوا"أردوغان: لن نسمح أبدا بمنطقة آمنة في سوريا

اأك��د الرئي���س الرتكي رجب طي��ب اأردوغ��ان، ان بالده 
لن ت�ش��مح اأب��دا مبنطقة اآمنة يف �ش��وريا تتحول اإىل ما 

و�شفها ب� "م�شتنقع" مثلما حدث يف �شمال العراق.
 وق��ال اأردوغ��ان، يف ت�رسيح��ات �ش��حفية يف اأنقرة، 
اإن تركيا �ش��تعمل مع كل م��ن يرغب يف تزويدها بدعم 
لوجي�ش��تي للمنطق��ة الآمنة املزمعة، مبين��ا ان "اأنقرة 

�ش��تتخذ اإجراءات فيما يتعلق ب�ش��وريا اإذا مل يكن هناك 
وف��اء بالتعهدات التي تلقتها تركيا". وكانت الرئا�ش��ة 
الرتكي��ة اأكدت يف بيان له��ا، ان اأردوغان اأبلغ الرئي�س 
الأمريك��ي دونالد ترامب يف ات�ش��ال هاتفي ا�ش��تعداد 
تركي��ا لت��ويل الأمن يف منطق��ة منبج ال�ش��ورية والتي 
�ش��هدت مقت��ل اأربع��ة مدني��ني اأمريكي��ني يف تفج��ري 
اأعلن تنظيم داع�س امل�ش��وؤولية عنه الأ�ش��بوع املا�شي. 
م��ن جانب��ه ويف و�ش��فه لالت�ش��ال الهاتف��ي، مل ي�رس 

البيت الأبي���س اإىل عر�س اأردوغان، تويل امل�ش��وؤولية 
الأمني��ة يف منب��ج، لكنه قال اإن الرئي�ش��يني اتفقا على 
موا�شلة ال�شغط من اأجل التو�شل اإىل ت�شوية من خالل 
التفاو���س ل�ش��مال ���رسق �ش��وريا تلب��ي الحتياجات 
الأمني��ة ل��كال البلدي��ن. واأو�ش��حت الرئا�ش��ة الرتكي��ة 
ان ترام��ب واأردوغ��ان، اتفقا على ت�رسيع املناق�ش��ات 
وموا�ش��لتها ب��ني رئي�ش��ي اأركان البلدي��ن فيما يتعلق 

باإقامة منطقة اآمنة يف �شمال �رسق �شوريا.

اأنطوني��و  املتح��دة  ل��الأمم  الع��ام  ال�ش��كرتري  اأعل��ن 
د�ش��تي،  رول  الكويتي��ة  تعي��ني  ع��ن   ، غوتريي���س 
اأمين��ة تنفيذي��ة للجن��ة الأمم املتح��دة القت�ش��ادية 
والجتماعي��ة لغرب اآ�ش��يا "اإ�ش��كوا". وقال �ش��تيفان 
دوجاري��ك املتح��دث با�ش��م غوتريي���س اإن "ال�ش��يدة 
رول د�ش��تي �ش��تخلف العراق��ي حمم��د عل��ي احلكيم، 

ال��ذي اأعرب الأمني العام له عن امتنانه على التزامه 
وخدمت��ه املتفاني��ة للمنظمة". واأ�ش��اف اأن "ال�ش��يد 
من��ري ثابت �شيوا�ش��ل العمل اأمين��ا تنفيذيا بالإنابة 
اإىل اأن تت��وىل ال�ش��يدة د�ش��تي مه��ام من�ش��بها دون 
حتدي��د موعد لذلك". رول د�ش��تي، خبرية اقت�ش��ادية 
ونا�ش��طة كويتي��ة رائ��دة يف جم��ال حق��وق امل��راأة 
وامل�ش��اواة، وع�ش��و يف جمل�س التخطي��ط الأعلى يف 
الكويت. و�ش��غلت من�ش��ب وزيرة التخطيط والتنمية، 

ووزي��رة الدول��ة لل�ش��وؤون الربملاني��ة الكويتي��ة بني 
دورا حموري��ا يف  ولعب��ت  2012 و2014  عام��ي 
الدع��وة اإىل املر�ش��وم ال��ذي �ش��مح للم��راأة الكويتي��ة 
بالت�ش��ويت والرت�ش��ح لالنتخاب��ات الربملانية. ويف 
ماي��و 2009، كانت د�ش��تي وث��الث ن�ش��اء اأخريات 
اأول من ينتخنب لع�شوية برملان الكويت من الن�شاء. 
و�شغلت د�شتي منا�شب رئي�شية يف موؤ�ش�شات البحث 

والتطوير مثل معهد الكويت لالأبحاث العلمية.
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