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   تتمات

تجمع حاشد قرب برج إيفل

فيون ألنصاره: لن نستسلم 
 - ــتــــرز  أ ف ب، رويــ  - ــاريـــس  بـ
الفرنسي  اليمني  مرشح  خاطب 
فرنسوا  الرئاسية  لالنتخابات 
فيون عشرات اآلالف من أنصاره 
الذين تجمعوا في باريس، أمس، 
قــائــال »يــعــتــقــدون انــنــي وحــيــد« 

ولكن »لن تستسلموا أبدًا«.
ــيــــون »يـــعـــتـــقـــدون  وأضــــــــاف فــ
ان  يريدونني  انهم  أنني وحيد، 
أكـــون وحــيــدًا، شــكــرا لــوجــودكــم، 
أنــــــتــــــم مـــــــن تــــحــــديــــتــــم االنــــــــــــواء 
ــيــــانــــا  واالنـــــــــــــــــــذارات وحـــــتـــــى احــ

االهانات«.
ويبدو هذا »التجمع الشعبي 
الكبير« الذي نظم قرب برج ايفل، 
إحــدى آخــر املــحــاوالت للرد على 
باالنسحاب  فيون  يطالبون  من 
ــــي جـــــراء  ــاسـ ــ ــرئـ ــ مـــــن الــــســــبــــاق الـ
ــائــــف الــوهــمــيــة  ــوظــ فــضــيــحــة الــ
من  واثــنــني  بينيلوبي  لــزوجــتــه 

أبنائه.

ــافـــظ  واضــــــــــاف املـــــرشـــــح املـــحـ
الــذي يواجه انشقاقات عــدة في 
معسكره قبل 49 يومًا من الدورة 
االنــتــخــابــيــة االولـــــى، »أديــــن لكم 
باعتذارات، بينها وجوب الدفاع 
عــن شــرفــي وشـــرف زوجــتــي، في 
ــم بــالــنــســبــة إلــيــكــم  ــهـ حــــني ان املـ
ــاع عــن  ــ ــدفــ ــ وإلــــــــي هـــــو واجــــــــب الــ

بالدنا«.
تــمــامــًا حصتي  »أدرك  وتــابــع 
مــن املــســؤولــيــة فــي هـــذه املحنة. 
بعيدا من الخيانات والروزنامة 
ــه  ــويـ ــة وحــــمــــلــــة تـــشـ الــــقــــضــــائــــيــ
ــإن املـــــشـــــروع الــــذي  ــة، فــــ ــعـ ــمـ الـــسـ
ــه وتـــؤمـــنـــون  ــ أحـــمـــلـــه واؤمـــــــــن بـ
أنتم بــه يــصــادف هــذه املعوقات 

الكبيرة جراء خطأ ارتكبته«.
أنــه »يــراجــع ضميره«،  وأعلن 
مـــؤكـــدًا فـــي الـــوقـــت نــفــســه أنــــه ال 
الى  يدفعوه  ان  ملعارضيه  يحق 

االنسحاب.

ووســــــــــط هـــــتـــــافـــــات عــــشــــرات 
انضمت  مــنــاصــريــه،  مـــن  اآلالف 
إليه زوجته بينيلوبي في نهاية 
خـــطـــابـــه، بــعــدمــا كـــانـــت خــرجــت 
طويلة،  مقابلة  فــي  صمتها  عــن 
ــا »قــــامــــت بــمــهــمــات  ــهـ مــــؤكــــدة انـ
مــخــتــلــفــة« كـــمـــســـاعـــدة بــرملــانــيــة 
»االستمرار  بـ  زوجها  ونصحت 

حتى النهاية«.
وتــتــوقــع اســتــطــالعــات الـــراي 
ان يهزم فيون من الدورة االولى 
في 23 ابريل املقبل خلف زعيمة 
الــيــمــني املـــتـــطـــرف مـــاريـــن لــوبــن 

والوسطي ايمانويل ماكرون.
ــــالع أجــــرتــــه  ــطـ ــ ــتـ ــ وأظــــــهــــــر اسـ
ــة »إيـــــــفـــــــوب« ملــصــلــحــة  مــــؤســــســ
ــة »لـــــــــو جــــــــورنــــــــال دو  ــفــ ــيــ صــــحــ
ديــمــانــش« األســبــوعــيــة، أن أكثر 
الفرنسيني  الــنــاخــبــني  ثلثي  مــن 
ــــدون انــــســــحــــاب فــــيــــون مــن  ــريــ ــ يــ

انتخابات الرئاسة.

أردوغان يرفع السقف ضد أملانيا:
ممارساتكم... نازية

اعــتــبــر   - ب  ف  أ   - ــم  عــــواصــ
ــــب طــيــب  الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـ
اردوغـــان، أمــس، ان قــرار أملانيا 
إلـــــــغـــــــاء مـــــســـــيـــــرات ألنــــــصــــــاره 
ــــن »املــــمــــارســــات  ال يـــخـــتـــلـــف عـ

النازية«.
ــال خــــالل تــجــمــع نــســائــي  ــ وقـ
ــول ملــــصــــلــــحــــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــطـ ــ ــ فــــــــــي اسـ
ــيــــع  االســــــتــــــفــــــتــــــاء عـــــلـــــى تــــوســ
صــالحــيــاتــه، مــوجــهــا الــحــديــث 
الـــى االملــــان ان »مــمــارســاتــكــم ال 
ارتكبها  التي  تلك  عــن  تختلف 
النازيون. لقد اعتقدت ان املانيا 
تــخــلــت مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة عن 
)هذه املمارسات). لكن كنا على 

خطأ«.
وألـــغـــت الــســلــطــات األملــانــيــة 

تصاريح تجمعني في مدينتني 
أملانيتني األسبوع املاضي كانا 
في إطار حملة حكومية تركية 
التركية  الجالية  تأييد  لكسب 
الــكــبــيــرة فــي أملــانــيــا لتعديالت 
تــطــرح فــي اســتــفــتــاء فــي أبــريــل 
وتـــــقـــــضـــــي بــــمــــنــــح إردوغــــــــــــــان 
سلطات جديدة واسعة النطاق.

وقــــال إردوغـــــــان: »يـــا أملــانــيــا ال 
صلة لك من قريب وال من بعيد 
ــجــــب أن  بـــالـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة ويــ
الحالية  التصرفات  أن  تعلمي 
ال تختلف عن تصرفات الحقبة 
ــا نـــقـــول ذلـــك  ــنـــدمـ ــة. وعـ ــازيــ ــنــ الــ

ينزعجون. ملاذا تنزعجون؟«.
وفـــي مــقــال نــشــرتــه »بــيــلــد ام 
سونتاغ«، اكد وزير الخارجية 

ان  غــابــريــيــل  االملــانــي سيغمار 
ــــن تـــوقـــف بــالــتــأكــيــد  أملـــانـــيـــا »لـ
انتقاداتها« لتركيا.من ناحيته، 
ــار الـــنـــمـــســـوي  ــتــــشــ ــــن املــــســ ــلـ ــ أعـ
كـــريـــســـتـــيـــان كــــيــــرن، أمـــــــس، ان 
عــلــى االتــــحــــاد االوروبــــــــي منع 
ــراك مـــن الــقــيــام  ــ املــســؤولــني االتــ
ــدول االعــــضــــاء بــحــمــالت  ــ فـــي الــ
ــاء يــــوســــع  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــلــــحــــة اسـ ملــــصــ

سلطات اردوغان.
كـــمـــا اعـــتـــبـــر أن مـــفـــاوضـــات 
ــام تـــــركـــــيـــــا لــــالتــــحــــاد  ــ ــمــ ــ ــــضــ انــ
االوروبــي يجب ان يتم التخلي 
»انـــتـــهـــاكـــات  عـــلـــى  ردا  عـــنـــهـــا 
ــقــــوق  ــحــ ــان والــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــوق االنـ ــقـ ــ حـ
من  االســاســيــة«  الديموقراطية 

قبل الرئيس التركي.

يوقع اليوم مرسوم هجرة جديدًا ويتجه لخفض »كبير« في املساعدات الخارجية

ترامب يطلب من الكونغرس التحقيق 
في »إساءة استخدام« أوباما السلطة 

- طــلــب  - وكــــــــاالت  واشــــنــــطــــن 
ــــت األبــــــــيــــــــض، أمـــــــــــس، مـــن  ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
الــكــونــغــرس التحقيق فــي مــا إذا 
الــســابــق  الـــرئـــيـــس  إدارة  كـــانـــت 
ــتـــهـــكـــت  بـــــــــــاراك أوبـــــــامـــــــا قــــــد »انـ
صــالحــيــاتــهــا الــتــنــفــيــذيــة« خــالل 
حــمــلــة االنــتــخــابــات األخـــيـــرة في 
الــذي  التحقيق  إطــــار  فــي   ،2016
تأثير  بــشــأن  الكونغرس  يجريه 
روسيا على العملية االنتخابية.

ــال املـــتـــحـــدث بـــاســـم الــبــيــت  ــ وقـ
ــيـــــض شــــــون ســـبـــايـــســـر، فــي  ــ األبـ
بــيــان، إن »الــتــقــاريــر عــن احتمال 
وجــــــــــود دافــــــــــع ســــيــــاســــي خــلــف 
الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي جـــــرت قــبــيــل 

انتخابات 2016 مقلقة جدا«. 
»الـــــــرئـــــــيـــــــس  إن  وأضـــــــــــــــــــــاف 
ــد تــــرامــــب يـــطـــالـــب لــجــان  ــ ــالـ ــ دونـ
ــغـــرس،  ــكـــونـ ــالـ االســــتــــخــــبــــارات بـ
ــــن تـــحـــقـــيـــقـــهـــا فـــــــي الـــــــــدور  ــمـ ــ ضـ
الــروســي، بمعرفة إذا كــان قــد تم 
إســــــاءة اســـتـــخـــدام الــصــالحــيــات 

الرئاسية التنفيذية في 2016«.
ــوم مــــن زعـــم  ــ ــك بـــعـــد يـ ــ ــاء ذلـ ــ جـ
ترامب بأن أوباما أمر بالتنصت 
ــرج تـــرامـــب  ــ ــلـــى هــــواتــــف فــــي بــ عـ
بمدينة نيويورك الذي كان مقرًا 
للحملة االنتخابية، لكنه لم يقدم 

دليال. 
ولم يوضح سبايسر املقصود 
الرئاسية  الصالحيات  بانتهاك 
الرئيس  إصـــدار  لكن  التنفيذية، 
أمـــــــرًا بـــالـــتـــنـــصـــت يـــعـــد مــخــالــفــة 

لصالحياته.  
ونــفــى كــيــفــن لــويــس املــتــحــدث 
ــا إصــــــدار الــرئــيــس  ــامــ بـــاســـم أوبــ
على  بالتنصت  أمــر  أي  الــســابــق 

أي مواطن أميركي. 
أمــــس  مـــــن  أول  مــــســــاء  وقــــــــال 
بالنسبة إلدارة  »قاعدة أساسية 
أوباما كانت عدم التدخل من قبل 
أي مــســؤول فــي الــبــيــت األبــيــض 
فـــي أي تــحــقــيــق مــســتــقــل تــجــريــه 
ذلــــك،  ــار  ــ إطــ ــــي  وفـ ــعــــدل.  الــ وزارة 
لـــم يــأمــر الــرئــيــس أوبـــامـــا أو أي 
مــســؤول فــي البيت األبــيــض أبــدا 
بمراقبة أي مواطن أميركي. وأي 

ادعاء مخالف لذلك هو كاذب«.

من جهة أخرى، أكدت مصادر 
ــرامــــب  تــ أن  أمـــــــــس،  مــــتــــقــــاطــــعــــة، 
ســــيــــوقــــع الــــــيــــــوم االثــــــنــــــني أمــــــرًا 
تنفيذيًا جديدًا في شأن الهجرة، 
الفيديرالي  القضاء  علق  بعدما 
أمــــــرًا تــنــفــيــذيــًا أول أصـــــــدره فــي 
ــداًل واســعــًا  هـــذا االطــــار، وأثــــار جـ

وفوضى عارمة في املطارات.
ــــع »بـــولـــيـــتـــيـــكـــو«  ــــوقـ ــــل مـ ــقـ ــ ونـ
االخباري االميركي عن مسؤولني 
كبار في إدارة ترامب أن الرئيس 
مقر  في  التنفيذي  االمــر  سيوقع 
وزارة االمن الداخلي، مشيرا الى 
ــه لـــم يــتــســن فـــي الـــحـــال معرفة  انـ
ــــي ســيــدخــلــهــا  ــتـ ــ الــــتــــعــــديــــالت الـ

ترامب على مرسومه الجديد.
ــــال مـــســـؤولـــون آخـــــرون في  وقـ
الجديد سيكون  األمــر  إن  اإلدارة 

»محددًا بشكل أفضل«.
االول  املـــــــــرســـــــــوم  وتـــــــعـــــــرض 
الــــــــذي اصــــــــــدره تـــــرامـــــب فـــــي 27 
يـــنـــايـــر املــــاضــــي وأمــــــر بــمــوجــبــه 
بــاغــالق الـــحـــدود امــــام الــالجــئــني 
الــى اجــل غير مسمى،  السوريني 
ــم اجـــمـــع  ــالــ ــعــ ــن الــ ــ والــــالجــــئــــني مـ
الربـــعـــة اشـــهـــر، ومـــواطـــنـــي سبع 
ــة مــســلــمــة لــثــالثــة اشــهــر الــى  دولــ
الثالث  نكستني قضائيتني. ففي 
مـــن فــبــرايــر املـــاضـــي عــلــق قــاض 
فـــيـــديـــرالـــي فــــي ســـيـــاتـــل تــنــفــيــذه 
وفــي الــتــاســع منه أبــقــت محكمة 
فرانسيسكو  ســان  في  استئناف 

على هذا التعليق.
الـــــى  املـــــــــرســـــــــوم  هــــــــــذا  وأدى 
فوضى عارمة في املطارات وأثار 
انـــتـــقـــادات واســـعـــة فـــي الـــواليـــات 

املتحدة والعالم.
ــد مــديــر  ــ ــة أخــــــــرى، أكــ ــهـ مــــن جـ
ــيــــض  ــيــــت األبــ ــبــ املـــــــوازنـــــــة فـــــي الــ
ترامب  إدارة  أن  مولفيني  مــايــك 
ســـتـــقـــتـــرح »تـــخـــفـــيـــضـــات كــبــيــرة 
إلى حد ما« في موازنة الواليات 
الخارجية  للمساعدات  املــتــحــدة 
فـــــــي وقــــــــــت الحــــــــــق مـــــــن الــــشــــهــــر 

الجاري. 
وقــــــــــــــال مـــــولـــــفـــــيـــــنـــــي ملـــحـــطـــة 
»فـــوكـــس نـــيـــوز«، مــســاء أول من 
ــرح تـــخـــفـــيـــض  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ أمـــــــــــس، »سـ

املـــســـاعـــدات الــخــارجــيــة ونــقــتــرح 
ــــاق تـــلـــك األمــــــــــوال هـــنـــا )فـــي  ــفـ ــ إنـ
املــتــحــدة)«، مضيفًا ان  الــواليــات 
ستشمل  املقترحة  التخفيضات 
»تــخــفــيــضــات كــبــيــرة إلـــى حــد ما 

في املساعدات الخارجية«.
ذلــــــك ســيــســاعــد  أن  وأوضـــــــــح 
زيــــــــادة  تــــمــــويــــل  عــــلــــى  اإلدارة 
مــقــتــرحــة فــــي مـــيـــزانـــيـــة الــجــيــش 
األميركي بقيمة 54 مليار دوالر، 
األســاســيــة  »الــرســالــة  ان  مضيفًا 
أمــوال أقل  واضحة تمامًا: إنفاق 
فــي الـــخـــارج يعني إنــفــاق أمـــوال 

أكثر هنا«.
إدارة  أن  إلــى  مولفيني  ولــفــت 
تـــرامـــب ســتــكــشــف عـــن اقــتــراحــهــا 
مارس   16 في  باملوازنة  الخاص 

الجاري.
ــات املــتــحــدة ما  وتــنــفــق الـــواليـ
يزيد قليال على 50 مليار دوالر 
الــخــارجــيــة  وزارة  عــلــى  ســنــويــًا 
ــة لــلــتــنــمــيــة  ــيـ ــيـــركـ ــة األمـ ــالــ ــوكــ والــ
أو  مـــلـــيـــار  مـــقـــابـــل 600  الـــدولـــيـــة 
أكــثــر كــل عــام على وزارة الــدفــاع 

»البنتاغون«.
ــار جمهوريون  أثـ املــقــابــل،  فــي 
فــــــــــي الـــــــكـــــــونـــــــغـــــــرس مـــــــخـــــــاوف 
ــرح لــــــــوزارة  ــتــ ــقــ مـــــن الــــخــــفــــض املــ
ــال رئــيــس  ــ ــيـــث قــ ــيــــة، حـ الــــخــــارجــ
لــجــنــة الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــي 
مــجــلــس الـــنـــواب إد رويـــــس »أنـــا 
قـــلـــق لــلــغــايــة مــــن الــتــخــفــيــضــات 
الــكــبــيــرة الــتــي قــد تــضــر بجهود 
أرواح  وإنــقــاذ  اإلرهــــاب  مكافحة 

وتوفير فرص لألميركيني«.
بالهجرة،  تــطــور متصل  وفــي 
أعـــلـــنـــت حـــكـــومـــة املــكــســيــك أنــهــا 
ــت مــــــــراكــــــــز لــــلــــمــــســــاعــــدة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ فـ
الــــقــــانــــونــــيــــة فــــــي قـــنـــصـــلـــيـــاتـــهـــا 
املتحدة  الــواليــات  فــي  الخمسني 
ــلـــدفـــاع عــــن مـــواطـــنـــيـــهـــا، وســـط  لـ
املــــــــخــــــــاوف مـــــــن الــــحــــمــــلــــة عـــلـــى 
املهاجرين بطريقة غير مشروعة 

من جانب إدارة ترامب.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ وحــــــــــض وزيــــــــــــر الـ
املـــكـــســـيـــكـــي لــــويــــس فــــيــــدغــــاراي 
احترام  على  األميركية  الحكومة 

حقوق املكسيكيني.

)رويترز( صدامات بني مؤيدين ومعارضني لترامب خالل تظاهرة في كاليفورنيا  

أوباما أمر بحرب إلكترونية
 ضد كوريا الشمالية منذ 2014

واشــنــطــن - ا ف ب، د ب أ - أفـــادت صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز« أن 
الرئيس السابق باراك أوباما أمر العام 2014 بشن حرب إلكترونية على 
برنامج كوريا الشمالية الصاروخي، لكنها لم تحقق االهداف املرجوة. 

وذكرت الصحيفة، مساء أول من أمس، عقب تحقيق استمر شهورًا 
والرئيس دونالد  أوباما  إدارتــي  الــى مقابالت مع مسؤولني في  استند 
ترامب إضافة إلى »مراجعة لسجالت عامة«، أن الواليات املتحدة ال تزال 
والنووية  الصاروخية  الشمالية  برامج كوريا  قــادرة على مواجهة  غير 

بشكل فاعل. 
أوباما  أن  لدرجة  تــزال خطيرة  ال  يانغ  بيونغ  تهديدات  أن  وأضافت 
حذر ترامب عند مغادرته البيت األبيض من أنها ستكون أكبر مشكلة 

يواجهها. 
وذكر التقرير أن الرئيس السابق أمر وزارة الدفاع قبل ثالثة أعوام 
تخريب  ملحاولة  الشمالية  كوريا  على  اإللكترونية  الهجمات  بتكثيف 

عملية إطالق صواريخها. 
ويعتبر املدافعون عن البرنامج األميركي أنه نجح في تأخير قدرات 
كوريا الشمالية على تزويد صــاروخ عابر للقارات برأس نــووي، علمًا 

أن الدولة الشيوعية فشلت في تجارب صاروخية عدة بعد إطالقها. 

جريمة »كراهية« جديدة
لوس انجليس - ا ف ب، رويترز - أصيب رجل من طائفة السيخ 
الواليات  غربي  في سياتل شمال  استهدفه  في هجوم  بالرصاص 

املتحدة.
البالغ  وذكــرت صحيفة »سياتل تايمز«، اول من أمس، أن الرجل 
من العمر 39 عاما الذي لم تكشف هويته وال جنسيته، كان يغسل 
سيارته مساء الجمعة املاضية أمام منزله في كنت قرب سياتل في 
واليــة واشنطن، حني اقترب منه رجــل ملثم يحمل سالحًا وقــال له 

»عد إلى بالدك« ثم أطلق عليه النار فأصابه في ذراعه والذ بالفرار.
وتعالج  الــنــار  مطلق  عــن  تبحث  الــشــرطــة  أن  الصحيفة  وذكــــرت 

القضية على أنها جريمة بدافع التعصب.
فــي سياتل  الــســيــخ  ــادة مجموعة  قـ أحـــد  ــال جاسميت سينغ  وقـ
»نــتــســاءل مــا الـــذي يــجــري. ال أحــد ينجو مــن أجـــواء الــكــراهــيــة التي 

أثيرت«.
وهو يشير بذلك إلى سلسلة من حوادث العنف املرتبطة بالتعصب 
التي وقعت أخيرًا في الواليات املتحدة، السيما الهجوم على مواطنني 
أثار  البالد،ما  املاضي في كنساس وسط  هنديني في نهاية فبراير 

ضجة كبيرة.

تقدم في »محادثات الحج« مع السعودية

لجنة إيرانية »سرية«
الختيار مرشحني لخالفة خامنئي

ــاالت - كشف  ــ - وكــ ــهـــران  طـ
املــــــتــــــحــــــدث بـــــــاســـــــم مـــجـــلـــس 
خبراء القيادة اإليرانية أحمد 
ــن تـــعـــيـــني لــجــنــة  ــ ــمــــي، عـ ــاتــ خــ
ــة الخــــتــــيــــار مـــرشـــحـــني  ــ ــريـ ــ سـ
لــخــالفــة املـــرشـــد األعـــلـــى علي 

خامنئي.
ــنــــا«  ــلــ ووفـــــقـــــًا لــــوكــــالــــة »إيــ
اإليـــــرانـــــيـــــة )الــــعــــربــــيــــة.نــــت)، 
قــــــال خـــاتـــمـــي خــــــالل مــؤتــمــر 
ــــس، إن  صــحــافــي، أول مـــن أمـ
هــــذه الــلــجــنــة الــســريــة تـــدرس 
ــار مـــرشـــحـــني ملــنــصــب  ــيــ ــتــ اخــ
مــرشــد جــديــد فــي إيــــران »مــن 
ــات الـــديـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــرجـ ــ بــــــني املـ

املؤهلة لهذا املنصب«.
ــــال خــاتــمــي، وهــــو رجــل  وقـ
ديـــن مــقــرب مـــن خــامــنــئــي، إن 
»هناك بعض الشخصيات تم 
يمكن  وال  بالفعل،  ترشيحها 
عليها  االطـــــالع  شــخــص  ألي 

باستثناء املرشد األعلى«.
وتــنــص املــــواد الــدســتــوريــة 
عــلــى أن املـــرشـــد يــنــتــخــب من 
ــراء، لــكــن  ــبــ ــخــ قـــبـــل مــجــلــس الــ
الــخــريــطــة الــســيــاســيــة تــؤكــد 
أنــــه ســيــكــون هـــنـــاك لــتــيــارات 
ــــني  ــيــ ــ ــ ــول ــ ــــني واألصــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ املـ
دورًا  الــــــثــــــوري«  و»الــــــحــــــرس 
أســاســيــًا فـــي اخــتــيــار املــرشــد 

املقبل.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعــلــن 

الخارجية محمد جواد  وزير 
ظـــريـــف أنــــه ال يــعــتــزم الــبــقــاء 
فـــي املــنــصــب إذا تـــم انــتــخــاب 
ــــي  ــانــ ــ ــــن روحــ ــــسـ الـــــرئـــــيـــــس حـ
االنتخابات  في  ثانية  لوالية 

املقررة في مايو املقبل.
وقــال في مقابلة مع وكالة 
أنباء الطلبة اإليرانية »إسنا« 
ـــل أن يــســنــد )الــرئــيــس) 

ّ
»أفـــض

املهمة لشخص آخر«.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أكــــــدت 
إيـــران، أمـــس، إحـــراز تــقــدم في 
مـــحـــادثـــاتـــهـــا مــــع الــســعــوديــة 
ــأن الــــســــمــــاح ملــواطــنــيــهــا  بــــشــ
بــاملــشــاركــة فـــي مــوســم الــحــج 
ــم وجــــود  ــ ــام الـــحـــالـــي، رغـ ــعــ الــ

بعض املسائل العالقة.
ونــقــلــت وكــالــة »اســـنـــا« عن 

مـــمـــثـــل املــــرشــــد االعــــلــــى عــلــي 
خـــامـــنـــئـــي فــــي شــــــؤون الــحــج 
ــازي عــســكــر قـــولـــه إن  ــ عـــلـــي غــ
»مــعــظــم الــقــضــايــا املــطــروحــة 
للنقاش تم حلها فيما بقيت 
ــدة«، مــوضــحــًا أنــه  ــ مــســائــل عــ
املـــســـائـــل،  هـــــذه  حــــل  تــــم  »إذا 
الحجاج  إرســـال  يتم  أن  نأمل 

إلى السعودية«.
تــزال املحادثات جارية  وال 
ــرانـــي إلــى  مــنــذ تــوجــه وفــــد ايـ
فـــبـــرايـــر  ــــي 22  فـ الــــســــعــــوديــــة 

املاضي.
بــدوره، أشــار وزيــر الثقافة 
اإليراني  االسالمي  واإلرشـــاد 
ــالـــحـــي أمــــيــــري إلـــى  ــا صـ ــ رضــ
ــراء ثـــالث جــــوالت ناجحة  ــ إجـ
من املفاوضات مع وزير الحج 
ــدوره  ــ ــ الـــــســـــعـــــودي، مـــــؤكـــــدًا بـ
ــه تــــم االتــــفــــاق عـــلـــى بــعــض  ــ أنـ
متابعة  ستتم  فيما  القضايا 
ما تبقى من األمور في الجولة 

املقبلة من املفاوضات.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أعـــلـــن 
العميد  اإليراني  الدفاع  وزير 
حسني دهقان أنه تم االنتهاء 
مقاتلة  تصنيع  مــشــروع  مــن 
»قــاهــر« الــجــديــدة، مضيفًا أن 
عليها  الــتــحــلــيــق  اخـــتـــبـــارات 
ستجري خالل العام اإليراني 
ــل، الــــــــذي يــــبــــدأ فـــــي 21  ــبــ ــقــ املــ

مارس الجاري.

 ظريف ال يريد البقاء
في منصبه إذا فاز 

روحاني بوالية ثانية

مبادرة »الجناسي« 
للعديد من النواب«، معربًا عن تفاؤله بتحقيق نتائج لهذه 

التحركات لتصل إلى انفراجات بالحوار والتفاهم.
ــــات واملــشــاكــل ال تــحــل بالتصعيد  وأكـــد الــغــانــم أن »األزمـ
والتهديد بل بالحوار والتفاهم«، مجددًا دعوته إلى النواب 

بالتفاؤل.
ــد رئــيــس الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة الــنــائــب مــحــمــد الـــدالل    وأيــ
أهمية التهدئة، مشددًا على أن »ارجــاع الجناسي لن يعالج 
بالتلويح باالستجواب« الذي يساهم في التأزيم، خصوصًا 
ورئيس  املجلس  رئــيــس  مــع  تــبــذل  برملانية  ادوارًا  هــنــاك  أن 
الحكومة تسير في االتجاه الصحيح ويجب ان تعطى فرصة 

أكبر في االيام القادمة.
ــع الـــنـــائـــب الـــــــدالل تـــرحـــيـــل قـــانـــون  ــر، تـــوقـ ــ ــانـــب آخــ مــــن جـ
إلــى الجلسة  املــدرج على جــدول أعمال جلسة غد  الجنسية 
املقبلة لتزاحم القوانني والبنود ولوجود قوانني جدلية مثل 

قانون الشرطة.
  وأمـــس ظــهــرًا أعــلــن، الــنــائــب ســعــدون حــمــاد فــي تصريح 
»الراي« أنه التقى سمو األمير بمعية النواب ماجد املطيري  لـ
وصـــــالح خـــورشـــيـــد وأحـــمـــد الـــفـــضـــل، الفـــتـــًا إلــــى تــقــديــمــهــم 
»مبادرة بأن يشمل سموه بعطفه األبوي اصحاب الجناسي 

املسحوبة من جميع الفئات«. 
وتابع »ملسنا من سموه بوادر ايجابية بقبول مبادرتنا 
ــذا لــيــس بــغــريــب عــلــى أمــيــر  ــ ــلـــف، وهـ ــذا املـ الــســاعــيــة لــحــل هــ

اإلنسانية... فشكرًا لك يا سمو االمير«.
»الـــراي«إن  لـ  الفضل، فقال في تصريح  النائب أحمد  امــا 

»النواب فاتحوا سمو األمير بإيجاد معالجة ألوضاع األسر 
الــتــي ســحــبــت جــنــســيــاتــهــم مـــن دون ربــطــهــا بــتــاريــخ زمــنــي 

محدد، وذلك منذ تاريخ العمل بقانون الجنسية«.
وأوضـــح الفضل، أن »ســمــو األمــيــر حــث الــنــواب كما ورد 
في الخطاب السامي في افتتاح مجلس األمــة على التهدئة 
والتعاون من أجل اإلنجاز وتحقيق املصلحة العامة والبعد 

عن التشنج والتصعيد«.
من جهة أخــرى، نفى الفضل في تصريح صحافي أمس 
ردًا عــلــى ســـؤال بــأنــه نــائــب »منسجم مــع الــحــكــومــة« وقـــال: 
ــا لــســت صــاحــبــًا لــلــحــكــومــة ومــــو صـــاحـــي مـــن يــصــاحــب  ــ »انـ
هذه الحكومة التي تبيع أصحابها كما باعت وزير االعالم 

السابق«. 
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، شــدد الــنــائــب خــالــد الشطي فــي حال 
صدور قرارات باعادة الجناسي على ضرورة أن »تشمل كل 
من سحبت جناسيهم، وأال تقتصر على جناح الحراك، فهذا 

.»
ً
أمر مرفوض جملة وتفصيال

ــاســـي يـــجـــب ان تــشــمــل  ــنـ ــجـ الـ اعـــــــــادة  ــطـــي ان  الـــشـ وقـــــــال 
الــجــمــيــع واال تقتصر عــلــى أســمــاء مــعــيــنــة، مــطــالــبــًا بــاعــادة 
الجنسية »للمواطنني الشيعة الذين سحبت جنسياتهم في 

الثمانينيات«.
»الراي« إنه ومجموعة  وكان النائب مبارك الحجرف قال لـ
أمير  السمو  الجميع صــاحــب  »والـــد  الــنــواب سيلتقون  مــن 

البالد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم«.
دائمًا مفتوح  بابه  السمو كما عودنا   وأضاف:»صاحب 
وال نستغني عن توجيهاته وقد طلبنا لقاءه يوم غد )اليوم) 
لنستمع له وننقل له تصورنا ملعالجة بعض امللفات العالقة 

مع السلطة التنفيذية«.
ــد الــحــجــرف »أن هــنــاك مــســاعــي حــثــيــثــة لــحــل جميع  وأكــ
القضايا وأملنا كبير في حكمة وحنكة سمواألمير وايضًا 

ال ننسى جهود االخ رئيس مجلس األمة«. 
نعتمد  وانما  االستفزازية،  التصريحات  نريد  »ال  وتابع 
ال  الجناسي  فقضية  قلبه،  وطيبة  األمــيــر  سمو  طيبة  على 
تتحمل املزايدة، واتمنى من النواب النأي بأنفسهم عن هذه 

التصريحات التي نرفضها«.
»الـــراي«  ــه، أبـــدت مــصــادر بــرملــانــيــة لــــ وعــلــى الــصــعــيــد ذاتــ
تفاؤلها في امكانية حلحلة احدى القضايا العالقة، مشيرة 
إلــى ان »هــنــاك بـــوادر انــفــراج تــلــوح فــي األفـــق مقابل تقديم 
التوتر  ضمانات بالجنوح للتهدئة وعدم التصعيد واثــارة 

بني السلطتني«.
وأملــحــت املــصــادر، إلــى »إمــكــانــيــة انــفــراج ملف الجناسي 
وتعديل  الجنسية  قوانني  عن  التنازل  مقابل  في  املسحوبة 
الــقــوانــني االنــتــخــابــيــة، وتــحــقــيــق الــتــهــدئــة مـــن خـــالل البعد 
على خلفية هذه  الــــوزراء  رئيس مجلس  عــن مساءلة سمو 

القوانني«.
ولم تحسم املصادر ما ستؤول إليه األمور خاصة »وانها 
ستكون رهن األيام املقبلة وما سيتمخض عن جلسة يوم غد 
والتي سيكون لها ما بعدها... إما لجهة التهدئة أو التوتر«.

عبد الهادي يتقدم
الخطط واالستراتيجيات  بــالــوزارة عمل على وضــع 
ملواجهة أي تجاوز على القانون ومعالجة مالحظات 

بــالــدولــة بشكل  الرقابية  املحاسبة واالجــهــزة  ديـــوان 
يجعل مــن تلك االتــهــامــات تــنــال مــن كــرامــتــه كأستاذ 

للقانون ورب أسرة«.
وأضـــــاف الـــبـــالغ انــــه »ملــــا كــــان تــوجــيــه االتــهــامــات 
االستجواب  مــحــاور  أحــد  إليه وجعلها  الفضالة  مــن 
الــذي لــوح به لسمو رئيس مجلس الـــوزراء، وحرصًا 
مـــن عـــبـــدالـــهـــادي عــلــى مــواجــهــة تــلــك االتـــهـــامـــات في 
يرغب  فإنه  تحديدًا،  العامة  والنيابة  القضاء  ساحة 
السير في بدء  العامة مباشرة  النيابة  ان تتولى  في 
التحقيق في تلك االتهامات والشكوى، لوضع يدها 
عــلــى أي تـــجـــاوزات لـــإضـــرار بـــاملـــال الـــعـــام لـــوح بها 
النائب املذكور حرصًا على وضع األمور في نصابها 

الحقيقي«.
وقـــــال املـــحـــامـــي عـــــادل عـــبـــدالـــهـــادي: »لـــقـــد سهلنا 
الطريق على النائب يوسف الفضالة بأن نضع يدينا 
بــيــده حــبــًا مــنــا للمحافظة عــلــى املـــال الــعــام، ونــرجــو 
منه وبالسرعة املمكنة التقدم بما لديه من مستندات 
تحت يده كانت محور استجواب سمو رئيس مجلس 

الوزراء للنيابة العامة«.
واضاف عبدالهادي في تصريح لـ »الراي«: »اعتقد ان 

الفضالة لن يتأخر بتقديمها ان كانت متوفرة، وان 
كانت غير متوفرة لديه فنحن نرغب بتبرئة ساحة 
الدكتور محمود عبدالهادي من أي شبهة استيالء 

على املال العام، وهذا األمر من املؤكد سيسعى إليه 
الفضالة كون ذمم وسمعة الناس ال يمكن العبث 

بها«.

إخضاع طلبة
70 ألـــف مــتــعــاط مــرشــحــني لــلــزيــادة وان فــئــة الــشــبــاب منهم 

تتجاوز الـ 80 في املئة«.
ودعـــوا إلــى »الفحص الــوقــائــي لكل مــواطــن ومقيم يرغب 
في الوظيفة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وكل من 

يتقدم لطلب مساعدة مالية من الشؤون«.
وطـــالـــبـــوا بــإخــضــاع »املــتــهــمــني الـــذيـــن يــتــم ضــبــطــهــم في 
الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي يــصــحــبــهــا شـــغـــب ويـــتـــهـــم فــيــهــا بــعــض 

املحرضني للفحص قبل تقديمهم للنيابة العامة«.
الداخلية »لتوفير أجهزة  لــوزارة  االقتراح دعــوة  وتضمن 
فــحــص املــــخــــدرات صــغــيــرة الــحــجــم مــخــصــصــة لــــرب األســــرة 
الستخدامها فــي حــال أراد الــتــأكــد مــن خلو أحــد أبــنــائــه من 

املواد املخدرة«.

الفارس لـ »الراي«:
مبينًا أن إقرار الذمة املالية في الــوزارة »يشمل القياديني 
كافة، بمن في ذلك مديرو الشؤون التعليمية في املناطق«.

وكان الوزير الفارس أصدر قرارات بتمديد ندب بعض 
املــوظــفــني املــتــرقــني إلـــى الــوظــائــف اإلشــرافــيــة التعليمية 
للعمل بوظيفة مدير إدارة الشؤون التعليمية في املناطق 
إلــيــهــا،  املــشــار  بــالــوظــائــف  للعمل  وتثبيتهم  التعليمية 
فيما ذّيل قراراته بملحوظة ضمنها »يجب على صاحب 
ملكافحة  العامة  للهيئة  املالية  الذمة  إقــرار  تقديم  العالقة 

الفساد خالل 60 يومًا من صدور القرار«.
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