
ــعودي محمد  ــا مع زيارة ويل العهد الس تزامًن
بن سلمان إىل لندن التي وصل إليها أمس يف أول 
ــت" تقريًرا  ــرشت صحيفة "االندبندن ــارة له، ن زي
ــوزراء الربيطانية  ــة ال ــه إىل أن رئيس ــارت في أش
ترييزا ماي قد تعهدت "بتحدي السعودية" فيما 
ــجلها يف مجال حقوق االنسان ودورها  يخص س

يف الحرب املدمرة عىل اليمن.
وتوقّعت الصحيفة أن ُتقابل زيارة ابن سلمان 
ــجل السعودية يف  ــبب س بمظاهرات ضخمة بس
ــا يف الحرب عىل  ــان ودوره ــوق االنس ــال حق مج

اليمن.
ــا  ــوات يف بريطاني ــر اىل األص ــه التقري ــا نّب كم
ــالح اىل  ــاي" بوقف مبيعات الس ــي تطالب "م الت
ــرية عن تدخلها يف  ــعودية حتى تتوقف األخ الس
ــة تظهر  ــات الحكومي ــت إىل أن البيان ــن، ولف اليم
ــالح اىل  ــىل مبيعات س ــت ع ــا وافق ــأن بريطاني ب
ــه  ــون جني ــا اىل 4.6 ملي ــل قيمته ــعودية تص الس
ــب  ــرتليني، وذلك منذ عام 2015 املايض بحس اس

منظمة "الحملة ضد االتجار بالسالح".
ــتعرب عن "قلق  ــال التقرير: إن ماي س كذلك ق
بريطانيا العميق" إزاء األزمة اإلنسانية يف اليمن 
ــا أوضح املتحدث  ــلمان، فيم خالل لقائها ابن س
ــة أن املحادثات  ــة الوزراء الربيطاني ــم رئيس باس
ــن والقلق الربيطاني  ــتتناول اليم بني الجانبني س

إزاء األزمة اإلنسانية يف هذا البلد.

ــاي عىل  ــتؤكد م ــت"، س ــب "االندبندن وبحس
رضورة فتح ميناءي الحديدة والصليف إلدخال 
ــىل أن بريطانيا تأخذ  ــّدد ع ــاعدات، وستش املس
ــن انتهاكات للقانون  عىل محمل الجد ما يقال ع
ــراء تحقيق رسيع  ــن ورضورة إج ــدويل يف اليم ال

وشامل.
ــدث  ــح املتح ــة اىل أن ترصي ــري الصحيف وتش
ــر أن ماي  ــوزراء الربيطانية ذك ــة ال ــم رئاس باس
ستشدد عىل رضورة إحراز تقدم رسيع يف املسار 

السيايس الذي هو السبيل الوحيد النهاء النزاع 
واملعاناة االنسانية يف اليمن".

ــزب العمال الربيطاني  ولفت التقرير اىل أن ح
ــده بتعليق أّية  ــىل تعه ــّدد التأكيد ع ــارض ج املع
ــعودية (يف  ــالح اىل الس ــتقبلية للس مبيعات مس
ــم)، حتى إجراء  ــلم حزب العمال الحك حال تس
ــول انتهاكات  ــتقل ح ــامل ومس تحقيق اممي ش

القانون االنساني الدويل يف اليمن.
ــزب العمال جيمي  ــل التقرير عن زعيم ح ونق
ــتفيد من  ــاي ان تس ــزا م ــىل تريي ــأن ع ــن ب كورب
ــأن بالدها  ــن أجل اإلعالن ب ــلمان م زيارة ابن س
ــعودية يف ظل  ــتتوقف عن بيع السالح اىل الس س
ــل عنه بأن  ــىل اليمن، كما نق ــتمرار القصف ع اس
ــا القوية  ــة بريطاني ــاي أن توضح معارض عىل م
ــة  ــوق املدني ــان والحق ــوق االنس ــاكات حق النته

داخل السعودية نفسها.
ــميث وهو من  ــك نقل التقرير عن اندرو س كذل
ــالح" قوله إنه  منظمة "الحملة ضد االتجار بالس
ــوة اىل ويل العهد  ــه دع ــب أبًدا توجي ــا كان يج "م
ــعودي" ليزور لندن، وأن األخري يقود نظاًما  الس
ــان وقد أرشف  ــجل مرّوع يف حقوق االنس لديه س

عىل تدمري اليمن".
أن  ــة،  الصحيف ــب  بحس ــميث،  س ــاف  وأض

ــرب املروعة  ــليح ودعم الح ــا قامت بتس بريطاني
ــك  ــوم األول، وأنه "ما من ش ــذ الي ــىل اليمن من ع
بأن مبيعات السالح ستكون عىل رأس االجندة" 
ــلمان، كما اتهم سميث رئيسة  خالل زيارة ابن س
وزراء بريطانيا بوضع مصالح تجار السالح فوق 

حقوق الشعب اليمني.
ــة العفو  ــن مديرة "منظم ــل التقرير ع ــا نق كم
ــة  ــا كيت الني أن عىل رئيس ــة" يف بريطاني الدولي
ــذه الزيارة  ــتفيد من ه ــوزراء الربيطانية ان تس ال
كفرصة إلظهار "بعض الجرأة" حيال السعودية.
ــبت إليها "االندبندنت"، فقد  وبحسب ما نس
اتهمت "الني" الوزراء الربيطانيني بغض الطرف 
ــجل السعودية "الشنيع" يف مجال حقوق  عن س
ــني  الربيطاني ــوزراء  ال أن  اىل  ــرية  ــان، مش االنس
ــل  ــارس داخ ــذي يم ــع ال ــرون القم ــكاد يذك بال
ــخصيات املعارضة السلمية  ــعودية بحق ش الس
ــب واملحاكمات غري العادلة   ــات التعذي أو ممارس

واالعدامات "املروعة"، وفق تعبريها.
ــن الني قولها  ــت الصحيفة الربيطانية ع ونقل
ــوم بالعمل  ــاي ان تق ــىل ترييزا م ــه يتوجب ع إن
ــالح الربيطانية وان  ــب حيال مبيعات الس الصائ
ــعودية"،  ــالح اىل الس "تعلق جميع صادرات الس
ــل قصف  ــن اج ــتخدامها م ــة اس ــل امكاني يف ظ

ــار عىل هذا  ــديد الحص ــن أو تش ــني يف اليم املدني
البلد.

ــّيئات ابن  ــنطن ضبط س ــان: عىل واش فريدم
سلمان

ــة،  ــلمان الدولي ــن س ــة اب ــد جول ــىل صعي وع
ــة  مقال ــز"  تايم ــورك  "نيوي ــة  صحيف ــرشت  ن
ــهري توماس  ــي اليهودي الش ــي األمريك للصحف
ــس  ــرة إىل الرئي ــوان "مذك ــة بعن ــان مقال فريدم
ــارة ويل العهد  ــعودية"، وذلك قبيل زي حول الس

السعودي للواليات املتحدة.
ــلم  ــن مقاله: إن تس ــزء م ــب يف ج ــال الكات وق
ــت سوى مسألة  ــلمان مقاليد الحكم ليس ابن س
ــت، وإن عملية "التحديث" التي يقوم بها ابن  وق

سلمان يف السعودية هي يف غاية األهمية.
ــداً من كيان  ــروف بأنه مقرب ج ــب –املع الكات
ــريء، وذلك  ــلمان بالج ــن س ــف اب ــدو – وص الع
بسبب ما قام به من اصالحات اجتماعية ودينية 
ــار يف  ــق تعبري الكاتب، غري أنه أش ــة، وف اقتصادي
ــه "املتنمرة" عىل  ــا وصفه بمبادرات املقابل اىل م
ــاالت  ــة، وإىل االعتق ــة الخارجي ــد السياس صعي

التي قام بها يف الداخل.
ــه، قال الكاتب إنه يتوجب عىل الواليات  وعلي

املتحدة "ضبط" سّيئات ابن سلمان ".
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إيران تعلن زيادة إنتاجها إيران تعلن زيادة إنتاجها احتجاجات وتظاهرات رافضة تستقبل محمد بن سلمان يف لندناحتجاجات وتظاهرات رافضة تستقبل محمد بن سلمان يف لندن
من الصواريخ إىل من الصواريخ إىل ٣٣أضعافأضعاف

طهران
ــرس الثوري االيراني العميد امري عيل  ــالح الجو فضاء التابع للح أعلن قائد س

حاجي زاده، عن مضاعفة إنتاج بالده من الصواريخ ملا يعادل ثالثة أمثاله.
وأكد املسؤول العسكري اإليراني، يف كلمة له خالل مهرجان الجندي يف طهران 
ــابق  أمس،" أن املدافعني عن تطوير الصناعات الدفاعية يف البالد باتوا أكرث من الس
رغم مناهضة االعداء ومؤامرات االستكبار وان الحكومة واملجلس والجميع لديهم 

موقف موحد حيال الرتسانة الصاروخية السيما الصواريخ الباليستية."
ــات ملختلف  ــا نديل بإيضاح ــابق كن ــي زاده "أننا يف الس ــد حاج ــاف العمي وأض
ــا مختلف وقد تضاعف انتاجنا من  ــات حول خطواتنا إال أن الوضع حالي املؤسس
الصواريخ مقارنة بالسابق 3 مرات"، معتربا أنه ال ينبغي االستماع ألخبار وسائل 
ــه، وتروج  ــعب ووحدت ــخ االيرانية النها معادية للش ــأن الصواري ــالم العدو بش اع

لالشاعات".
ــي دونالد ترامب "ال يويل أي أهمية  ــرب العميد االيراني أن الرئيس األمريك واعت
ــانتهم  ــتمرار عىل تطوير ترس ــني يعملون باس ــالده، وأن األمريكي ــني ب ــى لقوان حت
ــن ويف الوقت ذاته ال  ــن مصالحهم ولك ــا من أجل الدفاع ع ــة ويزعمون بأنه النووي

ينبغي إليران امتالك الصواريخ".
ــالل اجتماع  ــي، خ ــن روحان ــي حس ــس اإليران ــا الرئي ــل، دع ــياق متص ويف س
ــران الصاروخية،  ــدم القلق من قوة طه ــاء، جميع الدول لع ــة أمس األربع للحكوم
مشريا إىل أن إيران تستفيد من قدراتها الصاروخية لتعزيز أمن واستقرار املنطقة.

ــالم  ــن والس ــيخ األم ــدف ترس ــي به ــة ه ــلحة اإليراني ــي أن األس ــد روحان وأك
ــي ألحد أن يقلق من  ــت لالعتداء عىل اآلخرين، ولذلك ال ينبغ ــتقرار، وليس واالس

صواريخ وأسلحة إيران الدفاعية.
ولفت الرئيس اإليراني اىل أن بالده لم تعتد عىل أحد منذ انتصار الثورة قبل 40 
ــبب بالدمار والحروب والفوىض يف املنطقة منذ سبعني عاما،  عاما، مضيفا "من تس
ــاتيال، ومن يسعى يوميا لقتل الشعوب، ال يمكنه الحديث  وارتكب مجازر صربا وش
ــم تحتل أرضا، بل  ــعب ول ــن الخطر اإليراني. بالدنا لم تمارس الظلم ضد أي ش ع

عىل العكس تماما استضافت الالجئني عىل أراضيها.
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