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خطا زعيم حزب العمال البريطاني 
املعارض جيرميي كوربني خطوة أخرى 
لتمهيد الطريق إلجراء استفتاء آخر على 
عضوية االحت��اد األوروب���ي مبحاولة 
استخدام البرملان الن��ت��زاع السيطرة 
على اخلروج من االحتاد األوروب��ي من 

رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وم��ع ب��دء العد التنازلي النسحاب 
بريطانيا من االحتاد األوروب��ي في 29 
م��ارس ، ت��واج��ه اململكة املتحدة أكبر 
أزم��ة سياسية في نصف ق��رن في ظل 
م��ا تعانيه م��ن مصاعب بشأن كيفية 
اخل��روج من التكتل ال��ذي انضمت إليه 
عام 1973 أو حتى ما إذا كانت ستخرج 

منه باألساس.
وبعد رفض النواب األسبوع املاضي 
االت��ف��اق ال���ذي توصلت إل��ي��ه م��اي مع 
زع��م��اء االحت���اد األوروب���ي بخصوص 
االنسحاب ب��واق��ع 432 صوتا مقابل 
202، وه��و أك��ب��ر ه��زمي��ة ف��ي تاريخ 
بريطانيا احلديث، يحاول بعض النواب 
انتزاع السيطرة على عملية االنسحاب 
م��ن ح��ك��وم��ة األق��ل��ي��ة الضعيفة التي 

ترأسها ماي.
وتقدم العمال بتعديل يسعى إلجبار 
احل��ك��وم��ة على منح ال��ب��رمل��ان الوقت 
ل��ل��دراس��ة والتصويت على خ��ي��ارات 
ملنع اخل���روج م��ن االحت���اد األوروب���ي 

”دون اتفاق“، وهو مسار رفضت ماي 
استبعاده مرارا.

وذك���ر العمال أن��ه يجب أن تشمل 
اخل��ي��ارات وج��ود احت��اد جمركي دائم 
مع االحتاد األوروبي و“تصويت علني 
على اتفاق“، وكال املقترحني استبعدته 

ماي.
وقال كوربني ”حان الوقت ألن حتتل 
خطة العمال البديلة مركز الصدارة 
بينما نبقي كل اخليارات على الطاولة 

مبا في ذلك خيار تصويت عام“.
وأض��اف ”تعديلنا سيسمح للنواب 
بالتصويت على خيارات إلنهاء اجلمود 
ال��ذي يعتري االن��س��ح��اب م��ن االحت��اد 
األوروب��ي ومنع فوضى اخل��روج دون 

اتفاق“.
بيد أن املتحدثة املعنية بشؤون 
األعمال في حزب العمال ريبيكا لوجن 
بيلي قالت إن التعديل ال يعني أن احلزب 
يؤيد إج��راء استفتاء ثان وإمنا يعكس 

سياسته احلالية.
وأض���اف���ت ل���رادي���و ه��ي��ئ��ة اإلذاع����ة 
البريطانية )بي.بي.سي( ”إذا جرى 
إق���رار التعديل وط���رح ه��ذه القضايا 
املعينة للتصويت فسيتخذ احلزب قرارا 

في ذلك التوقيت“.
وبينما يحاول البرملان البريطاني، 
ال��ذي يعود تاريخ تأسيسه إل��ى ألف 

عام، جتنب ما يعتقد معظم النواب بأنه 
سيكون انسحابا مضطربا من االحتاد 
األوروب��ي بدون اتفاق ينال موافقتهم، 
فال توجد مع ذلك أغلبية واضحة خليار 
ب��دي��ل. وسيناقش ال��ن��واب اخلطوات 
التالية وسيصوتون عليها ف��ي 29 
يناير. واقترحت ماي تعديل اتفاقها في 
محاولة إلقناع ن��واب حزب احملافظني 
املتمردين واحلزب األيرلندي الشمالي 
الذي يدعم حكومتها، لكن حزب العمال 
قال إن ماي تعيش حالة إنكار للرفض 

الشديد خلططها.
وق��ال��ت إن استفتاء آخ��ر سيقوي 
شوكة الذين يسعون لتفكيك اململكة 
املتحدة وقد يدمر التماسك االجتماعي 

بتقويض الثقة في الدميقراطية.
وم��ن��ذ تصويت بريطانيا لصالح 
االنسحاب االحت��اد األوروب��ي بأغلبية 
52 م��ق��اب��ل 48 ف��ي امل��ئ��ة ف��ي يونيو 
2016، لم يفلح الساسة البريطانيون 
في االتفاق على كيفية االنسحاب من 

االحتاد أو حتى على االنسحاب نفسه.
وقال متحدث باسم احلكومة األملانية 
إن أملانيا ما زالت تؤيد خروجا منظما 
لبريطانيا من االحتاد األوروبي وتتوقع 
من احلكومة البريطانية أن توافق قريبا 
على مقترحات تدعمها األغلبية في 

البرملان البريطانيالبرملان.

أملانيا تدعو لندن إلى املوافقة على مقترحات أغلبية البرملان

زعيم حزب العمال البريطاني ميهد الستفتاء ثان حول »بريكست«

الهند تعلن مقتل ثالثة مسلحني 
خالل اشتباك بوالية جامو وكشمير

اعلنت الشرطة الهندية أمس  الثالثاء مقتل ثالثة مسلحني وجرح جندي 
وأربعة صحفيني خالل تبادل إلطالق النيران في والية )جامو وكشمير( 

املتنازع عليها مع باكستان.
ونقلت وكالة )ان��دو اسيان نيوز( الهندية لألنباء عن مصادر في 
الشرطة احمللية القول ان بني القتلى شقيق ضابط بالشرطة من سكان 

قرية )دراغود( في محافظة )شوبيان( بالوالية.
وأضافت املصادر أنه مت ضبط ومصادرة أسلحة وذخيرة من املسلحني 
القتلى فيما جرى نقل اجلندي الذي أصيب في االشتباك إلى مستشفى 

لتلقي العالج..
وأشارت املصادر إلى أربعة صحفيني أصيبوا بنيران قوات األمن بينما 
كانوا يغطون املواجهة مع املسلحني “على ما يبدو”.وتتهم نيودلهي اسالم 
اباد بدعم ومتويل ومساعدة اجلماعات املسلحة في كشمير في حني تنفي 

اسالم اباد هذه االتهامات وتؤكد ان الكشميريني يدافعون عن حريتهم.

موسكو تهدد أوروبا بالرد على 
عقوبات ضد االستخبارات

هددت روسيا االحتاد األوروبي ب� “الرد” بعد العقوبات اجلديدة التي 
فرضتها بروكسل على مسؤولني في االستخبارات العسكرية الروسية، 
املتهمني باملسؤولية عن تسميم العميل املزدوج السابق سيرغي سكريبال 

في مارس 2018 في سالزبري البريطانية.
وقالت وزارة اخلارجية الروسية في بيان: “نحتفظ بحق الرد على هذا 

العمل العدائي”.
وفرض االحتاد األوروب��ي، عقوبات تتعلق باألسلحة الكيميائية على 
مسؤولني روس، هم: رئيس جهاز االستخبارات العسكرية الروسي، 
ونائبه وعنصرين آخرين ملسؤوليتهم املفترضة بتسميم سكريبال. 
وتضمنت العقوبات جتميداً ألصول املسؤولني الروس وفرض حظر سفر 

عليهم.
ووفق تفاصيل نشرت في صحيفة االحتاد األوروبي الرسمية، فالروس 
هم رئيس جهاز االستخبارات، إيغور كوستيوف، والعنصران هما 

ألكسندر مشيكني وأناتولي شبيغا.
وفي بيانها، شّككت اخلارجية الروسية من جديد باالتهامات املوجهة 
إلى موسكو في إطار قضية سكريبال، واستنكرت “حملة استخباراتية” 
م��ن احلكومة البريطانية “تتزامن م��ع أزم���ة ج��دي��دة ف��ي مفاوضات 

بريكست”.

27 راكبًا في تفحم  مصرع 
حافلة بباكستان

    
لقى 27 شخصاً بينهم 9 أطفال مصرعهم وأصيب 13 آخ��رون، بعد 
اشتعال حافلة ركاب بعد اصطدمت بشاحنة في جنوب باكستان، حسبما 

ذكر مصدر رسمي ل�”إفي”.
ووق��ع احل��ادث إث��ر انفجار إط��ار احلافلة ما أدى إل��ى فقدان السائق 
السيطرة على  املقود، واالصطدام بالشاحنة، حسبما ذكر املتحدث باسم 

الشرطة احمللية محمد رمضان.
وانكسر خزان وقود احلافلة بعد االصطدام ما أدى لنشوب حريق أدى 
إلى تفحم عدد من الركاب الذين لم يتمكنوا من اخلروج بسرعة ألن باب 

احلافلة املقلوبة كان موصداً باألرض.
وقال رمضان إن 27 شخصاً لقوا مصرعهم، بينهم 9 أطفال، في حني 

أصيب 13 شخصاً بجروح.

الكشف عن مقر كتيبة صواريخ 
كورية شمالية

أفاد تقرير نشره مركز الدراسات االستراتيجية والدولية، أن واحدة 
من 20 قاعدة للصواريخ الباليستية، لم يعلن عنها من قبل في كوريا 

الشمالية، تستخدم كمقر لكتيبة صواريخ استراتيجية.
وذكر التقرير أن “قاعدة سينو-ري للصواريخ وصواريخ نودوجن 
املنشورة في هذا املوقع تتوافق مع االستراتيجية العسكرية النووية 
املفترضة لكوريا الشمالية، إذ إنها توفر على مستوى العمليات قدرة على 

شن ضربة أولى نووية أو تقليدية”.
يأتي الكشف عن هذا املقر بعد ثالثة أيام من إعالن الرئيس األميركي 
دونالد ترمب “تطلعه” لعقد قمة أخرى مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ 
أون في أواخر فبراير املقبل ملناقشة مسألة نزع األسلحة النووية في شبه 
اجلزيرة الكورية. وذكر التقرير أن مجمع سينو-ري، الواقع على بعد 
212 كيلومترا شمالي املنطقة منزوعة السالح، هو قاعدة على مساحة 18 
كيلومترا مربعا وتلعب دورا رئيسيا في تطوير صواريخ باليستية قادرة 
على الوصول إلى كوريا اجلنوبية واليابان بل ومنطقة جوام األميركية في 

غرب احمليط الهادي.

روحاني: ال إعالم حرًا في إيران وسياسة احلجب ال تنفع

اليابان: خطوات هادئة وثابتة
نحو استعادة »اجليش اإلمبريالي«

إحدى تدريبات اجليش الياباني
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عاما بعد آخ��ر، يرتفع تصنيف اجليش 
الياباني عامليا، متفوقا على جيوش دول 
تثير صخبا أكبر على الساحة الدولية، 
س��واء من حيث عقد صفقات التسليح أو 

الدخول في نزاعات مسلحة.
ومبعدل إنفاق سنوي ثابت ال يتجاوز 
1 % من الناجت اإلجمالي اخل��ام، متكنت 
طوكيو م��ن ترسيخ وج��وده��ا ف��ي قائمة 
القوى العسكرية العشر األول��ى، بحسب 

تصنيف موقع “غلوبل فاير باور”.
وبني عامي 2013 و2014، حققت البالد 

قفزة كبيرة من املرتبة السابعة عشرة إلى 
العاشرة على سلم الترتيب، ومنها إلى 
املرتبة الثامنة في 2018، رغم أن دستورها 
يقيد عمليات التسليح والتطوير الكبيرة 

واملشاركة في النزاعات.
وفي الواقع فإن نسبة 1 % من الناجت 
اإلجمالي اخلام، تعبر عن رقم كبير بالنسبة 
إلى بلد هو الثالث من حيث حجم االقتصاد 
في العالم، إذ جتاوز معدل إنفاقه العسكري 
في األعوام اخلمسة األخيرة 45 مليار دوالر 
سنويا، بحسب بيانات معهد ستوكهولم 

ألبحاث السالم.
وفي مايو 2017، كشف رئيس الوزراء 
شينزو آبي عن عزمه إلغاء أو تعديل املادة 
التاسعة من الدستور، التي تقيد تسليح 
ال��ب��الد أو ام��ت��الك ق���درات هجومية، وذل��ك 

بحلول عام 2020.
ويعد إلغاء امل��ادة مبثابة إع��الن انتهاء 
مرحلة الهيمنة األمريكية املطلقة على 
شؤون البالد الدفاعية، التي بدأت بهزمية 
طوكيو ف��ي احل��رب العاملية الثانية عام 

.1945

ان��ت��ق��د ال��رئ��ي��س اإلي����ران����ى، حسن 
روحاني، هيمنة جناح املتشددين على 

هيئة اإلذاعة والتلفزيون.
وق��ال ف��ي تصريحات جريئة تظهر 
ان��ق��س��ام ال��ن��ظ��ام ح��ول ج���دوى سياسة 
التعتيم اإلعالمي، إن الناس اجتهت إلى 
وسائل التواصل ألنه “ليس لدينا إعالم 
ح��ر، ل��ذا ف��إن حجب مواقع التواصل ال 

يجدي نفعا”، بحسب ما أف��ادت وكالة 
األنباء اإليرانية “إرنا”.

كما أك��د خ��الل اجتماع مع مسؤولي 
وزارة االت��ص��االت، على “عدم ج��دوى 
ف��ص��ل ال��ن��اس ع��ن التقنيات احلديثة 

وتطورات حقل االتصاالت”.
وق��ال الرئيس االيراني إّن “مواجهة 
املطالب العامة للناس ليست أمرا شرعياً 

وقانونياً” واص��ف��اً االت��ص��االت وتقنية 
امل��ع��ل��وم��ات ب��أن��ه��ا “مظهر م��ن مظاهر 
ال��ت��ح��ّول ف��ي املجتمعات ع��ل��ى صعيد 

التكنولوجيا”.
إلى ذلك، وصف روحانى التيار )املقرب 
من املرشد( ال��ذي يطالب بحظر مواقع 
التواصل بأنه ينتمي “لألفكار البالية”، 
مشددا على “ضرورة التعرف السليم 

والتثقيف ال��ع��ام للشعب لالستفادة 
الصحيحة من التقنية ونشرها كعالج 

للمشاكل الناجمة عنها”، حسب تعبيره.
ويتواصل اجل��دل بني أجنحة النظام 
اإلي��ران��ي ح��ول حظر م��واق��ع التواصل 
االجتماعي كليا، حيث انقسمت اآلراء 
بني حكومة روحاني، التي تعارض هذا 
احلظر، وبني اجلهات املتشددة املقربة من 

املرشد األعلى، علي خامنئي ، والتي تدعو 
إلى حجب كافة مواقع التواصل واملواقع 
األجنبية، واالنتقال الى شبكة إنترنت 

داخلية على الطراز الصيني.
وي��ت��ج��ه امل��ج��ل��س األع��ل��ى اإلي��ران��ي 
لإلنترنت حلجب موقع “إنستغرام” 
كليا، وهو آخر منصة تواصل اجتماعي 

ميكن الوصول إليها بحرية في البالد.

إطالق نار في مركز جتاري
بوالية إلينوي األميركية

    
أعلنت الشرطة األمريكية، مقتل شاب في ال� 19، بعد إطالق نار في مركز 
جتاري بضواحي شيكاغو في والية إلينوي بالواليات املتحدة، وفق ما 

ذكرته وسائل إعالم محلية أمريكية، أمس  الثالثاء.
وبحسب وسائل اإلعالم األمريكية، نقل الضحية إلى املستشفى في حالة 
حرجة أين ُتوفي الحقاً، وقالت الشرطة إنها لم “تقبض على مطلق النار” 

وأظهر شريط فيديو مغادرته املركز سيراً على األقدام.
وقال نائب قائد الشرطة جوزيف ميتشل، إن “أحد املارة أصيب بجروح 

في رجليه في احلادث”، ووصف إطالق النار ب� “حادث معزول”.

باريس تستدعي سفيرة روما 
احتجاجًا على »احتالل إفريقيا«

أعلن مصدر حكومي فرنسي أن وزارة اخلارجية استدعت، سفيرة 
إيطاليا لدى فرنسا إثر تصريحات لنائب رئيس احلكومة اإليطالية، 
لويجي دي مايو، اتهم فيها فرنسا ب�”إفقار إفريقيا” وتصعيد أزمة 

املهاجرين.
وأف��اد مكتب الوزيرة الفرنسية املكلفة بالشؤون األوروبية، ناتالي 
لوازو، “أن مدير مكتب الوزيرة استدعى سفيرة إيطاليا )تيريزا كاستالدو( 

إثر تصريحات غير مقبولة وغير مبررة صدرت عن مسؤولني إيطاليني “.
وأعرب دي مايو، عن األمل في أن يفرض االحتاد األوروبي “عقوبات” 
ضد الدول بدءا بفرنسا التي تقف حسب قوله وراء مأساة املهاجرين في 

البحر املتوسط من خالل “تهجيرهم” من إفريقيا.
وقال دي مايو زعيم حركة 5 جنوم )مناهضة للمؤسسات( التي حتكم 
مع الرابطة )ميني متطرف( بزعامة ماتيو سالفيني: “يرحل أفراد اليوم ألن 
بعض الدول األوروبية وفي طليعتها فرنسا لم تكف عن استعمار عشرات 

الدول اإلفريقية”.
وبحسب دي مايو، وهو أيضا وزير التنمية االقتصادية، “هناك عشرات 
الدول اإلفريقية التي تطبع فيها فرنسا عملة محلية ومتول بذلك الدين 

العام الفرنسي”.
وأضاف: “لو لم يكن لفرنسا مستعمرات إفريقية، ألن هذه هي التسمية 
الصحيحة، لكانت الدولة االقتصادية ال�15 في العالم، في حني أنها بني 

األوائل بفضل ما تفعله في إفريقيا”.

رئيس زميبابوي: سنحقق في جتاوزات 
قوات األمن خالل االحتجاجات

قال رئيس زميبابوي إمرسون مناجناجوا أمس الثالثاء إن أي جتاوزات 
ارتكبتها قوات األمن ضد احملتجني على ارتفاع أسعار الوقود ستخضع 

للتحقيق.
وكتب مناجناجوا على تويتر في أول تعليق علني له منذ عودته من 
رحلة خارجية ”العنف أو التجاوزات من جانب قوات األمن أمر غير مقبول 

وخيانة لزميبابوي اجلديدة“.
وأض��اف ”ال تهاون مع الفوضى والعصيان. وسيتم التحقيق في 
التجاوزات. وإذا لزم األمر ستطير رؤوس“ ودعا إلى ”حوار وطني“ بشأن 

االحتجاجات.

ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع في 
14 شخص سفينتني قرب القرم إلى 

نقلت وكالة تاس الروسية لألنباء عن مصدر في خدمات الطوارئ 
الروسية قوله إن عدد القتلى ج��راء حريق اندلع في سفينتني مبضيق 

كيرتش قرب القرم ارتفع إلى 14.
وكانت تقارير سابقة حتدثت عن العثور على عشرة قتلى من البحارة 
بعد أن شبت النيران في السفينتني اللتني ترفعان علم تنزانيا وكانتا تقالن 

طاقمني من 31 فردا في املجمل.

أوكرانيا تطلب مساعدة إسرائيل 
إلطالق سراح جنودها املعتقلني بروسيا

التقى الرئيس األوكراني، بيترو بروشينكو،، 
نظيره اإلسرائيلي، رؤوفني ريفلني، وتناوال مًعا 
آخر التطورات في سوريا، والشرق األوسط، 
إلى جانب سبل تعزيز العالقات الثنائية بني 
بلديهما.وطلبت أوكرانيا، مساعدة إسرائيل 
إلط��الق س��راح 24 جندًيا أوك��ران��ًي��ا كانت قد 
أوقفتهم روسيا العام املاضي، وقامت باعتقالهم 

في وقت الحق.
ج���اء ذل���ك خ���الل ال���زي���ارة ال��رس��م��ي��ة التي 
يجريها الرئيس األوكراني، بيترو بروشينكو، 
إلسرائيل ، بحسب بيان ص��ادر عن الرئاسة 

األوكرانية.
وذكر البيان أن الرئيس بروشينكو، التقى 
في بداية زيارته، نظيره اإلسرائيلي، رؤوفني 
ريفلني، وتناوال مًعا آخر التطورات في سوريا، 
وال��ش��رق األوس���ط، إل��ى ج��ان��ب سبل تعزيز 

العالقات الثنائية بني بلديهما.
كما أع��رب الرئيس اإلسرائيلي عن عميق 
شكره لنظيره األوكراني على الدعم الذي تقدمه 
بالده إلسرائيل لدى احملافل الدولية، ليعرب 
األخير كذلك عن ترحيبه بدعم إسرائيل لبالد، 

وفق ذات املصدر.
وذك��ر البيان كذلك أن الرئيس بروشينكو 
طلب مساعدة إسرائيل لتسهيل عملية إطالق 
س��راح 24 جندًيا أوكرانًيا كانت قد أوقفتهم 
روسيا العام املاضي، وقامت باعتقالهم في 

وقت الحق.
ونهاية العام املاضي، احتجز خفر السواحل 
الروس، ثالث سفن حربية أوكرانية وطواقمها 
املؤلفة من 24 عسكرياً، في مضيق كيرتش، 
بني بحر آزوف والبحر األسود، بحجة انتهاكها 

املياه الروسية.

شرطة أيرلندا 
الشمالية تعلن انتهاء 

ثالثة حتذيرات 
أمنية في لندنديري

ق��ال��ت ال��ش��رط��ة ف���ي أي��رل��ن��دا 
الشمالية أم��س  الثالثاء إن ثالثة 
حت��ذي��رات أم��ن��ي��ة ف��ي لندنديري 
ق��د انتهت. وذك���رت الشرطة على 
تويتر ”نؤكد أن ك��ل التحذيرات 
الثالثة ك��ان��ت خ��دع��ا، غير أن��ن��ا ال 
ميكننا التهوين من شأن تأثير تلك 

احلوادث على مجتمعنا“.
ونفذت الشرطة تفجيرا محكوما 
لعربة خطفها ملثمون في لندنديري 
وفحصت عربتي ف��ان مهجورتني 
وذلك بعد يومني من انفجار سيارة 

ملغومة في املدينة.


