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ق��ال وزي��ر املجتمعات البريطانية 
جيمس بروكنشاير أم��س  الثالثاء إن 
االستعداد لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن 
اخلروج من االحتاد األوروبي هو املسار 
الصحيح الذي يتعني على احلكومة أن 
تسلكه على الرغم من حقيقة أنها ال تريد 

حدوث ذلك.
وأض�����اف ل���رادي���و ه��ي��ئ��ة اإلذاع����ة 
والتلفزيون البريطانية )بي.بي.سي( 
”أعتقد أن من ال��ص��واب واملناسب أن 
نواصل عملنا بشأن االستعداد لعدم 
ال��ت��وص��ل الت��ف��اق وإن ك���ان ذل���ك على 

مضض“.
وقالت رئيسة ال���وزراء البريطانية 
تيريزا م��اي إنها ستعود إل��ى البرملان 
للتصويت على خطتها للخروج من 
االحت���اد األوروب���ي ف��ي منتصف يناير 
املقبل متعهدة باحلصول على تطمينات 

من االحتاد حلل األزمة احلالية.
وب��ع��د ت��ه��دي��د م���ن ح����زب ال��ع��م��ال 
البريطاني املعارض الرئيسي بالدعوة 
إلى تصويت رم��زي بسحب الثقة منها 
إذا لم حتدد موعدا، قالت ماي إن البرملان 
سيناقش االت��ف��اق ف��ي يناير املقبل ثم 
يصوت عليه في األسبوع الذي يبدأ في 

14 من الشهر ذاته.
وق��ال��ت م���اي أم���ام ال��ب��رمل��ان بينما 
تصاحبها صيحات االحتجاج ”أعلم أن 
هذا االتفاق ال يعتبره اجلميع مثاليا. إنه 
حل وس��ط. لكن إذا جعلنا املثالي عدوا 
للجيد فإننا بذلك نخاطر باخلروج من 

االحتاد األوروبي دون اتفاق“.
وأضافت أن االحتاد األوروبي عرض 
تقدمي ”املزيد من اإليضاحات“ بشأن 
أكثر جوانب هذا االتفاق إث��ارة للخالف 
وأن حكومتها ال تزال تسعى للحصول 
على ”مزيد من التطمينات السياسية 

والقانونية“.

وف��ي ظ��ل ضعف م��ا يقدمه االحت��اد 
األوروبي حتى اآلن من تنازالت ترضي 
أعضاء البرملان البريطاني، ي��زداد عدد 
الساسة الداعني إلج��راء استفتاء ثان. 
ويقول وزراء في حكومة ماي إنه ميكن 
جتنب االستفتاء إذا اختبرت احلكومة 
سيناريوهات اخل��روج عبر إج��راءات 

تصويتية في البرملان.
انقسامات

كما يزداد عمق االنقسام في البرملان 
مع حديث بعض األعضاء عن خيارات 
مختلفة ملستقبل العالقات بني بريطانيا 
واالحت�����اد األوروب������ي وف��ي��م��ا يتعلق 
باخلروج دون التوصل إلى االتفاق أو 

االستمرار فيه.
واستبعدت م��اي ووزراؤه����ا م��رارا 
إمكانية إج��راء استفتاء ثان قائلني إنه 
رمبا يعمق االنقسامات ويضلل الناخبني 
الذين صوتوا في ع��ام 2016 لصالح 
انسحاب بالدهم من االحت��اد األوروب��ي 

بنسبة 52 في املئة.
ويزيد ذل��ك من مخاطر اخل��روج في 
29 مارس آذار دون اتفاق وهو سيناريو 
تخشى بعض الشركات من أنه سيكون 
كارثيا بالنسبة لبريطانيا خامس أكبر 

اقتصاد في العالم.
واستغلت ماي بيانها أم��ام البرملان 
لرفض فكرة إجراء استفتاء ثان وتأكيد 
أن خطتها ال��رام��ي��ة إل��ى احل��ف��اظ على 
عالقات اقتصادية وثيقة مع االحت��اد 
األوروبي بعد االنسحاب منه هي اخلطة 

الوحيدة املتاحة.

وق��ال��ت م��اي ”دعونا ال نخسر ثقة 
الناس بإجراء استفتاء آخر“.

وأض���اف���ت ”إجراء ت��ص��وي��ت آخ��ر 
سيجلب أض�����رارا ي��ت��ع��ذر إص��الح��ه��ا 
فيما يتعلق بسالمة سياساتنا ألنه 
سيوجه )رس��ال��ة( إل��ى امل��الي��ني الذين 
آمنوا بالدميقراطية بأن دميقراطيتنا لم 

حتقق“ تطلعاتهم.
ودع��ا جيرميي كوربني زعيم حزب 
العمال البريطاني، وهو حزب املعارضة 
الرئيسي، يوم االثنني إلى إجراء اقتراع 
ب��س��ح��ب ال��ث��ق��ة م��ن رئ��ي��س��ة ال����وزراء 
البريطانية تيريزا م��اي بسبب عدم 
سماحها للبرملان بالتصويت على الفور 
على االتفاق ال��ذي توصلت إليه بشأن 

خروج البالد من االحتاد األوروبي.
وه��ذا اإلج���راء رم��زي إل��ى حد بعيد. 
وق��ال كوربني في مجلس العموم ”هذا 

غير مقبول باملرة“.
وأض�����اف ”لذا س��ي��دي ال��رئ��ي��س، 
وألنني ال أملك سبيال آخر لضمان إجراء 
التصويت ه��ذا األس��ب��وع، فإنني أتقدم 
بطلب ينص على ال��ت��ال��ي: مب��ا أن هذا 
املجلس ال يثق ف��ي رئيسة ال����وزراء، 
بسبب ع��دم سماحها ملجلس العموم 
بإجراء تصويت جاد على الفور بشأن 
اتفاق االنسحاب... فإنني سأتقدم بهذا 

الطلب على الفور“.
وف���ي وق���ت س��اب��ق ق��ال��ت م���اي إنها 
ستتيح االتفاق للتصويت في األسبوع 
الذي يبدأ في 14 من يناير كانون الثاني 

بدء العد التنزالي ل� بريكستاملقبل.

بروكنشاير: االستعداد لعدم التوصل التفاق سيكون صائبًا

ماي ستعود إلى البرملان للتصويت على خطة اخلروج من االحتاد األوروبي

كومي: ترامب يقوض حكم 
القانون »باألكاذيب«

اتهم مدير مكتب التحقيقات االحتادي )إف.بي.آي( السابق جيمس 
كومي الرئيس األمريكي دونالد ترامب بتقويض حكم القانون بالكذب 
بشأن املكتب، وحث املشرعني اجلمهوريني على أن ”ينهضوا ويقولوا 

احلقيقة“ عن سلوك ترامب.
أدلى كومي بهذه التصريحات بعد مثوله للمرة الثانية هذا الشهر 
أمام جلنتني مبجلس النواب. وكان ترامب أقال كومي في مايو أيار 
2007 بينما ك��ان يقود حتقيقا في تدخل روسيا في االنتخابات 

األمريكية لعام 2016 واحتمال تواطؤ حملة ترامب مع موسكو.
وق��ال كومي إن املشرعني سألوه مجددا عن البريد اإللكتروني 
اخلاص بوزيرة اخلارجية السابقة هيالري كلينتون وملف يقول 
اجلمهوريون إنه جرى استخدامه لتبرير إصدار أمر قضائي ملراقبة 

أحد معاوني ترامب في حملته الرئاسية سرا.
وأض��اف كومي للصحفيني بعدما استجوبته اللجنة القضائية 
وجلنة اإلش��راف مبجلس النواب على مدار أكثر من خمس ساعات 
خلف األب��واب املغلقة ”رئيس الواليات املتحدة يكذب بشأن مكتب 
التحقيقات االحت��ادي ويهاجمه ويهاجم حكم القانون في هذا البلد. 

كيف يكون ذلك منطقيا على اإلطالق؟“
وتساءل كومي قائال ”اجلمهوريون اعتادوا على فهم أن أفعال 
الرئيس مهمة وكلماته مهمة وحكم القانون مهم واحلقيقة مهمة. فأين 

هؤالء اجلمهوريون اليوم“.
ووص��ف ترامب، وه��و جمهوري، التحقيق ال��ذي يجريه احملقق 
اخل��اص روب��رت مولر بشأن روسيا بأنه ”حملة اضطهاد“ ونعت 
محاميه اخلاص السابق مايكل كوهني على تويتر”باجلرذ“ لتعاونه 
مع ممثلي االدع���اء. واتهم ترامب أيضا ضباط مكتب التحقيقات 
االحت��ادي باقتحام مكتب كوهني بينما كانوا يتصرفون في حقيقة 

األمر مبوجب أمر تفتيش.

الكرملني يرفض تقريرين 
أمريكيني يزعمان تدخل روسيا 

في انتخابات الرئاسة
رفض الكرملني أمس  الثالثاء تقريرين أمريكيني جديدين يزعمان 
تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة األمريكية عام 2016 قائال إنهما 

يفتقران للتفاصيل ولم يوضحا كيف تدخلت احلكومة الروسية.
وذك��ر تقريرا اخلبراء اللذان نشرهما أعضاء مبجلس الشيوخ 
األمريكي من احلزبني اجلمهوري والدميقراطي أن تدخل موسكو في 
االنتخابات عبر وسائل التواصل االجتماعي كان أكبر مما كان ُيعتقد 
من قبل وتتضمن محاوالت لتقسيم األمريكيني على أساس العرق 

والفكر.

اعتقال صومالي في إيطاليا بعد 
تعليقات عن شن هجوم على الفاتيكان

قالت الشرطة اإليطالية إنها اعتقلت صوماليا عمره 20 عاما 
لالشتباه في أنه عضو في تنظيم الدولة اإلسالمية وه��دد بتفجير 

كنائس في إيطاليا، من بينها كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان.
وقالت الشرطة للصحفيني في مدينة ب��اري بجنوب إيطاليا إن 
الرجل، ويدعى عمر محسن إبراهيم، احتجز يوم اخلميس املاضي 
وإن قاضيا وجه له يوم االثنني تهمتي التحريض على اإلرهاب ودعم 

اإلرهاب.
وأضافت الشرطة أن إبراهيم اعتقل بعد عملية مراقبة استمرت 

شهرا وكان على وشك مغادرة باري حيث كان يعمل في شركة نظافة.
وقالت الشرطة إن التحريات اشتملت على تسجيالت صوتية سمع 
إبراهيم خاللها وهو يقول ألحد األشخاص ”دعنا نضع قنابل في كل 

الكنائس في إيطاليا...أين أكبر كنيسة؟ إنها في روما“.
وأضافت الشرطة أن إبراهيم ُسمع في محادثة أخرى يشيد مبن 
”قتلوا في سبيل الله“ وبإطالق الرصاص في األسبوع املاضي في 

سوق لعيد امليالد في ستراسبورج حني قتل مسلح خمسة أشخاص.
وأضافت أن الرجل استخدم اسما مستعارا هو أنس خليل وعرف 
نفسه باسم ”يوسف“ على وسائل التواصل االجتماعي وأنه قدم 
إلى إيطاليا في عام 2016. ويشتبه في أنه كان مقاتال في الدولة 

اإلسالمية.

اليابان تشتري املزيد من مقاتالت الشبح 
ومحطات الرادار ملواجهة الصني وروسيا

ذك��رت وثيقتان حكوميتان جديدتان في 
ش��ؤون الدفاع أن اليابان ستسرع من وتيرة 
اإلنفاق على ش��راء ط��رز متطورة من طائرات 
الشبح املقاتلة وال��ص��واري��خ الطويلة امل��دى 
وغيرها من العتاد العسكري في األعوام اخلمس 
املقبلة لدعم ال��ق��وات األمريكية التي تواجه 

اجليش الصيني في غرب احمليط الهادي.
وه���ذه اخل��ط��ط م��ؤش��ر واض���ح على طموح 
اليابان في أن تصبح ق��وة إقليمية في ظل ما 
يفرضه تعزيز الصني لقدراتها العسكرية 
ون��ه��وض روس��ي��ا م��ن ض��غ��وط على حليفتها 

الواليات املتحدة.
وجاء في برنامج دفاعي مدته عشرة أعوام 
اعتمدته حكومة رئيس ال���وزراء شينزو آبي 

أمس  الثالثاء أن ”الواليات املتحدة تظل أقوى 
دول��ة في العالم لكن هناك يظهر على السطح 
منافسون إقليميون ون��درك أهمية املنافسة 
االستراتيجية مع كل من الصني وروسيا ألنهما 

تتحديان النظام اإلقليمي“.
وذك��رت الوثيقة أن ال��والي��ات املتحدة ومن 
بعدها الصني وكوريا الشمالية وروسيا هي 
أكثر البلدان تأثيرا في أحدث تخطيط عسكري 

لليابان.
وتنشر الصني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 
املزيد من السفن والطائرات للقيام بدوريات 
في املياه بالقرب من اليابان في حني لم تف 
كوريا الشمالية بتعهدها بتفكيك برنامجيها 

الصاروخي والنووي.

وق��ال��ت روس��ي��ا إنها شيدت ثكنات جديدة 
للقوات على جزيرة في شمال البالد استولت 

عليها اليابان في نهاية احلرب العاملية الثانية.
ذك��رت خطة مشتريات عسكرية منفصلة 
مدتها خمسة أع��وام أقرتها احلكومة اليابانية 
أن طوكيو تعتزم شراء 45 من طائرات إف35- 
الشبح املقاتلة من شركة لوكهيد مارتن بنحو 
أربعة مليارات دوالر إضافة إلى طلبية قائمة 

بالفعل لشراء 42 مقاتلة.
وت��ش��م��ل اخل��ط��ة اجل��دي��دة 18 ط��ائ��رة من 
طراز إف35- بي تعمل بنظام اإلقالع القصير 
والهبوط العمودي )ستوفل( بهدف نشرها على 
اجلزر اليابانية الواقعة عند طرف بحر الصني 

الشرقي.

9 إرهابيني من تنظيم داعش مقتل 

مبعوث أممي: فرص السالم في أفغانستان باتت أقرب
ذكر مبعوث السالم التابع لألمم 
املتحدة إلى أفغانستان، تاداميشي 
ياماموتو، إن إمكانية التوصل 
إل��ى نهاية قائمة على التفاوض 
للصراع الذي تشهده أفغانستان 
منذ قرابة عقدين، باتت أقرب من 

أي وقت مضى.
وق��ال ملجلس األم��ن الدولي إن 
ا”لسالم القائم على التفاوض لم 
يكن يوماً أكثر واقعية مما هو عليه 
اآلن”، وأضاف “اخلطوة الرئيسية 
التالية ستكون أن يجتمع ممثلو 
احلكومة وطالبان”، داعياً الدول 
اإلقليمية إل��ى املساهمة في دعم 

محادثات السالم.
وك�������ان رئ����ي����س ال���������وزراء 
الباكستاني ع��م��ران خ���ان أك��د، 
اجلمعة امل��اض��ي، أن إس��الم أب��اد 
تعمل على تسهيل احملادثات بني 
الواليات املتحدة وحركة طالبان 
األفغانية، وكثف مسلحو طالبان 
في األشهر األخيرة هجماتهم على 
ق��وات األم��ن األفغانية ومنشآت 
احل��ك��وم��ة، وأس���ف���رت هجمات 
طالبان ع��ن مقتل ال��ع��ش��رات في 
أنحاء مختلفة من البالد األسبوع 

املاضي.

وق��ت��ل��ت ال���ق���وات األم��ري��ك��ي��ة 
واألفغانية، ما ال يقل عن تسعة 
9 م��س��ل��ح��ني ت��اب��ع��ني لتنظيم 
داع���ش اإلره��اب��ي ف��ي خ��راس��ان، 
داع����ش خ���راس���ان، ف��ي عمليات 
منفصلة ج��رت في إقليمي كونار 

وناجنارهار بشرق البالد.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة أن��ب��اء “خاما 
برس” اإلخبارية األفغانية عن 

فيلق سالب 201 التابع للجيش 
األفغاني في شرق البالد قوله في 
بيان له، إن ما ال يقل عن أربعة من 
مسلحي تنظيم داع��ش، قد قتلوا 
في غارة نفذتها القوات األمريكية 
ب��ط��ائ��رة ب���دون ط��ي��ار ف��ي منطقة 

هاسكا مينا بإقليم ناجنارهار.
وأض�����اف ال��ب��ي��ان أن ق���وات 
االس��ت��خ��ب��ارات األف��غ��ان��ي��ة نفذت 

عمليات أخ���رى م��ع ق���وات الدعم 
اجلوي األمريكية في منطقة بيتش 
دارا بإقليم ك��ون��ار، م��ا أسفر عن 
مقتل 5 ع��ل��ى األق���ل م��ن عناصر 

تنظيم، داعش خراسان.
كما أص��ي��ب مسلح آخ��ر تابع 
لتنظيم داع���ش خ��راس��ان، أثناء 
العمليات نفسها، بحسب ما جاء 

في بيان اجليش.

تفجير إرهابي في كابول

البيت األبيض: لن 
نقوم بتسليم كولن

قال مسؤول بالبيت األبيض إن الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب لم يلتزم خالل اجتماع 
مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء 
قمة مجموعة العشرين قبل أسبوعني بتسليم 
رجل الدين املقيم في الواليات املتحدة فتح 

الله كولن.
وق��ال امل��س��ؤول الكبير ”أثناء اللقاء مع 
ال��رئ��ي��س أردوغ�����ان خ���الل ق��م��ة مجموعة 
العشرين، لم يلتزم الرئيس بتسليم فتح الله 

كولن“.

أكدت انها لن ترسل جنودا إضافيني حملاربة اإلسالميني

فرنسا تتعهد مبساعدة بوركينا فاسو 
اتفقت فرنسا على إطار عمل عسكري جديد 
م��ع بوركينا فاسو سيشهد تسريع وتيرة 
مشاركة ق��وات فرنسية في قتال املتشددين 
اإلسالميني في منطقة حدودية بشمال البالد 

تسجل ارتفاعا في معدالت العنف.
وتعاني املنطقة الصحراوية القاحلة من 
نشاط جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي 
ال��ق��اع��دة وال��دول��ة اإلس��الم��ي��ة وه��و م��ا يبرز 
الصعوبات التي تواجه الشركاء الدوليني 

الستعادة االستقرار.
وسجلت املنطقة الشمالية ف��ي بوركينا 

فاسو أكبر معدل للعنف لتزداد معاناة البلد 
الهش الواقع في غرب أفريقيا الساعي لتوطيد 
االستقرار منذ اإلطاحة بالرئيس السابق بليز 
كومباوري من احلكم عام 2014 في انتفاضة 
شعبية. وق��ال الرئيس الفرنسي إميانويل 
م��اك��رون ف��ي م��ؤمت��ر صحفي م��ع الرئيس 
البوركيني روتش مارك كابوري في باريس 
”لن نزيد عدد اجلنود من اجلانب الفرنسي“ 
لكنه أوضح أن باريس مستعدة إلرسال املزيد 
من املدربني واملستشارين العسكريني ومعدات 

إضافية أيضا.

زع����ي����م ح������زب ال���ع���م���ال ال���ب���ري���ط���ان���ي ي��دع��و 
إل�������ى ال����ت����ص����وي����ت ب���س���ح���ب ال����ث����ق����ة م�����ن م����اي
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الرئيس الصيني: ال أحد ميكنه 
أن ميلي علينا ما نفعله

   
أعلن الرئيس الصيني، شي جينبينغ،أمس، أّن ال أحد ميكنه أن 
“مُيلي” على بكني ما تفعله وما ال تفعله، وذلك في كلمة ألقاها خالل 

حفل ضخم مبناسبة الذكرى ال�40 لالنفتاح االقتصادي في البالد.
وقال شي في كلمته في قاعة الشعب الكبرى في بكني “ال ميكن ألحد 
أن مُيلي على الشعب الصيني ما يجب أن يفعله أو ال يفعله”، وذلك 
في الوقت الذي تخوض فيه بكني منذ أشهر عدة مواجهة مع واشنطن 

بسبب نزاع جتاري حاّد بينهما.
وإذ تعّهد مواصلة مسيرة اإلصالحات االقتصادية التي بدأها 
الزعيم ال��راح��ل، دن��غ شياوبنغ، في ديسمبر1978 ش��ّدد الرئيس 

الصيني على أّنه لن يكون هناك تغيير في نظام احلزب الواحد.
وأّك��د شي أّن “الراية العظيمة لالشتراكية كانت ترفرف على 
الدوام فوق الصني”، مشيراً إلى أّن “قيادة احلزب الشيوعي الصيني 
هي السمة األساسية لالشتراكية ذات اخلصائص الصينية وامليزة 

الكبرى للنظام االشتراكي ذات اخلصائص الصينية”.
وفي الوقت الذي تواجه فيه الصني نزاعاً حاّداً مع الواليات املتحدة 
حول ملفات التجارة والدبلوماسية قال الرئيس الصيني: “ال أحد في 
وضع يسمح له بأن ميلي على الشعب الصيني ما ينبغي أو ال ينبغي 

القيام به”.

»جنرال دايناميكس« حتذر 
كندا من حتملها التزامات 

ضخمة إذا ألغت اتفاقًا سعوديًا
حذرت الوحدة الكندية لشركة جنرال دايناميكس أوتاوا من أن 
احلكومة االحتادية ستتحمل ”التزامات مبليارات الدوالرات“ إذا 

ألغت من جانب واحد اتفاقا لبيع عربات مدرعة للسعودية.
جاء ذلك في بيان أصدرته الشركة بعد قليل من قول رئيس 
الوزراء الكندي جاسنت ترودو للمرة األولى إن حكومته الليبرالية 

تبحث عن سبيل للخروج من االتفاق.
وتكشف التعليقات عن تشديد ملحوظ في لهجة ترودو الذي 
سبق وقال إنه ستكون هناك عقوبات ضخمة إذا أُلغيت الصفقة 

التي تصل قيمتها إلى 13 مليار دوالر.
ويصر معارضون سياسيون على ض��رورة إنهاء الصفقة 
مستشهدين بقتل خاشقجي وانخراط السعودية في حرب اليمن. 
وك��ان��ت احلكومة احملافظة السابقة ه��ي التي تفاوضت على 

الصفقة.
وقالت الشركة ”إذا فسخت كندا العقد من طرف واحد فإنها 
ستتحمل ال��ت��زام��ات مب��ل��ي��ارات ال����دوالرات )ل��وح��دة( جنرال 

داينامكس الند سيستمز-كندا“.

الفلبني: دوتيرتي يعرض احلوار 
على جماعة »أبو سياف«

   دع��ا رئيس الفلبني رودري��غ��و دوتيرتي جماعة “أبو سياف” 
التابعة لتنظيم داعش اإلرهابي إلى إنهاء العنف في جنوب البالد، 
وأعرب عن استعداده فتح حوار من أجل إحالل السالم، حسبما أفادت 

اليوم الثالثاء وسائل إعالم محلية.
وق��ال في فعالية مع القوات املسلحة في سولو، منطقة تقطنها 
غالبية مسلمة في جنوب الفلبني وتعتبر أحد معاقل “أبو سياف” 
“إذا توقفوا عن ممارسة العنف، أنا مستعد للذهاب إلى هناك، إلى 
منطقتهم من أجل احلديث معهم”، مشيراً إلى أن هذه اجلماعات تعتبر 
املسؤولة عن جرائم قتل اجلنود في إقليم مينداناو، وهي دماء ينبغي 
أن تتوقف. وتابع: “ال ميكن أن أسمح جلنودي  أن ميوتوا ويعانون 

جراء التعرض ألكمنة، وهو ما يحدث منذ سنوات عديدة”.
يذكر أن دوتيرتي قد وق��ع في أغسطس املاضي قانوناً يوسع 
صالحيات احلكم الذاتي في مينداناو، معرباً عن رغبته في أن ينهي 
هذا القانون نزاعاً انفصالياً حال دون تقدم تلك املنطقة على مدار 

عقود.
ويحمل القانون اسم “باجنسمورو”، وهو االسم الذي سيطلق 
على اإلقليم املذكور، ويعد ثمرة التفاق سالم مت توقيعه في عام 2014 
مع جبهة مورو للتحرير اإلسالمي، أكبر جماعة متمردة إسالمية في 
البالد، ومبوجبه ستحكم هذه اجلماعة اإلقليم مقابل إيقاف النزاع 

املسلح والتخلي عن االنفصال عن الفلبني.


