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قبل نحو شهرين فقط م��ن امل��وع��د املقرر 
خل���روج بريطانيا م��ن االحت���اد األوروب���ي 
“بريكست” نهاية م��ارس ال��ق��ادم ، م��ا زال 
ال��غ��م��وض ي��س��ود ب��ش��أن خ���روج الشريك 

األصعب في االحتاد.
وخ���الل األش��ه��ر القالئل امل��اض��ي��ة، كانت 
رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعقد األمل على أن 
يصوت البرملان لصالح االتفاق الذي أبرمته 
مع االحتاد األوروبي بشأن خروج بالدها من 

التكتل، ورأت أن ذلك يضمن خروًجا سلًسا.
ل��ك��ن ال��ب��رمل��ان ال��ب��ري��ط��ان��ي أج��ه��ض ه��ذا 
األم���ل، بعد أن ص��وت��ت أغلبية ساحقة من 
األعضاء على رفض االتفاق. واآلن وفي ظل 
هذا الغموض تبقى هناك عدة سيناريوهات 
محتملة بشأن عملية خ��روج بريطانيا من 
االحت���اد األوروب����ي. وت��ق��ول وس��ائ��ل إع��الم 
بريطانية، إن أول السيناريوهات في هذا 
الشأن، هو تدخل البرملان وبسط سيطرته 

على سير عملية اخلروج “بريكست”.
وف���ي ه���ذه احل���ال���ة، س��ي��ف��وض ال��ب��رمل��ان 
مجموعة من أعضائه لرسم أجندة خروج 
البالد من االحتاد، على أن تقوم تلك املجموعة 
بتوجيه وإرش��اد احلكومة بشأن ما ميكن أن 

تفعله.
وميكن أن يدعو حزب العمال املعارض إلى 
استفتاء ثان، السيما في ظل اجتاه متصاعد 

من املؤيدين لهذه الفكرة.
وفي إطار احملاولة إلنهاء ذلك املأزق، ميكن 
أن تعود “ماي” إلى االحتاد األوروبي مجددا، 
بهدف إع��ادة التفاوض بشأن اتفاقها الذي 

أجهضه البرملان، وتدعو إلى تصويت جديد.
ورفض أغلبية البرملان البريطاني حجب 
الثقة عن حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي. 
وأيد 325 نائبا استمرار حكومة ماي بينما 

عارض استمرارها 306 نواب.
ودعت رئيسة ال��وزراء البريطانية تيريزا 

م��اي، ق��ادة امل��ع��ارض��ة إل��ى م��ح��ادث��ات حول 
بريكست بعد فشل تصويت على حجب الثقة 
عن حكومتها، غداة رفض أكثر من ثلثي النواب 

خطتها لبريكست.
ومن البرملان أعلنت ماي “أود أن أدعو قادة 
األحزاب املمثلة في البرملان لعقد لقاءات ثنائية 

معي بدءا من الليلة”.
وأمام ماي فرصة حتى لكي تعرض “خطة 
بديلة”. كما أن أمامها عددا من اخليارات، مثل 
التعهد بالعودة للتفاوض في بروكسل، أو 

طلب تأجيل موعد بريكست.
وك��ان��ت م���اي ق��د أع��ل��ن��ت أن��ه��ا ستجري 
محادثات مع نواب من جميع األحزاب “بروح 
بناءة” ملعرفة الطريق الواجب اتباعه، لكنها 
مع ه��ذا ملتزمة بتنفيذ نتائج استفتاء عام 

.2016
وك��ان��ت م��اي ق��د تلقت هزمية كبيرة في 
مجلس العموم، بعد أن ُرفض اتفاق اخلروج 
ال���ذي توصلت إل��ي��ه م��ع االحت���اد األوروب���ي 
بأغلبية كبيرة، ف��ي أك��ب��ر ه��زمي��ة برملانية 

تتلقاها حكومة في تاريخ البالد.
وصوت 432 نائبا برفض االتفاق، مقابل 
موافقة 202 فقط عليه، ويعني هذا عدم تطبيق 
االتفاق ال��ذي كان يعد خل��روج بريطانيا من 

الكتلة األوروبية في 29 مارس املقبل.
وتشكل هذه الهزمية ضربة قوية لرئيسة 
ال�����وزراء ال��ت��ي ق��ض��ت أك��ث��ر م��ن ع��ام��ن في 
مفاوضات من أجل هذه الصفقة مع االحتاد 

األوروبي.
وك��ان االت��ف��اق يقضي ب��خ��روج منظم من 
االحت��اد، وترتيب فترة انتقالية متتد إلى 21 

شهرا للتفاوض على صفقة جتارة حرة.
ورغ��م رف��ض البرملان االت��ف��اق ف��إن موعد 
اخل��روج لم يتغير في 29 مارس ، لكن هناك 
شكوك ح��ول طريقة اخل��روج ورمب��ا موعده 

أيضا.

ماي تنجو من تصويت حجب الثقة

سيناريوهات خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي .. أحالها مر

اجليش األميركي ينوي شراء
»القبة احلديدية« من إسرائيل

كشفت مصادر في الصناعات احلربية في تل أبيب، 
أن اجليش األميركي ينوي شراء بطاريتن من منظومة 
“القبة احلديدية” الصاروخية، املضادة للصواريخ 

قصيرة ومتوسطة املدى، في سنة 2020.
وقالت املصادر إن الصفقة اخلاصة باتت متقدمة جدا، 
وإن اإلدارة األميركية توجهت إلى الكونغرس إلقرار 

ميزانية 373 مليون دوالر لتمويل الصفقة.
وذكر موقع inside defence األميركي املتخصص 
بالشؤون األمنية أن اجليش األميركي يريد استالم 
البطاريتن على وج��ه السرعة أي حتى العام 2020 
املقبل، كما أنه معني بشراء منظومة ال��رادار اخلاصة 
بالقبة احل��دي��دي��ة. وج���اء ف��ي التقرير ال���ذي ق��دم إلى 
الكونغرس أن ق��درات املنظومة اإلسرائيلية تفوق تلك 

امل��وج��ودة ب��ح��وزة اجليش األميركي حاليا. كما ذكر 
التقرير أن اجليش األميركي طلب أيضا من الكونغرس 
رصد ميزانيات إضافية بغية دمج املنظومة اإلسرائيلية 
في وحداته، ما يشير إلى نيته عقد صفقات أخرى من هذا 

القبيل مستقبال.
وق��د ع��ّدت الصناعة العسكرية اإلسرائيلية هذه 
الصفقة ذات بعد يفوق املستوى االقتصادي، وقال ناطق 
باسمها: “من النادر أن تشتري الواليات املتحدة أسلحة 
من دول أخرى، ويرجع ذلك إلى اعتبارات األمن القومي، 
ولكن أيضاً ألن الواليات املتحدة تتمتع ع��ادة بامليزة 
التكنولوجية. ورغم أن إسرائيل باعت أنظمة تكنولوجية 
إلى الواليات املتحدة األميركية في العقود األخيرة، فإن 
احلديث هذه املرة يدور عن بيعها نظاماً دفاعياً متكامالً”.

أميركا: محادثات قريبة للسالم مع »طالبان«
قال مبعوث الواليات املتحدة اخلاص 
إل��ى أفغانستان إن م��ح��ادث��ات ستجرى 
م��ع حركة طالبان ”قريبا جدا“ لكن إذا 
واصلت احلركة القتال فسوف تدعم القوات 

األمريكية القوات األفغانية في احلرب.
ووص���ل���ت احمل����ادث����ات ب���ن ط��ال��ب��ان 
ومسؤولن أمريكين إل��ى طريق مسدود 
بعدما أل��غ��ت احل��رك��ة ج��ول��ة راب��ع��ة من 
م��ح��ادث��ات ال��س��الم ف��ي األس��ب��وع املاضي 
ورفضت مشاركة احلكومة األفغانية في 

احلوار.

وه�����ددت احل���رك���ة ب��االن��س��ح��اب من 
محادثات السالم مع الواليات املتحدة إذا 
ح��ادت عن انسحاب القوات األجنبية من 
أفغانستان، وهو مطلب رئيسي للحركة 
اإلسالمية املتشددة إلنهاء احلرب املستمرة 
منذ 17 ع��ام��ا. وج��اء تهديد احل��رك��ة بعد 
ساعات من وصول املبعوث األمريكي زملاي 
خليل زاد إلى أفغانستان بعد اجتماعات 
مع مسؤولن من الهند والصن واإلمارات 

العربية املتحدة ملناقشة عملية السالم.
وق��ال خليل زاد للصحفين في كابول 

”إذا أرادت طالبان إجراء محادثات فيمكننا 
التحدث. وإذا أردوا القتال، فيمكننا القتال“.

وقال البيت األبيض إن الرئيس دونالد 
ترامب لم يصدر أوام��ر إلى وزارة الدفاع 
)البنتاجون( بسحب قوات من أفغانستان. 
لكن البيت األبيض لم ينف تقارير تفيد 
بعزم واشنطن سحب بعض أف��راد قوتها 
املنتشرة حاليا في أفغانستان وقوامها 
14 ألف جندي. وق��ال خليل زاد ”نتمنى 
أن يكونوا )ط��ال��ب��ان( ي��ري��دون التوصل 
إلى سالم. لكن إذا لم يختاروا التفاوض، 

إذا اختاروا مواصلة القتال، فسوف تقف 
الواليات املتحدة مع الشعب األفغاني ومع 

احلكومة األفغانية وتدعمهم“.
وحت��دث عن موعد االجتماع التالي مع 
طالبان قائال ”نحن متفائلون بأنه سيكون 

قريبا جدا. هذا ما نسعى إليه“.
وُعن خليل زاد، الدبلوماسي األمريكي 
السابق امل��ول��ود ف��ي أفغانستان، العام 
املاضي لإلشراف على جهود السالم بن 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وط��ال��ب��ان واحلكومة 

األفغانية.

68 شخصًا عوجلوا زميبابوي: 
من إصابات نارية بعد االحتجاجات

قالت رابطة أطباء في زميبابوي أمس  
اخلميس إن 68 شخصا تلقوا العالج بعد 
إصابتهم بطلقات نارية بعد احتجاجات 
عنيفة هذا األسبوع بسبب الزيادة الكبيرة 
في أسعار الوقود، موضحة أن 17 منهم 

خضعوا لعمليات جراحية عاجلة.
وأضافت رابطة زميبابوي لألطباء من 
أجل حقوق اإلنسان أن اعضائها عاجلوا 
172 شخصا بعضهم تعرضوا لعضات 
كالب، وذلك في مستشفيات خاصة وعامة 
عندما اندلعت االحتجاجات في العاصمة 

هاراري وفي مدينة بوالوايو.
وق��ال��ت الرابطة ف��ي بيان ”كان هناك 
مرضى يعانون م��ن إص��اب��ات ف��ي الصدر 
وكسور في الضلوع وأخ���ذوا بالقوة من 
املستشفى للمثول أمام احملكمة على الرغم 

من نصيحة األطباء“.
وت��ش��ك��ل االح��ت��ج��اج��ات حت��دي��ا كبيرا 
للرئيس إمرسون مناجناجوا ال��ذي سبق 
وتعهد بإصالح االقتصاد املتداعي بعدما 
حل محل الرئيس روب��رت موجابي الذي 
حكم البالد لفترة طويلة وأُط��ي��ح به في 

انقالب في نوفمبر 2017.
وألقت السلطات القبض على عشرات 
املدنين بينهم ناشط بارز ونائب معارض، 
ويتوقع أن ميثلوا أم��ام احملكمة ملواجهة 

اتهامات بارتكاب أعمال عنف.
وقال محامون وشهود إن مدنين آخرين 

تعرضوا للضرب، مشيرين إل��ى احلملة 
ال��ص��ارم��ة التي تشنها ق��وات األم��ن على 

املعارضن.
وكان سكان زميبابوي يأملون في أن يفي 

مناجناجوا بوعوده االنتخابية بإنعاش 
االقتصاد والنأي عن حقبة حكم موجابي، 
لكن األم��ور عادت إلى وضعها املألوف في 

زميبابوي.

ويلحق نقص ال���دوالر أض���رارا كبيرة 
باالقتصاد، ويدمر التضخم الهائل مدخرات 
امل��واط��ن��ن، وتتعامل احلكومة بكل قوة 

لسحق املعارضن.

محتجون في زميبابوي

اتهام شاب بالتخطيط ملهاجمة البيت 
األبيض بقذيفة مضادة للدبابات

أعلن م��دع��ون أميركيون اعتقال ش��اب م��ن والي��ة 
ج��ورج��ي��ا ع��م��ره 21 ع��ام��ا وت��وج��ي��ه ات��ه��ام��ات إليه 
بالتخطيط ملهاجمة البيت األبيض ب��إح��داث فجوة 
بقذيفة مضادة للدبابات ثم اقتحام املبنى بأسلحة 
وقنابل. وقال بيوجن باك مدعي عام املنطقة الشمالية 
ف��ي جورجيا للصحفين إن حشر ج��الل، وه��و من 
ضاحية كامينج في أتالنتا، اعتقل في مقاطعة جوينيت 
ومثل أمام محكمة احتادية في أتالنتا في قضية قدمها 

مكتب التحقيقات االحتادي.
وأض���اف ”يعتقد أن نيته كانت مهاجمة البيت 
األبيض وأهداف أخرى تتاح أمامه في منطقة واشنطن 
العاصمة وذلك باستخدام عبوات ناسفة مبا في ذلك 

عبوة ناسفة بدائية الصنع وقذيفة مضادة للدبابات“.
وت��اب��ع ف��ي ب��ي��ان ق��ائ��ال إن جميع ال��ت��ه��دي��دات مت 

حتييدها.
وتفيد شكوى جنائية بأن شخصا اتصل بأجهزة 
إنفاذ القانون في مارس 2018 تقريبا ليقول إن جالل 
أصبح ”متطرفا“. وفي يوم 25 أغسطس عرض جالل 
سيارته للبيع فأظهر له مصدر تابع ملكتب التحقيقات 

االحتادي رغبته في شرائها.
وجاء في الشكوى أن جالل أبلغ املصدر الحقا بأنه 
”يرغب في تنفيذ هجوم في الواليات املتحدة على 
أهداف مثل البيت األبيض ومتثال احلرية“. كما قال له 

إن ”اجلهاد هو أفضل فعل في اإلسالم“.

»اجلنائية الدولية« تعلق اإلفراج
عن الرئيس العاجي السابق 

علقت احملكمة اجلنائية الدولية قرارها باإلفراج عن 
رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو ومساعده 
شارل بلي غوديه، وذلك إثر تقدمي االدعاء طلب طعن 
جديد في قرار تبرئتهما من تهمة ارتكاب جرائم ضد 
اإلنسانية خالل موجة أعمال عنف شهدتها البالد بن 

2010 و2011.
وأعلنت احملكمة اجلنائية الدولية في بيان تعليق 
إط��الق س��راح الرئيس السابق لساحل العاج لوران 
غباغبو بعد تلقيها طلب طعن جديد في قرار تبرئته من 

تهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.
وأمرت احملكمة في وقت سابق باإلفراج عن غباغبو، 

أول رئيس دولة ميثل أمام احملكمة، ومساعده شارل 
بلي غوديه بعد تبرئتهما من تهم التورط بارتكاب 
جرائم ضد اإلنسانية خالل موجة أعمال عنف شهدتها 
البالد بن 2010 و2011 أدت إل��ى مقتل ثالثة آالف 

شخص.
وب��ع��د ال��ق��رار األول ب��إط��الق س��راح��ه، انطلقت 
االحتفاالت خارج قاعة احملكمة وقالت ابنة غباغبو إنه 
ينوي تنظيم احتفال بعودته إلى البالد، بعد قضائه 
سبع سنوات في االحتجاز. لكن االدع��اء قدم طلبا في 
اللحظات األخيرة إلبقاء الرجلن في احلجز بانتظار 

نظر احملكمة بالطعن في قرار اإلفراج عنهما.

صربيا تستقبل بوتني 
بحفاوة كبيرة

بدأ الرئيس الروسي فالدميير بوتن زيارة إلى صربيا 
حليفته الكبرى في البلقان التي يتمتع فيها بشعبية هائلة 

وخصصت له استقباال حافال.
وحت��ت شعار “لنستقبل بوتن”، دع��ي الصرب إلى 
املشاركة في الترحيب بوسط بلغراد في كنيسة القديس 
سافا التي تعد من أهم املواقع األرثوذكسية في العالم 
ومولت ترميمها جزئيا مجموعة “غازبروم” النفطية، 

ببوتن والرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش.
وإلى جانب حانات حتمل اسم بوتن، انتشرت قمصان 
وك��ؤوس حتمل ص��وره. كما علقت صور له على جدران 
املدينة. ومع أنها تتطلع لالنضمام إلى االحتاد األوروبي، 
ترفض صربيا املشاركة في العقوبات الدولية املفروضة 
على روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم. وإلى جانب 
التمسك “باألخ األكبر السالفي األرثوذكسي”، يأتي هذا 
املوقف من دعم موسكو لصربيا حول قضية كوسوفو 

التي لم يوافق الصرب على استقاللها

قبرص التركية: لم نعد بحاجة لبعثة عسكرية أممية 
ق��ال نائب رئيس ال���وزراء، وزير 
خ��ارج��ي��ة ش��م��ال ق��ب��رص التركية، 
قدرت أوز أرس��اي، إنه لم تعد هناك 
حاجة للمهام العسكرية لقوات حفظ 

السالم التابعة لألمم املتحدة.
وأض����اف أرس�����اي، ف��ي مقابلة 
م��ع األن��اض��ول، خ��الل زي��ارت��ه إلى 
الواليات املتحدة األمريكية، أنه يجب 
أن تتحول مهام بعثة األمم املتحدة 

إلى مهام مدنية عوضا عن ذلك.
وأشار إلى أنه التقى في نيويورك 
مع نواب األمن العام لألمم املتحدة، 
ومم���ث���ل���ي م��ج��ل��س األم�������ن، وم���ن 
امل��زم��ع إج���راء تعديالت على مهام 
وصالحيات ومسؤوليات قوات حفظ 
السالم املتواجدة في اجلزيرة منذ 

عام 1964.
وأردف بأنه من املنتظر أن يتم 

مناقشة ه���ذا األم���ر ن��ه��اي��ة الشهر 
اجل��اري في األمم املتحدة، مضيفا: 
“نزور نيويورك بهدف طرح وجهة 
نظر اجلانب القبرصي التركي في 

املوضوع”.
ولفت إلى أن بالده ترى أنه يجب 
إع��ادة النظر في مهام ومسؤوليات 
وصالحيات ق��وات حفظ السالم في 
ضوء التغيرات األخيرة، وأنه لم تعد 
هناك حاجة ألن ت��ؤدي هذه القوات 
مهاما عسكرية بعد اآلن، داعيا إياها 

ألداء مهام مدنية عوضا عن ذلك.
وأوض����ح أن ق���وام ق���وات حفظ 
السالم في اجلزيرة يبلغ 800 جندي، 
والوضع احلالي بن شطري اجلزيرة 
التركي والرومي ال يشهد توترا، األمر 
ال��ذي ال يستدعي اس��ت��م��رار تواجد 

القوات العسكرية في اجلزيرة.

وأفاد بأن جهود قوات حفظ السالم 
تقتصر حاليا على املراقبة وإع��داد 
التقارير، وأنه ميكن لبعثات مدنية 

القيام باألمر بدال من العسكرية.
وتابع قائال أنه “حتى ولو مت إقرار 
استمرار ق��وات حفظ السالم خالل 
الشهر القادم، فإن األمم املتحدة تعتقد 
بأنه يجب تخفيض مهام وصالحيات 

وعدد جنودها في قبرص”.
واستطرد قائال إن “قوات حفظ 
السالم ال تتواجد في بعض النقاط 
الفاصلة بن شطري اجلزيرة، ورغم 
ذلك لم تقع أية توترات عسكرية بن 
اجلانبن”. وأش��ار إل��ى أن��ه التقى، 
خالل تواجده في واشنطن، بأعضاء 
من الكونغرس، وأعرب لهم عن قلقه 
جراء احتمال إلغاء قرار حظر إمداد 

اجلانب الرومي بالسالح.

 30 مسلحون يقتلون نحو 
من الطوارق في شمال مالي

قال مسؤول إن مسلحن على دراجات نارية قتلوا 
أكثر من 30 مدنيا من الطوارق هذا األسبوع بشمال 
مالي حيث تشيع االشتباكات بسبب الصراع على 

األراضي واملياه الشحيحة.
وي��زي��د العنف م��ن س��وء ال��وض��ع األم��ن��ي املتردي 
بالفعل في املنطقة الصحراوية، التي تستخدمها 
جماعات متشددة في شن هجمات في مالي وأج��زاء 
مختلفة من غرب أفريقيا. ولم تتضح هوية منفذي 
ال��ه��ج��وم، لكن ن��زاع��ات ب��ن ال��ط��وارق ومجموعات 

الفوالني العرقية قتلت املئات وش��ردت اآلالف خالل 
العام املاضي. وأبلغ نانوت كوتيا رئيس بلدية ميناكا 

رويترز أن 34 من الطوارق قتلوا في قريتن قريبتن.
وقال كوتيا عبر الهاتف ”طوق مسحلون على عدة 

دراجات نارية القريتن وأطلقوا النار على الناس“.
ج��اء الهجوم بعد مقتل أكثر من 40 من املدنين 
ال��ط��وارق ف��ي املنطقة ذات��ه��ا ف��ي منتصف ديسمبر 
وسقوط 15 قتيال مدنيا من عرقية الفوالني في منطقة 

موبتي بوسط مالي في نفس الشهر.
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