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ق���ال وزي���ر امل��ال��ي��ة الفرنسي 
برونو لو مير ام��س  االثنني إنه 
يتعني على ال��رئ��ي��س إميانويل 
ماكرون توحيد البالد املنقسمة 
خ��الل خ��ط��اب ل��أم��ة يلقيه يوم 
االث����ن����ني وك����ذل����ك وض�����ع ح��د 
لالحتجاجات املناهضة للحكومة 

التي تضر باالقتصاد.
ون��ش��ب��ت أع���م���ال ش��غ��ب في 
العاصمة ب��اري��س وم��دن أخ��رى 
على مستوى البالد ي��وم السبت 
في رابع عطلة نهاية أسبوع تشهد 
احتجاجات واضطرابات اندلعت 
في البداية بسبب ارتفاع تكلفة 
املعيشة لكنها حتولت إلى مترد 

أوسع نطاقا ضد ماكرون.
وقال لو مير حملطة )آر.تي.إل( 
”بالدنا منقسمة بشدة.. بني من 
ي��رون أن العوملة أفادتهم ومن 
يواجهون مشاكل لتدبير نفقات 
املعيشة وي��ق��ول��ون... العوملة 
ليست فرصة بل تهديدا... دور 

الرئيس هو أن يوحد البالد“.
وأح���ج���م وزي����ر امل��ال��ي��ة عن 
اإلفصاح عن أرق��ام محددة للنمو 
االق��ت��ص��ادي ال��س��ن��وي املتوقع 
لعام 2018 لكنه ق��ال إن موجة 
االضطرابات تضر بصورة فرنسا 
بني املستثمرين األجانب وستقلل 
الناجت في الربع األخير مبقدار 

0.1 نقطة مئوية.
وم��ن امل��ق��رر أن يلقي ماكرون 
)40 عاما( خطابا يبثه التلفزيون 
الساعة الثامنة مساء بالتوقيت 

احمللي لباريس )1900 بتوقيت 
جرينتش( ف��ي محاولة لتهدئة 
اح��ت��ج��اج��ات ح��رك��ة )ال��س��ت��رات 

الصفراء( التي تشكل أقوى حتد 
لرئاسته حتى اآلن منذ توليه 

السلطة قبل 18 شهرا.

ووص���ف دمي��ت��ري بيسكوف 
امل��ت��ح��دث ب��اس��م الكرملني امس 
االثنني أي اتهامات ب��أن روسيا 

س���اع���دت ف���ي ال��ت��ح��ري��ض على 
االحتجاجات املناهضة للحكومة 

في فرنسا بأنها افتراءات.

وقال بيسكوف للصحفيني ”لم 
ولن نتدخل في الشؤون الداخلية 

ألي دولة مبا في ذلك فرنسا“.

“السترات الصفراء” احتجاجات حركة 

لو مير: على ماكرون توحيد باريس لدرء األضرار االقتصادية

الكرملني: روسيا لم ولن تتدخل في شؤون فرنسا الداخلية

قرار محكمة أوروبية يعزز موقف معارضي خروج لندن من »اليورو«

االحتاد األوروبي يأمل موافقة برملان بريطانيا على صفقة »بريكست«
قضت أعلى محكمة في االحتاد األوروبي 
امس  االثنني بأنه ميكن للحكومة البريطانية 
العدول عن ق��رار اخل��روج من التكتل دون 
استشارة باقي الدول األعضاء وذلك في حكم 

قوبل بالترحيب من رافضي االنسحاب.
وأص����درت محكمة ال��ع��دل األوروب��ي��ة 
حكمها العاجل قبل يوم واحد من موعد مقرر 
لتصويت البرملان البريطاني على اتفاق 
اخلروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء 

تيريزا ماي مع االحتاد األوروبي.
وقالت احملكمة ”للمملكة املتحدة احلرية 
في العدول بشكل أحادي عن خطاب النوايا 
الذي أبلغت فيه بنيتها االنسحاب من االحتاد 

األوروبي“.
وج���اء احل��ك��م م��ت��واف��ق��ا م��ع رأي قدمه 
مستشار قانوني للمحكمة األسبوع املاضي. 
وع���زز ذل��ك م��ن آم���ال م��ع��ارض��ي انسحاب 
بريطانيا في إج��راء استفتاء جديد مينع 
اخل���روج امل��ق��رر للبالد م��ن التكتل ف��ي 29 

مارس آذار 2019.
وتواجه ماي معارضة شرسة في البرملان 
التفاق اخلروج ويتوقع كثيرون أن يرفضه 
النواب مما سيزيد التوتر في احملادثات مع 
االحت��اد عندما تتوجه م��اي إل��ى بروكسل 

حلضور قمة مع قادة التكتل.
ورفع آالن سميث، وهو عضو في البرملان 
األوروب��ي من القوميني االسكتلنديني ومن 

بني معارضي انسحاب بريطانيا من االحتاد، 
القضية سعيا لتوضيح املادة 50 من معاهدة 

االحتاد األوروبي أمام احملكمة.
وق���ال ”احلكم ال��ص��ادر يبعث برسالة 
واضحة للنواب في بريطانيا قبل تصويت 
ال��غ��د وم��ف��اده��ا أن ه��ن��اك سبيال للخروج 
من ه��ذه الفوضى.. ض��وء في نهاية النفق 
لالقتصاد وللوظائف وملكانة بريطانيا على 
الساحة العاملية. األم��ر اآلن يعود للمملكة 

املتحدة“.
وتابع قائال ”إذا قررت بريطانيا تغيير 
موقفها املتعلق ب��اخل��روج م��ن االحت���اد 
األوروب���ي فسيكون العدول عن امل��ادة 50 
خ��ي��ارا.. وعلى اجلانب األوروب���ي ب��ذل كل 
جهد ممكن للترحيب بعودة بريطانيا بأذرع 

مفتوحة“.
ورف��ض وزي��ر البيئة البريطاني مايكل 
ج���وف، ال���ذي أي��د االن��س��ح��اب م��ن االحت��اد 
األوروب�����ي، ق���رار احمل��ك��م��ة وك���رر إص���رار 
احلكومة على أن��ه��ا ل��ن تتراجع ع��ن ق��رار 

اخلروج من التكتل.
وقالت محكمة العدل األوروبية في بيانها 
إنه يجب أال تتكبد بريطانيا أي عقوبات إذا 
أوقفت عملية اخل��روج التي فعلتها امل��ادة 
50. وفعلت ماي املادة 50 العام املاضي بعد 
استفتاء أجرته بريطانيا في يونيو حزيران 

2016 وجاءت نتيجته بتأييد االنسحاب.

وق��ال بيان احملكمة ”حال ال��ع��دول عن 
ال��ق��رار مبا يتسق مع متطلبات دستورها 
فإن ذلك سيعني أن تبقى اململكة املتحدة في 
االحتاد األوروبي مبوجب ذات القواعد التي 

لن تتغير“.
وأك��د زعماء االحت��اد األوروب���ي من قبل 
على أنهم سيرحبون بتغيير بريطانيا لرأيها 
لكن الكثير من مسؤولي التكتل واخلبراء 
القانونيني يرون أن موافقة إما كل أو أغلب 
باقي ال��دول األع��ض��اء، وع��دده��ا 27 دول��ة، 
ستكون مطلوبة لوقف عملية االنسحاب 

بالكامل.
وإذا ف���ازت م��اي ف��ي تصويت ال��غ��د في 
ال��ب��رمل��ان، فمن امل��رج��ح أن تستمر عملية 
االنسحاب مبوجب االت��ف��اق م��ع بروكسل 
الشهر امل��اض��ي. لكن إن خسرت فيمكن أن 
يعرض ذلك منصبها نفسه للخطر وقد يدفع 

إلجراء انتخابات جديدة أو استفتاء جديد.
ويأمل وزراء خارجية االحتاد األوروبي 
الذين يجتمعون في بروكسل امس  االثنني 
في أن يوافق البرملان البريطاني على اتفاق 
اخل���روج م��ن التكتل ال��ذي تفاوضت عليه 

رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وف��ي ال��وق��ت ال���ذي يصل فيه ال���وزراء 
حلضور احملادثات قضت أعلى محكمة في 
االحت��اد األوروب���ي ي��وم االثنني بأنه ميكن 
للحكومة البريطانية اتخاذ قرار من جانب 

واحد بالعدول عن االنسحاب دون استشارة 
باقي الدول األعضاء البالغ عددها 27 دولة.

وق���ال ج��وزي��ب ب��وري��ل وزي���ر خارجية 
إسبانيا للصحفيني لدى دخوله االجتماع 
”هذا هو أفضل اتفاق ميكن التوصل إليه“ 
وأض��اف ”هذا أفضل اتفاق واملوافقة عليه 
ستكون أم���را ج��ي��دا لكن األم���ر ي��رج��ع لهم 

بالتأكيد“.
وأكد هايكو ماس وزير اخلارجية األملاني 
ذلك قائال ”آمل أن ُتتخذ ق��رارات جيدة هذا 
األسبوع في لندن بإعمال العقل إلى أقصى 

حد“.
ومن املقرر أن تخرج بريطانيا من االحتاد 
في 29 مارس آذار 2019 لكن هناك معارضة 
واس��ع��ة ال��ن��ط��اق الت��ف��اق اخل����روج ال��ذي 
تفاوضت عليه ماي مع االحت��اد األوروب��ي. 
وميكن أن يرفض البرملان البريطاني االتفاق 
ي��وم ال��ث��الث��اء وه��و م��ا سيعني امل��زي��د من 
املفاوضات أو تأجيل اخلروج من أو اإلطاحة 

مباي إلى جانب احتماالت أخرى.
واالحتمال األس��وأ للطرفني هو خروج 
بريطانيا دون اتفاق يحد من تبعات ذلك على 

التعاون التجاري واالقتصادي واألمني.
وق���ال وزي���ر خ��ارج��ي��ة بلجيكا ديدييه 
ريندرز إن االحتاد األوروبي مستعد للمضي 
قدما في االتفاق لكنه أضاف ”أو سنتعامل 

مع اخلروج دون اتفاق“.

كتلة القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا 
حتقق فوزا سهاًل في االنتخابات

أظهرت نتائج اللجنة املركزية لالنتخابات في 
أرمينيا أن القائم بأعمال رئيس ال���وزراء نيكول 
باشينيان عزز سلطته بعد أن حققت كتلته السياسية 
فوزا سهال في االنتخابات البرملانية التي جرت في 

اجلمهورية السوفيتية السابقة.
وقالت اللجنة على موقعها اإللكتروني إن حتالف 
خطوتي ال��ذي يضم حزب باشينيان )ح��زب العقد 
املدني( حصد 70.4 في املئة من األص��وات بعد فرز 
جميع األص���وات. وأظهرت النتائج أن حزبني من 
أحزاب املعارضة حصال على أصوات تكفي لدخول 
البرملان بعد أن جتاوزا النسبة املطلوبة وهي خمسة 
باملئة. وتولى باشينيان السلطة بعد أسابيع من 
احتجاجات حاشدة ضد الفساد واحملسوبية في 
اجلمهورية السوفيتية السابقة. وكان باشينيان 
رئيسا سابقا لتحرير صحيفة كما سجن في 2008 
بتهمة تأجيج االضطرابات. وميثل توليه السلطة 
تغيرا جذريا عن احلكام الذين تولوا السلطة في 

أرمينيا منذ أواخر التسعينيات.

وتنحى باشينيان عن املنصب في أكتوبر ليتسنى 
حل البرملان وإجراء انتخابات مبكرة لكنه ظل قائما 
بأعمال رئيس الوزراء. وقال باشينيان للصحفيني 
في مقر حتالفه بعد نشر النتائج األولية ”شكل 
املواطنون األرمينيون أغلبية ثورية في البرملان... 
إذا استمر هذا االجت��اه، فإن األغلبية لن تواجه أي 

مشاكل في تنفيذ التعديالت التشريعية“.
وأق��ي��ل م��س��ؤول��ون ب����ارزون س��اب��ق��ون واعتقل 
البعض في أعقاب تغيير القائمني على السلطة. 
وأمرت محكمة نقض يوم اجلمعة باعتقال الرئيس 
السابق روبرت كوتشاريان مجددا التهامه مبحاولة 

اإلطاحة بالنظام الدستوري.
وكان كوتشاريان قد اعتقل للمرة األولى في يوليو 
متوز ثم أفرج عنه في الشهر التالي وأحيلت القضية 
حملكمة النقض. وكان كوتشاريان ثاني رئيس للبالد 
وتولى السلطة في الفترة من 1998 حتى 2008 
وهو عام شهد اندالع احتجاجات حاشدة بسبب نزاع 

على نتائج انتخابات.

310 آالف  عاصفة شتوية تقتل شخصا وتترك 
دون كهرباء في جنوب شرق أميركا

أدت عاصفة شتوية ق��وي��ة ضربت 
جنوب شرق الواليات املتحدة في مطلع 
األسبوع إلى مقتل شخص وتركت 310 
آالف شخص دون كهرباء كما أجبرت 

شركات طيران على إلغاء رحالتها.
وم��ا زال حتذير العاصفة الشتوية 
س��اري��ا ف��ي أج����زاء ك��ث��ي��رة م��ن ن��ورث 
كاروالينا وفرجينيا ووس��ت فرجينيا 
حيث م��ن املتوقع هطول م��ا يصل إلى 
خمسة سنتيمترات من الثلج والَبَرد امس 
االثنني بعدما سقط ما ارتفاعه أكثر من 
ثالثني سنتيمترا من الثلج خالل مطلع 

األسبوع.
وقالت السلطات إن ع��ددا كبيرا من 
احل��وادث وق��ع في أنحاء املنطقة جراء 

سقوط الثلج والبرد.

26 إرهابيًا في عمليات  أنقرة: حتييد 
أمنية متفرقة خالل أسبوع

اعلنت وزارة الداخلية التركية ام��س  االثنني ان 
قواتها االمنية متكنت من حتييد 26 “ارهابيا” في 
عمليات أمنية شنتها خالل األسبوع املاضي بأنحاء 

متفرقة من البالد.
وقالت ال��وزارة في بيان ان القوات األمنية نفذت 
2817 عملية داخل تركيا خالل أسبوع أدت الى قتل 
“ارهابي” واعتقال 19 في حني سلم ستة آخ��رون 

أنفسهم للسلطات األمنية.
وأض��اف البيان ان القوات التركية اعتقلت أيضا 
175 شخصا يشتبه ف��ي صلتهم مبنظمة حزب 
العمال الكردستاني و46 شخصا مبا يسمى تنظيم 
الدولة االسالمية )داع��ش( و696 شخصا مبا يسمى 
منظمة )الكيان امل��وازي( وتسعة أشخاص النتمائهم 

للتنظيمات “االرهابية” اليسارية.
وأشار الى ان القوات األمنية التركية دمرت خالل 
العمليات التي شنتها في 11 مدينة 40 مخبأ وأربع 

قنابل مصنوعة يدويا وضبطت 428 كيلو غراما من 
املواد املتفجرة و21 سالحا ثقيال وكميات من الذخائر.

م��ن جانب آخ��ر قالت م��ص��ادر أمنية ان الشرطة 
التركية اعتقلت 14 شخصا في أنقرة لالشتباه في 
انتمائهم جلبهة ح��زب التحرير ال��ث��وري اليسارية 

احملظورة.
ونقلت وكالة )األن��اض��ول( التركية لأنباء عن 
املصادر القول ان الشرطة شنت عمليات في سبعة 
مواقع بأنقرة في اطار عملياتها ضد “االرهاب” إللقاء 
القبض على العناصر الذين ينتمون لهياكل الشباب 

باجلبهة.
وتعتبر السلطات التركية جبهة ح��زب التحرير 
الثوري مسؤولة عن تنفيذ هجمات “ارهابية” عدة 
بتركيا م��ن بينها الهجوم ال��ذي استهدف السفارة 
االمريكية في انقرة عام 2013 وادى الى قتل حارس 

أمن واصابة صحفي يحمالن اجلنسية التركية.

الصني: لم نسمع مبشاكل أمنية 
واجهتها أي دولة مع هواوي

قالت وزارة اخلارجية الصينية امس االثنني إنها لم تسمع 
قط مبشاكل أمنية واجهتها أي دولة مع شركة هواوي العمالقة 
للتكنولوجيا وذلك بعد اعتقال املديرة املالية للشركة منغ وان 
تشو في كندا. وأدلى لو كانغ املتحدث باسم الوزارة بالتصريح 

خالل إفادة صحفية في بكني.
وتسعى منغ لإلفراج عنها بكفالة بعد إلقاء القبض عليها في 
أول ديسمبر كانون األول مبدينة فانكوفر بناء على طلب من 

الواليات املتحدة.
وأظهرت وثائق قضائية أن منغ طلبت اإلف��راج عنها بكفالة 
حلني عقد جلسة بشأن تسليمها مشيرة إلى مخاوف على صحتها 

في احلجز بكندا وأسباب أخرى.

االدعاء الياباني يوجه االتهامات لغصن ونيسان
وج��ه مدعون في طوكيو امس  
االث��ن��ني اتهامات لشركة نيسان 
ورئيسها السابق كارلوس غصن 
بالتقليل ف��ي دخ��ل��ه ف��ي الدفاتر 
وج�����ددوا حبسه ل��الش��ت��ب��اه في 

ارتكابه مخالفات مالية أخرى.
ووجه املدعون اتهامات لنيسان 
ك��ذل��ك ل��ن��ش��ره��ا ب��ي��ان��ات مالية 
غير صحيحة مم��ا يحمل شركة 
السيارات اليابانية املسؤولية عن 
الفضيحة التي هزت قطاع صناعة 

السيارات.
وأل��ق��ي القبض على غصن في 

19 نوفمبر لالشتباه في تخطيطه 
لتقليل دخله في الدفاتر حلوالي 
نصف م��ا تقاضاه بالفعل خالل 
خمسة أع��وام ب��دءا من عام 2010 
وهو عشرة مليارات ين )88 مليون 

دوالر(.
وهو محتجز في سجن بطوكيو 
منذ ذل��ك احل��ني الستجوابه لكن 
ل��م تكن ق��د وجهت إليه اتهامات 
رسمية. وجدد االدعاء حبسه يوم 
االثنني ملزاعم عن التقليل من دخله 
في الدفاتر عن ثالث أع��وام أخرى 

حتى مارس آذار 2018.

وقالت نيسان التي أقالت غصن 
من منصب الرئيس التنفيذي بعد 
اعتقاله بأيام إن املخالفة كانت 
بتدبير م��ن��ه ومب��س��اع��دة امل��دي��ر 
التمثيلي السابق للشركة جريج 
كيلي الذي وجهت إليه اتهامات مع 

غصن حسبما أفادت التقارير.
ولم يصدر غصن وال كيلي أي 
تصريحات من خ��الل محاميهما، 
لكن وسائل إع��الم يابانية ذكرت 
أنهما نفيا االتهامات. ولم يرد مكتب 
موتوناري أوتسورو محامي غصن 

على اتصاالت.

مخاوف إسرائيلية من إلغاء الهند صفقة 
500 مليون دوالر أسلحة بقيمة 

أرجأت الهند، صفقة، لشراء أسلحة بقيمة 500 
مليون دوالر من إسرائيل، في انتظار إج��راء املزيد 
من التجارب عليها، بحسب تقرير نشرته صحيفة 

إسرائيلية.
وق��ال��ت صحيفة “ذار ماركر” االق��ت��ص��ادي��ة 
إس��رائ��ي��ل��ي��ة، إن صفقة ش���راء ص��واري��خ مضادة 
للدبابات من طراز “سبايك” من شركة “رفائيل” 
اإلسرائيلية بقيمة 500 مليون دوالر، تواجه 
صعوبات كبيرة إثر مطالبة الهند بإجراء جتارب 

إضافية عليها.
وأضافت:” قرر اجليش الهندي أنه يرغب بإجراء 
اختبارات إضافية في صيف عام 2019، والتي لم 

تكن مخططة من قبل”.
وشركة “رفائيل” لأنظمة الدفاعية املتقدمة، هي 

شركة مملوكة للحكومة اإلسرائيلية.
وأشارت “ذا ماركر” إلى أن التجارب سوف تركز 

على “نظام األشعة حتت احلمراء في الصاروخ”.
وقالت:” السبب الرسمي للتجارب اإلضافية 
هو إدعاء مؤسسة الدفاع الهندية، بأن االختبارات 
التي أجريت حتى اآلن لم تلب اختبارات األداء التي 

أجريت في درجات حرارة عالية”.
وأضافت:” وفقا لتقارير أجنبية، يشعر الهنود 
بالقلق من هذا، ألن الصواريخ تهدف إلى العمل في 

املستقبل حتت ظروف الصحراء الساخنة”.
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ترامب يدعم ميزانية 
750 مليار دوالر الدفاع بـ 

قال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب يدعم خططا لطلب 
750 مليار دوالر من الكوجنرس لإلنفاق الدفاعي العام املقبل، مما 
يشير إلى زي��ادة إنفاق وزارة الدفاع )البنتاجون( في حني تشهد 

جهات حكومية أخرى تقشفا.
ودعا ترامب، الذي يواجه عجزا في املوازنة عند أعلى مستوى في 
ستة أع��وام، حكومته هذا العام إلى تقدمي مقترحات خلفض إنفاق 
وكاالتها بنسبة خمسة في املئة لكنه أشار إلى إعفاء اجليش بشكل 
كبير. وسيكون مبلغ 750 مليار دوالر أكبر من طلب مبلغ 733 مليارا 
الذي كان يتوقعه البنتاجون للسنة املالية 2020. وأيضا أعلى من 

700 مليار حتدث عنها ترامب في أكتوبر تشرين األول.
وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، إن وزير الدفاع جيم 
ماتيس ناقش امليزانية مع ترامب في األي��ام األخيرة وأطلعه على 

مخاطر عدم زيادة اإلنفاق الدفاعي.
وأضاف املسؤول أنه خالل املناقشة بدا واضحا أن ترامب أراد ”دفع 

التقدم الذي حققته إدارته في إعادة بناء اجليش“.

توقف حركة قطارات املسافات 
الطويلة في أملانيا بسبب إضراب

قالت شركة السكك احلديدية األملانية )دويتشه ب��ان( إن عمال 
السكك احلديدية في البالد بدأوا إضرابا عن العمل ملدة أربع ساعات 
صباح امس  االثنني بسبب األجور مما أوقف حركة قطارات املسافات 

الطويلة وأضر بحركة قطارات الركاب والشحن.
وأضافت الشركة أن حركة القطارات اإلقليمية تأثرت كثيرا أيضا 
إذ ال يعمل سوى عدد قليل من قطارات الركاب في مدن برلني وميونيخ 

وفرانكفورت.
وقالت دويتشه بان على موقعها اإللكتروني ”حركة قطارات 
املسافات الطويلة متوقفة في الوقت احلالي“. وأضافت أن قطارات 

الشحن أيضا تعطلت كثيرا.
ويستمر اإلضراب من الساعة 0400 إلى الساعة 0800 بتوقيت 
جرينتش ويأتي بعد انهيار محادثات بشأن األجور بني نقابة السكك 
احلديدية )إي.في.جي( ودويتشه بان يوم السبت. وحذرت النقابة، 
التي متثل عمال قطاع السكك احلديدية، من أنه ال مفر من اإلضراب مما 

أثار مخاوف من تعطل حركة السفر خالل عيد امليالد.

زعيم كوريا الشمالية لن يزور سول هذا العام
قالت تلفزيون )واي.ت���ي.إن( الكوري اجلنوبي 
نقال عن مسؤول في القصر الرئاسي قوله إن زعيم 
كوريا الشمالية كيم جوجن أون لن يزور سول على 

األرجح في األسابيع الثالثة األخيرة من هذا العام.

وكانت هناك تكهنات ب��أن ي��زور كيم س��ول قبل 
نهاية ال��ع��ام بعد أن ات��ف��ق م��ع الرئيس ال��ك��وري 
اجلنوبي مون جيه-إن على ذلك خالل قمة سبتمبر 

أيلول في بيوجنياجن.


