
عقد ق��ادة االحت���اد األوروب����ي في 
بروكسل، أمس  اخلميس، قمة تبحث 
األزم���ة م��ع تركيا وت��ط��ورات امللف 
الليبي ، ال��ق��ادة األوروب��ي��ون كانوا 
ش���ددوا على ض���رورة احل��ف��اظ على 

اتفاق الهجرة مع أنقرة.
كما اعتبروا أن تركيا تنتهك حقوق 
دولة أوروبية، حيث إَنّ هناك إطاراً 
قانونياً سياسياً حظي باإلجماع من 
أج��ل ف��رض عقوبات على األط��راف 
الضالعة في مياه قبرص، معتبرين 
أن ذلك سيخلق تعقيدات في املستقبل 

على الصعيد اإلقليمي.
وي���ع���ت���زم ق�����ادة دول االحت����اد 
األوروبي، كذلك، اإلعراب عن رفضهم 
لالتفاق بني تركيا وحكومة الوفاق 

الليبية لترسيم احلدود البحرية.
وج��اء في مسّودة البيان ال��ذي مّت 
إع��داده للقّمة األوروبية التي تنطلق 
، وتستمر يومني، أن مذكرة التفاهم 
بشأن ترسيم احل��دود البحرية في 
ال��ب��ح��ر األب��ي��ض امل��ت��وس��ط تنتهك 
احلقوق السيادية ل��دول أخ��رى وال 

متتثل لقانون البحار.
ووف�����ق م���س���ّودة ب���ي���ان ال��ق��ّم��ة 
األوروب���ي���ة، ال��ت��ي اّط��ل��ع��ت عليها 
“رويترز”، ف��إن املجلس األوروب��ي 
يؤكد بشكل قاطع تضامنه مع اليونان 
وقبرص فيما يتعلق بتلك اإلجراءات 

من جانب تركيا”.
وق��ام��ت تركيا ب��إح��ال��ة  االت��ف��اق 
البحري اجلدلي مع حكومة الوفاق 

الليبية لألمم املتحدة .
وك��ان��ت ال��ي��ون��ان ق��د دع���ت دول 
االحتاد األوروبي لدعم موقفها خالل 
االجتماع ال���وزاري األخير لالحتاد 
في بروكسل بداية األسبوع اجلاري، 
إذ م��ن امل��ق��رر أن تعقد قمة االحت��اد 

األوروبي اليوم وغداً.
وقبل أسبوعني، وقعت حكومة 
الوفاق الليبية وتركيا اتفاقاً أمنياً 
وعسكرياً موسعاً وم��ذك��رة تفاهم 
بشأن احلدود البحرية في حترك أثار 
غضب اليونان ودفعها لطرد السفير 

الليبي.
االت���ف���اق ي��ت��ي��ح ألن��ق��رة توسيع 
ح��دوده��ا ال��ب��ح��ري��ة ف��ي منطقة من 
شرق املتوسط تختزن كميات كبيرة 
من النفط مت اكتشافها في األع��وام 
األخيرة. ورأت دول متوّسطية عدة أن 

هذه اخلطوة “غير قانونية”.
يأتي ذلك فيما حذر قائد البحرية 
باجليش الليبي، ب��أن لديه “أوامر 
بإغراق أي سفينة تركية تقترب من 
سواحل ليبيا”، فيما قالت الرئاسة 
ال��ت��رك��ي��ة، ، إن��ه��ا ت��أم��ل أال تضطر 
احلكومة اللييبة )ال��وف��اق( لطلب 

سفينة تنقيب تركيةإرسال قوات إليها.

القادة أكدوا ضرورة احلفاظ على اتفاق الهجرة مع أنقرة

قمة أوروبية تبحث األزمة مع تركيا وتطورات امللف الليبي

5.4 يضرب إقليم  زلزال بقوة 
»مالوكو« شرقي إندونيسيا

ض��رب زل��زال بلغت شدته 5.4 درج��ة على 
مقياس ريختر، أم��س  اخلميس، إقليم مالوكو 
شرقي إندونيسيا. وذكر بيان صادر عن معهد 
األرصاد اجلوية واجليوفيزيائية اإلندونيسي، 
أن مركز الزلزال وقع على عمق 170 كلم، وعلى 
مسافة 188 كلم قبالة سواحل شمال غربي جزر 

“تانيمبار” التابعة لإلقليم املذكور.
ول��م يصدر على ال��ف��ور بيان ع��ن السلطات 
عن حاالت وفيات أو جرحى جراء الزلزال، ولم 
يصدر حتذير باحتمال وقوع موجات تسونامي.

وفي 26 سبتمبر املاضي، ضرب زلزال بقوة 
6.8 درجة إقليم “مالوكو” شرقي إندونيسيا، 
وأودى بحياة 36 شخًصا. ودمر الزلزال 171 
وح��دة سكنية، تضررت 59 منها بشدة، و45 
جزئيا، و67 بشكل طفيف. كما نتج عن الزلزال 
تدمير منشآت تعليمية، ودور عبادة، ومكاتب، 
ومنشآت عامة. وتقع إندونيسيا على ما يسمى 
ب�”حزام النار”، وهو قوس من خطوط الصدع 
ت���دور ح��ول ح��وض احمل��ي��ط ال��ه��ادئ املعرض 

للزالزل املتكررة والثورات البركانية.

بريطانيا: االنتخابات تقرر مصير »بريكست«

أحد مقار االقتراع

فتحت مكاتب االق��ت��راع أب��واب��ه��ا، 
أمس اخلميس، في اململكة املتحدة في 
انتخابات عامة مبكرة حاسمة ملسألة 

خروج البلد من االحتاد األوروبي.
ومي��ك��ن للناخبني البريطانيني 
اإلدالء بأصواتهم حتى الساعة 22:00 
بالتوقيتني احمللي وغرينتش الختيار 
نوابهم ال�650. ويأمل رئيس الوزراء، 
بوريس جونسون، في احلصول على 
غالبية واضحة متكنه من تطبيق اتفاق 
“بريكست” الذي تفاوض بشأنه مع 
بروكسل وتنفيذ اخل��روج في موعده 
في 31 يناير، فيما يعد خصمه العمالي، 
ج��ي��رمي��ي ك��ورب��ن، باستفتاء جديد 
ح��ول “بريكست”. وت��ع��رض حزب 
احملافظني، بقيادة جونسون، النتقادات 
بسبب استخدامه أساليب مضللة على 

مواقع التواصل االجتماعي، في حني 
سعى حزب العمال املعارض إلى الفوز 
ب��األص��وات م��ن خ��الل ال��وع��د بفرض 
ضريبة على األغنياء، وزيادة اإلنفاق 
احلكومي، وتأميم صناعات مثل السكك 
احلديد وش��رك��ات امل��ي��اه. كانت هيئة 
اخلدمات الصحية الوطنية من النقاط 

احملورية للحمالت االنتخابية.
وحت��ظ��ى الهيئة ب��اح��ت��رام كبير، 
حيث ناضلت م��ن أج��ل تلبية الطلب 
املتزايد للمواطنني بعد تسع سنوات 
من التقشف، في ظل حكومات يقودها 

احملافظون.
ويجري التنافس على جميع مقاعد 
مجلس العموم البالغ ع��دده��ا 650 
مقعداً في االنتخابات، التي تعقد قبل 

أكثر من عامني من املوعد املقرر.

وك��ان رئيس ال���وزراء ق��د دع��ا إلى 
إج��راء انتخابات مبكرة على أمل كسر 
اجلمود في البرملان، الذي أوقف املوافقة 
على اتفاق خروج بريطانيا من االحتاد 

األوروبي في أكتوبر.
لم يحصل جونسون على األغلبية 
ف��ي ال��ب��رمل��ان األخ���ي���ر، وأص��ب��ح في 
موقف حرج مبجرد فقدان دعم احلزب 
الدميقراطي الوحدوي، بسبب مخاوف 
بشأن كيفية معاملة أيرلندا الشمالية 

في ظل اتفاقه مع االحتاد األوروبي.
وأظ��ه��رت استطالعات ال��رأي على 
ن��ح��و ث��اب��ت ت��ق��دم ح���زب احمل��اف��ظ��ني 
بزعامة جونسون، لكن استطالعات 
ال��رأي األخيرة تشير إل��ى أن الهامش 
قد ضاق في األيام األخيرة من احلملة 

االنتخابية.
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إيران ترفض دعوة ماكرون 
لإلفراج عن فرنسيني حتتجزهما

حتذير أميركي
 لكوريا ومرونة بحال 

مواصلة احملادثات
حّذرت الواليات املتحدة كوريا الشمالية من عواقب 
تنفيذ تهديداتها ب��إج��راء اختبار ص��اروخ��ي، مبديًة 
في املقابل مرونة إذا ما ق��ررت بيونغ يانغ مواصلة 
احملادثات. وكانت كوريا الشمالية التي أبدت استياءها 
من ع��دم رف��ع العقوبات املفروضة عليها على الرغم 
من عقد زعيمها كيم يونغ أون ثالث قمم مع الرئيس 
األميركي دونالد ترمب، قد حّذرت بأنها تعد ملفاجأة في 
رأس السنة إن لم تقّدم الواليات املتحدة تنازالت في 

نهاية العام.
وخ��الل جلسة ملجلس األم��ن ال��دول��ي ح��ول كوريا 
الشمالية، أب��دت سفيرة ال��والي��ات املتحدة ل��دى األمم 
املتحدة كيلي كرافت مخاوف إزاء تلميح بيونغ يانغ 
باحتمال إط��الق ص��واري��خ بالستية ع��اب��رة للقارات 
مة ملهاجمة األراض��ي القارية للواليات املتحدة  “مصَمّ

باألسلحة النووية”.
وق��ال��ت السفيرة إن “إطالق ال��ص��واري��خ وإج��راء 
االخ��ت��ب��ارات ال��ن��ووي��ة ل��ن مينحا جمهورية كوريا 

الدميقراطية الشعبية مزيداً من األمن”.
وأضافت: “نحن على ثقة بأن كوريا الشمالية ستبتعد 
من ممارسة مزيد من األعمال العدائية والتهديدات، 

وستتخذ بدالً من ذلك قراراً جريئاً بالتعاون معنا”.
وأش��ارت كرافت إلى إمكان فرض عقوبات إضافية 
على بيونغ يانغ قائلًة: “إذا حصل عكس ذلك، فعلينا 
وعلى مجلس األمن وعلى اجلميع أن نكون مستعدين 

التخاذ اإلجراء املناسب”.
وب��دا وك��أن ك��راف��ت تستبعد تلبية مطالب كوريا 
الشمالية بتقدمي تنازالت قبل نهاية العام إذ قالت إن 
“لدى ال��والي��ات املتحدة ومجلس األم��ن هدفا وليس 
مهلة”. لكّنها أبدت استعداد بالدها ملواصلة احملادثات 
مع كوريا الشمالية. وقالت: “نحن على استعداد التخاذ 
إج���راءات م��وازي��ة وخ��ط��وات ملموسة متزامنة نحو 
التوصل لهذا االتفاق”. وأضافت: “نحن على استعداد 

إلبداء مرونة في كيفية مقاربة هذه املسألة”.
وجاء اجتماع مجلس األمن بناًء على طلب الواليات 

املتحدة.
وتعثرت املفاوضات بني واشنطن وبيونغ يانغ بعد 
أن رفضت الواليات املتحدة مطالب كوريا الشمالية 
بتخفيف العقوبات مقابل التخلي اجلزئي عن قدرات 
كوريا الشمالية النووية في قمة ثانية بني الرئيس 

دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية في فبراير املاضي.
وأحملت كوريا الشمالية إلى رفع الوقف االختياري 
للتجارب النووية والصاروخية بعيدة املدى إذا فشلت 
إدارة ترمب ف��ي تقدمي ت��ن��ازالت جوهرية قبل العام 

اجلديد.
نفذت كوريا الشمالية 13 عملية إطالق للصواريخ 
البالستية منذ مايو املاضي، وقالت إنها أجرت “اختباراً 

مهماً للغاية” في موقع إطالق صواريخ بعيدة املدى.
من جهته، ق��ال وزي��ر ال��دف��اع ال��ك��وري اجلنوبي إن 
بيونغ يانغ أج��رت جتربة على محرك ص��واري��خ. لم 
يخض الوزير في تفاصيل، لكن تسود تكهنات واسعة 
ب��أن االخ��ت��ب��ار تضمن محركاً ج��دي��داً إلط��الق مركبة 

فضائية أو صاروخ بعيد املدى.

ت����رك����ي����ا حت����ي����ل االت�������ف�������اق ال�����ب�����ح�����ري م��ع 
املتحدة ل��أمم  الليبية  ال��وف��اق  حكومة 
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فرنسا: أية مساعدة مالية للبنان مرهونة بتشكيل حكومة إصالحية
أعلن وزير اخلارجية الفرنسي جان 
إيف لودريانأن املجتمع الدولي يرهن أي 
مساعدة مالية للبنان بتشكيل حكومة 

إصالحية.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريحات أدل���ى بها 
ال��وزي��ر الفرنسي ف��ي خ��ت��ام اجتماع 
م��ج��م��وع��ة ال���دع���م ال���دول���ي ل��ل��ب��ن��ان، 
بالعاصمة باريس، حسب قناة “فرانس 

.”24
وت��ض��م امل��ج��م��وع��ة: األمم املتحدة، 
واالحت���اد األوروب����ي، وجامعة ال��دول 
العربية، وحكومات الصني وفرنسا 

وأملانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا 
والواليات املتحدة.

وق���ال ل��ودري��ان، “املعيار الوحيد 
)ملساعدة لبنان ماليا( يجب أن يكون 
ف��اع��ل��ي��ة ه���ذه احل��ك��وم��ة ع��ل��ى صعيد 

اإلصالحات التي ينتظرها الشعب”.
وت��اب��ع: “وحده ه��ذا النهج سيتيح 
جلميع امل��ش��ارك��ني ف��ي ه��ذا االجتماع 
وسواهم أن يقوموا بتعبئة ليقدموا إلى 

لبنان كل الدعم الذي يحتاج إليه”.
وت��رأس��ت فرنسا اجتماع مجموعة 
ال��دع��م ال��دول��ي للبنان، بالتشارك مع 

األمم امل��ت��ح��دة. وم��ؤخ��را طلب رئيس 
حكومة تصريف األعمال في لبنان سعد 
احل��ري��ري، مساعدة مالية ط��ارئ��ة من 
دول “شقيقة وصديقة” عدة مثل فرنسا 
والسعودية والواليات املتحدة وروسيا 

وتركيا والصني ومصر.
واش�����ت�����رط امل���ج���ت���م���ع ال����دول����ي 
منح امل��س��اع��دة املالية للبنان بتنفيذ 
اإلص��الح��ات، في وقت تستفحل األزمة 

االقتصادية.
وأج����ب����رت اح��ت��ج��اج��ات شعبية 
متواصلة سعد احل��ري��ري على تقدمي 

اس��ت��ق��ال��ة ح��ك��وم��ت��ه، ف��ي 29 أكتوبر 
امل��اض��ي، ويطالب احملتجون بحكومة 
تكنوقراط )اختصاصيني( بعيًدا عن 

القوى السياسية.
وفي وقت، سابق دعا احلريري، إلى 
اإلس��راع بتشكيل حكومة اختصاصيني 

للخروج من األزمة الراهنة.
وبعد أن ك��ان رج��ل األع��م��ال، سمير 
اخلطيب، األكثر حًظا لتشكيل احلكومة 
املقبلة، أعلن األح��د، اع��ت��ذاره، وق��ال إن 
مشاورات داخل الطائفة الُسنية توافقت 
على تسمية احلريري لتشكيل احلكومة.

رفضت إي��ران دع��وة الرئيس الفرنسي 
إميانويل م��اك��رون ل��إلف��راج ع��ن فرنسيني 
حتتجزهما ط��ه��ران منذ يونيو امل��اض��ي، 

معتبرًة ذلك “تدخالً في شؤونها”.
ونقلت الوكالة اإليرانية لألنباء عن عباس 
موسوي املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
اإلي��ران��ي��ة ق��ول��ه: “احلكومة والقضاء في 
إي��ران ال يأخذان النصيحة من اآلخرين.. 

التدخل في شؤون دولتنا غير مقبول”.
وكان ماكرون قد طلب باإلفراج فوراً عن 
الفرنسيني فاريبا عادخلاه وروالن مارشال 

من السجن في إيران.
م��ن جهته، أح��ال القضاء اإلي��ران��ي إلى 
محكمة في طهران طلب إف��راج بكفالة عن 
األكادمييني الفرنسيني، كما ذكرت األربعاء 

وكالة أنباء “إسنا” اإليرانية شبه الرسمية.
وحت��ت��ج��ز إي������ران م��ن��ذ س��ت��ة أش��ه��ر 
ال��ع��امل��ة ال��ف��رن��س��ي��ة-اإلي��ران��ي��ة ف��ي مجال 
اإلنتروبولوجيا فاريبا عدخلاه، املختصة 
باملذهب الشيعي ومديرة األبحاث في “مركز 
األبحاث الدولية” في جامعة سيانس بو 
بباريس، وزميلها روالن مارشال املختص 
بالقرن اإلفريقي والباحث ف��ي املؤسسة 
نفسها. وُيتهم الباحثان ب�”التجسس ضد 

األمن القومي” اإليراني.
وذكرت “إسنا” نقالً عن محاميهما سعيد 
ده��ق��ان أن قاضياً واف��ق على طلب إف��راج 
بكفالة ُق��دم عن كال الباحثني، لكن النيابة 

العامة طلبت استئناف القرار.
وأعلن دهقان وف��ق الوكالة أن “كفالة 

موكلي قد حددت ووافق القاضي على اإلفراج 
عنهما بكفالة”. لكن النيابة العامة “طعنت 
بالقرار”، وسيرفع طلب اإلف���راج بكفالة 
“إلى محكمة مختصة” بتسوية هذا النوع 
من القضايا، “هي في هذه احلالة احملكمة 

الثورية” في طهران، وفق احملامي.
واتهمت إيران التي ال تعترف باجلنسية 
املزدوجة ملواطنيها باريس ب�”تدخل غير 
مقبول” في شؤونها الداخلية بعدما حاولت 

فرنسا التواصل مع عدخلاه.
ودع���ا زم���الء ل��ع��دخل��اه وم���ارش���ال في 
أكتوبر املاضي فرنسا إلى تعليق أي تعاون 
علمي وجامعي مع إي��ران كشكل من أشكال 
االحتجاج. وأطلقت بلدية باريس حملة دعم 
لألكادمييني اللذين رفعت صورهما أمام 

قصر البلدية.
وأف��ِرج عن الباحث األميركي املسجون 
في إيران منذ أكثر من ثالث سنوات شيوي 
وان��غ، مقابل إط��الق س��راح العالم اإليراني 
املختص باخلاليا اجلذعية مسعود سليماني 
الذي كان محتجزاَ في الواليات املتحدة منذ 

عام 2018.
وأي��د القضاء الفرنسي في مايو ترحيل 
املهندس اإليراني جالل روح الله جناد إلى 
الواليات املتحدة، وال��ذي تتهمه واشنطن 
مبحاولة تهريب م��واد يشتبه استخدامها 
ألغ���راض عسكرية إل��ى إي����ران، ف��ي خرق 

للعقوبات األميركية على هذا البلد.
ورفض القضاء الفرنسي حتى اآلن طلبات 

إلطالق سراح روح الله جناد.

إسبر: سنرد بقوة حاسمة إذا 
هاجمت إيران مصاحلنا أو قواتنا

قال وزير الدفاع األميركي، مارك إسبر، 
إن جهود طهران لزعزعة استقرار املنطقة 
تتفاقم. وأض��اف إسبر أم��ام جلنة القوات 
املسلحة مبجلس النواب، أن ب��الده تسعى 
لتعزيز دف��اع��ات��ه��ا ومت��ك��ني شركائها من 

مواجهة تهديدات إيران.
وت��اب��ع وزي��ر ال��دف��اع األميركي “سنرد 
بقوة حاسمة إذا هاجمت إيران مصاحلنا أو 

قواتنا”.
إلى ذلك قال وزير اخلارجية األميركي، 
مايك بومبيو، في وقت سابق ، إن واشنطن 
ستعلن عقوبات جديدة على إي��ران، مشيراً 
إلى أن العقوبات ستطال كيانات وشركات 

إيرانية.
وأكد بومبيو في إفادة للصحافيني مبقر 

اخلارجية األميركية، أن العقوبات اجلديدة 
تستهدف شبكات تهريب األسلحة اإليرانية. 
وأضاف بومبيو: “سنعاقب الشركات التي 

ستتعاون مع إيران”.
وقال إن العقوبات ستفرض على شركات 

تساعد على نقل وتهريب السالح اإليراني.
وأض��اف بومبيو أن هناك عقوبات على 
شركة طيران “ماهان” اإليرانية لدورها 
في أسلحة الدمار الشامل، مشدداً على أن 
واشنطن ستواصل حملة الضغوط القصوى 

على إيران.
وط��ال��ب وزي����ر اخل��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي 
ك��ل ال���دول مبمارسة الضغط على إي��ران، 
وأضاف: “نريد ضمان أن متارس كل الدول 

الضغط على إيران مبا فيها الصني”.

العثور على حطام في عرض البحر يرجح 
أنه لطائرة عسكرية تشيلية مفقودة

أع��ل��ن س��الح اجل��و التشيلي أنه 
عثر على حطام في عرض البحر في 
نفس املوقع الذي فقد فيه قبل يومني 
أث��ر طائرة عسكرية على متنها 38 

شخصاً.
وقال القومندان إدواردو موسكويرا 
قائد اللواء اجلوي الرابع للصحافيني 
ف��ي ب��ون��ت��ا أري���ن���اس )ث��الث��ة آالف 
كلم ج��ن��وب العاصمة سانتياغو( 
إّن احل��ط��ام “عثرت عليه السفينة 
أنتاركتيكا إنديفور التي ترفع علم 
تشيلي وم��ن احملتمل أن يكون ِقَطع 

رغ��وة من خزانات الوقود الداخلية 
للطائرة سي 130”.

وك��ان��ت ط��ائ��رة النقل العسكرية 
امل��ف��ق��ودة، وه��ي م��ن ط���راز سي130 
هيركوليس، أقلعت اإلثنني من قاعدة 
تشابونكو في بونتا أريناس )أقصى 
جنوب تشيلي( في الساعة 16،00 
)19،55 ت غ( متجهة إل��ى قاعدة 
الرئيس ادواردو فري” ف��ي القارة 

القطبية اجلنوبية )أنتاركتيكا(.
وبحسب ب��ي��ان أص��درت��ه ال��ق��وات 
اجل��وي��ة التشيلية ف���إّن االت��ص��ال 

الالسلكي بطائرة النقل العسكرية 
“ُفقد” في الساعة 18،13 ) 21،13 
ت غ( أثناء حتليق الطائرة فوق ممر 
دري��ك، ال���ذراع البحرية التي تفصل 
بني احلد اجلنوبي ألميركا الالتينية 
والقارة القطبية اجلنوبية ويعتبرها 

البحارة معبراً بحرياً خطراً للغاية.
وب��ع��د سبع س��اع��ات م��ن انقطاع 
االتصال بها أعلن سالح اجلو التشيلي 
الطائرة “منكوبة”، مشيراً إل��ى أن 
مخزونها من الوقود يكفيها للطيران 

حتى الساعة 12،40 )03،40 ت غ(.


