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ً
محاولة إقناع البرملان باملوافقة على اتفاق الخروج

تيريزا ماي ّ
تحذر من دخول بريطانيا في نفق مظلم إثر البريكست
*وزير الصحة البريطاني يأمل في تحسن
فرص التصويت لصالح الخروج
*البريطانيون يريدون اآلن البقاء في االتحاد
األوروبي وإجراء استفتاء ثان

ح ّذرت رئيسة ال��وزراء الربيطانية ترييزا ماي يوم األحد
م��ن دخ ��ول اململكة امل�ت�ح��دة منطقة جم�ه��ول��ة إذا رف��ض
الربملان اتفاق اخلروج من االحتاد األوروب��ي يف وقت الحق
ه��ذا الشهر ،نافية صحة تقارير عن عزمها تكرار تأجيل
تصويت أعضاء الربملان على االتفاق.
وقالت ماي هليئة اإلذاعة الربيطانية (بي.بي.سي) إذا مل
يتم التصويت على هذا االتفاق يف املرة املقبلة ،فإننا سنكون
بالفعل يف منطقة جمهولة .ال أعتقد أن هناك أي شخص
بوسعه تأكيد ما قد حيدث فيما يتعلق برد الفعل الذي
سنراه يف الربملان .من جانبه عرب وزير الصحة الربيطاني

ماثيو هانكوك يوم األحد عن أمله يف حتسن فرص تصويت
الربملان لصاحل االتفاق الذي توصلت إليه احلكومة خلروج
البالد من االحتاد األوروبي بعد عطلة عيد امليالد.
وقال لتلفزيون سكاي نيوز :بدون شك آمل يف أن تكون
فرص مترير االتفاق قد حتسنت .أعتقد أنه إذا عاد الناس
(النواب) لدوائرهم االنتخابية ،مثلما فعلت أنا ،وحتدثوا
مع عامة الناس فإنهم سيكتشفون رغبة عارمة يف (قول)
من فضلكم ،هل ميكننا املضي قدما يف ذلك.
يف السياق ذاته أفاد استطالع رأي ُنشرت نتائجه يوم األحد
بأن مزيدا من الربيطانيني يريدون بقاء بالدهم عضوا يف

هجوم للحركة يودي بحياة عنصري شرطة شمال أفغانستان

االحتاد األوروبي واختاذ قرار نهائي بأنفسهم يف هذا الصدد
عرب إجراء استفتاء ثان.
ومن املقرر خروج بريطانيا من االحت��اد األوروب��ي يوم 29
م��ارس آذار لكن رئيسة ال ��وزراء ت�يري��زا م��اي ال ت��زال تبذل
جهودا حثيثة للحصول على موافقة الربملان على االتفاق
ال��ذي توصلت إليه مع االحت ��اد ،مما يزيد من حالة عدم
اليقني ب�ش��أن إمكانية مت��ري��ر االت �ف��اق أو حتى انسحاب
بريطانيا من االحتاد.
وأظهر االستطالع ال��ذي أجرته مؤسسة (ي��وج��وف) أنه
يف حالة إج ��راء استفتاء ث��ان على ال�ف��ور ف��إن  46يف املئة
سيصوتون لصاحل بقاء بالدهم يف االحتاد بينما سيصوت
 39يف امل�ئ��ة فقط ل�ص��احل االن�س�ح��اب .وانقسمت النسبة
املتبقية بني ناخبني مل حيسموا أمرهم بعد ومن يرفضون
التصويت ومن امتنعوا عن اإلجابة على هذا السؤال.
وعندما ج��رى استبعاد ه ��ؤالء م��ن العينة ال�تي مشلها
االستطالع كانت النتيجة  54مقابل  46صوتا لصاحل
االستمرار يف االحتاد.
وتتوافق نتائج هذا االستطالع إىل درجة كبرية مع نتائج
استطالعات أخ��رى ج��رت خ�لال الشهور املاضية وأظهرت
انقساما عميقا بني الناخبني مع رجاحة الكفة قليال جتاه
االستمرار ضمن التكتل األوروبي.
وش� ��ارك يف االس �ت �ط�لاع م��ا ي��زي��د ع�ل��ى  25أل�ف��ا وأج��رت��ه
املؤسسة لصاحل محلة (بيبولز فوت) اليت تقود مطالبات
بإجراء استفتاء ثان.

بعد محاوالت أمريكا إلفشال الصفقة

طالبان ترفض التباحث مع أمريكا في السعودية ..اردوغان إلى روسيا هذا الشهر لضمان الـ اس400
ينوي الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان زيارة روسيا الشهر اجلاري ،لبحث مجلة من
وخيارها قطر
القضايا بينها الوضع يف سوريا.
*  30قتيال ج ّراء انهيار أرضي
في منجم للذهب بوالية بداخشان
قال مسؤولون يف حركة طالبان يوم األحد:
إن احلركة لن حتضر حمادثات سالم مزمعة
مع الواليات املتحدة يف السعودية هذا الشهر
وت��ري��د نقل مكان إج ��راء املباحثات إىل قطر
وذلك تالفيا لسعي الرياض إشراك احلكومة
األفغانية يف احلوار.
وجولة املفاوضات املقبلة هي الرابعة ضمن
سلسلة تهدف إىل إنهاء احلرب املستمرة منذ
 17عاما يف أفغانستان ومن املقرر إجراؤها بني
زعماء طالبان واملبعوث األمريكي اخلاص زملاي
خليل زاد ملناقشة انسحاب القوات األجنبية
ووقف حمتمل إلطالق النار يف .2019
ورفض زعماء احلركة املتشددة عرضا من
احلكومة األفغانية إلجراء حمادثات مباشرة
رغم ضغوط دولية متزايدة يف سبيل إشراك
احلكومة املدعومة من الغرب يف احملادثات.
وق���ال ع�ض��و ب���ارز يف ط��ال �ب��ان بأفغانستان
ل��روي�ترز مشرتطا ع��دم ذك��ر امس��ه ليس من
امل�ف�ترض أن نلتقي مبسؤولني أمريكيني يف
ال ��ري ��اض األس �ب ��وع امل�ق�ب��ل ون�س�ت��أن��ف عملية
ال �س�لام ال�ت�ي مل تكتمل يف أب��وظ�بي الشهر
امل� ��اض� ��ي .وأض� � ��اف امل �ش �ك �ل��ة ه ��ي أن زع �م��اء
السعودية واإلمارات أرادوا منا أن نلتقي بوفد
احل�ك��وم��ة األف�غ��ان�ي��ة حت��دي��دا وه��و أم��ر ليس
مبقدورنا يف الوقت احلالي وألغينا االجتماع
يف السعودية .وت��اب��ع أن طالبان تريد تغيري

مكان إج��راء احمل��ادث��ات إىل قطر ال�تي يوجد
فيها امل�ق��ر السياسي للحركة واستضافت
حم��ادث��ات سابقة .وأك ��د ذب�ي��ح اهلل جماهد
املتحدث باسم طالبان أن احلركة قررت إلغاء
االجتماع يف السعودية لكنه مل يقدم معلومات
عن مكان جديد هلا.
ومل ت��رد السفارة األمريكية يف أفغانستان
على طلب للتعقيب على ذلك.
وق � ��ال ق� �ي ��ادي آخ� ��ر ك �ب�ير يف ط��ال �ب��ان إن
احل��رك��ة أوض�ح��ت للسعودية أن��ه ال ميكنها
االجتماع باحلكومة األفغانية يف هذه املرحلة.
وأض��اف :يعلم اجلميع حقيقة أن احلكومة
األفغانية ال ترغب يف رحيل الواليات املتحدة
وح�ل�ف��ائ�ه��ا ودف �ع �ن��ا مث�ن��ا ب��اه�ظ��ا ل �ط��رد كل
القوات األجنبية من بالدنا .وتابع :ملاذا يتعني
علينا احلديث مع احلكومة األفغانية؟
م ��ن ج �ه �ت��ه أع �ل ��ن م��س ��ؤول ��ون حم �ل �ي��ون يف
أفغانستان ي��وم األح��د مقتل إثنني من رجال
الشرطة يف هجوم شنته عناصر تابعة حلركة
«ط��ال �ب��ان» اس�ت�ه��دف م��وق�ع��ا أم�ن�ي��ا يف إقليم
«سامنجان» الشمالي .ونقلت قناة «طلوع»
األفغانية عن املسؤولني أن  3من رجال الشرطة
اآلخرين قد أصيبوا أيضا جبروح يف هذا اهلجوم
الذي وقع مبنطقة «درة صوف» باإلقليم .من
جهة أخرى أفادت وكالة «رويرتز» ،مبقتل 30
عامال على األقل بسبب انهيار أرضي يف منجم
للذهب مشال أفغانستان  .ومل ترد أية اخبار
عن عدد اجلرحى واملفقودين .وأعلن مسؤول
حملي أف�غ��ان��ي ،أن االن�ه�ي��ار األرض ��ي ،وق��ع يف
والية بداخشان مشال البالد يوم األحد.
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ورجحت وكالة «األناضول» أن بني القضايا ذات األهمية على جدول زيارة أردوغان ،صفقة
صواريخ «إس  »400الروسية ألنقرة ،وسري تنفيذها.
من جانبها قالت صحيفة «يين شفق» الرتكية إن أنقرة رفضت عرضا أمريكيا جديدا
بالتخلي عن شراء أنظمة «إس  »400الروسية للدفاع اجلوي مقابل توريد أنظمة «باتريوت»
األمريكية للدفاع اجلوي .ونقلت الصحيفة عن مصادر قوهلا ،إن آخر حماولة إلقناع تركيا
بالتخلي عن شراء «إس  »400كانت خالل زيارة وفد أمريكي إىل أنقرة هذا األسبوع.
وأشارت إىل أن السلطات الرتكية رفضت اقرتاح واشنطن ،ألنه مل يتضمن خصما على
املبلغ املطلوب البالغ  3.5مليار دوالر مثنا لنظام «باتريوت» ،وال نقل تكنولوجيا تصنيع
هذه األنظمة .والحظت «يين شفق» أن أنظمة الصواريخ الدفاعية الروسية أرخص كلفة
على تركيا بثالث مرات .ويف وقت سابق ،ذكرت وكالة األناضول ،أن الوفد األمريكي قدم
اقرتاحا لبيع أنظمة باتريوت للدفاع اجلوي يف تركيا ،مبا يف ذلك أربع حمطات رادار «
 ،»AN/MPQ-65و 10أجهزة هوائيات عامودية ،و 20قاذفة من طراز « ،»M903ومعدات اختبار
وغريها من املعدات .وكانت وكالة التعاون الدفاعي واألمين يف البنتاغون ،قالت إن وزارة
اخلارجية األمريكية وافقت على صفقة حمتملة مع تركيا لبيع باتريوت مع املعدات مقابل
 3.5مليار دوالر.

برملان فنزويال يرفض االعتراف بشرعية الرئيس مادورو
أكد الربملان الفنزويلي اخلاضع لسيطرة املعارضة ،رفضه االع�تراف بشرعية الرئيس
نيكوالس م ��ادورو ،مع اق�تراب ب��دء واليته الثانية ،يف خطوة من شأنها تأجيج االنقسام
الداخلي حول الرئيس .وقال الرئيس اجلديد للجمعية الوطنية ،خوان غوايدو عند أدائه
اليمني ،يف مستهل الدورة الربملانية اجلديدة« :نؤكد عدم شرعية نيكوالس مادورو».
ونقلت وكالة فرانس ب��رس عن غوايدو قوله« :اعتبارا من  10يناير ،سيكون مغتصبا
للسلطة ،وبالتالي فإن هذه اجلمعية الوطنية هي املمثل الشرعي الوحيد للشعب».
يشار إىل أنه مت إعادة انتخاب مادورو البالغ من العمر  ،56يف  20مايو  ،2018بفرتة رئاسية
جديدة .اىل ذلك أعرب نائب رئيس املكتب الصحفي يف اخلارجية األمريكية روبرت باالدينو،
عن ترحيب بالده بتولي رئيس اجلمعية الوطنية الفنزويلية اجلديد خوان جويدو منصبه.
وأضاف باالدينو« :اليوم ترحب الواليات املتحدة باستالم أعضاء القيادة اجلديدة للجمعية
الوطنية الفنزويلية برئاسة النائب خوان جويدو مهامهم».

طوكيو ُتقنع واشنطن بضرورة إبرامها
معاهدة السالم مع موسكو
أكد رئيس ال��وزراء الياباني شينزو آب��ي ،أن إب��رام ب�لاده معاهدة سالم مع روسيا سيفيد
الواليات املتحدة يف السالم واالستقرار اإلقليميني.
وقال آبي -يف مقابلة بثتها حمطة «إن.إتش.كيه .ورلد» اليابانية ونقلها املوقع اإللكرتوني
لصحيفة «جابان تاميز» أمس األحد -أن «التحالف بني اليابان والواليات املتحدة هو أساس
السياسات الدبلوماسية واألمنية لليابان».
وأشارت الصحيفة إىل أنه من املفرتض أن يلتقي آبي هذا الشهر الرئيس الروسي فالدميري
بوتني؛ سعيا إلحراز تقدم فيما خيص احملادثات بشأن معاهدة السالم اليت مل يتفق بشأنها
البلدان منذ نهاية احلرب العاملية الثانية؛ وذلك بعد اتفاق الزعيمني يف نوفمرب املاضي
على تسريع مفاوضاتهما يف هذا الصدد وفقا لإلعالن السوفيييت -الياباني املشرتك عام
 1956وال��ذي أنهى األعمال العدائية بني الدولتني ،وأع��اد العالقات الدبلوماسية بينهما،
ومهّد لتوقيع اتفاق سالم بني اجلانبني .وتعهدت موسكو يف اإلعالن املشرتك بنقل السيادة
على جزيرتي هابوماى وشيكوتان إىل اليابان -بعد إبرام املعاهدة -وهما جزيرتان فقط من
جزر الكوريل األربع املتنازع عليها بني البلدين ،واخلاضعة حاليا لسيطرة روسيا.

قبل انتهاء فترة واليته

محمد الخامس يتخ ّلى عن عرش ماليزيا

خت� ّل��ى السلطان حممد اخل��ام��س سلطان
ماليزيا أمس األح��د عن العرش ليصبح أول
سلطان يتنحى عن حكم البالد قبل انتهاء
فرتة واليته البالغة مخسة أعوام.
وحممد اخلامس (سلطان كلننت) ،إمسه
احلقيقي تينغو حم�م��د ف ��ارس ب�ت�را وامس��ه
املتبنى حممد اخل��ام��س كلننت ه��و اليانغ
دي-ب���رت���وان أغ��ون��غ اخل��ام��س ع�ش��ر ملاليزيا
وسلطان ماليزيا ،ولد يف يوم  6أكتوبر 1969
يف م��دي�ن��ة ك��وت��ا ب �ه��ارو يف م��ال�ي��زي��ا ،أصبح
سلطان والية كلننت يف  13سبتمرب  2010بعد
أن خلف والده إمساعيل برتا ويف  13ديسمرب
 2016أصبح يانغ دي-برتوان أغونغ ملاليزيا.
وت� ��وىل ال�س�ل�ط��ان حم�م��د اخل ��ام ��س ،ال��ذي
شغل حاليا منصب حاكم والي��ة كيالنتان
اإلسالمية الشمالية احملافظة ،العرش بناء
على النظام ال ��دوري لتولي ال�ع��رش املعمول
به يف البالد منذ استقالهلا عن بريطانيا يف
عام  .1957ويتوىل كل مخس سنوات العرش
يف البالد  -ذات األغلبية املسلمة  -أحد حكام
الواليات املاليزية التسع املسلمني.
وقد درس السلطان يف كلية سانت كروس

جب��ام �ع��ة أك� �س� �ف ��ورد ،وم ��رك ��ز أك �س �ف��ورد
ل �ل ��دراس ��ات اإلس�ل�ام �ي ��ة ،حب�س��ب م ��ا ذك��رت��ه
وسائل اإلعالم الرمسية.
ويعرف بشخصيته العامة السمحة ،ويشارك
يف مسابقات املشي لنشر الوعي الصحي.
وقالت وكالة برناما إن السلطان «يشغل
وق��ت فراغه ب��ال�ق��راءة ،وه��و حمب للرياضات
القاسية مثل قيادة سيارات الدفع الرباعي،
والرماية وحتديات التحمل».
وبالرغم من ال��دور االحتفائي للملكية يف
م��ال�ي��زي��ا ،ف��إن�ه��ا حت�ظ��ى ب��اح�ترام ك�ب�ير من
مسلمي البالد ،ومينع انتقادها.
وتزين صورة امللك وامللكة املباني احلكومية
يف أرج ��اء ال �ب�لاد .وي�ع��د امل�ل��ك إم ��ام اإلس�لام
ال��رم��زي ل�لأم��ة ،وه��و أي�ض��ا الرئيس االمس��ي
للجيش .ويرجع تاريخ السالطني يف ماليزيا
إىل ال��ق ��رن اخل ��ام ��س ع �ش��ر ،وحي ��ل سلطان
حممد اخلامس حمل السلطان عبد احلليم
معظم شاه ،من والية كيدا الشمالية ،الذي
يبلغ اآلن  89عاما ،وكان قد توىل العرش من
قبل يف السبعينيات ،وهو أول شخص يتوىل
العرش مرتني.

 126قتيال حصيلة ضحايا إعصار الفلبني
أعلنت سلطات الفلبني أن حصيلة ضحايا اإلعصار الذي ضرب وسط البالد أواخر ديسمرب
املاضي ،قد بلغت  126قتيال.
وقال املتحدث باسم الطوارئ الفلبينية إدغ��ار بوساداس ،إنه «خالل يومني فقط هطلت
أمطار غزيرة فاق معدهلا النسبة العادية يف شهر كامل يف منطقة بيكول جنوب شرق مانيال».
ولفت إىل أن أكثر من  100شخص لقوا مصرعهم يف بيكول ،موضحا أن معظمهم قضوا غرقا
أو بسبب االنهيارات األرضية .كما أكد أن «عمليات البحث عن ناجني مستمرة لكن الوحول
وحترك الرتبة تشكل حتديا كبريا لفرق اإلنقاذ» ،مشريا إىل أن  26شخصا ال يزالون يف عداد
املفقودين .وضرب إعصار «أومسان» الفلبني األسبوع املاضي ومل يكن مصحوبا برياح قوية،
إال أنه تسبب بأمطار غزيرة أدت إىل فيضانات وزعزعت األراضي ،وسببت الكثري من االنهيارات
األرضية .ومل يتخذ عدد كبري من السكان االحتياطات الالزمة يف األرخبيل املعتاد على
الظواهر املناخية القاسية وذلك ألن اإلعصار مل يكن مصنفا يف خانة التسونامي ،كما
أن الكثريين رفضوا مغادرة منازهلم يف فرتة أعياد امليالد ورأس السنة .ويضرب الفلبني سنويا
زهاء  20إعصارا وعاصفة ،تودي حبياة املئات ،وتتسبب الفقر املدقع للماليني.

صــــــورة وخبــــــر
 7جرحى إثر انفجار ببلوشستان الباكستانية

وفاة وزير دفاع أمريكي سابق عن عمر  92عاما

مقتل شخصني بانفجار جنوب شرقي أوكرانيا

قتيل وجريح بهجوم جنوب غربي النيجر

قتل سبعة اشخاص إثر انفجار قنبلة يف منطقة « بشني» ،يف «بلوشستان»
الباكستانية ،أمس االحد .وحبسب صحيفة باكستان ،انفجرت قنبلة يف منطقة
«بشني» يف باكستان مما اسفر عنه جرح سبعة اشخاص .يذكر انه مل يتنب أي
شخص او مجاعة مسؤولية االنفجار حتى اآلن ،إ ّال ان اجليش الباكستاني فشل
يف ص ّد مثل هذه العمليات االرهابية يف البالد ،إذ مل يستطع حتى االن التغلب
على اجلماعات االرهابية اليت تصر على تنفيذ عملياتها الدامية حتى وصل االمر
اىل ظهور بوادر تغلغل تنظيم داعش اإلرهابي.

تويف وزير الدفاع األمريكي األسبق هارولد براون ،الذي وضع األساس ملعاهدات
خفض األسلحة اهلجومية (ستارت) ،عن عمر يناهز  92عاما يف منزله ،ونقال عن
ابنته ديبورا براون .ووفقا البنته ،تويف براون يف مزرعته بوالية كاليفورنيا يوم
اجلمعة ،نتيجة إصابته بسرطان البنكرياس .وتوىل براون حقيبة وزارة الدفاع
(البنتاغون) إبان فرتة رئاسة جيمي كارتر من  1977حتى  .1988ومبساعدة
ب��راون مت التوقيع على اتفاق كامب ديفيدعام  1979يف واشنطن ،حيث وقع
مناحيم بيغن وأنور السادات ،معاهدة سالم بني االحتالل اإلسرائيلي ومصر.

ه ّز انفجار مبنى سكنيا وسط مدينة ماريوبول على ساحل حبر آزوف جنوب
شرقي أوكرانيا ،وقتل فيه شخصان وأصيب آخ ��رون .وذك��ر م��وق��ع»»0629
احمللي ،أن االنفجار وق��ع الليلة املاضية يف الطابق الثالث من املبنى وتدل
املعلومات األولية ،على انفجار قنبلة يدوية .ويؤكد شهود عيان ،أن االنفجار
كان قويا ومسعت أصداؤه يف أجزاء املدينة وهرعت سيارات اإلسعاف والشرطة
إىل مكان احل ��ادث .وأش ��ارت شرطة املدينة ،إىل أن��ه تعمل يف مكان احل��ادث،
جمموعة حتري وحتقيق تضم خرباء متفجرات وعسكريني.

قتل أحد عناصر احلرس الوطين النيجري وأصيب آخر يف هجوم شنه مسلحون،
ضد موقعهم يف بوني ،مبقاطعة تورودي مبنطقة تيالبريي ،جنوب غرب النيجر
 ،بالقرب من احل��دود مع بوركينا فاسو .ودون ذك��ر تفاصيل ،أوض��ح مصدر
أمنيلوكالة أنباء»شينخوا» ،أنه مت صد املهامجني من قبل قوات األمن  .يذكر
أن اجلزء الغربي من النيجر وهو املنطقة احلدودية مع مالي وبوركينا فاسو ،يف
مسرحا ألنشطة اجلماعات اإلرهابية اليت تقود هجمات
السنوات األخرية أصبح
ً
مميتة يف هذه البلدان الثالثة ضد القوات املسلحة وحتى السكان املدنيني.

