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اجلمعة ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ عربية وعاملية

إيران: ماضون في خفض التعهدات النووية
أكــد  ـ وكاالت:  عواصــم 
مساعد وزير اخلارجية اإليراني 
للشــؤون السياســية عباس 
عراقجــي أن تنفيــذ االتفــاق 
النووي من جانب واحد فقط 
أمــر ال ميكن تبريره، وصرح 
بأن إيران مصممة على اتخاذ 
التاليــة لتخفيض  اخلطوات 

التزاماتها باالتفاق النووي.
ونقلــت وكالــة »فــارس« 
اإليرانية امــس، عن عراقجي 
قوله خــال لقائه مســؤولة 
ســويدية: »بعــد انســحاب 
الواليــات املتحدة من االتفاق 
النــووي وفرضهــا احلظــر 
والضغوط القصوى، فإن إيران 
حاولت إبقاء نوافــذ التفاعل 
والديبلوماسية مفتوحة، لكن 
أوروبا، ومع األسف، اعتمدت 
الدعم السياسي فقط وامتنعت 
عن بذل التكاليف الســتمرار 

هذا االتفاق«.
وأكد أن »إيران تتوقع من 

وكان وزيــر اخلارجيــة 
اإليراني محمــد جواد ظريف 
قــال أول من أمــس: »طاملا أن 
االتفاق لم يعد يتم تنفيذه وفقا 

ايران امس، الستار عن طائرة 
عســكرية نفاثة جديدة اطلق 
عليها )ياسني( وصفتها بأنها 
قادرة على االقــاع والهبوط 
بســرعة ٢٠٠ كيلومتــر فــي 

الساعة كحد ادنى.
االنبــاء  ونقلــت وكالــة 
الرسمية االيرانية )ارنا( عن 
وزيــر الدفاع اإليراني العميد 
أمير حامتي قوله ان »طبيعة 
النفاثــة  )ياســني(  طائــرة 
استراتيجية وتقنية وسيسهم 
تصنيعها بالتأكيد في االرتقاء 

بالقدرات الوطنية«. 
وأضــاف ان احــد اهــداف 
تصميم وتصنيع هذه الطائرة 
التدريبيــة على يــد اخلبراء 
احتياجــات  ســد  احملليــني 
ساح اجلو للجيش اإليراني 
في مجال تدريــب الطيارين. 
وأشــارت الوكالــة إلى أنه مت 
تشــغيل طائرة )ياسني( بعد 
ان اجتازت مراحــل االختبار 

ملا مت االتفاق عليه، فإن إيران 
التزاماتها  ستواصل تقليص 

اخلاصة بهذا االتفاق«.
من جهــة اخــرى، أزاحت 

)إرنا( الطائرة »ياسني« االيرانية النفاثة 

أوروبا أن تتخذ مواقف بناءة 
وأن تبذل جهودا حقيقية وأن 
تتحمل التكاليف إلعادة بناء 

الثقة«.

ً محمد بن سلمان وعباس ينشئان مجلس أعمال مشتركا
الريــاض ـ وكاالت: اتفق 
صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع الســعودي مع 
الرئيس الفلسطيني محمود 
عبــاس علــى إنشــاء جلنة 
اقتصادية مشتركة ومجلس 
أعمال سعودي ـ فلسطيني.
وذكــرت وكالــة االنبــاء 
السعودية الرسمية )واس( 
فــي بيان ان ذلك جــاء بناء 
علــى احملادثــات التي متت 
بني خادم احلرمني الشريفني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز 
والرئيــس عبــاس وكذلــك 
احملادثات مــع األمير محمد 
بن سلمان واستجابة لرغبة 

الرئيس الفلسطيني.
احملادثــات  خــال  ومت 
الرســمية بــني االمير محمد 
بن سلمان والرئيس عباس 
استعراض تطورات األحداث 
الفلسطينية  الســاحة  على 
واجلهــود املبذولة بشــأنها 
مبا يضمن احلقوق املشروعة 
للشعب الفلسطيني في إقامة 
دولته املســتقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية.
وقد يشــكل االتفاق على 
اللجنــة املشــتركة  إنشــاء 
مع الســعودية مصدر دعم 

لاقتصاد الفلسطيني.
وفي ١٩ سبتمبر املاضي، 
حــذر البنك الدولــي من أن 
السلطة الفلسطينية تواجه 
أزمة ســيولة خانقة بسبب 

من املصارف احمللية، وزيادة 
متأخرات املوظفني واملوردين 
العام،  التقاعــد  وصنــدوق 
مما خلــق »حتديات ضخمة 

لاقتصاد«.
على صعيــد آخر، جرح 
فلســطيني برصاص قوات 
االحتال االسرائيلية بعدما 
حــاول دهــس عناصــر من 

الفلســطينيني بالقــرب من 
مدينة رام اهلل، عندما »حاول 
فلسطيني دهسهم بسيارته« 
واصطدم بآليتهم املصفحة. 
وأضافت أن رجال الشــرطة 
رأوا الفلسطيني الذي ينحدر 
من القدس الشــرقية يحمل 
سكينا وأطلقوا النار عليه، 
بــدون أن تذكر أي تفاصيل 

الشرطة في الضفة الغربية 
احملتلة. وقال ناطق باســم 
مستشفى »شعاري تسيدك« 
في القدس امس ان املشتبه 
بــه »فــي حالــة خطيــرة«. 
وأوضحت شــرطة االحتال 
عناصرهــا  أن  بيــان  فــي 
كانــوا يقومــون باعتقاالت 
فــي مخيم األمعري لاجئني 

جرح مقدسي حاول دهس عناصر من شرطة االحتالل بالضفة الغربية

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل مباحثاتهما أمس )واس(

فجــوة متويليــة تزيــد عن 
١.٨ مليــار دوالر ناجمة عن 
تراجع املعونــات األجنبية 
وخســارتها قسما كبيرا من 
أموال الضرائب والرسوم التي 
حتصلها حلسابها إسرائيل.
وأوضح تقرير للبنك ان 
هذه الفجوة التمويلية أجبرت 
السلطة على مراكمة الديون 

رئيس »كتالونيا«: سنحقق االنفصال في 2021

تونس تثبت فوز قيس سعيد رئيساً 

عواصــم ـ وكاالت: قــال رئيــس إقليــم 
»كتالونيا« االسباني كيم تورا االنفصال عن 
إسبانيا سيتحقق في ٢٠٢١ إذا حظي بتأييد 
األحزاب الكتالونية األخرى. جاء ذلك بعد أيام 
من احلكم بالسجن على القادة االنفصاليني. 
وأضاف في خطاب ألقاه في البرملان الكتالوني 
امس، انه سيقترح في الربيع املقبل املضي قدما 
في إنشاء »اجلمهورية الكتالونية املستقلة« 
موضحا ان ذلك ســيتطلب تنظيم اســتفتاء 

جديد لانفصال عن إسبانيا.
وطالبت أحــزاب املعارضة فــي البرملان 
الكتالوني تورا باالستقالة من منصبه، معتبرة 
انه »ناشط« وليس »سياسيا« في حني اعربت 
األحزاب االنفصالية األخرى عن استيائها من 
إدارته لألزمة واتخاذه قرارات دون استشارتها.
ويشهد اإلقليم أعمال شغب وعنف بلغت 
ذروتها الليلة قبل املاضية مع قيام املتظاهرين 
بحرق السيارات واحلاويات ووضع املتاريس 
وإضــرام النار بها ومحاصــرة مبنى وزارة 
الداخليــة في )برشــلونة( وهــو األمر الذي 
تسبب في إصابة عشرات الشرطيني بجروح 
واعتقال 33 شخصا. وحذرت سفارات الواليات 
املتحدة وبريطانيا في إســبانيا مواطنيهما 
امس، من السفر إلى )كتالونيا( أو البقاء في 

اإلقليم الســيما بعد اغاق املتظاهرين مطار 
)ال برات( الدولي في )برشلونة(. من جانبه، 
أدان رئيس الوزراء اإلسباني بيدرو سانشيز 
العنف، قائا إن احلكومة ستواصل »ضمان 
األمــن« في املنطقة. وأعلن أنه يعتزم التقاء 
قادة املعارضة فــي محاولة لتهدئة الوضع. 
وقال سانشيز في بيان على تويتر: »العنف 

يسعى لكسر التعايش في كتالونيا«. 
ومن ناحيته، أكــد أوريول جونكيراس، 
نائب رئيس كتالونيا سابقا، والذي كان ضمن 
من صدرت بحقهم أحكام هذا األسبوع وكانت 
عقوبته هي السجن ١3 سنة، أنه البد أن تكون 
االحتجاجات ســلمية. وقال جونكيراس في 
بيان عبر تويتر: »أي عنف ال ميثلنا«. بدوره، 
قال وزير الداخلية اإلسباني فرناندو جراندي 
مارالسكا لقناة تليسينكو التلفزيونية امس، 
إن باده سترسل املزيد من أفراد الشرطة إلى 
كتالونيا، وأضاف أن الهدف من ذلك هو ضمان 
األمن والسماح لقوات الشرطة املوجودة هناك 
فعا بالراحة. وقال كيم تورا زعيم كتالونيا، 
إنه يتعني إجراء تصويت جديد ليقرر اإلقليم 
مصيره. وأضــاف مخاطبا برملان اإلقليم أن 
هناك »رواية كاذبة« عن أن احلركة االنفصالية 

في كتالونيا عنيفة.

عواصم ـ وكاالت: أعلنت الهيئة العليا 
املســتقلة لانتخابــات فــي تونس امس، 
النتائج النهائية النتخابات اجلولة الثانية 
للرئاســية والتي ثبتت فوز قيس ســعيد 

بفارق كبير عن منافسه نبيل القروي.
وأبقت الهيئة على النتائج األولية بعد 
أن امتنع املرشح اخلاسر نبيل القروي عن 
تقــدمي أي طعن في النتائــج وتهنئته في 

وقت سابق للمرشح الفائز قيس سعيد.
وكان املرشح املستقل سعيد فاز بنسبة 
7٢.7١% مــن أصــوات الناخبــني في مقابل 

٢7.٢٩% للقروي.
وميهد هذا اإلعان ألداء الرئيس احلالي 
قيس سعيد لليمني الدستورية في جلسة 

عامة استثنائية للبرملان.
وكانت تونس شهدت انتخابات تشريعية 
في الســادس من أكتوبر املاضي أســفرت 
عن فوز حركة النهضة اإلسامية بأغلبية 

ضئيلة ضيقة أمام منافســها حزب »قلب 
تونس« الليبرالي.

ويتوقع أن تعلن الهيئة النتائج النهائية 
للتشريعية بعد استيفاء الفترة املخصصة 
للطعــون على النتائج األولية، في شــهر 

نوفمبر املقبل.
وســتكون أولى مهام سعيد في الفترة 
املقبلــة تكليف مرشــح حلــزب األغلبية 

لتشكيل حكومة جديدة.
ومع انتهاء االنتخابات الرئاسية املبكرة 
تكــون هيئة االنتخابات قــد توصلت الى 
احترام اآلجال الدستورية للرئاسة املؤقتة 
التي توالها رئيس البرملان محمد الناصر منذ 
وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي 

يوم ٢5 يوليو املاضي.
وتقتضي اآلجال بأال تتجاوز الرئاســة 
املؤقتــة ٩٠ يوما والتــي تنتهي في موعد 

أقصاه يوم ٢3 أكتوبر اجلاري.

االحتاد األوروبي يصادق على اتفاق »اللحظة األخيرة« حول »بريكست«
عواصم ـ وكاالت: توصلت 
بريطانيا واالحتاد األوروبي في 
اللحظة األخيرة إلى اتفاق بشأن 
اخلروج من التكتل »بريكست« 
والذي يواجه حتدي إقراره في 
مجلــس العموم غــدا، واعتبر 
جونسون انه مت التوصل التفاق 

»عظيم وممتاز«.
وصادقت الدول األعضاء في 
االحتاد األوروبي على االتفاق 
الذي ينص على خروج اململكة 

املتحدة منه يوم 3١ أكتوبر. 
وقال االحتاد األوروبي، في 
بيان أصدره مســاء امس عقب 
قمة فــي بروكســل، إن الدول 
األعضــاء فيــه »صادقت على 
االتفاق بشأن شروط انسحاب 
بريطانيــا«، مــع حتديد موعد 
دخولــه حيــز التنفيــذ يوم ١ 
نوفمبر في حال صادق البرملان 
البريطاني على جميع الوثائق 
الضرورية في الوقت املناسب.
املجلــس  رئيــس  وأكــد 
األوروبي، دونالد توســك، في 
تصريح صحافي أدلى به بعد 
القمــة، املصادقة على االتفاق، 
مضيفا: »نحن قريبون جدا من 
املرحلة النهائية والكرة اآلن في 
املعلب البريطاني«. وقال توسك 
إن االتفاق اجلديد آمن بالنسبة 
ملواطني دول االحتاد األوروبي 
الـ ٢7 املتبقية، مشيرا إلى أنه 
يضمن وحدة السوق األوروبية.

وشدد توسك على أن أبواب 
االحتــاد األوروبــي ســتكون 
مفتوحة دائما أمــام بريطانيا 
حال اتخاذها قرارا بالعودة إلى 

حضنه.

 لكــن ســرعان مــا أعلــن 
الدميوقراطيون  الوحدويــون 
فــي إيرلندا الشــمالية وحزب 
العمال البريطاني رفضهم له.

في هذه االثناء، دعا بوريس 
جونســون النواب في مجلس 
العموم إلى املوافقة على االتفاق 
اجلديد خال جلسة استثنائية 
تعقد غدا، حيث ستكون مهمته 
أمام البرملان حساسة بعد أن فقد 
غالبيته ولم يعد بوسعه االتكال 
على دعم احلزب الدميوقراطي 
الوحــدوي الذي يشــكل جزءا 

في البرملان بإصداره بيانا قال 
فيه »ال ميكننا دعم ما هو مقترح 
حول قضيتي اجلمارك وموافقة« 
سلطات إيرلندا الشمالية على 
مشــروع »بريكســت«، وهمــا 
نقطتان خافيتان أساســيتان 

بني لندن واالحتاد األوروبي.
وحتدث احلزب الذي ميثله 
عشرة نواب في مجلس العموم 
عن »عدم وضوح بشــأن رسم 
القيمة املضافة« الذي سيطبق 

في إيرلندا الشمالية.
ورغــم صغر حجمه، تبقى 

اتفاق تيريزا ماي، والذي كان 
رفض بأغلبية ساحقة«.

وأضاف »هذه املقترحات من 
شأنها التسبب في سباق نحو 
الهاوية فيما يتعلق باحلقوق 
واحلماية، فهي تعرض سامة 
األغذية للخطر، وتقلل املعايير 
البيئية وحقوق العمال، وتفتح 
املجال أمام إمكانية اســتحواذ 
شــركات أميركية خاصة على 
خدماتنا الصحية«. واعتبر أن 
مثل هذا االتفاق ميثل »خيانة 
ويجب« رفضه، مشددا على أن 

من ائتــاف برملاني مع حزبه 
احملافظ.

وقال جونسون في مؤمتر 
صحافي مبقر االحتاد األوروبي 
في بروكســل امــس »لدي أمل 
كبير أن يجتمع زمائي )النواب( 
فــي وستمنســتر لانتهاء من 
مســألة بريكســت وإجناز هذا 
االتفاق املمتاز، وامتام االنسحاب 

دون مزيد من التأجيات«.
احلــزب  وقضــى  هــذا،   
»الدميوقراطي الوحدوي« على 
أي تفاؤل لدعم االتفاق اجلديد 

موافقة هذا احلــزب مهمة ألن 
مجموعة املؤيدين املتشــددين 
لـــ »بريكســت« داخــل حزب 
احملافظني وهم نحو خمســني 
نائبــا اشــترطوا موافقــة هذا 
احلــزب للتصويــت لصالــح 
االتفــاق. كما دعــا زعيم حزب 
العمال املعارض جيرميي كوربن 

النواب إلى رفض االتفاق.
وقال كوربني في بيان »بناء 
على املعلومــات الواردة إلينا، 
يبدو أن رئيس الوزراء تفاوض 
من أجل اتفاق أسوأ، حتى من 

»الطريق األفضل لتنفيذ خروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي 
هو إعطاء الشعب الكلمة األخيرة 

من خال تصويت عام«.
مــن جانبــه، قــال نايجــل 
فاراج زعيم حزب »بريكست« 
والسياســي املناهض لاحتاد 
األوروبي ان االتفاق مع بروكسل 
»ليس خروجــا لبريطانيا من 
االحتاد األوروبي )بريكست(«. 
الى ذلك، رحب وزير اخلارجية 
اإليرلنــدي ســيمون كوفيني 
باالتفاق اجلديد ووصفه بأنه 
»خطوة كبيرة إلى األمام.. حتمي 
املصالح اإليرلندية األساسية«.
في ســياق متصــل، صرح 
بــارز فــي احلــزب  سياســي 
االسكتلندي القومي بأن اتفاق 
»بريكســت« اجلديــد »مدمــر 
للغايــة« ألســكتلندا ويجــب 
أن يصــوت عليــه الشــعب 
أمــني  وقــال  األســكتلندي. 
مجلــس الــوزراء فــي حكومة 
أســكتلندا مايــك راســك فــي 
تغريــدة على موقــع »تويتر« 
امــس »ال يوجد شــيء اســمه 
اتفاق عظيم للخروج«. واضاف 
»جميع اتفاقات بريكست تضر 
بأسكتلندا، وهذا األخير مدمر، 

على وجه التحديد«.
اجلنيــه  واســتفاد  هــذا، 
االســترليني مــن اإلعان عن 
االتفاق اجلديد حول »بريكست« 
وارتفع بنسبة ١% أمام الدوالر، 
فــي حــني كانــت األوســاط 
االقتصاديــة تخشــى تبعــات 
عدم التوصل الى اتفاق بنهاية 

الشهر اجلاري.

االتفاق يواجه حتدي إقراره في البرملان غداً بعد معارضة »العمال« و»الوحدوي الدميوقراطي«

 رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ورئيس املفوضية األوروبية جان كلود يونكر خالل مؤمترهما الصحافي املشترك في بروكسل امس    )رويترز( 

مــن جانبــه، قــال رئيــس 
املفوضية األوروبية، جان كلود 
يونكــر، إن ما مت االتفاق عليه 
هو أكثر من صفقة، حيث يوفر 
القانوني للمشــاكل  الوضوح 
التي برزت بسبب »بريكست«.

وبني يونكر أن االتفاق اجلديد 
يضمن السام واالستقرار في 
اجلزيرة اإليرلندية وكذلك في 
سوق االحتاد األوروبي، مفيدا 
بأن الصفقة تنص على مرحلة 
انتقالية تستمر حتى نهاية عام 

.٢٠٢٠

االتفاق اجلديد في 4 نقاط
عواصــم - وكاالت: يعد االتفاق اجلديد الذي اعلن عن 
التوصل إليه بشــأن »بريكســت« الثاني من نوعه لتنفيذ 
نتيجة اســتفتاء البريطانيني عام 2016. ويتضمن االتفاق 
اجلديد النص على أربع نقاط أساسية، على النحو التالي: 

1 - استمرار خضوع إيرلندا الشمالية إلى مجموعة محددة 
من قوانــني االحتاد األوروبي فيما يتعلق بالبضائع، حيث 
تخضع إلى سلسلة من اإلجراءات اخلاصة بدخول البضائع 
إليها وليس من خاللها على أن تقوم الســلطات البريطانية 
بتنفيذ قوانني االحتاد اجلمركي األوروبي داخل اجلزيرة 

االيرلندية.
2 - تظل ايرلندا الشمالية ضمن السوق اجلمركية األوروبية 
والبريطانية، ومن ثم ستستفيد من سياسة التجارة املستقبلية 
في بريطانيا، وســتظل ايرلندا الشمالية بوابة إلى السوق 

األوروبية املوحدة.
3 - احلفاظ على نزاهة الســوق األوروبية املوحدة وتلبية 
التطلعات البريطانية املشروعة حول ضريبة القيمة املضافة.
4 - سيكون بإمكان ممثلي إيرلندا الشمالية حتديد املصير 
كل 4 سنوات ما إذا كانوا يرغبون في العمل وقفا لقوانني 

االحتاد األوروبي أو ال.

البحرين: ناصر بن حمد مستشاراً لألمن الوطني
املنامــة - بنــا: أصــدر 
عاهــل البحرين امللك حمد 
بن عيســى آل خليفة أمرا 
ملكيا بتعيني سمو الشيخ 
ناصر بن حمــد آل خليفة 

مستشارا لألمن الوطني.
وذكــرت وكالــة أنبــاء 
البحريــن الرســمية »بنا« 
أن األمر امللكــي نص على 
تعيني اللواء الركن الشيخ 
ناصر بن حمــد آل خليفة 
مستشــارا لألمن الوطني، 
ويتبــع رئيــس مجلــس 
الدفــاع األعلــى، ويتولــى 
اإلشــراف على سياســات 

واســتراتيجيات األمــن الوطنــي ململكــة 
البحرين مبا يكفل ويحفظ املصالح العليا 

الداخلية واخلارجية بالتنسيق مع اجلهات 
ذات العاقة في اململكة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة


