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معركة »بريكست« تعود للمربع األول.. »العموم« يدعو للتأجيل وجونسون يرفض
عواصم - وكاالت: بني تهديد رئيس 
الوزراء بوريس جونسون باخلروج 
في املوعد احملدد نهاية الشهر اجلاري، 
وبني عشرات آالف البريطانيني الذين 
احتشدوا في لندن للدعوة الى إجراء 
اســتفتاء ثان على خروج بريطانيا 
من االحتــاد األوروبي )بريكســت(، 
عقد مجلس العموم البريطاني جلسة 
استثنائية عاصفة أمس، للتصويت 
على القرار اجلديد الذي مت التوصل إليه 
مع بروكسل لتنظيم عملية اخلروج.
وقبــل أقل من ١٢ يوما على موعد 
اخلروج املفترض في 3١ اجلاري، عادت 
األزمــة الى املربــع األول، حيث أرجأ 
مجلس العموم البريطاني التصويت 
وأقر أمس تعديال يلزم رئيس الوزراء 
التفاوض مع بروكسل على إرجاء هذا 
املوعد. وبأغلبية 3٢٢ صوتا مقابل 3٠6 
وافق النواب على التعديل الذي قدمه 
النائب أوليفر ليتوين والذي يهدف 
إلــى إتاحة مزيد مــن الوقت للنواب 
ملناقشة االتفاق الذي أبرمه جونسون 
مع بروكسل اخلميس املاضي، من دون 
املخاطرة بحصول بريكست »من دون 
اتفاق« في 3١ اجلاري. وسيكون لزاما 
على جونســون مبوجب القانون أن 
يطلب من االحتــاد األوروبي تأجيال 

ملدة 3 أشهر للخروج من التكتل.
غير أن رئيس الوزراء سارع إلى 
إعالن رفضه الطلب من بروكسل إرجاء 
املوعد احملدد لبريكست. وقال إنه لن 
يتفاوض على تأجيل انسحاب البالد 

من االحتاد األوروبي.
وأضاف للبرملان بعد التصويت: 
»لن أتفاوض على التأجيل مع االحتاد 
األوروبي وال يلزمني القانون بذلك«.
وتابع قائال: »ســأقول ألصدقائنا 
وزمالئنا في االحتاد األوروبي ما قلته 
للجميع بالضبط على مدى 88 يوما 
مضت منذ تسلمت رئاسة الوزراء وهو 
إن املزيد من التأجيل سيكون مضرا 
لهذه البالد وسيئا لالحتاد األوروبي 

وضارا بالدميوقراطية«.
في الوقت نفسه، رفض متحدث 
باســم جونســون الــرد علــى أي 
تساؤالت بشــأن اخلطوات املقبلة 
للحكومة بشأن اخلروج من االحتاد 
األوروبي مبا في ذلك متى أو ما إذا 
كان جونسون سيرسل إلى بروكسل 

طلبا بتأجيل اخلروج من التكتل.
فــي املقابــل، طالبــت املفوضية 
األوروبية رئيس الوزراء البريطاني، 
باإلسراع في توضيح اخلطوة املقبلة.
وقالت املتحدثــة مينا اندريفا إن 
بروكسل »أخذت علما بالتصويت في 
مجلس العموم علــى تعديل يقضي 
بإرجــاء التصويــت علــى االتفاق«، 
مضيفة »علــى احلكومة البريطانية 
ان تبلغنا باخلطوات املقبلة في أسرع 
وقــت«. ويبدو أن جهود جونســون 
احلثيثة فشــلت فــي إقنــاع النواب 
بالتصويت علــى االتفاق اجلديد مع 
أوروبا، الذي قال انه سيسمح للمملكة 

املتحدة بأكملها مبغادرة االحتاد.
وأضــاف في خطــاب ألقــاه أمام 
اجللسة التاريخية التي سادها التوتر 

أن اتفاق اللحظة األخيرة، لن يؤدي 
إلى خفض معايير البيئة ولن ينتقص 
من حقوق العمال. ووصفه بأنه »اتفاق 
عظيم« قائال إن النص سيسمح بلم 
شــمل البالد من جديد بعد انقسامها 
احلاد بشأن بريكســت منذ استفتاء 
٢٠١6. وقــال: »لنتبنــى اتفاقا ميكنه 
أن يشــفي هذا البلــد«. وحذر من أن 
أي تأجيل جديد ســيكون »غير مجد 

ومكلفا ومدمرا«.
وأشاد جونسون بـ »اتفاق جديد 
أفضــل للمملكــة املتحــدة واالحتاد 
األوروبي معا«. وميثل »أعظم استعادة 
للسيادة الوطنية في تاريخ البرملان«.
وقد رفــض النواب البريطانيون 
ثالث مــرات االتفــاق الســابق الذي 
توصلت إليه رئيس احلكومة حينذاك 

تيريزا ماي مع الدول الـ ٢7 في االحتاد.
ولفت في جلســة األمــس، تأييد 
ماي، القوي لالتفاق الذي توصل إليه 
خليفتها جونســون. وقالت، إن من 
يســعى إلى منع خروج البالد بدون 
اتفاق، يجب أن يصوت لصالح االتفاق.

في املقابل، قال زعيم حزب العمال 
املعارض، جيرميي كوربني، إن حزبه 
لن يدعم االتفــاق، مطالبا بأن تكون 

الكلمة الفصل في ذلك للناخبني.
وأضــاف كوربــني امــس: »أتفهم 
متامــا اإلحباط واإلجهاد الذي أصاب 
كل أنحاء البالد وهذا البرملان. ولكن، 
ببساطة، ال ميكننا التصويت لصالح 
اتفاق أسوأ من االتفاق الذي رفضه هذا 
البرملــان 3 مرات من قبل«، وذلك في 
إشارة منه إلى اتفاق االنسحاب الذي 

كانت توصلت إليه رئيســة الوزراء 
البريطانية السابقة، تيريزا ماي، مع 
االحتاد األوروبــي. ووصف كوربني 
تأكيدات جونسون بأن هذا االتفاق لن 
يخفض من حقوق العمال أو معايير 

البيئة بأنها »وعود خاوية«.
وفيما كانت النقاشــات محتدمة 
في البرملان، احتشــد عشرات اآلالف 
مــن البريطانيــني في شــوارع لندن 
مطالبــني باســتفتاء جديــد، وقالت 
اجلماعة املنظمة للمســيرة املسماة 
»تصويــت الشــعب«، املدعومة من 
مشــرعني مؤيدين لالحتاد األوروبي 
ومن األحزاب السياسية الرئيسية في 
بريطانيا، إنها سعت لتكون »واحدة من 
أكبر وأهم االحتجاجات التي شهدتها 

بالدنا على اإلطالق«.

النواب يقرّون تعديالً يلزم رئيس الوزراء طلب إرجاء املوعد وعشرات اآلالف يتظاهرون للمطالبة باستفتاء جديد

)أ.ف.پ( آالف البريطانيني يتظاهرون خارج البرملان البريطاني ويطالبون باجراء استفتاء جديد على »بريكست« 

ماذا يتضمن اتفاق »بريكست« 
اجلديد بني لندن و»األوروبي«؟

بروكسل - أ.ف.پ: يتضمن اتفاق خروج بريطانيا 
من االحتاد األوروبي »بريكســت« اجلديد اخلطوط 
العريضة لالتفاق السابق باستثناء ما يتعلق مبسألة 
إيرلندا الشمالية احلساسة التي أعيد التفاوض حولها.
وال ينص االتفاق اجلديد على شبكة األمان التي 
تبقــى مبوجبها بريطانيا متصلــة جمركيا باالحتاد 
األوروبي والتي رفضها رئيــس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون متاما. وفيما يلي النقاط الرئيسية 

في االتفاق املكون من 535 صفحة:
الفترة االنتقالية: متتد الفترة االنتقالية حتى نهاية 
عام 2020، تبقى خاللها األمور كما هي اآلن، مبعنى 
أن يطبق البريطانيون األنظمة األوروبية ويستفيدون 
منها. ويدفعون كذلك مساهمتهم املالية ولكن دون أن 
يكونوا أعضاء في املؤسسات أو يشاركوا في القرارات.
 حقوق املواطنني: سيتمكن 3.2 ماليني أوروبي في 
اململكة املتحــدة و1.2 مليون بريطاني في القارة من 
مواصلة الدراسة والعمل واحلصول على مكافآت وجلب 

عائالتهم، كما هي احلال قبل االنفصال.
التسوية املالية: ستحترم اململكة املتحدة االلتزامات 
التي مت التعهد بهــا مبوجب املوازنة احلالية املتعددة 
الســنوات )2014-2020(، والتي تغطي أيضا الفترة 
االنتقالية. في املقابل، ستستفيد من الصناديق الهيكلية 

األوروبية والسياسة الزراعية املشتركة.
النظام اجلمركي في إيرلندا الشــمالية: تبقى مقاطعة 
إيرلندا الشمالية البريطانية ضمن املنطقة اجلمركية 
للمملكة املتحدة مبوجب البروتوكول املبرم اخلميس 
املاضي. وإذا دخلــت منتجات من بلدان أخرى )مثل 
الواليات املتحدة التي تتوق اململكة املتحدة ألن تبرم 
معهــا اتفاقية للتجارة احلرة( إلى ايرلندا الشــمالية 
وبقيت فيها، تطبق عليها الرسوم اجلمركية البريطانية.

 موافقة برملان إيرلندا الشمالية: سيكون جلمعية إيرلندا 
الشمالية )ستورمونت( صوت حاسم بشأن التطبيق 
طويل األجل لتشــريعات االحتاد األوروبي في هذه 
املنطقــة. تتعلق آلية »املوافقة« هذه بجملة أمور منها 
تنظيم البضائع واجلمارك والسوق املوحدة للكهرباء 

وضريبة القيمة املضافة واملساعدات احلكومية.
 رسم القيمة املضافة: لتجنب وجود حدود فعلية بني 
املقاطعة اإليرلندية وإيرلندا وحماية ســالمة السوق 
األوروبية املوحدة، سيســتمر تطبيق قواعد ضريبة 
القيمة املضافة لالحتــاد األوروبي على البضائع في 
إيرلندا الشمالية. وستكون دائرة اجلمارك في اململكة 
املتحدة مسؤولة عن تطبيق وحتصيل هذه الضريبة.

احلكومة العراقية حملاسبة »املقصرين« في ملف االحتجاجات

»G7« الدميوقراطيون ملنع »غولف ترامب« من استضافة قمة
واشــنطن - وكاالت: تقدم النواب 
الكونغــرس  فــي  الدميوقراطيــون 
االميركي مبشروع قانون يهدف ملنع 
الرئيس دونالد ترامب من اســتضافة 
قمة مجموعة الدول الصناعية السبع 
الكبــرى »G7« في ناد للغولف ميلكه 

في والية فلوريدا.
وقــال النــواب الدميوقراطيون إن 
مشروع القانون الذي يحمل اسم »سرقة 
ترامب تقوض مجموعة السبع« سيقطع 
كل التمويل الفيدرالي املخصص لهذه 
املناسبة جلمع قادة دول مجموعة السبع 
األقوى اقتصاديا في العالم في يونيو 
املقبل في نادي ترامب دورال الوطني 

للغولف في ميامي«.
وســيفرض القانــون علــى البيت 
األبيض تســليم كل الوثائق املتعلقة 
بقرار مســؤولي اإلدارة إرساء اخليار 
على منتجع ترامب الستضافة القمة. 
وقالــت بيني تومســون رئيســة 
جلنة األمــن الداخلي مبجلس النواب 
في بيان ان »احتمــال أن تنحي إدارة 
ترامب الدستور جانبا لفائدة جيوب 

الرئيس من خالل خيار استضافة قمة 
مجموعة السبع في أحد عقارات ترامب 
الفاشلة لدعمه، أمر يبعث على القلق 

بشكل هائل«.
وقد يتم إقــرار مشــروع القانون 
هذا في مجلس النواب الذي يســيطر 
عليه الدميوقراطيون ويكون مبنزلة 
صفعة لترامب، لكن أمامه فرصة ضئيلة 
لطرحه للتصويت في مجلس الشيوخ 
حيث يسيطر اجلمهوريون املؤيدون 

للرئيس.
ويقــول النقــاد إن خطــوة ترامب 
هذه ستشــكل انتهــاكا واضحا لبنود 
واحملليــة  األجنبيــة  املخصصــات 
املوضوعــة حلماية زعمــاء الواليات 

املتحدة من التأثير اخلارجي.
وكانت آخر قمة ملجموعة العشرين 
في الواليات املتحدة في ٢٠١٢ في عهد 
الرئيس الســابق باراك أوباما، عقدت 
في كامب ديڤيد في مقر الرئاسة بوالية 

ميريالند.
وخــالل القمــة األخيــرة ملجموعة 
السبع في مدينة بياريتس الفرنسية، 

حتدث ترامب نفسه بال تعقيدات عن 
اختيار ناديه الستضافة القمة املقبلة، 

وقال حينذاك »إنه مكان رائع«.
وأضاف: »هناك مســاحة واسعة، 
مئــات الهكتارات، لذلــك ميكننا إدارة 
أي اجتمــاع فــي املكان إنــه يقع قرب 

املطار متاما«.
ورفــض ترامــب أي ذرائع تتعلق 
مبســائل قانونية أو أخالقية في هذا 
اخلصوص، وقال: »لن أحقق مكاسب 
مالية إطالقا. ال يهمني حتقيق مكاسب 

مالية«.
من جهة أخرى، رشح الرئيس ترامب 
نائب وزير الطاقة دان برويليت لتولي 
حقيبة الوزير ريك بيري الذي سيغادر 

منصبه نهاية العام احلالي.
وقــال ترامــب فــي تغريــدة على 
)تويتــر( امــس االول »يســعدني أن 
أرشــح دان برويليــت ليصبح وزير 

الطاقة اجلديد«.
وأكد ان »خبرة دان )برويليت( في 
هذا القطاع ال مثيل لها«، مضيفا: »إنه 
شــخص مهني متاما وليس لدي شك 

في أن دان سوف يقوم بعمل رائع«.
من جانب آخر، اختار ترمب املتحدثة 
باســم البيت األبيض السابقة، سارة 
ساندرز للعمل ضمن عضوية مجلس 
إدارة منحة »جي ويليام فولبرايت«.

وتعــود هذه املنحة الشــهيرة إلى 
مؤسســها جيمس وليــام فولبرايت، 
الســيناتور األميركــي الدميوقراطي، 
الــذي حكم والية أركنســاس من عام 
١٩45 حتى عام ١٩75 ويعتبر برنامج 

هذه املنحة من أهم إجنازاته.
وغردت سارة ساندرز معبرة عن 
امتنانها للرئيس ترامب، بأن وضعها 
ضمن لوحة شرف فولبرايت بعضوية 
مجلس اإلدارة للبرنامج املتخصص في 

املنح للدراسات األجنبية.
ومينــح برنامــج فولبرايت، الذي 
يرعــاه مكتــب الشــؤون التعليميــة 
والثقافية بوزارة اخلارجية األميركية، 
أمواال للطــالب واملهنيــني والباحثني 
وغيرهم ملتابعة املصالح الثقافية في 
اخلارج، وهي ذات شهرة عاملية وتعتبر 

واحدة من أعرق املنح املتاحة.

عواصــم ـ وكاالت: تعهد رئيس 
الوزراء العراقي عــادل عبداملهدي 
امس، مبحاسبة »املقصرين« في ملف 
االحتجاجات االخيرة التي شهدتها 
بالده وســقط خاللها آالف القتلى 

واملصابني.
وقــال عبداملهــدي في بيــان ان 
»املطالبة باإلصالح هي حق مشروع 
للجميع« مضيفا »نعد شعبنا بان 
املقصــر فــي التظاهرات الســابقة 
سيحاســب مهمــا كان موقعــه في 

الدولة فال احد فوق القانون«.
وفي السياق، هتف آالف العراقيني 
امس، بشــعارات مناهضة للفساد 
في مواكب الزوار املشاركني بإحياء 
ذكرى األربعينية في مدينة كربالء، 
استجابة لدعوة الزعيم مقتدى الصدر 

إلى مواصلة احلراك االحتجاجي.
ووسط الزوار املتشحني بالسواد، 
تظاهــر اآلالف من مؤيــدي الصدر 
البسني أكفانهم، وهم يهتفون »كال 
كال للفســاد، نعم نعم لإلصالح«. 
كما هتفوا ايضا »بغداد حرة حرة، 

يا فاسد اطلع برة«.
وندد خضيــر نعيم، من مدينة 
البصرة الغنية بالنفط في جنوب 
البالد، بـ»الفاســدين« الذين، وفقا 
لألرقام الرسمية، ساهموا بنهب أكثر 
45٠ مليار دوالر خالل األعوام الـ١6 

املاضية.
وقال نعيم لوكالة فرانس برس 

إن العــراق، ابرز منتجي النفط في 
منظمة أوپيك، »من اغنى البلدان لكن 
شــعبه يعاني من الفقر«. وأضاف 
بلحيته البيضاء والقبعة السوداء 

»لألسف، تسلطت على رقاب الفقراء 
والنــاس، بعض الفئــات الطاغية 

املجرمة«.
وانطلقت دعوات على وســائل 

التواصل االجتماعــي للتظاهر في 
اخلامــس والعشــرين من الشــهر 
اجلــاري، في ذكرى مرور عام على 
تولي رئيس احلكومة من منصبه.

)رويترز( عراقيون يرددون شعارات مناهضة للفساد خالل احياء ذكرى االربعينية في كربالء 

تصاعد التوتر في كندا قبل االنتخابات

زعيم »كتالونيا« يدعو حملادثات
مع مدريد غداة اشتباكات مع الشرطة

مونتريــال ـ أ.ف.پ: تشــهد كنــدا غدا 
انتخابات تشريعية نتائجها غير محسومة 
يتنافس خاللها جاســن ترودو وخصمه 
احملافظ أندرو شــير، بعد أن اختتما امس 
االول، حملة اتسمت بتوتر وهجمات ودعوات 
لتصويت اســتراتيجي، علــى أمل جتنب 
حكومة أقلية توقعتها استطالعات الرأي.

وخالل األسبوع األخير من احلملة قبل 
االنتخابات، والتي ستحدد من سيكون خلف 
رئيس احلكومة املنتهية واليته، استعاض 
املرشحون عن اإلعالنات االنتخابية بدعوات 

إلى تصويت »مفيد«.
وال يزال احلزب الليبرالي بزعامة جاسن 
ترودو واحلزب احملافظ بزعامة أندرو شير 
يتنافسان مع أكثر من 3٠% بقليل من نوايا 
التصويت لكل منهما. وهذه النســب غير 
كافية كي يفوز أحدهما بالغالبية املطلقة 

في مجلس النوب الذي يضم 338 نائبا.
ويأتي احلــزب الدميوقراطــي اجلديد 
)يســار( فــي املرتبــة الثالثة. وقــد تقدم 
بشــكل كبير في استطالعات الرأي )١8%( 
السيما بفضل أداء زعيمه جاغميت سينغ 
في املناظرات، وقد يتمكن من جذب اجلناح 
اليســاري من ناخبي تــرودو. وميكن أن 
يفرض احلزب نفوذه في املستقبل في حال 

تشكيل حكومة أقلية.
وهذا االحتمال حتديدا يثير قلق أندرو 
شير. فقد أشار الزعيم احملافظ إلى التهديد 
الذي يشكله ائتالف حكومي بني الليبراليني 
واحلزب الدميوقراطي اجلديد قد يســمح 
لترودو بالبقاء في السلطة، وذلك حتى لو 

لم يحصل حزبه على أكبر عدد من املقاعد.
وقال شير »لدى الكنديني ما يثير القلق«. 
وقارن بني »ائتالف بني الليبراليني واحلزب 
الدميوقراطي اجلديد سيخلق عجزا ضخما 
ويرفــع الضرائــب، وبني حكومــة أكثرية 
محافظــة ســتدعم قطاع الطاقــة وحتقق 
توازنا في امليزانية بشكل مسؤول وتخفض 

الضرائب«.
ولتبرير كالمه، قدم أرقاما لزيادة الضرائب 
يزعــم أن خصومه يريــدون فرضها لكنها 
ليست موجودة في برنامج احلزب الليبرالي. 
وصــرح تــرودو »هــذه التصريحــات 
خاطئــة متاما. من املؤســف أن احملافظني 
ال يكفــون عن اختالق أمور ضدنا«. ونفى 
زعيم احلزب الدميوقراطــي اجلديد الذي 
يســتبعد أي حتالف مــع احملافظني، هذه 
املعلومات أيضا. وقال سينغ »شير يختلق 

أمورا ألنه يائس«.
وكان رئيس الوزراء املنتهية واليته اتهم 
خصومه احملافظــني بـ»القيام بواحدة من 
أقذر احلمالت« في تاريخ البالد عبر نشر 
األخبار املضللة خصوصا عبر االنترنت. 
ومنذ بضعة أيام، أرغم ترودو على ارتداء 
سترة مضادة للرصاص في أحد التجمعات 

االنتخابية بعد تلقيه تهديدات.
ويواجــه ترودو احتجاجات قســم من 
الناخبني الذين أوصلوه إلى الســلطة عام 
٢٠١5 بســبب تأميم احلكومــة الفيدرالية 
خط أنابيب »ترانس ماونتنز« الذي يعتبر 
البعــض أنه يتعارض مــع خطاب ترودو 

املؤيد للبيئة.

عواصم - وكاالت: دعا زعيم إقليم كتالونيا 
املؤيد لالســتقالل عن إسبانيا كيم تورا إلى 
محادثــات مع احلكومة املركزيــة في مدريد 
أمس، وذلك بعد 5 أيام من التوتر الذي أعقب 
احلكم بسجن زعماء انفصاليني باإلقليم. وقال 
تورا للصحافيني امس »نحث القائم بأعمال 
رئيس الوزراء اإلســباني على اجللوس إلى 
طاولة التفاوض إلجراء محادثات«. وأضاف 
أن أعمال العنف التي وقعت ال تعكس طبيعة 
حركة اســتقالل كتالونيــا. في غضون ذلك، 
قال التلفزيون اإلسباني الرسمي امس أن 8٩ 
شخصا على األقل أصيبوا فيما جرى اعتقال 54 
آخرين في أعمال عنف وقعت بإقليم كتالونيا 
احتجاجا على ســجن قادة انفصاليني مساء 
أول من أمس. وأضاف أن معظم أعمال الشغب 
وقعت في برشلونة، حيث حاصر املتظاهرون 
مقر الشرطة الوطنية في املدينة عدة ساعات 
ورشقوا الشرطة بالزجاجات احلارقة واأللعاب 
الناريــة وبكميات كبيرة مــن احلجارة التي 
تسبب في إصابة 3 عناصر شرطة على األقل 

واصفا املشهد بـ»املعركة الضارية«.

وأوضح التلفزيون أن املتظاهرين وضعوا 
املتاريس وأضرموا النار بها وفي احلاويات 
األمر الــذي اســتدعى تدخل قــوات اإلطفاء 
ألن ألســنة النار وصلت إلى شرفات املنازل 
وإشــارات املرور وواجهات املباني، مشــيرا 
في الوقت نفســه إلى أن املتظاهرين أحلقوا 
أضرارا جســيمة بواجهــات البنوك واحملال 
التجاريــة واألثاث احلضري بــكل أصنافه. 
وبدأت املظاهرة، التي شارك فيها أكثر من 4٠٠ 
شخص، تزامنا مع أخرى سلمية حاشدة في 
املدينة على بعد نحو كيلومتر وشارك فيها 5٢5 
ألف شخص وفق تقديرات الشرطة احمللية. 
وشارك في تلك املظاهرة مواطنون وصلوا إلى 
برشلونة سيرا على األقدام في 5 مسيرات أطلق 
عليها »املسيرات من أجل احلرية« انطلقت من 
5 مدن كتالونية قاطعة متوسط ١٠٠ كيلومتر 
على مدار 3 أيام، كما شــارك فيها طالب من 
جامعات كتالونية. ورفعوا الفتات طالبوا فيها 
بإطالق »السجناء السياسيني« واملضي قدما 
في إنشاء )اجلمهورية الكتالونية املستقلة( 

واالنفصال عن إسبانيا.


