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وزير الخارجية البريطاني :إلغاء نتائج استفتاء الخروج من االتحاد األوروبي خطأ كارثي
ق��ال وزي��ر اخلارجية الربيطاين بوري�س
جون�سون انه «من اجلنون ان تنهي بالده
مفاو�ضات اخل��روج من االحت��اد االوروب��ي
باتفاق ال ي�سمح لها بالتحرر من القيود
الأوروبية».
وح��ذر جون�سون يف خطاب ل��ه م��ن ان اي
حماولة لتعطيل م�سار اخلروج والغاء نتائج

اال�ستفتاء �ستكون «خط�أ كارثيا» معتربا
ان االلتزام بتنفيذ التوجيهات االوروبية
م�ستقبال �سيكون امرا ال يحتمل وعمال ينايف
القيم الدميقراطية.
واع��ت�بر ان خ��روج بريطانيا م��ن االحت��اد
االوروبي م�صدر للأمل ولي�س مبعثا للخوف
م�ؤكدا ان اخلروج ي�سمح لبالده بتوفري اموال

ا�شرتاكاتها يف االحت���اد االوروب���ي والتي
ميكن ا�ستخدامها يف دعم ميزانية اخلدمات
ال�صحية.
وا�ضاف جون�سون ان اخلروج يعني ا�ستعادة
بريطانيا �سيطرتها على حدودها وانظمة
الهجرة ومتتعها بحرية اب���رام اتفاقات
للتجارة احلرة مع اي دولة يف العامل.
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فرنسا :ضربة عسكرية في حال ثبت استخدامها األسلحة الكيماوية

سوريا :ال نمتلك أسلحة دمار شامل وسنسقط أي طائرة تعتدي علينا
المقداد :أميركا تريد إطالة أمد الحرب
وتستهدف تصفية شعبنا

�أك��د نائب وزي��ر اخلارجية واملغرتبني
ال�سوري في�صل املقداد �أن وا�شنطن �أخلت
� 1000إرهابي ينتمون �إلى تنظيم «داع�ش»
من الرقة ودير الزور وهي تريد �إطالة �أمد
احلرب يف �سوريا.
وقال املقداد يف م�ؤمتر �صحايف« :ندعو
الأم��م املتحدة �إل��ى التحقيق يف �أفعال
وممار�سات الواليات املتحدة الأمريكية
التي تهدد وحدة تراب �سوريا و�سيادتها
وا�ستقاللها ال�سيا�سي وت�ستهدف ت�صفية
ال�شعب ال�سوري».
و�أ�ضاف املقداد� :إن «احلكومة ال�سورية
تنفي نفيا قاطعا ام��ت�لاك �سوريا لأي
�أ�سلحة دمار �شامل مبا يف ذلك الأ�سلحة
الكيميائية ونعترب �أن ا�ستخدام الأ�سلحة

• في�صل املقداد

واشنطن :مباحثات رفيعة المستوى
مع أنقرة بشأن سوريا
ك�شفت الواليات املتحدة عن �إجراء
م�س�ؤولني �أمريكيني �سل�سلة من
االجتماعات الرفيعة امل�ستوى مع
احلكومة الرتكية ب�ش�أن خماوف
وا�شنطن حيال ت�صاعد اعمال العنف
يف �سوريا.
ج���اء ذل���ك يف ت����صري��ح �صحايف
�أدل���ت ب��ه املتحدثة با�سم وزارة
اخلارجية االمريكية هيذر نويرت
قبيل زيارة من املقرر ان يقوم بها
وزي��ر اخلارجية الأمريكي ريك�س
تيلر�سون لرتكيا يف اطار جولة له
باملنطقة.
وقالت نويرت ان تيلر�سون «كان

وا�ضحا جدا» مع الرئي�س الرتكي
رجب طيب اردوغان ب�ش�أن «خماوف
امنية �رشعية ج��دا» ل��دى اجلانب
الأمريكي حيال الو�ضع يف �سوريا.
و�أ�ضافت املتحدثة« :نتفهم ان تركيا
حليفتنا يف حلف �شمال الأطل�سي
«ن��ات��و» لديها خم��اوف امنية من
البع�ض الذين يعملون يف �أجزاء
من �سوريا ..ونرغب يف التمكن
من التحدث اليهم ب�ش�أن احلل الذي
ميكن ان ينجح لي�س فقط من �أجلهم
بل من �أج��ل ه ��ؤالء املوجودين يف
�سوريا والواليات املتحدة و�آخرين
�أي�ضا».

• هيذر نويرت

ندين بشدة تصريحات دوتيرتي المخجلة حول النساء المقاتالت

البرلمان األوروبي :نرحب بفتح تحقيقات
حول حقوق االنسان في الفلبين

رحبت جمموعة التحالف التقدمي لال�شرتاكيني
والدميقراطيني يف الربملان االوروبي بقرار املحكمة
اجلنائية الدولية بفتح حتقيقات �أولية حول حقوق
الإن�سان «املثرية للقلق» يف الفلبني.
وقالت نائبة رئي�س املجموعة وامل�س�ؤولة عن ال�ش�ؤون
اخلارجية وحقوق الإن�سان ايلينا فالين�سيانو يف بيان
«اننا ندين ب�شدة ت�رصيحات الرئي�س الفلبيني رودريغو
دوتريتي املخجلة حيال الن�ساء املقاتالت والتي
طلب فيها من الع�سكريني اطالق النار على الن�ساء
املتمردات ما ي�شجع على انتهاك حقوق االن�سان».

واكدت امل�س�ؤولة االوروبية انه «ال ميكن للمجتمع
ال��دويل ان يغ�ض الطرف عن االنتهاكات امل�ستمرة
حلقوق االن�سان �ضد الفقراء والأطفال وال�صحافيني
واملدافعني عن حقوق الإن�سان يف الفلبني» م�ضيفة انه
حان الوقت لوقف هذه االنتهاكات.
من جهته رحب املتحدث با�سم املجموعة ثريا بو�ست
بقرار املحكمة اجلنائية الدولية م�ضيفا «ان التقارير
التي توثق اجلرائم املزعومة التي ارتكبت يف �سياق
«احلرب على املخدرات» التي اطلقتها حكومة دوتريتي
مثرية للقلق للغاية».

مجلس النواب الليبي :من حق

سيف اإلسالم القذافي الترشح للرئاسة

قال رئي�س جمل�س النواب الليبي عقيلة �صالح� ،إن �سيف الإ�سالم
القذايف ،جنل الزعيم الليبي الراحل معمر القذايف ،يحق له
الرت�شح النتخابات الرئا�سة �إذا مل يكن هناك مانع ق�ضائي يحول
دون ذلك.
وذكر �صالح يف حوار مع وكالة «�سبوتنيك» الرو�سية ،تعليقا على
التقارير حول نية �سيف الإ�سالم القذايف الرت�شح للرئا�سة« :لقد
�أ�صدرنا قانون العفو العام والعفو ال�سيا�سي ،و�أي مواطن ليبي
لي�س عليه قيود ق�ضائية من حقه �أن يرت�شح ،مبن فيهم �سيف الإ�سالم
القذايف» .و�أ�ضاف« :ب�رصف النظر عن �شعبيته ،ال�صندوق هو الذي
يقرر».
و�أعلن �صالح �أي�ضا �أن قانون اال�ستفتاء على الد�ستور �سي�صدر
يف الأ�سبوعني املقبلني الفت ًا �إلى �أن هيئة و�ضع الد�ستور �أحالت
م�رشوع الد�ستور �إلى جمل�س النواب حتى ي�صدر قانون اال�ستفتاء،
ومت الطعن يف هذه الإحالة.
وب�ش�أن حماربة اجلماعات امل�سلحة ،توقع عقيلة �صالح حترير
مدينة درنة وت�أمني �رشق ليبيا ب�شكل تام خالل الأ�سبوع املقبل
وقال �إن «درنة هي �آخر معاقل اجلماعات الإرهابية يف �رشق ليبيا
م�ضيفا �أن حترير درنة �سيجعل �رشق البالد �آمنا بن�سبة .%100

جدد م�ساعد وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي
ريابكوف موقف بالده الداعم لالتفاق النووي
الذي تو�صلت اليه ايران عام  2015مع دول
جمموعة  5+1ب�ش�أن برناجمها النووي.
ونقلت و�سائل اع�لام ايرانية عن ريابكوف
خالل لقائه نظريه االي��راين عبا�س عراقجي
يف طهران القول «نحن نقف بحزم الى جانب
ا�صدقائنا االي��ران��ي�ين لنقول ان��ه م��ن غري
املقبول ان ي�سعى طرف الى تغيري اتفاق مت
التو�صل اليه عرب مفاو�ضات �شاقة».
وا�ضاف املفاو�ض النووي الرو�سي ان «االتفاق
النووي تعر�ض لهجوم من قبل البع�ض ونحن
نعتقد اننا منر حاليا بظروف �صعبة لتطبيق

فوز الديمقراطيين
بمجلس النواب

المحلي يثير قلق

الجمهوريين

�أث��ار فوز احل��زب الدميقراطي
الأمريكي يف انتخابات جمل�س
النواب املحلي بوالية فلوريدا
قلق مناف�سه اجل��م��ه��وري من
تراجع �شعبيته يف الوالية.
وذك���رت و�سائل اع�لام حملية
ان امل��ر���ش��ح��ة الدميقراطية
مارغريت غ��ود ف��ازت بن�سبة
 51.1%من اال�صوات.
ولفتت الى ان احلزب اجلمهوري
يواجه تراجعا يف �شعبيته منذ
مطلع ال��ع��ام املا�ضي 2017
االم���ر ال���ذي ق��د ي���ؤث��ر �سلبا
يف النتائج املرتقبة حلزب
ال��رئ��ي�����س االم�يرك��ي دون��ال��د
ترامب اجلمهوري يف انتخابات
منت�صف امل���دة امل��ق��ررة يف
نوفمرب املقبل.

األمم المتحدة :الظروف
الجئي الروهينغا

• عقيلة �صالح

تطوير أسلحة نووية وصاروخية

تطوير �أ�سلحة نووية و�صاروخية ،م�شددا على
احلاجة �إلى زيادة ال�ضغوط �ضدها من �أجل دفعها
�إلى طاولة املفاو�ضات.
و�أو���ض��ح �أن��ه ونائب الرئي�س الأم�يرك��ي مايك
بين�س ،اتفقا على �أن بلديهما �ستمار�سان املزيد
من ال�ضغوط على كوريا ال�شمالية ،م�شريا �إلى
�أن �إدارت���ه توا�صلت مع م�س�ؤولني باحلكومة
الأمريكية ،م�ؤكدا على عدم اعتزامهم تغيري هذا
املوقف.

• �إميانويل ماكرون

روسيا :الحديث عن تغيير االتفاق النووي
مع إيران يفشله ويضعفه

غير مهيأة لعودة

اليابان  :كوريا الشمالية تواصل
قال رئي�س الوزراء الياباين �شينزو �آبي� ،إن بالده
�ستوا�صل ممار�سة املزيد من ال�ضغوط على كوريا
ال�شمالية ،على الرغم من دعوتها لعقد قمة
ثنائية مع جارتها اجلنوبية.
و�أ�ضاف �آبي وفقا لهيئة الإذاع��ة اليابانية �أنه
�سيوا�صل الت�شاور مع الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب ،من �أج��ل الت�أكيد على تعاون طوكيو
ووا�شنطن ب�شكل وثيق يف الق�ضية الكورية
ال�شمالية ،م�شريا �إلى �أن بيونغ يانغ توا�صل

الكيميائية يف �أي ظرف و�أي زمان و�أي
مكان �أمر ال �أخالقي وغري مقبول».
و�شدد امل��ق��داد على �أننا «�سن�سقط �أي
طائرة تعتدي على �سوريا وه��ذا لي�س
تهديدا ..ونحن ق��ادرون على الق�ضاء
على الإرهابيني عندما يتوقف الغرب عن
دعمهم».
وم��ن جانبه ح��ذر الرئي�س الفرن�سي
�إميانويل ماكرون النظام ال�سوري من
�أنه �سيواجه �رضبة ع�سكرية يف حال ثبت
انه ال يزال ي�ستخدم الأ�سلحة الكيماوية
رغم موافقته على التخلي عنها وتفكيك
خمرونه منها يف عام .2014
وجدد ماكرون يف لقاء مع ال�صحافيني
املعتمدين لتغطية ن�شاط الرئا�سة

الفرن�سية التهديد الذي وجهه منذ ب�ضعة
�أ�شهر الى النظام ال�سوري با�ستخدام عمل
ع�سكري �ضد اجلي�ش ال�سوري والقيام برد
منا�سب يف حال ثبت انه ال يزال ي�ستخدم
الأ�سلحة الكيماوية ،م�ؤكد ًا ان هذا الأمر
كان يعترب خطا �أحمر وال يزال كذلك.
و�أو�ضح ماكرون �أنه حتى الآن ال يوجد
دليل ثابت على ا�ستخدام النظام �أ�سلحة
ال��دم��ار ال�شامل كما �أن اال�ستخبارات
الفرن�سية والأجهزة الأمنية الأخ��رى مل
تتو�صل الى �أي ت�أكيد على ا�ستخدام �أ�سلحة
كيماوية لكنه �أ�ضاف �أن فرن�سا م�ستعدة
لتوجيه �رضبة ال��ى م�صدر ا�ستخدام
الأ�سلحة الكيماوية ،م�ؤكدا �أنه ابلغ هذا
املوقف الى رو�سيا حليفة �سوريا.

�أك���د مفو�ض الأم���م املتحدة
ال�سامي ل�����ش ��ؤون الالجئني
فيليبو غ��ران��دي ان الظروف
ال ت���زال غ�ير مهيئة للعودة
الطوعية لالجئي الروهينغا
الذين ف��روا من ميامنار الى
بنغالدي�ش.
و�أو���ض��ح غ��ران��دي يف احاطته
امام جمل�س الأمن الدويل عرب
دائرة تلفزيونية من جنيف ان
الأ�سباب التي �أدت ال��ى فرار
الروهينغا مل تعالج بعد «ومل
ن��ر تقدما ك��ب�يرا على م�سار
معاجلة االق�����ص��اء واحلرمان
من احلقوق االمر الذي زاد من
االزم��ة خالل ال�سنوات الع�رش
املا�ضية واملتجذرة يف عدم
منحهم اجلن�سية اال ان احلفاظ
ع��ل��ى ح��ق ال��ع��ودة وال�سعي
لتوفري الظروف املمكنة لها
يجب ان يظل �أولوية مركزية».
و�أكد �أهمية �أن تظل احلدود بني
ميامنار وبنغالدي�ش مفتوحة
حتى يتمكن الفارون من العنف
من الو�صول �إلى الأمان ال �سيما
بعد ف��رار اك�ثر م��ن  680الف
الجئ روهينغي الى بنغالدي�ش
خ�لال الأ�شهر ال�ستة الأخ�يرة
ب�سبب العنف بوالية راخني يف
ميامنار.

االت��ف��اق ال��ذي بني على ا�سا�س التوازنات
والت�سويات».
وتابع بان «حتدث طرف ب�شكل احادي اجلانب
عن �رضورة ا�صالح االتفاق وتغيريه من وجهة
نظرنا مبثابة �إف�شال االتفاق وا�ضعافه» وا�صفا
ذلك «بال�سلوك اخلاطئ جدا».
من جانبه قال م�ساعد وزير اخلارجية االيراين
لل�ش�ؤون ال�سيا�سية والدولية عبا�س عراقجي
ان «موقفنا وا�ضح ويجب تنفيذ االتفاق النووي
دون ا�ضافة او حذف �أي كلمة منه».
وا�شار عراقجي الى م�شاوراته مع ريابكوف
ق��ائ�لا« :ن��ظ��را للظروف احلالية واالج���واء
ال�سلبية جدا التي خلقها الرئي�س االمريكي

حول االتفاق النووي وتهديداته املتكررة
ف�إننا ن�ست�شعر ��ضرورة اج��راء املزيد من
امل�شاورات».
وا�ضاف ان رو�سيا كانت والزالت من الداعمني
لالتفاق النووي وقدمت دعما كبريا اثناء
املفاو�ضات وبعدها معربا عن امله يف �ضمان
م�صالح طهران ومو�سكو من خالل امل�شاورات
امل�ستمرة بني الطرفني.
وكان الرئي�س االمريكي دونالد ترامب دعا يف
اكرث من منا�سبة الى تغيري االتفاق النووي
الذي تو�صلت اليه طهران عام  2015مع دول
جمموعة  5+1التي ت�ضم الدول اخلم�س دائمة
الع�ضوية يف جمل�س االمن ا�ضافة الى املانيا.

الوضع بين إيران وإسرائيل قابل لالنفجار

مسؤول ألماني :االتحاد األوروبي اليمتلك

استراتيجية إلدارة أزمات الشرق األوسط
قال رئي�س «م�ؤمتر ميونيخ للأمن» فولفغانغ
اي�شنغر ان االحت����اد االوروب�����ي الميتلك
ا�سرتاتيجية موحدة لإدارة االزمات يف ال�رشق
االو�سط وال�سيما االزمة ال�سورية.
وانتقد اي�شنغر يف مقابلة مع ال�صحيفة
االملانية اليومية «بيلد» ت�رصفات م�س�ؤويل
دول وحكومات االحت��اد االوروب��ي الفردية
م�ضيفا ان الزيارات الفردية مل�س�ؤويل الدول
تظهر عدم وجود ا�سرتاتيجية موحدة لل�رشق
االو�سط.
واو�ضح ان �ستة خماطر ت�شكل اخلطر الأكرب
على �أوروب����ا اب��رزه��ا ال����صراع ب�ين اي��ران
وا�رسائيل واحلرب يف �سوريا وافتقار االحتاد

االوروبي خلطة وا�ضحة لل�رشق االو�سط وعدم
وجود جي�ش �أوروبي.
وعلى �صعيد ال�رصاع بني اي��ران وا�رسائيل
قال اي�شنغر �إن «الو�ضع بني البلدين قابل
لالنفجار ب�شكل كبري وذلك يف وقت ينح�رس
فيه دور الواليات املتحدة يف ال�رشق االو�سط
ويبدو انها غري مقبولة من اجلميع يف هذه
املنطقة امللتهبة».
وا�ضاف «نحتاج ملا ميكن و�صفه برتكيبة
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل��ل����شرق االو����س���ط وه���ذه
اال�سرتاتيجية يجب ان تكون مقبولة وتنفذها
القوى الدولية الواليات املتحدة ورو�سيا
وال�صني واالحتاد االوروبي».

إسالم أباد نفت مساعدة متشددين في أفغانستان والهند

إدراج باكستان على قائمة دولية
لمراقبة تمويل اإلرهاب
قال م�س�ؤول باك�ستاين كبري �إن
الواليات املتحدة اقرتحت �إدراج
�إ���س�لام �أب���اد على قائمة دولية
ملراقبة عمليات متويل الإرهاب.
وحاولت باك�ستان جاهدة خالل
الأ���ش��ه��ر الأخ�ي�رة ت��ف��ادي �إدراج
ا�سمها على قائمة «ق��وة املهام
املالية» ل��ل��دول التي ال تلتزم
بقواعد متويل الإرهاب وهو �إجراء
يخ�شى م�س�ؤولون من �أنه قد ي�رض
االقت�صاد.

وتهدد الواليات املتحدة باتخاذ
�إج�����راءات ���ص��ارم��ة ���ض��د �إ�سالم
�أب���اد ب�سبب �صالتها املزعومة
مبت�شددين �إ�سالميني وعلقت �إدارة
الرئي�س دون��ال��د ترامب ال�شهر
املا�ضي م�ساعدات لباك�ستان
قيمتها نحو ملياري دوالر.
وردت �إ���س�لام �أب���اد ،التي تنفي
م�ساعدة مت�شددين يف �أفغان�ستان
والهند ،بغ�ضب على التهديدات
الأمريكية مبزيد من الإج���راءات

العقابية.
وم��ن امل��ق��رر �أن ينعقد اجتماع
للدول الأع�ضاء يف ق��وة املهام
املالية الأ�سبوع املقبل يف باري�س
وقد تتبنى املنظمة خالل االجتماع
االقرتاح الأمريكي ب�ش�أن باك�ستان.
وتتخذ املنظمة من باري�س مقرا
لها وهي منظمة حكومية دولية
معنية مبكافحة غ�سيل الأم��وال
وت�ضع املعايري العاملية ملكافحة
التمويل غري امل�رشوع.

برلمان جنوب أفريقيا  :سحب الثقة
من جاكوب زوما اليوم
قالت باليكة مبيتي رئي�سة الربملان يف جنوب �أفريقيا
�إن الربملان �سيجري ت�صويتا على �سحب الثقة من
الرئي�س جاكوب زوما اليوم مما يزيد ال�ضغوط على
الرئي�س الذي �أمره حزب امل�ؤمتر الأفريقي احلاكم
برتك من�صبه.

وك��ان حزب مقاتلي احلرية االقت�صادية الي�ساري
املعار�ض هو من دعا للإجراء ال��ذي تقدم موعده
املقرر يوم  22فرباير احل��ايل لكن حزب امل�ؤمتر
الوطني قال �إنه �سي�ؤيده ب�إ�ضافة تعديالت تت�ضمن
�أ�سبابه لعزل زوما.

