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فتحت فترة سنتني من املفاوضات الصعبة لالنفصال

بريطانيا أطلقت آلية اخلروج من االحتاد األوروبي
بعد تسعة أش��ه��ر على التصويت 
لصالح اخلروج من االحتاد االوروب��ي، 
أط��ل��ق��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا ع��م��ل��ي��ة اخل���روج 
التاريخية من االحتاد االوروبي وفتحت 
فترة سنتني م��ن امل��ف��اوض��ات الصعبة 
لالنفصال عن هذا التكتل الذي انضمت 

اليه بتحفظ قبل 44 عاما.
ورس��ال��ة االن��ف��ص��ال ال��ت��ي وقعتها 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
مساء الثالثاء سلمها السفير البريطاني 
لدى االحتاد االوروبي تيم بارو لرئيس 
املجلس االوروبي دونالد توسك لتنطلق 

بذلك رسميا آلية اخلروج من االحتاد.
واع���الن اط���الق ه��ذا االن��ف��ص��ال غير 
املسبوق في تاريح االحت��اد االوروب��ي 
الذي احتفل للتو بالذكرى الستني على 
تأسيسه أكدته تيريزا ماي امام النواب 

في برملان ويستمنستر.
وقالت ماي انه “ال عودة الى الوراء” 
ع��ن ه���ذه اخل��ط��وة داع��ي��ة ال��ب��الد ال��ى 

“الوحدة«.
وال ت��زال بريطانيا تشهد انقساما 
كبيرا ب��ني م��ؤي��دي ومعارضي خ��روج 
البالد من االحت��اد االوروب��ي ال��ذي أيده 
%52 م��ن السكان ف��ي 23 ح��زي��ران/

يونيو 2016.
ونشرت احلكومة البريطانية مساء 
الثالثاء صورة للحظة توقيع ماي على 
الرسالة التي ستغير مصير بريطانيا. 
وتبدو فيها رئيسة احلكومة جالسة 
ال��ى طاولة أم��ام مدفأة تعلوها صورة 
ل��روب��رت وال��ب��ول رئيس ال���وزراء بني 

1721 و1742.
وتصدرت الصورة الصفحات االولى 
لعدة صحف االرب��ع��اء. وكتبت “ذي 
تاميز” ان “التاريخ يراقبنا” بينما 
عبرت “ذي غارديان” عن اخل��وف من 
“قفزة ف��ي املجهول”، وكتبت “ديلي 

ميرور” م��ن جهتها “ايها االحت���اد 
االوروبي العزيز، حان وقت الرحيل«.

ام���ا ال��ص��ح��ف املشككة ف��ي ج��دوى 
االحتاد االوروبي فكانت سعيدة باحلدث 
وعنونت “ديلي ميل” “احلرية!” وكتبت 
“ذي صن” على صفحتها االولى “وداعا 

دوفر«.

عراقيل منذ االن
تفعيل املادة 50 من معاهدة لشبونة، 
وال��ت��ي تنص على خ��روج دول��ة عضو 
م��ن االحت���اد االوروب����ي يعتبر ساريا 
اع��ت��ب��ارا م��ن اللحظة التي تسلم فيها 

توسك الرسالة باليد.
ال ي��زال مضمون الرسالة سريا، اذ 
حترص بريطانيا على عدم الكشف عن 
احلجج التي ستستخدمها في املفاوضات 

التي ستدوم عامني.
لكن احملللني ي���رون ان ه��ذه املهلة 
قد ال تكفي لفك ال��رواب��ط التي نسجت 
على مدى اربعة عقود وامللفات املعقدة 
التي سيتم التباحث بشأنها سواء على 
صعيد التجارة او القضاء او القضايا 

االنسانية.
ت��ق��ول ك��اث��ري��ن ب���ارن���ارد اس��ت��اذة 
القانون االوروبي في جامعة كامبدريج 
“احلقيقة ان النطاق واسع الى حد ان 
عامني لن يكونا كافيني ابدأ”، مضيفة 

“عند ازالة كل عثرة، سيظهر غيرها«.
أما كامينو مورتيرا مارتينيز الباحثة 
في مركز االص��الح االوروب���ي في لندن 
فتتوقع “على االرجح” اال تنتهي 

املفاوضات في غضون عامني.
وتقول باتريسيا هوغوود استاذة 
العلوم السياسية في جامعة وستمنستر 
“هناك عراقيل منذ االن”، قبل انطالق 
امل��ف��اوض��ات حتى، مشيرة ال��ى الكلفة 
التي ستترتب على اخلروج من السوق 

االوروبية والدخول اليها من جديد.
وت��رف��ض م��اي ض��م��ان ح��ق��وق نحو 
ث��الث��ة م��الي��ني اوروب�����ي ي��ق��ي��م��ون في 
بريطانيا بينما هدفها االساسي يقوم 
على احلد من الهجرة القادمة من االحتاد 

االوروبي.
وأمل��ح الوزير املكلف ملف بريكست 
ديفيد ديفيس ال��ى ان لندن ل��ن تدفع 
الفاتورة التي سيقدمها االحتاد االوروبي 
او على االقل لن تدفعها كاملة خصوصا 
في ما يتعلق بالبرامج التي التزمت بها 
بالده قبال. وقال مسؤول اوروبي كبير 
ان املفوضية االوروب��ي��ة ق��درت قيمة 

الفاتورة بني 55 و60 مليار يورو.

وضع حد لهذا اجلنون
إزاء هذه اخلالفات ورغبة بروكسل 
في التاكيد على ان بريطانيا ال ميكنها 
احل��ص��ول على ات��ف��اق اف��ض��ل “خارج 
االحت����اد االوروب�����ي مم��ا ل��و ك��ان��ت في 
داخله” وذل��ك لتفادي انتقال ع��دوى 
اخلروج الى دول اخرى، هناك مخاوف 

فعلية بعدم التوصل الى اتفاق.
تؤكد ماي أنها ال تخشى هذا االحتمال، 
وتقول “عدم التوصل الى اتفاق افضل 
من توقيع اتفاق سيء”. لكن االوساط 
االق��ت��ص��ادي��ة ت���رى ان ذل���ك سيكون 
السيناريو االسوأ مبا ان نصف املبادالت 
التجارية لبريطانيا تتم م��ع االحت��اد 

االوروبي.
ف���ي ال���وق���ت احل���ال���ي، االق��ت��ص��اد 
البريطاني متني، فنمو اجمالي الناجت 
الداخلي ثابت عند %1،08 في العام 
2016، وميكن ان يبلغ %2 في 2017. 
لكن تفعيل بريكست ميكن ان يحمل 
بعض املستثمرين على الرحيل في 
الوقت الذي بدأت االسر تشعر بتأثير 
التضخم ال��ن��اجت ع��ن ت��راج��ع سعر 

العملة الرسمية.
كما ان اخلالفات املرتبطة بالتصويت 
ال تزال قائمة وميكن ان تهدد حتى وحدة 

اململكة املتحدة.
فقد تظاهر عشرات االف االشخاص 

ال��س��ب��ت ف��ي ل��ن��دن ملطالبة احلكومة 
ب�”وضع ح��د ل��ه��ذا اجلنون” املتمثل 

بخروج البالد من االحتاد االوروبي.
في اسكتلندا، واف��ق النواب الثالثاء 
على اجراء استفتاء جديد حول االستقالل 

بعد االستفتاء االول في سبتمبر 2014.
وأع��ل��ن��ت رئيسة وزراء اسكتلندا 
نيكوال ستورجن ان “الظروف تغيرت 
مع بريكست”، مذكرة بان شعبها صوت 
بنسبة 62 % لصالح البقاء في االحتاد 

االوروبي.
وان كانت م��اي تكرر ب��ان “الوقت 
ليس مناسبا”، إال أنه لن يكون بوسعها 
جتاهل ه��ذا الطلب ال��ذي يهدد بتقسيم 

اململكة املتحدة.

سفير بريطانيا لدى االحتاد األوروبي بعد تسليمه وثيقة املغادرة
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اطالق صواريخ على قنصلية 
بولندية في أوكرانيا

تعرضت القنصلية البولندية في لوتسك، غرب أوكرانيا 
فجر أمس االربعاء، الطالق صواريخ مضادة للدبابات، كما 
ذكرت السلطات االوكرانية التي حتدثت عن عملية »استفزاز«.

وأعلنت اجهزة االمن االوكرانية في بيان “حصل انفجار 
خالل الليل... في الطبقة الرابعة من مبنى القنصلية العامة 
لبولندا في لوتسك. وتفيد املعلومات االولية انه ناجم عن 

إطالق صواريخ مضادة للدبابات«.
وأش���ارت أج��ه��زة االم��ن االوك��ران��ي��ة ال��ى ان احل���ادث “لم 
يسفر عن سقوط ضحايا”، متهمة روسيا بالوقوف وراء هذا 

“االستفزاز«.
وقالت “ال يوجد سوى طرف واحد يستفيد من االستفزازات 
التي حتصل من وقت الى آخر في اوكرانيا ضد بولندا، وهو 

روسيا«.
ومنذ ان��دالع النزاع املسلح في شرق اوكرانيا في 2014، 
والذي أسفر عن أكثر من 10 االف قتيل، تدأب كييف والبلدان 
الغربية على اتهام روسيا بدعم املتمردين املوالني لروسيا 

عسكريا، إال ان موسكو تنفي هذه التهم.

األسد يجري تعديالت
على ثالث حقائب وزارية

أجرى الرئيس السوري بشار االسد أمس تعديال وزاريا 
شمل ثالث حقائب وزاري��ة هي العدل واالقتصاد والتنمية 

االدارية، حسبما اوردت وكالة االنباء الرسمية )سانا(.
وذكرت الوكالة ان االسد اصدر “مرسوما يقضى بتعديل 

احلكومة«.
واش��ارت ال��ى ان التعديل ط��ال وزارة العدل التي تسلم 
حقيبتها هشام محمد ممدوح الشعار ليحل مكان جنم حمد 
االحمد. وعينت سالم محمد السفاف وزيرة للتنمية االدارية 

بدال من حسان النوري.
وشمل التعديل وزارة االقتصاد والتجارة اخلارجية التي 
كان يشغلها احلاكم السابق ملصرف سوريا املركزي اديب 
ميالة وتسلمها مبوجب املرسوم اجلديد سامر عبد الرحمن 

اخلليل.
وكان االسد شكل احلكومة احلالية في الثالث من يوليو 
2016 بعد االنتخابات التشريعية التي جرت في ابريل 2016.
وحصلت تعديالت وزاري��ة عدة في سوريا خالل سنوات 

النزاع املستمر منذ ست سنوات، من دون ان يعلن عن اسبابها.

غرق زورق في املتوسط و146 
مهاجرا في عداد املفقودين

روى غامبي مت انقاذه أمس األول انه انطلق من ليبيا على 
منت زورق غرق وفقد ركابه ال146 كما ذكرت امس املفوضية 

السامية لالجئني التابعة لالمم املتحدة.
وك��ان الشاب ابحر االح��د او االثنني من صبراتة )شمال 
غ��رب( وانقذته سفينة عسكرية اسبانية تعمل ف��ي اط��ار 
عملية “صوفيا” االوروبية للتصدي للمهربني ونقل ليال الى 
مستشفى في جزيرة المبيدوزا االيطالية االقرب من السواحل 

االفريقية.
وبحسب روايته لعضو في املفوضية العليا التقاه في 
املستشفى كان في الزورق خمسة أطفال وحوامل وجاء معظم 

الركاب من نيجيريا وغامبيا ومالي.
وبعد ساعات على ابحار الزورق بدأ يغرق ومعه املهاجرون 

مؤكدا انه جنح في النجاة بتمسكه بصفيحة بنزين.
ووفقا للمعلومات االول��ى التي جمعتها منظمة الهجرة 
الدولية رصدت السفينة البريطانية الشاب صدفة ونقل الى 
زورق تابع خلفر السواحل االيطاليني نقلوه بدورهم الى 

المبيدوزا.
ومنذ مطلع العام قتل او فقد 590 مهاجرا على االقل قبالة 
سواحل ليبيا وفقا حلصيلة ملنظمة الهجرة وضعت قبل حادث 
الغرق هذا في حني سجلت السلطات االيطالية وصول اكثر من 

23 الف مهاجر الى سواحلها.

توقيف مصرفي تركي في 
الواليات املتحدة بتهمة 

مخالفة العقوبات على إيران
أوق��ف��ت ال��والي��ات املتحدة م��س��ؤوال كبيرا في 
مصرف تركي رسمي بتهمة مساعدة إي��ران على 
االلتفاف على العقوبات األميركية املفروضة 

عليها، على ما أعلن املصرف أمس.
وأعلن “بنك خلق” )البنك الشعبي( اململوك من 
الدولة التركية في بيان “مت اعتقال نائب مديرنا 
العام املكلف العمليات املصرفية الدولية محمد 
حقان أتيال في الواليات املتحدة حيث كان موجودا 

ألغراض العمل في 28 آذار/مارس«.
وأوضح املصرف أنه على تواصل مع السلطات 

وسيكشف املزيد من املعلومات حني تتوافر لديه.
واوردت وكالة األناضول لألنباء احلكومية 
ان املدعي العام وج��ه إل��ى أتيال عند مثوله أمام 
القاضي في نيويورك الثالثاء تهمتني بالتآمر 
ملخالفة العقوبات االميركية املفروضة على إيران 

والتزوير املصرفي.

واشنطن تسمح لعائالت 
دبلوماسييها بالعودة إلى أسطنبول

حذرت من اتخاذ إجراءات أحادية اجلانب

تركيا تنتقد رفع علم كردستان في كركوك
أعلنت وزارة اخل��ارج��ي��ة االميركية أم��س ان اف���راد عائالت 
الدبلوماسيني واملوظفني القنصليني االميركيني الذين امرتهم 
مبغادرة اسطنبول في اكتوبر بسبب وجود »تهديدات ارهابية« 
بات بامكانهم العودة الى املدينة التركية، وذلك قبل يومني من زيارة 

وزير اخلارجية ريكس تيلرسون الى انقرة.
ولكن ال��وزارة ابقت في الوقت نفسه على حتذيرها للمواطنني 
االميركيني الراغبني بالسفر الى تركيا وال سيما الى جنوب شرق هذا 

البلد بالعدول عن ذلك بسبب “استمرار التهديد االرهابي«.
والثالثاء أعلنت ال���وزارة انها الغت القرار ال��ذي اصدرته في 
29 تشرين االول/اكتوبر وامرت فيه افراد عائالت الدبلوماسيني 
واملوظفني القنصليني االميركيني العاملني في اسطنبول مبغادرة 

املدينة التركية.
ويومها اتخذت ال��وزارة القرار “على ضوء معلومات تفيد ان 
مجموعات متطرفة تواصل جهودها ملهاجمة رعايا اميركيني في 

االحياء التي يقيمون فيها او يقصدونها في اسطنبول«.
ولكن ال����وزارة ابقت على قيود ع��دي��دة على تنقالت موظفي 
القنصلية االميركية في اسطنبول وعائالتهم، مذكرة بأن تركيا 
شهدت العديد من االع��ت��داءات االرهابية” مبا فيها االعتداء الذي 

استهدف ملهى ليليا في اسطنبول ليلة رأس السنة.

انتقدت تركيا أمس قيام مجلس محافظة 
ك��رك��وك ب��رف��ع علم ك��ردس��ت��ان ال��ى جانب 
علم ال��ع��راق على املباني احلكومية قبل 
ي��وم محذرة ضد اتخاذ »اج���راءات أحادية 

اجلانب«.
وك��ان اع��ض��اء املجلس ص��وت��وا الثالثاء 
على اقتراح رفع العلم الذي تقدم به محافظ 
امل��دي��ن��ة جن��م ال��دي��ن ك��رمي وس��ط مقاطعة 

االعضاء العرب والتركمان.
وأعلن وزي��ر اخلارجية التركية مولود 
تشاوش اوغلو لقناة “تي ار تي” التلفزيونية 
احلكومية “برأينا التصويت ال��ذي مت في 

مجلس احملافظة غير صائب«.
واض��اف الوزير “ليس من الصواب اوال 
تغيير التركيبة االتنية ل��ه��ذه املنطقة”، 
مضيفا ان “فرض االمر الواقع” و”االجراءات 

االحادية اجلانب” وسائل ال جدوى منها.
وشدد تشاوش اوغلو “نحن نؤيد وحدة 

أراضي العراق«.

كانت بعثة االمم املتحدة في بغداد عبرت 
الثالثاء عن “قلقها من هذه اخلطوة التي رأت 
انها من اختصاص احلكومة املركزية وال 
ينبغي رفع أي علم في احملافظة غير العلم 

العراقي«.
ويسعى االك����راد ال��ى ض��م ه��ذه املدينة 
املتنازع عليها بني بغداد واربيل الى اقليم 

كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.
ورغم أن محافظة كركوك الغنية بالنفط 
خارج اقليم كردستان، إال أن االحتاد الوطني 
الكردستاني يسيطر على معظم أراضيها منذ 
اندحار القوات االحتادية اثر هجوم تنظيم 
الدولة االسالمية على احملافظة العام 2014، 

ويسعى االكراد الى االحتفاظ بها.
يشار ال��ى أن نصف آب��ار النفط الواقعة 
شمال احملافظة تقع حتت سيطرة احلزب 
الدميوقراطي الكردستاني ال��ذي يتزعمه 
رئيس إقليم كردستان العراق منذ اجتياح 

اجلهاديني ملناطق في شمال وغرب البالد. 

في ظل استمرار املعارك الدامية مع تنظيم »داعش«

البابا يدعو إلى »حماية املدنيني« في غرب املوصل
وجه البابا فرنسيس أمس نداء »حلماية املدنيني« 
في االحياء الغربية للموصل حيث تدور حاليا معارك 

دامية بني تنظيم الدولة االسالمية والقوات العراقية.
وق��ال احلبر االعظم خ��الل اللقاء العام االربعاء 
مع املؤمنني في ساحة القديس بطرس “أفكاري مع 
املدنيني العالقني ف��ي االح��ي��اء الغربية م��ن املوصل 
والنازحني بسبب احلرب والذين اشعر بانني متحد 

معهم باملعاناة وعبر الصالة والتقارب الروحي«.
وأضاف البابا “عبر التعبير عن ألم عميق لضحايا 
النزاع الدموي، أكرر للجميع النداء للعمل مع كل القوى 

حلماية املدنيني وهو واجب ضروري وملح«.
ووجه حتية االربعاء الى وفد عراقي يضم مختلف 
املجموعات الدينية في احلشود قائال ان “غنى االمة 
العراقية الغالية يتواجد حتديدا في هذه الفسيفساء 

التي متثل ال��وح��دة ف��ي التنوع وال��ق��وة ف��ي االحت��اد 
واالزدهار في االنسجام«.

وبحسب االمم املتحدة فان أكثر من 300 مدني قتلوا 
في القسم الغربي من املوصل منذ اطالق هجوم القوات 
العراقية في منتصف فبراير الستعادة املدينة من أيدي 

تنظيم الدولة االسالمية.
وت��ض��ي��ف ان ه��ن��اك ح��وال��ى 600 أل���ف شخص 

يتواجدون في القسم الغربي من املوصل بينهم 400 
الف في املدينة القدمية.

ويقوم الطيران العراقي وذل��ك التابع للتحالف 
الدولي ملكافحة اجلهاديني بقصف منتظم على اجلانب 
الشرقي من املوصل دعما للقوات امليدانية. والثالثاء 
أقر التحالف الدولي باحتمال ضلوعه في مقتل مدنيني 

عبر غارات نفذها.

طائرة استهدفت سيارة للتنظيم في محافظة أبني

4 يشتبه بانتمائهم إلى القاعدة في ضربة جوية باليمن مقتل 
واوض��ح امل��س��ؤول اليمني لوكالة فرانس ب��رس ان الطائرة 
استهدفت سيارة في مديرية مودية مبحافظة ابني »كانت متجهة 

الى احد املواقع التي ينشط فيها التنظيم في ضواحي املديرية«.
وتابع ان السيارة اصيبت بصاروخني “ما ادى الى مقتل جميع 

من كانوا على متنها”، وعددهم اربعة.
وترى واشنطن في “قاعدة اجلهاد في شبه جزيرة العرب”، 
الفرع اليمني لتنظيم القاعدة، اخطر ف��روع اجلماعة اجلهادية 

املتطرفة في العالم.
وكثفت الواليات املتحدة منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة في 
كانون الثاني/يناير ضرباتها ضد التنظيم في محافظات أبني 
وشبوة )جنوب( والبيضاء )وسط(. وقتل اكثر من 20 من عناصر 

التنظيم في هذه الغارات، بحسب مصادر امنية ومحلية في اليمن.
وفي منتصف اذار/مارس ذكرت صحيفة “نيويورك تاميز” ان 
ادارة ترامب منحت وزارة الدفاع االميركية الضوء االخضر لتنفيذ 
ضربات جوية وعمليات للقوات اخلاصة في اليمن من دون احلاجة 

لطلب موافقة البيت االبيض.
 ويشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعا داميا بني املتمردين 
احلوثيني والقوات احلكومية، وقد سقطت العاصمة صنعاء في 
أيدي املتمردين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع 
تصعيدا مع بدء التدخل السعودي على رأس حتالف عسكري في 
آذار/مارس 2015 بعدما متكن احلوثيون من السيطرة على اجزاء 

كبيرة من البلد الفقير.
واستفادت املجموعات اجلهادية وعلى راسها القاعدة وتنظيم 
الدولة االسالمية من النزاع لتعزيز نفوذها خصوصا في جنوب 

محاولة اسعاف أحد املصابني جراء الغارة اجلويةاليمن.


