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ماكرون :العمل ّية الرتك ّية ينبغي �أ ّال ُت�صبح ذريعة لغزو �سوريا
� أردوغ�������ان وب���وت�ي�ن ي � ّت��ف��ق��ان ع��ل��ى ت�����س��ري��ع �إن�����ش��اء ن��ق��اط م��راق��ب��ة يف �إدل�����ب ب�����س��وري��ا
ّ
ح��ذر الرئي���س الفرن�س��ي �إميانويل ماكرون تركيا م��ن �أن عمليتها �ض��د الف�صائل الكردي��ة يف �شمال �سوريا
ينبغ��ي �أال ت�صب��ح ذريع��ة لغزو البالد ،وقال �إن��ه يريد من �أنق��رة �أن تن�سق حتركاتها م��ع حلفائها .وبد�أت
تركيا الأ�سبوع املا�ضي هجوم ًا جوي ًا وبري ًا يف �شمال غربي �سوريا م�ستهدفة مقاتلي «وحدات حماية ال�شعب»
الكردي��ة يف منطقة عفرين .وفتح هذا جبهة قتال جدي��دة يف احلرب الأهلية امل�ستمرة منذ �سبع �سنوات
أ�ضر بالعالقات مع حلفاء �أنقرة يف «حلف �شمال الأطل�سي» (ناتو).
و� ّ
باري���س� ،إ�سطنب��ول –
رويترز ،ا ف ب
وق ��ال ماك ��رون ف ��ي مقابل ��ة مع
�صحيف ��ة «ل ��و فيغ ��ارو» ن�ش ��رت
�أم�س (الأربعاء)�« :إذا ات�ضح �أن
ه ��ذه العملية تتخ ��ذ منحى غير
محاربة خطر الإرهاب المحتمل
عل ��ى الحدود التركي ��ة وتتحول
�إل ��ى عملي ��ة غ ��زو ف�سيمث ��ل هذا
م�شكلة حقيقية بالن�سبة لنا».
وتعتب ��ر تركيا «وح ��دات حماية
ال�شع ��ب» الكردي ��ة تنظيم� � ًا
�إرهابي ًا وامتدادا لحزب «العمال
الكرد�ستان ��ي» المحظ ��ور الذي
�شن حمل ��ة تمرد على مدى ثالثة
عقود ف ��ي جنوب �شرق ��ي تركيا
الذي تقطنه غالبية كردية.
وا�شترك ��ت الوالي ��ات المتح ��دة
وفرن�س ��ا ف ��ي ت�سلي ��ح وتدريب
مقاتلي ��ن تقوده ��م «الوح ��دات»
ف ��ي حربهم على تنظي ��م «الدولة
الإ�سالمي ��ة» (داع� ��ش) ف ��ي
�سوريا.
وق ��ال ماك ��رون �إن ��ه �سيثي ��ر
الم�س�أل ��ة مج ��دد ًا م ��ع الرئي� ��س
التركي رج ��ب طي ��ب �أردوغان.
و�أ�ض ��اف �إن طبيع ��ة العملي ��ة
تعني �ض ��رورة �إجراء مناق�شات
بي ��ن الأوروبيي ��ن ،وعلى نطاق
�أو�سع �أي�ض ًا بين الحلفاء.
�إلى ذللك ،قالت وكالة «الأنا�ضول»
للأنباء الر�سمي ��ة التركية اليوم
�إن �صاروخي ��ن �أطلقا من منطقة
عفري ��ن ال�سوري ��ة �سقط ��ا عل ��ى
بلدة ريحانلي التركية الحدودية
و�أ�سفرا عن مقتل �شخ�ص.
وذكرت الوكالة �أن ال�صاروخين
�أ�صابا منزلي ��ن وقتال �شاب ًا (17
عام� � ًا) و�أ�صاب ��ا �شخ�ص� � ًا �آخ ��ر.
و�أ�ضافت �أنه يعتقد �أن الهجمات
ال�صاروخي ��ة ينفذها �أع�ضاء من
ح ��زب «العم ��ال الكرد�ستان ��ي»
ومقاتلون من كرد �سوريا.
ومن ��ذ بداي ��ة العملي ��ة التركي ��ة
�ض ��د «وح ��دات حماي ��ة ال�شعب»
الكردي ��ة �أ�صاب ��ت �صواري ��خ
ع ��دة بلدت ��ي كل� ��س وريحانل ��ي
الحدوديتين.
م ��ن جان ��ب �آخر ق ��ال م�صدر في
ق�ص ��ر الرئا�س ��ة الترك ��ي ي ��وم
الأربعاء �إن الرئي�س رجب طيب
�أردوغ ��ان ونظي ��ره الرو�س ��ي
فالديمي ��ر بوتي ��ن اتفق ��ا عل ��ى

قال الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن،
�إن ا�ستخ ��دام الأ�سلح ��ة الرو�سية يف
�سوري ��ا �أظه ��ر �أن اجلي� ��ش الرو�سي
يع ��د واحدا م ��ن �أكرث جيو� ��ش العامل
جتهيزا ،ولي�س لرو�سيا مثيل يف عدد
�أنظمة الت�سلح.
قال بوتن يف م�ؤمت ��ر عملي ع�سكري
ح ��ول نتائ ��ج العملي ��ات اخلا�صة يف
�سوري ��ا �إن "ا�ستخ ��دام �أ�سلحتن ��ا
يف �سوري ��ا �أو�ض ��ح ب�ش ��كل مقنع �أن
اجلي� ��ش الرو�سي ه ��و �أحد اجليو�ش
الرئي�س ��ة يف الع ��امل م ��ن حي ��ث
معدات ��ه" .و�أكد بوتن �أنه ال يوجد مثي ��ل لرو�سيا يف عدد �أنظمة الأ�سلحة،
وفق ��ا ملا ذكرت وكاالت �أنباء رو�سية .ي�شار �إىل �أن بوتن �أعلن ،خالل زيارة،
ه ��ي الأوىل لقاعدة حميميم يف �سوريا ،يف 11كانون الأول �أنه "خالل �أكرث
من عامني قامت القوات امل�سلحة الرو�سية ،مع اجلي�ش ال�سوري بدحر �أقوى
اجلماعات الإرهابية الدولية".

�أعل ��ن الرئي� ��س امل�ص ��ري عب ��د
الفت ��اح ال�سي�س ��ي �أن حتقي ��ق الأمن
واال�ستقرار خالل ال�سنوات املا�ضية
كان ه ��و الق ��وة الدافع ��ة لتحقي ��ق
التق ��دم يف جم ��االت ع ��دة ،و�أهمه ��ا
املجال االقت�ص ��ادي .وحذر الرئي�س
مم ��ن و�صفهم بغ�ي�ر الفاهمني ملعنى
كي ��ان الدول ��ة م ��ن التح ��دث بع ��دم
وعي يف �أم ��ور مت�س الأمن القومي
امل�صري وت�شكل تهديدا لال�ستقرار.
وق ��ال ال�سي�سي ،لدى ح�ضوره حفل
افتت ��اح حق ��ل ظهر للغ ��از الطبيعي،
ت�سري ��ع جه ��ود ت�شكي ��ل نق ��اط
مراقبة في محافظة �إدلب ب�شمال
غرب �سوريا..
و�ش ��دد الزعيم ��ان �أي�ض ��ا خ�ل�ال
ات�صال هاتفي على �أهمية م�ؤتمر
ال�س�ل�ام ال�س ��وري ال ��ذي انعقد
يوم الثالثاء برعاية رو�سيا رغم
الم�شاكل التي �شابته.
و�أ�ض ��اف الم�ص ��در �إن �أردوغان
�أطل ��ع بوتي ��ن عل ��ى معلوم ��ات
ب�ش� ��أن توغ ��ل تركيا ف ��ي منطقة
عفرين ال�سورية.
من جهة �أخرى قال ��ت المتحدثة
با�س ��م وزارة الخارجي ��ة
الرو�سي ��ة� ،إن المئات ،من بينهم
مدني ��ون ،قتل ��وا خ�ل�ال العملية
الع�سكري ��ة الت ��ي ت�شنه ��ا تركيا
على مدينة عفرين ال�سورية.
ونقلت وكالة �إنترفاك�س للأنباء
عن ماري ��ا زاخاروف ��ا ،قولها �إن
العملي ��ة الع�سكري ��ة �أ�سفرت عن
مقتل المئات.
وت�ش ��ن تركي ��ا حمل ��ة ع�سكري ��ة
عل ��ى م�سلحين كرد ف ��ي عفرين،

"ن�أمل �أن ت�صبح القرارات التي اتخذت في �سوت�شي م�ساهمة
في عملية التفاو�ض ال�سورية – الرو�سية برعاية الأمم
المتحدة في جنيف وعلى من�صات �أخرى للم�ساعدة على
الت�سوية في �سوريا ،وقبل كل �شيء �أ�ستانا" ،معربة عن الأمل
ب�أن "ير�سي ذلك �أ�سا�سا للتحرك �إلى الأمام.
�أدت �إل ��ى مقت ��ل و�إ�صاب ��ة 712
ف ��ي �صف ��وف الم�سلحي ��ن الكرد
في عفري ��ن .وكان رئي�س الهالل
الأحم ��ر الك ��ردي ف ��ي منطق ��ة
عفري ��ن ،ن ��وري قنب ��ر ،ق ��د ق ��ال
لـ"�سكاي نيوز عربية" ،الإثنين،
�إن "الو�ض ��ع الإن�سان ��ي �سي ��ئ
للغاية في عفرين وريفها نتيجة
اال�سته ��داف الترك ��ي للبل ��دات

القريبة من الحدود ال�سورية".
و�أ�ش ��ار رئي� ��س اله�ل�ال الأحمر
الك ��ردي �إل ��ى �أن "�آالف ال�سكان
المدنيي ��ن في عفري ��ن يعي�شون
منذ � 10أيام ف ��ي الأقبية وداخل
الكه ��وف وفي �أماك ��ن غير معدة
لل�سكن"
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى اعتب ��رت
وزارة الخارجي ��ة الرو�سي ��ة

ّ
ت�صدر الرئي�س
ا�ستطالع للر�أي يُظهر
الربازيلي ال�سابق رغم ت�أييد �إدانته بالف�ساد

ساو باولو

سـاعة

أهم
بوتن :جي�ش رو�سيا من � ّ
جيو�ش العامل

ال�سي�سي :لن ن�سمح بتكرار �أحداث
الفو�ضى

يت�ص ��در الرئي� ��س الربازيل ��ي ال�ساب ��ق لوي�س
�إينا�سي ��و ل ��وال دا �سيلف ��ا �أول ا�ستط�ل�اع ر�أي
رئا�سي ين�شر منذ ت�أييد حمكمة ا�ستئناف لإدانته
يف تهم بالف�ساد يف قرار يحتمل �أن يخرجه من
ال�سب ��اق الرئا�س ��ي املقرر يف �أكتوب ��ر /ت�شرين
الأول املقب ��ل .الرئي� ��س الربازيل ��ي ال�ساب ��ق
لوي� ��س اينا�سيو ل ��وال دا �سيلفا يح�ضر م�ؤمتر ًا
انتخابي� � ًا لدع ��م تر�شح ��ه النتخاب ��ات الرئا�سة
يف ع ��ام  2018يف بورتو �أجل�ي�ري بالربازيل
يوم  23يناي ��ر /كانون الثاين  .2018ت�صوير
باول ��و ويتيك ��ر  -روي�ت�رز .ويظه ��ر ا�ستطالع
�أجرت ��ه م�ؤ�س�سة دات ��ا فولها ون�شرت ��ه �صحيفة
فوله ��ا دي �س ��او باول ��و �أن ��ه �إذا مل يتمك ��ن لوال
من خو� ��ض االنتخابات ،ف� ��إن املر�شح اليميني
جاي ��ر بول�سون ��ارو �سيت�صدر ال�سب ��اق وي�صل
�إىل اجلول ��ة الثاني ��ة .و�أظه ��ر اال�ستط�ل�اع �أن

بول�سونارو �سيمنى بخ�سارة كبرية يف اجلولة
الثاني ��ة �أم ��ام مارين ��ا �سيلفا املنا�ص ��رة لق�ضايا
البيئة التي �سب ��ق �أن تر�شحت للرئا�سة مرتني.
كما �ستكون املناف�س ��ة حامية بينه وبني مر�شح
ميني الو�سط جريالدو �ألكمني حاكم والية �ساو
باول ��و للو�ص ��ول �إىل اجلول ��ة الثاني ��ة .وق ��ال
 32يف املئ ��ة من الربازيلي�ي�ن الذين ا�ستطلعت
دات ��ا فوله ��ا �آراءهم �إنهم ل ��ن ي�صوتوا لأحد يف
�سب ��اق الرئا�س ��ة يف ح ��ال منع ��ت املحكمة لوال
من خو� ��ض االنتخاب ��ات وهي ن�سب ��ة قيا�سية.
ويعك�س اال�ستطالع حالة عامة من ال�سخط يف
�أو�ساط الربازيليني على طبقة �سيا�سية حماطة
بف�ضائ ��ح الر�شوة منذ عام  .2014وعلى الرغم
من ت�صدر ل ��وال ا�ستطالعات الر�أي ،ف�إنه حظي
ب�أعلى ن�سبة رف� ��ض بني امل�صوتني �إذ بلغت 40
يف املئة.

�أم� ��س الأربع ��اء امتن ��اع بع� ��ض
المعار�ضي ��ن ال�سوريي ��ن ع ��ن
الم�شارك ��ة ف ��ي م�ؤتم ��ر الحوار
الوطن ��ي ف ��ي �سوت�ش ��ي خط� ��أ
�سيا�سي ًا.
وقالت المتحدثة الر�سمية با�سم
وزارة الخارجي ��ة الرو�سي ��ة
ماري ��ا زاخاروف ��ا خ�ل�ال م�ؤتمر
�صحفى لها وفقا لقن ��اة (رو�سيا

�ألق ��ى الرئي� ��س الأمريكي دونال ��د ترامب،
الثالث ��اء� ،أول خطاب له عن حالة االحتاد.
ون�ستعر� ��ض هن ��ا �أه ��م خم� ��س نق ��اط يف
اخلطاب ،ر�صدتها �صحيف ��ة "التليغراف"
الربيطانية.

و�أ�ض ��اف �أن�" :أك�ث�ر م ��ن  100معتق ��ل مت
�إط�ل�اق �سراحهم م ��ن معتق ��ل غوانتانامو
ع ��اودوا للقت ��ال يف املع ��ارك ،و�أن بع�ضهم
قت ��ل مواطنني م ��ن دول التحال ��ف الدويل
ومواطنني �أمريكيني".

�أعلن ترامب �أنه قب ��ل خطابه مبا�شرة و ّقع
على �أمر تنفيذي ب�ش�أن "حماية �أمريكا من
خالل االحتجاز ال�شرعي للإرهابيني".
ويلغي الأمر التنفيذي لرتامب �أمر الرئي�س
ال�ساب ��ق ب ��اراك �أوبام ��ا ب�إغ�ل�اق معتق ��ل
غوانتانامو املثري للجدل ،بل ويفتح خيار
احتج ��از املزيد من "الإرهابي�ي�ن امل�شتبه"
فيهم هناك.
وتعهد ترامب �أي�ضا با�ستخدام �صالحياته
ملوا�صلة احتج ��از �أي "�إرهابيني" اعتقلوا
خ�ل�ال النزاع ��ات امل�سلح ��ة الت ��ي تعتربها
الوالي ��ات املتح ��دة خط ��ر ًا عل ��ى الب�ل�اد.

دعا ترامب الكونغر�س �إىل �إ�صدار م�شروع
قانون لإقرار ميزانية بنحو  1.5تريليون
دوالر �أمريك ��ي لال�ستثم ��ار اجلدي ��د يف
البني ��ة التحتية التي حتت ��اج �إليها البالد،
عل ��ى ح ��د قول ��ه .و�أ�ض ��اف �أن "كل دوالر
احتادي يج ��ب �أن ي�ستفيد من ال�شراكة مع
حكوم ��ات الواليات واحلكوم ��ات املحلية،
وعن ��د ال�ض ��رورة ينبغ ��ي اال�ستف ��ادة م ��ن
ا�ستثم ��ارات القط ��اع اخلا� ��ص م ��ن �أج ��ل
�إ�صالح العج ��ز يف البني ��ة التحتية ب�شكل
دائم" .وملح ترامب �إىل �أن بع�ض التمويل
ميك ��ن �أن ي�أت ��ي ع ��ن طري ��ق اال�ستثمارات

�إبقاء معتقل غوانتانامو

ب ّري  :احلكومة قد رّ
تتعث ب�سبب
الت�ش ُّنج ال�سيا�سي القائم

ن�سب ��ت قناة املن ��ار التلفزيونية �إىل رئي�س الربمل ��ان اللبناين نبيه بري قوله
يوم الأربعاء �إن عمل احلكومة اللبنانية قد يتعرث ب�سبب ”الت�شنج ال�سيا�سي
القائم“ يف �إ�شارة �إىل خالف ي�شمل �صهر الرئي�س مي�شال عون.
وت�صاع ��د خ�ل�اف �سيا�سي بني بري وع ��ون هذا الأ�سبوع عندم ��ا ظهر وزير
اخلارجي ��ة ج�ب�ران با�سيل� ،صهر ع ��ون ،يف مقطع فيديو وه ��و ي�صف بري
ب�أن ��ه ”بلطجي“ مم ��ا �أدى خلروج احتجاجات يف ب�ي�روت و�إطالق النريان
يف �إحدى املناطق باملدينة .وقال بري �إنه يريد من با�سيل �أن يقدم ”اعتذار ًا
�إىل اللبنانيني“ عن ت�صريحه .وعبرّ با�سيل يف ت�صريحات ل�صحيفة لبنانية
ي ��وم الإثن�ي�ن عن �أ�سفه مل ��ا قالهّ ،
لكن ه ��ذا مل يكن له ت�أثري يذك ��ر يف احتواء
الغ�ضب داخل مع�سكر بري.

طهران

والنخب ��ة واملثقف�ي�ن" .و�شه ��دت ع�ش ��رات امل ��دن الإيراني ��ة
ا�ضطراب ��ات يف فرتة ر�أ�س ال�سنة .وبح�سب ال�سلطاتُ ،قتل 25
�شخ�ص ��ا يف �أعمال العن ��ف التي اندلعت خ�ل�ال التظاهرات �ضد
ال�سلط ��ة وال�صعوب ��ات االقت�صادية والف�س ��اد .وتناقلت و�سائل
التوا�صل االجتماعي يف الأيام الأخرية �صورا لع�شرات الن�ساء
يتظاه ��رن يف طه ��ران ب�شكل ف ��ردي يف ال�ش ��ارع احتجاج ًا على
ق ��رار فر�ض احلجاب يف الأماكن العامة .وفاقمت اال�ضطرابات
الأخ�ي�رة التوترات القائمة بني النظ ��ام الإيراين وبني الرئي�س
وامل�ؤ�س�سات الأخرى التي يديرها املحافظون املت�شددون الذين
ينددون ب�سيا�سته املنفتحة.

 1.5تريليون للبنية التحت ّية

اخلا�صة.

اجلن�سية لـ 1.8مليون مهاجر

يريد الدميقراطيون حماية املهاجرين غري
ال�شرعيني الذين دخل ��وا الواليات املتحدة
ك�أطفال ،والذين يعرفون با�سم "احلاملني"،
يف حني يري ��د ترامب تغيريات جذرية يف
القواع ��د الت ��ي تنظ ��م الهج ��رة القانونية.
وق ��د �أدى اخل�ل�اف ب�ش� ��أن م�صريه ��م �إىل
�إغ�ل�اق دوائر احلكومة يف وقت �سابق من
ه ��ذا ال�شهر .ووعد ترام ��ب ب�سيا�سة "اليد
املفتوحة" للدميقراطيني ،مبا يف ذلك منح
اجلن�سية لـ 1.8مليون لـ"احلاملني" ،مقابل
زي ��ادة الإنف ��اق على �أمن احل ��دود ،مبا يف
ذل ��ك بناء جدار على احل ��دود مع املك�سيك.
ودع ��ا ترامب �أي�ض ��ا �إىل �إنه ��اء "يان�صيب
الت�أ�ش�ي�رة" ،وع ��دم من ��ح ح ��ق ّمل ال�شم ��ل
حلاملي بطاقات اخل�ضراء .وبدال من ذلك،
دع ��ا الرئي�س الأمريك ��ي �إىل "نظام هجرة

ماي تتعهّد للخروج من االحتاد الأوروبي

لندن

ّ
يحذر القادة الإيرانيني من مواجهة م�صري ال�شاه
روحاين
ح� � ّذر الرئي� ��س الإيراين ح�سن روح ��اين الق ��ادة الإيرانيني من
مواجهة نف�س م�صري ال�شاه �إذا جتاهلوا اال�ستياء ال�شعبي.
وجاءت ت�صريحات روحاين يف خطاب متلفز �أمام قرب اخلميني،
ع�شية بدء االحتفاالت الوطنية التي ت�ستمر ع�شرة �أيام ملنا�سبة
الذك ��رى ال� �ـ 39لو�صول اخلمين ��ي اىل ال�سلط ��ة و�سقوط نظام
ال�ش ��اه يف � 11شب ��اط (فرباي ��ر) .وق ��ال روحاين "جمي ��ع قادة
الب�ل�اد يج ��ب �أن ي�سمع ��وا مطال ��ب ومتنيات ال�شع ��ب" ،م�ضيفا
"النظام ال�سابق فقد كل �شيء لأنه مل ي�سمع �صوت وانتقادات
املواطن�ي�ن" .م�ضيف ��ا �إن ال�ش ��اه "مل ي�سم ��ع ن�صائ ��ح ال�شع ��ب.
مل ي�سم ��ع �أ�ص ��وات الإ�صالحي�ي�ن وامل�ست�شاري ��ن والأكادمييني

الي ��وم) " -نح ��ن ن�أ�سف لموقف
المعار�ضي ��ن ال�سوريي ��ن الذين
ق ��رروا لأ�سباب مختلف ��ة ،وقبل
كل �ش ��يء ب�سب ��ب �ضغ ��وط
القوى الخارجي ��ة ،االمتناع عن
الم�شاركة فى الم�ؤتمر".
و�أ�ضاف ��ت زاخاروف ��ا "ن�أمل �أن
ت�صب ��ح القرارات الت ��ي اتخذت
في �سوت�شي م�ساهمة في عملية
التفاو�ض ال�سورية – الرو�سية
برعاية الأمم المتحدة في جنيف
وعلى من�صات �أخرى للم�ساعدة
على الت�سوية في �سوريا ،وقبل
كل �ش ��يء �أ�ستان ��ا" ،معرب ��ة عن
الأمل ب� ��أن "ير�سي ذل ��ك �أ�سا�سا
للتحرك �إلى الأمام.
وف ��ي م ��ا يتعل ��ق بالو�ض ��ع ف ��ي
�شم ��ال �سوريا �أعربت زاخاروفا
ع ��ن قلقه ��ا �إزاء الو�ض ��ع ف ��ي
عفري ��ن ،م�ضيف ��ة "نح ��ن نجدد
الدع ��وة لجمي ��ع الأط ��راف �إلى
�ضبط النف� ��س" ،م�ؤك ��د ًا موقف
رو�سيا المبدئ ��ي الداعم ل�سيادة
ووحدة �أرا�ضي �سوريا.

�إن ��ه ل ��ن ي�سم ��ح بتك ��رار �أح ��داث
الفو�ضى الت ��ي �شهدتها م�صر خالل
ال�سن ��وات املا�ضي ��ة .و�أو�ض ��ح �أن
تر�سيم احل ��دود البحرية بني م�صر
وبع�ض ال ��دول املجاورة �أتاح مل�صر
التنقي ��ب عن الغ ��از وحتقيق �إجناز
اكت�شاف حقل ظه ��ر ،الذي ي�ضاعف
م ��ن �إنت ��اج م�ص ��ر م ��ن الغ ��از ،مم ��ا
�س ��وف يتيح مل�صر حتقي ��ق االكتفاء
الذاتي من الغاز ،والت�أهل كي تكون
دول ��ة م�ص ��درة للغ ��از يف غ�ض ��ون
�أ�شهر و�أعوام قليلة.

�������م  5ن����ق����اط يف �أول خ����ط����اب ل��ت�رام����ب ع����ن ح����ال����ة االحت�����اد
�أه� ّ

واشنطن

24
العالم في

قالوا :

حت ��دت رئي�س ��ة وزراء بريطانيا ترييزا
م ��اي منتقديه ��ا الذي ��ن يدعونه ��ا �إىل
اال�ستقال ��ة� ،إذ �أك ��دت �أم� ��س (الأربع ��اء)
�أنه ��ا «لي�س ��ت انهزامي ��ة» ،و�أن �أمامه ��ا
مهم ��ة طويلة الأج ��ل ت�سع ��ى لإجنازها،
وه ��ي �إمت ��ام اخل ��روج م ��ن االحت ��اد
الأوروب ��ي والإ�ص�ل�اح الداخل ��ي .ورد ًا
على االنتقادات الأخ�ي�رة لقيادتها ،قالت
ماي لل�صحافيني ،يف طريقها �إىل ال�صني
يف زيارة تتعلق بالتجارة« :قلت لكم من

قب ��ل� ،أن ��ا ل�س ��ت انهزامية وهن ��اك مهمة
طويلة الأجل ينبغي �إجنازها».
و�أ�ضاف ��ت «تل ��ك املهمة تتعل ��ق بالتو�صل
�إىل �أف�ض ��ل اتف ��اق م ��ن �أج ��ل خ ��روج
بريطانيا من االحت ��اد الأوروبي ،تتعلق
ب�ضمان ا�ستع ��ادة ال�سيطرة على �أموالنا
وعلى قوانينن ��ا وعلى حدودنا ،و�ضمان
�أن نتمكن من توقيع اتفاقات جتارية يف
باق ��ي �أنحاء الع ��امل .وهي تتعل ��ق �أي�ضا
ب�أجندتنا الداخلي ��ة» .وتواجه احلكومة

قائم على اجلدارة والكفاءة".
خف�ض �سعر الأدوية

قال ترامب �إن �إحدى "�أولوياته الق�صوى"
ه ��ي خف� ��ض �أ�سع ��ار العقاق�ي�ر الطبية يف
الب�ل�اد .ون ��وه �إىل �أن "العقاقري والأدوية
يف بل ��دان �أخ ��رى كلفته ��ا �أق ��ل بكث�ي�ر من
ثمنه ��ا يف الوالي ��ات املتح ��دة" .و�أ�ضاف:
"هذا �أمر ظامل وغري عادل" .وتعهد ترامب
بـ"خف�ض ب�شكل كبري" .ومع ذلك ،مل يذهب
للتفا�صيل عن كيفية �إنهاء ذلك "الظلم".
احلرة
تعزيز التجارة
ّ

تعه ��د ترام ��ب بالوق ��وف قدم ��ا يف �إنه ��اء
ممار�سة ما و�صف ��ه بـ"ال�صفقات التجارية
غري العادلة" مع البلدان الأخرى.
وق ��ال الرئي� ��س الأمريك ��ي �إن ��ه "يق ��ف مع
امل�صال ��ح الأمريكي ��ة" ،و�سيحم ��ي �أم ��ن
االقت�صاد الأمريكي من خالل اتخاذ موقف
�صارم �ضد الدول التي "تخرق القواعد"

الربيطانية �ضغوط ًا لن�شر �آخر حتليالتها
املتعلقة بـ«بريك ��زت» �أم�س ،بعد ت�سريب
تقري ��ر داخلي جاء في ��ه �أن لندن �ستكون
يف و�ض ��ع �أ�س ��و�أ �أي� � ًا كان االتف ��اق الذي
تتو�ص ��ل �إلي ��ه م ��ع االحت ��اد الأوروبي.
والتقري ��ر املتعل ��ق بالأث ��ر االقت�ص ��ادي،
ال ��ذي �أعد لوزارة «بريكزت» واطلع عليه
موق ��ع «بازفيد» الإخب ��اري الإلكرتوين،
�أظه ��ر �أن معدل النم ��و �سيكون �أدنى ،يف
جمموعة من ال�سيناريوهات املحتملة.

