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إيطاليا: وصول أكثر من 61 ألف مهاجر غير شرعي 
منذ بداية 2017 

الفلبين: قوات خاصة أميركية تساعد في إنهاء حصار 
»داعش« على بلدة ماراوي

 

التدافع على المناصب البرلمانية يشق صفوف 
اإلسالميين في الجزائر

فّج��ر ت�زيع منا�سب امل�س�ؤولية يف الربملان اجلزائري اجلديد، التحالف اله�ش بني 
اأح��زاب التي��ار الإ�سالم��ي. ودخلت وج���ه يف حتالف “حم���ش” والتغيري من جهة 
والتحال��ف من اأج��ل النه�سة والعدال��ة والبناء من جهة ثاني��ة يف تال�سن اإعالمي 
تبادل��ت في��ه ته��م التاآمر. ونف��ى القي��ادي يف “حم�ش” ف��اروق طيف���ر اتهامات 
القي��ادي يف حركة النه�س��ة ح�سن عريبي، ب�سل�ع حم�ش يف م�ؤامرة لقطع الطريق 
اأم��ام حزب��ه لدخ�ل هي��اكل الربملان. وق��ال “حتالف الحت��اد من اأج��ل النه�سة 
والعدال��ة والبن��اء مل يتمكن من دخ�ل هياكل الربمل��ان لأنه مل يح�سل اإل على 14 
مقع��دا يف حني يح�ز حتال��ف حم�ش والتغيري على 34 مقعدا، وه��� ما ي�ؤهله لأن 
يك�ن يف هياكل املجل�ش”. واأوحى تال�سن رم�ز التيار الإ�سالمي بهيمنة امل�سالح 
ال�سيق��ة عل��ى م�اقفه��ا ال�سيا�سية، م��ا ي�ؤكد ه�سا�س��ة التحالفات الت��ي اأعلنت بني 
الأح��زاب الإ�سالمي��ة ع�سي��ة دخ�ل النتخاب��ات الت�رشيعية التي ج��رت مطلع �سهر 
ماي��� املا�س��ي. وك�س��ف طيف�ر ع��ن تروؤ�ش حركة حم���ش للجنة الفالح��ة وال�سيد 

البحري وحماية البيئة.

اأعلن��ت وزارة الداخلية الإيطالية اأن اأع��داد املهاجرين غري ال�رشعيني القادمني اإىل 
البالد، ارتفعت اإىل م�ست�يات قيا�سية جتاوزت 61 األف �سخ�ش منذ بداية 2017.
وك�س��ف اأح��دث تقري��ر اإح�سائ��ي �سادر ع��ن ال���زارة، اأنه من��ذ الأول م��ن يناير/
كان���ن الثاين املا�سي، وحتى الي�م التا�س��ع من ي�ني�/حزيران اجلاري، بلغ عدد 
املهاجري��ن غري ال�رشعي��ني القادمني 61 األف��ًا و282 �سخ�س��ًا، اأي بارتفاع قدره 
%23.16 مقارنة بنف�ش الفرتة من عام 2016، والتي و�سل فيها 49 األفًا و758 
�سخ�س��ًا. ووف��ق التقرير، بلغ ع��دد القا�رشين غ��ري امل�سح�بني الذي��ن و�سل�ا اإىل 
اإيطاليا منذ بداية العام، 8 اآلف و312 قا�رشاً، فيما كان العدد الإجمايل امل�سجل 

خالل 2016، 25 األفًا و846 قا�رشاً.
ولف��ت اإىل اأن جن�سي��ات القادمني كان��ت يف معظمها م��ن دول اإفريقيا، وهي على 
الرتتي��ب وفق عدد القادمني: نيجريي��ا، بنغالدي�ش، غينيا، �ساح��ل العاج، غامبيا، 

ال�سنغال، املغرب، مايل، اإريرتيا، ال�س�دان.

ق��ال متحدث با�سم ال�سفارة الأمريكية يف ماني��ال، اإن ق�ات خا�سة اأمريكية ت�ساعد 
الق�ات امل�سلحة الفلبينية يف اإنهاء ح�سار داع�ش لبلدة ماراوي بجن�ب البالد.

وحتى الآن مل يكن هناك تاأكيد لقيام ق�ات اأمريكية بامل�ساعدة يف املعركة من اأجل 
م��اراوي. وتاأت��ي م�ساركة هذه الق���ات بعد ت�تر ا�ستمر �سه���راً بني احلليفني اأججه 

م�قف الرئي�ش الفلبيني رودريج� دوتريتي املعادي ل�ا�سنطن وتعهداته
بط��رد الق���ات الأمريكي��ة التي ت�ف��ر التدريب وامل�ساع��دة منذ فرتة ط�يل��ة للق�ات 
الفلبينية. وقال املتح��دث: "بناء على طلب احلك�مة الفلبينية تق�م ق�ات العمليات 
اخلا�س��ة الأمريكية مبعاون��ة الق�ات امل�سلحة الفلبيني��ة يف العمليات امل�ستمرة يف 
ماراوي مل�ساعدة قادة الق�ات الفلبينية على الأر�ش يف قتالهم �سد م�سلحي ماوتي 

واأب� �سياف.
وتاب��ع: "ولأ�سباب اأمني��ة ل ن�ستطيع مناق�سة تفا�سيل فنية حمددة للدعم الأمريكي 

للعمليات امل�ستمرة للق�ات امل�سلحة الفلبينية".

اأعلن الرئي�ش الرتكي رجب طيب اأردوغان، اإن 'البع�ش منزعج 
م��ن وق�فنا اإىل جان��ب اإخ�تنا يف قطر، اإل اأننا م�ستمرون يف 

تقدمي جميع اأن�اع الدعم اإليها'.
ويف كلم��ة خ��الل ماأدب��ة اإفط��ار نظمها مكتب ح��زب العدالة 
والتنمي��ة )احلاك��م( يف اإ�سطنب���ل، اجلمع��ة، اأ�س��ار اأردوغان 
اإىل الدع���ة الت��ي اأطلقه��ا وزي��ر اخلارجية الأمريك��ي ريك�ش 

تيلر�س�ن لتخفيف احل�سار على قطر.
واأ�ساف الرئي�ش الرتك��ي 'اأق�ل اإنه يجب رفع احل�سار متامًا، 

ل بد األ يحدث هذا بني الأ�سقاء'.
عالقاته��ا  قط��ع  دول   8 اأعلن��ت  املا�س��ي،  الإثن��ني  ومن��ذ 

الدبل�ما�سي��ة مع قط��ر، وه��ي: ال�سع�دية وم���رش والإمارات 
والبحري��ن واليم��ن وم�ريتاني��ا وج��زر القم��ر واملالدي��ف، 
واتهمتها ب�'دعم الإرهاب'، يف اأ�س�اأ �سدع ت�سهده املنطقة منذ 
�سن�ات، بينما مل تقطع الدولتان اخلليجيتان الك�يت و�سلطنة 

عمان عالقاتهما مع الدوحة.
بينم��ا نفت قط��ر التهامات ب�'دع��م الإرهاب' الت��ي وجهتها 
له��ا تلك ال��دول، وقالت اإنها ت�اجه حملة اف��رتاءات واأكاذيب 
و�سل��ت حلد الفربك��ة الكاملة؛ بهدف فر���ش ال��ساية عليها، 

وال�سغط عليها لتتنازل عن قرارها ال�طني.
وتاب��ع الرئي���ش الرتك��ي 'ل��دي رج��اء خا���ش م��ن ال�سلطات 
ال�سع�دية، اأنتم اأكرب من يف اخلليج والأق�ى، عليكم اأن تك�ن�ا 
ت��اج الإخ�ة، واأن جتمع�هم على �سعيد واحد، هذا ما ننتظره 

من خادم احلرم��ني ال�رشيفني وهذا ما يليق به'. ولفت اإىل اأن 
الت�تر الذي ت�ساعد يف الأيام الأخرية بني الدول ال�سقيقة يف 

اخلليج األقى بظالله على فرحة امل�سلمني ب�سهر رم�سان.
واأ�س��اف م�جهًا حديثه لقادة دول اخللي��ج و�سع�بها، اأنه 'ل 
ي�ج��د غالب يف حرب الأ�سق��اء، واجلهة املنت�رشة يف احلرب 
�ستك�ن الب�ؤر التي تتغذى على حالة عدم ال�ستقرار والت�تر'.

و�س��دد على اأنه 'من اخلطاأ اإ�سافة املزي��د من امل�ساكل للعامل 
الإ�سالمي الذي يعاين بالفعل العديد منها'.

وعل��ى �سعيد اآخر، قال 'نعل��م جيداً الذين كان�ا م�رشورين يف 
اخللي��ج )مل ي�س��مِّ جهة معينة( من حماول��ة النقالب الفا�سلة 
يف تركيا )منت�سف حزيران 2016(، ونعرف جيداً ماذا فعل 
البع�ش ليلة حماولة النقالب'. وتابع: 'ثمة جمعيات تاأ�س�ست 

يف قط��ر بغر���ش تقدمي خمتلف اخلدمات، يت��م الإعالن عنها 
على اأنها منظمات اإرهابية، هذا اأمر ل ميكن قب�له، اأنا اأعرف 

هذه الكيانات، مل اأ�سهد اأبداً قيام قطر بدعم الإرهاب'.
ويف وق��ت متاأخ��ر م��ن م�س��اء اخلمي���ش، اأ�س��درت ال�سع�دية 
 59 وم���رش والإم��ارات والبحري��ن بيان��ًا م�س��رتكًا لإدراج 
�سخ�س��ًا، بينه��م ال�سي��خ ي��س��ف القر�س��اوي رئي���ش الحتاد 
العامل��ي لعلم��اء امل�سلم��ني، 12 كيان��ًا، منه��ا جمعي��ة 'قطر 
اخلريي��ة'، قال���ا اإنه��ا 'مرتبط��ة بقط��ر'، يف ق�ائ��م الإره��اب 

املحظ�رة لديها.
وح���ل اتفاقية ال�سناع��ات الدفاعية بني تركي��ا وقطر، قال 
اأردوغ��ان اإنه��ا لي�ست جدي��دة، واإمنا مرت مبرحل��ة ا�ستغرقت 

عامني اأو ثالثة.

يب��داأ الربمل��ان امل�رشي الي���م مناق�س��ة اتفاقية تعيني 
احل��دود البحرية مع اململك��ة العربي��ة ال�سع�دية، والتي 

ق�ست بت�سليم جزيرتي تريان و�سنافري للريا�ش.
وانته��زت املعار�س��ة الفر�س��ة، واأعلن��ت ع��ن حت��ركات 
�سيا�سي��ة وقان�ني��ة من �ساأنه��ا عرقلة جه���د احلك�مة 
امل�رشي��ة اإنه��اء املل��ف ال�سائك، ال��ذي ب��داأت تعقيداته 
ال�سيا�سي��ة تت���اىل منذ اأن مت ت�قي��ع التفاقية يف اأبريل 

من العام املا�سي.
واأ�س��درت 6 اأح��زاب معار�س��ة بيانا اأك��دت فيه عزمها 
على تنظي��م اعت�سامات مبقراتها بدءا م��ن ال�سبت، على 

اأن تك���ن هناك خط���ات ت�سعيدية تت�سم��ن الدع�ة اإىل 
التظاه��ر وفق��ا للتط���رات ال�سيا�سية، وجم��ع ت�قيعات 

تدع� الن�اب اإىل رف�ش مناق�سة التفاقية يف الربملان.
وحم��ل البي��ان ت�قي��ع اأح��زاب: امل���رشي الدميقراط��ي 
الجتماعي وحزب التحال��ف ال�سعبي ال�سرتاكي وحزب 
الد�ست���ر وح��زب تي��ار الكرام��ة وح��زب م���رش الق�ي��ة 
وح��زب العي�ش واحلرية “حت��ت التاأ�سي�ش”، وت�قيع عدد 
م��ن احل��ركات ال�سيا�سية، ونح��� 40 �سخ�سي��ة �سيا�سية 
معار�س��ة. وق��ال حمم��د �سام��ي، رئي���ش تي��ار الكرامة، 
ل�”الع��رب”، اإن الف��رتة املقبل��ة ق��د ت�سه��د تن�سيق��ا اأكرب 
للت�افق ح�ل حتركات ميدانية ل�قف مناق�سة التفاقية، 
وال�ق��ت احلايل ي�سهد حم��اولت لالتفاق عل��ى قيادات 

تق���د التح��ركات. واأق��ام النا�س��ط احلق�ق��ي خالد علي، 
دع���ى ق�سائي��ة لإل��زام رئي�ش اجلمه�ري��ة بحّل جمل�ش 
الن�اب ووقف جل�ساته، ب�سبب اتخاذه اإجراءات “خمالفة 
للد�ست���ر” ملناق�س��ة التفاقية التي �س��در ب�ساأنها حكم 

ق�سائي نهائي ق�سى ببطالنها.
واأك��د م�سطف��ى بكري، ع�س��� جمل�ش الن���اب امل�رشي، 
ل�”الع��رب”، ا�ستعداد اللجن��ة الت�رشيعية بالربملان لعقد 
اأوىل جل�س��ات مناق�س��ة ق�سية “ت��ريان و�سنافري”، واأن 
تلك اجلل�سة وما يتبعها تركز بالأ�سا�ش على طرح جميع 
الأدل��ة ح�ل تبعية اجلزيرتني لأي من الدولتني، على اأن 
يك���ن ذلك يف ح�س���ر م�ؤرخني ومعار�س��ني وم�ؤيدين 

لالتفاقية.

دع��ا وزي��ر اخلارجية الأمريك��ي، ريك���ش تيلر�س�ن، 
اأم�ش اجلمعة اإىل تخفيف احل�سار الذي فر�سته بع�ش 
ال��دول اخلليجي��ة عل��ى قطر. ج��اء ذل��ك يف ت�رشيح 
�سحف��ي اأدىل ب��ه تيلر�س���ن مبق��ر وزارة اخلارجي��ة 
الأمريكي��ة يف العا�سم��ة وا�سنط��ن، اأم���ش اجلمع��ة، 
تط��رق خالله��ا اإىل الأزم��ة اخلليجية. وق��ال ال�زير 
الأمريكي: "ندع� ال�سع�دي��ة، والإمارات، والبحرين، 
وم���رش، اإىل تخفي��ف احل�سار عن قط��ر"، معترباً اأن 
"احل�سار يعيق اجله�د الع�سكرية لل�ليات املتحدة 
وحربه��ا �س��د تنظي��م داع���ش". واأ�س��اف اأن "ه��ذا 
احل�سار له تداعيات اإن�سانية، نرى النق�ش يف امل�اد 
الغذائي��ة، وف�سل الأ�رش عن�ة، وع��دم متكن الأطفال 
م��ن الذهاب اإىل املدار�ش، ونعتقد اأن هذه التداعيات 
غري مرغ�ب��ة، خا�سة خالل �سه��ر رم�سان، وينبغي 
حله��ا باأ�رشع وق��ت". واأكد "دع��م ال�ليات املتحدة 
جله���د الك�ي��ت يف الت��سط ب��ني الأط��راف"، م�سرياً 
اإىل "اإمكاني��ة اتخاذ اخلط���ات الالزمة من اأجل حل 
اخلالف". وتابع قائاًل: "ندع� اإىل اإجراء ح�ار هادئ 
، ول نريد املزيد من الت�تر يف املنطقة"، اإّل اأنه دعا 
قط��ر اإىل "ال�ستم��اع ملخاوف وقلق ال��دول العربية 
الأخرى". ومنذ الإثنني املا�سي، اأعلنت 8 دول قطع 
عالقاته��ا الدبل�ما�سي��ة م��ع قطر، وه��ي ال�سع�دية، 
م�رش، الإم��ارات، البحرين، اليم��ن، م�ريتانيا، جزر 
القم��ر، واملالديف، واتهمته��ا ب�"دعم الإرهاب"، يف 
اأ�س���اأ �س��دع ت�سهده املنطق��ة منذ �سن���ات، بينما مل 
تقط��ع الدولتان اخلليجيت��ان الك�يت و�سلطنة عمان 

عالقاتهما مع الدوحة.

الرئيس التركي يعلن استمرار دعمه لقطر رغم المنزعجين!! 

تيريزا ماي تدفع ثمن محاولة اختطاف بريطانيا نحو العزلة

تيلرسون يدعو إلى تخفيف مناقشة اتفاقية جزيرتي " تيران "و "صنافير" في البرلمان تستنفر المعارضة المصرية
الحصار عن قطر 

القاهرة - متابعة

واشنطن - متابعة

انقرة - متابعة

التحالف الدولي يصعد حملته في الرقة وعينه على دير الزور
يكثف التحالف الدويل بقيادة ال�ليات املتحدة من غاراته 
على مدينة الرقة يف وقت ت�سعى ق�ات �س�ريا الدميقراطية 
لتحقي��ق املزيد من التقدم يف معق��ل اجلهاديني الأبرز يف 

�س�ريا.
وتت�ا�س��ل ال�ستباكات يف ���رشق املدينة، اجلبهة ال�حيدة 
الت��ي دخلته��ا ق���ات �س�ري��ا الدميقراطي��ة من��ذ اإعالنه��ا 
الثالث��اء “املعرك��ة الك��ربى لتحري��ر الرق��ة”، كم��ا عن��د 
اأطرافه��ا ال�سمالية والغربية يف حماول��ة لقتحامها اأي�سا 

من هاتني اجلبهتني.
وق��ال مدي��ر املر�س��د ال�س���ري حلق���ق الإن�س��ان رام��ي 
عبدالرحم��ن “ا�سته��دف التحال��ف ال��دويل لي��ل اخلمي���ش 
مدين��ة الرقة و�س�احيه��ا بالغارات الكثيف��ة، والق�سف ل 

يزال م�ستمرا اجلمعة”.
ويدع��م التحالف ق���ات �س�ريا الدميقراطي��ة التي تق�دها 
وح��دات حماية ال�سعب الكردي بالغارات اجل�ية والت�سليح 

وامل�ست�سارين الع�سكريني على الأر�ش.
وم��ع تقدم ق���ات �س�ريا الدميقرطية اأك��ر يف حملة الرقة 
ال�سحاي��ا  ارتف��اع يف  �سج��ل  املع��ارك،  وت�ساع��د ح��دة 

املدنيني جراء غارات التحالف.
وقتل 23 مدنيا م�ساء اخلمي�ش بعد تنفيذ طائرات التحالف 

“25 غارة ج�ية” على الرقة.
وي�سع��ى التحال��ف ع��رب تكثيف الغ��ارات اجل�ي��ة لزعزعة 
ق��درات تنظي��م الدول��ة الإ�سالمي��ة واإف�س��اح املج��ال اأمام 
ق���ات �س�ري��ا الدميقراطي��ة للتقدم اأكر يف ���رشق املدينة 

واقتحامها من جهات اأخرى.
ويقدر التحالف الدويل عدد العنا�رش املنتمني اإىل التنظيم 

اجلهادي يف الرقة بنح� 4000 اآلف مقاتل.
وو�س��ف اأب�حممد م��ن حملة “الرقة تذب��ح ب�سمت”، التي 

تن�سط �رشا يف املدينة ق�سف التحالف ب�”غري الطبيعي”.
وكان يعي���ش يف الرق��ة حت��ت حكم داع�ش نح��� 300 األف 
مدين، اإل اأن الآلف فروا خالل الأ�سهر الأخرية من املدينة 
ليبق��ى فيها 160 األف �سخ�ش. وتتزامن العملية الع�سكرية 
يف الرق��ة مع �سن الطريان الأمريكي غ��ارات م�ستمرة على 
مناط��ق يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور املج��اورة الت��ي ي�سيطر 

داع�ش على معظمها.

دمشق -  وكاالت

 ت�سعى رئي�سة الوزراء 
الربيطانية ترييزا ماي 

لتعوي�ض خ�سارة حزبها 
للأغلبية الب�سيطة التي كان 

يتمتع بها منذ انتخابات 
عام 2015، عرب عقد 

اتفاق �سيا�سي مع احلزب 
الدميقراطي الوحدوي 

الأيرلندي، لت�سكيل اأغلبية 
ه�سة.

وح�س��ل ح��زب املحافظ��ني عل��ى 318 �س�ت��ا يف 
الق��رتاع ال��ذي كانت م��اي تاأمل اأن مينحه��ا اأغلبية 
كا�سحة عل��ى حزب العمال بقي��ادة جريمي ك�ربني، 
لكن��ه اأنت��ج برملان��ا ب��ال اأغلبي��ة، واأدى اإىل �سح��ب 

التف�ي�ش ال�سئيل الذي كان احلزب يتمتع به.
واأعلن��ت ماي اجلمع��ة اأنه��ا �ست�سكل حك�م��ة جديدة 
تق���د عملية ان�سح��اب البالد من الحت��اد الأوروبي. 
وقال��ت، من اأمام مقره��ا يف 10 داونينغ �سرتيت يف 
لن��دن، “التقي��ت لت�ي جالل��ة امللك��ة، و�ساأ�سكل الآن 
حك�مة، حك�مة قادرة على اأن تطمئن وتدفع اململكة 

املتحدة اإىل الأمام يف هذا ال�قت الدقيق”.
“ه��ذه احلك�م��ة �ست�ج��ه بالدن��ا يف  اأن  واأ�ساف��ت 
املناق�س��ات الأ�سا�سي��ة ح���ل اخل��روج م��ن الحت��اد 
الأوروب��ي، والت��ي �ستب��داأ يف غ�س���ن ع���رشة اأي��ام، 
وت�ستجي��ب لرغب��ات الربيطاني��ني م��ن خ��الل تنفيذ 

اخلروج من الحتاد الأوروبي”.
و�ستعتم��د م��اي من اأج��ل اأن حتكم عل��ى دعم احلزب 
ال�ح��دوي الدميقراطي الأيرلندي ال�سم��ايل الذي فاز 
بع���رشة مقاع��د. ويعطيها ه��ذا الدعم اأكري��ة مطلقة 

�سئيلة.
واحل��زب الدميقراط��ي ال�حدوي الأيرلن��دي ه� حزب 
ميين��ي يعار���ش الإجها���ش وحق�ق املثلي��ني، كما 
ي�ؤي��د قادته اخل��روج من الحت��اد الأوروبي، حتى ل� 
اأدى ذل��ك اإىل اإعادة اإغالق احلدود بني �سمال وجن�ب 

اأيرلندا.
ويف اأغل��ب الأح���ال، انتهت حك�م��ات الأقلية بدع�ة 
رئي���ش ال���زراء اإىل اإجراء انتخابات مبك��رة، اأو طرح 

املعار�س��ة ت�س�يت��ا يف الربمل��ان ل�سح��ب الثقة من 
اأقلي��ة يجعله��ا  احلك�م��ة. وت�سكي��ل م��اي حلك�م��ة 
�سه��ر  بحل���ل  اأخ��رى  انتخاب��ات  لإج��راء  معر�س��ة 

اأغ�سط�ش من هذا العام.
وبع��د جناحهم��ا يف ت�سكي��ل حك�م��ة ائتالفي��ة عام 

2010، مرر حزبا املحافظني والدميقراطيني الأحرار 
قان�ن��ا يحمي الئت��الف من النهي��ار، ومينع اإجراء 
انتخاب��ات مبك��رة اإل يف حالت��ني. وتتمث��ل احلال��ة 
الأوىل يف دع���ة ثلث��ي اأع�س��اء الربمل��ان اإىل اإج��راء 
النتخابات، اأما احلال��ة الثانية فتت�سمن طرح الثقة 

يف احلك�م��ة، وعدم قدرتها عل��ى ا�ستعادة الثقة مرة 
اأخ��رى يف ت�س�ي��ت جديد خالل 14 ي�م��ا من �سحب 

الثقة منها.
طاول��ة  عل��ى  التهدي��دات حا���رشة  ه��ذه  و�ستك���ن 
مل  اإذ  الأوروب��ي،  الحت��اد  ق��ادة  م��ع  املفاو�س��ات 

يع��د باإم��كان م��اي تبن��ي نف���ش اللهج��ة ال�سارم��ة 
جت��اه اأوروب��ا بع��د النتكا�س��ة الت��ي مني به��ا حزب 
�سامي���ن  الربيط��اين  املحل��ل  وق��ال  املحافظ��ني. 
جينكين��ز “الآن �س��ار ممكن��ا اأن ن��رى املفاو�س��ات 
م��ع الحت��اد الأوروبي باجتاه من���ذج اأ�سبه بنم�ذج 

الرنويج يف عالقتها بال�س�ق امل�سرتكة”.
واأ�س��اف “ل��� اأ�سبح ه��ذا واقع��ا فه��ذه النتخابات 

�ست�سبح نعمة على البلد، رغم كلفتها الكبرية”.
و�سع���د ك�ربني، الذي ح��از على غالبي��ة الأ�س�ات 
لك��ن مل يحق��ق غالبية يف عدد املقاع��د، اأزاح �سحابة 
كبرية من الت�سدد اليميني كانت تخيم على بريطانيا، 
من��ذ ا�ستفت��اء اخل��روج من الحت��اد الأوروب��ي الذي 

اأجري يف ي�ني� عام 2016.
ه��ذه  يف  بكثاف��ة  �س�ت���ا  الذي��ن  ال�سب��اب،  ولع��ب 
النتخاب��ات لأول م��رة من��ذ عق���د، دورا كب��ريا يف 
دع��م ك�رب��ني عل��ى م�اق��ع الت�ا�س��ل الجتماع��ي 
ويف اجلامع��ات، وع��رب تنظي��م م�ؤمت��رات جماهريية 
حا�س��دة غريت نظ��رة الناخبني له، كم��ا �ساهمت يف 
راأب ال�س��دع ب��ني اأق�س��ى الي�سار وي�س��ار ال��سط بني 
�سف���ف احل��زب. وكان املحافظ���ن يع�ل���ن كث��ريا 
عل��ى لمب��الة �سيا�سي��ة ا�ستهر به��ا قط��اع ال�سباب 
يف بريطاني��ا ط���ال عق�د. وقال اأح��د املر�سحني عن 
احل��زب قب��ل النتخاب��ات “الذي��ن حت��ت �س��ن ال�30 
يدعم���ن ك�رب��ني، لكنه��م ك�س��اىل ل يبال���ن كثريا 
للن��زول م��ن اأج��ل الت�س�ي��ت”. لك��ن ريان���ن ل��سي 
ك��سلي��ت، الكاتبة ال�سابة يف �سحيف��ة “الغارديان” 
قالت اإن “ال�سباب تخل�ا عن ك�سلهم هذه املرة، لأنهم 
لأول م��رة ي�سعرون جتاه ك�رب��ني اأنهم اأمام �سيا�سي 

�سادق ويعني ما يق�ل”.

لندن ـ متابعة 
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