
 العراق:عودة الرصاص احلي حلصد املتظاهرين في غياب األفق السياسي 
بغداد- الناصرية -الديوانية - عبداحلسني غزال 
العاصمة  في  متظاهرين  ثالثة  قتل 
لقطع  محاوالت  خالل  االثنني  العراقية 
عدة،  جنوبية  ومدن  بغداد  في  الطرقات 
مع انتهاء مهلة كانوا حددوها للسلطات 
أكثر  منذ  بها  يطالبون  لتنفيذ إصالحات 
االحتجاجات  وتهز  أشهر.  ثالثة  من 
تشرين  من  األول  منذ  البالد  املطلبية 
املتظاهرون  أمهل  وقد  األول/أكتوبر. 
واحدًا  أسبوعًا  املاضي  االثنني  الحكومة 
فالتصعيد.   وإال  اإلصالحات  لتنفيذ 
تشريعية  بانتخابات  املحتجون  ويطالب 
مبكرة استنادّا إلى قانون انتخابي جديد، 
واختيار رئيس وزراء مستقل، ومحاسبة 

املسؤولني الفاسدين.
بغداد  في  املتظاهرون  عمد  األحد،  ومنذ 
الطرق  إغالق  إلى  عدة  جنوبية  ومدن 
املشتعلة،  باإلطارات  والجسور  السريعة 

قبل ساعات من انتهاء املهلة املحددة.
وحاول هؤالء القيام بذلك صباح االثنني، 
جهزت  قد  كانت  األمنية  القوات  لكن 
بيان  الجيش في  أعلن  إذ  نفسها مسبقًا، 
فتح  وأعاد  متظاهرين  تسعة  اعتقل  أنه 

وأفاد  العاصمة.  في  الرئيسية  الطريق 
صحافي من وكالة فرانس برس بأن مئات 
الطيران  في ساحة  احتشدوا  املتظاهرين 
القوات  مع  اشتبكوا  حيث  بغداد  وسط 
املسيل  الغاز  قنابل  أطلقت  التي  األمنية 
الهواء  في  الحي  والرصاص  للدموع 

لتفريقهم.
وأقنعة  خوذات  يرتدون  شبان  وأقدم 
املسيل  الغاز  قنابل  من  أنفسهم  لحماية 
في  معدنية  حواجز  إقامة  على  للدموع، 
الشارع في محاولة لعرقلة شرطة مكافحة 
الشغب. وقال مصدر طبي لوكالة فرانس 
برس إن "متظاهرين اثنني قتال بالرصاص 
بقنبلة  وثالثًا  بالرأس،  أحدهما  الحي 
مسيلة للدموع اخترقت عنقه"، مشيرًا إلى 
إصابة أكثر من خمسني شخصًا بجروح.

وتحولت غالبية مدن جنوب العراق، منذ 
إلى مساحات  االثنني  ليل األحد  منتصف 
الطرق  لقطع  املشتعلة  اإلطارات  من 
الرئيسية والفرعية، خصوصًا في الكوت 
والناصرية والعمارة والديوانية وكربالء، 

وفقا ملراسلي فرانس برس.
وأغلقت غالبية املحال التجارية واألسواق 

محافظات  أعلنت  فيما  املدن،  تلك  في 
واسط وذي قار والديوانية تعطيل الدوام 
الرسمي.  وقال املتظاهر محمد فائق )28 
عامًا( من الديوانية حيث أغلق املحتجون 
إن  برس  لفرانس  املدينة  مداخل  غالبية 
السياسية  والطبقة  الحكومة  "تسويف 

منذ أكثر من ثالثة اشهر، هو ما دفعنا إلى 
خطوات تصعيدية". 

العراقي  بالعلم  نفسه  يلف  وهو  وأضاف 
"التصعيد  وترتفع من خلفه أعمدة دخان 

مستمر حتى تحقيق مطالبنا".
الطريق  املتظاهرون  قطع  الناصرية،  في 
السريع الذي يربط محافظة ذي قار ببغداد.  
الشيعة،  لدى  املقدسة  كربالء  مدينة  وفي 
"قلنا  برس  لفرانس  املتظاهرين  أحد  قال 
لهم إن تظاهراتنا سلمية وبعدها أطلقوا 
"نحن  آخر  وقال  الحي".  الرصاص  علينا 
مستمرون )...( ونقولها للنظام الفاسد، ال 
أعمال  وأسفرت  باملتظاهرين".  تستهينوا 
في  التظاهرات  شهدتها  التي  العنف 
460 شخصًا  نحو  مقتل  عن  البالد  أنحاء 
أكثر  وإصابة  املحتجني،  من  غالبيتهم 
ألفًا بجروح.  وتعرض الناشطون   25 من 

خطف  وعمليات  ترهيب  لحمالت  أيضا 
ويطالب  عدة.  محافظات  في  واغتيال 
املحتجون بطبقة سياسية جديدة بدال من 
املسؤولني الذين يحتكرون السلطة منذ ما 

يقارب 17 عامًا.
العام  لألمني  الخاصة  املمثلة  واعتبرت 
لألمم املتحدة في العراق جينني هينيس-
املتظاهرين  مطالب  إهمال  أن  بالسخارت 
سيؤدي إلى املزيد "من غضب الرأي العام 
في  بالسخارت  وقالت  الثقة".  وانعدام 
اآلن  حتى  اُتخذت  خطواٍت  أي  "إن  بيان 
ملعالجة شواغل الناس ستبقى جوفاء إذا 

لم يتم إكمالها".
شلل سياسي 

وأضافت أن "الوحدة الداخلية والتماسك 
بالضرورة  تتسم  عوامُل  والتصميم 
الصمود  على  القدرة  لبناء  العاجلة 
الضيقة  الحزبية  املصالح  مواجهة  في 
العناصر  و/أو  األجنبي  والتدخل 
اإلجرامية التي تسعى بنشاط إلى عرقلة 

استقرار العراق".
بعد  تراجعا  االحتجاجات  وشهدت حركة 
ان قتلت الواليات املتحدة بواسطة طائرة 
مسّيرة مطلع كانون الثاني/يناير الحالي 
الثوري  الحرس  في  القدس  فيلق  رئيس 
ونائب  سليماني  قاسم  الجنرال  اإليراني 
مهدي  أبو  الشعبي  الحشد  هيئة  رئيس 

املهندس قرب بغداد، ما أثار موجة غضب 
لدى فئات واسعة من العراقيني.

بالستية  صواريخ  بإطالق  طهران  وردت 
قوة  تتمركز  حيث  األسد  عني  قاعدة  على 

أميركية في غرب العراق.
وردًا على الغارة األميركية، صّوت البرملان 
تواجد  إنهاء  الحكومة  تفويض  على 

القوات األجنبية في البالد.
العراق عديدها  أميركية في  وتنتشر قوة 
تنظيم  محاربة  على  تعمل  جندي   5200

دولي  تحالف  ضمن  اإلسالمية  الدولة 
نهاية  منذ  املتحدة  الواليات  تقوده 
الحكومة  من  طلب  على  بناء   ،2014 العام 

العراقية.
الواليات  من  كال  املحتجون  ويرفض 
املتحدة وإيران، وأن يكون العراق ساحة 

صراع بني البلدين املتخاصمني.
الى  الصدر  مقتدى  الشيعي  الزعيم  ودعا 
الثاني/ كانون   24 في  "مليونية"  تظاهرة 
في  األميركي  بالوجود  للتنديد  يناير 

العراق.
ويشهد العراق شلاًل سياسيًا منذ استقالة 
كانون  مطلع  املهدي  عبد  عادل  حكومة 
األول/ديسمبر. وما تزال الكتل السياسية 
شخصية  على  التوافق  على  قادرة  غير 
املهل  انقضاء  رغم  الوزراء  لرئاسة  بديلة 

الدستورية.
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طهران- الزمان 
ستدرس  إنها  االثنني  إيران  قالت 
انتشار  عدم  معاهدة  من  االنسحاب 
ملف  ُأحيل  إذا  النووية  األسلحة 
األمن  مجلس  على  الذّري  برنامجها 

الدولي.
وأملانيا  وفرنسا  بريطانيا  وأطلقت 
تّتهم  املاضي  األسبوع  إجراءات 
لبنود  االمتثال  في  بالفشل  إيران 
االتفاق النووي الذي أبرم سنة 2015، 
مجلس  دفع  شأنها  من  خطوة  في 
األمن إلعادة فرض العقوبات الدولية 

على طهران.
االتحاد  أعضاء  إيران  واّتهمت 
ضد  التحّرك  بعدم  الثالثة  األوروبي 
واشنطن  أعادت  التي  العقوبات 
اإلسالمية  الجمهورية  على  فرضها 
دونالد  األميركي  الرئيس  إعالن  بعد 
ترامب االنسحاب من االتفاق النووي 

في 2018.
ونقل موقع مجلس الشورى اإليراني 
جواد  محمد  الخارجية  وزير  عن 
األوروبية  الخطوة  إن  قوله  ظريف 
وإنه  قانوني«،  أساس  »أي  تفتقد 
في حال اّتخذت هذه الدول إجراءات 
انسحاب  في  النظر  »فسيتم  إضافية 
انتشار  عدم  معاهدة  من  إيران 

األسلحة النووية«.
ُأبرم  الذي  التاريخي  االتفاق  وخّفف 
والصني  بريطانيا  مع   2015 عام 
والواليات  وروسيا  وأملانيا  وفرنسا 
إيران  على  العقوبات  املتحدة، 
مقابل وضعها قيودًا على برنامجها 

النووي.
إيران على انسحاب واشنطن  ورّدت 

من االتفاق عبر التخّلي تدريجًيا عن 
وانتقدت  فيه.  الواردة  التزاماتها 
بشّدة الدول األوروبية الثالث التي ال 
إيفائها  لعدم  االتفاق  في  طرًفا  تزال 
تداعيات  من  بالتخفيف  بتعّهداتها 
اقتصادها  على  األميركية  العقوبات 

املعتمد بشكل كبير على النفط.
وقال ظريف »في حال عاد األوروبيون 

إلى التزاماتهم، ستتوقف إيران كذلك 
لكن  التزاماتها،  عن  التخّلي  عن 
 )...( نهجهم  األوروبيون  واصل  إذا 

فلدينا خيارات مختلفة«.
أن  إلى  الخارجية  وزير  وأشار 
الرئيس اإليراني حسن روحاني حّذر 
األوروبي  االتحاد  خارجية  وزيرة 
السابقة فيدريكا موغيريني من هذه 

التداعيات في ثالث رسائل بعث بها 
سنة 2018.

أنه  الرئيس  رسالة  في  »ورد  وصّرح 
القضية  هذه  إحالة  تّمت  حال  في 
على مجلس األمن، فستجري مناقشة 
عدم  معاهدة  من  إيران  انسحاب 
انتشار األسلحة النووية، لكن يمكننا 
قبل  أخرى  )خيارات(  في  التفكير 

أوروبيون  مسؤولون  وأوضح  ذلك«. 
أن قرارهم اطالق آلية حل الخالفات 
الى  إيران  العادة  مسعى  ضمن  جاء 

التزام االتفاق وبالتالي انقاذه.
االيرانية  الخارجية  وزارة  ولكن 
مزيد  اتخاذ  من  االثنني  حذرت 
الخطوة  على  ردا  االجراءات  من 

األوروبية.
املتحدث  موسوي  عباس  وصرح 
مؤتمر صحافي  في  الخارجية  باسم 
هذه  تواصلت  »اذا  طهران  في 
على  تعكف  ايران  فإن  االجراءات، 
فعالية«  وأكثر  نهائي  اجراء  صوغ 

يتعلق باالتفاق النووي.
مزيدا  الصحافيون  منه  طلب  وعدما 
ان  موسوي  قال  االيضاحات،  من 
رافضا  »خطيرا«  سيكون  االجراء 

الكشف عن تفاصيل.
الخيارات  من  العديد  »هناك  وقال 
على الطاولة بالنسبة إليران، وسيتم 
الى  التوصل  حال  في  عنها  االعالن 

توافق« بني قادتها.
التي  الخطوات  ان  ايران  وأكدت 
التزاماتها  تقليص  لجهة  اتخذتها 
يمكن  النووي  االتفاق  في  الواردة 
تحققت  حال  في  عنها  تعود  ان 

مصالحها. 

إيران تهدد باالنسحاب من معاهدة األسلحة النووية
إذا أحيل ملفها إلى مجلس األمن 

برلني,-)أ ف ب( - اجلزائر - الزمان 
الستضافة  استعدادها  عن  الجزائر  عبرت 
حل  اليجاد  الليبية  األطراف  بني  »حوار« 
األنباء  وكالة  نقلت  ما  بحسب  لألزمة، 
املجيد  عبد  الرئيس  عن  االثنني  الجزائرية 

تبون خالل مؤتمر برلني.
خارطة  بوضع  مطالبون  »نحن  تبون  وقال 
طريق واضحة املعالم وملزمة للطرفني، تشمل 
األطراف  تزويد  عن  والكف  الهدنة  تثبيت 
عن  الحرب  شبح  إلبعاد  بالسالح  الليبية 
مستعدة  »الجزائر  وأضاف  املنطقة«.  كل 
الستضافة هذا الحوار املرجو بني الليبيني«، 

وفق ما نقلت وكالة األنباء الجزائرية.
تتشاطر  الذي  الجزائري  الرئيس  دعا  كما 
بالده أكثر من ألف كلم من الحدود مع ليبيا، 
لحل  املفاوضات  »طاولة  إلى  النزاع  طرفي 
األزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية لتفادي 
االنزالق نحو املجهول« بحسب املصدر نفسه.
وأفضل  ألمننا  امتداد  هو  ليبيا  »أمن  وقال 
التعامل  هو  القومي  أمننا  لصون  طريقة 
اإلرهاب  ملواجهة  جيراننا  مع  والتكاتف 
املعنية  الدول  أبرز  قادة  والتزم  والتطرف«. 
ارسال  حظر  احترام  ليبيا  في  بالنزاع 
عام  املتحدة  األمم  فرضته  الذي  األسلحة 
هذا  في  خارجي  »تدخل«  أي  ووقف   ،2011
11 دولًة  النزاع خالل مؤتمر برلني. ووافقت 
األمم  برعاية  عقد  الذي  املؤتمر  في  مشاركة 

املتحدة، بينها روسيا وتركيا، على أن ال »حل 
عشر  منذ  ليبيا  يمزق  الذي  للنزاع  عسكريا« 
األملانية  املستشارة  أعلنت  ما  وفق  سنوات، 

أنغيال ميركل في ختام املحادثات.
التي  الوطني  الوفاق  حكومة  رئيس  ورفض 
السراج  فايز  املتحدة  األمم  بها  تعترف 
وخصمه النافذ في شرق ليبيا املشير خليفة 

حفتر، اللقاء خالل املؤتمر.
 ووضع االتفاق الدولي بشأن ليبيا الذي أقر 
في برلني األحد إطارًا لجهود تحقيق السالم 
فيها، لكن هشاشة وقف إطالق النار بني قوات 
حكومة الوفاق الوطني وتلك التابعة للمشير 

الحادة  االنقسامات  عن  فضاًل  حفتر،  خليفة 
تحقيق  أفق  غموض  من  تزيد  البالد،  في 

السالم فيها.
وزاد صمت طرفي النزاع، أي حكومة الوفاق 
تعترف  التي  السراج  فائز  برئاسة  الوطني 
بها األمم املتحدة واملشير خليفة حفتر الرجل 
النافذ في شرق ليبيا، من عدم اليقني املحيط 

بمصير نتائج هذا املؤتمر.
جنوب  شهد  السياسي،  الصمت  مقابل  وفي 
األحد-االثنني،  ليل  متقطعة  معارك  طرابلس 
التنفيذ  حيز  النار  إلطالق  وقف  دخول  رغم 
كذلك  وسمع  الثاني/يناير.  كانون   12 منذ 

أن  قبل  املدينة،  ثقيلة من وسط  دوي أسلحة 
يسود هدوء نسبي املكان.

املشاركة  على  السراج وحفتر  من  كل  ووافق 
يلتقيا  أن  رفضا  لكنهما  برلني،  مؤتمر  في 
وجهًا لوجه، في انعكاس للهوة الكبيرة التي 
ال تزال قائمة بني السلطتني املتخاصمتني في 
بضع  استمر  الذي  املؤتمر  ختام  وفي  ليبيا. 
املعنية  الرئيسية  الدول  تعهدت  ساعات، 
األسلحة  إرسال  حظر  التزام  الليبي  بالنزاع 
إلى ليبيا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
العمل  االثنني  األوروبيون  ويحاول  الليبية. 
برلني،  أعقاب مؤتمر  إيطاليا، في  إقناع  على 

باستئناف عملية صوفيا البحرية املعلقة منذ 
خصوصًا  تهدف  والتي   2019 آذار/مارس 

ملراقبة الحظر.
وتعقيبا على نتائج املؤتمر، بدت املستشارة 
األملانية أنغيال ميركل واقعية بقولها إنه يمثل 
»خطوة صغيرة إلى األمام« نحو السالم في 
هذا البلد الواقع فريسة للفوضى منذ سقوط 

نظام القذافي في عام 2011.
خالد  الليبي  الدولية  العالقات  أستاذ  ويقول 
الورق،  »على  برس  فرانس  لوكالة  املنتصر 
تفاصيل  كل  وتناولت  برلني،  قمة  نجحت 
تطبيق  آليات  لكن  وأسبابها.  الليبية  األزمة 

نتائج القمة ليست واضحة بعد«.
بالنسبة  األقل  على  القمة،  إنجازات  وأحد 
عسكرية  لجنة  تشكيل  هو  املتحدة،  لألمم 
تضم عشرة أعضاء، خمسة عسكريني من كال 
طرفي النزاع، مهمتها أن تحدد ميدانيًا آليات 

تطبيق وقف إطالق النار.
وطلبت بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا منذ 
أسماء  تقديم  النزاع  طرفي  من  أسابيع  عدة 
ممثليهم في اللجنة، ولم يستجب هذا الطلب 

حتى األحد.
العسكرية هذا  اللجنة  أن تجتمع  املقرر  ومن 
على  للعمل  املتحدة،  األمم  بحسب  األسبوع 
»دائم«  وقف  إلى  الحالية  التهدئة  تحويل 
مؤتمر  في  املشاركون  دعا  كما  النار،  إلطالق 

برلني.

مصير  ليبيا ال يزال غامضًا بعد برلني
وتكهنات باستحالة املصافحة بني السراج وحفتر 

اجلزائر مستعدة الستضافة حوار بني الليبيني
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بيروت- الزمان 
 قتل سبعة مدنيني على األقل، بينهم خمسة 
أطفال، اإلثنني في غارات شنتها طائراتها 
حربية روسية في شمال غرب سوريا، وفق 

ما أفاد املرصد السوري لحقوق اإلنسان.
والتي  ومحيطها،  إدلب  منطقة  وتتعرض 
نصفهم  شخص  ماليني  ثالثة  نحو  تؤوي 
في  لتصعيد  أسابيع  منذ  النازحني،  من 
لوقف  تركي  روسي  اتفاق  تخلله  القصف 

إطالق النار إال أنه لم يستمر طوياًل.
الغارات  أن  السوري  املرصد  وأوضح 
ريف  في  قرى  ثالث  استهدفت  الروسية 
إدلب،  ملحافظة  املحاذي  الغربي  حلب 
ثالثة  مقتل  عن  واحدة  قرية  في  وأسفرت 

اطفال.
من  أكثر  بإصابة  أيضًا  الغارات  وتسببت 

31 شخصًا بجروح.
قد  روسيا  وحليفتها  النظام  قوات  وكانت 
صّعدت منذ كانون األول/ديسمبر عملياتها 
إدلب  ريف  في  وتحديدًا  املنطقة  في 
ألف شخص   350 نحو  دفع  ما  الجنوبي، 
إلى النزوح باتجاه مناطق شمااًل أكثر أمنًا، 

وفق األمم املتحدة.
أعلنت  العنيف،  القصف  من  أسابيع  وبعد 
الحالي  الشهر  من  التاسع  في  روسيا 
التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار أكدته 

تركيا الحقًا.
سوى  يستمر  لم  النار  إطالق  وقف  أن  إال 
بضعة أيام قبل ان تعاود الطائرات الحربية 

التصعيد  املاضي  األسبوع  منتصف  منذ 
في املنطقة الواقعة بمعظمها تحت سيطرة 
هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة سابقًا( 
أقل  أخرى  معارضة  فصائل  فيها  وتنشط 

نفوذًا.
إدلب  كامل  استعادة  نيتها  دمشق  وُتكرر 

ومحيطها.
واملقاتلة  الجهادية  الفصائل  ومنذ سيطرة 
 ،2015 العام  في  املحافظة  كامل  على 

قصفها  روسي  بدعم  النظام  قوات  تصعد 
للمحافظة أو تشن هجمات برية تحقق فيها 
تقدمًا وتنتهي عادة بالتوصل الى اتفاقات 

هدنة ترعاها روسيا وتركيا.
وسيطرت قوات النظام خالل هجوم استمر 
أربعة أشهر وانتهى بهدنة في نهاية آب/
أغسطس على مناطق واسعة في ريف إدلب 
ألف  نحو  العملية  خالل  وقتل  الجنوبي. 

مدني.

مقتل سبعة مدنيني في قصف 
روسي على إدلب 

 مصر: توجه للتحول الى الدعم 
النقدي يثيراجلدل حول الغالء

القاهرة - مصطفى عمارة 
ان  النقاب  مطلعة  مصادر  كشفت 
بني  حاليا  تجري  مكثفة  اجتماعات 
من  وكل  املصري  الوزراء  رئيس 
الداخلية  والتجارة  التموين  وزير 
الدعم  واملالية لبحث مشروع تحويل 
النقدي  الدعم  الى  للفقراء  الفني 
رئيس  على  املشروع  لعرض  تمهيدا 
الجمهورية. واضافت املصاد ان ابرز 
مالمح هذا املشروع هوتحويل البطاقة 
بنكية على غرار  الى بطاقة  التوينية 
بطاقة املرتبات ويحصل املواطن على 
مبلغ 50 جنيه باالضافة الى مبلغ 90 
تدرس  كما  الرغيف  دعم  قيمة  جنيه 
الحكومة الى 200 جنيه مع مراجعته 
وسيكون  التضخم  ملواجهة  سنويا 
من حق املواطن شراء احتياجاته من 
السلع الغذائية من منافذ بيع السلع 
بشراء  اال  له  يسمح  ولن  التموينية 
سلع غذائية لضمان ان تنفق االموال 
وفى  له.   املخصص  الغرض  فى 
املصيلحي  على  اكد  خاص  تصريح 
الداخلية  والتجارة  التموين  وزير 
الى  العيني  الدعم  تحويل  ملف  ان 
منذ  بالفعل  طرحه  تم  النقدي  الدعم 
سنوات اال ان التطورات التى حدثت 
فى الفترة االخيرة اعادت طرحه. وفى 

الجوهري  عمرو  قال  ذاته  السياق 
بمجلس  االقتصادية  اللجنة  عضو 
الدعم  من  التحول  عملية  ان  النواب 
يتم  النقدي سوف  الدعم  الى  العيني 
بالتشاور بني الحكومة والبرملان وانه 
يكون  ان  يجب  فانه  اقراره  حالة  فى 
االسعار  مع  متماشيا  النقدي  الدعم 
بالشكل  دعمه  يفضل  فانه  السوقية 
املدعم  الخبز  رغيف  الن  الحالى 
وفيما  الفقيرة  االسر  عليه  تعتمد 
رحب عدد من اعضاء مجلس النواب 
معهم  اجريناه  للراي  استطالع  فى 
الدعم  من  للتحول  الحكومة  بتوجه 
يقلل  ذلك  الن  النقدي  الى  العيني 
الفاقد ويساعد على وصول الدعم الى 

النقدي  الدعم  ان  ،واكدوا  مستحقيه 
التالعب  فى  الثغرات  جميع  يسد 
الغرف  ابدت  فيما  السلعي  بالدعم 
العيني  الدعم  من  بالتحول  التجارية 
باعادة  طالبوا  انهم  اال  النقدي  الى 
فى  الرغيف  تصنيع  تكلفة  فى  النظر 
بيان  فى  التجمع  رفض حزب  املقابل 
له توجه الحكومة التحول من العيني 
الى النقدي وطالب الحكومة  بتطوير 
البطاقة التموينية ملواجهة الفقر فيما 
االقتصاديني  الخبراء  من  عدد  اعتبر 
الى  العيني  الدعم  من  التحول  ان 
الفقراء  على  كارثة  النقدي  الدعم 

ومحدودي الدخل.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

باريس- الزمان 
بيان  في  الفرنسية  الخارجية  وزارة  قالت   
امس ان  أملانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا 
والبرتغال   وهولندا  وإيطاليا  واليونان 
ق”دمت دعما سياسيا« إلنشاء مهمة أوروبية 

للمراقبة البحرية في مضيق هرمز.
واورد البيان الذي نشرته الوزارة أن الدول 
»ترحب بكافة املساهمات العمالنية  الثماني 
التي أعلنت عنها الدنمارك وفرنسا واليونان 
وترحب  الجهود  هذه  ملساندة  وهولندا 

بالتعهدات الجديدة في األيام املقبلة«.
االستقرار  ب«انعدام  قرارها  الدول  وبررت 

الحالي في منطقة أساسية« للسالم العاملي.
واألمن  لالستقرار  متزايد  ب«انعدام  وذكرت 
وغير  بحرية  حوادث  بعدة  ترجم   2019 في 
نتيجة  هرمز  ومضيق  الخليج  في  بحرية 

تأجيج التوتر االقليمي«.
بحرية  يمس  الوضع  »هذا  أن  البيان  وتابع 
األوروبية  والطواقم  السفن  وأمن  املالحة 
واألجنبية منذ أشهر. كما يؤثر على املبادالت 
له  يكون  قد  ما  الطاقة  وامدادات  التجارية 

انعكاسات اقتصادية في العالم أجمع«.
الدولي  للقانون  التام«  »االحترام  إطار  وفي 
خصوصا معاهدة األمم املتحدة حول قانون 
للمراقبة  أوروبية  مهمة  ستؤمن  البحار 
ملموس  »بشكل  هرمز  مضيق  في  البحرية 
مراقبة أكبر لألوضاع البحرية من خالل نشر 
الخليج  في  اضافية  بحرية  مراقبة  وسائل 

وبحر العرب«.
اإلمارات ستستقبل  أن دولة  البيان  وأوضح 

على أراضيها املقر العام للمهمة.

ثماني دول أوروبية 
تدعم مراقبة 

املالحة في هرمز
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