
اتصاالت مكثفة بني قوى البرملان العراقي 
حول منح الثقة للحكومة املقبلة

مجلس  أعلن   - ب(  ف  )أ  بغداد- 
أنه  اإلثنني  العراقي  النواب 
على  التصويت  جلسة  سيعقد 
الوزراء  رئيس  لحكومة  الثقة  منح 
الخميس  عالوي  محمد  املكلف 
الخارجية  وزير  فيما حض  املقبل، 
األميركي مايك بومبيو في اتصال 
الجنود  هاتفي عالوي على حماية 
األميركيني وتلبية مطالب املحتجني 
منذ  يتظاهرون  الذين  العراقيني 
أزمة  العراق  يشهد  وفيما  أشهر. 
حكومة  بتشكيل  تتعلق  سياسية 
الشيعي  الدين  رجل  هدد  جديدة، 
مقتدى الصدر بتنظيم احتجاجات 
مقر  حيث  الخضراء  املنطقة  عند 
في  النواب  ومجلس  الحكومة 
هذا  للحكومة  الثقة  منح  عدم  حال 
بيان،  في  البرملان  واكد  االسبوع. 
لجلسة  موعد  الخميس  تحديد 
التصويت على منح الثقة للحكومة 
الوزراء  بعدما دعا عالوي ورئيس 
لعقد  املهدي  عبد  عادل  املستقيل 
ان  يبدو  لكن  االثنني،  الجلسة 

البرملان لم يتفق على هذا املوعد.
لرئيس  األول  النائب  دعا  فقد 
العضو  الكعبي،  حسن  البرملان 
يدعمه  الذي  سائرون  تحالف  في 
الصدر، إلى عقد جلسة االثنني لكن 
الحلبوس  محمد  البرملان  رئيس 

عارض االمر وطلب عقدها في وقت 
أميركي  تعليق  أول  وفي  الحق. 
منذ  عالوي  محمد  بخصوص 
تكليفه في األول من شباط/فبراير، 
بومبيو  قال  توافقي،  كمرشح 
أن  هاتفي  اتصال  في  أبلغه  إنه 
يكون  أن  تدعم  املتحدة  الواليات 

العراق "قويا وسياديا ومزدهرا".
وتوقفت املفاوضات السياسية بني 
بشأن  والسنية  الشيعية  االحزاب 
األمريكيني  الجنود  تواجد  مسألة 

البالغ عددهم 5200 في العراق.
على  النواب  مجلس  وصوت 
فيما  البالد  من  طردهم  قرار 
وبشكل  بقاءهم  األكراد  يدعم 

النائمة  الخاليا  ملحاربة  خاص 
وقالت  اإلسالمية.  الدولة  لتنظيم 
الخارجية  وزارة  باسم  املتحدثة 
بيان  في  اورتيغوس  مورغان 
واجب  على  "شدد  بومبيو  إن 
املتحدة  الواليات  حماية  العراق 
وعناصره  التحالف  ودبلوماسيي 
مع  بومبيو  وتحدث  ومنشآته". 
تضع  أن  "ضرورة  بشأن  عالوي 
الحكومة العراقية املقبلة حدا لقتل 
للذين  العدالة  وتحقيق  متظاهرين 
مظاملهم  وتلبية  وجرحوا  قتلوا 

املشروعة"، وفقا للمتحدثة.
الوزراء  رئيس  مكتب  وصف  فيما 
العراقي املحادثة مع بومبيو بأنها 

وزارة  تعبر  ولم  للتهنئة.  اتصال 
التهاني  عن  األميركية  الخارجية 
صراحة لكنها وصفت عالوي بأنه 

"رئيس الوزراء الجديد".
من  األول  منذ  العراق  ويشهد 
احتجاجات  األول/أكتوبر  تشرين 
حوالي  خاللها  قتل  مسبوقة  غير 
الف   30 واصيب  شخصا   550

اخرين، معظمهم من املتظاهرين.
وُقتل متظاهر مساء األحد برصاص 
التحرير  ساحة  في  األمن  قوات 
وأصيب  بغداد.  وسط  الرمزية 
مؤخرًا أحد مصوري وكالة فرانس 
برس برصاص بنادق صيد انطلقت 
الشرطة،  قوات  تواجد  مواقع  من 

إن  تقول  السلطات  تقول  فيما 
يطلقون  الهوية  مسلحني مجهولي 
النار على املتظاهرين وقوات األمن 

على حد سواء.
املتحدة  األمم  نددت  جانبها،  من 
غير  األسلحة  هذه  باستخدام 
العالقات  وتراجعت  القانونية. 
أدنى  الى  وواشنطن  بغداد  بني 
مستوياتها، بعد ان اثارت الواليات 
العراقيني  القادة  غضب  املتحدة 
مسيرة  بطائرة  ضربة  توجيه  اثر 
أسفرت عن مقتل الجنرال اإليراني 
الحشد  ونائب  سليماني  قاسم 
قرب  املهندس  مهدي  أبو  الشعبي 

مطار بغداد.
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دبي- جنيف -الزمان 
اصابات  اإلثنني  عربية  دول  أربع  سجلت   
البحرين  اعالن  مع  املستجد،  كورونا  بفيروس 
والكويت حاالت جديدة،  عمان  وسلطنة  والعراق 
السفر  عدم  إلى  مواطنيها  اإلمارات  دعت  بينما 
كل  تعليق  مسقط  وأعلنت  وتايالند.  ايران  إلى 
آخر«  إشعار  »إلى  ايران  مع  الجوية  الرحالت 
بعد اإلعالن عن اصابة مواطنيتني عمانيتني قدمتا 
من طهران بالوباء. فيما  شدد مدير عام منظمة 
غيبريسوس  أدهانوم  تيدروس  العاملية  الصحة 
االثنني أن على العالم أن يبذل املزيد من الجهود 
وأن  املستجد  كورونا  فيروس  تفشي  الحتواء 
محتمل«.وقال  عاملي  لـ«وباء  االستعداد  عليه 
الفيروس  أن  تعتبر  ال  املنظمة  إن  غيبريسوس 
 2600 من  أكثر  وفاة  عن  انتشاره  أسفر  الذي 
شخص وصل إلى مرحلة وباء عاملي، لكنه أشار 

إلى أن على دول العالم »القيام بكل ما هو ممكن 
لالستعداد لوباء عاملي حتمل«.

بالفيروس،  تأثرت  التي  الدول  مقدم  في  وإيران 
»كوفيد-19«  انتشار  بدأ  الصني حيث  باستثناء 
وتم  وفاة.  حالة   2,600 نحو  إحصاء  وجرى 
اإلعالن عن ثالث اصابات في الكويت وواحدة في 
البحرين، وعاد الجميع من إيران التي توفي فيها 
باملرض.  اصابتهم  بعد  12 شخصا  اآلن  حتى 
الفحوصات  إّن  الكويتية  الصحة  وزارة  وقالت 
مشد  مدينة  من  لقادمن  أجرت  التي  األولية 
اإليرانية »أسفرت عن وجود ثالث حاالت تحمل 

نتائج مؤكدة«.
والحالة األولى ي ملواطن كوتي بلغ من العمر 53 
عاما، والثانة لسعودي )61 عاما(، والثالثة لغر 
محدد الجنسة )21 عاما(. وقالت وزارة الصحة 
في  »سيبقى  مواطنها  إّن  بيان  في  السعودية 

الكويت لحني شفائه«. ومساء اإلثنني أعلن مجلس 
االعياد  فعاليات  كافة  »إلغاء  الكويتي  الوزراء 
الوطنية والشعبية التي كانت مقررة يومي الثالثاء 
والتحرير  االستقالل  بعيد  لالحتفال  واالربعاء« 
من الغزو العراقي. وقال مجلس الوزراء في بيان 
إن »الوضع استئنائي يستوجب تدابير استثنائية 
املواطنني  وسالمة  صحة  على  للحفاظ  صارمة 
وزارة  وأعلنت  الوباء«.  انتشار  وتجنب  واملقيمني 
إصابة  أول  تسجيل  بدورها  البحرينية  الصحة 
مؤكدة بالفيروس ملواطن بحريني قادم من إيران، 
أعراض  وظهور  بإصابته  االشتباه  تم  »حيث 
الفيروس عليه وتم نقله فوًرا للعالج والعزل« في 

مركز صحي.
»الضرورية  التدابير  باتخاذ  السلطات  وقامت 
هؤالء  استدعاء  تم  حيث  املريض«،  خالطهم  ملن 
العزل  »إجراءات  لتطبيق  معروف  غير  وعددهم 

وقت  في  الوزارة  وأوضحت  عليهم«.  املعتمدة 
عاد  طالب  لتوصيل  سائق  املصاب  أّن  الحق 
إلى البحرين الخميس املاضي. وقد ظهرت عليه 
بتوصيل  وقام  للمملكة،  دخوله  بعد  العوارض 
عدد من الطلبة يوم األحد إلى ثالث مدارس. وتم 
فحص الطالب على أن تغلق املدارس الثالث ملدة 

أسبوعني احترازيًا.
بعدما  الخليجيتني  الدولتني  الفيروس  بلوغ  ومع 
تراجعت  أيضا،  اإلمارات  إلى  وصل  كان 
االثنني  جميعها  بالنفط  الغنية  املنطقة  بورصات 
بنسبة  السعودية  في  التراجعات  أكبر  وكان 
2,95 باملئة. وفي قطر، ذكرت قناة »الجزيرة« 
الركاب  »ستخضع  لإلمارة  الجوية  الخطوط  أّن 
للحجر  الجنوبية  وكوريا  إيران  من  القادمني 

الصحي مدة 14 يوما«.
 بقية اخلبر علي موقع )الزمان(

منظمة الصحة: على العالم أن يتهيأ لـوباء عاملي محتمل
أربع دول اضافية في الشرق األوسط تسجل اصابات بفيروس كورونا

ابو ظبي - الزمان : استقبل  الشيخ محمد 
أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن 
املسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
شنقريحة  سعيد  اللواء  معالي  امس 
الشعبي  الوطني  الجيش  أركان  رئيس 
االمارات  يزور  الذي  باإلنابة  الجزائري 
غير  األنظمة  معرضي  فعاليات  لحضور 
واملحاكاة   «  2020 يومكس   « املأهولة 
اللذين   «  2020 سيمتكس   « والتدريب 
الوطني  أبوظبي  مركز  يستضيفهما 
للمعارض خالل الفترة من 23 وحتى 25 

فبراير من فبراير الجاري.
واللواء  االماراتي   الزعيم  واستعرض 
الذي  اللقاء  خالل  ــ  شنقريحة  سعيد 
حضره الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 
دولة  بني  التعاون  عالقات  ــ  الرئاسة 
والجمهورية  املتحدة  العربية  اإلمارات 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة 
العسكرية  بالشؤون  يتعلق  فيما  خاصة 
وتنميتها  تعزيزها  وسبل  والدفاعية 
كما  املشتركة.  مصالحهما  يخدم  بما 
والقضايا  التطورات  مجمل  استعرضا 
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك 
حضر  بشأنها.  النظر  وجهات  وتبادال 
وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  اللقاء 

مبارك  محمد  و  الدفاع  لشؤون  الدولة 
املزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي. 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  زار   وكان 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان 
معرضي  اليوم  املسلحة  للقوات  األعلى 
 2020 يومكس   « املأهولة  غير  األنظمة 
سيمتكس   « والتدريب  واملحاكاة   «
شركة  تنظمهما  اللذين   «  2020
بالتعاون  للمعارض  الوطنية  أبوظبي 
في  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  مع 

خالل  للمعارض  الوطني  أبوظبي  مركز 
الفترة من 23 وحتى 25 من شهر فبراير 
الجاري.              وقام الشيخ محمد 
الشركات  أجنحة  في  بجولة  زايد  بن 
وتعرف  املشاركة  والعاملية  اإلماراتية 
املعروضة  التكنولوجيات  أحدث  على 
في مجال األنظمة غير املأهولة واملحاكاة 
الحديث  سموه  وتبادل  والتدريب 
الشركات  وأصحاب  العارضني  مع 
حول  املشاركني  والخبراء  واملسؤولني 

آخر التطورات في التقنيات الحديثة.

وقال  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان : 
تعزز  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إن 
موقعها في تكنولوجيا الثورة الصناعية 
الرابعة والذكاء االصطناعي واستشراف 
مستقبلها وتوجيهها إلى خدمة اإلنسان 
قيمة  بأن  وتؤمن  ورفاهيته  وتقدمه 
التكنولوجيا تكمن في قدرتها على تغيير 
حياة البشر إلى األفضل وأن مسؤوليتنا 
أن نجعل من التكنولوجيا جسرًا للبناء 

والتقدم واألمن واالستقرار للجميع.
وأضاف ولي عهد ابو ظبي أن معرضي 
يجسدان   « سيمتكس  و«   « يومكس   «
توفير  في  املهم  اإلمارات  دولة  دور 
حول  للحوار  الفاعلة  العاملية  املنصات 
حاضر  تهم  التي  الحيوية  القطاعات 
أن  إلى  مشيرا  ومستقبله،  العالم 
املشاركة الكبيرة والنوعية فيهما والتي 
دورة  كل  بني  ملحوظ  بشكل  تتزايد 
الكبيرة  العاملية  الثقة  تجسد  وأخرى 
أكبر  تنظيم  على  اإلمارات  قدرة  في 
الدولية في املجاالت املختلفة  الفعاليات 
يحقق  ما  لكل  الداعمة  وسياساتها 
التنمية واالستقرار والسالم واألمن على 

املستويني اإلقليمي والعاملي.

الشيخ محمد بن زايد: اإلمارات
تعزز موقعها في الثورة الصناعية الرابعة
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جنيف- الزمان 
حذرت االمم املتحدة االثنني من ان القتال 
»قريبا  يصبح  سوريا  غرب  شمال  في 
نحو  تأوي  أماكن  من  خطير«  بشكل 
وشيكا  خطرا  يشكل  ما  نازح،  مليون 
كاتس  مارك  وقال  دم«.  »حمام  بحدوث 
االقليمية  للشؤون  األممي  املنسق  نائب 
لألزمة السورية ان االمم املتحدة تحاول 
مضاعفة شحنات املساعدات عبر الحدود 
من تركيا من 50 الى 100 شاحنة يوميا.
جنيف  في  للصحافيني  كاتس  وصرح 
»القتال يصبح اكثر خطورة االن بالقرب 
مليون  من  اكثر  فيها  يعيش  منطقة  من 
وحذر  موقتة«.  ومآوى  خيم  في  شخص 
من خطر وقوع »حمام دم حقيقي«. وأدى 
السورية  القوات  تشنه  الذي  الهجوم 
تركيا  بدعم روسي ضد مقاتلني تدعمهم 
تشريد  الى  سوريا،  غرب  شمال  في 
نتيجة  انه  كاتس  واضاف  االالف.  مئات 
املتحدة  االمم  رفعت  فقد  للتصعيد 
مناشداتها لتمويل املساعدات لألزمة من 
330 مليون الى 500 مليون دوالر )462 
نقصا  هناك  ان  مضيفا  يورو(،  مليون 

بنحو 370 مليون دوالر.
ارسلت  الدولية  املنظمة  أن  إلى  واشار 
املنطقة  الى  مساعدة  شاحنة   1200
 700 وارسلت  الثاني/يناير  كانون  في 

من  الوقت  هذا  حتى  اخرى  شاحنة 
شباط/فبراير.

وقال »الحقيقة أن هذا ليس كافيًا. فنحن 
الناس  احتياجات  تلبية  بالكاد نستطيع 
الحاحًا  األكثر  الغذائية  الحصص  من 
واحتياجات  والبطانيات  الخيم  وكذلك 
الشتاء«. وقال ان عمال االغاثة يتحملون 
من  عدد  نهب  وجرى  ثقيال«،  »عبئا 
ضرر  الحاق  الى  القتال  وأدى  املخازن، 
املرافق  من  77 مستشفى وغيرها  بنحو 
الطبية. و قتل خمسة مدنيني على األقل 

في  روسيا  شّنتها  غارات  في  اإلثنني 
النظام  لقوات  دعمًا  سوريا  غرب  شمال 
التي تخوض معارك عنيفة ضد الفصائل 
جنوب  في  التقدم  من  مّكنتها  املقاتلة 
السوري  املرصد  أفاد  ما  وفق  إدلب، 
الجيش  قوات  اإلنسان.وتشن  لحقوق 
واسعًا  هجومًا  روسي  بدعم  السوري  
األول/ كانون  منذ  ومحيطها  إدلب  في 
ألف   900 نحو  بنزوح  تسّبب  ديسمبر، 
أكثر  ومقتل  املتحدة  األمم  وفق  شخص 
من 400 مدني وفق املرصد. كما تمكنت 

استراتيجية  مدن  على  السيطرة  من 
وعشرات البلدات والقرى.

وحليفتها  دمشق  شّن  عن  املرصد  وأفاد 
منطقة  على  الغارات  عشرات  موسكو 
وأوقعت  إدلب.  جنوب  في  الزاوية  جبل 
مدنيني  قتلى  خمسة  روسية  غارات 
معارك  مع  الغارات  وتزامنت  األقل.  على 
عنيفة تدور بني قوات النظام والفصائل 
الشام  تحرير  هيئة  تتقدمها  املقاتلة 
)جبهة النصرة سابقًا( في املنطقة. وأورد 
تقدمًا  حققت  النظام  »قوات  أن  املرصد 

خالل الساعات األربع والعشرين املاضية 
غرب  القرى  من  عدد  على  بسيطرتها 
مدينة معرة النعمان« التي استولت قوات 
كما  املاضي.  الشهر  نهاية  عليها  النظام 
تقع جنوب طريق دولي يعرف باسم »إم 
الساحلية  الالذقية  محافظة  يربط  فور«، 

بمدينة حلب.
وتسعى قوات النظام، وفق مدير املرصد 
على  السيطرة  إلى  الرحمن،  عبد  رامي 
إدلب،  في  يمّر  الطريق  هذا  من  جزء 
تمهيدًا إلعادة فتحه وضمان أمن املناطق 
األنباء  وكالة  وأوردت  به.  املحيطة 
جهتها  من  )سانا(  الرسمية  السورية 
في  تقدمها  »تابعت  الجيش  وحدات  أن 
معارك  بعد   )...( الجنوبي  إدلب  ريف 
عن  وأفادت  اإلرهابية«.  املجموعات  مع 

سيطرتها على سبع قرى على األقل.
وبعد ضمانها الشهر الحالي أمن مدينة 
الشام  مقاتلي هيئة تحرير  حلب وإبعاد 
محيطها،  عن  املعارضة  والفصائل 
وسيطرتها على كامل الطريق الذي يربط 
املدينة بدمشق جنوبًا، ترّكز قوات النظام 

عملياتها في منطقة جبل الزاوية.
ولتحقيق هدفها بإبعاد الفصائل املقاتلة 
قوات  على  يتعّين  فور«،  »إم  طريق  عن 
النظام »شّن هجمات على مدينتي أريحا 

وجسر الشغور«، وفق عبد الرحمن.

مقتل خمسة مدنيني بغارات روسية
في إدلب مع تقدم قوات األسد
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واملوارد  الري  وزير  اعلن  الزمان    اخلرطوم- 
ومصر  السودان  ان  االثنني  السوداني  املائية 
الخزانة  وزارة  من  اتفاق  تسلمت مسودة  واثيوبيا 
النهضة  سد  وتشغيل  ملء  كيفية  حول  االميركية 
الدول  بني  مفاوضات  حوله  تجري  الذي  االثيوبي 
ومنذ تشرين   . اكثر من ست سنوات  منذ  الثالث 
املتحدة  الواليات  دخلت  املاضي  الثاني/نوفمبر 
والبنك الدولي كوسيطني لحل الخالفات بني الدول 
هذه  من  وفود  وتعقد  املذكور،  السد  حول  الثالث 
الدول مفاوضات في 28 الجاري للنظر في مسودة 
واملوارد  الري  وزير  عباس  ياسر  وقال  االتفاق.  
الدول  »تسلمت  للصحافيني  السوداني  املائية 
الثالث مسودة االتفاق من وزارة الخزانة االميركية 
الشهر  هذا  من   28 يوم  نجتمع  وبعدها  لتدرسها 
في واشنطن«. واضاف عباس »90% من القضايا 
ولكنها  بسيطة  نقاط  وتبقى  عليها....  االتفاق  تم 

مهمة وهي نقاط فنية. اما النقاط الرئيسية في امللء 
 2001 عام  ومنذ  عليها«.  االتفاق  فتم  والتشغيل 
دوالر  مليارات   6 بكلفة  النهضة  اثيوبيا سد  تبني 
النيل.  لنهر  الرئيسي  الفرع  االزرق،  النيل  على 
ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير 
أن  الى  واشار عباس  النيل.  بمياه  امدادهما  على 
املسودة هي ثمرة تفاوض استمر اعواما بني الدول 
الثالث. من جهته قال هشام كاهن املفاوض القانوني 
السوداني للصحافيني »املسودة تقول ان االتفاقية 
اسمها اتفاقية ملء وتشغيل السد وتتضمن بنودا 
تتحدث عن سالمة السد اثناء التشغيل وحول البيئة 

وكيفية حل النزاعات بني الدول الثالث«.
حول  نصا  تتضمن  »االتفاقية  ان  كاهن  واضاف 
فلن  دولية  اتفاقية  انها  وبما  التنفيذ،  دخولها حيز 
تدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعها بل بعد مصادقة 

الدول )املعنية( عليها وفق نظمها الدستورية«.

السودان ومصر واثيوبيا تتسلم
من واشنطن مسودة اتفاق سد النهضة 

بروكسل- الزمان 
صادق ممثلو دول االتحاد األوروبي 
الـ27 اإلثنني على مهمة مفاوضهم 
ميشال بارنييه، محددين شروطهم 
بشأن العالقة التجارية املستقبلية 
بريكست،  بعد  املتحدة  اململكة  مع 
على ما أفادت عدة مصادر أوروبية 
وكالة فرانس برس. وبعد حصوله 
على الضوء األخضر من السفراء، 
نتيجة  كان  الذي  التفويض  يطرح 
العواصم،  مختلف  بني  محادثات 
خالل اجتماع وزاري في بروكسل 

الثالثاء إلقراره رسميا.
اتفاق  »لدينا  املصادر  أحد  وقال 
مستوى  على  التفويض  حول 
السفراء الذين أقروه بالتوافق. إنه 

خبر سار«.
الصيغة  أن  املصدر  وأوضح 
على  تنص  للتفويض  األخيرة 
يسمح  أن  يجب  »االتفاق  أن 
نزيهة  منافسة  شروط  بتوافر 
اململكة  بني  البعيد«  املدى  على 
األوروبي.  واالتحاد  املتحدة 
ومسألة املنافسة النزيهة بني لندن 
النقاط  أبرز  من  هي  وبروكسل 

الشائكة في املفاوضات.
توضيح  »تم  آخر  مصدر  وقال 
التفويض في كل النقاط التي كانت 

تستدعي ذلك«.
مرحلة  هو  األخضر  والضوء 
الطريق  يفتح  ألنه  حاسمة 
للمفاوضات في مطلع آذار/مارس 
واململكة  األوروبي  االتحاد  بني 
من  شهر  من  أكثر  بعد  املتحدة، 
خروجها من التكتل في 31 كانون 
رفض  الثاني/يناير.واالثنني 
بمواقف  يتمسك  الذي  بارنييه، 

الدخول  بشدة،  االوروبي  االتحاد 
صحيفة  زعمت  أن  بعد  جدل  في 
الوزراء  رئيس  ان  بريطانية 
الى  يسعى  جونسون  بوريس 
وصرح  بريكست.  اتفاق  تقويض 
لفرانس برس انه يعتقد ويأمل في 
ان »تحترم بريطانيا االتفاق - ليس 
االعتقاد  الى  يدعوني  سبب  لدي 
بغير ذلك«.  وذكر تقرير لصحيفة 
»مصدر  عن  نقاًل  تايمز«  »صنداي 
البريطانية  الحكومة  في  كبير« 
فريق  أن  اسمه،  عن  يكشف  لم 
يبحث  كان  للتفاوض  جونسون 
عن طرق تهدف إلى »عدم االمتثال 
الشمالية«  إيرلندا  لبروتوكول 

من  بريطانيا  خروج  صفقة  في 
هذا  ويتطلب  األوروبي.  االتحاد 
البضائع  فحص  البروتوكول 
أيرلندا  وأراضي  بريطانيا  بني 
على  الحفاظ  أجل  من  الشمالية 
أيرلندا  بني  االقتصادية  السالمة 
في  العضو  وأيرلندا  الشمالية 

االتحاد األوروبي.
حدودًا  يضع  التدبير  وهذا 

للبضائع في البحر األيرلندي.
وتكرارًا  مرارًا  جونسون  وأصر 
حاجة  هناك  تكون  لن  أنه  على 
قال  حني  في  جمركية،  نقاط  إلى 
»سوف  املتحدة  اململكة  إن  مكتبه 
اتفاقية  بموجب  التزاماتنا«  تنفذ 

نصوص  وتطالب  بريكست. 
مع  بالتفاوض  الخاصة  املسودات 
بريطانيا ان االتحاد األوروبي هو 
الخدمات  هي  ما  يقرر  من  وحده 
تعتبر  التي  البريطانية  املالية 
االتحاد  في  لطرحها  مناسبة 
في  مخاوف  وثمة  األوروبي. 
تحاول  أن  من  األوروبي  االتحاد 
ميزة  لها  تكون  ان  بريطانيا 
عن  التخلي  خالل  من  تنافسية 
بالبيئة  املتعلقة  املكلفة  املعايير 

وشروط العمل والضرائب.
الصيد  قوارب  ان  االتحاد  ويقول 
على  قدرتها  في  تستمر  أن  يجب 

دخول املياه البريطانية.

دول االحتاد األوروبي توافق
على التفاوض مع لندن بعد بريكست


