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مباحثات ثنائية لوقف إطالق النار في الجنوب 
السوري

مقترح النشاء شرطة الحدود في االتحاد األوروبي

كوريا الشمالية توسع مصنعا إلنتاج الصواريخ 
الباليستية

بغ��داد - وك��الت: ق��ال وزي��ر اخلارجي��ة الأردين اأمي��ن ال�صف��دي اإن املباحث��ات 
الأردنية-الرو�صي��ة غ��دا يف مو�صك��و �صتتمح��ور حول وقف اإطالق الن��ار يف اجلنوب 

ال�صوري وحماية املدنيني و�صمان اإي�صال امل�صاعدات الإن�صانية.
واأك��د وزي��ر اخلارجي��ة الأردين، يف ت�رصي��ح �صحف��ي، بع��د لقائ��ه مبن�ص��ق ال�صوؤون 
الإن�صاني��ة ل��الأمم املتح��دة يف عم��ان، الي��وم الثن��ني، ا�صتم��رار العم��ل عل��ى تلبية 
احتياج��ات النازح��ني ال�صوريني يف اجلن��وب ال�ص��وري وتن�صيق وا�صتم��رار عمليات 
اإي�ص��ال امل�صاع��دات عرب احل��دود اإليهم. واأ�ص��ار ال�صفدي اإىل اأنه �صيتوج��ه اليوم  اإىل 
مو�صك��و م��ن اأجل لقاء نظريه الرو�ص��ي، �صريغي لفروف، وبح��ث كيفية وقف اإطالق 
م��ع اجلانب الرو�ص��ي وحماية املدني��ني والنازحني من الق�صف. وق��ال: "م�صتمرون 
يف تق��دمي امل�صاعدات ونن�صق مع الأمم املتحدة لإي�صالها وهناك ع�رصات ال�صاحنات 
على احلدود تنتظر املوافقات من اجلانب ال�صوري وهناك خطان لإي�صال امل�صاعدات 
تقوم الأمم املتحدة بالتن�صيق مع اجلانب ال�صوري لإدخال امل�صاعدات من خاللهما".

بروك�ص��ل – وك��الت: اأعل��ن املتح��دث الر�صمي للمجل���س التنفيذي لالحت��اد الأوروبي، 
مارغاريتي���س �صينا���س، الثن��ني، اأن املفو�صي��ة الأوروبية، يف اإط��ار مكافحتها تدفق 
املهاجرين غري ال�رصعيني اإىل دول الحتاد الأوروبي، �صتقدم اقرتاحا ت�رصيعيا لتحويل 
ق��وات حر�س احلدود وخفر ال�صواحل الأوروبية اإىل دائرة �رصطة حدودية. وقال �صينا�س 
"�صتتق��دم املفو�صية الأوروبية ب�رصعة باقرتاح ت�رصيعي بتحويل قوات حر�س احلدود 
وخف��ر ال�صواح��ل الأوروبي��ة اإىل دائ��رة �رصط��ة ح��دود حقيقي��ة وحت�صني كف��اءة عودة 
املهاجري��ن غ��ري ال�رصعي��ني لبالدهم". ويذكر اأن ق��وات حر�س احلدود وخف��ر ال�صواحل 
الأوروبي��ة الت��ي تاأ�ص�ص��ت يف ت�رصي��ن الأول  ع��ام 2016، ت�صم��ل وكال��ة اإدارة احلدود 
اخلارجي��ة لالحت��اد الأوروب��ي )فرونتك���س(، ب�صالحي��ات وا�صعة، ف�صال ع��ن الهياكل 
الوطني��ة لل��دول الأع�صاء يف الحت��اد الأوروب��ي امل�صوؤولة عن مراقبة احل��دود. تتمثل 
الوظيف��ة الرئي�صي��ة ل�ق��وات حر�س احلدود وخف��ر ال�صواحل الأوروبي��ة يف امل�صاعدة يف 
حماية احلدود اخلارجية لالحتاد الأوروبي. يف البداية، مت حتديد عدد 1.5 األف موظف. 
واقرتحت املفو�صية الأوروبية اإن�صاء قوات حر�س احلدود وخفر ال�صواحل الأوروبية كرد 

على اأزمة الهجرة يف الحتاد الأوروبي.

نيويورك – وكالت  : ذكرت �صحيفة "وول �صرتيت جورنال" اأن كوريا ال�صمالية 
اقرتبت من انتهاء عملية تو�صيع م�صنع لإنتاج ال�صواريخ البال�صتية بالقرب من 
مدينة هامهونغ. تو�صلت ال�صحيفة اإىل ا�صتنتاجها هذا وفًقا ل�صور من الأقمار 
ال�صناعية الت��ي قامت بن�رصها �رصكة "Planet Labs Inc"، والتي التقطها 

املعهد الأمريكي للدرا�صات الدولية ميدلبوري.
وق��ال ديفيد �صمرلر، اأحد الباحثني م��ن معهد كاليفورين: "اإن التو�صع يف البنية 
التحتي��ة لالإنتاج ال�صواريخ ذات الوقود ال�صلب يف كوريا ال�صمالية، رمبا ي�صري 
اإىل اأن الزعي��م الك��وري )كيم جونغ اأون( ل يريد التخل���س من الربامج النووية 

وال�صاروخية".
واأعلن��ت كوري��ا ال�صمالي��ة يف 21 ني�صان املا�ص��ي، توقفها ع��ن اإجراء جتارب 
نووية واإطالق �صواريخ بالي�صتية عابرة للقارات، لفتة اإىل اأنها مل تعد بحاجة 
لإج��راء جتارب نووي��ة اأو جتارب لإط��الق �صواريخ بالي�صتية عاب��رة للقارات، 

لأنها قد اأكملت ت�صليحها.

بغداد - وكالت  ملحت الوليات املتحدة لربيطانيا 
اإىل اأن فرن�ص��ا قد ت�صبح �رصيكا رئي�صيا لوا�صنطن يف 
اإطار حل��ف �صمال الأطل�ص��ي، اإذا رف�صت لندن زيادة 
The I -"  نفقاته��ا على الت�صلح. واأفادت �صحيفة 
dependent"  باأن وا�صنطن عربت عن قلقها من 
انخفا���س الق��درة الع�صكرية وال�صيا�صي��ة لربيطانيا، 
يف ر�صال��ة بعثه��ا وزي��ر الدف��اع الأمريك��ي جيم�س 
ماتي���س اإىل نظ��ريه الربيط��اين غاف��ن ويليام�ص��ون. 
وج��اء يف هذه الر�صالة: "تلعب ثق��ة القوات امل�صلحة 
الربيطاني��ة دورا مركزي��ا يف احلف��اظ عل��ى املوقع 

القيادي على ال�صاحة الدولية".
 وع��رب ماتي���س ع��ن اأم��ل وا�صنط��ن ب��اأن تخ�ص���س 
احلكوم��ة الربيطاني��ة املزي��د م��ن الأم��وال لالإنفاق 
الع�صك��ري. وتخ�ص�س لندن حالي��ا %2 من ناجتها 
الداخل��ي الإجم��ايل لالإنف��اق الع�صك��ري، وذلك وفق 
املقيا���س ال��ذي يحدده حل��ف النات��و، يف حني يرى 
ماتي���س اأن��ه يتوقع املزي��د من الأموال م��ن اململكة 
املتح��دة التي ت�صمل التزاماته��ا وم�صاحلها مناطق 
خمتلف��ة يف جمي��ع اأنحاء الع��امل. واأ�ص��ار يف الوقت 
ذات��ه اإىل اأن فرن�صا تتوع��د باإنفاق 260 مليار يورو 
عل��ى الدفاع، قائال: "بقاء بريطاني��ا �رصيكا رئي�صيا 
بالن�صب��ة للولي��ات املتح��دة ي�ص��ب يف �صال��ح كال 
البلدين"، م�صددا على اأنه يتعني على بريطانيا تعزيز 

قدرتها الع�صكرية.

قال��ت املنظمة الدولية للهجرة اإن اأكرث من األف �صخ�س 
غرق��وا يف البحر املتو�صط هذا العام اأثناء اإبحارهم من 
ليبيا اإىل اأوروبا يف اإطار تزايد املحاولت خالل الأيام 
القليلة املا�صية قبل حملة يعتقد اأن الحتاد الأوروبي 

ي�صنها.
وت��ويف نحو 204 اأ�صخا�س يف الأيام القليلة املا�صية 
بع��د اأن كد�صه��م مهرب��ون يف زوارق غ��ري اآمنة. وغرق 
103 يف حطام �صفينة اجلمعة  املا�صية وفقد اآخرون 
يوم الأح��د يف انقالب زورق مطاط��ي �رصقي طرابل�س 

جنا منه 41 �صخ�صا.
وق��ال عثم��ان بلبي�صي مدي��ر بعثة املنظم��ة لليبيا يف 
بي��ان �ص��در  الح��د املا�ص��ي،  "هن��اك زي��ادة مقلقة 
يف اأع��داد الوفيات يف البح��ر قبالة ال�صاح��ل الليبي"،  
واأ�ص��اف "املهرب��ون ي�صتغل��ون ا�صتمات��ة املهاجرين 
لل�صف��ر قب��ل �صن حم��الت اأوروبي��ة جديدة عل��ى عبور 

البحر املتو�صط".
وتراج��ع تدف��ق املهاجري��ن من��ذ اأن بل��غ ذروت��ه عام 
2015 فانخف�ص��ت اأعداد من يحاول��ون قطع الرحلة 
البحري��ة اخلطرة من �صمال اأفريقيا اإىل ع�رصات الألوف 
باملقارن��ة مع مئات الألوف. وامل�ص��ار الرئي�صي الآخر 
م��ن تركيا اإىل اليونان، الذي ا�صتخدمه اأكرث من مليون 
�صخ���س يف ع��ام 2015، اأغل��ق بدرج��ة كب��رية من��ذ 

عامني.

وق��ال ليون��ارد دويل املتحدث با�ص��م املنظمة الدولية 
للهج��رة اإن زي��ادة الأعداد يف الأي��ام القليلة املا�صية 
رمب��ا ترج��ع اإىل عوام��ل منه��ا الطق���س وانته��اء �صهر 

رم�صان.

واأ�ص��اف ”واأي�ص��ا هن��اك اعتق��اد، على م��ا اأظن، على 
م�صت��وى الع��امل ب��اأن الحت��اد الأوروب��ي �صيب��داأ يف 
اإدارة العملي��ة ب�ص��كل اأف�صل لذلك فه��م رمبا يحاولون 
ال�صتف��ادة اإذا م��ا كان��وا ي�صتطيع��ون اإىل ذل��ك �صبيال. 
واملهرب��ون دائم��ا م��ا يعل��ون اأهمي��ة املك�ص��ب عل��ى 
ال�صالم��ة“. ورغ��م ارتف��اع اأع��داد الوفي��ات يف الأيام 
القليل��ة املا�صية ظل��ت اأعداد الذين فق��دوا حياتهم يف 
البحر هذا العام اأقل من ن�صف الأعداد امل�صجلة يف مثل 

هذا الوقت من العام املا�صي. لكن ال�صفر عرب ال�صحراء 
ث��م عبور البح��ر املتو�صط يظل اأخطر م�ص��ارات الهجرة 
على م�صت��وى العامل واأ�صبح اأك��رب عامل ا�صتقطاب يف 

ال�صيا�صة الأوروبية.
* ا�صتقطاب

و�صلت اأحزاب ميينية مناه�صة للمهاجرين اإىل ال�صلطة 
يف اإيطاليا ال�صهر املا�صي وتر�صخت اأقدامها يف الدول 
ال�صيوعي��ة ال�صابق��ة يف ���رصق اأوروبا وف��ازت مبقاعد 

يف الربمل��ان الأمل��اين الع��ام املا�ص��ي لأول م��رة منذ 
اأربعينيات القرن املا�صي.

وعر���س وزير الداخلية الأملاين هور�صت زيهوفر تقدمي 
ا�صتقالت��ه ب�صبب مقرتحات تتعل��ق باملهاجرين عادت 
به��ا امل�صت�ص��ارة الأملانية اأجنيال م��ريكل من بروك�صل 
مم��ا يلقي بظالل م��ن ال�صك على ق��درة حكومتها على 

النجاة من هذه الأزمة.
واعتم��دت اجله��ود املبذول��ة للحد م��ن تهري��ب الب�رص 
جزئي��ا على تطوير قدرات حر�س احل��دود الليبي ليعيد 
املهاجري��ن الذين ينت�صلهم من البح��ر. لكن ثار اجلدل 

حول ظروف معي�صتهم ومعاملتهم يف ليبيا.
و  اأعاد حر�س ال�صواحل الليبي األف مهاجر اإىل ال�صواطئ 
الليبي��ة. واأعاد، حتى الآن ه��ذا العام، نحو ع�رصة اآلف 
اإىل ال�صواطئ حيث نقلته��م ال�صلطات الليبية اإىل مراكز 
احتج��از. وق��ال بلبي�ص��ي "املهاجرون الذي��ن يعيدهم 
حر���س ال�صواح��ل يج��ب األ ينقل��وا تلقائي��ا اإىل مراك��ز 
احتج��از ونحن قلق��ون للغاية م��ن اأن ت�صتقب��ل مراكز 
الحتجاز املزيد وم��ن اأن الظروف املعي�صية �صتتدهور 

مع زيادة تدفق املهاجرين يف الفرتة الأخرية".
ونق��ل بيان املنظمة عن �صوينج قوله ”املنظمة عازمة 
عل��ى �صمان احرتام حقوق الإن�صان جلميع املهاجرين 
يف ح��ني نب��ذل جميعنا اجله��ود لوقف جت��ارة تهريب 

الب�رص التي ت�صتغل املهاجرين“.
وح��ذرت منظم��ة "جن��دة املتو�ص��ط" يف وق��ت �صاب��ق 
م��ن ارتفاع ع��دد املهاجرين الغرق��ى يف عر�س البحر 
الأبي���س املتو�ص��ط، اإث��ر حج��ز �صفين��ة "اأوب��ن اأرم��ز" 
الإن�صاني��ة يف مين��اء بوزال��و يف جزي��رة �صقلية. كما 
اأوقف��ت كل ال�صف��ن الإن�صاني��ة الأخ��رى عملياته��ا يف 
عر�س البحر. ومل تتبق اإل �صفينة "اأكواريو�س" التابعة 

ل�"جندة املتو�صط".

"جن��دة  التابع��ة ملنظم��ة  اأكواريو���س  تن�ص��ط �صفين��ة 
املتو�صط" مبفردها يف عر�س البحر لإنقاذ املهاجرين 
املنطلق��ني خا�ص��ة م��ن ال�صواح��ل الليبية. وه��ذا، بعد 
اأن تعر�ص��ت �صفين��ة "اأوب��ن اأرم��ز" التابع��ة ملنظم��ة 
"برواأكتيف��ا" الإ�صباني��ة للحجز يف مين��اء بوزالو يف 

جزيرة �صقلية من قبل خفر ال�صواحل الإيطايل.
وعملت "اأوبن اأرمز" الإ�صبانية، ت�صري "جندة املتو�صط"، 
جنب��ا اإىل جن��ب م��ع �صفين��ة اأكواريو�س "طيل��ة ف�صل 
ال�صت��اء" قب��ل اأن تتعر���س للحجز. ووجه��ت لها تهمة 
"امل�صارك��ة يف تهريب املهاجري��ن، وت�صجيع الهجرة 

اإىل اأوروبا".
 وق��ال ريك��اردو جاتي، وه��و اأحد م�ص��وؤويل املنظمة، 
اإن "ه��ذا الإف��راط يف اتهامنا اأمر يده�صن��ا، لأن الذين 
يخ�صعون للتحقيق كانوا يعملون ب�صفتهم الإن�صانية، 
الذي��ن  املهاجري��ن  اأرواح  اإنق��اذ  الوحي��د  وهدفه��م 
كان��وا على و�ص��ك الغرق". وتعر�صت ال�صف��ن الإن�صانية 
لتهامات العام املا�ص��ي اأي�صا من قبل املدعي العام 

يف كاتانيا بجزيرة �صقلية الإيطالية.
وكان��ت 12 �صفين��ة اإن�صانية تن�ص��ط يف البحر الأبي�س 
املتو�صط لإنقاذ املهاجري��ن، ومل يتبق منها اإل �صفينة 
اأكواريو���س. واأ�صبح��ت حترك��ات ه��ذه ال�صف��ن حت��ت 
مراقب��ة ال�صلط��ات الإيطالية، خا�صة بع��د اإ�صدار وزير 
الداخلي��ة الإيطايل ملا عرف ب�"مدون��ة ال�صلوك"، التي 
تفر���س قيودا على حتركات ال�صف��ن الإن�صانية العاملة 
يف جم��ال اإنق��اذ املهاجري��ن، اإل اأن غالبية املنظمات 
رف�ص��ت التوقيع عليه. وعربت "جن��دة املتو�صط"، التي 
تعمل اليد يف اليد مع "اأطباء بال حدود" من اأجل اإنقاذ 
املهاجرين على منت �صفينة اأكواريو�س، عن قلقها اإزاء 
هك��ذا و�صع. وقالت يف بي��ان ، اإن هذا الو�صع "�صريفع 

عدد الغرقى يف عر�س بحر".

قال��ت اإندوني�صيا، الثنني، اإنها اأوقفت عملية بداأت 
قب��ل اأ�صبوعني للبحث عما يقرب م��ن مئتي راكب 
كان��وا عل��ى منت عب��ارة ويعتق��د اأنه��م غرقوا يف 
واح��دة من اأعم��ق البحريات الربكاني��ة يف العامل. 
وانقلبت العبارة اخل�صبية املكتظة بالركاب خالل 
عا�صف��ة يف 18 حزي��ران يف بح��رية توب��ا الت��ي 
ي�ص��ل عمقها اإىل نحو 450 م��رتا، وكانت العبارة 
تق��ل ركاب��ا عائدي��ن اإىل دياره��م بع��د عطلة عيد 
الفط��ر. وجن��ا 18 راكب��ا وتاأكد مقت��ل ثالثة فيما 
ل يزال قراب��ة 200 يف عداد املفقودين. وواجهت 
عملي��ة البح��ث ع��ن العب��ارة وانت�ص��ال ال�صحاي��ا 

العدي��د من ال�صعوب��ات التقني��ة واللوجي�صتية من 
بينه��ا التي��ارات املائية اخلط��رة وب��رودة املياه 
وعمقه��ا ال��ذي يف��وق م��ا ميك��ن اأن ي�ص��ل اإلي��ه 
الغوا�ص��ون يف بح��رية مل يت��م م��ن قب��ل م�صحه��ا 
بالكامل. واأكد حممد يو�صف لطيف املتحدث با�صم 
عملي��ات الإنقاذ انتهاء عملي��ة البحث واأ�صاف اأن 
بيان��ا ر�صمي��ا �صي�ص��در الثالث��اء.  وقال”اأجرين��ا 
بالفع��ل مناق�صات وجها لوجه م��ع اأ�رص ال�صحايا 
املي��دان  واجهتن��ا يف  الت��ي  ال�صعوب��ات  ب�ص��اأن 
واأ�صب��اب ع��دم ا�صتمرارن��ا ورغبتن��ا يف وقفه��ا... 
اإنه��م يتفهمون ملاذا نتوق��ف“. واأ�صاف اأن عمال 
الإنق��اذ قال��وا قبل ذل��ك اإنه��م يبحث��ون ا�صتعارة 
معدات من �صنغافورة لنت�صال ال�صحايا والعبارة 

لك��ن تلك اخلط��ة األغيت لأن الأم��ر �صي�صتغرق اأكرث 
من ثالث��ة اأ�صابيع اإ�صافة اإىل ”ارتف��اع التكلفة“. 
وقال حمم��د اإليا�س، وهو مدير وكال��ة اإندوني�صية 
للبح��ث، فق��د عرث عل��ى احلطام ي��وم ال�صب��ت لكن 
املركبة التي يتم التحكم فيها عن بعد وا�صتخدمت 
يف البحث علقت يف حبال مت�صلة بالعبارة. وقال 
”تاأكدن��ا بن�صبة مئة يف املئة“ اأن العبارة هناك 
م�صيف��ا اأن املركبة انت�صل��ت يف وقت لحق لكنها 
بحاج��ة لالإ�ص��الح لأن اأ�صالكها ت���رصرت.  وذكر 
كريج ت�صي�ص��ر، وهو عامل جيولوج��ي من جامعة 
اإي�ص��رتن ايلينوي واأجرى درا�ص��ة على بحرية توبا 
يف 2012، اأن العب��ارة غرقت يف " اأعمق جزء من 

البحري".

إندونيسيا  توقف عملية البحث عن مفقودين في حادث غرق عبارة

المتاجر االسترالية تحاول نزع فتيل الغضب بعد حظر األكياس البالستيكية

المنظمة الدولية: غرق الف مهاجر في البحر المتوسط خالل العام الجاري

الواليات المتحدة تدعو بريطانيا 
لزيادة إنفاقها العسكري

سويسرا – وكاالت

اندونيسيا – وكاالت

ت�صعى �صال�صل املتاجر الكربى يف ا�صرتاليا جاهدة لحتواء 
م�صاع��ر الغ�صب الت��ي انتابت بع�س زبائنه��ا مع �رصيان 
حظر الأكيا�س البال�صتيكية التي ت�صتخدم ملرة واحدة. فقد 
ذك��رت �صحيفة )و�صت ا�صرتالي��ان( اأن اأحد الزبائن حاول 
خن��ق موظف يف متجر كبري يف حني زادت متاجر البقالة 
م��ن عدد العاملني املوجودين مل�صاعدة الزبائن على تقبل 
التغي��ري. وحظ��ر املنتج��ات البال�صتيكي��ة ذات ال�صتخدام 
الواح��د جزء م��ن �صيا�صة الدولة للحد م��ن املخلفات. وبداأ 
�رصيان احلظر ، الحد، ويق�صي بفر�س غرامة على متاجر 
التجزئة الكربى يف جميع الولي��ات ال�صرتالية با�صتثناء 
البال�صتيكي��ة.  الأكيا���س  ه��ذه  ا�صتخدم��ت  اإذا  وليت��ني 
وتخل�ص��ت �صل�صل��ة متاجر كولز الوطني��ة اململوكة ل�رصكة 
يف  املوج��ودة  البال�صتيكي��ة  الأكيا���س  م��ن  و�صفارم��رز 
متاجره��ا بعد فرتة وجيزة من تطبي��ق مناف�صها وولورث 
احلظر ب��دءا من 20 حزيران. لكن �صك��اوى الزبائن دفعت 
وول��ورث اإىل اإتاح��ة اأكيا���س بال�صتيكي��ة ت�صتخ��دم لأكرث 
من م��رة مقاب��ل 15 �صنتا ا�صرتالي��ا )11 �صنت��ا امريكيا( 
وتوفره��ا �صل�صلة املتاج��ر جمانا حتى الثام��ن من متوز. 
وقال��ت كل��ري بي��رتز مدي��رة وول��ورث يف بي��ان اأر�صلت��ه 
بالربيد اللكرتوين ”اإنهم فقط يريدون قليال من امل�صاعدة 
الإ�صافي��ة لتقبل التغيري“. واأطلق��ت نقابة متثل العاملني 
باملتاجر حملة توعية ب�صاأن هذا الأمر. وقال جريارد دوير 
الأم��ني الع��ام للنقابة يف بي��ان على موقعه��ا اللكرتوين 
”نتفه��م اأن بع�س الزبائن ق��د ي�صعرون بالإحباط ب�صبب 
ه��ذا التغي��ري لكن لي�س هناك اأي ع��ذر لأي �صلوك عنيف اأو 

اعتداء على باعة التجزئة“.
واأع��دت النقاب��ة ا�صتطالع��ا يف وقت �صابق ه��ذا الأ�صبوع. 
وم��ن بني 132 ع�صوا �صارك يف ال�صتطالع قال 57 اإنهم 
تعر�صوا لعتداء ب�صبب غ�ص��ب الزبائن من حظر الأكيا�س 

البال�صتيكية ذات ال�صتخدام الواحد.
وتظه��ر بيانات برنامج الأمم املتح��دة للبيئة اأن اأكرث من 
ثماني��ة ماليني طن م��ن البال�صتيك ينته��ي بها احلال يف 

حميطات العامل كل عام.
وتري��د الأمم املتح��دة وق��ف ا�صتخ��دام البال�صتي��ك ال��ذي 
ي�صتخ��دم مرة واح��دة بحلول عام 2022 وتق��ول اإن اأكرث 
م��ن 60 دولة اتخذت اإج��راءات حت��ى الآن ملنع ا�صتهالك 

البال�صتيك اأو احلد منه.

سدني – وكاالت

محللون : اعالن االردن وقف استقبال الالجئين السوريين له اسبابه

ق��ال ال�صحف��ي واملحل��ل ال�صيا�ص��ي الأردين عل��ي غي��ث، اإن 
ت�رصيح��ات رئي���س ال��وزراء اجلديد عم��ر الرزاز ب�ص��اأن عدم 
ال�صماح بدخول مزي��د من الالجئني، ودعمهم فوق اأرا�صيهم، 

حتقق التوازن الكبري بني م�صالح الأردنيني وال�صوريني.
واأ�ص��اف غي��ث،  اأن رئي���س ال��وزراء يراع��ي امل�صاح��ة ب��ني 
الأزم��ة املالية اخلانق��ة التي يواجهه��ا الأردن، وبني الأزمة 
الن�صاني��ة الكب��رية عل��ى ح��دوده، لذل��ك فهو يغل��ق احلدود، 

ولكن��ه ل يغل��ق ب��اب الدعم وامل�صاع��دة لالأ�صق��اء ال�صوريني. 
واأك��د املحل��ل ال�صيا�ص��ي عل��ى اأن الأزم��ة القت�صادي��ة التي 
تواجهه��ا اململكة الأردني��ة، ت�صببت يف كث��ري من امل�صكالت 
الداخلي��ة، ويف حال��ة ا�صت�صافة الأردن ملزي��د من الالجئني 
ال�صوريني، فاإن فاتورة هذه ال�صت�صافة ت�صاعف من الأزمة، 
بينم��ا م�صاعدة ال�صوريني عل��ى اأرا�صيهم تخفف هذه الأزمة، 
وت�صاعد الطرفني. ولفت غيث اإىل اأن هناك اأزمة اأخرى تتعلق 
باإغ��الق احل��دود يف وج��ه الالجئ��ني ال�صوريني، وه��ي اأزمة 
الأم��ن، لأن��ه ل توج��د و�صيلة ناجع��ة تخ��دم الأردن يف عدم 

اإدخال الإرهابيني من احلدود ال�صورية الأردنية، باعتبارهم 
لجئني، يف ظل حماولة اأعداد كبرية من الإرهابيني النتقال 
لأماكن جديدة هربا من �رصبات اجلي�س ال�صوري. من جانبه، 
قال م�صوؤول الت�صال يف احتاد القوى ال�صورية الدكتور اأحمد 
ال�صعيد، اإن الأردن بل��د �صقيق وجار عزيز ويتحمل مع الدولة 
ال�صوري��ة الكثري، يف �صبيل ا�صتعادة الأم��ن وال�صتقرار، �صواء 
يف الداخل ال�صوري اأو على احلدود الأردنية ال�صورية. واأو�صح 
ال�صيا�ص��ي ال�صوري، يف ت�رصيحات خا�ص��ة ل�"�صبوتنيك"، اأن 
من حق الأردن تقنني عمليات دخول ال�صوريني اإىل اأرا�صيها، 

ع��رب مراقبة احل��دود، لأن هن��اك اعتبارات اأمني��ة يف املقام 
الأول، كم��ا اأن اجلمي��ع يدرك��ون حج��م الأزم��ة القت�صادية 
التي متر بها اململكة الأردنية خالل الأ�صهر املا�صية. وتابع: 
ان "هن��اك اأع��داد كبرية من اأبن��اء ال�صعب ال�ص��وري يعي�صون 
يف الأردن بالفع��ل، حي��ث اأن عدده��م يتج��اوز ال���700 األف 
�ص��وري، وبالت��ايل من حق البلد امل�صي��ف اأن يتمهل ويراجع 
اإمكانيات��ه وقدرته عل��ى ا�صتقبال ال�صوري��ني، لذلك اأوؤيد قول 
رئي���س ال��وزراء الأردين عمر الرزاز باأن��ه ل توجد دولة تفتح 

حدودها ملئات الآلف".

االردن – وكاالت

اعتاد العراقيون على االستيقاظ 

لتناول وجبة السحور على وقع 

صوت "المسحرجي" الذي يجوب 

األحياء واألزقة إليقاظ النائمين 

بالقرع على طبله وترديد عبارات 

مشهورة. إال أن هذا الطقس 

الرمضاني تغّير كثيرا، وبدأ يفقد 

خصوصيته ونكهته ألسباب 

كثيرة.


