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الثالثاء ٤ اكتوبر ٢٠٢٢ عربية وعاملية

أنباء سورية

تراس تتخلى عن خطة الضرائب 
لتفادي مترد «احملافظني»

أستراليا تستعد إلنقاذ مواطنيها احملتجزين 
مبخيمات يديرها األكراد شمال شرق سورية

اليمن يحّمل احلوثيني مسؤولية انتهاء 
الهدنة: سياسة االسترضاء ال تعزز السالم

لندن - وكاالت: تخلت رئيسة الوزراء 
البريطانية ليــز تراس عن خطة خفض 
الضرائب للبريطانيني األعلى دخال، بعد 
١٠ أيام فقط من اإلعالن عنها، في تراجع 
استهدف منع مترد متصاعد داخل حزب 

احملافظني الذي تتزعمه.
وفي اليوم الثاني من املؤمتر السنوي 
حلزب احملافظني احلاكم، كتب وزير املال 
كواســي كوارتينغ في تغريدة امس إنه 
«لــن ميضي قدما» فــي إلغاء أعلى معدل 
لضريبة الدخل البالغة ٤٥٪، مضيفا أنها 

باتت مصدرا «لتشتيت االنتباه».
وميثل القرار أول تراجع عن سياسة 
بالغة األهمية في عهد رئيسة الوزراء ليز 
تراس التي تولت مهامها قبل أقل من شهر.

وجاء في تغريدة وزير املالية البريطاني 
«واضح أن إلغــاء الضريبة البالغة ٤٥٪ 
بات سببا لتشــتيت االنتباه عن مهمتنا 
األولى املتمثلة بالتصدي للتحديات التي 
تواجه بلدنا. ونتيجة لذلك أعلن بأننا لن 

منضي قدما بإلغــاء الضريبة». وأضاف 
«فهمنا وسمعنا». وجاء القرار بعدما عبر 
الوزيران السابقان غرانت شابس ومايكل 
غوف عن القلق إزاء اقتطاعات ضريبية 
غير ممولة، كشــف عنهــا كوارتينغ في 
ميزانيته املصغرة املثيرة للجدل في ٢٣

سبتمبر الفائت.
وكانت تراس وكوارتنغ أعلنا «خطة 
منو» جديدة من شأنها خفض الضرائب 
وتعديل القوانني ذات الصلة عبر اقتراض 
حكومي كبير إلخراج االقتصاد من تعثره 
على مدى سنوات. لكن اخلطة أثارت أزمة 
تتعلق بثقة املستثمرين في احلكومة، مما 
أدى إلى تقويض قيمة اجلنيه اإلسترليني 
وأسعار السندات احلكومية وهز األسواق 

العاملية.
ومــن املرجــح أن يؤدي العــدول عن 
اخلطة إلى وضع تراس وكوارتنغ حتت 
ضغــط هائل بعد أقل من أربعة أســابيع 

على توليهما منصبيهما.

سيدني - أ.ف.پ - رويترز: أكدت احلكومة 
االســترالية أن «أولويتهــا القصــوى» هي 
حمايــة مواطنيها، وذلك فــي أعقاب تقارير 
عن عزمها إعادة عشــرات النساء واألطفال 
مــن املخيمات التي تديرها ميليشــيا قوات 
ســوريا الدميوقراطية «قسد» وتعتقل فيها 
اآلالف من بينهم أفراد مفترضون من عائالت 
عناصر في داعش في شمال شرق سورية.

وذكرت وسائل إعالم أسترالية، في أعقاب 
تقرير فــي صحيفة غارديــان، أن احلكومة 
قررت إعادة قرابة ٢٠ امرأة اســترالية و٤٠

طفال من هــذه املخيمات، بعد مهمة ســرية 
قامت بها وكالة املخابرات األمنية في البالد.

ولم يؤكد متحدث باسم وزيرة الداخلية 
كليــر أونيل التقارير عن إعــادة املواطنني، 
مكتفيا بالقول إن احلكومة ستحمي مواطنيها، 
وإن «األولوية العليا للحكومة األســترالية 
هي حماية األســتراليني واملصالح الوطنية 

ألستراليا بناء على مشورة األمن القومي».
وتقيــم النســاء واألطفال االســتراليون 
املعنيــون في مخيمي الهــول وروج اللذين 
تديرهما اإلدارة الذاتية الكردية وهي الواجهة 

السياسية لقسد. 
ورغم النداءات املتكررة وحتذير منظمات 
دوليــة من أوضــاع «كارثية» خصوصا في 
مخيم الهول، ترفض غالبية الدول خصوصا 
األوروبية، استعادة مواطنيها من ذوي عناصر 
داعــش. واكتفت دول أوروبيــة عدة، بينها 
فرنسا، باســتعادة عدد محدود من األطفال 

اليتامى من أبناء متطرفني.
ومن شأن إعادتهم أن تشكل رجوعا عن 
سياسات احلكومة السابقة التي كانت تتمنع 

بحجة املخاطر األمنية.
وفــازت حكومة رئيس الــوزراء أنتوني 
ألبانيزي عن يسار الوســط، في انتخابات 

مايو املاضي.

عواصــم ـ وكاالت: حّمل رشــاد العليمي 
رئيــس مجلــس القيادة اليمنــي، احلوثيني 
مســؤولية عدم متديد الهدنة وتداعيات ذلك 

اخلطيرة على أمن واستقرار اليمن.
وقال وزير اخلارجية اليمني أحمد عوض 
بن مبارك إن إعادة تصنيف احلوثيني كجماعة 
إرهابيــة أصبحت مطلبا ملحــا، فيما اعتبر 
مصدر حكومي ميني أن مغالطات ميليشــيا 
احلوثي وممارساتها دليل على إفشالها الهدنة، 
مشــيرا إلى نهب ميليشــيات احلوثي مبالغ 
جتــاوزت أكثر من ٦٠ مليار ريال منذ اتفاق 
احلديدة عام ٢٠١٩، بحسب ما نقل عنه موقع 

«العربية». 
ودعــا رئيــس احلكومة اليمنيــة، معني 
عبدامللــك، املجتمع الدولــي إلى موقف قوي 
وواضــح في إدانة عرقلة ميليشــيا احلوثي 
ملساعي السالم في البالد، غداة إعالن امليليشيا 
املدعومة من إيران رفض مقترح أممي لتوسيع 
ومتديد الهدنة اإلنسانية التي انقضت مساء 
أمس األول. وقال رئيس احلكومة في سلسلة 

تغريــدات على صفحته مبوقــع تويتر «إن 
سياسة االســترضاء ال تعزز فرص السالم، 
وال تدفع احلوثيني إال إلى مزيد من التعنت».

وأضاف «لقد سمعنا صوت املجتمع الدولي 
الواضح في دعوته للســالم، وجتاوبنا بكل 
إخالص وصدق مع تلك الدعوة، وننتظر أن 
نسمع نفس القوة والوضوح في إدانة عرقلة 

احلوثيني ورفضهم للسالم».
من جهتة، قال مبعوث األمم املتحدة اخلاص 
هانس غروندبيرغ إنه سيواصل الضغط من 

أجل اتفاق موسع.
واقتراح غروندبيرغ هو متديد الهدنة ملدة 
ستة أشهر، وآلية لدفع أجور موظفي اخلدمة 
املدنية، وزيادة حركة البضائع واألشخاص 
في الدولة حيث يعتمد ٨٠٪ من السكان البالغ 
عددهم ٣٠ مليون نسمة تقريبا على املساعدات.

وقال املبعوث األممي في بيان «سأواصل 
جهودي احلثيثة للعمل مع األطراف للتوصل 
بسرعة إلى اتفاق بشأن سبيل املضي قدما»، 

وحث األطراف على احلفاظ على الهدوء.

نتائج متقاربة تدخل البرازيل في حملة محمومة 
تنعش آمال بولسونارو بهزمية داسيلفا

ريــو دي جانيــرو - أ.ف.پ: بعــد تقدم 
الرئيس البرازيلي األسبق لوال داسيلفا بشكل 
طفيف فــي الــدورة األولى مــن االنتخابات 
الرئاســية علــى الرئيــس املنتهيــة واليته 
جايير بولسونارو الذي حقق نتيجة أفضل 
من املتوقــع، دخلت البرازيل مرحلة جديدة 
في احلملة الرئاســية تستمر أربعة أسابيع 
ويتوقــع أن تكون محمومــة وزاخرة بعدم 

اليقني بالنسبة للبالد.
وفاز لويس إيناسيو لوال دا سيلفا أبرز 
شخصيات اليسار البرازيلي بنسبة ٤٨٪ من 
األصوات متقدما على الرئيس احلالي اليميني 
املتطرف الذي نال ٤٣٪ أي بفارق نحو ستة 
ماليني صوت وفق النتائج الرســمية شــبه 

النهائية. ويتبني أن استطالعات الرأي أخطأت 
كثيــرا إذ كانت تتوقع تقدم لوال بـ ١٤ نقطة 
(٥٠٪ فــي مقابل ٣٦٪) ولم تســتبعد إمكان 

فوزه من الدورة األولى حتى.
وقال مخضرم السياسة البرازيلية داسيلفا 
«أؤكد لكم أننا سنفوز بهذه االنتخابات. هذا 
مجرد متديد». ووعد لوال «مبزيد من اللقاءات 
االنتخابيــة والزيارات» ملالقــاة البرازيليني 
للفــوز بوالية ثالثة فــي ٣٠ أكتوبر اجلاري 

«ألن علينا إقناع املجتمع البرازيلي».
وقال «لو فزت من الدورة األولى ألخذت 
عطلــة من ثالثــة أيام وذهبت في شــهر 
عسل». وكان لوال اقترن بزوجته الثالثة 

في مايو املاضي.

(أ.ف.پ) رجل ينظر إلى عناوين األخبار حول نتائج انتخابات الرئاسة البرازيلية 

إغالق جامعة عريقة في إيران وسط تواصل االحتجاجات 
وخامنئي يدعم الشرطة ويتهم أميركا وإسرائيل

عواصــم ـ وكاالت: اعتبر 
املرشد األعلى للثورة في إيران 
علي خامنئي أن االحتجاجات 
التي تشهدها بالده منذ أسابيع 
كان «مخططــا لها مســبقا»، 
املتحــدة  الواليــات  متهمــا 

وإسرائيل بالوقوف خلفها.
وتتواصل االحتجاجات في 
مدن إيرانية منذ وفاة الشابة 
مهســا أميني في ١٦ سبتمبر 
املاضــي بعــد ثالثــة أيام من 
توقيفها في طهــران من قبل 
شرطة األخالق على خلفية عدم 
التزامها باملالبس احملتشمة.

وتخلل بعض االحتجاجات 
مواجهات مع قوات األمن حملت 
الســلطات املسؤولية عنها لـ 
«مثيري شغب»، وقضى خاللها 
العشرات بينهم عناصر حفظ 

النظام.
وفــي أول تعليق له على 
قضيــة أميني، قــال خامنئي 
خالل حضوره مراسم تخرج 
ضباط األكادمييات العسكرية 
امــس «أقــول  فــي طهــران 
بوضوح إن أعمال الشغب هذه 
واالضطرابــات مت التخطيط 
لها من قبل الواليات املتحدة 
والنظام الصهيوني الغاصب 
واملزيف، ومأجوريهم وبعض 
اإليرانيني اخلائنني في اخلارج 

ساعدوهم».

واعرق اجلامعات في إيران.
وذكــر موقــع «أفتــاب» 
اإلخبــاري أن الدراســة باتت 
تتم عن بعد فقط اعتبارا من 
امس. وقال طالب جامعيون 
إن هذه اخلطة ستكون بالكاد 
مجدية بســبب حجب خدمة 
اإلنترنــت الذي فــرض على 

خلفية االحتجاجات.
جاء ذلك، فيما قال شهود 
عيان في طهران إن عنف قوات 

األمن واحملتجني في تزايد.
إعــالم  ووفقــا لوســائل 

وإسبانيا وإيطاليا وجمهورية 
التشــيك قدمــت ١٦ اقتراحــا 
بفــرض عقوبــات جديدة من 
االحتــاد األوروبي على إيران 
بســبب حملتها العنيفة على 
االحتجاجات املتعلقة بحقوق 

املرأة.
وستســتهدف اإلجراءات 
املقترحة أشخاصا ومؤسسات 
مســؤولة أساســا عــن قمع 
االحتجاجات التي اندلعت في 
أنحاء إيران بعد موت شــابة 
عقب احتجازها لدى الشرطة.
علــى صعيد آخــر، حثت 
اخلارجية اإليرانية، الواليات 
املتحــدة علــى التخلص مما 
وصفه بـ «إدمان العقوبات»، 
وإظهار «سلوك بناء» إذا كانت 
تســعى للتوصل إلــى اتفاق 
بشأن إحياء االتفاق النووي 

لعام ٢٠١٥.
باســم  املتحــدث  وقــال 
الوزارة، ناصر كنعاني خالل 
مؤمتر صحافي أمس إن فرض 
واشنطن عقوبات جديدة ضد 
طهران يشير إلى أن احلكومة 
األميركية تعاني من التضارب 
والتناقض، فضال عن فشلها 
في امتالك اإلرادة السياســية 
ملواصلة املفاوضات النووية، 
حســبما أفادت وكالة األنباء 

اإليرانية الرسمية (إيرنا).

محليــة، وجهت قــوات األمن 
العنــف ضد الطالب في وقت 
متأخر من يــوم أمس األول، 
وقام ضباط شرطة وعناصر 
احلــرم  بإغــالق  ميليشــيا 

اجلامعي.
وأفــاد موقــع «امتــداد» 
اإلخباري اإليراني بأن العديد 
من أســاتذة جامعــة النخبة 

تعرضوا للضرب.
إلــى ذلك، قــال مصدر في 
وزارة اخلارجيــة األملانية إن 
أملانيــا وفرنســا والدمنــارك 

طهران حتث واشنطن على التخلص من «إدمان العقوبات» إلحياء االتفاق النووي

املرشد األعلى في إيران علي خامنئي خالل حضوره حفل تخريج في االكادميية العسكرية بطهران أمس   (رويترز)

وشــدد خامنئــي على أن 
الشــرطة «ملزمــة مواجهــة 
أمــن  وضمــان  املجرمــني 
املجتمــع»، مضيفا «إضعاف 
الشرطة يعني تقوية املجرمني. 
مــن يهاجــم الشــرطة يترك 
الشعب بال دفاع» ضد املجرمني 

واللصوص.
في غضــون ذلــك، علقت 
جامعــة «شــريف» اإليرانية 
الدراســة حتى إشــعار آخر، 
في ظل استمرار االضطرابات 
العنيفة وهي واحدة من اهم 

فوضى وإقاالت جراء استدعاء آالف الروس غير املؤهلني
وموسكو تعترف بخسائر جديدة في «خيرسون»

الذخائر «غير املنفجرة» تهدد املدنيني
وربع ضحايا القنابل العنقودية بالعالم في سورية

وكاالت: انضمــت منظمــة الدفاع 
املدني السوري املعروفة بسام «اخلوذ 
البيضــاء» إلى احلملة الدولية حلظر 
األلغــام األرضيــة «حتالــف الذخائر 
العنقودية»، وذلك في إطار اجلهود التي 
يبذلها من خالل عمله في إزالة مخلفات 
احلرب في سورية ولتسليط الضوء 
على اإلرث الثقيل الطويل األمد الذي 
تركته مخلفات احلرب على السوريني 
وضرورة مكافحة هذه املخلفات وحماية 

املدنيني من أثرها القاتل.
وفي تقرير ملوقع تلفزيون سوريا، 
قال رائــد الصالح مدير الدفاع املدني 
الســوري إن انضمــام املنظمة يهدف 
بالدرجة األولى إلى تســليط الضوء 
على الكارثة الطويلــة األمد املتعلقة 

بالذخائــر غير املنفجرة التي خلفتها 
احلرب.

وأضاف «الصالح» أن احلملة تصدر 
تقاريــر ســنوية حيادية ومســتقلة 
تستعرض فيها اخلطوات التي قامت 
بهــا الــدول املصادقــة علــى اتفاقية 
حظــر األلغام واتفاقية حظر الذخائر 
العنقوديــة، وكذلك عن الــدول التي 
ما زالت تســتخدم األلغــام والذخائر 
العنقودية، إضافة إلى إحصاءات بعدد 
الضحايــا وتوزعهم فــي دول العالم. 
ووثقــت فرق الدفــاع املدني مقتل ٢٣
شــخصا بينهم ١٠ أطفال وإصابة ٢٥
آخرين بينهم ١٦ طفال، وامرأة في ٢٤

انفجــارا ملخلفات احلرب في شــمال 
غربي سورية، منذ بداية العام احلالي 

حتى الســبت املاضــي. وأتلفت فرق 
الدفاع املدني في سورية أكثر من ٢٤

ألف قذيفة غير منفجرة من مخلفات 
القصف، ال يــزال هناك آالف من تلك 
الذخائــر واأللغام فــي احلقول وبني 
املنــازل تهدد حيــاة املدنيني وخاصة 
األطفــال، وحتتاج إلــى جهود كبيرة 

وجبارة بحسب الصالح.
والشــهر املاضي أصدر «التحالف 
الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية» 
تقريره السنوي الـ١٣ لرصد استخدام 
األسلحة العنقودية في العالم، مشيرا 
إلى أن سورية هي من األسوأ في العالم 
من حيــث حصيلة ضحايــا الذخائر 
العنقودية، وربع الضحايا حول العالم 

سجل فيها.

وأشــار مدير الدفاع املدني إلى أن 
ماليني املدنيني يعيشــون في سورية 
مبناطق موبوءة باأللغام والذخائر غير 
املنفجرة نتيجة سنوات من القصف 
والغارات وتشــكل تهديدا كبيرا على 
حياة الســكان، وموتا موقوتا طويل 
األمد، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار 

املدنيني والتعليم والزراعة.
وحول آلية العمــل املثلى لتجنب 
ســقوط الضحايا، قــال الصالح حل 
املشــكلة من جذورهــا يتطلب وقف 
استخدام الذخائر العنقودية التي قد 
تصل نســبة غير املنفجــرة منها إلى 
نحــو ٤٠٪ بحســب األمم املتحدة، ما 
يؤدي إلى نتائج مدمرة ألي شــخص 

يصادفها الحقا.

عواصــم ـ وكاالت: أُعيــد 
ألوف الروس إلى بيوتهم بعد 
العسكرية،  حشدهم للخدمة 
ومتت إقالة املفوض العسكري 
فــي منطقــة خاباروفســك 
الروســية في أحدث نكســة 
للتعبئة اإللزامية الفوضوية 
التي أمر بها الرئيس ڤالدميير 
بوتــني الســتدعاء ٣٠٠ ألــف 

جندي للقتال في اوكرانيا.
وأدت أول تعبئة لروسيا 
منذ احلــرب العاملية الثانية، 
بعــد الهزائــم الكبيــرة، إلى 
استياء واسع النطاق وأجبرت 
آالف الرجــال على الفرار إلى 

اخلارج.
وقال ميخائيل ديغتياريوف 
في مقطع ڤيديو على «تلغرام»: 
«أوقف املفوض العسكري في 
كراي في خاباروفسك يوري 
اليكو عن عمله. لن يكون لذلك 
أي تأثيــر على الهــدف الذي 

حدده لنا الرئيس».
ولم يذكر الســبب احملدد 
إليقافــه، لكن حاكــم منطقة 
خاباروفسك في أقصى شرق 
روسيا أشــار إلى أنه مرتبط 

بأخطاء عدة.
وأضــاف «خــالل عشــرة 
أيــام، تلقــى آالف املواطنــني 
اســتدعاءات وتوجهــوا إلــى 
العســكرية. أرســلنا  املراكز 
نحو نصفهم إلى املنزل ألنهم 
ال يستوفون شروط االلتحاق 

باجليش».
ووصفــت عملية التعبئة 
بأنها جتنيد من لديهم خبرة 
عسكرية، لكنها غالبا ما بدت 
غافلــة عن ســجالت اخلدمة 
والصحة وحالة الطالب وحتى 
العمر. وفي ســاحة املعركة، 

أمــس األول، وقال إن جناح 
جنود بالده ال يقتصر على 
استعادة بلدة ليمان في شرق 
البــالد. وأضــاف «أصبحت 
قصة حترير ليمان في منطقة 
دونيتسك اآلن األكثر شعبية 
فــي وســائل اإلعــالم، لكن 
جناحات جنودنا ال تقتصر 

على ليمان».
وهــذا مــا أكــده ڤالدميير 
سالدو، رئيس منطقة خيرسون 
املعني من موسكو، مشيرا إلى 
أن القــوات األوكرانية حققت 
بعــض النجاحات في منطقة 

«بفضل العملية الناجحة في 
ليمان، نتجه نحو املسار الثاني 
بني الشمال واجلنوب.. وهذا 
يعني تعطل خط إمداد آخر».
وأعلن اجليش األوكراني 
أمــس أن القــوات الروســية 
استخدمت صواريخ وضربات 
جويــة وقصفــا مدفعيــا في 
هجمات على ٣٥ منطقة خالل 

٢٤ ساعة.
وأمام هذه اخلسائر تزداد 
املخاوف من جلوء بوتني إلى 
السالح النووي الذي لوح به 
مرارا، حيث قال املتحدث باسم 
الكرملني دمييتري بيسكوف 
إن استخدام السالح النووي 
ســيكون فقــط وفقــا لبنود 

العقيدة النووية.
وذكــر ردا على ســؤال 
صحافي حول دعوات البعض 
الستخدام األسلحة النووية 
مثــل الرئيس الشيشــاني 
«أن  قديــروف  رمضــان 
جميع األسباب التي تؤدي 
الستخدام مثل هذه األسلحة 
منصوص عليها وفق بنود 
العقيدة النووية، وال ميكن 
أن تكــون هنــاك اعتبارات 
أخرى الســتخدامها». وفي 
غضون ذلك، صادق النواب 
الــروس أعضــاء مجلــس 
أمــس، جميعهــم  الدومــا 
منطقتــي  ضــم  لصالــح 
ولوغانســك  دونيتســك 
(شرق) ومنطقتي خيرسون 
وزابوريجيا (جنوب) التي 
حتتل القوات الروسية اجزاء 
منهــا، ووقع بوتني قرارات 
ضمها يوم اجلمعة املاضي. 
ولم يتم تسجيل أي اعتراض 

أو امتناع عن التصويت.

خيرســون وســيطرت على 
بعض التجمعات السكنية.

وأضاف في بث للتلفزيون 
الرسمي «دعونا نصف الوضع 

بأنه متوتر».
وتابع «حيث يوجد خزان 
كاخوفكا، يوجد جتمع سكني 
يســمى دودتشاني.. في هذه 
املنطقة يوجد اختراق وهناك 
جتمعات ســكنية اســتولت 

عليها القوات األوكرانية».
وقــال اخلبير العســكري 
في مركز الدفاع اإلستراتيجي 
األوكرانــي فيكتور كيفليوك 

عانــى اجليش الروســي من 
انتكاسات قاســية مع إعالن 
القوات األوكرانية سيطرتها 
الكاملة على ليمان، مركز اإلمداد 
لشــرق روســيا، اضافة الى 
حترير بلدتي أرخانهيلسكي 
وميروليوبيفــكا الصغيرتني 
فــي منطقة خيرســون، وفقا 
ملا اعلنــه الرئيس األوكراني 
فولودميير زيلينسكي في اكبر 
انتصار لقواته منذ بدء الهجوم 
املضاد اخلاطف قبل أسابيع.

وأشار زيلينسكي إلى اسم 
البلدتــني في خطابه مســاء 

«الوكالة الدولية للطاقة» تدعو أوروبا لشد احلزام 
واالستعداد لنقص غير مسبوق في الغاز

باريس - أ.ف.پ: قالت الوكالة الدولية 
للطاقة في تقريرها الفصلي أمس إن تدابير 
ترشــيد استهالك الغاز في أوروبا ستكون 
«حاسمة» هذا الشتاء للحفاظ على املخزون 
بكميات تكفي في حال االنقطاع التام للغاز 

الروسي ووقوع «موجة برد متأخرة».
وأدى تراجع تدفق الغاز الروسي ردا على 
العقوبات ضد موسكو منذ غزو أوكرانيا، إلى 
ارتفاع شديد لألسعار في األسواق العاملية، 
ودفع األوروبيني للتزود بالغاز من مصادر 
أخرى، عبر استيراد الغاز الطبيعي السائل 
بشكل كبير السيما الغاز األميركي والغاز 

النرويجي.
وأشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى أنه 
بفضل استراتيجية التنويع هذه فإن «خزين 
الغاز كان ممتلئا بنســبة ٩٠٪ حتى أواخر 
سبتمبر»، محذرة في الوقت نفسه أوروبا من 
عواقب انقطاع كامل محتمل للغاز الروسي، 

اعتبارا من هذا الشتاء وفي العام املقبل.
وحذرت الوكالة من أنه «بدون تخفيض 
للطلــب علــى الغــاز، وفي حــال انقطعت 
االمــدادات الروســية متاما، فــإن املخزون 
ســيكون أقل مــن ٢٠٪ في فبرايــر، وذلك 
في حال وجود مســتوى عال من اإلمدادات 
بالغاز السائل». في املقابل سيكون املخزون 
«بحــدود ٥٪ في حال كانــت إمدادات الغاز 

السائل ضعيفة».
وذكرت الوكالة التابعة ملنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية أن انخفاض املخزونات 
إلى تلك املستويات «يزيد من خطر االنقطاع 
التام لإلمدادات في حال حصول موجة برد 
متأخــرة». ولتفادي هذا الســيناريو، رأت 
الوكالة الدولية للطاقة أن على أوروبا اتخاذ 
اجراءات اقتصاد «حاسمة» من أجل «احلفاظ 
على املخزونات عند مستويات تكفي حتى 

نهاية موسم احلاجة إلى التدفئة».


