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العالم

مؤشر يدل على تطوير العالقات بين رئيسي البلدين الحليفين .وبدأت
كوريا التقى كيم جونغ أون الرئيس الصيني شي جين بينغ ،في بكين أمس ،في
ٍ
المحادثات في قاعة قصر الشعب وسط تدابير أمنية مشددة .هذا االجتماع هو الثالث من نوعه بين الرئيسين خالل ثالثة أشهر ،وعقب القمة التاريخية التي
جمعت كيم مع دونالد ترامب في سنغافورة األسبوع الماضي

كيم في الصين للمرة الثالثة
 ...وواشنطن وسيول تعلقان التدريبات العسكرية
استقبل الــرئـيــس الصيني شــي جني
بينغ ،الــزعـيــم ال ـكــوري الـشـمــالــي ،كيم
جونغ أون ،أمس ،بمراسم عسكرية في
قاعة الشعب الكبرى فــي بكني .وكــان
كيم قد وصل إلى بكني في زيــارة ملدة
يــومــن ،مــن املـتــوقــع أن يطلع خاللها
القادة الصينيني على ما تم في القمة
ال ـت ــي ج ـم ـع ـتــه ب ــال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي،
دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ،فـ ـ ــي سـ ـنـ ـغ ــاف ــورة
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع املـ ـ ــاضـ ـ ــي .وب ـ ـثـ ــت م ـح ـطــة
التلفزيون الحكومية الصينية «سي
سي تي في» مشاهد للرئيسني خالل
مراسم استقبال في قصر الشعب.
وتــأتــي هــذه الــزيــارة ،فــي الــوقــت الــذي
ت ـخ ــوض ب ـكــن وواش ـن ـط ــن تـصـعـيـدًا
حـ ـ ـ ـ ــادًا حـ ـ ـ ــول املـ ـ ـل ـ ــف ال ـ ـت ـ ـج ـ ــاري بــن
الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،وب ـ ـعـ ــد سـ ــاعـ ــات فـ ـق ــط مــن
تهديد ترامب للصني بتعريفات على
سلع بقيمة  200مليار دوالر ،ما أدى
أمــس إلــى تراجع أداء األس ــواق املالية
فــي ال ـعــالــم .وب ـعــدمــا كــانــت الـحـكــومــة
ً
الصينية عــادة تعلن عن الــزيــارة بعد
ع ــودة كـيــم إل ــى ب ــاده ،أف ــادت وســائــل
اإلع ـ ــام الـصـيـنـيــة ع ــن وج ـ ــوده أمــس
لكن من دون أن تكشف جدول األعمال.
وقـ ـ ــد أع ـ ـ ــرب املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة
الـخــارجـيــة الصينية ،جينغ شــوانــغ،
عن أمله بأن «تساهم هذه الزيارة في
تــوطـيــد ال ـعــاقــة ب ــن ال ـصــن وكــوريــا
الـشـمــالـيــة وتــواصـلـنــا اإلسـتــراتـيـجــي
حول القضايا الكبرى من أجل تعزيز
السالم واالستقرار في املنطقة».
وه ــذه ثــالــث زيـ ــارة ي ـقــوم بـهــا الــزعـيــم
ال ـكــوري الشمالي للصني فــي أقــل من
ثالثة أشـهــر .ففي نهاية آذار املاضي
قـ ـص ــد بـ ـك ــن فـ ــي أول رحـ ـل ــة لـ ــه إل ــى
الخارج منذ وصوله إلــى السلطة في
نـهــايــة  ،2011ثــم فــي أي ــار زار مدينة
دالـ ـ ـي ـ ــان ال ـس ــاح ـل ـي ــة ب ـش ـم ــال شــرقــي
الـ ـص ــن .وأج ـ ـ ــرى ك ـي ــم خـ ــال زي ــارت ــه

هذه ثالث زيارة يقوم بها الزعيم الكوري للصين في أقل من ثالثة أشهر (أ ف ب)

األولى محادثات مع الرئيس الصيني
في أول لقاء يعقد بينهما منذ تسلم
كالهما زمــام الحكم في مطلع العقد.
وي ـس ـعــى ك ـيــم ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى تليني
ال ـع ـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة ل ـقــاء وع ــوده
بالتخلي عن األسلحة النووية ،ويأمل
بالحصول على دعم الصني ملساعيه.
وق ــد تــزام ـنــت زيـ ــارة كـيــم إل ــى الـصــن،
ـت أع ـل ـن ــت كـ ــوريـ ــا ال ـج ـنــوب ـيــة
فـ ــي وق ـ ـ ـ ٍ
وال ـ ـب ـ ـن ـ ـت ـ ــاغ ـ ــون أنـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا سـ ـي ــوقـ ـف ــان
التدريبات العسكرية السنوية لحرس

الرئيس الصيني:
أيًا ّكانت التغييرات
فإن الموقف حيال
كوريا لن يتغير

الحرية املقررة في آب .وقال ناطق باسم
وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن
«كــوريــا الجنوبية وال ـصــن متفقتان
ع ـلــى ال ـه ــدف االس ـتــرات ـي ـجــي املـتـعـلــق
ب ــإخ ــاء ش ـب ــه ال ـج ــزي ــرة ال ـك ــوري ــة مــن
األس ـل ـحــة ال ـن ــووي ــة ف ــي ش ـكــل ك ــام ــل».
وأض ــاف الـنــاطــق فــي إف ــادة صحافية
أم ــس ،أن «حكومتنا تــأمــل بــأن تلعب
الصني دورًا بناء في حل هذه املشكلة...
ونتعشم بأن تسهم زيارة الرئيس كيم
جونغ أون في تحقيق ذلك».

وعـ ـل ــى رغ ـ ــم أن ال ـت ـف ــاص ـي ــل ال تـ ــزال
شـحـيـحــة ح ــول ه ــذه الـ ــزيـ ــارة ،إال أن
توقيت الرحلة يبعث رسالة واضحة
حول مكانة بكني في قلب دبلوماسية
شـ ــرق آسـ ـي ــا ،م ـكــان ـت ـهــا لـ ــدى بـيــونــغ
يــانــغ .ووف ــق وســائــل إع ــام صينية،
فإن الرئيس الصيني أشاد بالنتائج
التي توصلت إليها قمة سنغافورة،
واص ـف ــا إي ــاه ــا بــأن ـهــا «خ ـط ــوة مهمة
ن ـ ـحـ ــو الـ ـ ـح ـ ــل ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ل ـل ـق ـض ـيــة
النووية فــي شبه الجزيرة الكورية».
وق ــال شــي ل ــدى اجـتـمــاعــه مــع كـيــم إن
بالده «مستعدة ملواصلة القيام بدور
إيـجــابــي لتشجيع عملية الـســام في
شبه الجزيرة الكورية».
ونـ ـق ــل ت ـق ــري ــر ل ـل ـت ـل ـفــزيــون الـصـيـنــي
عــن شــي قــولــه« :أي ــا كــانــت التغييرات
فــي الــوضــع الــدولــي أو اإلقـلـيـمــي فــإن
مــوقــف ال ـحــزب والـحـكــومــة الصينية
ال ـح ــاس ــم ف ــي شـ ــأن االل ـ ـتـ ــزام بـتـعــزيــز
الـ ـع ــاق ــات وتـ ـط ــوي ــره ــا بـ ــن ال ـصــن
وكــوريــا الشمالية لــن يتغير» .وتابع
أن «صــداقــة الشعب الصيني وشعب
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ل ــن ت ـت ـغ ـيــر ،ودع ــم
الصني لكوريا الشمالية االشتراكية
ل ــن ي ـت ـغ ـي ــر» .ف ـي ـمــا ن ـق ــل ال ـت ـل ـفــزيــون
الصيني عن كيم قوله لشي إنه «يأمل
فــي العمل مــع الصني وأط ــراف أخــرى
على دفع عملية السالم قدمًا».
في غضون ذلك ،اعتبر املختص بالشأن
ّ
الصيني كريس جــونـســون ،أن الصني
تتعامل مــع بـعــض «امل ـخ ــاوف املهمة»
في شأن اآلثار املترتبة على قمة ترامب
ـ ـ كيم ،مضيفًا في مؤتمر حول األمر في
مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
في واشنطن أول من أمس ،أن «الحوار
املباشر بــن الــواليــات املتحدة وكوريا
الشمالية قد يضعف نفوذ الصني على
بيونغ يانغ».
(األخبار)

تقرير

◄ وفيات ►

ال اتفاق على رفع اإلنتاج:
«السياسة» تخيم على اجتماع «أوبك»
بـ ــدأ وزراء م ـن ـظ ـمــة ال ـ ـ ــدول امل ـص ــدرة
لـلـنـفــط (أوبـ ـ ــك) بــال ـتــوافــد إل ــى فيينا
للمشاركة في اجتماع كبار املنتجني
املقرر يوم الجمعة املقبل .ومع اقتراب
ّ
موعد االجـتـمــاع ،الــذي يشكل محطة
م ـه ـمــة التـ ـخ ــاذ قـ ـ ـ ــرارات ح ــاس ـم ــة فــي
ش ــأن اإلنـ ـت ــاج ،ي ـت ـصــاعــد ال ـج ــدل في
شأن املقترح السعودي لزيادة اإلنتاج
الـنـفـطــي ،امل ــدع ــوم روس ـي ــا م ــن خ ــارج
املنظمة .ومــن غير املـتــوقــع أن تنجح
السعودية وروسـيــا ،في ما تبقى من
وقــت قبل االجـتـمــاع ،فــي إقـنــاع الــدول
املعارضة لرفع اإلنتاج ،إيران والعراق
وفنزويال ،بالتراجع عن معارضتها،
وسـ ـ ـ ــط ط ـ ــاب ـ ــع «س ـ ـي ـ ــاس ـ ــي» تـ ــأخـ ــذه
ال ـن ـقــاشــات .ورأت املـحـلـلــة ف ــي شــركــة
«إي ـنــرجــي آس ـب ـك ـتــس» ،أمــري ـتــا ســن،
أن اجتماع «أوبــك» سيكون «مسيسًا
للغاية».
وال ت ــزال أس ـبــاب مــوقــف مــوسـكــو من
زيـ ـ ـ ــادة اإلنـ ـ ـت ـ ــاج غ ــامـ ـض ــة ،وإن ك ــان
طموحًا لبعض الـشــركــات أحـيــانــا ،إذ
إن «االستثمار في روسيا في الشتاء
أمر مستحيل ،وفي حال تقررت زيادة
األه ـ ــداف (ف ــي االج ـت ـمــاع ال ـتــالــي) في
تشرين الثاني ...سيكون من الصعب
زي ـ ـ ـ ــادة اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج» ،وفـ ـ ــق مـ ــا ي ــوض ــح
املحلل النفطي لدى بنك «يو بي أس»،
جيوفاني شيلدروب .وبحسب وزير
الطاقة الروسي ،ألكسندر نوفاك ،فإن
«الطلب على النفط ينمو عادة بأسرع

وتيرة في الربع الثالث (من العام) ...قد
نواجه نقصًا إذا لم نأخذ إج ــراءات».
ل ـكــن امل ـح ـلــل ل ــدى مـجـمــوعــة «أس آي
ب ـ ــي» ،امل ـصــرف ـيــة بـ ـي ــارن ش ـي ـل ــدروب،
يــدعــو إلــى ق ــراءة مــوقــف روسـيــا «من
م ـن ـظ ــار جـ ـه ــوده ــا ل ـ ــزي ـ ــادة ن ـف ــوذه ــا
الجيوسياسي فــي الـشــرق األوس ــط».
في املقابل ،يرى محللون آخرون قدرة
روس ـي ــا نـسـبـيــا عـلــى زي ـ ــادة اإلن ـت ــاج،
حالها حال الدول األكثر استفادة من

إيران :المشاكل
في سوق النفط
سياسية وليست
نتيجة اختالالت

القرار :السعودية واإلمارات والكويت،
القادرة على زيادة اإلنتاج فعليًا.
أم ــا طـ ـه ــران ،ف ـقــد جـ ــددت ع ـلــى لـســان
وزير الطاقة ،بيجن زنغنة ،اعتبار أن
مــا يـجــري «سـيــاســي بــامـتـيــاز» .وقــال
الــوزيــر اإلي ــران ــي ،أم ــس ،إن «املـشــاكــل

ّ
يشكك مراقبون في الدوافع السعودية ّ
ويرجحون كونها خاضعة للضغوط األميركية

ف ــي سـ ــوق ال ـن ـفــط س ـيــاس ـيــة ولـيـســت
ناجمة عن اختالل العرض والطلب»،
مضيفًا أن «املشكلة الحالية في سوق
النفط هــي نتيجة للتوتر السياسي
الذي أحدثه الرئيس األميركي ،وليس
الختالل العرض والطلب» ،في إشارة
إل ــى سـيــاســات واشـنـطــن ضــد طـهــران
بعد االنـسـحــاب مــن االت ـفــاق الـنــووي.
إال أن زنغنة رأى ،عشية توجهه إلى
فيينا ،أن ترامب يرغب في سعر نفط
مــرت ـفــع لــدعــم اإلنـ ـت ــاج ال ـص ـخــري في
الواليات املتحدة «لكنه يهاجم أوبك،
وب ـخ ــاص ــة ب ـع ــد ان ـس ـح ــاب ال ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة م ــن اتـ ـف ــاق إي ـ ـ ــران الـ ـن ــووي،
لتجنب ضـغــوط ال ــرأي ال ـعــام لــزيــادة
أسعار النفط».
ول ـئــن ب ــدت تـصــريـحــات وزي ــر النفط
اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ،هـ ــي األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،س ـيــاس ـيــة
لتناقضها في شأن نوايا واشنطن (إال
في حال ارتفع اإلنتاج من دون عودة
األسعار إلى الهبوط) ،فإن املراقبني ال
يزالون يشككون في دوافع السعودية،
مــرجـحــن كــونـهــا تـخـضــع للضغوط
األميركية .ويستشهد هــؤالء بتأكيد
وزير الطاقة السعودي ،خالد الفالح،
فــي نـيـســان املــاضــي ،تحمل األس ــواق
ألس ـعــار أكـثــر ارت ـفــاعــا لـلـبــرمـيــل ،قبل
أن ت ـعــود ال ــري ــاض وتـتـبـنــى ضمنيًا
توجهات الرئيس ترامب.
وتقود األجــواء السلبية املخيمة على
اجتماع فيينا ،بعد غد الجمعة ،إلى
توقع فشل التوصل إلى قرار في شأن
رفــع اإلنـتــاج وفــق الرغبة السعودية،
م ـ ــا يـ ـص ـ ّـع ــب م ـه ـم ــة املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات مــع
البلدان خــارج املنظمة السبت املقبل.
وهــو مــا أملــح إلـيــه ،أمــس ،وزيــر النفط
اإلي ـ ــران ـ ــي ،وس ـ ــط ت ــوق ــع بــاس ـت ـخــدام
املعارضة الثالث ،إيران والعراق
الدول
ِ
وفنزويال ،حق النقض ضد املشروع
ال ــذي يتطلب إج ـمــاع األع ـض ــاء ،على
رغ ــم حــديــث م ـصــادر فــي «أوب ـ ــك» عن
أن اجـتـمــاع اللجنة الفنية للمنظمة
االثـ ـن ــن امل ــاض ــي خ ـلــص إلـ ــى «تــوقــع
طلب عــاملــي قــوي للفترة املتبقية من
العام الحالي».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

تقرير

ماكرون ينطق بالفراغ :نواجه خيارًا حضاريًا
أمام األزمات التي
تواجهها أوروبا ،بنى
الرئيس الفرنسي على
«أزمة المهاجرين» أثناء
المستشارة األلمانية
لقائه
ّ
أمس ،ليعلن أن المنظومة
السياسية األوروبية تواجه
«خيارًا حضاريًا» ،في إعالن
ذي طابع ثقافي ال ُي ِّ
قدم
ّ
شيئًا سوى أنه يخفي
حقيقة األزمات
أع ـل ــن الــرئ ـيــس ال ـفــرن ـســي إيـمــانــويــل
واملستشارة األملانية انجيال
ماكرون
ّ
ميركل ،أمس ،أنهما يعمالن للتوصل
ال ــى ات ـف ــاق ب ــن دول ع ــدة م ــن فـضــاء
شـنـغــن ،ب ـهــدف نـقــل أي طــالــب لجوء
ال ــى ال ــدول ــة االوروبـ ـي ــة ال ـتــي تسجل

جرى التعهد بين الطرفين بالسعي إلى إقرار موازنة لمنطقة اليورو (أ ف ب)

ف ـي ـهــا م ـن ــذ الـ ـب ــداي ــة .وقـ ـ ــال م ــاك ــرون
فــي مــؤتـمــر صـحــافــي م ــع مـيــركــل في
ميزبرغ قرب برلني« ،سنعمل معًا من
ّ
أجــل حــل بــن الـحـكــومــات مــع العديد
من الدول االعضاء املعنية» .والهدف
من االتفاق ،وفق ماكرون ،هو «إعادة
(املهاجرين) في أسرع وقت الى البلد
الذي ّ
تم تسجيلهم فيه».
وامل ـ ـ ـعـ ـ ــروف أن غ ــال ـب ـي ــة امل ـه ــاج ــري ــن
الــذيــن يصلون الــى أملــانـيــا أو فرنسا
ه ــم م ــن ال ــذي ــن ي ـن ـط ـل ـقــون م ــن ليبيا
م ـ ــرورًا بــإيـطــالـيــا ال ـتــي ي ـجــب عليها
أن تـسـجـلـهــم ف ــي ق ــاع ــدة امل ـع ـلــومــات
«ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوروداك» .وح ـ ـ ـسـ ـ ــب الـ ـ ـق ـ ــواع ـ ــد
ّ
ّ
يتسجلون
االوروبية ،فإن البلد حيث
ه ــو ال ـ ــذي ع ـل ـيــه م ــن ح ـيـ ّـث املـ ـب ــدأ أن
يدرس ملف لجوئهم .إال أنه بعد أزمة
الهجرة عــام  ،2015لم يعد باإلمكان،
ب ـح ـكــم األم ـ ــر الـ ــواقـ ــع ،ال ـت ـق ـ ّـي ــد ب ـهــذه
القواعد ،وذلــك لعدم تحميل ايطاليا
ً
أعباء ال طاقة لهما عليها.
واليونان
وتعتبر هذه املسألة في أساس االزمة
ال ـت ــي تـعـصــف بــال ـح ـكــومــة االملــان ـيــة.
وف ــي ح ــال نـجـحــت امل ـفــاوضــات التي
ّ
يـ ــدعـ ــو الـ ـيـ ـه ــا م ـ ـ ــاك ـ ـ ــرون ،فـ ـ ـ ــإن أزم ـ ــة

العالم

يـتـقـبــل ط ــال مـحـســن املـ ـق ــداد (أب ــو
ربيع) وأشقاؤه
التعازي بوفاة والدتهم املرحومة
الحاجة فاطمة حسني ذيب (أم طالل)
أرملة املرحوم الحاج محسن قاسم
املقداد
ال ـي ــوم األربـ ـع ــاء  20ح ــزي ــران 2018
فــي جمعية التخصص والتوجيه
العلمي ،الرملة البيضاء قــرب أمن
ال ــدول ــة م ــن ال ـســاعــة ال ـثــال ـثــة حتى
السادسة.
الرجاء اعتبار هذه النشرة إشعارًا
خاصًا

وإنا إليه راجعون
إنا ّلله ّ
الله تعالى
رحمة
انتقل إلى
ّ
املرحوم ناجي عبد املجيد بزي
زوج ـ ـتـ ــه :س ــام ـي ــه م ـح ـم ــود شبيب
بيضون
أوالده :كارم ،عبد املجيد ومالك
شقيقاه :نبيل والدكتور منذر
شقيقاته :غــادة ،رندة  ،سهى ،مهى
وروال.
تقبل التعازي نهار الجمعة املوافق
في  22/06/2018من الساعة الثالثة
ح ـت ــى الـ ـس ــادس ــة ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر فــي
التخصص والتوجيه
مقر جمعية
ّ
العلمي قرب مقر أمن الدولة (الرملة
البيضاء  -بيروت).
ت ـق ــام فــات ـحــة ع ــن روح ـ ــه ال ـطــاهــرة
نـ ـه ــار ال ـس ـب ــت فـ ــي 23/06/2018
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة بـ ـع ــد ال ـظ ـهــر
وذك ـ ــرى األسـ ـب ــوع ن ـهــار األحـ ــد في
 24/06/2018ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة
مجمع املــرحــوم الحاج
صباحًا في
ّ
مـ ــوسـ ــى ع ـ ـبـ ــاس فـ ــي م ــديـ ـن ــة بـنــت
جبيل.
اآلس ـفــون األصــدقــاء وعـمــوم أهالي
بنت جبيل
إنا لله وإنا اليه راجعون
جمعية نساء جبل عامل
تنعى مؤسستها املرحومة
دنيا مروة منجد
رائــدة العمل االجتماعي والخيري
في لبنان.
تغمدها الله برحمته وجعل مثواها
الجنة
وأل ـهــم عائلتها ومحبيها الصبر
والسلوان.

◄ذكرى ►
ت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادف نـ ـ ـ ـه ـ ـ ــار غ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـخـ ـمـ ـي ــس
 21/6/2018ذك ــرى م ــرور ثــاثــة أيــام
على وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة فاطمة السيد مهدي ابراهيم
ابنها الدكتور حسن عبدالله (الجامعة
اللبنانية)
بناتها :املرحومة مريم زوجة األستاذ
مرتضى عـمــار ،سميرة زوجــة السيد
ح ـ ـسـ ــان اب ـ ــراه ـ ـي ـ ــم ،ب ـل ـق ـي ــس زوج ـ ــة
املهندس محمد عجمي.
وبهذه املناسبة تتلى آيــات من الذكر
الـحـكـيــم وم ـج ـلــس ع ـ ــزاء ع ــن روح ـهــا
الطاهرة في النادي الحسيني لبلدتها
الدوير ،عند الساعة الخامسة عصرًا.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي الـ ـي ــوم االرب ـ ـعـ ــاء 20
حــزيــران فــي قــاعــة ال ـنــادي الحسيني
لـبـلــدة ال ــدوي ــر م ــن ال ـســاعــة الـعــاشــرة
صباحًا وحـتــى الـ ــ 12ظـهـرًا ،ومــن الــ5
عصرًا ولغاية الــ 7مساء.
للفقيدة الرحمة ولكم االجر والثواب
اآلسفون :آل عبدالله ،ابراهيم ،وعموم
أهالي بلدة الدوير
تـصــادف ي ــوم الخميس 21/6/2018
ذكرى مرور اسبوع على وفاة فقيدتنا
الغالية املرحومة
سميه أحمد إبراهيم
(أم معن)
زوجها :املرحوم مسلم عقيل روميه
أوالدهــا :معن ،يسرى ،جبران ،اليسار
وأشرف.
أشـ ـق ــاؤه ــا :امل ــرح ــوم ــون ع ـل ــي أح ـمــد
س ـق ـس ــوق وس ــام ــي أحـ ـم ــد سـقـســوق
والسيد كامل أحمد سقسوق.
ش ـق ـي ـق ـتـهــا :امل ــرح ــوم ــة س ـع ــاد أحـمــد
سمحات.
أص ـه ــرت ـه ــا :عـ ـ ــادل ال ـك ــام ــل وتـيـسـيــر
سقسوق.
وبهذه املناسبة ستتلى آيات من الذكر
الحكيم في قاعة فردان سنتر DUNES
الطابق االول من الساعة الرابعة حتى
مساء.
السابعة
ً
الراضون بقضاء الله وقدره
آل روميه ،سقسوق ،سمحات وكرشت

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
ميركل الداخلية ّ قد تجد طريقها الى
ال ـحــل وسـتـتـجــنــب إط ــاح ــة االئ ـتــاف
ّ
ال ـح ـك ــوم ــي الـ ـ ــذي ت ـش ــك ــل ق ـب ــل ثــاثــة
أشـهــر فـقــط .وال ت ــزال مـيــركــل ترفض
حـ ـت ــى اآلن طـ ـل ــب وزي ـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
هــورســت سـيـهــوفــر ،ال ــذي يـصـ ّـر على
أن تـ ـق ــوم امل ــانـ ـي ــا ،م ــن دون مــواف ـقــة
جـ ـي ــرانـ ـه ــا ،ب ـت ـط ـب ـيــق ه ـ ــذه ال ـق ــاع ــدة
وطـ ـ ــرد امل ـه ــاج ــري ــن ال ــذي ــن دخ ـلــوهــا
الى البلد االوروبــي الــذي دخلوا اليه
فـ ــور وص ــولـ ـه ــم .وق ــال ــت م ـي ــرك ــل فــي
ه ــذا اإلطـ ــار« :نـحــن مــع عـمــل مـنـ ّـســق،
وس ـي ـك ــون هـ ــذا األمـ ـ ــر األفـ ـض ــل عـلــى
املستوى االوروبي ،رغم صعوبته».
ّ
وامل ـعــروف أن ع ــددًا مــن دول االتـحــاد
االوروب ــي ،مثل بولندا واملجر بشكل
خـ ـ ــاص ،ي ــرف ــض مـ ـب ــدأ ت ـق ــاس ــم ع ــبء
املهاجرين ،حسب ما تطالب به ميركل.
كذلك طالبت ميركل ب ــ«زيــادة كبيرة
لعدد العاملني في إطــار فرونتكس»،
وهي الوكالة املكلفة بمراقبة الحدود
الخارجية لالتحاد االوروبــي .ودعت
إلـ ــى «دع ـ ــم ال ـ ـ ــدول امل ـع ـن ـيــة أك ـث ــر مــن
ً
غيرها» ،مشيرة باالسم الى ايطاليا.
كــذلــك تطرقت أيـضــا مــع مــاكــرون الى
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احتمال إنشاء «آليات لعرقلة وصول
مهاجرين اقتصاديني من دول العبور
الــى االت ـحــاد االوروب ـ ــي» ،مثل ليبيا.
ويمكن أن يتم ذلــك بإقامة مراكز في
أفريقيا الشمالية تكون تحت إشراف
األمم املتحدة.
ّ
وبشكل عــام ،رأى مــاكــرون أن أوروبــا
أم ـ ـ ـ ـ ــام خ ـ ـ ـيـ ـ ــار «خـ ـ ـ ـي ـ ـ ــار حـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاري»،
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة الـ ـخـ ـط ــاب ــات ال ـقــوم ـيــة
والــدعــوات الرافضة لتجربة االتحاد
االوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي .ومـ ـ ـ ّـمـ ـ ــا ق ـ ــال ـ ــه ال ــرئـ ـي ــس
ال ـف ــرن ـس ــي ف ــي ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد« :ت ــأت ــي
ه ــذه ال ـق ـم ــة ...ف ــي ســاعــة حـقـيـقــة لكل

الرئيس الفرنسي:
من يريدون ّ
ثمة ّ
القول إن ّأوروبا تتجه
نحو التفكك

ّ
مــن دول ـنــا وقــارت ـنــا .إن ــه رب ـمــا خـيــار
ح ـ ـضـ ــاري ...ب ــن م ــن ي ــري ــدون ال ـقــول
ّ
إن أوروب ــا باتت تتجه نحو التفكك،
وال ــذي ــن ي ــري ــدون دفـ ــع أوروبـ ـ ـ ــا هــذه
قدمًا» ،في إشارة اليه والى ميركل.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــر ،أع ـل ـن ــت م ـيــركــل،
خالل اللقاء نفسه ،التعهد إلى جانب
مـ ــاكـ ــرون ب ــال ـس ـع ــي ل ــوض ــع م ــوازن ــة
م ـش ـت ــرك ــة مل ـن ـط ـق ــة ال ـ ـي ـ ــورو ب ـح ـلــول
عـ ـ ــام  2021ب ـ ـهـ ــدف ت ــوفـ ـي ــر ح ـمــايــة
أفـ ـض ــل ب ــوج ــه االزم ـ ـ ـ ــات .وق ــال ــت فــي
امل ــؤت ـم ــر ال ـص ـح ــافــي« :ن ـت ـع ـهــد إقـ ــرار
مــوازنــة ملنطقة ال ـيــورو» ،كما يطالب
ماكرون منذ مــدة ،من أجل التضامن
واالس ـت ـقــرار فــي دول منطقة الـيــورو
ّ
ال ـ ـ ـ ــ .19وقـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي إن
ه ــذه امل ــوازن ــة امل ـكـ ّـونــة م ــن «الـنـفـقــات
واإليرادات» يمكن وضعها عام ،2021
ش ـ ــرط م ــواف ـق ــة  17دولـ ـ ــة أخـ ـ ــرى فــي
منطقة ال ـي ــورو عـلــى ذل ــك .وسـتـكــون
مـهـمـتـهــا االع ـت ـن ــاء بــال ـب ـلــدان عـنــدمــا
ت ـ ــواج ـ ــه ص ـ ـعـ ــوبـ ــات ب ـح ـس ــب ق ــول ــه،
وستساعد فــي «مــواجـهــة تحدياتنا
واالختالفات بني اقتصاداتنا».
(األخبار ،أ ف ب)
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