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طيب!!!

بعيدًا عن السياسة (٣)
فشلت جتربة املوسيقى الهادئة واإلضاءة 
اخلافتة في املكتب، كما لم تنجح محاولة 
التحــول من قنــاة «إكســترا نيــوز» إلى 
«ديسكفري» في خفض قراءة ضغط الدم 
ومستوى السكر، وفجأة تذكرت أن أسعد 
حلظــات طفولتي املبكرة كانت بعد صالة 
اجلمعــة عندما تصطحبنــي أمي أو جدي 
ملشاهدة فيلم في سينما «مترو» أو «راديو» 
أو «ريڤولي» بجوار منزلنا وسط القاهرة، 
حيث جرت العادة أن يتم عرض فيلم كارتون 
من إنتاج «ديزني» قبل عرض الفيلم الروائي 
األصلي، وكنت أشعر أن اجلميع كان يسعد 
ويضحك مع أشــهر فأر في العالم «ميكي» 
وهو يصنع املقالب الظريفة للقط الطيب 
«تــوم» فتتصاعد الضحــكات البريئة من 

صدور اجلميع..
إذاً العــودة لبراءة الطفولة رمبا تكون 
العالج املناسب، وخصوصًا إعادة مشاهدة 
أفالم ديزني املدبلجة باللهجة املصرية والتي 
لعب بطولتها الصوتية فنانون كبار مثل: 
عبدالرحمن أبوزهرة (سكار في «ذا ليون 
كنــج») ومحمد هنيدي (تيمون)، ويحيى 
الفخراني وهاني رمزي وســامي مغاوري 
وغيرهــم، فضاعفوا جناح أفــالم ديزني، 

وزادوا املتفرجني إسعاداً.
نقــرت كلمة «ديزني» باللغة العربية 
على لوحة مفاتيــح الالبتوب، اختصاراً 
للوقــت حتــى تظهر لــي روائــع ديزني 
باللهجــة املصريــة، .. وليتني ما فعلت، 
كانت الصدمة التي ترفع الضغط والسكرـ  
وأشياء أخرى!ـ  كانت رؤوس املوضوعات 
التي ظهرت مفجعة: كيري بورك رئيسة 
ديزني تقول: ال يعقل أن يكون لدينا هذا 

العدد الضئيل من الشخصيات (املثلية) 
فــي أفالمنا، أنــا أم لطفلني مثليني، ومنذ 
اآلن ســنحرص على وضع أكبر عدد من 

هؤالء في أفالمنا املقبلة»!
وأعقبتها عشرات العناوين مثل: ديزني 
تقتحــم املنطقة احملظــورة ـ ديزني تدعم 
املثلينيـ  فيلم ON WARD لديزني يتم منعه 
في اخلليج لوجود شخصيات مثلية.. أما 

أهمها فكان تصريح رسمي يقول:
(ديزنــي تتعهــد بإنتــاج ٥٠٪ مــن 
الشخصيات الكرتونية الداعمة للمثلية).. 
هو في إيه؟ وهل أصبح املثليون ميثلون 

نصف تعداد سكان املعمورة؟!..
شخصيًا وأعتقد أن معي ٩٠٪ من سكان 
الكوكــب لدينا قضايــا ذات أولوية تفوق 
قضايا مجتمع الـ«ميم» كما يسمونه، نقص 
الغذاء واجلوعـ  حروب املياه والعطش القادم 
ـ األوبئة ومكافحتها ـ احلروب وفواجعها 
وآثارها ـ سوء معاملة األطفال وحمايتهم.

ولكــن.. ومن نفس منطلق «احلرية» ـ 
أرفض أن تتعمــد «ديزني» و«نتفليكس» 
وغيرهمــا أن تؤثر في ســلوك أحفادي أو 
توجههم إلى طريق «املثلية» مستغلة حبنا 
التاريخي مليكي وبندق وميمي وبطوط!!.. 
إلهي يرفــع ضغطك وســكرك ياللي كنت 

السبب!
انتبهوا ملا هو قادم واحذري يا أم كرمي 
وأنــت يا أم تامــر ألن تيمون وبومبا ممن 

«يحولون» أطفالكم إلى «مثليني»!!
وال حول وال قوة إال باهللا.. وحفظ اهللا 

مصر وأهلها من كل سوء..
وغداً للحديث بقية.. إن كان في العمر 

بقية.

التغير املناخي يحّول حقول قمح في شمال شرق سورية إلى مراٍع لألغنام
أم حجرة - (أ.ف.پ): بعدما 
أفقــد اجلفاف آمــال املزارعني 
بحصــد محاصيل قمح وفيرة 
هذا العام، لم يجد موسى فاطمي 
من حل سوى بيع إنتاج حقوله 
في شمال شرق سورية الى رعاة 
األغنام مقابل أســعار رمزية، 

متكبدا خسارة مالية كبيرة.
على غرار مناطق أخرى في 
ســورية، بات التغير املناخي 
يهدد مصير الزراعة خصوصا 
القمح الذي يعد ركيزة لالقتصاد 
ومصدرا رئيسيا للدخل وشبكة 

ســبقه». ويعــود بذاكرته الى 
سنوات كانت أرتال الشاحنات 
تنقــل أكياس القمح من أرضه 
بال توقف الى صوامع احلبوب. 
ويضيف: «لم نحصد حقولنا 
حتى لتأمني قوتنا من اخلبز».

في منطقة تعتمد بغالبيتها 
على الزراعة البعلية وهطول 
األمطار، زرع فاطمي ٢٠٠ دومن 
بالقمــح. وعــوض أن يحصد 
انتهى األمر  محاصيل وفيرة، 

باألغنام تلتهم محصوله.
ويوضــح «لم نســتفد من 

قرب قطيع أغنام في قرية 
البركو املجاورة، يشرح سلمان 
البركــو (٥٥ ســنة) لفرانــس 
بــرس «أثــر التغيــر املناخي 
علينا كمزارعني، من شح املياه 
وضعف اإلنتــاج وقلة هطول 

األمطار والتغيرات اجلوية».
على غرار مزارعني آخرين، 
وجد نفســه مجبــرا على بيع 
محصول ١٥٧ دومنــا للرعاة، 
مقابل ١٥ ألف ليرة (٤ دوالرات) 
للدومن الواحد بينما كلفة زراعة 

الدومن جتاوزت ٢٠ ألفا.

كل هذه املســاحات الشاسعة 
أو نحصــد حبة قمح.. أشــعر 
بأسف حني أرى األغنام ترعى 

في احلقل».
ويتكرر مشهد األغنام التي 
حتولت حقول القمح الى مراع 
لها في املنطقة التي كانت تعد 
قبــل اندالع احلرب عــام ٢٠١١ 
مبنزلة «سلة الغذاء» بالنسبة 
لســورية، وتعد اليوم األكثر 
تأثرا باجلفاف وتدني مستوى 
األمطــار. وهو حتــد يواجهه 

العراق املجاور أيضا.

أمــان اقتصادية مهمة لألســر 
الفقيرة في شمال شرق البالد.
على بعد أربعني كيلومترا 
شمال شــرق مدينة احلسكة، 
يتجول فاطمي (٨٥ عاما) بني 
حقول القمح على أطراف قريته 
أم حجرة (قولــوا بالكردية)، 
خســائر  علــى  متحســرا 

«باملاليني».
ويقــول لوكالــة فرانــس 
بــرس: «للســنة الثانية على 
التوالي نواجه اجلفاف، في كل 
عام نتحســر على العام الذي 

أواني الفخار.. تعود بعد انقراض
لتبريد املاء بسبب انقطاع الكهرباء

وكاالت: بعدما كانــت حتفا أثرية يقتنيها 
السوري للديكور، عادت أواني الفخار مجددا 
إلى واجهات عدد كبير من احملال التجارية في 
ســورية، مع عودة إقبال املواطنني على شراء 
هذه األدوات في ظل انقطاع الكهرباء لساعات 
طويلــة غير كافيــة لتبريد مياه الشــرب في 
فصل الصيف شــديد احلرارة. وذكر عدد من 
باعــة األواني الفخارية فــي محافظة الالذقية 
بحسب تقرير ملوقع «الليرة اليوم»، أن استجرار 
هذه املواد بات مطلبا من معظم املستهلكني ما 
جعل التجار يقبلون على إدخال هذه املواد من 

محافظات أخرى وفق أســعار مرتفعة مقارنة 
بسنوات سابقة كانت هذه األواني منسية فيها 
نوعا ما، إال أنها تبقى أوفر من تشغيل املولدات 
أو البرادات على الطاقة الشمسية وفق قولهم.

ويباع «كوز الفخار» وهو عبارة عن مصب 
ماء يشــبه اإلبريق وله فتحة جانبية وغطاء 
فخار، بأسعار تتراوح بني ٧–١٢ ألف ليرة حسب 
حجمه، واجلرة الفخارية من ٣٠–٥٠ ألف ليرة، 
والكؤوس الفخارية تتراوح بني ٣–٦ آالف ليرة، 
والوعاء الفخار من ٢٠–٣٥ ألف ليرة ويستعمل 

للطهي على النار.

شكري: التكامل االقتصادي مع األردن والعراق ُيعزز قدراتنا واستقرارنا
القاهرة ـ خديجة حمودة

أكد وزير اخلارجية سامح 
شكري أن التكامل االقتصادي 
بني مصــر والعراق واألردن 
يعزز قدرات «اإلطار الثالثي» 
سياسيا واقتصاديا، وقال إن 
«التكامل االقتصادي ما بني 
الدول الثــالث يعزز الفائدة 
التي تعود على شعوبنا من 

املشروعات املشتركة».
وأضــاف شــكري، خالل 
مؤمتــر صحافــي مشــترك 
لوزير اخلارجية مع نظيريه 
العراقي فؤاد حسني واألردني 
أمين الصفدي في بغداد، أن 
«التكامــل االقتصــادي فيما 
بيننا يعد مركزا مهما وما تدره 
هذه املشــروعات املشتركة 
مــن فوائــد علــى شــعوب 
البلديــن مــن حيــث توفير 
فــرص العمل ودفــع عجلة 
االقتصاد والبنية األساسية 
املرتبطة بهذه املشــروعات، 
سواء في النقل واملواصالت 
الكهربائــي، ومــا  والربــط 

عالقــة متكاملة نســعى من 
خاللهــا إلى التأثير وتعزيز 
مكانتنا وقدراتنا السياسية 
لتحقيق االستقرار واحلفاظ 
علــى املصالــح السياســية 

واالقتصادية املشتركة.
وأكــد وزيــر اخلارجيــة 
أهمية تنــوع مراكز تصدير 
النفــط العراقيــة لتحقيــق 

التكامل االقتصادي وكيفية 
مواجهة خطر األمن الغذائي.
وقــال حســني إن «هــذه 
الزيارة تعد ضمن السياقات 
املوجودة بني اإلطار الثالثي 
(العراق ومصــر واألردن)، 
وذلك لعقد اجتماعات مستمرة 
حول قضايا تخص البلدان 

الثالثة واملنطقة والعالم».
وزيــر  أكــد  بــدوره، 
اخلارجيــة األردني ضرورة 
التعــاون املشــترك بني كل 
من مصــر واألردن والعراق 
من أجل زيــادة القدرة على 
مواجهــة التحديات الكثيرة 
واملتنامية في املنطقة. وقال 
الصفدي إن «أبرز التحديات 
التي تواجهنا ترتبط بتبعات 
األزمة األوكرانية وانعكاساتها 
على األمن الغذائي والطاقة 
وأسعار السلع وأيضا فيما 
يتعلق بالتحديات اإلقليمية 
التي نعمــل جميعا من أجل 
جتاوزهــا وبالتالي حتقيق 
األمن واالســتقرار والسالم 

الذي نحتاجه جميعا».

املرونة االقتصادية التي تعزز 
من العائــد املرتبط باملورد 

والثروة العراقية.
مــن جانبــه، أكــد وزير 
اخلارجية العراقي أنه بحث 
مع اجلانبني املصري واألردني 
مســتقبل العمــل املشــترك 
في اإلطــار الثالثي، وكيفية 
التعــاون والعمل فــي بناء 

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مستقبالً وزيري اخلارجية املصري سامح شكري واألردني أمين الصفدي

تتيحــه من فــرص لتكثيف 
القــدرة الصناعيــة وتوفير 
الطاقة واالستفادة من البنية 
األساسية في الدول الثالثة 

في إطار التصدير».
وأشــار شــكري إلــى أن 
هناك تواصال وتنسيقا بني 
الدول الثــالث إزاء القضايا 
اإلقليمية والدولية باعتبارها 

بيروت ـ عمر حبنجر

احلدث فــي لبنــان اليوم، 
ورمبا على امتداد األيام املقبلة، 
هو الســفينة «إنرجيان باور» 
التي ستشــفط النفــط والغاز 
من حقل «كاريش» الذي اعلن 
لبنان رسميا انه حقل متنازع 
عليه مبوجب رسالته إلى األمم 
املتحدة بتاريخ ٢٢ يناير ٢٠٢٢، 
والالفت هنا ان لبنان لم يثبت 
حقه في هذا احلقل، بل حتدث 

عن حقل متنازع عليه!
هذا التطور اخلطير مردود 
إلى ضياع الســلطة السياسية 
وانشغالها مبصاحلها ومكاسبها، 
املتتالية  الفــرص  وإضاعتهــا 
حول حتديد اخلطوط البحرية 
اجلنوبيــة، والتفــاوض مــع 
الوســيط األميركــي والتوحد 
حول تعديل املرسوم رقم ٦٤٣٣، 
الذي يؤكد حق لبنان باخلط ٢٩ 
بــدال من ٢٣ وابالغــه إلى االمم 
املتحــدة، فضال عن عــدم الرد 
على املقترحــات التي عرضها 
الوسيط األميركي االسرائيلي 
املولــد آموس هوكشــتاين في 
شهر فبراير املاضي إلبالغها إلى 
اجلانب االميركي كي يستأنف 
وســاطته واالكتفــاء بالتلطي 
وراء الرسالة التي ارسلت إلى 
االمم املتحدة بهذا اخلصوص. 
وتذرع وزير اخلارجية عبداهللا 
بوحبيب بعدم جدية االميركيني 
فــي موضوع ترســيم احلدود 
املائية، واال لكان هوكشــتاين 
أتى اكثر من مرتني إلى بيروت، 
نافيــا مســؤولية وزارته عن 
ملف الترسيم، وأعلن بوحبيب 
استدعاء سفراء الدول الكبرى 

ومن كل املنظومة احلاكمة.
وأضــاف: ممكن ان يكونوا 
واعدين أنفسهم بأنهم إذا سهلوا 
ملــف الترســيم بطريقة ما قد 
يكون مقابله بقاءهم في السلطة.

بدورهم، حمل نواب التغيير 
رئيس اجلمهورية ميشال عون 
مســؤولية التنــازل عن ثروة 
لبنــان، وأعاد النائبــان مارك 
ضو وجناة صليبا عون نشر 
تغريدة للخبيرة النفطية لوري 
هايتانيان تقول فيها: لقد دقت 
ســاعة احلقيقة، بعد ٤١٧ يوما 
من عــدم توقيع الرئيس عون 
مرسوم تعديل املرسوم ٦٤٣٣، 
وبعد ٣٤ يوما من انطالق املنصة 
العائمة، ووصولهــا إلى حقل 
«كاريش»، وبذلك خسرنا أكبر 

ورقة للتفاوض.
وقالــت قنــاة «اجلديد» ان 
املسؤولني اللبنانيني تخلوا عن 
الثــروة الوطنية حتت مياهنا 

«املنار» في معرض تعليقها على 
املســتجدات البحرية، بقولها: 
«هل يشك أحد بأن املقاومة قادرة 
على جعل االحتالل يقف على 
رجل واحدة في البحر أيضا؟».

عمليا، حزب اهللا شغل نفسه 
عن هــذا العدوان اإلســرائيلي 
املوصــوف ضد حقــوق لبنان 
فــي مياهــه، باالنصــراف إلى 
االحتجاج على اإلجراءات التي 
اتخذهــا اجليش ضد شــبكات 
تصنيــع املخدرات، وترويجها 
في منطقة بعلبــك التي أطلق 
عناصرها النــار على اجليش 
وقتلوا أحد عناصره وجرحوا 
العديد منهم. وقد ناشد الوكيل 
الشــرعي لالمــام اخلميني في 
بعلبــك الشــيخ محمــد يزبك 
الرؤساء الثالثة وقائد اجليش 
ان يحققوا مبا حصل، وهل هو 

لألمن أم الفوضى؟
إلى ذلك، ســيكون التهافت 
على رئاســة اللجــان النيابية 
األساسية عنوان اليوم النيابي 
املخصــص الختيــار رؤســاء 
واعضــاء اللجان فــي البرملان 
اليوم، فلجنــة االدارة والعدل 
التي رئيسها في املجلس السابق 
النائب جورج عدوان، سينافسه 
عليهــا كل من نقيــب احملامني 
الســابق ملحم خلف وحليمة 
القعقــور وفراس حمــدان، أما 
جلنــة املــال واملوازنــة التــي 
يحتكر النائب ابراهيم كنعان 
رئاســتها خالل عــدة مجالس 
نيابية، وحتت ظالل التيار احلر 
الذي ينتمي إلى كتلته النيابية، 
ينافسه عليها في هذه الدورة 
النيابية النواب: ميشال معوض 

ومارك ضو وفراس حمدان.

االقليمية مبا يــوازي اخليانة 
العظمى لكل مسؤول سيل النفط 
مبواقفه وأجرى عملية «تغويز» 
سياسية، أما بيانات الرئيسني 
عون وميقاتي فتستحق الرمي 
في البحر، ألن اسرائيل تخطت 
مرحلة التنقيب ودخلت عصر 
االنتاج، ونشرت سفنها جنوبا 
وشــرقا، وســتبيع الثروة من 
املالك إلى املستهلك األوروبي.

الوزير مصطفى بيرم (حزب 
اهللا) قال من جهتــه «املزايدة 
على رئيس اجلمهورية ليست 
وظيفتي، امنا أنا كمواطن من 
حقي الدفاع عــن ثروة لبنان، 
والرئيــس عون يعــرف كيف 

يتصرف في هذه املواقف»!
والحقا، قال بيرم «نحن ال 
نريد احلــرب، واالمر متوقف 
على العدو االســرائيلي وعلى 
املجتمــع الدولي ونحن لســنا 
لقمة سائغة». وتساءلت قناة 

وقفة احتجاجية أمام احملكمة العسكرية في بيروت إحقاقا لعدالة الذين سقطوا  دفاعا عن احلريات والعدالة اإلجتماعية     (محمود الطويل)

الثــارة املوضوع عنــد الثانية 
عشرة ظهر أمس االثنني، ثم عاد 
وألغى املوعد، مكتفيا بالتفاهم 
الذي مت بني الرئيســني ميشال 
عون وجنيب ميقاتي على دعوة 
الوسيط األميركي هوكشتاين 
الستئناف مفاوضات الترسيم، 
وقد أيد الرئيس نبيه بري هذه 

اخلطوة.
من جهته، رأى وزير الدفاع 
موريــس ســليم ان حتــركات 
اســرائيل في املنطقة املتنازع 
عليها تشكل حتديا واستفزازا 
للبنان وخرقا فاضحا لالستقرار 

في اجلنوب.
عضــو تكتــل اجلمهورية 
القوية النائب فادي كرم أكد ان 
املماطلة مرفوضة في مفاوضات 
ترســيم احلــدود، معتبــرا ان 
الهــدف منها قد يكون الدخول 
في تسويات، مشيرا إلى ان هناك 
تقصيرا من رئيس اجلمهورية 

سفيرنا زار ميقاتي مودعًا النتهاء مهامه

بيروت: زار سفيرنا لدى لبنان عبد العال 
القناعي رئيــس حكومة تصريف األعمال 
اللبنانية جنيب ميقاتي في السراي احلكومي 
في لقاء وداعي النتهاء مهامه الديبلوماسية.

وخالل اللقاء أثنى الرئيس ميقاتي على 
اجلهود التي بذلها السفير القناعي لتعزيز 

العالقات اللبنانية ـ الكويتية، شــاكرا له 
محبتــه للبنان، كما شــكر لدولة الكويت 
وقوفها الدائم الى جانب لبنان ومساندتها 

له في كل املجاالت.
وخالل اللقاء قدم الرئيس ميقاتي للسفير 

القناعي درعا تقديرية.

رئيس حكومة تصريف األعمال اللبنانية جنيب ميقاتي مستقبال سفيرنا في بيروت عبدالعال القناعي    (محمود الطويل)

احلكومة تنفي إيقاف معاشات أصحاب البطاقات التقليدية
القاهرة - هالة عمران

نفــى املركــز اإلعالمــي ملجلــس 
الوزراء املصري ما انتشــر من أنباء 
بشأن إيقاف معاشات جميع أصحاب 
البطاقــات التقليدية حلني حتويلها 
إلى كروت ميــزة اعتبارا من يونيو 
اجلاري. وأوضــح املركز، في بيان، 
أنه قام بالتواصل مع الهيئة القومية 

للتأمني االجتماعي، والتي نفت تلك 
األنباء، مؤكــدة أنه ال صحة إليقاف 
معاشــات جميع أصحاب البطاقات 
التقليدية حلني حتويلها إلى كروت 

ميزة اعتبارا من يونيو اجلاري.
وأشــارت إلــى اســتمرار صرف 
املعاشــات جلميع حاملي البطاقات 
التقليديــة بدايــة من شــهر يونيو 
اجلــاري من خــالل آليــات الصرف 

األخــرى حلني االنتهــاء من حتويل 
البطاقــات إلــى كروت ميــزة، وهي 
«حتويل املعاش على احلساب اجلاري 
الشخصي للمستفيد - أو من خالل 
احملافظ اإللكترونية»، مشــددة على 
أن الدولة مستمرة في الوفاء بجميع 
التأمينية  املســتحقات واالمتيازات 
املقررة ألصحاب املعاشات واملستحقني 
عنهم دون أي انتقاص، وأن املعاش 

هو حــق أصيل لصاحبــه يكفله له 
القانون، وال يجــوز حرمانه منه أو 
إيقاف صرفه بأي حال من األحوال.
وفــي ســياق متصــل، مت حتديد

٣ آليات لصرف املعاشــات بداية من 
شهر يونيو اجلاري، أوالها الصرف 
عبر بطاقة ميزة، حيث ميكن لصاحب 
املعــاش التوجــه الى أقــرب مكتب 

تأمينات.

«شفط الغاز» من «كاريش» يطغى على امللفات
ولبنان يكتفي بالدعوة الستئناف مفاوضات الترسيم

نواب يحّملون عون مسؤولية التباطؤ واملماطلة.. وحزب اهللا منشغل باالحتجاج على إجراءات اجليش ضد شبكات املخدرات

«نواب التغيير» يطالبون بتعديل مرسوم احلدود 
اجلنوبية والتحرك نحو األمم املتحدة

بيروت - أحمد عزالدين

عقــد النواب التغييريون مؤمترا صحافيا 
بعد ظهر أمس، في مجلس النواب، طالبوا فيه 
السلطة التنفيذية بتعديل املرسوم ٢٠١١/٦٤٣٣ 
املتعلق بترسيم احلدود البحرية مع إسرائيل، 
مؤكدين أن أي حترك أو توجيه كتب إلى األمم 
املتحدة لــن يفيد قبل التعديل، وتوجهوا إلى 
الشــعب لتنفيذ وقفة تضامنية على احلدود 
قــرب مركز القوات الدولية بعد ظهر الســبت 

املقبل إذا لم تعدل احلكومة املرسوم.
نقيب احملامني السابق والنائب اجلديد ملحم 
خلف حتدث باســم النواب التغييريني فشدد 
على ضرورة التمسك بحقوق لبنان وسيادته 
من خالل رؤية جامعة للتمسك باخلط ٢٩ في 
اجلنوب، دون ان ننســى ترسيم حدودنا في 

الشمال مع سورية.

ورأى ان إشــكالية ترسيم احلدود مع بدء 
إسرائيل بالتنقيب قرب احلدود، والذي يشكل 
اعتداء على لبنان، سببه إدارة احلكومة ظهرها 
لهذا األمر، مما تســبب بخطــر إهدار احلقوق 
اللبنانية. وأضــاف ان املطلوب اتخاذ موقف 

واضح من خالل عدة نقاط وهي:
١- الطلــب من الســلطة التنفيذية فورا دون 
إبطاء بتعديل املرســوم ١٤٣٣ وفق إحداثيات 
قيادة اجليش، وإرسال كتاب فور التعديل الى 
األمم املتحدة مرفقا باخلرائط واإلحداثيات مع 
رســالة اعتراض تسجل لدى هيئة احمليطات 

التابعة لألمم املتحدة.
٢- بعد تعديل املرسوم، املطلوب من احلكومة 
توجيــه كتاب إنذار إلى الشــركة امللتزمة في 
عملية التنقيب او أي شركة تتصدى لهذا العمل.

٣- تقدمي شكوى ضد إسرائيل من منطلق ان هذا 
التنقيب يشكل تهديدا للسلم واألمن الدوليني.


