
تصدير أنواع من اللقاحات االيرانية إلى المكسيك
أكــد  طهران-ايســنا:- 
حســن  الصحــة  وزيــر 
هاشــمي ان تطويــر التعــاون 
ــوم  ــي مجــال العل ــي ف الثنائ
والتقنيــات الطبيــة وتصديــر 
اللقاحــات  مــن  أنــواع   3
إلــى المكســيك وتحديــث 
السياســية  العالقــات 
ــة كانــت مــن أهــم  والتجاري
مكاســب زيارتــه إلــى هــذا 

البلــد.
وقــال : نعتــزم توفيــر األرضيــة للعــودة إلــى العالقــات التجاريــة الســابقة وتحديــث العالقــات السياســية 
المتضــررة خــالل الســنوات األخيــرة بســبب فــرض العقوبــات مضيفــا أنــه مــن المقــرر أن تعــزز جامعــة 
UNAM باعتبارهــا أقــدم وأهــم جامعــة فــي المكســيك وجامعــة الشــهيد بهشــتي التعــاون الثنائــي بينهمــا 

ــوم والتقنيــات الطبيــة فــي إطــار تنفيــذ مذكــرة تفاهــم مشــتركة. فــي مجــال العل
ــى مكســيكو  ــع اللقاحــات إل ــر الصحــه المكســيكي وإجــراء مفاوضــات لبي ــع وزي ــه م ــى إجتماع وأشــار إل
ــذا البلــد متمنيــا أن تتوســع  ــم تصديــر 3 أنــواع مــن اللقاحــات اإليرانيــة إلــى ه حيــث مــن المقــرر أن يت

ــن . ــي البلدي ــة ف ــية والبرلماني ــود السياس ــارات الوف ــالل زي ــن خ ــة م ــات الثنائي العالق

خالل اسبوع..

بورصة البالد تسجل نموا بواقع 9 بالمئة
طهران-كيهــان العربي:-شــهدت نشــاطات بورصــة البــالد نمــوا بنســبة 9 بالمئــة خــالل االســبوع االخيــر 
حيــث بلــغ حجمهــا نحــو 
طنــا   358 و  الفــا   422
مليــون  7ر291  بقيمــة 

دوالر.
قيمــة  وبلغــت 
المنتجــات  مبيعــات 
والمنجميــة  الصناعيــة 
فــي البورصة نحــو 7ر147 
مليــون دوالر وبحجــم 162 
خــالل  طنــا   586 و  الفــا 

المذكــورة. الفتــرة 
ــوك  ــم الك ــوم وفح ــاس وااللمني ــب والنح ــة الصل ــي البورص ــت ف ــي بيع ــة الت ــلع المنجمي ــت الس وضمّ

والموليبــدن المركــز.
كمــا ســجل حجــم وقيمــة المشــتقات النفطيــة والبتروكيمياويــة ارتفاعــا ايضــا حيــث كانــت قيمــة 

المبيعــات فــي هــذا القطــاع نحــو 6ر133 مليــون دوالر بحجــم 237 الفــا و 328 طنــا.

ــى  ــة ' عل ــر العــام لشــركة النفــط الوطني ــن المدي ــا:- أعل طهران-ارن
كاردار ' عــن بلــوغ حجــم إنتــاج النفــط الخــام اإليرانــي 4 مالييــن برميــل 

اعتبــارا مــن الشــهر القــادم.
امــس  النفــط،  عــن  للتنقيــب  الرابــع  الدولــي  المؤتمــر  وخــالل 
الســبت أكــد علــى ضــرورة إســتخدام التكنولوجيــات الحديثــة فــي 

التنقيــب. مجــال 
وقــال أن الخطــة الخمســية السادســة للتنميــة تنــص علــى إنتــاج 
ــف  ــن و700 أل ــة ماليي ــاز وأربع ــن الغ ــب م ــر مكع ــون مت ــار و300 ملي ملي

ــا. برميــل مــن النفــط يومي
وقــال أنــه لتحقيــق هــذا الغــرض ينبغــي حفــر 500 بئــر جديــدة 
فــي البــالد، مؤكــدا حــرص المؤسســة علــى االســتفادة مــن التقنيــات 

ــط. ــاز والنف ــن الغ ــب ع ــال التنقي ــي مج ــة ف الحديث
ــية  ــؤون الهندس ــط للش ــر النف ــاعد وزي ــد مس ــرى أك ــة اخ ــن جه م
واالبحــاث والتقنيــة حبيــب اهلل بيطــرف ، علــى أهميــة حضــور ونشــاط 
الشــركات االيرانيــة فــي دول المنطقــة، وقــال ان خبــرات صناعــة الحفــر 

تشــكل ذخــرا للشــركات االيرانيــة فــي المنطقــة واالســواق الدوليــة.
الرابــع  الدولــي  الملتقــى  فــي  الســبت  امــس  واضــاف بيطــرف 

للحفــر، ان الحفــر يتميــز بــدور ســتراتيجي فــي تطويــر حقــول النفــط 
والغــاز والصيانــة للحقــول النفطيــة ســيما الحقــول المشــتركة.

ــام بوضــع  ــر، االهتم ــة الحف ــي نشــاطات صناع ــن ف ــه يتعي ــد ان وأك
التبــادل الدولــي والظــروف االقتصاديــة العالميــة والقضايــا الفنيــة .

واالبحــاث  الهندســية  للشــؤون  النفــط  وزيــر  مســاعد  واشــار 
والقضايــا  التقنيــات  علــى  الحصــول  وضــع  ضــرورة  الــى  والتقنيــة، 
المرتبطــة بالتمويــل المالــي للمشــاريع، فــي ســلم اولويــات الحكومــة.

ــراء  ــع لش ــة تتطل ــدول االوروبي ــض ال ــا وان بع 20 طن
ذلــك منــا ونحــن بدورنــا نــدرس القضيــة حاليــا علنــا 

ــا ايضــا. ــوج الوروب ــذا المنت ــر ه ــن تصدي ــن م نتمك
واشــار الــى محطتــي توليــد الطاقــة الكهروذريــة 
بطاقــة الفــي ميغــاواط فــي مدينــة بوشــهر وقــال 
االســاس  حجــر  وضــع  تــم  فانــه  شــهدنا  وكمــا 
لبنائهمــا بتكاليــف تصــل الــى عشــرة مليــارات دوالر .

واكــد زارعــان ان الصناعــة النوويــة فــي ايــران 
تتواصــل بنشــاط وحيويــة واخــذت تتــرك تاثيرهــا 
ــيجري  ــه س ــى ان ــيرا ال ــات مش ــي الصناع ــى باق عل
فــي غضــون شــهرين تســليم معهــد النفــط اول نــوع 

ــع . ــة الصن ــزي المحلي ــزة الطــرد المرك ــن اجه م
ليســت  المركــزي  الطــرد  اجهــزة  ان  واوضــح 
مختصــة فقــط بانتــاج اليورانيــوم مؤكــدا ان الجهــزة 

المركــزي اســتخدامات مختلفــة . الطــرد 
وحــول اجهــزة الطــرد المركــزي مــن طــراز IR8 قــال ان 
ــي هاشــم )ع(  ــر بن ــة باســم ياقم ــم تصميم ــاز ت هــذا الجه
قبــل 3 ســنوات وقــد جــرى اختبــاره قبــل اســبوعين بنجــاح .

الــى 24  الجهــاز تصــل  قــدرة هــذا  واضــاف ان 
ســو اي مــا يعــادل قــدرة 24 جهــاز طــرد مركــزي مــن 
ــن  ــالد م طــراز IR1 وهــي ستســهل ســد حاجــة الب

اليورانيــوم المخصــب بنســبة 5 بالمئــة.

اندونيسيا تقرر استئناف استيراد 
النفط االيراني

كوااللمبــور- ارنــا:- أعلــن مســؤول فــي وزارة الطاقــة والثــروات المعدنيــة االندونيســية امــس الســبت عــن 
النفــط  اســتيراد  اســتئناف 
الحصــول  بعــد  االيرانــي 
االيجابيــة  النتائــج  علــى 
االيرانــي. النفــط  لفحــص 
فيراتماجــا  واشــار 
بوجــا المديــر العــام لدائــرة 
وزارة  فــي  والغــاز  النفــط 
الطاقــة االندونيســية خــالل 
تصريحاتــه للصحافييــن الى 
مــن  األولــى  الشــحنة  أن 
المليــون برميــل مــن النفــط 

البــالد. الــى  الجــاري  االســبوع  ســتصل  ايــران  مــن  اندونيســيا  اشــترتها  التــي  االيرانــي 
يشــار الــى أن ناقلــة نفــط ايرانيــة تحمــل 299 ألفــا و167 برميــل مــن النفــط انطلقــت مــن الموانــئ االيرانيــة 
وتصــل هــذا االســبوع الــى اندونيســيا وهــي أول شــحنة نفــط ايرانيــة تصــل الــى اندونيســيا بعــد الغــاء الحظــر 

ــران. عن اي
وتعتــزم اندونيســيا اجــراء مباحثــات وابــرام اتفاقيــات طويلــة المــدى الســتيراد النفــط االيرانــي بعــد 

ــا. ــي تصله ــط الت ــحنة النف ــص ش فح
كمــا انــه مــن المفتــرض أن يــزور وزيــر الطاقــة االندونيســي ايــران نهايــة الشــهر الحالــي الجــراء مباحثــات 

مــع الجانــب االيرانــي حــول تنميــة العالقــات بيــن البلديــن علــى صعيــد النفــط والغــاز.

اضاءات
3 االحد  21 جمادى األولى، 1438 هـ ق  1 اسفند 1395 هـ ش،  19 شباط 2017مشؤون محلية  العدد )9511( السنة السابعة والثالثون

خالل إفتتاح معرض ألحدث اإلنجازات النووية في طهران..

مصدر مسؤول: بعض الدول االوروبية تتطلع لشراء الماء الثقيل االيراني
أعمــال  إنطلقــت  العربــي:-  طهران-كيهــان 
المعــرض الـــ37 ألحــدث اإلنجــازات النوويــة إعتبــارا 
مــن امــس الســبت فــي كليــة العلــوم اإلنســانية 

لجامعــة طهــران لمــدة أســبوع.
وعــرض فــي المعــرض أحــدث انجــازات منظمــة 
نظيــر  المجــاالت  مختلــف  فــي  الذريــة  الطاقــة 
النوويــة  المحطــات  اليورانيــوم وإنشــاء  تخصيــب 
والوقــود  واالســتخراج  واالكتشــاف  والدراســية 
النــووي والزراعــة النوويــة والطــب النــووي وجيــال 
الجديــدة ألجهــزة الطــرد المركــزي وإنتــاج اللقاحــات 

واجهــزة الطــرد المركــزي األنبوبيــة.
واعلــن المستشــار الخــاص لرئيــس منظمــة 
الطاقــة الذريــة اصغــر زارعــان ان ايــران تنتــج المــاء 
الــدول  الثقيــل باعلــى نقــاوة بالعالــم وان بعــض 

ــا . ــوج من ــذا المنت ــراء ه ــى ش ــع ال ــة تتطل االوروبي
ــاح المعــرض  ــى هامــش افتت واشــار زارعــان عل
الــى ان درجــة نقــاوة المــاء الثقيــل فــي منشــاة اراك 
للمــاء الثقيــل بلغــت 95ر99 بالمئــة وقــال ان هــذا 
المنتــوج هــو االكثــر نقــاوة بالعالــم ونحــن تمكنــا 
لحــد االن مــن تصديــر نحــو 70 طنــا مــن المــاء 
ــاج  ــوم ســنويا بانت ــركا ونق ــى روســيا وامي ــل ال الثقي

حضور الشركات االيرانية للحفر في دول المنطقة..

الشهر القادم ..انتاج ايران من النفط يبلغ 4 ماليين برميل

ايران وصربيا ترغبان في تنمية التعاون 
في مجال المناجم والطاقة

بلغراد-ارنا:-التقــى ســفيرنا لــدى بلغراد 'حســين 
مــال عبــد اللهــي'، وزيــر الطاقــة الصربي'الكســندر 
ــة  ــة بتنمي ــج' وبحــث معــه حــول الســبل الكفيل انتي

التعــاون الثنائــي فــي مجــال المناجــم والطاقــة.
واشــار مالعبــد اللهــي الــى ازالــة القيــود الناجمــة 
عــن العقوبــات بعــد دخــول االتفــاق النــووي حيــز 
التنفيــذ مؤكــدا علــى امكانيــة اتخــاذ خطــوات فعالــة 
لتوثيــق التعــاون فــي مجــال الطاقــة مــن خــالل 

ــودة. ــات الموج ــدرات والطاق ــتخدام الق اس
التــي  العقبــات  رغــم  العقوبــات  بــان  وصــرح 
اوجدتهــا امــام التعــاون المشــترك مــع الــدول االخــرى 
لكنهــا ســاهمت فــي تعزيــز الثقــة بالنفــس والتنميــة 

المحليــة فــي البــالد.
وفيمــا لفــت الــى اقامــة اجتمــاع فــي صربيــا 
للتعريــف بامكانيــات ايــران التجاريــة واالقتصاديــة 
اعلــن عــن مشــاركة واســعة للقطاعــات االيرانيــة 
ارضيــات  لدراســة  والحكوميــة  الخاصــة  ســواء 

التعــاون بيــن البلديــن علــى االمــد البعيــد.
ــران  ــي، اي ــة الصرب ــر الطاق ــأ وزي ــه هن ــن جانب م
ــورة االســالمية  ــرى انتصــار الث ــة وشــعبا بذك حكوم
ــه بــان يتــم خــالل زيارتــه المرتقبــة  معربــا عــن امل
بتطويــر  الكفيلــة  الســبل  دراســة  طهــران  الــى 
و  الطاقــة  مجــال  فــي  البلديــن  بيــن  العالقــات 

المناجــم.

إيران تواكب البلدان المتقدمة في مؤشر 
التبرع بالدم

مسؤول اممي: الشعب االيراني داعية سالم بثقافة وتاريخ عريق

لالنبــاء،  "رويتــرز"  وكالــة  افــادت  العربــي:  طهران/كيهــان 
ــة  ــرق الســفن الحربي ــه غ ــر في ــا تظه ــد انتجــت فيلم ــران ق ان اي
ــاع  ــي ق ــة لتســتقر ف ــة االيراني ــات الصاروخي ــر الضرب ــة اث االميركي

البحــر.

رويترز: ايران تعكس اهانتها للقوات االميركية 
في الخليج الفارسي بشكل مصور

فقــد انتجــت ايــران فيلمــا كارتونيــا "حــرب الخليــج الفارســي 
ـ 2" يعكــس مواجهــة الحــرس الثــوري االيرانــي للقــوات البحريــة 
االميركيــة. جلبــت انظــار وســائل االعــالم الخارجيــة، وكان لوكالــة 
ــال: ان  ــذي ق ــم، ال ــرز حــوار مــع "فرهــاد عظيمــا" مخــرج الفيل رويت
عــرض هــذا الفيلــم والــذي اســتغرق اخراجــه اربــع ســنوات تزامــن 
مــع فتــرة جيــدة اذ رشــح رئيــس للبيــت االبيــض يدعــو للحــرب.

واســتطردت وكالــة رويتــرز بالقــول: ان هــذا الفيلــم الكارتونــي 
جــاء فــي بحبوحــة تصاعــد التوتــر االميركــي ضــد ايــران، والهجــوم 
شاشــات  علــى  قريبــا  وســيعرض  ضدهــا،  لترامــب  الكالمــي 
الســينما االيرانيــة. فيماصــرح "عظيمــا" للوكالــة: آمــل ان يعكــس 
الفيلــم حالــة االســتخفاف الــذي لحــق بالقــوات االميركيــة وكيــف 

انتابهــم الذعــر وهــم يحاولــون مهاجمــة ايــران.
هــذا ويبــدأ الفيلــم ذو الـــ 88 دقيقــة بهجــوم للقــوات االميركية 
علــى مفاعــل ذري ايرانــي ومــن ثــم مهاجمــة القــوات البحريــة 
االميركيــة للمنظومــات الســتراتيجية االيرانيــة فــي انحــاء البــالد.
بعمليــات  الثــوري  الحــرس  يقــوم  الهجمــات  هــذه  واثــر 
مــن  بوابــل  االميركيــة  الحربيــة  الســفن  ليمطــر   انتقاميــة 
ــم  ــم الفيل ــرق ليختت ــذه الســفن الغ ــر ه ــون مصي ــخ. فيك الصواري
وهــو يعكــس وضــع الســفن الحربيــة الغارقــة وكأنهــا اســماك فــي 

قعــر بيــت زجاجــي.

منظمــة  منــدوب  وصــف  كاشــان-ارنا:- 
لويــس،  غــري  ايــران  فــي  المتحــدة  االمــم 
الشــعب االيرانــي بانــه شــعب مضيــاف وذكــي 
وداعيــة ســالم بتاريــخ عريــق وثقافــة باعثــة 

الفخــر. علــى 
وفــي حديــث لــه خــالل المراســم الختاميــة 
مدينــة  فــي  المنعقــد  الفرنســي  لالســبوع 
كاشــان )وســط( قــال لويــس، ان االواصــر بيــن 
البلديــن ايــران وفرنســا قويــة جــدا وراســخة 
ولهمــا تاريــخ وحضــارة عريقــة جــدا وباعثــة علــى 
المتبقيــة  التاريخيــة  االثــار  ان  حيــث  الفخــر 

ــك. ــى ذل شــاهد عل
واكــد بانــه علينــا فــي عالــم اليــوم ان نبنــي 

الســياحة  ان  واضــاف،  الجــدران  ال  الجســور 
يمكنهــا ان تشــكل حلقــة وصــل بيــن الشــعوب.
ايــران منــذ 4  انــه مقيــم فــي  الــى  واشــار 
اعــوام مــع اســرته وقــد زار لغايــة االن 29 محافظــة 
ــار  ــه مــن اث ــا تحظــى ب ــى م ــا ال ــالد، الفت ــي الب ف

ــا. ــر مــن مناطقه ــي الكثي ــة عريقــة ف تاريخي
الفرنســي  االســبوع  خــالل  اقيمــت  وقــد 
فــي كاشــان ورشــات تعليميــة فــي مجــاالت 
التصويــر والطبــخ الفرنســي والمســرح بحضــور 
'نــزل  فــي  كاشــان  ومــن  فرنســيين  فنانيــن 
العهــد  الــى  بنــاؤه  يعــود  الــذي  العامرييــن' 
الزنــدي وتــم توســيعه فــي العهــد القاجــاري 

بواســطة ســهام الســلطنة عامــري فــرد.

وال استريت جورنال تكشف خطة ترامب 
لتشكيل »ناتو عربي«

يخطــط الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب، لتشــكيل 
حلــف عربــي عســكري جديــد فــي الشــرق األوســط.

 »The Wall Street Journal« صحيفــة  نقلــت 
ــع  ــن المتوق ــه م ــة، أن ــي المنطق ــادر ف ــة مص ــن خمس ع
أن تدخــل فــي هــذا الحلــف الســعودية واإلمــارات ومصــر 
واألردن. وال تــزال تناقــش مســألة دخــول دول أخــرى.

وذكــرت الصحيفــة أن العــدو الرئيســي المحتمل 
للحلــف ســيكون إيــران وأن الشــريك والحليــف فــي 

المنطقة ســيكون إســرائيل.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أنــه يجــب أن يتضمــن 
الحلــف العربــي بنــدا هامــا، كمــا فــي حلــف شــمال 
األطلســي، وهــو أن الهجــوم علــى عضــو فــي الحلــف 
البنــد  وهــذا  األعضــاء.  كل  علــى  هجومــا  يعتبــر 
اتفاقيــة حلــف شــمال األطلســي،  فــي  الخامــس 
الــذي يضمــن »األمــن الجماعــي« ألعضــاء الحلــف.
وتابعــت أنــه ال تعتــزم واشــنطن إدراج إســرائيل 
ــن  ــرة التناقضــات الحــادة بي ــف )نظــرا لكث ــي الحل ف
الــدول العربيــة وتــل أبيــب، فــإن هــذا يــكاد أن يكــون 
خــالل  مــن  إشــراكها  ســيتم  ولكــن  مســتحيال(، 

ــتخباراتية. ــر االس ــم للتقاري ــادل المنتظ التب

عراف أميركي: ترامب رئيس الواليات 
المتحدة األخير...!!

قــال أدغــار كيســي، وهــو عــراف أميركــي معروف 
الرابــع  الرئيــس  إن  ذاتهــا،  نبوءاتــه  كل  تحقــق 
المتحــدة  الواليــات  رئيــس  ســيكون  واألربعيــن 

األخيــر. األميركيــة 
بــاراك  الرئيــس  وبحســب »ســبوتنيك« كان 
ــات المتحــدة الـــ44  ــس الوالي ــد رئي ــذي يع ــا ال أوبام
ــو  ــون ه ــن دون أن يك ــض م ــت األبي ــادر البي ــد غ ق
الرئيــس األخيــر، إذ حــل محلــه الرئيــس الجديــد 

دونالــد ترامــب.
أن  توقعــوا  الذيــن  أن  يعنــي  ال  هــذا  أن  إال 
الـــ44 رئيــس الواليــات المتحــدة  الرئيــس  يكــون 
األخيــر هــم مخطئــون. وذلــك أن الباحــث يفغينــي 
غيغــاؤوري كشــف أن ســتيفن غروفــر كليفالنــد كان 
هــو رئيــس الواليــات المتحــدة الـــ22 والـــ24. ومــن هنا 
فــإن الرئيــس الحالــي ترامــب هــو رئيــس الواليــات 

المتحــدة الـــ44.

مؤسســة  رئيــس  قــال  طهران-ارنــا:- 
نقــل الــدم علــي أكبــر بورفتــح اهلل إن مؤشــر 
التبــرع بالــدم فــي إيــران يصــل الــى 27 
ــى  ــا يشــير ال ــف مم ــن أل ــن بي شــخص م
ــي  ــة ف ــدان المتقدم ــع البل ــران م ــة إي مواكب

ــال. ــذا المج ه
وتابــع أن إيــران حققــت إنجــازات كبيــرة 
فــي مجــال ســالمة الــدم مشــيرا الــى أن 
وج  الفيروســي ب  الكبــد  التهــاب  مؤشــر 

المناعــة  ونقــص 
)اإليــدز(  المكتســبة 
ميلونــي  بيــن  مــن 
ونصــف مليــون حالــة 
ــي البــالد  ــرع دم ف تب
نفــس  فــي  يقــف 
للبلــدان  المســتوى 
ــل مــن  ــة وأق األوروبي

أمريــكا.
الــى  وأشــار 
التعــاون القائــم مــع 
الــدول االوروبيــة لتوفيــر المعاييــر الالزمــة 
لســالمة الــدم قائــال أن األدويــة المنتجــة 
مــن مشــتقات البالزمــا فــي إيــران باتــت 
ــي  ــة ف ــات األوروبي ــل الجه ــن قب ــدة م معتم

المجــال. هــذا 

فوضوية 
ترامب!!

مهدي منصوري
ــرارات والتصريحــات المتضاربــة  الق
االميركــي  للرئيــس  المتزنــة  وغيــر 
ــام  ــم ام ــت العال ــب  وضع ــد ترام الجدي
صــورة ضبابيــة ومشوشــة للسياســة 
االميركيــة الجديــدة،  ففــي الوقــت الذي 
ــالم  ــرار الس ــد اق ــه يري ــه بان ــرح في يص
واالمــن، نجــد انــه ولــم يمــض لحظــات 
يصــدر  حتــى  هــذا  تصريحــه  علــى 
والتلويــح  الــدول  لبعــض  تهديداتــه 
تحمــل  بحيــث  الغليظــة،  بالعصــا 
تصريحاتــه حالــة مــن االزدواجيــة وعــدم 
الثبــات، وكمــا وصفتهــا اوســاط اعالميــة 
وسياســية اميركيــة وغرببــة مــن انــه 
ــى مــا  ــوم عل ــل بعــد الي اليمكــن التعوي

يصــرح بــه ترامــب.
القناعــات  بعــض  وصلــت  وقــد 
ان  مــن  االوروبييــن  القــادة  لبعــض 
ترامــب قــد يقــود العالــم الــى حالــة 
بذلــك  صرحــت  كمــا  الفوضــى،  مــن 
ميونيــخ،  فــي  باالمــس   موغرينــي 
باالضافــة الــى تاكيدهــا من ان اســتمرار 
ترامــب وعلــى هــذا النهــج فانــه ســيقود 

االنهيــار. الــى  اميــركا 
مــن  البــد  والــذي  ايضــا  والالفــت 
التأكيــد عليــه هــو ان ترامــب وخــالل 
فتــرة تســنمه منصــب الرئاســة ظهــر 
وقــد  عليــه،  كبيــر  المنصــب  هــذا  ان 
عهدتــه،  مــن  يخــرج  ان  يســتطيع  ال 
مــن  اكثــر  وفــي  صــرح  وانــه  خاصــة 
ثقــل  يتوقــع  لــم  انــه  مــن  مناســبة  
ولفوضويــة  ولــذا  الرئاســة،  مســؤولية 
ترامــب وعــدم االتــزان فــي تصريحاتــه 
التــي  اوقعــت الكثيــر مــن رجــال ادارتــه 
فــي حالــة مــن االربــاك، فقــد طالــب 
االميركييــن  الســناتورات  مــن  عــدد 
الرئيــس طبيــب نفســي  ان يرافــق  
ــه ســرعان  ــه. خاصــة وان ــط توازن ليضب
مــا يفقــد اعصابــه وهــو مــا انعكــس 
مــن خــالل حــواره مــع مراســلي بعــض 
القنــوات التلفزيونيــة االميركيــة والتــي 
اتســمت بالتشــنج وتوجيــه االتهامــات 
تمــارس  انهــا  مــن  القنــوات  لهــذه 

والدجــل. الكــذب 
كيــف  هــو  هنــا  المهــم  والســؤال 
لدولــة  رئيــس  مــع  التعامــل  يمكــن 
مــن  اللــون  هــذا  يحمــل  عظمــى 
الســلوك غيــر المتــزن الــذي يخلــط 
حالــة  يفقــد  بحيــث  االوراق  فيــه 
الشــفافية التــي ينبغــي ان يتصــف بهــا، 
لكــي يمكــن التعويــل علــى مــا يصــرح 

يقــول؟.  او 
اليــوم  العالــم  مايشــهده  فــان  ولذلــك 
ســببته  الــذي  واالربــاك  الفوضــى  حالــة 
عندمــا  المتعاقبــة  االميركيــة  السياســات 
اعتــرف بذلــك الرئيــس الســابق اوبامــا مــن 
ان »االزمــات التــي يعيشــها العالــم اليــوم هــو 
بســبب سياســتنا«، باالضافــة الــى مايعيشــه 
المجتمــع االميركــي مــن خــالل  التظاهــرات 
ــم  ــة، ول ــم المــدن االميركي ــت تع ــي الزال الت
بــل  الداخــل  اميــركا  علــى  االمــر  يقتصــر 
امتــدت الــى بعــض الــدول االخــرى التــي 
علــى  التظاهــرات معترضــة  فيهــا  خرجــت 
قــرارات ترامــب غيــر المنضبطــة كالمكســيك 

ــدول. ــن ال ــا م وغيره
واخيــرا وفيمــا اذا لــم يتــم ضبــط 
ترامــب مــن قبــل مستشــاريه واصحاب 
فمــن  االبيــض،  البيــت  فــي  القــرار 
توجــه  مــن  يحملــه  وبمــا  الطبيعــي 
العالــم  عنصــري حاقــد فانــه ســيقود 
الــى الفوضــى وعــدم االســتقرار، ولذلــك 
فــان حديــث مفوضــة االتحــاد االوروبــي 
موغيرينــي  الخارجيــة  للسياســة 
ــة  ــو حصيل ــل ه ــراغ، ب ــن ف ــأت م ــم ي ل
لمــا عاشــته مــن قــرب عنــد زيارتهــا 
لواشــنطن ولقائهــا بالرئيــس االميركــي 

لمــدة ســاعات.
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