
ارتفاع صادرات االدوات المنزلية 
الى دول الجوار

 طهــران- ارنــا:- قــال مســاعد وزيــر الصناعــة و المعــادن و التجــارة فــي شــؤون المشــاريع و التخطيــط 
ان  زرنــدي  ســعيد 
علــى  تضــع  الــوزارة 
برامجهــا  جــدول 
ــام  االساســية خــال الع
االيرانــي الحالــي )بــدا 
 )2019 مــارس   21 فــي 
صــادرات  حجــم  زيــادة 
االدوات المنزليــة محلــة 
الصنــع الــى دول الجــوار.
زرنــدي  واضــاف 
خــال  االحــد  امــس 
ــه تــم التخطيــط مــن اجــل  ــي نقابــات صناعــة االدوات المنزليــة فــي البــاد، ان اجتمــاع بمشــاركة ممثل

الهنــد. و  الصيــن  الســيما  مجــاورة  دول   10 مــن  أكثــر  الــى  المنتجــات  هــذه  تصديــر 
واكــد ، ضــرورة التركيــز علــى الطاقــات االســتيعابية لــدى االســواق خــال العــام الحالــي والعمــل علــى 
زيــادة حجــم االنتــاج المحلــي مــن خــال متابعــة السياســات الهادفــة الــى تنميــة الصــادرات مــع التركيــز 

علــى دول الجــوار.

اضاءات
3 االثنين 9 شعبان، 1440 هـ ق  26 فروردين 1398 هـ ش،  15 نيسان 2019مشؤون محلية العدد )10105( السنة التاسعة والثاثون

ليبيا: السعودية تمول هجوم حفتر وباريس تدعمه
ــس،  ــى باري ــر، إل ــل حفت ــن قب ــون م ــا مبعوث ــام به ــارة ق ــت إن زي ــة، قال ــكا" اإليطالي ــة "ال ريبوبلي صحيف
بهــدف الحصــول علــى موافقــة اإلليزيــه علــى الهجــوم الــذي تشــنه قواتــه علــى العاصمــة طرابلــس، بعــد 

ســاعات مــن بــدء المعركــة.
وســافر الوفــد، علــى متــن طائــرة مــن طــراز "فالكــون"، بعــد ســاعات مــن بــدء الهجــوم علــى طرابلــس 

فــي 4 أبريل/نيســان.
وأوضحــت الصحيفــة أن مبعوثــي حفتــر كانــوا فــي باريــس بعــد ســاعات قليلــة مــن اإلعــان عــن بــدء 
الهجــوم علــى طرابلــس، وأن طائرتهــم غــادرت مطــار أورلــي قبــل فجــر الجمعــة متجهــة إلــى مدينــة بنغــازي، 

وقالــت إن صــدام نجــل حفتــر كان ضمــن الوفــد الزائــر.
ــرة العاصمــة  ــن نفــس الطائ ــى مت ــك، عل ــل ذل ــد زار قب ــه، كان ق ــد ذات ــد أن الوف ــة عــادت لتؤك الصحيف
اإليطاليــة رومــا، إلجــراء محادثــات مــع رئيــس الــوزراء جوزيبــي كونتــي بشــأن هدنــة محتملــة فــي طرابلس.
هــذا وكانــت قــد قالــت صحيفــة "وول ســتريت جورنــال" األميركيــة إن الســعودية تعهــدت بتمويــل 

ــس. ــة طرابل ــى العاصم ــر، عل ــة حفت ــد خليف ــواء المتقاع ــي" الل ــي الليب ــش الوطن ــد "الجي ــوم قائ هج
ونقلــت الصحيفــة عــن مســؤولين ســعوديين، أن الريــاض تعهــدت بدفــع ماييــن الــدوالرات لحفتــر، 

ــه العســكرية الســتعادة العاصمــة طرابلــس. لتمويــل عمليت
ــي 27 آذار/مــارس،  ــاض ف ــه للري ــاه خــال زيارت ــذي تلق ــل العــرض الســعودي ال ــر، قب وأضافــت أن حفت

ــرات. ــة ورئيــس المخاب ــر الداخلي ــى وزي ــة إل ــي عهــده، إضاف ــك الســعودي وول ــا مــع المل واجتمــع خاله

 - : س ر فــا - ن ا طهر
مجلــس  رئيــس  أشــاد 
الشــورى االســامي علــي 
بحساســية  الريجانــي  
إقــرار  بشــأن  ايطاليــا 
فــي  واالمــن  الســام 
توجــد  وقــال:  المنطقــة، 
فــي  مختلفــة  أزمــات 
المنطقــة، كمــا ان مشــكلة 
بعــد،  تنتــه  لــم  داعــش 
حيــث تــم اختــاق ازمــات 

كالهجــرة. جديــدة 
السياســة  لجنــة  رئيــس  اســتقباله  وخــال 
الشــيوخ  مجلــس  فــي  والهجــرة  الخارجيــة 
والوفــد  بتروتشــلي،  روســاري  فيتــو  االيطالــي، 

مستقبال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ االيطالي..

الريجاني: مشكلة داعش لم تنته بعد وتم اختالق ازمات جديدة في المنطقة
*بتروتشلي: نحرص على رفع مستوى العالقات مع ايران ونؤيد دورها البناء في سوريا

المرافــق لــه امــس االحــد، قــال علــي الريجانــي 
ان هنــاك دومــا نظــرة ايجابيــة نحــو ايطاليــا داخــل 
ايــران، وإن جانبــا منهــا مرتبــط بالماضــي الحضــاري 

الكبيــر الــذي كان بيــن ايــران وايطاليــا.
وأوضــح ان الفيضانــات تســببت بأضــرار كبيــرة 
فــي ايــران، معربــا عــن تقديــره للمواســاة التــي 
ابداهــا مجلــس الشــيوخ االيطالــي مــع الشــعب 
والمســاعدات  الفيضانــات  بكارثــة  االيرانــي 
االنســانية التــي ارســلتها ايطاليــا، الــى المنكوبيــن 

بالســيول.
وأشــاد الريجانــي بحساســية ايطاليــا بإقــرار 

ــي  ــد ف ــال: توج ــة، وق ــي المنطق ــن ف الســام واالم
الوقــت الحاضــر ازمــات مختلفــة فــي المنطقــة، كمــا 
ــا الــى انــه  ان مشــكلة داعــش لــم تنتــه بعــد، الفت
فضــا عــن ذلــك، فقــد تــم اختــاق ازمــات جديــدة 
واحــد اضاعهــا الهجــرة، وكذلــك فــإن االزمــات فــي 
الجزائــر والســودان وليبيــا تحظــى بأهميــة كبــرى 

فــي هــذا المجــال.
الشــؤون  لجنــة  رئيــس  أكــد  جهتــه  مــن 
الخارجيــة والهجــرة بمجلــس الشــيوخ االيطالــي 
فيتــو روســاري بتروتشــلي ، ان بــاده حريصــة على 
رفــع مســتوى العاقــات مــع الجمهوريــة االســامية 
مضيفــا ان ايطاليــا تشــهد مرحلــة جديــدة مــن رفــع 

ــران. ــع اي ــة م ــات البرلماني مســتوى العاق
ايطاليــا  ان  بتروتشــلي:  روســاري  وقــال 
اليــوم فــي مرحلــة جديــدة مــن رفــع مســتوى 
العاقــات البرلمانيــة مــع ايــران، النــه وبعــد 
انتخابــات  اقامــة  علــى  واحــد  عــام  مضــي 
مجلــس الشــيوخ شــهدنا تغييــرات اساســية 
اربــاع  ثاثــة  ان  إذ  اعضائــه،  تركيبــة  فــي 

االعضــاء قــد تغيــروا.

طهــران – كيهــان العربــي:- أكــد وزيــر النفــط 
ــى  ــط عل ــادة الضغ ــة، أن زي ــدس بيجــن زنكن المهن
ايــران ســيؤدي الــى زيادة ارتفــاع أســعار المحروقات، 
مطالبــا "ترامــب" باالختيــار بيــن زيــادة الضغــوط 
ــات منخفضــة  ــاء قيمــة المحروق ــى طهــران أو بق عل

ــة. ــود األميركي ــي محطــات الوق ف
الوزيــر زنكنــة خــال حــوار مــع راديــو  وقــال 
طهــران أمــس األحــد، فــي الوقــت الحالــي فنزويــا 
تعانــي مــن مشــاكل، روســيا أيضــا فرضــوا عليهــا 
عقوبــات، ليبيــا غيــر آمنــة، وفــي أميــركا دمــر بعــض 
ــوع  ــى أن موض ــير ال ــور تش ــذه األم ــاج، ه ــن اإلنت م

اإلنتــاج والعــرض والطلــب هــش للغايــة.
وأضــاف: إذا كانــوا يريــدون زيــادة الضغــط علــى 
ايــران فــإن هــذه الهشاشــة فــي العــرض والطلــب قــد 
تصــل لمرحلــة غيــر متوقعــة، متابعــا "ترامــب" يجــب 
عليــك أن تختــار بيــن زيــادة الضغــط علــى إيــران أو 
بقــاء قيمــت المحروقــات فــي المحطــات األميركيــة 

منخفضــة.
منظمــة  أن  يذكــر 
"أوبــك" أعلنــت فــي تقريــر 
الشــهر،  لهــا هــذا  ســابق 
ــط  ــاج النف ــا قلصــت إنت أنه
شــهري  أســاس  علــى 
بمقــدار 534 ألــف برميــل 
مليــون   30.02 الــى  يوميــا 
خــال  مــن  برميــل 
الســعودية  مؤشــرات 
ــران،  وفنزويــا والعــراق وإي

مشــيرة إلــى أنهــا نفــذت صفقــة "أوبــك+" بأكثــر ممــا 
بالمئــة.  54 بنســبة  عليــه  متفــق  هــو 

وأضــاف التقريــر بــأن دول "أوبــك" التــي تعهــدت 
بخفــض إنتاجهــا مــن النفــط فــي إطــار الصفقــة، 
خفضــت مقارنــة بشــهر تشــرين األول / أكتوبــر 2018، 
مــا مجموعــه 1.254 مليــون برميــل يوميًــا مقابــل 812 

ــارس،  ــي آذار/ م ــكل، ف ــذا الش ــة. وبه ــا المفترض ألًف
تجــاوزت شــروط الصفقــة بنســبة 54 فــي المائــة.

وارتفعــت اســعار النفــط أكثــر مــن 30 بالمئــة هذا 
العــام بفعــل خفــض اإلمــدادات الــذي تقــوده منظمــة 
ــة  ــات" األميركي ــرول و"العقوب ــدان المصــدرة للبت البل
علــى ايــران وفنزويــا، الــى جانــب تصاعــد الصــراع 

فــي ليبيــا عضــو أوبــك.

مشيرًا الى أن موضوع اإلنتاج والعرض والطلب هش للغاية..

زنكنة: على »ترامب« االختيار بين زيادة الضغط على ايران أو بقاء سعر المحروقات منخفضا في المحطات األميركية

39 وفدا اقتصاديا تبادل الزيارات بين ايران والعراق
طهران-فــارس:- أعلــن ملحقنــا التجــاري فــي العــراق ناصــر بهــزاد عــن تبــادل 39 وفــدا اقتصاديــا بيــن 

ــة 20 آذار/مــارس 2019. البلدبــن خــال الســنة المنتهي
واوضــح بهــزاد ، أن تبــادل الزيــارات شــمل 19 لجنــة مــن القطــاع الخــاص ذات النشــاط فــي مجــال التجــارة 

والتســويق، و20 لجنــة اقتصاديــة حكوميــة، وذلــك بمشــاركة 720 رجــل اعمــال مــن مختلــف القطاعات.
وأضــاف أن العــراق وباعتبــاره وجهــة اقتصاديــة بــارزة لتصديــر الســلع االيرانيــة، يتمتــع بقــدرات متنوعــة 
ومتناميــة، مردفــا أن تبــادل الزيــارات بيــن الوفــود التجاريــة المذكــورة، تــم بهــدف متابعــة تطويــر العاقــات 
والتــآزر وتعزيــز التعــاون والعاقــات بيــن مختلــف القطاعــات للبلديــن وتعزيــز الصــادرات غيــر النفطيــة ونمــو 

العاقــات االقتصاديــة بيــن طهــران وبغــداد.
واوضــح ان عمليــة تبــادل الوفــود االقتصاديــة أدت بدورهــا لتحقيــق نتائــج هامــة فــي المجاليــن االقتصادي 
والتجــاري بمــا فــي ذلــك، إبــرام عقــود تجاريــة بيــن شــركات القطــاع الخــاص وتســويق المنتجــات اإليرانيــة 
بالعــراق وتطويــر الخدمــات الســياحية وارتفــاع نســبة الصــادرات الــى 50 بالمائــة وإجــراء دراســات ميدانيــة 
حــول كيفيــة مشــاركة قطــاع الصناعــة فــي مجــال التعــاون المشــترك وتيســير االجــراءات التجاريــة الثنائيــة.
وأضــاف بهــزاد ان 15 ٪ مــن الوفــود التجاريــة المتبادلــة بيــن البلديــن، كانــت وفــود حكوميــة و 85 ٪ منهــا 

مــن القطــاع الخــاص، والتــي شــهدت نمــوا بنســبة 137 ٪ مقارنــة بالعــام االيرانــي الــذي ســبقه.

كازاخستان تنشئ مركزين لوجستيين 
في ايران بهدف تسهيل الصادرات

ــة كازاخســتان  ــا:- أعلنــت حكوم طهران-إرن
فــي  لوجســتيين  مركزيــن  ستنشــئ  أنهــا 
موانــئ ايــران بهــدف زيــادة وتســهيل صادراتهــا 
الخليــج  علــى  المطلــة  الــدول  أســواق  الــى 

الفارســي.
واعلنــت وكالــة 'كازا' امــس االحــد، تــم إتخاذ 
هــذا القــرار خــال اإلجتمــاع االخيــر الــذي اقيــم 
ــة  ــر خارجي ــردي مســاعد وزي ــار تلوب ــن مخت بي
المــدن  وبنــاء  الطــرق  وزيــر  و  كازاخســتان 

محمــد اســامي.
فــي  الجانبــان علــى توفيــر أرض  واتفــق 
مينــاء أميــر آبــاد علــى ضفــاف بحــر الخــزر فــي 
ــدر عبــاس  ــك فــي بن ــدران وكذل محافظــة مازن
هذيــن  بانشــاء  لتقــوم  لكازاخســتان  جنــوب 
صــادرات  و  نقــل  تســهيل  بهــدف  المركزيــن 

الســلع.
الخمســية  الخطــة  تنفيــذ  إطــار  وفــي 
للتعــاون الثنائــي بيــن ايــران و كازاخســتان، 
اســتضافت طهــران مؤخــرا اجتمــاع شــارك فيــه 
مستشــارون و سياســيون مــن كا البلديــن.

وناقــش الطرفــان خــال اإلجتمــاع أالفــاق 
واالقتصــادي  التجــاري  للتعــاون  المســتقبلية 
خاصــة تنميــة ســعة النقــل والمواصــات ذات 
الصلــة بتصديــر المنتجــات الزراعيــة الــى ايــران.

تصدير االدوات الطبية يدر على البالد نحو 
30 مليون دوالر سنويا

العــام لشــؤون  المديــر  أعلــن   طهران-ارنــا:- 
األجهــزة والمعــدات الطبيــة بــوزارة الصحــة والعــاج 
عائــدات  ان  صفــوي،  حســين  الطبــي  والتعليــم 
الخــارج  الــى  االيرانيــة  الطبيــة  األجهــزة  تصديــر 

بلغــت 25-30 مليــون دوالر ســنويا.
ــي  ــرض الدول ــة للمع ــة العام ــن االمان ــا ع ونق
الطبيــة  واألجهــزة  للمعــدات  والعشــرين  الثانــي 
صفــوي  ان  هلــث'،  'ايــران  واألدويــة  والمخبريــة، 
ــودة  ــوض بج ــا النه ــد وضعن ــد: لق ــس االح ــال ام ق
تصنيــع األجهــزة والمعــدات الطبيــة علــى جــدول 

اعمــال وزارة الصحــة؛ مضيفــا ان اقامــة معــرض 'ايــران هلــث'، باالضافــة الــى عــرض مختلــف األجهــزة 
واألدوات الطبيــة للمســتهلكين،بامكانه ان يتيــح أجــواء تنافســية؛ االمــر الــذي يلعــب دورا فاعــا فــي االرتقــاء 

بمســتوى الجــودة.
واضــاف، ان تحســين مســتوى جــودة األجهــزة واالدوات الطبيــة بــوزارة الصحــة يحظــى باهميــة بالغــة 

فــي تنميــة الصــادرات.
واكــد، ان فــي ظــل الظــروف الراهنــة التــي يواجــه المصــدرون فيهــا الكثيــر مــن العقبــات بســبب الحظــر 

االمريكــي الجائــر المفــروض علــى ايــران، نحــن نحــاول اتخــاذ خطــوات فاعلــة فــي هــذا المجــال.

باحثونا يتوصلون الى 8 أنماط جينية من اللوز
 تبريز-إرنــا:- أعلــن رئيــس مركــز االبحــاث 
فــي  الطبيعيــة  والمــوارد  الزراعــي  والتعليــم 
محافظــة آذربايجــان الشــرقية حســن منيــري فــر 
عــن توصّــل الباحثيــن الزراعييــن فــي المحافظــة 
ــة  ــت نتيج ــوز، كان ــن الل ــة م ــاط جيني ــى 8 أنم ال
النبــات  التعــرف علــى مــدى تكبــف  لدراســات 

علــى األجــواء البــاردة ونمــوه فيهــا.
وأضــاف أنــه نظــرًا للموقــع المرمــوق للبــاد 
فــي انتــاج اللــوز علــى المســتوى العالمــي يتوجــب 

الحفــاظ علــى مكانــة ايــران هــذه، عبــر تســجيل أرقــام قياســية جديــدة علــى صعيــد إنتــاج هــذا المحصــول 
الزراعــي؛ مشــيرًا الــى توصّــل محققــي البــاد الــى 8 أنمــاط جينيــة منهــا نمــط جينــي يزيــد مــن قــدرة 

التكيــف علــى الدرجــات العاليــة مــن البــرودة.
ــوز 52 غرامــًا كبيــرة الحجــم تحمــل 20 بالمائــة مــن مــادة  وقــدّر حجــم الحبــة الواحــدة مــن هــذا الل

ــرّة و ســهلة الفصــل. ــر مُ ــرة غي ــواة صغي الســكر وهــي ذات نســيج قــوي جــدًا ون
ولفــت الــى أّن هــذا النــوع مــن اللــوز بفضــل إمكانيــة اإلحتفــاظ بــه فــي المخــازن لفتــرة طويلــة يعتبــر 

مناســبًا جــدًا لإلرســال الــى األســواق البعيــدة.
ويتم انتاج ما يزيد عن 16 طنا من هذه الفاكهة في كل هكتار وفق هذا النمط الجيني الجديد.

انجازات علميه

الخام االيراني الثقيل يسجل 29ر61 دوالر للبرميل
طهران-فــارس:- أكــد أحــدث تقريــر شــهري لمنظمــة الــدول المصــدرة للنفــط "اوبــك"، تســجيل الخــام 
ــة  ــاع 5.1 دوالر اي بنســبة 9بالمئ ــي شــهر فبراير/شــباط 2019 بارتف ــل متوســط 61.29 دوالر ف ــي الثقي االيران

عــن يناير/كانــون الثانــي.
وبحســب التقريــر فــأن متوســط الخــام االيرانــي الثقيــل )مــن خامــات اوبــك( كان قــد ســجل 56.29 دوالر 

للبرميــل فــي شــهر يناير/كانــون الثانــي 2019.
وأشار الى أن المعدل السنوي للخام االيراني الثقيل في عام 2018، بلغ 64.14 دوالر للبرميل الواحد.

السفير التركي بطهران: نقف الى جانب ايران في مواجهة الحظر
ــي  ــران ف ــب اي ــى جان ــف ال ــاده تق ــا اورس، ان ب ــران، دري ــد الســفير التركــي بطه ــارس:- اك طهران-ف
ــار دوالر. ــى 22 ملي ــن وصــل ال ــن البلدي ــادل التجــاري بي ــى التب ــا ال ــر، الفت ــة الحظــر االميركــي الجائ مواجه
ــى  ــح ، ال ــي تصري ــة اذربيجــان الشــرقية ف ــز محافظ ــز مرك ــة تبري ــه لمدين واشــار اورس، خــال زيارت
ــة ضــرورة توظيــف اســتثمارات  ــي الســنوات الثمــان الماضي ــن اكــدا خــال لقاءاتهمــا ف ان رئيســي البلدي
مشــتركة ضخمــة، وقــال: تبلــغ قيمــة االســتثمارات المســتهدفة بيــن البلديــن حوالــي 30 مليــار دوالر، 

ــنوات. ــع س ــل بض ــار دوالر قب ــت 22 ملي ــظ بلغ ــن الح ولحس
ولفــت الــى فــرض اميــركا اجــراءات حظــر علــى ايــران وبعــض مشــاكل االقتصــاد العالمــي، انخفضــت 
االســتثمارات بيــن ايــران وتركيــا، مضيفــا: نحــن علــى وشــك اســتئناف األنشــطة االقتصاديــة والتجاريــة مــرة 
أخــرى، وأعتقــد انهــا ســتكون ارقــام عاليــة فــي العــام الجــاري، ألن هنــاك إرادة كبيــرة بيــن الرئيســين حســن 

روحانــي ورجــب طيــب أردوغــان.

فــي يــوم الثاثــاء )9 أبريــل الجــاري( أعلنــت 
إحبــاط  عــن  العراقيــة  للجمــارك  العامــة  الهيئــة 
بمحافظــة  قصــر  أم  مينــاء  فــي  حاويــة  تهريــب 
البصــرة، جنوبــي البــاد، تحتــوي علــى أســلحة 
مسدســات كاتــم للصــوت تــم إخفاؤهــا فــي شــحنة 
ــى  ــل عل ــاء جب ــال كانــت قادمــة مــن مين لعــب أطف

اإلماراتــي.
»الســلطات  إن  بيــان:  فــي  قالــت  الهيئــة 
الجمركيــة فــي مركــز جمــرك أم قصــر الجنوبــي 
تمكنــت وبالتعــاون مــع الجهــات الســاندة لهــا فــي 

المنفــذ مــن إحبــاط عمليــة تهريــب الحاويــة«.
وذكــر البيــان أن »الحاويــة تــم اســتيرادها مــن 
قبــل القطــاع الخــاص علــى أنهــا إرســالية لعــب 
أطفــال، فيمــا تبيــن أنهــا تحتــوي علــى 1033 قطعــة 

ــة المنشــأ«. ســاح أوكراني
الهيئــة  فــي  الموظــف  علــي،  علــي حســين 
العامــة للجمــارك العراقيــة، كشــف أن الصناديــق 
المضبوطــة فــي الحاويــة التــي جــاءت مــن اإلمــارات 
كانــت مســتوردة علــى أنهــا ألعــاب لألطفــال، وكانــت 
للصــوت  كاتــم  قطــع مسدســات  علــى  تحتــوي 

ــاب. ــن األلع ــي داخــل كراتي ــأة ف مخب
وأضــاف: إن »الشــحنة مســجلة باســم شــركة 

االمارات تتولى مهمة االغتياالت في العراق بتصدير مسدسات كاتم للصوت
عراقيــة تحمــل اســم جنــة العقيــق، وقــد هــرب 
جهــة  إلــى  الناصــري  علــى  المفــوض  مديرهــا 
ــه  ــور ضبــط الشــحنة، حيــث ســربت ل ــة ف مجهول

مصــادر الخبــر مــن داخــل المينــاء«.

ترامب والرهانات 
السيئة

مهدي منصوري 
البشــير  الرئيــس  ســقوط 
الشــعبي  االصــرار  ضغــط  تحــت 
اليمكــن  امــر  الســوداني  للشــارع 
ان يتغاضــى عنــه او عــدم االهتمــام 
التــي  الشــعبية  الثــورات  الن  بــه 
ال  قــوي  ســاح  الطغــاة  تســقط 
مــن  غيرهــا  وال  اميــركا  ال  يمكــن 
منهــا  الحــد  او  بوجههــا  الوقــوف 
او تغييــر مســارها، ممــا يعيــد بنــا 
الذاكــرة الــى ابــان الثــورة االســامية 
الشــاه  رحــل  عندمــا  المباركــة 
المقبــور باكيــا علــى  ايــران وامــام 
الصحفييــن  اســئلة  مــن  الســيل 
للرئيــس االميركــي آنــذاك كارتــر 
حــول كيــف حــدث ذلــك وان الشــاه 
حليــف اســتراتيجي الميــركا فــي 
المنطقــة بــل اجــاب وبمــرارة بقولــه 
بأيدينــا  الحــكام  »ان  معنــاه:  بمــا 
ارادة  امــام  الوقــوف  واليمكننــا 

الشــعوب«.
وتهــاوي  وبعــد ســقوط  واليــوم 
ــة  ــي المنطق ــن الحــكام ف ــاة م الطغ
القريــب  باالمــس  ابتــدأت  والتــي 
بمبــارك وابــن علــي واليــوم البشــير 
يعكــس ان اميــركا تقــف عاجزة امام 
ارادة الشــعوب وهــي تــرى عماءهــا 
والمتحالفيــن يتســاقطون الواحــد 
بعــد االخــر ممــا يعكــس ان هــؤالء  
شــعوبهم  حكمــوا  الذيــن  الطغــاة 
ــن القاهــرة  ــار والقواني ــد والن بالحدي
اخــذ يأفــل نجمهــم بمايمكــن القول 
ان اميــركا اليــوم بــدات تفقــد القــدرة 
ــي تســتطيع ان تتحكــم  ــوة الت والق
ــدا  ــا ع ــدرات الشــعوب، وم ــا بمق به
ذلــك فــان واشــنطن وبقيــادة ترامــب 
االهــوج وبسياســاته الحمقــاء قــد 
تجــد نفســها  وفــي وقــت قريــب 
انهــا فــي معــزل عــن العالــم وان 
ــت  ــي كان ــتها الت ــطوتها وغطرس س
الحــكام  خــال  مــن  بهــا  تتبجــح 

ــاوى. ــد اخــذت تته ــاء ق العم
المجــال  هــذا  فــي  نغفــل  وال 
ايضــا ان اندحــار االرهــاب االميركــي 
ــذي  الصهيونــي وبهــذه الســرعة وال
االمــوال  صناعتــه  علــى  بذلــت 
الكثيــرة قــد تــرك اثــره الســيئ علــى 
القيــادة االميركيــة. ممــا عدته بعض  
والسياســية  االعاميــة  االوســاط 
البائســة  االميركيــة  الرهانــات  ان 
وبصــورة  تتســاقط  اخــذت  قــد 
فلــذا   واشــنطن،   تتوقعهــا  لــم 
واشــنطن  حــذرت صحيفــة  وكمــا 
بوســت فــي افتتاحيتهــا باالمــس 
ترامــب  الرئيــس  »علــى  بالقــول 
فمــا حــدث  ايضــا،  الــدرس  تعلــم 
ادارتــه  دعــم  ان  يظهــر  الســودان 
االعمــى للطغــاة العــرب بمــن فيهــم 
ــن  السيســي مــن مصــر ومحمــد ب
ــي الســعودية« وخلصــت  ســلمان ف
الــى القــول »ان رهــان ترامــب هــذا 
هــو الرهــان الســيئ«. ولــم يقتصــر 
االمــر علــى المنطقــة فانــه حتــى 
وعلــى مســتوى العالــم فــان ترامــب 
ــن  ــر م ــر ســوءا الن الكثي حظــه اكث
المشــاكل العالقــة مــع الــدول خاصــة 
روســيا وكوريــا الشــمالية وبعــض 
دول اميــركا الاتينيــة الزالــت تثقــل 
ــد ال يســتطيع ان  كاهــل ترامــب وق
ــى  ــه ال ــؤدي ب ــد ت ــا ق ــا  مم يتحمله
ــار واالنســحاب مضطــرا عــن  االنهي
ذمــة الحكــم النــه اليمكــن ان يقوى 
بعــد اليــوم الوقــوف بوجــه العاصفــة 
الهوجــاء التــي تعصــف بــه مــن كل 
جانــب، وكمــا قيــل ان اهــم االشــياء 
التــي يجــب علــى االنســان اتقانهــا 
ــذا  ــات« ل ــب االولوي ــن: ترتي ــي ف ه
صنــع  ترامــب  مــن  االولــى  كان 
قــارب )النجــاة( بــدال مــن كرســي 

»الرفاهيــة«.
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