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وزير الطاقة:720 الف مشترك..تتمة
وأوضــح رضــا أردكانيــان فــي تصريــح علــى هامــش جلســة مجلــس الــوزراء امــس االربعــاء، بــأن 
ــل مشــتركون جــدد   ــران« وبالفع ــاء – اي ــاه – كهرب ــة » مي ــي اطــار حمل ــي ف ــدة تأت المشــاريع الجدي
ــة  ــة وزراعي ــة وصناعي ــي محافظــة همــدان حيــث شــملت مناطــق ريفي ــاء ف انضمــوا لشــبكة الكهرب

ــة. وتجاري
وأشــار الــى افتتــاح 227 مشــروعا مائيــا وكهربائيــا حتــى 20 مــارس/آذار2020، باســتثمارات بلغــت 330 

تريليــون ريــال.

وزير التعليم  يعلن استعداد..تتمة
ويتضمــن برنامــج زيــارة حاجــي ميرزائــي لقــاء كبــار المســؤولين الســوريين مــن بينهــم رئيــس 
الــوزراء ورئيــس مجلــس الشــعب ووزيــر التعليــم العالــي، والتوقيــع علــى مذكــرة تفاهــم للتعــاون فــي 
مجــاالت التعليــم المهنــي واالبتدائــي واالســتثنائي والكتــب الدراســية والصناعــات التعليميــة واعــداد 

المعلميــن والمواهــب.
وســيتفقد »حاجــي ميزرائــي« كذلــك المدرســة االيرانيــة )مدرســة االمــام الخمينــي( فــي دمشــق، 

ويبحــث قضايــا المــدارس االيرانيــة فــي ســوريا.

الريجاني: أميركا وبممارسة..تتمة
ــا  ــد إحساس ــليماني اوج ــق س ــهاد الفري ــامي، ان استش ــورى االس ــس الش ــس مجل ــد رئي واك
ــركا فــي  بالصحــوة والتضامــن والتوافــق فــي الداخــل وفــي المنطقــة، و شــهادته شــوهت صــورة أمي

ــم. العال
واضــاف ان االدارة االميركيــة تســعى لممارســة أقصــى الضغــوط ضــد الشــعب االيرانــي، مؤكــدا 

انهــا كمــا فشــلت فــي الســابق ستفشــل مســتقبا .
ــع عــن  ــة وتداف ــك حيوي ــي تمتل ــورة االســامية الت ــدا ان الث ــركان جي ــدرك األمي ــا: ي واردف قائ
ــة  ــم عرقل ــا يمكنه ــة ايضــا، ف ــب االقتصــادي حيوي ــن الجان ــت م ــدة، وإذا كان ــورة صام ــا هــي ث قيمه

ــي. ــون االضــرار باالقتصــاد االيران ــم يحاول ــذا فه مســارها، ل
ومضــى بالقــول: يحــاول األميــركان فــي مواجهتهــم الشــاملة لبادنــا، تعطيــل أذرع ايــران، وهــي 

نفــس االعمــال الشــريرة التــي تحــدث فــي العــراق ولبنــان.
واشــار الدكتــور الريجانــي الــى ان ســلوك األوروبييــن فــي التعامــل مــع القضيــة النوويــة االيرانيــة 
يعتمــد علــى ســلوك األميركييــن، وقــال: ان حديــث األوروبييــن عــن اســتخدام المــادة 36 )فــي 
االتفــاق النــووي( يوضــح مــا هــو الغــرض مــن ذلــك، بالطبــع ســوف تــرد ايــران عليهــم، لكــن مثــل هــذا 
الســلوك الــذي يشــبه األميركييــن يظهــر أنهــم فــي معســكر واحــد، وبطبيعــة الحــال ســيكون للصــراع 

السياســي عواقــب لــكا الطرفيــن.
واشــار الــى فتــوى ســماحة قائــد الثــورة االســامية بتحريــم االســلحة النوويــة، وقــال: ان 
الجمهوريــة االســامية فــي ايــران تطلــب ان يكــون لهــا تقنيــة نوويــة شــأنها شــأن الــدول االعضــاء 

.)NPT( فــي معاهــدة الحــد مــن انتشــار األســلحة النوويــة
واكــد علــى ان ذكــرى انتصــار الثــورة االســامية فــي 11 شــباط/فبراير هــو يــوم تاريخــي ووطنــي 
بالنســبة اليــران، وقــال: ان الثــورة االســامية رســمت آفاقــا مســتقبلية للشــعب، وعلــى هــذا االســاس 

فــان 11 شــباط /فبرايــر هــو أهــم يــوم سياســي فــي البــاد غيــر مصيرهــا.

الرئيس روحاني: شعبنا المؤمن..تتمة
ــة تبنــى الــى جانــب  ــان القــدرة االقتصادي ــاج الوطنــي، واكــد ب ــة مــن اجــل التقــدم باالنت  الصعب
القــدرات السياســية والثقافيــة واالمنيــة ولــو تصــور احــد بــان هــذه االمــور منفصلــة عــن بعضهــا 

ــدة. ــم االســتراتيجية بصــورة جي ــا العال ــدرك قضاي ــم ي ــه ل البعــض فاشــك ان
واكــد الرئيــس روحانــي اهميــة االنتخابــات البرلمانيــة القادمــة وضــرورة المشــاركة الشــعبية 
الفاعلــة فيهــا، معتبــرا العنصــر الوحيــد لمشــاركة الشــعب الحماســية فيهــا هــو توفيــر االجــواء 

التنافســية وان يطمئــن الشــعب لنزاهــة وامــن االنتخابــات وطابعهــا التنافســي.

طهران: فك شفرة الصندوق..تتمة
وحــول الجهــة التــي تتولــى مســؤولية فــك شــفرة الصنــدوق االســود للطائــرة، قــال: ان الصنــدوق 
ــان  ــران ف ــي اي ــع ف ــا ان الحــادث وق ــة بدراســة الحــادث وبم ــن االجــزاء المتعلق ــو جــزء م االســود ه
ــران المدنــي االيرانيــة هــي الجهــة المســؤولة بالتحقيــق الــذي هــو جــار فــي الوقــت  منظمــة الطي

ــر االجهــزة والبرمجيــات الازمــة. الحاضــر كمــا يجــري العمــل لتوفي
واوضــح، بــان وفــدا للتحقيــق فــي الحــادث قــد توجــه الــى اوكرانيــا للتدقيــق فــي وثائــق الطائــرة 
وبعــد عــودة الوفــد ســيتم تشــكيل فريــق مشــترك مــع اوكرانيــا وجميــع االعضــاء الذيــن ينبغــي ان 

يشــاركوا فــي التحقيــق بالحــادث وفقــا للقوانيــن.
وصــرح وزيــر الطــرق بــان منظمــة الطيــران المدنــي االيرانيــة اتصلــت مــع شــركة »بوينــغ« وكذلــك 
ــل  ــث ان العم ــم حي ــن عنه ــاون وارســلوا ممثلي ــم االســتعداد للتع ــوا بدوره ــم اعلن ــا وه ــع اوكراني م
جــار وفــق الســياقات القانونيــة واضــاف، لــو واجــه فريــق التحقيــق فــي الحــادث مشــكلة مــا فــي فــك 
ــب المســاعدة مــن  ــة طل ــرار حــول كيفي ــات فمــن الممكــن ان يتخــذ الق الشــفرة ومعالجــة المعلوم

االخريــن الذيــن يمتلكــون امكانيــات فــي هــذا المجــال.

125 بحرينيا من معتقلي..تتمة
الحوض الجاف )قسم الموقوفين(.

وتتعمــد إدارة الســجن تجاهــل دعــوات بضــرورة تغييــر الفــرش، والســماح للســجناء بإدخــال 
ــة. ــادر عائلي ــب مص ــرض. بحس ــار الم ــع انتش ــا لمن ــة منه ــر القديم ــة وتغيي ــس إضافي ماب

وذكــر معهــد البحريــن للحقــوق والديمقراطيــة ” BIRD” أن ” ســجينان فضــًا عــدم الكشــف عــن 
هويتهمــا شــكيا مــن قيــام ضبــاط بمداهمــة زنزانتهــم بانتظــام” وأنهــم يقومــون باإلســتياء علــى ” 
مابســهم اإلحتياطيــة. وعُــرف مــن بيــن الضبــاط المســؤولين عــن اإلنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا 

الســجناء فــي مبنــى 17 المــازم المدعــو فهــد الكوهجــي.
مــن جانــب آخــر داهمــت قــوات األمــن الخليفيــة أحــد المنــازل ببلــدة ســار. واعتقلــت األخويــن 

علــي ومحمــد عبــد الهــادي، واقتادتهــم الــى جهــة مجهولــة.
وشــهدت بلــدة العكــر هــذا األســبوع مداهمــات مماثلــة، حيــث قامــت باقتحــام احــد المنــازل 

واختطفــت الشــابان علــي عبــد الجليــل الونــي، والــرادود الحســيني إبراهيــم يوســف الونــي.
وذكــر مصــدر مطلــع بــأن المختطــف إبراهيــم يوســف الونــي وهــو محكــوم فــي عــدد مــن القضايــا 
ــرد عــن المعتقليــن  ــم ت ــة. ول ــرات الخليفي ــل المخاب ــة الجســدية مــن قب السياســية مهــدد بالتصفي
ــار منــذ لحظــة اعتقالهــم، األمــر الــذي يثيــر شــكوك عنــد العرائــض مــن احتمــال تعرضهــم  أي أخب

للتعذيــب، وإبقائهــم رهــن اإلختفــاء القســري.
وكشــف مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان عــن موجــة جديــدة مــن االعتقــاالت علــى يــد 
الســلطات الخليفيــة، قائــًا: أن 17 مــن المواطنيــن تــم اعتقالهــم مــن 13 الــى 19 ينايــر الجــاري ومــن 

ــال. ــم أطف بينه
ــك  ــال ذل ــن خ ــن تظاهرتي ــل ع ــا ال يق ــز م ــد المرك ــد رص ــي فق ــراك الميدان ــد الح ــى صعي وعل

األســبوع.
ــا التعذيــب  ــا مــن البرلمــان البريطانــي حكــم اإلعــدام ضــد ضحيت وفــي لنــدن، فقــد أدان 12 نائب
محمــد رمضــان وحســين موســى فــي البحريــن، مطالبيــن حكومــة بادهــم وقــف التعــاون مــع 

ــة. ســلطات المنام
ــوم  ــان ي ــع البرلم ــرها موق ــة، ونش ــزاب البريطاني ــع األح ــن جمي ــواب م ــا الن ــة وقعه ــي عريض وف
الثاثــاء 21 ينايــر الجــاري، عبــر النــواب عــن قلقهــم المتزايــد مــن تلــك األحــكام التــي ”تســتند الــى 

ــب”. ــات انتُزعــت تحــت وطــأة التعذي اعتراف
ــة ضــد  ــة جنائي ــة جســدية أو أدل ــم أي أدل ــن ”تقدي ــة بفشــلها م ــة الخليفي ــواب النياب ــم الن واته
محمــد رمضــان وحســين موســى”، فضــا عــن أن “ادعــاءات المتهميــن بالتعذيــب قــد تــم دعمهــا 

ــي”. ــر طب بتقري
ــذ 5  ــم تنفي ــد ت ــام 2017، وق ــذ الع ــدت من ــدام تزاي ــكام اإلع ــأن أح ــالتهم ب ــي رس ــواب ف ــال الن وق

إعدامــات، وصفوهــا ” بالقتــل التعســفي ضــد معارضيــن سياســيين”.
وفيمــا يواجــه 8 معتقليــن سياســيين خطــر تنفيــذ حكــم اإلعــدام فــي أي لحظــة يطالــب النــواب 
البريطانيــون بإلغــاء حكــم اإلعــدام ضــد محمــد رمضــان وحســين موســى، ووقــف برامــج التدريــب 

البريطانيــة للبحريــن بســبب فشــلها فــي الحــد مــن اإلنتهــاكات.
وكانــت محكمــة خليفيــة قــد قضــت بتأييــد حكــم اإلعــدام ضــد محمــد رمضــان وحســين موســى 
فــي 8 ينايــر الجــاري، رغــم مطالبــات دوليــة بوقــف هــذه الجريمــة كونهمــا ضحايــا تعذيــب وبراءتهــم 

بتة. ثا
هــذا واختتمــت المعارضــة البحرينيــة الحملــة التضامنيــة مــع معتقلــي الــرأي المرضــى فــي 
ــة نشــر مقاطــع مصــورة عــن اوضــاع  البحريــن، علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي. وتضمنــت الحمل

المعتقليــن المتدهــورة، واالهمــال المتعمــد بحقهــم.
وكشــفت الحملــة عــن معانــاة المعتقليــن نتيجــة اإلهمــال المتعمــد مــن إدارات ســجون النظــام 

كمــا ســّلطت الضــوء علــى معانــاة المعتقليــن المرضــى، ومأســاة حرمانهــم مــن العــاج.

بيزنس اينسايدر: من المحتم..تتمة
الــى ذلــك صــرح مســؤول فــي الناتــو الــى نشــرة »بيزنــس اينســايدر« قائــا: ان هــذا الملــف لــه 
مــن االهميــة التــي ســتحرج اميــركا، واذا مــا قدمــت ايــران الدعــوى الــى محكمــة الهــاي فســتتمكن 

مــن ادانــة اميــركا.
ــي  ــركا ف ــدم حضــور امي ــر لع ــه بالنظ ــى؛ ان ــو عل ــف النات ــي حل ــع ف ــذا المســؤول الرفي وشــدد ه
المحكمــة فســينتفي احتمــال تقديمهــا الدلــة دفاعيــة علــى ضــرورة اغتيــال ســليماني ولــذا فــان 
المحكمــة  وحســب االدلــة والقرائــن المقدمــة مــن قبــل ايــران، والشــواهد الحيــة للحادثــة، ســتقضي 

ــركا. ــة امي ــران، وادان ــح اي لصال
مــن جانــب آخــر اشــارت »بيزنــس اينســايدر« الــى تصريحــات المقــرر الخــاص  لامــم المتحــدة 
»آغنــس كاالمــارد« حــول المجــازر غيــر القانونيــة، لتقــول؛ ان االجــراء االميركــي فــي اغتيــال قاســم 
ســليماني يتنافــى والحقــوق الدوليــة وهــو نقــض صريــح لحقــوق االنســان، وحتــى ان تبريــرات 

اميــركا بضــرورة هــذا العمــل تعتبــر غيــر قانونيــة وغيــر مقبولــة.

مجلس الشيوخ األميركي يقر..تتمة
ــل مســاءلة ترامــب  ــح تفعي ــون األول/ديســمبر، لصال ــي كان ــد صــوت، ف ــواب ق ــس الن وكان مجل
مــن أجــل عزلــه. وباألمــس، رفــض ترامــب تهــم المســاءلة التــي رفعهــا ضــده مجلــس النــواب الــذي 
يســيطر عليــه الديمقراطيــون ودعــا مجلــس الشــيوخ، ذو األغلبيــة الجمهوريــة لرفضهــا علــى الفــور.

وقــال »ترامــب« فــي مذكــرة تمثــل دعــوى قضائيــة ضــد مســاعي عزلــه، “ينبغــي لمجلــس 
الشــيوخ رفــض مادتــي المســاءلة وتبرئــة الرئيــس علــى الفــور”. 

و«ترامــب« هــو الرابــع فقــط مــن بيــن 45 رئيســا أميركيــًا يواجــه احتمــال العــزل، متهــم بإســاءة 
ــدن  ــع منافســه المحتمــل الديمقراطــي جــو باي ــق م ــا بالتحقي ــة أوكراني اســتخدام ســلطاته بمطالب
ــد إجــراء سياســيا  ــر أن مســألة المحاكمــة داخــل الكونغــرس تع ــق الكونغــرس. يذك ــة تحقي وعرقل
وليــس جنائيــا. جديــر بالذكــر أن موظفــا فــي االســتخبارات األميركيــة قــد كشــف عــن مكالمــة 
هاتفيــة جــرت، فــي 25 تموز/يوليــو الماضــي، بيــن الرئيــس األميركــي ونظيــره األوكرانــي فاديميــر 
زيلنســكي، ودفعــت هــذه المســألة الديموقراطييــن، الذيــن يســيطرون علــى مجلــس النــواب إلــى 
فتــح تحقيــق فــي 25 أيلول/ســبتمبر بشــبهة إســاءة الرئيــس اســتخدام ســلطته بطلــب المســاعدة 
مــن دولــة أجنبيــة للتدخــل فــي االنتخابــات فــي محاولــة لتشــويه ســمعة خصمــه السياســي، جــو 

بايــدن.
وكانــت “وول ســتريت جورنــال” أشــارت إلــى أن ترامــب حــث فــي هــذه المحادثــة زيلينســكي 
علــى بــدء تحقيــق ضــد هانتــر بايــدن، نجــل نائــب الرئيــس الســابق جــو بايــدن، منافــس ترامــب 

ــات 2020. ــي انتخاب المحتمــل ف
وكان هانتــر بايــدن، عضــواً فــي مجلــس إدارة مجموعــة ” بوريزمــا كــروب”، إحــدى أكبــر شــركات 

الغــاز الخاصــة فــي أوكرانيــا. 
ــون  ــد انتهكــت القان ــة ق ــأن اإلدارة األميركي ــراً يقضــي ب ــق األميركــي تقري ــب التدقي وأصــدر مكت
عبــر تأجيــل مســاعدة الكونغــرس ألوكرانيــا بمنحهــا أكثــر مــن 200 مليــون دوالر لحيــن فتــح التحقيــق. 
وبإمــكان ترامــب اســتخدام الفيتــو الرئاســي ضــد أي قــرار مــن الكونغــرس باتهامــه، وفــي تلــك 
الحالــة، ســيتعين علــى الكونغــرس تحقيــق أغلبيــة بأصــوات ثلثــي األعضــاء فــي كا غرفتيــه لتمريــر 

قــرار االتهــام متجــاوزا الفيتــو الرئاســي، ممــا قــد يــؤدي لعــزل الرئيــس مــن منصبــه.

القيادة المركزية األميركية..تتمة
 اإلصابات التي لوحظت بالفعل، فمن الممكن تحديد إصابات إضافية في المستقبل«.

وفــي األســبوع الماضــي، ذكــرت القيــادة المركزيــة إن 11 مــن القــوات األميركيــة قــد أصيبــوا فــي 
االســتهداف االيرانــي لقاعــدة عيــن االســد، تــم نقــل 8 منهــم إلــى مركــز الندســتول الطبــي اإلقليمــي 

فــي المانيــا و3 الــى معســكر أريفجــان فــي الكويــت »للفحــص والمتابعــة«!.
وكان البنتاغــون قــد قــال فــي البدايــة إنــه »لــم يصــب أو يُقتــل أي مــن أفــراد القــوات األميركيــة 
فــي الضربــات« محــاوال التســتر عــن حجــم الخســائر التــي لحــق بجنــوده وهيبــة الجيــش األميركــي.

وخــال األيــام الماضيــة أعلنــت قيــادة الجيــش األميركــي بشــكل متتابــع عــن وفــاة 8 جنــود 
ــا. ــي أريزون ــدي ف ــا وجن ــي الماني ــن ف ــي أفغانســتان وجنديي ــن ف بظــروف غامضــة وحــوادث جنديي

يشــار إلــى أن قنــوات أميركيــة تلقــت اتصــاالت مــن عائــات تفيــد بأنهــا عجــزت عــن االتصــال 
بأبنائهــا المنخرطيــن ضمــن صفــوف الجيــش األميركــي ممــن كانــوا يخدمــون فــي القاعدتيــن 

ــل. ــن األســد« وأربي ــي »عي ــي ف ــن اســتهدفهما القصــف االيران اللتي

الشيخ الخزعلي: 2020 عام..تتمة
وقــال العكيلــي فــي حديــث لـ«العهــد«، إن »االتفاقيــة األمنيــة بيــن بغــداد وواشــنطن انتهــت منــذ 

2014«، مشــيرا إلــى أن »قــوات مــن 81 دولــة تتواجــد فــي البــاد، والحكومــة تدفــع األمــوال لهــم«.
ــاد«،  ــة مــن الب ــوات األجنبي ــر مــن الطــرق للضغــط باتجــاه اخــراج الق ــاك الكثي وأضــاف أن »هن
موضحــا أن »هــذه القــوات ســيتم معاملتهــا كمحتلــة فــي حــال عــدم نجــاح الســبل القانونيــة 

إلخراجهــا«.
ــا بطــرد  ــة تمام ــت ملزم ــة بات ــد الحســيني، الحكوم ــة محم ــار الحكم ــد عضــو تي ــه أك ــن جهت م

ــذا الشــأن. ــان به ــرار البرلم ــد ق ــراق، بع ــن الع ــة م ــوات األجنبي الق
وقــال الحســيني، فــي حديــث لـ«العهــد«، إن »قــرار البرلمــان حــول التواجــد األجنبــي فــي العــراق، 

بــات نافــذا بمجــرد االتفــاق عليــه والتصويــت عليــه فــي جلســة اســتثنائية«.
ــت  ــد تصوي ــاد بع ــن الب ــة م ــوات األجنبي ــا بطــرد الق ــة تمام ــت ملزم ــة بات وأضــاف أن »الحكوم

ــة«. ــذه المهم ــة به ــزام الحكوم ــى إل ــان عل البرلم

حماس: شعبنا ينتظر من زعماء..تتمة
وأوضحــت مســاعدة األميــن العــام لألمــم المتحــدة، أن مســاحة عمــل الجهــات اإلنســانية الفاعلــة 
ــل  ــن العم ــرعية ع ــزع الش ــاع لن ــود مس ــى وج ــة إل ــة، الفت ــلطات الصهيوني ــل الس ــن قب ــدودة م مح

اإلنســاني الــازم.
وطالبــت أورســوال الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة بتعزيــز دعمهــا لعمليــات اإلغاثــة، وضمــان 

قــدرة الشــركاء اإلنســانيين علــى العمــل هنــاك.

سوريا: اولوياتنا استعادة..تتمة
مــن جانــب اخــر ذكــر مراســل ســانا فــي حلــب ان إرهابييــن يتحصنــون عنــد األطــراف الغربيــة 
والشــمالية الغربيــة لمدينــة حلــب اعتــدوا بعــد ظهــر اليــوم علــى مدينــة حلــب بالقذائــف الصاروخيــة 
ســقط عــدد منهــا علــى حــي جمعيــة الزهــراء مــا تســبب باستشــهاد طفــل فــي حيــن استشــهدت 

امرأتــان وأصيــب 3 أشــخاص بجــروح نتيجــة ســقوط قذائــف علــى حــي حلــب الجديــدة.
واستشــهد أمــس األول مدنــي جــراء اعتــداء التنظيمــات االرهابيــة بالقذائــف الصاروخيــة علــى 

حــي حلــب الجديــدة ومشــروع 3 آالف شــقة بمدينــة حلــب.

األردنيون يعارضون اضفاء الشرعية 
على الغاز الصهيوني

وكاالت:- فــي مــارس مــن العــام الماضــي طالــب البرلمــان األردنــي بإلغــاء أي اتفــاق الســتيراد 
الغــاز مــن الكيــان الصهيونــي وأعلــن أن االتفــاق مــع العــدو ال يحظــى بموافقــة الشــعب ونــواب 
البرلمــان. إال أن االجــراء األخيــر للبرلمــان األردنــي جــاء بعــد تصاعــد مــوج االحتجاجــات الشــعبية 

ضــد شــراء الغــاز مــن الكيــان الصهيونــي.
ليــس األردن فقــط مــن يشــتري الغــاز الصهيونــي، بــل باإلضافــة إلــى األردن ، هنــاك  دولــة 

أخــرى، أي مصــر تشــتري الغــاز أيضــًا مــن األراضــي الفلســطينية المحتلــة.
وعلــى الرغــم مــن أن البرلمــان األردنــي صــوت أمــس لصالــح قطــع شــراء الغــاز مــن إســرائيل، 
ــة  ــي الحكوم ــي ف ــي والغرب ــار األمريك ــى التي ــون إل ــخاص ينتم ــاك أش ــل هن ــي المقاب ــن ف ولك

األردنيــة يحاولــون مواصلــة شــراء الغــاز مــن األراضــي المحتلــة.
وهنــا باتــت الحكومــة األردنيــة أمــام وضــع صعــب، فمــن جهــة، هناك ضغــوط شــعبية وبرلمانية 
علــى األردن لوقــف شــراء الغــاز مــن الصهاينــة، ومــن جهــة أخــرى، تواجــه اســتياء ومعارضــة بعــض 
ــة  ــى رئيــس الحكومــة لمواصل ــة التــي تمــارس الضغــط عل ــة فــي الحكومي الشــخصيات الخفي

شــراء الغــاز مــن الصهاينــة.
الحقيقــة هــي أن شــراء الغــاز مــن الصهاينــة ال يحمــل طابعــًا اقتصاديــًا لتــل أبيــب فقــط، بــل 
لربمــا حتــى جوانــب ذلــك االقتصاديــة تقــع علــى هامــش الجوانــب السياســية واألمنيــة األخــرى.

فــي الواقــع ، يحــاول الكيــان الصهيونــي عــن طريــق تصديــر الغــاز إلــى دول المنطقــة 
ان يعتبــر تدريجيــًا عاقاتــه االقتصاديــة وعاقــات الطاقــة بمثابــة شــرعية سياســية. ال 
تقتصــر الطموحــات الصهيونيــة علــى األردن ومصــر فقــط، بــل يحاولــون فــي الخطــوات 
التاليــة الــى إضافــة دول أخــرى فــي المنطقــة إلــى مشــتري الغــاز الصهيونــي، بمــا فــي 

ذلــك تركيــا وحتــى لبنــان.
وبالتالــي ، فــإن وقــف شــراء الغــاز مــن قبــل األردن باإلضافــة إلــى الخســائر االقتصاديــة 
ســيكون بمثابــة ضربــة أمنيــة وسياســية كبــرى للصهاينــة الذيــن حاولــوا دائمــًا إظهــار مكانتهــم 
ــوا موجــة مــن المعارضــة  ــى واجه ــي هــذه الخطــوات األول ــة، ولكــن اآلن ف ــة طبيعي ــي المنطق ف

واالحتجاجــات الداخليــة فــي االردن.

الرزاز: العالم تجاهل القضية الفلسطينية 
وفكر في حروب ثانوية

وكاالت:- أكــد رئيــس الــوزراء االردنــي عمــر الــرزاز إن األردن شــكل مثــاال 
وأنموذجــا للصمــود االقتصــادي والسياســي فــي ظــل مــا يحــدث بالمنطقــة.

وقــال الــرزاز خــال مشــاركته فــي جلســة خاصــة حــول “اآلفــاق الجيوسياســية 
لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقــي” التــي تعقــد علــى هامــش اعمــال 
منتــدى دافــوس العالمــي المنعقــد االن فــي سويســرا إن مــا يحــدث فــي الشــرق 

االوســط يتجــاوز المنطقــة و يؤثــر علــى المناطــق االخــرى فــي العالــم .
واضــاف فــي الجلســة التــي يديرهــا رئيــس المنتــدى بــورج برانــدي ويشــارك 
ــطيني  ــراع الفلس ــل الص ــم تجاه ــدة دول “أن العال ــن ع ــؤولون م ــا وزراء ومس فيه
ــدا أن  ــة.” محــذرا مــن داعــش آخــر، مؤك ــات يفكــر بحــروب ثانوي االســرائيلي وب

ــى االرهــاب. ــى داعــش ال يعنــي الفــوز بالحــرب عل االنتصــار بالمعركــة عل
وفــي ســؤال حــول نصيحــة يمكــن ان يقدمهــا الــرزاز للبنــان فــي ظــل الظــروف 
السياســية الحاليــة قــال ” ال اعتقــد اننــا فــي وضــع لتقديــم النصيحــة والمشــورة 
ولكــن مــا حــدث فــي االردن علــى مــدار عقــود ماضيــة اســتطعنا ان نحســن مــن 
ــن  ــف ولك ــون الوظائ ــباب يطلب ــا ش ــة ولدين ــذه الحال ــن ه ــية م ــدرة المؤسس الق
هنــاك قــدرة علــى ادارة الظــروف السياســية واالمنيــة ، ولــم تــرق قطــرة دم واحــدة.
وتابــع كذلــك ”مــا مــن جريمــة كراهيــة واحــدة تجــاه الاجئيــن الســوريين 
الســكان هــم مــن  20% مــن  ان  اذ   ” االردن  وهنــاك تحديــات كبيــرة يواجههــا 
الاجئيــن الســوريين واالردن محــاط بحــدود مقلقــة وهنــاك مشــكلة بالتعامــل مــع 

التحديــات“.
واشــار الــى ان الســياحة زادت بنســبة 10% رغــم الظــروف الســائدة وهنــاك 
قفــزة نوعيــة فــي المؤشــرات االقتصاديــة كمــا نشــهد تقدمــا بالتعليــم مــن ارتفــاع 
ــم الرقمــي  ــة التعلي ــادة نوعي ــي وزي ــم العال ــراءة والحســاب والتعلي لمؤشــرات للق
ليصبــح االردن فــي مصــاف الــدول الـــ 25 فــي العالــم الجتــذاب الشــركات الجديــدة 

فــي االقليــم.
وتابــع" نســير فــي االتجــاه الصحيــح فــي الوقــت الراهــن ، موضحــا ان االقتصــاد 

والسياســة مرتبطــان ببعضهمــا البعــض.
ــرزاز الــى ان العالــم نســي تطلعــات الشــعب الفلســطيني للحصــول  واشــار ال
علــى دولــة خاصــة بــه فيمــا تقــدم دول اســلحة الطــراف متنازعــة فــي الوقــت الــذي 

يجــب ان ال ندعــم جهــة علــى حســاب اخــرى وجــوع اطــراف الحــوار".
ــارات دوالر  ــى 4 ملي ــت ال ــن الســوريين وصل ــة اســتضافة الاجئي ــال ان كلف وق
وهــي ارقــام البنــك الدولــي حصــل االردن علــى 42% منهــا وهــذا يفضــي الــى 
ــرا  ــب دورا كبي ــن ويرت ــه االطــراف المســتضيفة لاجئي ــي من ــذي تعان ــاك ال االنه

ــة. ــراف المانح ــى االط عل

أمريكي مناهض للحكومة يقتل رئيسه في العمل 
بسبب دعم األخير للرئيس ترامب

ــة  ــه آراء معادي ــدا ل ــة فلوري ــة أن رجــًا مــن والي ــادت الســلطات األمريكي وكاالت:- أف
للحكومــة ربمــا طعــن رئيســه فــي العمــل، االثنيــن، بســبب دعــم الرجــل للرئيــس 

ــه. ــي بجــوار جثت ــم األمريك ــل أن يضــع العل ــب قب ــد ترام دونال
وقــال مكتــب شــريفة مقاطعــة أورانــج إن ماســون تونــي )28 عامــًا( متهــم بقتــل مديــره 
وليــان نايــت )28 عامــًا( فــي موقــع بنــاء بالقــرب مــن الطريــق الســريع "فلوريــدا تيرنبايك".

وذكــرت صحيفــة "أورالنــدو ســينتينيل" أنــه تــم القبــض علــى تونــي بعــد بحــث لــم 
يتجــاوز ســاعة.

وأكــد شــهود أن المتهــم والضحيــة، اللذيــن كانــا صديقيــن ايضــًا، كانــا يتنقــان مــن 
ــًا  مــكان عمــل إلــى آخــر عندمــا دخــا فــي جــدال بســبب خافاتهمــا السياســية، ووفق
ــح  ــي  مناهــض للحكومــة وصري ــز أن تون ــان راميري ــق فابي ــب المحق ــة، كت ــادة خطي إلف

جــدًا بشــأن معتقداتــه بــأن الحكومــة ســيئة".
وأشار المحقق أن الضحية كان مؤيداً للرئيس دونالد ترامب.

ووصــف المتهــم الموظفيــن باإلرهابييــن قبــل أن يهــرب مــن مــكان الحــادث، حســبما 
زعــم أحــد الشــهود.


