
البنك المركزي يعلن تأمين 4ر9 مليار دوالر 
لتغطية الواردات

ــار دوالر مــن  ــن 9.4 ملي ــي، عــن تأمي ــزي عبدالناصــر همت ــك المرك ــظ البن ــن محاف ــارس: أعل طهران-ف
ــواردات  ــة ال ــة لتغطي ــة االجنبي العمل

ــارس/آذار 2019. ــذ 21 م من
تدوينــة  فــي  همتــي  وأوضــح 
بــان  االثنيــن،  االنســتغرام  علــى 
نحــو 5 مليــارات دوالر تــم تســجيلها 
االلكترونيــة  "نيمــا"  بمنظومــة 
المعنيــة بعــرض العوائــد التصديرية 

االجنبيــة. بالعملــة  المقومــة 
وأشــار الــى أن الزيــارات 
ــا ال تحــدد بشــكل اســاس ســعر  ــة ولكنه ــران تشــكل اهمي ــى اي الدبلوماســية مــن وال

ســوق الصــرف.

ــارة. ــيط التج وتنش
للبرامــج  وبالنســبة 
العــام  هــذا  تبــدأ  التــي 
فــي  ســتثمر  ولكنهــا   ،
نشــر  يتــم  المســتقبل، 
االقتصــاد  تنقيــة  "أوراق 
ويتــم  النفــط"،  مــن 
تســويتها فــي الســنوات 
المقبلــة مــن رديــف تنفيــذ 

الصلــة. ذات  البرامــج 

بتركيب منصة B -14 لحقل بارس الجنوبي..

استخراج 500 مليون قدم مكعب من الغاز الحامض يوميا
بندرعبــاس- ارنــا:- قــال رئيــس منظمــة تطويــر وتحديــث الصناعــات فــي البــاد )ايــدرو( محمــد باقــر 
مــن خــال  أنــه   ، عالــي 
تركيــب وتشــغيل منصــة 
"بــارس"  لحقــل   14  -B
ســيتم  الجنوبــي، 
مليــون   500 اســتخراج 
الغــاز  مــن  مكعــب  قــدم 
ألــف   25 و  الحامــض 
برميــل مــن المكثفــات و 
الكبريــت. مــن  طــن   100
وأضــاف محمــد باقــر 
الثاثــاء،  امــس  عالــي 
ــي مؤسســة  ــا أيضــا ف ــم تصنيعه ــي ت ــارس" الجنوب ــل "ب ــة 14 لحق ــاث الســابقة للمرحل إن المنصــات الث

الرابعــة. المنصــة  بتصنيــع  عاليــة  مرتبــة  بلغــت  الشــركة  هــذه  قــدرات  وان  البحريــة  الصناعــات 
وصــرح بــان الشــركة تمتلــك التكنولوجيــا الازمــة لبنــاء هــذه المنصــات، وهــي علــى اســتعداد لوضعهــا 

بتصــرف دول المنطقــة.
وقــال رئيــس ايــدرو: خــال بنــاء هــذه المنصــة، انســحب عــدد مــن الخبــراء والمستشــارين والمراقبيــن 
األجانــب، مــن المشــروع،  بســبب العقوبــات القاســية، ولكــن هــذه الشــركة نجحــت فــي إكمــال بنــاء 

ــن. ــراء المحليي ــدرات الهندســية للخب المنصــة باســتخدام الق
وأضــاف أنــه فــي هــذه العمليــة، تــم تصنيــع 60 ٪ مــن اللــوازم والمعــدات والتــي كان مــن المقــرر توفيرهــا 

مــن الخــارج، مــن قبــل الشــركات المحليــة.
وأعلن عالي، أن تكلفة المنصة بلغت 150 مليون دوالر.

وســيتم تثبيــت المنصــة الرابعــة واألخيــرة مــن المرحلــة الرابعــة عشــرة لحقــل بــارس الجنوبــي فــي 
فتــرة 26 يومــا علــى مســافة 500 كيلومتــر بحــري.

اضاءات
3 العدد )10150( السنة التاسعة والثاثون االربعاء 8 شوال، 1440 هـ ق  22 خرداد 1398 هـ ش،  12حزيران 2019مشؤون محلية

ادارة  برنامــج  إطــاق  مــع  طهران-فــارس:  
شــؤون البــاد بــدون االعتمــاد علــى عوائــد النفــط ، 
تــم إطــاق خطــة عمــل إيــران االســتباقية والرادعــة 

ــة الحظــر النفطــي االميركــي. لمواجه
لمجلــس  التابــع  االبحــاث  مركــز  ونشــر 
النفــط"  تصفيــر  "برنامــج  االســامي  الشــورى 

"بتــن". أســم  عليــه   يطلــق  والــذي 
مــن  الغــرض  أن  علــى  البرنامــج  وشــدد 
الخطــة هــو تصفيــر النفــط فــي ميزانيــة الدولــة 
بشــكل طوعــي، وان تبــذل الدولــة قصــارى جهدهــا 
لتصديــر النفــط بــأي كميــات، باإلضافــة إلــى ذلــك ، 

حتــى فيمــا يتعلــق بالمفاوضــات..
"عمليــا  يكــون  أن  إلــى  البرنامــج  ويســعى 
ــر  ــن التوت ــى م ــد األدن ــع "الح ــذ" ، م ــا للتنفي وقاب
اضطرابــات  أقــل  مــع   ، والسياســي"  االجتماعــي 
ــي،  ــاد الكل ــة االقتص ــي بيئ ــا ف ــؤ به ــن التنب ال يمك
ومــن حيــث الدعــم االقتصــادي الضــروري للفئــات 

الضعيفــة..
المســمى   ، النفــط  تصفيــر  برنامــج  يحــول 
"بتــن" ، "القــوة" ضــد تقلبــات النفــط أو صدماتــه إلى 
ميــزة رئيســية فــي هيــكل موازنــة الدولــة، وفــي 
ــط  ــوارد النف ــى م ــاظ عل ــم الحف ــت نفســه، يت الوق
ــع  ــاد، م ــة الب ــة وتنمي ــال القادم ، الســتخدام األجي
التنويــع االقتصــادي واســتدامة ميــزان المدفوعــات  

لتصفير النفط في ميزانية البالد بشكل طوعي..

صياغة خطة إيران االستباقية لنزع سالح اميركا في فرض الحظر

طهران وكابل توقعان مذكرة تعاون 
بمجال الطاقة الذرية

طهران-مهــر: وقعــت منظمــة الطاقــة الذريــة 
ولجنــة الطاقــة الذريــة االفغانيــة فــي طهــران مذكــرة 

تعــاون تعــاون بيــن الجانبيــن.
ويــزور وفــد رفيــع المســتوى مــن لجنــة الطاقــة 
الذريــة االفغانيــة إيــران للتعــرف علــى امكانيــات 
وتعميــق وتطويــر  البــاد  فــي  النوويــة  الصناعــة 
التعــاون الثنائــي فــي مختلــف مجــاالت االســتخدام 

ــة. ــة النووي الســلمي للطاق
وخــال هــذه الزيــارة التــي جــرت بالتنســيق 
مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، تــم التوقيــع 
ــة  ــة الذري ــن منظمــة الطاق ــى مذكــرة تفاهــم بي عل
االيرانيــة ولجنــة الطاقــة الذريــة االفغانيــة مــن اجــل 
اعــداد  خاصــة  المجــاالت  مختلــف  فــي  التعــاون 
الكــوادر البشــرية واســتخدامات الطاقــة الذريــة فــي 

ــة. ــة والزراع الصح

مسؤول روسي: بوتين يرغب بتوطيد العالقات 
التجارية مع ايران

طهران-فارس:-قــال مســاعد محافــظ فولغاغراد 
الروســية فاديميــر شــكارين إن الرئيــس الروســي 
العاقــات  بتوطيــد  يرغــب  بوتيــن  فاديميــر 

ــران. ــع اي ــة م التجاري
واضــاف شــكارين، فــي تصريــح أدلــى بــه خــال 
ــى  ــة عل ــدان المطل ــي للبل ــس الدول اجتمــاع المجل
بحــر الخزرفــي نســخته الثامنــة عشــر، إن بوتيــن 
يعتبــر ايــران شــريكا تجاريــا مهمــا لروســيا كمــا 
ان ماضــي تنميــة االواصــر التجاريــة بيــن ايــران 
المتعــدد  بالتعــاون  الرغبــة  علــى  يدلــل  وروســيا 

االطــراف.
ووصــف التعــاون االقليمــي بأنــه أحــد العناصــر 
الرئيســية بيــن ايــران وروســيا كمــا إن البلديــن 

ــة.  ــة متين ــر صداق ــان بأواص يرتبط
وتابــع: إنــه وفــق نتائــج االجتمــاع فــان الوفديــن 

اتفاقــات  علــى  ســيوقعان  والروســي  االيرانــي 
تجاريــة طيبــة.

واعتبــر افتتــاح معــرض ايرانــي تجــاري فــي 
فولغاغــراد بمثابــة حــدث مهــم للغايــة علــى صعيــد 
ــن، موضحــا: أن مــدراء  ــة االواصــر بيــن البلدي تنمي
الشــركات الراغبيــن بتوطيــد العاقــات يقومــون 

ــران. ــى اي ــارات ال بزي

معتبرا سياستها ارهاب اقتصادي..

بعيدي نجاد: الحظر االميركي على "اينستكس" سيؤدي 
الى فشل تام للدبلوماسية االوروبية

لنــدن  فــي  ســفيرنا  صــرح  طهران-فــارس: 
حميــد بعيــدي نجــاد بــان فــرض الحظــر االميركــي 

المتناظــرة  االيرانيــة  الماليــة  المؤسســة  علــى 
مــع اآلليــة الماليــة االوروبيــة للتجــارة مــع ايــران 
ــة  »اينســتكس« ســيؤدي الــى تقويــض هــذه اآللي

االوروبيــة. للدبلوماســية  التــام  والفشــل 
وفــي تغريــدة لــه فــي صفحتــه علــى موقــع 
التواصــل االجتماعــي »تويتــر« اشــار بعيــدي نجــاد 
محــاوالت  حــول  »بلومبــرغ«  وكالــة  تقريــر  الــى 
»اينســتكس«  علــى  الحظــر  لفــرض  اميــركا 
 ، »بلومبــرغ«  مراســل  لتقريــر  وفقــا  انــه  وكتــب: 
تبحــث اميــركا فــي الوقــت الحاضــر فــرض الحظــر 
ــع  ــرة م ــة المتناظ ــة االيراني ــى المؤسســة المالي عل

»اينســتكس«.
واضــاف: انــه ومــع هــذا الحظــر ســيتم تقويــض 
الدبلوماســية  وتواجــه  عمليــا  »اينســتكس« 

التــام. الفشــل  االوروبيــة 
بــان  قائــم  االمــل  ان  نجــاد:  بعيــدي  وتابــع 
ينتبــه الجميــع الــى ان التهديــد االكبــر ضــد االتفــاق 
االرهــاب  سياســة  هــو  المنطقــة  وامــن  النــووي 

االقتصــادي االميركــي ضــد ايــران.

ردا على العقوبات االميركية الجديدة؛

خبراء: قطاع البتروكيماويات ال يخضع للحظر
ــا  ــدة ليــس له ــة الجدي ــات االميركي ــة ان العقوب ــي قطــاع الطاق ــراء ف ــرى خب ــي: ي ــان العرب طهران/كيه

ــر. ــراءات اســتعراضية ال اكث ــي اج ــة، وه ــة االيراني ــة البتروكيماوي ــى الصناع ــوس  عل ــر ملم تأثي
وكانــت دائــرة ضبــط االرصــدة االجنبيــة لــوزارة الخزانــة االميركيــة، قــد اعلنــت الجمعــة الماضيــة فــرض 

عقوبــات جديــدة علــى قطــاع البتروكيماويــات  االيرانيــة.
واعلنــت الدائــرة فــي بيــان بــان الحظــر شــمل مجموعــة هلدينــغ االيرانيــة للبتروكيماويــات والقنــوات 
ــج  ــت ان »شــركة الخلي ــات والتســويق واضاف ــك شــبكة المبيع ــا، وكذل ــة تحــت مجموعته ــددة العامل المتع
ــت 39  ــك صنف ــى ذل ــاء« وعل ــاء للبن ــم االنبي ــر خات ــا »مق ــم مالي ــة« تدع ــات البتروكيماوي الفارســي للصناع

ــران فــي القائمــة الســوداء. ــع خــارج اي مجموعــة تحــت اشــراف هــذه الشــركة ووكائهــا للبي
وبالرغــم مــن ذلــك ذكــرت وكالــة رويتــرز اعتمــادا علــى تحليــل بعــض المســؤولين والمحلليــن 
الخزانــة  البتروكيماويــات االيرانيــة مــن قبــل وزارة  العقوبــات الجديــدة علــى قطــاع  بــان  االميركييــن 
االميركيــة ليــس لهــا تاثيــر ملمــوس. اذ ان الشــركات غيــر االميركيــة كانــت تتجنــب التبــادل التجــاري مــع 

قطــاع البتروكيماويــات  االيرانــي بســبب العقوبــات.
فــان  للبتروكيماويــات،  الوطنيــة  للشــركة  االســتثمارات  قســم  مديــر  عليمــراد«  وحســب »حســن 
ــركا مــن  ــد خــروج امي ــات الســلبية بع ــع الدعاي ــت، رغــم جمي ــة الســيما اآلســيوية مازال الشــركات االجنبي
خطــة العمــل المشــترك، ترغــب فــي التعامــل مــع ايــران، لمــا تتمتــع بــه الصناعــة البتروكيماويــة االيرانيــة. 

ــة. ــر رغــم الظــروف الدولي ــم تتاث ــج الفارســي ل ــغ( الخلي ــوج شــركات )هلدين ــان صــادرات منت ــذا ف ول
ــة  ــر الســابق للصناعــات فــي الشــركة الوطني ــال المدي وفــي اشــارة الــى  جــودة المحصــول االيرانــي ق

ــوج اليخضــع للحظــر بســهولة. ــاوي؛ ان هــذا المنت ــع البتروكيم للتصني
واضــاف »محمــد زيــار«؛ ان المهــم هنــا طريقــة البيــع واالمــور الماليــة، فالمنتــوج االيرانــي لجودتــه 
وخصوصيتــه المعروفــة فــي الســوق ال يحتــاج الــى خدمــات بعــد البيــع. ومــن جانــب آخــر فاننــا تمكنــا خــال 

الجولــة الســابقة مــن العقوبــات ان نصــدر منتوجنــا بســهولة.
وبــدوره قــال المديــر التنفيــذي الســابق للشــركة الوطنيــة للصناعــات التبروكياويــة، وضمــن االشــارة الــى 
ان منتــوج البتروكيماويــات االيرانيــة يتعــذر التعــرف عليهــا؛  إال ان الشــركات التــي تبتــاع منتوجنــا يمكــن 

تشــخيصها عــن طريــق العيــون.
واســتطرد »عبــاس شــعري مقــدم« قائــا: ان توقــع فــرض عقوبــات علــى صناعــة البتروكيماويــات كمــا 
حصــل للصناعــة النفطيــة خطــأ ســتراتيجي اميركــي، اذ ليــس مــن الســهولة فــرض حظــر علــى الصناعــة 

البتروكيماويــة االيرانيــة بالرغــم مــن مســاعي المتربصيــن.

خالل شهرين..

تصدير السلع عبر السكة الحديدية في استارا 
بلغ11الف و853 طن

اعلــن  اســتارا-ارنا:- 
مديــر عــام جمــارك اســتارا 
عــن  اميــدي  رســول 
تصديــر 11 الــف و 853 طــن 
مــن الســلع الــى الخــارج 
الحديديــة  الســكك  عبــر 
خــال  اســتارا  فــي 
ــن  ــن م الشــهرين االخيري
االيرانــي. الجــاري  العــام 

امــس  اميــري  وقــال 
ــا  ــة م ــت قيم ــاء: بلغ الثاث
ــذه  ــره خــال ه ــم تصدي ت

الفتــرة ثاثــة ماييــن و319 الــف و834 دوالرا شــملت االدوات المنزليــة والســيراميك واالســمنت والفواكــه 
واالحجــار التــي تــم تصديرهــا الــى كل مــن روســيا وجورجيــا وجمهوريــة اذربيجــان.

يذكــر ان خــط ســكة الحديــد اســتارا بيــن ايــران وجمهوريــة اذربيجــان قــد تــم افتتاحــه فــي شــهر اذار/
مــارس مــن عــام 2018.

ايران تهدف لحذف الدوالر من معامالتها التجارية 
مع الدول المطلة على بحر الخزر

محلل عراقي: »أياد أمريكية« وراء 
الحرائق في نينوى

قــال بشــير أحمــد الصبيــح المحلــل السياســي 
العراقــي مــن الموصــل، فــي اتصــال مع »ســبوتنيك« 
ــي  ــة ف ــل الزراعي ــرق المحاصي ــاء: »ح ــس الثاث ام
صــاح  مثــل  لهــا  المجــاورة  والمــدن  الموصــل 
الديــن وديالــى وجنــوب ســهل نينــوى والجزيــرة 
ــن أصحــاب  ــان وم ــد شــهود عي ــي الموصــل، يؤك ف
طيــران  شــاهدوا  أنهــم  الزراعيــة،  المحاصيــل 
ــي  ــة، وبالتال أمريكــي يقــوم بإطــاق أقــراص حراري

تســقط علــى األراضــي الزراعيــة وتحرقهــا«.
اخــر وجــدوا  الصبيــح: »مــن جانــب  وأضــاف 
عدســات زجاجيــة مكبــرة، والتــي تقــوم بتجميــع 
أشــعة الشــمس وتصــل بهــا إلــى مرحلــة االشــتعال  
متناثــرة وســط الحقــول، وعنــد بدايــة اشــتداد الحــر  
ــرق  ــداث ح ــرة بأح ــذه المكب ــوم ه ــرة تق ــي الظهي ف
داخــل المحصــول الزراعــي، وهــذه وبــكل وضــوح  

ــل فاعــل«. ــى فع ــدل عل ت
وتابــع المحلــل السياســي: »مــا ســبق يدل 
علــى أن وراء الحرائــق فاعــل حقيقــي ربمــا 
يكــون مأجــورا مــن قبــل مافيــا تجــار الحبــوب 
ــا  ــراق يســتورد منه ــة كان الع ــي دول خارجي ف

الحبــوب«.

التجــارة  غرفــة  رئيــس  أكــد  طهران-فــارس: 
ــران وروســيا هــادي تيزهــوش،  ــن إي المشــتركة بي
ان الهــدف الرئيــس للجمهوريــة اإلســامية والــدول 
األخــرى المطلــة علــى بحرالخــزر، هــو إزالــة التجــارة 

القائمــة علــى الــدوالر.
واضــاف تيزهــوش خــال كلمتــه فــي االجتمــاع 
للــدول  التجاريــة  الغــرف  لرؤســاء  الثامــن عشــر 
المطلــة علــى بحــر الخــزر، المنعقــد حاليــا فــي 

مازنــدران  لمحافظــة  التابعــة  بابُلســر  مدينــة 
ــات  ــن المعام ــدوالر م ــذف ال ــن ح ــدف م ــان اله ب
اقتصــادات  تقويــض  مــن  الحــد  هــو  التجاريــة، 

المنطقــة.
و تابــع: التجــارة القائمــة علــي الــدوالر لــم تعــود 

بــأي فوائــد علــى المنطقــة.
و اضــاف، ان إيــران وروســيا اتخذتــا حتــى اآلن، 
ــا  ــن تجارتهم ــدوالر م ــذف ال ــة لح ــوات إيجابي خط
الثنائيــة؛ مؤكــدا ضــرورة تعاطــي الــدول األخــرى 
ــر  ــدوالر لتطوي بصــورة جــادة مــع موضــوع حــذف ال
ــارة بيــن  ــز التج ــر وتعزي ــارة منخفضــة المخاط تج

دول بحرالخــزر.

جنرال كندي: داعش ما يزال يشكل تهديداً على العراق
ــاء 11  ــر، امــس الثاث ــن كيف ــرال كول ــراق، الجن ــي الع ــة ف ــوات الكندي ــد الســابق للق ــد القائ أك
حزيــران 2019، أن داعــش ال يــزال يشــكل تهديــدًا علــى العــراق، فيمــا أشــار الــى أن العراقييــن لــن 

يصبــروا طويــا علــى ســوء الخدمــات التــي تقدمهــا حكومتهــم بحســبه.
ونقــل موقــع »غلوبــال نيــوز« الكنــدي عــن كيفــر قولــه، إن »داعــش فــي العــراق أو فــي ســوريا 
قــد تــمّ الحــاق الهزيمــة بــه وانتهــت دولــة خافتــه المزعومــة التــي ينــادي بهــا، ولــم تعــد لهــم 
ــي  ــن ف ــن ومتواري ــون موجودي ــا يزال ــا، ولكنهــم كمســلحين م ــة أرض يســيطرون عليه أي قطع
ــات  ــاف حكوم ــم ألضع ــيع نفوذه ــعون لتوس ــلحين يس ــؤالء المس ــًا أن »ه ــم«، مبين ــئ له مخاب

العــراق ودول أخــرى«.
وأشــار كيفــر، الــى »نمــو فكــر داعــش فــي مناطــق المحيــط الهــادي فــي اندنوســيا« قائــا: 

»إنهــم »ليســوا مــن األفــراد الذيــن فــروا مــن العــراق«.

طهران-فارس:-أنتجــت مجموعــة 
الســيارات،  لصناعــة  خــودرو  ايــران 
اكثــر مــن 61 الفــا و631 ســيارة صالــون 
وبيــكاب، فــي شــهرين خــال فتــرة 21 
مــارس/آذار حتــى 20 مايــو /ايــار 2019.

ــان  ــي بي ــة ف واوضحــت المجموع
الشــركة  انتــاج  أن  الثاثــاء،  امــس 
اردبيهشــت  االيرانــي  الشــهر  فــي 
الفــا   40 بلــغ  مايو/أيــار،   20 المنتهــي 

و302 ســيارتين مــن طــراز الصالــون 
والبيــكاب.

حققــت  الشــركة  أن  وأكــدت 
مســتوى االنتــاج هــذا رغم المشــاكل 
القطــاع  تأميــن  بمجــال  المحيطــة 
واالنتــاج وانهــا بصــدد رفــع االنتــاج 
ــل  ــو متواص ــى نح ــوق عل ــد الس ورف
المعرفــة  شــركات  مــع  بالتعــاون 

المحلييــن. والمصنعيــن 

ايران خودرو تنتج اكثر من 61 الف سيارة في شهرين

ترامب تاجر 
السالح!!

مهدي منصوري
اعتــراف ترامــب لشــبكة "ســي ان 
بــي ســي" وبوقاحــة منقطعــة النظيــر 
ــع  ــر لبي ــه "تاج ــم بان ــام العال ــن وام ليعل
انــواع االســلحة الثقيلــة والخفيفــة وان 
االبيــض"   البيــت  هــو  تجارتــه  مقــر 
ان  البــد  فانــه  جــدا  الطبيعــي  فمــن 
ماتنتجــه  لبيــع  رائجــة  ســوق  يوجــد 
صناعاتــه العســكرية وكمــا معــروف فــان 
هــذه الســوق تحتــاج الــى توفيــر اجــواء 
اشــعال الحــروب واالزمــات،  ومــن خــال 
القــول ان مايشــاهده  ماتقــدم يمكننــا 
العالــم مــن عــدم اســتقرار واضطــراب 
لــم يكــن امــرا عفويــا وانمــا هــو مخطــط 

لــه وبدقــة متناهيــة. 
ومــن طــرف اخــر فــان هــذا االســلوب 
وهــذه  اللغــة التــي تحــدث بهــا ترامــب 
ــكل االعــراف  ــة ل ــل منافي ــة ب هــي غريب
الدبلوماســية والسياســية، الن العالــم 
لــم يتعــارف عليهــا  خاصــة اذا تنطلــق 
علــى لســان رئيــس الواليــات المتحــدة.
ولــذا فــان هــذا االســلوب الــذي ظهــر 
بــه ترامــب امــام العالــم يعكــس طريقــة 
الكابــوي االميركيــة التــي تعتمــد فــي 
خــال  مــن  ماتريــد  علــى  الحصــول 
التهديــد والقتــل وهــو مانشــاهدة فــي 
اســلوب ترامــب االحمــق ضــد الــدول 
اليــوم، بحيــث يمكــن القــول وبصــورة 
رئاســة  منصــب  ان  النقــاش  التقبــل 
الواليــات المتحــدة لــم يكــن القيــاس 
المطلــوب لترامــب، النــه أخــذ يتعثــر  
فــي مســيرته السياســية بحيــث خلــق 
المتاعــب ليــس فقــط لبــاده، بــل لــكل 
المباشــر  الســبب  وانــه  العالــم  دول  
الخانقــة  االزمــات  لــكل  واالســاس 
ــا  ــل فيه ــي أوح ــوم والت ــي الي ــة ف القائم
ولــن يــدري ليــس فقــط هــو، بــل حتــى 
المحيطيــن والمقربيــن اليــه عــن كيفيــة 

الخــروج منهــا.
ومــن الجلــي ايضــا ان الــذي يتعامــل 
بعقليــة الربــح والخســارة فــا مانــع لديــه 
ان تختلــط وتتشــابك االفــكار واالوضــاع 
قــراره  لديــه خاصــة عندمــا يــدرك ان 
تجــاه هــذه الدولــة او تلــك سيكســب 
النهايــة يجــد  بهــا المــال، ولكــن فــي 
ــج  ــر وجــاءت النتائ ــد اخطــأ التقدي ــه ق ان
، فلذلــك  عكســية تمامــا لمــا تصــوره 
حجــم  مــع  متســاوقا  فعلــه  رد  يكــون 
باتخــاذ  يســتدعيه  ممــا  الخســارة 
اي  دون  ومــن  غيــر مدروســة  قــرارات 
حســابات بحيــث تجعلــه يخســر حتــى 
ــراره. وهــو مــا  ــة ق نفســه لعــدم مصداقي
حصــل اليــوم مــن خــال تعاملــه ليــس 
الشــمالية  وكوريــا  الصيــن  مــع  فقــط 
واغلــب دول العالــم و دول المنطقــة بــل 
حتــى فــي الداخــل االميركــي بحيــث  
وجــد نفســه معــزوال عنهــا وكل قراراتــه 
اصبحــت علــى حبــرا علــى ورق ولــن 

تجــد لهــا طريقــا للتطبيــق.
تاجــر  بانــه  اعترافــه  فــان  واخيــرا 
االبيــض  البيــت  مــن  وجعــل  ســاح 
مقــرا لهــذه التجــارة البائســة ســتعقد 
الداخــل  فــي  خاصــة  االمــور  عليــه 
االميركــي ولــدى اصحــاب القــرار الذيــن 
يســعون اليــوم لجمــع المعلومــات لــكل 
لتوفيــر  والاحقــة  الســابقة  تصرفاتــه 
البيــت  مــن  وطــرده  لعزلــه  االجــواء 
النــه  التاريــخ،  مزبلــة  والــى  االبيــض 
اليليــق برئيــس الكبــر دولــة فــي العالــم 
انــه يمــول كل  ان يعلــن عــن نفســه 
ــات ومســتعد الشــعالها  الحــروب واالزم
واســتمرارها رغــم الدمــار الــذي تســببه 
ــك يكــون  ــدول والشــعوب، وبذل ــى ال عل
ترامــب هــو المجــرم والمســؤول االول 
عــن كل هــذه االزمــات وان الدمــاء التــي 
ســالت وتســيل جــراء االســلحة التــي 
وفــي  ان يحاكــم عليهــا  يبيعهــا البــد 
ــال الجــزاء  ــة لين ــم الدولي ــة المحاك اروق
ــل الن  ــى دلي ــاج ال ــي التحت ــادل والت الع
وكمــا يقــول رجــال القانــون "االعتــراف 

ســيد االدلــة".


