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قرارا ً
الأمم المتحدة تعتمد ً
عربيا بان�ضمام «�إ�سرائيل»
لمعاهدة منع االنت�شار النووي

القوات العراقية تطهر مناطق في نينوى والأنبار

العبادي :العراق يقاتل «داع�ش» نيابة عن العالم
أك���د رئ��ي��س ال�����وزراء ال��ع��راق��ي
حيدر العبادي خالل لقائه منسقة
السياسة الخارجية في االتحاد
األوروبي فيديريكا موغوريني في
بروكسيل أن العراق يقاتل تنظيم
«داع��ش» بالنيابة عن جميع دول
العالم.
وذكر المكتب اإلعالمي للعبادي
ف��ي ب��ي��ان صحافي أن ال��ل��ق��اء تم
أمس على هامش المؤتمر الدولي
لمكافحة اإلره����اب المنعقد في
العاصمة البلجيكية.
وقال العبادي« :إننا نتطلع إلى
مساعدة دول االت��ح��اد األوروب���ي
في حربنا ضد داعش في مجاالت
التسليح والتدريب والمعلومات،
وإل��ى دعم دول��ي في عملية إعادة
ال��ن��ازح��ي��ن إل��ى مدنهم المحررة
وإعادة بنائها وإعمارها».
من جهة أخرى ،أكدت موغوريني
االستعداد الكامل لدعم العراق في
مواجهته التنظيم وكل ماتحتاجه
بغداد في مجاالت البناء واإلعمار.
وأشار البيان إلى أن العبادي التقى
كذلك بوزير الخارجية األميركي
جون كيري وعدد من ممثلي الدول
المشاركة في المؤتمر.
أكد وزي��ر الخارجية السعودي

سعود الفيصل لرئيس ال���وزراء
ال��ع��راق��ي حيدر ال��ع��ب��ادي ،أم��س،
أن استقرار العراق سيغير «وجه
المنطقة» ،مؤكدا أنه سيزور بغداد
قريباً.
وق����ال م��ك��ت��ب رئ��ي��س ال����وزراء
ال���ع���راق���ي ف����ي ب���ي���ان ب��ح��س��ب
«ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز» ،إن «رئيس
ال����وزراء ح��ي��در ال��ع��ب��ادي التقى،
وزير الخارجية السعودي سعود
الفيصل على هامش مؤتمر مكافحة
االره���اب المنعقد ف��ي العاصمة
البلجيكية بروكسيل».
ودع��ا العبادي بحسب البيان
إلى «اإلسراع في تطوير العالقات
بين البلدين بما يخدم مصلحة
الشعبين العراقي والسعودي،
وبما يساعد في التعجيل بهزيمة
«داع��ش» واإلره��اب والتطرف في
المنطقة».
م��ن جهة أخ���رى ،ق��ال الفيصل
إن «اس��ت��ق��رار ال��ع��راق ونجاحه
س��ي��غ��ي��ر وج���ه ال��م��ن��ط��ق��ة ون��ح��ن
فرحون باإلنجازات التي تتحقق
اآلن في العراق وبالتوجه الوطني
لحكومتكم» ،م��ؤك��دا ً أن��ه سيقوم
«بزيارة العراق قريباً».
م���ي���دان���ي���اً ،واص���ل���ت ال���ق���وات

العبادي مستقبالً موغوريني

ترجيح االنتخابات
الرئا�سية التون�سية
 21الجاري
أعلن رئيس الهيئة العليا لالنتخابات شفيق
صرصار أن��ه في ح��ال استئناف الطعون التي
رفضتها المحكمة اإلداري���ة ،فإن الموعد األقرب
لتنظيم جولة إع��ادة االنتخابات الرئاسية هو
 21كانون األول ،منوها ً بأنه في حال عدم وجود
استئناف ،فإن موعد الدورة الثانية سيكون 14
الجاري.
وكانت المحكمة اإلداري��ة قررت أول من أمس،
رفض جميع الطعون التي تقدم بها المرزوقي
والبالغ عددها ثمانية أصالً وشكالً ،كما رفضت
ك��ذل��ك الطعن ال���ذي ت��ق �دّم ب��ع أح��د المواطنين
التونسيين ش��ك�لاً ،بينما أف���اد م��دي��ر الحملة
االنتخابية للمرزوقي أن فرضية االستئناف على
أحكام المحكمة اإلداري��ة برفض الطعون تبقى
واردة.
من جهة أخ��رى ،اعتبر عضو الهيئة العليا
المستقلة لالنتخابات نبيل بفون أن جملة من
التدابير اإلجرائية والمعطيات القانونية تجعل
م��ن  21ك��ان��ون األول الموعد األن��س��ب لتنظيم
االنتخابات الرئاسية في دورتها الثانية ،مشيرا ً
إلى أن تنظيم االنتخابات الرئاسية في غضون
أسبوعين من إعالن النتائج النهائية طبقا ً ألحكام
القانون يجعل من  21الجاري الموعد األنسب.
وأوضح أنه في صورة انقضاء اآلجال القانونية
الستئناف األحكام الصادرة عن المحكمة اإلدارية
بشأن الطعون في النتائج األولية للدور األول
لالنتخابات الرئاسية الموافقة ليومي  5و 6كانون
األول ،فإنه بإمكان الهيئة االنتخابية أن تعلن
النتائج النهائية في  7الجاري.
وأفاد في هذا السياق أنه باعتماد هذا التاريخ
يمكن للمترشحين القيام بحملتهما االنتخابية
خالل الفترة المتراوحة بين  8و 19كانون األول
مع اعتبار  20الشهر نفسه يوم الصمت االنتخابي
قبيل موعد االقتراع.

الجي�ش ال�سوداني ي�صدّ
هجوم ًا لـ«الحركة ال�شعبية»
جنوب كردفان
صد الجيش السوداني هجوما ً شنه متمردو
الحركة الشعبية قطاع الشمال على منطقة
االحيمر في والية جنوب كردفان بعد يومين من
تجميد المفاوضات في العاصمة االثيوبية أديس
أبابا حول منطقتي النيل األزرق وجنوب كردفان
عقب تعثرها.
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني
خالد سعد الصورامي إن��ه «وف��ي الوقت الذي
تفاوض فيه الحكومة عن المنطقتين بأديس أبابا،
على أمل الوصول إلى سالم شامل قامت الحركة
الشعبية قطاع الشمال متسللة عبر الجبال في
الخامسة من صباح االثنين بالهجوم على منطقة
األحمير بوالية جنوب كردفان محاولة دخولها
واالستيالء عليها غير أن القوات المسلحة تصدت
لهذا الهجوم وردتها على أعقابها مخلفة وراءها
جرحى وقتلى مازال يجري حصرهم».
وأوض���ح أن ال��ق��وات المسلحة السودانية:
«فقدت جنديا ً خالل العملية و 22جريحاً» ،ونفى
صحة مزاعم الحركة الشعبية قطاع الشمال بأنها
استولت على منطقة االحيمر ،مؤكدا« ً:سيطرة
الجيش السوداني الكاملة على المنطقة» .وقال
إن «القوات المسلحة والقوات النظامية األخرى
تواصل عملها في تمكين االستقرار».

المسلحة ال��ع��راق��ي��ة عملياتها
العسكرية ال��رام��ي��ة إل��ى تطهير
ال��ب�لاد م��ن اإلره���اب واإلرهابيين
وتمكنت من تحرير مناطق عدة في
محافظتي نينوى واألنبار وقضت
على عشرات اإلرهابيين وصادرت
كميات كبيرة من الذخيرة والعتاد
ومواد شديدة االنفجار.
وقال العميد سعد معن المتحدث
باسم وزارة الداخلية العراقية في
بغداد إن «ق��وات شرطة محافظة
األن���ب���ار وق����وات ج��ه��از مكافحة
اإلرهاب وفصائل الحشد الشعبي
شنت فجر ال��ي��وم (أم���س) عملية
عسكرية مباغتة لتطهير األحياء
السكنية ف��ي مناطق السجارية
والحوز والتأميم والبوعلي جاسم
وحي األرام��ل واإلسكان في مدينة
الرمادي مركز محافظة األنبار».
ون��ق��ل م��وق��ع ال��س��وم��ري��ة نيوز
عن مصدر أمني في قيادة الفرقة
السابعة بمحافظة األن��ب��ار قوله
«إن ال���ع���ش���رات م���ن إره��اب��ي��ي
«داع���ش» قتلوا بقصف لطيران
التحالف ال��دول��ي استهدف رت�لاً
للتنظيم غرب الرمادي في األنبار
ي��ض��م خ��م��س س����ي����ارات بينها
ص��ه��ري��ج م��ح��م��ل ب��ال��وق��ود ل��دى

م���روره ف��ي ناحية كبيسة ضمن
قضاء هيت» .وأضاف المصدر إن
«العمليات العسكرية والغارات
الجوية العراقية والدولية مستمرة
لتحجيم تحركات التنظيم اإلرهابي
وط��رده من المناطق التي يسيطر
عليها».
وف���ي محافظة ن��ي��ن��وى شمال
غ��رب��ي ال��ع��راق أك��د العميد معن
أن «ق�����وات ال��ن��خ��ب��ة ال��ع��راق��ي��ة
والبشمركة وبإسناد من طيران
الجيش العراقي تمكنت من تطهير
ناحية الكوير جنوب نينوى من
العصابات اإلرهابية بعد تكبيدها
تسعة وثالثين قتيالً وتدمير إحدى
ع��ش��رة س��ي��ارة م����زودة بأسلحة
مقاومة للطائرات».
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل أحبطت
القوات المسلحة العراقية هجوما ً
لتنظيم «داع���ش» اإلره��اب��ي على
محيط سد الموصل شمال العراق
م��ا أسفر ع��ن مقتل عنصرين من
تنظيم داع���ش واالس��ت��ي�لاء على
بعض األس��ل��ح��ة واألج��ه��زة التي
كانت بحوزة عناصر التنظيم».
وفي وقت سابق ،أعلنت قيادة
عمليات سامراء مساء أول من أمس
تطهيرها الطريق ال��ع��ام الرابط

بين مدينتي سامراء والفلوجة من
العصابات اإلرهابية .وقال متحدث
باسم قيادة عمليات سامراء في
بغداد إن «ق��وات عراقية مشتركة
م��ن الجيش وال��ش��رط��ة والحشد
الشعبي يقودها وزي��ر الداخلية
العراقي محمد سالم الغبان تمكنت
ف��ي ب��دء عملية موسعة لتحرير
جنوب مدينة تكريت في محافظة
ص�ل�اح ال���دي���ن م���ن ال��ع��ص��اب��ات
اإلرهابية من إعادة السيطرة التامة
على الطريق الرئيسية الرابطة بين
مدينتي سامراء والفلوجة وقطع
أه���م خ��ط��وط اإلم����داد لعصابات
«داعش» المهيمنة على الفلوجة».
وأضاف المتحدث أن «العملية
أسفرت حتى اآلن عن مقتل سبعة
وعشرين إرهابيا واالستيالء على
كميات كبيرة من الذخيرة والعتاد
ومواد شديدة االنفجار إضافة إلى
تدمير تسع سيارات مسلحة».
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،أك��د الفريق
ال��رك��ن عبد األم��ي��ر الشمري قائد
عمليات بغداد اليوم في بيان نقلته
شبكة اإلع�لام العراقي أن القوى
األمنية العراقية ألقت القبض على
 7عصابات لالختطاف وتم تحرير
عدد من المختطفين.

القوات العراقية تالحق االرهابيين

ق�صف جوي على مدينة زوارة للمرة الثانية خالل يومين

�إيطاليا تطمح للم�ساهمة
في م�شروع �سالم في ليبيا
أب��دى رئيس ال��وزراء اإليطالي ماتيو رينزي
اس��ت��ع��داد ب�لاده للمساهمة ف��ي م��ش��روع دول��ي
إلرساء السالم واألمن في ليبيا ،التي قال إنها تمر
بوضع «صعب جداً».
وأض��اف رينزي في الجزائر العاصمة خالل
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الجزائري عبد
المالك سالل أن بالده تنوي العمل ضمن مشروع
دولي لضمان مستقبل أفضل لليبيا ودول الجوار.
وق��ال رينزي إن��ه يتعين إيجاد حلول ذكية
لألزمة في ليبيا قادرة على إنهاء الوضع القائم،
الفتا ً إلى أن إيطاليا هي البلد األوروب��ي الوحيد
ال��ذي ل��م يغلق سفارته ف��ي العاصمة الليبية
طرابلس.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،ق����ال وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة
اإليطالي باولو جينتيلوني في حديث لصحيفة
«ميساجيرو» أول من أم��س ،إن أولويات بالده
في ليبيا هي «منع التقسيم الدائم للبالد ،والتمكن
من الوصول إلى الحد األقصى لمشاركة المجتمع
الدولي في مجال استقرارها».
وأشار جينتيلوني إلى أن إيطاليا لعبت دورا ً
ثانويا ً خالل الحرب في ليبيا عام  2011وأنها
«ل��م تأخذ األم��ر ف��ي االعتبار بما فيه الكفاية،
كذلك بسبب الظروف المحلية» ،مشددا ً على أن

«االستقرار في ليبيا يُع ُّد أولوية وطنية».
ميدانياً ،قصفت طائرة حربية تابعة للجيش
الليبي ميناء زوارة البحري أمس للمرة الثانية
خالل يومين.
ونقلت وكالة األنباء الليبية عن المتحدث باسم
الغرفة األمنية بزوارة حافظ معمر قوله إن «طائرة
حربية قامت بقصف الميناء من دون وقوع أضرار
بشرية ،ولم تتسنّ أيضا ً معرفة الخسائر المادية
إلى حد اآلن».
وكانت مدينة زوارة الواقعة إلى الغرب من
العاصمة الليبية طرابلس تعرضت لغارة جوية
أول من أمس تسببت بمقتل  8أشخاص وإصابة
 20آخرين ،بحسب وكالة األنباء الليبية التابعة
لحكومة عمر الحاسي في طرابلس.
وأظهر شريط فيديو نشر في شبكة االنترنت
إصابة مخزن للمواد التموينية خالل هذه الغارات
في مدينة زوارة.
وكانت وكالة األنباء الليبية تحدثت عن مقتل
شخص وإصابة العشرات في قصف للطيران
الحربي استهدف ما قالت إن��ه مخازن للسلع
التموينية وس��ط مدينة زوارة ،مشيرة إل��ى أن
فرق اإلنقاذ تحاول السيطرة على حريق شب في
الموقع.

انفجار ا�ستهدف موكب ًا �أممي ًا
قرب مطار مقدي�شو
لقي  4أشخاص مصرعهم أمس في انفجار
اس��ت��ه��دف م��وك��ب�ا ً ل�لأم��م ال��م��ت��ح��دة ق��رب مطار
العاصمة الصومالية مقديشو ،وفق مصدر أمني.
ونقلت م��ص��ادر ع��ن ال��ض��اب��ط ف��ي الشرطة
الصومالية خالد ليبان قوله إن «االنتحاري
تسلل داخل الموكب األممي الذي تحرسه عربات
مدرعة وفجر السيارة ،ليصيب إحدى العربات
المرافقة « ،مضيفا ً أنه شاهد أربع جثث ملقاة
على األرض ،مبديا ً خشيته من ارتفاع حصيلة
القتلى.

موقع االنفجار في مقديشو

من جهة أخ��رى ،ق��ال أح��د شهود العيان إن
«االنفجار كان قويا ً جدا ً وإن الدخان كان يعم
المنطقة بكاملها ،وبالكاد تمكن مشاهدة القتلى
والجرحى المل َق ْين على األرض».
ووف��ق �ا ً للمعلومات األول��ي��ة ،ف��إن  4عربات
أممية مدرعة كانت تقل أف��رادا ً إلى قاعدة لألمم
المتحدة بمطار مقديشو وهي نقطة تجميع لقوة
تتكون من  22ألف جندي من االتحاد األفريقي
ج��اءوا لحفظ السالم ومكافحة حركة الشباب
التابعة لتنظيم القاعدة.

ر�ؤ�ساء الكتل البرلمانية
«الإ�سرائيلية» يوافقون
على �إجراء
انتخابات مبكرة
واف��ق رؤس���اء الكتل البرلمانية
«اإلسرائيلية» ف��ي الكنيست على
إجراء االنتخابات العامة في السابع
عشر م��ن آذار المقبل ،بعد إع�لان
رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو
سعيه إل��ى ح��ل الكنيست وإج���راء
انتخابات مبكرة.
وق��د أق��ر الكنيست «اإلسرائيلي»
في قراءته األول��ى مشروع ق��رار حل
ال��ب��رل��م��ان والتحضير النتخابات
مبكرة .ومن المتوقع ان يتم التصديق
على المشروع األسبوع المقبل بعد
القراءة الثانية والثالثة.
وكان نتنياهو أعلن سعيه إلى حل
الكنيست وإج���راء انتخابات عامة
مبكرة .مراسلون يقولون إن نتنياهو
ربما يسعى إلى ضم ممثلين لليهود
اليمينيين المتطرفين إلى إدارته.
ويقول مصدر في كيان العدو ،إن
نتنياهو ربما يسعى إل��ى أن تضم
اإلدارة الجديدة أحزابا ً دينية لتمثيل
اليهود اليمينيين المتطرفين.
وقال نتنياهو في بيان صادر عن
مكتبه إن الدعوة لحل البرلمان سوف
تصدر بأسرع ما يمكن ،مضيفا ً أنه
سيحاول الحصول على «تفويض
واضح» بقيادة «إسرائيل».
وك���ان خ��ص��وم نتنياهو اتهموه
بالجبن السياسي والفشل في إدارة
ال��ب�لاد وال��س��ع��ي إل��ى االنتخابات
ألهداف سياسية شخصية.
وق��د أق��ال نتنياهو وزي��ر المالية
يائير البيد ووزي��رة العدل تسيبي
ليفني ،متهما إياهما  -في مؤتمر
صحافي  -بالتآمر لتشكيل ائتالف
يقصيه.
وكانت الحكومة الحالية تولت
مهماتها مطلع العام الماضي ،لكن
االنقسام بين األحزاب المشاركة فيها
سيطر على أدائها.
وفشلت محادثات أجريت االثنين
الماضي بين رئيس ال��وزراء والبيد،
رئ��ي��س ح��زب ي��اش عيتيد «هناك
مستقبل» ثاني أكبر أحزاب االئتالف
ال��ح��اك��م ،ف��ي تحقيق ات��ف��اق يتيح
استمرار الحكومة.
واعتبر بيان رسمي ص��ادر عن
الحزب إقالة وزي��ري المال والعدل
«عمالً يعكس جبنا ً وفقدان السيطرة»
من جانب رئيس الوزراء.
وردا ً على سعي نتنياهو إلى
إجراء انتخابات مبكرة ،قال الحزب
إن هذه االنتخابات «غير ضرورية
وس��وف تضر باالقتصاد والمجتمع
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،وت��ع��د استسالما ً
ألحزاب يمينية متطرفة».
وقال الحزب إن رئيسه البيد قال
لنتيناهو في اتصال هاتفي إنه «يتوقع
منه التصرف بمسؤولية ،وأن يتوقف
عن جر قوات الدفاع «اإلسرائيلية»
وج��ن��وده��ا إل���ى ان��ت��خ��اب��ات تلبي
احتياجاته السياسية».

مجلس األمن خالل جلسته أمس
اعتمدت الجمعية العامة لألمم
المتحدة بغالبية واسعة القرار
ال��ذي تقدمت ب��ه جمهورية مصر
العربية نيابة عن ال��دول العربية
بعنوان «خطر االنتشار النووي
في الشرق األوسط» والذي يطالب
بانضمام «إسرائيل» إلى معاهدة
منع االنتشار ال��ن��ووي وإخضاع
جميع منشآتها ال��ن��ووي��ة لنظام
الضمانات الشاملة للوكالة الدولية
للطاقة الذرية.
وصرح السفير عمرو أبو العطا
م��ن��دوب م��ص��ر ال��دائ��م ل��دى األم��م
المتحدة ...أن الجمعية العامة
لألمم المتحدة اعتمدت على ثالثة
ق���رارات تقدمت بها مصر أحدها
ي��ط��ال��ب ب��إن��ش��اء منطقة خالية
من األسلحة النووية في الشرق
األوس����ط ب��ال��ت��واف��ق ،واآلخ����ران
معنيان بخطر االنتشار النووي
ف��ي ال��ش��رق األوس��ط ومنع سباق
التسلح في الفضاء الخارجي تم
اعتمادهما بغالبية ساحقة.
وأوض���ح ف��ي ب��ي��ان للخارجية
المصرية أن ال��ق��رار األول ال��ذي
اعتمد بالتوافق يطالب بإنشاء
منطقة خالية من األسلحة النووية
في الشرق األوسط .مشيرا ً إلى أن
الجمعية اعتمدت بغالبية واسعة
القرار الذي تقدمت به مصر نيابة

ع��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ع��ن��ون:
«خطر االنتشار النووي في الشرق
األوس��ط» وال��ذي يطالب بانضمام
«إس���رائ���ي���ل» إل���ى م��ع��اه��دة منع
االنتشار النووي وإخضاع جميع
منشآتها النووية لنظام الضمانات
الشاملة للوكالة الدولية للطاقة
الذرية.
وأبرز أبو العطا أن القرار العربي
شهد تطورا ً موضوعيا ً كبيرا ً هذا
العام إذ أضيفت فقرات عاملة تؤكد
أن القرار الخاص بإنشاء المنطقة
الخالية من األسلحة النووية في
الشرق األوسط الذي اعتمده مؤتمر
مراجعة معاهدة منع االنتشار
النووي لعام  1995هو األس��اس
الذي تم عليه تمديد المعاهدة من
دون تصويت وأن القرار سار لحين
تحقيق أهدافه.
ون��وه مندوب مصر ال��دائ��م بأن
اعتماد القرارين الخاصين بالشرق
األوسط بالتوافق وبغالبية واسعة
ع��ل��ى ال��ت��وال��ي ي��ع��ك��س ال��ت��أي��ي��د
ال��دول��ي الجامع ل��م��ب��ادرات مصر
في هذا المجال ويؤكد أهمية تنفيذ
االلتزامات الخاصة بإنشاء المنطقة
ال��خ��ال��ي��ة م��ن األس��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة
وجميع أسلحة ال��دم��ار الشامل
في الشرق األوس��ط خصوصا ً مع
اق��ت��راب ان��ع��ق��اد مؤتمر مراجعة

معاهدة منع االنتشار النووي لعام
.2015
وع��ب��ر أب��و العطا ع��ن تقديره
للدول التي استمر موقفها ضمن
الغالبية الواسعة المؤيدة للقرار
ال��ع��رب��ي ال���ذي تقدمت ب��ه مصر.
معتبرا ً أنها بذلك تثبت صدقيتها
والتزامها نتائج مؤتمر مراجعة
معاهدة منع االنتشار النووي لعام
 2010ومؤتمر تمديد ومراجعة
المعاهدة لعام .1995
وأضاف السفير عمرو أبو العطا
أن الجمعية العامة اعتمدت قرارا ً
تقدمت به مصر حول «منع سباق
التسلح في الفضاء الخارجي» إذ
ص��وت��ت لمصلحته جميع ال��دول
األع���ض���اء ب��اس��ت��ث��ن��اء ال���والي���ات
المتحدة و»إسرائيل».
وأوض��ح أن اهتمام مصر بهذا
الموضوع يأتي في إطار التزامها
دف���ع ق��ض��اي��ا ن���زع ال��س�لاح على
ال��ص��ع��ي��د ال��ع��ال��م��ي وك��ون��ه أح��د
الموضوعات األربعة المطروحة
ع��ل��ى ج���دول أع��م��ال م��ؤت��م��ر ن��زع
السالح.
وطالب أبو العطا الدول التي لم
تنضم إلى الغالبية الساحقة التي
صوتت لمصلحة القرار بمراجعة
موقفها واالن��ض��م��ام إل��ى اإلجماع
الدولي البازغ في هذا الشأن.

هل يلغى �أو ي�ؤجل توقيع الأردن
اتفاق ا�ستيراد الغاز «الإ�سرائيلي»؟
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
رجح خبراء أردنيون في مجال الغاز تأخير أو إلغاء
توقيع اتفاقية بين األردن وشركة نوبل إنيرجي األميركية
لتزويد األردن بالغاز من حقل غاز لوثيان الفلسطيني
المحتل من قبل الكيان الصهيوني ،في البحر األبيض
المتوسط.
وقال الخبراء األردنيون إن نظراءهم «اإلسرائيليين»
أبلغوهم على هامش لقاءات مؤسسات مجتمع مدني
أردنية و»إسرائيلية» في اله��اي بهولندا أواخ��ر الشهر
الماضي عن خالف نشب بين حكومة «إسرائيل» من جهة
وشركة نوبل انيرجي للطاقة من جهة أخرى.
وقالوا إن الحكومة «اإلسرائيلية» هددت شركة نوبل
إنيرجي بعدم تجديد عقدها الذي يوشك على االنتهاء وفي
حال حصل ذلك فإن الخطاب المبدئي «خطاب النوايا»
الذي وقعته شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنيرجي
في أيلول الماضي قد ال يرى النور.
وأك��دوا أن «إسرائيل» ال تعير أي اهتمام ألي اتفاق أو
غيره وبالتزامن ربطوا بين رفض «اإلسرائيليين» التزود
بالمياه من تركيا بعد خطابات نوايا واتفاقات مبدئية
وبعد استكمال تركيا للبنى التحتية كافة لذلك المشروع
الضخم ،حيث بدأ األتراك بالترويج لمشروعهم إلى دول
الجوار التي تعد فقيرة مائياً.
يذكر أن شركة الكهرباء الوطنية وقعت خطاب نوايا مع
نوبل إنيرجي األميركية في أيلول الماضي يقضي بتزويد
األردن بالغاز عبر إنيرجي من «إسرائيل» ،من دون تحديد
موعد نهائي الستكمال االتفاق.

وكان األردن يطمح إلى توقيع اتفاق تزويد طويل األمد،
الشهر الماضي يوفر على الحكومة األردنية بحسبها،
مليارا ً و 400مليون دوالر شهرياً .وبموجب خطاب النوايا
تبلغ مدة العقد  15سنة ،ينقل خاللها الغاز مباشرة عبر
الحدود مع الكيان الصهيوني ،عقب االنتهاء من إنشاء خط
أنابيب بحلول أواخر .2017
وفي حال لم تمدد «إسرائيل» اتفاق العمل المبرم مع
شركة نوبل إنيرجي األميركية فإن األردن سيعمد إلى
توقيع االتفاق مع الحكومة «اإلسرائيلية» أو أية شركة
تتفق معها من قبل هذه الحكومة.
من جهة أخ��رى ،تمتلك الحكومة األردن��ي��ة خيارعقد
اتفاقات غاز طويلة األمد مع السلطة الفلسطينية حيث تملك
مجموعة بي.جي حقوق تطوير حقل للغاز على مسافة 30
كم قبالة ساحل غزة ومع وزارة الطاقة القبرصية لتوقيع
اتفاق بخصوص احتياطات الغاز الموجودة على طول
ساحلها الجنوبي.
يذكر ان األردن وقع اتفاقا ً مع «رويال داتش شل» لتوريد
الغاز لمرفأ للغاز الطبيعي المسال قيمته  65مليون دوالر
يقع على مسافة  18كم جنوب ميناء العقبة المطل على
البحر األحمر ،وسيستكمل أيار العام المقبل .ويتضمن
االتفاق إمداد المرفأ بما يصل إلى  600مليون ق  3يوميا ً
وهو إجراء يخفف الضغط عن األردن في األجل المتوسط
بتقليص فاتورة استيراد الطاقة بما ال يقل عن  500مليون
دينار سنوياً.
ويذكر أيضا ً أن توقيع استيراد الغاز الفلسطيني
المسروق من قبل الكيان الصهيوني ،يحظى بمعارضة
أردنية شعبية كبيرة .

منظومة دفاع �صاروخية �أميركية
على الحدود مع �سورية!
عمان ـ «البناء»
قالت مصادر إعالمية متطابقة إن التحالف الدولي
بقيادة الواليات المتحدة يراهن على (على دور األردن
ومكانته في السياق األمني للمنطقة) إلى جانب أن األردن
يعكس قرارا ً سياسيا ً أردنيا ً عنوانه (تمكين التحالف من
تجميع أسلحته وقواته في األردن).
كما تحدثت المصادر ع��ن مساهمة نشطة لعمان
في غرفة عمليات التحالف الدولي وإعالنها ما أسمته
المصادر (الحرب على التنظيمات المتطرفة في العراق
وسورية).
وكشفت المصادر أن األردن (زرع) منظومة دفاع
صاروخية جوية أميركية على ال��ح��دود م��ع سورية
تحسبا ً لما زعمت أنه «أية اعتداءات أو محاوالت اعتداء
من جانب النظام السوري» بحسب تعبيرها.
ونقلت عمن وصفتهم بخبراء ومختصي دبابات

مدرعة حديثة ج��دا ً « ُن��ش��رت» أيضا ً بمحاذاة سورية
والعراق ومدى قذائفها يصل ألكثر من  280كم ،أي بما
يزيد عن المسافة بين الرمثا والعاصمة السورية دمشق،
ما يعني أن القرار السياسي األردن��ي يرحب بأنطمة
ردعية تجعل األردن خارج حسابات أي اعتداء أو حتى
خارج حسابات «تصدير» األزمات ،وتحديدا ً المنظمات
المتشددة أو الجهادية أو اإلرهابية .
من جهة أخرى ،عززت السعودية حدودها مع األردن
بمنظومة رقابة قتالية متمرسة تعتبر أحدث ما وصلت
إليه أنظمة ال���رادار والمراقبة األمنية ف��ي المستوى
العالمي ،وذل��ك لتعزيز جوانب التعاون المشترك في
مراقبة الحدود األردنية السعودية.
لكن المصادر ذاتها ،رأت أن الخطر األكبر يكمن في
تسرب مسدسات وبنادق آلية ورشاشة ،يتم تهريبها إلى
داخل األردن بالماليين على حد تعبير المصادر ،وهو ما
أشار إليه رئيس الوزراء األردني األسبق أحمد عبيدات.

