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قتل صياد إيراني بنيران خفر السواحل 
السعودي غير مبرر

طهــران - كيهــان العربــي:- اعتبــر المتحــدث 
إطــالق  قاســمي  بهــرام  الخارجيــة  وزارة  باســم 
النــار علــى صيــاد إيرانــي بنيــران خفــر الســواحل 
الســعودية التــي أســفرت عــن مقتلــه بأنــه عمــل غير 
قانونــي ومتناقــض مــع مبــادئ الحقــوق الدوليــة.

وقــال قاســمي اننــا نتابــع ملــف الصيــاد اإليرانــي 
وبعــد تحديــد نتائــج التحقيقــات مــن قبــل األجهــزة 
علــى  مؤكــدا  بجديــة  الملــف  ســنتابع  المعنيــة 
أن إطــالق النــار علــى قــارب الصيــد الصغيــر غيــر 

ــرر. ــر مب المســلح  غي

لدى تفقده وحدة الرد السريع غرب البالد..

قائد الجيش: لن نلقن »داعش« درسا فحسب بل سنرد على أسيادهم ايضا

بشأن االمن الداخلي للبالد..

وزارة الداخلية تنفي صحة المواضيع التي تنشرها 
جهات غير معنية

في الخليج الفارسي..

انطالق المناورات المشتركة بين البحرية االيرانية والصينية

المدعومون من قبل نظام آل سعود..

حرس الثورة االسالمية: نالحق االرهابيين الفارين في قصرقند
مصدر مسؤول: 90 % من األتربة والغبار جاءت 

من خارج البالد
ــرم  ــاه خداك ــتجمعات المي ــي ومس ــات و المراع ــة الغاب ــس مؤسس ــد رئي ــا:- أك بندرعباس-ارن
جاللــي إن 90 بالمائــة مــن األتربــة والغبــار مصدرهــا خــارج البــالد مشــيرًا الــى إن الحكومــة الحاليــة 
أعــدت خطــة إلخــراج 1.5 مليــون هكتــار مــن التصحــر خــالل خطــة التمنيــة السادســة وذلــك 

ــى مراكــز األزمــة فــي داخــل البــالد. للســيطرة عل
ــه خــالل مراســم اليــوم العالمــي لمكافحــة ظاهــرة التصحــر أشــار جاللــي الــى أن هنــاك  وفــي كلمــة ل
ثالثــة مالييــن هكتــار مــن المناطــق الصحراويــة هــي مــن ضمــن مراكــز األتربــة والغبــار وتعتبــر جــزءا مــن 

مناطــق األزمــة فــي البــالد.
وأشــار الــى أن إنشــاء مســتجمعات الميــاه هــو مــن التدابيــر للحــد مــن التصحــر معربــًا عــن أملــه بــأن يتــم 

إنجــاز المشــاريع التــي تــم رصدهــا فــي الخطــة التنموية السادســة.
ــم  ــد ت ــي: لق ــال جالل ــم المتحــدة ق ــة األم ــران ومنظم ــن إي ــة مكافحــة التصحــر بي ــع إتفاقي وحــول توقي
تدشــين مشــروع احتجــاز الكربــون فــي منطقــة غنابــاد فــي خراســان الجنوبيــة ونظــرًا للنجــاح الــذي حققــه 
ــة  ــي خراســان الشــمالية وخراســان الجنوبي ــة مشــاريع أخــرى ف ــى تدشــين أربع ــا عل ــد اتفقن المشــروع فق

ــزد وكلســتان. وي

السعودية اصبحت العوبة بيد االميركيين..

اللواء صفوي: اقرار االستقرار واألمن من استراتيجيات ايران في المنطقة

الكويت تصدر أحكاماً على 21 شخصا 
بتهمة التجسس لصالح ايران!

عــن  الكويتــي  القضــاء  طهران-مهر:-أعلــن 
إصــدار أحــكام متنوعــة علــى 21 شــخصا بتهمــة 

ايــران. لصالــح  التجســس 
و نقــاًل عــن وكالــة األنبــاء الكويتيــة الرســمية 
)كونــا( أن القضــاء الكويتــي أصــدر أحكامــًا مختلفــة 
علــى 21 شــخصا بتهمــة التجســس لصالــح ايــران.

لمــدة  الســجن  بيــن  مــا  األحــكام  وتتــراوح 
المؤبــد.  إلــى  ســنوات  خمــس 

خالل اسبوع واحد..

ضبط اكثر من 13 طنا من المخدرات في البالد

سيناتور اميركي: خطة العمل المشترك ليست بالمعاهدة 
التي يتعذر على ترامب تجاهلها

طهران/كيهــان العربــي:- ادعــى الســيناتور االميركــي "بــوب كوركــر"، وفــي معــرض مقارنتــه لالتفــاق النــووي 
مــع معاهــدة المنــاخ الباريســية: اليوجــد مــا يلــزم واشــنطن علــى تطبيــق هــذا االتفــاق، وباالمــكان التنصــل منــه.

وقــال كوركــر: ال اعتقــد ان الكثيــر ملتفــت لهــذا االمــر، ولكــن كمــا التحقــت اميــركا بســهولة بهــذا االتفــاق حســب 
ــاق  ــك التملــص مــن هــذا االتف ــا(، فيمكــن بســهولة كذل ــة للرئيــس االميركــي الســابق )اوبام ــات المخول الصالحي
ــاخ، فــال  ــا لمعاهــدة باريــس للمن حســب صالحيــات الرئيــس الحالــي. اذ ان الغــاء هــذا االتفــاق اســهل مــن الغائن

حاجــة الي اجــراء يقــدم عليــه رئيــس الجمهوريــة للخــروج مــن االتفــاق. فيكفــي ايقــاف تعليــق العقوبــات.
واضــاف كوركــر: ال اظــن ان مــن بيننــا مــن يشــكك فــي امكانيــة ان تقــوم الحكومــة بمواجهــة نشــاطات 

ايــران المزعزعــة لالســتقرار، ونحــن ســنكون داعميــن لهــذا الموقــف.

6 آالف سائح فرنسي زارو مدينة كاشان األثرية

الخارجية األميركية تنشر وثائق تدخلها 
المباشر في إنقالب 1953 بإيران

األميركيــة  الخارجيــة  وزارة  طهران-ايسنا:-نشــرت 
الوثائــق التــي تشــير الــى دور واشــنطن فــي انقــالب عــام 

ــران. ــي إي ــور محمــد مصــدق ف 1953 ضــد حكومــة الدكت
ووضعــت الخارجيــة االميركيــة 375 وثيقــة تؤكــد على 
تدخلهــا ودورهــا المباشــر فــي اإلنقــالب علــى موقعهــا 
أكــدت إحداهــا علــى نجــاح عمليــة  االنترنتــي حيــث 
اســقاط حكومــة مصــدق وطالــب ســفيرها فــي إيــران 
آنــذاك لويــي هندســون بتخصيــص ميزانيــة بقيمــة 5 

مالييــن دوالر لدعــم الحكومــة الجديــدة فــي إيــران.
وتــم نشــر الوثائــق فــي 4 إطــارات وهــي "مســاعي 
اميــركا لفهــم الدكتــور مصــدق اعتبــارا مــن فبرايــر 
ــران  ــو 1952 فــي إي 1951" و"االزمــة السياســية فــي يولي
ــة اجاكــس فــي  وتداعياتهــا" و"تخطيــط وتنفيــذ عملي
أغســطس 1953" و"أيــام بعــد عمليــة اجاكــس اعتبــارا 

ــى ديســمبر 1954". مــن ســبتمبر 1953 حت

ــا:- قــال مســاعد ومستشــار القائــد  طهــران- ارن
االعلــى للقــوات المســلحة اللــواء يحيــى صفــوي، ان 
شــن الحــرب ليــس مــن اســتراتيجيات الجمهوريــة 
ــى ارســاء الســالم  ــا تســعى ال ــل انه االســالمية ، ب
ــج الفارســي  ــة الخلي ــي منطق ــن ف واالســتقرار واألم

ومنطقــة غــرب آســيا بمشــاركة دول المنطقــة.
واضــاف اللــواء صفــوي امــس االحــد فــي اجتمــاع 
للكــوادر والقــوات قيــد التدريــب فــي معهــد الشــهيد 
مــدرس التابــع للقــوات البريــة لحــرس الثــورة، انــه 
وعلــى اســاس هــذه الســتراتيجية فــان الجمهوريــة 

االســالمية بــدأت مكافحــة حقيقيــة لالرهــاب.
وصــرح بــان االميركييــن ادركــوا جيــدا خاصــة علــى 
ــراق  ــي الع ــة ف ــاق االستشــارات العســكرية االيراني نط

لحــرس  واالســتخباراتية  العملياتيــة  القــوة  وســوريا، 
ــران. ــوا بهزائــم فادحــة مــن اي ــورة االســالمية، ومني الث
وفــي مــا يتعلــق باهــداف اميــركا الســتراتيجية فــي 

ودور  اســيا  غــرب  جنــوب  منطقــة  فــي  التوتــر  تصعيــد 
الســعودية  ان  صفــوي  اللــواء  قــال  االقليمييــن،  الالعبيــن 
وبعــض الــدول العربيــة فــي المنطقــة باتــت العوبــة بيــد 
لهــا  المخطــط  والتوتــرات   ، المتحــدة االميركيــة  الواليــات 
ســلفا فــي المنطقــة، ســتفضي الــى اســتغالل امريــكا لمــوارد 
ــد مــن االســلحة . ــا المزي ــة واالســالمية وبيعه ــدول العربي ال

السياســية  لالوضــاع  شــرحه  معــرض  وفــي 
ــي  ــوي ان النظــام ف ــواء صف ــال الل ــي الســعودية، ق ف
الســعودية نظــام قبلــي، وهــذا البلــد يفتقــد للبرلمــان 
تقريــر  الســعودي  للشــعب  واليحــق  والدســتور 
مصيــره بنفســه، والمشــاركة الشــعبية فــي الشــؤون 
ــل المســتويات،  ــى أق ــى عل السياســية معدومــة حت

ــه. ــي داخل ــرة ف ــات كبي ــد يواجــه تحدي ــذا البل وه

للجيــش  العــام  القائــد  طهران-تســنيم:-اجرى 
اللــواء عطــاء اهلل صالحــي زيــارة تفقديــة لوحــدة الــرد 
الســريع التــي تتمركــز علــى الحــدود االيرانيــة الغربيــة.

ــة  ــى مدين ــه ال ــالل زيارت ــي خ ــواء صالح ــار الل وأش
العراقيــة،  »نفــت شــهر« المحاذيــة لمحافظــة ديالــى 
الــى ان القــوات التتمركــز فــي هــذه النقطــة للدفــاع عــن 
ــاد االعــداء ايضــا. ــل مــن أجــل اصطي ــالد فحســب ب الب
ونــوه اللــواء صالحــي الــى انــه اليوجــد اي خطــر 
يهــدد الحــدود الغربيــة ابــدا، قائــال، ان داعــش بالنســبة 
لنــا هــي كلــب مســعور، فلــن نلقنهــم درســا فحســب بــل 

ســنرد ردا حاســما علــى اســيادهم ايضــا.

العــام  القائــد  واعتبــر 
القــوات  للجيــش جاهزيــة 
الحــدود  علــى  المتمركــزة 
جــدا،  مقتــدرا  الغربيــة 
مؤكــدا علــى ضــرورة توجيــه 
الجيــش  البطــال  الشــكر 
االيرانــي الذيــن لبــوا النــداء 

دفاعــا عــن أمــن البــالد.
ــي  ــواء صالح ــال الل وق
هــذه  يجــري  الــذي 
خلفيــة  علــى  الزيــارة 
ــرت  ــي توات االشــاعات الت

حــول تواجــد مجموعــات ارهابيــة علــى الحــدود 
الغربيــة، »مــادام حضــور الجيــش جديــا علــى 

الحــدود الغربيــة االيرانيــة لــن يتجــرأ اي ارهابــي 
ــى  ــى الحــدود وســنرد بقــوة عل ــراب ال مــن االقت

مشــبوه«. تحــرك  اي 

البقية على الصفحة7

االحــد  امــس  صبــاح  طهران-فارس:-انطلقــت 
التدريبــات المشــتركة بيــن القوتيــن البحريتيــن 
بيــن  الواقعــة  المنطقــة  فــي  والصينيــة  االيرانيــة 

شــرق مضيــق هرمــز وبحــر عمــان.

ويشــارك فــي التدريبــات المشــتركة هــذه 700 مــن 
كــوادر القــوة البحريــة االيرانيــة مــع مدمرتــي »الونــد« 
و »البــرز« اضافــة الــى مروحيــة مــع 700 مــن كــوادر 

ــران. ــزور اي ــة التــي ت ــة الصيني المجموعــة البحري
وتضــم المجموعــة البحريــة الصينيــة مدمرتيــن 
وســفينة لوجســتية مــع مروحيــة بطاقــم اجمالــي 

ــدره 700 كادر بحــري. ق
ويتــم فــي التدريبــات المشــتركة هــذه تبــادل المعلومــات 

وعمليــات النقــل العمــودي وهبــوط واقــالع المروحيــة.
وقــال قائــد المنطقــة االولــى لســالح البحــر التابــع 
للجيــش االدميــرال حســين آزاد ان هــذه التدريبــات 
تهــدف الــى تناقــل الخبــرات بيــن المنتســبين فــي 
القــوات البحريــة الســتراتيجية للجيــش لــكال البلديــن 

ــن. ــران والصي اي

برلمانية اميركية: من االفضل ان ندع الشيعة 
والسنة يتقاتلون فيما بينهم

قالــت النائبــة عــن واليــة كاليفورنيــا »دينــا روراباكــر« 
االرهابيــة  الهجمــات  حــول  تصريحاتهــا  اثــارت  والتــي 
لتنظيــم داعــش فــي طهــران مؤخــرا ضجــة اعالميــة: 
ارجــح ان نتــرك الشــيعة والســنة يتقاتلــون فيمــا بينهــم.

وعبــرت روراباكــر فــي البيــان الــذي اصدرتــه 
توضيحــا لتصريحاتهــا حــول الهجمــات االرهابيــة 
فــي طهــران كاآلتــي: ان موقفــي الــذي صــدر مؤخــرا 
بخصــوص االرهــاب فــي الشــرق االوســط تســبب 
تفحــم  ان  آمــل  ولــذا  شــديدة،  ردود  افتعــال  فــي 
توضيحاتــي بعــض المنتقديــن. وانــا بــدوري اواســي 
داعــش  لهجمــات  تعرضــوا  الذيــن  الضحايــا  ذوي 
االمــام  حــرم  او  االيرانــي  البرلمــان  علــى  ســواء 
الخمينــي. فاالمــر قــد احزننــي، فالضحايــا هــم اهــل 
للمواســاة مــن قبــل جميــع الشــرفاء فــي العالــم.

واضافــت روراباكــر: ولكــن حيــن يصــل الموضــوع 
فانــا  الشــيعة،  او  الســنة  االرهابييــن  قضيــة  الــى 
ارجــح ان يســتهدف احدهــم اآلخــر بــدل ان يتــم 

اســتهداف المواطنيــن االبريــاء واالميــركان.
ــة االميركيــة حديثهــا الجتمــاع  واســتطردت البرلماني
ــوم  ــي البرلمــان االميركــي ي ــة ف ــة الشــؤون الخارجي لجن
الخميــس الماضــي: لقــد توثقنــا خبــر الهجــوم االرهابــي 
الــذي وقــع فــي طهــران مؤخــرا، فيمــا يــرى الحاكمــون فــي 
ــن  ــد ان ابي ــتهدفتهم. واري ــد اس ــنية ق ــوى س ــران ان ق اي
هــذا االمــر والســتطلع رأيكــم فيــه، فليــس مــن الصحيــح 
ــن يهاجمــون  ــا داعمــا للســنة الذي ــركا موقف ان تتخــذ امي
يشــكلون  بدورهــم  هــم  الذيــن  والشــيعة  اهلل  حــزب 

ــا. اليــس هــذا االجــراء بالســيء؟ ــدا لن تهدي

مجتهد: شيوخ آل مرة رفضوا طلب بن سلمان 
إصدار بيان ضد قطر

كشــف الحســاب المعــارض للنظــام الســعودي، 
المعــروف باســم “مجتهــد”، مزيــدا مــن المعلومــات 
لموقفــه  التأييــد  لحشــد  النظــام  مســاعي  حــول 

ــة. ــاحة الداخلي ــي الس ــر ف ــض لقط المناه
وقــال “مجتهــد” فــي تغريــدة علــى حســابه بموقــع التواصــل 
االجتماعــي “تويتــر”، إن “شــيوخ آل مــرة الذيــن اســتدعاهم 

محمــد بــن ســلمان رفضــوا إصــدار بيــان ضــد قطــر”.
ويشــتهر حســاب “مجتهــد” باألخبــار التــي ينقلهــا 
مــن داخــل النظــام واألســرة الحاكمــة، ويحظــى بســبب 

ــع. ــون متاب ــاع الملي ــة أرب ــون وثالث ــك بملي ذل

بيانــا  الداخليــة  وزارة  اصــدرت  طهران-ارنــا:- 
امــس االحــد فنــدت فيــه صحــة المواضيــع التــي 
تنشــرها بعــض وســائل اعــالم نقــال عــن جهــات 

غيــر معنيــة بشــأن االمــن الداخلــي للبــالد.
وزارة  عــن  الصــادرة  البيانــات  الــى  البيــان  واشــار 
االســتخبارات والقــوات البريــة التابعــة لحــرس الثــورة 
االســالمية بشــأن تدميــر خليــة ارهابيــة شــرقي البــالد.
واوضــح البيــان ان عــددا مــن العناصــر فــي هــذه 
الخليــة االرهابيــة لقــوا حتفهــم كمــا تــم اعتقــال عــدد اخــر 
منهــم، فضــال عــن مصــادرة كميــات كبيــرة مــن الســالح 

ــم. ــت بحوزته ــي كان ــرات الت ــدات والمتفج والمع
وصرحــت الداخليــة انــه وفقــا للمعلومــات المتوفــرة عبــر 
االرهابيــة  الخليــة  ارادت  المعتقليــن،  واعترافــات  الوثائــق 
ــي مناطــق خاصــة بمحافظــة سيســتان  اســتهداف االمــن ف
الوقــت  فــي  التصــدي  اثــر  فشــلت  لكنهــا  وبلوجســتان 
المناســب للقــوات االمنيــة الباســلة للجمهوريــة االســالمية.

وشــدد البيــان علــى ان مــا نشــرته بعــض وســائل 
االعــالم نقــال عــن جهــات غيــر مســؤولة علــى صعيــد االمــن 
الداخلــي )بمــا فيــه ان الزمــر االرهابيــة اســتهدفت االمــن 

ــا مــن  ــي القــدر فــي طهران(والتــي ال اســاس له خــالل ليال
الصحــة،ال طائــل منهــا غيــر اثــارة القلــق لــدى الــراي العــام .
ــة  ــة، كاف ــان الصــادر عــن وزارة الداخلي ــا البي ودع
ــة  ــى متابع ــز عل ــى التركي ــالد ال ــي الب ــن ف المواطني
ــة دون  ــوات الرســمية والقانوني ــر الق ــاء عب هكــذا انب
او  اشــخاص  يبثهــا  التــي  بالمواضيــع  االكتــراث 

وســائل اعــالم غبــر مطلعــة والمســؤولة .

كاشــان-ارنا:- أعلــن مســؤول لجنــة اإلحصــاء فــي 
مدينــة كاشــان بمحافظــة إصفهــان علــي رضــا عبــد اهلل 
زادة إن ســياح مــن 69 بلــدا حــول العالــم زاروا المعالــم 
ســائح  آالف   6 إن  وقــال  كاشــان  لمدينــة  األثريــة 
فرنســي قامــوا وخــالل فتــرة شــهرين )مــن 15 نيســان 

ــة. ــارة هــذه المدين ــران( بزي ــى 15 حزي وحت
الســياح  إن  زادة  اهلل  عبــد  رضــا  علــي  قــال  و 
الذيــن قدمــوا الــى مدينــة كاشــان مــن مختلــف دول 
العالــم مشــيرًا الــى أن فــي مقدمــة هــذه الــدول كل 

ــدا. ــا وهولن ــا وإيطالي ــن فرنســا وألماني م

ــن  ــبانيا والصي ــن أس ــياح م ــى ان الس ــت ال ولف
وبريطانيــا  وسويســرا  وبلجيــكا  كونــغ  وهونــغ 
وتايلنــدا يأتــون فــي المرحلــة الثانيــة مــن حيــث 

كاشــان. مدينــة  زاروا  الذيــن  الســياح  عــدد 
وأشــار الــى نســبة الســياح الذيــن زاروا المدينــة 
هــذه الســنة وأكــد أنهــا شــهدت زيــادة بنســبة 62 
بالمائــة عــن المــدة المشــابهة مــن العــام الماضــي.
ــف و700  ــن أل ــر م ــة كاشــان أكث وتحتضــن مدين
معلــم تاريخــي تــم تســجيل 213 معلمــا فــي قائمــة 

التــراث الوطنــي للبــالد.

مكافحــة  لجنــة  مســاعد  اعلــن  طهران-ارنــا:- 
والشــؤون  التوزيــع  مكافحــة  مجــال  فــي  المخــدرات 
ــط 13  ــة اســد اهلل هــادي نجــاد عــن كشــف وضب الدولي
طنــا و336 كيلوغرامــا مــن انــواع المخدرات والمنشــطات 

المخــدرة فــي ارجــاء البــالد خــالل اســبوع.
وقــال هــادي نجــاد فــي تصريــح لــه انــه تــم كشــف 
وضبــط 12 الفــا و141 كيلوغرامــا مــن مــادة االفيــون خــالل 
اســبوع اذ يشــكل 91 بالمئــة مــن اجمالــي المخــدرات 

والمنشــطات المخــدرة التــي تــم ضبطهــا.
واضــاف: كمــا تــم كشــف وضبــط الــف و71 كيلوغرامــا 

مــن مــادة الحشــيش و20 كيلوغرامــا مــن مــادة الهروئيــن 
و14 كيلوغرامــا مــن المنشــطات المخــدرة اضافــة الــى 88 

كيلوغرامــا مــن انــواع المخــدرات االخــرى.
تــم كشــف وضبــط  انــه  وتابــع هــادي نجــاد 
هــذه المخــدرات وحبــوب الهلوســة خــالل الفيــن 

االمنيــة. للقــوات  و171عمليــة 
واعلــن عــن كشــف 64 الفــا و80 حبــة هلوســة 
ــى  ــالد مشــيرا ال ــي ارجــاء الب ــرة ف ــذه الفت خــالل ه
ــة و4 قطــع ســالح  ضبــط 169 ســيارة و44 دراجــة ناري

ــن. ــن المهربي م

طهران-فارس:-أعلــن 
فــي  البريــة  القــوة  قائــد 
االســالمية  الثــورة  حــرس 
باكبــور  محمــد  العميــد 
مالحقــة  حاليــا  يتــم  انــه 
المدعوميــن  االرهابييــن 
مــن قبــل نظــام آل ســعود 
منطقــة  فــي  الفاريــن 
بمحافظــة  قصرقنــد 
/ وبلوشســتان  سيســتان 
ايــران/. شــرق  جنــوب 

ونفــى باكبــور، فــي تصريــح 
ادلــى بــه ، وقــوع ايــة اشــتباكات فــي مناطــق الحــدود 
الغربيــة، مؤكــدا ان هنــاك ســيطرة معلوماتيــة وعمليــة 
ــن باســتعراض عضالتهــم.  ــن يســمح لالرهابيي ــة ول كامل
فــي  االرهابييــن  مكافحــة  عمليــات  الــى  واشــار 

منطقــة قصرقنــد بمحافظــة سيســتان و بلوجســتان، 
موضحــا ان مجموعــة ارهابيــة مدعومــة مــن المنظمــات 
االســتخبارية الســعودية خططــت للتغلغــل الــى داخــل 
ــوم الخميــس الماضــي بهــدف زعزعــة االمــن  ــالد ي الب
البريــة  القــوة  لكــن جنــود  ارهابيــة  وتنفيــذ عمليــات 

بالمرصــاد حيــث  لهــا  كانــوا  الثــورة  لحــرس  التابعــة 
ــل  ــن ني ــا ع ــد واعاقوه ــة قصرقن ــي منطق ــا ف تصــدوا له

مآربهــا بفضــل تنفيــذ عمليــات رصــد فــي المنطقــة.
واوضــح، اســتطاع مقاتلــو القــوة البريــة قتــل عــدد 
مــن االرهابييــن بعــد فــرض الحصــار علــى مرتفعــات 
المنطقــة واالشــتباك معهــم كمــا ضبطــوا كميــات 

كبيــرة مــن االســلحة والذخائــر.
ولفــت الــى ان عــددا مــن االرهابييــن المرتزقــة 
الذ  فيمــا  آخــرون  وجــرح  العمليــات  اثنــاء  قتلــوا 
القــوات  تالحقهــم  حيــث  بالفــرار  المتبقــون 

حاليــا. المنطقــة  فــي  المنتشــرة 
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وانهارت دولة الخالفة 
الســيارات  او  البشــرية  الــدروع  باســتخدام  االرهابــي  داعــش  محــاوالت 
ــة تقــدم القــوات  المفخخــة والقناصيــن وغيرهــا مــن الممارســات االخــرى لعرقل
العراقيــة الــى اخــر معقــل لهــم فــي الموصــل القديمــة اصبــح مــن الماضــي وان 
ــات فــي الحكــم  ــد وب ــى االب ــه وال ــه مــن اجــل القضــاء علي ــاق علي تضييــق الخن
المنتهــي منــه، ووفقــا لمــا أكدتــه عليــه مصــادر عســكرية ان المســاحة التــي 
يســيطر عليهــا داعــش االرهابــي فــي المدينــة القديمــة للموصــل قــد تقلصــت 
ــن  ــر م ــة ان الكثي ــا لدرج ــة كان مفاجئ ــر المباغت ــط، وان عنص ــر فق ــى 1800 مت ال
ــرا  ــارا كبي ــة ممــا يعكــس انهي ــوات العراقي ــى الق ــدأت باالستســالم ال عناصــرة ب
فــي صفوفــه، وقــد جــاء تقــدم القــوات العراقيــة ومــن محوريــن شــبيه بالكماشــة 
التــي اليمكــن االفــالت منهــا ممــا ســتنهي وجــود االرهابييــن فــي هــذه المدينــة، 
وبذلــك ســتتبدد فيــه كل االحــالم واالمــال التــي رســمها اعــداء الشــعب العراقــي 
السياســيون  ومعهــم  واالســرائيليون   الســعوديون  او  االميــركان  كان  ســواء 
العراقيــون الدواعــش الذيــن ارادوا مــن هــذه المدينــة ان تكــون مركــزا او منطلقــا 

ــة الالاســالمية. ــز الخالف لمرك
ولــذا فــان تحريــر الموصــل مــن دنــس  الدواعــش سيشــكل ضربــة 
قاصمــة وفشــال ذريعــا لــكل المخططــات والمشــاريع التــي ارادت الن يبقــى 
العــراق بلــدا مســلوب االمــن واالســتقرار فيــه، وفــي مقدمتهــا واشــنطن التــي 
كانــت تخطــط وتنظــر للعــراق بــان محاربــة داعــش ةالقضــاء عليــه يتطلــب 

اكثــر مــن عشــرين عامــا.
والــذي البــد مــن االشــارة اليــه ان تحريــر الموصــل قــد تــم علــى أيــدي 
القــوات العراقيــة ومــن دون مشــاركة أي جنــدي اجنبــي ممــا يعكــس ايضــا مــدى 
اســتقاللية القــرار العراقــي وفشــل كل المحــاوالت االميركيــة والتركيــة وغيرهــا 
والتــي ارادت وبتدخلهــا عرقلــة االمــور لكــي التصــل االوضــاع الــى تحريــر الموصل 

وعودتهــا الــى حضــن الوطــن.
والعراقيــون اليــوم وهــم ينتظــرون بفــارغ الصبــر بشــائر النصــر الكبيــر علــى 
االرهــاب الدولــي فانــه وفــي الطــرف المقابــل يعكــس حالــة مــن اليــأس واالنهيــار 
التــي ســتنتاب كل الداعميــن لالرهــاب الذيــن وضعــوا كل مخططاتهــم االجرامية 
التــي ارادوا لهــذه المدينــة ان تكــون ســكينا فــي خاصــرة العــراق والعراقييــن، 
وكذلــك فانــه وبهــذا االنتصــار الكبيــر ســيزول الحلــم الكبيــر للدواعــش وداعميهم  

باقامــة دولــة الخالفــة المزيفــة.
وأخيــرا فــان تحريــر الموصــل سيشــكل نقطــة انعطــاف كبيــرة لمســتقبل 
المنطقــة خاصــة اذا ماأضفنــا اليهــا االنتصــارات الســورية والتــي تالحمــت مــع 
ســيطرة القــوات العراقيــة علــى الحــدود بحيــث تمكــن مــن ان تغلــق المثلــث 
العراقــي الســوري االردنــي وافشــلت المخطــط االميركــي الصهيونــي الــذي وضــع 
كل خططــه االجراميــة الن تكــون لــه اليــد الطولــى فــي هــذا المثلــث ليكــون معبــرا 
لعمالئــه مــن المجرميــن والقتلــة الدواعــش وغيرهــم ، وبنفــس الوقــت وبهــذا 
االنتصــار الكبيــر ســيكون العــراق البلــد الوحيــد الــذي اســتطاع ان يرفــع شــبح 
الخــوف والقلــق ليــس فقــط عــن المنطقــة بــل عــن العالــم اجمــع مــن خطــر كبيــر 

كان يمكــن ان يداهمهــم فــي اي لحظــة وان. 
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