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التحرير

االثنين 21 ذو القعدة، 1438 هـ ق 23 مرداد 1396 هـ ش، 14 آب 2017مالعدد )9638( السنة السابعة والثالثون

بأمر رئيس الجمهورية..

تعيين كالنتري ومونسان رئيسي منظمة البيئة 
ومؤسسة التراث الثقافي

حســن  الرئيــس  طهران-تســنيم:-اصدر 
ــي  ــري " ف ــى كالنت ــن " عيس ــرارا بتعيي ــي، ق روحان
ورئيــس  الجمهوريــة  رئيــس  مســاعد  منصــب 

البيئــة. علــى  الحفــاظ  منظمــة 
وجــاء فــي نــص القــرار، "اســتنادًا للمــادة 124 مــن 
الدســتور ونظــرًا الــى مســتوى التزامكــم وخبراتكــم 
فــي  القــرار  تــم تعيينكــم بموجــب هــذا  العاليــة 
ورئيــس  الجمهوريــة  رئيــس  مســاعد  منصــب 

منظمــة الحفــاظ علــى البيئــة".
وتمنــى الرئيــس روحانــي النجــاح لـــ" كالنتــري " 
فــي خدمــة الوطــن والشــعب الشــريف عبــر االمتثــال 
ــادىء  ــرام المب ــدال و احت ــون، واالعت ــادئ ســيادة القان لمب

االخالقيــة للحكومــة.

خالل مراسم تكريم الشهيد حججي..

ً اللواء جعفري: لن تبقى اي مدينة في المنطقة تحت تصرف داعش االرهابي قريبا

البقية على الصفحة7

التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون األمني..

وزير الداخلية: تربطنا عالقات استراتيجية مع العراق

مشددا الثأر لدم الشهيد حججي..

مرشح حقيبة الدفاع يؤكد على تعزيز القدرات الصاروخية 
والجوية والبحرية والبرية 

لحــرس  العــام  القائــد  طهران-تســنيم:-قال 
ــري ان  ــي جعف ــد عل ــواء محم ــورة اإلســالمية الل الث
ــرض  ــووي نحــو ف ــاق الن ــد االتف ــوا بع االعــداء توجه
والصاروخــي  الدفاعــي  المجــال  علــى  العقوبــات 

ويهدفــون الــى اضعــاف قواتنــا المســلحة.
وقــال أن اللــواء جعفــري فــي كلمــة لــه خــالل 
حججــي  محســن  الشــهيد  تكريــم  مراســم 
مدينــة  فــي  الحــرم  عــن  المدافعيــن  والشــهداء 

اصفهــان، ان االعــداء توصلــوا منــذ اعــوام الــى نتيجــة 
ــية أي  ــوة الرئيس ــر الق ــى عناص ــوم عل ــا الهج مفاده
بقيــادة  الشــعب  ان  مضيفــا،  الشــعب،  معتقــدات 
قائــد الثــورة المعظــم وقــف بقــوة وصالبــة أمــام هــذه 

الثقافيــة. الهجمــات 
القيــادة وواليــة  ان  الــى  اللــواء جعفــري  ونــوه 
الجمهوريــة  فــي  الرئيســي  العنصــر  الفقيــه 
غيــر  بشــكل  العــدو  يحــاول  حيــث  االســالمية، 
مباشــر اضعــاف هــذه المكانــة والقــدرة واســتهدافها.
وأكــد القائــد اللــواء جعفــري بانــه ســوف لــن تبقــى 
اي مدينــة فــي المنطقــة تحــت تصــرف تنظيــم داعــش 

االرهابــي قريبــًا.

طهــران- ارنــا:- وقــع وزيــرا الداخليــة االيرانــي 
والعراقــي امــس االحــد فــي طهــران علــى مذكــرة 
تنظيــم  حــول  الثنائــي  األمنــي  للتعــاون  تفاهــم 

مراســم زيــارة اربعيــن االمــام الحســين )ع(.
وزيــر  وقعهــا  التــي  التفاهــم  مذكــرة  وتنــص 
الداخليــة عبدالرضــا رحمانــي فضلــي ونظيــره العراقــي 
قاســم االعرجــي، علــى اتخــاذ التدابيــر الالزمــة حــول 
ــر  ــن الحســيني وتوفي ــم مراســم االربعي ــة تنظي كيفي

األمــن للــزوار ومراقبــة حــدود البلديــن.
واشــاد رحمانــي فضلــي بمســتوى العالقــات مــع 

العــراق ووصفهــا باالســتراتيجية.
نظيــره  اســتقباله  لــدى  وهنّــأ رحمانــي فضلــي، 
العراقــي قاســم األعرجــي فــي مبنــى وزارة الداخليــة 

للتباحــث  طهــران  فــي 
حــول الشــؤون المرتبطــة 
اربعينيــة  بزيــارة 
)ع(،  الحســين  االمــام 
باالنتصــارات التــي حققها 
ــن  ــى االرهابيي ــراق عل الع

داعــش. وتنظيــم 
آخــر  ســياق  وفــي 
العواصــف  الــى  اشــار 
الترابيــة ووصفهــا بأنهــا 
علــى  تأثيــرات  تتــرك 
المحافظــات  اهالــي 
الحدوديــة كخوزســتان منوهــا الــى تأكيــد رئيســي 

الشــأن. بهــذا  التعــاون  ضــرورة  علــى  البلديــن 
واشــار الــى منــح تأشــيرات الدخــول لزائــري البلدين، 
موضحــا ان تســهيالت قــد وضعــت بهــذا الشــأن، معربــا 
ــة التــي اعترضــت  ــه بمعالجــة المشــاكل الطارئ عــن امل

التجــار والناشــطين االقتصادييــن مؤخــرا.
مــن جهتــه اشــاد وزيــر الداخليــة العراقــي قاســم 
ــران  ــال ان اي األعرجــي بالعالقــات بيــن البلديــن وق
والقوميــات  الشــعب  مــع  متينــة  اواصــر  تربطهــا 

واالطيــاف والقــوى العراقيــة.
ايــران  مواقــف  تنســى  لــن  بــالده  ان  واكــد 

االرهابييــن. مجابهــة  فــي  الداعمــة 

والحكومــة  الثــورة  قائــد  موقــف  ان  واعتبــر 
وحضــور  العــراق  ازاء  االيرانــي  والشــعب 
المستشــارين العســكريين بصــورة طوعيــة تدلــل 

البلديــن. بيــن  االخويــة  العالقــات  علــى 

طهران-العالم:-أكــد المقتــرح لحقيبــة الدفــاع العميــد 
اميــر حاتمــي ان القــوات المســلحة أقســمت علــى االخــذ 
ــي  ــام الصــارم مــن ارهابي ــأر الشــهيد حججــي واالنتق بث

»داعــش« عمــالء اميــركا والكيــان الصهيونــي.
واشــار العميــد حاتمــي ، فــي كلمــة القاهــا امــام 
حشــد مــن مســاعدي وكبــار المــدراء فــي الــوزارة 
امــس االحــد، الــى الجريمــة االخيــرة التــي ارتكبهــا 
الشــهيد  قتــل  فــي  االرهابــي  »داعــش«  تنظيــم 
ــي  ــرب ف ــي واع ــبوع الماض ــي االس ــن حجج محس
ذات الوقــت عــن تعازيــه ومواســاته الســرة الشــهيد، 
هــذا  بثــأر  المســلحة ســتأخذ  قواتنــا  ان  مشــددا 
الشــهيد وجميــع الشــهداء الذيــن قتلهــم االرهابيــون 

ــة. ــركا والصهاين ــالء امي عم
الــى اهميــة دور وزارة  وفــي ســياق آخــر لفــت 
الدفــاع ومكانتهــا الرفيعــة فــي تعزيــز االقتــدار واالمــن 
الوطنــي وصنــع قــوة ردعيــة واســناد القــوات المســلحة 

ــن والوطــن. ــن الشــعب واركان الدي ــاع ع للدف
بــاالدارة  اســتطاعت  الدفــاع  وزارة  ان  واعتبــر 
الجهاديــة والحكيمــة للوزيــر حســين دهقــان وتعــاون 
وتعاضــد جميــع الكــوادر الناشــطة بتحقيــق تقــدم 

يبعــث علــى الفخــر فــي جميــع المجــاالت رغــم 
المشــاكل والعقبــات القائمــة.

تحقيــق  فــي  بقــوة  االســتمرار  علــى  واكــد 
التقــدم النوعــي والكمــي فــي الــوزارة علــى مختلــف 
المجــاالت فــي عهــد الحكومــة كمــا تحقــق مــن 

واليتهــا. المنتهيــة  الحكومــة  فــي  انجــازات 
كمــا اكــد ان الــوزارة تــدرج علــى صــدر اولوياتهــا 
تعزيــز  المقبلــة،  المرحلــة  خــالل  االســتراتيجية، 
والبريــة  والبحريــة  والجويــة  الصاروخيــة  القــدرات 
وتحديــث المعــدات التــي تحتاجهــا قواتنا المســلحة 

ــة. ــدات القائم ــع التهدي ــب م بالتناس

االدميرال سياري: سنرسل اسطولنا الى غرب المحيط االطلسي قريبًا

مشيرا الى الجرائم التي ترتكب في المنطقة..

المرجع نوري همداني يؤكد ضرورة اتخاذ موقف جاد ازاء جرائم 
اميركا والكيان الصهيوني

قــم المقدســة- ارنــا:- اكــد المرجــع الدينــي فــي 
ايــران آيــة اهلل حســين نــوري همدانــي علــى ضــرورة 
اتخــاذ موقــف جــاد ازاء ابــادة شــعوب المنطقــة علــى 

يــد المجرميــن واســيادهم االميركييــن والصهاينــة.
ــي امــس االحــد  ــوري همدان ــة اهلل ن وحــذر آي
امــام حشــد مــن طلبــة الحــوزة العلميــة فــي مدينــة 
قــم المقدســة مــن ان االعــداء يحاولــون النيــل 
مــن االســالم مــن خــالل تحشــيد كافــة طاقاتهــم 
ــا ان نتوقــف عــن  وامكانياتهــم لذلــك يجــب علين
التغافــل وان نتخلــى عــن الموقــف المتفــرج حيالــه 
فــي  نتحــرك  وان  االســالم  حمايــة  اجــل  مــن 
التعاليــم االســالمية علــى  الســاحة وان نطبــق 

االرض بصــورة حقيقيــة.
جــاد  موقــف  اتخــاذ  ضــرورة  علــى  واكــد 

العالــم  فــي  ترتكــب  التــي  المنكــرات  ازاء 
وقــال ان ابــادة الشــعوب فــي اليمــن وســوريا 
وكذلــك  غــزة  وقطــاع  وبورمــا  وافغانســتان 
الظلــم واالضطهــاد الــذي يمــارس ضــد الشــعب 
البحرينــي المظلــوم وعلمائــه تشــكل نمــاذج 
ان  واجبنــا  مــن  وان  المنكــرات  هــذه  مــن 
نشــعر بالمســؤولية تجــاه هــذه القضايــا وان 
ــن اشــمئزازنا مــن مرتكبــي هــذه الجرائــم  نعل
الصهيونــي. والكيــان  االميــركان  واســيادهم 

اكثر من 40 الف حاج ايراني في مكة والمدينة المنورة
طهران-فارس:-بلــغ عــدد الحجــاج االيرانييــن الذيــن وصلــوا لحــد االن الــى مدينتــي مكــة والمدينــة 

ــاج. ــف ح ــن ال ــن اربعي ــر م ــورة الداء مناســك الحــج اكث المن
ويفيــد تقريــر مراســل االذاعــة والتلفزيــون مــن الديــار المقدســة ان عــدد الحجــاج االيرانييــن المتواجديــن 

حاليــا فــي مكــة والمدينــة المنــورة بلــغ اكثــر مــن 40 الــف حــاج .
ومن المقرر ان يتوجه اليوم اكثر من 2860 حاجا من ايران الى المدينة المنورة عبر 11 رحلة جوية .

الى ذلك ستتوجه 22 قافلة تضم اكثر من 2650 حاجا من المدينة المنورة الى مكة المشرفة .

لوال ايران لكان داعش احتل بغداد..

الدباغ: سندفع ثمناً باهظاً في حال عدم موافقة دول الجوار على االنفصال

خالل اربعة أشهر..

ضبط 12 طنا من المخدرات بمحافظة خراسان الجنوبية
    بيرجنــد- ارنا:-أعلــن أميــن مجلــس التنســيق فــي مكافحــة المخــدرات بمحافظــة خراســان الجنوبيــة 

علــي زنــدي إنــه تــم خــالل األشــهر األربــع األولــى مــن 
الســنة اإليرانيــة الحاليــة )تبــدأ فــي 20 آذار مــارس( 
ــو غرامــًات مــن مختلــف أنــواع  ــا و404 كيل ضبــط 12 طن

المخــدرات فــي هــذه المحافظــة.
وخــالل إجتمــاع مجلــس التنســيق فــي مكافحــة 
امــس  الجنوبيــة  خراســان  بمحافظــة  المخــدرات 
الســبت قــال زنــدي إن الكميــة التــي تــم ضبطهــا 
خــالل هــذه المــدة هــي أكثــر بـــ 12 بالمئــة مــن المــدة 

المشــابهة مــن العــام الماضــي.
ــرة القبــض  ــم خــالل هــذه الفت ــه ت ــى أن ــت ال ولف

علــى ألــف 952 متهمــًا وتــم تحويلهــم الــى الجهــات القضائيــة مشــيرًا الــى أن هــذا الرقــم شــكل زيــادة بنســبة 
11 بالمائــة عــن المــدة المشــابهة مــن العــام الماضــي.

بدعوة من نظيره التركي..

رئيس هيئة االركان العامة لقواتنا 
المسلحة يزور تركيا

ــي  ــالم الدفاع ــز االع ــن مرك ــا:- أعل ــران- ارن طه
امــس االحــد عــن زيــارة رئيــس هيئــة االركان العامــة 
للقــوات المســلحة اللــواء محمــد باقــري الــى تركيــا 

تلبيــة لدعــوة مــن نظيــره التركــي .
زيــارة الوفــد السياســي والعســكري االيرانــي 
ــام  ــا تســتغرق 3 اي ــى تركي ــري ال ــواء باق برئاســة الل
المســؤولين  كبــار  مــع  لقــاءات  اجــراء  وتتضمــن 

االتــراك. والعســكريين  السياســيين 
ويبحــث اللــواء باقــري مــع المســؤولين االتــراك 
حــول التطــورات فــي المنطقــة والعالقــات الدفاعيــة 

الثنائيــة والتعــاون الحــدودي .

سقوط الطائرة اإلماراتية مدبر الغتيال 
زايد بن حمدان بن زايد!

كشــف حســاب “كشــكول” الشــهير علــى موقــع 
“تويتــر” أن ســقوط الطائــرة المروحيــة اإلماراتيــة 
فــي “شــبوة” اليمنيــة الجمعــة هــو حــادث مدبــر 
بهــدف اغتيــال زايــد بــن حمــدان بــن زايــد، باعتبــاره 
أبــرز المنافســين لـ”خالــد بــن محمــد بــن زايــد” 

ــادم. ــي الق ــو ظب ــد أب ــي عه ــي منصــب ول لتول
وقــال “كشــكول” فــي تدوينــة لــه عبــر حســابه بموقــع 
الطائــرة  “وطــن”:”  رصدتهــا  “تويتــر”  المصغــر  التدويــن 
اإلماراتيــة التــي ســقطت فــي اليمــن كان علــى متنهــا 
#زايد_بن_حمــدان أبــرز منافــس لخالــد بــن محمــد بــن 
ــرة “. ــال مدب ــة اغتي ــا حادث ــى أنه ــل تشــير إل ــد . الدالئ زاي

وكان  إماراتيــون قــد دشــنوا عبــر موقــع “تويتــر” 
هاشــتاج بعنــوان: “#زايد_بن_حمدان_بن_زايــد”، 
أكــدوا فيــه بأنــه كان علــى متــن الطائــرة المروحيــة 
ــة  ــر معروف ــباب غي ــن ألس ــي اليم ــقطت ف ــي س الت

ــه بالشــفاء العاجــل. ــن ل ــى اآلن، داعي حت
وكانــت القــوات المســلحة اإلماراتيــة، قــد اكــدت 
الجمعــة، مقتــل 4 مــن جنودهــا فــي اليمــن حيــن 
أثنــاء  بــاألرض  الهليكوبتــر  طائرتهــم  ارتطمــت 

هبوطهــا اضطراريــا بعــد إصابتهــا بخلــل فنــي.
ونقلــت وكالــة أنبــاء اإلمــارات الرســمية عــن 
القيــادة العامــة للقــوات المســلحة قولهــا إن الجنــود 
ــة  ــاء تأديتهــم لمهمتهــم االعتيادي ــوا حتفهــم “أثن لق
فــي محافظــة شــبوة باليمــن”، دون اإلشــارة لوجــود 

ــى متنهــا. ــد بــن حمــدان بــن زايــد عل زاي

الفائزون بـ »نوبل« يناشدون سلمان 
بالتراجع عن إعدام 14 شخصا

وقــع أكثــر مــن 10 فائزيــن بجائــزة نوبــل مــن حــول 
العالــم رســالة مفتوحــة تحــض الســلطات الســعودية 
علــى التراجــع عــن قــرار إعــدام 14 شــيعيا أدينــوا بســبب 

مشــاركتهم بتظاهــرات احتجاجيــة عــام 2012.
رايتــس  »هيومــان  و  الدوليــة  العفــو  وكانــت 
ووتــش« قــد اتهمتــا الســلطات الســعودية بإكــراه 
باعترافــات تراجعــوا عنهــا  اإلدالء  المدانيــن علــى 
توفيــر  فــي  وبالفشــل  المحكمــة  فــي  الحقــا 
قاصــرون. وبينهــم  للمتهميــن،  عادلــة  محاكمــات 
الملــك  الجمعــة،  نشــرت  التــي  الرســالة  ودعــت 
ســلمان بــن عبــد العزيــز ونجلــه ولــي العهــد محمــد بــن 
ســلمان، إلــى »الرحمــة« وعــدم المصادقــة علــى األحــكام.
ومــن بيــن الموقِّعيــن علــى الرســالة األســقف ديزمونــد 
توتــو، أحــد رمــوز النضــال ضــد الفصــل العنصــري فــي جنــوب 
إفريقيــا، والناشــطة اليمنيــة تــوكل كرمــان، إضافــة إلــى رئيــس 

تيمــور الشــرقية الســابق خوســيه رامــوس هورتــا.

اقليــم  حكومــة  ممثــل  طهران-تســنيم:-اكد 
كردســتان العــراق فــي ايــران ناظــم الدبــاغ، أن 
عالقــات اقليــم كردســتان العــراق مــع ايــران كانــت 

وســتبقى جيــدة، قائــال، لــوال ايــران 
لــكان داعــش احتــل بغــداد، مضيفــا، 
حــال  فــي  باهظــًا  ثمنــًا  ســندفع 
علــى  الجــوار  دول  موافقــة  عــدم 

االنفصــال.
وقــال الصحــة للدعــم الدولــي، 
اليمكــن العثــور علــى دولــة اعلنــت 
رســميا تأييدهــا لالنفصــال، ســوى 
الكيــان الصهيونــي وذلــك الســباب 
الكيــان  ان  الــى  منوهــا  يراهــا، 
االســتفتاء  يدعــم  الصهيونــي 

النــه يصــب فــي مصلحتــه حيــث يريــد ان تكــون 
ــة صــراع ويحــاول ايجــاد  ــي حال ــا ف ــة دائم المنطق

مشــاكل اليــران وتركيــا وســوريا والعــراق.
وحــول الثمــن الــذي مــن الممكــن ان يجبــر 
ــال، نحــن  ــد االنفصــال، ق ــم بع ــه االقلي ــى دفع عل
سنســعى فــي البدايــة الــى عــدم دفــع ذلــك، 
الناحيــة  لنــا، نحــن مــن  وهــذه قضيــة مهمــة 
الجيوسياســية فــي حــال عــدم ســماح الجــوار 
لنــا بهــذا االنفصــال لــن يكــون لدينــا منافــذ بريــة 

وال جويــة وال بحريــة، وهــذه بحــد ذاتهــا ســتكون 
ــا باهظــا. ثمن

وفيمــا يخــص التعــاون العســكري بيــن ايــران 
واقليــم كردســتان، قــال، كان لنــا عالقــات جيــدة 
مــع ايــران ونســعى الســتمرارها، الن جغرافيتنــا 
المشــتركة مــع ايــران مهمــة واليمكــن تغييرهــا، 
ان عالقاتنــا كانــت وســتبقى جيــدة مــع ايــران، ان 
ــي  ــم الســيما ف ــرا لالقلي ــا كبي ــت دعم ــران قدم اي
محاربــة داعــش، وقلنــا مــرارا لــوال ايــران لــكان 

ــداد. ــل بغ داعــش احت

ل  -قا طهران-تســنيم:
ــي  ــة ف ــوات البحري ــد الق قائ
الجيــش االدميــرال حبيــب 
كنــا  عندمــا  ســياري،  اهلل 
المحيــط  دخــول  نريــد 
ــم يصــدق احــد  االطلســي ل
هنــاك  الــى  ذهبنــا  لكننــا 
غــرب  الــى  وســنتوجه 
فــي  االطلســي  المحيــط 

القريــب. المســتقبل 
االدميــرال  وأشــار 
ســياري فــي تصريــح لــه الى 

ــال،  ــي البحــار، قائ ــرة ف ــح كثي ــا مصال ــران لديه ان اي
نحــن يمكننــا االســتفادة مــن الطاقــة المتجــددة فــي 
ــر مــن  ــا ان اكث ــاح، كم ــواج والري ــة االم البحــر كحرك

90 بالمئــة مــن صادراتنــا ووارداتنــا تتــم عبــر البحــر.
ونــوه الــى ان نظريــة العــودة الــى البحــار التــي 
مــن  مســتمدة  اليــوم  البحريــة  القــوات  تتابعهــا 

الثــورة المعظــم. توجيهــات قائــد 
وأضــاف، لــم يظــن اي مســؤول عســكري فــي العالــم 
ــدور  ــادىء، ون ــط اله ــى المحي ــا نســتطيع ان نذهــب ال انن
ولكننــا  الســويس  قنــاة  الــى  ونذهــب  افريقيــا،  حــول 
اســتطعنا، وفــي اليــوم الــذي اعلنــا فيــه أننــا ســنذهب الــى 
المحيــط االطلســي ومــن ثــم الــى غــرب االطلســي، جــاءت 
الــى  قنــاة CNN ورســمت خطــا مــن »بنــدر عبــاس« 
ــا تحــت  ــدرة له ــران ال ق ــت أن اي ــط االطلســي وقال المحي
المحيــط  الــى  الدخــول  اي شــكل مــن االشــكال علــى 
االطلســي وعبــوره، ولكــن دخلنــا المحيــط االطلســي وفــي 
المســتقبل القريــب ســوف نذهــب الــى غــرب االطلســي، 
وعندهــا نحــدد مكانــًا علــى الخريطــة ونقــول لهــم اننــا 
اســتطعنا واي شــيء نقولــه ســوف ننفــذه بــدون اي شــك، 

ــا اي خــوف. ــن يكــون لدين ول

أميركا من فشل الى آخر
أميــركا التــي اختــارت الطريــق واالســلوب الخطــأ فــي فرض هيمنتهــا على شــعوب المنطقة 
الزالــت تواجــه العثــرات والفشــل فــي  الوصــول الــى تنفيــذ  مخططاتهــا، وفــي نظــرة ســريعة 
لالحــداث التــي تعاقبــت وعلــى مــدى قرابــة  العقديــن مــن الزمــن، وعندمــا انتهــج بــوش 
الصغيــر سياســة فــرض االمــر الواقــع مــن خــالل اســتخدام القــوة والتــي ابتــدأت بغــزو العــراق 
وافغانســتان وضمــن حســابات خاطئــة وبعيــدة  عــن الواقــع كمــا كشــفته االيــام والســنون التــي 
مضــت. النــه وكمــا افصحــت عنــه بعــض مصــادر القــرار االميركــي ان احتــالل العــراق مــن قبــل 
واشــنطن ســيضمن لهــا امريــن مهميــن اوالهمــا ان يكــون هــذا البلــد قاعــدة اميركيــة يضمــن 
بقــاء القــوات الــى مائــة عــام كمــا اعلــن ذلــك الســناتور ماكيــن، وثانيهمــا لكــي يكــون مركــزا 
اســتراتيجيا لتنفيــذ المخطــط بتقســيم المنطقــة للوصــول الــى تحقيــق فكــرة انشــاء الشــرق 

االوســط الكبيــر كمــا اعلنــت عنــه آنــذاك رايــس.
اال انــه غــاب عــن اذهــان االميركييــن انــه ليــس »كل مــا يتمنــى يدركــه« بحيــث وصلــت 
وبعــد حيــن الــى قناعــة الــى ان »الريــاح تجــري بمــا ال تشــتهي الســفن«، بســبب ردة فعــل 
الشــعب العراقــي فــي رفضــه للتواجــد االميركــي مــن خــالل المواجهــات المســتمرة مــع القــوات 
ــي  ــش  االميرك ــرك الجي ــا ان يت ــادة اوبام ــة بقي ــى االدارة االميركي ــت عل ــا فرض ــة مم االميركي
االرض العراقيــة والــى آخــر جنــدي والــذي اعتبــر ســابقة فريــدة  كمــا تســاءلت عــن ذلــك 
ميــركل عنــد لقائهــا المالكــي مستفســرة منــه كيــف تمكنتــم ان تخرجــوا الجنــود االميــركان 

مــن ارضكــم وبهــذه الســهولة؟.
ولــم يقتصــر الموقــف علــى العــراق وحــده، بــل ان اســتهداف الجنــود االميــركان فــي 
افغانســتان والــذي فــرض علــى الجنــود ان يبقــوا مســجونين فــي معســكراتهم بحيــث 
اليمكنهــم الخــروج الــى الشــوارع العامــة خوفــا مــن االســتهداف، ولكن واشــنطن ورغــم كل هذه 
الهزائــم الزالــت تطمــع ان تكــون لهــا قــدم فــي هــذه المنطقــة، ولذلــك اقدمــت علــى تشــكيل 
ــة  ــب، وفرصــة ثاني ــن جان ــف للشــعوب م ــون اداة تخوي ــة المســلحة لتك ــات االرهابي التنظيم
لتأكيــد تواجدهــا مــن خــالل فذلكــة محاربــة االرهــاب الكاذبــة، ولكــن حتــى هــذا الموضــوع  لــم 
يفتــح الطريــق لواشــنطن ان تدخــل منــه الســتعباد شــعوب المنطقــة، النهــا  وبوعيهــا ادركــت 
مغــزى المخطــط االميركــي جيــدا وهبــت هبــة رجــل واحــد فــي محاربــة االرهــاب واســتطاعت 
بفضــل وحدتهــا وقدرتهــا وتعــاون ودعــم مــن اصدقائهــا مــن الــدول االخــرى ان تدحــر االرهــاب 
وبصــورة غيــر متوقعــة بحيــث أســقط  مافــي أيــدي صانعــي االرهــاب الذيــن أذهلهــم االنتصــار 

علــى االرهــاب وأفقــد صوابهــم.
واخيــرا فانــه ومــن خــالل قــراءة للواقــع اليــوم نجــد ان واشــنطن وفــي ظــل رئاســة ترامــب 
االحمــق اخــذت تفقــد كل مواقعهــا، بــل وحتــى دعــم بعــض الــدول لهــا. الن اســلوب التهديــد 
ــر الن هــذه الشــعوب  ــك التأثي ــه ذل ــد ل ــم يع ــا ول ــح بالي ــى الشــعوب اصب واعــالن الحــرب عل
ادركــت ان اميــركا تمــر مــن ورق ولــم يتبــق  لهــا ســوى اســلوب فــرض العقوبــات وهــو الــذي 

تمكنــت فيــه الشــعوب مــن التعايــش معــه وبصــورة افشــلت الهــدف االميركــي.
ومــا اعــالن مجلــس الشــورى االســالمي فــي توفيــر االجــواء العــداد برنامــج شــامل لمواجهــة 
التحديــات االميركيــة هــو الخطــوة االولــى واالساســية التــي ســتضع االميركييــن فــي الزاويــة 
ــل  ــن كل شــعوب المنطقة،ب ــط م ــس فق ــد لي ــذا المشــروع ســيلقى التأيي ــة، خاصــة وان ه الضيق
كل الشــعوب الحــرة فــي العالــم   ليكــون مشــروعا  اقليميــا ودوليــا يملــك القــدرة علــى احبــاط كل 

ــة. ــة ضــد المنطق المحــاوالت والخطــط االميركي

البقية على الصفحة7
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