
طهران-فارس:-اعلــن مديــر مصفــى الغــاز لمرحلتي 
5 و 6 فــي حقــل بــارس الجنوبــي محمــد شــفيع مؤذنــي 
ــر مكعــب مــن  ــى 8200 مليــون مت ــد عل ــاج مايزي عــن انت
الغــاز مــن هاتيــن المرحلتيــن خــال ســتة اشــهر مــن 

العــام الجــاري.
وقــال محمــد شــفيع مؤذنــي، فــي تصريــح صحفــي 
امــس االربعــاء، ان جميــع المنتجات الرئيســية والثانوية 
ــل  ــا بفض ــورا كمي ــهدت تط ــن ش ــن المرحلتي ــن هاتي م

انجــاز بعــض الخطــوات االصاحيــة عليهــا.

سيف: لدينا عالقات مصرفية مناسبة 
مع العالم

انقرة-ارنــا:- قــال رئيــس المصــرف المركــزي ولــي اهلل ســيف ان الجمهوريــة االســامية لديهــا عاقــات 
مصرفيــة مناســبة مــع دول العالــم وهــي قــادرة علــى تســوية حســاباتها المصرفيــة .

مــن  ســيف  واضــاف 
العاصمــة التركيــة انقــرة، انــه 
العاقــات  اليمكــن مقارنــة 
فــي  االيرانيــة  المصرفيــة 
مرحلــة مــا بعــد تنفيــذ خطــة 
ــاملة  ــترك الش ــل المش العم
)االتفــاق النــووي( بالعاقــات 
قبــل  قائمــة  كانــت  التــي 

هــذه الفتــرة.
بالرغــم  انــه  واضــاف، 
المناســب  االنفتــاح  مــن 
ــاك بعــض المصــارف  ــزال هن ــم لكــن الي ــران والعال ــن اي ــة بي ــات المصرفي ــد العاق ــى صعي ــذي تحقــق عل ال

بحــذر. ايــران  مــع  تتعاطــى 
واكــد رئــس البنــك المركــزي ، ان االتفــاق النــووي قــد تــرك اثــارًا )ايجابيــة( حيــث ادى الــى االنفراجــة فــي 
مجــال صــادرات النفــط فضــا عــن العاقــات المصرفيــة؛ مصرحــا ان 'ارتفــاع حجــم صادراتنــا مــن النفــط الــى 
ضعفيــن هــو مــن نتائــج االتفــاق النــووي'؛ ومضيفــا ان هــذا االتفــاق يعتبــر وثيقــة ايجابيــة وقــد حقــق انجــازات 

دوليــة كبيــرة للجمهوريــة االســامية االيرانيــة.

اضاءات
3 العدد )9686( السنة السابعة والثاثون الخميس 21 محرم، 1439 هـ ق 20 مهر 1396 هـ ش، 12 تشرين االول 2017مشؤون محلية

ــة حســن  ــس الجمهوري ــال رئي ــا:- ق طهران-ارن
روحانــي، ان تطويــر العاقــات مــع الــدول االفريقيــة 
مــن مبــادئ سياســة ايــران الخارجيــة مؤكــدا ان 
طهــران ترحــب بتمتيــن العاقــات والتعــاون مــع 
كبلــد  تنزانيــا  بمافيهــا  االفريقيــة  الــدول  جميــع 

صديــق .
االربعــاء  امــس  روحانــي  الرئيــس  وأعــرب 
خــال اســتقباله وزيــر خارجيــة تنزانيــا 'أوغوســتين 
ماهيغــا'، عــن رغبتــه بارتقــاء العاقــات والتعــاون بين 
ــة،  ــع المجــاالت ســيما االقتصادي ــي جمي ــن ف البلدي
ــى اســواق  ــران ال ــة لدخــول اي ــا بواب ــال ان تنزاني وق
افريقيــا، وان الحكومــة عازمــة علــى تطويــر العاقــات 
ــيما  ــم س ــاء العال ــي كل ارج ــة ف ــدول الصديق ــع ال م

ــا. مــع افريقي
شــكره  عــن  الجمهوريــة  رئيــس  وأعــرب 
ــارة  ــه الرئيــس التنزانــي لزي للدعــوة التــي وجههــا ل
دار الســام، وقــال ان تنزانيــا بلــد صديــق يرتبــط 
بعاقــات تاريخيــة وثقافيــة مــع الشــعب االيرانــي 
تعــود الــى 900 عــام ، هــذه العاقــات بيــن الشــعبين، 

تشــكل ثــروة قيمــة فــي مســار تطويــر التعــاون.

مستقبال وزير خارجية تنزانيا..

رئيس الجمهورية: تطوير العالقات مع الدول االفريقية من مبادئ سياسة ايران الخارجية
اخــر  جانــب  وفــي 
مــن حديثــه اشــار رئيــس 
معضلــة  الــى  الجمهوريــة، 
ــال  ــم، وق ــي العال ــاب ف االره
ينشــطون  االرهابييــن  ان 
فــي كل المناطــق بأســماء 
أهدافهــم  لكــن  مختلفــة 
ــى  ــذا ينبغــي عل مشــتركة ل
تتحــد  ان  الــدول  جميــع 

االرهــاب. لمكافحــة 
 : روحانــي  واضــاف 

عندمــا اليجــرؤ أي شــخص علــى أعــان دعمــه 
مختلفــة  بأســماء  االرهابيــة  للجماعــات  الصريــح 
والشــباب  والقاعــدة  النصــرة  جبهــة  بمافيهــا 
وبوكوحــرام او داعــش، فانــه يعــد تقدمــا كبيــرا علــى 
الصعيــد العالمــي ويكشــف ان العالــم ادرك خطــر 

االرهــاب.
وقــال ان الجمهوريــة االســامية مســتعدة لوضــع 
خبراتهــا فــي مكافحــة الجماعــات االرهابيــة بتصــرف 

الــدول الصديقــة.
ــا ' أوغوســتين  ــة تنزاني ــر خارجي ــدوره أكــد وزي ب
ماهيغــا' ان دار الســام عازمــة علــى تعزيــز عاقاتهــا 

مــع الجمهوريــة االســامية فــي كافــة المجــاالت .
وجــدد وزيــر خارجيــة تنزانيــا، دعــوة الرئيــس 
الســام  دار  لزيــارة  روحانــي  للرئيــس  التنزانــي 
الشــعبين  بيــن  التاريخيــة  العاقــات  الــى  واشــار 
والحكومتيــن وقــال ان تنزانيــا ترحــب بمشــاركة 
ــر المشــاريع  ــذ وتطوي ــي تنفي ــة ف الشــركات االيراني

التنمويــة فــي بــاده.
واضــاف ماهيغــا، ان ايــران بلــد صديــق وشــريك 
تاريخــي وثقافــي وسياســي لتنزانيــا، واننــا نحــرص 
المجــال  فــي  المشــترك  التعــاون  تطويــر  علــى 
االقتصــادي وعــرض المنتجــات االيرانيــة فــي اســواق 

ــا. ــق تنزاني ــا عــن طري شــرق افريقي

فــاو  ومنظمــة  االيرانيــة  الزراعــي  الجهــاد  وزارة  طهران-فارس:-وقعــت 
عبــر  اختباريــة  بصــورة  الزراعيــة  المحاصيــل  لمراقبــة  تفاهــم  مذكــرة  علــى 

البــاد. فــي  مناخيــة  مناطــق  ثــاث  فــي  االقماراالصطناعيــة 
وقــال مســاعد وزيــر الجهــاد الزراعــي عبــاس كشــاورز، فــي تصريــح ادلــى بــه 
ــل  ــور ممث ــم بحض ــرة التفاه ــاد مذك ــاع انعق ــش اجتم ــى هام ــاء عل ــس االربع ام
منظمــة فــاو، انــه رغــم التحديــات الجــادة التــي تواجههــا ايــران علــى صعيــد الميــاه 
والتغييــرات المناخيــة الطارئــة اال ان الزراعــة تعــد مناســبة وباالمــكان ادارتهــا رغــم 

وجــود هــذا التحــدي. 
ونــوه الــى ان هــذه التقنيــة العلميــة يتــم اســتخدامها منــذ اعــوام، موضحــا انــه 
بعــد متابعــات كثيــرة تــم الشــروع االختبــاري لهــذا المشــروع بعــد نيــل موافقــة 

منظمــة فــاو والتــي تتعهــد بنقــل التكنولوجيــا المرتبطــة الــى البــاد.
ولفــت الــى ان هــذا المشــروع يتــم تنفيــذه فــي مازنــدران وزنجــان وجيرفــت 

المختلفــة علــى صعيــد المنــاخ فــي البــاد.

واشــار مســاعد وزيــر الجهــاد الزراعــي الــى انــه باالمــكان نقــل التجــارب 
الــى ســائر المناطــق  المكتســبة عــن التطبيــق االختبــاري لهــذه المنظومــة 

الزراعيــة االخــرى فــي البــاد.

بالتعاون مع الفاو..

مشروع مراقبة االراضي الزراعية في البالد عبر االقمار االصطناعية

ــروع  ــة المش ــداد وثيق ــم إع طهران-فارس:-ت
الثانــي لاتحــاد االوروبــي لرفــع القــدرات التقنيــة 
لمركــز نظــام الســامة النوويــة فــي ايــران، وذلــك 
فــي  االوروبيــة  االيرانيــة  المفاوضــات  خــال 

ــة. بروكســل بشــأن الســامة النووي
ــي  ــاد االوروب ــن االتح ــاون بي واســتمرارا للتع
علــى  ايــران،  فــي  النوويــة  الســامة  ونظــام 
اســاس الملحــق الثالــث للخطــة الشــاملة للعمــل 
المشــترك المنبثقــة عــن االتفــاق النــووي، أجــرى 
و10   9 يومــي  مــدى  علــى  مفاوضــات  الجانبــان 
تشــرين األول/اكتوبــر فــي مقــر االتحــاد االوروبــي 

لتعزيز السالمة النووية..

إعداد وثيقة المشروع الثاني بين ايران واالتحاد االوروبي 
ببروكســل.

ــة  ــم إعــداد وثيق وخــال هــذه المفاوضــات، ت
المشــروع الثانــي لاتحــاد االوروبــي بشــأن رفــع 
مســتوى القــدرات التقنيــة لمركــز نظــام الســامة 

النوويــة فــي ايــران.
هــذه  فــي  االوروبــي  الجانــب  وتــرأس 
قســم  مديــر  لويكــس،  اوليفــر  المفاوضــات، 
الســامة النوويــة فــي لجنــة االتحــاد االوروبــي، 
اهلل  حجــت  االيرانــي  الجانــب  تــرأس  فيمــا 
الســامة  نظــام  مركــز  وفــد  رئيــس  صالحــي 

ايــران. فــي  النوويــة 

شركة رينو: لن نغادر إيران تحت أية ظروف
 طهــران- إرنــا:- أعلــن المديــر التنفيــذي لشــركة رينــو الفرنســية 'مهمــا حــدث فــي 15 أكتوبــر، فــإن 
الشــركة لــن تغــادر إيــران فحســب، بــل إنهــا تخطــط 
ــى المــدى  ــران عل ــة حضورهــا الجــاد فــي إي لمواصل

ــل'. الطوي
وحســبما أفــاد 'كارلــوس غــون'، فقــد ســجلت 
رينــو العــام الماضــي أفضــل أداء لهــا خــال تواجدهــا 
المتواصــل فــي إيــران منــذ 2004 حتــى االن كمــا أنهــا 
ســجلت أرقــام قياســية جديــدة لإلنتــاج والمبيعــات 

خــال األشــهر التســعة األولــى مــن العــام 2017.
ووفقــا لهــذا التقريــر، تتوقــع رينــو أن تصــل مبيعاتهــا حتــى نهايــة هــذا البرنامــج الــذي يســتغرق 6 ســنوات 

الــى أكثــر مــن 5 ماييــن ســيارة.
ومــن المقــرر أن يتخــذ ترامــب قــرارا بحلــول 15 أكتوبــر/ تشــرين األول المقبــل بشــأن مــا إذا كانــت إيــران 

قــد انتهكــت االتفــاق أم ال )حســب زعمــه( ، وقــد يســحب موافقتــه عليــه.

وقعــت  باكو-ارنــا:- 
االســامية  الجمهوريــة 
جورجيــا  جمهوريــة  مــع 
للتعــاون  تفاهــم  مذكــرة 
االقتصــادي خــال االجتمــاع 
الثالــث للجنــة االقتصاديــة 
البلديــن. بيــن  المشــتركة 
المذكــرة  هــذه  ووقــع 
عــن جانبنــا وزيــر التعــاون 
ــاه االجتماعــي  والعمــل والرف

علــي ربيعــي، وعــن جورجيــا وزيــر االقتصــاد والتنمية 

ايران وجورجيا توقعان مذكرة تفاهم 
للتعاون االقتصادي

المســتدامة فــي هــذا البلــد 'غيورغــي كاخاريــا'.
تحتــوي  التــي  االتفاقيــة  هــذه  وتنــص 
ايــران  بيــن  التعــاون  علــى  بنــدا،   16 علــى 
فيهــا  بمــا  عديــدة  مجــاالت  فــي  وجورجيــا 
والطاقــة  والبتروكيمياويــات  والغــاز  النفــط 
واالتصــاالت  والنقــل  واالســتثمار  والتجــارة 
وتوفيــر  والزراعــة  والســياحة  والتكنولوجيــا 
ــة  ــات الدولي ــل والصحــة والمواصف ــرص العم ف
والبلديــات والتعليــم والثقافــة وتيســير الشــوون 

المصرفيــة.

مصادر تحذر من وقوع حمام 
دم في السعودية!

الملــك  أحفــاد  ان  مطلــع  مصــدر  كشــف 
عبدالعزيــز آل ســعود يشــكلون تحالفــا ضــد صعــود 
ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان إلــى العــرش ومــن 
المتوقــع أن يكــون حمــام الــدم وشــيكا فيمــا بينهــم.

فــي  األعمــال  مجــال  فــي  مصــدر  وقــال 
بــآل  وثيقــة  معرفــة  ذو  )الفارســي(  الخليــج 
ــن  ــز« ع ــة »آســيا تايم ســعود، كشــف لصحيف
ان أحفــاد الملــك عبدالعزيز آل ســعود يشــكلون 
ــى العــرش  ــد إل ــي العه ــود ول ــا ضــد صع تحالف
ومــن المتوقــع أن يكــون حمــام الــدم وشــيكا 
ــة االســتخبارات  ــم الســيما أن وكال ــا بينه فيم
المركزيــة األميركيــة غاضبــة مــن إلقــاء القبــض 
يســمى  مــا  فــي  حليفــا  تعتبــره  مــن  علــى 
الحــرب ضــد اإلرهــاب أي »محمــد بــن نايــف«.
ــة  ــاب حي ــة المصــدرة لإلره الســلفية الجهادي
فــي المملكــة، علــى الرغــم مــن ســعي ولــي العهــد 
ــي  ــل المشــهد الداخل ــن ســلمان تجمي ــد ب محم
مــن خــال اإلعــان عــن اجــراءات انفتاحيــة، فــي 
حيــن تشــير المعلومــات الــى حــراك داخــل العائلــة 

الحاكمــة إلحــداث انقــاب عليــه.

من مرحلتي 5 و 6..

انتاج 8200 مليون متر مكعب من الغاز في حقل بارس الجنوبي

الجبير من موسكو: فصلنا آالفا من 
األئمة المتطرفين!

ادعــى وزيــر الخارجيــة الســعودي، عــادل الجبيــر، 
إن ســلطات بــاده فصلــت عــدة آالف مــن األئمــة 
مــن العمــل فــي المســاجد بعــد ثبــوت نشــرهم 

ــرف. التط
وذكــرت صحيفــة »عــكاظ« أن الجبيــر قــال، فــي 
ــاة »روســيا 24«  :«لــن نســمح بنشــر  ــة مــع قن مقابل
أيديولوجيــة الكراهيــة. وال تمويــل ذلــك النــوع مــن 

الفكــر«.
واليــوم يتســاءل الكثيــرون مــن الذيــن يتابعــون 
ليلــة  بيــن  حــدث  الــذي  مــا  ســعود  آل  سياســة 
وضحاهــا حتــى يعــزل هــذا الجيــش الجــرار مــن 
الخطبــاء الذيــن وظفوهــم ودفعــوا لهــم الرواتــب 
وزودوهــم بخطــب الجمعــة التــي كانــت مشــحونة 
بالطائفيــة والتشــجيع علــى االرهــاب ودفــع الشــباب 

ــراق. ــوريا والع ــى س ال

خــال  ارتفــع  قــد  المصفــى  انتــاج  ان  واضــاف، 
االشــهر الســتة االولــى مــن العــام الجــاري بنســبة 2 

االنتاجيــة.  الطاقــة  هــذه  بلــغ  حيــث  بالمئــة 
ونــوه الــى ان انتــاج االيثــان قــد بلــغ 365 الــف طــن 
حيــث شــهد هــذا المنتــج االســتراتيجي زيــادة تفــوق 9 

بالمئــة مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الماضــي.
ونــوه الــى انتــاج 476 الــف طــن مــن LPG وشــحنها 

الــى اماكن االســتهاك.
الــف طــن مــن   41 اكثــر مــن  انتــاج  الــى  ولفــت 
المضغــوط. الغــاز  مــن  برميــل  الــف   117 و  الكبريــت 

قريباً..تدشين ميناء جابهار وبدء ترانزيت السلع 
الى الهند وافغانستان

طهران-فارس:-قــال مســاعد وزيــر الطــرق وبنــاء المــدن مديــر مؤسســة الموانــئ والماحــة فــي البــاد 
محمــد راســتاد انــه ســيتم تدشــين المرحلــة االولــى مــن مينــاء جابهــار وبــدء شــحن ســلع الترانزيــت بيــن 

الهنــد وافغانســتان قريبــًا.
واضــاف راســتاد، فــي تصريــح ادلــى بــه امــس االربعــاء، انــه بالنظــر الــى توجيهــات قائــد الثــورة القائمــة 
علــى تطويــر ســواحل مكــران فــان المرحلــة االولــى مــن مينــاء جابهــار قــد اكتملــت وهــي ماترفــع طاقــة المينــاء 

الــى 8.5 طــن فــي عمليــات شــحن وتفريــغ الســلع.

بين ايران وسويسرا..

توقيع إتفاقية لصناعة 2500 عربة للقطارات
طهران-ايســنا:- وقعــت شــركتا "فرهنكيــان" اإلســتثمارية اإليرانيــة و"شــتادلر" السويســرية علــى إتفاقيــة 
لتنفيــذ مشــروع مشــترك فــي مجــال صناعــة 2000 عربــة قطــار النفــق للمــدن الكبــرى و500 عربــة لشــركة 

ــركاب بيــن المــدن . ــة لنقــل ال الســكك الحديدي
وقــال المديــر التنفيــذي للشــركة ان اإلتفاقيــة تتضمــن التعــاون المشــترك  فــي نقــل التقنيــات والتعليــم 
وتدريــب األيــدي العاملــة المتخصصــة فــي إيــران ونقــل التكنولوجيــا وتوطيــن القطــع وتتعهــد شــركة شــتادلر 

بتمويــل مشــاريع الســكك الحديديــة اإليرانيــة.
وأضــاف أن  شــركة شــتادلر تعتبــر مــن أكثــر الشــركات المنتجــة لقطــع الســكك الحديديــة عالميــا  والتــي 
ــة األولــى صناعــة 2000 عربــة قطــار النفــق  ــا نعتــزم فــي المرحل ــرة الحظــر  قائــا انن ــران فــي فت ــم تتــرك إي ل

بقيمــة مليــاري دوالر و500 عربــة لإلســتخدام بيــن المــدن.

استثمارات نرويجية في مشروع لنقل المياه جنوبي إيران
طهران-ايســنا:- أفــادت صحيفــة DN اإلقتصاديــة النرويجيــة نقــا عــن المديــر التنفيــذي لشــركة 
"بيورابايب"النرويجيــة الدوليــة بــأن هــذه الشــركة تســتثمر فــي مشــروع ضخــم لنقــل الميــاه فــي جنوبــي 

ــران. إي
وقــال المديــر التنفيــذي للشــركة  "ارويــد اوبهــاوغ" بأنهــا فــازت بمشــروع نقــل الميــاه فــي محافظــة 
"خوزســتان" عقــب تنافــس مــع عــدد مــن الشــركات األجنبيــة لــكل مــن دول نظيــر  الصيــن وفيتنــام وكوريــا 

ــا. ــة وإيطالي الجنوبي
وأردف ان األنابيــب المنتجــة مــن قبــل هــذه الشــركة ليســت مــن الصلــب وانمــا مــن تقنيــة الباســتيك 
ــه  ــورو وأن ــون ي ــادل 320 ملي ــة ممــا يع ــة نرويجي ــارات كرون ــد 3 ملي ــرا قيمــة هــذا العق ــاف معتب المقــوى باأللي
ــارا مــن عــام 2018  يعتبــر أضخــم اتفــاق بــري بالنســبة للنرويــج فــي إيــران وهــذا العقــد ســيبدأ تنفيــذه اعتب

وســيكتمل فــي 2021.

المانيا تستثمر120مليون دوالر النشاء محطة 
للطاقة الشمسية في ايران

ــى النشــاء محطــة  ــة االول ــدء انجــاز المرحل ــة عــن ب ــة - الماني ــر شــركة ايراني ــن مدي ــا:- أعل  طهران-ارن
للطاقــة الشمســية الحراريــة بطاقــة 100 ميغــاواط فــي ميبــد بمحافظــة يــزد )وســط( وقــال ان المانيــا ستســتثمر 

120 مليــون دوالر فــي هــذا المشــروع.
وقــال اميــر اســام نجــاد امــس االربعــاء ان الشــركة االيرانيــة - االلمانيــة تســعى الــى انشــاء محطــات 
للطاقــة الشمســية الحراريــة فــي ايــران بطاقــة 500 ميغــاواط، ومراســم وضــع حجــر االســاس النشــاء محطــة 

بطاقــة 100 ميغــاواط ســيتجري اليــوم الخميــس فــي ميبــد بمحافظــة يــزد.

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

محاوالت اميركية بائسة 
الحياء الموتى 

مهدي منصوري
الصــورة  وبهــذه  االرهــاب  بانهيــار 
واشــنطن  ليــس  افقــد  قــد  المفضوحــة، 
معــوال  لهــا  الداعميــن  كل  بــل  فحســب، 
قويــا كان يلوحــون بــه لتنفيــذ مخططاتهــم 
االجراميــة ضــد شــعوب المنطقــة. ولذلــك 
ولمــا كان وكمــا اكدتــه العديــد مــن المصــادر 
ــرار االميركــي ان  ــاع الق االســتخباراتية وصن
ــب  ــل ابي ــد واشــنطن وت ــو ولي »داعــش« ه
ولــذا  المدلــل،  الخليجييــن  والداعميــن 
فانهــم يعملــون المســتحيل مــن اجــل ان 
ال يصــل هــذا الوليــد  الــى حالــة المــوت 

المســتديم.
ومــن  حاولــت  اميــركا  ان  نجــد  ولــذا 
خــال اعــان التحالــف الدولــي وبذريعــة 
تعطــي  ان  االرهــاب  لمكافحــة  كاذبــة 
ــن جرعــة مــن الدعــم مــن خــال  االرهابيي
تقــدم المســاعدات اللوجســتية والبشــرية 
فــي كل مــن العــراق وســوريا كمــا اكدتــه 
قــوات  مــن  كل  لــدى  الموثقــة  التقاريــر 

البلديــن.  هذيــن 
وبنفــس الوقــت فــان تحالــف واشــنطن 
ولتحقيــق هــذا الهــدف قــد مــارس دورا قــذرا 
فــي هــذا المجــال مــن خــال ضــرب القــوات 
ــا  ــة والحشــد الشــعبي خاصــة عندم العراقي
تســتعد الجــراء  عمليــات ضــد قواعــد ومراكز 
وافســاح  االمــر  هــذا  لعرقلــة  االرهابييــن 
ــة لاســتعداد للمواجهــة،   المجــال امــام القتل
لــم  وغيرهــا  المحــاوالت  هــذه  كل  ولكــن 
علــى  االرهابييــن  توقــف  ان  تســتطع 
والماحقــة  القويــة  الضربــات  اقدامهــم الن 
المتاحقــة والمســتمرة التــي تلقتهــا جعلتهــا 
تتهــا وى وبصــورة مذهلــة بحيــث توالــت 
ــوا  ــي كان ــدن الت االنتصــارات وتحــررت  الم
يحتلونهــا باســرع ممــا كان بتوقعــه الخبــراء 

والقــادة العســكريون.
انهــزام  ان  جــدا  الطبيعــي  ومــن 
الشــك  يقبــل  ال  وبمــا  يعكــس  االرهــاب 
انهيــار لمخطــط دولــي اقليمــي يريــد لهــذه 
وتبقــى  االســتقرار  التــرى  ان  المنطقــة 
تعيــش حالــة مــن التهديــد لكــي تســتطيع 
ــدار  ــر وباص ــذا االم ــنغل ه ــنطن ان تس واش
الخــوف الــكاذب مــن بيــع اســلحتها لبعــض 
الــدول كاســلوب مــن نهــب ثرواتهــا لتوصلهــا 
الــى حــد االفــاس، وبنفــس الوقــت لتحقــق 
الهــدف المهــم واالســاس بتقطيــع الــدول 
وتقســيمها بحيــث يمكــن اســتضعافها مــن 
العســكري  الدعــم  تقديــم  دعــوى  خــال 
لحمايتهــا لنبقــى القــوات االميركيــة علــى 

اراضيهــا.
اميــركا  فــان  المطــاف  نهايــة  وفــي 
االربــاك  مــن  حالــة  يعيشــون  وحلفاءهــا 
تألــوا   فلــم  ولذلــك  الكبيريــن  والقلــق 
ــه المصــادر  ــة وكمــا اوضحت ــوات االميركي الق
العديــد  نقــل  تحــاول  بانهــا  العســكرية 
وكذلــك  العــراق  مــن  االرهابييــن  مــن 
الســورية  االراضــي  فــي  المتواجديــن 
قبــل  مــن  المســتهدفون  هــم  والذيــن 
ــن  ــة م ــى مناطــق امن ــوات العســكرية ال الق
ــن  ــه م ــاظ علي ــاظ مايمكــن الحف اجــل الحف
هــؤالء القتلــة المجرميــن ليتــم اعدادهــم 
ــة  ــات ارهابي ــد لتشــكيل  مجموع ــن جدي م
جديــدة وبمســميات جديــدة لتعــود االوضــاع 

االول. المربــع  الــى 
الواقــع  ومــن  واضــح  هــو  وكمــا  ان  اال 
علــى االرض  ان االرهابييــن ال يمكــن ان 
ــد  ــة بع ــوم خاص ــد الي ــة بع ــم قائم ــوم له تق
االنهيــارات الكبيــرة التــي لحقــت بهــم والتي 
يصعــب  ممــا  ووحدانــا  زراقــات  جعلتهــم 
ليــس فقــط علــى واشــنطن بــل علــى  أيــة 
ــم  ــم شــملهم وتجميعه ــت مــن ل ــة كان جه
مــن جديــد خاصــة بعــد الخاقــات التــي 
حــد  الــى  وصلــت  والتــي  بينهــم  وقعــت 
االقتتــال، واليمكــن ان ينخدعــوا مــرة اخــرى 
ليدفــع بهــم الــى محرقــة جديــدة بعــد ان 
تخلصواونجــوا بارواحهــم مــن المــوت،  ولــذا 
فــان المحــاوالت االميركيــة البائســة العــادة 
الذريــع  بالفشــل  للموتــى ســتبوء  الحيــاة 
ولــم يتبــق عليهــا ســوى ان تغــادر المنطقــة 
غيــر مأســوف عليهــا الن اليــد الضاربــة التــي 
تعتمــد عليهــا قــد قطعــت مــن الرســغ والــى 

ــد. االب


