
طهران-كيهــان العربــي:- اعلــن وزيــر الطاقــة 
بحاجــة  روســيا  ان  نوفــاك،  ألكســندر  الروســي، 
للبحــث عــن أشــكال وآليــات جديــدة للعمــل مــع 

إيــران فــي ظــل العقوبــات األميركيــة الجديــدة.
ونقلــت وكالــئ ســبوتنيك عــن نوفــاك قولــه 
للصحفييــن علــى هامــش أعمــال المنتدى الشــرقي 
:” ناقشــنا اســتمرار تطويــر التعــاون بيــن شــركاتنا 
وروســيا وإيــران، ونحــن نهــدف إلــى الحفــاظ علــى 
التعــاون، لكننــا بحاجــة إلــى إيجــاد أشــكال وآليــات 
جديــدة تســمح بتنفيــذ ذلــك فــي ظــل الظــروف 

ــران( “. ــة ضــد إي ــات األميركي ــة  )العقوب الراهن
ــة  ــر الخارجي ــن نائــب وزي مــن جهــة اخــرى أعل
تعتبــر  روســيا  أن  ريابكــوف،  ســيرغي  الروســية 
رفــض بعــض الشــركات األوروبيــة الكبيــرة التعــاون 

مــع إيــران مــن أجــل حماية 
ضغــوط  مــن  نفســها 
أمــرا  المتحــدة،  الواليــات 

خاطئــا.
ريابكــوف  وقــال 
صحيفــة  مــع  لقــاء  خــال 
غازيتــا"  "روسيســكايا 
الروســية  : "نؤكــد أن قطــاع 
األعمــال األوروبــي، خاصــة 
والشــركات  المؤسســات 
لديهــا  التــي  الصغيــرة، 

عاقــات جيــدة فــي الواليــات المتحــدة، تفضــل تأميــن 
نفســها مــن الضغــوط األميركيــة، بمــا فــي ذلــك عبــر 
إيــران. مــع  أو  إيــران  فــي  أعمالهــا  تقييــد  أو  وقــف 

وتابــع: "نحــن ال نعتبــر ذلــك صحيحــا، وهــو مــا 
ــع  ــر دف ــذات عب ــات المتحــدة بال ــه الوالي تســعى إلي
العالــم بأســره نحــو فكــرة مواصلــة تنفيــذ إمــاءات 

واشــنطن دون مناقشــة".

العميد جاللي: االنضمام إلى "FATF" يخدم 
استراتيجيات ومصالح األعداء

طهران-مهــر:- اعتبــر رئيــس منظمــة الدفــاع المدنــي العميــد غامرضــا جالــي ، امــس األربعــاء ، 
الحكومــة  عضويــة 
مجموعــة  فــي  اإليرانيــة 
المالــي  العمــل  مراقبــة 
خطــوة  بأنهــا   "  FATF"
تخــدم  أن  شــأنها  مــن 
ومصالــح  اســتراتيجيات 

األعــداء.
فــي  جالــي  وقــال 
كلمــة لــه امــس األربعــاء 
"التوعيــة  ملتقــى  خــال 
األمنيــة لموظفــي منظمــة 

االقتصاديــة. الحــرب  علــى  يركــز  لألعــداء  الرئيســي  الهــدف  ان   ، المدنــي"  الدفــاع 
ــداف  ــح أه ــل لصال ــي تعم ــل المال ــة العم ــة مراقب ــؤولون أن مجموع ــرف المس ــب أن يع ــاف : يج وأض
األعــداء ، ويقــول البعــض إن FATF هــو نظــام للســيطرة علــى نــار العــدو لتحديــد األهــداف ومعرفتهــا، ولكــن 

لألســف ، البعــض اآلخــر يقــول انهــا طريقــة التفاعــل والتعامــل مــع الــدول األخــرى.
ــن  ــان كمراقبي ــا عضــوان يعم ــة الســعودية هم ــة العربي ــي والمملك ــان الصهيون ــا: إن الكي ــع قائ وتاب
ومفتشــين ل "FATF" ، وهــذا أمــر مثيــر للســخرية ، ذلــك بــأن الســعودية و آل ســعود هــم إرهابيــون 
حتــى النخــاع ، بينمــا نــرى انهمــا لديهمــا مســؤولية مراقبــة النظــام المصرفــي للبلــدان األخــرى مــن أجــل 

ــي. ــي إطــار مجموعــة العمــل المال ــي اإلرهــاب ف المســاهمة ف

تحديــد  ايضــا  االتفاقيــة 
بهــذه  المعنيــة  الجهــة 
وبمــا يســتدعي  الرقابــة، 
دقيقــة  دراســة  اجــراء 
الشــبهات  هــذه  الزالــة 
واضفــاء الشــفافية عليهــا.

قــال  ذلــك  الــى 
المرجــع الدينــي ايــة اهلل 
حســين نــوري همدانــي 
ان الظــروف الراهنــة علــى 
لــن  االقتصــادي  الصعيــد 

النــووي  تقتصــر علــى الحظــر وموضــوع االتفــاق 
االســباب  علــى  التركيــز  يبنغــي  وانمــا  فحســب 
الداخليــة ايضــا لتحديــد جــذور هــذه المعضــات.

ــوع  ــي موض ــم ف ــب االه ــا، ان الجان ــع قائ وتاب
فــرض  الــى  يعــود  المعضــات  لهــذه  التشــريع 
ــن بصــورة  ــذ القواني ــى تنفي ــة عل االجــراءات الرقابي

جــادة وســليمة.
اتفاقيــة  حــول  النقــاش  اعــادة  علــى  وتعليقــا 
ــى  ــي عل ــد المرجــع الدين ــان، اك ــي البرلم FATF ف
المســؤولين باجــراء دراســة دقيقــة وجــادة حــول 

هــذه االتفاقيــة.

مــن جانــب اخــر، اكــد المرجــع الدينــي ايــة اهلل 
ــس  ــاء رئي ــتقباله اعض ــال اس ــبحاني خ ــر س جعف
واعضــاء لجنــة االمــن القومــي النيابيــة، علــى اهميــة 

االمــن فــي البــاد.
ودعــا ايــة اهلل ســبحاني اعضــاء اللجنــة النيابيــة 
الــى مراقبــة اداء المســؤولين وتحذيرهــم بعــدم 
االخــال فــي المهــام الموكلــة اليهــم، مــن اجــل 
المضــي قدمــا نحــو حــل المشــاكل الراهنــة فــي 

ــاد. الب
كمــا شــدد المرجــع الدينــي ضــرورة الدفــاع عــن 
مكانــة الجمهوريــة االســامية فــي الصعيــد الدولــي 
والتصــدي للمؤامــرات التــي ترمــي االســاءة الــى 
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ــى  ــن االجــاء عل ــد مراجــع الدي ــا:- اك ــم- ارن ق
المســؤولين بضــرورة نبــذ الخافــات والتماســك 
االقتصاديــة  المشــاكل  لحــل  الجهــود  وتعزيــز 

البــاد. فــي  الراهنــة  والمعضــات 
العلميــة  للحــوزة  االعامــي  المركــز  وأفــاد 
االســامية بمحافظــة قــم المقدســة )وســط(، ان 
مراجــع الديــن ايــة اهلل ناصــر مــكارم الشــيرازي، 
وايــة اهلل حســين نــوري همدانــي، وايــة اهلل جعفــر 
رئيــس  االربعــاء  امــس  اســتقبلوا  ســبحاني، 
واعضــاء لجنــة االمــن القومــي والسياســة الخارجيــة 

االســامي. الشــورى  فــي مجلــس 
واشــار آيــة اهلل ناصــر مــكارم الشــيرازي خــال 
المشــاكل  عــن  الناجمــة  االضــرار  الــى  اللقــاء 
)االقتصاديــة( الراهنــة علــى الصعيــد االمنــي فــي 
البــاد؛ مؤكــدا ان االمــن يضطلــع بــدور اساســي 
ــلبا  ــر س ــن يؤث ــدام االم ــدان وان انع ــة البل ــي كاف ف
والســلوك  والثقافيــة  االقتصاديــة  الظــروف  علــى 

المجتمعــي.
المرجــع  راي  بحســب  االخــرى،  والماحظــة 
الدينــي ايــة اهلل مــكارم الشــيرازي، فيمــا يخــص 
ــى  ــة عل ــوع الرقاب ــى موض ــود ال ــة FATF يع اتفاقي
المعلومــات المصرفيــة؛ مبينــا انــه لــم يتــم فــي هذه 

مراجع الدين يدعون الى نبذ الخالفات ومعالجة المشاكل االقتصادية جذريا

منتقدة رفض بعض الشركات األوروبية التعاون مع إيران..

موسكو: نحن بحاجة إليجاد آليات جديدة للعمل مع إيران بعد العقوبات االميركية
الكثر من 100 دوالر..

خبير دولي: العقوبات االميركية ضد ايران 
سترفع اسعار النفط 

النفــط  صناعــة  فــي  خبيــر  صــرح  طهران-مهــر:- 
األمريكيــة  العقوبــات  دخــول  إن  فيشــاركي  فيريــدون 
فــي  التنفيــذ  حيــز  اإليرانيــة،  الطاقــة  صناعــة  علــى 
نوفمبــر المقبــل، قــد تدفــع أســعار النفــط إلــى أكثــر مــن 

للبرميــل. دوالر   100
ونقــًا عــن وكالــة »ســي ان بــي ســي« االمريكيــة 
ــات  ــرًا فــي صناعــة النفــط رأى إن دخــول العقوب أن خبي
األمريكيــة علــى صناعــة الطاقــة اإليرانيــة، حيــز التنفيــذ 
فــي نوفمبــر المقبــل، قــد تدفــع أســعار النفــط إلــى أكثــر 

مــن 100 دوالر للبرميــل.
وأكــد الخبيــر أن التقصيــر يقــع علــى عاتــق حكومــة 
ترامــب فعندمــا يتــم تنفيــذ العقوبــات لــن يتمكــن غيــر 

شــخص مــن إصــاح الوضــع.

ولفــت الخبيــر النفطــي الــى أن إيــران تعتبــر حاليــا 
واحــدة مــن أكبــر مصــدري النفــط فــي العالــم. وأن قطــع 
اإلمــدادات اإليرانيــة كليــا ســيدفع أســعار النفــط إلــى مــا 
فــوق 100 دوالر للبرميــل ألن كبــار المنتجيــن اآلخريــن 

لــن يتمكنــوا مــن ســد الفجــوة بســهولة.
وأشــار الخبيــر النفطــي إلــى أن ترامــب طلــب مــن 
الــدول المنتجــة للنفــط خفــض أســعار النفــط، إال أن 
اوبــك وروســيا ال تملــكان االحتياطــي الكافــي الــذي 

ــات الســوق. ــر احتياج ــن توفي ــا م يمكنه
الزيتــي  الصخــر  منتجــي  إن  فيشــاركي  وقــال 
ــم  ــن طاقته ــا م ــون حالي ــات المتحــدة يقترب ــي الوالي ف
القصــوى. لذلــك، »مــن الخطــأ االعتقــاد بــأن النفــط 

الفجــوة. يســد  أن  يمكــن  األمريكــي  الصخــري  مسؤول اقتصادي يدعو لتسهيل تصدير السلع 
الى العراق

طهران-ارنــا:- دعــا عضــو الهيئــة الرئاســية فــي غرفــة تجــارة وصناعــه وزراعــة البــاد حســين بيرمــوذن 
الــى تســهيل عمليــة تصديــر الســلع والبضائــع الــى العــراق.

وقــال بيرمــوذن امــس االربعــاء فــي اجتمــاع رجــال االعمــال فــي محافظــة اردبيــل مــع اميــن لجنــة تطويــر 
العاقــات االقتصاديــة مــع العــراق وســوريا فــي اربيــل ان الحكومــة تبنــت سياســة تطويــر وتوســيع صــادرات 
الســلع والبضائــع الــى الخــارج لذلــك فانــه مــن الضــروري تســهيل تصديــر الســلع الــى الــدول الجــارة خاصــة 

العراق.
وقــال اننــا نخــوض حاليــا حربــا اقتصاديــا اذا يتوقــع مــن الحكومــة بــان تقــدم المزيــد مــن الدعــم للقطــاع 
الخــاص للبــاد مــن خــال اتخــاذ قــرارات افضــل فــي مجــال الصــادرات معتبــرا المشــاكل المتعلقــة بالعملــة 
الصعبــة ونقــل العملــة الصعبــة المتاتيــة مــن الصــادرات بانهــا تشــكل احــدي المشــاكل الرئيســية للمصدريــن 

حاليــا .
وصــرح ان التعريفــات الجمركيــة الباهظــة التــي يضعهــا العــراق بشــان بعــض الســلع المصــدرة تســببت 

بمشــاكل للتجــار االيرانييــن االمــر الــذي جعــل معالجتهــا امــرا ضروريــا.

البتروكيمياويات تدر4 
مليارات دوالر للبالد

طهران-فــارس:- أكــد اميــن عــام جمعيــة أربــاب 
الصناعــات البتروكيماويــة احمــد مهــدوي أبــري ، أن 
صــادرات المنتجــات أجتذبــت اكثــر مــن3.321 مليــار 
يــورو مايعــادل 4 مليــارات دوالر مــن العملــة االجنبيــة 

للبــاد منــذ 21 مــارس/آذار 2018.
الشــركات  بــأن  أبــري  مهــدوي  واوضــح 
البتروكيماويــة ضخــت مايربــو عــن 1.076مليــار يــورو 
مــن عائــدات صادراتهــا بســوق الصــرف الثانــوي 
خــال فتــرة 7 اغســطس/آب حتــى 10 ســبتمبر/
أيلــول الجــاري، مــا شــكل 73 بالمئــة مــن اجمالــي 

تعامــات هــذه الســوق.

بــدأ  كراتشــي-ارنا:- 
الدولــي  كراتشــي  معــرض 
المنظفــات  لصناعــة 
الصحيــة  والمنتجــات 
بمشــاركة الشــركات المحليــة 
الــى  ايرانيــة  شــركات  و5 
جانــب العديــد مــن الشــركات 

. جنبيــة ال ا
 500 المعــرض  ويضــم 
شــركة مــن 25 دولــة بمــا فيهــا 
وســنغافورة  والصيــن  ايــران 

وايطاليــا  وفرنســا  والمانيــا  وبريطانيــا  وامريــكا  والهنــد 
ــر مــن 900 ماركــة  ــا؛ وســتعرض هــذه الشــركات اكث وتركي
هــذا  لنشــاطات  متتاليــة  ايــام   3 مــدي  علــى  تجاريــة 

المعــرض.
و قــال المشــرف علــى الجنــاح االيرانــي فــي معــرض 
كراتشــي الدولــي 'اصغــر اعظمــي' ان 5 شــركات ايرانيــة 
والمنتجــات  المنظفــات  مجــال صناعــات  فــي  ناشــطة 
الصحيــة واالجهــزة الطبيــة تشــارك ضمــن هــذا المعــرض.
واوضــح اعظمــي ان مســاحة الجنــاح االيرانــي ضمــن 
معــرض كراتشــي الدولــي، تبلــغ 5 االف متــر مربــع؛ الفتــا 
ــادرات  ــز الص ــي تعزي ــن ف ــاركة يكم ــدف المش ــى ان ه ال

والمنتجــات  المنظفــات  فــي مجــال صناعــات  الوطنيــة 
الصحيــة، والتعريــف بالطاقــات الصناعيــة التــي تنعــم بهــا 

البــاد فــي هــذا الخصــوص.

ايران تشارك في معرض كراتشي الدولي للمنتجات الصحية 

وزير التربية والتعليم: مدارس البالد تضم 
14 مليون تلميذ حاليا

70 بالمئة من ترانزيت إنترنت العراق يمر عبر ايران
ــة  ــة المعلومــات محمــد جــواد آذري جهرمــي، أن 70 بالمئ ــر االتصــاالت وتقني ــارس:- أكــد وزي طهران-ف

مــن حجــم ترانزيــت إنترنــت العــراق يمــر عبــر ايــران.
واوضــح الوزيــر جهرمــي آذري فــي كلمــة بالمجلــس االداري لمدينــة "اروميــة" امــس االربعــاء أن غالبيــة 

حجــم الترانزيــت يمــر للعــراق عبــر منفــذ "بيرانشــهر" فــي محافظــة آذربايجــان الغربيــة )شــمال غــرب(.
مــن جهــة اخــرى أكــد وزيــر االتصــاالت أن نحــو 50 بالمئــة مــن االريــاف االيرانيــة باتــت تتمتــع بخدمــة 

شــبكة االنتــرت حاليــا.

طهران-مهــر:- أكــد وزيــر الطاقة رضــا اردكانيان 
ان 25 محطــة حراريــة إلنتــاج الطاقــة حاليــا قيــد 
االنشــاء، حيــث تحظــى بدعــم حكومــي وســوف 
تنضــم الــى شــبكة الكهربــاء الوطنيــة فــي الموعــد 

المحــدد حســب برامجهــا الزمنيــة.
وصــرح اردكانيــان للمراســلين علــى هامــش 
ــا تشــير  ــأن "تقديراتن ــوزراء، ب ــس ال ــاع مجل إجتم
الــى أن اســتهاك الطاقــة فــي صيــف العــام القــادم 
ســيبلغ نحــو 61 الــف ميجــا واط، بينمــا القــدرة 
ــف ميجــا واط". ــدر نحــو 53 ال ــا تق ــة لدين االنتاجي

وأضــاف أنــه توجــد لدينــا برامــج ومخطــات 
مــن أجــل توفيــر 8000 ميجــا واط مــن الطاقــة، مــن 
ــاء  ــاج الكهرب ــة إلنت ــة حراري ــا إنشــاء 25 محط بينه
والتــي هــي حاليــا قيــد االنشــاء، يوجــد لــكل منهــا 
جــدول زمنــي محــدد وجميعهــا تحظــى بدعــم مــن 

طهران-فــارس:- قــال وزيــر التربيــة والتعليــم 
محمــد بطحائــي ان مــدارس البــاد تضــم فــي 

صفوفهــا 14 مليــون تلميــذ حاليــا.
بــه  ادلــى  تصريــح  فــي  بطحائــي،  وتوقــع 

لتأســيس  المئــة  الســنوية  الذكــرى  بمناســبة 
ــدد  ــاد، ارتفــاع ع ــي الب ــداد المعلميــن ف مراكــز اع
التاميــذ االيرانييــن الــى 16 مليونــا و 400 الــف تلميــذ 
فــي غضــون االعــوام الســتة المقبلــة بالنظــر للزيــادة 

الســريعة فــي اعــداد المواليــد.
واكــد علــى ضــرورة التركيــز علــى تربيــة كــوادر 
انســانية ومعلميــن اكفــاء فــي البــاد اكثــر ممــا 

ــى.  مض
ونــوه الــى ان جامعتــي فرهنكيــان )المعلميــن( 
والشــهيد رجائــي تعــدان مؤسســتين مهمتيــن فــي 
قطــاع التربيــة والتعليــم العــداد الكــوادر االنســانية 

المختصــة.
طالــب  الــف   40 مــن  اكثــر  ان  الــى  ولفــت 
هاتيــن  فــي  االكاديميــة  دراســاتهم  ســيبدأون 
الجامعتيــن خــال العــام الدراســي الجديــد، معتبــرا 
ــان  ــة والبرلم ــام الحكوم ــى اهتم ــل عل ــك يدل ان ذل

بدورهمــا المهــم فــي البــاد.

النتاج الطاقة الكهربائية..

25 محطة حرارية قيد االنشاء بمختلف انحاء البالد

الحكومــة، وســوف تنضــم الــى شــبكة الكهربــاء 
ــد المحــدد. ــة بالموع الوطني

اإلنتاجيــة  الطاقــة  أن  اردكانيــان  وقــال 
للمحطــات المذكــورة إجماليــا تصــل الــى 5200 ميجــا 
ــا  ــاج 4200 ميج ــن إنت ــن م ــا تتمك ــميا، بينم واط إس

الواقــع. علــى صعيــد  واط 

العربيــة  الجامعــة  مجلــس  اجتمــاع  شــهد 
علــى مســتوى الــوزراء فــي الــدورة الـــ150 بمقــر 
المنظمــة فــي القاهــرة ، مشــادة كاميــة بيــن وزيــر 
ووزيــر  الجعفــري،  إبراهيــم  العراقــي  الخارجيــة 
الدولــة الســعودي لشــؤون الــدول األفريقيــة أحمــد 

ــان. ــز قط ــد العزي عب
وطالــب الجعفــري خــال كلمــة العــراق فــي 
اليمــن  فــي  وحــوار  سياســي  بحــل  االجتمــاع 

يفضــي الــى إنهــاء الحــرب.

واوضــح انــه »يجــب المســاهمة بدعــم الجانب 
والسياســية،  العســكرية  ازمتــه  بحــل  الســوري 
اضافــة الــى المشــاركة بالحــوار السياســي مــع 
ــات السياســية  ــن التجاذب ــع ثم ــذي تدف ــن ال اليم

واالقليميــة«.
ــرب  ــعودية الح ــود الس ــذي تق ــان  ال ورد القط
ان بــاده تدخلــت فــي اليمــن »بطلــب شــرعي 
مــن الحكومــة اليمنيــة«، فيمــا رد الجعفــري عليــه 
قائــا »ال تقولنــي مالــم اقــل وســأرد عليــك ردًا 

أقــوى« قبــل ان تقطــع الدائــرة االعاميــة للمؤتمــر 
الصــوت مشــادتهما التــي كانــت تبــث علــى الهــواء 

مباشــرة.
مــن  »ليــس  كلمتــه:  فــي  الجعفــري  وقــال 
الذهنيــة،  اســقاطاتك  مقاصــد  تحميلــي  حقــك 
فأنــا ال أقصــد، أنــا تونــي أجيــت مــن الحــج قبــل 12 
يــوم وداخــل علــى ضيافــة الملــك وحضــرت مأدبــة 
العشــاء التــي أقامهــا، هــذه أشــياء عجيبــة غريبــة، 
ليــس مــن حقــك تحميلــي كام أنــا لــم أقصــده«.

الجعفري لوزير سعودي: ال تقّولني مالم اقل وسأرد عليك رداً أقوى

نشــرتها  التــي  التهنئــة  صيغــة  تســببت 
وزارة الخارجيــة الســعودية عبــر حســابها بموقــع 
“تويتــر” حــول تهنئــة القيــادة الســعودية لرئيــس 
بــاده  اســتقال  بذكــرى  مقدونيــا  جمهوريــة 
ــي طــرح أســئلة  ــك، ف بتعمــد حــذف اســم المل
فهــل  الجديــد،  االســلوب  هــذا  حــول  هامــة 
ــن الحكــم؟ ــه م ــرب ازاحت ــك عــن ق يكشــف ذل

المتابــع لصيــغ تقدمــة التهنئــة مــن قبــل 

الخارجية السعودية تتعمد إزالة اسم الملك »سلمان«
ــة، يجــد أن  ــدول الخارجي ــادة الســعودية لل القي
التهانــي تخــرج مســتقلة، واحــدة باســم الملــك 
ســلمان بــن عبــد العزيــز وأخــرى باســم ولــي 
ــذي  ــر ال ــو األم ــن ســلمان، وه ــد ب ــد محم العه

ــذا التســاؤل. ــل ه ــن لطــرح مث ــع المغردي دف
الشــهير  المغــرد  علــق  جانبــه،  مــن 
ــى هــذا األمــر قائــا:” ماحظــه.. “بوغانــم” عل

) مهمــه للغايــه( المتعــارف عليــه فــي السياســه 
»خــادم  بأســم  تهنئــه  خــروج  الســعودية 
الحرميــن« وتهنئــه بأســم ولــي العهــد هنــا 

(..؟؟”. القيــاده  مكتــوب..) 

بدائل أميركية لهزيمتها 
في العراق

مهدي منصوري
سياســية   اوســاط  اشــارت 
واعاميــة عراقيــة ان االدارة االميركيــة 
ــم تكــن  ــة ل ــة قاســية وقوي تلقــت ضرب
ــبانها  ــي حس ــا ف ــم تضعه ــا او ل تتوقعه
العــراق، وذلــك لفشــل مســعاها  فــي 
ــا  ــع بصماته ــي وض ــوي ف ــث والق الحثي
الجديــدة. الحكومــة  تشــكيل  علــى 

وقــد اشــارت هــذا االوســاط الــى ان 
واشــنطن وبعــد ان ادركــت ان جهدهــا 
اخــذ يذهــب ادراج الريــاح عملــت علــى 
ــي  ــي خاصــة ف ــك الشــارع العراق تحري
الجنــوب  لينطلــق فــي البدايــة مــن 
ــن  محافظــة البصــرة ليشــكل صــورة م
الــى  الضغــط للوصــول  صــور حــاالت 
قبــل  مــن  رســمتها  التــي  اهدافهــا 
ــراغ سياســي  ــد فــي ف وهــو دخــول البل
بعــد فشــل االطــراف السياســية مــن 
الرئاســات  تحديــد  الــى  الوصــول 
الثــاث لكــي تذهــب بتشــكيل حكومــة 
انقــاذ وطنــي وتكــون علــى مقاســاتها 
لكــي تأخــذ زمــام االمــور فــي هــذا البلــد.
وفعــا مــن خــال المتابعــة الدقيقــة 
لاحــداث  االخيــرة فــي البصــرة قــد 
ضالعــة  االميركيــة  االدارة  ان  كشــفت 
فــي هــذه االحــداث وبصــورة مباشــرة 
وذلــك باالســتفادة مــن بعــض منظمات 
المجتمــع المدنــي الممولــة مــن قبلهــا 
والتــي تــم تدريــب افرادهــا فــي بعــض 
اســتغال  كيفيــة  فــي  الجــوار  دول 
تظاهــرات الشــارع البصــري الســلمية 
المشــروعة  بالحقــوق  المطالبــة 
سياســية،  تظاهــرات  الــى  وتحويلهــا 
عــن  المشــروعة  المطالبــات  وحــرف 
مســارها والــذي اعــد لــه  مــن قبــل وان 
المؤسســات  علــى  الهجــوم  عمليــات 
حــركات  مقــرات  وبعــض  الحكوميــة 
المقاومــة للمحتــل االميركــي واالرهــاب 
المخطــط،  هــذا  ضمــن  مــن  كانــت 
لــم تســتطع ان تصــل  اال ان اميــركا 
الــى اهدافهــا وتلقــت ضربتيــن علــى 
واالجتماعــي  السياســي  المســتويين 
خاصــة  بعــد احــداث البصــرة عندمــا 
مســارا  السياســية  العمليــة  اخــذت 
القــوى  تمكنــت  بحيــث  جديــدا 
مــن  وتتحــد  تتفــق  ان  السياســية 
باالضافــة  االميركــي  الحضــور  دون 
ــة فــي  ــة االميركي ــار الفتن ــى اخمــاد ن ال
البصــرة وبصــورة اصبحــت فيــه وبــاال 

عليهــا.
اشــارت  وكمــا  واشــنطن  ولكــن 
بعــض االوســاط االعاميــة والسياســية 
العراقيــة وبعــد فشــل جولتهــا االولــى 
التــي مارســتها ســواء  مــن الضغــوط 
او  فــي مفاوضــات تشــكيل الحكومــة 
فانهــا  البصــرة  فــي  الفتنــة  اســتمرار 
ضغــط  اوراق  عــن  تبحــث  اخــذت 
جديــدة، واشــارت وســائل االعــام فــي 
»واشــنطن  ان  وتقاريرهــا  تحلياتهــا 
االولــى  جولتهــا  بخســارة  شــعرت 
فــي بغــداد لصالــح المحــور الرافــض 
لفتــح  تســعى  فهــي  ولــذا  لضغوطهــا 
النفــوذ  يمكنهــا  قــد  اخــرى  ابــواب 
ــد  ــة ض ــا االجرامي ــق ماربه ــا لتحقي منه

العراقــي. الشــعب 
واخيــرا والــذي بــدا واضحــا للجميــع 
ان المحــور المعــادي للوجــود االميركــي 
فــي العــراق قــد كســب الجولــة ولــم 
تســتطع الضغــوط التــي مورســت ان 
ــاوم  ــه المق ــن موقف ــده ع ــه او تبع تحرف
يعترفــوا  ان  باالميــركان  دفــع  بحيــث 
فــي  وعمليتهــم  جهودهــم  بتعثــر 

العــراق.
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