
لدى وصوله سيستان وبلوجستان..

قائد حرس الثورة: جميع امكانياتنا سترسل 
الى المناطق المنكوبة بالسيول

طهران-فــارس:- اعلــن القائــد العــام لحــرس الثــورة االســامية اللــواء حســين ســامي ان جميــع 
الثــورة  امكانيــات حــرس 
المناطــق  الــى  سترســل 
بالســيول  المنكوبــة 

ايــران. شــرق  جنــوب 
اللــواء  وقــال 
وصولــه  لــدى  ســامي 
مينــاء  الثاثــاء  امــس 
بمحافظــة  جابهــار 
وبلوجســتان  سيســتان 
جميــع  اســتخدام  تــم   :
ــع  ــدرات م ــات والق االمكاني
التواجــد الميدانــي لمقــر عمليــات قــدس التابــع للقــوة البريــة للحــرس الثــوري وأنشــطة فيلــق ســلمان فــي 

الســيول. لحــدوث  األولــى  الســاعات  منــذ  وبلوشســتان  سيســتان  محافظــة 
واضــاف: تقــوم حاليــا 5 فــرق لحــرس الثــورة مــع 50 آليــة العــادة فتــح الطرقــات، كمــا تقــوم 3 مروحيــات 
تابعــة للقــوة البريــة للحــرس الثــوري بايصــال المســاعدات االغاثيــة للمتضرريــن ، كمــا ان هنــاك مجموعــات 

كثيــرة مــن افــراد التعبئــة تعمــل فی مجــال االغاثــة.
وحــول زيــادة قــدرات االغاثــة ، قــال القائــد العــام للحــرس الثــوري: كمــا تقــوم القــوة البحريــة لحــرس الثــورة 

بنقــل امكانياتهــا الــى المناطــق المنكوبــة بالســيول، طبعــا، كان أداء ســاح البحريــة جيــدا منــذ أمــس االول.
واضــاف: سنرســل جميــع امكانيــات الحــرس الثــوري فــي المحافظــات المجــاورة والمحافظــات المســاندة 

الــى المنطقــة وسنســتخدم جميــع امكانياتنا.
يذكــر ان 500 قريــة فــي اقضيــة جابهار،كنــارك، نيكشــهر ودلــكان بجنــوب محافظة سيســتان وبلوجســتان 

قــد تعرضــت الــى ســيول جارفــة نتيجــة االمطــار الغزيــرة منــذ يــوم الخميــس الماضي.

بورصة طهران تواصل وتيرة االنتعاش
واصلــت  طهران-فــارس:- 
بورصــة طهــران لاســهم واالوراق 
اثــر  االنتعــاش  وتيــرة  الماليــة، 
اغــاق المؤشــر العــام "تدبيكــس" 
ــداول امــس  ــام جلســة ت ــي خت ف
 3874 ارتفــاع  علــى  الثاثــاء، 

نقطــة.
ــد  ــد المؤشــر تدبيكــس عن وصع
مســتوى 395912 نقطــة، بفعــل تدفــق 
رؤوس االمــوال الحائــرة علــى ســوق 

المــال وســط ركــود تشــهده االســواق االســتثمارية االخــرى.
وتداولــت الســوق أكثــر مــن 6 مليــارات ســهم وورقــة ماليــة فــي اطــار 394 الــف صفقــة بقيمــة 

تخطــت 34.68 تريليــون ريــال.

اضاءات
3 االربعاء 19 جمادي االول ، 1441 هـ ق 25 دي 1398 هـ ش، 15 كانون الثاني 2020مشؤون محلية العدد )10325( السنة االربعون

الجمهوريــة  رئيــس  اعتبــر  طهران-ارنــا:- 
ــر  ــاك خطــأ بشــري ال يغتف ــي ان هن حســن روحان
وراء تحطــم الطائــرة االوكرانيــة مضيفــا : ليــس 
مأســاة  يتحمــل  ان  االيرانــي  الشــعب  بإمــكان 
جهودنــا  وســنواصل  االوكرانيــة  الطائــرة  ســقوط 

الحــادث. مابســات  لكشــف 
خــال  الثاثــاء  امــس  صبــاح  كلمتــه  وفــي 
القطــاع  فــي  الوطنيــة  النمــاذج  تكريــم  مراســم 
الشــعب  روحانــي،  الرئيــس  عــزى  الزراعــي، 
االيرانــي بمناســبة االحــداث المحزنــة التــي وقعــت 
خــال االيــام االخيــرة والمتمثلــة باستشــهاد القائــد 
للبــاد  االمــن  فــي ســاحة  والمضحــي  الشــجاع 
والمنطقــة القائــد الفريــق قاســم ســليماني ومقتــل 
عــدد مــن المواطنيــن فــي كرمــان بســبب الزحــام 
والتدافــع خــال مراســم تشــييع الشــهيد ســليماني 

سنواصل جهودنا لكشف مالبسات سقوط الطائرة االوكرانية..

رئيس الجمهورية: اميركا هي السبب الرئيس وراء كل االحداث االخيرة التي وقعت
*اعالن القوات المسلحة بصراحة عن الخطأ الذي ارتكبته 

واالعتذار للشعب يعتبر خطوة اولى جيدة
*بصفتي ممثال للشعب االيراني ساتابع القضية وسنعلن في 

المراحل الالحقة عن اي نتيجة نتوصل اليها

االوكرانيــة  الطائــرة  لســقوط  المفجــع  والحــادث 
التــي راح ضحيتهــا 176 شــخصا.

واضــاف، اننــي ومنــذ احتملــت ان يكــون حــادث 
ــن  ــر م ــت الكثي ــي بذل ــر طبيع ــرة غي ســقوط الطائ
ــة  ــم بدق ــق وان نعل ــرة التحقي ــض فت ــود لخف الجه

طهران-فــارس:- 
أعلــن محافــظ البنــك 
عبــد  المركــزي 
الناصــر همتــي عــن 
الصــادرات  تســجيل 
 40 نحــو  الســلعية 
 9 فــي  دوالر  مليــار 
شــهور خــال فتــرة 21 
مــارس/آذار حتــى 21 
ديســمبر/كانون االول 

.2019
علــى  تصريــح  فــي  همتــي  وأضــاف 
هامــش اجتمــاع رؤســاء الغــرف التجاريــة 
وبحســب  أن   ، دول  وعــدة  االيرانيــة 
إحصائيــات الشــهور التســعة فان الــواردات 
ســجلت المســتوى ذاتــه ) 40 مليــار دوالر(.

وشــدد همتــي علــى أن ايــران ســتجد 
أســاليب عــدة لمتابعــة االعمــال التجاريــة 
ــام  ــا الظ ــن حظره ــركا م ــت امي ــا أطال كلم
ضــد البــاد الفتــا الــى أن االجتمــاع ناقــش 
موضــوع المقايضــة، التــي جــرى تطبيقهــا 

فعليــا وهــي أجــدى الطــرق.

البنك المركزي: صادرات ايران السلعية 
بلغت نحو 40 مليار دوالر

زيادة صادرات اإلمارات إلى إيران رغم الحظر االميركي
طهران-فــارس:- كشــفت بيانــات حديثــة، عــن 
ــران رغــم الحظــر  ــى إي ــد صــادرات اإلمــارات إل تزاي
خــروج  منــذ  ايــران،  علــى  المفــروض  األميركــي 
واشــنطن مــن االتفــاق النــووي فــي أيــار/ مايــو 2018.
وأظهــرت بيانــات رســمية صــادرة عــن االتحــاد 
الكــوري للتجــارة الدوليــة، والمركــز الفرعــي للوكالــة 
الكوريــة لتشــجيع التجــارة واالســتثمار فــي طهــران، 
ارتفــاع صــادرات اإلمــارات إلــى إيــران بنســبة 16.8 

فــي المئــة.
ويصــل عــدد الشــركات اإليرانيــة المســجلة فــي اإلمــارات إلــى قرابــة 8 آالف شــركة، وعــدد التجــار يصــل 
إلــى 8200 شــخص، بحســب تحقيــق لصحيفــة "فرهيختغــان" اإليرانيــة المحافظــة، نشــرته فــي وقــت ســابق.
وأوضحــت البيانــات أن صــادرات روســيا قفــزت بنســبة 36.9 فــي المائــة، فــي الفتــرة مــن كانــون الثانــي/ 

ينايــر حتــى أيلــول/ ســبتمبر.
ورغــم تراجــع صــادرات الصيــن إلــى إيــران بنســبة 38.8 فــي المئــة علــى أســاس ســنوي، خــال 
األشــهر التســعة األولــى مــن العــام الماضــي، إال أنهــا ال تــزال فــي صــدارة قائمــة الــدول المصــدرة إليــران، وفــق 

البيانــات التــي أوردتهــا وكالــة يونهــاب الكوريــة، األحــد.
وبحســب البيانــات الكوريــة، تراجعــت صــادرات كوريــا الجنوبيــة إلــى إيــران بنســبة 90 فــي المئــة، علــى 

أســاس ســنوي، خــال األشــهر الـــ11 األولــى مــن العــام الماضــي، متأثــرة بالحظــر األميركــي.

مسؤول صناعي: الحظر زاد في حجم 
استثمارات البوليمر

نقابــة  رئيــس  نائــب  اكــد   -: طهران-ارنــا 
هنــاك  ان  زكائــي،  ســعيد  البوليمــر  صناعــات 
الكثيــر مــن الشــركات االيرانيــة الناشــطة فــي 
مجــال صناعــة البوليمــر التــي تاثــرت )ســلبا( 
اســتثمارات  فــي  اليــوم  شــرعت  بالحظــر، 
لتوطيــن هــذه الصناعــات وبمــا يــؤدي الــى تطويــر 

المســتقبل. فــي  جودتهــا 
امــس  لــه  تصريــح  فــي  زاكائــي  واوضــح 
الثاثــاء، ان حجــم انتــاج البوليمــر داخــل البــاد، 
يبلــغ ســنويا 6 مليــون طــن؛ مضيفــا ان نصــف 
هــذه الكميــة يعــود الــى انتــاج المــواد الخــام لهــذه 

الصناعــات.
حققــت  فقــد  المســؤول،  هــذا  وبحســب 
صــادرات البتروكيميــاء فــي البــاد اكثــر مــن 12 
مليــار دوالر؛ مؤكــدا ان الفــرص متاحــة لبلــوغ 
حجــم الـــ 50 مليــار دوالر فــي هــذا الخصــوص.
ولفــت زكائــي الــى ان مــن اجــل تحقيــق 
هــذا الهــدف يقتضــي تعزيــز البنــى التحتيــة ذات 
ــي  ــة ف ــوات تطويري ــتدعي خط ــا يس ــة، مم الصل

ــذا الســياق. ه
نــوّه  تصريحاتــه،  مــن  اخــر  جانــب  وفــي 
زكائــي الــى ان ايــران احــرزت المركــز الســابع 
عالميــا فــي مجــال اعــداد مقــاالت الـــ "ISI" حــول 

تقنيــة البوليمــر.
الــدول المســتهدفة لتوريــد  وفيمــا يخــص 
الــى عــدد  منتجــات البوليمــر االيرانيــة، اشــار 
مــن دول الجــوار بمــا فيهــا اذربيجــان وروســيا 
الــدول  بعــض  جانــب  الــى  واوزبكســتان، 

االوروبيــة.

منذ آذار 2019 ..

تدشين 3960 وحدة انتاجية في البالد
ــادن ، ســعيد  ــارة والصناعــة والمع ــوزارة التج ــاعد الشــؤون التخطيطيــة ب ــارس:- أعلــن مس طهران-ف

ــارس/آذار 2019. ــذ 21 م ــة من ــدة انتاجي ــين 3960 وح ــن تدش ــدي ع زرن
ــة  ــة الصناعي ــان تدشــين الوحــدات االنتاجي ــاء، ب ــون امــس الثاث ــدي فــي حديــث للتلفزي وأوضــح زرن
ســجل نمــوا بنســبة 3.9 بالمئــة فــي 8 شــهور فتــرة 21 مــارس/آذار حتــى 21 نوفمبــر /تشــرين الثانــي 2019 

ــرة المناظــرة 2018. قياســا بالفت
واكد أنه عبر تدشين هذه الوحدات تم توفير 61 الف فرصة عمل مباشرة.

مــن جهــة ثانيــة أشــار زرنــدي الــى أنــه فــي الشــهور الثمانيــة المذكــورة تــم انتــاج 16 مليــون طــن صلــب 
بنمــو علــى اســاس ســنوي 6.2 بالمئــة و41.5 مليــون طــن إســمنت بنمــو 10 بالمئــة و1.6 مليــون جهــاز منزلــي 

بنمــو 4.6 بالمئــة.

الرئيــس  مســاعد  بحضــور  طهران-فــارس:- 
ســورنا  والتقنيــة  العلميــة  للشــؤون  االيرانــي 
ــة  ــة الثاني ــة التطويري ــاح المرحل ــم افتت ــتاري ، ت س
مــن مشــروع "تخــت جمشــيد" البتروكيميــاوي فــي 
ماهشــهر جنــوب غربــي البــاد، وذلــك رغــم الحظــر 

االميركــي المفــروض علــى البــاد.

رغم الحظر ..

افتتاح مشروع »تخت جمشيد« البتروكيمياوي 
جنوبي البالد

ــي اطــار  ــي ف ــذي يأت ويســتهدف المشــروع وال
القفــزة الثانيــة لقطــاع البتروكيماويــات االيرانــي، 
انتــاج 55 الــف طــن ســنويا مــن مــادة "بــي بــي 
 "  latex" لمــادة  طــن ســنويا  الــف   50 وانتــاج  آر" 
 "stb" ــة ــاج وحــدات صناع ــب افتت )التيكــس( ،بجان
اس تــي بــي( بطاقــة ســنوية 5 االف طــن ووحــدة 

ــن. ــف ط ــة 18 ال ــد" بطاق ــي آر غري ــي ب "ب
التنفيــذي  المديــر  محمــدي  بهــزاد  وكان 
للشــركة الوطنيــة للصناعــات البتروكيماويــة فــي 
الثانيــة  المرحلــة  بــان  االفتتــاح،  تصريــح عشــية 
ــادة  ــاج م ــدة انت ــمل وح ــيد" يش ــت جمش ــن "تخ م

رابــر(. بوتاديــن  البولــي  االوليــة)  المطــاط 
واشــار الــى أنــه وبتدشــين المرحلــة الثانيــة 
البوليمريــة  المنتجــات  انتــاج  طاقــة  ســتبلغ 
الخاصــة )بــي بــي آر(، 55 الــف طــن ســنويا، 
البتروكيماويــة  بالصناعــات  تســتخدم  حيــث 
االطــارات  صناعــة  خصوصــا  التكميليــة 
عــن  ايــران  ســتغني  أنهــا  كمــا  والمطــاط، 
الخــارج. مــن  الخاصــة  البوليمــرات  اســتيراد 

طهران-ارنــا:- افتتــح فــي طهــران امــس الثاثاء 
معــرض فــن العمــارة والديكــورات الداخليــة الدولــي 

بدء اعمال المعرض الدولي لفن العمارة 
والديكورات الداخلية بطهران

)midex( بدورتــه العاشــرة بمشــاركة 220 شــركة 
محليــة واجنبيــة .

لاعمــار  العاشــر  الدولــي  والمعــرض 
ــاء  والديكــورات الداخليــة الــذي افتتــح امــس الثاث
يســتمر لغايــة 17 كانــون الثانــي/ ينايــر الحالــي 
شــركات  وثمانيــة  محليــة  شــركة   212 بمشــاركة 
وايطاليــا  الجنوبيــة  المانيــا وكوريــا  مــن  اجنبيــة 

. والصيــن  وفرنســا  وبلجيــكا 
احــدث  المشــاركة  الشــركات  وتعــرض 
منتجاتهــا فــي مجــال الديكــورات الداخليــة واالنــارة 
و المعــدات الخاصــة بالباحــات واالماكــن الترفيهيــة .

كيــف ســقطت الطائــرة.
الرئيــس  وتابــع 
جــرى  لقــد  روحانــي، 
تعــاون جيــد مــن جانــب 
التــي  المســحلة  القــوات 
الوحيــد  ســبيلنا  كانــت 
الحقيقــة  الــى  للوصــول 
علــى  اطاعــي  وفــور 
جــدا  مؤلــم  خطــا  وقــوع 
الــى  اوعــزت  يغتفــر  وال 
بــان يعلنــوا  المســؤولين 

الفــور. علــى  للشــعب  ذلــك 
وقــال ان حادثــة ســقوط الطائــرة كانــت مــرة 
جــدا واليمــة للغايــة، وحتــى لــو كانــت الحادثــة 
بســبب عطــل فنــي فانهــا كانــت وســتكون مؤلمــة 
ولكــن حينمــا يتضــح بــان الخطــأ البشــري كان 
الســبب فــان حــزن الشــعب ســيكون مضاعفــا.

الرئيــس روحانــي عائــات الضحايــا  وعــزى 
ــان  ــم ب ــاف اعدك ــرى واض ــدول االخ ــران وال ــن اي م
الحكومــة ســتتابع القضيــة بــكل قواهــا وامكانياتهــا 
ــى الســلطة  ــة مهمــة جــدا ويتوجــب عل ــا قضي النه
القضائيــة تشــكيل محكمــة خاصــة برئاســة قــاض 
رفيــع المســتوى وتضــم العشــرات مــن الخبــراء، 

ــذه. ــا ه ــى محكمتن ــه ســينظر ال ــم كل فالعال
واوصــى الرئيــس روحانــي اعضــاء الحكومــة 
ــا:  ــا قائ ــل الضحاي ــاكل عوائ ــا ومش ــة قضاي بمتابع
االســر  هــذه  مواســاة  الشــعب  مــن  اطلــب  كمــا 

العــزاء. ومشــاطرتها 
وقــال، ان اعــان القــوات المســلحة بصراحــة 

ــعب ــذار للش ــه واالعت ــذي ارتكبت ــأ ال ــن الخط ع

قريباً.. »مجتهد« يكشف أسرار هامة عن ابن سلمان
عــاد المغــرد الشــهير »مجتهــد« إلــى الواجهــة مــن جديــد، بحديثــه عــن قــرب كشــفه 

معلومــات وأســرار هامــة عــن ولــي العهــد الســعودي، األميــر محمــد بــن ســلمان.
ــن  ــري ع ــر حص ــإذن اهلل تقري ــا ب ــال: »قريب ــر«، ق ــر »تويت ــدة عب ــي تغري ــد« وف »مجته
نظــرة ابــن ســلمان للديــن، واألخــاق، والســلطة، والمــال، والعاقــة مــع الشــعب والعاقــات 

ــة«. الخارجي
ــرها، وآن األوان  ــي نش ــابقا ف ــا س ــرار ترددن ــن األس ــر م ــه كثي ــر في ــأن »التقري ــع ب وتاب

لنشــرها«.
وكان »مجتهــد« تحــدث ســابقا عــن تفاصيــل حــول آليــة ســعي ابــن ســلمان للســيطرة 

علــى مفاصــل الحكــم فــي البــاد، وتنحيــة والــده الملــك ســلمان.

يــوم  الفلســطينية،  اإلعــام  وزارة  أصــدرت 
االثنيــن، تقريرهــا الســنوي الــذي يرصــد االنتهاكات 

463 انتهاكا صهيونيا بحق الصحفيين خالل 2019
الصهيونيــة بحــق الصحفييــن، مؤكــدة رصدهــا 463 

انتهــاكا خــال 2019.
وجــاء فــي التقريــر أن »إســرائيل واصلــت خــال 
ومؤسســاتهم  الصحفييــن  ماحقــة   ،2019 ســنة 
اإلعاميــة، إذ اســتهدفت 237 صحفيــا و41 صحفيــة، 
وحســابا  صفحــة   160 مــن  أكثــر  حجــب  وتــم 
لإلعامييــن علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي«.
وبحســب الــوزارة، فقــد »توزعــت االنتهــاكات 
التواصــل  مواقــع  علــى  صفحــات  حجــب  بيــن 
حكــم  اعتقــال،  وتمديــد  واعتقــال،  االجتماعــي، 
بالســجن، واحتجــاز، وتحقيــق، وإصابــة بقنابــل غــاز 
بالرصــاص  واختنــاق، واعتــداء بالضــرب، وإصابــة 
المطاطــي، وفــرض غرامــات، وعقوبــات تعســفية، 
وإصابــة بالرصــاص الحــي، ومنــع التغطيــة، والمنــع 
ومكتــب  منــازل  واقتحــام  واألبعــاد،  الســفر،  مــن 
ــراق،  ــر، واخت ــدات، وتدمي ــادرة مع ــن، ومص لصحفيي

واقتحــام«.

ايران الثانية عالميا في انتاج دواء مشع لتشخيص السرطان
علــي  باحثونــا  حصــل  طهران-ايســنا:- 
تقنيــة انتــاج دواء مشــع لتشــخيص ســرطان 

ــة. ــة عالي ــز بفاعلي ــا، تتمي لنفوم
ــز  ــي مرك ــذه ف ــم تنفي ــذا المشــروع ت وه
أبحــاث العلــوم والتقنيــات النووية والدراســات 
تمخــض عنهــا انتــاج األدويــة المشــعة تطلــق 
عليهــا  Tc-Rituximab والتــي تســتخدم 

فــي تشــخيص أنــواع ســرطانات لنفومــا.
األدويــة  صاحيــة  مــدة  قلــة  وبســبب 
والقيــود فــي الوصــول إليهــا عالميــا  وكلفــة 

انتاجهــا الغاليــة جعلــت اســتيراد هــذه األدويــة للبــاد مســتحيًا فيحظــى انتاجهــا محليــا 
باهميــة بالغــة.

البقية على الصفحة7

ال مناص من خروج 
القوات االميركية 

مهدي منصوري
عندمــا اتخــذ مجلــس النــواب قــراره 
التأريخــي بخــروج القــوات االميركيــة 
مــن العــراق اخــذت الدوائــر السياســية 
والعســكرية االميركيــة تضــع التبريــرات 
موضــع  القــرار  هــذا  اليوضــع  لكــي 
التنفيــذ،  وكان مــن اهمهــا مــا صــرح بــه 
احــد قــادة اركان الجيــش االميركــي من 
ــا  ــب من ــم تطل ــة ل ــة العراقي ان الحكوم
الخــروج مــن اراضيهــا، وشــدد اذا طلبــت 
منــا ذلــك فاننــا مســتعدون للخــروج، 
ولمــا اتصــل وزيــر الخارجيــة االميركــي 
بومبيــو برئيــس الــوزراء والقائــد العــام 
ــدي  ــادل عبدالمه ــلحة ع ــوات المس للق
باعــداد  بومبيــو  بهــا  طالــب  والتــي 
ــوات  ــدة ووضــع  الخطــة الخــراج الق الع
العراقيــة  االراضــي  مــن  االميركيــة 
ــر  ــد قطــع داب ــن، ق ــت ممك وباســرع وق
ــى  ــة بالدرجــة االول ــرات االميركي التبري
فــي  يســيرون  الذيــن  العمــاء  وكل 
العــراق اال ان  الركــب االميركــي فــي 
اميــركا لــم تســتجب حتــى الســاعة 

ــرار. ــذ الق لتنفي
خــروج  ان  القــول  نافلــة  ومــن   
القــوات االميركيــة مــن العــراق تشــكل 
نكســة وصاعقــة كبــرى ليــس فقــط 
للذيــن  بــل  فحســب  لاميركييــن 
االميركيــة  بــاالدارة  اليــوم  يحتمــون 
هــذه  وجــود  يســتخدمون  والذيــن 
القــوات فــي تحقيــق مآربهــم الجهنميــة 
مــن المكونــات واالحــزاب العميلــة، ولــذا 
تتعالــى   اخــذت  اصواتهــم  ان  نجــد 
ويمارســون الضغــوط علــى الحكومــة 
العراقيــة وتهديدهــا بمشــاريع كاالقليــم 
عرقلــة  اجــل  مــن  وغيرهــا  الســني 
الحكومــة  ان  االميــركان.اال  خــروج 
ــا  ــن انه ــا م ــى موقفه ــة عل ــت ثابت الزال

النــواب. مجلــس  قــرار  ســتدعم 
المقابــل   الطــرف  وفــي  ولكــن 
للتواجــد  الرافضيــن  اصــوات  فــان 
رئيــس  بمطالبــة  تعالــت  االميركــي 
قــرار  تنفيــذ  فــي  باالســراع  الــوزراء  
مجلــس النــواب وان اليعطــي الفرصــة 
الوقــت  اســتغال  مــن  لاميــركان 
والتاعــب واللــف والــدوران باســتخدام 
ــي كان  ــل والت ــب  والحي بعــض االالعي
آخرهــا مــا صــرح بــه بومبيــو وكطــرح  
بديــل لتواجــد قواتــه بايــكال االمــر الــى 
حلــف الناتــو الــذي ســيعزز وجــوده فــي 
العــراق ومــن الماحــظ ان هــذا الحلــف 
يتلقــى  النــه  بامتيــاز  اميركــي  هــو 
اوامــره مباشــرة مــن القيــادة العســكرية 
يعكــس  ممــا  االميركيــة  المركزيــة 
البشــع  قــد نزعــت ثوبهــا  اميــركا  ان 

بثيــاب جديــدة. لتدخــل  والوســخ 
ــة  ــة الرافض ــاء المقاوم ــان ابن ــذا ف ول
لاحتــال  اكــدوا ان مثــل هــذه الخــدع 
ــى  ــي عل ــن ان تنطل ــاليب اليمك واالس
الشــعب العراقــي وان علــى الحكومــة 
وبالطــرق  بحذافيــره  القــرار  تنفيــذ 
ــا اذا اصــرت  ــودة وفيم السياســية المعه
اميــركا علــى البقــاء فانهــم ســيضطرون 
الختيــار االســلوب االمثــل الخــراج هــذه 
القــوات حتــى ولــو وصــل فيــه االمــر 
الــى المواجهــة المســلحة واخراجهــم 

ــوة. بالق
فــي  الكــرة  رمــت  فانهــا  وبذلــك  
ملعــب االميــركان ممــا يفــرض عليهــم 
ــى  ــل عل ــدا والعم ــة جي ــوا اللعب ان يلعب
لرغبــة  اســتجابة  قواتهــم  اخــراج 
فــي  بــرز  الــذي  العراقــي  الشــعب 
االنتصــار  قائــدي  تشــييع  تظاهــرات 
علــى االرهــاب، ويمكــن االشــارة انــه 
اصبــح  النــواب  مجلــس  قــرار  وبعــد 
ــرعي  ــر ش ــة  غي ــوات االميركي وجودالق
علــى االراضــي العراقيــة وبذلــك تدخــل 
احتال،ممــا  قــوات  عنــوان  تحــت 
لهــا  التصــدي  للعراقييــن  يســمح 
ومطاردتهــا حتــى تخــرج مــن اراضيهــم  
مســتندين علــى مفــاد بنــود المواثيــق 
والمعاهــدات الدوليــة فــي هــذا المجــال.


