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بعد تساقط كثيف للثلوج في محافظة كيالن..

رئيس الجمهورية يوعز باالسراع في تقديم الخدمات 
الى متضرري موجة الثلوج

وزير االتصاالت: ال مؤشر على ضلوع أجهزة تجسس أجنبية في عدم نجاح وضع القمر اإلصطناعي "ظفر" في المدار

بعد تضاعف حجم صادرات 4 مرات عن الواردات..

دجبسند: الخطط االميركية ضد اقتصاد 
البالد باءت بالفشل

دبلوماسي: شعبنا استعرض صموده في مواجهة 
االرهاب االقتصادي االميركي

وثائقي لقناة فرنسية يفضح 
سلوكيات بن سلمان

ــي  ــية، وثائق ــس 5” الفرنس ــاة “فران ــرت قن نش
بــن  الســعودي، محمــد  العهــد  ولــي  عــن  مثيــر 
األميــر  شــخصية  عــن  فيــه  تحدثــت  ســلمان، 
الصغيــر الــذي تــورط فــي قتــل صحفــي شــهير 

معارضيــه. وقمــع  اليمــن  علــى  العــدوان  وقيــادة 
واليــة  وأتولــى  عامــًا   34 العمــر  مــن  “أبلــغ 
العهــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية، أنــا متهــم 
باغتيــال صحافــي وخطــف قائــد أجنبــي. أشــن 
حربــا دمويــة فــي اليمــن وأقمــع كل المعارضــة. أنــا 
أعتبــر متهــورا، ال يمكــن التنبــؤ بخطواتــي. ومــع 
ــدأ  ــرة “. هكــذا ب ــاوة كبي ــك يتــم اســتقبالي بحف ذل

الوثائقــي فــي التعريــف علــى ابــن ســلمان.
وأضــاف “تمتلــك بــادي احتياطيــات نفطيــة 
ــل كاهــل االقتصــاد العالمــي. ويوجــد  ــة وتثق ضخم
بهــا جميــع األماكــن المقدســة لإلســام. أنــا الزبــون 

ــة”. الرئيســي لصناعــات األســلحة الغربي
قنــاة  بثتــه  الــذي  الوثائقــي  عــرف  هكــذا 
الفرنســية مســاء الثاثــاء ولــي العهــد الســعودي 
المثيــر للجــدل محمــد بــن ســلمان، واصفــًا إيــاه 
بـ“المخــادع، المتهــور، والشــريك فــي القتــل”. كمــا 

األوســط”. الشــرق  ”يانــوس  بأنــه  وصفــه 

أداء قياسي لبورصة طهران

طهران ونواكشوط تبحثان مجاالت 
التعاون الثنائي

فــي  الجديــد  ســفيرنا  التقــى  طهران-فــارس: 
نواكشــوط اميــر علــي امــام جمعــة شــهيدي وزيــر 
الخارجيــة الموريتانــي اســماعيل ولــد الشــيخ احمــد.

اوراق  مــن  نســخة  الجديــد  الســفير  وقــدم 
اعتمــاده لوزيــر الخارجيــة الموريتانــي فــي هــذا 
التعــاون  بحــث مجــاالت  فيــه  تــم  الــذي  اللقــاء 

البلديــن. بيــن  الثنائــي 
واعلــن الســفير امــام جمعــة شــهيدي اســتعداد 
الجمهوريــة االســامية للتعــاون مــع موريتانيــا فــي 

مجــال الثــروة الســمكية.
مــن جانبــه رحــب وزيــر الخارجيــة الموريتانــي 
ــال،  ــي هــذا القطــاع وق ــاون ف ــران للتع باســتعداد اي
الثــروة  قطــاع  عــن  البلديــن فضــا  بامــكان  انــه 
الســمكية، التعــاون فــي مجــاالت اخــرى ايضــا مثــل 
اســتخراج الذهــب والنفــط والغــاز وتبــادل المدربيــن 

ــة. ــة والدفاعي ــة والمهني ــز التقني ــي المراك ف
ــق  ــن ان يتحق ــاون يمك ــذا التع ــان ه واوضــح ب

ــن. ــن البلدي ــة مشــتركة بي ــي اطــار لجن ــر ف اكث
يذكــر ان ســفيرنا الجديــد فــي نواكشــوط بــدأ 
ــام بــدال عــن الســفير الســابق  ــه قبــل اي مهــام عمل

محمــد عمرانــي الــذي انتهــت فتــرة مهامــه.
امــام جمعــة شــهيدي ســفيرا  الســفير  وكان 
الكونغــو  جمهوريــة  فــي  االســامية  للجمهوريــة 

الديمقراطيــة.

خالل المعرض الدولي لصناعاتها بطهران..

مصدر مسؤول: ايران ضمن افضل سبع دول عالميا 
في انتاج الذهب والمجوهرات

طهران-ارنــا: اعلــن المديــر التنفيــذي لمدينــة المعــارض الدوليــة بطهــران بهمــن حســين زادة ان ايــران 
تصنــف ضمــن افضــل ســبع 
دول عالميــا فــي انتــاج الذهــب 

والمجوهــرات .
واشــار حســين زادة امــس 
االربعــاء الــى افتتــاح المعــرض 
والفضــة  للذهــب  الدولــي 
والصناعــات  والمجوهــرات 
المرتبطــة بهــا بدورتــه الثانيــة 
عشــر بطهــران وقــال ان ايــران 
ــا  ــدة عالمي ــة جي ــاز بمكان تمت
المصوغــات  مجــال  فــي 

الذهبيــة والمجوهــرات وان اقامــة المعــرض ســيكون لــه اثــر كبيــر فــي نمــو الصــادرات بهــذا الشــأن .
مــن جانبــه اعلــن نائــب رئيــس اتحــاد منتجــي و مصــدري الذهــب والمجوهــرات  اســفنديار ســيفي عــن 
زيــادة فــي عــدد الشــركات المشــاركة فــي معــرض هــذا العــام بنســبة 50% مقارنــة بالعــام الماضــي وقــال: تشــارك 

125 شــركة ايرانيــة و 5 شــركات مــن تركيــا وايطاليــا والمانيــا وبريطانيــا واليابــان فــي معــرض هــذا العــام .
يذكــر ان المعــرض الدولــي للذهــب والفضــة والمجوهــرات والصناعــات المرتبطــة بدورتــه الثانيــة عشــر 

افتتــح امــس االربعــاء فــي طهــران ويســتمر الــى يــوم غــد الجمعــة.

أزمة عقارات دبي تكبد شركة عمالقة 
أول خسارة منذ 2010

تكبــدت شــركة »دامــاك« العقاريــة خســارة فــي نتائجهــا الماليــة خــال 2019، بقيمــة بلغــت 36.87 مليــون 
درهــم )10 ماييــن دوالر(، مســجلة أول خســارة لهــا منــذ 2010.

ــاء، إن خســائرها المســجلة جــاءت بعــد تســجيلها  وذكــرت الشــركة فــي إفصــاح لبورصــة دبــي الثاث
ــي 2018. ــون دوالر( ف ــار درهــم )313.3 ملي ــه 1.15 ملي ــح بلغــت قيمت ــي رب صاف

وتراجعــت إيــرادات الشــركة العماقــة فــي صناعــة العقــار باإلمــارات، إلــى 4.399 مليــارات درهــم )1.198 
مليــار دوالر( فــي 2019، نــزوال مــن 6.13 مليــارات درهــم )1.67 مليــار دوالر( فــي 2018.

وقــال »حســين ســجواني« رئيــس مجلــس إدارة إدارة دامــاك العقاريــة، فــي اإلفصــاح، إن الشــركة أطلقــت 
فــي 2019 مشــاريع عقاريــة أقــل، تماشــيا مــع حالــة الســوق التــي تشــهد ارتفاعــا فــي العــرض وتراجــع الطلــب.

رئيس الوزراء االذربيجاني يعلن ارتفاع حجم 
التبادل التجاري مع ايران

طاقة انتاج الكهرباء في البالد تصل 
83 الف ميغاواط

طهران-فارس:-أعلــن وزيــر الطاقــة رضــا اردكانيــان أن طاقــة انتــاج المحطــات الكهربائيــة تبلــغ 82 الفــا 
و908 ميغاواطــات، منهــا 1000 ميغــاواط تتولــد فــي محطــة بوشــهر النوويــة.

وأضاف الوزير اردكانيان" في مقابلة اذاعية امس االربعاء، أن بجانب ذلك يتم بناء محطتين كهروذريتين ايضا.
ــغ 58 الــف ميغــاواط والشــتاء  ولفــت الــى أن ذروة الحمــل الكهربائــي فــي موســم الصيــف بايــران يبل
38 الــف ميغــاواط، حيــث يــؤدي ذلــك لعــدم مواجهــة البــاد مشــاكل ســيما فــي الشــتاء مــن حيــث الطاقــة.

ارتفاع حجم التجارة بين ايران وروسيا
طهران-فارس:-شــهد حجــم التجــارة بيــن روســيا وايــران ارتفاعــا الــى مليــاري دوالر وفــق ماأفــاد مســاعد 

ــي  ــة الروس ــر الخارجي وزي
ايغــور مورغالــوف.

فــي  وقــال مورغالــوف، 
انــه   ، بــه  أدلــى  تصريــح 
رغــم التحديــات الخارجيــة 
القائمــة فــان الــدورة الماليــة 
للتجــارة بيــن روســيا وايــران 
ارتفعــت الــى مليــاري دوالر 
وفــق  الماضــي  العــام  فــي 

مــاورد عــن وكالــة تــاس.
أملــه  عــن  وأعــرب 
االتفــاق حــول  بــان يعــزز 

تأســيس منطقــة للتجــارة الحــرة بيــن ايــران واالتحــاد االوراســي االقتصــادي بواعــث تمتيــن االواصــر الثنائيــة.
ولفت الى ان هذا االتفاق قد وضع قيد التنفيذ في تشرين االول/ اكتوبر الماضي.

وفــي ذات الســياق قــال وزيــر الطاقــة والرئيــس الروســي للجنــة التعــاون االقتصــادي والتجاري المشــترك 
بيــن البلديــن قــال ان جهــودا طيبــة قــد بذلــت خــال االعــوام الســتة الماضيــة علــى صعيــد التعــاون الثنائــي 

واالقليمــي وشــهدت العاقــات بيــن البلديــن تناميــا علــى جميــع الصعــد.

طهران-فــارس: شــهد حجــم التبــادل التجــاري بيــن 
ايــران واذربيجــان ارتفاعــا بنســبة 11 بالمئــة وفــق مســاعد 

رئيــس الــوزراء االذربيجانــي شــاهين مصطفــى يــف.
ــه،  ــى ب ــح أدل ــي تصري ــف، ف ــى ي ــال مصطف وق
ان حجــم التبــادل التجــاري بيــن بــاده وايــران قــد 
شــهد ارتفاعــا فــي 2019 بنســبة 11 بالمئــة مقارنــة 
بمــا كان عليــه فــي العــام الــذي ســبقه والمــس 

نحــو 500 مليــون دوالر.
واضــاف: ان الشــركات االيرانيــة قــد اســتثمرت 
فــي االقتصــاد االذربيجانــي نحــو 3.5 مليــار دوالر 
مختلــف  فــي  نشــاطاتها  شــركة   1614 وتمــارس 
ــاء والزراعــة الــى جانــب  القطاعــات الصناعيــة والبن

المجــاالت االخــرى.
وتابــع: تــم نقــل ســلع تبلــغ 400 الــف طــن عبــر 
ــى  ممــر جنــوب - شــمال فــي عــام 2019 مايشــير ال

ــام 2018 . ــة بع ــة مقارن ــاع بنســبة 45 بالمئ ارتف
ولفــت الــى ان 3 رحــات جويــة بيــن اذربيجــان 

وايــران مســيرة حاليــا بيــن باكــو- طهــران ، باكــو - 
تبريــز ، باكــو - مشــهد.

ــة  ــا تكتســب االهمي ــران بأنه ــع اي ــات م ــدّ العاق وع
ــراف. ــدد االط ــي والمتع ــن الثنائ ــى الصعيدي ــة عل للغاي

طهــران  بورصــة  مؤشــر  »تدبيكــس«  طهران-فارس:-ســجل 
لاســهم واالوراق الماليــة، مســتوى قياســيا فــي ختــام جلســة تــداول 

ــة. ــتوى 459079 نقط ــى مس ــة ال ــاع 11972 نقط ــاء، بارتف ــس االربع ام
ــار ســهم  تداولــت الســوق اكثــر مــن 6.994 ملي

ــال . ــون ري ــة 37.839 تريلي بقيم

وقــادت صعــود تدبيكــس اســهم  »كل كهــر« و«جــادر 
ملــو« للصناعــة والتعديــن، وايــران لاتصــاالت و«بــارس« 

للبتروكيماويــات والوطنيــة للنحــاس ومصــرف »ملــت«.
كمــا صعــد مؤشــر الســوق المــوازي 155 نقطــة 

الــى 5815 نقطــة.

هولنــدا  فــي  ســفيرنا  طهران-فارس:-اشــار 
علــي رضــا كاظمــي ابــدي الــى المشــاركة المليونيــة 
ــامية ،  ــورة االس ــار الث ــرى انتص ــيرات ذك ــي مس ف
ــي اســتعرض صمــوده  ــان الشــعب االيران ــدا ب مؤك

ــي. ــادي االميرك ــاب االقتص ــة االره ــي مواجه ف
جــاء ذلــك فــي كلمــة للســفير كاظمــي ابــدي 
خــال مراســم اقيمــت فــي ســفارتنا فــي هولنــدا 
ــورة االســامية  ــرى الـــ 41 النتصــار الث لمناســبة الذك
ســليماني،  قاســم  الشــهيد  القائــد  واربعينيــة 
الســفراء  مــن  كبيــر  عــدد  بحضــور  جــرت  والتــي 
والدبلوماســيين االجانــب والمســؤولين السياســيين 

الهولندييــن. والثقافييــن  واالقتصادييــن 
ــي  ــة ف ــاركة المليوني ــى المش ــارة ال ــي االش وف
ــورة االســامية  مراســم الذكــرى الـــ 41 النتصــار الث
ــرة اخــرى  ــي اســتعرض م ــال، ان الشــعب االيران ق
عزمــه وارادتــه القويــة فــي مســار اهــداف الثــورة 
االقتصــادي  االرهــاب  امــام  والصمــود  االســامية 

والضغــوط القصــوى االميركيــة.
واعتبــر ، الشــهيد ســليماني بانــه بطــل قومــي 
مجــال  فــي  كبيــرا  ومقاتــا  االيرانــي  للشــعب 
مكافحــة االرهــاب لشــعوب المنطقــة واضــاف، ان 

ارتكبتــه  الــذي  واالخــرق  القانونــي  غيــر  العمــل 
اميــركا باغتيالهــا لهــذا الرجــل العظيــم ورفاقــه ، قــد 
دفــع المنطقــة الــى اعتــاب الحــرب، حــرب كان مــن 

الممكــن ان تمتــد الــى خــارج المنطقــة بكثيــر.
ــه  ــذي طرحت وحــول مشــروع هرمــز للســام ال
هرمــز  مبــادرة  ان  قــال،  االســامية  الجمهوريــة 
للســام جهــد لحــل وتســوية الخافــات بيــن دول 
ــادل  ــرام المتب ــر الحــوار واالحت ــة ســلميا عب المنطق
وحــدة  علــى  والحفــاظ  االعتــداء  بعــدم  وااللتــزام 
ــة  ــي الشــؤون الداخلي االراضــي ورفــض التدخــل ف

والخارجيــة للــدول.

طهران-فــارس: أوعــز الرئيــس حســن روحانــي 
الخدمــات  تقديــم  فــي  باالســراع  الــوزراء  الــى 
الــى المتضرريــن جــراء تســاقط الثلــوج الكثيــف 
مؤخــرا فــي بعــض محافظــات البــاد الســيما فــي 

محافظتــي مازنــدران وكيــان.
وأصــدر روحانــي ايعــازا امــس االربعــاء، الــى 
وزراء الطــرق وبنــاء المــدن والطاقــة واالتصــاالت 
وتقنيــة المعلومــات والداخليــة الــى توظيــف جميــع 
ــم  ــة تقدي ــي عملي ــم لاســراع ف ــات وزاراته امكاني
وخفــض  المتضرريــن  للمواطنيــن  الخدمــات 

عــن  الناجمــة  المشــاكل 
التســاقط الكثيــف للثلــوج.
الســياق  هــذا  وفــي 
رئيــس  ايفــاد  تقــرر 
التخطيــط  منظمــة 
باقــر  محمــد  والميزانيــة 
نوبخــت ممثــا للرئيــس 
ــة  ــى المنطق ــة ال والحكوم
واالطــاع علــى المشــاكل 
تســاقط  عــن  الناجمــة 

قــرب. عــن  الثلــوج 
ان  الــى  ويشــار 
اجتمــاع مجلــس الــوزراء تضمــن اســتعراض الوضــع 
الســيما  ايــران  فــي  الشــمالية  المحافظــة  فــي 
تســاقط  عقــب  ومازنــدران  كيــان  محافظتــي 

االخيريــن. اليوميــن  خــال  بغــزارة  الثلــوج 
فــي  للثلــوج  الكثيــف  التســاقط  وتســبب 
محافظــة كيــان بوفــاة 7 اشــخاص خــال اليوميــن 

االخيريــن.
البقية على الصفحة7

العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزيــر  اعتبــر 
المعلومــات المهنــدس محمــد جــواد 
االصطناعــي  القمــر  جهرمــي  آذري 
بنســبة  النجــاح  بانــه حقــق  »ظفــر« 
95%، معلنــا انــه ال وجــود لمؤشــر علــى 
ضلــوع اجهــزة تجســس اجنبيــة فــي 
عــدم النجــاح بوضــع القمــر فــي المــدار.
جهرمــي  آذري  المهنــدس  وقــال 
ــاء حــول عــدم  ــن أمــس االربع للصحفيي

وصــول الصــاروخ الحامــل للقمــر الصناعــي »ظفر« الى 
الســرعة الازمــة، انــه خــال الثوانــي الـــ 12 االخيــرة 
كان مــن المفتــرض ان تــزداد فيــه قــدرة الوقــود او 
ــتوى  ــى المس ــاروخ ال ــرعة الص ــال س ــرك اليص المح
ــدار اال ان  ــي الم ــر االصطناعــي ف ــازم لوضــع القم ال
هــذا االمــر لــم يتحقــق والســبب فــي ذلــك يعــود الــى 

ــدرة المحــرك. ــك ق ــود وكذل ــة الوق نوعي
واوضــح بــان االشــكالية الســابقة التــي حدثــت 
ــد عولجــت واضــاف،  ــام« ق ــي »بي ــر االصطناع للقم
ان القمــر الصناعــي »ظفــر« حقــق النجــاح بنســبة 
95 بالمائــة وســتتم فــي المرحلــة القادمــة ان شــاء 
اهلل تعالــى معالجــة االشــكالية الحاصلــة فــي عمليــة 

االطــاق االخيــرة.

وحــول تصريحــات مســؤول صهيونــي حــول القمــر 
االصطناعــي »ظفــر« قــال وزيــر االتصــاالت: لقــد اراد 
)المســؤول الصهيونــي( االدعــاء بشــيء مــا اال ان نــص 
البيــان الصــادر عنــه لــم يعلــن صراحــة بانهــم تدخلــوا 
فــي هــذا البرنامــج )العمــل علــى افشــاله(. كان تاعبــا 

بااللفــاظ واراد االيحــاء بمثــل هــذا االمــر )التدخــل(.
وحــول مــدى احتمــال حــدوث تخريــب لعرقلــة 

ارســال القمــر االصطناعــي »ظفــر«، قــال: مــن الواضــح 
مؤشــر  اي  هنالــك  وليــس  المشــكلة  كانــت  مــاذا 
لضلــوع اجهــزة تجســس اجنبيــة فــي هــذا الموضــوع.
وحــول صــورة المابــس الفضائيــة التــي نشــرها 
التواصــل  موقــع  علــى  الشــخصية  صفحتــه  فــي 
االجتماعــي »تويتــر«، قــال: يبــدو انــه مــن المفــروض 
ان نقــدم توضيحــا شــفافا للغايــة وهدفنــا كان هــو 
االعــان عــن برنامــج الرســال رائــد الــى الفضــاء 
وقمنــا بااليعــاز لصنــع 5 كبســوالت فضائيــة قــادرة 
ــث  ــد اقترحــوا ب ــاء ق ــاء، وكان اصدق ــى حمــل احي عل
خبــر تمهيــدي لهــذا االمــر اال ان فريقنــا ارتكــب خطــأ 
ال ينكــر حيــث اخطــا فــي اختيــار الصــورة المناســبة 

ــام. ــراي الع ــدى ال ــه ردود فعــل ل ممــا كانــت ل
وصــرح بــان هــذا الخطــأ الــذي رافقتــه ردود 
ــر االســاس  ــى الخب ــد غطــى عل ــات ق ــل وتعليق فع
ــى الفضــاء. ــد ال ــى ارســال رائ ــا عل ــق بعزمن المتعل

طهران-تســنيم: قــال وزيــر االقتصــاد فرهــاد 
دجبســند انــه بنــاًء علــى األرقــام الفعليــة والتــي 
تشــير الــى ارتفــاع نســبة االســتثمار الخارجــي 
الــى 50 بالمئــة وحركــة بورصــة طهــران، فــان 
اإليرانــي  االقتصــاد  ضــد  االمريكيــة  الخطــط 

ــل. ــاءت بالفش ب
وقــال دجبســند فــي تصريــح: لــم يكتــف العــدو 
بحظــر تصديــر النفــط اإليرانــي الــى الخــارج، انمــا 
فــرض عقوبــات مــن شــأنها الحــد مــن تصديــر أي 
مــن المشــتقات النفطيــة والمــواد الثقيلــة كالصلــب 
والمــواد البتروكيمائيــة، ســعيًا منــه لتقويــض شــتى 
فعاليــات التجــارة الخارجيــة ضمــن سياســة الضغــط 

األقصــى.
وأضــاف: لكــن نظــرًا الــى اإلحصــاءات واألرقــام 
االســتثمار  نســبة  ارتفــاع  الــى  تشــير  التــي 
الخارجــي فــي ايــران الــى 50 بالمئــة باإلضافــة 
الــى الحركــة النشــطة التــي تشــهدها بورصــة 

االمريكيــة ضــد  الخطــط  فــان جميــع  طهــران، 
اقتصــاد الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة بــاءت 

بالفشــل الذريــع.
مــن جهتــه أعلــن رئيــس مصلحــة الجمــارك 
ــف  ــدي ميراشــرفي أن حجــم الصــادرات تضاع مه
4 مــرات عــن الــواردات فــي غضــون 21 مــارس /آذار 

2019 حتــى 12 فبراير/شــباط 2020.
بمدينــة  تصريــح  فــي  ميراشــرفي  وأوضــح 
»كلســتان« شــمالي البــاد امــس االربعــاء، بــأن 
ورغــم الحظــر وصعوبــة االوضــاع فانــه لــم يســجل 
خلــل فــي انشــطة البنــى التحتيــة للجمــارك، حيــث 
إن وبالفتــرة المذكــورة تــم تصديــر 115 مليــون طــن 
ــل 28  ــي مقاب ــة ف ــواق التصديري ــلع لاس ــن الس م
مليــون طــن واردات منهــا 19 مليــون طــن ســلع 

اساســية وادويــة واعــاف.
مــن جهــة ثانيــة أكــد ميــر اشــرفي أن اتفاقيــة 
االوراســي  لاتحــاد  المؤقــت  ايــران  انضمــام 
 – قرغيزيــا   – بياروســيا   – روســيا  االقتصــادي) 
التنفيــذ  حيــز  دخلــت  أرمينيــا(   – كازاخســتان 
ديســمبر/كانون االول 2019، ومــن المقــرر  بعــد مــرور 
عــام مــن ســريانها، تهيئــة االرضيــة الازمــة لتفعيــل 

التجــارة الحــرة بيــن الجانبيــن.

الحشد الشعبي صمام 
امان للعراق 

مهدي منصوري
الصهيونيــة  االميركيــة  المحــاوالت 
والســعودية المحمومــة ضــد قــوات الحشــد 
ــن تتوقــف الن هــذه القــوات  ــم ول الشــعبي ل
التــي خرجــت مــن رحــم الشــعب العراقــي 
ملبيــة لفتــوى المرجعيــة العليــا اســتطاعت 
ان تقــف وقفــة بطوليــة رائعــة يحدوهــا حــب 
المحــدودة  وامكانياتهــا  وبقدراتهــا  الوطــن 
الصهيونــي  االميركــي  المشــروع  وافشــلت 
وذلــك  للمنطقــة  بــل  فقــط  للعــراق  ليــس 
وقــوة ظاميــة حاقــدة  قــدرة  اكبــر  بدحرهــا 
ــرا مــن اجــل ان تكــون  قــد اعــدت اعــدادًا كبي
وحــكام  شــعوب  قهــر  فــي  القــوي  الــذراع 
المنطقــة واخضاعهــم الرادة الشــر والعــدوان 
عليهــا  صــرف  مــا  رغــم  ولكــن  االميركــي، 
مــن امــوال ومــا قــدم لهــا مــن دعــم اعامــي 
وسياســي ولوجســتي قــد يضيــق المجــال 
ــه، اال ان قــوات الحشــد الشــعبي  عــن تفصيل
اســتطاعت ان تســقط هــذه الهالــة الكبيــرة 
مخزيــة  وبصــورة  بداعــش  احاطــت  التــي 
وغيــر متوقعــة  بحيــث ان كل المخططــات 
والمشــاريع واالمــال التــي بنيــت عليهــا ذهبــت 
قويــة  صفعــة  شــكل  وبذلــك  الريــاح،  ادراج 
الميــركا بالدرجــة االولــى ولذيولهــا وعمائهــا 

فــي المنطقــة والداخــل العراقــي.
ولذلــك فــان المطالبــات التــي تنطلــق مــن 
هنــا وهنــاك مــن اجــل ازالــة هــذه العقبــة لكــي 
يفتــح  الطريــق مــن جديــد امــام اعــداء العــراق 
ــرة  ــرة م ــدوا الك ــي يعي ــة لك ــة ثاني اوال والمنطق
اخــرى بتنفيــذ مشــاريعهم االجراميــة، اال ان هذا 
ــه  ــد طريق ــن يج ــق ول ــن ان يتحق ــر اليمك االم
الصهيونيــة  االميركيــة  االوهــام  وان  للتطبيــق 
الســعودية اليمكــن ان تصبــح حقائــق خاصــة 
قــادة  باســتهداف  النكــراء  الجريمــة  بعــد 
االنتصــار علــى االرهــاب الشــهيدين الســعيدين 
والتــي  وســليماني  المهنــدس  مهــدي  ابــو 
جــاءت نتائجهــا عكســية تمامــا عمــا كان يعتقــد 
مــن عمــل علــى تنفيذهــا، خاصــة وان الشــواهد 
وبعــد  الشــعبي  الحشــد  ان  تؤكــد  والدالئــل 
هــذه الجريمــة االميركيــة النكــراء قــد احتــل 
موقعــا كبيــرا فــي نفــوس العراقييــن فضــا عــن 

ــم.  ــي العال ــرار ف كل االح
ولــذا فقــد وصلــت هــذه القناعــات لــدى كل 
الحريصيــن علــى عــراق واحــد موحــد شــعبا 
وارضــا مــن ان بقــاء الحشــد الشــعبي قــد اصبــح 
والقــدرة  القــوة  وانــه  منهــا  المنــاص  ضــرورة 
الوحيــدة التــي تســتطيع ان تقــف وبصابــة 
وشــجاعة ضــد المخططــات التــي تســتهدف 
تقســيم العــراق الــى كانتونــات، وان الحشــد 
االمــن  توفيــر  علــى  القــادر  هــو   الشــعبي 
مختلــف  علــى  العراقييــن  لــكل  واالســتقرار 
توجهاتهــم، وهــا هــي المناطــق التــي تواجــد 
فيهــا خاصــة الغربيــة منهــا فــي العــراق تعيــش 
حالــة االســتقرار الــذي لــم تكــن تحلــم بــه مــن 
قبــل ولذلــك فانهــا تقــف حجــر عثــرة وبصابــة 
ــن  ــد م ــوات الحش ــراج ق ــروع الخ ــام اي مش ام
مناطقهــم النهــم يدركــون بخــروج هــذه القــوات 
للدواعــش  ســائغة  لقمــة  ســيكونون  فانهــم 
المجرميــن الذيــن عانــوا منهــم الويــل للجرائــم 
التــي ارتكبوهــا بحقهــم بحيــث شــردوهم فــي 
ــاق وهدمــوا عليهــم دورهــم وســلبوا منهــم  االف

ــة. ــاة الحــرة الكريم حــق الحي
ونخلــص الــى القــول ان قــوات الحشــد 
ــي  الشــعبي والجيــش والشــرطة وغيرهــا الت
ــي  ــام ف ــذه االي ــة ه تســطر الماحــم البطولي
مــن  عليهــم  والقضــاء  الدواعــش  مطــاردة 
اجــل تحريــر العــراق مــن دنســهم يشــكل 
كل  ويســقط  لاميــركان  قاصمــة  ضربــة 
االدعــاءات الباطلــة والكاذبــة التــي تصدرهــا 
االدارة االميركيــة لبقــاء قواتهــا فــي يالعــراق 
لمحاربــة االرهــاب، والعراقيــون قــد ادركــوا هذه 
االكاذيــب وعلــى الواقــع النهــم لــم يســمعوا او 
يشــاهدوا ان القــوات االميركيــة وحلفائهــا قاموا 
بــأي عمليــة تذكــر ضــد الدواعــش بــل العكس 
هــو الصحيــح وذلــك بتقديــم الدعــم البشــري 
بنقــل المجرميــن الدواعــش مــن ســوريا الــى 
العــراق والــذي قدرتــه االمــم المتحــدة 27 الــف 
القصــوى  الضــرورة  تقتضــي  داعشــي.ومن 
الحشــد  قــوات  ابقــاء  فقــط  ليــس  علــى 
الشــعبي بــل علــى الحكومــة العراقيــة تقديــم 
فــي  بدورهــا  بتقــوم  لهــا  المطلــوب  العــون 

ــراق. ــتقرار الع ــن واس ــة ام حماي


