
أكــد  طهرن-فــارس:- 
والنقــل  الطــرق  وزيــر 
أن  اســامي  محمــد 
آدريــان   " النفــط  ناقلــة 
ســابقا(  دريا")غريــس 
ســلطات  رفعــت  والتــي 
جبــل طــارق الحجــز عنهــا، 

لابحــار. تتهيــأ 
صــرح  جهتــه  مــن 
لنــدن حميــد  فــي  ســفيرنا 
تاريــخ  ان  نجــاد  بعيــدي 

باالســم   "1 "غريــس  االيرانــي  النفــط  ناقلــة  تســجيل 
الجديــد "آدريــان دريــا" كان فــي 15 تمــوز/ يوليــو الماضــي.

الناقلــة  اســم  تغييــر  الــى  اشــارته  وضمــن 
ــى  ــدة عل ــي تغري ــدي نجــاد ف ــال بعي ــس 1"، ق "غري
وفقــا  تويتــر:  موقــع  علــى  الشــخصي  حســابه 

ــة النفــط االيرانــي الجديــدة  لشــهادة تســجيل ناقل
المتاحــة لنــا ، فــإن تاريــخ تســجيل هــذه الناقلــة 
تحــت اســمها الجديــد "آدريــان دريــا"، هــو 15 تمــوز/ 
يوليــو 2019 وقــد مــر أكثــر مــن شــهر علــى ذلــك.

تحمــل  التــي   "1 "غريــس  الناقلــة  ان  يذكــر 
ــق  ــي مضي ــزت ف ــد احتج ــت ق ــي كان ــط االيران النف
ــوم 4  ــة ي ــة البريطاني ــل البحري ــن قب ــارق م ــل ط جب
تمــوز / يوليــو الماضــي، حيــث اعتبــرت الجمهوريــة 
بحريــة  قرصنــة  بانهــا  العمليــة  هــذه  االســامية 
، وطالبــت باالفــراج الفــوري عنهــا، وبعــد قرابــة 6 
اســابيع قــررت المحكمــة العليــا فــي جبــل طــارق يــوم 
الخميــس الماضــي االفــراج عــن الناقلــة "غريــس 1" 

متجاهلــة طلــب واشــنطن باحتجــاز الناقلــة.

رغم حظره أميركيا ..

السجاد االيراني يتدفق بسالسة على االسواق التصديرية
طهران-فــارس:- أعلــن رئيــس المركــز الوطنــي للســجاد فرشــتة دســتباك ، عــن تواصــل تدفــق صــادرات 
علــى  اليــدوي  الســجاد 
حظــره  رغــم  االســواق 
ســلعة  كثانــي  اميركيــا 

النفــط. بعــد  ايرانيــة 
دســتباك  وأوضحــت 
فــي مقابلــة متلفــزة امــس 
لــم  الحظــر  أن  االحــد، 
الســجاد  صــادرات  يقيــد 
االيرانــي، وأنــه ولتعويــض 
التــي  االميركيــة  الســوق 
كانــت تســتورد 30 بالمئــة 
ــا، تــم تكثيــف التوريــدات للصيــن وروســيا والــدول العربيــة ولــدول اتحــاد دول جنــوب شــرق  مــن صادراتن

آســيا "آســيان"، فضــا عــن باكســتان التــي تعــد مــن منتجــي الســجاد اليــدوي.
ــة  ــة جاري ــة التصديري ــا وأن العملي ــدا يســتورد الســجاد االيرانــي حالي ــى أن ثمــة نحــو 70 بل ولفتــت ال

علــى قــدم وســاق.

اضاءات
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طهــران- ارنــا:- وصف الرئيس حســن روحاني، 
العاقــات اإليرانيــة اإليطاليــة بأنهــا تاريخيــة ووديــة، 
وقــال: إن إرادة الجمهوريــة اإلســامية كانــت دائمــا 
مبنيــة علــى ايجــاد عاقــات وثيقــة ووديــة جــدا مــع 
إيطاليــا، ونحــن نعتبــر الجهــود المبذولــة لتعزيــز 

العاقــات االقتصاديــة لصالــح البلديــن.

خالل استالم أوراق اعتماد سفراء ايطاليا وافغانستان وبوليفيا وبنغالدش الجدد..

رئيس الجمهورية: الحظر األميركي األحادي الجانب لن يكون له أي تأثير على عالقاتنا الدولية

الســفير  اعتمــاد  أوراق  تســلمه  وخــال 
اإليطالــي الجديــد فــي طهــران "جوزبــه برونــه"، 
الــى  روحانــي  الرئيــس  اشــار  األحــد  امــس 
ــن  ــة بي ــة والعريق ــة والتاريخي ــات التجاري العاق
الشــريك  كانــت  إيطاليــا  إن  وقــال  البلديــن، 
التجــاري األول اليــران فــي أوروبــا منــذ ســنوات 

الحفــاظ  علــى  مصممــون  ونحــن  عديــدة، 
الوديــة  اإليطاليــة  اإليرانيــة  العاقــات  علــى 
األحــادي  األمريكــي  الحظــر  وان  والمتطــورة، 
الجانــب وغيــر القانونــي لــن يكــن لــه أي تأثيــر 

علــى هــذه العاقــات.

االسم الجديد لغريس 1سجل قبل اكثر من شهر..

وزيرالطرق: ناقلة النفط  آدريان دريا تتهيأ لالبحار من جبل طارق
قادرون على ارساء االمن في الخليج الفارسي..

حرس الثورة: االفراج عن ناقلة النفط البريطانية 
رهن بقرار قضائي

حــرس  بحريــة  قائــد  طهران-فارس:-قــال 
الثــورة االســامية االدميــرال علــي رضــا تنكســيري 
أن االفــراج عــن ناقلــة النفــط البريطانيــة المحتجــزة 
الجهــاز  بقــرار  رهــن  االيرانيــة  الســواحل  فــي 
القضائــي ومنظمــة الموانــئ والماحــة فــي البــاد.

بــه  ادلــى  فــي تصريــح  تنكســيري،  واضــاف 
للصحفييــن علــى هامــش مراســم اليــوم العالمــي 
ــى ســؤال لصحفــي  للماحــة امــس االحــد، ردًا عل
حــول االفــراج عــن ناقلــة النفــط البريطانيــة بعــد 
ــا )غريــس  ــة االيرانيــة آدريــان دري االفــراج عــن ناقل

1( فــي مضيــق جبــل طــارق، إن ايقــاف واالفــراج عــن 
ــا باآلخــر. ــط أحدهم ــط اليرتب ــي النف ناقلت

كمــا اكــد االدميــرال تنكســيري، بــان الجمهورية 
ــى ارســاء االمــن فــي منطقــة  ــادرة عل االســامية ق
الخليــج الفارســي، معتبــرا وجــود القــوات االجنبيــة 

بانــه يزعــزع االمــن بالمنطقــة.
وقــال ، لقــد اوصلنــا رســالة الســام والصداقــة 
مــن  الفارســي  الخليــج  فــي  واالســتقرار  واالمــن 
ــع خــال  ــى اســماع الجمي ــي ال ــل الشــعب االيران قب
ملتقيــات عقــدت فــي قطــر واالمــارات وعمــان وغيرهــا.

واضــاف، اننــا نعتقــد بــان دول »7+1«؛ الــدول 
وايــران  الفارســي  للخليــج  الجنوبيــة  الســبع 
ــج  ــى الخلي ــة عل ــك اطــول حــدود بحري ــي تمتل الت
ــدول االخــرى المتشــاطئة  الفارســي يمكنهــا مــع ال

بالمنطقــة. المســتديم  االمــن  توفيــر 
فــي  االجنبيــة  القــوات  تواجــد  بــان  واكــد 
و  فيهــا  واالســتقرار  االمــن  يزعــزع  المنطقــة 
ــة  ــي الحقيق ــدون ف ــن يري ــن والبريطانيي االميركيي
فــي  واالســتقرار  االمــن  وجــود  بعــدم  االيحــاء 
المنطقــة لكننــا بصفتنــا الدولــة التــي تمتلــك اطــول 
الســواحل المطلــة علــى الخليــج الفارســي ومضيــق 
هرمــز وبحــر مكــران نعمــل علــى توفيــر االمــن 

للجيــران. واالســتقرار 

20 الف هكتار مساحة البيوت الزجاجية 
الزراعية في ايران

طهران-فــارس:- أكــد وزيــر الزراعــة محمــود حجتــي أن مســاحة البيــوت الزجاجيــة ســتبلغ نحــو 20 الفــا 
و500 هكتــار فــي ايــران حتــى 20 مــارس/آذار 2020.

ــا تتخطــى 15  وأوضــح "حجتــي" فــي تصريــح متلفــز امــس االحــد، أن مســاحة البيــوت الزجاجيــة حالي
الــف هكتــار، مؤكــدا انهــا أدت لخلــق فــرص عمــل وترشــيد فــي اســتهاك الميــاه.

واضاف أنه يتطلب امتاك 50 الى 60 الف هكتار من هذه البيوت للحاق بالركب العالمي.
مــن جهــة ثانيــة أكــد تحقيــق فائــض فــي انتــاج القمــح بـــ 1.5 مليــون طــن فــي الســنة الزراعيــة الجاريــة، 

وأن ايــران بلغــت االكتفــاء الذاتــي فــي هــذا المجــال.
يذكر أن ايران تتوقع بلوغ محصول القمح 14 مليون طن في الموسم الحالي.

تحقيق تقدم كبير في إنتاج األدوية الحيوية المتطورة في البالد
طهران-فــارس:- حققــت الشــركات اإليرانيــة 
ــرا فــي  ــة تقدمــا كبي ــاج األدوي الناشــطة بمجــال إنت
انتــاج االدويــة الحيويــة المتطــورة وتمكنــت مــن 
االســتحواذ علــى 70 بالمائــة مــن األســواق الداخليــة 
أحــدث  وفــق  ســنويًا  دوالر  مليــارات   4.5 البالغــة 

تقاريــر المؤشــر العالمــي لإلبداعــات عــام 2019.
ــران نجحــت  ــإن إي ــورة ف ــر المذك ــًا للتقاري ووفق
لألدويــة  حاجاتهــا  مــن  كبيــر  جــزء  ســد  فــي 
ــام  ــي الع ــة ف ــي بنســبة 97 بالمئ ــع المحل بالتصني

آذار(. 21 مــارس/  فــي  يبــدأ  )اإليرانــي  الماضــي 
ــاج  ــواد األساســية إلنت ــاج الم ــن إنت ــت م ــا تمكن كم
األدويــة بنســبة 67 بالمئــة مشــيرة إلــى نجــاح الشــركات 
اإليرانيــة فــي إنتــاج المعــدات الطبيــة بنســبة 30 بالمئــة 

مــن حجــم الســوق البالــغ 2.5 مليــار دوالر.
ــة  ــذ »مشــروع التنمي ــر أن تنفي ــرت التقاري واعتب
الحصــول  عمليــة  ســهّل  إيــران  فــي  الصحيــة« 
علــى الخدمــات إلــى حــد كبيــر األمــر الــذي أثمــر 
ــي  ــة ف ــى 10 بالمئ ــن 37 إل ــف م ــض التكالي ــن خف ع

المناطــق الحضريــة و5 بالمئــة فــي المناطــق القرويــة.
ولفــت التقريــر إلــى إنتــاج األدويــة الحيويــة 
المتطــورة مــن قبــل الشــركات اإليرانيــة، موضحــًا: 
أن صــادرات إيــران مــن المنتجــات الدوائيــة تــدر 60 
مليــون دوالر ســنويا فضــا عــن الحــد مــن تســرب 

ــار دوالر. ــة ملي ــة بقيم العمــات األجنبي
ــاء الذاتــي  ونــوه إلــى أن إيــران حققــت االكتف
علــى صعيــد إنتــاج األدويــة، الفتــًا إلــى تصديــر جــزء 
كبيــر مــن األدويــة اإليرانيــة إلــى الــدول األوروبيــة.

وثائق مسربة: بريطانيا ستواجه نقصاً في الوقود والغذاء بعد »بريكست«
كشــفت وثائــق حكوميــة مســربة، األحــد، أن بريطانيــا ســتواجه نقصــًا فــي الوقــود والغــذاء والــدواء إذا 

خرجــت مــن االتحــاد األوروبــي »بريكســت« دون اتفــاق انتقالــي.
ــي  ــوزراء البريطان ــس ال ــة«، أن مجل ــوز عربي ــداي تايمــز«، بحســب »ســكاي ني ــة »صن وذكــرت صحيف
حــدد توقعــات باآلثــار األكثــر ترجيحــًا لخــروج بريطانيامــن االتحــاد دون اتفــاق، وليــس أســوأ الســيناريوهات.

وأوضحــت الصحيفــة البريطانيــة أن مــا يصــل إلــى 85 بالمئــة مــن الشــاحنات، التــي تســتخدم معابــر 
القنــاة الرئيســية قــد ال تكــون جاهــزة للتعامــل مــع الجمــارك الفرنســية، ممــا يعنــي أن التعطــل فــي الموانــئ 

قــد يســتمر لمــدة تصــل إلــى 3 أشــهر قبــل تحســن تدفــق حركــة المــرور.
وحســب الصحيفــة، فــإن الحكومــة ترجــح أيضــا ظهــور حــدود »صلبــة« بيــن مقاطعــة أيرلنــدا الشــمالية 
التابعــة لبريطانيــا وجمهوريــة أيرلنــدا، ألن الخطــط الحاليــة لتفــادي عمليــات التفتيــش الحدوديــة واســعة 

النطــاق لــن تكــون مســتدامة.
ــوزراء هــذا الشــهر تحــت االســم  ــذي جمعــه مكتــب مجلــس ال وأضافــت الصحيفــة: »يقــدم الملــف ال
الرمــزي »عمليــة المطرقــة الصفــراء«، لمحــة نــادرة عــن التخطيــط الســري الــذي تنفــذه الحكومــة لتجنــب 

انهيــار كارثــي فــي   البنيــة التحتيــة للبــاد«.

هتافات مناوئة تجبر عادل الجبير 
على مغادرة الخرطوم

الخارجيــة  للشــؤون  الدولــة  وزيــر  جوبــه 
الســعودية عــادل الجبيــر، الســبت، بهتافــات مناوئة، 
بالتوقيــع  الســودانيين  احتفــاالت  هامــش  علــى 
النهائــي علــى االتفــاق النهائــي بيــن المجلــس 
العســكري، وقــوى »إعــان الحريــة والتغييــر«، حــول 

نقــل الحكــم إلــى ســلطة ذات طابــع مدنــي.
مراســم  فــي  بالحضــور  الجبيــر  وشــارك 
التوقيــع، وعقــد مؤتمــرًا صحافيــًا، تعهــد فيــه بالعمــل 
الــدول  قائمــة  مــن  الســودان  اســم  رفــع  علــى 

لإلرهــاب. الراعيــة 
ــعودي،  ــر الس ــإّن الوزي ــان، ف ــهود عي ــًا لش ووفق
وبعــد خروجــه والوفــد المرافــق لــه مــن القاعــة التــي 
عقــد فيهــا المؤتمــر الصحافــي، واجهــه عشــرات 
فــي  المشــاركين  الســودانيين  المواطنيــن  مــن 
االحتفــال وهــم يهتفــون »داون داون كــي إس اي« 
)فلتســقط الســعودية(، وذلــك قبيــل أن يســتقل 

ــكان. ــادر الم ــد ســيارته ويغ الوف

وزير االتصاالت : نعمل العداد حاسوب 
"سيمرغ" العمالق

االتصــاالت  وزيــر  اعلــن  طهران-فــارس:- 
آذري  جــواد  محمــد  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
جهرمــي أن العمــل جــار العــداد الحاســوب العمــاق 

"ســيمرغ". االيرانــي 
التواصــل  موقــع  علــى  لــه  تغريــدة  وفــي 
جهرمــي:  آذري  كتــب  "تويتــر"  االجتماعــي 
الحاســوب العمــاق "ســيمرغ" ســيتم االنتهــاء مــن 
اعــداده حتــى العــام القــادم )العــام االيرانــي يبــدأ فــي 
20 اذار/مــارس 2020(، حيــث تفــوق قدرتــه بواقــع مائــة 
ــتثنائي! . ــاز واس ــابقة، ممت ــاذج الس ــن النم ــرة ع م

وأضــاف: هــذا الحاســوب العمــاق ســيكون فــي خدمــة المواطنيــن لدعــم االعمــال بهــدف تطويــر الــذكاء 
االصطناعي.

بعد اعاقة في مطاري جدة والمدينة..

الخطوط الجوية: عملية اعادة الحجاج اإليرانيين 
الى البالد ستعود إلى طبيعتها

طهران-فــارس:- صــرح مديــر شــؤون الحجــاج فــي شــركة الخطــوط الجويــة )همــا( حســن قاســمي أن 
عمليــة اعــادة الحجــاج اإليرانييــن الــى البــاد ســتعود إلــى طبيعتهــا اليــوم االثنيــن.

وقــال قاســمي إن عمليــة إعــادة الحجــاج اإليرانييــن الــى البــاد تمــت حســب البرنامــج الزمنــي المحــدد 
فــي اليــوم األول حيــث انطلقــت جميــع الرحــات عنــد الســاعة السادســة صباحــًا.

 وأضــاف أن مشــاكل مــا حصلــت فــي الســعودية مســاء الجمعــة وهــو مــا أعــاق عمليــة نقــل الحجــاج 
اإليرانييــن إلــى مطــاري جــدة والمدينــة حيــث انطلقــت الرحــات بتأخيــر تــراوح بيــن 10 و12 ســاعة لذلــك تــم 
اإليعــاز إلــى المســؤولين عــن إعــادة نقــل الحجــاج اإليرانييــن بعــدم توجــه الطائــرات االيرانيــة صــوب الديــار 

المقدســة حتــى ترتفــع المشــكلة بالكامــل.
وتابــع: إن عمليــة اعــادة الحجــاج اإليرانييــن اســتؤنفت بعــد توقــف اســتغرق 12 ســاعة تقريبــًا، متوقعــا 

أن تعــود عمليــة نقــل الحجــاج اإليرانييــن إلــى طبيعتهــا اليــوم االثنيــن.
وأشــار إلــى أن التخطيــط لتحديــد الجــدول الزمنــي لنقــل الحجــاج ليــس بيــد شــركة "همــا" وإنمــا تنجــز 

مهامهــا وفــق تخطيــط الجهــات المعنيــة بشــؤون الحجاج.

تسجيل مستوى قياسي بزيادة 
توليد الكهرباء في البالد

رضــا  الطاقــة  وزيــر  اعلــن  طهران-فــارس:- 
اردكانيــان، عــن تســجيل مســتوى قياســي بزيــادة 
توليــد الكهربــاء بواقــع 3250 ميغــاواط علــى مــدى 

ســنة مضــت.
وتوقــع الوزيــر اردكانيــان فــي كلمــة بمنتــدى 
زيــادة  بلــوغ  االحــد،  امــس  الطاقــة  بــوزارة  اقيــم 
بعــد  الســنة  هــذه  فــي  ميغــاواط   3800 التوليــد 
أنظمــة  فــي  واالصاحــات  التحديــث  عمليــات 

الكهربائيــة. القــوى 
وأكــد أن وزارة الطاقــة تســتهدف زيــادة توليديــة 

بـــ 5 االف ميغاواط )ســنويا(.
ــد 2.3  ــن توري ــة ع ــر الطاق ــن وزي ــا أعل تصديري
مليــار كيلــوواط /ســاعة مــن الكهربــاء لــدول الجــوار 

وكالــة  ذكــرت  العربــي:  كيهــان  طهــران/ 
االقتصــادي  النمــو  درج  اسوشــيتدبرس؛«ان 
ضربــة  لهــو  الســقوط  مســار  ضمــن  االميركــي 
لانتخابــات  التحضيــر  فــي  لترامــب  قاصمــة 
القادمــة« هــذا فــي الوقــت الــذي ســعى ترامــب 

االقتصاديــة. حنكتــه  يعكــس  ان  مــرارًا 

اسوشيتدبرس: تراجع النمو االقتصادي في اميركا يفشل رهانات ترامب
ــن ترامــب ان االقتصــاد االميركــي  ــا اعل فلطالم
ــم ينتخــب  ــه اذا ل ــًا ان ــه، منوه ــر بافضــل مراحل يم
عــام 2020 فــان اقتصــاد اميــركا ســيدمر. وخاطــب 
الماضــي  الخميــس  االميركــي  الشــعب  ابنــاء 
ــة لكــم ســوى انتخابــي اذ مــن غيــر  قائــًا: »الحيل
ذلــك ســتمرون بظــروف اقتصاديــة صعبة.فســواء 

تحبوننــي ام ال عليكــم ان تنتخبونــي«.
»ان  اسوشــيتدبرس؛  وكالــة  كتبــت  ذلــك  الــى 
الرئيــس االميركــي قــد حــذر مــن وقــوع ازمــة اقتصاديــة 
ــه عليهــم  ــه حتــى المصوتيــن الذيــن يكرهون ــًا ان معلن
الجــل نمــو االقتصــاد وخفــض معــدل البطالــة الحضــور 

ــه«. ــراع النتخاب ــق االقت ــى صنادي ال
أدلــي  قــد  ترامــب  »ان  التقريــر:  ويضيــف 
بهــذه التصريحــات حيــن شــوهدت آثــار خفــض 
المســتثمرين  لقلــق  دعــى  ممــا  االقتصــاد  نمــو 

. لمســتهلكين ا و
ومــع برنامــج ترامــب لفــرض تعرفــات جمركيــة 
خبــر  واعــان  الصينيــة،  الــواردات  علــى  جديــدة 
خفــض النمــو االقتصــادي لبريطانيــا والمانيا،بلــغ 

ــه«. ــق ذروت القل

وتســتطرد وكالــة اسوشــيتدبرس فــي تقريرها؛ 
االقتصــادي  النمــو  خفــض  قطعيــة  عــدم  »رغــم 
االميركــي قبــل االنتخابــات الرئاســية اال ان درج 
لهــو ضربــة  الهبــوط  مســار  فــي  االقتصــاد  نمــو 
قاصمــة لرئيــس جمهوريــة اميــركا الــذي راهــن 

علــى اقتصــاد واعــد الميــركا«.
مستشــاري  اقــرب  »ان  الوكالــة:  واضافــت 
ــن، اذ  ــع الصي ــر م ــل التوت ــه تقلي ــوا من ــب طلب ترام
برفــع التعرفــات ســيتضرر المســتهلك االميركــي 
وشــيوع الفوضــى فــي الســوق. اال ان ترامــب يعلــم 
جيــدًا ان فــوزه يعتمــد علــى عــدد المصوتيــن لــه . 
وحســب مصــدر جمهــوري مطلــع قريــب مــن البيــت 
االبيــض، ان رئيــس الجمهوريــة ينتابــه التــردد« 
الضعيفــة  االقتصاديــة  المؤشــرات  بعــض  مــن 
وهــو يــرى ان وســائل االعــام تتعمــد التاعــب 
بالمعلومــات لتشــويه ســمعته.كما وســعى ترامــب 
االســبوع الماضــي مــن خــال تغريــدة علــى تويتــر 
ــك  ــدًا البن ــادي، منتق ــه االقتص ــن برنامج ــاع ع للدف
المركــزي االميركــي لدعــم معالجــة خفــض ســعر 

الفائــدة«. 

البقية على الصفحة7

كل مصائب العراقيين 
من أميركا

مهدي منصوري
مــا جنتــه  تنســى  ان  العراقييــن  لذاكــرة  يمكــن  ال 
ــزو  ــي ســبقت الغ ــم والت ــب له ــات ومصائ ــن وي ــركا م امي
النهــا مارســت حصــارا قاتــًا وخانقــًا باالضافــة الــى التدميــر 
المتعمــد لــكل البنــى التحتيــة مــن مصــادر الطاقــة والزراعــة 
ــي«   ــة األثاف ــذي كان »ثالث ــزو الغاشــم ال وغيرهــا، وجــاء الغ
كمــا يقولــون اذ اضــاف الــى االمهــم ومعاناتهــم معانــاة و 
مصائــب اخــرى لــم تخطــر علــى بــال احــد والتــي تمثلــت 
بعــدة صــور ابتــداء بحــل الجيــش العراقــي، الــى تشــكيل 
عمليــة سياســية عرجــاء، الــى اشــعال نــار الفتنــة الطائفيــة 
ــذي  ــط »داعــش« ال ــا اللقي ــراً ادخــال وليده ــة، واخي والعرقي
ضــم بيــن صفوفــه شــذاذ االفــاق والقتلــة والمجرميــن الــى 
االراضــي العراقيــة، وخــال مــرور عقــد ونيــف مــن الزمــان 

ــم يــذق العراقيــون طعــم الراحــة واالمــن واالســتقرار. ل
ومــن الطبيعــي ومــن خــال المؤشــرات فــان مــا تقــوم 
ــط  ــو مخط ــل ه ــل ب ــرد فع ــه ل ــن نتيج ــم يك ــركا ل ــه امي ب
قــد اعــد مســبقًا ويتــم تطبيقــه علــى مراحــل الواحــدة بعــد 
االخــرى، النــه مــا ان تنتهــي ازمــة وعلــى اي صعيــد حتــى 
فتحــت اميــركا وحلفائهــا وعمائهــا المأجوريــن ازمــة اخــرى  
وكمــا عبــر احــد االعامييــن معلقــا بالقــول »ان ازمــات 
ــارم  ــة المح ــي تشــبه علب ــي وه ــن تنته ــم ول ــن ل العراقيي

ــا االخــرى«. ــة اال تلته ــاان تخــرج ورق ــة م الورقي
وتطبيقــًا لنظريــة »القلــق المســتديم« التــي تمارســها 
علــى  قواتهــا  بقــاء  اســتمرار  بهــدف  االميركيــة  االدارة 
االراضــي العراقيــة مــدة اطــول والتــي اشــار اليهــا القائــد 
ــد  ــد ان تمت ــا الب ــن انه ــوس م ــي باتري العســكري االميرك

ــام. ــة ع لمائ
االميركيــة  المخططــات  هــذه  كل  ورغــم  انــه  اال 
الجائــرة ضــد الشــعب العراقــي فقــد قوبلــت بحالــة مــن 
الرفــض الشــعبي الــذي تمثــل وبصــورة اوضــح مــن خــال 
االســتجابة لفتــوى المرجعيــة العليــا باالنخــراط فــي قــوات 
الحشــد الشــعبي التــي لــم تلقــن فــي الواقــع داعــش درســًا 
قاســيًا ومؤلمــًا فحســب بــل انهــا لقنــت واشــنطن والــدول 
الداخــل  فــي  معهــا  تحالــف  ومــن  االساســية  الداعمــة 

ــا. ــي ركابه ــه ف ــن وضــع اقدام ــي وم العراق
وبعــد ان انطــوت صفحــة داعــش الســوداء وانقشــعت 
عــن الســماء العراقيــة وبصــورة لــم تكــن فــي حســبان كل 
ــد  ــذي كان بي ــول ال ــول ان المع ــن الق ــث يمك ــم بحي العال
واشــنطن قــد اصبــح غيــر فاعــًا ليفــرض علــى القــوات 
االميركيــة مغــادرة هــذا البلــد مكرهــة البطلــة الن مبــرر 

ــم يكــن موجــوداً. ــا الخــادع ل وجوده
ولكــن وكمــا اســلفنا ان اميــركا التــي وجــدت فــي 
العــراق ارض خصبــة فــي تنفيــذ مؤامراتهــا ضــد ابنــاء  
فانهــا  المنطقــة  ثــم  ومــن  االولــى  بالدرجــة  العــراق  
اخــذت تمــارس دورا بعيــد عــن  كل االعــراف والتقاليــد 
المتعــارف عليهــا دوليــًا اال وهــو التدخــل المباشــر فــي 
ــي العراقــي بحيــث اخــذت تعقــد المشــهد  الشــأن الداخل
السياســي بالدرجــة االولــى وايصالــه الــى طريــق مســدود 
ــع  ــي ترف ــن الت ــة ســن و تشــريع القواني ــي عرقل خاصــة ف
ــدول االخــرى،  ــي مصــاف ال ــد ليكــون ف مــن مســتوى البل
.باالضافــة  الــى ايجــاد وســائل ضغــط علــى الحكومــة 
العراقيــة  لتضمــن بقاءهــا فتــرة اطــول مــن خــال ادخــال 
العالقيــن فــي ســوريا و باعــداد  »داعــش« مــن جديــد 
كبيــرة بتوفيــر مــاذات آمنــة لهــم ومنهــا وادي حــوران 
الــذي يربــط ثــاث دول وهــي العــراق والســعودية واالردن 
ــغ عددهــم كمــا ذكــرت المصــادر االســتخباراتية  والــذي بل

العراقيــة الــي 25000-30000مجــرم داعشــي.
ولــم يقــف االمــر عنــد هــذا الحــد بــل  انهــا تقــوم 
بــدور علنــي بالدنــاءة والحقــارة وهــو تأليــب االجــواء علــى 
قــوات الحشــد الشــعبي وبمختلــف الوســائل لانتقــام مــن 
هزيمتهــا التــي منيــت بهــا علــى ايديهــم وذلــك باســتهدافها 
مخــازن عتادهــم واســلحتهم الســتنزاف طاقتهــم التــي 

ــركان. ــة الدواعــش االمي ــي مواجه ــا ف يعتمــدون عليه
والماحــظ فــي االمــر ان الحكومــة العراقيــة ومــن اجــل 
ــى االوضــاع القائمــة وايقــاف االعمــال  بســط ســيطرتها عل
االجراميــة ضــد قــوات الحشــد الشــعبي مــن خــال اصــدار 
بعــض القــرارات خاصــة القــرار االخيــر لرئيــس الــوزراء 
االخيــر مــن عــدم الســماح للطائــرات مــن اســتخدام االجــواء 
العراقيــة اال بموافقتــه، ومــن الطبيعــي ان مثــل هــذا القــرار 
ســيحد مــن نشــاط الطيــران االميركــي مــن ان يعبــث 
بمقــدرات العراقييــن نجــد انــه وبفذلكــة كاذبــة وخاويــة  
ــد  ــرار عب ــا ستســتجيب لق ــة انه ــوات االميركي اصــدرت الق
المهــدي لكنهــا بنفــس الوقــت وكمــا ذكــرت المحكمــة 
ــن ان  ــركا ال يمك ــن ان امي ــة باالمــس م ــة العراقي االتحادي
ــوا  ــن مادام ــراق والعراقيي ــتقرار للع ــن واس ــل ام ــون عام تك

ــط. ــرض الحائ ــة ع ــرارات العراقي ــن والق ــون القواني يضرب
ولــذا فــان الحــل الوحيــد والــذي يصــر عليــه اليــوم 
والضغــط  االحتجاجــات  خــال  ومــن  العراقييــن  كل 
ــرار باخــراج هــذه  ــواب هــو اصــدار ق ــس الن ــى مجل عل
القــوات وباســرع وقــت ممكــن الن القــوات العراقيــة 
وبمختلــف تشــكياتها قــادرة علــى حمايــة البلــد و 

تحقيــق أمنــه واســتقراره.


