
2 شؤون محلية

التحرير

األخبار القصيرة

االثنين 8 صفر ، 1441 هـ ق 15 مهر 1398 هـ ش، 7 تشرين االول 2019مالعدد )10245( السنة التاسعة والثالثون

وزير الخارجية يتسلم اوراق اعتماد السفيرة االسترالية
ــاكس"  ــدال س ــيدة "لين ــران الس ــدى اي ــدة ل ــترالية الجدي ــفيرة االس ــت الس ــارس:- التق طهران-ف

ــا. ــن اوراق اعتماده ــف لتســلمه نســخة م ــد جــواد ظري ــة محم ــر الخارجي عصــر امــس االحــد بوزي

مجمع ناشري الموسيقى االيرانية يحصل على مقعد في اليونسكو
طهران-العالــم:- انتخــب مجمــع ناشــري الموســيقى االيرانيــة والول مــرة بعــد 70 عامــًا عضــوا فــي مجلــس ادارة 

المجمــع العالمــي للموســيقى وذلــك خــالل فعاليــات منتــدى اليونســكو العالمــي الثامــن والثالثــون للموســيقى.

توافد زوار االربعين من باكستان الى معبر ميرجاوه الحدودي
ــر جــاوه  ــذ مي ــق منف ــران عــن طري ــى اي ــن باكســتان ال ــن م ــزوار القادمي ــد ال ــا:- يســتمر تواف زاهدان-ارن
الحــدودي للوصــول الــى كربــالء المقدســة والمشــاركة فــي مراســم اربعينيــة االمــام الحســين عليــه الســالم.

فيلم ايراني يحصل على جائزة مهرجان استرالي
طهران-ارنــا:- حصــل فيلــم الرســوم المتحركــة القصير"المائــل الــى الرمــادي" جائــزة مهرجــان 

كانبــرا لالفــالم القصيــرة بدورتــه الرابعــة والعشــرين.

قناة 'الفرات' العراقية تتعرض 
لهجوم صاروخي مجهول

تعرضــت قنــاة الفــرات الفضائيــة العراقيــة التابعــة 
لـــ »تيــار الحكمــة الوطنــي« بزعامــة الســيد عمــار 

ــول. ــي مجه ــوم صاروخ ــى هج ــد إل ــم األح الحكي
ــرات  ــاة الف ــب قن ــاة أن«مكت ــن القن ــان صــدر ع ــر بي وذك
وســط بغــداد تعــرض إلــى هجــوم صاروخــي مــن قبــل جهــات 

مجهولــة مــا أدى إلــى إصابــة أحــد العامليــن بجــروح«.
بــأن  بغــداد  فــي  محليــة  مصــادر  أفــادت  فيمــا 
قنــاة  لمقــر  تابعــًا  مرآبــًا  قصفــت  مســيرة  »طائــرة 
الفــرات التابعــة لزعيــم تيــار الحكمــة المعــارض، عمــار 
الحكيــم، مــا أدى إلــى إصابــة أحــد كــوادر القنــاة«.

العاصمــة  علــى  الهــدوء  مــن  حالــة  وتخيــم 
العراقيــة بغــداد منــذ صبــاح أمــس األحــد عقــب أيــام 
مــن االحتجاجــات وســط إجــراءات أمنيــة مشــددة.

نائب اردني يسأل عن عدد الشركات 
االسرائيلية في بالده

العرموطــي ســؤاال لوزيــر  النائــب صالــح  وجــه 
شــركات  هنــاك  كان  اذا  عمــا  والتجــارة  الصناعــة 
تابعــة  والتجــارة  الصناعــة  وزارة  لــدى  مســجلة 
الســرائيليين وعــن عددهــا، وفيمــا اذا كان لهــم وجــود 
فــي مدينــة الحســن الصناعــة فــي محافظــة اربــد 
ــرك. ــة الك ــي محافظ ــة ف ــين الصناعي ــة الحس ومدين

كمــا وجــه العرموطــي ســؤااًل عمــا اذا كان هنــاك 
تصديــر ألي بضائــع مــن االردن للخــارج عــن طريــق 
ــدد  ــى ع ــة ال ــة أخــرى، إضاف ــة أو أي جه شــركات يهودي
الشــركات والمصانــع التــي تــم اغالقهــا وتصفيتهــا لــدى 
مراقبــة الشــركات فــي وزارة الصناعــة والتجــارة منــذ عــام 
2015 ولغايــة االن، ومــا هــي االســباب التــي دعــت لذلــك.

وتاليا نص السؤال:
الدســتور  مــن   )96( المــادة  ألحــكام  اســتنادا 
ــي  ــام الداخل ــن النظ ــادة )118( م ــكام الم ــاًل بأح وعم
لمجلــس النــواب أرجــو توجيــه الســؤال التالــي إلــى 

ــارة. ــة والتج ــر الصناع ــي وزي معال
1. كــم عــدد الشــركات والمصانــع التــي تــم 
اغالقهــا وتصفيتهــا لــدى مراقبــة الشــركات فــي 
وزارة الصناعــة والتجــارة منــذ عــام 2015 ولغايــة االن، 

ــك. ــت لذل ــي دع ــباب الت ــي االس ــا ه وم
شــركات  الصهيونــي  للعــدو  هنــاك  هــل   .2
مســجلة لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة وكــم عددهــا 
، وهــل لهــا وجــود فــي مدينــة الحســن الصناعــة 
فــي محافظــة اربــد ومدينــة الحســين الصناعيــة 

فــي محافظــة الكــرك.
3. هــل يتــم تصديــر أي بضائــع مــن االردن للخــارج 

عــن طريــق شــركات يهوديــة أو أي جهــة أخــرى.

خالل لقائه برهم صالح..

مسجدي يؤكد ضرورة دعم األمن 
واإلستقرار في العراق

ايــرج  بغــداد،  لــدى  ســفيرنا  أكــد  طهران-ايســنا:- 
ــح  ــي برهــم صال ــه الرئيــس العراق مســجدي خــالل لقائ
علــى دعــم إيــران لألمــن واإلســتقرار والتنميــة اإلقتصاديــة 
العراقيــة وإعــادة إعمــار المناطــق المتضــررة جــراء اإلرهــاب.

ذات  ملفــات  اللقــاء  الطرفــان خــالل  وناقــش 
العالقــات  ذلــك  فــي  بمــا  المشــترك  اإلهتمــام 

اإلقليميــة. التطــورات  وآخــر  الثنائيــة 

نريد السالم واألمن لجميع دول المنطقة..

واعظي: أمن الخليج الفارسي ال يتحقق إال من قبل الدول المطلة عليه

بحرية حرس الثورة تتوعد برد مؤلم على أي اعتداء

في رسالة الى قائد الثورة االسالمية..

نواب الشعب يعلنون استعدادهم لتنفيذ 
السياسات التشريعية العامة

طهران-فــارس:- اعلــن نــواب مجلــس الشــورى االســالمي فــي رســالة الــى قائــد الثــورة االســالمية، 
السياســات  لتنفيــذ  اســتعدادهم 
التشــريعية العامــة التــي حددهــا ســماحته.
لمجلــس  العلنيــة  الجلســة  وفــي 
تــم  االحــد،  امــس  االســالمي  الشــورى 
ــوا  ــا اعلن ــا 240 نائب ــع عليه ــالة وق ــراءة رس ق
الثــورة  قائــد  لتوجيهــات  تأييدهــم  فيهــا 
االســالمية بشــأن السياســات التشــريعية 
العامــة، وحــل النواقــص الموجــودة فيــه.

وأكــد النــواب، ان نظــرة متكاملــة للنظــام التشــريعي ، وإصــالح وترشــيد عالقــات العمــل بيــن 
ــوزراء  ــس ال ــام ، ومجل ــة النظ ــخيص مصلح ــع تش ــتور ومجم ــة الدس ــس صيان ــان ومجل البرلم

وهيئــات صنــع واتخــاذ القــرار،

خالل ايام االربعين..

االدميرال سياري: الجيش يرصد الطرق 
الحدودية مع العراق

امير عبد اللهيان: التزام إيران بالدفاع عن حقوق 
الفلسطينيين من مبادئ المقاومة

طهران-ارنــا:- قــال األميــن العــام للمؤتمــر الدولــي لحمايــة االنتفاضــة الفلســطينية حســين أميــر عبــد 
اللهيــان ، مــع إعالنــه عــن موقــف الجمهوريــة 
ــوق  ــاع عــن حق ــي الدف ــم ف اإلســالمية الدائ
الفلســطينيين ، إنــه مــن الضــروري مواصلــة 
المشــاركة الواعيــة للشــباب فــي الكفــاح ضــد 

الصهاينــة الغاصبيــن.
امــس  اللهيــان  عبــد  أميــر  واضــاف 
االتحــاد  ألعضــاء  اجتمــاع  فــي  األحــد 
الدولــي للشــباب والناشــئة ضــد االحتــالل 
ودعــم فلســطين، وفــي معــرض تبييــن المؤامــرة الصهيونيــة التــي تقودهــا الواليــات المتحــدة واالســتكبار 

اإلســالمي. والعالــم  األمــة  تمزيــق  يعتزمــون  إنهــم  العالمــي: 

مؤكدًا ضرورة االهتمام باحتياجات قواتنا المسلحة..

حاجي زادة: تصنيعنا العسكري يواصل العمل 
لتطوير االسلحة الذكية

اكاديمي روسي: من المستحيل إرساء األمن 
في الخليج الفارسي بدون مشاركة إيران

مشــاركة  مركــز  مديــر  يعتقــد  ارنــا:-  موســكو- 
الحضــارات بجامعــة موســكو للعالقــات الخارجيــة، أنــه 
بــدون مشــاركة إيــران، لــن يكــون أمــن الخليــج الفارســي 
وحريــة النقــل البحــري، ممكنيــن فــي هــذا الممــر المائــي.
تحــاول  بوبــوف":  "ونياميــن  البروفيســور  وقــال 
الواليــات المتحــدة بنــاء تحالــف ضــد إيــران فــي منطقــة 
الخليــج الفارســي يهــدف إلــى اإلضــرار بمصالــح طهــران.

وأضــاف أن إيــران طرحــت خطــة أمنيــة تقــوم علــى 
أســاس التعــاون اإلقليمــي بيــن جميــع الــدول لضمــان أمــن 
ــة. ــي المنطق ــع أي صــراع ف ــج الفارســي ومن ــة الخلي منطق

إيــران  خطــة  تنفيــذ  تــم  إذا   : بوبــوف  وصــرح 
األمنيــة فــي الخليــج الفارســي، فلــن يكــون هنــاك مــكان 
ــارة العــداء بيــن  ــة فــي المنطقــة إلث للتهديــدات األمريكي
إيــران وجيرانهــا، مــن الواضــح أن مثــل هــذا الموقــف 
يتعــارض مــع المصالــح األمريكيــة فــي الشــرق األوســط.

سفيرنا لدى الكويت..

متفائلون بدور الكويت في تحقيق التعايش 
السلمي بين دول المنطقة

طهران-إرنــا:- أعــرب ســفيرنا لــدى الكويــت محمــد إيرانــي، عــن تفــاؤل إيــران بـ"وســاطة الكويــت للــمّ شــمل دول المنطقــة وتحقيــق 
التعايــش الســلمي بينهــا فــي القريــب العاجــل"؛ مشــيرا الــى التصريحــات األخيــرة التــي صــدرت عــن مســؤولين فــي الســعودية.

وأضــاف إيرانــي امــس األحــد،  إن "دور الكويــت فــي مجــاالت المصالحــة معــروف لــدى الجميــع، كونهــا 
تلقــى قبــواًل مــن جميــع الــدول بســبب سياســتها الداعيــة للســالم دومــًا".

 وأشــار إلــى أن "األســبوع الماضــي كان األكثــر هــدوءًا فــي عالقــات إيــران مــع دول المنطقــة فــي جميــع 
المجــاالت ولجهــة التصاريــح المتبادلــة بيــن جميــع األطــراف".

مــن جهتهــا، أبــدت مصــادر كويتيــة مســؤولة تفاؤلهــا بالتصريحــات الصــادرة أخيــرا عــن مســؤولين 
إيرانييــن وســعوديين فــي شــأن التأكيــد علــى الحلــول السياســية لألزمــات فــي المنطقــة.

وأكــدت المصــادر، أن الكويــت تنظــر بارتيــاح وتفــاؤل إلــى األجــواء الســائدة والتصريحــات خــالل األســبوع 
الماضــي، ولــن تدخــر جهــدا فــي ســياق أداء أي دور إيجابــي لصالــح إرســاء اإلســتقرار واألمــن بالمنطقــة.

عبور اكثر من 58 ألف زائر من منفذ مهران في يوم واحد..

اصدار تصاريح ألكثر من 500 رحلة جوية لنقل الزوار الى العراق
شــركة  مديــر  أعلــن  ارنــا:-  طهــران- 
مطــار اإلمــام الخمينــي )رض( أنــه تــم إصدار 
)خطــوط(  رحلــة   500 مــن  ألكثــر  تصاريــح 
جويــة إضافيــة إلــى وجهــات النجــف وبغــداد 
ــل  ــع نق ــي ، ويتوق ــام الخمين مــن مطــار اإلم
ــار  ــن مط ــركاب م ــن ال ــف م ــن 90 ال ــر م أكث
اإلمــام إلــى المطــارات العراقيــة فــي ايــام 

زيــارة االربعيــن الحســيني.
وصــرح علــي رســتمي امــس األحــد، 
إن الرحــالت الجويــة االســتثنائية لزيــارة 

ــر  ــي 9 أكتوب ــام ف ــن مطــار اإلم ــن ســتبدأ م األربعي
ــران. ــل شــركات الطي ــن قب م

وأعلــن رســتمي أنــه بحلــول نهايــة أمــس تــم 

تقديــم أكثــر مــن 500 طلــب لرحــالت إلــى مطــارات 
ــا  ــي )رض( ، كم ــام الخمين ــار اإلم ــن مط ــة م عراقي
قــال ، تــم إصــدار هــذه التراخيــص دون قيــود علــى 

ــة. ــة واألجنبي ــران المحلي شــركات الطي

مــن جهــة اخــرى أعلــن المديــر العــام إلدارة 
الطــرق والنقــل البــري بمحافظــة ايــالم نــور اهلل 
ــذ  ــروا منف ــر عب ــف زائ ــر مــن 58 أل دلخــواه ، ان اكث
الســاعات  منــذ  العــراق  الــى  الحــدودي  مهــران 

االولــى مــن امــس االحــد.
ولفــت دلخــواه الــى ان حجــم العبــور فــي االيــام 
العاديــة يبلــغ 20 ألــف شــخص، ولكــن نظــرا القتــراب 
موعــد التجمــع العظيــم لزيــارة اربعيــن االمــام الحســين 

ــن ونصــف. ــدد مرتي ــع هــذا الع ــه الســالم، ارتف علي
فــي  المواصــالت  طــرق  جميــع  ان  وأكــد 
ــا  ــة مفتوحــة وتجــري فيه ــالم الحدودي محافظــة اي
ــة  ــزوار اي ــات بسالســة، وال يواجــه ال ــة المركب حرك

مشــكلة فــي هــذا المجــال.

طهران-فــارس:- اعلــن مســاعد 
قائــد الجيــش لشــؤون التنســيق 
ســياري  اهلل  حبيــب  االدميــرال 
مــع  الحدوديــة  الطــرق  جميــع  ان 
العــراق يجــري رصدهــا باســاليب 
ــوات الجيــش  مختلفــة مــن قبــل ق

خــالل ايــام االربعيــن .
ســياري  االدميــرال  وقــال 

االقســام فــي منفــذ مهــران الحــدودي علــى اعتــاب امــس االحــد لــدى تفقــده البنــى التحتيــة ومختلــف 
اربعينيــة االمــام الحســين عليــه الســالم ان عمليــة 
رصــد ومراقبــة الحــدود خــالل ايــام االربعيــن تجــري 

باالســتفادة مــن الطائــرات المســيرة .
واضــاف انــه ونظــرًا لحساســية االوضــاع 
خــالل ايــام االربعيــن يولــي الجيــش اهميــة 
اكبــر بالحــدود مــع العــراق بهــدف ضمــان االمــن 
ــات  ــم الخدم ــش تقدي ــام الجي ــب قي ــى جان ال
ومستشــفيات  مواكــب  اقامــة  عبــر  للــزوار 

ــك. ــى ذل ــا ال ــة وم ميداني
الــى ذلــك تفقــد االدميــرال ســياري منطقــة 
دهلــران الحدوديــة واطلــع علــى مــدى جهوزيــة 
المتواجــدة  العســكرية  الوحــدات  وقــدرات 
عنــد الطــرق الحدوديــة معربــا عــن ارتياحــه 
ــة العاليــة والقــدرات القتاليــة للقــوات  للجهوزي

ــة . ــك المنطق ــي تل المنتشــرة ف

طهــران – كيهــان العربــي:- أثنــى قائــد القــوات 
الجوفضائيــة بحــرس الثــورة االســالمية العميــد 
اميــر علــي حاجــي زادة، علــى انجــازات منظمــة 
الصناعــات الدفاعيــة فــي تصنيــع االســلحة الذكيــة.
لمعــرض  تفقــده  خــالل  زادة  حاجــي  العميــد  وقــال 
انجــازات منظمــة الصناعــات الدفاعيــة، مضيفــا: ان نهــج 
تصنيعنــا العســكري هــو صناعــة االســلحة الدفاعيــة الذكيــة 

كان منعطفــا فــي تطويــر منتجــات الصناعــة الدفاعيــة.
الــذي  الجديــد  للنهــج  ارتياحــه  واعــرب عــن 
اتخذتــه منظمــة الصناعــات الدفاعيــة علــى تصنيــع 

ســعيها  وكذلــك  الذكيــة،  الدفاعيــة  االســلحة 
لتحســين جــودة االنجــازات الــى أعلــى مســتوى 
منظمــة  فــي  العامليــن  جهــود  معتبــرا  ممكــن، 
ــا فــي  ــاء ومنعطف ــرة بالثن ــة جدي الصناعــات الدفاعي
المتطــورة. الدفاعيــة  والمعــدات  األســلحة  انتــاج 

الــى تصميــم منتجــات  زادة  العميــد حاجــي  واشــار 
جديــدة مــع تعزيــز فعاليتهــا، مضيفــا: أدت هــذه القــدرات الــى 

ــة. ــات الدفاعي ــي جــودة منتجــات الصناع ــرة ف ــادة كبي زي
وأكــد قائــد القــوات الجوفضائيــة بحــرس الثــورة 
باحتياجــات  االهتمــام  ضــرورة  علــى  االســالمية، 
القــوات المســلحة وجعــل المنتجــات الصناعيــة، 

ــا. ــع احتياجاته ــا م ــر توافق أكث
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فــي  الثانيــة  المنطقــة  قائــد  قــال  طهران-فــارس:- 
ــي  ــج الفارس ــي الخلي ــالمية ف ــورة االس ــرس الث ــة ح بحري
االدميــرال رمضــان زيراهــي، إن قواتــه تضــم مختلــف أنــواع 
قاذفــات الصواريــخ بمختلــف المديــات التــي تصــل الــى عــدة 
ــداء. ــى أي اعت ــم عل ــرد مؤل ــرات متوعــداً ب ــات الكيلومت مئ

وقــال زيراهــي، فــي تصريــح أدلــى بــه للصحفييــن 
الثانيــة  الذكــرى  بمناســبة  فــي محافظــة بوشــهر 
فــي  مهــدوي  نــادر  القائــد  الستشــهاد  والثالثيــن 
الخليــج الفارســي، إن االميركييــن يخططــون لبيــع 

مؤامــرة  عبــر  تواجدهــم  ويشــرعنون  اســلحتهم 
رهــاب ايــران فــي المنطقــة والخليــج الفارســي.

الجمهوريــة  اقتــدار  فهمــوا  االعــداء  إن  وأضــاف: 
االســالمية ويأخذونهــا بنظــر االعتبــار فــي حســاباتهم.

وتابــع: إن االســتكبار العالمــي دخــل بــكل قوتــه 
ويتآمــر لســلب روح التضامــن والفــداء مــن الشــعب 
االيرانــي إال أن الســالح االمضــى يتمثــل بالــروح 

المعنويــة للشــعب والــذي ينبغــي تعزيــزه.

طهران-ايســنا:- أوضــح رئيــس مكتــب رئيــس 
الجمهوريــة محمــود واعظــي: نريــد الســالم واألمــن 
لجميــع دول المنطقــة، وبالطبــع، ال يتحقــق أمــن 
الخليــج الفارســي إال مــن قبــل الــدول المطلــة عليــه.

حســن  الرئيــس  زيــارة  بمكاســب  يتعلــق  وفيمــا 
روحانــي إلــى نيويــورك، قــال محمــود واعظــي فــي مقابلــة 
حصريــة مــع وكالــة إيســنا: أعلنــت إيــران مــن منصــة  

األمــم المتحــدة نواياهــا إلنهــاء التوتــر فــي المنطقــة.
وأضــاف: لدينــا عالقــات تجاريــة واقتصاديــة مــع 
العديــد مــن الالعبيــن الرئيســيين فــي مجــال االقتصــاد 
هــذه  تقويــض  مــن  أمريــكا  تتمكــن  ولــم  العالمــي، 
العالقــات علــى الرغــم مــن فــرض الضغــوط القصــوى.

ــران  ــام إي ــدوى انضم ــن ج ــؤال ع ــى س وردًا عل
ــدول  ــي اآلســيوي بالنســبة لل ــى االتحــاد األوروب إل
العالقــات  تنميــة  إن  واعظــي:  قــال  األعضــاء، 
الموقــع  إن  للجانبيــن.  طائــل  لهــا  التجاريــة 

ــد  ــا يع ــر لبالدن ــي المنقطــع النظي الجغراف
تجــاري. شــريك  ألي  فريــدة  فرصــة 

وأضــاف: فــي جميــع اللقــاءات التــي 
أجريــت فــي نيويــورك، أدان جميــع زعمــاء 
االتفــاق  مــن  أمريــكا  انســحاب  البلــدان 
النــووي وفــرض العقوبــات علــى إيــران. 
ال  بأنــه  األوروبيــة  الــدول  ذّكرنــا  نحــن 
ــا  ــووي بينم ــاق الن ــاء االتف ــع بق يمكــن توق

تبقــى إيــران هــي التــي تدفــع ثمنــه.
واعظــي:  قــال  أرامكــو،  بأحــداث  يتعلــق  وفيمــا 
إن الذيــن وجهــوا أصابــع اإلتهــام إلــى إيــران حــول 
ــة  ــات دقيق ــدون لمعلوم ــو، فيفتق ــى أرامك ــوم عل الهج
عــن القــدرات العســكرية لليمنييــن وال يمتلكــون أي 
أدلــة علــى تــورط إيــران فــي هــذا الهجــوم، وأكدنــا 
مــرارًا خــالل أربعــة أيــام أن عليهــم تقديــم أي أدلــة اذا 
امتلكوهــا، ولكــن لــم يتــم تقديــم أي أدلــة لحــد اآلن.

ــارة،  ــدول الج ــران وال ــن إي ــات بي ــول العالق وح
ــات  ــة العالق ــا مصممــون لتنمي صــرح واعظــي بأنن
مســتعدون  نحــن  وحتــى  الجيــران  جميــع  مــع 
ارتكبتهــا  التــي  الماضيــة  األخطــاء  عــن  للصفــح 
بعــض البلــدان. كمــا قــال الرئيــس روحانــي فمــن 

األفضــل الحيلولــة دون تدخــل الــدول األخــرى فــي 
ــن  ــودة األم ــق لع ــة وإن أفضــل طري شــؤون المنطق
والهــدوء إلــى المنطقــة هــو مغــادرة القــوات األجنبيــة 

ــة. ــدان المنطق ــع بل ــن جمي ــاء بي وإجــراء حــوار بن
هــذا  هنــاك  كان  إذا  عمــا  ســوال  علــى  وردًا 
التوجــه تجــاه دول مثــل الســعودية، أوضــح واعظــي: 
المنطقــة،  دول  لجميــع  واألمــن  الســالم  نريــد 
ــج الفارســي  ــي الخلي ــع، ال يضمــن األمــن ف وبالطب
ــا  ــك عندم ــه . لذل ــدول المحيطــة ب ــل ال ــن قب إال م
نكــون فــي طليعــة »مبــادرة هرمــز للســالم« بشــأن 
األمــن اإلقليمــي، فإننــا علــى اســتعداد للتفاعــل 
ــن  ــة ضم ــي المنطق ــدان ف ــع البل ــع جمي والحــوار م

ــار. ــذا اإلط ه

العراق ينجو من تأمر اميركي يستهدف وجوده 
مــا شــهدته بغــداد والمحافظــات الجنوبيــة الســبع مــن مظاهــرات مطلبيــة وان كانــت محقــة حيــث اندفــع 
الشــباب العراقــي الــى الشــارع تحــت يافطــات مطلبيــة بهــدف تحســين معيشــته والقضــاء علــى البطالــة 
والفســاد لكــن مــن كان يخطــط لهــذه التظاهــرات يختفــي وراء اجندتــه التآمريــة للقضــاء علــى العمليــة 
ــور  ــل ســقوط نظــام صــدام المقب ــا قب ــى م ــع االول أي ال ــى المرب ــراق ال ــودة بالع ــة، والع السياســية والديمقراطي
وهــذا ليــس تحليــال بــل مســنوداً بارقــام ووقائــع خطــط لهــا مــن قبــل ثالثــة أشــهر وكانــت اغلــب قيــادات الحشــد 
الشــعبي وفصائــل المقاومــة العراقيــة علــى علــم بذلــك ومــا ســرب مؤخــرا فــي بيــروت مــن معلومــات مؤكــدة  
تشــير  الــى ان المخطــط الصهيــو اميركــي الممــول ســعوديا كان يــدار مــن قبــل اجهــزة اســتخباراتية تهــدف اوال 
الــى تحريــك مظاهــرات مطلبيــة ثــم يجــري اســتثمارها وخرقهــا وبالتالــي دفعهــا الــى العنــف والفوضــى وهــذا مــا 
شــهدناه مــن خــالل توزيــع القناصــة علــى البنايــات العاليــة الذيــن اســتهدفوا المتظاهريــن والقــوات االمنيــة فــي 
آن واحــد، وهــذا مــا ســيربك الوضــع تمامــا ويقــود البلــد الــى حــرب اهليــة تحــرق األخضــر واليابــس معــا وفــي 
هــذه الحالــة تتدخــل الواليــات المتحــدة االميركيــة علــى انهــا المنقــذ بتجميــد االزمــة المفتعلــة وبخــروج قائــد 
عســكري محبــوب جماهيريــا وهــذا مــا رفــع صــوره المندســون فــي التظاهــرات علــى انــه الحاكــم الــذي يســتطيع 
انتشــال العــراق مــن وضعــه الحالــي الغــارق بالعنــف والفوضــى. ومــن القباحــة والصالفــة ان الشــيطان االكبــر 
اميــركا قــد أوصلــت رســالة عبــر الوســطاء الــى ايــران باننــا فــي العــام 2019 ســنقلب الطاولــة عليكــم فــي العــراق.

فالســؤال الــذي يطــرح نفســه لمــاذا هــذا التكالــب االميركــي الشــرس والخبيــث ضــد العــراق الــذي 
وقــع معــه اتفاقيــة امنيــة مشــتركة للتعــاون علــى ان تكــون العالقــات بيــن البلديــن عالقــات ود وصداقــة 
ولكــن مــن يعــرف ماهيــة اميــركا المجبولــة علــى الخبــث والعــداء وروح الهيمنــة والســطوة اليمكــن ان 
تتحمــل دولــة حــرة مســتقلة وعريقــة كالعــراق الــذي يمتلــك شــعبًا عظيمــا وحضــارة تضــرب جذورهــا  
ــر  ــا شــهدت أكب ــا الســالم وارضه ــن عليهم ــة الطاهري ــك تحتضــن االئم ــن ذل ــر م ــخ واالكث ــي التاري ف
ــورة االحــرار  ــام الحســين )ع( ث ــورة االم ــم والفســاد وهــي ث ــة الظل ــخ لمواجه ــي التاري ــورة ف وأعظــم ث
ــة  ــل الدول ــع مث ــركا م ــش امي ــن المســتحيل ان تتعاي ــون م ــك  يك ــن، لذل ــن والمضطهدي والمظلومي
ــة  ــراق اال دول ــل للع ــر ال تقب ــيطان االكب ــركا الش ــي... ان امي ــا الوطن ــيادتها وقراره ــي س ــتقلة ف المس
تابعــة وذيليــة كالســعودية واخواتهــا وغيرهــا مــن الــدول العربيــة المنبطحــة كمصــر والمغــرب واالردن.
لكــن هيهــات وهيهــات  ان يخضــع عــراق الحســين يومــًا للمعادلــة االميركيــة او ان يكــون فــي محورهــا المعــادي 
للشــعوب، الن مبــادءه وقيمــه وهويتــه الدينيــة وشــموخه وعمقــه الحضــاري ال يســمح لــه ان يكــون يومــا فــي محــور 
الشــر والشــيطان. وهــذا مــا فهمتــه اميــركا وادواتهــا مســبقا لذلــك خططــوا لمثــل هــذا اليــوم المشــؤوم وبتصــور 
خاطــئ انهــم يســتطيعون ســلب العــراق قــراره المســتقل وان كان العــراق ال يصنــف نفســه رســميا فــي محــور 
المقاومــة لكــن مواقــف االغلبيــة الســاحقة مــن شــعبه األبــي يتمســكون بهويتهــم ومبادئهــم وقيمهــم وتاريخهــم 

المشــرف والجهــادي وال يمكــن ان يكــون خــارج محــور المقاومــة بــل هــم فــي الصفــوف االماميــة لهــذا المحــور.
 فالمواقــف السياســية المســتقلة للســيد عــادل عبدالمهــدي  تجــاه قضايــا المنطقــة كانــت جريئــة 
ــه اميــركا والبــد مــن االنتقــام منــه ودفــع ثمنــه. ففــي قضيــة  وفــي غايــة التحــدي وهــذا مــا ال تتحمل
ــه حــل الحشــد  ــرة وفــي قضيت ــركان بـــ »ال« كبي ــال عبدالمهــدي لالمي ــران ق ــى اي فــرض الحصــار عل
الشــعبي قــال لالميــركان »ال« أكبــر وفــي »صفقــة القــرن« قــال ابــدًا وفــي قضيــة التســتر علــى قصــف 
ــوة ان  ــكل ق ــن ب ــه اعل ــي لكن ــب اميرك ــرب بطل ــد ض ــز الحش ــة لمراك ــيرة الصهيوني ــرات المس الطائ
ــي كانــت ضربــة  ــه للصيــن الت ــر زيارت ــس آخ ــرا ولي ــد. واخي ــي قصفــت الحش ــي الت ــرائيل« ه »اس

ــراره بنفســه. ــر ق موجعــة الميــركا حيــث لــم تــرق لهــا ان تــرى العــراق مســتقل ويدي
فمــا دبــر للعــراق فــي ليــل مظلــم كان بتأمــر امريكــي صهيونــي ســعودي شــرس يســتهدف وجــوده ومســتقبله مــن 
ــك  ــى الســيد السيســتاني وكذل ــال المرجــع االعل ــا الغتي ــة متزمــة مــن شــيعة بريطاني ــه مجموعــة ارهابي خــالل توجي
تحريــك قطعــات عســكرية فــي بغــداد للقفــز علــى الســلطة، لكــن خســأوا و خســأوا ان يســتطيع هــؤالء االوغــاد واســيادهم 

مــن االميــركان والصهاينــة وادواتهــم األقــزام ان يمســوا العــراق العظيــم.


