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خالل تدشينه 2000 مشروع عمراني..

جهانغيري: ايران خرجت من الحرب االقتصادية 
االميركية بفخر واعتزاز

في انجاز فريد من نوعه..

نجاح االطباء االيرانيين في جراحة إلعادة السمع للمصابين بالصم

رغم الحظر..

تصدير 70 مليون طن سلع غير نفطية من البالد تشكيل مجموعات عمل مختصة بمكافحة 
غسيل االموال في البالد

مسؤول اممي: ايران قدمت انموذجا لنظام 
الخدمات الصحية للمنطقة

شركة ايرانية تنتج زجاًجا نانًويا الستخدامه 
في الطائرات التجارية

فضيحة خالل استقبال بوتين.. السعوديون عاجزون 
حتى عن عزف النشيد الوطني الروسي!

شــهدت مراســم االســتقبال الرســمي للرئيــس 
الملــك  بحضــور  بوتيــن،  فالديميــر  الروســي 
العزيــز فــي قصــر  الســعودي ســلمان بــن عبــد 
اليمامــة بالريــاض فضيحــة مدويــة ادت الــى ظهــور 

مالمــح االســتياء علــى وجــه الضيــف الروســي.
وخــالل مراســم اســتقبال الملــك ســلمان للرئيس 
بوتيــن فــي قصــر اليمامــة، فشــلت الفرقــه العســكرية 
الســعودية العازفــة، فــي أداء النشــيد الوطنــي الروســي 

حيــث جــاء مختلفــا عــن النشــيد االصلــي.
ويُظهــر فيديــو المراســم، ان الفرقــة الســعودية قامــت 
ــي  ــي الروس ــيد الوطن ــن النش ــة ع ــة مختلف ــأداء معزوف ب

بعــد تخبطهــا الفاضــح فــي أداء المعزوفــة األصليــة.
وتعرضــت الســعودية النتقــادات ســاخرة مــن 
بســبب  االنترنــت  مواقــع  علــى  ناشــطين  قبــل 
عجزهــا حتــى عــن أداء عــزف النشــيد الوطنــي 
الــذي  صائبــة،  بصــورة  االجنبيــة  الــدول  الحــدى 
اثنــاء  للضيــوف  تكريمــا  تحريفــه  عــدم  ينبغــي 

الرســمية. االحتفــاالت 

عقد اجتماع اللجنة االقتصادية المشتركة 
بين ايران وتركمنستان

لــدى  ســفيرنا  مســاعد  مشــهد-ارنا:-قال 
تركمنســتان بهــرام طاهــري ان اجتمــاع اللجنــة 
االقتصاديــة المشــتركة بيــن البلديــن عقــد بحضــور 
ــي  ــة ف ــس اللجن ــدن كرئي ــاء الم ــرق وبن ــر الط وزي

آبــاد. التركمنســتانية عشــق  العاصمــة 
وقــال طاهــري امــس الثالثــاء ان وزيــر خارجيــة 
ــد  ــى رئاســة وف ــردوف" تول تركمنســتان "رشــيد م
ــة  ــة االقتصادي ــاع اللجن ــي اجتم ــالده المشــارك ف ب

المشــتركة بيــن البلديــن.
محمــد  المــدن  وبنــاء  الطــرق  وزيــر  ووصــل 
النفــط  ممثلــي  مــن  وفــد  راس  علــى  اســالمي 
التجــارة  مــن غرفــة  والخارجيــة وممثلــي  والطاقــة 
مجلــس  اعضــاء  مــن  واثنيــن  الخــاص  والقطــاع 
الشــورى االســالمي امــس الثالثــاء الــى عشــق آبــاد.

ومــن برامــج وزيــر الطــرق فــي هــذه الزيــارة هــي 
المشــاركة فــي عــدة اجتماعــات ثنائيــة مــع وزيــري 
التركمنســتاني والحضــور فــي  الصناعــة والنقــل 

مؤتمــر تجــاري مشــترك للبلديــن.

سفيرنا لدى مسقط: عمان بوابة الشركات 
االيرانية السواق آسيا وافريقيا

سفير سويسرا: أداء بورصة طهران 
فريد من نوعه

اداء بورصــة طهــران  أن  ايــران،  فــي  السويســري  الســفير  "كارلــوس اليتــز"  طهران-فارس:-اعتبــر 
لالســهم واالوراق الماليــة فــي الشــهور االخيــرة فريــد مــن نوعــه ودفعــه شــخصيا لزيارتهــا.

وأوضــح الســفير اليتــز فــي تصريــح 
متلفــز امــس الثالثــاء، أن اداء البورصــة 
دفعــه لزيــارة البورصــة واالجتمــاع مــع 

مدرائهــا عــن قــرب.
التعــاون  امكانيــة  مــدى  وحــول 
بيــن بورصتــي طهــران وسويســرا 
بورصتيــن  بيــن  التعــاون  أن  أكــد 
ــة  ليــس بالســهل، وأن خطــوات اولي

بالفعــل. اتخــذت 
وتشــهد بورصــة طهــران فــي االونــة 
االخيــرة تســجيل مســتويات قياســية، علــى خلفيــة اقبــال المســتثمرين عليهــا بســبب الركــود فــي بعــض 

االســواق الموازيــة مثــل المضاربــة بالعمــالت االجنبيــة والمســكوكات الذهبيــة والعقــارات.

واشنطن بوست: خطأ ترامب في سوريا ال يمكن إصالحه

عبر الطاقات المتجددة..

رفع توليد الكهرباء الى 4 االف ميغاواط في البالد
ــر  ــاء عب ــد الكهرب ــع تولي ــن اســتهداف رف ــري ع ــون حائ ــة هماي ــد مســاعد وزيرالطاق طهران-فارس:-أك

ــام 2021. ــى ع ــاواط حت ــى 4 االف ميغ ــات المتجــددة ال الطاق
وأوضــح حائــري فــي مراســم افتتــاح الــدورة الرابعــة مــن معــرض ومنتــدى الطاقــات المتجــددة الدولــي 
فــي طهــران ، أن الحجــم الفعلــي لتوليــد الكهربــاء عبــر الطاقــات المتجــددة يبلــغ 841 ميغــاواط وســيصل لـــ 

1000 ميغــاواط حتــى 20 مــارس/آذار2020.
وبيّن أن ايران تمتلك طاقة كامنة لتوليد الكهرباء عبر الرياح بواقع 60 الف ميغاواط.

ترامب: دعو سوريا واألسد يحميان 
الكرد ويحاربا األتراك!

قــال الرئيــس االمريكــي دونالــد ترامــب، يــوم االثنيــن، انــه وجــه بنقــل قــوات بــالده مــن ســوريا، مبديــًا 
تأييــده لــكل مــن يســاعد ســوريا فــي حمايــة الكــرد.

ــم داعــش بنســبة %100،  ــد هزيمــة تنظي ــه »وبع ــر ان ــع تويت ــدات بموق ــي سلســلة تغري ــال ترامــب ف وق
ــا إلــى حــد كبيــر مــن ســوريا«. قمــت بنقــل قواتن

واضــاف »دع ســوريا واألســد يحميــان الكــرد ويحاربــا تركيــا مــن أجــل أرضهــم، قلــت للجنــراالت، لمــاذا 
يجــب أن نقاتــل مــن أجــل ســوريا واألســد لحمايــة أرض عدونــا؟ كل مــن يريــد مســاعدة ســوريا فــي حمايــة 

الكــرد هــو أمــر جيــد بالنســبة لــي، ســواء كانــت روســيا أو الصيــن أو نابليــون بونابــرت«.
وتابــع ترامــب »آمــل أن يفعلــوا كل شــيء رائــع، فنحــن علــى بعــد 7000 ميــل«، مبينــًا »يريــد بعــض النــاس 
ــل، برئاســة بشــار األســد،  ــد 7000 مي ــى بع ــي هــي عل ــات المتحــدة أن تحمــي الحــدود الســورية الت مــن الوالي
عدونــا، وفــي الوقــت نفســه فــإن ســوريا وأيــا كان مــن اختــاروا المســاعدة، تريــد بطبيعــة الحــال حمايــة الكــرد«.

إيــران تعــززت قوتهــا ممــا يهــدد »إســرائيل«، كمــا أن الرئيــس الســوري بشــار األســد 
ــركا  ــداء أمي ــن ألع ــن الممك ــن م ــم يك ــى المســؤولية، ول ــه أيضــًا، وروســيا تتول ــزز قوت ع

تحقيــق نتيجــة أفضــل.
ــوان  ــا بعن ــس تحريره ــة لمجل ــي افتتاحي ــة ف ــة »واشــنطن بوســت« األميركي ــت صحيف قال
ــه »حتــى اآلن، كان مــن الممكــن أن نأمــل أن  »خطــأ ترامــب فــي ســوريا ال يمكــن إصالحــه« إن
يكــون الضــرر الناجــم عــن عــدم كفــاءة الرئيــس ترامــب وجهلــه واندفاعــه فــي السياســة الخارجيــة 

نظريــًا إلــى حــد كبيــر، وربمــا يكــون مــن الممكــن إصالحــه. لكــن هــذا لــم يعــد صحيحــًا«.
وأوضحــت الصحيفــة أن »تكلفــة خطئــه األخيــر فــي ســوريا تتكشــف أمــام أعيننــا: أرواح 

بريئــة ضائعــة. خيانــة الجنــود األميركييــن والنســاء. جــرأة الدكتاتورييــن الســفاحين. إطــالق 
ســراح اإلرهابييــن الخطريــن. مشــهد مــروع يجــري، ومــن المؤكــد أنــه ســيزداد ســوءًا«.

وأضافــت »واشــنطن بوســت«: »كــم مــرة قــام الســيد ترامــب وممثلــوه الجمهوريــون 
فــي الكونغــرس بتوبيــخ الرئيــس بــاراك أوبامــا بســبب الســماح لســوريا بتجــاوز »خطــه 
األحمــر« مــن دون عواقــب وخيمــة؟ ال يحــق ألي منهــم أن يذكــر ذلــك مــرة أخــرى. الســيد 
ترامــب – مــن دون أي اعتبــار، ومــن دون ســابق إنــذار، وال تشــاور مــع الحلفــاء، ومــن دون 
أي اعتبــار للــدول األخــرى التــي قاتلــت إلــى جانــب الواليــات المتحــدة وخاطــرت برجالهــا 

ونســائها فــي المعركــة – قــد فــرّ«.  

طهران-ارنــا:- اكــد ســفيرنا فــي ســلطنة عمــان 
نــوري  محمدرضــا  والمســلمين  االســالم  حجــة 
ان ســلطنة عمــان وبســبب موقعهــا  شــاهرودي 
ــدة لوصــول الشــركات  ــة جي ــر بواب ــي تعتب الجغراف

االيرانيــة الــى االســواق االســيوية واالفريقيــة.
واضــاف شــاهرودي خــالل لقــاء وفــد مــن اعضــاء 
غرفــة تجــارة اهــواز ومشــهد ان العالقــات االقتصاديــة 

بيــن ايــران وســلطنة عمــان جيــدة فــي جميــع المجــاالت، 
الغــاز  مجــال  فــي  االســتثمارية  الفــرص  الــى  مشــيرا 

والحوافــز التجاريــة التــي تقدمهــا الســلطنة للتجــار.
التنســيق  يتــم  ان  االجتمــاع  خــالل  وتقــرر 
مــع  البلديــن  بيــن  التجــار  حركــة  ولتســهيل 
المســؤولين فــي كال البلديــن القامــة خــط طيــران 

ومســقط. اهــواز  مدينــة  بيــن  مباشــر 

طهران-فارس:-نجحــت إحــدى الشــركات اإليرانيــة 
مقصــورات  صناعــة  فــي  يســتخدم  زجــاج  تصنيــع  فــي 
القيــادة والــركاب فــي الطائــرات التجاريــة والتــي تعــد إحــدى 
ــا هــذا القطــاع الصناعــي. ــي يواجهه ــة الت المشــاكل التقني

وهــذا النــوع مــن الزجــاج بالنظــر، لتصميمــه 
المتطــور وطالءاتــه النانويــة ، يتــم تصنيعــه مــن 

قبــل 5 دول فقــط فــي العالــم حاليــًا.
ــر  ــد حســين شــيخ صــراف ، الخبي ــال محم وق
فــي تصميــم زجــاج الطائــرات فــي الشــركة: »إن 
تجاربنــا وخبراتنــا تمتــد ألكثــر مــن عقــد فــي مجــال 
تصميــم وتصنيــع الزجــاج النانــوي للطائــرات بحيث 
ــرد  ــرات المُســخن والمب ــع زجــاج الطائ ــم تصني يت
النــوع  عــادًة  األمامــي  الزجــاج  ويتطلــب  حاليًــا. 
المســخن بفعــل الصقيــع بينمــا يتطلــب الزجــاج 
الجانبــي النــوع المبــرد وكلمــا حلقــت الطائــرة علــى 

ــا زادت الحاجــة  ــى وزادت ســرعتها، كلم ــاع أعل ارتف
ــوى«. لزجــاج مســخن أق

وأضــاف شــيخ صــراف: تنتــج الشــركة االيرانيــة 
حاليــًا زجاجًــا ســاخنًا ومبــردًا، بســماكة نانويــة 
تتــراوح بيــن 100- 500 نانومتــرات لمعظــم الطائــرات 
فــي البــالد، وخــالل الســنوات القليلــة الماضيــة ، 
قمنــا بإنتــاج الزجــاج لمعظــم الطائــرات فــي البــالد 
، وبالتالــي قمنــا بإنتــاج الزجــاج لطائــرات مــن طــراز 
 27 Fokker 50 و Fokker707 ، و Boeingو  C130
، وFokker 100 ، ونعمــل حاليًــا علــى تصنيــع الزجــاج 

لطائــرات ايربــاص.

الصحــة  منظمــة  مديــر  قــال  طهران-ارنــا:- 
العالميــة لمنطقــة الشــرق المتوســط الدكتــور أحمــد 
ســالم ســيف المنظــري ان الجمهوريــة االســالمية 
فــي تحســين وتوســيع تغطيــة  لــم تكــن ناجحــا 
الخدمــات الصحيــة فــي الداخــل فحســب بــل انهــا 
قدمــت انموذجــا لنظــام الخدمــات الصحيــة للمنطقــة.
وقــال المنظــري فــي مؤتمــر تغطيــة الخدمــات 
الصحيــة  التغطيــة  خدمــة  ان  بطهــران  الصحيــة 
لــدول  انموذجــا  تشــكل  ايــران  فــي  الشــاملة 
المنطقــة وحتــى العالــم مضيفــا ان مشــروع 'تطويــر 
نظــام الســالمة الصحيــة' الــذي يجــري تنفيــذه منــذ 

عــام 2015 يشــكل انموذجــا مــن االلتــزام السياســي 
ــاملة. ــة للش ــة الصحي ــج التغطي ــي برنام ــران ف الي

وتابــع ان التغطيــة الصحيــة الشــاملة تعنــي خفــض 
ــى  ــدول و عل ــي ال ــة ف ــاع الصح ــف قط ــراض وتكالي االم
ــن  ــح م ــذا المســار الصحي ــي ه ــدول التحــرك ف ــة ال كاف

ــع ابناءهــا. ــة لجمي ــات الصحي ــم الخدم خــالل تقدي
مــن جهتــه قــال ممثــل منظمــة الصحــة العالميــة 
فــي ايــران » كريســتوف هاملمــان » ان الخدمــات 
نظــرا  اقليميــا  بهــا  يحتــذى  ايــران  فــي  الصحيــة 
المكانيــات ايــران االقتصاديــة المتوســطة والمتناميــة.

يتعلــق  فيمــا  الثالثــاء  امــس  هاملمــان  واضــاف 
بالرعايــة الصحيــة فــي ايــران : يوجــد فــي ايــران مراكــز 
صحيــة ورعايــة وفــي جميــع المناطــق مــن المــدن 
الكبيــرة الــى القــرى النائيــة ومجهــزة باحــدث المعــدات 
الطبيــة والتكنولوجيــة، مبينــا ان نظــام الرعايــة الصحية 

ــات المجتمــع . ــع طبق ــران يشــمل جمي فــي اي
ــران  ــي اي ــة ف ــات الصحي ــال ايضــا ان الخدم وق
يحتــذى بهــا اقليميــا نظــرا لتطورهــا وشــموليتها 

ــع . ــراد المجتم ــع اف جمي

طهران-ارنــا:  اكــد النائــب االول لرئيــس الجمهوريــة 
ــى كوادرهــا  ــران باعتمادهــا عل ــري ان اي اســحاق جهانغي
االقتصاديــة  الحــرب  مــن  خرجــت  المحليــة  وقدراتهــا 

ــة. ــا ناجح ــة عليه ــة المفروض االمريكي
واضــاف جهانغيــري امــس الثالثــاء 
خــالل مراســم تدشــين 2000 مشــروع 
فــي مدينــة دماونــد مــن توابــع طهــران، 
يأتــي هــذا الفخــر واالعتــزاز فــي الوقــت 
الــذي كان العــدو يقصــد مــن الحظــر  
القضــاء علــى االقتصــاد االيرانــي ولكــن 
المختــص  الــكادر  ومثابــرة  بعزيمــة 

ــة . ــذه المرحل ــاز ه ــن اجتي ــا م تمكن
الشــعب  ان  جهانغيــري  وصــرح 
االيرانــي اثبــت انــه مصمــم علــى االســتمرار فــي 
االقتصاديــة  الحــرب  ظــروف  وان  بلــده  تطويــر 
واالجــراءات االمريكيــة ال تســتطيع أن تمنعهــا مــن 

األمــام. إلــى  الحركــة  و  التقــدم 

طهران-فــارس: أكــد متحــدث الحكومــة 
علــي ربيعــي أنــه وبحســب المــادة 14 مــن 
قانــون مكافحــة غســيل االمــوال، فــان علــى 
اللجنــة الوطنيــة لتقييــم المخاطــر تشــكيل 
مجموعــات عمــل خاصــة بمكافحــة غســيل 

االمــوال وتمويــل االرهــاب.
وقــال ربيعــي فــي تصريــح  امــس الثالثــاء 
أن النائــب االول لرئيــس الجمهوريــة أوعــز 
المــادة  هــذه  بتطبيــق  المعنيــة  للجهــات 
ــن  ــدم م ــرح مق ــد بمقت ــوم االح ــرت ي ــي أق الت
ــم  ــة جرائ ــة ومكافح ــى للوقاي ــس االعل المجل

غســيل االمــوال وتمويــل االرهــاب.
ولفــت الــى أن اللجنــة الوطنيــة لتقييــم 
مجموعــات  بتشــكيل  مكلفــة  المخاطــر 
ــرات  ــدات والثغ ــم التهدي ــمل تقيي ــل تش العم
واالوراق  المصرفــي  النظــام  فــي  المفترضــة 

الماليــة  والمؤسســات  والتأمينــات  الماليــة 
واالئتمانيــة، بهــدف دراســة اخطــار غســيل 

االرهــاب. وتمويــل  االمــوال 
وشــدد ربيعــي علــى أن كافــة االجهــزة بمــا 
فيهــا وزارات الداخليــة والصناعــة والخارجيــة 
والبنــك  والجمــارك  والشــرطة  والقضــاء 
بتســهيل  مكلفــة  االمــن،  واجهــزة  المركــزي 

الماليــة. للمعلومــات  الوصــول 

ــز زرع  ــس مرك ــن رئي طهران-فارس:-أعل
القوقعــة الصناعيــة بصيــر هاشــمي عــن نجــاح 
ــة أثمــرت عــن  ــة متقدم ــة جراحي إجــراء عملي
علــى  »أبــو  فــي مستشــفى  الســمع  إعــادة 
ــة شــيراز. ــي مدين ــة األعضــاء ف ســينا« لزراع

وقــال هاشــمي ، مــن جامعــة شــيراز 
للعلــوم الطبيــة: إن األشــخاص الذيــن 
والذيــن  الســمع  ضعــف  مــن  يعانــون 
ســبق لهــم إجــراء عمليــة ترميــم فــي 
عظــام األذن الوســطى وتقويــة الســمع 

لكنهــا اصيبــت بالفشــل واليمكنهــم اســتخدام جهــاز 
الطريقــة  مــن  االســتفادة  يســتطيعون  الســماعة، 
الجراحيــة ألدوات الســمع القابلــة للــزرع ، مثــل عمليــة 
ــمع. ــى الس ــم عل ــتعادة قدرته ــام( ، الس ــر العظ )جس
واضــاف عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة شــيراز للعلــوم 

الطبيــة أنــه فــي جراحــة »جســر العظــام« ، يتــم زرع مبــدل 
يحتــوي علــى مســتقبل ومحــول تحــت الجلــد خلــف األذن وفــي 
الجمجمــة وفيــه يتلقــى االصــوات معالــج للموجــات الصوتيــة.
قنــوات  تكــون  أن  أيضًــا  يمكــن  وتابــع: 

األذن التــي تعانــي مــن النقــص الخلقــي والتــي 
التمتلــك القــدرة علــى إعــادة بنــاء سلســلة عظــام 
ــدًا لجراحــة »جســر العظــام« ،  األذن مرشــحًا جي
ــم  ــن العظ ــب م ــي جان ــزروع ف ــاز الم ــذا الجه وه
مــن  تســتفيدان  األذنيــن  وكلتــا  الصدغــي 

الصــوت. وجــودة  الســمع  تحســين 
الــذي  المريــض  أن  إلــى  هاشــمي  ولفــت 
 40 عمــره  يبلــغ  الجراحيــة  العمليــة  عليــه  أجريــت 
عامــًا موضحــًا: »إن هــذا المريــض خضــع منــذ اعــوام 
لعالجــات جراحيــة متعــددة بســبب تمــزق فــي األذن 
، وبســبب معاناتــه مــن ضعــف الســمع وعــدم ارتياحــه 
الســتخدام الســماعات، وترشــح لهــذه الجراحــة بعــد 

التفصيليــة. إجــراء الفحوصــات اإلشــعاعية 

طهران-فارس:-أعلــن رئيــس مصلحــة 
الجمــارك مهــدي ميراشــرافي عــن تصديــر 
 20 70 مليــون طــن ســلع غيرنفطيــة بنمــو 
بالمئــة فــي 6 شــهور خــالل فتــرة 21 مــارس/

آذار حتــى 22 ســبتمبر/أيلول 2019، وذلــك رغــم 
ــالد. ــى الب ــروض عل الحظــر المف

أن   ، تصريــح  فــي  ميراشــرافي  وأوضــح 
مناوئــي ايــران اردوا عبــر فــرض الحظــر الظالــم 
ــم  ــث إن وبالرغ ــالد، حي ــى الب ــود عل ــرض قي ف

مــن أن االرهــاب االقتصــادي االميركــي أضــر ببعــض قطاعــات 
االقتصــاد، غيــر أن الصــادرات ســجلت نمــوا 22 بالمئــة بالفتــرة 

ــرة 2018. ــرة المناظ ــا بالفت ــورة قياس المذك
ــار  واضــاف أن قيمــة الصــادرات  بلغــت 20.9 ملي
مــن  مليــون طــن   16 اســتيراد  فــي مقابــل  دوالر 

الســلع بقيمــة 21.3 مليــار دوالر.

باحثونا يصنعون منظومة إلزالة الجراثيم 
والملوثات الحيوية عن المياه العادمة

إيرانيــون  خبــراء  طهران-فارس:-ابتكــر 
ــات  ــم والملوث ــة الجراثي منظومــة خاصــة بإزال
الصحــي  الصــرف  ميــاه  عــن  الحيويــة 

. ت للمستشــفيا
بتقنيــة  الجديــدة  المنظومــة  وتتمتــع 
البالزمــا حيــث بإمكانهــا إزالــة األلــوان الملوثــة 

صناعيــًا بنســبة 99 فــي المئــة.
األمــر هــو أن عمليــة  فــي  والالفــت 
إزالــة الجراثيــم والملوثــات الحيويــة تتــم 
عبــر تقنيــة البالزمــا دون أي اســتخدام 

الكيمياويــة. للمــواد 
ويمكــن اســتخدام المنظومــة المذكــورة فــي 
والبتروكيمياويــات  والجلــود  األلبــان  صناعــات 

ــة. ــد الطاق والنســيج ومحطــات تولي

التآمر االميركي التركي 
على العراق

مهدي منصوري 
اســتخبارية   اوســاط  اشــارت 
االهــداف  احــدى  مــن  ان  عســكرية 
المهمــة التــي  اتفــق عليهــا االميــركان 
مــع االتــراك مــن عمليــة االحتــالل 
هــو  الســورية  لالراضــي  التركــي  
لالرهابييــن،  آمــن  مــالذ  ايجــاد 
ان  االوســاط  هــذه  كشــفت  وقــد 
ــوح   ــر  وبوض ــذت تظه ــرات اخ المؤش
مــن خــالل تقبــل 50 قياديــا مــن اخطــر 
اميــركا  وبواســطة   داعــش  قيــادي 
الــى الشــمال العراقــي، وكذلــك مــا 
تقــوم بــه تركيــا مــن عمليــات ضغــط  
بالنــزوح  تدفعهــم  الدواعــش  ضــد 
بعــض   اشــارت  وقــد  العــراق،  الــى 
ان  العراقيــة  السياســية  االوســاط 
ــة مــن بعــض االطــراف  هنــاك محاول
الدخــال 11000 داعشــي الــى العــراق مــن 

اجــل اشــعال حــرب جديــدة.
القــوات  فــان  الوقــت  وبنفــس 
مــن  عــدد  بقتــل  تمكنــت  االمنيــة 
يحاولــون  ســامراء  فــي  الدواعــش 
التســلل الــى بغــداد للقيــام بعمليــات 
انتحاريــة فــي صفــوف  زوار اربعينيــة 
االمــام الحســين)ع( لخلــق حالــة مــن 

االربــاك بيــن الزائريــن.
وامــام هــذا الســيل مــن االخبــار 
تحــاول  تركيــا  ان  تؤكــد  التــي 
جهــد امكانهــا ابعــاد الدواعــش مــن 
اخــراج  او  اراضيهــا  الــى  الدخــول 
الموجوديــن فــي اراضيهــا كمــا صــرح 
بذلــك اردوغــان، فقــد حــذرت اوســاط 
ــة  ــة العراقي ــة الحكوم سياســية عراقي
بعــدم فســح المجــال واغــالق الحــدود 
مــع تركيــا وســوريا اغالقــا محكمــا 
بحيــث ال يتحقــق الهــدف االميركــي 
لالرهابييــن  آمنــة  مــالذات  بايجــاد 
فــي داخــل العــراق. والتــي ستشــكل  
كارثــة كبــرى ليــس فقــط للعــراق بــل 

برمتهــا. للمنطقــة 
فقــد  المنــوال  نفــس  وعلــى 
رايتــس  هيومــن  منظمــة  حــذرت 
ووتــش الــدول االوروبيــة مــن نقــل 
بانتمائهــم  المشــتبه  مــن  المئــات 
ــي مــن ســجون  ــى داعــش االرهاب ال
المقاتليــن االكــراد فــي ســوريا الــى 
مــن  قلقهــا  عــن  معبــرة  العــراق. 
اســتعادة  تريــد  ال  الــدول  هــذه  ان 
مواطنيهــا الدواعــش الــى بلدانهــم.

وجديــر ذكــره ان قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة تعتقــل 12 الــف عنصــرا 
 2500 بينهــم  داعــش  تنظيــم  مــن 
الــى ثالثــة االف اجنبــي مــن  54 

ــة. ــن دول م
اعالميــة  اوســاط  واشــارت  
التــي  اميــركا  ان  مــن  وسياســية 
كانــت تدعــم قســد فــي قتــال داعــش 
ســحبت قواتهــا مــن شــمال شــرق 
ســوريا والــذي اعتبــر بمثابــة ضــوء 
اخضــر النقــرة لكــي تبــدأ هجومهــا 
ممــا يعكــس وبوضــوح  ان العــدوان 
تــم  قــد  ســوريا  علــى  التركــي 
مــا  وان  واشــنطن  مــع  بالتنســيق 
ــوم مــن فــرض بعــض  ــه الي تصــرح ب
ذر   « كونــه   يتعــدى  ال  العقوبــات  
الرمــاد فــي العبــون » مــن اجــل ان ال 

مباشــرة. اليهــا  االتهــام  يوجــه 
ــارة  ــن االش ــد م ــذي الب ــن وال ولك
التــي  الســورية  الحكومــة  ان  اليــه 
تبقــي  ان  يمكــن  ال  انهــا  اكــدت 
داعشــيا علــى اراضيهــا فــان تحــرك 
وبالتنســيق  الســوري  الجيــش 
المشــروع  سيفشــلون  قســد  مــع 
االميركــي  التركــي الــذي بريــد ان 
مشــروع  فــي  االولــى  اللبنــة  يضــع 
ــه  ــت الي ــي دع ــة االســالمية الت الدول

االرهابيــة. المنظمــات 


