
طهران-فــارس:- أكــد رئيــس اتحــاد المصدرين 
شــيخ  العــراق  كردســتان  باقليــم  والمســتوردين 
مصطفــى عبدالرحمــن ، أن العالقــات التجاريــة مــع 

ــارات دوالر ســنويا. ايــران ســتبلغ 6 ملي
وأوضــح عبدالرحمــن فــي الملتقــى التجــاري 

أن  العراقــي،  االيرانــي 
أقليــم كردســتان بوصفــه 
ممثــال للحكومــة العراقيــة 
االســتعداد  أتــم  علــى 
المصدريــن  مــع  للتعــاون 

االيرانييــن.
ــران  ــى أن اي ــت ال ولف
مــن  العديــد  تملــك 
المصانــع والجــودة بالســلع 
ــادة  ــة االف ــز امكاني ــا يحف م

منهــا.
مــن جهتــه قــال رئيــس غرفــة حلبجــة للتجــارة 
أحــدى  إن  محمــود:  أحمــد  بيشــوا  والصناعــة 
ضــرورات التجــارة الفعالــة تتمثــل فــي إنشــاء بنــك 
مشــترك بيــن إيــران وكردســتان العــراق مــن أجــل 

ــارة. ــهيل التج تس
ــي  ــي – العراق ــاع التجــاري اإليران ــي االجتم وف
قانــون  إلــى   ، محمــود  أشــار  االثنيــن،  امــس 
االســتثمار فــي كردســتان العــراق، واضــاف : تــم 
فــي  للمســتثمرين  وماليــة  تجاريــة  مزايــا  وضــع 
ــا ان  ــراق لمــدة 10 ســنوات كم ــم كردســتان الع إقلي

التعريفــات. يشــمل  ال  الخــام  المــواد  واردات 
وأضــاف: فــي الفقــرة 4 مــن القانــون نــص علــى 
وضــع اســتثناءات للمنتجيــن الذيــن يســتثمرون 

فــي إقليــم كردســتان فــي مشــاريع اإلنتــاج.
وقــال رئيــس غرفــة حلبجــة للتجــارة والصناعــة 
إن الشــركات التــي تعمــل علــى أنشــأء مكاتــب 
فرعيــة فــي كردســتان العــراق ستســتفيد مــن هــذه 
، وأضــاف: هــذا ينطبــق علــى جميــع  اإلعفــاءات 

ــة. ــة حلبج ــع محافظ ــراق ، وبالطب ــتان الع كردس

رئيس الجمهورية يوعز بمتابعة االنضمام لمنظمة 
التجارة العالمية

ــر الصناعــة التجــارة والمعــادن رســميا، بمتابعــة  طهران-فــارس:- أوعــز الرئيــس حســن روحانــي لوزي
لمنظمــة  ايــران  انضمــام 

التجــارة العالميــة.
عبــر  ذلــك  جــاء 
زادبــوم  لســانحميد 
رئيــس منظمــة التنميــة 
فــي  االيرانيــة  التجاريــة 
اليــوم  بمراســم  كلمتــه 
فــي  للصــادرات  الوطنــي 
االثنيــن. امــس  طهــران 
أكــد  الســياق  وفــي 
زادبــوم  أن نجــاح التوصــل 
التفاقيــة تجــارة تفضيليــة مــع االتحــاد االوراســي )روســيا –قرغيزيــا – ارمينيــا – كازاخســتان( وضــع طاقــات 
كامنــه امــام التجــار والمصدريــن االيرانييــن، حيــث مــن  شــأن ذلــك توســعة الحــدود االقتصاديــة فــي هــذه 

المنطقــة الجغرافيــة.

تاسيس مدينة صناعية مشتركة 
بين إيران والعراق

ــة  ــة الســليمانية العراقي ــي مدين ــة تجــارة وصناعــة ف ــن مســاعد غرف ــارس:- أعل طهران-ف
ــي محمــد ، عــن تأســيس مدينــة  احمــد عل
عنــد  مشــتركة  عراقيــة  ايرانيــة  صناعيــة 

منفــذ برويزخــان.
الملتقــى  فــي  محمــد  علــي  وأضــاف 
طهــران  فــي  العراقــي  االيرانــي  التجــاري 
اعفــاء  ســيتم  أنــه   االثنيــن،    امــس 
ــن  ــن م ــطاء االقتصاديي ــتثمرين والنش المس
دفــع رســوم االســتيراد فــي المدينــة المزمــع 

انشــاؤها.
ــذ  ــد منف ــن عن ــة ستؤســس بالقــرب مــن حــدود البلدي ــة الصناعي ــن أن هــذه المدين وبيّ
برويزخــان وســتبنى علــى مســاحة 125 هكتــارا منهــا بالعــراق و 50 هكتــارا داخــل االراضــي 

ــة. االيراني

اضاءات
3 العدد )10289( السنة االربعون الثالثاء 6 ربيع الثاني ، 1441 هـ ق 12 آذر 1398 هـ ش، 3 كانون األول 2019مشؤون محلية

لرئيــس  األول  النائــب  قــال  ارنــا:-  طهــران- 
لــم  امريــكا  ان  جهانغيــري،  اســحاق  الجمهوريــة 
تســتطع تصفيــر صــادرات النفــط االيرانــي علــى الرغــم 
مــن ممارســة أقصــى الضغــوط النفســية واالقتصاديــة 

علــى إيــران، ولدينــا الطــرق البديلــة لبيــع النفــط.
ــرى  ــي الذك ــن ف ــري امــس االثني واضــاف جهانغي
الـــ23 لليــوم الوطنــي للتصديــر فــي قاعــة المؤتمــرات: 
لقــد صمدنــا وقاومنــا كل الضغــوط التــي فرضــت علينــا 
النفســية  الحــرب  مــن  الماضييــن  العاميــن  خــالل 

واالقتصاديــة.
ان  الجمهوريــة،  لرئيــس  األول  النائــب  وقــال 
األمريكييــن ركــزوا أقصــى ضغوطهــم علــى الحيــاة 
المعيشــية للشــعب اإليرانــي، مشــيرا الــى أن الوضــع 
ــد أصعــب األوضــاع منــذ  ــو أح ــالد ه ــي الب ــي ف الحال

اإلســالمية. الثــورة 
وصــرح جهانغيــري: يجــب ان نركــز فــي االقتصــاد 

نبيع النفط بطرق أخرى..

جهانغيري: الوضع الحالي في البالد هو األصعب منذ الثورة اإلسالمية

والحفــاظ  العمــل  وفــرص  والتصديــر  اإلنتــاج  علــى 
عليهــا، معتبــرا إن الوضــع أفضــل بكثيــر ممــا كان يحلــم 
بــه األمريكيــون، وهــو نتــاج نشــاط وتالحــم المنتجيــن 

والمصدريــن فــي البــالد.
ان   ، الجمهوريــة  لرئيــس  األول  النائــب  وقــال 
ــون  ــر،  فاألمريكي ــض المخاط ــوم بع ــه الي ــران تواج إي
والســعوديون والصهاينــة يســعون لإلطاحــة بإيــران، 

الصــف  وحــدة  هــو  لمواجهتهــم  الوحيــد  والســبيل 
التهديــدات  تحويــل  باالمــكان  ليكــون  الوطنــي 
االقتصادييــن  الناشــطين  بمســاعدة  فــرص  إلــى 

لمنتجيــن. وا
واشــار : لقــد مــر مــا يقــرب مــن عاميــن علــى 
ضغــوط الحكومــة األمريكيــة الجديــدة علــى شــعبنا 
، وقــال : لقــد قالــوا بوضــوح شــديد أننــا ســنمارس 
ضغوطــا كبيــرة علــى الشــعب اإليرانــي مــن خــالل 
العقوبــات والتهديــدات كمــا ان المســؤولين األمريكيــن 
ــرة ضــد  ــة كبي ــا اقتصادي ــم سيشــنون حرب ــوا انه اعلن

الشــعب ونظــام الجمهوريــة اإلســالمية االيرانيــة.
الــى ان االمريــكان كانــوا يتصــورون ان  ولفــت 
الحــرب االقتصاديــة ســوف تــؤدي الــى انهيــار االقتصــاد 
ــه  ــع وتدفع ــى المجتم ــا عل ــبب ضغوط ــي، وتس اإليران
ــى  ــلبا عل ــينعكس س ــي س ــات وبالتال ــى االحتجاج ال
وحــدة واســتقرار البــالد، ومــن هنــا ازدادت الضغــوط 

ــر. ــام االخي ــة خــالل الع االمريكي في ملتقى تجاري..

مسؤول: ايران تستطيع ان تقوم بدور هام في احياء ايران واقليم كردستان العراق نحو تبادل تجاري بـ 6 مليارات دوالر
طريق الحرير البحري

بكين-ارنــا:- اكــد قنصلنــا العــام بمدينــة شــنغهاي الصينيــة رمضــان بــرواز علــى اهميــة مينــاء شــنغهاي 
باعتبــاره اكبــر مينــاء تجــاري فــي العالــم؛ قئــال : ان مؤسســة المالحــة البحريــة اإليرانيــة قــادرة تســتطيع ان 

تقــوم بــدور هــام فــي احيــاء طريــق الحريــر البحــري بيــن ايــران والصيــن.
وخــالل اللقــاء الــذي عقــد بيــن المديــر العــام لمؤسســة المالحــة البحريــة مــدرس خيابانــي واعضــاء 
غرفــة تجــارة االيرانييــن المقيميــن فــي شــنغهاي، اشــار بــرواز الــى فــرص التعــاون بيــن بكيــن وطهــران فــي 
اطــار مشــروع "حــزام واحــد – طريــق واحــد" وطريــق الحريــر البحــري؛ مؤكــدا ان االهميــة البالغــة التــي تعطي 

الصيــن لهــذا المشــروع ســاهمت فــي توفيــر فــرص مناســبة لتعزيــز التعــاون بيــن البلديــن.
مــن جانبــه، قــدم خيابانــي شــرحا خــالل هــذا اللقــاء حــول النشــاطات والبرامــج المنجــزة لتســهيل عملية 
النقــل باســتخدام الحاويــات ونقــل البضائــع الســائبة، ومــن اجــل معالجــة المشــاكل والعقبــات الراهنــة لــدى 

الصيــن؛ موكــدا علــى اهميــة الحلــول العمليــة الزالــة مشــاكل التجــار.
الــى ذلــك، قــدم رئيــس غرفــة تجــارة االيرانييــن المقيميــن فــي شــرق الصيــن، حســين نجــاد صفــري، 
آليــات ومقترحــات لرفــع المشــاكل والعقبــات التــي يتعــرض لهــا التجــار فــي الموانــيء الصينيــة وعمليــة نقــل 

الســلع والبضائــع بيــن ايــران والصيــن فــي ظــل الظــروف الراهنــة.

اصفهان تبرم مذكرة تعاون سياحي 
مع "غويتشو" الصينية

طهران-فــارس:- أعلــن مديــر منظمــة الســياحة 
والتــراث الثقافــي والصناعــات اليدويــة لمحافظــة 
مذكــرة  ابــرام  عــن  يــاري  اهلل  فريــدون  اصفهــان 
تعــاون ســياحي مــع مقاطعــة "غويتشــو" الواقعــة 

جنــوب غــرب الصيــن.
واوضــح اهلل يــاري فــي ملتقى نشــطاء الســياحة 
فــي اصفهــان ومقاطعــة غويتشــو فــي الصيــن، بــان 
لديهــا  مليــون نســمة   40 التــي تضــم  المقاطعــة 

ــادل الســياحي. ــات ضخمــة للتب امكاني
وبيّــن أن مذكــرة التفاهــم المبرمــة تســتهدف 
التبــادل الســياحي بيــن مدينــة اصفهــان وغويتشــو، 
علــى ضــوء مــا تتمتــع بــه اصفهــان مــن تــراث 

ــة. ــة وســياحة طبي ــي وطبيع ثقاف

البنك المركزي ينفي تحديد سعر جديد لصرف الدوالر 
بمشروع الموازنة

طهران-فــارس:- نفــى محافــظ البنــك المركــزي عبدالناصــر همتــي صحــة التقاريــر التــي 
تتحــدث عــن تحديــد ســعر جديــد لصــرف 
الريــال امــام الــدوالر االميركــي فــي مشــروع 
قانــون موازنــة الســنة الماليــة القادمــة التــي 

تبــدأ 21 مــارس/آذار 2020.
امــس  تصريــح  فــي  همتــي  واوضــح 
ــى  ــاء عل ــة تعمــد لالبق ــن، أن الحكوم االثني
الســعر الحالــي المحــدد بـــ 42 الف ريــال لقاء 
الــدوالر االميركــي الواحــد لتغطيــة واردات 

الســلع االساســية فــي مشــروع موازنــة الســنة المقبلــة.
وكانــت بعــض االنبــاء قــد زعمــت اعتمــاد الحكومــة ســعر 11 الــف ريــال للــدوالر فــي 

مشــروع الموازنــة القادمــة.

تصدير 1.92 مليار دوالر من السلع باريس: على واشنطن عدم إجبار حلفائها على شراء أسلحة أمريكية
الى االتحاد االوراسي

طهــران- ارنــا:- قــال مديــر مكتــب تنميــة الصــادرات التابــع لــوزارة الزراعــة شــاهرخ شــجري ان حجــم 
الصــادرات االيرانيــة الــى الــدول االعضــاء فــي اتحــاد اوراســيا بلــغ خــالل العــام المنصــرم 2.58 مليــون طــن 

ــار دوالر. بقيمــة 1.92 ملي
واضــاف شــجري امــس االثنيــن انــه وخــالل العــام المنصــرم تــم تصديــر 405 االف طــن مــن مختلــف 

ــغ 315 مليــون دوالر الــى الــدول االعضــاء فــي اتحــاد اوراســيا. المحاصيــل الزراعيــة وبمبل
وبيــن انــه خــالل تلــك الفتــرة تــم تــم تصديــر ســبعة مالييــن طــن مــن مختلــف المحاصيــل الزراعيــة 

وبمبلــغ مقــداره 6.41 مليــار دوالر الــى مختلــف دول العالــم.

توسيع التعاون اإليراني الباكستاني 
في مجال النقل

زاهدان-ارنــا:- قــال المديــر العــام للنقــل البــري 
ــل  ــرد ، إن نق ــوب ك ــي سيســتان وبلوجســتان أي ف
ــي  ــة بلوجســتان ف ــن المحافظــة ووالي ــع بي البضائ
باكســتان ســيتم توســيعه علــى أســاس االتفاقــات 

التــي تــم التوصــل إليهــا.
 واضــاف كــرد امــس االثنيــن، إن سيســتان 
ــدول  ــدة ل ــة جي ــرت فرصــا اقتصادي وبلوجســتان وف
ــل  ــال النق ــي مج ــتان ، ف ــة باكس ــة ، وخاص المنطق
ــد  ــذي عق ــاع ال ــي االجتم ــا ان ف ــت، مضيف والترانزي
فــي زاهــدان يومــي 28 و29 نوفمبــر ، تــم طــرح 
ــل إصــدار تأشــيرة لمــدة 6 أشــهر وســنة  ــا مث قضاي
واحــدة متعــددة الســفرات للســائقين اإليرانييــن 
ــان. ــا - تفت ــق كويت ــاء طري ــادة بن ــي إع واإلســراع ف
الخدمــات  تقديــم  أهميــة  إلــى  إشــارة  وفــي 
العتبــات  لزيــارة  الباكســتانيين  للــزوار  المناســبة 
نظــرا   : كــرد  أوضــح  الســياح،  وباقــي  المقدســة 
للنمــو المتزايــد للــزوار والســياح الذيــن يعبــرون 
الحــدود البريــة ، تــم التركيــز علــى اســتعادة قطارات 
ونقــل  البلديــن  بيــن  الســياحية  المســافرين 
ــدال  ــة ب ــق الســكك الحديدي المســافرين عــن طري

مــن النقــل البــري.

ارتفاع نسبة تصدير البضائع في ميناء خرمشهر الى %40
طهران-تســنيم:- أعلــن المديــر العــام لمينــاء خرمشــهر نــور اهلل اســعدي ان نســبة تصديــر البضائــع فــي مينــاء 

ــة. ــان الماضي ــهور الثم ــالل الش ــة خ ــى 40 بالمئ ــت ال ــهر ارتفع خرمش
وأشــار اســعدي أمــام جمــع مــن الصحفييــن الــى كميــة الحمــوالت فــي مينــاء خرمشــهر قائــاًل: لقــد بلــغ حجــم تفريــغ 
البضائــع وتحميلهــا فــي مينــاء خرمشــهر منــذ بدايــة هــذا العــام حوالــي مليــون و 675 ألــف و447 طــن والتــي زادت بنســبة 
34٪ مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي. مضيفــًا انــه وفــي قطــاع تصديــر الســلع أيضًــا، تــم تحميــل أكثــر مــن مليــون 

و 571،000 طــن مــن أنــواع المنتجــات علــى مــدار األشــهر الثمانيــة الماضيــة، بنســبة زيــادة قدرهــا 40٪ عــن الســنة الماضيــة.
ــج  ــى دول الخلي ــع ال ــر البضائ ــي مجــال تصدي ــالد ف ــوب غــرب الب ــي جن ــاء ف ــاء خرمشــهر أهــم مين ــر مين هــذا ويعتب
الفارســي لكونــه يحتــوي علــى 20 رصيفــًا بحريــًا لالفــراغ والتحميــل باإلضافــة الــى قربــه مــن دول الخليــج الفارســي واتصالــه 

بممــرات مينــاء "االمــام الخمينــي" وشــلمجه والعــراق واســتخدامه لنظــام النقــل المتعــدد.

تجار في اتحاد اوراسيا االقتصادي يحرصون 
على التعاون مع ايران

طهران-ارنــا:- اكــدت وزيــرة التجــارة فــي اتحــاد 
علــى  نيكيشــينا  فرونيــكا  االقتصــادي  اوراســيا 
ــي  ــاء ف ــدول االعض ــال ال ــال اعم ــار ورج ــة التج رغب
هــذا االتحــاد للتعــاون التجــاري مــع الجمهوريــة 
اتفاقيــة  تنفيــذ  يتــم  ان  قبــل  االســالمية حتــى 
التجــارة الحــرة الموقعــة بيــن هــذا االتحــاد وطهران.
وفــي كلمــة القتهــا بملتقــي التجــارة مــع اوراســيا 
فــي طهــران، اضافــت نيكيشــينا : نحــن توصلنــا 
الــى هــذه االتفاقيــة فــي غضــون فتــرة قصيــرة حيــث 

توفــر مســتوى جيــدا مــن العالقــات االقتصاديــة.
وتابعــت : ان التجــار ورجــال االعمــال فــي دول 
رغبتهــم  عــن  ابــدوا  االقتصــادي  اوراســيا  اتحــاد 
فــي التجــارة مــع ايــران حتــى قبــل ان يتــم تنفيــذ 
هــذه االتفاقيــة بحيــث ان حجــم تصديــر الســلع 
والبضائــع االيرانيــة الــى دول االتحــاد االوراســي 
ــة خــالل  ــوا بنســبة 27 بالمئ االقتصــادي شــهد نم
ــض الرســوم  ــي تخفي ــم حت ــل ان يت ــام 2018 قب الع

الجمركيــة.

من موانئ البالد..

دراسة إطالق خط مالحي لشرق البحر المتوسط
طهران-فــارس:- أعلــن المديــر التنفيــذي لشــركة "ســبيد" للشــحن الســائب التابعــة لشــركة الخطــوط 
رضــا  محمــد  المالحيــة 
التخطيــط  عــن  بنائــي 
مالحــي  خــط  الطــالق 
بحــري الــى شــرق البحــر 
المتوســط  االبيــض 
مــن  الســلع  لشــحن 

االيرانيــة. الموانــئ 
فــي  بنائــي  وأوضــح 
االثنيــن،  امــس  تصريــح 
الحظــر  مــن  وبالرغــم  أن 
ــى قطــاع النقــل  ــم عل الظال
والشــحن البحــري، فــان شــركة مالحــة ايرانيــة تنــوي اطــالق خــط مالحــي الــى شــرق المتوســط وبالعكــس.

وأضــاف أن مــن المؤمــل أن ترتفــع حصــة شــركة "ســبيد" المالحيــة االيرانيــة فــي مجــال الشــحن والنقــل مــع 
اطــالق الخــط المزمــع، وأن تتــاح امكانيــة نقــل الســلع مــن شــرق المتوســط والــدول المطلــة علــى البحــر االســود 

الــى ايــران.
وأشــار الــى أن وبحســب المتابعــات فــان شــركة "ســبيد" ســتتكلف بنقــل كافــة المنتجــات حتــى مســتوى 20 

الــف طــن عبــر ســفن متعــددة االغــراض الــى البحــر االســود وشــرق المتوســط.

دبي تستضيف وفداً رسمياً »اسرائيلياً« للمشاركة في معرض »إكسبو 2020«

أعلنــت وزيــرة الدفــاع الفرنســية، فلورانــس بارلــي، 
حلفائهــا  إجبــار  عــدم  المتحــدة  الواليــات  علــى  أن 
ــة. ــى شــراء أســلحة أمريكي ــو عل ــي النات ــن ف األوروبيي

 Journal du صحيفــة  مــع  مقابلــة  وفــي 
Dimanche األســبوعية الفرنســية، نشــرت األحــد، 
قالــت الوزيــرة: »ال يجــوز الســماح بتحويــل المــادة 
الدفــاع  )حــول  األطلســي  شــمال  معاهــدة  مــن   5
المــادة  إلــى  المشــترك(، تحــت ضغــط واشــنطن، 
ــن  ــة م ــة أمريكي ــراز مقاتل ــى ط ــي إشــارة إل F-35، )ف

الناتــو بشــراء  التــي تلــزم دول  الجيــل الخامــس( 
أمريكيــة«. أســلحة 

أيــام  قبــل  تحدثــت  التــي  بارلــي،  واعتبــرت 
مــن انعقــاد قمــة الناتــو فــي لنــدن، أن علــى أوروبــا 
ــا  ــا »تناســب قدراته إنشــاء أدوات عســكرية خاصــة به
االقتصاديــة والسياســية«، مضيفــة: »الناتــو لــن يكــون 
األوروبييــن  علــى  يتعيــن  إذ  لســيادتنا،  أداة  أبــدا 
أنفســهم بناءهــا.. علــى أوروبــا الســيادية والناتــو أن 

البعــض«. بعضهمــا  يعــزز 

مــع  الخليجــي  التطبيــع  وتيــرة  تصاعــدت 
االحتــالل االســرائيلي خــالل االعــوام األخيــرة فيمــا 
عرفــت العالقــات التطبيعيــة بيــن االمــارات وكيــان 
االحتــالل مســتوى متقدمــا فــي ظــل زيــارات متبادلة 
آخرهــا  الطرفيــن،  مســؤولي  بيــن  واجتماعــات 
اســرائيلي وصــل  لوفــد رســمي  دبــي  اســتضافة 
الــى اإلمــارات بحجــة حضــور اجتمــاع تحضيــري 
للمشــاركين فــي معــرض »إكســبو 2020« الدولــي.

وفــي هــذا الســياق وعلــى ضــوء مــا تشــهده 
الــدول الخليجيــة مــن تصاعــد فــي التطبيــع مــع 
الكيــان الصهيونــي بصــورة ملحوظــة فــي شــتى 
والرياضيــة،  واالقتصاديــة  السياســية  المجــاالت 
ــان االحتــالل اإلســرائيلي،  ذكــرت وزارة خارجيــة كي
دبــي  يــزور  إســرائيليا  رســميا  وفــدا  أن  األحــد، 
لحضــور اجتمــاع تحضيــري للمشــاركين الدولييــن 

.»2020 فــي معــرض »إكســبو 

الحشد الشعبي 
بالمرصاد

مهدي منصوري
تصــور  وغيرمحســوب  متهــور  تحــرك  فــي 
“ داعــش “ خطــأ انــه يســتطيع التقــاط انفاســه  
مــن خــالل اســتغالل الوضــع السياســي واالمنــي 
الراهــن فــي العــراق قــد يجبــر انكســاره وهزيمتــه 
ــة  ــاء المرجعي ــد ابن ــى ي ــا عل ــي تلقاه ــرة الت المنك
حــذر  والــذي  الشــعبي  الحشــد  ابطــال  العليــا 
بــدأت  داعــش  بقايــا  ان  المختصــة  الجهــات 
بالتحــرك فــي محافظــات الموصــل وصــالح الديــن 
واالنبــار وديالــى وكركــوك ومحيــط بغــداد فــي 
محاولــة يائســة للســيطرة علــى بعــض القــرى 
والمــدن التــي كانــت مناطــق نفــوذ لهــا، ومــن 
ــي  ــى الت ــذه المناطــق هــي محافظــة ديال ــم ه اه
ــوم امــس معركــة شرســة بيــن ابطــال  شــهدت ي
الحشــد الشــعبي وبيــن االرهــاب الــذي حــاول 
اختــراق المدينــة واســقاطها عســكريا منــذ ايــام 
العــدو  الــى تكبيــد  المعركــة  ادت هــذه  بحيــث 
ودمــرت  األرواح  فــي  كبيــرة  خســائر  الداعشــي 
ــة االن  ــوة المهاجمــة بالكامــل وتخضــع المنطق الق
ــى ســيطرة تامــة لمجاهــدي الحشــد الشــعبي  ال
الــذي كان ومــازال منتشــرا فــي مناطــق العمليــات 
لحمايتهــا والتــي اصبحــت آمنــة بفضــل معــارك 

التحريــر.
االســابيع  وخــالل  التقاريــر  تواتــرت  وقــد 
بتحشــيد  قامــت  قــد  اميــركا  ان  مــن  الماضيــة 
االالف مــن الدواعــش الذيــن جــاءت بهــم مــن 
ســوريا مــع المتواجديــن فــي المنطقــة الغربيــة 
ابنــاء هــذه  اعــداد كبيــرة مــن  والقيــام بتطويــع 
المناطــق وتدريبهــم فــي قاعــدة االســد لتنفيــذ 
ــارت هــذه الحركــة التســاؤل  ــد اث هــذه المهمــة وق
فــي االوســاط الشــعبية والرســمية وماهــو هــدف 
واشــنطن مــن وراء هــذا العمــل الــذي ليــس فقــد 
يشــكل  بــل  الداخلــي  بالشــأن  تدخــال  يعتبــر 

تهديــدا المــن البــالد .
باالمــس  الدواعــش  تحــرك  فــان  ولذلــك 
قــد اجــاب عــن هــذا التســاؤل  وهــو ان اميــركا 
كانــت تنتظــر الفرصــة المناســبة، للثــأر مــن ابنــاء 
الحشــد الشــعبي والتــي حاولــت وبــكل ماتملكــه 
ــه  ــى حل ــا والوصــول ال ــه جانب مــن جهــد الن تركن
وبــأي طريقــة كانــت اال انهــا بــاءت بالفشــل الذريــع 
ولذلــك فانهــا وجــدت فــي االوضــاع القائمــة اليــوم 
ــى  فرصــة جيــدة لتحقيــق ماربهــا واالنقضــاض عل
ــذا فانهــا اعطــت الضــوء االخضــر  ابنــاء الحشــد ول
للدواعــش بالتحــرك النشــغال القــوات االمنيــة 
فــي تهدئــة االوضــاع الطارئــة بالتحــرك فــي بعــض 
المناطــق ولكــن غــاب عــن ذهنهــا ان ابنــاء الحشــد 
ــاه  ــة اليقظــة واالنتب ــوا يعيشــون حال الشــعبي كان
المشــؤومة  االميركيــة  للمخططــات  الكبيريــن  
للدواعــش  باالمــس  بتصديهــا  تمثلــت  والتــي 
وبصــورة لــم يكــن يتوقعهــا احــد ، ممــا يشــكل هــذا 
االمــر رســالة قويــة لواشــنطن مــن التلعــب بذيلهــا 
وان تكــون عامــال مســاعدا فــي اقــالق الوضــع فــي 
العــراق ومحاولــة تنفيــذ مخططهــا االجرامــي ضــد 
الشــعب العراقــي  والــذي فشــلت مــن تنفيــذه 

ــة . ــا اليائس بمحاوالته
واخيــرا فــان الحشــد الشــعبي الزال وســيبقى 
الحــارس االميــن للعــراق والعراقييــن وانــه اليمكــن 
ان يفســح المجــال العدائــه مــن ان ينالــوا مــن 

وحدتــه ارضــا وشــعبا.
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