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البيانــات  واوضحــت 
مــن  ايــران  انتــاج  أن 

ــروض  ــم الحظــر المف ــك رغ ــورة. وذل ــي الشــهور الســبعة المذك ــة ف ــار حب ــغ 27.6 ملي ــة البشــرية بل االدوي
البــاد. علــى  المفــروض  االميركــي 

ــر الظــروف  ــي ، غي االيران
جعــل  الــذي  بالشــكل 
انفســهم  الخصــوم 
للحــوار  يدعــون 
ويرســلون  والمحادثــات 
رســائل خاصــة ، معتبــرا 
ان هــذا االمــر يتناقــض 
مــع شــعاراتهم المعلنــة.
مــن جهــة اخــرى اكــد 
ان  الجمهوريــة  رئيــس 
حاليــا  تنصــب  جهودنــا 

وفــي  االعــداء،  ضغــوط  مقابــل  الصمــود  علــى 
ــة  ــيرة تنمي ــن مس ــف ع ــم نتوق ــه ل ــت نفس الوق
وتقــدم البــاد وقمنــا موخــرا بافتتــاح عــدة خطــوط 
للســكك الحديديــة تربــط خمــس محافظــات فــي 
البــاد اضافــة الــى افتتــاح مشــاريع كبيــرة فــي 

البنــى التحتيــة فــي مختلــف المحافظــات.
ضغــوط  ان  الننكــر  اننــا  روحانــي  واوضــح 
حركــة  علــى  اثــرت  المســبوقة  غيــر  االعــداء 
التنميــة فــي البــاد لكنــه اضــاف: ان هــذه الحركــة 

االن  ونحــن  المشــاكل  كل  رغــم  تتوقــف  لــم 
ــا الخــط  ــدة ومــن بينه ــاء مشــاريع جدي بصــدد بن
المهــم  جابهــار  مينــاء  بيــن  الرابــط  الحديــدي 

البــاد. زاهــدان جنــوب شــرق  بمدينــة 
يــوم  الــى  روحانــي  الرئيــس  تطــرق  كمــا 
المعاقيــن العالمــي مشــيرا الــى الخدمــات الكبيــرة 
التــي تقدمهــا حكومــة الجمهوريــة االســامية الــى 
المعاقيــن ومــن بينهــا اصــدار قانــون حمايتهــم 
معتبــرا ان خدمــة هــذه الشــريحة مــن المواطنيــن 

ــي. ــي وانســاني ودين واجــب قانون

وتقنيــة  االتصــاالت  وزيــر  قــال  باكو-ارنــا:- 
المعلومــات محمــد جــواد اذري جهرمــي ، أن سياســة 
علــى  ركــزت   ، الماضييــن  العاميــن  خــال  الــوزارة 
التعــاون مــع دول الجــوار فــي مجــال االتصــاالت وتقنيــة 

البلــدان. المعلومــات بمــا يخــدم اقتصاديــات هــذه 
ــن  ــو حي ــار باك ــي مط ــه ف ــى ب ــح ادل ــي تصري وف
جمهوريــة  الــى  الثاثــاء  امــس  فجــر  وصولــه 
آذربيجــان، أوضــح آذري جهرمــي ، أن حجــم العاقــات 
بشــكل  نمــا  وآذربيجــان  ايــران  بيــن  االقتصاديــة 
ملحــوظ خــال العاميــن الماضييــن وفــي هــذا االطــار 
ــة  ــة العامل ــن الشــركات اإليراني تشــارك 14 شــركة م
ــا المعلومــات واالتصــاالت فــي  فــي مجــال تكنولوجي
ــداع"  ــو لإلب ــى "باك ــل – 2019" وملتق ــو ت ــرض "باك مع

لتوســيع  وتتطلــع  الدولــي 
التعــاون الثنائــي.

آذري  واعــرب 
فــي  أملــه  عــن  جهرمــي 
الشــركات  تتمكــن  أن 
فــي  بمــا   ، اإليرانيــة 
ذلــك الشــركات الناشــئة 
فــي  المشــاركة  اإليرانيــة 
الدولــي،  المعــرض  هــذا 
النجــاح فــي توقيــع  مــن 
لتطويــر  جيــدة  صفقــات 

الدوليــة. الســوق 
وســيعقد وزيــر االتصــاالت اجتماعــات ثنائيــة 

ــي  ــات ف ــا المعلوم ــع وزراء االتصــاالت وتكنولوجي م
بعــض الــدول المشــاركة فــي معــرض باكــو الدولــي 

لمناقشــة توســيع التعــاون.

بـ 10 مليارات دوالر ..

محافظ البنك المركزي يؤكد دعم توريد السلع 
االساسية واالدوية

طهران-فــارس:- أعلــن محافــظ البنــك المركــزي عبدالناصــر همتــي عــن تخصيــص أكثــر مــن 10 مليــارات 
أجنبيــة  عملــة  دوالر 
ــد الســلع االساســية  لتوري
والمعــدات  واالدويــة 
مــارس/  21 منــذ  الطبيــة 

.2019 آذار 
فــي  همتــي  وأضــاف 
الثاثــاء،  امــس  تدوينــة 
تــم  ذلــك  وبجانــب  أنــه 
توفيــر نحــو 15 مليــار دوالر 
منظومــة  عبــر  وطرحهــا 
بغيــة  االلكترونيــة  نيمــا 
توريــد المــواد االوليــة للوحــدات االنتاجيــة، مؤكــدا أن وتيــرة هــذه العمليــة ســتتواصل بجهــود المصدريــن.
وتــم التوافــق علــى توفيــر الســلع األساســية واألدويــة وكذلــك المعــدات الطبيــة بســعر الرســمي للــدوالر) 

42 الــف ريــال للــدوالر الواحــد( وذلــك خــال اليــوم الثالــث مــن االجتماعــات غيــر العاديــة للحكومــة.
يذكــر أن منظومــة "نيمــا" االلكترونيــة مخصصــة لعــرض العمــات االجنبيــة المتدفقــة علــى ايــران، جــراء 
ــة، حيــث يتــم بيعهــا باســعار أقــل مــن ســعر الصــرف فــي الســوق الحــرة، فيمــا تدعــم  العوائــد التصديري
الحكومــة تغطيــة واردات الســلع االساســية بســعر رســمي أي 42 الــف ريــال لقــاء الــدوالر االميركــي الواحــد.

اضاءات
3 االربعاء 7 ربيع الثاني ، 1441 هـ ق 13 آذر 1398 هـ ش، 4 كانون األول 2019مشؤون محلية العدد )10290( السنة االربعون

طهــران- ارنــا:- تطــرق رئيــس الجمهوريــة 
ــات  ــى العقوب ــه إل حســن روحانــي فــي حديــث ل
األمريكيــة غيــر المســبوقة ضــد الشــعب اإليرانــي 
النــووي  االتفــاق  مــن  ترامــب  انســحاب  بعــد 
وممارســة ضغــوط اقتصاديــة شــديدة علــى ايــران، 
مضيفــا: ان هــذ الحظــر غيــر المســبوق الــذي 
تضمــن أشــد الضغــوط االقتصاديــة والــذي وصفتــه 
امريــكا المجرمــة واالرهابيــة وبعــض الــدول بانــه 
االشــد فرضــًا بهــدف اركاع ايــران خــال العــام 

ــاري. الج
بمناســبة  الثاثــاء  امــس  لــه  كلمــة  وفــي 
اليــوم العالمــي للمعوقيــن قــال الرئيــس روحانــي 
، ان الشــعب االيرانــي وبرغــم الحظــر الظالــم 
والضغــوط االقتصاديــة الشــديدة ، حافــظ علــى 
وتحمــل  بالصمــود  وتمكــن  وكرامتــه  عزتــه 
التــي  الصعبــة  الظــروف  عبــور  مــن   ، الصعــاب 
انــه  واثبــت  انتصــر  وبالتالــي  امامــه  وضعــت 
بالثبــات والصمــود لــن يســمح للعــدو بتحقيــق 

اهدافــه.
الشــعب  صمــود  ان  الــى  روحانــي  واشــار 

مؤكدا عدم توقف مسيرة تنمية وتقدم البالد..

رئيس الجمهورية: الحظر غير المسبوق الميركا المجرمة واالرهابية وبعض الدول لن تركع شعبنا

بعد التوقيع على وثائق للتعاون االقتصادي..وزير االتصاالت: سياستنا تقوم على التعاون مع دول الجوار بما يخدم االقتصاد

ايران وطاجيكستان تعلنان اجراء التعامالت المالية 
بينهما بالعملتين الوطنيتين

رضــا  الطاقــة  وزيــر  أعلــن  طهران-فــارس:- 
ــراء  ــتان الج ــع طاجيكس ــاق م ــن االتف ــان ع اردكاني
الوطنتيــن  العملتيــن  عبــر  الماليــة  التعامــات 

بالمســتقبل. والســاماني«  »الريــال 
وأوضــح اردكانيــان فــي مراســم  توقيــع وثائــق 
وطاجيكســتان  ايــران  بيــن  االقتصــادي  التعــاون 
امــس الثاثــاء فــي طهــران، بــان التجــارة والشــؤون 
البلديــن،  اتفــاق  مــن  جــزء  والتأميــن  المصرفيــة 
عبــر  والتأميــن  البنكــي  التعــاون  يشــمل  حيــث 

تشــكيل لجنــة مشــتركة وتقديــم مقترحــات منهــا  
النمــوذج الــذي ســيقدم مــن قبــل ايــران لافــادة مــن 

ــاريع. ــل المش ــي تموي ــن ف ــن الوطنيتي العملتي
االجــراءات  هــذه  ضمــن  مــن  أن  وأضــاف 
ــادل  ــر تب ــي والتجــاري عب ــاون الجمرك ــر التع تطوي
الوفــود واقامــة المعــارض التخصصيــة ومجموعــات 
العمــل التجاريــة الصناعيــة والتعدينيــة  بجانــب 
تنميــة التعــاون االســتثماري عبــر تبــادل قوائــم 
بالمناطــق  باالســتثمار  الراغبيــن  المســتثمرين 
التجاريــة  للمشــاريع  العطــاءات  وقوائــم  الحــرة 

والهندســية. الفنيــة  والخدمــات 
وبيّــن اردكانيــان أن اســتكمال خــط ســكك 
الحديــد بيــن ايــران وافغانســتان وطاجيكســتان 
الجانبيــن، حيــث  بيــن  االخــرى  التوافقــات  مــن 
ســيتم عقــد اجتمــاع مشــترك بهــذا الخصــوص 
ــدول الثــاث فــي غضــون الشــهور الثاثــة  بيــن ال

القادمــة.

الســلطات  أن  لندنيــة  صحيفــة  ذكــرت 
اإلماراتيــة اعتقلــت مؤخــرًا الســوري مهنــد المصــري 
ــه وتســليمه  ــب ســوري رســمي باعتقال ــة لطل تلبي
لدمشــق. وأن هــذا االعتقــال جــاء بتهمــة تمويــل 
لصالــح  األمــوال  بتبييــض  والقيــام  اإلرهــاب 

اإلرهابييــن.
فــرع  أن  العربــي«  »القــدس  وأكــدت مصــادر 
مــا  أو  والدوليــة  العربيــة  الجنائيــة  الشــرطة 
ــة  ــي وزارة الداخلي ــق« ف ــول دمش ــرف بـــ »انترب يع
إلــى الشــرطة اإلماراتيــة مطلــع  الســورية طلــب 
الماضــي توقيــف  الثاني/نوفمبــر  شــهر تشــرين 
وتســليم شــخصين ســوريين تتهمهمــا دمشــق 
المصــري،  مهنــد  بينهمــا  مــن  اإلرهــاب  بدعــم 
وأن »إنتربــول دمشــق« أرســل لشــرطة اإلمــارات 
مذكرتــي توقيــف غيابيّتيــن بحــق مهنــد المصــري 

شرطة اإلمارات تستجيب لطلب الداخلية السورية تسليمها »مموالً لإلرهاب«
مــن مواليــد 1984 وشــخص آخــر مــن مواليــد 1969، 
بجــرم تمويــل اإلرهــاب وفــق مــا ورد فــي المذكــرة 
المصــري  اإلمــارات  أوقفــت  وعليــه  الســورية، 
أيــام  بعــد  الســورية،  الداخليــة  لطلــب  اســتجابة 

قليلــة وعلــى وجــه الســرعة.

واشنطن بوست: السعودية تتجه ببطء نحو اإلفالس
فــي  بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة  قالــت 
ــن  ــد ب ــد الســعودي محم ــي العه ــا إن ول افتتاحيته

ســلمان لــم يتعلــم شــيئا.
الضخــم  »التقليــص  أن  االفتتاحيــة  وتــرى 
الثقــة  لتراجــع  نتــاج  هــو  األميــر  لطموحــات 
ــذ مقتــل الصحافــي جمــال  ــة فــي نظامــه من الدولي
أس(  بــي  )أم  أو  العهــد  ولــي  لكــن  خاشــقجي، 

معــروف بصفتــه حاكمــا متهــورا، ويبــدو أنــه لــم 
اإلجراميــة«.  حماقاتــه  مــن  شــيئا  يتعلــم 

وتعلــق الصحيفــة قائلــة إن »قمــع النظــام الــذي 
تجــاوز أي قمــع مارســته الحكومــات الســعودية 
الســابقة يدمــر خطــط التحديــث وتنويــع االقتصاد، 
ــك تخطــو الســعودية وببــطء نحــو  وبــدال مــن ذل
العــام  هــذا  الميزانيــة  فــي  فالعجــز  اإلفــاس: 
أعلــى بمرتيــن مــن المبلــغ الــذي تجمعــه مــن 
بيــع حصــص )أرامكــو(، لكــن محمــد بــن ســلمان 
وتواصــل  التغيــر،  علــى  إشــارة  أي  يظهــر  لــم 
الســلطات، حســب منظمــة القســط )احتجــاز عــدد 
ــوا  ــن كان ــل شــهرة الذي ــن الرجــال والنســاء األق م
ناشــطين علــى )تويتــر(، وال يزالــون فــي غــرف 
التعذيــب، حيــث تــم تعذيــب النســاء الناشــطات 

ــك(«.  ــل ذل ــرأة قب ــوق الم ــي حق ف
افتتاحيتهــا  بوســت«  »واشــنطن  وتختــم 
ــول إن »أحــداث الشــهر الماضــي تؤشــر نحــو  بالق
نتيجــة مختلفــة: نظــام يتغــذى فيــه عــدم التســامح 

والعزلــة الدوليــة مــن بعضهمــا«.

بورصة طهران تسجل 
مستويات قياسية

طهــران  بورصــة  واصلــت  طهران-فــارس:- 
مســتويات  تســجيل  الماليــة  واالوراق  لاســهم 
تدبيكــس"  العــام"  المؤشــر  اغــاق  اثــر  قياســية 
جلســة تــداول امــس الثاثــاء، علــى ارتفــاع 619 

نقــاط. و804  الفــا   320 الــى مســتوى  نقطــة 
وتشــهد البورصــة انتعاشــا فــي االونــة االخيــرة 
اثــر تدفــق الســيولة الحائــرة علــى ســوق المــال 
كمــاذ اســتثماري فــي ظــل الركــود الــذي تمــر 
بــه االســواق المنافســة كـــ العقــار والمســكوكات 

االجنبيــة. والعمــات  الذهبيــة 
ــار ســهم  ــن 2.8 ملي ــر م ــت الســوق أكث وتداول
وورقــة ماليــة فــي اطــار 404 االف صفقــة، بقيمــة 

ريــال. تريليــون   15.38
أســهم  اثــر مكاســب  العــام  المؤشــر  وصعــد 
"مبنــا" الصناعيــة و"فــوالد مباركــة اصفهــان" و"خــارك" 

و"نــوري" للبتروكيماويــات.

االبحــاث  مركــز  دشــن  طهران-فــارس:- 
ــة  ــزالزل، اول منظوم ــزالزل وهندســة ال ــي لل الدول
فــي  الــزالزل  وقــوع  خــال  ذاتيــا  الغــاز  لقطــع 

طهــران.
وتــم تصميــم وإنجــاز منظومــة قطــع الغــاز 
خــال وقــوع الــزالزل مــن قبــل المركــز الدولــي 
ــن خــال  ــزالزل، وم ــزالزل وهندســة ال لدراســة ال
ــة  ــاز بمحافظ ــركة الغ ــي ش ــراء ف ــع خب ــاون م التع
طهــران فــي شــؤون االبحــاث وزيــادة المقاومــة، 
ــرم بيــن مركــز االبحــاث  وذلــك فــي إطــار عقــد إب

وشــركة الغــاز.
وتتألــف المنظومــة المذكــورة، مــن 3 مجســات 
للمعالجــة  مركزيــة  ومنظومــة  الهــزات  لقيــاس 
وصمــام   RTU ومنظومــة   CS3 القــرار  واتخــاذ 

كهربائــي لقطــع الغــاز.
قيــاس  مجســات  وتصنيــع  تصميــم  وتــم 
فــي  االولــى  للمــرة  المنظومــة  لهــذه  الهــزات 
ايــران، مــن قبــل المركــز الدولــي لدراســة الــزالزل 
وهندســة الــزالزل، وبالتعــاون مــع القطــاع الخــاص، 

وتــم اخضاعهــا الختبــارات واســعة.

تدشين اول منظومة لقطع الغاز خالل وقوع الزالزل في طهران

برلماني: االتحاد األوروبي لم يبذل جهداً ملموساً 
إلنقاذ االتفاق النووي

طهران-تســنيم:- أشــار عضــو لجنــة األمــن القومــي والشــؤون الخارجيــة فــي مجلــس 
الشــورى االســامي حشــمت اهلل فاحــت بيشــه إلــى أن هنــاك إحبــاط دبلوماســي بيــن إيــران 

ــووي. ــاق الن ــاذ االتف ــذل جهــدًا ملموســًا إلنق ــم يب ــر ل ــًا ان األخي واالتحــاد األوروبــي قائ
وأشــار فاحــت بيشــه الــى بيــان الــدول األوروبيــة الثــاث، بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا حــول 
مــا يســمونه "خــرق االتفــاق النــووي مــن جانــب إيــران" قائــًا: كان هنــاك بعــض اإلحبــاط 

ــووي. ــاق الن ــي االتف ــة ف ــة المتبقي ــات الغربي ــران والجه ــن إي الدبلوماســي بي
إيــران  اتخــاذ  مــن  أســبوع  قبــل  الدبلوماســي تشــكل  اإلحبــاط  هــذا  أن  وأضــاف 
الخطــوة الثالثــة فــي تخفيــض التزاماتهــا النوويــة مؤكــدًا انــه حتــى ذلــك الحيــن، بــدى أن 
المشــاورات الدبلوماســية ناجحــة، وفشــل تلــك العمليــة دفــع إيــران إلــى اتخــاذ الخطــوات 

ــة. ــة والرابع الثالث
ــرب  ــران والغ ــن إي ــادة بي ــية ج ــات دبلوماس ــود ارتباط ــدم وج ــى ع ــه عل ــت بيش ــد فاح وأك
منــذ أن اتخــذت إيــران خطوتهــا الثالثــة والرابعــة قائــًا: إن الخطــوات التــي اتخذتهــا إيــران 
لخفــض التزاماتهــا النوويــة لــم تكــن حتــى اآلن مســتفزة وتهــدف إجبــار الغربييــن علــى الوفــاء 
ــام  ــرأي الع ــن االســتجابة لتســاؤالت ال ــداًل م ــد كل خطــوة. ب ــن، وبع ــن الغربيي ــم. لك بالتزاماته
ــات يطالبــون فيهــا  حــول ســبب عــدم وفائهــم بالتزاماتهــم فــي االتفــاق النــووي، يصــدرون بيان

ــووي. ــاق الن ــي االتف ــا ف ــاء خطــوات تخفيــض التزاماته ــران بالغ إي

مهنئة جوزب بورل بتسلم منصبه..

الخارجية تأمل بتنمية العالقات بين ايران 
واالتحاد االوروبي

طهران-فــارس:- قــدم المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة  ســيد عبــاس موســوي، التهنئــة الــى المســؤول 
الجديــد للسياســة الخارجيــة باالتحــاد االوروبــي والــذي اختيــر بديــا لفيدريــكا موغرينــي، معربــا عــن املــه 

بتنميــة العاقــات بيــن ايــران واالتحــاد االوروبــي فــي المرحلــة الجديــدة.
ــة للســيدة  ــة والمتوازن ــره للمواقــف المنطقي ــر، أعــرب موســوي عــن تقدي ــى تويت ــه عل ــدة ل وفــي تغري
فيدريــكا موغرينــي، وقــدم التهنئــة للمســؤول الجديــد للسياســة الخارجيــة لاتحــاد االوروبــي الســيد جــوزب 
بــورل، معربــا عــن املــه بــأن نشــهد تنميــة العاقــات مــع االتحــاد االوروبــي وتعزيــز التعدديــة وســيادة القانــون 

علــى الســاحة الدوليــة.

طهــران- ارنــا:- حصــل عــدد مــن اطفــال وناشــئة 
ايــران علــى جوائــز الــدورة السادســة والعشــرين 
لمســابقة "هيــكاري" الدوليــة للرســم التــي اقيمــت 

التي اقيمت في اليابان..

اطفال ايران يحصدون 6 ميداليات ملونه في مسابقة دولية للرسم
فــي اليابــان.

ونقــا عــن مركــز التنميــة الفكريــة لاطفــال 
والناشــئة فــي ايــران انــه تــم توزيــع جوائــز الــدورة 
السادســة والعشــرين لمســابقة "هيــكاري"  الدوليــة 
للرســم التــي اقيمــت فــي اليابــان  وكان مــن بيــن 
والناشــئة  االطفــال  مــن  عــدد  بافضلهــا  الفائــزن 

االيرانييــن.
وحصلــت "ســتارة شــاه ويســي" 9ســنوات علــى 
ــابقات ،  ــم المس ــهادة تكري ــة وش ــة الذهبي الميدالي
ــا كريمــي" 8ســنوات و  ــن "هلي ــت كل م ــا حصل كم
ــكا جراغــي"  ــي" 9 ســنوات" و "الي "هســتي رودباران
ارتيــن  و"  14 ســنة  معمــر"  "فاطمــة  و  9 ســنوات 
ســليماني" 9 ســنوات علــى برونزيــة وشــهادة تقدير 

ــذه المســابقة. ــدورة السادســة والعشــرين له ال
واضــاف المركــز انــه مــن بيــن 18 الــف و146 
اثــرا مــن 76 دولــة حصــل 10 اطفــال مــن ايــران علــى 

ــابقة. ــز المس جوائ

بومبيو والتصريح 
خارج السرب

مهدي منصوري
اميــركا  خارجيــة  وزيــر  تصريحــات 
طياتهــا  فــي  التحمــل  باالمــس  بومبيــو 
ــل هــي نفــس  ــدا، ب شــيئا مســتغربا او جدي
االســطوانة المشــروخة التــي يرددهــا والتــي 
فقــدت مفعولهــا ولــم يعــد لهــا ذلــك التاثيــر، 
والمضحــك فــي االمــر ان بومبيــو يحــاول 
ــي  ــران وف ــه ضــد طه ــن خــال تصريحات وم
كل وقــت ســمحت لــه الفرصــة المناســبة 
للحديــث  تأتــي ضمــن الهجمــة العدوانيــة 
الممنهجــة التــي تمارســها ليســت واشــنطن 
وحدهــا بــل ذيولهــا فــي المنطقــة والعالــم.
ــه  ــو ان ــن بومبي ــرف ع ــا ع ــت وكم والاف
يحــاول اســتغال  بعــض االوضــاع واالحــداث 
دول  بعــض  فــي  تحــدث  التــي  الشــاذة 
المنطقــة ليضــع نفســه فــي موضــع المدافــع 
عــن الشــعوب لتلميــع صــورة بــاده التــي 
لفهــا الســواد للجرائــم التــي ارتكبتهــا االدارة 
الشــعوب  هــذه  اســتقرار  ضــد  االميركيــة  
لارهــاب  ودعمهــا  صناعتهــا  خــال  مــن 
ــم  ــا باعماله ــلبوا منه ــن س ــن الذي واالرهابيي
والتدميــر  القتــل  علــى  القائمــة  االجراميــة 
الديمغرافيــة  المنطقــة  خارطــة  لتغييــر 
التوجــه  مــع  ينســجم  بمــا  والجغرافيــة 

الحاقــد. العنصــري  االميركــي 
فــي  يجــري  مــا  ان  ايضــا  والماحــظ 
العــراق لــم يكــن ســوى مطالبــات شــعبية 
تقديــم  مــن  العراقــي  الدســتور  يضمنهــا 
تتســاوى  كريمــة  حيــاة  وتوفيــر  الخدمــات 
فيهــا الحقــوق، والتــي بــدأت بصــورة ســلمية 
الديمقراطيــة،  الحيــاة  فــي  القمــة  ومثلــت 
الشــاذة  العناصــر  بعــض  تدخــل  ان  اال 
والمندســين لحــرف هــذه التظاهــرات مــن 
بعــض  مــن  بدعــم  االساســية   مســيرتها 
الــدول خاصــة اميــركا وبعــض ذيولهــا فــي 
المنطقــة باغداقهــم االمــوال لتغييــر بوصلتهــا 
الثــأر  الــى  بالحقــوق  المطالبــة  الســلمية 
واشــنطن  لقــن  الــذي  الشــعب  هــذا  مــن 
درســا قاســيا وافقدهــا هيبتهــا ومصداقيتهــا 
ــع  ــر وقط ــا دح ــه  عندم ــا علي ــرض ارادته او ف
اليــد الضاربــة لواشــنطن االرهــاب االجرامــي 
الحاقــد علــى يــد ابطــال الحشــد الشــعبي 
ــرات  ــي التظاه ــدت ف ــك وج ــن، فلذل العراقيي
الســلمية فرصــة قــد تســتطيع مــن خــال 

حرفهــا لتحقيــق هــذه االهــداف.
ولذلــك جــاء  بومبيــو باالمــس ليضــع 
نفســه فــي موضــع المدافــع او فــي الواقــع 
للحكومــة  اوامــره  يصــدر  الــذي  المســؤول 
ــذا  ــذا ه ــل ك ــذا وتعم ــل ك ــان تفع ــي ب العراق
مــن جانــب، ومــن جانــب اصــدار اتهاماتــه 
لطهــران ان لهــا يــدا فــي عمليــات العنــف 
مــن  ذلــك  كل  التظاهــرات،  رافقــت  التــي 
ــق  ــام العراقــي لخل ــرأي الع اجــل اســتغال ال
ــي  ــن الشــعبين العراق ــداء بي ــن الع صــورة م
المشــاغبة   العناصــر  ان  اال  وااليرانــي، 
ــات حــرق وقطــع الطــرق   ــت بعملي ــي قام الت
واســتخدام المواجهــة المســلحة مــع القــوات 
ــه كان  ــوا ب ــا قام ــن ان م ــوا م ــة اعترف العراقي
بدفــع مــن بعــض الــدول واشــاروا مــن طــرف 
خفــي الــى واشــنطن وبعــض دول المنطقــة 
الســقاط العمليــة السياســية القائمــة وتغييــر 
االوضــاع  لتأتــي بمــا ينســجم مــع التوجهــات  
صفقــة  تحقيــق  علــى  القائمــة  االميركيــة 
القــرن التــي تجعــل مــن دول المنطقــة اداة 

طيعــة بيــد الكيــان الصهيونــي الغاصــب.
ان  يــدرك  ان  بومبيــو  فعلــى  واخيــرا   
تصريحاتــه غيــر المســؤولة وغيــر الواقعيــة 
التوجهــات  دون  حائــا  تقــف  ان  اليمكــن 
وشــعوب  اوال  العراقــي  للشــعب  الواعيــة 
المنطقــة والتــي اكدتــه التقاريــر االســتخبارية 
تعيشــها  التــي  االزمــات  ان  والتحليليــة 
الشــعوب فــي المنطقــة واميــركا الاتينيــة 
الصيــن وفرنســا  والحــرب االقتصاديــة مــع 
الهوجــاء   السياســة  ســببها االســاس هــي 
فلذلــك   ترامــب،  بقيــادة  االميركيــة  لــادارة 
يمارســها  التــي  التدليــس  عمليــة  فــان 
هــذه  علــى  تنطلــي  ان  اليمكــن  بومبيــو 
ــذي  ــوم ال ــر الي ــا تنتظ ــة وانه ــعوب خاص الش
يــرون فيــه ســيده ترامــب وهــو يقــف فــي 
قفــص االتهــام ليحاكــم علــى كل جرائمــه 
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