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تفاصيل التطبيع اإلماراتي مع االحتالل: 
شراكة كاملة مع عدّو األمة

كشــف موقــع »وااله« االســرائيلي تفاصيــل معاهــدة الــذّل التــي وّقعتهــا اإلمــارات مــع كيــان العــدو، فذكــر 
أنَّ اتفــاق التطبيــع يُحــدّد أن الــدول »مُلزمــة بالعمــل ســويًا لتنفيــذ حــّل للنــزاع اإلســرائيلي الفلســطيني 

عبــر مفاوضــات تُعطــي إجابــًة للتطلعــات واالحتياجــات الشــرعية للجانبيْــن«.
ــي عــدة  ــا ف ــال، وتعاونً ــب القت ــا بتجنّ ــاداًل للســفارات، والتزامً ــاق تب ــن االتف ــع، يتضمّ وبحســب الموق

ــات المتحــدة. ــع الوالي مجــاالت وشــراكة إســتراتيجية م
ويُحــدّد مــا يُســمّى »اتفــاق أبراهــام« بيــن »إســرائيل« واإلمــارات أن »الطرفيْــن ســيُقيمان عالقــات 
دبلوماســية وتطبيعًــا كامــاًل، وأن عالقاتهمــا ســتجري وفقــا لمعاهــدات األمــم المتحــدة، حيــث إن كل طــرف 

يحتــرم ســيادة الطــرف اآلخــر ويتعهــد بحــل النزاعــات بطــرق الســالم فقــط«
ــة  ــأن ال يســمحا بنشــاطات مُعادي ــن ب ــد الطرفيْ ــة تشــمل تعهّ ــات أمني ــى ترتيب ــاق عل وينــصّ االتف
ضــدّ بعضهمــا بعضــا، وبــأاّل يدعمــا نشــاطات كهــذه لطــرف ثالــث، وأن يعمــل الجانبــان ســوية مــع الواليــات 

المتحــدة لبلــورة جــدول أعمــال إســتراتيجي مشــترك بخصــوص الشــرق األوســط.
 كمــا جــاء فــي االتفــاق أيضًــا أن اإلمــارات وكيــان العــدو ســيفتتحان ســفارات وســيتبادالن فيمــا بينهمــا 

الســفراء بأســرع وقــت ممكــن.

صحيفة عبرية: وفد البحرين لم يعلم 
على ماذا يوقع بالبيت األبيض

فــي  الدوليــة  الشــؤون  مراســلة  النــداو  نوعــا  كشــفت 
صحيفــة هآرتــس اإلســرائيلية أن »أعضــاء الوفــد البحرينــي 
القادميــن للتوقيــع علــى اتفــاق ســالم مــع »إســرائيل«، يحاولــون 
فــي الســاعات األخيــرة أن يعرفــوا مــن المندوبيــن األمريكييــن 
تفاصيــل النســخة الفعليــة التــي ســيوقعها وزيــر خارجيتهــم 
ــد ترامــب،  ــع الرئيــس األمريكــي دونال ــت األبيــض م ــي البي ف

ورئيــس الحكومــة اإلســرائيلية بنياميــن نتنياهــو«.
فــي  حســابها  علــى  تغريــدة  فــي  وأضافــت 
»تويتــر«، أن »هــذا دليــل إضافــي علــى أن التفاصيــل 

ــة«. ــة ونهائي ــا مقفل ــت كله ــا ليس ــدو أنه يب
العديــد مــن الــردود اإلســرائيلية جــاءت علــى هــذه 
ــق  ــت ســاخرة، أحدهــم عل ــا كان ــي معظمه ــدة، ف التغري
المعامــالت  أســاليب  يســتخدم  »ترامــب  إن  قائــال 
العقاريــة التــي اســتخدمها فــي نيويــورك منــذ ســنوات، 

ــة«. ــذه الطريق ــر مــن المــال به ــى الكثي ــد جن وق
مــن  الحالــة،  هــذه  مثــل  »فــي  آخــر:  وقــال 
اإلســرائيلي  الجانبيــن،  كال  يكــون  أن  الممكــن 
والبحرينــي راضييــن، وفقــط عندمــا يهبطــون فــي 
بلدهــم، سيشــعرون فــي مناطــق مختلفــة مــن 

الجســم بشــعور غيــر ســار للغايــة«.

مؤكدا تواصل الجهود العلمية والبحثية في هذا المجال..

وزير الصحة: ايران ستكون من الدول الرائدة للحصول على لقاح كورونا
البنك المركزي: أسعار الصرف 

الحالية غير مستدامة
طهران-فارس:-إعتبــر محافــظ البنــك المركــزي عبدالناصــر همتــي أن اســعار الصــرف الحاليــة للعمــالت 

االجنبيــة امــام الريــال ال إقتصاديــة وغيــر مســتدامة.
وأوضــح همتــي فــي منشــور علــى االنســتغرام امــس االربعــاء، أن اســتقرار ســعر الصــرف مــن اولويــات 
المركــزي متعهــدا بطــرح  البنــك 
ومنــع  بالســوق  للعملــة  ظخــم 

التذبــذب فيهــا.
ــزي  ــك المرك ــى أن البن ــدد عل وش
ســيزيد معــروض العملــة عبــر منظومــة 
لبيــع  )مخصصــة  االلكترونيــة  "نيمــا" 
المصدريــن  بيــن  العملــة  وشــراء 
الســماح  تــم  وانــه  والمســتوردين(، 
والصلــب  البتروكيماويــات  لشــركات 
والمعــادن ببيــع العملــة التــي مصدرهــا 
الصيرفــة  الصــادرات بجانــب مكاتــب 

المورديــن. المرخصــة مباشــرة بهــدف تســريع تغطيــة طلــب  الســوق  الــى مكاتــب  للبنــوك،  التابعــة 
وعــزا همتــي تقلبــات ســوق الصــرف لطــرح الحكومــة االميركيــة موضــوع انهــاء كافــة اعفــاءات الحظــر 

وتشــغيل الماكينــة الدعائيــة التابعــة لهــا بهــذا االتجــاه اللهــاب الســوق. 
ونــوه محافــظ البنــك الــى انــه يبــدو لــم يتبــق شــيئ لــم يســتخدم فــي اطــار سياســة الضغــوط القصــوى 
االميركيــة، وأن االميركييــن بطــرح موضــوع الغــاء االعفــاءات يســتغلون ذلــك دعائيــا ومــن الطبيعــي فــي هــذه 

الظــروف أن تشــهد الســوق تقلبــات ونشــاط بعــض االنتهازيين.

لتصديره الى الدول االسالمية..

لقاح شلل االطفال االيراني يحصل 
على شهادة " الحالل"

ايران تواصل توريد 29 منتجا 
زراعيا للعراق

طهران-فــارس:- أعلــن عضــو الغرقــة التجاريــة 
ــر  ــل تصدي ــن تواص ــتركة ع ــة المش ــة العراقي االيراني
29 منتجــا زراعيــا للعــراق، باســتثناء منتــج الطماطــم.

أن  االربعــاء،  امــس  حميــد حســيني  وأشــار 
ايــران صــدرت 1.1 مليــون طــن مــن الخضــروات 
والفواكــه الصيفيــة فــي 5 شــهور فتــرة 20 مــارس/آذار 
حتــى 20 اغســطس/آب 2020، حيــث توجهــت نســبة 

ــة. ــذا الحجــم للســوق العراقي ــن ه ــة م 40 بالمئ
واســتطرد أن يــوم الثالثــاء تــم تصديــر 200 شــاحنة 
محملــة بالخضــروات والفواكــه للعــراق عبــر معبــر " 
برويزخــان" و نحــو الــف طــن مــن هــذه المنتجــات 

ــالد.    ــي الب ــن غرب ــذ " خســروي" الواقعي ــر منف عب
مــن جهــة ثانيــة بيّــن حســيني أن صــادرات الغــاز 
االيرانــي ســجلت منــذ 20 مــارس/آذار الفائــت 75 مليــون 
ــب  ــر مكع ــون مت ــا و50 ملي ــون لتركي ــب، 25 ملي مترمكع

للعــراق وذلــك لالفــاده منــه فــي توليــد الكهربــاء.
ولفــت الــى أن االحصائيــات فــي الشــهور الخمســة 
المذكــورة تشــير الــى اســتحواذ الصــادرات االيرانيــة 
بنســبة 22 بالمئــة علــى الســوق العراقيــة التــي التــزال 

ثانــي أكبــر ســوق تصديريــة اليــران.

وزيــر  قــال  طهران-ارنــا:- 
الصحــة والعــالج والتعليــم الطبــي 
ســعيد نمكــي: ان ايــران ســتكون 
فــي المســتقبل الــى جانــب الــدول 
الرائــدة فــي مجــال الحصــول علــى 

لقــاح مضــاد لفيــروس كورونــا.
بعثهــا  رســالة  فــي  ذلــك  جــاء 
ــى  ــى الملتق ــاء، ال نمكــي امــس االربع
االيرانيــة  للمؤسســات  الســادس 
الزميلــة مــع منظمــة الصحــة العالميــة.
ان   : الصحــة  وزيــر  واضــاف 

مراكــز االبحــاث االيرانيــة كافــة، بمــا يشــمل الحكوميــة 
العلميــة  جهودهــا  تواصــل  المعرفيــة،  والشــركات 
والبحثيــة حاليــا فــي مجــال فيــروس كوفيــد 19 )كورونــا(.
واكــد، ان فيــروس كورونــا اصبــح اليــوم وبــاء 
والعالــم؛  المنطقــة  كل  وانمــا  ايــران  فــي  ليــس 
ــى  ــآزر عل ــود والت ــر الجه ــن دون تظاف ــه م ــا ان مبين
نســتطيع  لــن  والخارجــي،  المحلــي  الصعيديــن 
التــي تهــدد  الكبــرى  البليــة  التغلــب علــى هــذه 

الحالــي. البشــرية جمعــاء فــي قرننــا 
 ولفــت نمكــي الــى ان ايــران كرّســت جهودهــا 
لتطويــر الطاقــات واالمكانيــات العالجيــة والوقائيــة 
ان  مردفــا  الوبــاء؛  هــذا  مواجهــة  فــي  والتوعويــة 
مــن اهــم المجــاالت التــي تركــزت الجهــود عليهــا 

بمختلــف  واالبحــاث  الدراســات  فــي  متمثلــة 
المجــاالت ذات الصلــة فــي البــالد.

واوضــح، ان االبحــاث التــي اجريــت فــي ايــران، 
واكثرهــا  االدويــة  افضــل  عــن  العثــور  تضمنــت 
تاثيــرا لمعالجــة المصابيــن وايضــا امثــل االســاليب 
المجتمعيــة  الشــرائح  المرضــى وحمايــة  لرعايــة 
الهشــة امــام فيــروس كورونــا، وتحديــد االعمــار 
التــي ســجلت اكبــر نســبة مــن الوفيــات مــن جــراء 
هــذا الفيــروس، واالهــم مــن جميــع ذلــك القيــام 
مضــاد  لقــاح  انتــاج  فــي  الجماعيــة  بمســؤوليتنا 
ــد 19. ــروس كوفي ــة بفي ــن االصاب ــة م ــر للوقاي ومؤث
التــي  االليــات  مــن  واحــدة  ان  نمكــي  وراى 
تضمــن نجــاح هــذه الجهــود، تكمــن فــي تعــاون 
ــا  ــى نظيراته ــة ال وانضمــام مراكــز االبحــاث االيراني

الخبيــرة والتمرســة فــي خــارج البــالد.

الزعفران االيراني يستحوذ على %95 
من االسواق العالمية

ــران  ــة اي ــل هوي ــران يمث ــوم ان الزعف ــد زادب ــة التجــارة حمي ــام منظمــة تنمي ــال مديرع ــا:- ق طهران-ارن
زعفــران  مــن   %95 وان  التصديريــة 

المنشــأ. ايرانــي  العالــم  اســواق 
ــي  ــاء ف ــوم امــس االربع ــد زادب واك
علــى  الزعفــران  صــادرات  اجتمــاع 
ــج  ــذا المنت ــة ه ــاء بمكان ضــرورة االرتق
هويــة  يمثــل  الــذي  االســتراتيجي 
اســواق  الــى  االيرانيــة  الصــادرات 
اســواق  مــن   %95 ان  مبينــا  العالــم 
الزعفــران فــي العالــم ايرانــي المنشــأ.

و أضــاف زادبــوم أن التنــوع المناخــي فــي 
ايــران جعلهــا مــن افضــل المصــادر لنمــو وتكاثــر النباتــات الطبيــة حيــث يتنــوع فيهــا 11 مناخــا مــن أصــل 13 مناخــا فــي العالــم.و 

تتصــدر ايــران دول العالــم فــي صــادرات الزعفــران، والــورد المحمــدي، والكمــون وغيرهــا مــن االعشــاب الطبيــة المهمــة.
و يعمــل االيرانيــون بجــد إلزالــة النفــط مــن ســلة صادراتهــم واســتثمار مواردهــم األخــرى كمــا يتفــردون 
ــة  ــا لمنظمــة تنمي ــون دوالر. ووفق ــر مــن 550 ملي ــا أكث ــة، وبلغــت التجــارة فيه ــات طبي بامتــالك ســبعة نبات
التجــارة االيرانيــة ، إن إيــران تســتثمر حاليــا 170 نوعــا مــن األدويــة العشــبية مــن اصــل الفيــن و500 نــوع منهــا.

و المنــاخ المتنــوع الــذي تتمتــع بــه ايــران وفــر لهــا امكانيــة زراعــة مختلــف النباتــات واالعشــاب حيــث 
تنمــو الــورود واالعشــاب الطبيــة والعالجيــة النــادرة بكثــرة فــي مختلــف مناطــق ايــران ممــا جعلتهــا مــن اهــم 

المصدريــن للــورود واألعشــاب الطبيــة.
وتســهم زراعــة االعشــاب الطبيــة التــي تشــتهر بهــا مختلــف المــدن االيرانيــة فــي خلــق فــرص العمــل 

والحفــاظ علــى المصــادر الطبيعيــة ولهــا ايضــا قيمــة اقتصاديــة كبيــرة.

طهران-ارنــا:- اعلــن مســاعد الجــودة فــي مؤسســة 
ــي: ان  ــالد غالمرضــا حنيف ــي الب ــاح ف ــاج اللق رازي النت
المؤسســة حصلــت علــى شــهادة »الحــالل« مــن وزارة 
وذلــك  تنتجــه  الــذي  االطفــال  شــلل  للقــاح  الصحــة 

ــدول االســالمية. ــى ال ــره ال ــدف تصدي به
وقــال الدكتــور حنيفــي انــه وبعــد وصــول طلبــات 
ــلل  ــاح ش ــر لق ــارة لتصدي ــالمية الج ــدول االس ــن ال م
االطفــال اليهــا ونظــرا لشــرطها ان تكــون حاصلــة علــى 
ــم اخــذ الشــهادة مــن وزارة  ــد ت شــهادة »الحــالل« فق

الصحــة والتعليــم الطبــي االيرانيــة.
مؤسســة  ان  حنيفــي  واضــاف 
الحصــول علــى شــهادة  رازي بصــدد 
ــن  ــة م ــا الطبي حــالل لســائر منتجاته
المغــذي،  انــواع  ومختلــف  لقاحــات 
مبينــا ان دول مثــل العــراق وبنغــالدش 
والفلبيــن وباكســتان قدمــت طلبــات 

الســتيراد اللقــاح مــن المؤسســة.
يذكــر انــه منــذ اكثــر مــن 17 عامــا تــم 
القضــاء علــى مــرض شــلل االطفــال فــي ايــران 

ــة . ــة رازي الطبي ــه مؤسس ــذي تنتج ــاح ال ــتخدام اللق باس
كمــا اعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة العــام 
الماضــي القضــاء علــى مــرض الحصبــة فــي ايــران .

ويتــم انتــاج  لقــاح الحصبــة فــي مؤسســة رازي 
ويــوزع عــن طريــق وزارة الصحــة االيرانيــة .

تصدير 550 مليون دوالر أعشاب طبية
طهران-فــارس:- أعلــن مســؤول بــوزارة الزراعــة ، عــن تصديــر اعشــاب طبيــة بقيمــة 550 مليــون دوالر 

منــذ بــدء الســنة الماليــة 20 مــارس/آذار2020.
وأوضــح حســين زينلــي مســؤول مشــروع االعشــاب الطبيــة فــي الــوزارة امــس االربعــاء، بــأن صــادرات هــذه االعشــاب 

ســجلت نمــوا بنســبة 5 بالمئــة عــن العــام الســابق، وذلــك رغــم أزمــة كورونــا والمشــاكل التصديريــة االخــرى.
ولفــت الــى أن ايــران تســتورد 180 مليــون دوالر مــن االعشــاب الطبيــة مؤكــدا أن الصــادرات تفــوق 

ــاع. ــذا القط ــاف به ــبة 3 اضع ــواردات بنس ال
ــة وذلــك  ــة فــي الســنة الجاري ــار جديــدة تســتزرع االعشــاب الطبي ــن أن ثمــة 25 الــف هكت ــي بيّ زينل

علــى الضــوء الطلــب الملمــوس فــي الســوق.

المناطق االقتصادية االيرانية تصدر 
سلعا بـ 13.5 مليار دوالر

طهران-فــارس:- أظهــرت بيانــات رســمية أن صــادرات الســلع المنتجــة بالمناطــق االقتصاديــة الخاصــة 
بالطاقــة المســت 13.5 مليــار دوالر فــي الســنة الماليــة المنتهيــة 19 مــارس/آذار 2020.

وأشــارت البيانــات أن حجــم االســتثمارات الداخليــة بالمناطــق االقتصاديــة الخاصــة بلغــت فــي الســنة 
المذكــورة نحــو 90 تريليــون ريــال واالســتثمارات االجنبيــة المباشــرة أكثــر مــن 37 مليــون دوالر.

شركات معرفية إيرانية تنتج 300 سلعة خاضعة وذكرت أن عدد الوحدات الصناعية واالنتاجية بهذه المناطق وصلت لـ 599 وحدة.
للعقوبات األميركية الجائرة

طهران-فــارس:- اعلــن مســاعد رئيــس الجمهوريــة للشــؤون 
ــي الوقــت  ــك ف ــان هنال ــة ســورنا ســتاري ب ــة والتكنولوجي العلمي

الحاضــر 41 شــركة معرفيــة ناشــطة فــي البورصــة بالبــالد.
االنشــطة  قيمــة  ان  الــى  ســتاري  واشــار 
االقتصاديــة للشــركات المعرفيــة فــي البــالد خــالل 

العــام الماضــي بلغــت نحــو 130 تريليــون تومــان 
شــركة   41 الحاضــر  الوقــت  فــي  هنالــك  وقــال، 

بالبــالد. البورصــة  فــي  ناشــطة  معرفيــة 
والعناصــر  المعــدات  إنتــاج  ازدهــر  و  هــذا 
الخاضعــة للعقوبــات األميركيــة مــن قبــل الشــركات 
المعرفيــة اإليرانيــة إلــى درجــة يمكــن مــن خاللهــا 

اســتبدال 300 منتــج إيرانــي بالســلع األجنبيــة.
علــى  القائمــة  للشــركات  والنوعــي  الكمــي  والنمــو 
المعرفــة يحقــق أهــداف االقتصــاد المعرفــي أكثــر مــن ذي قبل، 
وبالتالــي فــإن توجيــه الرســالة وتوجيــه األنشــطة القائمــة 
علــى المعرفــة يمكــن أن يســاعدنا فــي تحقيــق شــعار العــام، 

ــات. ــن العقوب ــر م ــدة الكثي ــك عق ــاج« وف ــزة اإلنت »قف

مؤشر بورصة طهران يحلق 5ر39 الف نقطة

لتقديم الخدمات الصحية للزوارالعراقيين..

ايران تقترح ايفاد 500 موكب 
سالمة الى العراق

االســكان  اميــن لجنــة شــؤون  طهران-فارس:-اعلــن 
والتغذيــة التابعــة للجنــة المركزيــة لزيــارة االربعيــن فــي 
البــالد يوســف افضلــي عــن تقديــم اقتــراح اليفــاد 500 موكــب 
مســيرة  لــزوار  الصحيــة  المســتلزمات  لتقديــم  ســالمة 
االربعيــن فــي العــراق فــي ســياق الحفــاظ علــى ســالمتهم 

مــن االصابــة بفيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19(.
واشــار افضلــي فــي تصريــح الــى ان مراســم مســيرة 
اربعينيــة االمــام الحســين )ع( تجــري هــذا العــام مــن دون 
الــزوار االجانــب وقــال، ان عــدم اســتقبال الجانــب العراقــي 
مســيرة  مراســم  اقامــة  عــدم  يعنــي  ال  االجانــب  للــزوار 
االربعيــن بــل ســتجري هــذا العــام ايضــا بمشــاركة المواطنيــن 

العراقييــن كمــا فــي الســابق بــكل شــوق وحمــاس.  
واضــاف، اننــا ال يمكننــا ايفــاد الــزوار للمشــاركة 
فــي مراســم مســيرة االربعيــن وال اقامــة المواكــب 
خدمــات  لتقديــم  العــراق  وداخــل  الحــدود  فــي 
ــزوار، لكننــا اقترحنــا ايفــاد 500  االســكان والتغذيــة لل

ــزوار.   ــى ســالمة ال ــاظ عل ــب ســالمة للحف موك
ــد  ــة احم ــن المركزي ــة االربعي ــن لجن ــال امي ــدوره ق ب
ــراق  ــى الع ــب ال ــام مواك ــل كل ع ــا نرس ــر انن ــدي ف محم
العــام  هــذا  الظــروف  ان  اال  االربعيــن  مراســم  خــالل 
مختلفــة بســبب تفشــي فيــروس كورونــا وعــدم اســتعداد 

الجانــب العراقــي الســتقبال الــزوار االجانــب.
مشيدة باجراءاتها الواسعة لمكافحتها..

االمم المتحدة: كميات المخدرات المضبوطة 
من قبل ايران الفتة

لندن-ارنــا:- اشــادت المديــرة التنفيذيــة لمكتــب منظمــة االمــم المتحــدة لمكافحــة المخــدرات والجريمــة غــادة 
والــي باجــراءات الجمهوريــة االســالمية  الواســعة فــي مجــال مكافحــة المخــدرات والجرائــم ذات الصلــة بهــا.

ــا ، اعلنــت  وخــالل لقائهــا مســاعد الخارجيــة للشــؤون القانونيــة والدوليــة محســن بهارونــد فــي فيين
المســؤولة االمميــة اســتعداد منظمــة االمــم المتحــدة لتعزيــز التعــاون المشــترك فــي مجــال مكافحــة 
ــة  ــدة لمكافح ــم المتح ــب االم ــبة لمكت ــة بالنس ــة مهم ــران دول ــت، ان اي ــراد وقال ــب االف ــدرات وتهري المخ
المخــدرات والجريمــة حيــث تقــوم باجــراءات واســعة فــي مجــال مكافحــة المخــدرات والجرائــم ذات الصلــة.    
واعتبــرت كميــات المخــدرات المضبوطــة مــن قبــل ايــران بانهــا الفتــة واضافــت، ان اعــادة االمــوال 
ــي هــذا  ــاون ف ــي للتع ــك اســاس قانون ــب وهنال ــذا المكت ــة مهمــة بالنســبة له الناجمــة عــن الفســاد قضي
المجــال فــي معاهــدة مكافحــة الفســاد، وان المكتــب علــى اســتعداد للتعــاون مــع الــدول الراغبــة بهــذا الصــدد.  
مــن جانبــه اشــار مســاعد الخارجيــة خــالل اللقــاء الــى االضــرار الماديــة والبشــرية التــي تتكبدهــا 
ــم المتحــدة  ــة االم ــب منظم ــع العالمــي ومكت ــا المجتم ــي مجــال مكافحــة المخــدرات، داعي ــران ف اي
ــز  ــة مشــكلة المخــدرات وتعزي ــي مواجه ــة ف ــر جدي ــام االكث ــة والمخــدرات لالهتم لمكافحــة الجريم

الطاقــات ومصــادر الدعــم لــدول مثــل ايــران.

لالســهم  طهــران  بورصــة  طهران-فارس:-أنهــت 
واالوراق الماليــة جلســة تــداول امــس االربعــاء، علــى إرتفــاع 
المؤشــر العــام 39505 نقطــة الــى مســتوى 1.740.098 نقطــة.

تذبــذب  بعــد  المكاســب  الســوق  وعــاودت 
ــرار  ــن ق ــا رئيســا م ــت دعم ــرا، إذ تلق ــي االداء مؤخ ف
المجلــس االعلــى للبورصــة بتخصيــص 1 بالمئــة 
لدعــم  للتنميــة  الوطنــي  الصنــدوق  عائــدات  مــن 
اســتقرار الســوق بجانــب الســماح للمصــارف بشــراء 
وبيــع االســهم بعــد مــاكان محظــورا فــي الســابق.

وبلغــت التــداوالت أكثــر مــن 17.3 مليــار ســهم 
وورقــة ماليــة فــي اطــار 2.1 مليــون صفقــة بقيمــة 

178.16 تريليــون ريــال.
وقــادت صعــو المؤشــر مكاســب أســهم » خليــج فــارس 
للصلــب  مباركــة«  فــوالد  و«  للبتروكيماويــات  القابضــة« 
غديــر«  و«  للتعديــن  كهــر«  و«كل  للنحــاس  والوطنيــة 

االســتثمارية و« كســترش بارســيان« للنفــط والغــاز.
كمــا صعــد مؤشــر الســوق المــوازي 469 نقطــة 

الــى مســتوى 17920 نقطــة.

ترامب والوعد الخادع 
الكاذب

مهدي منصوري
عــرف ترامــب ليــس فقــط  لــدى االميركييــن 
وصفتــه  وكمــا  اجمــع  العالــم  فــي  بــل  فحســب 
الصحافــة االميركيــة فضــال عــن بعض السياســيين 
الذيــن عملــوا فــي ادارتــه بصفــة »الــكاذب« بحيــث 
أحصــت صحيفــة نيويــورك تايمــز ان ترامــب يكذب 
ال اقــل مــن خمــس كذبــات يوميــا، ولــذا فــان صفــة 
الكــذب قــد تالزمــت مــع ترامــب مــن خــالل قراراتــه 
غيــر المتزنــة بحيــث يتنصــل عنهــا وبعــد لحظــات 
ــذا  ــدول وبه ــب ال ــع اغل ــا م ــا فعله ــا كم ــن اتخاذه م
ــورة  ــالده وبص ــة ب ــب مصداقي ــد ترام ــلوب افق االس

شــهدها الجميــع وبوضــوح.
االنتخابــات  اعتــاب  علــى  وهــو  واليــوم 
الرئاســية والتــي ال يريــد ان يخســرها ليبقــى 
لفتــرة اخــرى رئيســا للواليــات المتحــدة فانــه 
وباتخــاذ  وبصــورة هســتيرية  يتخبــط  اخــذ 
قــرارات عجولــة وغيــر مخطــط لهــا النــه غيــر 
قــادر علــى تنفيذهــا علــى ارض الواقــع ليخــدع 
الــرأي العــام االميركــي لكــي يذهــب لصناديــق 
ترامــب  ان  رغــم  صوتــا،  ويمنحــه  االقتــراع 
نفســه يعلــم جيــدا ان القطــار قــد تخطــاه وال 
ــه بســبب  اســتطالعات  يســتطيع اللحــاق ب
الــرأي التــي تظهــر تقدم منافســه بايــدن  وفي 
اغلــب الواليــات االميركيــة ممــا اوجــد لديــه 
حالــة مــن اليــأس الكبيــر، ولــذا فهــو يبــذل 
الذريــع  الفشــل  لتغطيــة  يائســة  محــاوالت 
الــذي متــى بــه خاصــة فــي حــل المشــاكل فــي 
ــه نحــو  ــي بثقل ــي واخــذ يرم الداخــل االميرك
الخــارج والتــي كان آخرهــا الضجيــج االعالمــي 
العــراق  مــن  قواتــه  ســحب  حــول  الزائــف 
وافغانســتان، اال ان ولهــذه اللحظــة لــم يشــهد 
العالــم او الشــعب االميركــي علــى الخصــوص 
ــا ســيؤثر  ــذا االتجــاه فم ــة به اي خطــوة عملي

ــى مســتقبله السياســي. ــا عل حتم
ووزيــر  ترامــب  فــان  الحــال  وبطبيعــة 
القيــادات  وبعــض  دفاعــه  ووزيــر  خارجيتــه 
العســكرية فــي المنطقــة قــد اوجــدوا ضجيجــا 
اعالميــا مكثفــا مــن انــه ســيتم ســحب القــوات 
ــا ســوى  ــق منه ــم يتب ــراق ول ــة مــن الع االميركي
االســتعدادات  وان  اميركــي  جنــدي  الفــي 
قائمــة لتنفيــذ هــذا االمــر. اال انــه ومــن طــرف 
القــادة  بعــض  مــن  تصريحــات  تصــدر  آخــر 
العســكريين خاصــة مســؤول القــوات االميركيــة 
فــي  المنطقــة ماكنــزي ينفــي قــرار  االنســحاب 
ويؤكــد بقــاء القــوات االميركيــة والهــداف وغايــات 
الخــادع  عنوانهــا   والتــي  الواقــع  عــن  بعيــدة 
مكافحــة داعــش اال انهــا تخفــي وراءهــا عناويــن 
ــي الشــأن السياســي  ــا التدخــل  ف اخــرى اهمه
ارادتهــا   فــرض  مــن خــالل  الداخلــي  العراقــي 
لكــي يرتهــن العــراق لــالرادة االميركيــة والذهــاب 
ــي ـ  ــي ركــب المشــروع ـ االميركــي ـ الصهيون ف

الســعودي لضمــان امــن الكيــان الغاصــب.
اال ان وفــي الطــرف المقابــل والــذي الزال 
ــة  ــوات االميركي ــع الق ــض مضاج وســيبقى يق
العراقــي  الشــعب  ابنــاء  بــه  يقــوم  مــا  هــو 
ــوره  ــكل ص ــي ب ــالل االميرك ــن لالحت الرافضي
قــد  واالقتصاديــة  والسياســية  العســكرية 
ــن  ــم ع ــص بلده ــم تخلي ــى عاتقه ــذوا عل اخ
تجلــب  لــم  التــي  الشــريرة  الهيمنــة  هــذه 
والقتــل  الخانقــة  االزمــات  ســوى  للعــراق 
والتدميــر، ولذلــك  شــمروا عــن ســواعدهم 
واســتخدموا اســلوب المواجهــة المســلحة مــع 
القــوات االميركيــة واســتخدموا اللغــة الوحيــدة  
التــي يفهمهــا االميــركان ليضطرهــم صاغريــن 
ان  نجــد  ولذلــك  اذالء خاســئين.  بالخــروج 
العمليــات التــي تســتهدف مواقــع ومعســكرات 
وارتــال المســاعدات  لالميركييــن اصبحــت 
لــم  االمــر  ان  والمفارقــة  يوميــا  مسلســال 
ــى  ــل حت ــركان فحســب ب ــى االمي يقتصــر عل
القــوات المتحالفــة  معهــم والتــي كان آخرهــا 
فــي  بريطانيــة  عســكرية  بعثــة  اســتهداف 
بغــداد واشــارت االنبــاء ان ضابطــا بريطانيــا 

ــتهداف. ــذا االس ــي ه ــل ف ــد قت ق
اذن وفــي نهايــة المطــاف فــان مقاومــة 
المحتــل االميركــي اليمكــن ان يقــر لهــا قــرار 
حتــى تطهــر العــراق مــن دنســهم ونخــرج 
آخــر جنــدي اميركــي الن فــي ذلــك وحــدة 
الشــعب  وان  بلدهــم.  وســيادة  واســتقرار  
العراقــي وبــكل فصائلــه ومذاهبــه ومشــاربه 
ــا شــكلت مــن  هــم مــع ابطــال المقاومــة النه

ابنائهــم الغيــارى علــى الوطــن.


