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كاتب أميركي: النظام السعودي المسؤول االكبر 
عن أغلب الوفيات والدمار باليمن

رغم المخاطر: المعارضة السعودية بصدد التوسع
ــارض  ــعودي« المع ــي الس ــع الوطن ــزب »التجم ــم ح ــة باس ــت المتحدث قال
»مضــاوي الرشــيد«، إن الحــزب الــذي ُأعلــن عــن تأسيســه مؤخــرا فــي المنفــى، 

يســعى للتوســع داخــل الســعودية وخارجهــا.
ووصفــت »مضــاوي الرشــيد«، المقيمــة فــي لنــدن، مخطــط الحــزب بأنــه »لعبــة 
خطيــرة«، خاصــة أن 6 مــن مؤسســي »التجمــع« أعلنــوا عــن أســمائهم الحقيقيــة ولديهــم 
ــع »بزينــس إنســايدر«. ــه موق ــا لمــا نقل ــارب فــي المملكــة يخشــون اســتهدافهم، وفق أق

ــوق  ــال الحق ــى محــاوالت ســعودية ســابقة إلدخ ــى عل ــادرة تُبن ــذه مب ــت: »ه وأضاف
السياســية والمدنيــة فــي الحكومــة والســماح للنــاس بتجربــة المؤسســات الديمقراطية«.

ــن ســلمان«،  ــد ب ــد الســعودي »محم ــي العه ــى أن ول وأشــارت الرشــيد إل
ليــس لديــه إجمــاع مــن العائلــة المالكــة للصعــود علــى العــرش، مضيفــة: »لقــد 

ــى الســلطة  ــه، ونحــن قلقــون بشــأن الصــراع عل ــام بإســكات وتهميــش أقارب ق
علــى أعلــى مســتوى عندمــا يمــوت الملــك ســلمان، وهــذا قــد يوقــع فوضــى فــي 

الســعودية يدفــع المواطنــون ثمنهــا«.
وتابعــت: »ليســت لدينــا مؤسســات، وليــس لدينــا رأي فيمــا يحــدث، وال 
يمكننــا اختيــار أفضــل شــخص، لذلــك نحــن نحــاول خلــق بديــل لهــذا النظــام مــن 
خــال تبنــي أفــكار ثبــت بالفعــل أنهــا أفضــل مــن الملكيــة المطلقــة التــي لدينــا«.

وأردفــت المتحدثــة باســم التجمــع الوطنــي الســعودي المعــارض: »ال نريــد 
أن نفــرض علــى النــاس رؤيــة لكيفيــة عمــل النظــام السياســي، يجــب أن يكــون 
ذلــك نتيجــة تصويــت عــام، نحــن مهتمــون بالمبــادئ والمؤسســات التــي 

تســمح للنــاس أن يكــون لهــم رأي فــي كيفيــة حكمهــم«.

نشــرتها  مقالــة  فــي  بانــدو  دوغ  الكاتــب  أكــد 
مجلــة »ذا أميــركان كونســيرفاتيف« إلــى أن »النظــام 
الســعودي هــو المســؤول عــن الجــزء األكبــر مــن 
الوفيــات والدمــار فــي اليمــن«، مشــيرًا الــى أن »هــذا 
للمجاعــة  األســاس  المســؤولية  يتحمّــل  النظــام 

وانتشــار األمــراض فــي هــذا البلــد«.
وأضــاف الكاتــب أن »دعــم إدارة الرئيــس االميركــي 
دونالــد ترامــب للعــدوان علــى اليمــن يلعــب دورًا فــي 
عــن  متســائًا  الحــرب«،  لهــذه  الســعودية  مواصلــة 
»أســباب قيــام ترامــب بإجبــار األميركييــن علــى دعــم 
مســحور  انــه  يبــدو  إذ  الســعودية،  الملكيــة  األســرة 
أن  وأكــد  والفاســدين«،  الفاجريــن  بالســعوديين 
»كل هــذا الدعــم يأتــي فــي وقــت ال يحتــرم النظــام 

الســعودي فيــه اي حريــات سياســية ودينيــة«.

وذّكــر الكاتــب بــأن »واشــنطن قامــت ببيــع الطائرات 
الحربيــة والذخيــرة للســعوديين الســتخدامها فــي قتــل 
آالف اليمنييــن«، الفتــا إلــى أن »العســكريين االميركيين 
ــة التــي تقصــف اليمــن  ــرات الحربي ــد الطائ أعــادوا تزوي
ــياق  ــي س ــتخبارية ف ــات االس ــوا المعلوم ــود، وقدم بالوق
مســاعدة الســعوديين علــى قصــف أهــداف فــي اليمــن«، 
وقــال إن كل ذلــك يؤكــد تواطــؤ أميــركا فــي جرائــم 

حــرب ارتكبــت فــي اليمــن«.
صحيفــة  فــي  نشــر  بمــا  بانــدو  واستشــهد 
»نيويــورك تايمــز« التــي قالــت إن »المكتــب القانونــي 
فــي وزارة الخارجيــة األميركيــة كان قــد خلــص فــي 
عــام 2016 الــى أن مســؤولين اميركييــن كبــارًا متهمــون 
ــع  ــى بي ــم عل ــم حــرب بســبب موافقته ــكاب جرائ بارت

القنابــل للســعودية وشــركائها فــي اليمــن«.

فتاح: شبابنا افشلوا الحظر المفروض على صناعة الفوالذ في البالد
ارنــا:-  بندرعبــاس- 
منظمــة  رئيــس  قــال 
ســيد  المســتضعفين 
برويــز فتــاح : ان الحظــر 
المفــروض علــى صناعــة 
بــاء  االيرانيــة،  الفــوالذ 
بالفشــل نتيجــة لجهــود 
الشــبابية  الشــريحة 
البــاد. فــي  المختصــة 

لــه   تصريــح  وفــي 
خــال  الســبت  امــس 
مراســم تدشــين المرحلــة 

الثانيــة مــن »مصنــع كاوة للفــوالذ« بجزيــرة كيــش 
)فــي محافظــة هرمزمــان - جنــوب البــاد(، لفــت 
البنيــوي  المشــروع  هــذا  »نجــاح  ان  الــى  فتــاح، 

الراهنــة،  الحظــر  ظــروف  رغــم  تحقــق  العظيــم 
وذلــك بفضــل الجهــود الدؤوبــة التــي قدمهــا شــبابنا 

المخلصــون«.
وتابــع : ان مــا يدعــوا للفخــر واالعتــزاز فــي 

هــذا المشــروع، هــو ان عمليــات انشــائه تمامــا 
انجــزت بمشــاركة الطاقــات المحليــة والنخــب 

العلميــة مــن اهالــي محافظــة هرمــزكان.
المســتضعفين  منظمــة  رئيــس  وقــدر 
معــدل ايــرادات شــركة كاوة لصناعــة الفــوالذ، 
فــي ضــوء تدشــين المرحلــة الثانيــة مــن 
بنهايــة  دوالر  مليــون   400 المشــروع،  هــذا 
العــام الحالــي )االيرانــي – بــدا فــي 21 اذار 

/ مــارس 2020(.
وقــال فتــاح : ان منظمــة المســتضعفين، 
هــذا  علــى  المشــرفة  الجهــة  )بوصفهــا 
المشــروع(، ســتواصل جهودهــا بهــدف اكمــال 
تولــت  التــي  البنيويــة  المشــاريع  سلســلة 
انتــاج  ذلــك »مصنــع  فــي  مســؤوليتها؛ بمــا 
الحديــد االســفنجي« فــي منطقــة ســنكان 

طهــران(. العاصمــة  غربــي  )شــمال 

من العملة االجنبية في الخارج..

البنك المركزي يعلن تنفيذ خطط للحصول 
على موارد البالد

طهران-فــارس:- اعلــن محافــظ البنــك المركــزي عبدالناصــر همتــي عــن خطــط ســيتم تنفيذهــا 
ــارج. ــي الخ ــة ف ــة االجنبي ــن العمل ــاد م ــوارد الب ــض م ــى بع ــول عل ــة للحص ــوق الثاني ــي الس ــا ف تدريجي
وقــال همتــي فــي افــادة صحفيــة: ان عــدم التــوازن الــذي حصــل بيــن العــرض والطلــب منــذ بدايــة العــام )االيرانــي 
بــدا فــي 20 اذار/مــارس( بســبب تفشــي فيــروس كورونــا فــي مجــال الحــواالت التجاريــة، قــد اشــتد بســبب تقاعــس 

بعــض المصدريــن فــي عــرض العملــة االجنبيــة واســتمرار وتيــرة الطلــب فــي االشــهر الماضيــة.   
واضــاف محافــظ البنــك المركــزي: انــه مــن جانــب اخــر فــان االجــواء السياســية –االعاميــة الناجمــة عــن الخطــوة 
االميركيــة فــي االعــان عــن تفعيــل آليــة الزنــاد قــد وفــرت المنــاخ الــازم الرتفــاع ســعر الــدوالر خــال االســابيع االخيــرة.

وتابــع همتــي: انــه مثلمــا قلــت ســابقا فــان البنــك المركــزي ســيبذل كل جهــوده اليجــاد التــوازن فــي 
ــة االجنبيــة. ســوق الحــواالت التجاريــة والســيطرة علــى ســعر العمل

وقــال: انــه وفــق االجــراءات المتخــذة خاصــة للحصــول علــى بعــض مــوارد البــاد مــن العملــة االجنبيــة 
فــي الخــارج ســنقوم بتنفيــذ خطــط فــي الســوق الثانيــة بصــورة تدريجيــة.

تعاون ايراني روسي إلنتاج لقاح كورونا
موســكو-إرنا:- أكــد ســفيرنا لــدى روســيا، كاظــم جالــي، حــرص طهــران علــى التعــاون مــع موســكو 

إلنتــاج لقــاح كوفيــد-19.
 وقــال جالــي فــي مؤتمــر صحفــي عقدتــه "روســيا ســيغودنيا" بموســكو ، إن المشــاورات جاريــة بيــن 

إيــران وروســيا حــول إنتــاج لقــاح كورونــا.
جــرت  التــي  المباحثــات  الــى  وأشــار 
مــع رئيــس صنــدوق االســتثمار المباشــر 
عــن  المســؤولة  )المنظمــة  الروســي 
ــا فــي روســيا(  ــاح كورون ــل مشــروع لق تموي
ــي  ــف، وأن المســؤولين ف ــل ديميتريي كيري
مــن  جــوالت  عــدة  عقــدوا  البلديــن  كا 
الصــدد، مؤكــدا أن  فــي هــذا  المشــاورات 
طهــران أعلنــت اســتعدادها للتعــاون فــي 

مجــال إنتــاج لقــاح كورونــا.
وفــي ســياق آخــر، شــدد الســفير جالــي، علــى ان تصعيــد الحظــر األميركــي ضــد إيــران لــن يؤثــر ســلبا 

علــى اإلطــاق علــى التعــاون بيــن طهــران وموســكو ودول آســيا الوســطى.

ايران تتخطى ايطاليا وفرنسا 
بانتاج الصلب

والصناعــة  التجــارة  وزيــر  طهران-فارس:-أعلــن 
والمعــادن بالوكالــة جعفــر ســرقيني ، عــن تخطــى ايــران 
كل مــن فرنســا وايطاليــا فــي انتــاج الصلــب منــذ ســنوات 

وتتبــوأ المرتبــة العاشــرة عالميــا بالوقــت الراهــن.
المرحلــة  افتتــاح  مراســم  فــي  ســرقيني  وأوضــح 
الثانيــة لمصنــع " كاوه" للصلــب فــي كيــش جنوبــي البــاد، 
رغــم الحظــر وبجهــود المختصيــن االيرانييــن فــان طاقــة 

ــون طــن ســنويا. ــب الخــام بلغــت 37 ملي ــاج الصل انت
نمــوا  ســجل  االيرانــي  الصلــب  انتــاج  أن  الــى  وأشــار 
ــارس/  ــة 19 م ــة المنتهي ــي الســنة المالي ــة ف بنســبة 6.5 بالمئ
آذار 2020، فيمــا بلــغ متوســط النمــو العالمــي 3.5 بالمئــة حينئــذ.

وأضــاف بالســنة المذكــورة تــم تصديــر 12 مليــون 
طــن مــن أنــواع الصلــب، فيمــا مــن المســتهدف انتــاج 55 

ــام 2026. ــى ع ــون طــن ســنويا حت ملي
والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  أكــد  ثانيــة  جهــة  مــن 
بالوكالــة، أن االحصائيــات فــي فتــرة 20 مارس/آذارحتــى 
20 أغســطس/آب تشــير الــى نمــو انتــاج البتروكيماويــات 
بالمئــة   42.5 المنزليــة  واالجهــزة  بالمئــة   6.3 بنســبة 
وااللمنيــوم 50 بالمئــة والصلــب 8 بالمئــة واالســمنت 15 

بالمئــة.  18.5 والســيارات  بالمئــة 
 وبيّــن ســرقيني وبحســب البنــك المركــزي فــان 
ــي  ــة ف ــوا بنســبة 2.5 بالمئ ــي ســجل نم ــاع الصناع القط
فصــل الربيــع 20 مــارس/آذار حتــى 20 يونيــو/ حزيــران2020.

في 6 شهور..

حفر وتجهيز 64 بئرا نفطيا وغازيا 
في البالد

طهران-فارس:-أعلــن مســاعد المديــر التنفيــذي لشــركة الحفــر الوطنيــة ســعيد اكبــري عــن حفــر 
وتجهيــز 64 بئــرا نفطيــا فــي المناطــق النفطيــة والبحــر عبــر مختصــي وكــوادر الشــركة خــال فتــرة 

ســبتمبر/  20 حتــى  مــارس/آذار   20
أيلــول 2020.

ــح امــس  ــري فــي تصري وأشــار اكب
الســبت، أن العمليــات شــملت 21 بئــرا 
بئــرا   42 تطويريــا تحديديــا و صيانــة 

ــد. ــاف واح ــب اكتش بجان
وبيّــن أن عمليــات الحفــر بلغــت 
 18 تحريــك  يتــم  فيمــا  متــرا،   36547

جهــاز حفــر خفيــف وثقيــل تابــع الســطول الشــركة فــي مناطــق العمليــات بالمحافظــات النفطيــة فــي البــاد.

في بورصة السلع ..

19% زيادة في تداول االسهم الصناعية والمنجمية
طهران-كيهــان العربــي:- اعلــن قســم العاقــات العامــة لشــركة بورصــة الســلع فــي البــاد، ان االســهم 
الصناعيــة والمنجميــة ســجلت خــال االســبوع الماضــي 19 بالمئــة زيــادة، بعــد تــداول مــا يبلــغ 619 الفــا و83 

طنــا مــن الســلع وبمــا يعــادل اكثــر مــن 73 
الــف مليــار ريــال ايرانــي.

حصــة  ان  التقريــر،  هــذا  ويضيــف 
مــن  والمنجميــة  الصناعيــة  المنتجــات 
خــال  المتداولــة  االســهم  اجمالــي 
االســبوع االخيــر لــدى بورصــة الســلع فــي 
ايــران، بلغــت 321 الفــا و331 طنــا، بقيمــة 40 

ريــال. الفــا و572 مليــار 
وبحســب هــذا التقريــر ايضــا، فقــد بلــغ 

مجمــوع اســهم الفــوالذ التــي بيعــت خــال الفتــرة ذاتهــا 301 الــف و90 طنــا، فيمــا ســجلت معــادن االلمينيــوم 
700 طنــا، والنحــاس 6 االف و880 طنــا، والمعــادن المركــزة الثمينــة 12 طنــا، والكبريــت الموليبدينــوم 120 طنــا، 

وســبائك الزنــك 610 اطنــان، الــى جانــب 5 االف طــن مــن خــام الحديــد المركــز.

تصدير منتجات صحية وتجميلية 
ايرانية لـ 21 بلدا

طهران-فارس:-أعلــن متحــدث مصلحــة الجمــارك روح اهلل لطيفــي عــن تصديــر منتجــات صحيــة وتجميليــة 
بقيمــة المســت 10.599 مليــون دوالر لـــ 21 بلــدا فــي 5 شــهور فتــرة 20 مــارس/آذار حتــى 20 اغســطس/آب 2020.

وأوضــح لطيفــي فــي تصريــح امــس الســبت، أن صــادرات المنتجــات الصحيــة والتجميليــة بلغــت 13765 
طنــا فــي الفتــرة المذكــورة.

ونــوه الــى أن المنتجــات تشــمل الشــامبو والمنتجــات الصحيــة والتجميليــة الخاصــة بالوجــه والبشــرة  
واالضافــر وااليــدي واالرجــل ، فضــا عــن المســاحيق المضغوطــة لاســتهاك التجميلــي وتلــك المخصصــة 

للعنايــة بالبشــرة وانــواع مضــادات أشــعة الشــمس ومعاجيــن االســنان والصابــون وغيــره.
ــرة، العــراق  ــدول المســتوردة للمنتجــات الصحيــة والتجميليــة فــي هــذه الفت المتحــدث أكــد أن مــن ال
وافغانســتان وبريطانيــا والمانيــا وكنــدا والنمســا وهونــغ كونــغ، والكويــت وعمــان واالمــارات وروســيا 

والبحريــن وتركيــا وآذربيجــان وأرمينيــا وكازاخســتان.
ولفت الى أن كل من افغانستان والعراق وآذربيجان تصدرت قائمة الدول المستوردة.

تصدير سلع وبضائع الى 65 دولة عبر 
جمارك محافظة كرمان

كرمان-ارنا:-اعلــن مديــر عــام جمــارك محافظــة كرمــان عــن تصديــر 158 الــف و 426 طــن مــن الســلع 
ــة عبــر جمــارك المحافظــة خــال الســتة اشــهر االخيــرة. ــغ 296 مليــون دوالر الــى 65 دول والبضائــع بمبل

وقــال محمدرضــا قادرامــس الســبت ان صــادرات جمــارك المحافظــة خــال الســتة اشــهر االخيــرة 
ــي االيرانــي. ــس الفتــرة مــن العــام الماض ــادة بمقــدار 20بالمائــة مقارنــة بنف شــهدت زي

ــون دوالر والســكر والصناعــات  ــغ 262 ملي ــره شــمل الفســتق بمبل ــم تصدي ــادر ان معظــم مات واوضــح ق
ــك والســيراميك . ــر والموزائي النحاســية والتم

واضــاف مديــر عــام جمــارك محافظــة كرمــان ان الــدول التــي تــم التصديــر اليهــا شــملت الصيــن والمانيــا والهنــد 
والعــراق وتركيــا وافغانســتان وباكســتان ودول اجنبيــة اخــرى بلــغ عددهــا 65 دولــة مــن قــارات العالــم الخمــس .

محلل اميركي: العقوبات الجديدة التي فرضها 
ترامب على ايران استعراضية

طهران/كيهــان العربــي: وصــف المحلــل السياســي االميركــي »اريــك برويــر« االمــر التنفيــذي لترامــب 
بفــرض عقوبــات علــى ايــران اســتعراضية ففــي حديــث لقنــاة CNN، قــال مســاعد »المركــز الدولــي 
للدراســات الســتراتيجية«، لحــد  االن كل الــذي ينعكــس اعاميــا هــو لاســتعراض. ويبــدو ان الكثيــر 
ممــن تشــملهم حزمــة الحظــر الجديــدة كانــوا مــن قبــل محظوريــن ســواء اكانــت مؤسســات ام اشــخاص.

وكان ترامــب قــد اعلــى االثنيــن الماضــي فــي بيــان ان ادارتــه فرضــت عقوبــات جديــدة واتخــذت تدابيــر 
لحظــر التصديــر ضــد )27( شــخص ومؤسســة لهــا عاقــة بشــبكة توزيــع االســلحة اليــران.

كمــا وادعــى ترامــب خــال كلمتــه فــي الجمعيــة العموميــة لامــم المتحــدة، بــان اميــركا قــد خرجــت 
البقية على الصفحة7مــن االتفاقيــة النوويــة المريعــة ووضعــت عقوبــات قاســية.

فيما تغلق مرتفعة 4075 نقطة..

بورصة طهران تحظر المضاربة 
اليومية تفاديا للتقلبات

طهران-فارس:-أنهــت بورصــة طهــران لاســهم واالوراق 
الماليــة جلســة تــداول امــس الســبت، علــى ارتفــاع المؤشــر 

العــام 4075 نقطــة الــى مســتوى 1.615.658 نقطــة.
ــهم  ــار س ــن 7.2 ملي ــر م ــوق اكث ــت الس وتداول
وورقــة ماليــة فــي اطــار 1.1 مليــون صفقــة بقيمــة 

البقية على الصفحة81.277 تريليــون ريــال.

زيادة 29 ألف برميل من إنتاج 
النفط اإليراني

طهران-ارنــا:- قــال مديــر الشــؤون الفنيــة فــي شــركة 
عــدد  أداء  أن  خواجــوي:  علــي  للنفــط  القــارة"  "فــات 
ــات الحفــر المنجــزة فــي الشــركة قــد تضاعــف فــي  عملي
النصــف األول مــن العــام الجــاري، وبالتالــي زاد إنتــاج النفــط 
ــن 29  ــر م ــج الفارســي بأكث ــي الخلي ــط ف ــول النف ــن حق م

ــا. ــل يومي ــف برمي البقية على الصفحة7أل

الحشد باق واعداؤه 
زائلون

مهدي منصوري
اثارتهــا  التــي  المكثفــة  االعاميــة  الضجــة 
الصهيونيــة  االميركيــة  االعــام  ماكنــة  وتثيرهــا 
الســعودية وبعــض مواقــع التواصــل االجتماعــي 
المعاديــة فــي الداخــل العراقــي ضــد ابنــاء الحشــد 
الشــعبي يعكــس مــدى االضــرار التــي لحقــت 
تحريــره  خاصــة  الحشــد   وجــود  مــن  بهــؤالء 
المحافظــات الغربيــة مــن دنــس هــؤالء الشــرذمة 
الحاقــدة والتــي قصمــت وبالدرجــة االولــى ظهــر 
ان  معلــوم  هــو  وكمــا  النــه  المجرمــة  اميــركا 
المجاميــع االرهابيــة وبمختلــف مســمياتها هــي 
ــارت  ــا اش ــاز كم ــة بامتي ــة صهيوني ــة اميركي صناع
ــد  ــة وق ــه اوســاط مســؤولة فــي االدارة االميركي الي
االضــواء   االميركيــة  الصحافــة  عليهــا  ســلطت 
مدعومــة باالدلــة والوثائــق، والــذي يؤيــد مــا ذهبنــا 
اليــه نجــد ان قــوات مــا يســمى بتحالف واشــنطن 
والــذي انشــئ لمواجهــة داعــش كمــا يقولــون فانــه 
وابــان الحــرب علــى االرهابييــن فــي الموصــل  
والمحافظــات الغربيــة لــم يشــهد العراقيــون فضــا 
عــن غيرهــم مــن ان هــذه القــوات وبمــا تملكــه 
مــن امكانيــات اســتهدفت الدواعــش او المجاميــع  
االرهابيــة االخــرى بــل العكــس مــن ذلــك فــان 
تجمعــات  يســتهدف  كان  االميركــي  الطيــران 
قبــل  خاصــة  الشــعبي   الحشــد  ومعســكرات 
شــروعه بالعمليــات ضــد الدواعــش المجرميــن 

مــن اجــل ايقــاف هــذا الهجــوم أوعرقلتــه.
ولكــن الحشــد الشــعبي المدعــوم مــن 
قبــل المرجعيــة العليــا وابنــاء الشــعب العراقــي 
العــراق  ارض  تطهيــر  علــى  صمــم  والــذي 
مــن دنــس ليــس فقــط المجاميــع االرهابيــة 
ــل  ــا بالخصــوص داعــش ب ــة اميركي المدعوم
اميــركا  واجــراء  عمــاء  مــن  الداعميــن  كل 
بحيــث اســتطاع بفضــل صمــوده وبســالته 
ان يقطــع دابرهــم ويحــرر المــدن العراقيــة 
الواحــدة تلــو االخــرى مــن دنســهم ورجســهم 
وقاصمــة  قاضيــة  ضربــة  شــكل  والــذي 
االميركيــة  والمخططــات   المشــاريع  لــكل 
ــراق  ــي ارادت للع ــة والســعودية الت والصهيوني

ان ال يبقــى موحــدا ومســتقرا.
مــن  اليــوم  المراقبــون  شــاهده  مــا  ولــذا 
ــا  ــرض له ــي يتع ــدة الت ــة الشرســة والحاق الهجم
الباطلــة  االتهامــات  وتوجيــه  الشــعبي  الحشــد 
اعدائــه  مــن  كان  ســواء  صورتــه  لتشــويه 
الخارجييــن ومــن عمــاء االميــركان فــي الداخــل 
وذلــك باطــاق التعابيــر غيــر الواقعيــة والائقــة 
ضــده. وهــم يعلمــون انــه جــزء مــن المنظومــة 
يأتمــر  والــذي  الرســمية  العراقيــة  العســكرية 
باوامــر القائــد العــام للقــوات المســلحة والــذي 
اكــد ان ســاحه لــم يكــن موجهــا ســوى ضــد 
اعــداء العــراق والعراقييــن مــن الدخــاء  والغربــاء 
واالجانــب وعمائهــم، ولكــن ماأثــار  اســتغراب  
للقــوات  العــام  القائــد  موقــف  هــو  المراقبيــن 
المســلحة الكاظمــي الــذي لــم يدافــع عــن قــوات 
تابعــة لــه وهــي اليــوم تخــوض حربــا شرســة ضــد 
فلــول االرهــاب ســواء كان علــى الحــدود او بعــض 
المــاذات االمنــة لهــم فــي بعــض المحافظــات 
والتــي يقدمــون فيهــا الشــهداء دفاعــا عــن الوطــن.
ولــذا فعلــى المراهنيــن علــى حــل الحشــد 
الشــعبي او ازالتــه ان يدركــوا جيــدا ان هــذه 
القــوات قــد خرجــت من رحــم الشــعب العراقي 
بمختلــف طوائفــه ومذاهبــه وانــه لــم يمثــل 
طائفــة او جهــة واحــدة ال يمكــن ألي قــوة او 
قــدرة مهمــا تعاظمــت ان تنــال منــه قيــد أنملــة، 
وانــه ســيبقى والــى جانــب القــوات العراقيــة 
مدافعــا عــن حيــاض العــراق والعراقييــن مهمــا 
بلغــت التضحيــات وان جــذوره راســخة فــي 
او  قلعهــا  يمكــن  وال  العراقيــة  االرض  اعمــاق 
والتشــويه  التهديــد  بلغــة  ازالتهــا  او  تفتيتهــا 
وعلــى  هنــاك  مــن  تنطلــق  التــي  البائســة  
لســان اعدائــه الذيــن آلمهــم واوجعهــم وبصورة 
ــا  ــاق وام ــو ب ــذا فه ــوا يحتســبونها، ول ــم يكون ل
ــا  ــم حتم ــم فانه ــم وعمائه ــركان وغيره االمي
ــن  ــطح ويمك ــى الس ــم عل ــون الن جذوره زائل

اقتاعهــا وبســهولة جــدا.
واخيــرا والــذي البــد مــن التأكيــد عليــه 
ان وجــود الحشــد الشــعبي يشــكل صمــام 
االمــان لوحــدة واســتقال العــراق واي محاولــة 
ــة  ــت او اقليمي ــة كان ــة صهيوني ــة اميركي معادي
الوطنيــة  القــوة  تريــد حــل هــذه  داخليــة  او 
فانهــا ستســاهم بالذهــاب بالعــراق وشــعبه 
الــى حالــة االحتــراب واالقتتــال الداخلــي لكــي 

تحقــق اهــداف اعدائهــم الحاقديــن.

رئيس الجمهورية يستقبل وزير 
الخارجية العراقي

حســن  الرئيــس  العربي:-اســتقبل  طهران-كيهــان 
روحانــي مســاء امــس الســبت وزيــر الخارجيــة العراقــي فــؤاد 
ــات . ــن المباحث ــة م ــد جول ــاء عق حســين وجــرى خــال اللق

قــد  ظريــف،  جــواد  محمــد  الخارجيــة  وزيــر  وكان 
امــس  الــذي وصــل طهــران  العراقــي  اســتقبل نظيــره 

الســبت فــي زيــارة رســمية 
االســامية. للجمهوريــة 

ويجــري وزيــر الخارجيــة 
زيارتــه  خــال  العراقــي 
تســتغرق  والتــي  لطهــران 
يوميــن مباحثــات مــع كبــار 
المســؤولين بالبــاد لتطويــر 

. الثنائيــة  العاقــات 
ــؤاد  ــك ســيبحث ف ــى ذل ال
ــار المســؤولين  حســين مــع كب
تنفيــذ  حــول  االيرانييــن 
االتفاقــات بيــن العــراق وايــران.
يذكــر ان وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف كان قــد قــام 
بزيــارة لــكل مــن بغــداد واربيــل فــي تمــوز/ يوليــو الماضــي، اعقبهــا 

رئيــس الحكومــة العراقيــة مصطفــى الكاظمــي بزيــارة طهــران.
وكان وزيــر الخارجيــة العراقــي قــد صــرح فــي حديــث 
حــول العاقــات مــع إيــران ان بــاده تعتمــد علــى مبــدأ التوازن 
فــي العاقــات، وكمــا أن لبغــداد مصالــح أمنيــة وسياســية 
المتحــدة فــان  لديهــا مصالحهــا الجغرافيــة  الواليــات  مــع 

ــران. ــك إي ــي ذل ــا ف ــوار، بم ــع دول الج ــة م واالقتصادي
واضــاف : أن سياســة العــراق الخارجيــة مبنيــة علــى 
اســاس مصلحــة العــراق«، موضحــا أن »عاقــة العــراق مــع 
ــة  ــا الثقافي ــح المشــتركة ومنه ــى المصال ــة عل ــران مبني إي

والسياســية واالقتصاديــة«.


