
باتجاه حقل سلمان..

انطالق عملية شحن منصة "اس -1" النفطية من خرمشهر
بــدأت  آبادان-ارنــا:- 
عمليــة  االثنيــن  امــس 
شــحن منصــة راس بئــر 
ــة  ــة بمدين "اس -1" النفطي
حقــل  باتجــاه  خرمشــهر 
فــي  المشــترك  ســلمان 
منطقــة الخليــج الفارســي.
وقــال مديــر الشــركة 
ــة بإنشــاء  ــة المعني المقاول
المنصــة النفطيــة بمدينــة 
ــاس  ــعيد ب ــهر س خرمش
آبــادي : ان هــذه المنصــة تــزن الفــا و500 طــن، وبلغــت كلفــة انشــائها 40 الــف يــورو ليتــم تثبيتهــا فــي حقــل 
"ســلمان" النفطــي المشــترك بيــن ايــران واالمــارات بمنطقــة الخليــج الفارســي؛ مضيفــا ان عمليــة شــحن 

ــوم. ــدأت بالفعــل الي هــذه المنصــة ب
ــدات  ــا، وب ــرا مختصــا ايراني ــة انشــاء المنصــة 350 خبي ــي عملي ــد شــارك ف ــادي : لق ــاس آب واضــاف ب
عمليــة انشــائها منــذ العــام 2004؛ مبينــا انــه ســيتم بإنجــاز عمليــة تثبيــت منصــة اس - 1، النفطيــة فــي حقــل 
ســليمان المشــترك زيــادة بمقــدار 6  آالف و500 برميــل مــن النفــط الخــام يوميــا الــى اجمالــي اســتخراج ايــران 

مــن النفــط الخــام فــي هــذا الحقــل.  
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 طهران-ارنــا:- اشــار الرئيــس حســن روحانــي 
الــى الظــروف الحساســة فــي المنطقــة ، مؤكــدا 
ضــرورة تعــاون الجميــع لخفــض التوتــر والعمــل 

ــة. ــي المنطق ــتقرار ف ــن واالس ــاء االم الرس
وخــال اســتقباله وزيــر الخارجيــة الباكســتاني 
شــاه محمــود قريشــي فــي طهــران ، قــال الرئيــس 
روحانــي، انــه وفــي مثــل هــذه الظــروف يتوجــب 
علينــا جميعــا العمــل مــن اجــل الســام واالســتقرار 
فــي المنطقــة والتعــاون معــا لخفــض التوتــر فيهــا.

ترغــب  االســامية  الجمهوريــة  بــان  واكــد 
بعاقــات وثيقــة ووديــة مــع جميــع دول المنطقــة 
اننــا نعتقــد بــان الخــاف والشــقاق فــي  وقــال، 
ــة االســامية ال يخــدم مصلحــة احــد  ــوف االم صف
وفــي هــذا الســياق نرحــب تمامــا بجهــود باكســتان 

لنشــر الســام واالســتقرار فــي المنطقــة.
واكــد الرئيــس روحانــي بــان وقــوع الحــرب 
والتوتــر فــي المنطقــة بامكانــه ان يكــون خطيــرا 
جــدا واضــاف، ان الجمهوريــة االســامية وضمــن 

مستقبال وزير الخارجية الباكستاني..

رئيس الجمهورية: علينا التعاون من اجل االمن واالستقرار وخفض التوتر في المنطقة
اســتعدادها الكامــل للدفــاع 
تســعى  ال  نفســها،  عــن 
فتيــل  الشــعال  ابــدا 
المنطقــة  فــي  الحــرب 
ــة  ــان العملي ــه ف ــاء علي وبن
ضــد  بهــا  قمنــا  التــي 
)العســكرية(  القاعــدة 
االســد  )عيــن  االميركيــة 
فــي  العــراق( كانــت  فــي 
العمــل  علــى  ردا  الواقــع 
االميركــي  االجرامــي 

ورفاقــه(. ســليماني  الشــهيد  )اغتيــال 
الحكومــة  موقــف  روحانــي  الرئيــس  وثمــن 
المواســاة  عــن  االعــراب  فــي  الباكســتانية 
حادثــة  وكذلــك  ســليماني  الفريــق  الستشــهاد 
ســقوط طائــرة الــركاب وقــال، ان هاتيــن الماســاتين 
المؤلمتيــن لــم تقتصــرا علــى ايــران بــل كانــت 
هنالــك دول اخــرى شــريكة فــي هــذا الحــزن ايضــا.

االبيــض  والبيــت  اميــركا  قــادة  بــان  وصــرح 
قــادة  جانــب  الــى  الصهيونــي  الكيــان  وكذلــك 
االرهابييــن فــي العالــم ومنهــم داعــش ابتهجــوا 

شــعرت  وبالمقابــل  ســليماني  الفريــق  الغتيــال 
فــي  واالســتقرار  للســام  الســاعية  الشــعوب 

واالســى. بالحــزن  المنطقــة 
ــة  ــدول ادان ــع ال ــن جمي ــع م ــا نتوق ــاف، انن واض

ارهــاب الــدول االميركــي بلهجــة حازمــة.
باكســتان  خارجيــة  وزيــر  عــزى  جانبــه  مــن 
ــة  ــق ســليماني وحادث ــاء باستشــهاد الفري ــي اللق ف
ســقوط طائــرة الــركاب وقــال، ان حادثــة اغتيــال 
تمامــا  متوقعــة  غيــر  كانــت  ســليماني  الشــهيد 

الصدمــة. وبمثابــة 
تســمح  لــن  بــاده  بــان  قريشــي  واكــد 

باســم  المتحــدث  أكــد  طهران-فــارس:- 
الســفير  حضــور  ان  ربيعــي  علــي  الحكومــة 
قانونــي  غيــر  تجمــع  فــي  بطهــران  البريطانــي 
ــة  ــه الدبلوماســية كســفير لدول ــع مهام ــارض م يتع

جنبيــة. ا
وفــي مؤتمــره الصحفــي امــس االثنيــن قــال 
ربيعــي فــي معــرض رده علــى مشــاركة الســفير 
غيــر  تجمــع  فــي  ماكيــر"  "روبــرت  البريطانــي 
قانونــي بطهــران: ان الوجــود غيــر العــادي للســفير 
البريطانــي يتعــارض مــع واجبــات الســفير وتــم 
إطــاق ســراحه مــن قبــل قــوى االمــن الداخلــي 
بريطانيــا  ونطالــب  هويتــه،  تحديــد  بمجــرد 
الداخليــة. التدخــل فــي شــؤوننا  باالمتنــاع عــن 

وقــال ربيعــي، أن امريــكا كانــت منــذ البدايــة 
علــى  وتحثهــم  األوروبييــن  علــى  تضغــط 
االنســحاب مــن االتفــاق النــووي، وهــذا الموقــف 

الســاعة. وليــد  ليــس  االمريكــي 
اضــاف  االســبوعي  الصحفــي  لقائــه  وفــي 
االخــرى  األطــراف  أن   ، االثنيــن  امــس  ربيعــي 
ــب  ــت مطال ــووي ، رفض ــاق الن ــى االتف ــة عل الموقع

انهيار االتفاق النووي له تداعيات خطيرة..

ربيعي: حضور السفير البريطاني في تجمع غير قانوني يتعارض مع مهامه الدبلوماسية

االتفــاق  مــن  لانســحاب  واشــنطن  وضغــوط 
النــووي، معتبــرا ان مواقــف هــذه الــدول ورفــض دول 
المنطقــة لعمليــة اغتيــال الفريــق ســليماني ، لقــن 

ترامــب وامريــكا درســا مهمــا.
كمــا اوضــح ربيعــي ان مواقــف الــدول األوروبيــة 
ــووي،  ــاق الن الرافــض لســلوك ترامــب بشــان االتف
ــا عــن  ــل دفاع ــران، ب ــاع عــن اي ــع الدف ليســت بداف
سياســات  عــن  السياســي  قرارهــم  اســتقالية 
ــووي.   ــاق الن ــاء االتف ــب وادراكهــم ألهميــة بق ترام
وصــرح المتحــدث باســم الحكومــة ، ان رفــض 

يعــد  امريــكا  مطالــب 
خطــوة الــى األمــام باتجــاه 
وعزلــة  ايــران  اهــداف 
امريــكا، مؤكــدا ان انهيــار 
االتفــاق النــووي ســتكون 
لــه تداعيــات خطيــرة علــى 
الســام واألمــن الدولييــن 
الدولــي  القانــون  ومبــدأ 

العالــم. دول  فــي 
المتحــدث  ونفــى 
مــا  الحكومــة،  باســم 
ــارات دوالر  ــغ 3 ملي اشــيع عــن مســاعدة قطــر بمبل
ــال:  ــة، وق ــرة األوكراني ــن الطائ ــض ع ــران كتعوي إلي
وغيــر  منطقــي  غيــر  الحديــث  هــذا  أســاس  أن 
ــن  ــدا مــع القطريي ــا اجتماعــا جي واقعــي، لقــد عقدن
وكانــت هنــاك مناقشــات جيــدة جــدا معهــم حــول 
ــون  ــدّر القطري ــد ق ــة، لق ــة واالقليمي ــا الثنائي القضاي
الحظــر  خــال  لهــم  قدمناهــا  التــي  المســاعدة 
الــذي فــرض عليهــم مــن بعــض الــدول العربيــة 

. لمنطقــة با

مؤكدا تعزيز البنى التحتية في الميناء..

الريجاني : "جابهار" تشكل احدى المناطق 
االستراتيجية في البالد

مايو القادم ..اجتماع لجنة التعاون 
االقتصادي اإليراني-القطري

رضــا  الطاقــة  وزيــر  أعلــن  طهران-إرنــا:- 
لجنــة  اجتمــاع  تحتضــن  إيــران  ان  أردكانيــان، 
التعــاون االقتصــادي المشــتركة بيــن إيــران وقطــر، 
ومعــرض الســلع التجاريــة والزراعيــة واالنتاجيــة، 
وملتقــى فــرص االســتثمار فــي مايو/أيــار القــادم.
الوفديــن  ومباحثــات  لقــاء  هامــش  وعلــى 
االيرانــي والقطــري رفيعــي المســتوى فــي طهــران، 
والتعديــن  الصناعــة  وزيــر  ان  اردكانيــان،  أضــاف 
والتجــارة رضــا رحمانــي يتولــى رئاســة الجانــب 
االيرانــي فــي االجتمــاع المقبــل للجنــة االقتصاديــة 

المشــتركة بيــن ايــران وقطــر.
وتابــع أردكانيــان، انــه تــم خــال اجتمــاع االحــد 
التأكيــد علــى ان صناعــة الســياحة والزراعــة والميــاه 
والكهربــاء وتكريــر الميــاه العادمــة مــن شــأنها أن 

تكــون ضمــن مجــاالت التعــاون بيــن البلديــن.

لدى وصوله بكين..

العميد مؤمني: تعاون مشترك بين ايران والصين 
في مجال مكافحة المخدرات

وزير الصحة: اكثر من 1200 شركة معرفية ايرانية تنشط 
في المجال الصحي

السعودية: الواليات المتحدة شريك 
استراتيجي للمملكة في الحلب!!

اعتبــر وزيــر الطاقــة الســعودي »عبــد العزيــز 
الواليــات  أن  االثنيــن،  أمــس  ســلمان«،  بــن 
المتحــدة شــريك اســتراتيجي للســعودية، ولهــا دور 

كبيــر فــي األمــن العالمــي، حســب قولــه.
وجــدد الوزيــر الســعودي عــزم المملكــة العمــل 
النفــط، وقــال إن  علــى ضمــان اســتقرار أســواق 
»الريــاض ســتواصل فعــل كل مــا بوســعها لضمــان 

ــرات«. ــي ظــل التوت ــط ف اســتقرار ســوق النف
قــال  المناســب،  النفــط  برميــل  وعــن ســعر 
الســعودي: »نرغــب فــي ســعر مســتدام  األميــر 

للنفــط«.
وتؤثــر توتــرات المنطقــة بشــكل كبيــر علــى 
االســتراتيجي  لموقعهــا  نظــرا  النفــط،  أســواق 
إمكانيــة  وبســبب  االقتصاديــة،  مواردهــا  وتعــدد 
ــز،  ــق هرم ــر مضي ــط عب ــة شــحن النف ــة حرك عرقل
ــره. ــاج العالمــي للنفــط يمــر عب إذ إن 40% مــن اإلنت

الشرطة النيجيرية تطلق النار مباشرة على المتظاهرين

بورصة طهران تسجل مستوى قياسيا جديدا
ــداول امــس  ــة، جلســة ت ــران لاســهم واالوراق المالي ــام بورصــة طه ــق مؤشــر ع ــارس:- أغل طهران-ف

ــر مســبوق. ــا قياســيا غي ــا و 388 نقطــة، مســجا رقم ــاع 16 الف ــى ارتف ــن عل االثني
ــب   ــدد الظــروف السياســية بجان ــم تب ــا و38 نقطــة بدع ــد مســتوى 392 الف ــام عن ــد المؤشــر الع وصع

ــت. ــد احــداث االســبوع الفائ ســيادة االســتقرار بع
وتداولــت الســوق أكثــر مــن 8.2 مليــار ســهم وورقــة ماليــة فــي اطــار 520 الــف صفقــة بقيمــة 39.3 

تريليــون ريــال.
وقــادت صعــود المؤشــر العــام )تدبيكــس( مكاســب أســهم شــركات الصلــب والبتروكيماويــات والتكريــر 

بجانــب "همــراه اول" لاتصــاالت وبنــك "ملــت".

إيران إير: تسيير الرحالت للمدن االوروبية جار وفق الجدول
ــاد، أن الرحــات  ــل الرســمي للب ــر" الناق ــران اي ــة "اي ــدت شــركة الخطــوط الجوي ــارس:- أك طهران-ف

ــر. ــق الجــدول ودون تغيي ــة جــار وف ــة للمــدن والعواصــم االوروبي الجوي
ــأن  ــا، ب ــى أوروب ــق الرحــات ال ــى شــائعات تعلي ــن ردا عل ــان امــس االثني ــي بي وأوضحــت الشــركة ف
رحــات "إيــران إيــر" جاريــة وفــق الجــدول لمــدن فرانكفــورت وهامبــورغ ولنــدن وأمســتردام وباريــس 

ــة. ــاء أي رحل ــم الغ ــم يت ــا، ول ــا وكولوني ــان وفيين ومي
وأشــارت الــى أن تعليــق الرحــات شــمل ســتوكهولم وغوتنبــرغ فــي االيــام الماضيــة، حيــث ستســتأنف 

بمجــرد اســتصدار التراخيــص الازمة.

عالقاتنا التجارية مع إيران تتنامى..

السفير العراقي: ال نعترف بشرعية العقوبات األميركية

الشــورى  مجلــس  رئيــس  اعتبــر  طهران-إرنــا:- 
االســامي علــي الريجانــي منطقــة »جابهــار« فــي محافظــة 
سيســتان وبلوجســتان جنــوب شــرقي البــاد بانها تشــكل 
احــدى المناطــق االســتراتيجية موكــدا علــى تخصيــص 

ــا. ــة فيه ــى التحتي ــر البن ــة لتطوي ــات الازم التموي
لمتابعــة  انعقــد  الــذي  االجتمــاع  وبشــان 
فــي  التنمويــة  بالمشــاريع  المتعلقــة  القــرارات 
ــدد  ــاركة ع ــتان بمش ــتان وبلوجس ــة سيس محافظ
ــال الريجانــي  ــار المســؤولين فــي البــاد ق مــن كب
انعقــد  االجتمــاع  ان   ، للمراســلين  تصريــح  فــي 
بمشــاركة نــواب محافظــة سيســتان وبلوجســتان 
لمناقشــة  االســامي  الشــورى  مجلــس  فــي 
المحافظــة  هــذه  منهــا  تعانــي  التــي  المشــاكل 

فيهــا. التنميــة  تحقيــق  وســبل 

ووصــف الريجانــي منطقــة جابهــار بانهــا تعــد احــدى 
المناطــق االســتراتيجية فــي البــاد؛ مضيفــا ان االجتمــاع 
تنــاول موضــوع تنميــة منطقــة جابهــار وتعزيــز البنــى 

ــي ارجــاء محافظــة سيســتان وبلوجســتان. ــة ف التحتي
قضيــة  متابعــة  الــى  الريجانــي  اشــار  كمــا 
بقيمــة  الروســي  االئتمــان  مــن خــط  االســتفادة 
ــد  ــار دوالر لمشــروع انشــاء خــط ســكك الحدي ملي
بيرجنــد  بمدينــة  زاهــدان  مدينــة  يربــط  الــذي 
ــاد؛  ــة شــرقي الب ــي محافظــة خراســان الجنوبي ف
االســتثمارات  اســتقطاب  موضــوع  ان  مضيفــا 
تمــت  جابهــار  مطــار  مشــروع  لتنفيــذ  األجنبيــة 
دراســته فــي هــذا االجتمــاع الــى جانــب تطويــر 
مشــاريع تربيــة الثــروة الســمكية وانشــاء الموانــيء 

وبلوجســتان. سيســتان  محافظــة  فــي 

بكيــن- ارنــا:- اشــار رئيــس اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة 
المخــدرات العميــد اســكندر مؤمنــي الــذي يــزور الصيــن 
فــي  وبكيــن  طهــران  بيــن  الجيــد  التعامــل  الــى  اشــار 
مختلــف المجــاالت وقــال ايــران والصيــن لهمــا تطلعــات 

مشــتركة وتعــاون فــي مجــال مكافحــة المخــدرات.
ــر االمــن  ــي بدعــوة مــن وزي ــه تات ــال ان زيارت وق
العــام فــي الصيــن وهــي لتنميــة التعــاون الثنائــي فــي 
مجــال مكافحــة المخــدرات وكذلــك تبــادل التجــارب 

وتهيئــة المعــدات الازمــة فــي هــذا المجــال .
وبيــن العميــد مؤمنــي أنــه ســيقوم خــال هــذه 
الزيــارة بجــوالت ميدانيــة لمراكــز عــاج المدمنيــن 
لجنــة  رئيــس  مــع  لقــاء  لــه  ســيكون  وكذلــك 

مكافحــة المخــدرات فــي الصيــن.

قــال  للصيــن  االخــرى  زيارتــه  اهــداف  ومــن 
قبيــل  البلديــن  بيــن  التنســيق  ان  مؤمنــي 
القــادم  ابريــل  فــي  فينــا  مؤتمــر  مشــاركتهم 
والمتعلــق بمكافحــة المخــدرات وســبل مواجهــة 

التهريــب. عصابــات 
 واشــار العميــد مؤمنــي الــى توقيــع مذكــرة 
وذلــك  المخــدرات  مكافحــة  مجــال  فــي  تفاهــم 
خــال زيــارة الرئيــس روحانــي للصيــن وقــال مــن 
ــا . ــا وســبل تنفيذه ــة بنوده ــارة متابع ــداف الزي اه

ووصــل العميــد مؤمنــي امــس االثنيــن الــى 
للقــاء  المســتوى  رفيــع  وفــد  رأس  علــى  بكيــن 
المســؤولين فيهــا و لتنميــة ســبل التعــاون بيــن 

المخــدرات. فــي مجــال مكافحــة  البلديــن 

خــال هجــوم مباشــر لقــوات الشــرطة 
المطالبيــن  المحتجيــن  علــى  النيجيريــة، 
باطــاق ســراح امين عــام الحركة االســامية 
النيجريــة، تعــرض العديــد مــن المتظاهريــن 

ــات بليغــة فيمــا استشــهد احدهــم. باصاب
الجمعــة  االمــن  قــوات  هاجمــت  فقــد 
للشــيخ  الداعميــن  المتظاهريــن  الماضيــة 
مباشــر  بشــكل  عليهــم  واطلقــوا  زكزاكــي، 
الشــيخ  ذكــر مكتــب  فيمــا  اطاقــات حيــة، 
ــر؛  ــى تويت ــه الخــاص عل ــى موقع زكزاكــي عل
هاجمــو  النيجيريــة  الشــرطة  قــوات  »ان 
ــاق  ــن باط ــلميين المطالبي ــن الس المحتجي
ســكوكوتو  فــي  زكزاكــي  الشــيخ  ســراح 
احــد  واصابــوا  منهــم  العديــد  فجرحــوا 
استشــهد  بليغــة  باصابــة  المتظاهريــن  
ــان  ــى اثرهــا«. كمــا وذكــر المكتــب فــي بي عل
عنــوان  تحــت  االســبوعية  االعتراضــات  ان 
»اطلقــوا ســراح الشــيخ زكزاكــي« يــوم الجمعــة 
فــي المســجد المركــزي بمدينــة »ابوجــا«، 

فــورا. الشــيخ  ســراح  باطــاق  مطالبيــن 

صــور  كشــفت  فقــد  آخــر  جانــب  مــن 
انــه  الشــيخ،  لجســد  المأخــوذة  االشــعة 
مازالــت 43 شــضية مســتقرة فــي جســده.
الــى ذلــك ذكــرت مصادر في المستشــفى 
ومقربيــن مــن الشــيخ، وبنشــر صــور عــن 
االشــعة المأخــوذة لجســد الشــيخ فــي الثاني 
والعشــرين مــن اكتوبــر الماضــي؛ »كمــا هــو 
واضــح مــن الصــور المأخــوذة لجســد الشــيخ 
ــت  ــد فقئ ــن اليســرى لســماحته ق ــان العي ف
جــراء اطاقــة مــن قــوات الجيــش االرهابــي 
النيجيــري. كمــا وجــاء فــي بيــان لمقربــي 
الشــيخ؛ »ان العالــم بأكملــه يعلــم ان الشــيخ 
ولكــن  عاجــل  لعــاج  بحاجــة  زكزاكــي 
ــة  ــوا ثاث ــد قتل ــال ق ــة االطف ــن وقتل المجرمي
ابنــاء للشــيخ بشــكل وحشــي، معتمديــن 

ــه«. عــدم وصــول العــاج ل

الصحــة  وزيــر  أعلــن  ارنــا:-  طهــران- 
والعــاج والتعليــم الطبــي ســعيد نمكــي ان 
فــي  تنشــط  1200 شــركة معرفيــة  مــن  اكثــر 
دعــم  بهــدف  البــاد  فــي  الصحــي  القطــاع 

الطبيــة. االبحــاث 
وأكــد نمكــي امــس االثنيــن ، فــي تصريــح 
ــدى  ــش منت ــى هام ــن عل ــه للصحفيي ــى ب أدل
الخامســة  نســخته  فــي  البحثــي  الــرازي 
الخــاص  القطــاع  دعــم  علــى  والعشــرين، 

فــي دخــول المجــاالت البحثيــة فــي القطــاع 
الصحــي وتوظيــف انجازاتــه لتطويــر االبحــاث.
ولفــت الــى ان المنتــدى يهــدف بشــكل 
الشــباب  الباحثيــن  تحديــد  الــى  رئيســي 
ــم االداة الرئيســية  ــاع باعتباره ــذا القط ــي ه ف
للمنظومــة الصحيــة فــي البــاد وتخصيــص 
ميزانيــة لهــم بهــدف دعــم نشــاطاتهم ودعــم 
البنــى التحتيــة للقطــاع البحثــي بهــدف تعزيــز 

ــة. ــة االدوي ــاع صناع قط

العراقــي  الســفير  كشــف  طهران-ايســنا:- 
حجــم  عــن  قنديــل  جــواد  ســعد  طهــران  لــدى 
التجــارة الحالــي بيــن بــاده وإيــران، مشــددًا علــى 
أن العــراق ليــس جــزءا مــن منظومــة العقوبــات 
األمريكيــة علــى طهــران وال يعتــرف بشــرعيتها   .

وقــال قنديــل إن »العــراق ليــس جــزءا مــن 
وال  إيــران  علــى  األمريكيــة  العقوبــات  منظومــة 
العقوبــات  هــذه  تمتلــك  وال  بشــرعيتها،  يعتــرف 
الدولــي  القانــون  مســتوى  علــى  قانونيــا  غطــاء 

الجانــب«. أحاديــة  عقوبــات  باعتبارهــا 

ــن  ــي بي ــادل التجــاري الحال وحــول حجــم التب
ــي  ــادل ف ــم التب ــل »حج ــال قندي ــران، ق ــراق وإي الع
الوقــت الراهــن بيــن إيــران والعــراق يقــارب الـــ12 
مليــار دوالر وقــادة البلديــن اتفقــوا علــى زيــادة هــذا 

المســتوى ورفعــه إلــى 20 مليــار دوالر«.
وأضــاف: »نحــن مســتمرون فــي عاقاتنــا االقتصاديــة 
ــة بغــض النظــر  ــذه العاق ــر ه ــران ومســتمرون بتطوي ــع إي م
ــر  ــات، ولكــن بالتأكيــد وبصــورة مباشــرة وغي عــن هــذه العقوب
مباشــرة هــذه العقوبــات تؤثــر علــى مســتوى التبــادل التجــاري 

ــن«. ــن البلدي البقية على الصفحة7بي

وأطلت رؤوس الفتنة 
في العراق برأسها 

مهدي منصوري
التظاهــرات  علــى  اشــهر  ثاثــة  مــرور  بعــد 
القائمــة فــي العــراق  كشــرت الحقيقــة عــن نفســها 
واطــل رؤوس الفتنــة برؤوســهم  وانكشــفت االيادي 
المعاديــة للشــعب العراقــي والتــي كانــت وراء هــذه 
ــى،  ــة االول ــذ الوهل ــا ومن ــا هــو هدفه التظاهــرات وم
ــت وســائل التواصــل االجتماعــي  مــن خــال مانقل
ان جمــال الكربولــي زعيــم حــزب الحــل  وصاحــب 
ــه باالطــراف الســنية  ــد اجتماع ــة وبع ــة دجل فضائي
ــد  ــة والســفير االميركــي ارســل رســالة لعب والكردي
التظاهــرات  ســينهون  انهــم  مضمونهــا  المهــدي 
فــي جميــع المحافظــات وخــال ســاعة واحــدة كمــا 
ســيدعمونه للبقــاء  لمنصــب رئيــس الــوزراء ولكــن 

بشــرط ان يحقــق لهــم اآلتــي.
الحشــد  حــل  ـ  الصينيــة  االتفاقيــة  الغــاء  ـ 
الشــعبي ـ والغــاء قــرار مجلــس النــواب باخــراج 

االميركيــة. القــوات 
كل  حفيظــة  الرســالة  هــذه  اثــارت  وقــد 
السياســيين  مــن  البدايــة  فــي  انخدعــوا  الذيــن 
ــه  ــذي رفع ــكاذب ال ــض ال ــوان العري ــم بالعن وغيره
لكــن  المشــروعة  المطالــب  وهــو  المتظاهــرون 
رســالة الكربولــي عكســت انهــا سياســية بحتــة 

السياســية. العمليــة  الســقاط  تهــدف 
انــه  هــذه  االوســاط  نفــس  اشــارت  وكذلــك 
ومــن خــال رســالة الكربولــي يمكــن القــول ان كل 
ــابقة  ــات الس ــا الحكوم ــت به ــي مني ــات الت االخفاق
منــذ ســقوط الصنــم الصدامــي واالحــداث الداميــة 
منــذ  التظاهــرات  هــذه  رافقــت  التــي  االخيــرة 
بدايتهــا والــى يومنــا هــذا مخطــط لهــا وباتقــان 
وعــدم  العراقــي  الشــعب  بنظــر  فشــلها  الظهــار 
االزمات،ممــا  وادارة  المشــاكل  علــى حــل  قدرتهــا 
يعكــس  ان عمليــات القتــل واالختطــاف واالغتيــال 
وحــرق المؤسســات التــي شــابت التظاهــرات هــي 

عمليــات مدروســة وباتقــان.
وامــا شــروط المكونيــن الســني والكــردي التــي 
طرحهــا الكربولــي عكســت انهــا لــم تحمــل الــروح 
ــاز النهــا  ــة بامتي ــة بــل هــي اميركي ــة العراقي الوطني
تصــب فــي تحقيــق الهــدف االميركــي الذي يســعى 
وبمحــاوالت  تحقيقهــا  عــن  عجــز  والتــي  اليــه 
اجراميــة فلذلــك اختــار الشــارع العراقــي وبخديعــة 

المطالــب ليصــل لهــذا الهــدف.
اميــركا  فــان  المقابــل  الطــرف  وفــي  ولكــن 
وعمائهــا وحلفائهــا مــن السياســيين الدواعــش 
وغيرهــم قــد ادركــوا خاصــة بعــد اســتهداف قائــدي 
مهــدي  ابــو  الشــهيدين  االرهــاب  علــى  النصــر 
المهنــدس والفريــق ســليماني ان االوضــاع فــي 
العــراق  ال تســير باتجــاه بوصلتهــم ومــن خــال 
مراســم  عكســتها  والتــي  الغاضبــة  االفعــال  ردود 
التشــييع والتــي قــل نظيرهــا  فــي العــراق ممــا 
الصحيــح  هــو  العراقــي  التوجــه  ان  الــى  يشــير 
الذهــاب الــى تحريــر بلدهــم مــن الذيــن ســاهموا 
ويســاهمون اليــوم فــي ابقــاء هيمنــة اميــركا علــى 
ــى  ــاد ال ــل الب ــذي اوص ــه وال ــر ابنائ ــه ومصي قرارات
ماوصلــت اليــه مــن حــاالت الحرمــان والفقــر والــذي 
ال يتناســب مــع حجــم االمكانيــات الماليــة التــي 

يحصــل عليهــا العــراق.
ــا جــاء  ــد ان يؤخــذ م ــة المطــاف الب ــي نهاي وف
ــد المهــدي بنظــر  ــي لعــادل عب فــي رســالة الكربول
االعتبــار،  الن الــذي ادخــل العــراق فــي هــذا المــأزق 
الخطيــر قــد رفــع القنــاع عــن وجهــه القبيــح، ولذلــك 
البــد مــن اتخــاذ االجــراءات القانونيــة لمســاءلة  كل 
مــن ســاهم فــي اراقــة دمــاء العراقييــن ومــن هــدم او 
احــرق او عرقــل مســيرة الحيــاة فــي هــذا البلــد لينال 
جــزاءه العــادل، الن تصريحــات الكربولــي تعتبــر  
ادلــة ادانــة واضحــة وكمــا يقــال ان »االعتــراف ســيد 
االدلــة« الن  الــذي يســتطيع ان ينهــي التظاهــرات 
وخــال ســاعة كمــا جــاء فــي رســالته فــان عــدم 
ــات  قيامــه بهــذا االمــر رغــم مــا شــهدت مــن عملي
المؤسســات  وتدميــر  واعتقــال  واختطــاف  قتــل 
يعتبــر شــريكا اساســيا فــي هــذه االعمــال التــي 
تتنافــى مــع ابســط القواعــد االخاقيــة واالنســانية 
اكثــر  فــي  العليــا  المرجعيــة  اســتنكرتها  والتــي 

ــبوعية. ــا االس خطبه
والشــعب العراقــي اليــوم ينتظــر بفــارغ الصبــر 
ــواب وخاصــة  ــس الن ــة ومجل ــة العراقي مــن الحكوم
ــة  ــى طاول ــي عل ــالة الكربول ــوا رس ــاء ان يضع القض
الحــوار والماحقــة مــن اجــل الوصــول الــى معرفــة 
المزيــد ممــا خطــط للشــعب العراقــي مــن مآســي 
قادمــة، وليعــرف ويشــخص عــدوه مــن صديقــه 
لــه الحريــة واالســتقال والحيــاة  الــذي يريــد  او 
الســعيدة مــن الذيــن يريــدون تدميــره واعادتــه الــى 

ــن. ــركان الحاقدي ــة لامي ــوراء والتبعي ال


