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مبادرة اصالح النظام 
السياسي في العراق

مهدي منصوري
ثبــت وبعــد تجربــة سياســية مريــرة عاشــها 
الشــعب العراقــي علــى مــدى 16 عامــا والتــي 
قامــت علــى اســس خاطئــة ال تنســجم مــع 
الوضــع االجتماعــي فــي العــراق مــن التقســيم 
انهــا  القــول  يمكــن  اذ  والمذهبــي،  العرقــي 
ــة  ــع صيغ ــذي وض ــة وان ال ــاء خاص ــدت عرج ول
النظــام السياســي وهــي اميــركا التــي ارادت 
حالــة  الــى  العراقيــون  فيــه  اليصــل  ان  فيــه 
االســتقرار لتســتطيع ان تجــد مســاحة او فراغــا 
تدخــل منــه فــي فــرض هيمنتهــا السياســية 

واالقتصاديــة علــى هــذا البلــد.
وقــد انطلقــت دعــوات كثيــرة مــن اجــل 
جديــد  مســار  الــى  المســار  هــذا  تغييــر 
مســتوى  فــي   العــراق  يضــع  ان  يمكــن 
الــدول المجــاورة علــى اقــل التقاديــر اال انهــا 
ــل مدفوعــة الثمــن لكــي ال  اصطدمــت بعراقي
يذهــب العراقيــون الــى تغييــر مســار العمليــة 
ــه  ــد تخســر في ــى اتجــاه آخــر ق السياســية ال
مــن  عليــه  حصلــت  مــا  المكونــات  بعــض 
ــي االذرع  ــات ول ــازات مــن خــالل التجاذب امتي
الــى  باالضافــة  وغيرهــا،  االرادات  وفــرض 
اشــعال حالــة عــدم االســتقرار االمنــي فــي 
هــذا البلــد بتكثيــف العمليــات االرهابيــة التــي 
اســتهدفت ارواح العراقييــن الــى حالــة الحــرب 

مــع صنيعــة اميــركا »داعــش«.
ولــذا فانــه وبعــد هــذه التجربــة الفاشــلة 
اتجهــت انظــار اصحــاب االختصــاص واالهتمــام 
والقانــون  السياســية  االنظمــة  اســاتذة  مــن 
واالحــزاب  الدراســات  ومراكــز  الدســتوري 
العراقيــة مــن كل االطيــاف واالتجاهــات الدينيــة 
بالذهــاب  والفكريــة  والقوميــة  والمذهبيــة 
السياســي  النظــام  باصــالح  المطالبــة  الــى  
القائــم. وهــو مــا دعــا اليــه الســيد المالكــي 
ــه  للحــوار فــي هــذا الموضــوع  والــذي اشــار في
لالســباب الموجبــة لذلــك بالقــول  »ان النظــام 
السياســي البرلمانــي الــذي افرزتــه العمليــة 
دســتور  وكرســه   2003 عــام  بعــد  السياســية 
القانونيــة والخلــل  بالثغــرات  عــام 2005 ملــيء 
النظمــي وبمســارب الشــلل والفســاد والفشــل 
بحيــث يمكــن القــول ان الديمقراطيــة التوازنيــة 
والقوميــة  الطائفيــة  والمحاصصــة  التوافقيــة 
النظــام  لهــذا  طبيعــي  نتــاج  اال  السياســية 

والديــا«. المشــوه  السياســي 
وبذلــك اشــارت مصــادر اعالميــة وسياســية 
ــرة الســيد المالكــي باجــراء هــذا الحــوار  ان فك
قوبلــت باالستحســان مــن قبــل بعــض القــوى 
السياســية الحريصــة علــى اســتقرار وســيادة 
هــذا البلــد، ورأى مراقبــون ان المرحلــة الحاليــة 
تتطلــب مثــل هــذه المبــادرة التــي ســتصب 
ــن ومســتقبلهم السياســي  ــح العراقيي ــي صال ف

واالقتصــادي واالجتماعــي.

مهاتير محمد: سأظل متمسكا بدعوتي المسلمين للتوحد لهزيمة الصهاينة

خبراؤنا ينتجون ضماد من النانو 
اليقاف نزيف الدم

طهــران - كيهــان العربــي:- تمكــن الباحثــون بالجمهوريــة االســالمية فــي ايــران مــن انتــاج ضمــاد 
مــن النانــو قــادر علــى ايقــاف نزيــف الــدم عنــد المصابيــن .

وقالــت رئيســة فريــق البحــث االيرانيــة طيبــة ظهرابــي، ان هــذا المنتــج هــو ضمــاد يمكــن اســتخدامه 
ــاء  ــن واالطب ــل الجراحي ــن قب م
الطــوارئ وكذلــك  فــي مراكــز 
والمراكــز  المستشــفيات  فــي 
العالجيــة ويمتــاز بقدرتــه علــى 
الــدم  لنزيــف  فــوري  ايقــاف 
مبينــة ان المنتــج هــو االول فــي 

ايــران والعالــم .
الرتفــاع  نظــرا  واضافــت 
اســعار المنتجــات المماثلــة التــي 
ــدوم  ــف ال ــاف نزي تســتخدم اليق
ــة. ــه االجنبي ــع مثيلت ــة م ــل مقارن ــعره االق ــه وس ــز برقاقت ــي يتمي ــج االيران ــأن المنت ــة ف ــواق العالمي ــي االس ف

واشــارت الــى امكانيــة تصديــر المنتــج وقالــت ان المنتــج دخــل االســواق االيرانيــة واثبتــت فاعليتــه 
فــي العــالج وســعره اقــل بكثيــر مــن مثيالتــه االجنبيــة ويتطابــق مــع المواصفــات الدوليــة لذلــك فــأن 

هنــاك امكانيــة كبيــرة لتصديــره .

إعالم إسرائيلي: خالفات بين كوشنير 
وفريدمان قد تؤجل مشروع الضم

ــن  ــول إن الجانبي وســائل إعــالم إســرائيلية تق
 1 فــي  أنــه  »يفترضــان  واألميركــي،  اإلســرائيلي 
تموز/يوليــو، لــن يحــدث شــيء، وأن نافــذة فــرص 

ــة«. ــهر المقبل ــي األش ــة ف ــم مفتوح الض
ــاًل عــن مصــادر  ــرت وســائل إعــالم إســرائيلية، نق ذك
الرئيــس  بيــن مستشــار  رفيعــة، عــن وجــود خالفــات 
فــي  األميركــي  والســفير  كوشــنير  جاريــد  األميركــي 
»إســرائيل« ديفيــد فريدمــان، حــول مســألة ضــم الحكومــة 
اإلســرائيلية ألجــزاء مــن الضفــة الغربيــة، األمــر الــذي قــد 

يدفــع »لتأجيــل ضــم الضفــة ألســابيع أو أشــهر«.
ــوم األحــد،  ــوم«، ي ــة »إســرائيل هي وأشــارت صحيف
إلــى أن الجانبيــن اإلســرائيلي واألميركــي، »يفترضــان 
ــذة  ــن يحــدث شــيء، وأن ناف ــو، ل ــي 1 تموز/يولي ــه ف أن

ــة«. فــرص الضــم مفتوحــة فــي األشــهر المقبل

ميناء جابهار يستقبل شحنة بضائع هندية 
مصدرة الفغانستان

طهران-فــارس:- أعلــن مديــر عــام الموانــئ والمالحــة البحريــة بمحافظــة سيســتان وبلوجســتان بهــروز 
ــة الفغانســتان الــى مينــاء "شــهيد بهشــتي" فــي  آقائــي عــن رســو خامــس شــحنة بضائــع هنديــة محمل
جابهــار المطلــة علــى بحــر عمــان.

تصريــح  فــي  آقائــي  وأوضــح 
الســفينة  أن  االثنيــن،  امــس 
التــي  الخامســة  هــي  الهنديــة 
مــارس/  20 منــذ  المينــاء  تصــل 
ــغ  ــات التفري ــت، وأن عملي آذار الفائ

رســوها. بمجــرد  بــدأت 
ــى أن الشــحنة الخامســة  وأشــار ال
تأتــي فــي اطــار عمليــات ترانزيــت الســلع 
وأن  الفغانســتان  الهنديــة  االساســية 
حجــم الشــحنات االربعــة االولــى بلــغ 31 الــف طــن مــن القمــح المقــدم مــن قبــل الحكومــة الهنديــة للجــارة الشــرقية اليــران.

وبيّــن آقائــي أن الشــحنة الخامســة تــزن 7500 طــن فــي اطــار 300 حاويــة ووصلــت أمــس االحــد للمينــاء، 
وأن البضائــع تتوجــه الفغانســتان مباشــرة بعــد عمليــات التفريــغ.

لقطع التبعية عن الشركات االجنبية..

العميد حاجي زادة: نسعى لحل مشاكل قطاع 
صناعة السيارات في البالد

حركات االوروبيين االستعراضية ال تحفظ االتفاق النووي..

الخارجية: سنرحب بوقف تنفيذ البروتوكول االضافي في حال المصادقة النهائية عليه في المجلس
*هنالك 3 اجراءات خاصة ستتخذها ايران في حال تمديد الحظر التسليحي

أكــد رئيــس الــوزراء الماليــزي الســابق مهاتيــر محمــد أنــه ســيظل متمســكا 
بدعوتــه المســلمين للتوحــد لهزيمــة اليهــود فــي العالــم وأنــه غيــر نــادم علــى 

ذلــك، مشــددا علــى أنــه ليــس مــن حــق الغــرب منــح اليهــود أرض فلســطين.
وأشــار فــي الحلقــة الثانيــة عشــرة مــن شــهادته علــى العصــر فــي قنــاة الجزيــرة 
، إلــى أنــه لــم يأبــه بــردة الفعــل الغربيــة الغاضبــة علــى تصريحاتــه ألنــه قــال الصــدق 
وهــم يعلمــون أنــه فعــل ذلــك، لــذا لــم يلجــأوا إلــى معاقبتــه علــى تصريحاتــه التــي 

أدلــى بهــا خــالل مؤتمــر لمنظمــة العمــل اإلســالمي فــي كوااللمبــور عــام 2003.

وقــال السياســي الماليــزي المخضــرم إن عــدد المســلمين فــي العالــم 
يزيــد علــى مليــار و700 مليــون شــخص لكنهــم ضعفــاء وغيــر مؤثريــن، بينمــا ال 
يزيــد عــدد اليهــود علــى 40 مليــون شــخص مشــتتين حــول العالــم، وغالبيتهــم 
العظمــى تعيــش فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة، لكنهــم يعملــون فــي 
الصرافــة )القطــاع المالــي(، وقــد ســاهموا ببنــاء ونهضــة أميــركا، لذلــك فالواليــات 
المتحــدة تســعى إلرضائهــم وتحقيــق مصالحهــم حتــى لــو كان ذلــك علــى 

ــن. ــح اآلخري حســاب مصال

خالل عام..

ارتفاع صادرات إيران من الغاز 
6ر3 مليار متر مكعب

وزارة  معلومــات  موقــع  أفــاد  طهران-فــارس:- 
النفــط أن صــادرات البــالد مــن الغــاز زادت 3.6 مليــار 
متــر مكعــب بمــا يعــادل 26 بالمئــة علــى مــدار عــام 
حتــى مــارس آذار 2020 وذلــك علــى أســاس ســنوي.

ونســب الموقــع إلــى حســن منتظــر تربتــي 
رئيــس شــركة الغــاز الوطنيــة قولــه إن حوالــي 270 
ــاز ُأنتجــت فــي الســنة  ــر مكعــب مــن الغ ــار مت ملي

ــارس آذار. ــي م ــة ف الفارســية المنتهي
ــا المســتجد  ــروس كورون وأضــاف أن تفشــي في
فــي إيــران لــم يؤثــر علــى برامــج التطويــر فــي قطــاع 
بجائحــة  تضــررا  األشــد  البلــد  هــي  إيــران  الغــاز، 
بوفيــات  األوســط،  الشــرق  فــي  كورونــا  فيــروس 

بلغــت عشــرة آالف و508 حتــى أمــس األحــد.

استنادا الى تقرير االمم المتحدة االخير..

غريب آبادي: ايران تحمل راية مكافحة 
المخدرات في العالم

البنك المركزي يعلن توفير 2ر6 مليار يورو 
لتغطية الواردات

طهران-فــارس:- أعلــن البنــك المركــزي عــن توفيــر نحــو 6.2 مليــار يــورو لتغطيــة واردات أنــواع الســلع 
منــذ 20 مــارس/آذار الفائــت حتــى 28 يونيو/حزيــران 2020.

وأوضحــت إدارة العالقــات العامــة للبنــك المركــزي، بــأن نحــو 2.2 مليــار يــورو مــن اجمالــي المبلــغ تــم توفيــره 
عبرمنظومــة "نيمــا" االلكترونيــة المعنيــة بتزويــد المســتوردين بســيولة النقــد االجنبــي المتأتيــة مــن الصــادرات.

ــدات  ــة الســلع االساســية والمع ــورو لتغطي ــار ي ــي 2.1 ملي ــر النظــام المصرف ــى أن توفي ــك ال وأشــار البن
ــواردات(.   ــن.) تشــمل الصــادرات وال ــر االشــخاص الطبيعيي ــورو عب ــار ي ــة، و1.9 ملي الطبي

تدشين 82 مجمعا لمياه الشرب في قرى 
محافظة كردستان

مشتريات الحكومة من القمح المحلي 
تتجاوز 4 ماليين طن

التجاريــة  الشــركة  أعلنــت  طهران-فــارس:- 
الحكوميــة عــن تخطــي مشــترياتها مــن القمــح 
المحلــي 4 مالييــن طــن منــذ بــدء موســم الحصــاد 

مطلــع ابريل/نيســان الفائــت.
وأوضــح  محمــد تقــي طباطبائــي مديــر العالقــات 
العامــة للشــركة فــي تصريــح يــوم االثنيــن، بأن مشــتريات 
القمــح المحلــي بلغــت 4.018 مليــون طــن حتــى 28 يونيــو/

حزيــران 2020، بقيمــة تخطــت 10 تريليونــات ريــال.
ــة مــن مســتحقات  ــع 83 بالمئ ــى دف  ولفــت ال

المزارعيــن حتــى االن.
يشــار أن ايــران تتوقــع انتــاج 14 مليــون طــن 
مــن القمــح المحلــي فــي ســنة 2020، لتحقــق عندئــذ 
االكتفــاء الذاتــي بهــذا المنتــج االســتراتيجي للســنة 

الخامســة علــى التوالــي.

بقيمة اكثر من سبعة ماليين ليرة استرلينية..

بيع استثنائي لنسخة تحفية ايرانية من القرآن 
الكريم في مزاد كريستي

ــي  ــك ف ــة الحكــم التيمــوري وذل ــود لحقب ــم تع ــرآن الكري ــة مــن الق ــة ايراني ــع نســخة تحفي ــم بي ــا:- ت ــران- ارن طه
مــزاد كريســتي وبســعر اســتثنائي بلــغ ســبعة 

مالييــن و 16 الــف و 250 ليــرة اســترلينية .
ويعــود تاريــخ هــذه النســخة مــن القــرآن 
الكريــم الــى القــرن الخامــس عشــر الميــالدي.

إن كتابــة  اســماء الســور بالذهــب إلــى جانــب 
ــع  ــرآن الرائ ــل هــذا الق ــاز جع ــل الممت الخــط الجمي
أحــد األعمــال االســتثنائية والفريــدة مــن نوعهــا 
ــد". ــم اإلســالمي والهن ــن العال ــزاد كريســتي "ف لم

وكان يتوقــع ان يبلــغ ســعر هــذه التحفــة 
القرآنيــة بيــن 600 الــى 900 الــف ليــرة اســترلينة 

ولكــن فــاق التوقعــات بكثيــر  فــي ســعر اســتثنائي بلــغ ســبعة مالييــن و 16 الــف و 250 ليــرة اســترلينية.

اكثر من 23 مليون طن زيادة في طاقة 
التعدين اإلسمية اليران

ارتفاع إنتاج إطارات السيارات بنسبة 26.4 بالمئة
طهران-فــارس:- أظهــرت بيانــات وزارة التجــارة 
اطــارات  انتــاج  تســجيل  والمعــادن،  والصناعــة 
الســيارات نمــوا بنســبة 36.6 بالمئــة فــي شــهرين 
فتــرة 20 مــارس/آذار حتــى 20 مايو/أيــار 2020 قياســا 

بالفتــرة المناظــرة 2019.

انتــاج  حجــم  أن  الــى  البيانــات  وأشــارت 
ــواع اطــارات الســيارات  ــن ان ــة م الشــركات المحلي

المذكــورة. الفتــرة  فــي  طــن   39700 ســجل 
مــن جهــة ثانيــة نمــا انتــاج الحاصــدات الزراعيــة 

33.3 بالمئــة الــى 50 حاصــدة خــالل هــذه الفتــرة.

طهران-إرنــا:- تشــير دراســة اإلحصائيــات 
ــي  ــادن ف ــص إســتخراج المع الخاصــة بتراخي
إيــران الــى زيــادة طاقــة التعديــن اإلســمية 
الماضــي  العــام  فــي  طــن  مليــون  بـــ23.5 

آذار/مــارس(.  20 فــي  )اإليراني-إنتهــى 
لــوزارة  اإلحصائيــة  الجــداول  وبحســب 
الصناعــة والتعديــن والتجــارة، فقــد تــم منــح 
 575 مــن  المعــادن  إلســتخراج  تراخيــص 
منجمــا فــي العــام الماضــي باســتخراج اســمي 

يبلــغ 23 مليونــا و 570 ألــف طــن وتوفيــر أربعــة آالف 
فرصــة عمــل وإصــدار رخــص إســتخراج لـــ 756 شــخصا.

ــص تشــغيل  648  ــح تراخي ــم من ــام 2018 ت ــي ع وف
منجمــًا بطاقــة إســمية تبلــغ 27 مليونــا و 413.8 ألــف 
طــن وتوفيــر فــرص عمــل لخمســة آالف 209 أشــخاص.
وزارة  عــن  الصــادرة  اإلحصــاءات  وأشــارت 
ــي،  ــام الماض ــة الع ــول نهاي ــه بحل ــى أن ــة إل الصناع
بلــغ عــدد المناجــم الناشــطة فــي البــالد نحــو 5 
آالف و 600 منجــم، واســتخراج أكثــر مــن 400 مليــون 

طــن مــن المعــادن منهــا ســنويا.
وأظهــرت اإلحصائيــات حــول منــح تراخيــص 
ــام الماضــي،  ــي الع تشــغيل المناجــم الصــادرة ف

ــة )شــمال شــرق(  أن محافظــة خراســان الرضوي
 10 التــي تضــم 57 منجمــا تحــوز علــى نحــو 
ــالد،  ــي الب ــي المناجــم ف ــة مــن إجمال ــي المائ ف
االســمي حســب  لالســتخراج  معــدل  وأعلــى 
ــتان  ــة خوزس ــى محافظ ــود عل ــم يع ــذا التقوي ه
)جنــوب غــرب( بمليونــي و 785.5 ألــف طــن، 
الرضويــة  خراســان  محافظــة  ســجلت  فيمــا 
ــي مجــال  ــرص العمــل ف ــر ف ــدل لتوفي ــى مع أعل
إســتخراج المعــادن مــن خــالل توفيــر فــرص 

عمــل لـــ459 شــخصا.
ــم  ــي العال ــز العاشــر ف ــران المرك ــل إي وتحت
مــن حيــث تنــوع المعــادن مــع اكتشــاف 68 
نوعــا مــن المــواد المنجميــة، وتتبــوأ المرتبــة 
الـــ 15 عالميــا مــن حيــث إجمالــي االحتياطيــات 
المكتشــفة بحيازتهــا علــى نحــو 60 مليــار طــن، 
حوالــي 40 مليــار طــن منهــا احتياطيــات محــددة 

والباقــي محتملــة.
وبلغــت كميــة اســتخراج المعــادن مــن المناجــم 
النشــطة فــي البــالد أكثــر مــن 410 مليــون طــن 
خــالل العــام الماضــي، ومــن المتوقــع أن ترتفــع 

بنســبة 25 بالمائــة خــالل العــام الحالــي.

ــركة  ــر ش ــاعد مدي ــن مس ــارس:- اعل طهران-ف
المــاء بمحافظــة كردســتان محمــد فرهــاد ، عــن 
ــي المناطــق  ــاه الشــرب ف ــا لمي تدشــين 82 مجمع

الريفيــة فــي 10 أقضيــة بالمحافظــة.
وقــال فرهــاد: تتمثــل إحــدى طــرق إمــداد القــرى 
وتشــغيل مجمعــات  إنشــاء  فــي  الشــرب  بميــاه 
إمــدادات الميــاه، حيــث توفــر 82 مجمعــًا إلمــدادات 

الميــاه لـــ 46745 أســرة قرويــة.
الميــاه  إمــدادات  مجمعــات  أكثــر  واضــاف: 
بيجــار  و   13 هــي  ســقز  أقضيــة  فــي  الريفيــة 
منهــا. لــكل  مجمعــا   12 وكاميــاران  ودهــكالن 

واشــار الــى ان بقيــة مجمعــات الميــاه انشــأت 

فــي مناطــق ديوانــدرة )11(، قــروة )9(، مريــوان )7(، 
ــد. ــع واح ــة مجم ــنندج )2(، وبان ــروآباد )3(، س س

 41 تخــدم  الميــاه  مجمعــات  ان  فرهــاد:  واضــاف 
قريــة فــي بانــة، 104 فــي بيجــار، 52 فــي ديوانــدرة، 41 فــي 
دهــكالن، 11 فــي ســروآباد، 69 فــي ســقز، 9 فــي ســنندج، 

ــوان. ــي مري ــاران، و34 ف ــي كامي ــروة، 32 ف ــي ق 75 ف
ــر شــركة المــاء بمحافظــة  واختتــم مســاعد مدي
كردســتان قائــال: فــي الوقــت الحاضــر، مــن بيــن 
1677 قريــة فــي المحافظــة، تغطــي خدمــات الشــركة 

ــة. ــاه 1066 قري ــدادات المي ــي مجــال إم ف

طهران-فــارس:- أكــد قائدالقــوة الجوفضائيــة 
بحــرس الثــورة العميــد اميــر علــي حاجــي زادة، ان 
حــرس الثــورة يســعى لحــل مشــاكل قطــاع صناعــة 

البــالد  فــي  الســيارات 
وقطــع التبعيــة واالعتمــاد 
علــى الشــركات االجنبيــة.
حاجــي  العميــد  وصــرح 
خــالل  للمراســلين  زادة 
لمراكــز  التفقديــة  زيارتــه 
الســيارات  هندســة  ابحــاث 
للعلــوم  ايــران  بجامعــة 
ــد  ــد العدي ــا،: يعتق والتكنولوجي
مــن االشــخاص فــي بالدنــا 
المشــاكل  حــل  يمكــن  أنــه 
االقتصاديــة وانهــاء الحظــر مــن 
ــك أعتقــد أن هــذا ليــس  خــالل التفــاوض والتعامــل، وكذل
هــو الحــال مــع اميــركا ، لكــن يجــب أن يتــم هــذا التفــاوض 
ــات  ــل الجامع ــة، مث ــدة للغاي ــة فري ــدرات محلي ــل بق والتعام

المعرفيــة. البقية على الصفحة7والشــركات 

لندن-ارنــا:- اكــد ســفير ومندوبنــا الدائــم لــدى 
المنظمــات الدوليــة بفيينــا، ان الجمهوريــة االســالمية 

ــم. ــة مكافحــة المخــدرات فــي العال تحمــل راي
آبــادي  غريــب  اشــار   ، للصحفييــن  تصريــح  وفــي 
الــى تقريــر مكتــب االمــم المتحــدة لمكافحــة المخــدرات 

والجرائــم المنظمــة، الــى االحصائيــات والوثائــق ذات الصلــة 
بضبــط المخــدرات؛ مبينــا ان 644 طنــا من اجمالــي 704 اطنان 
لمــادة االفيــون و25 طنــا مــن مجمــوع 97 لمــادة الهيروئيــن و21 
طنــا مــن مجمــوع 43 لمــادة المورفيــن المخــدرة، والمذكــورة 
نشــر  قــد  كان  الــذي  االممــي  التقريــر  هــذا  فــي  جميعــا 

ــران. ــا بواســطة اي ــم ضبطه االســبوع الماضــي، ت
واضــاف، ان انجــازات ايــران فــي مجــال ضبــط 
المخــدرات تفــوق افغانســتان وباكســتان اللتيــن 
ــغ 50 و29  ســجلتا حســب التسلســل، ضبــط مــا يبل

ــون المخــدرة ومشــتقاتها. ــادة االفي ــا مــن م طن

المتحــدث  اكــد  طهران-فــارس:- 
باســم الخارجيــة عبــاس موســوي بــان 
اميــركا ال يحــق لهــا وليــس بإمكانهــا 
تمديــد الحظــر التســليحي علــى ايــران.
ــي  ــره الصحف ــي مؤتم ــال موســوي ف وق
ــى  ــرد عل ــي ال ــن ف ــس االثني ــبوعي ام االس
ســؤال حــول محــاوالت اميــركا الســتخدام 
الحظــر  لتمديــد  التلقائــي  الزنــاد  آليــة 
التســليحي علــى ايــران فــي مجلــس االمــن 
الدولــي وقــال، لقــد اعلنــا بــان اميــركا ال يحــق 

لهــا وال تســتطيع ان تفعــل هــذا االمــر.
للعهــود  بنقضهــا  اميــركا  ان  واضــاف، 

*ال نجامل وال نمازح احدا في مسالة قدرات البالد 
الدفاعية خاصة الصاروخية

*لن نتدخل في شؤون العراق الداخلية، الحشد الشعبي 
قوة رسمية تابعة للقيادة العراقية

النــووي  االتفــاق  ضــد  الهدامــة  واجراءاتهــا 
االمــن  مجلــس  عــن  الصــادر   2231 والقــرار 
الدولــي ليســت فــي موقــع يؤهلهــا لمــا تدعــي 
بتقويــض  للقــرار  اســتنادا  تقــوم  وان  بــه 
ــي ضــوء  ــووي، وف ــاق الن نصــه ومنجــزات االتف

المشــاورات التــي اجريناهــا مــع ســائر اعضــاء 
مجلــس االمــن فقــد اعلنــوا جميعــا معارضتهــم 

واســتهجنوه. النهــج  لهــذا 
اخــر  فشــال  نتوقــع  اننــا  المتحــدث،  وتابــع 
الميــركا فــي هــذا المجــال، ونحــن ننصحهــم بــان 
ــؤدي  ــوا المســار الم ــروا المجــرب وال يتابع ال يختب

الــى طريــق مغلــق.
ولفــت الــى اقامــة اســبوع »حقــوق االنســان 
االميركيــة« وجرائــم اميــركا المباشــرة وغيــر 
المباشــرة ضــد الشــعب االيرانــي ومــن ضمنهــا 
عمليــة االغتيــال الفاشــلة لســماحة قائــد الثــورة 
االســالمية عــام 1981 والتفجيــر االرهابــي لمقــر 
الحــزب الجمهــوري االســالمي فــي طهــران 
فــي العــام ذاتــه اضافــة الــى اغتيــال آيــة اهلل 

ــي. البقية على الصفحة7صدوق


