
طهران: االتفاقية النفطية االميركية في سوريا تفتقر 
الى المصداقية القانونية

طهران-ارنــا:- قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة ســيد عبــاس موســوي : ان توقيــع االتفاقيــة 
امريــكا  بيــن  النفطيــة 
الكرديــة  الفصائــل  واحــد 
يحظــى  ال  ســوريا،  فــي 
قانونيــة. مصداقيــة  بــأي 
الدائــرة  وافــادت 
بــوزارة  االعالميــة 
موســوي  ان   ، الخارجيــة 
اذ نــدّد بتوقيــع االتفاقيــة 
اميــركا  بيــن  النفطيــة 
الكرديــة  الفصائــل  واحــد 
فــي ســوريا؛ وصــف هــذا 
ــي  ــدة االراض ــة و وح ــيادة الوطني ــق الس ــاكا لح ــّكل انته ــا ش ــي كم ــون الدول ــارض والقان ــه يتع ــراء بان االج

. ية ر لســو ا
واضــاف، ان هــذه االتفاقيــة الموقعــة مــن جانــب امريــكا بوصفهــا القــوة المحتلــة والمتواجــدة بصــورة غيــر 
قانونيــة فــي ســوريا، تفتقــر ألي مصداقيــة قانونيــة؛ وانهــا خطــوة امريكيــة اخــرى لنهــب المــوارد الطبيعيــة 

فــي هــذا البلــد.
يذكــر ان فضائيــة "الحــرة" االمريكيــة اعلنــت فــي تقريــر لهــا، عــن توقيــع اتفاقيــة بيــن "اكبــر عبــدي" وهــو 
زعيــم احــد الميليشــيات الكرديــة المســماة بـــ "القــوات الديمقراطيــة فــي ســوريا" مــع احــدى الشــركات النفطيــة 

االمريكيــة؛ فــي تطــوّر وصفتــه الخارجيــة الســورية انــه باطــل وغيــر شــرعي وســرقة للنفــط الســوري.

محافــظ  مســاعد  اعلــن  طهران-فــارس:- 
 ، ســاالري  مهــرداد  االعمــار  لشــؤون  كرمانشــاه 
ــرب  ــن غ ــد م ــكك الحدي ــط س ــد خ ــيتم م ــه س ان
ــى البحــر  ــة الســوري عل ــاء الالذقي ــى مين ــران ال اي
خســروي  معبــر  ربــط  انجــاز  بعــد   ، المتوســط 

العــراق. شــرق  خانقيــن  مدينــة  مــع  الحــدودي 
امــس  فــي تصريــح صحفــي  واشــار ســاالري 
االربعــاء الــى مشــروع ســكك الحديــد فــي غــرب 
البــالد ، وقــال: تــم تشــغيل خــط الســكة الحديــد مــن 
غــرب البــالد الــى مدينــة كرمانشــاه، وتــم انجــاز 80 
% مــن الخــط الرابــط بيــن كرمانشــاه ومدينــة إســالم 
آبــاد غــرب فــي قطــاع البنيــة التحتيــة، ومــن إســالم 

ــي 22 %. ــى قصــر شــيرين تــم انجــاز حوال ــاد إل آب
واضــاف: مــع اكمــال مشــروع خــط ســكك الحديــد 
غــرب البــالد ســيكون لدينــا اتصــاالت داخليــة ودوليــة، 

الجمهوريــة   وســتواصل 
ســكة  مــد  اإلســالمية 
الحديــد مــن معبــر خســروي 
الحــدودي الــى خانقيــن فــي 
بشــبكة  لربطهــا  العــراق 
الســكك الحديديــة العراقيــة 
مينــاء  الــى  هنــاك  ومــن 

ســوريا. فــي  الالذقيــة 
مشــاريع  وبشــان 
المقــاوم،  االقتصــاد 
محافــظ  مســاعد  قــال 

االقتصــاد  مشــاريع  االعمــار:  لشــؤون  كرمانشــاه 
ــرة مــن  ــي المحافظــة هــي مشــاريع كبي ــاوم ف المق
اإلنتــاج  فــي  جــدا  مهمــا  دورا  تلعــب  أن  شــأنها 
والتبــادل االقتصــادي بيــن ايــران والــدول المجــاورة.

طــرق  بيــن  مــن  ان  الــى  ســاالري  واشــار 
فــي  تنفيذهــا  يتــم  التــي  المهمــة  المواصــالت 
محافظــة كرمشــاه هــو الطريــق الســريع بيــن حميل 
وبيســتون، كمــا تــم وضــع مشــروع الطريق الســريع 
بيــن كرمانشــاه وهمــدان علــى جــدول االعمــال.
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من قصرشيرين الى خانقين والالذقية..

مد خط سكك حديد من ايران الى سوريا عبر العراق

حســن  الرئيــس  اشــار  طهران-فــارس:- 
ــورة االســالمية  ــد الث ــى تصريحــات قائ ــي ال روحان
إلزالــة  عمــل  فريــق  تشــكيل  بضــرورة  القاضيــة 
ــه ســيتم تشــكيل فريــق  ــال ان ــاج ، وق ــات اإلنت عقب
عمــل هــذا تحــت مســؤولية النائــب األول لرئيــس 
عــن  وممثليــن  جهانغيــري  اســحاق  الجمهوريــة 

. والتشــريعية  القضائيــة  الســلطتين  رئيســي 
وعقــد اجتمــاع المجلــس األعلــى للتنســيق 
الســلطات  رؤســاء  بحضــور  الثالثــاء  االقتصــادي 
الحكوميــة  االقتصاديــة  اللجنــة  وأعضــاء  الثــالث 
ــة والتشــريعية  ــن الســلطتين القضائي ــن ع وممثلي

فــي مكتــب رئيــس الجمهوريــة .
وقــال الرئيــس حســن روحانــي امــام االجتمــاع 
فــي  صراحــة  اشــار  االســالمية  الثــورة  قائــد  إن 
خطابــه األخيــر فــي عيــد األضحــى حــول إزالــة 
ــق  ــى ضــرورة تشــكيل فري ــاج إل ــام اإلنت ــات أم العب
عمــل تحــت قيــادة الســلطات الثــالث لتحقيــق 
قفــزة فــي اإلنتــاج  وســيبدأ الفريــق المذكــور عملهــم 

ــور. ــى الف عل
فــي  الثــورة  قائــد  "أشــار  روحانــي:  وقــال 

حسب توجيهات سماحة القائد..

تشكيل فريق عمل مشترك من السلطات الثالث إلزالة عقبات اإلنتاج
إصــالح  إلــى  خطابــه 
هيــكل الموازنــة وإصــالح 
المصرفــي  النظــام 
االســتثمار  وتســهيل 
وتحســين  والتوظيــف 
باعتبارهــا  األعمــال  بيئــة 
لهــذا  الرئيســية  المهــام 

. " لمجلــس ا
رئيــس  وأضــاف 
الجمهوريــة ان المجلــس 
للســلطات  التنســيقي 

ــات  ــتنادا لتوصي ــكيله اس ــة تش ــذ بداي ــالث ومن الث
االقتصــاد  االســالمية بحــث قضايــا  الثــورة  قائــد 

الكلــي ، بمــا فــي ذلــك بعــض أجــزاء إصــالح هيــكل 
علــى  االعتمــاد  عــدم  إلــى  أدى  ممــا  الميزانيــة 

.  1999 عــام  ميزانيــة  فــي  النفــط  عائــدات 

التوقيع على مذكرة تفاهم بين جابهار وافغانستان 
بمجال ترانزيت السلع

خبير قانوني: ينبغي معاقبة المسؤولين االميركيين 
على حظرهم ضد ايران

تفكيك شبكة التالعب واالخالل بسوق 
العملة الصعبة

رؤية 2030 البن سلمان مازالت فاشلة اال في حفالت الفسق
اطلــق ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان فــي العــام الفيــن وســتة عشــر رؤيــة عشــرين ثالثيــن. 
رؤيــة روجــت الســلطات واالعــالم فــي الســعودية لهــا علــى انهــا الخطــة التــي ســتضع الســعودية فــي مصــاف 
دول العالــم االول. لكــن علــى مــا يبــدو ان مــا نفــذ مــن الرؤيــة هــو فقــط افتتــاح نــوادي القمــار واقامــة 

الحفــالت الصاخبــة، وجلســات التصويــر الخادشــة للحيــاء.
هــذا مــا يقولــه الكثيــر مــن النشــطاء الســعوديين علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي حيــث اعتبــروا ان 
الوضــع بالنســبة للكثيــر مــن المواطنيــن اصبــح اســوأ وكثيــر مــن العائــالت اصبحــت فــي وضــع معيشــي 
صعــب. فيمــا انتقــد اخــرون سياســات ولــي العهــد التــي تصــب فــي خدمــة العائلــة المالكــة وال تبــدي اهتمامــا 

للمواطــن الســعودي العــادي.
ــو  ــب »اب ــد كت ــة. فق ــدح الرؤي ــس لم ــن لي ــعودية لك ــي الس ــد ف ــن ترن ــرين ثالثي ــة عش ــتاغ رؤي ــح هاش وأصب
مشــعل« مغرداً:«ارفــع ســقف مطالبــك إلــى ثــورة عارمــة تــرد لــك العــزة والكرامــة واإلحتــرام بيــن الشــعوب العظمــى. 

ــة للمعتقليــن«. ــوا أحــرارا والحري ــم، رعــب، فســاد، فقــر، دمــار وإقتصــاد منهــار، فكون رؤيــة عشــرين ثالثيــن وهْ
وانتقــد »العُزَيْــرْ« سياســات ولــي العهــد الســعودي مغرداً:«أفرَغــوا صحــن الكعبــة المشــرفة مــن 
الطائفيــن الركــع الســجود، ومــأوا المراقــص ودُور الســينما بالفجــار والفســاق. فهــل تنتظــرون تحقــق رؤيــة 

عشــرين ثالثيــن؟ أنــا أفســر لكــم هــذه »الرؤيــة«.. خــرابٌ قــادم وســنوات مظلمــة«.

أكاديمية سعودية تتحدث عن المآسي 
التي رأتها في سجون آل سعود

المعتقلــة  الســعودية،  األكاديميــة  تحدثــت 
مــآس  عــن  دســاي«،  محمــد  »يمنــى  الســابقة، 
وتفاصيــل عــن اإلهمــال الصحــي الــذي تعرضــت لــه 

قبــل شــهر مــن اإلفــراج عنهــا.
تعســفيا  اعتقلــت  التــي  »يمنــى«،  وقالــت 
ــراج  لثــالث ســنوات، قبــل أن يفــرج عنهــا، إن »اإلف

المســؤولية عــن حياتهــا«. لتجنــب  جــاء 
ورجحــت أن »يكــون الصحفــي الراحــل »صالــح 
الشــيحي« ، قــد تعــرض لأمــر ذاتــه«، بحســب مــا 
نشــره حســاب »معتقلــي الــرأي« بموقــع »تويتــر«.

يذكــر أن المعتقلــة الســابقة »يمنــى محمــد 
اللغــة  لمقــرر  جامعيــة  أســتاذة  هــي  دســاي«، 
اإلنجليزيــة بجامعــة حائــل، واعتقلتهــا الســلطات 
األمنيــة الســعودية ثــالث ســنوات بتهمــة زائفــة، 
اســتنادًا إلــى نظــام مكافحــة الجريمــة المعلوماتيــة، 
ــة  ــدى«، معلم ــقيقتها »ه ــال ش ــى اعتق ــة إل باإلضاف
األســباب،  ذكــر  دون  مــن  ســنًة  إنجليزيــة،  لغــة 

بحســب مــا ذكــره حســاب »معتقلــي الــرأي«.

زاهــدان- ارنــا:- اعلــن مديــر عــام الموانــئ والمالحة 
ــروز  ــي محافظــة سيســتان وبلوجســتان به ــة ف البحري
لتعــاون  تفاهــم  مذكــرة  علــى  التوقيــع  عــن  آقائــي 
مينــاء  بيــن  الســلع  ترانزيــت  مجــال  فــي  مشــترك 

جابهــار والقطــاع الخــاص فــي افغانســتان .
هــذه  ان  االربعــاء  امــس  آقائــي  بهــروز  وقــال 
المذكــرة ونظــرا لعالقــات حســن الجــوار تعتبــر مهمــة 
ــار  ــاء جابه ــي مين ــع ف ــت الســلع والبضائ ــة ترانزي لتنمي
واســتثمارات يقــوم بهــا القطــاع الخــاص االفغانــي فــي 

مجــال النقــل والشــحن.
وبموجــب المذكــرة فــإن الجانــب االفغانــي يتعهــد بنقل 
الســلع والبضائــع الترانزيتيــة مــن افغانســتان الــى االســواق 

العالميــة عبــر مينــاء الشــهيد بهشــتي فــي جابهــار .
علــى  الطلبــات  تزايــد  الــى  آقائــي  واشــار 
االســتثمار فــي منطقــة جابهــار الحــرة، مؤكــدا ان علــى 
المســتثمرين االســتفادة مــن مزايــا ومحفــزات المنطقــة 
وكذلــك االمكانيــات الكبيــرة لهــا فــي شــحن الســلع 

والبضائــع.
الســنوي  والتحميــل  التفريــغ  حجــم  ان  وقــال 
للمينــاء يبلــغ فــي مرحلتــه االولــى 8.5 مليــون طــن 
ــارات. ــرة للق ــة العاب ــه اســتقبال الســفن العمالق وبامكان

وأضــاف آقائــي: شــهدنا هــذا العــام تســجيل مغــادرة 

800 شــاحنة يوميــًا مــن مينــاء الشــهيد بهشــتي فــي 
جــودة  زيــادة  هــو  دائرتنــا  أهــداف  أحــد  جابهــار، ألن 
الخدمــات البحريــة والموانــئ، وزيــادة ســرعة تفريــغ 

وتحميــل البضائــع فــي هــذا المينــاء البحــري.
معــدات  بوجــود  تحقــق  األمــر  هــذا  أن  وقــال: 
مــدار  علــى  الدؤوبــة  والجهــود  والمتابعــات  متطــورة 
البضائــع  أصحــاب  ارتيــاح  شــهدنا  حيــث  الســاعة، 
ــر  ــر عب ــر لالســتيراد والتصدي والشــحنات والنمــو الكبي

البحــري. المينــاء  هــذا 
وأضــاف: إن نقــل وحركــة البضائــع بكميــات كبيــرة، 
كان لــه تأثيــر هائــل علــى خلــق فــرص العمــل فــي 

ــل. قطــاع النق
الــى أن مينــاء جابهــار يعــد أحــد  آقايــي  وأشــار 
لــه موقــع  المينــاء  إيــران، وهــذا  فــي  الموانــئ  أهــم 
اســتراتيجي فــي الممــرات الدوليــة بســبب الوصــول 
ــدي  ــط الهن ــر المحي ــة المفتوحــة عب ــاه الدولي ــى المي إل
وهــو مــن أكثــر الطــرق اقتصاديــة للتصديــر واالســتيراد 

وعبــور البضائــع.

برلماني: الشركات الغربية تعرقل توفير ادوية معينة

ايقاف إصدار تأشيرات إلكترونية للسياحة والسياحة الدينية االيرانية
صادرات االعشاب الطبية االيرانية بلغت 500 مليون دوالر

ــوم والتكنولوجيــا لالعشــاب الطبيــة والطــب التقليــدي  ــا:- قــال رئيــس لجنــة تطويــر العل طهــران- ارن
فــي معاونيــة رئاســة الجمهوريــة لشــؤون العلــوم والتكنولوجيــا محمدحســن عصــاره: ان الصــادرات الســنوية 

لالعشــاب الطبيــة بلغــت حوالــي 500 مليــون دوالر ســنويا.
واضــاف عصــاره امــس األربعــاء: مــن إجمالــي الصــادرات فــي هــذا المجــال، هنــاك حوالــي 350 مليــون 

ــة األخــرى. ــق باالعشــاب الطبي ــون دوالر تتعل ــي 150 ملي ــران وحوال ــق بالزعف دوالر تتعل
ــي الســنوات  ــا ف ــة، إال أنن ــر االعشــاب الطبي ــي مجــال تصدي ــا ف ــدون عــن اهدافن ــا بعي ــى الرغــم مــن أنن وأكــد: عل

ــة. ــي هــذه العملي ــى االســراع ف ــط المناســب ســنعمل عل ــي هــذا المجــال، و بالتخطي ــدا ف ــا جي ــا تقدم ــرة حققن األخي
واضــاف ان مســتخلص األعشــاب يعــد واحــدا مــن أســباب تصديــر االعشــاب الطبيــة، و إن 
منتجــات االعشــاب الطبيــة تعتبــر قيمــة مضافــة، علــى ســبيل المثــال ، بــدال مــن تصديــر الزعفــران 
الخــام، تقــوم بعــض الشــركات بتصديــر منتجاتــه مثــل العصيــر والمســحوق واألقــراص الفــوارة التــي 

القــت ترحيبــا فــي االســواق.

صادرات أسماك الزينة اإليرانية 
الى دول عدة

الجهــاد  مديــر  أعلــن  إرنــا:-  كاشــان- 
الزراعــي بمدينــة كاشــان التابعــة لمحافظــة 
اصفهــان مجيــد كافــي زاده، عــن إنتــاج نحــو 
40 مليــون ســمكة زينــة بالمدينــة ســنويا، 
والتــي فضــال عــن تلبيــة الطلــب فــي الســوق 
المحليــة، يتــم تصديرهــا إلــى كل من روســيا 
وتركيــا والعــراق والكويــت واإلمــارات والــدول 

ــج الفارســي. ــى الخلي ــة عل األخــرى المطل
وأضــاف كافــي زادة: هنــاك 549 وحــدة ، 
فــي  الزينــة  أســماك  لتربيــة  و1700 حــوض 

مدينــة كاشــان.
وأشــار الــى إنتــاج وتســويق مــا يزيــد عــن 
17 مليــون ســمكة زينــة بالمدينــة منــذ بدايــة 

العــام الحالــي )بــدأ مــن 21 آذار/مــارس(.
وقــال ان تنــوع األنــواع يعــد مــن أهــم 
فــي  المنتجــة  الزينــة  أســماك  خصائــص 
الذيــل  مدينــة كاشــان وأوضــح أن ســمكة 
ــي  ــة، والمول الســيفي أو ســوردتيل، والبُلطي
أو مروحيــة الذيــل، وأنــواع األســماك الذهبيــة 
تشــكل معظــم األســماك المنتجــة بالمدينة.
ــى بعــد حوالــي  وتقــع مدينــة كاشــان عل
200 كــم شــمالي أصفهــان ويبلــغ عــدد ســكانها 

أكثــر مــن 368 ألــف نســمة.

طهران-العالــم:- قــال المتحــدث باســم لجنــة االمــن 
القومــي والسياســة الخارجيــة بمجلــس الشــورى االســالمي، 
ابــو الفضــل عموئــي، ان بعــض الشــركات الغربيــة تضــع 

ــة. ــة معين ــى ادوي ــران عل ــام حصــول اي ــل ام العراقي
وقــال النائــب عموئــي: كان ضيــف جلســة لجنــة 
 ، الخارجيــة »شــانه ســاز«  والسياســة  القومــي  األمــن 
رئيــس منظمــة الغــذاء والــدواء بــوزارة الصحــة؛ حيــث 
ــالد. ــا الب ــي تحتاجه ــة الت ــر االدوي نوقشــت مســألة توفي

القومــي  االمــن  لجنــة  باســم  المتحــدث  وتابــع 
والسياســة الخارجيــة: وفقــا لتقريــر رئيــس منظمــة الغــذاء 
والــدواء ، فــإن احتياجــات البــالد مــن اســتيراد األدويــة 
تبلــغ حوالــي 3 % مــن األدويــة المســتهلكة، يرتبــط نصفهــا 

ــى شــبكة  ــا مؤخــرًا إل ــم إدخاله ــي ت ــة الت ــا باألدوي تقريبً
االدويــة العالميــة، وبعــد فتــرة مــن الزمــن، ســنتمكن مــن 

ــا. ــة محليً ــاج هــذه األدوي إنت
واضــاف عموئــي: لهــذا الســبب، وبفضــل االهتمــام 
بالمنتجــات المحليــة، ال تواجــه ايــران أي مشــكلة فــي 

توفيــر الــدواء الــذي يحتاجــه المواطنــون.
ــه ان  ــدواء قول ونقــل عــن رئيــس منظمــة الغــذاء وال
ــول  ــام حص ــل ام ــع العراقي ــة تض ــركات الغربي ــض الش بع
ايــران علــى ادويــة معينــة، مضيفــا: األعــداء يخططــون 
ــي بعــض  الختــالق مشــاكل مــن خــالل ايجــاد شــحة ف
األدويــة، والتــي حاولنــا التغلــب عليهــا باالعتمــاد علــى 

المحليــة. االمكانيــات 

دائــرة  رئيــس  أعلــن  طهران-ايســنا:- 
الجــوازات والتأشــيرات بــوزارة الخارجيــة حســن 
تأشــيرات  خيــارات  تعطيــل  تــم  أنــه  نوريــان 
قائمــة  فــي  الدينيــة  والســياحة  الســياحة 
اإللكترونيــة  التأشــيرات  لنظــام  التأشــيرات 

الظــروف. تطبيــع  حتــى  للبــالد 
الرســمية  صفحتــه  علــي  نوريــان  كتــب  و 
لتفشــي  نظــرا  الصــدد:  هــذا  فــي  تويتــر  علــى 
وتوصيــات  العالــم  أنحــاء  فــي   19 كوفيــد  وبــاء 

منظمــة الصحــة العالميــة بتجنــب الرحــالت غيــر 
الضروريــة، تــم إيقــاف خيــاري التأشــيرة الســياحية 
وتأشــيرة الســياحة الدينيــة فــي قائمــة التأشــيرات 
عــودة  حتــى  اإللكترونيــة  التأشــيرة  بنظــام 
الظــروف الناتجــة عــن انتشــار كورونــا إلــى وضعهــا 
الطبيعــي. فمــن البديهــي أنــه بعــد عــودة الظــروف 
ــن  ــل الخياري ــي ســيتم تفعي ــا الطبيع ــى وضعه إل
المذكوريــن ثانيــة وســيتم إعــالم ذلــك لمقدمــي 

الطلــب عبــر إعــالن بهــذا الخصــوص.

طهران-فــارس:- اعلنــت وزارة االمــن عــن رصــد 
ــوم بالتالعــب واالخــالل بســوق  وتفكيــك شــبكة تق
العملــة الصعبــة وقالــت ان االعضــاء الرئيســيين لهــذه 
الشــبكة وعــددا مــن المرتبطيــن بهــذه الشــبكة تــم 

اعتقالهــم فــي محافظــة خراســان الرضويــة .
وافــادت وزارة االمــن فــي بيــان اصدرتــه انــه 
وعمليــات  االســتخبارية  االجــراءات  خــالل  ومــن 
كــوادر وزارة االمــن تــم رصد شــبكة تالعــب بالعملة 
ــتغالل  ــراد واس ــض االف ــداع بع ــت بخ ــة قام الصعب
بطاقاتهــم التجاريــة واســتحوذت علــى نحــو مليــار 
ــن  ــة م ــة الناجم ــة الصعب ــدات العمل ــن عائ ــورو م ي
الصــادرات وصرفهــا فــي مجــاالت غيــر مشــروعه 
واهــدار عائــدات البــالد مــن العملــة الصعبــة حيــث 
اعتقــال  القضائــي  الجهــاز  مــع  بالتنســيق  جــرى 

الشــبكة وعــدد مــن  لهــذه  الرئيســيين  االعضــاء 
ــة  ــا فــي محافظــة خراســان الرضوي ــن به المرتبطي

ــالد. ــرقي الب ش
تقديرهــا  عــن  االمــن  وزارة  اعربــت  وفيمــا 
،حــذرت   القضائيــة  الســلطة  ودعــم  لجهــود 
المخالفيــن ومــن يحاولــون اســتغالل البطاقــات 
الصادقيــن  األعمــال  رجــال  وتوصــي  التجاريــة 
والمصدريــن الحقيقييــن بعــدم اســتخدام البطاقــات 
األشــكال  مــن  شــكل  بــأي  لالخريــن  التجاريــة 
للمشــاركة فــي توســيع صــادرات البــالد مــن الســلع 
غيــر النفطيــة فــي الوضــع الحالــي وان اليتهمــوا 
بارتــكاب المخالفــات فيمــا يتعلــق بالعملــة الصعبــة 
وان يبــادروا الــى االلتــزام بتعهداتهــم تجــاه عائــدات 

الصــادرات مــن العملــة الصعبــة .

شــؤون  فــي  الخبيــر  اكــد  طهران-ارنــا:- 
سلســلة  عبــر  نصيــري  رضــا  الدولــي  القانــون 
المســؤولين  معاقبــة  ضــرورة  علــى  تغريــدات، 
االمريكييــن الذيــن يفرضــون الحظــر الجائــر ضــد 
ايــران، لكونهــم تســببوا فــي عرقلــة الخدمــات 

البــالد. فــي  للمرضــى  العالجيــة 
ــار الســلبية الناجمــة  ــى االث واشــار نصيــري ال
عــن الحظــر االمريكــي، علــى المرضــى االيرانييــن؛ 
مؤكــدا : ان المســؤولين فــي واشــنطن ارتكبــوا 
جرائــم بحــق االنســانية، وان مركــز »غامانايــف 
ــاذج  ــد نم ــد اح ــي يع ــعاعي« االيران ــر الش للتصوي
الصحيــة  بالمنظومــة  لحقــت  التــي  الكارثــة 
االجرامــي  االمريكــي  الحظــر  جــراء  االيرانيــة 

المفــروض علــى طهــران.

واردف القــول: ان منظمــات حقــوق االنســان 
والمحاكــم الوطنيــة فــي اوروبــا، لــو كانــت مؤمنــة 
برســالتها، فهــي مطالبــة بعرقلــة وصــول هــؤالء 

ــد. ــى ســدة الحكــم مــن جدي ــاة ال الجن
ونــوّه الخبيــر القانونــي الــى القــول ايضــا : 
ان سياســات الضغــوط القصــوى التــي يفرضهــا 
المصابيــن  آالف  حرمــت  ايــران،  علــى  ترامــب 
بــاورام الدمــاغ فــي هــذا البلــد مــن الحصــول علــى 

الالزمــة. العالجيــة  الخدمــات 
ــة  ــي االدارة االمريكي ــؤولين ف ــع، ان المس وتاب
الحاليــة )ترامــب، بومبيــو وبرايــان هــوك وغيرهــم( 
الوحشــية  لجرائمهــم  اهتمــام  اي  يعيــروا  لــم 
هــذه، بــل يواصلــون الجهــود الراميــة الــى اعــادة 

انتخابهــم.

الحشد وطني واالميركان 
جناة وغرباء

مهدي منصوري
ذكــر موقــع »ســبوتيك« االميركــي 
ــرار  ــب مشــروع ق ــم تصوي ــد ت ــه ق ان
فــي مجلــس النــواب االميركــي يلــزم 
ببعــض  القيــام  العراقيــة  الحكومــة 
الشــعبي،  الحشــد  االجــراءات ضــد 
وقــد علــل مقــدم المشــروع النائــب 
هــذا  مثــل  اقــرار  ويلســون  جــو 
امــوال  التصــل  لكــي  المشــروع  
قــوات غيــر  الــى  الضرائــب  دافعــي 
نظاميــة  وبزعمــه مواليــة اليــران الن 
ايديهــا تلطخــت بدمــاء االميــركان.
غبــاء  علــى  نؤكــد  ان  نريــد  وال 
ــن  ــكل الذي ــل ل ــب ب ــذا النائ ــط ه فق
مــن  المشــروع  لصالــح  صوتــوا 
بصائرهــم  اهلل  اعمــى  قــد  انهــم 
يدركــوا  لــم  وبصــورة  وبصيرتهــم 
ــعبي  ــد الش ــة ان الحش ــذه اللحظ له
ــوات المســلحة  ــن الق ــح جــزءا م اصب
العراقيــة وانــه يأتمــر باوامــر القائــد 
كل  وان  المســلحة  للقــوات  العــام 
العســكرية  ونشــاطاته  تحركاتــه 
ــة وشــرعية.  ــراق هــي قانوني ــي الع ف
هــذا  اقــرار  اثــار  الوقــت  وبنفــس 
الشــعبي  الحشــد  ضــد  المشــروع 
ــاح  ــدم االرتي ــن الغضــب وع ــة م موج
ــي االوســاط السياســية والشــعبية  ف
كبيــرة  تســاؤالت   واثــار  العراقيــة 
ــت  ــوم الزال ــركا الي ــا هــل ان امي ومنه
لهــا  تابعــة  واليــة  العــراق  تعتبــر 
ــا؟  ــا وقوانينه ــث يخضــع لقراراته بحي
وهــل ان الحكومــة العراقيــة  القائمــة 
اليــوم هــي تؤمــر فــي اتخــاذ قــرارات 
العراقــي  الوطنــي  الداخــل  تخــص 
مــن اميــركا ، فــاذا كان الجــواب بنعــم 
فتلــك مصيبــة مــا بعدهــا مصيبــة النه 
يعكــس وبصــورة فاضحــة ان العــراق 
محتــل مــن قبــل اميــركا ومــا عليــه اال 
ــة  ــرارات االميركي ــكل الق ان يخضــع ل
وانــه ال يملــك  الســيادة علــى اراضيــه 
وشــعبه وثرواتــه وطاقاتــه المختلفــة.
الشــعبية  االوســاط  فــان  ولــذا 
طالبــت  قــد  العراقيــة  والسياســية 
الحكومــة العراقيــة وبعــد تصريــح هــذا 
النائــب االميركــي ان تتخــذ موقفــا 
للشــعب  وتعلنــه  وصريحــا  واضحــا 
خــالل  ومــن  المــأ  علــى  العراقــي 
وســائل االعــالم المختلفــة لتتضــح 
حقيقــة االمــر. واال فان ســكوتها وعدم 
القيــام بــاي رد فعــل تجــاه مــا اقــره 
مجلــس النــواب االميركــي ضــد قوات 
وطنيــة عراقيــة تعمــل ضمــن القــوات 
ــي  ــا ف ــد يضعه ــة ق المســلحة العراقي
دائــرة العمالــة لالميــركان، وبنفــس 
الوقــت والــذي البــد مــن االشــارة اليــه 
االميــركان  للمحتليــن  يحــق  هــل 
وهــم الغربــاء عــن هــذا الوطــن ان 
يفرضــوا رايهــم. علــى ابنــاء الوطــن 
عــن  دافعــوا  لكونهــم  الحقيقييــن 
ضــد  بلدهــم  وســيادة  اســتقالل 
المجرميــن االميــركان الذيــن الزالــت 
ولحــد هــذه اللحظــة ايديهــم علــى 
القتــل  حالــة   ويمارســون  الزنــاد 
للشــعب العراقــي مــن خــالل ابنهــم 
المدلــل تنظيــم »داعــش« االرهابــي. 
وهــل يعقــل ان يستســلم العراقيــون 
مقصلــة  فــي  رقابهــم  ويضعــوا 
متــى شــاؤوا  ليقطعوهــا  االميــركان 
والــف  كال  ســاكنا؟،.  يحركــوا  ولــم 
كال فــان ابنــاء العــراق الغيــارى الذيــن 
العليــا  المرجعيــة  لنــداء  اســتجابوا 
ان  اليمكــن  بهداهــا  واسترشــدوا 
يقــر لهــم قــرار اال بخــروج المحتليــن 
وبلدهــم  ارضهــم  مــن  الغربــاء 
يجبرهــم  يرونهــا  التــي  وبالصــورة 
والفــرار  الهــروب  علــى  مرغميــن 
النيــران  تصلهــم  ان  قبــل  الذليــل 
ــا هامــدة.  ــة لتجعــل منهــم جثث القاتل
واخيــرا فــان العــراق للعراقييــن فقــط 
وليــس للغربــاء والمحتليــن القتلــة 

المجرميــن.


