العدد ( )10860السنة الثانية واالربعون

ازاء حق العضوية باألمم المتحدة..

خطيب زادة :مدفوعات ايران واجهت
عقبات بسبب الحظر

طهــران /ارنــا -علــق المتحــدث باســم وزارة
الخارجيــة ســعيد خطيــب زادة حــول تعليــق حــق إيــران
بالتصويــت فــي منظمــة األمــم المتحــدة بــان مدفوعــات
ايــران ازاء حــق العضويــة بالمنظمــة واجهــت عقبــات
بســبب الحظــر االميركــي الظالــم وغيــر القانونــي.
وقــال خطيــب زادة فــي تصريحــه مســاء األربعاء
الماضــي حــول تعليــق حــق الجمهوريــة اإلســامية
االيرانيــة بالتصويــت فــي األمــم المتحــدة :إن
الجمهوريــة اإلســامية االيرانيــة ،بصفتهــا أحــد
األعضــاء المؤسســين والناشــطين فــي األمــم
المتحــدة  ،تعتبــر نفســها ملزمــة بدفــع رســوم
العضويــة بالكامــل فــي األمــم المتحــدة والمنظمــات
والــوكاالت الدوليــة األخــرى وفــي الوقــت المناســب.
واضــاف :لألســف ،وللســنة الثانيــة علــى التوالــي،
واجهــت مدفوعــات ايــران مشــاكل ،بســبب اجــراءات
الحظــر األميركيــة الظالمــة وغيــر القانونيــة.
وأكــد خطيــب زادة :علــى الرغــم مــن الصعوبات
العديــدة الموجــودة قامــت حكومــة الجمهوريــة

اإلســامية االيرانيــة بتوفيــر
المصــادر الالزمــة لدفــع رســوم
عضويتهــا إلــى األمــم المتحــدة
وتجــري المشــاورات الالزمــة
لحــل القضيــة.
وأضــاف :فــي الوقــت
نفســه  ،يؤخــذ فــي االعتبــار
توفيــر قنــاة آمنــة لتســريع دفــع
رســوم العضويــة.
واختتــم المتحــدث باســم
الخارجيــة تصريحــه بالقــول :يجــدر باألميــن العــام
لألمــم المتحــدة واألمانــة العامــة أيضًــا االخــذ بنظــر
االعتبــار الظــروف الخاصــة للــدول التــي تواجــه
اجــراءات حظــر غيــر قانونيــة ويجــب أال يتــرددا فــي
مســاعدة هــذه الــدول فــي دفــع رســوم عضويتهــا.

شؤون محلية
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خالل مباحثات قاسمي في دمشق..

إنشاء منطقة اقتصادية إيرانية سورية مشتركة وتأسيس بنك مشترك

طهران-كيهــان العربــي -:أكــد
وزيــر الطــرق وبنــاء المــدن رســتم
قاســمي اتفــاق طهــران ودمشــق
علــى إنشــاء منطقــة اقتصاديــة
مشــتركة وتأســيس بنــك مشــترك.
وفــي تصريــح لــه ،يــوم الخميــس
حــول احــدث نتائــج زيارتــه الحاليــة
لدولــة ســوريا ،اعلــن قاســمي عــن
اتفــاق البلديــن علــى انشــاء «منطقــة
اقتصاديــة مشــتركة”.
وقــال قاســمي إنــه ومــع نهايــة الحــرب فــي ســوريا،
بــدأت مرحلــة جديــدة من العالقــات االقتصاديــة بيــن
طهــران ودمشــق ،مؤكــدا أن إيــران وســوريا عازمتــان
علــى عقــد شــراكات اقتصاديــة حقيقيــة بينهمــا.
ونــوّه وزيــر الطــرق إلــى مباحثاتــه مــع الرئيــس
الســوري ،حــول ســبل تعزيــز العالقــات االقتصاديــة

تعاون إيراني روسي في مكافحة الجرائم
المنظمة واإلرهابية

طهران-العالم-:أكــد المدعــي العــام اإليرانــي والمدعــي العــام فــي روســيا االتحاديــة ،ضــرورة التعــاون المنســجم
بيــن الســلطتين القضائيتيــن لــدى البلديــن فــي مكافحــة الجرائــم المنظمــة وخاصــة الجرائــم اإلرهابيــة.
وخــال زيارتــه والوفــد المرافــق لــه إلــى موســكو للمشــاركة فــي مراســم الذكــرى الســنوية الـــ 300لتأســيس االدعــاء
العــام فــي روســيا ،أكد محمــد جعفــر منتظري خــال لقائــه مــع نظيــره الروســي إيغور كراســنوف ،ضــرورة التعــاون
المنســجم بيــن جهــازي القضــاء لــدى البلديــن فــي مكافحــة الجرائــم المنظمــة وخاصــة الجرائــم اإلرهابيــة.
وكان مــن محــاور المحادثــات خــال اللقــاء الــذي جــرى يــوم األربعــاء فــي موســكو؛ ضــرورة التعــاون
بشــأن اســترداد المجرميــن ،والمســاعدة فــي نقــل المحكوميــن ،وضــرورة تنميــة التعــاون القضائــي فــي إطــار
مذكــرات التفاهــم واتفاقيــة التعاضــد القضائــي.

والعراقيــل والمشــاكل الراهنــة فــي هــذا المســار.
وأشــار أيضــا إلــى اتفاقــه مــع المســؤولين
الســوريين حــول تشــكل «لجنــة مشــتركة»
لمتابعــة التوافقــات الثنائيــة الكثيــرة والتــي لــم
تدخــل حيــز التنفيــذ لحــد اآلن.
وعــن لقائــه بوزيــر الخارجيــة الســوري ،صــرح
قاســمي :توصلنــا إلــى اتفاقــات جيــدة ،بمــا فــي
ذلــك تأســيس «بنــك مشــترك» فــي ســوريا،
باإلضافــة إلــى إنشــاء فــروع تابعــة للبنــوك اإليرانيــة
والســورية فــي كال البلديــن.
وعــودة علــى االتفــاق علــى تأســيس المنطقــة
االقتصاديــة المشــتركة ،قــال إن رئيــس المناطــق
الحــرة اإليرانية ســيقوم بزيــارة دمشــق لمتابعــة
هــذا األمــر.
وبحــث وزيــر االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة
الســوري “محمــد ســامر الخليــل” رئيــس اللجنــة
االقتصاديــة الســورية اإليرانيــة المشــتركة مــن
الجانــب الســوري ووزيــر الطــرق وبنــاء المــدن
“رســتم قاســمي” رئيــس اللجنــة مــن الجانــب
اإليرانــي والوفــد المرافــق لــه ســبل تعزيــز التعــاون
والعالقــات االقتصاديــة والتبــادل التجــاري وتفعيــل

بنــود االتفاقيــات الموقعــة بيــن البلديــن.
وناقــش الجانبــان إمكانيــة إقامــة مناطــق
حــرة مشــتركة بيــن البلديــن وتطويــر التعــاون
االســتثماري حيــث ذكــر الوزيــر «الخليــل» أن
قانــون االســتثمار رقــم  18لعــام  2021يوفــر مزايــا
وإعفــاءات ضريبيــة وحوافــز كثيــرة ســواء لالســتثمار
المباشــر مــن القطــاع الخــاص أو بالتشــارك مــع
الجهــات الحكوميــة.
ولفــت الوزيــر الخليــل إلــى ضــرورة زيــادة
حجــم التبــادل التجــاري بيــن البلديــن فيمــا يتعلــق
باســتيراد اآلليــات الزراعيــة االيرانيــة ووجــود خــط
بحــري منتظــم يختصــر الزمــن ويضمــن إنســيابية
حركــة البضائــع بيــن ســورية وإيــران.
مــن جانبــه أكــد الوزيــر «قاســمي» ضــرورة تفعيل
بنــود االتفاقيــات الموقعــة بيــن البلديــن للوصــول إلى
مراحــل متطــورة فــي العالقــات االقتصاديــة مشــيرا
إلــى االتفــاق علــى حــل المشــكالت العالقــة أمــام
تعزيــز التعــاون وتســهيل حركــة التبــادل التجــاري
والتعــاون االســتثماري إضافــة إلــى االتفــاق علــى
تشــكيل لجنــة اقتصاديــة مشــتركة تعنــى بمتابعــة
شــؤون التعــاون االقتصــادي ومتابعــة المواضيــع
المتعلقــة بإنشــاء خــط شــحن جــوي لتصديــر ونقــل
البضائــع بيــن البلديــن.
وفــي تصريــح لإلعالمييــن عقــب اللقــاء أشــار
الوزيــر الخليــل إلــى العمــل خــال الفتــرة القادمــة
لتفعيــل االتفاقيــات ووضعهــا موضــع التنفيــذ
والســيما المتعلقــة بالرســوم الجمركيــة وتســهيل
دخــول البضائــع بيــن البلديــن.
حضــر اللقــاء معــاون وزيــر االقتصــاد والتجــارة
الخارجيــة رانيــا أحمــد والســفير اإليرانــي بدمشــق
مهــدي ســبحاني.

مسؤول اقتصادي :نمو التجارة االيرانية نواب بريطانيون يطالبون المنامة باإلفراج
الجمارك :صادرات السلع االيرانية
عن السجناء السياسيين فورا
مع دول الجوار بنسبة %42
ستبلغ  46مليار دوالر

طهــران  /ارنــا – قــال رئيــس مصلحــة الجمــارك «علــي رضــا مقدســي»  :ان قيمــة التعامــل التجــاري بيــن
ايــران و 15دولــة جــارة ،فــي غضــون االشــهر التســعة الماضيــة مــن العــام الحالــي (االيرانــي – ينتهــي فــي
 20اذار  /مــارس  ،)2022ســجلت
نمــوا بواقــع  ، % 42ومــن حيــث
الــوزن %18؛ مقارنــة بــذات
الفتــرة مــن العــام الســابق.
“مقدســي» ادلــى بهــذا
التصريــح ،علــى هامــش زيــارة
رئيــس الجمهوريــة ســيد
ابراهيــم رئيســي ،اليــوم
الخميــس ،لمركــز الجمــارك فــي
محافظــة هرمــزكان (جنــوب).
واوضــح ،ان حجــم التجــارة الخارجيــة االيرانيــة مــع دول الجــوار فــي غضــون الشــهور التســعة االخيــرة
مــن العــام الحالــي (االيرانــي) ،بلــغ  75مليــون طــن مــن الســلع ،وبمــا يعــادل  36مليــارا و 800مليــون دوالر.
ولفــت هــذا المســؤول ،بــان الحكومــة االيرانيــة وضعــت علــى ســلم اولوياتهــا توســيع العالقــات ورفــع
مســتوى التعــاون مــع الجيــران؛ مؤكــدا ان مصلحــة الجمــارك بدورهــا وضعــت خططــا وبرامــج عديــدة فــي
ســياق تنميــة الصــادرات وتســهيل االجــراءات الســتيراد الســلع المطلوبــة وتعزيــز تجــارة الترانزيــت عبــر
المنافــذ الحدوديــة للبــاد.

طهران تعلن عن تنفيذ االطلس النووي
للمنتوجات الزراعية

طهران-فارس-:اعلــن مســاعد رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة لشــؤون تطويــر اســتخدامات االشــعاع بجمــان
شــيرمردي عــن تنفيــذ االطلــس النــووي لالنشــاء الهــادف لمنظومــات التشــعيع للمنتوجــات الزراعيــة فــي البــاد.
واشــار شــيرمردي فــي تصريــح لــه يــوم الخميــس الــى اســتعماالت الصناعــة النوويــة فــي مختلــف
المجــاالت وقــال :ان المجــال النــووي يعــد احــد القطاعــات المؤثــرة جــدا فــي جميــع مراحــل االنشــطة
الزراعيــة؛ قبــل الزراعــة واثناءهــا وبعدهــا.
واضــاف :ان اســتخدام التشــعيع النــووي فــي مرحلــة مــا بعــد الحصــاد يعــد احــد المجــاالت المهمــة ذلــك
الن نحــو  30بالمائــة مــن المحاصيــل الزراعيــة فــي البــاد تواجــه التلــف بعــد االنتــاج حيــث يمكــن عبــر
التشــعيع زيــادة فتــرة التخزيــن لخفــض حجــم التالــف مــن المحاصيــل.
كمــا اعلــن عــن بــدء تنفيــذ مشــروع نشــر منظومــات التشــعيع للمحاصيــل الزراعيــة فــي مختلــف انحــاء
البــاد وقــال انــه تــم تحديــد  11منطقــة ذات امكانيــة عاليــة لنشــر هــذه المنظومــات فيهــا بالبــاد.
واضــاف :لــو تمكنــا عبــر تنفيــذ هــذا المشــروع مــن تشــعيع  1بالمائــة مــن نحــو  122مليــون طــن مــن المحاصيــل
الزراعيــة المنتجــة فــي البــاد ســنويا نكــون قــد اتخذنــا خطــوة كبيــرة ورقمــا قياســيا ال نظيــر لــه علــى مســتوى العالــم.
واعلــن عــن تنفيــذ االطلــس النــووي فــي البــاد مــن اجــل االنشــاء الهــادف لمنظومــات تشــعيع المحاصيــل
الزراعيــة ،الفتــا الــى البــدء بانشــاء اول جهــاز متنقــل للتشــعيع باشــعة غامــا فــي البــاد.

أميركا و«إسرائيل» وراء خسارة شركات صينية
تطور حقل «أم الشيف» اإلماراتي

اعتبــر موقــع «أويــل برايــس» المتخصــص
فــي شــؤون النفــط والطاقــة ،أن أمريــكا والكيــان
اإلســرائيلي وراء خســارة الشــركات الصينيــة التــي
عقــدت اتفاقيــات لتطويــر حقــل «أم الشــيف»
االســتراتيجي فــي اإلمــارات.
ويعــد حقــل «أم الشــيف» أحــد أقــدم األصــول البحرية
التابعــة لشــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة (أدنــوك) ،وصـدَّر
الحقــل أول شــحنة مــن النفــط فــى يوليــو /تمــوز .1962
وفــازت شــركة «أدنــوك» مجــددا بعقــد التطويــر،
والــذي بلغــت قيمتــه  946مليــون دوالر أمريكــي ،ويتضمــن
تنفيــذ األعمــال الهندســية والمشــتريات والتشــييد.
وجــاءت ذلــك رغــم ممارســة بكيــن ضغوطــا

كبيــرة علــى اإلمــارات ،لترســية عقــد التطويــر للحقــل
االســتراتيجي علــى شــركات صينيــة ،كجــزء مــن
مبــادرة الحــزام والطريــق التــي تمثــل خطــة االنتشــار
اإلقليمــي فــي المنطقــة للحكومــة الصينيــة.
وســبق أن حــذرت الواليــات المتحــدة مــن
المخاطــر المترتبــة علــى مبــادرة «الحــزام والطريــق».
وبحســب تقريــر «أويــل برايــس» فهنــاك أهميــة
سياســية واقتصاديــة هائلــة لترســية عقــد تطويــر «أم
الشــيف»« ،بالنظــر إلــى دور قطــاع النفــط والغــاز فــي
اســتراتيجية الواليــات المتحــدة الجديــدة المتعلقــة
بالشــرق األوســط والتــي تتمحــور حــول صفقــات
تطبيــع العالقــات بيــن الكيــان اإلســرائيلي واإلمــارات».

ناقــش نــواب فــي البرلمــان البريطانــي قضيــة
الســجناء السياســيين واالنتهــاكات الجســيمة
لحقــوق اإلنســان فــي البحريــن ،وطالبــوا ســلطات
بالدهــم بالضغــط علــى الحكومــة البحرينيــة
لإلفــراج الفــوري عــن الســجناء.
وشــارك نــواب مــن مختلــف األحزاب السياســية
فــي مناقشــة ملــف االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق
اإلنســان فــي البحريــن خــال جلســة لمجلــس
ا عــن
العمــوم فــي البرلمــان البريطانــي أمــس ،فضـ ً
إثــارة قضيــة المعتقــل السياســي حســن مشــيمع
واألكاديمــي عبــد الجليــل الســنكيس المضــرب عــن
الطعــام منــذ نحــو  190يوم ـاً.
وســلط عــدد مــن النــواب الضــوء علــى أوجــه
مختلفــة مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي البحريــن،
منهــا معانــاة الســجناء السياســيين وقــادة المعارضــة،
أســاليب التعذيــب التــي يتعــرض لهــا الســجناء
السياســيون ،المحاكمــات الجائــرة وأحــكام اإلعــدام.
وكان موقــع «ميــدل إيســت آي» البريطانــي،
أن نوابــاً
كشــف فــي
تقريــر اســتقصائي ّ
ٍ
بريطانيّيــن قلقــون بشــأن دعــم البحريــن.
وقــال التقريــر الــذي فضــح عمليــة التمويــل ،إنــه
ولفتــرةٍ طويلــةٍ جــداً اختــارت المملكــة المتحــدة
غــضّ الطــرف عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان،
وتقديــم الدعــم مــن أمــوال دافعــي الضرائــب».
أن ناشــطين حقوقيّيــن وأعضــاء فــي
يذكــر ّ
مجلــس العمــوم البريطانــي طالبــوا فــي وقــتٍ
ســابق باإلفــراج الفــوريّ عــن األكاديمــي البحرينيّ
عبــد الجليــل الســنكيس المضــرب عــن الطعــام
فــي الســجون البحرينيّــة.

طهران/فــارس -:صــرح مســاعد رئيــس مصلحــة الجمــارك للشــؤون الفنيــة فــرود عســكري بانــه مــن المتوقــع
ان تبلــغ قيمــة الســلع التصديريــة
 46مليــار دوالر خــال العــام
الجــاري (العــام االيرانــي ينتهــي
فــي  20اذار/مــارس).
واشــار عســكري فــي
تصريــح لــه الــى االســراع فــي
وتيــرة الصــادرات ورفــع بعــض
العقبــات مــن امــام التجــارة
الخارجيــة وقــال :ان الصــادرات
بلغــت  3.5مليــار دوالر شــهريا
فــي النصــف االول مــن العــام الجــاري و  5مليــارات دوالر شــهريا فــي النصــف الثانــي مــن العــام.
واعتبــر تولــي وزارة الصناعــة والمناجــم والتجــارة موضــوع اعــادة عوائــد العملــة الصعبــة المســتحصلة
مــن الصــادرات وزيــادة حوافــز المصدريــن بقــرار «الــواردات ازاء الصــادرات» والعبــور مــن ظــروف كورونــا ،مــن
اســباب تســارع وتيــرة الصــادرات.
واكــد ضــرورة زيــادة انشــطة المستشــارين االقتصادييــن االيرانييــن فــي االســواق المســتهدفة وكذلــك
زيــادة االجتماعــات مــع مســؤولي الجمــارك فــي الــدول الجــارة ،وذلــك مــن اجــل زيــادة الصــادرات.

تسجيل  2539إصابة و  24وفاة جديدة
بكورونا في البالد

طهران/فــارس -:أعلنــت وزارة الصحــة والعــاج والتعلیــم الطبــي  ،عــن تســجيل  2539إصابــة و  24وفــاة جديــدة بفيــروس كورونــا
خــال الـــ 24ســاعة الماضيــة ،مشــيرة الــى ان إجمالــي عــدد اللقاحــات التــي تــم تطعيمهــا لحــد اآلن بلــغ آكثــر مــن  125مليــون جرعــة.
وقالــت العالقــات العامــة بــوزارة الصحــة فــي تقريرهــا اليومــي :منــذ ظهــر الخميــس ولغايــة ظهــر أمــس الجمعــة
تــم تســجيل  2539إصابــة جديــدة بفيــروس كورونــا المســتجد (كوفيــد )19 -وفــق معاييــر التشــخيص النهائيــة ليرتفــع
اجمالــي االصابــات الــى  6مالييــن و  217ألفــا و  320إصابــة مؤكــدة.
البقية على الصفحة7

معهد كندي یرشح منتجا نانويا إيرانيا لجائزة أفضل منتج

تورنتــو -وكاالت -:تــم ترشــيح نســيج نانــوي مضــاد
للفيروســات مــن انتــاج باحثيــن إيرانييــن لجائــزة أفضــل
منتــج مــن قبــل معهــد (فیلتراســیون) الكنــدي  ،بعنــوان
.Waterloo Filtration
ونق ـ ًا عــن المقــر الخــاص لتطويــر تقنيــة النانــو  ،فــإن
معهــد “ ،”Waterloo Filtration Instituteوبهــدف عــرض
التقنيــات الرائــدة فــي صناعــة المرشــحات  ،يعقــد مؤتمــرًا
ســنويًا بمشــاركة شــركات بــارزة وفعالــة فــي هــذا المجــال.
وعُقــد هــذا المؤتمــر فــي كنــدا يومــي  7و  8كانــون
االول /ديســمبر  2021بمشــاركة  25منتجًــا تقنيًــا مــن
 7دول حــول موضــوع «التقنيــات الرائــدة فــي صناعــة
المرشــحات فــي فتــرة مــا بعــد كورونــا» .وقامــت إحــدى

شــركات التكنولوجيــا بصفتهــا الشــركة الوحيــدة الممثلــة
إليــران والشــرق األوســط فــي هــذا المؤتمــر بتقديــم
تقنيتهــا الذكيــة المســماة تقنيــة المنســوجات المضــادة
لفيــروس كورونــا Corona Anti-Virus Textile
 Technologyوقــد تــم ترشــيحه لجائــزة أفضــل منتــج
للعــام مــن وجهــة نظــر هــذا المعهــد الكنــدي.
المنتــج التقنــي النانــوي المصنــع مــن قبــل هــذه
الشــركة لديــه القــدرة علــى تغطيــة جميــع أنــواع
المنســوجات .علــى ســبيل المثــال  ،يمكــن اســتخدامه
إليجــاد خصائــص مضــادة للفيروســات ومضــادة للبكتيريــا
ومضــادة للفطريــات فــي مجموعــة متنوعــة مــن المالبــس
وطبقــات أقنعــة التنفــس (الكمامــات) وأرديــة المستشــفى

وضع حجر االساس للمرحلة الثانية لمصفاة النفط
الخام في جزيرة قشم

طهران/فــارس -:برعايــة وزيــر النفــط جــواد اوجــي تــم يــوم الخميــس وضــع حجــر االســاس للمرحلــة
الثانيــة لمصفــاة النفــط الخــام الثقيــل جــدا لزيــادة طاقتهــا االنتاجيــة الــى  100الــف برميــل يوميــا.
وقــال مســاعد المديــر التنفيــذي لشــركة «باســاركاد» لتطويــر الطاقــة غــام حســين رمضــان بــور فــي تصريــح
ادلــى بــه لمراســل وكالــة «فــارس» :انــه تــم وضــع حجــر االســاس للمرحلــة الثانيــة لمصفــاة النفــط (بجزيــرة قشــم)
لزيــادة االنتــاج الــى  100الــف برميــل يوميــا وتحســين جــودة المنتوجــات.
البقية على الصفحة7

والشراشــف واألثــاث والســجاد ومرشــحات تكييــف الهــواء
واالســتهالك الصناعــي.
وهــذا المنتــج باإلضافــة إلــى إثبــات أدائــه علــى
المســتوى المختبــري وشــبه الصناعــي علــى أقنعــة
التنفــس (الكمامــات) وفقــا للنتائــج المقدمــة مــن قبــل
مختبــرات وزارة الصحــة  ،فانــه يملــك القــدرة علــى
تعطيــل فيــروس كورونــا والقضــاء عليــه وف ًقــا للمقيــاس
الوطنــي (اســتندارد) اإليرانــي رقــم  20836و النشــاط
المضــاد للبكتيريــا فــي مواجهــة البكتيريــا  S. aureusو
 Klebsiellaو  pneumoniaeوف ًقــا للمقيــاس الوطنــي
(اســتندارد) اإليرانــي رقــم .11070
وبحســب المقــر الخــاص لتطويــر تقنيــة النانــو ،تتمثل
إحــدى الميــزات التنافســية لهــذا المنتــج التكنولوجــي
مقارنــة بالمنتجــات الحاليــة فــي إمكانيــة اإلنتــاج الصناعــي
بتقنيــة محليــة وتكلفــة منخفضــة ،وإمكانيــة التغطيــة
الســهلة لمختلــف أنــواع المنســوجات وأغطيــة األرضيــات
وأغطيــة الجــدران .كمــا انهــا تتميــز بعــدم اإلضــرار بالبيئــة
وصحــة اإلنســان  ،وكذلــك إمكانيــة اســتخدام هــذه التقنيــة
باإلضافــة إلــى األقنعــة المضــادة للفيروســات فــي مجــاالت
مختلفــة مثــل فالتــر تكييــف المستشــفيات والمــدارس
والمركبــات العامــة والمنــازل.
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صواريخ صديقة تستهدف
«الخضراء» لخلط االوراق

مهدي منصوري

عندمــا يتخــذ االميــركان المجرمــون
الشــعار الشــوفيني «الغايــة تبــرر الواســطة» في
سياســتهم الهوجــاء وفــي مختلــف المجــاالت
مــن اجــل تحقيــق مصالحهــم .فــا نســتغرب
مــن انهــا تلجــأ لــكل الطــرق واالســاليب حتــى
غيــر االنســانية واالخالقيــة وقــد تصــل الــى
االجــرام للوصــول الــى مــا تهــدف اليــه.
والبــد ان نشــير وتعليقــا علــى اســتهداف
ســفارة الشــر االميركيــة فــي بغــداد باالمــس
ان الســفير االميركــي تولــر الــذي عــرف عنــه
بانــه وفــي اي بلــد حــل فيــه هدفــه خلــق
االزمــات والتــي كان اخرهــا العــدوان االميركــي
الســعودي االماراتــي علــى اليمــن ،وكمــا
اشــارت التقاريــر ان هــو الــذي خطــط لهــذا
العــدوان وقامــت الســعودية بتنفيــذه نيابــة عــن
اميــركا وشــاهد العالــم وبعــد ســبع ســنوات من
العــدوان الغــادر مــا حــدث فيــه للشــعب اليمنــي
مــن دمــار وقتــل وحصــار قاتــل وغيرهــا مــن
المعانــاة مــن اجــل ان يخضــع وينضــم تحــت
عبــاءة االســتعباد والــذل والهــوان الســعودي
ولكــن صالبــة وقــدرة وايمــان اليمنييــن
بحقهــم المشــروع بالعيــش فــي بلدهــم ومــن
دون وصايــة مــن احــد تمكــن ان يكســر شــوكة
العــدوان ويغيــر المعادلــة ويقلــب الطاولــة علــى
رؤوس اعدائــه الحاقديــن.
و»تولــر» المجــرم هــذا الــذي ومنــذ توليــد
ادارة وكــر التجســس االميركــي فــي بغــداد
نجــد ان االزمــات وســلب االمــن واالســتقرار
كان العنــوان البــارز فــي الحيــاة العراقيــة.
وكانــت المحــاوالت االميركيــة الســعودية
االماراتيــة وهدفهــا االســاس هــو تفريــق الصــف
الشــيعي القــوي الــذي وقــف حائــا دون
تحقيــق اهدافهــم االجراميــة مــن خــال ادخــال
المنتــج االميركــي الســيئ الصيــت الدواعــش
وتســهيل عمليــة اســتقراره فــي المــدن الغربيــة
لتحقيــق شــعار المعتصميــن مــن القاعــدة
والدواعــش وفلــول البعــث الصدامــي «قادمــون
يــا بغــداد» لتغييــر الوضــع السياســي القائــم
والعــودة بالبــاد الــى مــا قبــل .2003
اال ان الفتــوى التاريخيــة للمرجعيــة العليــا
الممثلــة بالمرجــع السيســتاني قــد غيــرت
المعادلــة وقلبــت الطاولــة علــى رؤوســهم
مــن خــال مجاميــع ابطــال الحشــد الشــعبي
الذيــن تصــدوا وبــكل صالبــة لهــذا المخطــط
االجرامــي وتمكنــوا مــن افشــاله فــي مهــده
وفــي وقــت قياســي لــم يتوقعــه االعــداء
الحاقــدون ممــا عدتــه اوســاط اعالميــة
وسياســية انــه شــكل صفعــة قويــة للتحالــف
االجرامــي االميركــي الســعودي االماراتــي.
وقــد انتــج انتصــار ابنــاء الحشــد الشــعبي
ظهــور جبهــة المقاومــة الرافضــة للتواجــد
االميركــي علــى االرض العراقيــة ممــا ســبب
قلقــا كبيــرا لــادارة االميركيــة ،ولــذا خططــوا
الزالــة هــذا العائــق وحاجــز الصــد الكبيــر الذي
يقــف صامــدا امــام تحقيــق اهدافهــم االجرامية
فــي العــراق .وقــد كان اســتهداف قــادة النصــر
علــى االرهــاب ســليماني وابــو مهــدي
المهنــدس هــو خــط الشــروع فــي تنفيــذ هــذا
المخطــط اال ان المقاومــة بقيــت والزالــت
مصــرة علــى اخــراج االميركييــن وتخليــص
العــراق مــن دنســهم مهمــا كلفهــم ذلــك مــن
ثمــن .وبذلــك فانهــم اعطــوا الفرصــة مــن
خــال هدنــة غيــر معلنــة للحكومــة العراقيــة
لتنفــذ قــرار الشــعب العراقــي الــذي اتخــذه
مجلــس النــواب باخــراج القــوات االميركيــة
وبالطــرق الدبلوماســية وان لــم يتنــم ذلــك
فانهــم اعلنــوا اســتعدادهم الن يقومــوا بهــذا
الواجــب وبطرقهــم واســاليبهم الخاصــة التــي
يفهمهــا االميركيــون قبــل غيرهــم.
واليــوم والعراقيــون وهــم فــي خضــم مــو
اجهــة التنزييــف والتزويــر الــذي حصــل فــي
االنتخابــات االخيــرة والتــي كانــت اميــركا
واالمــم المتحــدة والســعودية واالمــارات طرفــا
قويــا فيــه مــن اجــل تقطيــع اوصــال المكــون
الشــيعي بالــذات والوصــول بــه الــى حالــة
االحتــراب واالقتتــال والــذي اليمكــن ان
يتحقــق .قامــت اميــركا باالمــس وبلعبــة قــذرة
بااليعــاز الــى عمالئهــا ومرتزقتهــا واصدقائهــا
باســتهداف الســفارة بعــدة صواريــخ مــن اجــل
ان تخلــط
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