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جاكسونـ  يو.بي.آي: اعترف أميركي بأنه خطط لقتل 100 شخص 
أسود من ضمنهم الرئيس االميركي باراك أوباما.

وذكرت صحيفة »جاكســــون ســــان« أن دانيال كوارت )21 عاما( 
من والية تنيسي األميركية سيمثل أمام جلسة استماع في 8 يوليو 
للنطق باحلكم بسجنه ملدة قد تتراوح بني 10 أعوام و75 عاما. وأشارت 
الصحيفة إلى أنه في حال بــــدا أن قاضي املقاطعة جي دانيال برين 
ينوي احلكم عليه ألكثر من فترة تتراوح بني 12و18 ســــنة ســــيحق 

لكوارت االنسحاب من التسوية التي توصل لها مع االدعاء من خالل 
اإلقرار بذنبه. كما ســــتعقد جلسة استماع أخرى في 15 أبريل املقبل 
تتعلق بالقضية عينها مع مشتبه به آخر هو بول سشليسيلمان من 
والية أركنساس الذي أبرم اتفاق تسوية أيضا مع االدعاء ليحكم ملدة 
10 سنوات. وقد اعتقل الرجالن في 22 أكتوبر 2008 واتهما بالتخطيط 
لعمليات ســــرقة في عدة واليات وملوجة قتل عشوائية تشمل باراك 

أوباما الذي كان مرشحا للرئاسة االميركية في ذلك الوقت.

أميركي يعترف بالتخطيط لقتل 100 أسود بينهم أوباما

)رويتر( رئيس الوزراء الروسي بوتني يزور أحد الناجني من تفجيرات املترو في مشفى بوتكينسكايا 

)أ.پ( مجموعة من عناصر »مجالس الصحوة« تقوم بدورية في منطقة األعظمية شمال بغداد مساندة للقوات العراقية  

عالوي يرفض تفسير المحكمة لـ »الكتلة األكبر عدداً«: سابقة خطيرة
الصدر يدعو أنصاره إلى إجراء  استفتاء شعبي الجمعة والسبت  المقبلين الختيار رئيس الوزراء العراقي الجديد 

عواصــــم ـ وكاالت: مبــــوازاة 
الســــباق املاراثوني على تشكيل 
االئتالفات النيابية، يتصاعد اجلدال 
على تفسير احملكمة االحتادية للمادة 
76 من الدستور العراقي التي حتدد 
تعريف الكتلة صاحبة احلق في 
تشكيل احلكومة. واذ اعتبرت كتلة 
العراقيــــة بزعامة رئيس الوزراء 
التفسير  ان  اياد عالوي،  االسبق 
احملكمة ليــــس ملزما كونه ليس 
من اختصاصها، ندد عالوي بشدة 
بـ »تدخل« ايــــران »بكل تفاصيل 
احلياة في العراق« متهما اياها بانها 
تريد ان »تفرض علينا ما تشاء من 
اســــماء وصيغ واوضاع«. وشدد 
املهنئني  اثناء اســــتقباله  عالوي 
بفوز قائمتــــه باملرتبة االولى في 
االنتخابات التشريعية وحصولها 
على 91 مقعدا برملانيا بالقول »ال 
ايران وال غير ايران باستطاعتها 
ان حتكم بالعراق وال ايران وال غير 
ايران تستطيع ان تفرض علينا ما 
تريده ومن العيب على ايران وهي 
تدعي انها جارة مسلمة ان تتدخل 
في الشأن العراقي بهذا الشكل وهذا 

مرفوض وال نقبله اطالقا«.
وكانت القائمة وصفت محاوالت 
مصــــادرة حقها الدســــتوري في 
تشــــكيل احلكومة بـ »الســــابقة 
اخلطيرة« التي تهدد الدميوقراطية 

في العراق.
وقالت »العراقيــــة« في بيان 
ملستشارها االعالمي هاني عاشور 
أمس إن »من شان تلك املصادرة 
انتاج حكومة منقوصة غير ممثلة 
جلميع الشعب العراقي على خالف 
الدميوقراطية ممثلة  االدعاء بان 

احلكومة بأسرع وقت برئاسة اياد 
عالوي الذي يحظى بدعم وتأييد 
من قبل كل القــــوى املتحالفة في 
الدملوجي -في  الكتلة. وقالــــت 
بيان صحافي أمس »إن الشائعات 
البعض حول تفكك  التي يطلقها 
العراقية، محاوالت بائسة ومريضة 
للنيل منها«. وأضافت »أن العراقية 
أكثر متاســــكا من أي وقت مضى 
وانها تضم شخصيات لها جتربتها 
ومؤمنة مبشروع يهدف إلى تغيير 
االوضاع ملا فيه مصلحة الشعب 

العراقي واستقراره ورفاهيته«.
في املقابل، قــــال وزير املالية 
الزبيدي ان حتالف  العراقي باقر 
االئتــــالف الوطني وائتالف دولة 
القانون برئاسة رئيس احلكومة 
نوري املالكي »ضروري وأساسي 
لتشكيل احلكومة العراقية املقبلة«. 
وقال الزبيدي في تصريحات أدلى 
بها لقناة »العراقية« التلفزيونية 
احلكومية في وقت متأخر من مساء 
أمس االول إن »االئتالف الوطني 
العراقي اليــــوم هو حجر امليزان 
في مفاوضات تشــــكيل احلكومة 
العراقية«. وأضــــاف »ان ائتالف 
دولة القانون مع االئتالف الوطني 
العراقي ضروري وأساسي لتشكيل 
العراقية على ان يكون  احلكومة 
الوزراء بالتوافق  انتخاب رئيس 

بينهما«. 
الزبيــــدي، وهو قيادي  وقال 
بارز في املجلس اإلسالمي األعلى 
في العــــراق وأحد ابرز االســــماء 
املرشــــحة للتنافس على منصب 
رئيس احلكومة املقبلة، ان التحالف 
بــــني االئتالفني الوطنــــي ودولة 

للشعب كما سيعني مصادرة ارادة 
الناخب العراقي وزعزعة ثقته في 
أي انتخابات مقبلة«. وتطرق البيان 
الى جواب احملكمة االحتادية بشأن 
من هي الكتلة التي يحق لها تشكيل 
احلكومة املقبلة واصفا هذا الرأي 
بأنه أربك الوضع العراقي وخلط 
األوراق بتأويلــــه لعبارة »الكتلة 
النيابية االكبر« الواردة في نص 
الدستور العراقي. وقال البيان ان 
»احملكمة االحتادية اصدرت رأيني 
اثنني فــــي وقت واحد في تأويلها 
وليس تفسيرها لعبارة »الكتلة 
النيابية األكبر« بحيث اعطت احلق 
لتشكيل حكومتني في وقت واحد 
الفائزة  الكتلة  حكومة تشــــكلها 
األكبر في االنتخابات بعدد املقاعد 
وهي »القائمة العراقية«، وحكومة 
تشــــكلها الكتل التــــي تأتلف في 
البرملــــان بعد االنتخابات وهذا ما 
ال ينطبــــق على نص العبارة الن 
االمر لو كان كذلك لكانت العبارة 
تصح حني تكون الكتلة النيابية 

املؤتلفة االكبر«.
وتابــــع ان »االئتالف العراقي 
املوحــــد الذي فاز فــــي انتخابات 
عام 2005 وشــــكل احلكومة التي 
انتهــــت واليتهــــا االن اعتمد على 
الفائزة بأكبر عدد  تفسير الكتلة 
من املقاعد وتفهمت الكتل االخرى 
ذلك في حينها وقد كان بامكان الكتل 
االخرى لو اجتمعت وائتلفت آنذاك 
ان تشكل احلكومة النها كانت اكبر 

من االئتالف العراقي املوحد«.

غير ملزم

من جهته اعتبر طارق الهاشمي 

القانون اقرب اليهما من االندماج 
وان شهرين من االن مدة معقولة 

لتشكيل احلكومة اجلديدة«.
بدوره، أكد الشيخ جالل الدين 
القيادي في »االئتالف  الصغير 
الوطنـــي العراقي«أن قائمته لم 
تطرح أي اسم للمناصب الرئاسية 
الثالثة، مســـتبعدا احلديث بني 
مكونات ائتالفه في الوقت احلاضر 
حول توزيع املناصب السيادية 
في العراق. وقـــال الصغير »ال 
يوجد طـــرح داخـــل االئتالف 
الوطني حول أي منصب، فكلها 
وما يجري احلديث عنها، ال وجود 

لها داخل االئتالف«.

استفتاء شعبي

من جانبه، دعــــا زعيم التيار 
الســــيد مقتدى الصدر  الصدري 
أنصاره امس الى اجراء استفتاء 
املقبلني  شعبي اجلمعة والسبت 
الختيار رئيــــس الوزراء العراقي 

اجلديد.
وذكر مصدر رسمي في التيار 
الصدري فــــي تصريح لـ »كونا«: 
ان زعيم التيار وجه رســــالة الى 
التي  التيار  جلنة االنتخابات في 
كانت قد اشــــرفت في وقت سابق 
على االنتخابات التمهيدية الختيار 
الى االنتخابات  التيار  مرشــــحي 
النيابيــــة األخيرة التي شــــهدتها 
البالد وحصد التيار فيها 40 مقعدا 
برملانيا مــــن بني 70 مقعدا حصل 
عليها االئتــــالف الوطني العراقي 
طالب فيها بإجراء استفتاء شعبي 
الختيار شــــخص رئيس الوزراء 

للحكومة املقبلة.

نائب الرئيس العراقي والقيادي في 
قائمة »العراقية« تفسير احملكمة 
الدستورية ملفهوم الكتلة البرملانية 
التي يحق لها تشـــكيل  الكبرى 
احلكومة القادمة بأنه غير ملزم.

وأوضح الهاشمي في تصريح 
أورده راديو »سوا« األميركي أن ما 
أصدرته احملكمة ميثل رأيا وليس 
قرارا، مضيفا أن تفسير احملكمة 
االحتادية غير ملزم، لعدم قانونية 
احملكمة االحتادية كونها لم تشكل 
حتى اآلن وفق نص املادة 92 من 

الدستور، وألن احملكمة االحتادية 
ليست جهة اختصاص، بحسب 

تعبيره. 
من جهة أخرى، أعرب الهاشمي، 
عن »قلقـــه« إزاء احلوارات التي 
أجراها قياديون من حزب رئيس 
املالكي،  العراقي، نوري  الوزراء 
واالئتالف الوطني العراقي، بقيادة 
املجلس األعلى اإلسالمي العراقي 
بزعامة عمـــار احلكيم، مع زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر، في 
طهران، إلحياء التحالف الشيعي 

وتكوين أغلبية برملانية تشـــكل 
احلكومة العراقية املقبلة.

وقال الهاشمي في حوار خص 
به صحيفة »الشـــرق األوسط« 
اللندنية ونشرته أمس إن »التدخل 
في الشأن الداخلي من قبل دول 
اجلوار ظاهـــرة ال تخطئها عني 
الراصد، الذي يحصل في طهران 
اليوم، حصـــل في دولة مجاورة 
قبل أشـــهر، ولكن من سياسيني 
الالفـــت للنظر  مختلفـــني، وإن 
الصخـــب اإلعالمي املعترض في 

حينه والسكوت املشوب بالرضا 
هذه املرة«. 

وأضاف: »العراقيون قلقون جدا 
من اجتماعات طهران ألنها حتمل 
في طياتها إعادة رســـم اخلارطة 

السياسية على أساس طائفي«.

عمل حثيث

مــــن جهتهــــا أكدت ميســــون 
الدملوجــــي الناطقــــة الرســــمية 
باســــم »العراقيــــة«، أن االئتالف 
يعمل بشكل حثيث على تشكيل 

»العراقية« تنتقد التدخل اإليراني في تشكيل الحكومة ..والهاشمي يعتبر المحكمة غير مخولة وقرارها غير ملزم

مجموعة الثماني تدعو المجتمع الدولي التخاذ خطوات قوية تجاه إيران
الدول االخرى دائمة العضوية في مجلس االمن الرأي 

بشأن فرض املزيد من العقوبات.
 وقالت كلينتون في مقابلة مع قناة »سي.تي.ڤي« 
التلفزيونيــــة الكندية »الصني جــــزء من املجموعة 
التشاورية التي ظلت موحدة والتي أوضحت للغاية 
أن وجود إيران املسلحة نوويا ليس مقبوال للمجتمع 

الدولي«.
وتؤكد ايران ان برنامجها النووي سلمي. 

وأصدر البيت االبيض بيانا مقتضبا أمس االول جاء 
فيه ان الرئيس االميركي باراك أوباما التقى املبعوث 
الصيني اجلديد لــــدى الواليات املتحدة وأخبره أن 

واشنطن تريد تطوير عالقة إيجابية مع بكني.
وحشـــدت احلملة التي تدعو لفرض عقوبات 
جديدة على إيران زخما منـــذ أن رفضت طهران 
عرضا مببادلة الوقود النووي مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
وقال نائب وزيرة اخلارجية االميركية جيمس 
ستينبرغ للصحافيني في واشنطن إن الواليات املتحدة 

تشجعت بشكل كبير بإشارات تصدر من بكني.
وأضــــاف »حصلنــــا على اعتراف مــــن نظرائنا 
الصينيني بخطر البرنامج النووي االيراني وحقيقة 
أنــــه ال يبدو أن هناك اســــتعدادا من قبل االيرانيني 

لقبول العرض السخي جدا«.

العضوية في مجلس االمــــن الدولي وهي الواليات 
املتحدة وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى أملانيا من أجل 

فرض جولة جديدة من العقوبات على إيران.

الصين

 فيما ال تؤيد روسيا فرض العقوبات مبثل هذه 

الشدة لكنها أشارت في االونة االخيرة إلى أنها قد تنضم 
إلى الفريق املنادي بها. أما الصني التي تربطها عالقات 
اقتصادية وثيقة بإيران فقالت مرارا إن العالم بحاجة 

ملزيد من الوقت اليجاد حل ديبلوماسي للنزاع.
وقللت وزيرة اخلارجية االميركية هيالري كلينتون 
أمس االول من مخاوف من أن تكون الصني ال تشاطر 

اوتــــاوا ـ وكاالت: أعــــرب وزراء خارجية الدول 
االعضاء في مجموعة الثماني امس عن حاجة املجتمع 
الدولي التخاذ خطوات قوية ومالئمة حلظر االنتشار 
النووي في اشارة الى ايران. واجتمع وزراء مجموعة 
الثماني في كندا امس حيث ناقشوا الى جانب القضايا 
االقتصادية العاملية ملفات ايران وكوريا الشــــمالية 
وافغانستان. كما ناقش الوزراء التهديد الذي متثله 
اجلماعات املتطرفة في ضوء الهجمات االنتحارية التي 
قتلت 39 شخصا في محطتي مترو في موسكو أمس 
االول. وجاء في البيان اخلتامي بحسب رويترز: ان 
»عدم امتثال إيران املستمر اللتزاماتها التي يطالب 
بها مجلس االمن الدولــــي والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بخصوص برنامجها النووي يثير قلقا جديا 

لدى وزراء مجموعة الثماني«.
وأضاف البيان »اتفق الوزراء على البقاء منفتحني 
على احلوار وأكدوا من جديد احلاجة الن يتخذ املجتمع 
الدولي خطوات مالئمة وقوية الظهار العزم للحفاظ 
على النظام الدولي حلظر االنتشار النووي«. لكن لم 
تــــرد في البيان كلمة عقوبات.  وميثل البيان أحدث 
خطوة في حملة من الضغط تشنها العديد من أقوى 
الــــدول في العالم الجبار إيــــران على تلبية مطالب 
مجلس االمــــن الدولي والتعاون مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية. وتضغط الدول الثالث الغربية دائمة 

 الصين تعترف ألميركا بخطر البرنامج النووي اإليراني

تعديالت قانونية محتملة إلعدام مدبري هجوم موسكو 
موسكوـ  يو.بي.آي: يستعد مجلس 
املستشارين في البرملان الروسي  إلجراء 
تعديالت على القانون اجلنائي لفرض 
عقوبة اإلعدام على مدبرين الهجومني 
اإلرهابيــــني اللذين اســــتهدفا محطتني 
لقطار األنفاق في موســــكو أمس االول 
في وقت عم احلداد أنحاء روسيا على 
ضحايا الهجومني امس. ونقلت وكالة 
األنباء الروسية »نوفوستي« عن رئيس 
جلنة الشــــؤون القانونية والقضائية 
في املجلس الفيدرالي الروسي أناتولي 
ليســــكوف قوله ان جلنته تعمل على 
مســــودة قانون إلدخال تعديالت على 
القانون اجلنائي مبا يسمح بإنزال عقوبة 
اإلعــــدام على من يقف وراء الهجومني. 
ويقضي التعديل اجلديد بإنزال عقوبة 
اإلعدام مبنفذي أي هجوم إرهابي يؤدي 
إلى عدة قتلى. في حني ينص القانون 
احلالي على عقوبة السجن مدى احلياة 
ملنفذي االعمــــال االرهابية التي تودي 
بحياة شخص واحد على االقل. وفي هذا 
الوقت خيم احلداد على أنحاء روسيا 
أمس في يوم احلداد الرسمي على ضحايا 
التفجيرين اإلرهابيني حيث ارتفع عددهم 

أمس الى 39.

مــــن جهة أخرى أعلنت الســــلطات 
الروسية أنها ستشدد اإلجراءات األمنية 
فــــي عيد الفصح فــــي الرابع من أبريل 
واالحتفاالت بـ »يوم النصر« في التاسع 
من مايو إثــــر التفجيرين االنتحاريني. 
وبعث الهجومان برسالة واضحة للرئيس 
دميتــــري مدڤيديڤ ورئيــــس الوزراء 

فالدميير بوتني.
اندري سلتسوفســــكي  بدوره قال 
رئيس إدارة الصحة في موسكو لقناة 
روسيا 24 احلكومية إن شابة كانت ضمن 
املصابني لفظت أنفاســــها ليرتفع بذلك 
عدد الضحايا إلى 39  قتيال. وأضاف أن 
71 آخرين مازالوا في املستشفى منهم 
خمسة في حالة خطيرة ومت التعرف على 
ثمانية من الضحايا، وقال مسؤولون 
إن العبوتني الناسفتني كانتا محشوتني 

بصواميل وقضبان حديدية.
 بدوره دعا الرئيس الروســــي الى 
تشديد القوانني ملواجهة اإلرهاب. وقال 
التلفزيون  مدڤيديڤ بحســــب ما نقل 
الروسي »اعتقد انه يجب ايالء االهتمام 
لبعض القضايا املتعلقة بتحسني القوانني 
الهادفة الى منع االعمال االرهابية، السيما 

االعمال الدقيقة ملختلف االجهزة«.

مدڤيديڤ يدعو إلى تشديد القوانين لمكافحة اإلرهاب

االستخبارات اإليرانية تحرر ديبلوماسيًا اختطف في بيشاور
بيش��اور � وكاالت: أف��رج عن ديبلوماس��ي 
إيران��ي امس خطفه مس��لحون من��ذ عامني في 
بيش��اور، وفقا ملا ذكره القنص��ل العام اإليراني 
في املدينة الباكس��تانية. وقال رئيس القنصلية 
اإليرانية في بيشاور عباس علي عبداهلل لرويترز: 
»أطلق سراحه، ال أعلم املكان الذي ظهر فيه لكن 

من املؤكد أنه وصل إليران«. 
وذكر التلفزيون الرسمي اإليراني ان حشمت 
اهلل عط��ار زاده امللحق التجاري بالقنصلية حرر 
من قبل عمالء االستخبارات االيرانية في عملية 

مهمة انتهت بإعادته الى الوطن. 
ول��م يع��ط املوق��ع االلكترون��ي للتلفزيون 

اي تفاصي��ل ع��ن عملية التحرير اال انه اش��ار 
ال��ى ان عم��الء االس��تخبارات االيرانيني عبروا 
احلدود لتنفيذها. وكان مسلحون مجهولون قد 
خطفوا الديبلوماسي وقتلوا حارسه الباكستاني 
ف��ي 13 نوفمبر 2008 عندما كان��ا في طريقهما 

للقنصلية. 
وحامت الشبهات حول حركة طالبان وتنظيم 
القاع��دة بتنفي��ذ عملية اخلطف الت��ي وصفتها 
ايران باالرهابية. ولقد خطف ايضا ديبلوماسي 
أفغاني كبير في بيشاور قبل خطف زاده بأسابيع 
والي��زال مختفيا، كم��ا هوجم ديبلوماس��يون 

أميركيون في املدينة.

تركيا: الحزب الحاكم يقدم تعديالته الدستورية 
للبرلمان ..وغول يتحفظ على بعضها

 أنقـــرة ـ كونا: قـــدم حزب 
العدالة والتنمية احلاكم في تركيا 
أمس التعديالت الدستورية الى 
البرملان كمـــا كان متوقعا فيما 
اعرب الرئيس عبداهلل غول عن 
عدم رضاه عن بعض التعديالت 

املتعلقة بالقضاء.
التعديالت تغيير  وتتضمن 
نظام اختيـــار القضاة واملدعني 
العامني وتغيير تركيبة احملكمة 
البرملان  الدستورية عبر إعطاء 
دورا في اختيار عدد من اعضاء 
احملكمة كما تســـتهدف تشديد 
مسألة إغالق األحزاب السياسية 
بحيث يكون للبرملان دور في ذلك 

وليس للمحكمة الدستورية.
التعديالت ايضا  وتستهدف 
إخضاع منتسبي اجليش وقوات 
الدرك للمحاكمة املدنية مبن فيهم 
رئيس األركان وقادة األفرع في 
حال ارتكابهـــم جرائم خالفا ملا 
نص عليه الدستور احلالي الذي 
ال يجيـــز محاكمة هؤالء إال امام 

محاكم عسكرية.
وأدخل احلـــزب مواد إللغاء 
احلظر على ارتداء احلجاب في 
املؤسسات التعليمية وهي مواد 
سبق ان مت تعديلها في عام 2008 
الدستورية معقل  لكن احملكمة 
العلمانيـــني في تركيـــا أبطلت 
التعديـــل العتبارهـــا ان ارتداء 
احلجـــاب يتعارض مـــع بنود 

الدستور احلالي.
من جهته دعا الرئيس غول 
احلزب احلاكم صاحب التعديالت 
إلى توخي احلذر  الدســـتورية 
بشأن بعض التعديالت املقدمة، 
معتبـــرا ان ثمة مـــواد في هذه 
التعديـــالت غير واقعية خاصة 
تلك التي تعطي الرئيس صالحية 
تعيني غير القضاة في احملكمة 

الدستورية.
وقال الرئيس غول وهو احد 
أقطاب احلـــزب احلاكم قبل ان 
يتولى الرئاســـة في عام 2007 
»صدقا ال أجد من الواقعية شيئا 

ان يقوم الرئيس بتعيني اثنني من 
املواطنني في احملكمة الدستورية« 
لكنـــه رأى ايجابيات في بعض 

التعديالت املقدمة.
تصريـــح  فـــي  واضـــاف 
للصحافيني قبيـــل توجهه الى 
باكســـتان في زيارة رسمية ان 
»بعضها )التعديالت الدستورية( 
قد يفتح املجال أمام محاكمة كبار 
املسؤولني في الدولة في محكمة 
عليا في حال ارتكابهم جرائم مبن 

فيهم كبار قادة اجليش«.
ويتطلب إقرار هذه التعديالت 
موافقة ثلثي اعضاء البرملان وهو 
ما يتعذر على احلكومة تأمينه 
بالرغـــم من امتالكهـــا الغالبية 
وفي حـــال إخفاقهـــا في مترير 
التعديـــالت ســـتلجأ احلكومة 
العام  الى طرحـــه لالســـتفتاء 
في غضون شـــهرين اذا لم تنل 
األصوات املطلوبة، على أمل ان 
يصوت الشعب لصالح التعديل 

الدستوري. 

تتضمن إخضاع العسكر للمحاكمات المدنية 

طهران ترفض قرار القمة العربية
الداعم لسيادة اإلمارات على الجزر

طهـــران ـ يو.بي.آي: رفضت إيران امس قـــرار القمة العربية 
األخيرة الداعم لسيادة اإلمارات على اجلزر الثالث املتنازع عليها 

بني البلدين.
ونســـبت وكالة مهر اإليرانية شـــبه الرســـمية الى املتحدث 
باســــم وزارة اخلارجية االيرانية رامني مهمانبرست قوله ان ما 
تضمــنـــه البيان اخلتامي للقمة العربية »من ادعاءات واهـــية 
فيمـــا يتعلـــق باجلـــزر اإليرانية الثالث طنـــب الكبرى وطنب 
الصغـــرى وأبوموســـــــى، يعد تدخال سافرا في شؤون إيـــران 

الداخليـــة«.
وأضاف »اجلزر الثالث كانت طوال التاريخ جزءا ال يتجزأ من 

األراضي اإليرانية«.
وتابـــع قائال »مثل هذه املواقف التي ال أســـاس لها واملخالفة 
للحقائق التاريخية ليســـت لها أي تأثير على سيادة إيران على 

هذه اجلزر«.
وقال املسؤول اإليراني ان »سوء التفاهم املوجود بخصوص 
جزيرة أبوموســـى باإلمـــكان حله فقط عبر احلـــوار الثنائي«، 
مشـــيـــرا الى ان »تدخل أطراف أخرى لن يســـاعد على تسوية 

القضيـــة«.
يشـــار الى ان اإلمارات وإيران تتنازعان السيادة على اجلزر 

الثالث منذ ثمانينيات القرن املاضي.
وكان البيـــان اخلتامي للقمة العربية التـــي اختتمت أعمالها 
في ســـرت بليبيا يوم األحد املاضي تضمن قرارا يؤكد ســـيادة 
دولة اإلمارات علـــى اجلزر الثالث ويؤيد »اإلجراءات والوسائل 
الســـلمية التي تتخذها دولة اإلمارات الســـتعادة سيادتها على 

جزرها احملتلة«.


