
"شل" مرشحة بقوة للفوز بمشروع تطوير حقل غاز 
بجنوب البالد

طهران-فارس:-أكــد مصــدر مطلــع أن ثمــة احتمــاال قويــا ان تتولــى شــركة "شــل" المتعــددة 
الجنســيات، عمليــة تطويــر حقــل كيــش الغــازي الواقــع بالخليــج الفارســي.

وكانــت شــركة النفــط الوطنيــة ، أبرمــت مــع شــركة "شــل" مذكــرة تفاهــم الجــراء االخيــرة 
دراســات علــى حقلــي 
ن  ا ك د ا ز آ " ط  ـ ـ ف ن ل ا
الجنوبــي" و"يــادآوران" 
) كالهمــا جنــوب غــرب( 
و"كيــش" الغــازي فــي 
بدايــة ديســمبر/كانون 

االول الماضــي.
ا  ذ ـ ـ ه ل  و ـ ـ ح و
ح  ـ ـ ض و أ ع  و ـ ـ ض و م ل ا
المصــدر المطلــع فــي 
اء  ـ ـة انبـ لـ حديــث لوكا
ــال"  ــي لشــركة "توت ــل آزادكان الجنوب ــر حق ــا لترســية مشــروع تطوي ــاال قوي ــة احتم ــارس، أن ثم ف
الفرنســية و"شــل" فــي اطــار كونســرتيوم يضــم شــركة محليــة قويــة، الفتــا الــى أن مقدمــات توقيــع 

. ز ا ـ جـ الن ا د  ـ ـ ي ق د  ـ ـ ق ع ل ا
وأكــد المصــدر ايضــا، أن مــن المرجــح أن تتولــى شــركة "شــل" تطويــر حقــل كيــش الغــازي )تقــدر 
ــل  ــر حق ــد تطوي ــل عق ــره ســيوقع قب ــد تطوي ــدو أن عق ــة(، ويب ــدم مكعب ــون ق ــه بـــ 50 تريلي احتياطات

ــي. آزادكان الجنوب
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اعتمادات بقيمة 3 مليارات دوالر 
لتطوير مصفى آبادان

العــام  المديــر  النفــط  وزيــر  بادان-ارنا:-اعلــن مســاعد  آ
للشــركة الوطنيــة لتكريــر وتوزيــع المشــتقات النفطيــة عبــاس 
كاظمــي، بانــه تــم اســتقطاب اعتمــادات بقيمــة 3 مليــارات 
دوالر لتطويــر مصفــى ابــادان فــي محافظــة خوزســتان جنــوب 

غــرب البــالد.
للصناعــة  متحــف  اول  افتتــاح  مراســم  ــالل  خ و 
النفطيــة فــي البــالد فــي مدينــة آبــادان، اكــد كاظمــي 
ــة  ــة صحيح ــادات وبرمج ــى اعتم ــة ال ــة بحاج ــان التنمي ب
وقــال، انــه وفــي ظــل اجــراءات الحكومــة فقــد تحقــق اكبــر 
ــد  ــادان، فق ــة اب ــي مدين ــران ف ــي اي ــتثماري ف مشــروع اس
تمــت المصادقــة علــى 'ال ســي' المشــروع وســيجري غــدا 
الخميــس بحضــور مســاعد وزيــر النفــط الصينــي التوقيــع 
ــادات  ــص اعتم ــن تخصي ــذي يتضم ــاق ال ــذا االتف ــى ه عل

بقيمــة 3 مليــارات دوالر لتطويــر المصفــى.

ــف امــس  ــد جــواد ظري ــة محم ــر الخارجي ــع وزي ــوس- ارنا:-اجتم داف
االربعــاء الــى مســؤولة السياســة الخارجيــة فــي االتحــاد االوروبــي فدريــكا 

موغرينــي علــى هامــش منتــدى دافــوس االقتصــادي العالمــي.
ــا  ــف القضاي ــادل ظريــف وموغرينــي، وجهــات النظــر، حــول مختل وتب

ــة. ــة والدولي والتطــورات االقليمي
كمــا إجتمــع ظريــف ايضــا مــع وزيــري الخارجيــة السويســري " ديديــه 

بوركهالتــر " و الفنلنــدي " تيمــو ســويني" .
ووصــل وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف ليلــة الثالثــاء الــى 
العاصمــة السويســرية زيــورخ للمشــاركة فــي المنتــدى االقتصــادي 
ــري  ــة السويس ــري الخارجي ــى االن وزي ــى حت ــوس(، والتق ــي )داف العالم

والفنلنــدي.
وعقــد االجتمــاع الـــ47 لمنتــدى دافــوس االقتصــادي العالمــي منــذ يــوم 

ــار  ــدول وكب ــاء ال ــد مــن زعم ــام بمشــاركة العدي ــة اي ــاء ولمــدة اربع الثالث
المســؤولين السياســيين واالقتصادييــن فــي مدينــة دافــوس بسويســرا.

على هامش منتدى دافوس..

وزيرالخارجية يلتقي موغيريني ونظيريه السويسري والفنلندي

منتدى GECF : إيران ستشهد أقوى طلب محلي 
للغاز بحلول 2040

الرئيس بوتين يحذر ترامب 
من انقالب محتمل ضده!

قــال الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن إن 
المنافســة السياســية الحــادة فــي أمريــكا مســتمرة، 
مضيفــا أن ذلــك يتــرك لديــه انطباعــا باســتعداد قوى 
ــى الرئيــس المنتخــب  ــم انقــالب عل ــة لتنظي معين

ــد ترامــب. دونال
وقــال بوتيــن، الثالثــاء 17 ينايــر/ كانــون الثانــي، 
نظيــره  مــع  ك  ر ت ـ ـ ش م ي  ـ ـ ف ح ص ر  ـ ـ م ت ؤ م ل  ال ـ ـ خ
المولدوفــي، إيغــور دودون، الــذي يــزور موســكو: 
»نشــاهد اســتمرار المنافســة السياســية الحــادة 
فــي الواليــات المتحــدة علــى الرغــم مــن انتهــاء 
االنتخابــات الرئاســية بفــوز الســيد ترامــب الــذي ال 

مجــال للشــك فيــه«.
هــذه  وراء  أن  ي  ـ ـ س و ر ل ا س  ـ ـ ي ئ ر ل ا ر  ـ ـ ب ت ع ا و
المنافســة أهدافــا عــدة، بــات بعضهــا واضحــا للعيــان. 
وأوضــح أن الهــدف األول هــو زعزعــة شــرعية 
الرئيــس المنتخــب علــى الرغــم مــن الخســائر 
الهائلــة التــي تلحقهــا هــذه المنافســة بالمصالــح 

األمريكيــة.
وأضــاف: »يتــرك ذلــك انطباعــا بأنهــم، بعــد 
البروفــة فــي كييــف، مســتعدون لتنظيــم »ميــدان« 
خــاص بهــم فــي واشــنطن، مــن أجــل منــع ترامــب 

ــه«. ــام منصب ــي مه ــن تول م

الصين تدعو جميع الدول الى التعهد الشامل حيال 
تنفيذ االتفاق النووي

بكين-ارنــا:- طالبــت المتحدثــة باســم وزارة 
اينــغ' جميــع  وان تشــو  ـ هـ ' ة  ـ ـ الصيني ة  ـ ـ لخارجي ا
الجهــات المعنيــة والــدول بالتعهــد الشــامل حيــال 

تنفيــذ خطــة العمــل المشــترك .
ـة التــي تتزامــن  ا الصحفيـ ـ وفــي تصريحاتهـ
ــز  ــووي حي ــاق الن ــول االتف ــى دخ ــام عل ــرور ع ــع م م
التنفيــذ، اكــدت 'هــوا' ضــرورة الحفــاظ علــي 'هــذا 
االتفــاق المهــم' والمســاهمة فــي تنفيــذه بشــكل 

افضــل.
وتابعــت : ســتعمد بكيــن الــى اقامــة تعــاون 

وثيــق مــع االطــراف المعنيــة بهــدف التنفيــذ الكامــل والشــامل والمؤثــر لالتفــاق النــووي.
ونوّهــت المتحدثــة باســم الخارجيــة الصينيــة، الــى ان خطــة العمــل المشــترك تشــكل نموذجــا ناجحــا 
جــدا للجهــود الدوليــة الراميــة الــى حــل قضيــة هامــة جــدا عبــر اســتخدام االليــات الدبلوماســية والسياســية .

واكــدت 'هــوا'، ان االتفــاق النــووي دخــل حيــز التنفيــذ بنجــاح وفــي ســياق مطلــوب خــالل العــام الماضــي؛ 
مضيفــة ان هــذا االتفــاق ســاهم فــي دعــم الســالم واالســتقرار فــي منطقــة الشــرق االوســط.

واردفــت المســؤولة فــي وزارة الخارجيــة الصينيــة، ان خطــة العمــل المشــترك تعــدّ اتفاقــا مصادقــا عليــه 
مــن قبــل مجلــس االمــن الدولــي؛ وعليــه فــإن الصيــن تدعــو جميــع االطــراف الــى االلتــزام بكافــة التعهــدات 

وااللتزامــات ذات الصلــة ومــا تــم االتفــاق حولــه.

»الوطن« السورية: وفد أمريكي 
زار سرا مدينة حلب

وفــداً  أن  الســورية  ن  ـ لوطـ ا ة  ـ ـ ف ـدت صحي كـ أ
ــب فــي ظــل  ــة حل ــات المتحــدة زار مدين مــن الوالي
ــن. ــن اإلعالميي ــدًا ع ــة مشــددة وبعي ــراءات أمني إج
وحســب الصحيفــة فــإن الوفــد الــذي وصــل جــوًا 
ــى مطــار  ــي وتوجــه مباشــرة إل مطــار دمشــق الدول
ــة هــاواي  ــب، يضــم عضــو الكونغــرس عــن والي حل
الديمقراطيــة تولســي غابــارد، والعضــو الديمقراطــي 
الســابق فــي الكونغــرس دينيــس كوســينيتش 
وآخريــن، موضحــاً أن مواقــف غابــارد أقــرب إلــى 
الرئيــس األميركــي المنتخــب دونالــد ترامــب، 

ــوزه. ــد ف ــا بع ــب التقاه ــى أن ترام ومشــيرًا إل
وزار الوفــد قلعــة حلــب ومطرانيتــي جرمانــوس 
فرحــات والســريان كمــا تجــول فــي أحيــاء المدينــة 
الشــرقية وفــي الجابريــة واطلــع على أوضاع الســكان 
فيهــا، قبــل أن يــزور مخيــم جبريــن للمهجريــن مــن 
بلــدات الفوعــة وكفريــا، غربــي المدينــة، ويتنــاول 
ــى مشــفى  ــل إل ــس، لينتق ــم واني ــي مطع ــداء ف الغ

حلــب الجامعــي ويطلــع علــى واقعــه.

شافعي: القطاع الخاص اإليراني لديه برنامج 
للعمل في سوريا

استئناف مرور ناقالت النفط االيرانية 
عبر الموانئ االوروبية

طهران-ارنــا:- اعلــن 
ة  ك ر ـ ـ ش ل ا م  ا ـ ـ ع ر  ـ ـ ي د م
ــط  ــالت النف ــة لناق الوطني
ســيروس كيــان ارثــي، 
ة  ـ ـ ك ر ح ف  ا ن ئ ت ـ ـ س إ ن  ـ ـ ع
مــرور اســطول ناقــالت 
ر  ـ ـ ب ع ة  ـ ـ ي ن ا ر الي ا ط  ـ ـ ف ن ل ا
الموانــئ االوروبيــة بعــد 
ــة  ــة المشــاكل المتعلق ازال
بتأميــن الناقــالت واهتــزاز 
ذ  ـ خـ وا ـي  ـ ن االيرا ـم  ـ لعل ا

التراخيــص الدوليــة للســفن االيرانيــة معتبــرا ذلــك مــن نتائــج خطــة العمــل المشــترك الشــاملة فــي مجــال 
ـة. ـة البحريـ المالحـ

واشــار كيــان ارثــي الــى االنجــازات التــي تحققــت بعــد التوصــل الــى خطــة العمــل المشــترك الشــاملة 
)االتفــاق النــووي( و اضــاف ان االتفــاق ســاهم فــي إســتئناف حركــة مــرور ناقــالت النفــط عبــر الموانــئ 

ــى البــالد. ــة فــي ظــل الحظــر المفــروض عل ــا كانــت متوقف ــة بعــد م االوروبي
واوضــح ان اســبانيا هــي المقصــد االوربــي االول لناقــالت النفــط االيرانيــة بعــد الغــاء الحظــر المفــروض 
علــى ايــران واضــاف انــه تــم تأجيــر أحــدى الســفن المتعلقــة بشــركة ناقــالت النفــط الحــدى كبريــات شــركات 

النفــط االســبانية حيــث رســت فــي مينــاء الجســيراس.
ــة  ــرور الســفن التابع ــدء م ــا ب ــاء االســباني معلن ــي المين ــل شــحن الســفينة ف ــي تأجي ــان ارث ــى كي ونف

ــة. ــئ الهولندي ــا الموان ــا فيه ــة بم ــئ االوروبي ــر الموان ــط عب ــالت النف لشــركة ناق
وفيمــا اشــار الــى ترحيــب الــدول االوربيــة باســتئناف مــرور ناقــالت النفــط االيرانيــة فــي موانئهــا اضــاف 

إننــا سنشــهد مزيــدا مــن الترحيــب مــن قبــل عــدد اخــر مــن الــدول االوربيــة.

طهران-فــارس:-
توقــع تقريــر منتــدى 
ة  ر د ـ مصـ ل ا ل  و د ـ ـ ل ا
 ، )G E C F ( ز ا ـ ـ غ ل ل
ب  ـ ـ ل ط ل ا ع  ا ـ ـ ف ت ر ا
المحلــي علــى الغــاز 
بيــن الــدول األعضاء 
فــي المنتــدى مــن 
ألــف إلــى 1300 مليــار 
متــر مكعــب بحلــول 
2040 وقــال إن  عــام 
د  ه ـ ـ ش ت س ن  ا ر ـ ـ ي إ

أقــوى طلــب محلــي يعقبهــا روســيا ومصــر 
والعــراق ونيجيريــا.

  وقــال المنتــدى فــي تقريــر توقعــات 
الغــاز العالميــة إن الطلــب علــى الغــاز 
ســيزيد بنحــو 50 بالمئــة بحلــول عــام 2040 
وهــو معــدل نمــو مماثــل للــذي تحقــق 
ــة. ــى مــدار الســتة عشــر عامــا الماضي عل
مــن جهــة ثانيــة قــال محمــد حســين 
عادلــي األميــن العــام لمنتــدى الــدول 
ــات  ــاء إن تقلب ــوم الثالث ــاز ي المصــدرة للغ
أســواق الغــاز العالميــة ســتزداد حــدة فــي 
األعــوام المقبلــة إذا واصلــت بيئــة األســعار 
ـتثمارات فــي  ـة االسـ ـ ـة عرقل المنخفضـ

مشــروعات جديــدة.

واوضــح عادلــي أميــن عــام المنتــدى 
ر  ـ ـ ق م ي  ـ ـ ف ة  ـ ـ ل ب ا ق م ل  ال ـ ـ خ ز  ر ـ ـ ت ي و ر ل
المنتــدى بالدوحــة »إذا اســتمر )تراجــع 
االســتثمارات( علــى هــذا المنــوال فســوف 
ــا  ــا صعب ــوام وضع ــة أع ــد خمس ــه بع نواج
للغايــة فيمــا يتعلــق بتأميــن اإلمــداد.«

ي  ـ ـ ف ا  ذ ـ ـ ه ب  ب ـ ـ س ت ي س « ف  ا ـ ـ ض أ و
اضطــراب الســوق وســيؤدي لقفــزة فــي 
الطلــب ثــم ســيكون لــه تأثيــر علــى 

ـعار.« األسـ

موســكو-ارنا:- أعلــن رئيس وزراء تتارســتان الروســية 
خــالل لقائــه قنصلنــا العــام فــي قــازان، بانــه ابلــغ القطاعــات 
المختلفــة فــي جمهوريــة تتارســتان، ضــرورة وضــع البرامــج 

لتطويــر العالقــات مــع الجمهوريــة االســالمية.
واضــاف ايلــدار خالــق اف خــالل لقائــه مســؤول 
القنصليــة العامــة فــي قــازان، علــي بمــان اقبالــي زارج، 
ان تتارســتان تولــي اهميــة خاصــة لتعزيــز التعــاون مــع 
الجمهوريــة االســالمية بمافيهــا االقتصاديــة، معربــا عــن 

املــه فــي االســراع بتطويــر العالقــات .
وصــرح خالــق اف امــس االربعــاء، ان قــازان تضــع فــي 
اولوياتهــا، تعزيــز العالقــات االقتصاديــة مــع طهــران بمــوازاة 
ــات  ــن العالق ــي، وان تمتي ــي والعلم ــاون الثقاف ــاء التع ارتق
السياســية والســتراتيجية بيــن طهــران وموســكو تســهم 

رئيس وزراء تتارستان يؤكد تطوير العالقات 
االقتصادية مع ايران

الشهر المقبل ..انطالق المعرض 
االيراني التخصصي ببغداد

بغداد-ارنا:-اعلنــت الشــركة العامة للمعارض 
والخدمــات التجاريــة العراقيــة ان معــرض بغــداد 
الدولــي سيشــهد انطــالق المعــرض االيرانــي 
التخصصــي وذلــك فــي الثانــي عشــر مــن شــهر 

شــباط / فبرايــر المقبــل .
وقــال مديــر عــام الشــركة هاشــم محمــد 
 M&T ـركة  اء، ان' شـ ـ ـم امــس االربعـ تـ حا
ـرات  لمؤتمـ ـارض وا لمعـ ا ـم  ة لتنظيـ ـ نيـ االيرا
م  ـ ـ تنظي ب ه  ركت ـ ع شـ ـ ـ م يق  ـ تنسـ ل ا ب و تقوم  ـ سـ
المعــرض االيرانــي التخصصــي علــى ارض 
معــرض بغــداد الدولــي خــالل شــهر شــباط / 
فبرايــر والــذي يســتمر علــى مدى خمســة ايــام' .
واضــاف ان'معــرض بغــداد الدولــي سيشــهد 
ة  ـ مـ قا ا ـل  ـ بري ا  / ان  ـ هر نيسـ ـ ـي شـ فـ ـك  ـ كذل
ـاء والــذي  المعــرض النوعــي الرابــع للكهربـ
تنظمــه شــركة مجــد االعمــال وبالتعــاون مــع 
شــركة المعــارض والــذي يســتمر علــى مــدى 

اربعــة ايــام' .

برلماني بريطاني: على لندن ان تكف من مساعدة آل سعود 
النه يصب في دعم االرهاب

طهران/كيهــان العربــي: حــذر برلمانــي بريطانــي بعــد عودتــه مــن اليمــن مؤخــرا حــذر حكومتــه مــن عــدم 
تغييــر سياســتها الفعليــة فــي دعــم الســعوديين بعدوانهــم علــى الشــعب اليمنــي.

ــة مــن  ــر الحكومــة البريطاني ــم تغي ــدرو ميتشــل« برلمانــي بريطانــي مــن المحافظيــن؛ »اذا ل ــال »ان وق
ــة«. ــون داخــل االراضــي البريطاني ــال اليمــن، فســينجر االرهابي سياســتها حي

ــف الســعودي ضــد  ــا للتحال ــدرو ميتشــل: ان دعــم بريطاني ــال ان ــة »تلغــراف« ق ــه لصحيف وخــالل حديث
ــا. ــد اوروب ــى ان يقــوم االرهابيــون بتهدي اليمــن يؤجــج مــن اوار االرهــاب ويصــل االمــر ال

واســتطرد »ميتشــل« الــذي يعتبــر الشــخصية السياســية البريطانيــة الوحيــدة التــي زارت اليمــن 
ــب  ــى جان ــف الســعودي ال ــع االســلحة للتحال ــة ببي ــة البريطاني ــال: »ان سياســة الحكوم ــن، قائ خــالل عامي

المســاعدات المليونيــة لهــذا التحالــف، يبعــث علــى التســاؤل ويعتبــر امــرا متناقضــا.«
وحســب ميتشــل فــان االدارة البريطانيــة بصــدد االضــرار بحكومــة ذات ســيادة، محــذرا مــن ان الشــباب 
اليمنــي علــى اعتــاب االســتبدال الــى متشــددين مناهضيــن لبريطانيــا. وخاطــب ميتشــل حكومتــه ان 

ــال اليمــن. ــر نهجهــم حي ــي تغيي يســارعوا ف
وشــدد ميتشــل علــى ان االدارة البريطانيــة  هــي جــزء مــن تحالــف يقــوم بمحاصــرة اليمــن مــن الجــو 

والبحــر، ممــا يثيــر حفيظــة الشــباب اليمنــي.

قاسمي: ايران تملك الطاقات الالزمة 
لتوسيع التعاون مع افريقيا

ال المتحــدث باســم وزارة  ـ :- قـ ا ـ رنـ طهران-ا
ــس  ــتقباله ام ــالل اس ــمي خ ــرام قاس ــة به الخارجي
االثنيــن رئيســة وكالــة انبــاء ســاحل العــاج ان 
ايــران تملــك نظــرة مواتيــة تجــاه تمتيــن العالقــات 
ــات  ــك االمكان ــا تمل ــا انه ــة كم ــدان االفريقي ــع البل م

الالزمــة لتوســيع التعــاون معهــا.
واضــاف قاســمي ان وزارة الخارجيــة تدعــم 
ــن مــن ســاحل  ــارة الصحفيي ــادل المراســلين وزي تب
العــاج الــى  ايــران للتــدرب واجــراء مقابــالت او تفقــد 

المناطــق المختلفــة.
امــا رئيســة وكالــة انبــاء ســاحل العــاج بــاري 
ــار  ــي اط ــران ف ــزور اي ــا ن ــت انن ــد قال ــو فق ســانا اوم
ــاء  ــة االســالمية لالنب ــة الجمهوري ــع وكال ــاون م التع
)ارنــا( والمهــم لنــا ان يحصــل الشــعب فــي ســاحل 

ــران. ــن اي ــة ع ــار الحقيقي ــى االخب ــاج عل الع
ـى   ـ ل ا ه  ـ جـ ا بحا ـ ـ ن ن ا و  ـ ومـ ا يدة  ـ لسـ ا ـدت  كـ ا و
ــى  ــادرة عل ــي ق ــي ه ــا الت ــة ل ارن ــات التدريب الخدم

. لينا ـ تدريــب مراسـ

ايــران  بيــن  والتعــاون  ــادل  ب ت ل ا ة  ر ي ـ مسـ هيل  ـ تسـ ي  ـ ـ ف
وتترســتان.

كمــا قــدم خالــف اف التعــازي بمناســبة وفــاة ايــة اهلل 
هاشــمي رفســنجاني الرئيــس الفقيــد لمجمــع تشــخيص 

مصلحــة النظــام.
بــدوره عبــر اقبالــي زارج، عــن شــكره لمواســاة خالــق 
اف وكذلــك رســتم ميننيخانــف الرئيــس التتارســتاني 
الســابق وعــدد مــن كبــار المســؤولين فــي تتارســتان، 
ا الماضــي التاريخــي والثقافــي والدينــي بيــن  ـ واصفـ
ــدا ويشــكل ســندا  ــن والتتارســتانيين بالقيــم ج االيرانيي

وحافــزا لتعزيــز التعــاون.

ل  ا ـ ـ ق - : ا ن ر ا ن- ا ر طه
رئيــس غرفــة التجــارة 
ن  ـ ـ ي د ع ت ل ا و ة  ـ ـ ع ا ن ص ل ا و
ــالم حســين  ــة 'غ والزراع
ل  ال ـ ـ خ ل  ا ـ ـ ق  ' ي ع ف ا ـ ـ ش
ـوزراء  لـ ـه رئيــس ا لقائـ
الســوري 'عمــاد خميــس' 
ــال أن القطــاع الخــاص  ق
االيرانــي لديــه برامــج 
ع  ـ ـ م ن  و ا ـ ـ ع ت ل ل ة  ـ ـ ع و ن ت م

ـوريا. سـ
ــاون  ــع مســتوى التع ــى رف ــان ال و تطــرق الجانب
ــز دور القطــاع الخــاص فــي مشــاريع  الثنائــي وتعزي
ــة  ــي ســوريا، وإنشــاء لجــان تجاري ــار ف ــادة اإلعم إع
واقتصاديــة مشــتركة بيــن البلديــن، وإنشــاء معــرض 

دائــم للســلع وتبــادل الوفــود التجاريــة.
وأوضــح أن رفــع العقوبــات ضــد إيــران يمثــل 
فرصــة مناســبة لتعزيــز التعــاون بيــن الجانبيــن، 
ا فــي  ـ لتهـ زا إ ـيتم  ـود سـ لقيـ ا ع  ـ ا أن 'جميـ ـ مضيفـ
ـع البرامــج  المســتقبل القريــب والبــد مــن وضـ

المناســبة العــادة بنــاء ســوريا '.
ــي  ــي ف ــاع الخــاص االيران ــدرات القط ــر ق وإعتب
مجــاالت البنيــة التحتيــة والمقــاوالت والهندســة 
ــاون  ــادة التع ــة لزي ــاط ايجابي ــة، نق والخدمــات التقني

ــع ســوريا. م
الســوري  الــوزراء  رئيــس  د  ـ ـ ك أ ه  ـ ـ ب ن جا ن  ـ ـ م
ان 'العالقــات التاريخيــة بيــن البلديــن، شــهدت 
ــع المجــاالت، لكــن حجــم  ــي جمي نمــوا ملحوظــا ف
التبــادل االقتصــادي بينهمــا لــم يرتــق الــى مســتوى 
العالقــات السياســية القائمــة ومــن الضــروري ازالــة 
المشــاكل الموجــودة لالرتقــاء بمســتوى التعــاون 

التجــاري اكثــر فاكثــر'.

»النتوري« اإليراني يعرض في 4 واليات 
أميركية

طهران-ايســنا:- ســيعرض الفيلــم الســينمائي » النتــوري « للمخــرج "رضا درميشــيان" 
فــي أحــدث حضــوره الدولــي فــي 4 مهرجانــات بالواليــات المتحــدة األمريكية.

وســيقوم مهرجــان "هيوســتون" الـــ24 لألفــالم اإليرانيــة بعــرض الفيلــم فــي 21 ينايــر 
ومهرجــان "بوســتون" الـــ23 لألفــالم االيرانيــة بعرضــه فــي 21 و25 يناير ومهرجان "شــيكاغو" 
الـــ27 بعــرض الفيلــم االيرانــي فــي 4 و5 فبرايــر ومهرجــان "واشــنطن دي ســي" 18 فبرايــر 

فــي دورتــه الـــ21 بالواليــات المتحــدة مــن المهرجانــات التــي ســتعرض النتــوري .
"النتــوري" عــرض حتــى اآلن فــي عــدة مهرجانــات دوليــة منهــا مهرجــان زيوريــخ فــي 
سويســرا بدورتــه الثانيــة، والــذي حصــل فيــه علــى جائــزة افضــل فيلــم، كمــا فــاز الفيلــم 
بجائــزة أفضــل فيلــم مــن القســم التنافســي لمهرجــان "برنشــفيك" الدولــي الــذي اقيــم 

فــي المانيــا مؤخــراً.


