
في إطار توجيهات سماحة القائد نحو االقتصاد المقاوم..

وزير الدفاع: حققنا قفزات كبرى في الصناعات 
الدفاعية والردعية

طهران-فارس:-أكــد وزيــر الدفــاع العميــد حســين دهقــان ان وزارتــه بذلــت جهودهــا خــال العــام االيرانــي 
 20 فــي  )ينتهــي  الجــاري 
آذار/مــارس 2017( فــي إطــار 
الثــورة  قائــد  توجيهــات 
المقــاوم،  االقتصــاد  نحــو 
متخصصوهــا  حقــق  وقــد 
قفــزات كبــرى خاصــة فــي 
الدفاعيــة  القــدرات  زيــادة 

والردعيــة.
العميــد حســين  وقــال 
االربعــاء،  امــس  دهقــان 
كانــت  الحاليــة  الســنة  ان 
ســنة مفعمــة بالمفاخــر والقفــزات الكبــرى فــي المجــال الدفاعــي، وقــد بذلــت وزارة الدفــاع جهودهــا فــي إطــار 
توجيهــات القائــد االعلــى للقــوات المســلحة نحــو االقتصــاد المقــاوم، وحققــت خطــوات كبــرى لرفــع مســتوى 

الدفــاع وتعزيــز القــدرات الردعيــة فــي البــاد.

اضاءات
3 الخميس 17 جمادى الثانية، 1438 هـ ق 26 اسفند 1395 هـ ش، 16 آذار 2017مشؤون محلية  العدد )9532( السنة السابعة والثاثون

االرهابيون واالعتراف 
بالهزيمة

مهدي منصوري
العمليــات االرهابيــة االجراميــة التي اســتهدفت 
المدنييــن االبريــاء فــي القصــر العدلــي وبعــض 
المناطــق االخــرى  فــي العاصمــة الســورية يعكــس 
ــرى  ــة الكب ــة الهزيم ــاش حال ــل النق وبشــكل ال يقب
التــي وصــل اليهــا ليــس فقــط االرهابيــون، بــل 
ــع  ــدول الداعمــة لهــم، وواضــح جــدا للجمي ــى ال حت
ان االرهــاب المدعــوم اقليميــا ودوليــا قــد بــات عاجــزا 
عســكريا عــن مواجهــة القــوات الســورية بحيــث 
فقــد ســيطرته علــى الكثيــر مــن المناطــق والمواقــع 
ــار  ــح ينه ــه واصب ــب قيادات ــل اغل ــى مقت ــة ال باالضاف
انــه فشــل فشــا  قبــال اي هجــوم، فضــا عــن 
مخزيــا علــى المســار الدبلوماســي مــن خــال عــدم 
ــن  ــر م ــازات تذك ــى امتي ــى الحصــول عل ــه عل قدرت

ــي أســتانة. ــه ف ــات الجاري خــال المحادث
ولــذا فقــد يكــون مــن الطبيعــي جــدا وامــام هــذه 
الهزائــم المنكــرة البــد مــن القيــام بعمــل جبــان 
وخســيس مــا، لكــي يقــول لداعميــه قبــل غيرهــم 
ورغــم حالــة الخنــاق التــي يعيشــها انــه الزال لديــه 

روح تنبــض ونفــس يتحــرك.
ــي الشــأن الســوري ان  ــون ف ــد اكــد المراقب وق
ــم  ــن وداعميه هــذه المحــاوالت البائســة لارهابيي
فقــط  ليــس  االبريــاء  المدنييــن  اســتهداف  فــي 
بالشــعب  ســيدفع  بــل  موقعهــم،  ســيفقدهم 
الدعــم  مــن  المزيــد  تقديــم  علــى  الســوري 
لحكومتــه مــن أجــل ان تقطــع دابرهــم اوال، وان 
السياســية  الحيــاة  فــي  دور  اي  لهــم  يكــون  ال 
مســتقبا النهــم اثبتــوا وبفعلهــم الشــنيع انهــم 

الشــعب. لهــذا  اعــداء 
التــي اخــذ  المفاوضــات  وال نغفــل ان مســار 
دوره الفاعــل فــي الوصــول الــى ايجــاد حــل سياســي 
مــا  لوجــود  مبــاالة  دون  ومــن  الســورية  لازمــة 
ــرا  تدعــي المعارضــة يشــكل انتصــارا سياســيا كبي
المعركــة  ارض  علــى  االنتصــارات  الــى  يضــاف 
والمواجهــة، ولذلــك فــان االرهابييــن وعندمــا وجــدوا 
جميــع  وعلــى  شــئ  كل  خســروا  قــد  انفســهم 
المســارات وان مصيرهــم بــدا معلومــا وهــو الهزيمــة 
والغيــر، فلــم يتبــق لديهــم ســوى القيــام بعمليــات 
ايذائيــة هدفهــا خلــق حالــة مــن الخــوف والقلــق 

لــدى الشــعب الســوري.
ــى  ــن االشــارة ال ــد م ــة المطــاف الب ــي نهاي وف
ان نجــاح المفاوضــات فــي اســتانة وتقــدم خطواتهــا 
فــي الوصــول الــى الحــل الســلمي لازمــة الســورية 
شــكل ليــس فقــط هزيمــة لارهابييــن وداعميهــم، 
بــل انــه قطــع الطريــق مــن امامهــم وبصــورة نهائيــة 
فــي ان يكــون لهــم دور فــي التحــوالت السياســية 
القادمــة خاصــة وان القيــام بمثــل هــذه الجرائــم 
سيســاعد فــي ابعادهــم عــن هــذا المســار، ممــا 
يثبــت القناعــة القائلــة بــان الســوريين االحــرار هــم 
الوحيــدون الذيــن لهــم الحــق فــي ادارة  شــؤونهم 
مــن دون امــاءات خارجيــة تريــد ان تفــرض عليهــم 

حالــة ال يرغبــون بهــا.

فــارس:-  طهــران- 
الجمهوريــة  رئيــس  أعلــن 
حكومتــه  ان  االســامية 
حققــت نجاحــات جيــدة فــي 
المقــاوم. االقتصــاد  مجــال 
ــى هامــش اجتمــاع  وعل
امــس  الــوزراء  مجلــس 
حســن  قــال  االربعــاء، 
روحانــي: حققنــا نجاحــات 
ــي مجــال االقتصــاد  ــدة ف جي
وسنشــرحها  المقــاوم، 

. للشــعب
وأضــاف روحانــي: ان االمــن الــذي مــنّ اهلل بــه 
علينــا خــال هــذه الســنة، والظــروف االقتصاديــة 
التــي كانــت لدينــا، مكنتنــا مــن اتخــاذ خطــوات 
لمســاعدة الشــعب ودعمــه، مشــيرا الــى تحقيــق 
االكتفــاء الذاتــي فــي انتــاح القمــح، وصــادرات النفــط 

على هامش اجتماع مجلس الوزراء..

الرئيس روحاني: حققنا نجاحات جيدة في مجال االقتصاد المقاوم

الخــام والمكثفــات الغازيــة، مضيفــا: لقــد تمكنــا مــن 
ــة. ــي مجــال الطاق ــر الســابق ف ــاوز التأخ تج

فــي مجــال  نمــوا جيــدا  أننــا حققنــا  وبيّــن: 
النقــل  مجــال  وفــي  والزراعــة،  الغذائيــة  المــواد 

الجــوي  واالســطول  البــري  الســككي  والشــحن 
ــة  ــاع الصناع ــي قط ــام، وف ــى االم ــوات ال ــا بخط قمن
والســياحة والمــوارد المائيــة كذلــك. اضافــة الــى اننــا 
تمكنــا مــن افتتــاح ســدود ومحطــات جديــدة فــي 

العــام الجــاري.
وأكــد رئيــس الجمهوريــة، اننــا قمنــا بحركــة 
التحتيــة  البنــى  مجــال  فــي  للغايــة  ايجابيــة 
واالقتصاديــة واالنتــاج، وقــال: ان الســنة التــي توشــك 
علــى االنتهــاء )تنتهــي فــي 20 آذار/مــارس 2017( كانت 
ســنة االقتصــاد المقــاوم المبــادرة والعمــل، وقــد قمنــا 
بخطــوات جيــدة جــدا فــي مجــال االقتصــاد المقــاوم 
ســواء فــي مجــال التخطيــط للمشــاريع طويلــة االمــد 

ــرة االمــد. وســواء فــي مجــال المشــاريع قصي

ــر  ــروع تطوي ــذ مش ــال منف ــارس:- ق ــران- ف طه
ــى  ــي عل ــارس الجنوب ــل ب ــي حق ــي 20 و 21 ف مرحلت
ــات  ــن المكثف ــل م ــون برمي ــادي ان 2.5 ملي رضــا عب
الغازيــة مــن حقــل بــارس الجنوبــي قــد اســتخرجت 
ــن  ــن المرحلتي ــات هاتي ــن خزان ــي م بشــكل تراكم

لحــد اآلن.

ضخ 76 مليون متر مكعب من الغاز يوميا لحقل بارس الجنوبي..

استخراج 2.5 مليون برميل من المكثفات الغازية في حقل بارس الجنوبي

خالل زيارته الى طشقند..

مساعد الخارجية: طهران وطشقند تخططان لتنمية 
التعاون الثنائي

فــارس:-  طهــران- 
وزيــر  مســاعد  أعلــن 
الخارجيــة فــي شــؤون آســيا 
واوقيانوســيا ابراهيــم رحيــم 
بــور، ان طهــران وطشــقند 
لتنميــة  برنامجــا  تعــدّان 
العاقــات لطرحــه للبحــث 
فــي االجتمــاع الثانــي عشــر 
ــاون المشــترك. ــة التع للجن

الــى  زيارتــه  وخــال 
فــي  للمشــاركة  طشــقند 

الجولــة الخامســة مــن المشــاورات السياســية بيــن ايــران واوزبكســتان، التقــى ابراهيــم رحيــم بــور مــع وزيــر 
العاقــات االقتصاديــة الخارجيــة االوزبكــي وبحــث معــه تعزيــز العاقــات والتعــاون الثنائــي فــي هــذا المجــال.
وخــال هــذا اللقــاء، أجريــت مباحثــات بشــأن آخــر التطــورات فــي العاقــات االقتصاديــة والتجاريــة بيــن 

البلديــن فضــا عــن الســبل المتاحــة إلزالــة العقبــات المحتملــة وخاصــة فــي المجــال التجــاري.
واتفــق المســؤوالن االيرانــي واالوزبكــي علــى تعزيــز التعــاون بيــن الجمهوريــة االســامية واوزبكســتان 
ــة المحادثــات علــى مختلــف مســتويات  ــن ضــرورة مواصل فــي مجــال النقــل والشــحن والترانزيــت، مؤكدَيْ
الخبــراء وفــي شــتى المجــاالت إلعــداد برنامــج لتنميــة التعــاون بيــن الجانبيــن، ليتــم التمهيــد لعقــد االجتمــاع 
ــرر عقدهــا خــال االشــهر الســتة  ــي مــن المق ــن والت ــن البلدي ــاون المشــتركة بي ــة التع ــي عشــر للجن الثان

القادمــة بطهــران.

مساعد وزير الطرق: نعمل على مشاريع الطرق السريعة 
وسكك الحديد في البالد

طهــران- فــارس:- قــال مســاعد وزيــر الطــرق وبنــاء المــدن االيرانــي خيــراهلل خادمــي انــه يتــم حاليــا مــد 
الــف و 350 كيلومتــرا مــن الطــرق الســريعة كمــا يتــم ربــط عــدة محافظــات بشــبكة ســكك الحديــد فــي البــاد.

واضــاف خادمــي، فــي تصريــح ادلــى بــه لـــ "فــارس" يــوم الثاثــاء، انــه فــي حــال اكتمــال هــذه المشــاريع فان 
جــزءا كبيــرا مــن ممــرات الترانزيــت فــي البــاد ســتكتمل ايضــا.

وتابــع: انــه يتــم حاليــا حفــر عشــرات االنفــاق للطــرق الســريعة فــي البــاد منهــا 6 كيلومتــرات فــي طريــق 
اراك /وســط/ - خــرم ابــاد / جنــوب غــرب/.

ــرب/ - رشــت /شــمال/  ــن قزوين/شــمال غ ــق الســريع بي ــن الطري ــه ســيتم تدشــين جــزء م ــال: ان وق
ــة االســبوع الجــاري. ــة خــال نهاي ــرة للغاي ــة وع ــي منطق ــرات ف بطــول 3 كيلومت

ولفــت الــى ان العــام المقبــل )االيرانــي يبــدأ فــي 21 آذار/مــارس( سيشــهد تدشــين المرحلــة االولــى مــن 
الطريــق الســريع بيــن اصفهــان / وســط / وشــيراز / جنــوب/.

وزير الصحة يدشن مشاريع صحية 
في محافظة خراسان الشمالية

الصحــة  وزيــر  دشّــن  فــارس:-  طهــران- 
والتعليــم الطبــي االيرانــي حســن قاضــي زاده 
فــي  الصحيــة  المشــاريع  مــن  عــددا  هاشــمي 
شــرق  )شــمال  الشــمالية  خراســان  محافظــة 

ايــران(.
واعــرب حســن قاضــي زاده  هاشــمي، فــي 
مــن  عــدد  تدشــين  اثنــاء  بــه  ادلــى  تصريــح 
المشــاريع الصحيــة فــي المحافظــة يــوم الثاثــاء، 
عــن ابتهاجــه لتدشــين هــذه المشــاريع التــي 
تبلــغ اجمالــي مســاحتها نحــو 80 الــف متربــع.
كمــا أعــرب وزيــر الصحــة االيرانــي عــن أملــه 
ــي  ــي مدينت ــن ف بتدشــين مستشــفيين حديثي

بجنــورد مركــز المحافظــة ومدينــة شــيروان.
لتنفيــذه  الثــوري  الحــرس  علــى  واثنــى 
الجراحيــة  العمليــات  اجــراء  مركــز  مشــروع 
المحافظــة. فــي  الازمــة  بالمعــدات  وتجهيــزه 

طهــران- ارنــا:- أكــد الوفــدان البرلمانيــان االيرانــي والعراقــي المشــاركان فــي مؤتمــر رابطــة البرلمانــات 
تعزيــز  علــى  اآلســيوية 
ــن  ــن البلدي ــات بي العاق
الصعــد  مختلــف  علــى 

البرلمانيــة. الســيما 
رئيــس  واشــارت 
البرلمانــي  الوفــد 
ورئيــس  االيرانــي 
السياســية  اللجنــة 
البرلمانــات  رابطــة  فــي 
فاطمــة  االســيوية 
ذوالقــدر، خــال لقائهــا رئيــس الوفــد البرلمانــي العراقــي حنــان الفتــاوي يــوم االربعــاء علــى هامــش اجتمــاع 
ــى  ــن عل ــعبي البلدي ــن ش ــتركة بي ــم المش ــى القواس ــيوية، ال ــات اآلس ــة البرلمان ــية لرابط ــة السياس اللجن
ــوا  ــد ألحق ــة، موضحــة ان الحــكام الديكتاتورييــن مثــل صــدام ق ــة والعقيدي ــة والديني ــف الصعــد الثقافي مختل
اضــرارا فادحــة بالبلديــن اال ان ســقوط هــذا الديكتاتــور وتســلم حكومــة شــعبية زمــام الحكــم فــي العــراق قــد 
واالقتصاديــة. والسياســية  الدينيــة  الصعــد  جميــع  علــى  البلديــن  بيــن  الصداقــة  أواصــر  وثــق 
ودعــت الــى تمتيــن االواصــر بيــن برلمانــي البلديــن مــن اجــل توطيــد العاقــات الشــاملة بيــن الشــعبين 

مايثمــر عــن الحفــاظ علــى االســتقرار فــي المنطقــة.

في مؤتمر البرلمانات اآلسيوية.. 

ايران والعراق يؤكدان على توطيد العالقات البرلمانية

إنتاج 215 عربة مترو االنفاق داخل 
البالد بمشاركة صينية

طهــران- ارنــا:- أعلــن مديــر النقــل بالســكك الحديديــة 
البلديــات  لمؤسســة  التابــع  وضواحيهــا  المــدن  داخــل 
ــرو  ــة مت ــاج 215 عرب ــد إنت 'حســين رجــب صاحــي ' أن عق
االنفــاق فــي داخــل البــاد، تــم إبرامــه مــع شــركة صينيــة.
وفــي مقابلــة مــع مراســل إرنــا امــس األربعــاء، قــال 
ــداد  ــا إلم ــات ســيتم تصنيعه ــن العرب ــدد م ــذا الع أن ه
شــبكة المتــرو فــي ثــاث مــدن إيرانيــة، هــي أصفهــان 

وشــيراز وتبريــز.
وحســب المســؤول فــإن هــذه الصفقــة تــم عقدهــا بيــن 
ــي  ــر مصنع ــن أكب ــة وهــي م ــن' الصيني شــركة 'بوجــن جي
العربــات فــي العالــم وبيــن شــركة تطويــر صناعــة الســكك 
الحديديــة اإليرانيــة وتأتــي فــي إطــار اإلنتــاج وإختبــار ال 215 

عربــة خاصــة بالمتــرو.

خالل الذكرى السنوية الـ120 للعالقات الدبلوماسية بين البلدين..

مسؤولة بلغارية تؤكد على رفع مستوى العالقات 
الثقافية مع ايران

أبــدت  فــارس:-  طهــران- 
الثقافيــة  الشــؤون  مديــرة 
البلغاريــة  الخارجيــة  بــوزارة 
رغبتهــا بإعــداد جــدول زمنــي 
المشــترك  الثقافــي  للتعــاون 
مــع الملحقيــة الثقافيــة لســفارة 
فــي  االســامية  الجمهوريــة 

. صوفيــا
ولــدى اســتقبالها الملحــق 

الثقافــي فــي الســفارة االيرانيــة، محمــد علــى كيانــي، الثاثــاء، بمناســبة الذكــرى الســنوية الـــ120 للعاقــات 
الدبلوماســية وكذلــك الذكــرى الســنوية الـــ70 للعاقــات الثقافيــة بيــن البلديــن ايــران وبلغاريــا، أكــدت لودميــا 

ــة. ــة االســامية االيراني ــة بيــن بادهــا والجمهوري ــات الثقافي ــع مســتوى العاق ــا، ضــرورة رف ديميتروف
وأشــارت ديميتروفــا انــه خــال تولــي بادهــا رئاســة االتحــاد االوروبــي، ســيكون الســفير البلغــاري فــي 
طهــران ممثــا لاتحــاد االوروبــي فــي ايــران، داعيــة الــى المزيــد مــن التنســيق واتخــاذ مزيــد مــن الترتيبــات 
ــة  ــر بحضــارة وثقاف ــر فأكث ــة مــن اجــل التعريــف اكث بيــن الجانبيــن االيرانــي والبلغــاري فــي البرامــج الثقافي

البلديــن.
مــن جانبــه، أشــار الملحــق الثقافــي االيرانــي فــي صوفيــا، الــى وجــود العديــد مــن أوجــه التشــابه والميــول 
ــي  ــة ف ــة االيراني ــة الثقافي ــرا نشــاطات الملحقي ــن، معتب ــن البلدي ــي بي المشــتركة والتشــابه القومــي والثقاف

بلغارســتان بأنهــا مــن اكثــر النشــاطات تاثيــرا خــال فتــرة أداء مهامــه.

توطيد العالقات االقتصادية المصرفية بين ايران واميركا الالتينية
طهــران- فــارس:- بحــث المــدراء السياســيون فــي شــؤون اميــركا الاتينيــة ومــدراء لجنــة تنفيــذ 
االتفــاق النــووي بــوزارة الخارجيــة وممثلــو المصــارف الكبــرى فــي ايــران توطيــد العاقــات المصرفيــة والماليــة 

ــدان. ــران وهــذه البل ــن اي ــة بي واالقتصادي
ونــوه المديــر العــام لدائــرة شــؤون اميــركا الاتينيــة بــوزارة الخارجيــة محمــد كشــاورز زادة الــى المؤشــرات 
االقتصاديــة والسياســية لبلــدان اميــركا الاتينيــة، ان هــذه المؤشــرات االيجابيــة الــى جانــب العزيمــة 
السياســية واالحتياجــات االقتصاديــة للجمهوريــة االســامية فــي تنويــع الشــركاء االقتصادييــن والتجارييــن 

جعلــت هــذه البلــدان احــد اهــداف القطاعــات السياســية واالقتصاديــة فــي البــاد.
واعتبــر، ان تعزيــز المكانــة الدوليــة للجمهوريــة االســامية واالمــن المســتديم ومســتوى التأثيــرات 
ــدان  ــة بل ــن رغب ــاد زادت م ــة للب ــرص االقتصادي ــك الف ــرب آســيا وكذل ــي غ ــا ف ــة له السياســية واالقتصادي

ــا. ــن االواصــر معه ــي تمتي ــة ف ــركا الاتيني امي
ــن  ــن الجانبي ــة بي ــتديمة ومتزن ــخة ومس ــة راس ــة وتجاري ــات اقتصادي ــورة عاق ــل بل ــن اج ــه م ــد ان واك

ينبغــي اعتمــاد مختلــف اآلليــات واالدوات ومنهــا العاقــات المصرفيــة.
واكــد رغبــة وزارة الخارجيــة فــي تمتيــن االواصــر مــع بلــدان اميــركا الاتينيــة فــي ســياق اداء مســؤولياتها 

الذاتيــة وفــي ســياق تحقــق سياســات المقاومــة.

مساعد وزير الصناعة 
يصل الى بغداد

طهــران- ارنــا:- وصــل مســاعد وزيــر الصناعــة 
والتجــارة والمناجــم مجتبــي خســرو تــاج الــى بغــداد 
علــى راس وفــد مــن وزارة الصحــة والعــاج والتعليــم 

ــة فــي البــاد. الطبــي ورابطــة االدوي
وافــاد مراســل 'ارنــا' بــان خســرو تــاج وفــور وصولــه 
الــى بغــداد الثاثــاء توجــه الــى مقــر وزارة التجــارة 

العراقيــة واجــرى محادثــات مــع نظيــره العراقــي.
الخارجيــة  مســاعد  يجــري  ان  المقــرر  ومــن 
ــة  ــرة الصحــة عديل ــات مــع وزي ــة ايضــا محادث االيراني
حمــود حســين العبــودي ومــن ثــم مــع مســاعد وزيــر 

الصناعــة العراقــي.
قــد  والعراقــي  االيرانــي  الصحــة  وزيــرا  وكان 
ــر الصحــة  ــارة وزي ــا فــي بغــداد عــام 2015 حيــن زي وقع
ــوده  ــن بن ــن ضم ــاون يتضم ــاق تع ــا، اتف ــي له االيران
شــركات  قبــل  مــن  العــراق  الــى  االدويــة  تصديــر 

االيرانيــة. االدويــة 

طهــران- اســنا:- أظهــرت بيانــات أوليــة مــن هيئــة الجمــارك الكوريــة 
امــس األربعــاء أن كوريــا الجنوبيــة اســتوردت 1.6 مليــون طــن مــن النفــط 
الخــام مــن إيــران فــي فبرايــر شــباط بزيــادة 53.5 بالمئــة عنهــا قبــل عــام.

رويتــرز.  أجرتهــا  لحســابات  وفقــا  برميــل  مليــون   12 ذلــك  يعــادل 
واســتورد خامــس أكبــر مشــتر للنفــط فــي العالــم 11.8 مليــون طــن مــن 
الخــام إجمــاال الشــهر الماضــي مقارنــة مــع 12.9 مليــون قبــل عــام حســبما 

ــام. ــه األرق أظهرت
ــة  ــة الجنوبي ــط الخــام الكوري ــواردات النف ــة ل ــات النهائي تصــدر البيان
الشــهر الماضــي فــي وقــت الحــق هــذا الشــهر عــن طريــق مؤسســة 

النفــط الوطنيــة الكوريــة.
وتعتبــر بيانــات المؤسســة المعيــار المعتمــد داخــل القطــاع لــواردات 

كوريــا الجنوبيــة مــن النفــط.

ارتفاع واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران 53.5% في فبراير

برلماني سوري: ضابط تركي يدير اجتماعات »وفد الرياض« في جنيف
تحــدّث عضــو البرلمــان الســوري وأحــد األعضــاء المشــاركين بمباحثــات جنيــف عمــر أوســي عــن الــدور التركــي فــي عرقلــة 
جولــة أســتانا 2 بيــن الوفــد الســوري والمعارضــات، الفتــًا أن ضابطــًا تركيــًا كان يديــر كل اجتماعــات »وفــد الريــاض« فــي جنيــف 4.

وعــن األســباب التــي دعــت إلــى عــدم حضــور وفــد المجموعــات المســلحة إلــى مباحثــات أســتانا، وموقــف الوفــد الســوري 
مــن ذلــك، قــال عضــو البرلمــان الســوري عمــر أوســي: »كان التباطــؤ والتلّكــؤ التركــي واضحــًا بموضــوع أســتانا2، فتركيــا هــي التــي 
أصــدرت األمــر للمعارضــات المســلحة للتأخيــر فــي الحضــور إلــى منصــة أســتانا، وقــد يحضــر وفــد المســلحين وقــد ال يحضــر وهــذا 

تراجــع تركــي واضــح إلفشــال أســتانا، وأعتقــد بــأن أمــر التركــي جــاء بأمــر مــن ســيده األمريكــي مــن واشــنطن«
ــا يســمى  ــف، فم ــي جني ــة ف ــد المعارضــة كان أداؤه ســيئًا للغاي ــى أن »وف ــر أوســي إل ــان الســوري عم ــت عضــو البرلم ولف
»الهيئــة العليــا للمفاوضــات« وأعنــي المعارضــة المدعومــة مــن الريــاض، كان يقودهــم ضابــط تركــي اســمه مصطفــى وكان يديــر 
كل اجتماعاتهــم قبــل اجتماعهــم مــع دي ميســتورا وبعــده، وكان مــن بينهــم إرهابيــون قتلــوا ضباطــًا وجنــودًا ســوريين بطريقــة 

بربريــة وحشــية«.

تصريــح  فــي  عبــادي،  رضــا  علــى  واشــار 
ــروع  ــال مش ــى اكتم ــاء، ال ــس االربع ــن ام للصحفيي
انابيــب نقــل الغــاز مــن خزانــات المرحلتيــن 20 و 21 
ــات  ــا ان عملي ــي، موضح ــارس الجنوب ــل ب ــي حق ف
منصــة  مــن  الغنــي  الحامــض  الغــاز  اســتخراج 
المرحلــة 20 تجــري حاليــا وســيدخل الغــاز المصفــى 

اعتبــارا مــن يــوم الســبت المقبــل.
واضــاف، انــه منــذ كانــون الثانــي/ ديســمبر تــم 
ــى  ــا ال ــاز منه ــة 21 وضــخ الغ تدشــين منصــة المرحل

الشــبكة العامــة فــي البــاد.
ــون  ــى 13 ملي ــم اســتخراج 12.5 ال ــه يت ــع: ان وتاب
متــر مكعــب مــن الغــاز الحلــو يوميــا مــن هاتيــن 
للغــاز  العامــة  الشــبكة  فــي  وضخهــا  المرحلتيــن 
حيــث اســتخرج 1.5 مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز 
ــن فضــا  ــن المرحلتي ــات هاتي ــن خزان لحــد اآلن م
الغازيــة  المكثفــات  مــن  برميــل  مليــون   2.5 عــن 

تراكمــي. بشــكل 
هــذا واعلــن مســؤولون عــن المراحــل 17 و18 و19 
لتطويــر حقــل غــاز بــارس الجنوبــي، انــه يتــم حاليــا 
ضــخ مــا مجموعــه 76 مليــون متــر مكعــب مــن الغــاز 
يوميــا كمعــدل الــى الشــبكة العامــة للغــاز فــي ايــران.

ــي 17 و18  ــر مرحلت ــى تطوي ــرف عل ــال المش وق
ــر 44  ــم حف ــه ت ــي، أن ــارس الجنوب ــل غــاز ب مــن حق
ــد  ــل، وق ــذا الحق ــي 17 و18 له ــرا لمنصــات مرحلت بئ

قــال متحــدث باســم إدارة الطــوارئ فــي نيجيريــا 
آخــرون   16 وأصيــب  قتــا  شــخصين  إن  األربعــاء، 
بهجــوم نفذتــه أربــع انتحاريــات فــي منطقــة ســكنية 

ــا. ــة مايدوجــوري فــي شــمال شــرق نيجيري بمدين
واليــة  فــي  الحكوميــة  اإلدارة  ممثــل  وأضــاف 
بورنــو أن الفتيــات األربــع طرقــن بــاب منــزل ثــم 

الناســفة. عبواتهــن  فجــرن 
ويمثــل التركيــز علــى منــازل أفــراد أســلوبا جديــدا 

فــي الهجمات.
وقــال عبــد القــادر إبراهيــم المتحــدث باســم إدارة 
الطــوارئ إن االنفجــارات وقعــت فــي منطقــة مونــا 
جــاراج الســاعة الواحــدة والربــع صباحــا بالتوقيــت 

ــش(. ــت جرينت ــي )0015 بتوقي المحل

أربع انتحاريات يهاجمن منطقة سكنية في نيجيريا
مدينــة  أطــراف  علــى  جــاراج  مونــا  وتقــع 
ــة  ــات جماع ــت بأســوأ هجم ــي مني ــوري الت مايدوج
ــي  ــذ ثمان ــا المســتمر من ــو حــرام خــال تمرده بوك
األربــع  االنتحاريــات  »ُقتلــت  وأضــاف:  ســنوات. 

آخــران«. ورجــان 
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