
اهلل محمــدي  'ولــي  اندونيســيا  فــي  قــال ســفيرنا  ارنــا:-   كوااللمبــور- 
نصرابــادي' خــال لقائــه وزيــرة الماليــة االندونيســية 'موليانــي ايندراواباتــي'، ان 
تطــورًا ايجابيــاًً حصــل فــي العاقــات االقتصاديــة بيــن طهــران وجاكارتــا خــال 

ــن. ــن الماضيي العامي
وأكــد الســفير االيرانــي فــي اللقــاء علــى العاقــات الطيبــة جــدا بيــن البلديــن 

وضــرورة تطويــر العاقــات االقتصاديــة والتجاريــة الثنائية.
ــة ، لكنــه  ــادة حجــم العاقــات التجاري ــات الجيــدة وزي وتطــرق الــى االتفاقي
الــى  داعيــا  الموجــودة  لامكانيــات  قياســا  الطمــوح  مســتوى  دون  اعتبرهــا 

االســراع بتطويــر التعــاون الثنائــي.
االيرانيــة  البنــوك  بيــن  تفاهــم  مذكــرة  لتوقيــع  ارتياحــه  عــن  واعــرب 
ــي  ــن والت ــن مصــارف البدي ــاون بي ــات والتع ــز العاق واالندونيســية أمــا بتعزي

تســهم بــا شــك فــي تطويــر التعــاون االقتصــادي والتجــاري.
االســتثمارية  اللجنــة  لعقــد  بــاده  اســتعداد  االيرانــي  الســفير  وأعلــن 
الماليــة  الماليــة مســعود كرباســيان لوزيــرة  المشــتركة، وقــدم دعــوة وزيــر 

طهــران. لزيــارة  االندونيســي 

مــن جانبهــا اشــارت وزيــرة الماليــة االندونيســي 'ايندراواتــي' الــى لقائهــا وزيــر 
االقتصــاد االيرانــي علــى هامــش اجتمــاع البنــك الدولــي فــي واشــنطن وقالــت اكدنــا 

فــي اللقــاء علــى ضــرورة تطويــر التعــاون بيــن البلديــن فــي القطــاع االقتصــادي.
ــى  ــان اندونيســيا تســعى ال وبشــان االســتثمارات المشــتركة اوضحــت ب

ــة . ــام اســتقطاب االســتثمارات االجنبي ــود ام ــة القي ازال

بدايــة  منــذ  المتكــررة 
اآلن. وحتــى  الثــورة 

العــدو  ان  الــى  ولفــت 
أســس داعــش مــن اجل ان 
يشــغل العالــم اإلســامي 
الزمــان  مــن  قــرن  لفتــرة 
حســب تصــوره، وليؤجّــج 
داعــش حربــًا طائفيــة بيــن 
لكــن  اإلســامية،  الــدول 
هــذه الفتنــة تــم اقتاعهــا 

مــن الجــذور.
ــى أعمــال الشــغب  ــوي حســيني ال وتطــرق نق
ــال: ان  ــة، وق ــرة فــي عــدد مــن المــدن اإليراني االخي
فتنــة إثــارة أعمــال الشــغب، والتــي كانــت ترمــي 
إلثــارة الفوضــى والمســاس بالنظــام واالمــن العــام، 
ومثلمــا أشــار ســماحة قائــد الثــورة المعظــم، أن 
ــدى الشــعب بســبب  ــة مــن االســتياء ل ــاك حال هن
ســائد  الركــود  فمــازال  االقتصاديــة،  المشــكات 
ــؤذي  ــة ت ــة البطال ــت أزم ــاد، ومازال ــى أجــواء الب عل

مــن  مشــروعة  احتجاجــات  وهنــاك  الشــعب.. 
قبــل المواطنيــن تجــاه الوضــع االقتصــادي، لكــن 
اســتغلها  االحتجاجــات  انطــاق  وبمجــرد  العــدو 
وبــذل قصــارى جهــوده، ونســقت اميــركا والكيــان 
الصهيونــي وحلفائهمــا فــي المنطقــة لدعــم أنصــار 
العهــد الملكــي البائــد وزمــرة المنافقيــن، بهــدف 
الــى  نــزل  الشــعب  ان  إال  البــاد..  أمــن  زعزعــة 
ــارة الشــغب،  ــن االحتجاجــات وإث ــرز بي الســاحة، وف

وأحبــط الفتنــة.

اجتماع مرتقب للجنة التعاون االقتصادي 
بين طهران وباكو

ــة  ــر االقتصــاد بجمهوري ــوم الخميــس بوزي ــرزاده ي ــو جــواد جهانغي ــي باك ــا:- التقــى ســفيرنا ف باكو-ارن
شــاهين  اذربيجــان 
وبحــث  اوف  مصطفــى 
الثانــي  االجتمــاع  اقامــة 
التعــاون  للجنــة  عشــر 

دي. القتصــا ا
وزارة  موقــع  وافــاد 
ان  االذريــة  االقتصــاد 
عــن  أعربــا  الطرفيــن 
لمســتوى  ارتياحهمــا 
االقتصاديــة  العاقــات 
وجمهوريــة  ايــران  بيــن 

البلديــن. بيــن  المشــترك  التعــاون  تعزيــز  اليــات  وناقشــا  اذربيجــان 
كمــا بحثــا، الزيــارة المرتقبــة للوفــد االذري للجمهوريــة االســامية االيرانيــة وتمويــل انشــاء خــط ســكك 

الحديــد بيــن رشــت - اســتارا وهــو جــزء مــن مشــروع اكمــال ممــر النقــل شــمال - جنــوب .
يذكــر ان االجتمــاع الحــادي عشــر للجنــة التعــاون االقتصــادي بيــن ايــران وجمهوريــة اذربيجــان عقــدت 

مــن 27 الــى 29 ديســمبر 2016 فــي نخجــوان.
ومــن المقــرر انعقــاد االجتمــاع الثانــي عشــر للجنــة التعــاون االقتصــادي بيــن البلديــن فــي الجمهوريــة 

االســامية االيرانيــة.

اضاءات
3 العدد )9761( السنة الثامنة والثاثون السبت 25 ربيع الثاني، 1439 هـ ق 23 دي 1396 هـ ش، 13 كانون الثاني 2018مشؤون محلية

باســم  المتحــدث  أكــد  فــارس:-  طهــران- 
لجنــة االمــن القومــي والسياســة الخارجيــة فــي 
البرلمــان حســين نقــوي حســيني، امــس الجمعــة، 
أن العــدو بصــدد اســتغال اســتياء الشــعب مــن 
الوضــع االقتصــادي، فــي إشــارة إلــى أعمــال الشــغب 

االخيــرة فــي عــدد مــن المــدن اإليرانيــة.
وفــي كلمتــه قبيــل خطبتــي صــاة الجمعــة، 
أشــار نقــوي حســيني إلــى أن القــوى االســتكبارية 
ومنــذ انتصــار الثــورة االســامية واجهــت المزيــد 
مــن الهزائــم والفشــل يومــا بعــد آخــر، وقــال: ان 
القــوى االســتكبارية كأميــركا والكيــان الصهيونــي 
فــي  فشــلت  قــد  الخاويــة  االوروبيــة  والقــوى 
مخططاتهــا  تنفــذ  ان  يمكنهــا  وال  المنطقــة، 
ــك  االســتعمارية واالســتكبارية واالســتبدادية، ولذل
ــة اإلســامية  فهــي تشــدد عداءهــا ضــد الجمهوري

االيرانيــة يومــا بعــد آخــر.
وأشــار الــى أن العــدو يســتهدف مصــادر قــوة 
ــد  ــي صم ــي، اال ان الشــعب االيران الشــعب اإليران
ــن  ــط الفت ــد أحب ــه، وق ــدو ومخططات ــن الع ــام فت أم

في كلمته قبيل خطبتي الجمعة بطهران ..

مصدر برلماني: العدو بصدد استغالل استياء الشعب من الوضع االقتصادي

خالل الندوة التجارية المشتركة في نيودلهي..سفيرنا في كوااللمبور: تطور ايجابي في العالقات االقتصادية مع اندونيسا

ايران تدعو الهند الفتتاح مركز لوجستي 
في ميناء "جابهار"

طهــران- فــارس:- اعتبــر وزيــر الطــرق وبنــاء 
الواقــع  جابهــار  مينــاء  أخونــدي،  عبــاس  المــدن 
جنــوب شــرق ايــران بانــه بوابــة االرتبــاط بيــن 
الشــعوب، داعيــا الهنــد لفتــح مركــز لوجســتي فــي 

المينــاء.
الهنديــة  االيرانيــة  التجاريــة  النــدوة  وخــال 
المشــتركة التــي عقــدت فــي نيودلهــي لبحــث 
أكــد  االيرانــي  جابهــار  لمينــاء  التســويق  ترقيــة 
وافغانســتان  والهنــد  ايــران  علــى  أن  اخونــدي 
ــاء  ــروع مين ــة بمش ــرى المهتم ــدول االخ ــع ال وجمي

المشــروع. لتفعيــل هــذا  التعــاون معــا  جابهــار، 
وأضــاف أن ايــران والهنــد ركزتــا علــى 3 ممــرات 

ــي  ــوب« الدول ــمال –جن ــر »الش ــا مم ــية منه رئيس
)INSC( الــذي يعبــر مــن الهنــد وايــران ويصــل الــى 
روســيا اال أننــا الــى جانــب ذلــك قمنــا بتعريــف ممــر 
جديــد نحــو أوروبــا والغــرب فيمــا الممــر الترانزيتــي 
الثالــث يمتــد مــن ايــران الــى الشــرق حيــث يعبــر 
مــن افغانســتان ودول آســيا الوســطى ليصــل الــى 

الصيــن.
مشــاريع  اكمــال  فــي  ايــران  حصــة  وحــول 
الحديــد  ســكك  خــط  إن  قــال  هــذه  الترانزيــت 
آســتارا )شــمال غــرب ايــران( الــذي يربــط إيــران 
ــد أكتمــل وســيتم افتتاحــه االســبوع  وأذربيجــان ق
المقبــل وهنالــك خــط ســكك حديــد اخــر يمتــد مــن 
قزويــن )شــمال غــرب طهــران( الــى رشــت وآســتارا 
ــة  ــر امكاني ــي غضــون 3 اشــهر، لتوفي وســيكتمل ف

الربــط مــع روســيا والغــرب.
واكــد اخونــدي بــان هــذا المشــروع مهــم جــدا 
ــر ســكك  ــوب آســيا مــع روســيا عب ــط جن ــه يرب الن

ــد. الحدي
مــن جهــة ثانيــة دعــا الوزيــر آخونــدي الهنــد 
الــى تأســيس شــركة مشــتركة بهــدف االفــادة مــن 
الغــاز االيرانــي فضــا عــن ايجــاد مركــز لوجســتي 

ــات. ــار لتخفيــض النفق ــاء جابه فــي مين
نارينــدرا  الهنــدي  الــوزراء  رئيــس  أن  يذكــر 
مــودي تعهــد بتقديــم مــا يصــل إلــى 500 مليــون 
بجنــوب  جابهــار  مينــاء  تطويــر  لمشــروع  دوالر 
شــرق إيــران فــي خطــوة ســتتيح للهنــد فتــح طريــق 
ــران وأفغانســتان وآســيا الوســطى. ــع إي تجــاري م
ووقــع مــودي اتفــاق تطويــر المينــاء االيرانــي 24 
مايو/أيــار 2016 فــي أول زيــارة يقــوم بهــا زعيــم هنــدي 
إليــران خــال 15 عامــا بحضــور الرئيــس اإليرانــي 

حســن روحانــي.

باكستان تؤكد تطوير التعاون الحدودي واالقتصادي مع ايران
طهــران- فــارس:- اعلــن المتحــدث باســم الخارجيــة الباكســتانية محمــد فيصــل الخميــس ان ايــران 
ــة  ــان جنجوع ــر خ ــتاني ناص ــي الباكس ــن القوم ــار االم ــرة لمستش ــارة االخي ــال الزي ــا خ ــتان اتفقت وباكس

ــز امــن الحــدود. ــر التعــاون فــي الحقــل االقتصــادي وتعزي ــى تطوي لطهــران عل
وخــال مؤتمــره الصحفــي االســبوعي الخميــس وردا علــى ســؤال حــول زيــارة ناصــر خــان جنجوعــة لطهــران قــال 
'محمــد فيصــل' ان زيــارة جنجوعــة جــاءت مــن اجــل المشــاركة فــي مؤتمــر طهــران االمنــي حيــث التقــى علــى هامــش 
المؤتمــر نظيــره االيرانــي وبحــث معــه حــول تطويــر التعــاون الثنائــي وارســاء دعائــم االســتقرار والســام واالمــن االقليمــي 

والدولــي واتفقــا علــى تعزيــز التعــاون الثنائــي فــي المجــاالت االقتصاديــة والقضايــا المتعلقــة بالحــدود.
وردا علــى ســؤال حــول تعــاون اســام ابــاد وواشــنطن فــي الوقــت الراهــن قــال المتحــدث باســم 
الخارجيــة الباكســتانية ان باكســتان واميــركا تتعاونــان دومــا فــي مختلــف المجــاالت علــى اســاس المصالــح 

ــة المســتويات. ــى كاف ــة وعل المتبادل
واوضــح بــان باكســتان تعاونــت دومــا مــع اميــركا علــى مــدى االعــوام الـــ 16 الماضيــة فــي مجــال عبــور 

معــدات الناتــو مــن بــاده وان هــذا التعــاون تــم بــرا وجــوا .
ــاد ضــد  ــراءات اســام اب ــال ان اج ــاب وق ــي مكافحــة االره ــاده ف ــة لب ــراءات االيجابي ــى االج واشــار ال

القاعــدة وســائر الجماعــات االرهابيــة ســاهمت فــي نشــر االمــن والســام واالســتقرار االقليمــي.
واعتبــر ان القضــاء بشــكل كامــل علــى الجماعــات االرهابيــة الجديــدة فــي المنطقــة وباقــي الجماعــات 
االرهابيــة نظيــر داعــش فــي افغانســتان يســتلزم تعزيــز التعــاون الدولــي نافيــا وجــود داعــش وطالبــان فــي 

باكســتان .

الخارجيــة  للشــؤون  الدولــة  وزيــر  شــن 
علــى  عنيفــا  هجومــا  قرقــاش،  أنــور  اإلماراتــي 
الدوحــة، مؤكــدا أن دول المقاطعــة تســعى لتجــاوز 
ملــف قطــر التــي “اختــارت أزمتهــا وعزلتهــا”، علــى 

حــد تعبيــره.
وقــال قرقــاش فــي سلســلة تغريــدات علــى 
صفحتــه الرســمية علــى موقــع التواصــل االجتماعي 
علــى  حــرض  القرضــاوي  يوســف  إن  “تويتــر” 
اســتهداف اإلمــارات وهــو داخــل األراضــي القطريــة، 
ــى  ــة 2014، مشــيرا إل ــن أزم ــزءا م وكان تحريضــه ج
أن إنــكار دعــم قطــر للتطــرف واإلرهــاب تكتيــك 

إعامــي.
علــى  “تعودنــا  اإلماراتــي  الوزيــر  وتابــع 
فهــي  القطــري،  السياســي  الخطــاب  ازدواجيــة 
التــي اســتضافت القاعــدة التــي قصفــت العــراق 

قرقاش: ماضون في طريقنا بعد اختيار قطر العزلة 
والحل هو التغيير

والمحطــة التــي حرضــت ضــد القصــف، وهــي التــي 
دعمــت حمــاس وطبّعــت بحــرارة مــع إســرائيل، 
وهــي التــي تواصلــت مــع الســعودية وتآمــرت علــى 

ملكهــا”.
الخطــاب  فــي  “االرتبــاك  أن  إلــى  وأشــار 
والسياســة مســتمر فأحيانــا المشــكلة هــي الغيــرة 
الجماعيــة مــن قطــر وأحيانــا هــي صيانــة الســيادة 
وأحيانــا هــي دعــم قطــر للديمقراطيــة )المفقــودة 
محليــا( وأحيانــا هــو دعمهــا للربيــع العربــي وأحيانــا 

هــي اإلمــارات المحرضــة”.
المقاطعــة  األربــع  الــدول  أن  قرقــاش  ويــرى 
لقطــر، قدمــت الحــل السياســي، ودعــت للتفــاوض، 
ــر  ــر دون تغيي ــة قط ــل أزم ــن ح ــه ال يمك ــدا أن مؤك
توجههــا الداعــم للتطــرف واإلرهــاب والمتآمــر علــى 

ــره. ــد تعبي ــى ح ــة، عل ــه ودول المنطق جيران

مغاربة ردا على وزير سعودي: “كلب 
ينبح متعود على الفسق والدعارة”

تــداول ناشــطون عبــر موقــع التدويــن المصغــر “تويتر” 
مقطــع فيديــو للمستشــار فــي الديــوان الملكــي الســعودي 
ــه  ــاول في ــيخ، يتط ــي آل الش ــة ترك ــة الرياض ــس هيئ ورئي
علــى المغــرب ويســيء ألهلهــا، أشــار فيــه إلــى أنهــا تمثــل 

مرتعــا للســياحة الجنســية، علــى حســب قولــه.
فــي  اســتضافته  خــال  الشــيخ”  “آل  وصــرح 
برنامــج “كــورة” المــذاع علــى قنــاة “روتانــا” فــي 
فهــد  القــدم  كــرة  العــب  عــن  حديثــه  معــرض 
يونايتــد  مانشيســتر  إلــى  “أرســلناك  المولــد: 
تدربــت، لكــن لمــاذا ذهبــت إلــى مراكــش ليــش!!”، 
ــه  ــي إشــارة من ــي االســتوديو، ف ــدب الضحــك ف لي
إلــى حــرص الاعــب علــى زيــارة المدينــة المغربيــة 

الجنســية. الســياحة  بغــرض 
العامــة  الهيئــة  لرئيــس  تصريحــات  وأثــارت 
ــة الســعودية، تركــي  ــة العربي ــي المملك للرياضــة ف
آل الشــيخ، موجــة غضــب كبيــرة لــدى المغاربــة، 

بعدمــا حملــت “إســاءة” لبلدهــم.
ودشــن ناشــطون علــى موقــع “تويتــر” هاشــتاج 
 ، لمراكــش  “#وزير_سعودي_يســيء_  بعنــوان: 
ــذي كان يتحــدث  ــروا أن تصريحــات تركــي ال اعتب
بــاده،  العبــي  مــن  فئــة  أخــاق  “تدنــي”  عــن 
فيهــا إســاءة كبيــرة للمملكــة المغربيــة، مــن خــال 
اســتهزائه بهــا مــن جهــة، واعتبارهــا قبلــة للباحثيــن 
ــة، بحســب  عــن المتعــة الجنســية مــن جهــة ثاني

ــة. ــة التلفزيوني ــي المقابل تلميحــه ف

قشقاوي: رعايا 180 دولة يمكنهم الحصول على تاشيرات 
الدخول في مطار قشم

توقيع مذكرة تفاهم بين ايران والهند 
لشراء 200 قاطرة

نيودلهي-ارنــا:- وقعــت طهــران ونيودلهــي امــس الجمعــة علــى مذكــرة تفاهــم تنــص علــى شــراء ايــران 
200 قاطــرة وعربــة مــن الهنــد بقيمــة 600 مليــون دوالر، علــى ان تقــوم الهنــد بتمويــل هــذا المشــروع.

وجــاء التوقيــع علــى مذكــرة التفاهــم خــال زيــارة وزيــر الطــرق وبنــاء المــدن عبــاس اخونــدي للهنــد، 
حيــث وقعهــا مســاعد شــؤون التخطيــط واقتصــاد النقــل فــي مؤسســة الســكك الحديديــة االيرانيــة 'نــوراهلل 

بيرانونــد' والمديــر العــام للشــركة الحكوميــة الهنديــة النتــاج القاطــرات 'راجيــف ماهروتــرا'.
شركة 'رايتز' الحكومية الهندية ستعمل على تأمين هذا العدد من القاطرات اليران.

ــن  ــاج قســم م ــى انت ــرة التفاهــم تنــص عل ــال ان مذك ــذا الشــان وق ــا به ــد صــرح الرن ــدي كان ق اخون
ــة. ــى اتفاقي ــم ال ــرة التفاه ــل مذك ــوع لتحوي ــذا الموض ــة ه ــن متابع ــران ويتعي ــي اي ــرات ف القاط

ولفــت الــى اهميــة التعــاون الصناعــي بيــن ايــران والهنــد وقــال ان تنفيــذ هــذا التعــاون سيســتغرق علــى 
االقــل ثــاث ســنوات.

المانيا على رأس المستثمرين..

عشرة مليارات دوالر من االستثمارات االجنبية 
بعد توقيع االتفاق النووي

 طهــران- ارنــا:- قــال المديــر العــام لاســتثمار األجنبــي فــي وزارة الصناعــة والتجــارة والمعــادن افــروز 
ــارات دوالر فــي  ــران 152 مشــروعا بقيمــة 10 ملي ــى اي ــرض عل ــع االتفــاق النــووي عُ ــه ومنــذ توقي بهرامــي ان
ــى  ــل عل ــاريع حص ــذه المش ــن ه ــروعا م ــى ان 57 مش ــيرا ال ــم ، مش ــارة والمناج ــة والتج ــاالت الصناع مج

ــدأ العمــل. الترخيــص وب
وأضــاف بهرامــي ان مــن أوليــات وزارة الصناعة ، تنمية االســتثمارات واســتقطاب الشــركات االســتثمارية 

االجنبيــة واالرتبــاط بشــبكة االقتصــاد العالمي .
ــج  ــا بالتدري ــة وانم ــوم وليل ــي ي ــم ف ــن ان يت ــة اليمك ــتثمارات االجنبي ــتقطاب االس ــى ان اس ــار ال واش
ــودة علــى الــورق يمكــن ان تتحــول الــى اســتثمارات  ــرة تفاهــم موج موضحــا ان ثمانيــن اتفاقيــة ومذك
ــن  ــة م ــر 30 بالمائ ــي وشــرط تصدي ــاج العالم ــاع االنت ــاط بقط ــة واالرتب ــات الحديث ــل التقني ــي مجــال نق ف

المحصــوالت المنتجــة.
واوضح بان الدول المستثمرة في ايران هي المانيا وتركيا وفرنسا والنمسا وروسيا على التوالي .

الخام الخفيف االيراني يبلغ 66 دوالرا للبرميل

الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  قشــم-ارنا:-اعلن   
للشــؤون البرلمانيــة والقنصليــة والجاليــات االيرانيــة 
حســن قشــقاوي، بــان رعايــا 180 دولــة يمكنهــم 
الحصــول علــي تاشــيرات الدخــول فــي مطــار قشــم 

ــة. ــال 20 دقيق خ
االصــدار  مكتــب  افتتــاح  مراســم  وخــال 
ــم  ــار قش ــي مط ــول ف ــيرات الدخ ــي لتاش االلكترون
ايــران، االربعــاء، اشــار قشــقاوي  الدولــي جنــوب 
الــى تدشــين 10 مكاتــب الصــدار تاشــيرات الدخــول 
ان  وقــال،  البــاد  انحــاء  مختلــف  فــي  الكترونيــا 

المســافرين االجانــب يمكنهــم مــن دون مراجعــة 
الخــارج  فــي  االيرانيــة  والقنصليــات  الســفارات 
الحصــول علــى التاشــيرات او تمديدهــا مــن خــال 

المكاتــب. لهــذه  مراجعتهــم 
واضــاف، انــه بامــكان الرعايــا االجانــب ايضــا 
ــة  ــى وزارة الخارجي ــت ال ــر االنترن ــب عب ــم طل تقدي
ــي غضــون 24 ســاعة. ــم ف ــرد له ــي سترســل ال الت

وقــال قشــقاوي، ان هــؤالء االفــراد يمكنهــم فــور 
وصولهــم الــى مطــار قشــم الحصــول علــى التاشــيرة 

الكترونيــا فــي غضــون 20 دقيقــة.

طهــران- فــارس:- ارتفــع متوســط الخــام االيرانــي الخفيــف 
الــى 66.01 دوالر للشــحنات المتجهــة لشــمال غــرب أوروبــا.

وبلــغ ســعر الخــام الخفيــف االيرانــي - وفقــا الســعار 
9 يناير/كانــون الثانــي الجــاري- للشــحنات المتجهــة إلــى 
شــمال غــرب أوروبــا، 66 دوالرا وســنتا واحــدا فيمــا بلــغ 
ســعر الخــام االيرانــي الثقيــل 64 دوالرا و11 ســنتا للبرميــل.

ثورة الغضب 
الفلسطيني

مهدي منصوري
اليــوم  تشــهد  السادســة  الجمعــة  وفــي 
االرض الفلســطينية تطــورا ملفتــا للنظــر قــد لــم 
نلمســه خــال  الجمعــات الخمــس الماضيــة 
اذ نجــد ان المــدن الفلســطينية قــد انتفضــت 
وبصــورة غيــر متوقعــة بحيــث ان المواجهــات 

شــملت كل هــذه المــدن.
ــوا  ــة  كان ــت للنظــر ايضــا ان الصهاين والملف
يعتقــدون انهــم وباســلوبهم القمعــي الهمجــي 
يســتطيعون ان يخفتــوا او يخمــدوا نــار هــذه 

ــة. ــعبية الصارم ــة الش االنتفاض
اال ان المفارقــة هنــا  ان ابنــاء االنتفاضــة 
اخــذوا  وبصــورة  لهــم  اســلوب  طــوروا  الذيــن 
ــان المســتوطنين والتــي كان  يســتهدفون قطع
فيــه  اســتهدف  التــي  نابلــس  آخرهــا عمليــة 
مســتوطن صهيونــي برصاصــة فلســطيني ممــا 
اثــار القلــق الكبيــر لــدى حكومــة نتنياهــو النهــا 
اشــارت  وكمــا  بذاتهــا.  نوعيــة  عمليــة  كانــت 
ــد دقــت  ــة ق اوســاط فلســطينية ان هــذه العملي
ناقــوس الخطــر لــدى المســتوطنين بحيــث 

ــر. ــق الكبي ــن القل ــة م ــي حال ــم ف وضعته
ويشــار الــى ان الوضــع الملتهــب اليــوم فــي 
االرض الفلســطينية وبهــذه الصــورة الواســعة قــد 
يــؤدي الــى انفجــار غضــب شــعبي كبيــر ممــا قــد 
يــؤدي الــى تصعيــد المواجهــة مــع قــوات العــدو 
ــد  ــدس ق ــة الق ــباب انتفاض ــس ان ش ــا يعك مم
وانهــم  المواجهــة  باســتمرار  قرارهــم  اتخــذوا 
لــن يقــر لهــم قــرار حتــى تحقيــق مطالبهــم 
واالنســان  االرض   تحريــر  فــي  المشــروعة 
الفلســطيني مــن دنــس الصهاينــة المجرميــن.
والصــورة التــي  يرســمها ابنــاء االنتفاضــة 
باالمــس قــد اعطــت صــورة جديــدة النهــا حــاءب 
خــاف توقعــات العــدو الصهيونــي الــذي كان 
يعتقــد ان الجمعــة السادســة ســتكون جمعــه 
ضعيفــة ولكــن الواقــع قــد ابطــل هــذه الحســابات 

ــة. ــة الخاطئ الصهيوني
ومــن الماحــظ ايضــا ان تصعيــد االنتفاضــة 
وبهــذه الصــورة قــد يفــرض علــى كل الذيــن 
يراهنــون علــى الســام مــع الكيــان الغاصــب 
الــدول  بعــض  او  عبــاس  ســلطة  كان  ســواء 
الرجعيــة التــي خانــت الشــعب  الفلســطيني 
ومصــر  الســعودية  رأســها  وعلــى  قضيــة  فــي 
ان يعيــدوا حســاباتهم ويعــودوا لرشــدهم وان 
ينظــرو لاوضــاع القائمــة اليــوم بعيــن الواقــع 
الــذي يرســم شــباب االنتفاضــة الفلســطينية 

االبطــال. 

تصدير 3ر1 مليار دوالر من السلع غير النفطية 
من محافظة آذربايجان الشرقية

آذربايجــان  محافــظ  اعلــن  تبريز-ارنــا:- 
الشــرقية مجيــد خدابخــش عــن تصديــر الســلع 
ــن  ــار دوالر م ــة 1.3 ملي ــة بقيم ــع غيرالنفطي والبضائ
ــاد خــال االشــهر  ــى خــارج الب هــذه المحافظــة ال
ــدا  ــي' ب ــي الحال ــام االيران ــن الع ــى م التســعة االول

فــي 21 اذار - مــارس الماضــي'.
واضــاف خدابخــش فــي تصريــح لــه فــي مدينــة 
انــه  تبريــز مركــز محافظــة آذربايجــان الشــرقية 
يتوقــع بــان تبلــغ قيمــة الصــادرات غيرالنفطيــة مــن 
هــذه المحافظــة للخــارج الــى اكثــر مــن مليــاري 
دوالر بنهايــة العــام االيرانــي الحالــي الــذي ينتهــي 

ــل. ــارس المقب ــي 20 آذار/م ف
الذي ضرب سومار..

زلزال غرب البالد ادى الى تدمير بعض المباني 
شبه المدمرة واصابة 4 اشخاص

طهران-فــارس:- أعلــن قائممقــام كيــان غــرب 
بالوكالــة فرهــاد همتــي ان الزلــزال الــذي ضــرب 
مقيــاس  علــى  درجــة   5.6 بقــوة  ســومار  مدينــة 
المبانــي شــبه  بعــض  تدميــر  الــى  ادى  ريختــر 
قــرى  وفــي  المدينــة  هــذه  فــي  المدمــرة ســابقا 
ــران. ــرب اي ــاه غ ــة كرمانش ــرب بمحافظ ــان غ كي

وقــال همتــي يــوم الخميــس، ان وقــوع عــدة 
زالزل كبيــرة فــي ســومار وضواحــي مدينــة كيــان 

ــى الحــاق االضــرار. ــرب ادى ال غ
مــن  واكثــر   5.6 بقــوة  زلزاليــن  ان  واضــاف، 
االهالــي  لــدى  الهلــع  بثــت  قــد  خفيفــة  زالزل   6
الذيــن هرعــوا الــى الشــوارع فــي مدينــة كيــان 
غــرب والقــرى التابعــة لهــا وادت الــى تدميــر كامــل 
لوحــدات شــبه مدمــرة فضــا عــن انهيــار شــرفات 

وجــدران منــازل.

فــي  النفــط  أســعار  عمليــة صعــود  أســهمت  وقــد 
األســواق العالميــة خــال العــام 2017 بفضــل إتفــاق الــدول 
األعضــاء فــي منظمــة أوبــك و المنتجيــن المســتقلين، 

تحســين ســعر النفــط اإليرانــي باألســواق العالميــة.
كمــا أســهم خفــض مليــون و800 ألــف برميــل مــن 
النفــط )مليــون و200 ألــف برميــل مــن قبــل منظمــة اوبــك 
و600 ألــف برميــل خــارج المنظمــة( فــي الحــد مــن عــرض 
المزيــد مــن النفــط فــي األســواق وبالتالــي إنخفــاض 
مســتوى المخــزون اإلســتراتيجي فــي األســواق العالميــة.
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