
مجلس الشورى االسالمي يجدد الثقة لوزيري 
الطرق والعمل

طهران-فــارس:- جــدد مجلــس الشــورى االســالمي فــي اجتماعــه امــس الثالثــاء الثقــة لوزيــري 
المــدن  وبنــاء  الطــرق 
والتعــاون والعمــل والرفــاه 

عــي. االجتما
اجتمــاع  وفــي 
عقــد  الــذي  االســتجواب 
تحــدث  امــس  عصــر 
والمعارضــون  المؤيــدون 
عبــاس  الطــرق  لوزيــر 
آخونــدي ومــن ثــم جــرت 
علــى  التصويــت  عمليــة 

. لثقــة ا
ووفقــا لهــذا التقريــر فقــد صــوّت 152 نائبــا لصالــح بقــاء الوزيــر فــي منصبــه فيمــا عارضــه 92 وامتنــع 2 عــن 

التصويــت، مــن اجمالــي عــدد االصــوات البالغــة 246 .
كمــا جــدد المجلــس الثقــة بوزيــر التعــاون والعمــل والرفــاه االجتماعــي علــي ربيعــي، خــالل اجتماعــه 

الــذي عقــده صبــاح امــس الثالثــاء.
واســفرت عمليــة التصويــت لمنــح او حجــب الثقــة عــن وزيــر التعــاون والعمــل والرفــاه االجتماعــي فــي 
جلســة االســتجواب التــي جــرت أمــس عــن 126 مؤيــدا و 124 معارضــا و 2 امتنعــا عــن التصويــت وورقــة 
باطلــة واحــدة، مــن اجمالــي المشــاركين فــي عمليــة التصويــت البالــغ عددهــم 253 نائبــا، مجــددا الثقــة فيــه 

ليســتمر فــي مهمتــه.

طهــران- مهــر:- وقعــت شــركة الخطــوط الجويــة "ايــران ايــر" وشــركة دوليــة 
صينيــة علــى مذكــرة تفاهــم تقضــي بقيــام الجانــب الصينــي بتمويــل الصفقــات 

التــي ابرمتهــا الخطــوط االيرانيــة لشــراء الطائــرات الــركاب الحديثــة.
وجــرى التوقيــع علــى اول مذكــرة للتفاهــم بيــن شــركة الخطــوط الجويــة 
االيرانيــة والشــركة الصينيــة فــي طهــران بحضــور رئيــس مجلــس االدارة والمديــر 

ــه شــرفيابي. ــر" فرزان ــران اي ــة "اي ــة االايراني التنفيــذي لشــركة الخطــوط الجوي
ــراة  ــر" للطائ ــران اي ــل شــراء شــركة "اي ــى تموي ــم عل ــر التفاه ــص مذك وتن

الجديــدة ، ونقــل البضائــع، وصيانــة الطائــرات، والتدريــب.
يذكــر ان الخطــوط الجويــة اإليرانيــة وقعــت مــع شــركة إيربــاص فــي كانــون 
األول/ديســمبر 2016 طلبيــة مؤكــدة مــن مئــة طائــرة، فــي صفقــة بقيمــة تقــارب 20 
مليــار دوالر. كمــا وقعــت الخطــوط الجويــة اإليرانيــة مــع شــركة بوينــغ األمريكيــة 
فــي كانــون األول/ديســمبر أكبــر عقــد لشــركة الطائــرات منــذ حوالــى 40 عامــا، 
لتســليمها 80 طائــرة بقيمــة 16.6 مليــار دوالر، اضافــة الــى عقــد لشــراء 20 طائــرة 

.ATR  مــن طــراز
وتحتــاج إيــران إلــى 400 إلــى 500 طائــرة ركاب خــالل العقــد المقبــل، بحســب 

المنظمــة اإليرانيــة للطيــران المدنــي.

3 االربعاء 25 جمادى الثاني، 1439 هـ ق 23 اسفند 1396 هـ ش، 14 آذار 2018مشؤون محلية العدد )9811( السنة الثامنة والثالثون

14 شركة إيرانية تشارك بمعرض 
صناعة البناء في عمان

فعاليــات  انطلقــت  الدوحة-إرنــا:- 
البنــاء  لصناعــة  الدولــي  المعــرض 
والتشــييد فــي نســخته الخامســة عشــرة 
يــوم  مســقط  العمانيــة  العاصمــة  فــي 
مختصــة  شــركات  بمســاهمة  اإلثنيــن 
بهــذا المجــال مــن 18 بلــدا بمــا فيهــا 14 

إيرانيــة. شــركة 
وتشــارك فــي هــذا المعــرض الــذي 
ــرز  ــن أب ــام، 14 شــركة م ــة أي يســتمر ثالث
الشــركات اإليرانيــة الناشــطة فــي مجــال 
ــمنت  ــدن واإلس ــاء الم ــاء وبن تشــييد البن
والبــالط  والصلــب  الحديــد  ومنتجــات 
والســيراميك والعــوازل واألحجــار وأنــواع 

الصمامــات واألصبــاغ وغيرهــا.
غــادر  الحــدث،  هــذا  مــع  وبالتزامــن 
إيرانيــا  ناشــطا   18 يضــم  تجــاري  وفــد 
فــي المجــال اإلقتصــادي تترأســه منظمــة 
عمــان  الــى  اإليرانيــة  التجــارة  تنميــة 

المعــرض. هــذا  زيــارة  بهــدف 

قــال  طهران-ارنــا:-   
رئيــس الجمهوريــة حجــة 
روحانــي،  االســالم حســن 
ان طهــران وباكــو قادرتــان 
ممــرّ  تشــكيل  علــى 
المناطــق  يصــل  رئيســي 
اوروبــا. بشــمال  االســيوية 
جــاء ذلــك فــي تصريــح 
ادلــى بــه الرئيــس روحانــي 
خــالل  الثالثــاء  امــس 
االقتصــاد  وزيــر  اســتقبال 

ــدور  االذربيجانــي شــاهين مصطفــى اوف؛ منوهــا بال
االيرانــي  والشــعبين  الحكومتيــن  لرغبــة  المؤثــر 
واالذربيجانــي فــي تنميــة العالقــات وتعزيــز اواصــر 
عــن  الســياق  ذات  فــي  ومعربــا  الثنائيــة؛  التعــاون 
تقديــره لجهــود المســؤولين وســفيري البلديــن خــالل 
اجتمــاع اللجنــة االقتصاديــة المشــتركة بيــن ايــران 

واذربيجــان.
ــى الدعــوة الرســمية  واشــار الرئيــس روحانــي ال
مــن جانــب نظيــره االذربيجانــي الجــراء زيــارة قريبــة 
ــان تســهم هــذه  ــه ب ــا عــن امل ــد؛ معرب ــى هــذا البل ال

خالل استقباله وزير االقتصاد االذربيجاني..

رئيس الجمهورية: طهران وباكو قادرتان على تشكيل ممّر اتصال بين آسيا واوروبا

الزيــارة فــي ترســيخ مزيــد التعــاون وتعزيــز العالقــات 
ــى الصداقــة بيــن الجانبيــن. القائمــة عل

واكــد روحانــي، أنــه لــم يســبق ابــدا بــان شــكلت 
ايــران واذربيجــان تهديــدا لبعضهمــا االخــر؛ داعيــا الــى 
تحفيــز اصحــاب القطــاع الخــاص فــي كال البلديــن 
ــا  ــتركة فيم ــمارات مش ــد استش ــاون وعق ــز التع لتعزي

بينهــم.
واســتطرد القــول، ان طهــران وباكــو قطعتــا اشــواطا 
مشــتركة فــي مجــاالت الترانزيــت والتعــاون حــول 
منطقــة بحــر الخــزر؛ فضــال عــن تعاونهمــا المناســب 
فــي المجــاالت الصناعيــة وانتــاج االدويــة والزراعــة 

والســياحة.
بيــن  المشــتركة  االجــراءات  ان  القــول،  وتابــع 
ايــران واذربيجــان فــي ســياق اكمــال مشــروع الطريــق 
ــي  ــران( واســتارا )ف ــن رشــت )شــمال اي الســككي بي
ــة اذربيجــان( وايضــا ممــر الشــمال – جنــوب  جمهوري
ــى  ــة؛ منوهــا ال ــدان االقليمي ــي البل ــح باق يخــدم مصال
ان البلديــن قــادران علــى ان يشــكال ممــراّ رئيســيا 

ــا. ــمال اوروب ــيوية بش ــق االس ــل المناط يص
وفــي الختــام اكــد الرئيــس روحانــي علــى ضــرورة 
ــو  ــران وباك ــن طه ــاون المشــترك بي التشــاورات والتع
بهــدف اعــداد النظــام القانوني لبحر الخــزر والتخطيط 

لالجــراءات المشــتركة فــي هــذا الخصــوص.
مــن جانبــه، نــوّه وزيــر االقتصــاد االذربيجانــي 
شــاهين مصطفــى اوف، خــالل اللقــاء برغبــة رئيســي 
البلديــن فــي ارســاء مزيــد مــن العالقــات الشــاملة 
بيــن طهــران وباكــو؛ وقــال ان حجــم االســتثمارات 
ــة والتجــارة المشــتركة شــهد نمــوّا ملحوظــا  المتبادل

ــرة. ــوام االخي ــالل االع خ
وشــدد مصطفــى اوف علــى ان الزيــارة القادمــة 
لرئيــس الجمهوريــة االيرانيــة الــى باكــو ســتؤدي الــى 

ــة. ــات الثنائي تنشــيط العالق

الول مرة في البالد..الصين تمول صفقات شراء ايران لطائرات الركاب

ترخيص مشغل خاص في 
قطاع البريد

االتصــاالت  وزارة  منحــت  طهران-مهــر:- 
مشــغل  أول  ترخيــص  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
خــاص فــي مجــال البريــد لشــركة "تيباكــس" وذلــك 
ضمــن حفــل رســمي حضــره وزيــر االتصــاالت وعــدد 
مــن الناشــطين فــي هــذا المجــال فــي القطــاع 

والخــاص. الحكومــي 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزيــر  وأوضــح 
المعلومــات آذري جهرمــي أن الحكومــة تعمــل علــى 
توكيــل بعــض المهــام للقطــاع الخــاص، منوهــًا إلــى 
ان تطــور الوســائل الحديثــة وترحيــب المجتمــع 
الخدمــات، جعــل  مــن  تجربــة جديــدة  بخــوض 

البريــد. تتفائــل بخصخصــة خدمــات  الحكومــة 
الجديــر بالذكــر أن ترخيــص عمــل أول مشــغل 
خــاص فــي البــالد منــح إلــى شــركة "تيباكــس" 
التــي تتعــاون مــع شــركة "بويمــر" األلمانيــة، حيــث 
ســتطلق أكبــر وأحــدث مركــز خدمــات بريديــة آليــة 

االرســال. 

ن  كيهــا - ن ا طهر
العربــي:- أغلقــت بورصــة 
طهران لالســهم واالوراق 
تعامــالت  الماليــة 
علــى  الثالثــاء،  امــس 
العــام  المؤشــر  ارتفــاع 
نقطــة،   119 "تدبيكــس" 
ــى مســتوى 96  ليصــل ال

نقطــة. و314  ألفــا 
الســوق  وتداولــت 

أكثــر مــن 851 مليــون ســهم وورقــة ماليــة بقيمــة 

مؤشر بورصة طهران يغلق على ارتفاع 
119 نقطة

ــى 58  ــال توزعــت عل ــون ري ــن 2.06 تريلي ــر م أكث
الفــا و366 صفقــة.

وقــادت المؤشــر العــام للصعــود اســهم شــركة 
"ايــران  نقطــة، وشــركة  بـــ56  للفــوالذ  "مباركــة" 
خــودرو" لصناعــة الســيارات بـــ23 نقطــة ومجمــع 
بـــ18  والتعديــن  للصناعــة  كهــر"  "كل  شــركات 

ــة. نقط
المــوازي  الســوق  مؤشــر  وانخفــض  هــذا 

نقطــة.  1078 الــى  ليصــل  نقــاط   4 )آيفكــس( 

الطيران المدني: لم نتلق طلب الهبوط االضطراري 
من الطائرة التركية

ــة  ــي االجــواء االفتراضي ــوارد ف ــأ ال ــالد النب ــي الب ــي ف ــران المدن ــا:- نفــت منظمــة الطي طهران-ارن
ــوط االضطــراري. ــة بالهب ــة المنكوب ــرة التركي ــران للطائ ــدم ســماح اي ــاد بع ــذي اف وال

وقــال مديــر العالقــات العامــة بمنظمــة الطيــران المدنــي رضــا جعفــر زادة ان قائــدة هــذه الطائــرة 
لــم تطلــب الهبــوط االضطــراري وان مركــز مراقبــة اجــواء البــالد بــذل كذلــك التعــاون الــالزم ازاء طلبهــا.
واضــاف، انــه وفقــا للمكالمــات التــي جــرت بيــن قائــدة الطائــرة ومركــز مراقبــة اجــواء البــالد، 
فقــد طلبــت خفــض االرتفــاع بســبب حــدود مشــكلة فنيــة وحيــن خفــض االرتفــاع اختفــت عــن 
صفحــة الــرادار لــذا فــان التطــرق الــى قضايــا غيــر حقيقيــة ال يــؤدي ســوى الــى اثــارة الشــكوك 

لــدى الــرأي العــام.
يذكــر ان طائــرة تركيــة نفاثــة خاصــة وحينمــا كانــت تعبــر مــن اجــواء البــالد مســاء االحــد ســقطت 
فــي مرتفعــات منطقــة هلــن المحميــة الواقعــة فــي منطقــة دورك انــاري التابعــة لبلــدة كيــار بمحافظــة 

جهارمحــال وبختيــاري غــرب ايــران.

اتفــاق  الــى  التوصــل  تــم  طهران-فــارس:- 
مبدئــي بيــن الجمهوريــة االســالمية وجمهوريــة 
واالســتثمار  النفــط  مقايضــة  بشــأن  اذربيجــان 
المشــترك بقيمــة مليــار دوالر فــي النقــل الســككي.

أشــار وزير االقتصاد  مســعود كرباســيان ،خالل 
االذربيجانــي،  نظيــره  مــع  المشــترك  اجتماعــه 
شــاهين مصطفــى اوف، صبــاح امــس الثالثــاء فــي 
ــي  ــارة الوشــيكة للرئيــس روحان ــى الزي ــران، ال طه
ــات  ــال: جــرت محادث ــة اذربيجــان، وق ــى جمهوري ال

خالل اجتماع وزيرا اقتصاد البلدين..

طهران وباكو تتفقان على مقايضة النفط 
والنقل السككي

قبــل اللجنــة المشــتركة للبلديــن، وتــم إعــداد 12 
وثيقــة للتعــاون، اضافــة الــى بحــث ودراســة مذكــرة 
والمحادثــات  الجانبيــن،  بيــن  مشــتركة  تفاهــم 

ــف المجــاالت. ــي مختل ــة ف جاري
ولفــت الــى انــه ســيتم خــالل اجتمــاع اللجنــة 
المشــتركة تشــكيل 4 لجــان؛ "اللجنــة التجاريــة 
واالقتصاديــة والصناعيــة والمصرفيــة، و"لجنــة النقــل 
والبيئــة"،  والميــاه  الطاقــة  و"لجنــة  واالتصــاالت"، 

و"اللجنــة الزراعيــة والعلميــة والبحثيــة".

ــت ادارة محافظــة خوزســتان  ــا:- وقع  اهواز-ارن
ــي مجــال  ــاون ف ــا للتع ــة اتفاق ــا التركي وشــركة غام
ايــذة  مدينــة  فــي  البتروكيمياويــة  االســتثمارات 

ايران وتركيا توقعان اتفاق للتعاون في مجال 
البتروكيمياويات

التابعــة لهــذه المحافظــة.
وقــال منــدوب ومستشــار المديــر التنفيــذي 
لشــركة غامــا التركيــة دونــدارف كنجــال خــالل 
خوزســتان،  محافظــة  دائــرة  فــي  عقــد  اجتمــاع 
ان انشــطة الشــركة بــدأت منــذ 18 شــهرا فــي 
ــي مشــروع  ــا نبحــث عــن االســتثمار ف ــران وكن اي

كبيــر. اقتصــادي 
ــه صــرح محافظــة خوزســتان غــالم  ــن جانب م
البتروكيمياويــات  صناعــة  بــأن  شــريعتي  رضــا 
اول صناعــة  يعــدان  بربليــن  البــرو  انتــاج  وخــط 

كبــرى فــي مدينــة ايــذة.
يذكــر ان مشــروع البتروكيمياويــات فــي مدينــة 
مــن  دوالر  مليــون   200 و  مليــار  الــى  بحاجــة  ايــذة 
االســتثمارات حيــث يوفــر المســتثمر االجنبــي وهــي 
شــركة المانيــة – تركيــة مليــارا و 50 مليــون دوالر.

ارنــا:-  موســكو-   
فــي  الخبيــرة  قالــت 
الشــرق  علــوم  معهــد 
الروســي 'ايرينــا فئــودوروا' 
كبيــرا  فارقــا  هنــاك  ان 
بيــن مــا تمارســه ايــران 
االرهــاب  مكافحــة  فــي 
ماتقــوم  وبيــن  والتطــرف 
بــه امريــكا فطهــران تقــوم 

بصــدق. بمكافحتــه 
ــارق  ــاك ف واضافــت هن

ــوم  ــا تق ــن م ــة وبي ــع االرهابي ــي مكافحــة المجامي ــة ف ــاءات االميركي ــن االدع بي

بــه فــي العــراق وســوريا فالقــوات االميركيــة ومتحديها 
لهــم عالقــات علنيــة وســرية مــع تلــك المجاميــع فــي 
ــرة  كل مــن العــراق وســوريا وتقــوم بتزويدهــا بالذخي
ــا  والســالح .فهــي منعــت هزيمتهــم فــي ســوريا وله

عالقــات مــع داعــش االرهابــي .
واضافــت: لهــذا الســبب نشــاهد ان القــوات االمريكيــة 
ــران  ــى العكــس فاي ــن الخســائر عل ــر م ــد الكثي ــم تتكب ل
قدمــت الكثيــر فــي مكافحــة االرهــاب وعملــت بصــدق 

ــه. ــا للقضــاء علي ــع امكانياته وســخرت جمي
بمســاعداتها  ايــران  ان  فئــودوروا  وقالــت 
االستشــارية فــي ســوريا والعــراق تهــدف الــى احــالل 

البلديــن. هذيــن  فــي  اطمــاع  لهــا  وليســت  فيهمــا  واالســتقرار  االمــن 

طهران تقوم بمكافحته بصدق..
خبيرة روسية: هناك فارق كبير بين ايران واميركا في مكافحة االرهاب

إلعداد الئحة الدفاع..

الموافقة على منح مهلة لسائق الحافلة الذي 
دهس عناصر الشرطة

ــن  ــوادر االم ــي دهســت ك ــة الت ــف ســائق الحافل ــت بمل ــف بالب ــق القاضــي المكل ــارس:- واف طهران-ف
الداخلــي وأدت الــى استشــهاد 3 منهــم، فــي أحــداث الشــغب بشــارع باســداران، علــى طلــب محامــي الدفــاع 

منحــه مهلــة إلعــداد الئحــة الدفــاع.
وفــي ختــام جلســة المحاكمــة الثانيــة للمدعــو "محمــد رضــا ثــالث" ســائق الحافلــة الــذي دهــس عناصــر 
قــوى االمــن الداخلــي وتســبب باستشــهاد 3 منهــم خــالل أحــداث الشــغب التــي أثارهــا بعــض الدراويــش 
فــي شــارع باســداران بالعاصمــة طهــران، فــي 19 شــباط/فبراير 2018، وافــق القاضــي محمــد كشــكولي علــى 
طلــب محامــي المتهــم "محمــد رضــا ثــالث"، بمنحــه مهلــة، وحــدد موعــد الجلســة القادمــة بتاريــخ 18 آذار/

مــارس 2018.
ــة: إن  ــا المحكم ــكولي مخاطب ــد كش ــي محم ــول القاض ــة، بق ــن المحاكم ــة م ــة الثاني ــت الجلس وانته
المتهــم قــدم الــى المحكمــة، ســعيد اشــرف زادة" محاميــا للدفــاع عنــه، وعندمــا يتــم تحديــد محامــي الدفــاع، 

فســينتفي موضــوع المحامــي المنتــدب مــن قبــل المحكمــة.
ــد للمحامــي  ــاع، والب ــده محامــي الدف ــالث" بتحدي ــب "ث ــى طل ــق المحكمــة عل ــد ان تواف واضــاف: الب

ــل. ــة التوكي ــع ورق "اشــرف زادة" ان يوق
وأردف القاضــي ان تغييــرات حصلــت فــي الملــف، بمــا فيهــا تــم تغييــر الممثــل القانونــي لقــوى االمــن 

الداخلــي، والبــد مــن االهتمــام بهــذه القضيــة.

»ريتشــارد  األمريكــي  الســيناتور  اعتبــر 
بــالك« أن السّــعوديّة هــي منشــأ اإلرهــاب 
فــي العالــم؛ مؤكــدا انــه ال يجــب السّــماح لهــذا 
يحصــل  أن  بالعنــف  الحافــل  بســجله  البلــد 

علــى الّطاقــة النوويــة.
وحــول األخبــار المنتشــرة عــن محادثــات 
تجــري بيــن أمريــكا والسّــعودية مــن اجــل 
ــال: »مــا هــو  ــة، ق ــرة لمحطــات نووي منــح األخي
الدليــل الواقعــي لحاجــة السّــعودية لمحطــات 
نوويــة فــي ظــل وفــرة المــوارد النفطيــة؟ فــال 
يمتلــك  الــذي  البلــد  لهــذا  السّــماح  يجــب 

سيناتور أمريكي: ال ينبغي السّماح للسّعودية 
بالحصول على الّطاقة النّووية

ــي  ــة ف فلســفة تطــرف وعنــف وســابقة تاريخي
هــذا المجــال أن يحصــل علــى الطاقــة النّوويــة. 
فالسّــعودية اليــوم تشــكل مصــدر كل أنــواع 
ــم  ــون الدّع ــم يقدّم ــم. وه ــي العال ــاب ف اإلره
الشّــباب  تلّقــن  التــي  للمــدارس  المالــي 
االعتــداء، والقتــل، وارتــكاب المجــازر بحــق بقيــة 

النّــاس«.

’نيويورك تايمز’ تؤكد مقتل مدير مكتب أمير الرياض السابق جراء التعذيب
تأكيــدا لمــا كشــفته صحيفــة »القــدس العربــي« حــول مقتــل اللــواء علــي بــن عبــد اهلل القحطانــي مديــر 
المكتــب الخــاص بأميــر الريــاض الســابق تركــي بــن عبــد اهلل تحــت التعذيــب فــي ريتــز كارلتــون، اشــارت 
ــراء  ــون مــن األم ــا المعتقل ــي تعــرض له ــب الت ــل حمــالت التعذي ــى تفاصي ــورك تايمــز« إل ــة »نيوي صحيف

ورجــال األعمــال ومعاونيهــم فــي الفنــدق وســط العاصمــة الريــاض، فــي األشــهر الماضيــة.
وأكــدت الصحيفــة، تعــرض أحــد الضبــاط المواليــن ألبنــاء الملــك عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز، المدعــو 
علــي آل جــراش القحطانــي، الــذي يعمــل مديــرًا لمكتــب األميــر تركــي بــن عبــداهلل أميــر الريــاض األســبق، 

للتعذيــب، مــا أدى إلــى وفاتــه داخــل المعتقــل.
وقالــت الصحيفــة، نقــاًل عــن أحــد األشــخاص الذيــن شــاهدوا جثــة القحطانــي، إن »رقبتــه كانــت ملتوية 
بشــكل غيــر طبيعــي، كمــا لــو أنهــا كســرت، وكانــت الكدمــات والجــروح منتشــرة فــي أنحــاء جســده، بينمــا 

غطــت جلــده آثــار التعذيــب«.
ــه فــي  ــذي يعتقــد أن وأضافــت أن القحطانــي، الضابــط المرمــوق فــي مؤسســة الحــرس الوطنــي، وال
الســتين مــن عمــره، قــد نقــل ألحــد المستشــفيات الخاصــة القريبــة مــن الفنــدق فــي أواخــر شــهر تشــرين 
الثانــي نوفمبــر إلجــراء بعــض الفحــوص الطبيــة، حيــث كانــت آثــار التعذيــب ظاهــرة عليــه، قبــل أن يُعــاد 
للفنــدق مــرة أخــرى ويعــذب فــي محاولــة إلجبــاره علــى اإلفصــاح عــن معلومــات تتعلــق بثــروة أبنــاء الملــك 
عبــد اهلل، والتــي يطمــح ولــي العهــد الحالــي محمــد بــن ســلمان، إلــى االســتيالء عليهــا، ثــم تعلــن وفاتــه 

الحًقــا فــي أحــد المستشــفيات العســكرية فــي العاصمــة الريــاض.

السفير مسجدي: لنا عالقات طيبة مع جميع القوميات 
والمذاهب في العراق

 بغداد-ارنــا:- اكــد ســفيرنا فــي بغــداد ايــرج مســجدي بــان للجمهوريــة االســالمية عالقــات طيبــة مــع 
جميــع القوميــات والمذاهــب فــي العــراق ومــن ضمنهــم الكــرد والكــرد الفيلييــن.

وخــالل اســتقباله حشــدا مــن الكــرد الفيلييــن ، اكــد الســفير مســجدي بــان عالقــات ايــران مــع جميــع 
ــة  ــات طيب ــن هــي عالق ــرد الفيليي ــرد والك ــم الك ــن ضمنه ــراق وم ــي الع ــة ف ــف المختلف ــات والطوائ القومي

ووديــة للغايــة.
ــال، ان  ــون فــي عهــد النظــام العراقــي الســابق وق ــه الكــرد الفيلي ــذي لقي ــم والجــور ال ــى الظل واشــار ال
الكــرد الفيلييــن هــم مــن الطوائــف العراقيــة االصيلــة، وقــد تعرضــوا لظلــم مضاعــف مــن قبــل نظــام صــدام 

الدكتاتــوري مــن حيــث انهــم كــرد مــن ناحيــة وانهــم مــن الشــيعة مــن ناحيــة اخــرى.
مــن جانبــه اشــاد رئيــس التحالــف العراقــي للكــرد الفيلييــن اســداهلل فيلــي فــي حديثــه خــالل اللقــاء 
ــدا  ــي ال ينســى اب ــان الشــعب العراق ــدا ب ــراق، مؤك ــة االســالمية تجــاه الع ــة للجمهوري بالمواقــف االيجابي

مواقــف ايــران خاصــة فــي الحــرب ضــد تنظيــم داعــش االرهابــي.
واشــار اعضــاء التحالــف العراقــي للكــرد الفيلييــن خــالل اللقــاء الــى ان الكــرد الفيلييــن يقطنــون المناطق 
الحــدود العراقيــة مــع ايــران، ودعــوا الــى فتــح معبــر مندلــي وكذلــك اســتئناف عمــل معبــر خســروي فــي 

محافظــة ديالــى.


