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ترامب بين التمزيق 
والتأييد

مهدي منصوري
عــرف الرئيــس االميركــي ترامــب ومنــذ 
تســلمه رئاســة الواليــات المتحــدة وليومنــا 
ــن  ــة، وم ــر المتزن ــه المتناقضــة وغي بمواقف
ــه  ــه نجــد ان ــة لمواقف خــالل معايشــة دقيق
فتــح الكثيــر مــن جبهــات المواجهــة االولــى 
مــع المســلمين المهاجريــن فــي بلــده ومــن 
ثــم مــع دول الجــوار االميركــي باالضافــة 
الــى تذبــذب مواقفــه تجــاه قضايــا المنطقــة 
االوروبــي  االتحــاد  ان  بحيــث  والعالــم 
قــد  الســلوك  مــن  اللــون  لهــذا  ونتيجــة 
اوقــف التعامــل مــع ترامــب النــه اليملــك 
قــراره ويتخبــط بحيــث يخلــط االوراق وفــي 

ــدة. ــرة ليســت بعي فت
ــى مــا تقــدم نجــد ان ترامــب  ــاء عل وبن
وخاصــة فيمــا يتعلــق بالشــأن االيرانــي فــان 
ــى الســخرية واالســتهزاء  ــو ال ــه تدع مواقف
النهــا لــم تقــم علــى دليــل بــل تدخــل 
ضمــن العنتريــات االميركيــة، فيمــا اعتبــر 
رئاســته  وبدايــة  االنتخابيــة  وبحملتــه 
ــت  ــاق وافق ــه اســوأ اتف ــووي بان ــاق الن االتف
ــة وانــه ســيمزق هــذا  ــه االدارة االميركي علي
االتفــاق ويضعــه تحــت قدميــه، والــذي ظهــر 
فيمــا بعــد انــه لــم يكــن ســوى تهــور فــي 
ويأتــي  اال،  ليــس  التصريحــات  اطــالق 
اثــارت  وبصــورة  موقفــه  ويغيــر  باالمــس 
انتبــاه الــرأي العــام بالقــول  ان الواليــات 
معلــال  النــووي  باالتفــاق  وتلتــزم  توافــق 
يعــود  انــه  اال  بــه،  التــزام طهــران  بذلــك 
اللحظــة  نفــس  وفــي  نفســه  ويناقــض 
انــه  مــن  لطهــران  التهديــدات  باصــداره 
ســيتخذ قــرارات مشــددة للحظــر عليهــا 
بســبب تســليحها الصاروخــي،  والغرابــة 
ان يســمع العالــم ذلــك مــن ترامــب، اال 
ان تراجــع ترامــب  االمــر  فــي  المهــم  ان 
ــل  ــراغ ب ــن ف ــي م ــد ال يأت ــذا ق المخــزي ه
فرضــت  قــد  مجتمعــة  عوامــل  عــدة  ان 
عليــه حالــة التراجــع هــذه، ومــن أهمهــا فــان 
ــة  ــة الدولي ــة الطاق ــي ووكال ــع الدول المجتم
ــرى  ــة االخ ــات الدولي ــن المنظم ــا م وغيره
باالتفــاق  التزمــت  ايــران  ان  اكــدت  قــد 
ــت  ــث قطع ــه بحي ــع تفاصيل ــووي بجمي الن
الطريــق امــام ليــس فقــط اميــركا، بــل علــى 
ــاء  ــي الم ــدون ف ــا ويتصي ــذي يعادونه كل ال
ــر ذريعــة لممارســة ضغوطهــم  العكــر لتوفي

المختلفــة ضدهــا.
ــش  ــب يعي ــان ترام ــت ف ــس الوق وبنف
ــم  ــن الحك ــة م ــق عزل ــن قل ــة م ــوم حال الي
خاصــة وان بعــض اعضــاء الكونغــرس مــن 
الديمقراطييــن قــد قدمــوا بعــض المذكــرات 
ســلوكيا  خلــال  هنــاك  ان  تعكــس  التــي 
الموقــف  اضعــف  والــذي  تصرفاتــه  فــي 
ــم  ــي العال االميركــي سياســيا وعســكريا ف
التــي حصلــت  واالربــاكات  توازنــه  لعــدم 
االتحــاد  خاصــة  الــدول  مــن  العديــد  مــع 
االوروبــي، اذن فــان تغييــر ترامــب لموقفــه 
ــت لكــي  ــه الكتســاب الوق ــة من هــو محاول
ــة  ــى، خاص ــة االول ــه بالدرج ــد منصب ال يفق
الصمــود  عــن  عاجــزا  نفســه  وجــد  وانــه 
ــم  ــذي ل ــب ال ــام الموقــف االيرانــي الصل ام
تزعزعــه تصريحاتــه الهوجــاء والالمســؤولة 

الصــادرة عنــه تجاههــا.

في مجمع مهدي آباد وسط البالد..

بدء عمليات استخراج خامات الرصاص والزنك من ثاني أكبر مخزون بالعالم
بعد مصادقة المجلس..

رئيس الجمهورية يصدر أمرا بتنفيذ خمسة قرارات جديدة
طهران-مهر:-أصــدر الرئيــس حســن روحانــي أوامــر بتنفيــذ خمســة قــرارات خاصــة بــوزارة العــدل ومنظمة 

التخطيــط وميزانيــة البالد.
أوامــر  الجمهوريــة  رئيــس  واصــدر 
بتنفيــذ خمســة قــرارات جديــدة خــالل 
العــدل  وزارة  إلــى  منفصلــة  رســائل 
ومنظمــة التخطيــط وميزانيــة البــالد بعــد 
أن تــم المصادقــة عليهــا فــي مجلــس 

االســالمي. الشــورى 
معاهــدات  تنفيــذ  القــرارات  وتضمنــت 
بيــن الجمهوريــة االســالمية واندونيســيا فــي 

ــالمية  ــة االس ــن الجمهوري ــجناء بي ــادل الس ــة تب ــة، واتفاقي ــائل الجنائي ــي المس ــة ف ــة المتبادل ــاعدة القانوني ــال المس مج
وأرمينيــا، ومعاهــدة المســاعدة القانونيــة المتبادلــة فــي المســائل المدنيــة والتجاريــة بيــن الجمهوريــة االســالمية والصيــن، 

ــران واندونيســيا. ــن اي ــدل بي ــوزاة الع ــن ل ــدة تســليم محكومي بعد التوقيع على ثالث وثائق..ومعاه

تشكيل فريق عمل للتعاون في مجال الصحة والسالمة 
بين ايران وقرغيزيا

خالل افتتاحه عدة مشاريع في كيش..

جهانغيري: جزر الخليج الفارسي يجب ان تتحول الى مراكز لنمو وتطور البالد

يــزد- ارنــا:- برعايــة وزيــر الصناعــة 
والمناجــم والتجــارة محمــد رضــا نعمــت 
زادة، بــدأت صبــاح امــس الثالثــاء عمليات 
اســتخراج خامــات الرصــاص والزنــك مــن 
فــي  يقــع  بالعالــم  منجــم  أكبــر  ثانــي 
مهــدي آبــاد بهــادران بمدينــة مهريــز فــي 
يــزد )وســط( وانشــاء مصنــع  محافظــة 

ــك. ــات الرصــاص والزن لمعالجــة خام
المشــروع  افتتــاح  مراســم  وفــي 

اوضــح مديــر مجمــع مهــدي آبــاد مهــدي صفــري، 
والزنــك  الرصــاص  معالجــة  مصانــع  تدشــين  ان 
باالضافــة الــى توفيــر فــرص العمــل الدائمــة و المــواد 
ــد  ــة، تمه ــك الداخلي ــع الرصــاص والزن الخــام لمصان

ــزات الرصــاص  ــران فــي اســواق فل ايضــا لحضــور اي
والزنــك العالميــة كأحــد أهــم المنتجيــن فــي العالــم.

وصــرح بــان الطاقــة االنتاجيــة للمصانــع بعــد 

تدشــين جميــع مراحــل هــذا المشــروع ، ســتبلغ 800 
ــوص  ــز بدرجــة خل ــن الرصــاص المرك ــف طــن م ال
35 بالمائــة كمنتــج اساســي، وايضــا انتــاج زنــك - 
الفضــة المركــز كمنتــج ثانــوي وان مــدة العقــد 24 

ــد. ــل للتمدي ــا قاب عام
ويقــع منجــم مهــدي ابــاد للرصــاص والزنــك 
فــي قريــة بهــادران مهريــز علــى مســافة 45 كــم مــن 

ــزد. ــز محافظــة ي ــم عــن مرك ــز و100 ك ــة مهري مدين
يبلــغ احتياطــي المنجــم 200 مليــون طــن ويشــمل 
الرصــاص  الزنــك و30 بالمائــة مــن  70 بالمائــة مــن 

ــط. ــرق االوس ــي الش ــم ف ــر المناج ــن أكب ــر م ويعتب

لرئيــس  االول  النائــب  كيش-ارنا:-اكــد 
الجمهوريــة اســحاق جهانغيــري بــان مــن االولويــات 
المهمــة واالساســية للبــالد هــي ان تتحــول جميــع 
جــزر الخليــج الفارســي بدعــم ومواكبــة المناطــق 

الحــرة الــى مراكــز لنمــو وتطــور البــالد.
وفــي تصريــح ادلــى بــه للصحفييــن خــالل زيارتــه 
ــن  ــدد م ــاح ع ــالد الفتت ــوب الب ــش جن ــرة كي ــى جزي ال
المشــاريع االنمائيــة والصناعيــة والســياحية فيهــا، قــال 
المناطــق  فــي  الحكومــة  اولويــات  حــول  جهانغيــري 
الحــرة، ان المناطــق الحــرة تعــد مــن المراكــز الرئيســية 
لتنميــة ايــران وان جميــع الــدول التــي مضــت فــي 

فيهــا  مناطــق  اســتثنت  التنميــة  طريــق 
لهــا  ومنحــت  وضوابطهــا  قوانينهــا  مــن 
لتطويــر  اكبــر  بصــورة  التصــرف  حريــة 
هــذه المناطــق وتكــون انموذجــا لتطويــر 

االخــرى. المناطــق 
هــذه  خــالل  ســيتم  انــه  واضــاف، 
فــي  مختلفــة  مشــاريع  افتتــاح  الزيــارة 
ســياق تحقيــق االزدهــار لجزيــرة كيــش.
فــي  المهمــة  االجــراءات  احــد  واعتبــر 

ــم  ــج الفارســي بدع ــر جــزر الخلي ــو تطوي ــال ه جــدول االعم
ــي  ــزر ينبغ ــذه الج ــع ه ــال، ان جمي ــرة وق ــق الح ــن المناط م

ان تتحــول الــى مراكــز للنمــو والتطــور وان الخطــوة االولــى 
لمنطقــة كيــش الحــرة هــي تنميــة جزيــرة هندورابــي حيــث 

تــم افتتــاح عــدة مشــاريع فيهــا )امــس الثالثــاء(.

ــر الصحــة  ــن وزي ــا:- أعل موســكو- ارن
والعــالج والتعليــم الطبــي امــس الثالثــاء 
الوطنــي  التلفزيــون  مــع  لقــاء  فــي 
القرغيــزي فــي بيشــكك، عــن تشــكيل 
فريــق عمــل تخصصــي لتنفيــذ وثائــق 
ــن  ــن البلدي ــة بي ــة المبرم ــاون الثالث التع

فــي مجــال الصحــة والســالمة.
و اضــاف الدكتــور هاشــمي بعــد لقائــه 
بيــك  تالنــت  القرغيــزي  الصحــة  وزيــر 

ــي  ــاون ف ــق التع ــى وثائ ــع عل ــف، والتوقي ــر اليي باتي
مجــال الصحــة والســالمة واالدويــة والتعــاون الطبــي 

فــي بيشــكك، ان قرغيزيــا وايــران امامهمــا فرصــا 
والفرصــة  والثقافــي،  االقتصــادي  للتعــاون  واســعة 

ــدا. ــة ج ــات قيم ــت للمحادث ــي اتيح الت
االيرانــي  الصحــة  وزيــري  لقــاء  وخــالل 
وثائــق  ثــالث  علــى  التوقيــع  تــم   ، والقرغيــزي 
تشــكل خارطــة طريــق للتعــاون فــي مجــال الصحــة 
والســالمة بيــن البلديــن والتــي تشــمل العديــد مــن 
الطبيــة. والمعــدات  والعــالج  االدويــة  المجــاالت 

ووصــل وزيــر الصحــة والعــالج والتعليــم الطبــي 
يــوم االثنيــن الــى العاصمــة القرغيزية بيشــكك للقاء 
ــع مســؤولي  ــات م ــزي واجــراء محادث ــره القرغي نظي

الشــؤون العلميــة والجامعيــة فــي قرغيزيــا.

انطالق معرض الطيران الدولي "ماكس 2017" 
بمشاركة ايران

طهران-فارس:-أنطلــق بمنطقــة جوكوفســكي المحاذيــة للعاصمــة الروســية موســكو امــس الثالثــاء، 
المعــرض الدولــي للطيــران "ماكــس 2017" الــذي يعتبــر مــن أبــرز المعــارض الدوليــة المتخصصــة بعالــم 

التكنولوجيــا والطيــران المدنــي والعســكري بمشــاركة شــركات ايرانيــة.
وتشــارك فــي هــذا المعــرض الدولــي أكثــر مــن 700 شــركة عالميــة أبرزهــا مــن روســيا واميــركا ومــن دول 
أوروبيــة مثــل فرنســا وألمانيــا وبريطانيــا، ومــن آســيا تشــارك شــركات صينيــة ويابانيــة وإيرانيــة وغيرهــا مــن 

الشــركات المعروفــة والمتخصصــة بعالــم الطيــران المدنــي والعســكري.

شراء 6.6 مليون طن من القمح المحلي في البالد
طهران-فارس:-أعلــن المتحــدث باســم الحكومــة محمــد باقــر نوبخــت بلــوغ مشــتريات القمــح المحلــي 6.6 مليــون طــن حتــى 

االن، مؤكــدا أن عمليــة الشــراء تأتــي فــي اطــار االمــن الغذائــي رغــم أن قيمــة االنتــاج الداخلــي أغلــى قياســا باالســواق العالميــة.
وأضــاف نوبخــت امــس الثالثــاء، أن قيمــة القمــح المشــترى تبلــغ 86 تريليــون ريــال ، فيمــا بلغــت 

المدفوعــات للمزارعيــن 46 تريليــون ريــال.

البريطانيون يشاركون في قطاع الفندقة اإليرانية
طهران-ارنــا:- أعلــن موقــع بيزنــس اينســايدر اإلخبــاري إنــه وبالتزامــن مــع دخــول شــركات الفندقــة 
اإلتفــاق  بعــد  إيــران  الــى  األجنبيــة 
فنــادق  فــإن شــركة سلســلة  النــووي 
تخطــط  البريطانيــة  هتــل'  'ايــزي 

إيــران. فــي  فنــادق  إلنشــاء 
و نقــاًل عــن موقــع بيزنــس اينســايدر 
هتــل'  'ايــزي  شــركة  إن  اإلخبــاري 
الشــقق  بتأجيــر  معروفــة  البريطانيــة 
بأســعار رخيصــة مشــيرًا الــى أن الشــركة 
الطيــران  صناعــة  مجــال  فــي  تعمــل 

أيضــًا. الســيارات  وإجــارة 
وأشار الموقع إلى أن الشركة تسعى في البداية إلى بناء 500 شقة في إيران و200 شقة في سريالنكا.

يذكــر إن عقــد اإلتفــاق النــووي بيــن إيــران والسداســية الدوليــة والمســاعي التــي بذلتهــا الحكومــة 
ــران. ــى إي ــة ال ــة األجنبي ــركات الفندق ــول ش ــي دخ ــت دورًا ف ــد لعب ــي البل ــياحة ف ــز الس ــة لتعزي الحالي

ومــن بيــن الشــركات التــي قامــت ببنــاء فنــادق فــي إيــران مؤخــراً؛ شــركة آكــور الفرنســية وروتانــا 
اإلماراتيــة ومليــا األســبانية.

ووفقــًا لتقريــر منظمــة الســياحة العالميــة فــإن عائــدات صناعــة الســياحة فــي إيــران شــهدت نمــوًا كبيــرًا 
بعــد اإلتفــاق النــووي وبلغــت خــالل العــام الماضــي نحــو 8 مليــارات دوالر.

باكو: االتفاق على نحو 80% من الوضع القانوني 
لبحر الخزر

خارجيــة  وزيــر  طهران-فارس:-اعلــن 
ان  يــاروف  محمــد  إلمــار  اذربيحــان  جمهوريــة 
مــن  اقتربــت  الخــزر  لبحــر  المشــاطئة  الــدول 
ــة للوضــع القانونــي  ــة النهائي ــى الوثيق ــاق عل االتف

ــة مــن  ــن بالمئ ــى نحــو ثماني للبحــر واتفقــت عل
الوثيقــة. هــذه 

ــة  ــادة لوكال ــي اف ــاروف ف ــد إلمــار محمــد ي واك
ــزر  ــر الخ ــى بح ــة عل ــدول المطل ــتي ان ال نوفوس
تقتــرب مــن التوصــل الــى االتفــاق بشــكل نهائــي 

ــى الوضــع القانونــي لبحــر الخــزر. عل
وقــال ان هنــاك فريــق عمــل علــى مســتوى 
نشــاطه  يمــارس  الخارجيــة  وزيــر  مســاعدي 
لتحديــد الوضــع القانونــي لبحــر الخــزر ورغــم 
انــه لــم يجــر التوصــل الــى اجمــاع النهــاء الوضــع 
القانونــي لبحــر الخــزر ولكــن هنــاك جــوا مــن 
التفاهــم المتبــادل يســود المباحثــات وتــم االتفــاق 
علــى نحــو ثمانيــن بالمئــة مــن الوثيقــة النهائيــة 

ــر. ــذا البح ــي له ــع القانون للوض
وتابــع انهــا حقيقــة ايجابيــة فــي ان الــدول 
ــى البحــر اســتطاعت اتخــاذ خطــوات  ــة عل المطل
باتجــاه التوصــل الــى حــل والتفاهــم مــع بعضهــم 

البعــض.
ايــران  تســتضيف  ان  المقــرر  ومــن  هــذا 
ــاع  ــل االجتم ــول / ســبتمبر المقب ــي شــهر ايل ف
وزراء  مســاعدي  عمــل  لفريــق  الخمســين 
خارجيــة الــدول الخمــس المطلــة علــى بحــر 
الخــزر )ايــران وروســيا وآذربيجــان وتركمنســتان 

وكازاخســتان(.

افتتاح مطار جزيرة هندورابي في الخليج الفارسي
طهــران- مهر:-افتتــح 
لرئيــس  االول  النائــب 
اســحاق  الجمهوريــة 
ــرة  ــري مطــار جزي جهانغي
هندورابــي فــي الخليــج 

الفارســي.
الثالثــاء  امــس  وتــم  
ومرفــأ  مطــار  تدشــين 
فــي  هندورابــي  جزيــرة 
النائــب  حضرهــا  مراســم 

ــري.« ــة »اســحاق جهانغي االول لرئيــس الجمهوري
وبلغــت تكلفــة انشــاء المطــار اكثــر مــن 515 

مليــار ريــال ايرانــي ) مــا يعــادل تقريبــا 15 مليــون 

دوالر( ويوفــر 150 فرصــة عمــل.
ــرا وعرضــه 30  ــغ طــول المــدرج 1480 مت ويبل
متــرا مــع اكتــاف فــي جانبــي المــدرج بعــرض 
7.50 متــر ممــا يســمح لهبــوط طائــرات خفيفــة 
موقــف  ومــع   ،  ATR و   50 فوكــر  طــراز  مــن 
للطائــرات يبلــغ طولــه 140 متــرا وعرضــه 80 متــرا.

وكان مطــار جزيــرة هندورابــي قــد افتتــح تجريبيــا 
يــوم  25 ينايــر / كانــون الثانــي الماضــي بهبــوط طائــرة 
مــن طــراز Y 12 تقــل 18 راكبــا مــن جزيــرة كيــش 

حيــث اســتغرقت مــدة الرحلــة 12 دقيقــة.

صحفية بلغارية: طائرات »دبلوماسية« تحمل 
سالحاً لإلرهابيين بسوريا!

كشــفت إحــدى الصحــف البلغاريــة عــن تهريــب 
ســالح لإلرهابييــن فــي ســوريا والعــراق علــى متــن 

طائــرات دبلوماســية.
ــت  ــا كتب ــا غيتاندزيف ــة ديليان ــة البلغاري الصحفي
تحقيقــًا مطــوال عــن الموضــوع وعرضــت فيــه وثائــق 

وصلتهــا عــن طريــق مصــدر مجهــول.
وتكشــف هــذه الوثائــق المســربة عــن تــورط 
األذريّــة »ســلك واي  الحكوميــة  الطيــران  شــركة 
إيرالينــز« وطائــرات ســالح الجــوي األذري فــي نقــل 
مناطــق  فــي  اإلرهابييــن  إلــى  أســلحة  شــحنات 
ــراق  ــة، كســوريا والع ــرات داخلي ــًا وتوت تشــهد حروب

وأفغانســتان. والكونغــو 
وجــود  تثبــت  وثائــق  الكاتبــة  وتعــرض 
المتحــدة،  كالواليــات  دول  أبرمتهــا  صفقــات 
أوربــا  مــن دول  الســالح  والســعودية، لشــراء 
كمــا  لـ«المعتدليــن«،  بيعهــا  ليتــم  الشــرقية 
مــن  اإلعفــاءات  اســتغالل  كيفيّــة  بينــت 
بهــا  تتمتــع  التــي  والضرائــب  التفتيــش 
ســالح  نقــل  فــي  الدبلوماســية،  الرحــالت 
وبضاعــة خطــرة علــى متــن الطائــرات المدنيــة.

ــة: »لقــد وصلتنــي الوثائــق  ــا قائل وأكــدت ديليان
التــي تثبــت تــورط شــركة الطيــران األذريــة فــي 
تزويــد اإلرهابييــن بالســالح مــن خالل حســاب 
علــى  يطلــق  الهويــة  مجهــول  مــن  »تويتــر« 

بلغاريــا«. »أنينيمــوس  اســم  نفســه 

استئناف خط بحري بين مسقط وميناء جابهار ايران تشارك في معرض تركمنستان الدولي للكتاب
طهران-فارس:-تشــارك ايــران فــي معــرض تركمنســتان الدولــي الثانــي عشــر للكتــاب والطباعــة والنشــر 
الــذي ينطلــق اعتبــارا مــن 
المقبــل  اغســطس  آب/   16

ــام. ــة اي ولمــدة ثالث
مؤسســات  وتشــارك 
ودور نشــر ايرانيــة عديــدة 
المذكــور  المعــرض  فــي 
طهــران  جامعتــا  منهــا 
طباطبائــي  والعالمــة 
وبــروان  الحريــر  وطريــق 
والذهبــي وســمت والهــدى.

النشــر  دور  وتعــرض 
ــب الخاصــة  ــث والكت ــي الشــعر الحدي ــن ف ــة ودواوي ــا ادبي ــي كتب ــرض تركمنســتان الدول ــي مع ــة ف االيراني

واالنجليزيــة. الروســية  باللغتيــن  السياســية  المجــاالت  وفــي  واالحــداث  باالطفــال 
ويشــار الــى ان ايــران شــاركت فــي معــرض تركمنســتان الدولــي الحــادي عشــر للكتــاب الــى جانــب 20 

بلــدا فــي العالــم.

مصدر حكومي عراقي: داعش نفذ حكم اإلعدام 
بعوائل عناصره في تلعفر

أفــاد مصــدر حكومــي عراقــي، امــس الثالثــاء، 
بــأن تنظيــم »داعــش« نفــذ حكــم اإلعــدام بعوائــل 
عناصــره فــي قضــاء تلعفــر غربــي محافظــة نينــوى.
وقــال المصــدر فــي حديــث لـــ الســومرية نيــوز، 
إن »عناصــر داعــش اإلرهابيــة بــدأت بتنفيــذ حكــم 
إلــى  الجماعــي بحــق عوائلهــم اســتنادًا  اإلعــدام 
ــة  ــرعية التابع ــة الش ــا الهيئ ــرعية أصدرته ــوى ش فت
للتنظيــم اإلرهابــي تزامنــًا مــع قــرب انطــالق عمليــة 

ــر القضــاء«. تحري
الكشــف  عــدم  فضــل  الــذي  المصــدر  واكــد 
عــن هويتــه، ان »الفتــوى جــاءت خوفــًا مــن قيــام 
عوائــل تلــك العصابــات اإلرهابيــة باإلبــالغ عنهــم 

األمنيــة«. القــوات  إلــى  وتســليمهم 
ولفــت المصــدر الــى أن »القــوات األمنيــة قامــت 
ــكرية  ــات عس ــل وبإمكاني ــرة أالف مقات ــة عش بتهيئ
تفــوق تلــك التــي اســتخدمت فــي تحريــر المناطــق 
ــق انتصــار نوعــي  ــة الموصــل لتحقي األخــرى لمدين
يكــون ختامــا لتحريــر محافظــة نينــوى بالكامــل 

وبســط األمــن فيهــا«.

- : س ر فــا - ن ا طهر
اعلــن مســاعد الشــؤون 
بمنظمــة  البحريــة 
والمالحــة  الموانــئ 
محمــد  البــالد  فــي 
راســتاد ، عــن مفاوضــات 
القطــاع  لتشــجيع 
ــى  ــي عل الخــاص المحل
نقــل  خــط  اســتنئاف 
البحــري  المســافرين 
جابهــار  مينــاء  بيــن 

مســقط. العمانيــة  والعاصمــة 
واوضــح راســتاد ، أن الخــط البحــري لنقــل 
الــركاب بيــن جابهــار ومســقط كان قائمــا 
بهــذا  اوقفــت نشــاطها  عبــر ســفينة ركاب 

ــينه. ــن تدش ــرة م ــد فت ــار بع المس
ــى وجــود مفاوضــات الســتئناف  وأشــار ال
الخــط البحــري جابهــار - مســقط عبــر ســفن 

ايرانيــة.
راســتاد أعتبــر أن مينــاء جابهــار الواقــع 

جنــوب شــرق ايــران يمتلــك قابليــة تدشــين 
الجــوار  لــدول  ركاب  نقــل  خطــوط  عــدة 
توســيع  ومــع  وأن  البحــر،  علــى  المطلــة 
ــاه  ــة فــي مي ــة الدولي نطــاق الخطــوط البحري
عمــان االقليميــة انطالقــا مــن مينــاء جابهــار 
االيرانــي ستشــهد الســياحة البحريــة فــي 
علــى  التطــور  مــن  مزيــدا  المنطقــة  هــذه 

القريــب. المــدى 
قــد  عمــان  وســلطنة  ايــران  وكانــت 
دشــنتا خطــا بحريــا بيــن مســقط وجابهــار 
بشــكل تجريبــي، رســت علــى إثــره ســفينة 
/تشــرين  نوفمبــر  جابهــار  فــي  »هرمــز« 
الثانــي الماضــي، غيــر أن الســفينة بعــد 
فتــرة وجيــزة اوقفــت نشــاطها المالحــي فــي 

ــذا الخــط. ه
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