
مجلس اللوردات البريطاني يدعو الحكومة العالن دعمها 
الصريح لالتفاق النووي

ــوردات البريطانــي ديفيــد هــاول  ــة فــي مجلــس الل ــات الدولي ــة العالق ــا:- بعــث رئيــس لجن  لنــدن- ارن
رســالة الــى وزيــر الخارجيــة بوريــس جانســون دعــا فيهــا الحكومــة البريطانيــة العــالن دعمهــا لخطــة العمــل 

المشــترك الشــاملة )االتفــاق النــووي( بصــورة صريحــة.
وجــاء فــي هــذه الرســالة ان الوقــت مناســب حاليــا مــن اجــل االهتمــام بمســتقبل خطــة العمــل المشــترك 
الشــاملة وبينمــا جــدد الرئيــس الفرنســي امانوئيــل ماكــرون دعــم بــالده لهــذه الخطــة موخــرا فــان مواقــف 

الحكومــة والكونغــرس االميركــي يمكــن ان تعــرض هــذا االتفــاق للخطــر.
ــة يجــب ان  ــي المفاوضــات النووي ــدول الرئيســية ف ــا احــدى ال ــا باعتباره ــت الرســالة ان بريطاني واضاف

ــا صريحــا مــن هــذا االتفــاق . تتخــذ موقف
وتابعــت ان قيــام اميــركا بــاي اجــراء متفــرد لعرقلــة مســار خطــة العمــل المشــترك الشــاملة يتعــارض مــع 

المصالــح االمنيــة وطويلــة االمــد لبريطانيــا فــي المنطقــة بمــا فــي ذلــك تعزيــز العالقــات البنــاءة مــع ايــران.
وقــد اوصــت الرســالة، الحكومــة البريطانيــة بــان يكــون لهــا موقــف واضــح فــي دعــم خطــة العمــل 

المشــترك الشــاملة بالرغــم مــن المواقــف التــي تتخذهــا اميــركا ازاءهــا.

اضاءات
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    طهران-ارنا:-تســتضيف مدينــة زيوريــخ السويســرية علــى مــدى يومــي 
3و4 تشــرين االول 2017، المؤتمــر االيرانــي – االوروبــي الرابــع الموســوم بـــ 'مؤتمــر 
المســتديمة  'التجــارة  اعمالــه تحــت شــعار  والــذي يمــارس  ايــران'  دافــوس 
ــدول  ــران وســفراء ال ــون عــن اي ــه ممثل ــووي'، ويشــارك في ــاق الن ــزام باالتف وااللت

ــة. ــة واالجنبي ــى جانــب عــدد مــن الشــركات االيراني ــة فــي طهــران، ال االوروبي
وبحســب مــا افــادت بــه الجهــات المنظمــة لهــذا البرنامــج، ســيحاضر فــي 
اجتماعــات مؤتمــر 'دافــوس ايــران' الرابــع، كل مــن مســاعد وزيــر االقتصــاد والماليــة، 
'محمــد  ايــران  فــي  والفنــي  رئيــس مؤسســة االســتثمار والدعــم االقتصــادي 
خزاعــي'، ومســاعد وزيــر الصناعــة والمناجــم والتجــارة، رئيــس مجلــس االدارة 
فــي مؤسســة تطويــر وتحديــث الصناعــات االيرانيــة 'منصــور معظمــي'، وايضــا 
مســاعد وزيــر الصناعــة والمناجــم والتجــارة، رئيــس مجلــس االدارة فــي مؤسســة 
التنميــة والتحديــث للمناجــم والصناعــات المنجميــة فــي ايــران )ايميــدرو( 'مهــدي 

ــور'. ــي 'ســيد كاظــم ســجاد ب ــة االيران ــر الخارجي كرباســيان'، ومســاعد وزي
ــة  ــركات االيراني ــدى الش ــؤولين ل ــار المس ــر، كب ــال المؤتم ــر اعم ــا يحض كم

ــة. ــة االيراني ــة البحري ــايبا والمالح ــر، وس ــران اي ــا اي ــا فيه ــاركة بم المش
وافــاد المصــدر نفســه، ان مؤتمــر دافــوس ايــران يعــدّ اكبــر اجتمــاع مشــترك 
بيــن اصحــاب القــرار ومســؤولي الشــؤون التجاريــة فــي ايــران واوروبــا؛ ويتميــز 

بالتزامــه الصريــح حيــال االتفــاق النــووي.

زيوريخ السويسرية تستضيف مؤتمر 'دافوس ايران'

    طهران-ارنــا:- اعلــن مســاعد شــركة النفــط الوطنيــة غالمرضــا منوجهــري 
فــي محافظــة خوزســتان  للنفــط  آزادكان  لتطويــر حقــل  اتفاقيــة  ابــرام  عــن 
ــي المســتقبل القريــب. ــي ف ــي اطــار كنسرســيوم دول والمشــترك مــع العــراق ف
وقــال منوجهــري بشــان موعــد التوقيــع علــى االتفاقيــة النهائيــة لتطويــر هــذا 
الحقــل واحتمــال توقيعهــا فــي نهايــة العــام 2017 قــال ان هنــاك جــدوال زمنيــا لمــدة 

عــام للتوقيــع علــى هــذه االتفاقيــة.
ومــن جانبــه قــال مديــر عــام شــركة الهندســة وتطويــر النفــط )متــن( نورالديــن 
شــهنازي زاده والتــي تتولــى مســؤولية تطويــر هــذا الحقــل ان 59 شــركة كانــت قــد 
اعلنــت اســتعدادها لتطويــر هــذا الحقــل حيــث تمــت المراســلة مــع الشــركات المؤهلة.
واضــاف: اننــا سنشــهد تلقــي المقترحــات الفنيــة والماليــة للشــركات باكمــال 

وثائــق المناقصــة ومــن ثــم ســيتم تشــكيل كنسرســيوم لتطويــر هــذا الحقــل.
وصــرح انــه قــد وقعــت مذاكــرات تفاهــم مــع شــركات مثــل توتــال وشــل 

ــل  ــاز النجــاز دراســات حــول هــذا الحق ــط والغ ــة وبرشــيا للنف واينبكــس الياباني
حيــث ان بعــض هــذه الشــركات قدمــت نتائــج دراســاتها الــى ايــران.

لبحث اإلبادة الجماعية في ميانمار..كنسرسيوم دولي سيطور حقل 'آزادكان' للنفط

لجنة االمن النيابية تطالب لعقد اجتماع خاص لوزراء 
خارجية منظمة المؤتمر اإلسالمي

    طهران-ارنــا:- قــال المتحــدث باســم لجنــة األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة فــي مجلــس الشــورى 
ــا  ــث مواقفه ــالمي لبح ــاون االس ــة التع ــة منظم ــوزارء خارجي ــاع ل ــد اجتم ــت عق ــة طلب ــالمي ان اللجن االس

بشــأن مأســاة االبــادة الجماعيــة فــي ميانمــار.
وقــال حســين نقــوي حســيني فــي تصريــح لــه امــس االربعــاء ان اجتمــاع لجنــة األمــن القومي والسياســة 
الخارجيــة كان بهــدف التحقيــق فــي مأســاة اإلبــادة الجماعيــة ضــد المســلمين فــي ميانمــار والخطــوات 
العمليــة الالزمــة لوضــع حــد لهــذه الجرائــم , وقــد حضــر االجتمــاع أعضــاء اللجنــة و إبراهيــم رحيــم بــور نائــب 

وزيــر الخارجيــة وزمالئــه.
ــي  ــان ف ــة للبرلم ــة التابع ــة الخارجي ــي والسياس ــن القوم ــة االم ــس لجن ــار رئي ــدث: اش ــاف المتح واض
بدايــة االجتمــاع الــى الظــروف الكارثيــة التــي يمــر بهــا مســلمو الروهينغــا وابــدى تاســفه بــان زعيمــة البــالد 
هــي حائــزة علــى جائــزة نوبــل للســالم وقــال ان الغــرض مــن االجتمــاع هــو التحقيــق فــي الكارثــة االنســانية 

والتعامــل معهــا.
وقــال نقــوي حســيني: قــدم الســيد ابراهيــم رحيــم بــور تقريــرا حــول اوضــاع المســلمين فــي ميانمــار 
والكارثــة االنســانية هنــاك بحيــث صــرح ان وزارة الخارجيــة تتابــع االمــور عــن كثب,وقــد تــم ارســال 100طــن 
مــن المســاعدات االنســانية اليصالهــا الــى المهاجريــن كمــا ان الهــالل االحمــر االيرانــي ارســل مســاعدات 

طبيــة وقــد تــم التحضيــر لعقــد لقــاءات مــع المســؤولين المحلييــن والمنطقــة لدراســة االوضــاع.
واضــاف: اشــار نائــب وزيــر الخارجيــة الــى ان المســلمين هنــاك هــم مــن اهــل الســنة وان الجمهوريــة 

االســالمية تقــدم لهــم الدعــم وابــدى اســتغرابه لصمــت دعــاة حمايــة اهــل الســنة تجــاه هــذه المجــازر.

فــي  الباحثــون  طهران-تســنيم:-تمكن 
جامعــة أصفهــان التكنولوجيــة مــن تصنيــع نمــوذج 
بيومغناطيســي  استشــعار  لجهــاز  مختبــري 
يســتطيع تحديــد كميــة األنســولين فــي الــدم دون 
الحاجــة إلــى إعــداد عينــات بحساســية ودقــة عاليــة، 
واســتخدمت الجســيمات الذهبيــة النانويــة فــي 
صنــع جهــاز االستشــعار البيولوجــي المغناطيســي.
ــي عضــو  ــر أنصاف ــي أصغ ــال البروفســور عل و ق
ــة  ــة التدريســية بجامعــة أصفهــان التكنولوجي الهيئ
تصميــم  هــو  الدراســة  هــذه  مــن  الغــرض  ان 
ــة  ــاس كمي ــي لقي ــعار بيولوج ــاز استش ــاج جه وانت
لجهــاز  االنتقائيــة  "إن  موضحــا:  األنســولين، 
االستشــعار دون الحاجــة لعمليــة معقــدة وتحضيــر 

العينــة تعــد أهــم ميــزات الجهــاز المذكــور".
وقــال "ان جهــاز االستشــعار يمكنــه ان يقيــس 
مســتويات االنســولين فــى حــدود 1 الــى 1000 نانومول 
لــكل لتــر بدقــة عاليــة". وان الحساســية واالنتقائيــة 
العاليــة هــي ميــزة أخــرى مــن جهــاز االستشــعار 
المذكــور لذلــك فــإن اســتخدامه ســيكون مفيــدا 

جــدا فــي مختبــرات التشــخيص الطبــي. "
جهــاز  تصنيــع  فــي  انــه  إنصافــي،  وأوضــح 
)أورثوفينيليــن  بوليمــر  وضــع  تــم  االستشــعار 
مــن  نانويــة  جســيمات  ســطح  علــى  دياميــن( 

باحثونا يصنعون جهاز استشعار لتحديد كمية 
االنسولين في الجسم

والتــي  إلكتروشــيميكالي،  اســلوب  وفــق  الذهــب 
وضعــت علــى قلــم رصــاص ثــم وصلــت سلســلة 
حمــض نــووي خــاص بتحديــد األنســولين إلــى 
الكبريتيــد. آصــرة  عبــر  أعــاله  المذكــورة  الركيــزة 

مزيد من االعتقاالت بحملة سعودية 
على المعارضين السياسيين

قــال نشــطاء علــى وســائل التواصــل االجتماعــي 
يــوم الثالثــاء إن الســعودية اعتقلــت المزيــد مــن 
رجــال الديــن والمثقفيــن موســعة مــا يبــدو أنهــا 
حملــة علــى المعارضيــن السياســيين بالمملكــة.

وتأتــي الحملــة وســط تكهنــات واســعة النطــاق 
بــأن الملــك ســلمان ينــوي التنــازل عــن العــرش 
البنــه األميــر محمــد الــذي يهيمــن بالفعــل علــى 
السياســات االقتصاديــة والدبلوماســية والداخليــة.

كمــا تأتــي فــي ظــل خــالف متصاعــد بيــن الســعودية 
وحلفــاء لهــا مــن جهــة وقطــر مــن جهــة أخــرى.

فــي  معارضــون  ســعوديون  نشــطاء  ودعــا 
لتحفيــز  الجمعــة  يــوم  احتجاجــات  إلــى  المنفــى 

الحاكمــة. لالســرة  المعارضــة 
علــى  يعملــون  نشــطاء  قــال  الثالثــاء  ويــوم 
مراقبــة وتوثيــق مــن يصفونهــم بمعتقلــي الــرأي 
إنــه تأكــد اعتقــال مــا ال يقــل عــن ثمانــي شــخصيات 
وأكاديميــون  ديــن  رجــال  بينهــم  أخــرى  بــارزة 
ومعلقــون بالتلفزيــون وشــاعر منــذ يــوم االثنيــن.

وقــال ناشــطون ســعوديون فــي مواقــع التواصــل 
االجتماعــي إن ســلطات المملكــة اعتقلــت، االثنيــن، 
فرحــان  حســن  الســعودي  والباحــث  الداعيــة 

المالكــي.

يديعوت: روسيا طلبت من األسد وحزب الله 
عدم الرد على الغارات االسرائيلية!! 

أحرونــوت”  “يديعــوت  صحيفــة  زعمــت 
مــن  طلبــت  روســيا  أن  الثالثــاء،  االســرائيلية 
الرئيــس األســد وحــزب اهلل عــدم الــرد علــى الغــارات 
ســورية. مواقــع  ضــد  »إســرائيل«  تنفذهــا  التــي 
ونقلــت الصحيفــة عــن دبلوماســي روســي قولــه 
أبلغــت  الروســية  العســكرية  االســتخبارات  بــأن 
ســوريا وحــزب اهلل بطلبهــا عــدم الــرد علــى تلــك 

اإلســرائيلية. الهجمــات 
وقــال الدبلوماســي »بحســب مــا نشــر تلفزيــون 
مخــاوف  تــدرك  باتــت  روســيا  “إن  القــدس«، 
»إســرائيل« األمنيــة، وقــد تــم خــالل اللقــاء الــذي 
ــوزراء  ــس ال ــن برئي ــر بوتي ــس فالديمي ــع الرئي جم

بنياميــن نتنياهــو مناقشــة تلــك المخــاوف”.
طمــأن  بوتيــن  فــإن  المصــدر،  لــذات  ووفقــا 
ــران  ــد إي ــى تقيي ــتعمل عل ــيا س ــأن روس ــو ب نتنياه
وحــزب اهلل فــي حــال بالغــوا فــي تهديدهــم لتــل 

ابيــب.
ــي  ــيق األمن ــى أن التنس ــة إل ــارت الصحيف وأش
ــان االســرائيلي مــا زال متواصــاًل  بيــن روســيا والكي

ــة. ــى المســتويات العســكرية والميداني ــى أعل عل

مصدر مسؤول: سفننا التجارية لديها الحق في استخدام 
جميع الموانىء العالمية

    طهران-ارنا:-اكــد المديــر التنفيــذي للمالحــة البحريــة محمــد ســعيدي انــه فــي مرحلــة مــا بعــد 
الحظــر ومــا تبعــه مــن اتســاع نطــاق الضمانــات االســنادية بمــا يبلــغ المليــار دوالر، فقــد اصبــح مــن 
حــق الســفن التجاريــة االيرانيــة ان تمــرّ عبــر كافــة الموانــئ الهامــة فــي انحــاء العالــم دون ان تواجــه 

اي عقبــات كانــت فــي الماضــي.
واضــاف ســعيدي فــي كلمتــه بمناســبة يــوم 'البحــار' العالمــي ، قائــال ان المالحــة البحريــة 

االيرانيــة نجحــت فــي اســتعادة حصتهــا مــن عمليــة النقــل البحــري الدولــي.
وفــي معــرض التنويــه الــى ابــرز بــوادر التطويــر التجــاري البحــري فــي ايــران، اشــار المديــر التنفيــذي 
للمالحــة البحريــة االيرانيــة الــى انشــاء موانــيء آمنــة وفاعلــة وامتــالك ايــران اســطوال بحريــا مطــورا، 
فضــال عــن ايجــاد قنــوات اتصــال 'ذات مغــزى' فيمــا بينهــا؛ مؤكــدا ان هــذه الخطــوات ادت الــى انعــاش 
المكانــة العالميــة للســفن التجاريــة االيرانيــة، وبالتالــي يصــب فــي اهــداف التنميــة علــى صعيــد البــالد.
واكــد ســعيدي ان االســتفادة مــن الطاقــات المتوفــرة لــدى الشــواطئ الشــمالية والجنوبيــة، 
مرهونــة بالتنميــة المتســقة للمالحــة البحريــة فــي ايــران؛ وبمــا يســاهم فــي تعزيــز االمــن والنهــوض 
بمســتوى االقتصــاد والعثــور علــى اســواق جديــدة وتوفيــر مزيــد مــن فــرص العمــل والتنميــة 

االقتصاديــة للبــالد.

اوبك: متوسط برميل الخام االيراني 
الثقيل 7ر48 دوالر في أغسطس

الــدول  لمنظمــة  تقريــر  طهران-فارس:-ذكــر 
المصــدرة للنفــط "اوبــك" أن متوســط الخــام االيراني 
الثقيــل ســجل متوســط 48,7 دوالر للبرميــل فــي 
شــهر اغســطس/ آب 2017، مرتفعــا 2,69 دوالر عــن 

الشــهر الســابق.
وأوضحــت المنظمــة أن برميــل الخــام االيرانــي 
فــي 8 شــهور  دوالر   49,27 متوســط  بلــغ  الثقيــل 
خــالل فتــرة يناير/كانــون الثانــي – اغســطس/ آب 
2017، مرتفعــا  12,67 دوالر عــن متوســط 36,6 دوالر 

ــرة 2016. ــرة المناظ ــي الفت ــجل ف ــل المس للبرمي

تعاون ايراني – الماني في مجال صناعة السيارات
    طهران-ارنــا:- وقــع الفريــق الصناعــي لــدى شــركة 'ايــران خــودرو' لصناعــة الســيارات مــع شــركة 
بنــز'  'مرســيدس 
ــة تنــص  ــة اتفاقي االلماني
شــركة  تأســيس  علــى 
فــي  تنشــط  مشــتركة 
وتقديــم  بيــع  مجــال 
بعــد  مــا  الخدمــات 
الخاصــة  المبيعــات 
التجاريــة. بالســيارات 
االتفاقيــة  وتنــص 
شــركة  تأســيس  علــى 
مشــتركة لتكــون الجهــة 
ــا  ــة، كم ــيارات التجاري ــع للس ــد البي ــا بع ــة م ــي مرحل ــات ف ــم الخدم ــات وتقدي ــم المبيع ــي تقدي ــة ف المعني
ســتكون الجهــة الحصريــة المســؤولة المعنيــة ببيــع المنتجــات التجاريــة لشــركة مرســيدس بنــز االلمانيــة.
ــغ نســبة االنتــاج لــدى الشــركة المشــتركة خــالل العــام االول )مــن  وبحســب نــص االتفاقيــة ايضــا، تبل
ــر  ــال توف ــي ح ــة ف ــى 50 بالمئ ــن 30 ال ــراوح بي ــى نســبة تت ــادة ال ــي مرشــحة للزي ــة، وه تاسيســها( 20 بالمئ

ــة. ــدوى االقتصادي الج

ــي  ــم  ف ــة والتعلي ــنيم:-اعلنت وزارة التربي طهران-تس
البــالد ان 12 مليونــا و624 الــف تلميــذ ايرانــي يتوجهــون 
ــي 23  ــد ف ــام الدراســي الجدي ــدء الع ــع ب ــدارس م ــى الم ال

ســبتمبر.
ــدء  ــخ 20 ســبتمبر، بمناســبة ب ــدارس بتاري ــم الم وتقي
ــم"  ــل البراع ــوان "حف ــاالت تحــت عن ــام الدراســي احتف الع
ترحيبــا بالتالميــذ الجــدد الذيــن يبــدأون عامهــم الدراســي.

ــجل  ــد س ــم ق ــة والتعلي ــات وزارة التربي ــق احصائي ووف
12 مليونــا و624 الفــا و257 تلميــذ فــي المــدراس ، وفــي هــذا 
ــة 7 مالييــن  ــة االبتدائي ــذ المرحل ــغ عــدد تالمي الســياق بل
ــة المتوســطة  ــذ المرحل ــذ وعــدد تالمي ــا و106 تالمي و629 الف
االولــى 2 مليــون و991 الفــا و327 تلميــذا، كمــا بلــغ عــدد 
ــة المتوســطة الثانيــة مليونــا و944 الفــا و250  تالميــذ المرحل

ــذا. تلمي
ــات 11,7  وبلغــت نســبة التســجيل فــي قســم الرياضي
فــي  بالمئــة  و 26,8  العلمــي  القســم  فــي  و29,6  بالمئــة 
القســم االدبــي و15,4 بالمئــة فــي القســم المهنــي و15,9 

بالمئــة فــي العلــوم و0,6 بالمئــة بالمعــارف االســالمية.

وزارة التربية: اكثر من 12 مليون تلميذ يتوجهون الى المدارس هذا العام
وأكملــت وزارة التربيــة والتعليــم كافــة اإلســتعدادات 
للتعليــم  مالئمــة  تعليميــة  بيئــة  لتوفيــر  والتجهيــزات 

التــزود بالعلــم. والتعلــم، تشــجع علــى 

ــا:- شــاركت الجمهوريــة االســالمية   بكين-ارن
فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لمنظمة الســياحة 
ــاعد  ــه مس ــد ترأس ــر وف ــة )UNWTO( عب العالمي
التــراث  مؤسســة  رئيــس  الجمهوريــة  رئيــس 
الثقافــي واالشــغال اليدويــة والســياحة 'علــي اصغــر 

ــة. ــة تشــنغدو الصيني ــك فــي مدين مونســان' وذل
مــن  العموميــة  الجمعيــة  اجتماعــات  وتعــد 
ــياحة  ــة الس ــا منظم ــي تنظمه ــات الت ــم الفعالي أه
العامــة،  السياســات  تتضمــن  والتــي  العالميــة، 
وانتخــاب رؤســاء وأعضــاء كافــة الكيانــات واللجــان 
الفرعيــة والرئيســة للمنظمــة ومناقشــة كل القضايــا 
الخاصــة بقطــاع الســياحة حــول العالــم. وتقــوم 
المنظمــة بعقــد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة كل 
الرئيســة  اللجــان  اجتماعــات  وتشــمل  عاميــن، 
الرئيســة  واالجتماعــات  والمتخصصــة  والفرعيــة 
للجمعيــة العموميــة، ويشــارك فيهــا وزراء الســياحة 
ووكالء الــوزارة المســؤولين عــن قطاعــات الســياحة 

ــا. ــدول األعضــاء فيه ــي ال ف
اليــوم  الجمهوريــة يشــارك  رئيــس  مســاعد 
مــن  الســياحة  ومســؤولي  الــوزراء  وبرفقــة 
مراســم  فــي  االجتمــاع،  فــي  المشــاركة  الــدول 

ايران تشارك في اجتماعات منظمة السياحة 
العالمية بالصين

غــرس شــجرة بمناســبة العــام الدولــي للتنميــة 
المســتدامة،

كمــا ســيلتقي رئيــس دائــرة الســياحة الوطنيــة 
الصينــي ويحضــر اجتمــاع كبــار مســؤولي الســياحة 
واهــداف  الســياحة  يعقــد تحــت عنــوان  والــذي 

ــة المســتدامة. التنمي

    جابهار-ارنــا:- قــال حاكــم واليــة قندهــار فــي افغانســتان زلمــي ويســا ان الحكومــة 
االيرانيــة قدمــت دومــا دعمهــا الــى الحكومــة والشــعب االفغانــي باعتبارهــا دولــة جــارة 

ــي مــن الحــروب. ــي تعان ــر افغانســتان الت ــا فــي تطوي ــة ولعبــت دورا هام وصديق
ــار الحــرة جنــوب  ــة جابه ــر عــام موسســة منطق ــه مدي ــال زلمــي ويســا خــالل لقائ وق
شــرق البــالد عبدالرحيــم كــردي ان ايــران قــد اضطلعــت بدورهــا كدولــة جــارة الفغانســتان 

مــن خــالل اســتضافة المالييــن مــن والمهاجريــن االفغــان.
واشــار الــى وجــود اواصــر كثيــرة بيــن ايــران وافغانســتان قائــال ان ايــران دولــة متقدمــة 
وان مينــاء جابهــار يشــكل احــد افضــل المناطــق بالنســبة الفغانســتان كــي تربــط بالعالــم 

عبــر البحــر.

ــدة للمســتثمرين  ــرت تســهيالت جي ــد وف ــار الحــرة ق ــة جابه وصــرح ويســا ان منطق
ــرة باالشــادة. ــان وهــي خطــوة جدي االفغ

المناطــق  احــد  يعتبــر  جابهــار  مينــاء  ان  اللقــاء  خــالل  كــردي  قــال  جانبــه  ومــن 
لتطويــر  بوابــة جديــدة  ويعتبــر  بالمحيطــات  يرتبــط  العالــم وهــو  فــي  االســتراتيجية 

باليابســة. المحصــورة  افغانســتان 
واكــد علــى ضــرورة ايجــاد غرفــة اســتثمارية مشــتركة بيــن ايــران وافغانســتان مــن اجــل 
تســهيل عمليــة االســتثمار مضيفــا ان ترانزيــت الســلع والبضائــع الــى افغانســتان يشــكل 
احــد اهــداف منطقــة جابهــار الحــرة حيــث يمكــن ان تقــدم شــركات النقــل والعاملــون فــي 

هــذا القطــاع مســاعدات كبيــرة فــي هــذا المجــال.

حاكم قندهار: ايران تلعب دورا هاما في تطوير افغانستان

نفي الرياض اعتراف 
بجرائمها

مهدي منصوري
التقاريــر والوثائــق التــي نشــرتها منظمــة 
ــر  ــن الحجــم الكبي ــش ع ــس ووت ــن رايت هيوم
الشــعب  ضــد  ســعود  بنــي  حــكام  لجرائــم 
اليمنــي االعــزل والتــي وضعتهــا ضمــن جرائــم 
ابنــاء  الحــكام ضــد  لهــؤالء  الجماعيــة  االبــادة 
هــذا الشــعب، ممــا اثــارت هــذه التقاريــر حفيظــة 
المســؤولين  احــد  خــرج  اذ  الريــاض  حــكام 
وان  المدنييــن  باســتهداف   نفيــه  ليعلــن 
ــم يســتطع ان يشــخص  ــران الســعودي ل الطي
ــن ال  ــع بعــض االخطــاء، ولك ــك تق ــدف ولذل اله
نــدري هــل ان المســؤول الســعودي كان مغفــال 
او انــه يســتغفل الــراي العــام النــه وكمــا هــو 
ــدوان  ــران الع ــا وبالصــوت والصــورة ان طي موثق
االولــى  بالدرجــة  اســتهدف  قــد  الســعودي 
مراكــز المــدن الصحيــة والتعليميــة واالســواق 
والمســاجد ممــا اليمكــن ان تنطلــي ادعــاءات 
عايشــوا  الذيــن  علــى  الســعودي  المســؤول  
العــدوان منــذ بدايتــه ولهــذا اليــوم هــذا ومــن 
جانــب، ومــن جانــب آخــر فــان وقاحــة الســعودية 
وصلــت حــدا انهــا قــد اغمضــت عينيهــا عــن كل 
ماعانــاه ويعانيــه الشــعب اليمنــي مــن حصارهــا 
مــرض  تفشــي  الــى  أدى  والــذي  المطبــق 
البريئــة  االرواح  يزهــق  اخــذ  الــذي  الكوليــرا 
لالطفــال والنســاء، مــع اصرارهــا علــى اســتمرار 
هــذا الحصــار بحيــث لــن تســمح ولهــذه الســاعة 
بارســال االمــدادات الطبيــة الالزمــة لمكافحــة 
هــذا المــرض، وهــو مايعــد اكبــر مــن جريمــة 
االبــادة الجماعيــة بحيــث يمكــن القــول وكمــا 
يمنيــة  واعالميــة  سياســية  اوســاط  اشــارت 
الذيــن  ســعود  بنــي  حــكام  ان  مــن  وغيرهــا 
يدعــون زورا انهــم خــدام الحرميــن  الشــريفين 
اتخــذوا  قــد  بالمســلمين  مهتمــون  وانهــم 
هــذا  ابــادة  علــى  الحاقــد  العنصــري  قرارهــم 
ــم  ــود للعيــش تحــت مظلته ــى يع الشــعب حت

الســوداء.
الســعودي  المســؤول  نفــي  فــان  ولــذا 
االنســان  لحقــوق  العاليــة  المنظمــة  لتقريــر 
ــح  ــراف صري ــل النقــاش اعت يعكــس وبمــا اليقب
بالجرائــم التــي ارتكبتهــا حكومتــه ضــد ابنــاء 
ــد ان يقــوم  ــه  الب ــك فان الشــعب اليمنــي. وبذل
المجتمــع الدولــي بالدرجــة االولــى والمنظمــات 
ــا  ــى م ــاء عل ــة وبن ــة الدولي ــانية والحقوقي االنس
يكتفــي  ال  وان  الــرادع  الفاعــل  بــدوره  تقــدم  
بنــداءات االغاثــة واالدانــة، بــل عليــه اصــدار قــرار  
حاســم وجريــئ وقــوي ليضــع حــكام بنــي ســعود 
وامــام العالــم اجمــع  فــي قفــص اتهــام المحاكــم 
الجنائيــة الدوليــة لتنــال جزاءهــا  العــادل واحقــاق 
حقــوق الشــعب اليمنــي المظلــوم. وعنــد ذاك 
فــان الملــف اليمنــي ســيكون ليــس الملــف 
الوحيــد الــذي تحاكــم علــى اساســه حكومــة 
اخــرى  ملفــات  ســيفتح  انــه  بــل   الريــاض، 
ســتكون اخطــر واكثــر دمويــة مــن خــالل دعمهــا 
لالرهــاب والجرائــم التــي ارتكبوهــا االرهابيــون 
الســعوديون ومــن جلبتهــم مــن كل الــدول التــي 
طالتهــا نيــران االجــزام االرهابــي الحاقــد فــي كل 

ــدول االخــرى. ــراق وال ــن ســوريا والع م

وسائل االعالم الصينية: الوكالة الدولية 
تؤكد التزام ايران بقوانينها

بكيــن- ارنــا:- اعلنــت وســائل االعــالم الصينيــة 
الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  للوكالــة  العــام  المديــر  عــن 

يوكيــو امانــو، التــزام ايــران بقوانيــن الوكالــة.
وذكــر موقــع تشــاينا ديلــي االلكترونــي، ان الوكالــة 
قالــت فــي تقريرهــا االخيــر ان ايــران ملتزمــة تمامــا 

بالقوانيــن .
واضــاف الموقــع الــذي يصــدر باللغــة االنجليزيــة ان 
امريــكا تحــاول االيحــاء بــان ايــران تنتهــك خطــة العمــل 
المشــترك الشــاملة )االتفــاق النــووي( و قوانيــن الوكالــة.

واكــد ان الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة جــددت 
تاكيدهــا خــالل االشــهر االخيــرة علــى التــزام ايــران 

باالتفــاق النــووي و قوانيــن الوكالــة.
مــن جانبــه كتــب موقــع 'انجليــش نيــوز' الصينــي ، 
ان مســؤولي الوكالــة يعتقــدون بــان ايــران لــم تنتهــك 

قوانيــن الوكالــة والتزمــت بجميــع تعهداتهــا.
واكــدت بعــض وســائل االعــالم الصينيــة ان ايــران 
ــم  ــز التعــاون مــع دول العال ــرا لتعزي قطعــت شــوطا كبي
بعــد التوصــل الــى االتفــاق النــووي كمــا تــم الغــاء جــزء 
ــام و  ــا خــالل الع ــات المفروضــة عليه ــن العقوب ــر م كبي

النصــف العــام الماضــي.
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