
معلنا زيادة انتاج النفط والمكثفات الغازية..

زنكنة: مفاوضات نهائية إلبرام عقود نفطية مع شركات 
روسية وصينية واندونيسية

طهران-فــارس:- أعلــن وزيــر النفــط بيجــن نامــدار زنكنــة عــن اجــراء مفاوضــات نهائيــة إلبــرام عقــود 
شــركات  مــع  نفطيــة 
وصينيــة  روســية 

. نيســية و ند ا و
لــدى  ذلــك  جــاء 
مــع  زنكنــة  اجتمــاع 
ــس الشــورى  اعضــاء مجل
اســتعرض   ، االســامي 
انجــازات  ابــرز  خالــه 
ــام  ــي الع ــط ف ــة النف صناع
االيرانــي المنصرم)انتهــي 
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وأكد زنكنة تصدير متوسط 2.5 مليون برميل يوميا من النفط ومكثفات الغاز خال هذه الفترة.

ولفــت  الوزيــر الــى حقــول غــرب كارون النفطيــة المشــتركة الواقعــة جنــوب غربــي البــاد، مبيّنــا أن 
انتــاج ايــران تخطــى العــراق فــي هــذه الحقــول داعيــا لجــذب االســتثمارات الازمــة للمحفافظــة علــى هــذه 

االفضليــة.
وأوضــح أن العــام المنصــرم شــهد ابــرام 3 عقــود فــي اطــار نمــوذج العقــود الجديــدة، االول مــع تحالــف 
ــان  ــر حقلي"آب ــد تطوي ــي عق ــازي والثان ــارس الغ ــل ب ــن حق ــة 11 م ــر مرحل ــال الفرنســية لتطوي ــادة توت بقي
و"بايــدار الغربــي" مــع تحالــف يضــم شــركة "زاروبيــج نفــت" الروســية و"دانــا اينرجــي" االيرانيــة والثالــث مــع 

شــركة "باســاركاد" لتطويــر الطاقــة االيرانيــة.

تصدير المنتجات اإليرانية الى الخارج عبر بورصة الطاقة
أعلــن   طهران-إرنــا:- 
المديــر التنفيــذي لبورصــة 
علــي  ســيد  الطاقــة 
دخــول  عــن  حســيني 
البنزيــن ســوق البورصــة 
إنــه يتــم تصديــر  قائــا، 
منتجــات وحوامــل الطاقــة 
دولــة   13 الــى  اإليرانيــة 

الطاقــة. بورصــة  عبــر 
وقــال حســيني علــى 
هامــش المعــرض الحــادي 

ــى  ــن ال ــى إدخــال البنزي ــة عل ــه 'تمــت الموافق ــان ان ــي للبورصــة والمصــرف والضم ــرض الدول عشــر للمع
ســوق البورصــة'.

وأضــاف، 'ان توظيــف الطاقــات المتوفــرة فــي ســوق اإلســتثمارات تشــكل ضــرورة ملحــة لصناعــة النفــط 
فــي البــاد وعلينــا أن نمضــي قدمــا نحــو األمــام فــي هــذا المجــال'.

واالرشــاد  الثقافــة  وزيــر  اعــرب  بغداد-ارنــا:- 
االســامي عبــاس صالحــي ونائــب الرئيــس العراقــي 
المتبادلــة  للزيــارات  االرتيــاح  عــن  المالكــي،  نــوري 
ــي  ــاون الثقاف ــة التع ــى مواصل ــا ال ــن، ودعي ــن البلدي بي

الثنائــي.
اشــار  بغــداد  فــي  جــرى  الــذي  اللقــاء  وخــال 
صالحــي الــى مختلــف الفعاليــات واالنشــطة التــي 
تجــري فــي ايــران فــي اطــار المهرجانــات والمعــارض 
الدوليــة ســواء فــي مجــال الكتــاب او البرامــج الثقافيــة 
والفنيــة وطباعــة واصــدارات الكتــب والمجــاالت الفنيــة 
التــي تشــمل الفنــون التشــكيلية والموســيقى وغيرهــا 

ــن المجــال الســينمائي والمســرحي. فضــا ع
ــراق خــال  ــب الرئيــس الع ــه اشــار نائ مــن جانب
اللقــاء الــى العاقــات العريقة بيــن البلدين والشــعبين، 
الفتــا الــى التاحــم والتضامــن الســائد بيــن البلديــن 
الصديقيــن والشــقيقين ايــران والعــراق، والــذي اســفر 
بالتالــي عــن تبلــور تعــاون جيــد ومشــترك بينهمــا فــي 

المجــاالت الثقافيــة.
الــوزراء  رئيــس  ونــوّه 
الــى  الســابق  العراقــي 
بعــد  تحولــت  ايــران  ان 
دولــة  الــى  الثــورة  انتصــار 
الثقافــة  واصبحــت  حــرة 
احــد اركان انشــطة الثــورة 

. الســامية ا
بــأن  المالكــي  وصــرح 
العــراق ورغــم انــه يمتلــك 
عريقــا  حضاريــا  تاريخــا 

وقديمــا اال ان االســتبداد الــذي كان يســوده فــي عهــد 
للعــراق. الثقافــي  النمــو  منــع  الســابق  النظــام 

وكان صالحــي قــد اجــرى خــال زيارتــه سلســلة 
مــن اللقــاءات المهمــة مــع المســؤولين العراقييــن وزار 
المرقــد المطهــر لاماميــن الجواديــن فــي بغــداد، وقــد 
التقــى صالحــي مــع نظيــره وزيــر الثقافــة العراقــي 

وزيــر الخارجيــة ابراهيــم الجعفــري ومــع الســيد عمــار 
العراقــي  الوطنــي  الحكمــة  تيــار  رئيــس  الحكيــم 
والشــيخ همــام حمــودي رئيــس المجلــس االعلــى 
ــن  ــا زار صالحــي متحــف الف ــي ،كم االســامي العراق
الحديــث فــي وزارة الثقافــة العراقيــة والتقــى نخبــة من 
الشــخصيات الثقافيــة العراقيــة، منهــم رئيــس شــبكة 

ــي. ــام العراق االع

اضاءات
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خالل زيارة صالحي لبغداد..

لنــدن- إرنــا:- قــال رئيــس شــركة ســريكا للطاقــة ايران والعراق يدعوان لتطوير التعاون الثقافي الثنائي
البريطانيــة مــن كبــار أصحــاب أســهم حقــل »رام« 

العام الماضي..

قيمة صادرات محافظة بوشهر تجاوزت 
15 مليار دوالر

 بوشــهر-ارنا:- قــال رئيــس مؤسســة الصناعــة والمناجــم والتجــارة فــي محافظــة بوشــهر حســين 
حســيني محمــدي انــه تــم تصديــر 37 مليونــا و806 الــف طــن مــن الســلع بقيمــة 15 مليــارا و83 مليــون 
دوالر عبــر الدوائــر الجمركيــة فــي هــذه المحافظــة خــال العــام االيرانــي الماضــي الــذي انتهــى فــي 

20آذار/مــارس.
واضــاف حســيني محمــدي امــام حشــد مــن المراســلين ان هــذا الحجــم مــن الصــادرات شــهد 

ارتفاعــا بنســبه واحــد بالمئــة مــن ناحيــة الــوزن مقارنــة بالعــام االيرانــي الــذي ســبقه.
واشــار الــى ان الجــزء االكبــر مــن هــذه الســلع والبضائــع تــم تصديرهــا الــى الصيــن وكوريــا 

الجنوبيــة واالمــارات والهنــد واليابــان واندونيســيا وتركيــا والصيــن وكينيــا وقطــر.

بقرار من الحكومة..

ايران تعتمد عملة اليورو في التقارير 
المالية الحكومية بدل الدوالر

طهــران- مهــر:- أعلــن مجلــس الــوزراء أنــه مــن 
اليــوم )امــس االربعاء(فصاعــدا ســيتم اعتمــاد عملــة 
االحصائيــات  ونشــر  التقاريــر  اعــداد  فــي  اليــورو 

ــة. ــات المالي والمعلوم
االعتياديــة  جلســته  الــوزراء  مجلــس  وعقــد 
برئاســة الرئيــس حســن روحانــي امــس االربعــاء.
ــزي  ــك المرك ــوزراء، البن ــس ال ــف مجل ــا كل كم
بــادارة واعــان ســعر الريــال مقابــل اليــورو بشــكل 

متواصــل.

كوربين لرئيسة وزراء بريطانيا: لماذا الهجوم 
على سوريا وليس السعودية؟!

البريطانــي  العمــال  حــزب  زعيــم  شــّكك 
»األســاس  فــي  كوربيــن،  جيريمــي  المعــارض 
العــدوان  فــي  بريطانيــا  لمشــاركة  القانونــي« 

ســوريا. علــى  الثاثــي 
بالبرلمــان  العمــال  حــزب  رئيــس  وقــال 
ــر  ــر الكثي ــي ســوريا تثي ــة ف ــي إن »الضرب البريطان

القانونيــة«. التســاؤالت  مــن 
ووجــه كوربيــن ســؤاال إلــى رئيســة الــوزراء 
البريطانيــة خــال جلســة طارئــة عقــدت بالبرلمــان 
فــي لنــدن بشــأن الغــارات البريطانيــة علــى ســوريا 
ــال: »لمــاذا ســوريا  ــث ق ــت ، حي ــوم الســبت الفائ ي
وليــس اليمــن؟«، مضيفــًا أن »األزمــة اليمنيــة هــي 
أســوأ أزمــة إنســانية فــي العالــم فلمــاذا تواصــل 
الحكومــة البريطانيــة دعــم الســعودية؟«، مشــيرا 
إلــى أن »بريطانيــا تحركــت فــي ســوريا لكنهــا لــم 
تتحــرك فــي اليمــن التــي تواجــه كارثــة إنســانية«.

ــم  ــه ت ــع أن ــي الواق ــرى ف ــن: »ال ن وأردف كوربي
ضــرب أي بلــدان أخــرى وال المنشــآت الســعودية ال 
ــل الفســفورية  ــة تســتخدم القناب ســيما أن المملك
والذخائــر المحظــورة وفــق تقريــر نشــرته المنظمــة 
اإلنســانية الشــهر الماضــي«، متســائًا: » كيــف 
ــع األســلحة  ــا بي ــة بريطاني يتوافــق هــذا مــع مواصل

ــى الســعودية؟«. إل

اعالمي يمني للجبير: لم تستطيعوا هزيمة الحوثي فما بالكم بسليماني
ســخر اإلعامــي والناشــط الحقوقــي اليمنــي أســعد الشــرعي، امــس االربعــاء 18 نيســان 2018 
ــى  ــوات إل ــاده إرســال ق ــر عــن اســتعداد ب ــة الســعودي عــادل الجبي ــر الخارجي مــن تصريحــات وزي
ــد  ــزم الرئيــس دونال ــة التــي يعت ــوات األمريكي ــف اإلســامي لتحــل محــل الق ســوريا ضمــن التحال

ترامــب ســحبها.
ــا  ــر: بإمكانن ــه عبــر حســابه بموقــع التدويــن المصغــر »تويتــر« الجبي ــة ل ــال »الشــرعي« فــي تدوين وق
إرســال قــوات مــن التحالــف اإلســامي الــى ســوريا، الســعودية وتحالفاتهــا ال يأتــي منهــا اال الخــذالن 

ــة. ــدر والخيان والغ
وكل نيــران الســعودية الــى توجــه الــى صــدور المســلمين. وبعديــن مــا اســتطعتم لعبدالملــك الحوثــي 

فكيــف بقاســم ســليماني ؟؟؟”.
ــاء 17 نيســان 2018، أن بــاده سترســل  ــد أكــد، الثاث ــر ق ــة الســعودي عــادل الجبي ــر الخارجي وكان وزي

قــوات لســوريا فــي إطــار التحالــف الــذي تقــوده الواليــات المتحــدة إذا صــدر قــرار بتوســيعه.

تشغيل خط بحري للمسافرين بين مينائي 
كراجي وجابهار ايران تصدر منتوجات تعدينية بقيمة 9 مليارات دوالر

ــر  ــن تصدي ــيان ع ــدي كرباس ــم مه ــارة والمناج ــة والتج ــر الصناع ــاعد وزي ــن مس ــارس:- أعل طهران-ف
منتوجــات تعدينيــة بقيمــة 9 مليــارات دوالر فــي العــام االيرانــي المنتهــي 20 مــارس/آذار2018.

سلســلة  صــادرات  بــأن   ، كرباســيان  وأوضــح 
الصلــب بلغــت 9.5 مليــون طــن الــى اســواق تصديرية 

ــيا. ــرق آس ــيك وش ــدا والمكس ــل كن ــدة مث جدي
تصديــر  عمليــة  أن  الــى  كرباســيان  ولفــت 
االحجــار واالســمنت شــهدت وضعــا جيــدا فــي العــام 
ــد  ــف طــن حدي ــر 740 ال ــن تصدي المنصــرم فضــا ع

اســفنجي و18 مليــون طــن مكثفــات.
منظمــة  يــرأس  الــذي  كرباســيان  وبيّــن 
والصناعــات  المناجــم  وتطويــر  لتنميــة  "ايميــدرو" 
التعدينيــة االيرانيــة، بــان تــم افتتــاح مشــاريع بـــ 2 مليــار دوالر مــن قبــل المنظمــة والشــركات التابعــة لهــا 

المذكــورة. الفتــرة  فــي 

تمديد االتفاق النفطي بين ايران و روسيا لخمس سنوات

االرهاب البديل
مهدي منصوري

مقتــرح احــال قــوات عربيــة بــدال مــن 
القــوات االميركيــة المتواجــدة علــى االرض 
الســورية لــم يكــن مقترحــا جديــدا بــل هــو 
يمتــد ابــان رئاســة اوبامــا الميــركا ولكــن 
لــم يلــق الترحيــب مــن تلــك االدارة انــذاك.
المتطــرف  مجــيء  وبعــد  واليــوم 
ــي  ــرار ف ــاع الق ــن صن ــن ضم ــرم بولت المج
بحقــده  يعــرف  والــذي  االميركيــة  االدارة 
الدفيــن علــى الــدور المقــاوم فــي المنطقــة، 
ــذا  ــروا ه ــي ســعود ان يثي ــكام بن ــز لح أوع
االمــر مــن جديــد وهــو مااعلنتــه الســعودية 
مــن انهــا مســتعدة الرســال قــوات ســعودية 
محاربــة  بذريعــة  التحالــف  قــوى  ضمــن 
االرهــاب فــي ســوريا، والمعلــوم اليــوم ان 
المتحالفــة  والقــوات  الســوري  الجيــش 
فــي  ونشــطا  فعــاال  دورا  يمــارس  معــه 
ــث تحــررت  ــة االرهــاب ودحــره بحي محارب
دنســهم  مــن  الســورية  االراضــي  اغلــب 
اال  واســتراحت مــن شــرهم ولــم يتبــق 
القليــل الــذي يمكــن ومــن خــال عمليــات 
وارســاله  لفضــه  واســعة  وكبيــرة  ســريعة 

الــى مزبلــة التأريــخ.
ومــن هنــا يمكــن ان نفســر المقتــرح 
هــذا  وبمقترحــه  يريــد  بانــه  الســعودي 
ان يضــع بديــا جديــدا لارهــاب تحــت 
مســمى قــوات عربيــة بــدال مــن القــوات 
الذيــن  الســعوديين  ان  اي  االميركيــة، 
دعمــوا االرهــاب وبــكل مــا يملكــون مــن 
فــي  التغييــر  اجــراء  اجــل  مــن  قــدرات 
فانهــم  الســورية  السياســية  التركيبــة 
وبهزيمتــه المنكــرة قــد خســروا كل شــيء، 
يريــدون  الجديــدة  الفذلكــة  وبهــذه  ولــذا 
ــوا ســوريا ومــن جديــد بــزرع بــؤر  ان يحتل
ارهابيــة جديــدة علــى شــكل قــوات والغيــر، 
ولكــن فــان هــذه الفكــرة اليمكــن ان تجــد 
طريقهــا للتنفيــذ الن مــن أهــم اســبابها 
انهــا لــن تلقــى التاييــد والتشــجيع مــن 
قبــل الــدول العربيــة المقــرر ان تشــارك فــي 
ــة  ــي دول ــر وه ــي مص ــرح، وهاه ــذا المقت ه
دعيــت الــى المشــاركة لــم تعــط جوابــا 
عــن مشــاركتها ام ال، وبنفــس الوقــت فــان 
تجربــة تحالــف الســعودية فــي اليمــن قــد 
ثبــت فشــلها وبصــورة مخزيــة حيــث ان 
اخــذت  قواتهــا  ارســلت  التــي  الــدول  كل 
ــوا  ــم يحصل ــم ل ــم النه تســحبهم وتعيده
مــن تواجدهــم ســوى المــوت فقــط وانفــرط 
التحالــف والــى غيــر رجعــة بحيــث بقيــت 

الســعودية  وحيــدة فــي الميــدان.
واخيــرا فــان ســوريا اليــوم وهــي تعيــش 
االرهــاب  علــى  الكبيــر  االنتصــار   حالــة 
بقــدرة وقــوة جيشــها وبصمــود شــعبها لــم 
ولــن تحتــاج الــى اي قــوة محتلــة تريــد ان 
ــا  ــة مــن الضغــط لتفــرض رايه تشــكل حال
ــر االوضــاع السياســية وبالصــورة  ــي تغيي ف
التــي تعيــد عهــد االســتعمار واالســتبداد 
للشــعوب بتمكيــن االرهابييــن وداعميهــم 
فــي الداخــل الســوري الدارة شــؤون البــاد 
بــدال عــن الحكومــة الشــرعية المنتخبــة 

ــل الشــعب . مــن قب

هذا العام..تدشين قطار 
ايران - تركيا

مشــهد- ارنــا:- أعلــن مســاعد رئيــس مؤسســة 
الســكك الحديديــة فــي البــاد ميرحســن موســوي 
وتبريــز  اســطنبول  طهــران  قطــار  تدشــين  عــن 
ــام وايضــا تســيير قطــار  ــذا الع ــرة اخــرى ه - وان م

ــاء . ــاد وقطــار مشــهد - كرب مشــهد - عشــق اب
ــح  ــاء فــي تصري واضــاف موســوي امــس االربع
للصحفييــن، ان قطــار مشــهد - نخجــوان ســتكون 
ــا ســيتم تدشــين قطــار  ــان اســبوعيا، كم ــه رحلت ل
مشــهد - عشــق ابــاد بعــد التوصــل الــى اتفــاق بيــن 

ــن. الطرفي
كمــا أشــار مســاعد رئيــس مؤسســة الســكك 
شــركة  مــع  االتفــاق  الــى  االيرانيــة،  الحديديــة 
الحــج  منظمــة  مــن  ترخيــص  تحمــل  ايرانيــة 
والزيــارة، لنقــل المســافرين والــزوار بالقطــار مــن 
مدينــة مشــهد الــى مدينــة كربــاء المقدســة فــي 
العــراق لزيــارة العتبــات المقدســة فــي العــراق، وقــال 
ان بيــع تذاكــر قطــار مشــهد - كربــاء ســيبدأ بعــد 

شــهر رمضــان المبــارك .

بارزاني يرحب باعادة تفعيل خط 
الطيران بين طهران واربيل

اربيل-ارنــا:- رحــب نيجيرفــان بارزانــي رئيــس 
وزراء اقليــم كردســتان العــراق باعــادة تفعيــل خــط 

الطيــران بيــن طهــران واربيــل.
وابــدى رئيــس الــوزراء ســعادته بهــذا القــرار 
ــدة  ــات جي ــم كردســتان تربطــه عاق ــال ان اقلي وق
مــع جيرانــه ويرحــب باعــادة تفعيــل خــط الطيــران 

ــل. ــران واربي ــن طه بي
العــراق  كردســتان  اقليــم  مســاعي  ومازالــت 
بيــن  الطيــران  خــط  تفعيــل  العــادة  مســتمرة 

وتركيــا. الســليمانية 
الثاثــاء  يــوم  اعلنــت  قــد  قنصليتنــا  وكانــت 
ــران المباشــر بيــن طهــران  عــن تفعيــل خــط الطي

واربيــل ابتــداء مــن يــوم 27 ابريــل 2018.

شركة سريكا البريطانية: أي قرار أميركي لن يؤثر 
على تعاوننا مع ايران

ــك الشــركة  ــي تمتل ــا والت ــع شــمال بريطاني ــذي يق ال
الوطنيــة للنفــط االيرانــي أســهمًا فيــه قــال: إّن أي قــرار 
ــرًا  ــف تأثي ــن يخل ــووي ل ــاق الن ــي بشــأن االتف أمريك

علــى تعــاون ايــران وبريطانيــا فــي مجــال الغــاز.
وأضــاف تونــي والكــر الــذي كان قــد إشــترى في 
ــرة قســمًا مــن أســهم شــركة ســريكا  ــة األخي اآلون
للطاقــة امــس االربعــاء بــأّن حقــل »رام« الغــازي يقــع 
ــه  ــا ويحظــى انتاج ــاه الشــمالية لبريطاني ــي المي ف
الغــازي بأهميــة بالغــة بالنســبة للشــركات الموزعــة 

والبائعــة للغــاز.
وأعلــن والكــر عــن إقتــراب موعــد قيــام شــركته 
ــى تواصــل  ــل رام مشــيرًا ال ــي مهمــة إدارة حق بتول
تعــاون شــركته مــع شــركة النفــط الوطنيــة االيرانيــة 
ــي إطــار  ــك ف ــل وذل ــي الحق ــا مســاهمة ف بإعتباره

مقــررات الحكومــة البريطانيــة.
ــة  ــة شــركته بتنمي ــن رغب ــر ع ــن والك ــا أعل كم
االيرانيــة  الوطنيــة  النفــط  شــركة  مــع  عاقاتهــا 
ــم وضــع  ــه أن اليت ــن أمل ــًا ع ــة معرب ــح ثنائي لمصال
عقبــات وعراقيــل جديــدة فــي طريــق هــذا التطــور 

والتعــاون.

 اســام آباد-ارنا:- اعلنت الحكومة الباكســتانية 
انــه مــن اجــل تطويــر العاقــات مــع الجمهوريــة 
بحــري  خــط  تشــغيل  تعتــزم  فانهــا  االســامية 
الباكســتاني  كراجــي  مينائــي  بيــن  للمســافرين 

وجابهــار االيرانــي .
عــن  الباكســتانية  'نيشــن'  صحيفــة  ونقلــت 
والموانــئ  الماحــة  وزارة  فــي  موثــوق  مصــدر 
الباكســتانية ان المراســات واالجــراءات النهائيــة 
البلديــن  فــي  المعنيــة  الــوزارات  بيــن  مســتمرة 

ــي تشــغيل خــط المســافرين البحــري  لاســراع ف
وجابهــار. كراجــي  مينائــي  بيــن 

ويــزور ســنويا اكثــر مــن 200 الــف باكســتاني 
ايــران ومنهــا الــى العــراق لزيــارة المراقــد المقدســة 

فيــه.
ــدي  ــاس اخون ــي عب ــرق االيران ــر الط وكان وزي
قــد زار مؤخــرا باكســتان علــى راس وفــد مــن 20 
مســؤوال بهــدف تطويــر العاقــات فــي مجــال النقــل 

ــاء كراجــي. ــارة مين ــام بزي بحيــث ق

طهران-ارنــا:- قــال وزيــر الطاقــة الروســي انــه مــن 
المتوقــع تمديــد االتفــاق النفطــي الثنائــي مــع ايــران فيمــا 
ــة  ــه نهاي ــل ب ــينتهي العم ــذي س ــط وال ــع النف ــق ببي يتعل

ــدة خمــس ســنوات اخــرى. ــي لم ــام الحال الع
 ' عــن  نقــا  الروســية  تــاس  وكالــة  واعلنــت 
الكســندر نفــاك' تمديــد االتفــاق حتــى نهايــة العــام 
الحالــي و قولــه نحــن نعتقــد بانــه يجــب تمديــدة 

اخــرى. ســنوات  خمــس  لمــدة 
خــال  مفاوضــات  اجرتــا  وروســيا  ايــران  ان  يذكــر 
االشــهر االخيــرة بشــأن التعــاون النفطــي انتهــت الــى 
التوقيــع علــى تطويــر حقليــن فــي ايــران بالتعــاون مــع 
شــركة 'زاروبــج نفــط' الروســية وكذلــك التعــاون فــي مجــال 
ــى روســيا و مــد خــط انابيــب  ــر النفــط االيرانــي ال تصدي

ــة. ــارة الهندي ــى شــبه الق ــاز ال ــر الغ لتصدي

طهران-ارنــا:- أكــد رئيــس الجمهوريــة حســن 
ــات  ــر العاق ــق وتطوي ــرورة توثي ــى ض ــي عل روحان
المصرفيــة بيــن إيــران وتركيــا معتبــرًا إن تعزيــز 
الســام  صالــح  فــي  يصــب  الثنائيــة  العاقــات 

والدولــي. اإلقليمــي  واإلســتقرار 
وخــال اســتقباله وزيــر اإلقتصــاد التركــي 'نهــاد 
ــاء  أشــار الرئيــس روحانــي  زيكجــي' امــس االربع
الــى أهميــة تطويــر العاقــات بيــن طهــران وأنقــرة 
الثنائيــة  العاقــات  فــإن  الحــظ  لحســن  وقــال: 
شــهدت خــال الســنوات األخيــرة تقدمــًا كبيــرًا ممــا 
يصــب فــي صالــح الشــعبين الشــقيقين والجاريــن.

واشــار الــى اوجه االشــتراك التاريخيــة والثقافية 
بيــن البلديــن معتبــرًا إن تطويــر العاقــات الثنائيــة 
والتنســيق بيــن البلديــن علــى المســتوى اإلقليمــي 
والدولــي يصــب فــي صالــح الســام واإلســتقرار 

اإلقليمييــن والدولييــن.
وأشــار الــى أن البلديــن يتمتعــان بإمكانيــات 
ــة  ــية واإلقتصادي ــات السياس ــر العاق ــرة لتطوي كبي
العاقــات  ودور  أهميــة  علــى  مشــددًا  والثقافيــة 
التجاريــة  العاقــات  تطويــر  فــي  المصرفيــة 

بينهمــا. واإلقتصاديــة 

خالل إستقباله وزير اإلقتصاد التركي..
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كمــا شــدد روحانــي علــى ضــرورة التشــاور بيــن 
البلديــن حــول القضايــا اإلقليميــة معتبرًا إن التشــاور 
والتنســيق بيــن البلديــن يلعــب دورًا مهمــًا فــي 
ــة. ــي المنطق ــز الســام واألمــن المســتديم ف تعزي

التركــي  اإلقتصــاد  وزيــر  اعتبــر  جانبــه  مــن 
ــد  ــى رأس وف ــران عل ــزور إي ــذي ي ــاد زيبكجــي ال نه
ــى  ــة عل ــا مصمم ــر إن تركي إقتصــادي وتجــاري كبي

تذليــل العقبــات التــي تعتــرض تطويــر العاقــات 
البلديــن وأن تتقــدم بخطــوات  بيــن  اإلقتصاديــة 

كبيــرة فــي تعزيــز التعــاون الثنائــي.
واشــار الــى األهميــة الكبيــرة التــي توليهــا تركيــا 
لتطويــر العاقــات وتعزيــز التعــاون الشــامل مــع 
ــة وضــع خارطــة طريــق فــي  ــى أهمي ــًا ال ــران الفت إي

هــذا المجــال.
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