
مسؤول طبي: فارضو الحظر على ايران 
مجرمو حرب

- : س ر فــا - ن ا طهر
التنفيــذي  المديــر  اكــد 
فــي  الهيموفيليــا  لمركــز 
قويــدل  احمــد  البــاد 
االميركييــن  بــان 
ان  بقولهــم  يكذبــون 
االدويــة واالجهــزة الطبيــة 
غيــر مشــمولة  واالغذيــة 
بالحظــر، معتبــرا فارضــي 
الحظــر بمثابــة مجرمــي 

. ب حــر
واشــار قويــدل الــى ان الحظــر الراهــن ليــس دوليــا بــل هــو مفــروض مــن جانــب اميــركا فقــط وقــال، 
ان اميــركا تكــذب حينمــا تقــول بــان االدويــة واالجهــزة الطبيــة واالغذيــة غيــر مشــمولة بالحظــر وعلينــا ان 

نثبــت بــان االميركييــن يكذبــون.
ــة  ــة العالمي ــو ان وكاالت شــركات االدوي ــن الحظــر الراهــن والحظــر الماضــي ه ــرق بي واضــاف، ان الف
ــث ال  ــوك بحي ــى البن ــروض عل ــا اال ان الحظــر مف ــم تغلقه ــران ول ــي طه ــب ف ــا مكات ــت له ــة مازال المرموق

ــة. ــات المالي ــة المعام ــر امكاني تتوف
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ــد  ــى للقائ ــار األعل ــد المستش ــا:  أك طهران-إرن
ــوي، ان  ــم صف ــواء رحي ــوات المســلحة الل ــام للق الع
ــاد؛  ــة شــافية' إلقتصــاد الب ــاوم 'وصف اإلقتصــاد المق
إســتقطاب  الــى  بحاجــة  اليــوم  نحــن  قائــا: 

صفوي يؤكد ضرورة إستقطاب المشاركة الشعبية في القطاعات اإلقتصادية
الشــعبية  المســاهمات 
القطاعــات  مختلــف  فــي 

اإلقتصاديــة.
وأضــاف اللــواء صفــوي 
خــال  األربعــاء،  امــس 
'الملتقــى  فــي  لــه  كلمــة 
لــرواة  الثانــي  الوطنــي 
والدفــاع  الثــورة  أحــداث 
ان  أضــاف  المقــدس'، 
وبعــد  اإلســامية  الثــورة 
عــن  عامــا   40 مضــي 
إنتصارهــا أصبحــت اليــوم أنموذجــا لمكافحــة الظلــم 

العالــم. فــي 
اإلســامية  والحضــارة  الثقافــة  ان  وصــرح، 

اإلســامية،  الجمهوريــة  قدمتهــا  التــي  الحديثــة 
ــدان لكــي تنهــض  تــم تصديرهمــا الــى ســائر البل
ــان  ــم الكي ــن فيه ــن بم ــام المضطهدي ــعوب أم الش

الغاصــب. الصهيونــي 
أشــار  تصريحاتــه،  مــن  آخــر  جانــب  وفــي 
اللــواء صفــوي الــى المحــاوالت الفاشــلة لألعــداء 
التعريــف  دون  للحيلولــة  والخــارج  الداخــل  فــي 
ــة  ــا الماضي ــة الـــ40 عام ــبة طيل ــازات المكتس باإلنج

جيــدة. بصــورة 
ألبنــاء  الجماهيــري  الحضــور  الــى  وأشــار 
الشــعب اإليرانــي الــذي يضــرب بــه المثــل فــي 
مســار إنجــاح الثــورة اإلســامية وإنتصارهــا؛ مؤكــدا 
اليــوم  مشــهورة  أصبحــت  اإلســامية  الثــورة  ان 

والعالميــة. اإلقليميــة  الســاحتين  علــي 

لرئيــس  األول  النائــب  طهران-مهر:-قــال 
الجمهوريــة إســحاق جهانغيــري، إنــه »بالرغــم مــن 
أننــا شــعرنا بخيبــة أمــل مــن أن يقــوم االتحــاد 
األوروبــي بتنفيــذ إجراءاتــه النظريــة، إال أنــه ال يــزال 
هنــاك أمــل فــي أن يفــي بالتزاماتــه حيــال االتفــاق 

النــووي«.
ــبكة  ــع ش ــث م ــال حدي ــري ، خ ــال جهانغي وق
يورونيــوز التلفزيونيــة: إن االتحــاد األوروبــي حاليــا 
فــي اختبــار مهــم جــدا، ونحــن حريصــون علــى بقــاء 

االتفــاق النــووي، وســنواصل الدفــاع عنــه.
وردا علــى ســؤال حــول مســتجدات االتفــاق 
النــووي وبــأن الشــعب اإليرانــي قــد تعــب مــن 
ــو ردك  ــا ه ــاق. م ــررة حــول االتف المناقشــات المتك

خالل حديث مع شبكة يورونيوز..

جهانغيري: مازلنا نتمسك بخيوط من األمل في أن يفي االتحاد األوروبي بالتزاماته
االتفــاق  منتقــدي  علــى 
؟ وكيــف تدافعــون عنــه؟ 
إن   : جهانغيــري  قــال 
الهامــة  اإلجــراءات  أحــد 
اإلســامية  للجمهوريــة 
النــووي؛  االتفــاق  هــو 
إلــى هــذا  التوصــل  وتــم 
االتفــاق لرفــع التهــم التــي 
ممارســة  بموجبهــا  تــم 
نظــام  علــى  الضغــوط 
اإلســامية  الجمهوريــة 

اإليرانــي... والشــعب 
إيــران  مفاوضــات  حــول  ســؤال  علــى  وردا 
مــع جماعــة طالبــان، قــال النائــب االول لرئيــس 
الجمهوريــة، إن وضــع دول المنطقــة، وخاصــة دول 
فاالســتقرار   ، لنــا  بالنســبة  جــدا  مهــم  الجــوار، 
واألمــن فــي هــذه الــدول مرتبطــان باســتقرار وأمــن 
الجمهوريــة اإلســامية ، قــد تكــون هنــاك خافــات 

ــان الموجوديــن فــي هــذه  مــع جماعــات مثــل طالب
الــدول ، لكــن جهدنــا هــو العمــل لصالــح الحكومــة 
حكومــة  هــي  األفغانيــة  الحكومــة  األفغانيــة. 
صديقنــا. لدينــا عاقــة جيــدة مــع الحكومــة األفغانية 
، لقــد دعمنــا دائمــا الحكومــة األفغانيــة فــي جميــع 
المجــاالت. أي حــوار يتــم تنفيــذه ســيكون بالتأكيــد 
ــي مصلحــة  ــة وســيكون ف ــة األفغاني ــم الحكوم بعل

افغانســتان.

الرئيس النمساوي يؤكد ضرورة الحفاظ 
على االتفاق النووي

ــاق  ــاده لاتف ــاء دعــم ب ــن امــس االربع ــان دربل ــس النمســاوي ألكســندر ف ــا:- جــدد الرئي طهران-ارن
ــة. ــم للغاي ــر مه ــه أم ــاظ علي ــدا ان الحف ــي مؤك ــووي اإليران الن

واكــد فــان دربلــن وفقــًا لصحيفــة ' اشــتاندارد ' النمســاوية دعــم بــاده لاتفــاق النــووي االيرانــي فــي 
اجتمــاع مــع ســفراء بــاده 
بمناســبة العــام الميــادي 
االتفــاق  معتبــرا  الجديــد 
مفاوضــات  ثمــار  النــووي 
ــدة  مشــتركة اســتمرت لع

ســنوات.
ســابق  وقــت  وفــي 
الماضــي،  العــام  مــن 
الرئيــس  زيــارة  وخــال 
الــى  روحانــي  حســن 
النمســاوية  العاصمــة 
ــه العامــل  ــووي بأن ــاق الن ــرا االتف ــة معتب ــى اســتضافة بــاده للمفاوضــات النووي ــن ال ــان دربل ــا، أشــار ف فيين
لاتفــاق. األوروبــي  االتحــاد  ودعــم  دعمــه  مؤكــدا  النوويــة  األســلحة  انتشــار  منــع  فــي  األساســي 
وكانــت وزيــرة الخارجيــة النمســاوية كاريــن كانيزيــل اعلنــت فــي تشــرين االول /أكتوبــر الماضــي فــي 
مقابلــة مــع وكالــة إرنــا ان مســؤولية الحفــاظ علــى االتفــاق النــووي تقــع علــى عاتــق بادهــا مشــيرة الــى ان 

االتحــاد األوروبــي يواصــل جهودهــا للحفــاظ علــى هــذا االتفــاق.

..CFT فيما يبحث موضوع االنضمام الى اتفاقية

مجلس الشورى االسالمي يوافق على مشروع 
تعديل قانون انتخاباته

طهران-ارنــا:-   
وافــق نــواب مجلــس 
االســامي  الشــورى 
فــي جلســتهم العلنيــة 
امــس االربعــاء علــى 
العريضــة  الخطــوط 
تعديــل  لمشــروع 
االنتخابــات  قانــون 

. نيــة لما لبر ا
حــال  وفــي 
التصويــت علــى هــذا 
ســيجري  المشــروع 
مجلــس  انتخابــات 

والمــدن. المحافظــات  مســتوى  علــى  االســامي  الشــورى 
وقــد وافــق 155 نائبــا مــن اصــل 231 علــى الخطــوط العريضــة لهــذا المشــروع بصفــة 

مســتعجلة فيمــا عارضــه 64 نائبــا وامتنــع اثنــان عــن التصويــت.
وســيحال هــذا المشــروع للتصويــت النهائــي بعــد دراســته التفصيليــة فــي لجنــة 

االســامي. الشــورى  الــى مجلــس  الداخليــة،  الشــؤون 
هــذا وبــدأت الجلســة العلنيــة لمجلــس الشــورى االســامي امــس االربعــاء حيــث 
تضمنــت دراســة مشــروع قانــون انضمــام ايــران لإلتفاقيــة الدوليــة حــول منــع تمويــل 

االرهــاب.

الحكومة توافق على استيراد المواد 
األولية لخطوط االنتاج

طهران-مهر:-وافقــت هيئــة الــوزراء باســتيراد 
لخطــوط  الضروريــة  والمتطلبــات  األوليــة  المــواد 

االنتــاج بمبلــغ يصــل إلــى 300 مليــون دوالر.
وبهــدف التســهيل فــي عمليــة االنتــاج الداخليــة 
لعــام 2018 و2019، وافقــت علــى اســتيراد مــواد بمبلــغ 
يصــل إلــى 300 مليــون دوالر مــن أجــل توفيــر المــواد 

األوليــة والمتطلبــات الضروريــة لخطــوط اإلنتــاج.

الســابق  العضــو  طهران-مهر:-يعتقــد 
فــي الكونغــرس األمريكــي جيمــز تشــارلز 
اســلتري، أن الرئيــس اإلميركــي ســيعود 
الــى االتفــاق النــووي قريبــا وســوف يعــي 
اهميــة هــذا االتفــاق بالنســبة للمصالــح 

األميركيــة.
فــي  الســابق  العضــو  واوضــح 
العاقــات  مجلــس  وعضــو  الكونغــرس 
الخارجيــة األميركيــة ، ، حــول وضــع األليــة 
الماليــة األوروبيــة مــع إيــران SPV أنــه 
غيــر محــدد إلــى أيــن ســيصل وضــع هــذه 

االليــة.
وأضــاف وعلــى الرغــم مــن ان سياســة 
ترامــب فيمــا يخــص إيــران غيــر محــددة 
أيضــا ولكنــي اعتقــد أنــه ينبغــي الحفــاظ 

علــى االتفــاق النــووي اإليرانــي.
الرئيــس  أن  اعتقــد  اســلتري  وتابــع 

األميركــي »دونالــد ترامــب« ســيعود قريبــا 
ــه  ــا ان ــووي وســيعي قريب ــاق الن ــى االتف إل

ــاق. ــذا االتف ــرام ه ــي احت يبنغ
ونــوه إلــى أنــه ينبغــي فــي الواقــع ، 
أســاس  علــى  مبنيــا  يكــون  أن  يجــب 
قــرارات جميــع األطــراف الموقعــة ، ويجــب 

علــى جميــع األطــراف االلتــزام بهــا.
الحــال  علــى  التأســف  علينــا  وأكــد 
الــذي توصلنــا إليــه بســبب  أميــركا ونأمــل 
ان تحظــى العقانيــة علــى السياســية 
عــن  تبتعــد  وأن  األميركيــة  الخارجيــة 

خلــق توتــر مــع إيــران.

عضو في الكونغرس: ترامب سيعود إلى 
االتفاق النووي قريباً

الغارديان: »إسرائيل« حولت غزة 
إلى أكبر سجن في العالم

فــي  البريطانيــة  الغارديــان  نشــرت صحيفــة 
ــؤرخ الـــ  ــااًل للم ــاء، مق ــس االربع ــادر ام ــا الص عدده
فــي  الدوليــة  العاقــات  وأســتاذ  »اإلســرائيلي« 
جامعــة أكســفورد »آلفــي شــليم«، بعنــوان »بعــد 
عشــرة أعــوام علــى غــزة، مــا زالــت »إســرائيل« 

تنتهــي«. قــوة وحشــية ال  تخطــط الســتخدام 
ويشــير الكاتــب فــي مقالــه الــى أنــه خــال 
ــة  ــى الحمل ــوام عل ــر عشــرة أع ــي تم الشــهر الحال
اإلســرائيلية الموســعة علــى مليونــي فلســطيني 
فــي قطــاع غــزة، معتبــرًا أن بعــد انســحابها مــن 
ــى  ــان العــدو قطــاع غــزة إل غــزة عــام 2005، حــول كي

أكبــر ســجن علــى األرض.
ويضيــف الكاتــب: »منــذ ذلــك الحيــن تمثــل 
أســلوب »إســرائيل« فــي التعامــل مــع غــزة فــي 
ــي  ــن. وف ــذب والوحشــية القصــوى إزاء المدنيي الك
كانــون األول 2008 شــنت »إســرائيل« مــا ســمته 
بعمليــة »الرصــاص المصبــوب«، التــي واصلــت فيهــا 
ــة الســكانية العاليــة جــوًا  قصــف القطــاع ذي الكثاف

ــًا«. ــدى 22 يوم ــى م ــرًا وبحــرًا عل وب
للمنطــق  وفقــًا  »إنــه  كاتبــًا:  مقالــه  ويختتــم 
اإلســرائيلي ال يمكــن أن يوجــد حــل ســلمي دائــم 
قــط، وأن الحــرب المقبلــة دائمــًا علــى بعــد خطــوات«.

ميدل ايست آي: اجتماع تنسيقي بين »الموساد« واستخبارات 
السعودية واإلمارات ومصر

كشــف موقــع »ميــدل إيســت آي« عــن تفاصيــل اجتمــاع أمنــي رباعــي جمــع مديــر »الموســاد« بقــادة 
اســتخبارات كل مــن الســعودية واإلمــارات ومصــر، وناقــش ســبل تقليــص نفــوذ تركيــا فــي اإلقليم.

وأفــاد الموقــع البريطانــي، فــي مقــال للصحفــي البريطانــي المتخصــص بشــؤون الشــرق األوســط 
ديفيــد هيرســت، بــأن اللقــاء األمنــي عُقــد فــي ديســمبر الماضــي، بعاصمــة خليجيــة، وخــرج باالتفــاق 

علــى تطبيــق 4 إجــراءات.
وُأعــدت الخطــة بالتعــاون مــع رئيــس »الموســاد« يوســي كوهيــن -الــذي شــارك فــي اللقــاء- 
للترحيــب بعــودة بشــار األســد إلــى جامعــة الــدول العربيــة؛ بهــدف تهميــش النفــوذ اإلقليمــي لتركيــا 

ــران. وإي
واتفــق المشــاركون فــي اللقــاء علــى أربعــة إجــراءات: أولهــا مســاعدة ترامــب فــي مســاعيه لســحب 
14 ألفــًا مــن قــوات بــاده مــن أفغانســتان، أمــا اإلجــراء الثانــي، فــكان بهــدف التحكــم فــي سُــنّة العــراق، 
ــراء  ــي، واإلج ــف المحــور الوطن ــا داخــل تحال ــوذ تركي ــص نف ــذل لتقلي ــي تُب ــود الت ــه الجه ويُقصــد ب
الثالــث، فهــو الســعي إلعــادة العاقــات الدبلوماســية الكاملــة بيــن الــدول العربيــة الثــاث واألســد، وأمــا 
اإلجــراء الرابــع الــذي تــم االتفــاق عليــه فــي اللقــاء، فــكان دعــم أكــراد ســوريا أمــام المســاعي التركيــة 

لطــرد وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة مــن الحــدود التركيــة.

نيودلهي: المصارف االيرانية قادرة 
على استالم اثمان النفط

طهران-فارس:-قــال المديــر التنفيــذي للبنــك الهنــدي 
ايرانيــة  مصــارف   9 ان  جــاران ســينغ،   UCO الحكومــي 

ــاده. ــى ب ــدر ال ــط المص ــان النف ــتام اثم ــتطيع اس تس
واورد موقــع بزنــس اســتاندارد ان مســتحقات صــادرات 
بالعملــة  الهنــد ســيتم تســديدها  الــى  االيرانــي  النفــط 

الوطنيــة )الروبيــة(.
واضــاف ان المصــارف االيرانيــة التســعة هــي: ســامان، 
باســاركاد، اقتصــاد نويــن، كارآفريــن، ســرمايه، خاورميانــه، 

ــان و كردشــكري. شــهر، حكمــت ايراني
وبلغــت مشــتريات الهنــد مــن ايــران فــي الفتــرة مابيــن 
نيســان/ ابريــل لغايــة تشــرين الثانــي/ نوفمبــر نحــو 11 

ــا. ــة منه ــط 90 بالمئ ــار دوالر ويشــكل النف ملي
وأعفــت الحكومــة الهنديــة شــركات البــاد المدينــة 
لشــركة النفــط الوطنيــة االيرانيــة مــن الضرائــب وهــو مارفــع 

ــى تســديد مســتحقاتها. مــن قــدرة مصافــي البــاد عل

مسؤول برلماني: أعددنا خطة 
فاعلة لمواجهة الحظر

فــي  االبحــاث  مركــز  رئيــس  أعلــن  طهران-فــارس:- 
مجلــس الشــورى االســامي كاظــم جالــي عــن إعــداد خطــة 

ــاد. ــى الب ــروض عل ــم المف ــة الحظــر الظال ــة لمواجه فاعل
وقــال جالــي النائــب عــن اهالــي طهــران، فــي تصريحــه 
ــة  ــية االقتصادي ــات الدبلوماس ــب الدراس ــاع مكت ــال اجتم خ
تســعى  البلــدان  بعــض  ان  )ع(،  الصــادق  االمــام  بجامعــة 
لفــرض اهدافهــا الاشــرعية عبــر االقتصــاد والحظــر اال ان 
ــز  ــة النظــام الســلطوي ادى ان ترك ــي مواجه ــران ف ــود اي صم

ــة. ــات اقتصادي ــن هجم ــى ش ــركا عل امي
واضــاف: ان االميركييــن فشــلوا فــي مواجهــة ايــران علــى 
مختلــف الصعــد السياســية والعســكرية وهــو مــاأدى الــى 

ــا الحظــر. ــة ومنه ــات االقتصادي اعتمــاد اآللي
وتابــع: انــه كمــا اكــد قائــد الثــورة مــرات عديــدة ان حربنــا 
هــي اقتصاديــة وينبغــي اســتخدام آليــات خطــة االقتصــاد 

ــاءة. ــاوم ذات الكف المق
ــي المجــال  ــق ف ــداد خارطــة طري ــى ضــرورة اع ــد عل واك
مــن  االقتصاديــة  الدبلوماســية  ان  الــى  الفتــا  االقتصــادي، 
ــة  ــي السياســات العام ــورة ف ــد الث ــا قائ ــي ابلغه ــع الت المواضي
فــي مجــال االقتصــاد المقــاوم كمــا اشــارت اليهــا الخطــوة 

التنمويــة السادســة للبــاد. 

مسؤول افغاني يؤكد التزام بالده بحقوق ايران 
من مياه هيرمند

ــاه والطاقــة االفغانــي خــان محمــد تــكل التــزام بــاده بحقــوق  ــر المي طهران-فــارس: اكــد مســاعد وزي
ــاه نهــر هيرمنــد علــى اســاس اوضــاع الســنة المائيــة. الجمهوريــة االســامية فــي مي

وخــال اجتمــاع اللجنــة المشــتركة حــول ميــاه نهــر هيرمنــد ، قــال المســؤول االفغانــي، ان اوضــاع 
ــي. ــي الماض ــام المائ ــي الع ــة ف ــن طبيعي ــم تك ــر ل ــوالت المط هط

ــن  ــن البلدي ــة بي ــذ المعاهــدة المبرم ــة لتنفي ــج العماني ــة الســبل والبرام ــاع صياغ ــم خــال االجتم وت
ــد. ــاه نهــر هيرمن ــا مــن مي ــى حقوقه ــران عل بصــورة افضــل وحصــول اي

قريبا.. طهران وكابول توقعان وثيقة التعاون الشاملة
 طهــران- ارنــا:- ذكــرت وكالــة 'طلــوع نيــوز' فــي أفغانســتان، نقــا عــن مســؤولين أفغــان، بــان كابــول 

وطهــران علــى وشــك االقتــراب مــن الخطــوة األخيــرة نحــو توقيــع اتفاقيــة شــراكة اســتراتيجية شــاملة.
وزارة الخارجيــة األفغانيــة كانــت قــد أعلنــت إن المحادثــات حــول توقيــع وثيقــة اســتراتيجية بيــن إيران وأفغانســتان، 

يجــري تنفيذهــا فــي خمــس لجــان متخصصــة وقــد توصــل البلــدان الــى اتفــاق نهائــي فــي ثــاث لجان.
ووفقــًا لبيــان صــادر عــن وزارة الخارجيــة األفغانيــة، فــإن لجــان الميــاه والهجــرة واللجــان الثقافيــة هــي مــن 

بيــن اللجــان التــي تــم االنتهــاء منهــا مــن خــال المحادثــات بيــن خبــراء مــن إيــران وأفغانســتان.
ــوع نيــوز، أن المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة االفغانيــة صبغــت اهلل أحمــدي قــال:  ــة طل وكتبــت وكال
فــي مناقشــات اللجــان الخمــس، اتفقنــا علــى ثــاث لجــان: لجــان الميــاه والهجــرة والثقافيــة، وفــي اللجنتين 
األخرييــن، األمنيــة واالقتصاديــة والترانزيــت الزالــت المفاوضــات مســتمرة. لكننــا سنســتمر فــي التفــاوض 

لحــل الخافــات مــن أجــل التوصــل الــى اتفــاق شــامل.
واضــاف احمــدي: لقــد توصلنــا الــى المطالــب التــي كانــت موضــع اهتمامنــا، ومــن المقــرر تنفيــذ معاهــدة 

نهــر هيرمنــد بشــكل كامــل مــن قبــل الجانبيــن.

في كلمة معدة من قبل سيلقيها بمصر..

بومبيو: على ايران ان تقتدي بالسعودية 
في مراعاة حقوق االنسان

طهران/كيهــان العربــي: علــى هامــش زيــارة وزيــر خارجيــة اميــركا الــى مصــر نشــرت وســيلة اعاميــة 
اميركيــة  النــص المعــد مــن قبــل لكلمــة »بومبيــو« ســيلقيها بمصــر، يقــول فيهــا انــه علــى ايــران ان تقتــدي 

بالســعودية فــي رعايــة حقــوق االنســان!
فقــد حصلــت نشــرة »بالتيكــو« علــى نــص كلمــة وزيــر خارجيــة اميــركا فــي القاهــرة، عــن طريــق 
مصدريــن مطلعيــن، جــاء فيــه انــه مــن المقــرر ان يديــن بومبيــو تعامــل ادارة »اوبامــا« مــع ايــران، مدعيــا ان 

ــة بافضــل شــكل. ــح دول المنطق ــب تضمــن مصال ــف ترام مواق
كمــا وســيطالب )بومبيــو( ايــران ان تقتــدي بالســعودية فــي قضيــة رعايــة حقــوق االنســان 

واحتــرام القانــون!

تنمية العالقات البرلمانية بين 
ايران والجزائر

الصداقــة  مجموعــة  بــدأت  الجزيرة-إرنــا:- 
البرلمانيــة بيــن ايــران والجزائــر أعمالهــا رســميًا 
خــال إقامــة حفــل خــاص بهــذه المناســبة حضــره 

ســفيرنا لــدى الجزائــر رضــا عامــري.
وقــام نائــب رئيــس المجلس الوطني الشــعبي 
الجزائــري عبــد الــرزاق تربــش خــال الحفــل الــذي 
ُاقيــم فــي مقــر برلمــان هــذا البلــد شــارك فيــه عــدد 
مــن الشــخصيات السياســية وبعــض رؤســاء الكتــل 
البرلمانيــة ونوابــه، قــام بتســمية رئيــس مجموعــة 

الصداقــة البرلمانيــة بيــن البلديــن وأعضائهــا.
وعــزا تربــش مــا تكــون عليــه العاقــات الراهنــة 
بيــن ايــران والجزائــر الــى روح االخــوة والتعــاون 

البنــاء الســائدة عليهــا.
كمــا أّكــد علــى ضــرورة تعزيــز وتقويــة العاقــات 
ــًا فــي نفــس الوقــت الــى  البرلمانيــة الثنائيــة، الفت

الفرصــة المتاحــة للتعــاون البرلمانــي المشــترك.
الــى  الســفير عامــري  أشــار  الحفــل  وخــال 
المكانــة الســامية للثــورة الشــعبية الجزائريــة بيــن 
ــًا عــن ارتياحــه لمــا ــي، معرب ــات الشــعب االيران فئ

واعظي: االوروبيون اعتذروا للتأخير في تنفيذ 
اآللية المالية الخاصة

ــذروا  ــن اعت ــان االوروبيي ــي ب ــود واعظ ــة محم ــة الجمهوري ــب رئاس ــس مكت ــرح رئي طهران-فارس:-ص
.)SPV( ــران ــا واي ــن اوروب ــة الخاصــة بي ــذ اآللي ــي تنفي ــر ف للتأخي

وفــي الــرد علــى ســؤال بشــان تصريحــه الســابق بــان االوروبييــن ســينفذون االليــة الماليــة الخاصــة فــي 
غضــون اســبوعين، قــال واعظــي: اننــي لــم اقــل ابــدا بــان )SPV( ســتنفذ فــي غضــون اســبوعين، بــل قلــت 

حتــى نهايــة العــام الميــادي، وقــد كــررت ذات مــرة مــا صرحــت بــه الســيدة موغرينــي.
واضــاف، ان االوروبييــن قــد اعتــذروا منــا ايضــا وقالــوا باننــا قســمنا برامجنــا جميعــا اال ان ضغــوط اميــركا 

قــد اخــرت عملنــا لكننــا لــم نتخــل عــن هدفنــا اي انهــم يمضــون الــى االمــام.
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