
وزير الدفاع: يجب االعتماد على القدرات المحلية 
لتخطي الحظر

ــاع واســناد القــوات المســلحة العميــد اميــر حاتمــي انــه يجــب االعتمــاد  ــر الدف ــال وزي ــا:- ق طهران-ارن
ــة الحظــر. ــى المشــاكل و تخطــي مرحل ــب عل ــة للتغل ــى القــدرات المحلي عل

ــاء فــي اجتمــاع لقــادة المراكــز العالجيــة التابعــة للقــوات البريــة  واضــاف العميــد حاتمــي امــس الثالث
فــي حــرس الثــورة: ان الجمهوريــة االســالمية فــي عامهــا االربعيــن فــي قمــة االزدهــار وباســتطاعتها الســير 
علــى هــذا النهــج لســنوات 

كثيــرة.
االعــداء  ان  وبيــن 
جهدهــم  يبذلــون  كانــوا 
الثــورة  تواجــه  كــي 
عامهــا  فــي  االســالمية 
مــن  الكثيــر  االربعيــن 
الصعــاب ولكــن بحمــد اهلل 

. فشــلوا 
الدفــاع  وزيــر  وصــرح 
التــي  االجــراءات  ان 
انتهجهــا االعــداء ســببت بعــض المشــاكل للشــعب ولكــن بفضــل مــن اهلل ســنتخطاها مؤكــدا علــى تبديلهــا 

المســلحة. للقــوات  بالنســبة  حــدث  مــا  هــذا  ان  مبينــا  ثمينــة  فــرص  الــى 
واعتبــر العميــد حاتمــي القــوات المســلحة فــي الجمهوريــة االســالمية قــوات شــعبية تســتمد قوتهــا مــن 
الشــعب واضــاف : ان جميــع القــرارات فــي البــالد يتخذهــا الشــعب لــذا علينــا خدمتهــم بافضــل مايمكــن 
مؤكــدا علــى ضــرورة االســتعداد التــام لتقديــم خدمــات االغاثــة لهــم عنــد الضــرورة وهــذا ماتــم عندمــا ضــرب 

الزلــزال مدينــة كرمانشــاه غربــي البــالد .
ونــوه وزيــر الدفــاع الــى عــزم العــدو علــى ايجــاد الحرمــان عــن طريــق الحظــر وقــال : ســنقوم بتبديــل 

هــذا التهديــد الــى فرصــة .
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طهــران – كيهــان العربــي:- قــال مســاعد وزيــر شــؤون المناجــم 
والتعديــن فــي وزارة الصناعــة والمناجــم والتجــارة جعفــر ســرقيني، 
إن انتــاج الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران مــن الصلــب زاد 40 مــرة 
مقارنــة ببدايــة انتصــار الثــورة االســالمية، بينمــا ارتفــع انتــاج الصلــب 

فــي العالــم مــن 700 مليــون طــن الــى حوالــي ضعــف هــذا الرقــم.
وقــال ســرقيني، لقــد كانــت الطاقــة اإلنتاجيــة للصلــب فــي البــالد 
فــي بدايــة الثــورة االســالمية 600 ألــف طــن لكنهــا وصلــت اليــوم الــى 

34 مليــون طــن ســنويا .
الــى  يرجــع  النمــو  هــذا  إن  البعــض  يقــول  قــد  واضــاف: 
التطــورات التكنولوجيــة التــي شــهدها العالــم، لكــن الجديــر 
بالذكــر أن إنتــاج الصلــب فــي تركيــا علــى ســبيل المثــال نمــي 
بنســبة 17 بالمائــة فقــط خــالل هــذه الفتــرة، بينمــا ارتفــع إنتــاج 

ــرة. ــب 40 م ــن الصل ــران م إي
فــي هــذا االطــار رعــى النائــب االول لرئيــس الجمهوريــة اســحاق 
جهانغيــري صبــاح أمــس الثالثــاء مراســم تدشــين المرحلــة االولــى 

لمجمــع الصلــب لمجمــع "راد" للصلــب فــي مدينــة "ويــان كبــودر 
آهنــك" الصناعيــة فــي محافظــة همــدان )غــرب طهــران(.

ــة االولــى لمجمــع "راد" للصلــب فــي  وبلغــت اســتثمارات المرحل
همــدان 3500 مليــار ريــال، وتبلــغ طاقتــه االنتاجيــة 500 الــف طــن ســنويا 

وتوفــر 400 فرصــة عمــل مباشــرة و 1500 فرصــة عمــل غيــر مباشــرة.

بعد انتصار الثورة االسالمية..

زيادة انتاج الصلب في ايران بنسبة 40 مرة

طهران-مهــر:- أكــد العضــو فــي مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام العميــد 
أحمــد وحيــدي أن اتفاقيــة FATF الزالــت غامضــة إليــران واالنضمــام اليهــا والــى 
ــح التــي ســتجلب اليــران، امــر بعيــد عــن  اتفاقيــة باليرمــو دون تبييــن المصال

العقالنيــة.
وصــرح العميــد وحيــدي فيمــا يتعلــق بدراســة موضــوع انضمــام ايــران الــى 
 FATF  كل مــن اتفاقيــة باليرمــو )لمكافحــة الجريمــة الدوليــة المنظمــة( واتفاقية
)مجموعــة العمــل المالــي الدوليــة(، صــرح أنــه بالنســبة إلتفاقيــة باليرمــو فــإن 
المجمــع قــام خــالل الجلســة االخيــرة بدراســة مختلــف ابعادهــا وســلط الضــوء 
علــى المواضيــع التــي تواجههــا هــذه االتفاقيــة فــي إطــار النظــام التــي خططتــه 
الواليــات المتحــدة، وأضــاف: بالنســبة لمجموعــة العمــل المالــي المشــترك فــإن 
المجمــع لــم يقــم لحــد االن بدراســته والســبب هــو أنــه لــم يحــظ بتأييــد جهــة 

قانونيــة ورســمية لحــد االن.
 FATF وقــال أن هنــاك ضبابيــة تســود مشــهد انضمــام ايــران الــى اتفاقيــة
ويجــب أن يتــم العثــور علــى اجابــة للكثيــر مــن األســئلة، كمــا أن هنــاك 

 ،FATF اشــكاليات كثيــرة تطــرح علــى كيفيــة أداء وهيكليــة اتفاقيتــي باليرمــو و
مؤكــدا أن اتخــاذ قــرار بنــاء علــى إنضمــام ايــران الــى هاتيــن االتفاقيتيــن، دون 
ازالــة الغمــوض  والتأكــد مــن ان االنضمــام يصــب فــي اطــار فــي مصلحــة ايــران، 

أمــر بعيــد عــن العقالنيــة.

دون التأكد من ضمان مصالح ايران..

وحيدي: االنضمام الى اتفاقيتي باليرمو و FATF أمر غير عقالني

طهــران- ارنــا:- اعلــن وزيــر الصناعــة والمناجــم 
قطــاع  تنميــة  عــن  رحمانــي  رضــا  والتجــارة 
الصناعــات المنجميــة فــي البــالد واضــاف ان قيمــة 

وزير الصناعة: صادرات ايران من الصناعات المنجمية 
تبلغ 9 مليارات دوالر

صــادرات هــذه الصناعــات بلغــت 9 مليــارات دوالر 
ــدا  ــي )ب ــرة للعــام الحال خــالل االشهرالعشــرة االخي

فــي 21 مــارس 2018 (.
واشــار رحمانــي امــس االربعــاء فــي حديــث 
متلفــز الــى تضاعــف احتياطــي حجــر الحديــد فــي 
البــالد بفضــل اكتشــافات جديــدة متوقعــا بذلــك 
ــد 55  ــران مــن حجرالحدي ــاج اي ــغ حجــم انت ان يبل

ــون طــن . ملي
واضــاف تــم خــالل 10 االشــهر االخيــرة للعــام 
الحالــي تصديــر مــا قيمتــه 9 مليــارات دوالر مــن 
الصناعــات المنجميــة مســجال بذلــك زيــادة بنســبة 
ــرة مــن  ــي نفــس الفت ــه ف ــا كان علي ــه عم 20 بالمائ

ــام الماضــي. الع
الصناعــة  وزيــر  مســاعد  اعلــن  جهتــه  مــن 
والمناجــم والتجــارة لشــؤون لمناجــم والصناعــات 
المنجميــة جعفــر ســرقيني بــان صــادرات البــالد 
مــن المــواد والصناعــات المنجميــة بلغــت 54 مليــون 

ــام الماضــي. طــن خــالل الع
وقــال ســرقيني، ان المناجــم الموجــودة فــي 
البــالد جعلتهــا فــي غنــي عــن الخــارج مــا عــدا 
فقــط. منجمتيــن  مادتيــن  واردات  الــى  الحاجــة 

طهران وبغداد تتفقان حول آلية التسديد المالي بينهما

سفير االتحاد االوروبي في اميركا..

التجارة مع ايران تشكل جزءا 
من االتفاق النووي

 طهران-ارنــا:- انتقــد ســفير االتحــاد االوروبــي 
فــي امريــكا 'اوســاليفان 'خــروج ترامــب مــن االتفــاق 
النــووي مؤكــدا ان التجــارة مــع ايــران تمثــل جانبــا 

مــن االتفــاق النــووي مــع ايــران.
وفــي حــوار مــع صحيفــة المجلــس االطلنطــي 
االتحــاد  مــع  ترامــب  تعاطــي  اوســاليفان  انتقــد 
ــه  ــووي مصــادق علي ــاق الن ــي واضــاف: ان االتف االوروب
مــن قبــل االمــم المتحــدة وتــم التوصــل اليــه فــي عــام 
ــي و  ــاد االوروب ــن االتح ــرت بي ــات ج ــد مفاوض 2015 بع
ســت دول كبــرى مؤكــدا ان االتفــاق النــووي يهــدف 
الــى ضمــان مصالــح جميــع االطــراف المعنيــه بــه و 
يركــز علــى البرنامــج النــووي و ليــس تصرفــات ايــران 
فــي المنطقــة او قدراتهــا الصاروخيــة التــي كنــا نعرفهــا.

النســحاب  اســفة  عــن  اوســاليفان  واعــرب 
امريــكا مــن االتفــاق النــووي وقــال: نحــن نعتقــد ان 

ــاق. ــن االتف ــزء م ــي ج ــران ه ــع اي التجــارة م
وفيمــا يتعلــق باالليــة الماليــة اوضــح ان كاًل مــن 
ــي تدشــين  ــا شــاركت ف ــا والماني فرنســا وبريطاني
ــة  ــة مزاول ــركات االوروبي ــن الش ــة لتتمك ــذه االلي ه

نشــاطاتها التجاريــة مــع ايــران.

ــزي  ــك المرك ــق رئيســا البن ــا:- اتف ــران- ارن طه
ــى  ــالق' عل ــي الع ــي 'عل ــي والعراق ــر همت عبدالناص
ــك لحــل  ــن وذل ــن البلدي ــي بي ــة التســديد المال الي
فــي  المصــدرون  منهــا  يعانــي  التــي  المشــاكل 

التبــادالت الماليــة .
نظيــره  العــراق  يــزور  الــذي  همتــي  والتقــى 
العالقــات  تنميــة  ســبل  معــه  وبحــث  العراقــي 
ــر  ــراق هــو اكب ــال : ان الع ــن وق ــن البلدي ــة بي المالي
شــريك تجــاري اليــران والســتمرارية هــذه العالقات 
االولويــة  ضمــن  تاتــي  الماليــة  التبــادالت  فــان 
ــع  ــي م ــزي االيران ــك المرك ــاق البن ــى اتف مشــيرا ال
كل مــن روســيا وتركيــا و الهنــد والصيــن علــى اليــة 

ثنائيــة للتســديد المالــي.
وقــال همتــي: انــي علــى ثقــة بانــه مــن خــالل 

العراقيــة يمكــن الوصــول  التعــاون مــع الحكومــة 
ــة  ــة مالي ــا يخــص ايجــاد الي ــدة فيم ــج جي ــى نتائ ال
للتســديد وذلــك لتنميــة العالقــات االقتصاديــة بيــن 

ــن. البلدي
المركــزي  البنــك  رئيــس  اعتبــر  مــن جانبــه 
ــي  ــي ف ــه يات ــاء بان ــى العــالق هــذا اللق ــي عل العراق
اطــار االتفاقيــات الماليــة بيــن البلديــن وقــال ان هــذا 
اللقــاء هــو ارضيــة لتقويــة التعــاون االقتصــادي بيــن 
ايــران والعــراق مؤكــدا علــى ســعي البنــك المركــزي 

ــع التــي تحــول دون ذلــك. ــة الموان الزال
وخــالل اللقــاء اتفــق رئيســا البنــك المركــزي 
االيرانــي والعراقــي حــول آليــة التســديد المالــي 
ــاز وســائر الســلع  ــاء والغ المتعلقــة بصــادرات الكهرب

االيرانيــة الــى العــراق.

ايران االولى في المنطقة والـ14 
عالميا في انتاج الكهرباء

طهران-فــارس:- تتبــوأ الجمهوريــة االســالمية المركــز 
االول فــي منطقــة الشــرق االوســط والمركــز 14 عالميــا فــي 

توليــد الطاقــة الكهربائيــة، بواقــع 80 ألــف ميغــاواط.
ــف  ــة 12 ال ــة الكهرومائي ــران مــن الطاق ــد اي ــغ تولي ويبل
ميغــاواط، وهــي فــي هــذا المجــال فــي المركــز الثانــي 
والـــ19 عالميــا.  آســيا  فــي  والســادس  االوســط  بالشــرق 
وتتبــادل ايــران الطاقــة الكهربائيــة مــع دول الجــوار، ولديهــا 

حضــور فاعــل فــي أســواق المنطقــة.
وبتوليدهــا اكثــر مــن 80 ألــف ميغــاواط مــن الطاقــة 
الكهربائيــة تتبــوأ ايــران المركــز االول فــي الشــرق االوســط، 
ــة  ــة الكهربائي ــد الطاق ــث ازداد تولي ــا، حي ــز 14 عالمي والمرك

اكثــر مــن 11 مــرة خــالل اربعــة عقــود.

جامعة امير كبير: نمتلك تقنية تصنيع 
االقمار االصطناعية

طهران-فــارس:- أكــد رئيــس جامعــة "اميــر كبيــر " التكنولوجيــة ســيد احمــد معتمــدي ان ايــران امتلكــت 
تقنيــة تصنيــع االقمــار االصطناعية.

وقــال معتمــدي فــي مراســم االحتفــال بالذكــرى االربعيــن النتصــار الثــورة االســالمية: ان الجامعــة كانــت 
واحــدة مــن المراكــز الرئيســية للثــورة وضمــن المراكــز الفعالــة فــي مســار انتصــار الثــورة اإلســالمية.

ــي  ــدأ النضــال كان ف ــات، ســيتضح أن مب ــوري، إذا درســنا دور الجامع ــرة النضــال الث واضــاف: خــالل فت
ــة. ــات والحــوزات العلمي الجامع

وتابــع رئيــس جامعــة "اميــر كبيــر" قائــال: كانــت جامعــة البولــي تكنيــك )االســم القديــم للجامعــة( واحــدة 
مــن المراكــز الرئيســية فــي مرحلــة النضــال الثــوري وشــاركت فــي كل التحــركات.

وتابــع معتمــدي قائــال: بعــد الثــورة ، شــهدنا الحــرب والبنــاء، حيــث قامــت الجامعــات بــاداء دور هــام فــي 
تلــك الفتــرة، واآلن فــان رســالة الجامعــات لــم تنتــه بعــد.

واضــاف: المشــاكل التــي ســببتها اجــراءات الحظــر الحالــي ســتعزز دور األســاتذة والطــالب مــن أجــل 
جعــل هــذه الفئــة أكثــر قــدرة علــى تلبيــة احتياجــات البــالد.

تقنيات تجسس أوروبية خطيرة تصل السعودية 
رغم قتل خاشقجي!

انتقــد مســؤول أوروبــي بــارز اســتمرار الــدول األوروبيــة بتصديــر تقنيــات تجســس ومراقبــة متطــورة 
إلــى الســعودية بعــد جريمــة قتــل الصحفــي جمــال خاشــقجي داخــل قنصليــة بــالده فــي إســطنبول.

وعبــر رئيــس لجنــة التجــارة الدوليــة فــي البرلمــان األوروبــي بيرنــد النــغ عــن غضبــه الشــديد مــن مواصلــة االتحــاد 
األوروبــي تصديــر برمجيــات مراقبــة وتجســس وصفهــا بشــديدة الحساســية والمهــددة للحيــاة إلــى الريــاض علــى الرغــم 

مــن إعــالن االشــتباه بإصــدار ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان األمــر شــخصيا بقتــل خاشــقجي فــي تركيــا.
ــة مــع القنــاة األولــى شــبه الرســمية بالتلفــاز األلمانــي »أي آر دي« اســتمرار  ووصــف بيرنــد فــي مقابل
ــة إلــى  الــدول األوروبيــة بتصديــر برنامــج »ســباي ويــر« للتجســس علــى األفــراد عبــر هواتفهــم المحمول

»نظــام قمعــي كالنظــام الســعودي« بالغريــب والفضيحــة.
ويعتبــر »ســباي ويــر« مــن البرمجيــات المتخصصــة بجمــع آثــار كل البيانــات التــي يتركهــا مســتخدم 
الهاتــف المحمــول خلفــه، ويقــوم مــن خــالل هــذه البيانــات بعمــل ملــف تعريــف شــامل بهــذا المســتخدم.

اعتقال قيادات في المعارضة السودانية بينها 
ابنة الصادق المهدي

أعلــن حــزب األمــة القومــي، أكبــر أحــزاب المعارضــة فــي الســودان، اعتقــال أمينتــه العامــة ســارة نقــد اهلل، 
وابنــة زعيــم الحــزب أم ســلمة الصــادق المهــدي.

وأوضــح الحــزب فــي بيــان، أن القياديتيــن فــي الحــزب “اعتقلتــا خــالل وقفــة احتجاجيــة فــي العاصمــة 
الخرطــوم أمــس، وتعاملــت القــوات األمنيــة مــع المحتجيــن بعنــف مفــرط، واعتقلــت عشــرات المواطنيــن 

الذيــن عبــروا عــن رأيهــم بســلمية”.
ــي  ــوري أســماء محمــود محمــد طــه، والمحام ــي الحــزب الجمه ــة ف ــت القيادي ــان: “اعتقل وأضــاف البي
والناشــط الحقوقــي البــارز نبيــل أديــب، إلــى جانــب عــدد آخــر مــن النســاء والرجــال”، مشــيرا إلــى “اعتقــال 

أكثــر مــن 80 مــن أعضــاء وقيــادات حــزب األمــة”، منــذ بــدء االحتجاجــات.

سفيرة باكستان في طهران: اولويتنا هي 
تقوية العالقات التجارية مع ايران

 طهــران- ارنــا:- اعتبــرت ســفيرة باكســتان 
فــي ايــران الســيدة رفعــت مســعود العالقــات 
ــا  ــر عمق ــي اكث ــالمية ه ــة االس ــع الجمهوري م
الســعي  ان  وقالــت  الجــوار  عالقــات  مــن 
لتنميــة التعــاون التجــاري و االقتصــادي وتقوية 
العالقــات الثقافيــة بيــن البلديــن الجاريــن مــن 

ــران. ــي طه ــات تواجــدي ف اولوي
وقدمــت الســيدة رفعــت مســعود امــس 
االربعــاء التهانــي بمناســبة الذكــرى االربعيــن 
ان  وقالــت:  االســالمية  الثــورة  النتصــار 
ايــران بلــد صديــق وشــقيق وهنــاك اواصــر 
علــى  مؤكــدة  الشــعبين  بيــن  مســتحكمة 

فاكثــر . اكثــر  اســتحكامها  و  نموهــا 
وقالــت ان احــد اهدافــي هــو ان يســتطيع 
الباكســتانيون القــدوم بســهولة الــى ايــران 
للســياحة والتجــارة واالســتجمام و يكــون االمر 
ذاتــه بالنســبة لاليرانييــن فــي زياراتهــم الــى 

باكســتان.
الــى ذكــري  واشــارت ســفيرة باكســتان 
مــرور  وكذلــك  االســالمية  الثــورة  انتصــار 
ســبعين عامــا علــى عالقــات البلديــن وقالــت: 
ــى  ــل عل ــوام والســنين هــي دلي كل هــذه االع
متانــة العالقــات االخويــة الحميمــة بيــن ايــران 

وباكســتان.

غرفة التجارة البولندية: مؤتمر وارسو حدث مؤسف

اكثر من 700 شركة داخلية وأجنبية تشارك في معرض طهران الدولي للسياحة
طهران-فــارس:- أعلــن المنفــذ للمعــرض الدولــي الثانــي عشــر للســياحة والصناعــات المرافقــة فرهــاد 
امينيــان ، أن 660 شــركة داخليــة و57 شــركة أجنبيــة تشــارك فــي المعــرض الدولــي للســياحة الــذي 

ــران. ــتضيفه طه تس
وخــالل المؤتمــر الصحفــي للمؤتمــر الدولــي الثانــي عشــر للســياحة والصناعــات المرافقــة، قــال فرهــاد 
امينيــان: ان الترحيــب بالمعــرض هــذا العــام كان جيــدا جــدا، حيــث تشــارك جميــع المحافظــات الـــ31 بقــوة 

فــي المعــرض.
وأضــاف: ان 660 شــركة ايرانيــة تشــارك فــي المعــرض، مــا يشــير الــى زيــادة بنســبة 61 بالمائــة مقارنــة 

بالعــام الماضــي، كمــا ان 57 شــركة اجنبيــة تشــارك بالمعــرض مــن 12 بلــدا.
وأوضــح امينيــان: ان المعــرض يقــام علــى علــى ارض مفتوحــة مســاحتها 2000 متــر مربــع، وارض مســقفة 

بمســاحة 42 ألــف متــر مربــع.
وأردف: ان تركيــا وماليزيــا وســنغافورا وتايلنــد وايطاليــا واندونيســيا وباكســتان وألمانيــا والهنــد وفيتنــام 

وكمبوديــا وافغانســتان تشــارك فــي المعــرض الدولــي الثانــي عشــر للســياحة.

ــة التجــارة  ــر رئيــس غرف طهران-فــارس:- اعتب
البولنديــة، مؤتمــر وارســو بأنــه حــدث مؤســف، 
معربــا عــن املــه بتنميــة العالقــات االقتصاديــة بيــن 

ــران. بولنــدا واي
جــاء ذلــك لــدى اســتقبال رئيــس غرفــة التجــارة 
البولنديــة، آرن دارســكي، ســفيرنا لــدى وارســو، 

مســعود ادريســي كرمانشــاهي.
وخــالل اللقــاء، أشــار الســفير كرمانشــاهي الــى 
التجــاري  والتعــاون  التبــادل  فــي  الجيــدة  القفــزة 
ــدا  ــة االســالمية وبولن ــن الجمهوري واالقتصــادي بي
خــالل الســنوات االخيــرة، معربــا عــن اســفه للركــود 

الحاصــل فــي هــذا المجــال.
وأعــرب ادريســي كرمانشــاهي عــن أملــه 
ــة  ــة المالي ــل اآللي ــات مــن قبي ــأن تســاعد آلي ب
بيــن االتحــاد االوروبــي وايــران )انســتيكس( 
البلديــن  بيــن  العمــل  علــى  الحفــاظ  الــى 

واســتمراره.
ــة التجــارة  ــاء، ووصــف رئيــس غرف وخــالل اللق
البولنديــة، مؤتمــر وارســو بأنــه حــدث مؤســف، 
معربــا عــن املــه بــأن ال تكــون نتائجــه مثــل صــب 

ــار. ــى الن الزيــت عل
البقية على الصفحة7

الشعب االيراني واالذن 
الصماء لالعداء

مهدي منصوري
ظاهــرة امتــاز بهــا الشــعب االيرانــي 
اثــارت  االخــرى  الشــعوب  دون  مــن 
ــورة  ــي ان الث ــن اال وه اســتغراب المراقبي
ذكــرى  تعيــش  المباركــة  االســالمية 
دخولهــا فــي عامهــا االربعيــن تمكنــت مــن 
الصمــود امــام الســيل الهائــل مــن االبــواق 
مشــاربها  اختلفــت  والتــي  المعاديــة 
وصورهــا ومنــذ اللحظــة التــي ولــدت فيهــا  
والــى يومنــا هــذا، وفــي نظــرة ســريعة 
لموجــة االعــالم المعــادي نجــد ان هنــاك 
العشــرات بــل النغالــي ان قلنــا المئــات 
مــن وســائل االعــالم المختلفــة باالضافــة 
الــى مواقــع التواصــل االجتماعــي وغيرهــا 
والتــي جعلــت ايــران مرمــى لغرضهــا مــن 
اجــل ايصــال الشــعب االيرانــي الــى حالــة 
مــن اليــأس او القنــوط لكــي يرفــع يــده 
عــن ثورتــه التــي قــدم مــن اجلهــا االف 
الضحايــا وتحمــل الصعــاب الكبيــرة التــي 
لــو واجههــا اي شــعب فــي العالــم الصبــح 

فــي خبــر كان.
كان  الــذي  االيرانــي  الشــعب  ان 
ولقادتهــا  لثورتــه  وفيــا  وســيبقى  والزال 
الصمــاء وعــدم  االذن  اســتطاع وباعطــاء 
والدعايــات  االضاليــل  لــكل  االســتجابة 
المغرضــة اســتطاع ان يحقــق االنتصــارات 
مــن  دائــرة  فــي  اعــداءه  الكبيــرة ويضــع 
الجهــود  كل  ويحبــط  واالربــاك  الحيــرة 
صرفــت  والتــي  الكبيــرة  والمخططــات 
ادراج  تذهــب  الطائلــة  االمــوال  عليهــا 

الريــاح.
حالــة  ان  ماقلنــا  اذا  النغالــي  وقــد 
ــا الشــعب  ــي امتلكه ــرة الت الوعــي والبصي
االيرانــي قــد تفــوق التصــور وهاهــو اليــوم 
مــن  وطاقاتــه  توجهاتــه  وبــكل  يســتعد 
اجــل ان يحيــي الذكــرى االربعيــن لثورتــه 
ــاع  المباركــة وبمزيــد مــن االصــرار واالندف
قويــة  رســالة  يرســل  ان  اجــل  مــن 
للمعاديــن ســواء فــي الداخــل او الخــارج 
ابواقهــم  ان  توجهاتهــم  مختلــف  ومــن 
لــن تجــد بعــد اليــوم اذنــا صاغيــة وانهــم 
ــورة  ــذه الث ــن له ــارس االمي ــيبقون الح س
رســمتها  التــي  اهدافهــا  تحقــق  حتــى 

االولــى النتصارهــا. الوهلــة  ومنــذ 
وهــذا ماسيشــهده العالــم وفــي ذكــرى 
مثــل  ســيخرج  الــذي  ثورتــه  انتصــار 
الســيل الهــادر الــذي ســيغمر الشــوارع كل 

ــا . ــى اقصاه ــا ال ــن ادناه ــران م ــاء اي انح

تنويه وإعتذار
لمناســبة إحتفــاالت عشــرة الفجــر المباركــة 
الثــورة االســالمية،  األربعيــن إلنتصــار  والذكــرى 
ســتحتجب صحيفــة كيهــان العربــي عــن الصــدور 
ــر / ــن )10 فبراي ــق 21 بهم ــادم المواف ــد الق ــوم األح ي

ــاء 23  ــوم الثالث ــاود الصــدور ي ــى أن تع شــباط(، عل
ــاري  ــباط( الج ــن )12 ش بهم

إيران تعلن استعدادها توفير 
االنترنت في أفغانستان

طهــران- مهــر:- اعلنــت شــركة اتصــاالت البنــى 
التحتيــة فــي ايــران، عــن اســتعدادها لتوفيــر عرض 

النطــاق النترنت أفغانســتان.
ونقــال عــن الشــركة ، أنــه فــي اطــار توســيع 
بمجــال  وافغانســتان  ايــران  بيــن  التعــاون 
االتصــاالت، عقــدت جلســة جمعــت بيــن مســاعد 
ــس ادارة  ــس مجل ــي ورئي ــاالت االيران ــر االتص وزي
ــد فتاحــي"  ــة "حمي ــى التحتي شــركة اتصــاالت البن
ــة  ــى التحتي ــاالت البن ــركة اتص ــام لش ــر الع والمدي
االتصــاالت  ووزيــر  شــاهكوه"  عباســي  "صــادق 
ــي"  ــي "شــهزادكل اريوب ــات االفغان ــة المعلوم وتقني

والوفــد المرافــق لــه.
عــن  واالفغانــي  االيرانــي  الجانبــان  وأعلــن 
صعيــد  علــى  التعــاون  لتطويــر  اســتعدادهما 
الــدول  ترانزيــت االتصــاالت الدوليــة فيمــا بيــن 
الجــوار، كمــا اجريــت مباحثــات حــول توفيــر عــرض 
ــد  ــى ي ــت بافغانســتان عل ــاق لشــبكة االنترن النط
شــركة اتصــاالت البنــى التحتيــة، فــي اطــار تعزيــز 
التعــاون بمجــال االتصــاالت والشــؤون التقنيــة بيــن 

البلديــن.
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