
جوهانسبورغ: التعاون مع ايران لن ينخفض بخروج 
اميركا من االتفاق النووي

اكــد  اصفهان-ارنــا- 
الجنــوب  الســفير 
ايــران  فــي  افريقــي 
كومولــو  مــازوي  ويــكا 
ــن  ــركا م ــان خــروج امي ب
لــن  النــووي  االتفــاق 
خفــض  الــى  يــؤدي 
االقتصــادي  التعــاون 
والثقافــي  والتجــاري 
بيــن بــاده والجمهوريــة 

. مية ســا ال ا
وخــال لقائــه محافــظ اصفهــان عبــاس ضائــي فــي اصفهــان اشــار كومولــو الــى ان بــاده تركــز علــى 
الشــركات االقتصاديــة الصغيــرة والمتوســطة قائــا، انــه علينــا ان ناتــي بهــذه الشــركات الــى ايــران لزيــادة 

حجــم التبــادل االقتصــادي والتجــاري بيــن البلديــن خاصــة مــع اصفهــان.
واكــد الســفير الجنــوب افريقــي ضــرورة تســيير خــط ماحــة جــوي مباشــر بيــن البلديــن وقــال، هنالــك 

قيــود دوليــة واقتصاديــة فــي هــذا المجــال اال اننــا نســعى لتقديــم حلــول لهــذه المشــاكل.
واكــد ضــرورة تبــادل المعلومــات واالنشــطة حــول المتاحــف والتــراث الثقافــي واضــاف، اننــا سنســتلهم 

مــن خبــرات ايــران فــي ســياق تاهيــل المتاحــف الموجــودة فــي جنــوب افريقيــا منــذ الماضــي.
مــن جانبــه دعــا محافــظ اصفهــان الــى تطويــر العاقــات التجاريــة واالقتصاديــة والعلميــة بيــن المحافظــة 

وجنــوب افريقيــا وقــال، ان الضــرورة للتبــادل بيــن البلديــن هــو تســهيل تاشــيرات الدخــول بينهمــا.

السفيرة البلجيكية في طهران: مصّممون على تنمية 
العالقات مع ايران

واالعــداء فــي حالــة الدفــاع.
واضــاف، انــه فــي مرحلــة مــا ســعت اميــركا 

والكيــان الصهيونــي للتخريــب فــي بعــض قطــع 
المعــدات العســكرية لتوجيــه الضربــة لنــا اال 
اننــا حولنــا ذلــك التهديــد بفطنــة الــى فرصــة.

ــاس  ــزة قي ــأوا اجه ــد عب ــوا ق ــد كان ــال، لق وق
الســرعة بالغــة الصفــر فــي بعــض المعــدات 
كشــفها  مــن  تمكنــا  اننــا  اال  العســكرية 
واالســتفادة منهــا فــي تصنيــع معــدات عســكرية 

اخــرى.
وفــي  اننــا  زادة،  حاجــي  العميــد  واضــاف 
مركــز الســيطرة التابــع للحــرس الثــوري كنــا 
نرصــد تحــرك طائــرات الــدرون التابعــة لتنظيــم 
داعــش وانشــطتها فــي ســماء العــراق وســوريا.

 كاشــان-إرنا:- أعلــن رئيــس المركــز اإلعامــي اإلقليمــي للعلــوم والتقنيــة 
والمشــرف علــى مركــز اإلستشــهاد المرجعــي لعلــوم العالــم اإلســامي محمــد 
ــز األول مــن  ــل المرك ــت تحت ــا زال ــة اإلســامية م ــي، ان الجمهوري جــواد دهقان
ــا  ــا انه ــدول اإلســامية كم ــن ال ــة بي ــث المؤشــر الكمــي لإلنجــازات العلمي حي

تقــف فــي المركــز الســادس عشــر عالميــا فــي هــذا المجــال.
ــة كاشــان   ــة والخمســين لتدشــين جامع ــرى الرابع ــة الذك وخــال إحتفالي
أضــاف دهقانــي ، ان إيــران تحتــل المركــز الـــ27 بالعالــم مــن حيــث اإلستشــهاد 
بمقاالتهــا العلميــة والبحثيــة، كمــا انهــا فــي المركــز األول بيــن الــدول اإلســامية 

فــي هــذا المجــال.
الــدول  إرتفعــت حصــة  الدوليــة،  اإلحصائيــات  وفقــا آلخــر  انــه  وأضــاف، 
اإلســامية مــن إنتــاج المنشــورات العلميــة علــى مــدى الـــ20 عامــا الماضيــة، مــن 

ــة. ــن 8 بالمئ ــد ع ــا يزي ــى م ــة لتصــل ال 1,5 بالمئ
وتابــع دهقانــي، ان معــدل هــذا النمــو لــدى الــدول اإلســامية كان حوالــي 

12 بالمئــة ســنويا.
وأكــد دهقانــي، انــه علــى الرغــم مــن أن إيــران تتمتــع بمكانــة جيــدة علــى 

صعيــد الــدول اإلســامية والعالــم فــي هــذا الجانــب، اال انــه نظــرا لتأكيــد 
ســماحة قائــد الثــورة اإلســامية بشــأن ضــرورة إســتمرار الحركــة التقدميــة 
ــة بوتيــرة ســريعة مــن  العلميــة فــي البــاد، فــان هــذه المســيرة باتــت متواصل
أجــل تســجيل أرقــام جديــدة فيمــا يتعلــق بمؤشــرات التنميــة العلميــة فــي 

الجمهوريــة اإلســامية.

واعظي: الصين ترغب في التعاون مع اآللية 
المالية االوروبية

طهران-ارنــا:- قــال رئيــس مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود واعظــي ان بكيــن اعلنــت رغبتهــا 
ــا  ــي تربطه ــدول الت ــا بعــض ال ــى جانبه ــن وال ــة؛ موضحــا ان الصي ــة االوروبي ــة المالي ــي اآللي للمشــاركة ف

ــة. ــذه اآللي ــع ه ــاون م ــران مســتعدة للتع ــع اي ــات م عاق
واعظــي، وفــي تصريــح للصحفييــن امــس االربعــاء علــى هامــش اجتمــاع مجلــس الــوزراء، اشــار الــى 
ــا انــه وفقــا لقــرار  ــارة رئيــس مجلــس الشــورى االســامي علــي الريجانــي الحاليــة الــى الصيــن؛ مبين زي
رئيــس الجمهوريــة، فقــد 
عبــر  رســالة  ســّلمت 
الريجانــي الــى الرئيــس 
ان هنــاك  الصينــي، كمــا 
عــدد مــن الــوزراء الذيــن 
يرافقــون رئيــس البرلمــان 
فــي هــذه الزيــارة بهــدف 
تحويلهــا الــى زيــارة عمــل.
معــرض  وفــي 
ــة  ــل آلي ــى تفعي االشــارة ال
لنظيرتهــا  مماثلــة  ماليــة 
االوروبيــة فــي ايــران، قــال رئيــس مكتــب رئاســة الجمهوريــة: لقــد اجــرى وفدنــا ضــم خبــراء اقتصادييــن، 
محادثــات خــال احــدى الزيــارات مــع نظرائهــم لــدى الــدول االوروبيــة الثــاث )المانيــا وفرنســا وبريطانيــا(، 

الخصــوص. هــذا  فــي  األطــر  تحــدّدت  حيــث 
واردف واعظــي: ســنقوم بتفعيــل القســم المماثــل لآلليــة االوروبيــة فــي ايــران، وبمــا يتيــح للشــركات 

المحليــة امكانيــة االتصــال بهــذه اآلليــة.

اضاءات
3 الخميس 15 جمادى الثاني، 1440 هـ ق  2 اسفند 1397 هـ ش،  21 شباط 2019مشؤون محلية العدد )10074( السنة التاسعة والثاثون

همدان-ارنــا:- اعلــن 
قائــد القــوة الجوفضائيــة 
ــورة  ــرس الث ــة لح التابع
االســامية العميــد اميــر 
علــي حاجــي زادة بانــه 
نجاحــات  تحقيــق  تــم 
مجــال  فــي  باهــرة 
غيــار  قطــع  تصنيــع 
والســيارات. الطائــرات 
لــه  كلمــة  وفــي 
خــال مراســم اقيمــت 

فــي مدينــة همــدان احيــاء لذكــرى الشــهداء 
)غــرب(،  همــدان  محافظــة  مــن  الجامعييــن 
ــى ان هــذه القــوة  ــد حاجــي زادة، ال اشــار العمي
ــى  ــادا عل ــي اعتم ــاء الذات ــة االكتف ــت مرحل بلغ
العلــم والتكنولوجيــا وقــال، انــه وبفضــل الثــورة 
االســامية فقــد حققنــا نجاحــات باهــرة فــي 
مجــال انتــاج قطــع غيــار الطائــرات والســيارات.

وقــال العميــد حاجــي زادة، لقــد كان االعــداء 
فــي بدايــة الثــورة فــي حالــة الهجــوم فيمــا كنــا 
نحــن فــي حالــة الدفــاع امــا اليــوم فــان القضيــة 
ــة الهجــوم  ــي حال ــا ف اصبحــت بالعكــس اذ انن

جعلنا من التهديدات فرص..

قائد الجوفضاء لحرس الثورة: حققنا نجاحات باهرة في مجال تصنيع قطع غيار الطائرات

إيران في المركز األول إلنتاج العلم بالعالم اإلسالمي

طهران-فــارس:- أكــد مشــرف منظمــة التنميــة 
فائضــا  التجــاري ســجل  الميــزان  أن   ، التجاريــة 
بنحــو 650 مليــون دوالر فــي 10 شــهور خــال فتــرة 21 
مــارس/آذار 2018 حتــى 20 يناير/كانــون الثانــي 2019.
ــاء،  وأوضــح محمــد رضــا مــودودي امــس االربع

الميزان التجاري للبالد يحقق فائضا بـ 650 مليون دوالر
بــأن حجــم صــادرات الســلع بلــغ  36,35 مليــار دوالر 

فــي مقابــل اســتيراد 35,7 مليــار دوالر.
ولفــت الــى أن التجــارة الخارجيــة اليــران ســجلت 
 3 بنســبة  نمــوا  المذكــورة،  العشــرة  الشــهور  فــي 

بالمئــة رغــم محــاوالت الجهــات المعاديــة كبحهــا.

مؤشر بورصة طهران يحلق 
2102 نقطة

طهران-كيهــان العربــي:- أنهــت بورصــة طهــران 
لاســهم واالوراق الماليــة، تعامــات امــس االربعــاء 
علــى ارتفــاع المؤشــر العــام "تدبيكــس" 2102 نقطــة 
قــوة  الفــا و489 نقطــة، بفعــل  الــى مســتوى 159 

الطلــب علــى شــراء االســهم القياديــة.
وصعــد المؤشــر "تدبيكــس" بدعــم اداء اســهم 
نقطــة،   762 للصلــب  مباركــة"  "فــوالد  شــركات 
والوطنيــة للنحــاس 273 نقطــة و"تابيكــو" للنفــط 

والغــاز والتأميــن 152 نقطــة.
ماليــة  وورقــة  1,519 ســهم  الســوق  وتداولــت 
ــف  ــدوالر= 42 ال ــال )ال ــون ري ــن 5,38 تريلي ــر م باكث

ريــال( توزعــت علــى 153 الفــا و459 صفقــة.

هيئــة  أميــن  أعلــن  حيدرية-إرنــا:-  تربــت 
التقييــم والتخطيــط فــي فــرع تقنيــة النانــو الطبيــة 
وعضــو هيئــة التدريــس بجامعــة العلــوم الطبيــة 
فــي طهــران ســيد مهــدي رضايــت، ان مــا يزيــد عــن 
200 شــركة قائمــة علــى المعرفــة تعمــل فــي مجــال 

تكنولوجيــا النانــو.
التحتيــة  للبنــي  التفقديــة  زيارتــه  وخــال 
التعليميــة والبحثيــة والمخبريــة بجامعــة العلــوم 
لمحافظــة  التابعــة  تربــت حيدريــة  فــي  الطبيــة 

200 شركة معرفية في البالد تعمل في مجال النانو
خراســان الرضويــة أضــاف رضايــت ، ان فــي مجــال 
التقنيــات الحديثــة، تقنيــات النانــو لديهــا كلمــة 
الفصــل فــي إيــران ألن هــذا المجــال ال يعتبــر فــرع 
جامعــي فحســب، بــل يشــكل صناعــة كبــري فــي 

البــاد.
وتابــع: علــى الرغــم مــن أن تقنيــة النانــو فتيــة 
اإلســامية  الجمهوريــة  ان  اال  الطــب،  فــرع  فــي 
ــم  ــا فــي إنتــاج العل تحتــل المركــز الســادس عالمي

ــال. ــذا المج ــاالت به والمق

مصدر مسؤول: ايران ضمن الدول العشر االولى في مجال صناعة السياحة عالميا
طهران/كيهــان العربــي: اعلــن مســاعد رئيــس الجمهوريــة ، رئيــس منظمــة التــراث الثقافــي والصناعــات 
اليدويــة والســياحة االيرانيــة بــان ايــران تعــد ضمــن الــدول العشــر االولــى فــي العالــم  فــي مجــال صناعــة 

الســياحة، واآلثــار التاريخيــة والمناظــر الطبيعيــة.
وقــال »علــي اصغــر مونســان« فــي تصريــح بمؤتمــر صحفــي بيــزد؛ ان هــذا يعكــس ان جميــع مدننــا 
تمتــاز بامكانــات خاصــة فــي مجــال  الســياحة، وان غالبيــة الســياح االجانــب يــزورون ايــران فــي الســنوات 

االخيــرة لاســتمتاع باآلثــار التاريخيــة.
ــة  ــك اماكــن تاريخي ــران هنال ــة، ففــي غــرب اي ــر مــن المناظــر الطبيعي ــع بكثي ــران تتمت واضــاف: ان اي

ــرص عمــل تحســين الوضــع االقتصــادي. ــع اليجــاد ف ــة، ممــا يدف ــة خاب وطبيعي
ــار  ــر قط ــخ 20 فبراي ــن تاري ــث ســيطلق م ــذا المجــال حي ــي ه ــة ف ــراءات مختلف ــم الشــروع باج ــد ت وق

ــاد بواقــع 19 محطــة. ــرب الب للســياحة باتجــاه غ

السفير مسجدي يعلن بدء مشاركة ايران 
في إعادة إعمار العراق

ارتفاع القدرة االستيعابية لمطار 
االمام الخميني )رض(

طهران-ارنــا:- اعلــن وزيــر النقــل وبنــاء المــدن 
االســتيعابية  القــدرة  ارتفــاع  عــن  اســامي  محمــد 
لمطــار االمــام الخمينــي )رض( الدولــي الــى 25 مليــون 
مســافر ســنويا مــع تدشــين الوحــدة االوليــة لمحطــة 

ــار. ــذا المط ــي ه 'ايرانشــهر' ف
وخــال زيارتــه لمطــار االمــام الخمينــي )رض( 
الدولــي اكــد اســامي علــى ضــرورة التخطيــط النشــاء 

مطــارات متطــورة فــي البــاد بصــورة دقيقــة.
االمــام  فــي مطــار  'ســام'  انشــاء محطــة  واعتبــر 
واألجهــزة  األدوات  أحــدث  باســتخدام  )رض(  الخمينــي 
بانهــا احــدى أهــم المشــاريع الهامــة فــي مجــال المطــارات 
وقــال ان القــدرة االســتيعابية للمطــار ســتزداد خمســة 
ماييــن مســافر ســنويا عبــر تدشــين هــذه المحطــة.

االمــام  لمطــار  االســتيعابية  القــدرة  ان  ويذكــر 
الخمينــي )رض( الدولــي تبلــغ حاليــا اكثــر مــن ثمانيــة 
ماييــن مســافر ســنويا وســتتمتع محطــة ايرانشــهر 
 25 اســتيعاب  بقــدرة  االولــى  وحدتهــا  تدشــين  مــع 
ــدرة االســتيعابية  ــون مســافر ســنويا وســتزداد الق ملي
لمحطــة ايرانشــهر للمطــار بعــد انجــاز جميــع وحداتهــا 

ــون مســافر ســنويا. ــد عــن 100 ملي ــا يزي ــى م ال

جنراالت نتنياهو 
تتساقط

مهدي منصوري
بــدأت تظهــر اثــار فشــل العــدوان الصهيونــي 
علــى خــان يونــس والــذي اطلــق عليــه »حــد 
الصهيونــي  العســكري  االفــق  فــي  الســيف« 
القريــب  فباالمــس  متوقعــة،  غيــر  وبصــورة 
ليبرمــان   الصهيونــي  الحــرب   وزيــر  اســتقال 
ــى  ــوى عل ــي ال يق ــش الصهيون ــفا ان الجي كاش
مواجهــة المقاومــة ومعترفــا بخســارته فــي حــرب 
غــزة كمــا اشــار الــى ذلــك فــي كتــاب االســتقالة، 
وباالمــس تهــاوى قائــد النخبــة الــذي كان يقــود 
فشــل   بســبب  خانيونــس   اقتحــام  عمليــات 
قواتــه فــي كســر حاجــز المقاومــة المتماســك  
مــن  غــدا  يســقط  مــن  نــدري  وال  والقــوي، 
هــؤالء الجنــراالت ذوي الخبــرة فــي الجيــش 

الصهيونــي.
ومــن الطبيعــي جــدا ان انهيــارات القيــادات  
الصهيونــي  الجيــش  فــي  العليــا  العســكرية 
ســيكون لــه اثــره البالــغ علــى القــدرة العســكرية 
خاصــة وان المعلومــات المتوفــرة والتــي اظهرتهــا 
الجيــش  ان  والتحاليــل  التقاريــر  بعــض 
اذ انتشــرت  داخلــه  مــن  منهــار  الصهيونــي 
ــود  ــدم اســتجابة الجن ــه حــاالت االنتحــار وع في
لاوامــر التــي تصــدر لهــم بحيــث انهــم لــم 
يرغبــوا فــي الذهــاب الــى غــاف غــزة باالضافــة 
بالجيــش  يلتحقــوا  لــم  االحتيــاط  جنــود  ان 
عندمــا تطلــب الضــرورة حضورهــم ممــا تشــكل 
هــذه الصــورة اخطــر مــن تســاقط الجنــراالت، 
ان  المقابــل  الطــرف  وفــي  الوقــت   وبنفــس 
واســتمرار  وصمودهــا  المقاومــة  قــدرة  تعاظــم 
نشــاطاتها والتــي لــم تتوقــف للحظــة واحــدة 
فــي مواجهــة الجيــش الصهيونــي والتــي علــى 
ــى حــاالت  ــة ال ــودة باالضاف راســها مســيرات الع
الطعــن وارســال البالونــات الحارقــة وغيرهــا مــن 
االســاليب  التــي تتجــدد يومــا بعــد آخــر قــد 
اصبــح كابوســا  يضيــق الخنــاق علــى المؤسســة 

الصهيونيــة. العســكرية 
ــر  ــذا االم ــدرك ه ــذي ي ــو ال ــان نتنياه ــذا ف ول
الن  صعــب  موقــف  فــي  وضعــه  الــذي  جيــدا 
اصبــح  قــد  المقاومــة  مــع  العســكري  الحســم 
قلقــا  اوجــد  تاثير،بحيــث  او  فاعليــة  ذات  غيــر  
الصهيونــي  االجتماعــي  الوســط  فــي  متزايــدا 
فــي المســتوطنات مــن أمنهــم قــد اصبــح تحــت 
رحمــة المقاومــة. وازاء هــذا الفشــل فــان نتنياهــو 
ــان مســتوطناته ذهــب  ــن قطع ومــن اجــل تطمي
الــى كســب ود بعــض الــدول العربيــة خاصــة 
الخليجيــة لدفعهــا الــى التطبيــع مــع كيانــه المنهار 
ليشــكل حالــة ضغــط سياســي علــى المقاومــة 
ــد  ــق وق ــن يتحق ــم ول ــر ل ــذا االم ــى ه ــن حت ولك
كان فشــل مؤتمــر وارســو خيــر دليــل علــى ذلــك.
اذن فــان نتنياهــو الــذي شــرب مــرارة كأس 
الهزيمــة ســواء كان علــى الصعيــد  العســكري  او 
ــو  ــوم اال وه ــره المحت السياســي ســيلقى  مصي
عــدم عودتــه مــرة اخــرى لقيــادة الكيــان الغاصــب 
وسينحســر عــن المســرح السياســي مرغمــا 
الن المؤشــرات تؤكــد ان جبهــة المعارضــة  قــد 
قــررت ابعــاده ومهمــا كلفهــا مــن ثمــن بعــد فتــح 

ملفــات الفســاد التــي اليمكنــه االفــات منهــا. 

مجلة أميركية: حلم تشكيل الناتو العربي 
على وشك األفول

ــران  ــاوئ إلي ــي« من ــو عرب ــا يســمى »نات ــة مخطــط تشــكيل م ــة وول ســتريت األميركي ــرت مجل اعتب
قــد فشــل بالفعــل بســبب الخافــات داخــل الحكومــة األميركيــة والعاقــات المتوتــرة بيــن الــدول العربيــة .
وفــي تقريــر أوردتــه هــذه المجلــة عــن عــدد مــن المســؤولين األميركييــن والعــرب فــي تصريحــات لهــا 
إن عــدة عوامــل ســاهمت فــي فشــل هــذا المخطــط منهــا تنحــي أحــد المســؤولين األميركييــن مــن مؤيــدي 
ــج الفارســي فــي مجلــس األمــن القومــي األميركــي »كريســتن  ــر قســم الخلي ــى مدي ــة إل الفكــرة باإلضاف
فونتــروز« والقائــد المتقاعــد فــي الجيــش »أنتونــي زينــي« والذيــن عينهــم ترامــب للدفــع بعجلــة المفاوضات 
الخاصــة بتشــكيل الحلــف وكذلــك نشــوب خافــات بيــن الــدول العربيــة واآلراء المتضاربــة بشــأن األهــداف 
مــا جعــل الحكومــة األميركيــة تتراجــع وتفكــر بتحقيــق أهــداف أخــرى صغيــرة مثــل عقــد اتفاقــات تجاريــة 

وإنشــاء مقــرات خاصــة بالتدريبــات العســكرية فــي البلــدان العربيــة.

عالم دين باكستاني: ابن سلمان مبعث انتقاص للعالم االسالمي وسلوكه ال تيمت لالسالم بصلة

افتتاح المعرض الدولي للفوالذ 
في جزيرة كيش

 كيش-ارنــا:- افتتــح المعــرض الدولــي الثالــث 
للفــوالذ اعمالــه فــي مقــر المعــارض الدوليــة بجزيرة 

كيــش جنوبــي البــاد.
ممثــا  و25  داخليــة  شــركة   215 وتشــارك 
لشــركات اجنبيــة مــن المانيــا وايطاليــا وفرنســا 
وهولنــدا  وبريطانيــا  والصيــن  وتركيــا  والهنــد 
الــذي  المعــرض  هــذا  فــي  واســبانيا  والســويد 
افتتــح اعمالــه يــوم الثاثــاء بحضــور مســاعد وزيــر 
ــور،  ــب ب ــة والمناجــم والتجــارة خــداداد قري الصناع
والمديــر العــام لمنطقــة كيــش الحــرة غامحســين 
مظفــري، ورئيــس جمعيــة الحديــد والفــوالذ فــي 

زاده. ايــران عبــاس نجفــي 
الــذي يســتمر  المعــرض  فــي هــذا  وســيتم 
باعمالــه لمــدة يوميــن، عــرض االجهــزة الخاصــة 
ــة  ــاج والمــواد الخــام والمــواد الحراري بخطــوط االنت

)المزّلقــات(. والمشــحمات  )الحــرون( 
ــرض،  ــاح المع ــم افتت ــه بمراس ــة ل ــي كلم وف
انتــاج  حجــم  حــول  تقريــرا  بــور  قريــب  قــدم 
ــغ  ــال ان هــذا الحجــم يبل الفــوالذ فــي البــاد، وق

35 مليــون طــن ســنويا.
ــة  ــوالذ بقيم ــر الف ــا بتصدي واضــاف: نحــن قمن
ــون دوالر خــال  ــن و500 ملي ــة مايي ــر مــن ثاث اكث
االشــهر التســعة االولــى مــن العــام االيرانــي الحالي 

)بــدا فــي 21 مــن شــهر آذار/ مــارس 2019(.

اعتبــر رجــل الديــن الباكســتاني العامــة »حيــدر 
علــوي« وهــو مــن علمــاء اهــل الســنة.، وفــي  معــرض 
انتقــاده لزيــارة ابــن ســلمان الــى باكســتان، اعتبــر 
مبعــث  الصعــد  مختلــف  علــى  ســعود  آل  ســلوك 

انتقــاص للعالــم االســامي.
ــل  ــة قت ــوي«: »ان قضي ــدر عل ــة »حي ــال العام وق
والتــي  خاشــقجي«  »جمــال  الســعودي  االعامــي 
ــرح  ــى ج ــادة الســعودية، ادت ال ــن القي ــر م ــت بام تم
مشــاعر العالــم، وينبغــي ان نتفهــم اســتمرارية وجــود 
الضمائــر الحــرة بيــن البشــر، وهــي تقــف بالضــد مــن 
الســلوكيات الشــنيعة لفتــرة حكومــة يزيــد. وان هــذا 
العمــل المــدان للقيــادة الســعودية تســبب فــي انزجــار 
عمــوم النــاس فــي العالــم، ويعبــروا عــن اعتراضهــم، اذ 
ان قتــل خاشــقجي قــد  وجــه رســالة للجميــع وهــي 
ال  الذيــن  ســعود  آل  لزعمــاء  الدكتاتــوري  التعامــل 

ــارض لهــم«. ــون صــوت مع يحتمل
»ان  قولــه؛  االســامي  المحقــق  واســتطرد 
ســلوك عائلــة آل ســعود مبعــث انتقــاص للعالــم 
االســامي، فهــم هدمــوا قبــور ائمــة البقيــع بشــكل 
فجيــع فيمــا يتســابقون علــى انشــاء مراكــز القمــار 

والفســاد االخاقــي. 
ان المتتبــع لســلوكيات »محمــد بــن ســلمان« 
يلتفــت الــى الــدور الفاعــل للتربيــة الغربيــة وتاثيــر 
الــدول االوروبيــة واميــركا عليــه، ومــن هنــا فــان 
تكتفــي  فلــم  بصلــة.  لاســام  تمــت  ال  افعالــه 
ــل  ــات داعــش وحســب ب ــم عصاب الســعودية بدع
ثــوب  مــن  االســامي  المجتمــع  لخلــع  تســعى 
الحيــاء والعفــة... وان اســتمر ســلوك ابــن ســلمان 
ــعودية  ــن الس ــام ع ــاخ روح االس ــهد انس فسنش

وســيبقى لاســام االســم فقــط...

ــال ســفيرنا فــي بغــداد ايــرج  ســامراء-ارنا:- ق
مســجدي إن مشــاركة إيــران فــي إعــادة إعمــار 
العــراق بــدأت بالفعــل، مؤكــدا ان طهــران مصممــة 

علــى االســتمرار فــي ذلــك.
ــس  ــع رئي ــاع م ــي اجتم واضــاف مســجدي ف
فــي  'بلــد'  لقضــاء  البلــدي  المجلــس  واعضــاء 
ــى  ــة عل ــران عازم ــن: إن إي ــاح الدي ــة ص محافظ
ــت  ــا وقف ــراق كم ــار الع ــادة اعم ــي إع المشــاركة ف
الــى جانــب الحكومــة العراقيــة والشــعب العراقــي 

الشــقيق أثنــاء الحــرب علــى داعــش .
أنــه  بغــداد  فــي  اإليرانــي  الســفير  وأكــد 

ــعبي  ــن ش ــل بي ــه الفص ــل يمكن ــد عام ال يوج
إيــران والعــراق مضيفــا: ان الشــركات اإليرانيــة 
بــدأت المســاهمة فــي إعــادة اعمــار وتقويــة 
البنــى التحتيــة العراقيــة، وستســتمر فــي ذلــك 

ــازم. ــكل ح بش
وأشــار مســجدي الــى الزيــارة األخيــرة لوزيــر 
الكهربــاء العراقــي الــى طهــران واالتفاقيــات التــي 
تــم التوصــل إليهــا قائــًا: بموجب هــذه االتفاقيات 
ــإن  ــة ف ــا الشــركات اإليراني ــي تبذله ــود الت والجه
أزمــة الكهربــاء فــي العــراق ســتنتهي تمامــا خــال 

ثــاث الــى أربــع ســنوات القادمــة.

ــي  ــة ف ــا:- اكــدت الســفيرة البلجيكي تبريز-ارن
طهــران 'فرونيــك بتيــت' ان بادهــا 'ورغــم االجــواء 
ــة االســامية ،  ــة ضــد الجمهوري الســلبية المتأزم
لكنهــا مصممــة علــى حمايــة وتطويــر عاقاتهــا 

مــع طهــران'.
وفــي تصريــح لهــا خــال اللقــاء مــع المســؤولين 
اشــارت  الحــرة  االقتصاديــة  ارس  منطقــة  فــي 
البلجيكيــة  الشــركات  ان  الــى  بتيــت  الســيدة 
ــاق  ــد االتف ــا بع ــة م ــي مرحل ــتطاعت ف ــة اس الخاص
ــة  ــرص المتاح ــد الف ــكل جي ــدد بش ــووي ان تح الن
للتعــاون االقتصــادي مــع ايــران وتختــار شــركائها 

المحتمليــن فــي هــذا البلــد.
فــي طهــران  البلجيكيــة  الســفيرة  وتطلعــت 

الــى توفــر اآلليــات الماليــة المناســبة وتحسّــن 
الشــركات  لهــذه  يتيــح  بمــا  الدوليــة،  الظــروف 
امكانيــة البــدء فــي تنفيــذ المشــاريع المشــتركة 

المحــددة فــي ايــران.
واشــارت الــى ان زيارتهــا لمنطقــة ارس الحــرة 
جــاءت بهــدف التعــرف علــى الطاقــات المتوفــرة فــي 
ــر التعــاون االقتصــادي  هــذه المنطقــة ودعــم وتطوي
خــال ظــروف الحظــر الراهنــة بيــن ايــران وبلجيــكا.

الرؤيــة  ان  الــى  بتيــت  الســيدة  لفتــت  كمــا 
االوروبيــة تجــاه المناطــق االقتصاديــة الحــرة فــي 
ــا  ــا وانم ــر الســلع اليه ــى تصدي ــران ال تقتصــر عل اي
النهــوض بالمســتوى التكنولوجــي واالنتــاج فــي 

هــذه المناطــق.
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