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الخميس 29 رمضان، 1439 هـ ق 24 خرداد 1397 هـ ش، 14 حزيران  2018مالعدد )9872( السنة الثامنة والثالثون

الرئيس روحاني يهنئ رئيس الوزراء اإليطالي الجديد
طهران-ايســنا:- بعــث رئيــس الجمهوريــة حســن روحانــي برقيــة تهنئــة الــى رئيــس الــوزراء 

اإليطالــي الجديــد لتوليــه هــذا المنصــب.
وجــاء فــي رســالة روحانــي مخاطبــا رئيــس الــوزراء اإليطالــي الجديد:أهنــئ ســيادتكم إلنتخابكــم 

رئيســا للــوزراء االيطالــي الجديــد.

اللواء باقري يهنئ نظراءه في البلدان االسالمية بمناسبة عيد الفطر
 طهران-ارنــا:- بعــث رئيــس هيئــة االركان العامــة لقواتنــا المســلحة اللــواء محمــد باقــري رســائل الــى نظرائــه 

وقــادة الجيــش لــدى الــدول االســالمية؛ مهنئــا اياهــم بمناســبة حلــول شــهر شــوال وعيــد الفطــر الســعيد.

فيلم إيراني يشارك في مهرجان ميونيخ األلماني
طهران-ايســنا:- تــم اختيــار فيلــم "ســد معبر")ســد الطريــق( للمخــرج محســن قرائــي كأحــد أفــالم 

قســم "األفــالم المســتقلة الدوليــة" فــي مهرجــان ميونيــخ الســينمائي فــي ألمانيــا.

خاشقجي: تحالف الصدر والعامري 
محبط للمملكة السعودية

وصــف الكاتــب الســعودي المعــروف جمــال خاشــقجي 
مقتــدى  الســيد  بزعامــة  »ســائرون«  تحالــف  تشــكيل 
الصــدر، وقائمــة »الفتــح« بقيــادة هــادي العامــري، تحالفــا 
العراقــي  البرلمــان  فــي  األكبــر  النيابيــة  الكتلــة  لتكويــن 
الجديــد بـ«المحبــط« لمــن طــار بخبــر عــودة العــراق لحضنه 
العربــي، فــي إشــارة للمملكــة الســعودية التــي أبــدت وســائل 

اإلعــالم فيهــا احتفاءهــا بنتائــج االنتخابــات العراقيــة.
وفــي تغريــدة لــه عبــر »تويتــر« أضــاف خاشــقجي 
ــش  ــج ويعي ــتعجل النتائ ــن يس ــال م ــذا ح ــال: »ه قائ

فــي وهــم انتصــارات العالــم االفتراضــي«.
ــه اســتدرك بقــول: »ال يعنــي هــذا اليــأس  لكن
وإنمــا التحــول للواقعيــة السياســية واالســتمرار فــي 
االنفتــاح علــى العــراق مــع الصبــر وحســن التدبيــر«.

التليغراف: كيم لم يوقع بـ »قلم القمة« 
خوفا من التعرض للتسمم

120 فريقا يتولى تحري هالل 
شهر شوال في البالد

لجنــة  رئيــس  أعلــن  طهران-فــارس:- 
االســتهالل فــي البــالد حجــة االســالم احمــد مــروي 
بــان 120 فريقــا ســيتولى تحــري هــالل شــهر شــوال 
فــي مختلــف انحــاء البــالد غــروب اليــوم الخميــس.

امــس  صبــاح  عقــده  صحفــي  مؤتمــر  وفــي 
االربعــاء قــال حجــة االســالم مــروي، ان المتوقــع 
رؤيــة هــالل شــهر شــوال غــروب اليــوم الخميــس 
اي ان يكــون يــوم الجمعــة هــو االول مــن شــهر 
شــوال عيــد الفطــر، وخــالف ذلــك ســيتم االعــالن 
ــة االســتهالل التابعــة لمكتــب  ــه مــن قبــل لجن عن

ســماحة قائــد الثــورة االســالمية.
الثــورة  قائــد  مكتــب  رئيــس  مســاعد  واضــاف 
للعالقــات الحوزويــة، ان احتمــال رؤيــة الهــالل تكــون 
اكبــر فــي مناطــق جنــوب البــالد لــذا ســيتم ارســال فــرق 

المناطــق. الــى هــذه  متخصصــة ذات خبــرة كبيــرة 

في تقرير عن سجّلها االسود..

مركز أبحاث المجلس: تدخالت اميركا انتهت الى تفشي العنف وانتهاك حقوق االنسان في العالم

قائد حرس الحدود: األمن مستتب تماما 
في حدود البالد

طهران-فارس:- أكد قائد حرس الحدود العميد قاسم رضائي ، أن األمن مستتب تماما في حدود الجمهورية االسالمية االيرانية.
أحــد  عائلــة  مــع  االربعــاء  امــس  لقائــه  ولــدى 
الشــهداء مــن حــرس الحــدود، قــال العميــد قاســم 
رضائــي: إن األمــن مســتتب تمامــا فــي حــدود البــالد 
وجميــع أنحائهــا، وقــد تحقــق ذلــك بفضــل تضحيــات 
حــرس الحــدود والمقاتليــن الذيــن ضحــوا بأنفســهم 

ــق هــذا الهــدف المقــدس. مــن اجــل تحقي
دمــاء  تجــاه  واجبنــا  ان  رضائــي:  العميــد  وأضــاف 
الشــهداء، هــو ان نقــوم بصيانــة حــدود وطننــا االســالمي.. 

ــي  ــدس )خــالل الحــرب الت ــاع المق ــي للدف ــة الســنوات الثمان ــم طيل ــا وشــهداؤنا بأرواحه ــا ضحــى مقاتلون ومثلم
فرضهــا صــدام علــى ايــران مــن 1980 الــى 1988( مــن اجــل علــو النظــام االســالمي وصيانــة المبــادئ المقدســة لإلمــام 

ــن يتراجعــوا فــي هــذا الســبيل. ــوا حــدود البــالد، ول ــإن حــرس الحــدود دافعــوا وصان الراحــل، ف

فيما يلتقي الرئيس الجنوب افريقي..

وزير الخارجية يبحث في بريتوريا العالقات 
الثنائية واالتفاق النووي

الحديدة المحطة االخيرة للعدوان
الفشــل الذريــع الــذي منــي بــه العــدوان الســعودي فــي الوصــول الــى اهدافــه مــن 
خــالل اســتخدام الطائــرات ضــد ابنــاء اليمــن بحيــث فقــد هــذا االســلوب مصداقيتــه 
ولــم يســتطع ان يوصلــه الــى اهدافــه، لــذا فانــه يســتعد للذهــاب الــى ارتــكاب جريمــة 
كبــرى مــن خــالل خنــق ابنــاء اليمــن باالســتعداد للهجــوم علــى مينــاء الحديــدة الــذي 
ــر  ــذا االم ــدأت اســتعداداته له ــد ب ــاء اليمــن، وق ــا ابن ــي يتنفــس به ــة الت ــر الرئ يعتب
مــن خــالل ارســال وتحشــيد الرجــال والمعــدات العســكرية وبالتعــاون مــع االمــارات 
ــوب  ــرا جن ــن كيلومت ــد اربعي ــذي يبع ــي ال ــة الرئيس ــط المواجه ــي خ ــتقرار ف لالس

الحديــدة حســب مــا ذكرتــه مصــادر اخباريــة.
اثــارت االســتعدادات الســعودية االماراتيــة حفيظــة المنظمــات الدوليــة  وقــد 
لخطورتهــا ولمــا ســتتركه مــن اثــار كارثيــة كبــرى بحيــث دعــت مجموعــة االزمــات 
الدوليــة واشــنطن الــى عــدم اعطــاء الضــوء االخضــر لحلفائهــا مــن شــن الهجــوم علــى 
مينــاء الحديــدة النــه سيســتغرق وقتــا طويــال مــن جانــب، ومحــذرة مــن انــه ســيترك 
مالييــن اليمنييــن مــن دون طعــام ووقــود وامــدادات حيويــة، وقــد يتــرك هــذا االمــر 
ــات  ــا ستشــكل وحســب المعطي ــة الفاوضــات مم ــى  طاول ــاب ال ــن الذه ــزوف م الع

أســوأ أزمــة انســانية فــي العالــم.
ــف الســعودي مــن  ــر االمــم  المتحــدة للتحال ــول جــاء تحذي ــى نفــس  المن وعل
ان مهاجمــة مينــاء الحديــدة فــي اليمــن ســتكون لــه اثــار كارثيــة واول ضحايــاه همــا 

ابوظبــي ودوبــي اللتــان ســتتحوالن الــى صحــراء قاحلــة.
وبطبيعــة الحــال فــان ابنــاء اليمــن االحــرار الذيــن اســتطاعوا بصمودهــم ان 
يفشــلوا العــدوان الســعودي الغــادر الــذي امتــد الــى اكثــر مــن ثــالث ســنوات فانهــم 

ــة. ــه االجرامي ــدوان اهداف ــق هــذا الع ــوم ان يحق ــد الي ــن يســمحوا بع ل
ــوارج الســعودية  ــن خــالل اســتهدافهم  للب ــون وم ــوار اليمني ــت الث ــد اثب وق
المحملــة بالمرتزقــة مــن اجــل شــن العــدوان علــى الحديــدة  انهــم علــى 
ــى هــذا  ــن مــن الســيطرة عل ــام المعتدي ــق ام اســتعداد للمواجهــة وقطــع الطري
المينــاء مهمــا كلفهــم الثمــن، وبذلــك ســيفرضون ليــس فقــط علــى الســعودية 
ــا، وان ال  ــد حده ــف عن ــنطن ان تق ــة واش ــة خاص ــدول الداعم ــى كل ال ــل عل ب
تتطــاول علــى ســيادة واســتقالل وحريــة هــذا البلــد، ممــا ســيضعها امــام طريــق 
ــوس   ــة  الحــوار والجل ــى لغ واحــد فقــط وهــو الكــف عــن العــدوان والذهــاب ال
علــى طاولــة المفاوضــات، الن المؤشــرات علــى االرض أكــدت ان الحــل عســكريا 
لالزمــة اليمنيــة، بــل ان حــرب االســتنزاف التــي فرضــت علــى اليمــن قــد كلفــت 
القائميــن عليهــا المزيــد مــن الخســائر الماديــة والبشــرية الباهضــة والتــي 

ــوم. ــة الي ــا القاتل يعيشــون تحــت وطأته

مسؤول في التيار الصدري: عالقة مقتدى الصدر 
والتيار مع ايران متينة جدا

نائب الطائفة االشورية: االتفاق النووي ال يمثل 
القضية الرئيسية اليران

بعد ادراجه حرس الثورة في قائمة االرهاب!!..

البرلمان الكندي يقر مشروع قانون إليقاف 
جميع المفاوضات مع ايران

طهران-مهــر:- أقــر مجلــس العمــوم الكنــدي مشــروع قانــون اليقــاف جميــع المفاوضات بشــأن اســتئناف 
العالقــات الدبلوماســية مــع ايران.

ونقــال عــن صحيفــة "تورنتــو ســان" ، أن مجلــس العمــوم الكنــدي أقــر بمشــروع ايقــاف جميــع 
ــى ادراج  ــص عل ــرار ين ــذا الق ــا أن ه ــران، كم ــع اي ــية م ــات الدبلوماس ــتئناف العالق ــأن اس ــات بش المفاوض

احــرس الثــورة فــي قائمــة االرهــاب.
ويشار الى أن "غارنت غينويس" النائب المحافظ في البرلمان الكندي، هو من قام بإقتراح هذا القانون.

الجديــر بالذكــر أن الحكومــة الكنديــة قامــت بإيقــاف عالقاتهــا الدبلوماســية مــع ايــران منــذ 
عــام 2012 بعهــد الرئيــس الســابق "ســتيفن هاربــر"، اال أن أوتــاوا اعلنــت عــن اســتعدادها إلســتئناف 
العالقــات الدبلوماســية مــع طهــران بعــد ابــرام االتفــاق النــووي بيــن ايــران ودول 5+1 عــام 2015 وذلــك 
ــات  ــي فــي االنتخاب ــه الليبرال ــوز حزب ــى ســدة الحكــم وبعــد ف ــرودو" ال عقــب وصــول "جاســتن ت

البرلمانيــة فــي كنــدا.

انتاج  جهاز ليزري لالستخدام 
في أمراض المسالك البولية

الشــبكة  رئيــس  أعلــن  طهران-فــارس:- 
البــالد محمــد رضــا  الليــزر فــي  الوطنيــة لطــب 
ــوا  ــن تمكن ــن االيرانيي ــراء المحليي ــي ،أن الخب رزاق
مرضــى  لمســاعدة  ليــزر  جهــاز  تصنيــع  مــن 
الكلــى  حصــى  قبيــل  مــن  البوليــة  المســالك 

البروســتاتا. ومشــكالت 
ــاء: ان الليــزر يمكــن  وقــال رزاقــي امــس الثالث
اســتخدامه لمســاعدة مختلــف االمــراض بمــا فيهــا 
امــراض الكلــى والمثانــة والبروســتاتا، وكذلــك اآلالم 

المفصليــة وفــي طــب العيــون والجلــد.
وتابــع: ان جهــاز الليــزر هــذا قابــل لالســتخدام 
والحالــب  والمثانــة  الكليــة  حصــى  لتفتيــت 
ــك اســتئصال البروســتاتا،  ــة وكذل والمجــاري البولي

وأيضــا لعــالج ضيــق المســالك البوليــة.
ولفــت رزاقــي الــى ان ســيتم عــرض جهــاز 
ــراض  ــر أم ــي مؤتم ــادم ف ــبوع الق ــذا االس ــزر ه اللي
المســالك البوليــة الــذي يقــام فــي جامعــة الشــهيد 
ــوم الطبيــة، وهنــاك إمكانيــة النتاجــه  بهشــتي للعل

ــد واســع. ــى صعي عل

االنتربول يندّد بالهجوم االرهابي على الحدود 
الغربية للبالد

طهران-ارنــا:- بعــث االميــن العــام لشــرطة االنتربــول 'يورغــن اشــتاك' رســالة الــى قائــد قــوى االمــن الداخلــي 
'العميــد حســين اشــتري'؛ منــدّدا فيهــا بالهجــوم االرهابــي الــذي اســتهدف الحــدود الغربيــة االيرانيــة.

واعرب اشتاك في رسالته الى العميد اشتري عن مواساته وتضامنه مع اسر شهداء هذا الهجوم االرهابي.
يذكــر ان عناصــر شــريرة منتســبة الــى احــدى الجماعــات االرهابيــة شــنّت هجومــا ارهابيــا، عنــد الســاعة الحاديــة 
عشــر مــن مســاء يــوم الثالثــاء 7 يونيــو الحالــي، علــى منطقــة امنيــة تابعــة لقــوات حــرس الحــدود االيرانــي فــي منطقــة 

سردشــت بمحافظــة اذربايجــان الغربيــة )شــمال غــرب(؛ ممــا اســفر عــن استشــهاد شــخصين مــن هــذه القــوات.

قنصليتنا في اربيل تحتج على دخول االرهابيين 
الراضينا من كردستان العراق

ايران وارمينيا تبحثان تعزيز التعاون 
العلمي والتقني

بدءا من 18 تموز..

رحالت الحج تتم من 20 مطارا في البالد
ــر التنفيــذي لشــركة المطــارات والنقــل الجــوي حســين اســفندياري  ــا:- أعلــن نائــب المدي طهران-إرن
امــس االربعــاء انــه ســيتم ايفــاد 85 الــف حــاج تنطلــق رحالتهــم مــن 20 مطــارًا وســتكون األخيــرة منهــا الــى 

الســعودية فــي 15 آب/اغســطس مــن مطــار اإلمــام الخمينــي)رض( الدولــي.
ــان  ــارات مشــهد واصفه ــران ومط ــي )رض( بطه ــام الخمين ــار اإلم ــي مط ــارات العشــرون فه ــا المط وأم
وأهــواز وشــيراز وهمــدان وجرجــان وســاري و تبريــز واروميــه ويــزد وبيرجنــد وزاهــدان وكرمانشــاه و زنجــان 

ومينــاء عبــاس وبوشــهر واردبيــل ومدينــة رَشــت.
وبالنســبة لرحــالت العــودة قــال نائــب المديــر التنفيــذي لشــركة المطــارات والنقــل الجــوي االيرانــي: 
إّن اول طائــرة ســتهبط فــي مطــار بوشــهر جنــوب ايــران وســتكون الرحــالت األخيــرة فــي مطــارات بيرجنــد 

وتبريــز ومطــار اإلمــام الخمينــي)ض( ومطــار مدينــة جرجــان.
علمًا بأّن منظمة الحج والزيارة هي الجهة الوحيدة في البالد لتنظيم عملية إيفاد الحجيج والتخطيط لها.

ــل الحجــاج  ــأّن قواف ــاء ب ــن امــس االربع ــد أعل ــد محمــدي ق ــارة حمي وكان رئيــس منظمــة الحــج والزي
ــة. ــًا وطبيب ــد عــن 280 طبيب ــد طبــي يزي ــرق تضــمّ 85 و 115 و135 و165 حاجــًا يرافقهــم وف ســتتكوّن مــن ف

طهران-إرنــا:- أكــد مركــز 
الشــورى  مجلــس  أبحــاث 
االســالمي فــي تقريــر اصــدره 
امــس االربعــاء عــن الســجل 
االمريكــي لحقــوق االنســان 
ان امريكا تنســى أو تتناســى 
ســجّلها االســود عندمــا تطلق 
مزاعــم بــان لديهــا النمــوذج 
األمثــل للديمقراطيــة وحقــوق 

االنســان .
واعتبــر المركــز التدخــالت 
الشــؤون  فــي  االمريكيــة 

الداخليــة للــدول بانهــا تاتــي مــن خــالل توظيــف آليــة نقــض 
الــدول وحــق تحديــد الشــعوب لمصيرهــا. حــق ســيادة 

بأنهــا  المتحــدة  الواليــات  التقريــر  ووصــف 

ــة تنشــر تقاريــر مزيفــة حــول حقــوق االنســان  دول
سياســاتها  فــي  التســايرها  التــي  الــدول  ضــد 

المتغطرســة. االســتكبارية 
وقــال التقريــر ان ايــران وبســبب وقوفهــا بوجــه 
االمريكيــة  الالانســانية  والمواقــف  السياســات 

االنســان  حقــوق  انتهــاك  لمزاعــم  هدفــًا  باتــت 
وضحيــة لحظــر وعقوبــات ظالمــة.

األمريكــي  التاريــخ  الــى  التقريــر  ولفــت 
الزاخــر بانتهــاك حقــوق االنســان منــذ اســتيالء 
البريطانييــن علــى الواليــات ال13 االمريكيــة وأيّــام 
الــرق واالســتعباد والتمييــز العنصــري بيــن البيــض 
وغيرهــم مــن الســكان المحلييــن ومــن الهنــود 

والســود. الحمــر 
ونــوّه التقريــر الــى التوســع الــذي شــهده هــذا 
ــوق االنســان بعــد  النهــج االمريكــي المنتهــك لحق
هــذه  وتحــوُّل  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  نهايــة 

ــًا. ــي عالمي ــة عظم ــى دول ــة ال الدول
و اســتنكر التقريــر مزاعــم واشــنطن مــن أنهــا 
زعيمــة العالــم الحــر وتدخالتهــا فــي باقــي الــدول 
والتــي انتهــت الــى تفشــي العنــف وانتهــاك حقــوق 

االنســان علــى المســتويات االقليميــة والدوليــة.

ــر الخارجيــة محمــد  ــا:- التقــى وزي بريتوريا-ارن
جــواد ظريــف ،الرئيــس الجنــوب افريقــي ســيريل 
وآخــر  الثنائيــة  القضايــا  معــة  وبحــث  رامابــوزا 

التطــوات االقليميــة والدوليــة.
كمــا التقــى وزيــر الخارجيــة ،نظيرتــه الجنــوب 
بشــان  للبحــث  سيســيولو'  'لينديــوي  افريقيــة 

القضايــا الثنائيــة.
ــد  ــة والوف ــر الخارجي ــات وزي ــورت محادث وتمح
ــوب  ــى جن ــه ال ــق ل ــادي المراف ــي واالقتص السياس
افريقيــا حــول االتفــاق النــووي والعالقــات الثنائيــة.
وكانــت جنــوب افريقيــا التــي يعــد اقتصادهــا 
اتخــذت  قــد  افريقيــا،  فــي  اقتصــاد  اكبــر  ثانــي 
لتنميــة  النــووي  االتفــاق  بعــد  جيــدة  خطــوات 

طهــران. مــع  العالقــات 
وبعــد  انــه  يذكــر 
زيــارة الرئيــس الجنــوب 
افريقــي فــي حينــه الــى 
عاميــن،  قبــل  طهــران 
خطــوات  البلــدان  اتخــذ 
بينهمــا  التعــاون  لتنميــة 
قطاعــات  مختلــف  فــي 
النقــل والمالحــة البحريــة 
والعالقــات  والســياحة 

. فيــة لمصر ا
امــس  عُقــد  كمــا 
االربعــاء فــي مقــر وزارة الخارجيــة لدولــة جنــوب 
ــم  ــن ونظرائه ــراء ايرانيي ــن خب ــا، اجتمــاع بي افريقي
لــدى البلــد االخيــر للبحــث فــي القضايــا االقتصاديــة 
ذات االهتمــام المشــترك والتعــاون الثنائــي فــي 
التأشــيرات،  اصــدار  وتيســير  النقــل  مجــاالت 
باالتفاقيــات  العالقــة  ذات  الماليــة  والتســهيالت 

البلديــن. بيــن  االقتصاديــة 

طهران-مهــر:- قدمــت قنصليتنــا فــي مدينــة 
اربيــل مذكــرة احتجــاج الــى الحكومــة المحليــة فــي 
ــن  ــراق حــول دخــول االرهابيي ــم كردســتان الع اقلي

ــر كردســتان العــراق. ــة عب ــى االراضــي االيراني ال
اربيــل  فــي  قنصليتنــا  مــن  وفــدا  والتقــى 
برئاســة برهانــي الخبيــر االقــدم بالممثليــة مــع 
الخارجيــة  العالقــات  مكتــب  مســؤولي  احــد 
باقليــم كردســتان العــراق، وســلمه مذكــرة احتجــاج 
الجمهوريــة االســالمية حــول التحــركات االخيــرة 
المناطــق  مــن  عــدد  فــي  االرهابيــة  للعناصــر 

المشــتركة. الحدوديــة 

واكــد الوفــد ، للجانــب العراقــي فــي هــذا اللقــاء 
علــى حــق القــوات المســلحة االيرانيــة فــي الدفــاع 

المشــروع والتصــدي لبــؤر التهديــد.
مــن جانبــه قــال »ســيهام مامنــد« المســؤول 
فــي مكتــب العالقــات الخارجيــة باقليــم كردســتان 
ــم كردســتان  ــاء: ان ارادة اقلي ــذا اللق ــي ه ــراق ف الع
وتعزيــز  تطويــر  اســاس  علــى  مبنيــة  العــراق 
العالقــات مــع ايــران، لذلــك فانهــا ضمــن اعــالن 
تســمح  لــن  فانهــا  االخيــرة  لالحــداث  اســتيائها 
بالتأكيــد بالمســاس بالعالقــات البنــاءة وااليجابيــة 

بيــن الجانبيــن مــن خــالل هــذه الممارســات.

ــاب والخــوف مــن التعــرض  ــون االرتي ــع جن من
للتســمم الزعيــم الكــوري الشــمالي كيــم جونــغ 
أون، مــن التوقيــع بالقلــم المذهــب الــذي وضــع 
ــو  ــه، بحســب مــا أظهــر تســجيل فيدي ــى طاولت عل

ــع. ــم التوقي ــل مراس قب
ــه  ــذي وضــع آخــر مثل ــم ال ــع بالقل ــدل التوقي وب
الزعيــم  شــقيقة  قامــت  ترامــب،  الرئيــس  أمــام 

الكــوري ومستشــارته التــي لــم تفارقــه فــي القمــة، 
ــه. ــع ب ــا، للتوقي ــر كان معه ــا آخ ــه قلم بمناولت

وبحســب صحيفــة ذا تليغــراف البريطانيــة فــإن 
مــا قــام بــه الزعيــم الكــوري، هــو مــن بــاب تجنــب 

االغتيــال عــن طريــق قلــم الســم.
بجنــون  مصــاب  كيــم  أن  المعــروف  ومــن 
علــى  ويحافــظ  أمنــه،  بشــأن  للغايــة  االرتيــاب 

حياتــه. فــي  الســرية  مــن  عــال  مســتوى 

فــي  اآلشــورية  الطائفــة  ممثــل  قلــل  ارومية-إرنــا:-   
مجلــس الشــورى االســالمي يوناتــن بــت كليــا، مــن اهميــه 

انســحاب الواليــات المتحــدة مــن اإلتفــاق النــووي وقــال: إّن 
وجــود أو عــدم وجــود اإلتفــاق النــووي اليُعتبــر القضيــة االولي 

ــالد واليجــب أن يشــغل فكــر الشــعب والمســؤولين. للب
ــت  ــاء أضــاف ب ــه امــس االربع ــى ب ــح أدل وخــالل تصري
كليــا بــأّن الحفــاظ علــى الوحــدة والســعي الــى تطويــر البــالد 
اقتصاديــًا عبــر إنعــاش اإلنتــاج المحلــي همــا اولويتــان يجــب 

أخذهمــا بعيــن االعتبــار فــي ظــل الظــروف الراهنــة.
وأّكــد كليــا علــى ضــرورة عــدم تحويــل ملــف االتفــاق النــووي 
مــن تضخيــم  الحــد  الــى  داعيــًا  الــى مبعــث خــالف محلــي 
تداعيــات انســحاب واشــنطن مــن هــذا اإلتفــاق ألن الواليــات 
المتحــدة رغــم تواجدهــا طيلــة 500 يــوم بعــد التوقيــع علــى االتفــاق 

ــوده. ــق بن ــى خطــوة تخــدم تطبي ــدم عل ــم تُق ــووي ل الن

المكتــب  مســؤول  قــال  طهران-تســنيم:- 
»ضيــاء  الصــدر  مقتــدى  للســيد  السياســي 
األســدي«: الجميــع يعــرف ان عالقــة الســيد 
ايــران  مــع  الصــدري  والتيــار  الصــدر  مقتــدى 
المنغصــات  كل  رغــم  جــدا  متينــة  عالقــة 

واخــرى.  فتــرة  بيــن  والشــوائب 
واضــاف ان هنــاك مــن يحــاول ان يصــور ان 
هنــاك تــأزم وســوء فــي العالقــة بيــن التيــار الصدري 
والجمهوريــة االســالمية ، ولكــن فــي حقيقــة االمــر 
ليــس الموضــوع كذلــك، الســيد مقتــدى الصــدر 
يريــد ان يــرد علــى كل مــن يقــول ان هنــاك تدخــل 

اليــران فــي الشــأن العراقــي.
الجمهوريــة  فــي  االخــوة  ان  االســدي  وأكــد 
االســالمية يتفهمــون وضــع العــراق وخصوصيتــه، 
بالتالــي ســيفهمون ان العالقــة المتوازنــة والمبنيــة 
ــبيل  ــي الس ــتركة ه ــح المش ــاس المصال ــى اس عل
الوحيــد الســتقرار العالقــة بيــن العــراق والجمهورية 
االســالمية ، حتــى تكــون العالقــة متينــة وقويــة 
وتمتــد فــي عمــق التاريــخ ويريــد لهــا ان تمتــد 
للمســتقبل، الن البلديــن جاريــن شــئنا ام ابينــا 
ولــن يغيــر مــن هــذا الواقــع اي شــيء، وطالمــا اننــا 
نحــرص علــى عالقــة قويــة ومتينــة ايضــا يجــب ان 
ــرار السياســي  ــع، ان الق ــدى الجمي ــون واضــح ل يك
هــو قــرار عراقــي ونريــد ان نخبــر العالــم ونؤكــد ان 

ــي. ــي الشــأن العراق ــران ال تتدخــل ف اي

البقية على الصفحة7

طهران-فــارس:- بحــث وزيــر العلــوم واالبحــاث 
ــه الســفير  ــات منصــور غالمــي، خــالل لقائ والتقني
االرمينــي لــدى طهــران آرتشــس تومانيــان تعزيــز 

التعــاون العلمــي والتقنــي بيــن البلديــن.
القواســم  الــى  اللقــاء  خــالل  واشــار غالمــي، 
البلديــن،  بيــن  المشــتركة  والثقافيــة  التاريخيــة 

موضحــا انــه مــن اجــل تنميــة العالقــات العلميــة 
التعــرف  زيــادة  ينبغــي  البلديــن  بيــن  والبحثيــة 
المتبــادل بيــن الجامعــات والمؤسســات البحثيــة 
فــي البلديــن علــى بعضهمــا البعــض وتبــادل زيــارات 
الوفــود الجامعيــة للتعــرف علــى الطاقــات العلميــة 

واالكاديميــة.
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