
التضخم السنوي يرتفع لـ 2ر8 % في البالد
طهران-فــارس:- أعلــن مركــز االحصــاء فــي البــاد عــن ارتفــاع معــدل التضخــم 0.2 الــى 8.2 بالمئــة فــي 
المنتهيــة   12 الـــ  الشــهور 
فــي 21 يونيو/حزيــران 2018 
المناظــرة  بالفتــرة  قياســا 
بـــ21  المختتمــة  الســابقة 

مايو/أيــار.
البيانــات  واوضحــت 
أن المؤشــر العــام الســعار 
والخدمــات  الســلع 
ايــران  فــي  االســتهاكية 
 116.2 مســتوى  ســجل 
ــي شــهر" خــرداد"  نقطــة ف

شــهري. اســاس  علــى  بالمئــة   1.9 بارتفــاع  يونيو/حزيــران(   21 )اختتــم  االيرانــي 
وأومــأت الــى أن المؤشــر ســجل فــي المناطــق الحضرية)المــدن( 116.1 نقطــة فــي "خــرداد" بارتفــاع 1.7 

بالمئــة عــن الشــهر الســابق و10.2 بالمئــة علــى اســاس ســنوي.
ــور  ــهر المذك ــي الش ــة ف ــتهاكية 117.1 نقط ــات االس ــعار والخدم ــر االس ــغ مؤش ــة بل ــق الريفي وبالمناط

ــام الســابق. ــن الع ــة ع ــى اســاس شــهري و 9.9 بالمئ ــة عل ــاع 2.7 بالمئ بارتف

الرابطة العالمية: ايران ال11 في قائمة انتاج الفوالذ
ــة عشــرة فــي  ــة الحادي ــران الرتب ــاج الفــوالذ عــن إحــراز اي ــة النت ــا:- إعلنــت الرابطــة العالمي طهران-إرن
انتــاج الفــوالذ ضمــن الئحــة ضمّــت أســماء 66 دولــة منتجــة لهــذا المعــدن وذلــك خــال األشــهر الخمســه 
االولــي مــن العــام الحالــي.
اإلحصائيــات  وأفــادت 
الــواردة فــي جــداول هــذه 
ايــران  بــأّن  الرابطــة 
شــهر  خــال  نجحــت 
 )2018 )أيار/مايــو  واحــد 
الرتبــة  الــى  بالتأهّــل 
ــذا  ــي ه ــًا ف العاشــرة عالمي

العالمــي. التصنيــف 
كمــا أشــار التقريــر الــى 
ارتفــاع نســبة انتــاج ايــران 
للفــوالذ الخــام خــال هــذا الشــهر)أيار/مايو 2018( حتــى مليونيــن و15 الــف طــن ســاعدها لتكــون العاشــرة 

عالميــًا فــي انتــاج الفــوالذ.
ــاج الفــوالذ خــال األشــهر  ــة فــي انت ــدره 27.6 بالمائ ــر شــهدت نمــوًا ق ــران وفــق هــذا التقري وكانــت اي

ــام المنصــرم. ــة مــن الع ــرة المماثل ــة بالفت ــام الجــاري مقارن ــى مــن الع األربعــه االول
كمــا ســجّلت ايــران ســعة انتاجيــة للحديــد االســفنجي خــال شــهر أيار/مايــو 2018 تجــاوزت المليونيــن 
ــغ 37.5 بالمائــة مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي تلــت الهنــد  و300 الــف طــن، مــا يعنــي نمــوًا بل

بإحرازهــا الرتبــة الثانيــة عالميــًا.
وأفــادت إحصائيــات الرابطــة العالميــة للفــوالذ بــأّن الصيــن والهنــد واليابــان وروســيا وكوريــا الجنوبيــة 
أحــرزت الرتــب االولــى الخمــس فــي انتــاج الفــوالذ وأفــادت هــذه االحصائيــات بتجــاوز النســبة التصديريــة 

االيرانيــة الفوالذيــة حجــم 9 ماييــن طــن.

3 العدد )9879( السنة الثامنة والثاثون االحد 10 شوال، 1439 هـ ق 3 تير 1397 هـ ش، 24 حزيران  2018مشؤون محلية

مستنكرًا إطاعة اوبك ألوامر ترامب..

وزير النفط: اتفاق المنظمة اليعني زيادة ضخ السوق بالنفط
ــن  ــط بيج ــر النف ــى وزي ــا:- نف طهران-إرن
الــذي  اإلتفــاق  يكــون  أن  زنكنــة  نامــدار 
توصلــت اليــه منظمــة اوبــك يعنــي زيــادة ضــخ 
الســوق بالنفــط وقــال: إّن بعــض الــدول مــن 
حقهــا أن تزيــد انتاجهــا النفطــي إنمــا فــي 
إطــار حصتهــا المحــددة مــن جانــب المنظمــة.
قنــاة  معــه  أجرتــه  متلفــز  لقــاء  وخــال 
بلومبــرغ األمريكيــة نفــى زنكنــة زيــادة عــرض 
النفــط فــي االســواق بنســبة 600 الــى 700 الــف 
بعــض  التــزام  علــى  يوميــًا مؤكــداً  برميــل 
أعضــاء المنظمــة كالســعودية وقطــر وفنزويــا 
بإتفــاق خفــض انتــاج النفــط مــع اإلحتفــاظ 
بحقهــا فــي زيــادة نســبتها االنتاجيــة فــي 

ــة. ــن المنظم ــار قواني إط
ورداً علــى ســؤال حــول إســتدارة الــرأي 
االنتــاج  زيــادة  لصالــح  المفاجــئ  االيرانــي 
النفطــي قــال زنكنــة: إننــا لــم نغيّــر رأينــا وإّن 
الــدول ذات العضويــة التســتطيع رفــع انتاجهــا 
بــل هنــاك حصــة  النفطــي كيفمــا شــاءت 

ــد. ــكل بل محــددة ل
و ردًّا على ســؤال حول تحقيق الســعودية 

الممثلة 'نكار مقدم' تفوز بجائزة 'االبداع 
اآلسيوي الجديد' في شنغهاي

بكيــن- ارنــا:- تســلمت 'نــكار مقــدم' جائــزة أفضــل 
ممثلــة فــي قســم 'االبــداع اآلســيوي الجديــد' فــي 
ــم 'درســاج '. ــن فيل مهرجــان شــنغهاي الســينمائي ع

و ترشــح فيلــم 'درســاج' للمخــرج 'بويــا بادكوبــه' 
وبطولــة 'نــكار مقــدم' ألفضــل فيلــم وأفضــل ممثلــة، 
والــذي فــاز فــي نهايــة المطــاف بأحــد هــذه األلقــاب.
قصــة فيلــم 'درســاج ' هــي قصــة انهيــار العاقــات 
والتــي  المعاصــرة،  المجتمعــات  فــي  اإلنســانية 
تشــمل أســبابًا مختلفــة مــن المشــاكل اليوميــة الــى 

االختافــات الطبقيــة فــي المجتمــع المترابــط.
يعــد مهرجــان شــنغهاي الســينمائي الدولــي ، 
الــى جانــب مهرجــان طوكيــو الســينمائي الدولــي، 
أحــد أكبــر مهرجانــات األفــام فــي آســيا وواحــد مــن 

أكبــر 15 مهرجانًــا فــي العالــم.
فــي مهرجــان شــنغهاي الســينمائي الحــادي 
والعشــرين، الــذي بــدأ مــن 16 يونيــو ويســتمر الــى 
25 منــه، ســيتم عــرض 13 فيلمــًا إيرانيــًا فــي أجــزاء 

مختلفــة مــن المهرجــان.

انتصــاراً بفضــل زيــادة نســبتها اإلنتاجيــة مــن 
النفــط بضغــط أمريكــي قــال وزيــر النفــط: 
إّن اولئــك لــم يصرّحــوا بشــئ كهــذا رســميًا 
إنمــا التقاريــر الــواردة تفيــد بوجــود ضغــوط 
ــًا  ــك معرب ــى اعضــاء منظمــة اوب تُمــارس عل
عــن اســتغرابه لموقــف ترامــب المــزدوج الذي 
يرغــم ايــران مــن جهــة علــى خفــض انتاجهــا 
النفطــي ويحــث دول ُاخــرى مــن اوبــك علــى 
ــي  ــاض النفط ــًا لإلنخف ــاج تعويض ــادة اإلنت زي

الــذي ستشــهده الســوق.
ــي  ــذا التصــرف االمريك ــة ه ــر زنكن و اعتب
معارضــًا اُلصــول الســوق الحــرة واليعــود بالنفع 

علــى أحــد وســيرفع مــن ســعر البرميــل.
هــذا وأّكــد زنكنــة خــال اللقــاء المتلفــز 
مســتقلة  منظمــة  اوبــك  منظمــة  أّن  علــى 
الطاقــة  لــوزارة  تابعــًا  قطاعــًا  وليســت 
األمريكيــة مســتنكرًا إطاعــة منظمــة اوبــك 

ترامــب. ألوامــر 
واعتبــر وزيــر النفــط أن منظمــة الــدول 

المصــدرة للنفــط »اوبــك« قــد تجاهلــت عبــر 
الرئيــس  مواقــف  الجمعــة،  مســاء  اتفــاق 
الداعيــة لزيــادة ســقف االنتــاج. االميركــي 

واوضــح زنكنــة حــول االتفــاق الــذي تــم 
التوصــل اليــه فــي الــدورة الـــ 174 الجتمــاع 
لــم  االميركــي  الموقــف  أن  اوبــك،  وزراء 
ــت  ــد أعلن ــران ق ــا وأن طه ــرا ايجابي ــق أث يحق
أن اوبــك ليســت منظمــة اميركيــة والتخضــع 

اليعازاتهــا.

صحيفة تايمز او اينديا..

قريبا.. العمل بآلية الروبية – الريال 
بين الهند وايران

ــا'  ــا:- كتبــت صحيفــة 'تايمــز اوايندي طهران-ارن
ــل  ــة العم ــام القادم ــه ســيتم خــال االي ــه ان الهندي
بآليــة الروبيــه- الريــال فــي التعامــات التجاريــة 

ــران. ــد واي ــن الهن بي
وجــاء فــي الصحيفــة ان احــدى آليــات التخلــص 
مــن الحظــر المفــروض عــام 2012 علــى ايــران والــذي 
النفــط  قيمــه  مــن   %45 ايــداع  هــو  تداولــه  تــم 
االيرانــي المبــاع الــى الهنــد بالروبيــة فــي مصــرف 
'يوكــو' الهنــدي وعــن طريقــه يتــم شــراء الســلع 

ــران. ــة الي الهندي
 )RBI( يذكــر ان وزارة الماليــة والبنــك المركــزي
ووزارة التجــارة وبعــض المؤسســات الحكومــة فــي 

الهنــد لهــا دور فــي هــذه اآلليــة.
ــى  ــر مصــدري النفــط ال ــران ثالــث اكب وتعــد اي

ــد . الهن

 - : نــا ر ا - ن ا طهر
وزيــر  مســاعد  اكــد 
وتقنيــة  االتصــاالت 
رئيــس  المعلومــات، 
الفضــاء فــي  مؤسســة 
البــاد مرتضــي بــراري، 
ــة  ــر ومواصل ــى تطوي عل
مجــال  فــي  التعــاون 
دول  بيــن  الفضــاء 

والعالــم. المنطقــة 
اجتماعــه  وخــال 

امــس الســبت باالميــن العــام لمنظمــة اســيا 
'لــي  )ابســكو(  الفضائــي  للتعــاون  اقيانيــا   –
ــى هامــش االجتمــاع  ــك عل شــين جــون'، وذل
الحــادي والســتين للجنــة االمميــة المعنيــة 
باالســتخدام الســلمي للفضــاء مــاوراء االجــواء 
بــراري  اســتعرض  فيينــا،  فــي  )كوبــوس( 

ايران تعلن رغبتها في تطوير التعاون االقليمي 
والدولي في مجال الفضاء

الفضــاء  مؤسســة  بيــن  التعــاون  موضــوع 
ــات  ــى العاق ــة مــع ابســكو؛ مؤكــدا عل االيراني
الجــادّة والمنتظمــة بيــن المؤسســة الوطنيــة 
اســتمرار  وضــرورة  االمميــة،  المنظمــة  مــع 

التعــاون بيــن الجانبيــن.
وقــال رئيــس مؤسســة الفضــاء الوطنيــة 
االســامية  الجمهوريــة  اتصــاالت  وزارة  ان 
االجتمــاع  خــال  جــاد  بشــكل  ستشــارك 
ــج  ــن البرام ــره م ــة ابســكو وغي ــادم لمنظم الق

المرتقبــة. الدوليــة 
ــر  ــى مســاعد وزي ــد اخــر، التق ــى صعي وعل
االتصــاالت االيرانــي، خــال اجتمــاع لجنــة 
كوبــوس، التقــى برئيــس المؤسســة الوطنيــة 
ــي اندونيســيا  ــة ف ــة والفضائي للماحــة الجوي
'تومــاس جمــال الديــن'، وبحــث معــه فــي 

القضايــا ذات االهتمــام المشــترك.
ان  اللقــاء،  هــذا  فــي  بــراري  واكــد 
تســعى  االيرانيــة  االســامية  الجمهوريــة 
مســار  تعيــق  التــي  القيــود  كافــة  الزالــة 
ــاوراء االجــواء  االســتخدام الســلمي للفضــاء م
الخارجيــة بالنســبة للــدول االعضــاء فــي لجنــة 

الدوليــة. كوبــوس 

إيران أحد أكبر 15 مصنًعا لمحركات 
الديزل في العالم

 - : مهــر - ن ا طهر
مؤسســة  رئيــس  اعلــن 
البحريــة  الصناعــات 
الدفــاع  لــوزارة  التابعــة 
األدميــرال أميــر رســتكاري 
واحــدة  تعــد  إيــران  أن   ،
مصنعًــا   15 أكبــر  مــن 
فــي  الديــزل  لمحــركات 

. لــم لعا ا
االدميــرال  وقــال 
مجــال  "إن  رســتكاري: 

ــًا ذلــك  ــدان" ، معل ــذات واالســتقال الصناعــي للبل ــى ال محــركات الديــزل هــو أحــد مكونــات االعتمــاد عل
فــي أن مجــال النقــل البــري ، والســكك الحديديــة ، والنقــل البحــري والعســكري ، وكذلــك تكاليــف محطــات 

الديــزل. محــركات  صناعــة  بقــوة  يتأثــر   ، الطاقــة 
وأضــاف: "إن تحقيــق هــذه الصناعــة مهــم للغايــة واســتراتيجي ، وحوالــي 15 دولــًة لديهــا القــدرة علــى 
صناعــة محــركات الديــزل" ، وقــال : " لحســن الحــظ ، فــإن الخبــراء المحلييــن فــي بلدنــا ، باالعتمــاد علــى 

الطاقــة المحليــة ، قــد اســتحدثوا خــط إنتــاج رئيســي لمحــركات الديــزل".

وزيرة اميركية تتلقى اهانات من قبل 
المواطنين في مطعم بواشنطن

مطاعــم  احــدى  زبائــن  هتافــات  تعالــت 
واشــنطن بعــد ان شــاهدوا حضــور وزيــر االمــن 
الداخلــي فــي حكومــة ترامــب الــى المحــل، ورددوا 
ضــد السياســة المعاديــة للمهاجريــن التــي انتهجهــا 
ايتهــا  العــار  »ليشــملك  قائليــن:  ترامــب  دونالــد 

الخائنــة«.
فبعــد حضــور الســيدة »كريتســيان نيلســون«  
المعروفــة  المكســيكية  المطاعــم  احــدى  فــي 
ــاء، ردد  ــاول وجبــة العش ــة واشــنطن لتن فــي مدين
الحاضــرون وبشــكل مســتمر شــعارات ضــد الوزيــرة 
وضــد السياســة المعاديــة للمهاجريــن التــي اتخذها 
»ترامــب«. ووصــف الجمهــور الغاضــب »نيلســون« 
وزيــرة  وهــي  لــك«.  »العــار  مردديــن:  بالخائنــة 
للمهاجريــن،  المعاديــة  ترامــب  لسياســة  مؤيــدة 
والتــي انجــرت الــى حجــز 2340 طفــا فــي اقفــاص 

ــم. ــن ذويه ــم ع ــد ان فصلوه بع

افتتاح ثاني مركز تجاري ايراني في الصين
 بكين-ارنــا:- تــم امــس الســبت افتتــاح ثانــي مركــز تجــاري ايرانــي بمســاحة 300 مترمربــع فــي مدينــة 

'نينغبــو' التابعــة لمحافظــة 'جيجيانــغ' الصينيــة.
وقــال مستشــارنا التجــاري فــي شــنغهاي علــي دهقانــي ان الهــدف مــن تدشــين المركــز هــو عــرض 
الســلع و الخدمــات االيرانيــة لزيــاده الصــادرات واســتقطاب االســتثمار االجنبــي مشــيرا الــى انــه تــم افتتــاح 

اول مركــز تجــاري ايرانــي قبــل ثاثــة اشــهر فــي مدينــة شــنغهاي للغــرض ذاتــه.
واضــاف دهقانــي ان مدينــة نينغــو بســكانها البالــغ عددهــم ثمانيــة مليــون نســمة هــي احــدى المناطــق 
الخمــس عشــره التــي اعتبرتهــا الصيــن مــن المناطــق الحــرة اقتصاديــا ويعتبــر مينــاء نينغــو ضمــن اكبــر 

خمســه موانــئ فــي العالــم .

خالل مؤتمر التغيرات المناخية العالمي..

طهران: الدول الصناعية تتحمل مسوولية 
اكبر لحماية البيئة

طهران-ارنــا- اكــد مســاعد رئيــس الجمهوريــة 
رئيــس موسســة حمايــة البئيــة عيســى كانتــري 
علــى المســؤولية التاريخيــة للــدول الصناعيــة فيمــا 
يتعلــق بالتمويــل ونقــل التكنولوجيــا للــدول الناميــة 

فــي مجــال حمايــة البيئــة.
الــذي كان يتحــدث فــي  واضــاف  كانتــري 
مؤتمــر التغيــرات المناخيــة العالمــي المنعقــد فــي 
بروكســل ان اســاليب تســييس معاهــدة التغيــرات 

ــى االســتثمارات الباهضــة التــي  ــى التعــاون الجماعــي مشــيرا ال ــروح الســائدة عل ــة ال تتائــم وال المناخي
ــم. ــدا الحظــر االمريكــي الظال ــة و منتق ــران فــي مجــال البيئ ــا اي ــوم به تق

وعلــى هامــش المؤتمــر التقــى كانتــري وزيــر البيئــة النرويجــي وبحــث الطرفــان ســبل تطويــر التعــاون 
البيئــي وخاصــة فــي مجــال الســيطرة علــى التلوثــات البحريــة و الســاحلية .

كمــا التقــى كانتــري بوزيــر البيئــة االلمانــي 'فينجــا شــولتز' وبحــث معــه العاقــات البيئيــة الثنائيــة 
وخاصــة فــي مجــال نقــل التكنولوجيــا وترشــيد اســتهاك الطاقــة و معالجــة النفايــات و االتربــة.

ترحيب صهيوني بإغالق حسابات اإلعالم 
الحربي المركزي على فيسبوك وتويتر

إدارتــي  بقــرار  الصهيونــي  اإلعــام  رحــب 
“الفيســبوك والتويتــر” حجــب حســابات اإلعــام 
اإلعــام  وســائل  وتناقلــت  المركــزي،  الحربــي 
العبريــة القــرار معتبــرًة بأنــه جــاء نــزواًل عنــد رغبــة 

العــدو. فــي كيــان  السياســيين 
القنــاة “العاشــرة”  وفــي هــذا الســياق نقلــت 
العبريــة عــن  وزيــر األمــن الداخلــى الصهيونــي 
“جلعــاد أردان” ترحيبــه بقــرار إدارتــي “فيســبوك 
الحربــي  اإلعــام  حســابات  حجــب  وتويتــر” 
المركــزي قائــًا: “آمــل أن تلتــزم فيســبوك و تويتــر 
الــذى كان يجــب أن يتخــذ منــذ زمــن،  بالقــرار 
ــاس  ــة حم ــى حرك ــرار عل ــذا الق ــق ه ويجــب تطبي

فــورًا”.
“يديعــوت  صحيفــة  كتبــت  جهتهــا  مــن 
أحرونــوت” العبريــة، بــأن قــرار إدارتــي “الفيســبوك 
األمــن  وزيــر  وجههــا  رســالة  بعــد  جــاء  وتويتــر” 
الداخلــي الصهيونــي جلعــاد أردان إلدارة “التويتــر” 
بإغــاق  تقــم  لــم  “إذا  بأنــه  خالهــا  مــن  هــدد 
فقــد   ، المعلنــة  اإلرهابيــة  المنظمــات  حســابات 

إســرائيل”. فــي  جنائيــة  إجــراءات  تواجــه 

بورصة طهران تغلق 
مرتفعة 528 نقطة

طهــران  بورصــة  أنهــت  العربــي:-  طهران-كيهــان 
لاســهم واالوراق الماليــة تعامــات امــس الســبت علــى 
ارتفــاع المؤشــر العــام "تدبيكــس" 528 الــى 109401 نقطــة، 
و ذلــك وســط تفــاؤل اثــر اتفــاق منظمــة الــدول المصــدرة 
للنفــط "اوبــك" برفــع حجــم االنتــاج نحــو مليــون برميــل 

يوميــا بعــد مــا تحدثــت تقاريــر عــن زيــادة اكبــر.
وقــادت صعــود تدبيكــس مكاســب اســهم مصفــاة 
 70 للبتروكيمياويــات  و"شــازند"  نقطــة   100 اصفهــان 

ــات 62 نقطــة. نقطــة و"جــم" للبتروكماوي
وســجلت الســوق تــداول اكثــر 5.04 تريليــون 
ريــال )الــدوالر= 42 الــف ريــال( لـــ 1.628 مليــار ســهم 

ــة. ــار 109 االف و342 صفق ــي اط ــة ف ــة مالي وورق
كمــا صعــد مؤشــر" آيفكــس" للســوق المــوازي 

بواقــع 16 نقطــة الــى 1258 نقطــة.

طهران-مهــر:- اكــد المتحــدث باســم مجلــس 
ان  كذخدائــي  علــي  عبــاس  الدســتور  صيانــة 
معاهــدة  وامعانــة  بدقــة  ســيدرس  المجلــس 

المنظمــة. الجريمــة  لمكافحــة  "باليرمــو" 
ــي ، حــول آخــر مســتجدات دراســة  ــال كدخدائ وق
الئحــة "انضمــام ايــران الــى معاهــدة مكافحــة الجريمــة 
المنظمــة" )باليرمــو(: بعــد ان استشــكل مجلس صيانة 
الدســتور بخصــوص ترجمــة هــذه الائحــة، فقــد تــم 
حــل هــذا االستشــكال مــن قبــل مجلــس الشــورى 
ــد  ــة الدســتور، وق ــى مجلــس صيان وارســاله مجــددا ال

بــدأ االســبوع الماضــي دراســة هــذه الائحــة.
وتابــع كدخدائــي قائــا: ســتتواصل االســبوع 
كــي  الائحــة  هــذه  دراســة  جلســات  الجــاري 
اعــان  مــن  الدســتور  صيانــة  مجلــس  يتمكــن 
20 يومــا. البالغــة  القانونيــة  المــدة  موقفــه خــال 
ــون  ــل قان ــق بدراســة الئحــة "تعدي وفيمــا يتعل
غســيل االمــوال" التــي يعتبرهــا بعــض المراقبيــن 
بانهــا احــد مســتلزمات مجموعــة العمــل المالــي 
)FATF( ، قــال كدخدائــي: ان هــذه الائحــة تــم 
والن  الســابقة،  الجلســات  فــي  ايضــا  دراســتها 
ــد  ــة، فق ــة قضائي ــا الئح ــس اعتبروه ــاء المجل اعض
واجهــت فــي البدايــة اشــكاال، وتــم اعادتهــا الــى 
مجلــس الشــورى الزالــة هــذا االشــكال، وحينهــا 

كد خدائي: مجلس صيانة الدستور سيدرس بدقة معاهدة »باليرمو«
ســيتم ابــداء وجهــة نظــر مجلــس صيانــة الدســتور 

ــون.   ــذا القان ــص ه ــي ن النظــر ف

أسوشيتد برس: براءة سلمان زعيم المعارضة 
بالبحرين انتصار نادر للناشطين 

بــرس«  »أسوشــيتد  أنبــاء  وكالــة  اعتبــرت 
الشــيخ  البحرينيــة  المعارضــة  زعيــم  تبرئــة 
التخابــر مــع قطــر  علــي ســلمان فــي قضيّــة 
ــن  ــي البحري ــادر للناشــطين ف ــه »انتصــارٌ ن بأنّ
وســط حملــة قمــع ضــد المعارضــة مســتمرة منــذ 

ســنوات«.
وقالــت الوكالــة إنّــه »تــمّ يــوم الخميــس 
تبرئــة رجــل ديــن شــيعي بــارز فــي البحريــن 
كان يقــود حزبــا معارضــا، مــن تهمــة التجســس 

ــه«. ــن زمائ ــن م ــع اثني م
الذيــن  المحاميــن  أحــد  أّن  إلــى  ولفتــت 
شــاركوا ســابقا فــي الدفــاع عــن الشــيخ علــي 
ســلمان، وهــو عبــد اهلل الشــماوي، قــال إنّــه »قــد 
يفــرج عــن الشــيخ فــي ديســمبر/كانون األول بعد 
ــي  ــي الســجن ف ــة 4 ســنوات ف أن يقضــي عقوب
قضيّــة أخــرى كانــت قــد القــت انتقــادات دوليّــة«، 
معتبــرًا أّن هــذا الوضــع »يعتبــر جيــدًا جــدًا«، إذ 

ــة. ــر الضروريّ ــه يهــدّئ مــن الظــروف غي أنّ
وذكــرت أسوشــيتد بــرس وفًقــا لســجات 
األمــم المتّحــدة، أّن الحكومــة لطالمــا اســتهدفت 
ــه اعتقــل  الشــيخ علــي ســلمان، مشــيرة إلــى أنّ
دون  مــن  تعذيبــه  وتــمّ  ألشــهر،   1994 عــام 
محاكمــة، قبــل ترحيلــه وإجبــاره علــى العيــش 

فــي المنفــى.

العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
اعلــن قائــد القــوة البحريــة االدميــرال 
مدمــرة  بــان  خانــزادي  حســين 
جديــدة ســتنضم الســطول الجنــوب 

اشــهر. غضــون  فــي 
واشــار االدميــرال خانــزادي الــى 
ان المدمــرة الجديــدة تســمى "دنــا" 
المصنعــة  المدمــرة  هــذه  ان  وقــال، 

التابعــة  البحريــة  الصناعــات  منظمــة  قبــل  مــن 
ــا الســطول  ــة ســتنضم قريب ــاع االيراني ــوزارة الدف ل

القــوة البحريــة فــي الجنــوب.
ــة  ــل اضافي ــزادي عــن تفاصي ــم يكشــف خان ول

قريباً.. مدمرة جديدة تنضم لسالح البحر االيراني

عــن هــذه المدمــرة لكنــه قــال، ان المدمــرة "دنــا" 
ــوج”. ــة "م ــن فئ ــة م ــة بحري هــي احــدث قطع

وتعــد المدمــرات "جمــاران" و"ســهند" )الجديــدة( 
اســطول  فــي  و"دماونــد"  الجنــوب  اســطول  فــي 
الشــمال، مــن القطــع البحريــة ضمــن فئــة "مــوج”.
واوضــح االدميــرال خانــزادي بــان عمليــة تصنيــع 
ايضــا  نهايتهــا  علــى  تشــرف  "ســهند"  المدمــرة 
بانجــاز االختبــارات البحريــة وســتدخل الخدمــة 
ــهر  ــون اش ــي غض ــا" ف ــرة "دن ــع المدم ــة م العماني

)نوفمبــر- ديســمبر(.
كمــا اعلــن قائــد القــوة البحريــة انــه ســيتم 
اول  تعــد  التــي  "فاتــح"  الغواصــة  تدشــين  قريبــا 

المتوســطة. الفئــة  مــن  ايرانيــة  غواصــة 
واشــار االدميــرال خانــزادي الــى عمليــة تصليــح 
المدمــرة "دماونــد" قائــا، ان عمليــة تصليــح المدمرة 
"دماونــد" ســيتم االنتهــاء منهــا مثلمــا وعدنــا حتــى 
نهايــة العــام )االيرانــي( الجــاري )ينتهــي فــي 20 اذار/

مــارس 2019( وســتصل فــي غضــون اقــل مــن عاميــن 
الــى قدراتهــا الســابقة وحتــى اكثــر منهــا.

يذكــر ان المدمــرة "دماونــد" اصطدمــت قبــل 
فتــرة بكواســر االمــواج فــي مينــاء انزلــي بمحافظــة 
ــى الحــاق اضــرار  ــا ادى ال ــران، م ــان شــمال اي جي

ــا. شــديدة به


