
اضاءات
3 شؤون محلية

بحضورسماحة قائد الثورة االسالمية..

اقامة مراسم ازالة الغبار عن ضريح اإلمام الرضا )ع( طهران ترحب باستئناف التفاوض مع اسالم آباد 
حول انبوب الغاز

وزير الداخلية: انسحاب امريكا من االتفاق النووي وفّر ظروفاً شفافة للتعاون االقتصادي

مشــهد-ارنا:- اقيمــت يــوم الخميــس مراســم ازالــة الغبــار عــن 
ــام  ــم الســام( االم ــت )عليه ــل البي ــة اه ــن ائم ــدس لثام ــح المق الضري
علــي بــن موســى الرضــا )عليــه الســام(، بحضــور ســماحة قائــد الثــورة 

ــي. ــي الخامنئ ــيد عل ــى الس ــة اهلل العظم ــامية اي االس
وشــارك فــي هــذه المراســم الروحانيــة عــدد مــن مراجــع الديــن 
والعلمــاء وممثــل الولــي الفقيــه فــي محافظــة خراســان الرضويــة وســادن 
الروضــة الرضويــة المقدســة، الــى جانــب عــدد مــن المســؤولين والقــادة 

العســكرين فــي البــاد.

رغم العقوبات األميركية..

سويسرا توصي شركاتها بمواصلة اعمالها مع إيران
أبــدت  طهران-ارنــا:- 
السويســرية  الحكومــة 
الوضــع  مــن  أســفها 
”المتدهــور“ فيمــا يتعلــق 
ــا  ــي فرضته ــات الت بالعقوب
المتحــدة علــى  الواليــات 
أوصــت  لكنهــا  إيــران، 
السويســرية  الشــركات 
روابطهــا  بمواصلــة 
لألعمــال مــع الجمهوريــة 
اإلســامية وفــق مــا تــراه 

لهــا. مناســبا 
وقــال فابيــان مينفيــش مــن ســكرتارية الدولــة للشــؤون االقتصاديــة فــي سويســرا ”القــرارات األمريكيــة 

بشــأن العقوبــات ال تؤثــر علــى الموقــف القانونــي لسويســرا فيمــا يتعلــق بإيــران“.
لكنــه أضــاف أن العقوبــات األمريكيــة الجديــدة قــد تؤثــر علــى الشــركات السويســرية التــي لهــا عاقــات 

أعمــال مــع إيــران.
ومضى قائا ”تأسف سويسرا أن وضع العقوبات فيما يتعلق بإيران يتدهور مجددا“.

وقــال إن الحكومــة االتحاديــة السويســرية ســتدافع عــن المصالــح االقتصاديــة لسويســرا، لكنهــا ال 
ــا أن ”الحكومــة السويســرية  ــد، مضيف ــاخ الجدي ــى المن ــا عل ــى الشــركات ردود أفعاله ــي عل ــا أن تمل يمكنه

ــا“. ــراه مائمــا له ــا لمــا ت ــران وفق ــع إي ــة م ــا التجاري ــة روابطه توصــي الشــركات بمواصل
ــج حليــب  ــم وتنت ــي العال ــة ف ــات غذائي ــركة صناع ــر ش ــي أكب ــرا، وه ــا سويس ــتلة، ومقره ــت نس وقال
األطفــال المجفــف والميــاه المعبــأة فــي إيــران، إنهــا ال تــرى أي تداعيــات مباشــرة مــن إعــادة فــرض العقوبــات 

ــة. األمريكي

ايران تحقق االكتفاء الذاتي في مجال اصالح 
وصيانة الطائرات

للشــؤون  النفــط  وزيــر  مســاعد  طهران-ارنا:-صــرح 
ترحــب  ايــران  بــان  نيــا  زمانــي  اميــر حســين  الدوليــة 
باســتئناف التفــاوض مــع باكســتان حــول مــد انبــوب الغــاز.

طهــران  بيــن  العاقــات  ان  نيــا  زمانــي  وقــال 
واســام ابــاد تاريخيــة ووديــة وان الروابــط الدينيــة 
والثقافيــة بيــن البلديــن تعــد اكبــر ســند للعاقــات 

االقتصاديــة. خاصــة  الحكومتيــن  بيــن  الوديــة 
واكــد زمانــي نيــا بــان الجمهوريــة االســامية االيرانيــة 

تعتبــر الطاقــة والغــاز عامــا لتطويــر التعــاون االقليمــي 
والتضامــن مــع الجيــران ومــن ضمنهــا باكســتان.

الــى  االيرانــي  النفــط  وزيــر  مســاعد  واشــار 
المؤشــرات االيجابيــة التــي شــوهدت في هــذا المجال 
مــن جانــب باكســتان بعــد االنتخابــات االخيــرة فيهــا 
وقــال، اننــا فــي هــذا الســياق وفــي الظــروف الجديــدة 
المتعلقــة  المفاوضــات  مســيرة  باســتئناف  نرحــب 

ــاز الــى باكســتان. ــال وتدشــين خــط نقــل الغ باكم

 يزد-ارنــا:- اكــد وزيــر الداخليــة عبــد الرضــا 
رحمانــي فضلــي ان نكــث العهــود وانســحاب امريكا 
دول  امتنــاع  جانــب  الــى  الدولــي،  االتفــاق  مــن 
الجــوار وعــدد ملحــوظ مــن بلــدان العالــم عــن اتبــاع 

السياســات االمريكيــة، كل 
ذلــك اســهم فــي توفيــر 
شــفافية  اكثــر  ظــروف 
التعــاون  لمســتقبل 
مــع  االيرانــي  االقتصــادي 

البلــدان. ســائر 
ــر  جــاءت تصريحــات وزي
الداخليــة هــذه يــوم الخميــس 
اللجنــة  اجتمــاع  خــال 
لاقتصــاد  االســتراتيجية 
ــزد . ــة ي ــاوم فــي محافظ المق

رحمانــي  واردف 
الدوليــة  المعاهــدات  انتهــاك  ان  قائــا،  فضلــي 
ــي؛  ــرأي العــام الدول كشــف حقيقــة االعــداء امــام ال
ــا فــي الوقــت نفســه الــى ان االدارة االمريكيــة  الفت

حــدّدت 3 مراحــل لتقويــض طاقــات الجمهوريــة 
االســامية.

واردف، ان المرحلــة االولــى تكمــن فــي الجانــب 
العســكري؛ مبينــا ان العــدو يعلــم جيــدا بمــدى 
قــدرات ايــران العســكرية وعليــه فهــو عاجــز عــن 

ــاد. ــة ضــد الب ــي هــذه المواجه الخــوض ف
واســتطرد القــول، ان االعــداء كرّســوا جهدهــم 
حســاب  علــى  االرهابيــة  الجماعــات  دعــم  فــي 
تقــف  االســامية  الجمهوريــة  ان  مؤكــدا  ايــران؛ 
علــى اهبــة االســتعداد للدفــاع الشــامل والقضــاء 

علــى االرهابييــن فــي المناطــق الحدوديــة.
واوضــح رحمانــي فضلــي ان المرحلــة الثانيــة 
تتمثــل  ايــران  ضــد  االمريكــي  المخطــط  مــن 
ــدو لديــه  ــادي؛ مضيفــا ان الع فــي الجانــب االقتص
االقتصاديــة  الطاقــات  بشــأن  وافيــة  معلومــات 
للشــعب االيرانــي، وبيّــن ان ايــران حققــت االكتفــاء 
الذاتــي )االقتصــادي( بنســة تتــراوح بيــن50 الــى 60 

بالمئــة.
الثالــث،  المخطــط االمريكــي  وفيمــا يخــص 
ــي  ــداء ف ــاوالت االع ــى مح ــة ال ــر الداخلي ــار وزي اش
اثــارة التوتــرات والفوضــى االمنيــة داخــل البــاد؛ 
ــي  ــة ف ــه االعامي ــدو يســتخدم طاقات ــا ان الع مبين
هــذا الســياق لتضخيــم اصغــر المشــاكل وتوظيفهــا 

ــي. ــن الداخل ــاب االم ــى حس عل

وزير الصناعة: نمتلك احتياطيات مقبولة 
من السلع االساسية

ــاد  ــان الب ــد شــريعتمداري ب ــارة محم ــة والمناجــم والتج ــر الصناع ــن وزي ــا:- اعل طهران-ارن
ــية. ــلع االساس ــن الس ــة م ــات مقبول ــك االن احتياطي تمتل

وفــي مراســم اقيمــت مســاء الخميــس لتكريــم يــوم الصحفــي قــال شــريعتمداري، انــه وفــي 
ضــوء االجــراءات المتخــذة فــان البــاد تمتلــك االن احتياطيــات مقبولــة مــن الســلع االساســية اال 

اننــا نتصــرف بحــذر فيمــا يتعلــق بمصــادر العملــة الصعبــة.
واشــار الــى ان غــاء االســعار قــد طــال بعــض الســلع 'وان لــم نتعامــل بفطنــة ســيكون مــن 

الصعوبــة الســيطرة عليهــا'.
ولفــت الــى بعــض المشــاكل البنيويــة واضــاف، علــى ســبيل المثــال فــان الســيولة النقديــة 
فــي البــاد البالغــة 1600 تريليــون تومــان )الســعر الرســمي للــدوالر يعــادل 4200 تومــان( وقســم كبيــر 
ــى مشــكلة  ــت ال ــد تحول ــي، ق ــي النظــام المصرف ــة ف ــة او شــبه نقدي ــه موجــود بصــورة نقدي من

اساســية.
وقال، انه علينا في الظروف الراهنة التحرك في مسار مدروس وبحذر وطمانينة.

حسب بيانات االتحاد العالمي..

إيران ترتقي للمرتبة 11 عالميا بانتاج الصلب
طهران-فــارس:- أكــدت بيانــات االتحــاد العالمــي للصلــب، تقــدم ايــران مركزيــن الــى المرتبــة 
ــي النصــف االول مــن عــام 2018، بنمــو 25.8  ــب ف ــون طــن مــن الصل ــاج 12.516 ملي ــا بانت 11 عالمي

بالمئــة علــى اســاس ســنوي.
أن  الــى  البيانــات  واشــارت 
فــي  االيرانــي  الصلــب  انتــاج 
النصــف االول مــن عــام 2017، كان 
قــد ســجل 9.947 مليــون طــن.

االول،  بالنصــف  ايــران  وتخطــت 
انتــاج دول صناعيــة كبــرى مثــل فرنســا 
واســتراليا  وكنــدا  وبريطانيــا  واســبانا 
المكســيك  ازاحــت  فيمــا  والنمســا، 
واوكرانيــا عــن المرتبــة الحاديــة عشــرة.

وتصــدرت الصيــن القائمــة بـــ 451 مليــون طــن تلتهــا كل مــن اليابــان 52.98 مليــون طــن والهنــد 
52.83 مليــون طــن.

العراق يجيز استيراد أصناف من 
الخضروات والفواكه االيرانية

منظمــة  أعلنــت  طهران-فــارس:- 
التنميــة التجاريــة عــن رفــع العــراق الحظــر 
ــه  ــن اســتيراد بعــض الخضــروات والفواك ع

مــن ايــران.
وأوضحــت المنظمــة فــي خطــاب ، أن 
وزارة الزراعــة العراقيــة الغــت منــع  اســتيراد 
البطاطــا والطماطــم والبطيــخ والشــمام مــن 
ــى  ــارا مــن 2 اغســطس /آب حت ــران اعتب اي

إشــعار آخــر.

خالل اسبوعين..

ضبط ما يزيد عن 7 اطنان من المخدرات في سيستان وبلوجستان

العراق يتخلى عن الدوالر 
في تجارته مع إيران

قــال  طهران-ارنــا:- 
تطويــر  'لجنــة  اميــن 
والماحــة  الطيــران 
'دائــرة  فــي  الجويــة' 
العلميــة  الشــوون 
بمكتــب  والتقنيــة' 
الجمهوريــة  رئاســة 
ان  منطقــي  منوجهــر 
ــامية  ــة االس الجمهوري
ــي  ــاء الذات ــت االكتف بلغ
مجــال  فــي  حاليــا 

وصيانتهــا. الطائــرات  انــواع  اصــاح 
فــي  والتقــدم  التطــور  'منطقــي'  واعتبــر 
الطائــرات  انــواع  وصيانــة  اصــاح  مجــال 
بانــه  والمروحيــات،  والتجاريــة  العســكرية 
شــكل واحــد مــن االنجــازات التــي حققتهــا 
ــال  ــامية؛ وق ــورة االس ــار الث ــد انتص ــران بع اي
لنقــل  الكافيــة  الطاقــات  تمتلــك  البــاد  'ان 
خدماتهــا فــي مجــال اصــاح وصيانــة الطائرات 

المنطقــة'. دول  الــى 
وتابــع قائــا، ان العديــد مــن دول العالــم 
لــم تبلــغ االكتفــاء الذاتــي فــي مجــال تصميــم 
قامــت  واذا  المســيرة،  الطائــرات  وانتــاج 
تســتورد  فانهــا  الطائــرات  هــذه  بتصميــم 
معظــم اجزائهــا مــن الخــارج، فيمــا نجحــت 
ايــران مــن االعتــداد بطاقاتهــا الذاتيــة فــي هــذا 
ــاج  ــل االنت ــة مراح ــري كاف ــث تج ــال حي المج

فــي الداخــل.

المتحــدث  أفــاد  طهران-فــارس:- 
العراقيــة،  الحكومــة  لرئيــس  الرســمي 
ســعد الحديثــي، بــأن العــراق ســيكون 
فــي  الــدوالر  عــن  للتخلــي  مضطــرا 
فــي  إيــران،  مــع  التجاريــة  الحســابات 
ــى  ــروض عل ــي المف ــر األميرك ــل الحظ ظ

طهــران.
»نوفوســتي«  لوكالــة  الحديثــي،  وقــال 
الروســية، إن »العقوبــات ســتؤثر فــي الدرجــة 
ــات  ــة، والتعام ــى الحــواالت المالي ــى عل األول
األمريكــي،  بالــدوالر  المقومــة  المصرفيــة 
ــاد عــن  ــى االبتع ــا عل ــن اتفق ــث أن الطرفي حي

الــدوالر«.

وتوقــع المســؤول أن يؤثــر التخلــي عــن 
علــى  ســلبي  بشــكل  األمريكيــة  العملــة 
التعامــات التجاريــة بيــن البلديــن، مشــيرا 
الحفــاظ  الصعــب  مــن  ســيكون  أنــه  إلــى 
علــى المســتوى التجــاري فــي ظــل العقوبــات 

طهــران. علــى  المفروضــة 
ســتعمل  العراقيــة  الحكومــة  أن  وأكــد 
علــى تطويــر »آليــة جديــدة« لدعــم العاقــات 
تأثيــر  لتخفيــف  الجانبيــن  بيــن  التجاريــة 

البلديــن. تجــارة  علــى  االميركــي  الحظــر 

ــي  ــرطة ف ــد الش ــن قائ ــا:- اعل  زاهدان-ارن
'العميــد  وبلوجســتان  سيســتان  محافظــة 
محمــد قنبــري' عــن ضبــط 7 اطنــان ونصــف 
والقضــاء  بأنواعهــا،  المخــدرات  مــن  الطــن 
علــى 5 عصابــات مســلحة خــال االســبوعين 

الماضييــن.
مؤتمــر  خــال  قنبــري  العميــد  واوضــح 
فــي  انــه  الخميــس،  يــوم  عقــده  صحفــي 

ــرة تــم القبــض ايضــا علــى  غضــون هــذه الفت
22 مهربــا واعتقــال 107 مــن البائعيــن بالمفــرق 

للمخــدرات.
محافظــة  فــي  االمنــي  القائــد  واضــاف 
القــوات  ان  قائــا،  وبلوجســتان  سيســتان 
ــرة ايضــا 34  ــة صــادرت خــال هــذه الفت االمني
ســيارة، وضبطــت 9 قطــع مــن الســاح التــي 

كانــت بحــوزة هــؤالء المهربيــن.

سيناتور اميركي: واشنطن شريكة في الجريمة االخيرة للتحالف السعودي
ميديل ايست مونيتور: أبوظبي تستخدم أطفاال أفارقة في حربها باليمن

ــن، كشــفت  ــى اليم ــا عل ــي حربه ــة ف ــى المرتزق ــا عل ــدة تضــاف لفضيحــة اعتماده ــي فضيحــة جدي ف
الحملــة الدوليــة لمقاطعــة اإلمــارات، عــن قيــام أبــو ظبــي باســتخدام أطفــال أفارقــة للقتــال فــي اليمــن منــذ 

أكثــر مــن ثاثــة أعــوام.
ــة الدوليــة نشــره “موقــع ميديــل ايســت مونيتــور” البريطانــي فــإن  وبحســب بيــان صــادر عــن الحمل
ــد  ــن خــال عق ــار بالبشــر م ــم االتج ــل ومكافحــة جرائ ــت تقات ــو كان ــا ل ــور كم ــارات للظه “محــاوالت اإلم
مؤتمــرات هــي محــاوالت لصــرف االنتبــاه عــن الجرائــم الخاصــة بهــا”. وقالــت الحملــة الدوليــة، فــي الواقــع 

ــازع عليهــا مــن االتجــار بالبشــر”. ــر المتن أصبحــت أبوظبــي العاصمــة غي
وأوضــح االتحــاد الدولــي للكتابــات أن العديــد مــن األطفــال األفارقــة جلبــوا للقتــال فــي اليمــن إلــى جانــب 

الجيــش اإلماراتــي أو المرتزقــة فــي اإلمــارات .

اكــد الســيناتور االميركــي الديمقرطــي المناهــض للحــرب »بيرنــي 
ــي  ــرة الت ــة االخي ــي الجريم ــات المتحــدة شــريكة ف ســاندرز« ان الوالي

ارتكبهــا التحالــف الســعودي فــي قتــل االطفــال فــي اليمــن.
وطالــب الســيناتور »ســاندرز« فــي تعليقــه علــى الجريمــة المروعــة 
التــي ارتكبهــا التحالــف الســعودي بقصفــه حافلــة للتاميــذ اليمنييــن، 
بوقــف االدارة االميركيــة دعمهــا للغــارات الجويــة الســعودية علــى 

اليمــن.

وكتــب ســاندرز تدوينــة علــى موقــع فيســبوك حــول مصــرع واصابــة 
عشــرات االطفــال اليمنييــن فــي الغــارة التــي نفذهــا التحالــف الســعودي 
بمديريــة ضحيــان بمحافظــة صعــدة، اعتبــر فيهــا ان الواليــات المتحــدة 
ــي اليمــن عــن  ــعودي ف ــف الس ــنها التحال ــرب التــي يش ــا للح بدعمه
طريــق تجهيــزه باالســلحة وتزويــده بوقــود المقاتــات جــوا والمســاعدة 
فــي ضــرب االهــداف، فانهــا تعــد شــريكا فــي هــذه الجريمــة الوحشــية.
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مهدي منصوري
جريمــة النظــام الســعودي المنكــرة 
الــى  ادت  والتــي  والاانســانية 
استشــهاد 51 مدنيــًا وأصابــة 77 آخريــن 
بجــروح غالبيتهــم أطفــال، فــي غــارة 
علــى حافلــة تقــل عشــرات األطفــال في 
مدينــة ضحيــان فــي محافظــة صعــدة، 
اثــارت موجــه مــن الغضــب واالنتقــادات 
االقليميــة والدوليــة النهــا جريمــة نكــراء 
الســكوت  واالغضــاء عنهــا.  اليمكــن 
تغطــي  ان  الريــاض  حاولــت  وكلمــا 
علــى الجريمــة باالدعــاء الــكاذب مــن 
اال  قاذفــات صواريــخ  اســتهدفت  انهــا 
كــذب  الدولــي  االحمــر  الصليــب  ان 
ســقوط  عــن  معلنــا  االدعــاءات  هــذه 
والجرحــى  الضحايــا  مــن  عشــرات 
جــرّاء القصــف، وقــد جــاءت ردود الفعــل 
ضــد هــذه الجريمــة بدعــوة كل مــن 
وبيــرو  وهولنــدا  وبوليفيــا   الســويد  
طارئــة  جلســة  عقــد  إلــى  وبولنــدا 
ومغلقــة لمجلــس األمــن بشــأن  صعــدة 
وتلتهــا  دعــوة األميــن العــامّ لألمــم 
إلــى  غوتيريــش  أنطونيــو  المتحــدة 
إجــراء تحقيــق مســتقل فــي استشــهاد 

االبريــاء. االطفــال 
فيــه  ادعــت  الــذي  الوقــت  وفــي 
االدارة االميركيــة كذبــا مــن انهــا ليــس 
الحــادث  عــن  تفاصيــل   اي  لديهــا 
التقــدم  عالــم  فــي  النعيــش  وكأننــا 
الحــدث  ينقــل  الــذي  التكنولوجــي 
بالتفاصيــل عنــد جدوثــه ، قــد كذبــه 
ــي  ــة ف ــات الخارجي ــة العاق عضــو لجن
مجلــس الشــيوخ األميركــي الســيناتور 
كريــس ميرفــي وفــي رد فعلــه عــن 
الجريمــة متهمــا واشــنطن بمشــاركتها 
فــي الهجــوم  بقولــه »إن حملــة القصف 
الســعودية اإلماراتيــة األميركيــة تنحــدر 
نحــو التهــوّر وتحصــد ارواح مدنييــن 

وتعــزّز مواقــع اإلرهابييــن«
اذن فــان جريمــة الســعودية والتــي 
ــي  ــع الشــعب اليمن ــل بقســوة م تتعام
االخيــرة  وليســت  االولــى  تكــن  لــم 
النهــا تعمــل ومــن خــال هذا االســلوب 
الهمجــي الركاع واخضــاع  واعــادة  هــذا 
ومــن  ولكنهــا   ، الــى حضانتهــا  البلــد 
خــال مايجــري فانهــا تعيــش حالــة 
مــن الوهــم الكبيــر  النهــا وعلــى مــدى 
ثاثــة ســنوات ونيــف مــن القصــف 
تحقــق  ان  تســتطع  لــم  المتواصــل 
واثبــت  االجراميــة  اهدافهــا  مــن  اي 
ــاوم ان كل هــذه  ــي المق الشــعب اليمن
االجــراءات التعســفية  والخارجــة عــن 
المثــل والخلــق االنســانية واالســامية 
لــم تحصــد منهــا حكومــة بنــي ســلمان 
ســوى  الخيبــة والخســران  والعزلــة 
التــي  القاتلــة  والدوليــة  االقليميــة 

تعيشــها اليــوم.
هــذه  مثــل  فــان  الطبيعــي  ومــن 
تمــر  ان  اليمكــن  النكــراء  الجريمــة 

جــاء بــل  الكــرام،  مــرور 
لحركــة  السياســيّ  المكتــب  رد 
أنصــار اهلل علــى هــذه الجريمــة فــي 
بيــان لــه مــن أّن »الشــعب اليمنــيّ 
لــن يســكت عــن هــذه الجرائــم وأنّهــا 
لــن تمــرّ مــن دون ردّ قــاس وهــذا 
للشــعب  ومشــروع   طبيعــيّ  حــقّ 

اليمنــيّ«.
الســعودية  علــى  فــان  واخيــرا 
الــرد  ان  جيــدا  يدركــون  وحلفائهــا 
ومؤلمــا  قاســيا  ســيكون  اليمنــي 
النــه  باالنســانية  يتصــف  ولكنــه 
بــل  والعــزل  االبريــاء  يســتهدف  لــن 
العســكرية  المراكــز  كل  ســتكون 
والحكوميــة فــي كل مــن تحالــف معهــا 
هدفــا للصواريــخ التــي ســتغير المعادلــة 
وســتقلب الطاولــة علــى رؤوس القتلــة 

لمجرميــن. ا و


