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فرصة الحتقار »ترامب«
حسين شريعتمداري

االجتمــاع الســنوي  للجمعيــة العموميــة لالمــم المتحــدة المزمــع انعقــاده هــذا 
ــم المتحــدة  ــع لالم ــن التاب ــس االم ــب« مجل ــد ترام ــرأس »دونال ــام يتزامنوت الع
فــي دورتــه الحاليــة، بينمــا تكمــن خطــورة هــذا المجلــس فــي الصالحيــات التــي 
يتمتــع بهــا؛ بارســال قــوات حفــظ الســالم، والمصادقــة علــى العقوبــات الدوليــة، 

والتصريــح باســتخدام القــوات العســكرية ضــد الــدول االخــرى، و...
ورغــم امتيــاز مجلــس االمــن الدولــي والجمعيــة العموميــة لالمــم المتحــدة، 
بمســؤوليات وتكاليــف منفصلــة، اال ان هنــاك صالحيــات  ووظائــف مشــتركة فــي 
ذمتهمــا، بحيــث ان رئيــس مجلــس االمــن التابــع لالمــم المتحــدة ينفــرد بموقــع 

حســاس ياتــي مباشــرة بعــد مكانــة االميــن العــام لالمــم المتحــدة.
ومــع ان رئاســة »ترامــب« لمجلــس االمــن الدوليتنحصــر لشــهر واحــد فقــط 
ــد، اال ان االمــر الواقــع هــو ان الــذي تربــع  لتناســب الحــروف االوليــة الســم البل
ــد ترامــب« الرئيــس االميركــي الفحــاش ومصــاص  ــى هــذا المنصــب »دونال عل
الدمــاء والعدوانــي الــذي اليضيــع فرصــة البــداء حقــده وعداوتــه اليــران االســالمية 
وتوجيهــه االهانــات للشــعب االيرانــي بشــكل مســتمر.  وانهــا لفرصــة مناســبة 
قــد ســنحت لرئيــس جمهوريتنــا كــي يبــدي اعتراضــه الرســمي والعلنــي علــى 
رئاســة ترامــب للــدورة الحاليــة لمجلــس االمــن الدولــي، وذلــك بتعليــق مشــاركته 
فــي الجمعيــة العموميــة لالمــم المتحــدة، التــي هــي بمثابــة صفعــة بوجــه ترامب 
باســتصغار شــأنه وتحقيــره ردا علــى مــا وجهتــه  اميــركا اليــران وللشــعب االيراني 

مــن اهانــات خــالل هــذه الفتــرة.
والالفــت ان ممثلــة اميــركا لــدى االمــم المتحــدة »نيكــي هايلــي« قــد قالــت 
مباشــرة بعــد االعــالن عــن رئاســة ترامــب لمجلــس االمــن االممــي لدورتــه 
ــم  ــع لالم ــن التاب ــس االم ــدورة مجل ــازم خــالل ترأســه ل ــب ع ــة؛ ان ترام الحالي
المتحــدة الحاليــة علــى تخصيــص احــدى االجتماعــات لمدارســة كيفيــة اعمــال 

ــق االمــم المتحــدة! ــا لمواثي ــران النتهاكه ــى اي ضغــوط مشــددة عل
أي وعلــى العكــس مــن اجراءاتنــا حيــن نضيــع الكثيــر مــن الفــرص الذهبيــة، 
فــان اميــركا ال تفــوت موقعيتهــا فــي رئاســة دورة لشــهر واحــد للتعبيــر عــن عدائهــا 

اليــران االســالمية!
ــة  ــات الجمعي ــي اجتماع ــن المشــاركة ف ــي م ــاع الســيد روحان ويمكــن المتن
العموميــة لالمــم المتحــدة، ان يكــون ردا قاصمــا علــى االهانــات المتكــررة التــي 

ــز. ــران االســالمية والشــعب االيرانــي العزي يوجههــا ترامــب الي
ومــن ثــم مــا هــي المكتســبات التــي جناهــا الســيد روحانــي خــالل حضــوره 
لســنوات خلــت فــي اجتماعــات الجمعيــة العموميــة لالمــم المتحــدة، كــي 

ــا؟! ــه عنه ــام بغياب ــذا الع نخســرها ه

الحكم بالسجن 5ر6 عام على رئيس مكتب الرئيس السابق
طهران-فــارس:- اصــدرت الغرفــة االولــى لمحكمــة الثــورة برئاســة القاضــي غضنفرآبــادي، الحكــم 
بالســجن 6.5 عــام علــى اســفنديار رحيــم مشــائي رئيــس مكتــب رئيــس الجمهوريــة الســابق محمــود 

احمــدي نجــاد لثالثــة اتهامــات.
كمــا اصــدرت المحكمــة فــي اطــار هــذا الملــف الحكــم بالســجن 4 اعــوام علــى علــي اكبــر جوانفكــر 

مستشــار الرئيــس الســابق للشــؤون الصحفيــة واالعالميــة.

الخارجية تنفي االنباء بشان ارسال المدمنين االيرانيين الى افغانستان
طهران-ارنــا:- فنّــد المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة بهــرام قاســمي، االنبــاء بشــأن 'ارســال 

المدمنيــن االيرانييــن )بالمخــدرات( الــى هــرات'؛ مؤكــدا انهــا عاريــة عــن الصحــة.

انتشال 5 أشخاص في حادث انهيار مسجد بشمال البالد
طهران-فــارس:- اعلــن المتحــدث باســم منظمــة االغاثــة واالنقــاذ مصطفــى مرتضــوي عــن انتشــال 

5 أشــخاص مــن تحــت األنقــاض فــي حــادث انهيــار مســجد فــي محافظــة كلســتان شــمالي البــالد.

مروحية عسكرية تتعرض لحادث دون اصابة طاقمها
ــرج  ــة ك ــي ضواحــي مدين ــى حــادث ف ــة ال ــوة الجوي ــة للق ــة تابع ــارس:- تعرضــت مروحي طهران-ف

ــا. ــراد طاقمه ــة اي مــن اف ــران، دون اصاب ــرز غــرب طه ــز محافظــة الب مرك

المتناعها تسليم 8 طائرات..

 "ATR" ايران تعتزم مقاضاة شركة
الفرنسية لصناعة الطائرات

االعمــار  لجنــة  رئيــس  أعلــن  طهران-فــارس:- 
ــد رضــا كوجــي  ــس الشــورى االســالمي، محم بمجل
عــن اعتــزام ايــران مقاضــاة شــركة "إيه تــي آر" االيطالية 
الفرنســية لصناعــة الطائــرات وذلــك المتناعهــا تســليم 
8 طائــرات فــي اطــار صفقــة مــع شــركة خطــوط "ايــران 

ايــر" بعــد التوصــل لالتفــاق النــووي.
واوضــح محمــد رضــا كوجــي فــي تصريــح امــس 
ــن  ــرة م ــر" تســلمت 12 طائ ــران اي ــأن "اي ــاء ب االربع
طــراز "ايــه تــي آر" خــالل الســنة االخيــرة، مــن اصــل 

20 طائــرة فــي الصفقــة المبرمــة.
ــن  ــا  ل ــى أن شــركة ATR  اعلنــت بانه ولفــت ال
ــة بســبب الحظــر  ــي المتبقي ــرات الثمان تســلم الطائ
يلــزم  المبــرم  العقــد  فيمــا  ايــران،  ضــد  االميركــي 
الشــركة بالوفــاء بتعهداتهــا مؤكــدا أن ايــران ســتقاضي 

بالتاكيــد تلــك الشــركة بالمحافــل الدوليــة.
وكان المديــر التنفيــذي لشــركة "ايــران ايــر" قــد 
أعلــن فــي وقــت ســابق أن قيمــة العقــد الموقــع مــع 

شــركة "ايــه تــي آر" يتخطــى 400 مليــون دوالر.

خالل جلسة لمجلس االمن الدولي..

خوشرو: ايران تؤدي دورا بناء في اعادة السالم الى سوريا

خالل اجتماع كابول..

عراقجي: ايران والهند وافغانستان قدمت انموذجا 
للتعاون االقليمي

خالل اتصال هاتفي بين وزير دفاع البلدين..

إيران وباكستان تؤكدان على  تعزيز التعاون 
الدفاعي بينهما

مستقبال واعظي في عشق آباد..

الرئيس التركمنستاني: ايران بلد جار كبير وما زلنا نحظى بدعمها

تخصيص 16 مكتبا الصدار التأشيرات..

وزير الداخلية: العراق رفض إلغاء التأشيرة للزوار 
االيرانيين عند مراسم االربعين

عرض القطع األثرية المعادة 
من متحف اللوفر في طهران

لعصــر  الفنيــة  الروائــع  عرضــت  طهران-ارنــا:- 
القاجــار، والتــي عرضــت لمــدة ثالثــة أشــهر تحــت 
عنــوان ' امبراطوريــة الزهــور الحمــراء' فــي متحــف 
اللوفر-الفرنســي، للجمهــور بعــد إعادتهــا الــى طهــران.
و أقيــم معــرض 'امبراطوريــة الزهــور الحمــراء' فــي 
متحــف اللوفــر الفرنســي بفرنســا فــي 28 مــارس 2018 

ولمــدة ثالثــة أشــهر لعشــاق الفــن اإليرانييــن.
وتــم تنظيــم المعــرض وفقــًا التفاقيــة التعــاون 
التــراث  ومنظمــة  اللوفــر  متحــف  بيــن  الموقعــة 
الــى  روحانــي  الرئيــس  زيــارة  خــالل  الثقافــي 

باريــس فــي ينايــر 2016 .
ــدة مــن  ــة الفري ــع الفني ــة مــن الروائ 19 قطعــة أثري
نوعهــا لقصــر كلســتان تــم عرضهــا فــي المعــرض، بمــا 
فــي ذلــك ثمانــي لوحــات زيتيــة وألــوان مائيــة ، وصــور 
التقطهــا ناصــر الديــن شــاه ، باإلضافــة الــى كاميــرا 
تصويــر و تــاج مــن النحــاس يتعلــق بآقــا محمــد خــان، 
مجلــدان ثمينــان مــن القــرآن الكريــم، و 6 مرقعــات 
كتبهــا ناصــر الديــن شــاه و ميــرزا بابــا ومحمــد باقــر و 
أســد اهلل شــيرازي و إســماعيل جاليــر وجعفــر خــان.

ايران تشارك في المنتدى البرلماني 
الدولي في اندونيسيا

فــي  االربعــاء  امــس  المســتديمة  للتنميــة  الدولــي  البرلمانــي  المنتــدى  انطلــق  كوااللمبور-ارنــا:- 
اندونيســيا بمشــاركة ممثليــن مــن 
مختلــف دول العالــم بمــا فيهــا ايــران.
المنتــدى  فــي  يشــارك  و 
رؤســاء واعضــاء برلمانــات 47 دولــة 
بعــض  عــن  ممثليــن  جانــب  الــى 
المنظمــات الدوليــة كمــا يشــارك فيــه 
وفــد مــن مجلــس الشــورى برئاســة 
محمــد تربتــي نجــاد عضــو الهيئــة 

للمجلــس. الرئاســية 
و يهــدف االجتمــاع الــى مناقشــة 
الســبل الكفيلــة بتحقيــق التنميــة المســتديمة مــن خــالل ترشــيد اســتهالك الطاقــة و التحــرك نحــو 
ــة المســتديمة  ــى الطاق ــي الحصــول عل ــات ف ــز مشــاركة النســاء و دور البرلمان ــة الخضــراء و تعزي الصناع

ــدول فــي هــذا المجــال. بتكاليــف اقــل و كذلــك عــرض خبــرات مختلــف ال
وأعلنــت رئســية لجنــة التعــاون بيــن البرلمانــات فــي اندونيســيا 'نــور حياتــي' فــي افتتاحيــة االجتمــاع 

ان اعضــاء البرلمانــات يضطلعــون بــدور مهــم فــي توعيــه المجتمــع تجــاه اهــداف التنميــة المســتديمة.

القبس: اميركا تقف وراء احداث البصرة 
وعالقتها »باالنقالب االبيض«

اتهمــت صحيفــة »القبــس« الكويتية الرســمية، 
االربعــاء، الواليــات المتحــدة األميركيــة بالوقــوف 
البصــرة،  شــهدتها  التــي  االخيــرة  االحــداث  وراء 
فيمــا بينــت انهــا تحــاول تنفيــذ »انقــالب أبيــض« 

ــراق. ــي الع ــرض ســلطتها ف لف
عنــوان  حمــل  مقــال  فــي  الصحيفــة  وقالــت 
»التدخُّــل األميركــي فــي العــراق« وكتبــه الصحفــي 
ــة مــن  ــد إفشــال الغاي ــه »بع ــى الصــراف، إن مصطف
الســيناريو الــذي أطــاح نظــام صــدام حســين، أال 
وهــو احتــالل العــراق وضمــه إلــى بيــت الطاعــة 
ــراق،  ــب الع ــش لتخري ــواج داع ــع بأف ــي، دف األميرك
العراقــي  والجيــش  الشــعب  لهــا  تصــدّى  ولمــا 
وأخرجهــا وتخّلــص منهــا، جــاء، اليــوم، األميركــي 
ليمــارس الضغــوط لفــرض حكومــة تابعــة لنفــوذه، 

كمــا هــي معظــم حكومــات المنطقــة العربيــة«.
جاهــدة  اليــوم  »تعمــل  واشــنطن  أن  وتابعــت 
ــذا  ــرض ســلطتها، وه ــض لف ــا أبي ــا يشــبه انقالب بم
العمــل يبــرز إلــى أي مــدى بلغــت ســطحية األداء فــي 
السياســة األميركيــة فــي عهــد إدارة الرئيــس ترامــب، 
ــوة،  ــدى هــذه اإلدارة ســوى اســتخدام الق ــم يعــد ل ول
كانســحابها  أطماعهــا،  لتحقيــق  فعــال،  أو  قــوال  إن 
مــن تمويــل األونــروا، أو تهديدهــا بضــرب ســوريا، 
بحجــة مســرحية الكيمــاوي المكشــوفة، أو تهديــد 
دول الخليــج بثرواتهــا، أو فــرض صفقــة القــرن، وجعــل 

ــرائيل«. ــة إلس ــدس عاصم الق

الرئاسة التركية: الهجوم على إدلب سينسف 
العملية السياسية

اعتبــرت الرئاســة التركيــة، أن أي هجــوم للجيــش الســوري علــى محافظــة إدلــب سينســف العمليــة 
السياســية فــي ســوريا.

وقــال المتحــدث باســم الرئاســة التركيــة إبراهيــم قاليــن إن »الهجــوم علــى إدلــب سينســف العمليــة 
السياســية المســتمرة وسيتســبب بأزمــة ثقــة خطيــرة«.

ــع وقــوع  ــد الجهــود لمن ــات المتحــدة، لتوحي ــا الوالي ــة، بمــا فيه ــدول الغربي ــا تدعــو ال وأضــاف أن »تركي
ــب«. ــى إدل الهجــوم المحتمــل عل

إنعقاد االجتماع القنصلي الخامس 
بين ايران وبيالروسيا

القنصلــي  االجتمــاع  عقــد  ارنــا:-  طهــران- 
الخامــس بيــن الجمهوريــة االســالمية وجمهوريــة 
االستشــاريين  المديريــن  برئاســة  بيالروســيا 

طهــران. فــي  البلديــن  خارجيــة  لوزارتــي 
و ذكــرت إدارة العالقــات العامــة بــوزارة الخارجية 
امــس الثالثــاء، أن رئيســي وفــدي الدولتيــن، أعربــا 
عــن ارتياحهمــا للتقــدم المحــرز فــي دعــم تســهيل 
وتســليم  ونقــل  القضائــي  والتعــاون  التأشــيرات 
المدانيــن ومكافحــة تهريــب المخــدرات والجريمــة 
المنظمــة، وأكــدا علــى اســتمرار التنفيــذ الكامــل 

ــة. لالتفاقي
كمــا ناقــش الجانبــان خــالل االجتمــاع التعــاون 
للســفر  التســهيالت  مــن  المزيــد  توفيــر  فــي 
ــن والســياحة  ــي والســهل واآلمــن للمواطني القانون
وتعــاون  والســجناء  الطــالب  وشــؤون  والتجــارة 

الشــرطة بيــن البلديــن.

:-صــرح  رنا نيويورك-ا
مندوبنــا الدائــم فــي منظمــة 
االمــم المتحــدة غــالم علــي 
خوشــرو بــان قمــة طهــران 
ســبل  ناقشــت  الثالثيــة 
الســالم  الــى  الوصــول 
ــدا  ــوريا، مؤك ــي س ــم ف الدائ
دعمــت  مثلمــا  ايــران  بــان 
مكافحــة  فــي  ســوريا 
ســتؤدي  فانهــا  االرهــاب 
دورا بنــاء فــي اعــادة الســالم 
واالزدهــار الــى هــذا البلــد.

وجــاء تصريــح خوشــرو، خــالل جلســة لمجلس 
االمــن الدولــي دعــا لهــا المنــدوب الروســي لتقديــم 
تقريــر حــول نتائــج قمــة طهــران الثالثيــة التــي 

جــرت بيــن ايــران وروســيا وتركيــا.
ــدوا علــى  وأضــاف: ان أعضــاء قمــة طهــران اك
ــوي تجــاه ســيادة ســوريا واســتقاللها  التزامهــم الق

ــا. ــا وســالمة اراضيه ووحدته
وتابــع: وقــد رفضنــا فــي القمــة كل محــاوالت 

بحجــة  االرض  علــى  جديــدة  حقيقــة  انشــاء 
مكافحــة االرهــاب، وكضحيــة لالســلحة الكيميائيــة 
فــإن ايــران تديــن بأشــد العبــارات اي اســتخدام 

لهــذه االســلحة مــن اي طــرف وفــي اي مــكان.
وأردف: هنــاك رســالة اخــرى مــن القمــة تتمثــل 
ــى القضــاء  ــون عل ــة مصمم ــي ان الرؤســاء الثالث ف
وكل  والنصــرة  داعــش  أي  االرهاببيــن  كل  علــى 
االفــراد والجماعــات والكيانــات المرتبطــة بالقاعــدة.

القيــام  يتعيــن   : قائــال  خوشــرو  وتابــع 
الحــاق  دون  مــن  االرهابييــن  مــن  بالتخلــص 
ــا  ــك فإنن ــن ولذل ــوف المدنيي ــي صف ــائر ف الخس
المدنييــن،  العمــل علــى حمايــة  اكدنــا عزمنــا 
ــار كل  ــب االخــذ باالعتب ومكافحــة االرهــاب تتطل

باالرهــاب. المتعلقــة  الجوانــب 
علــى  ايضــا  التاكيــد  تــم  انــه  مندوبنــا:  وقــال 
تحســين الوضــع االنســاني عبــر وصــول المســاعدات 

االنســانية بشــكل ســريع.

التركمنســتاني  الرئيــس  اكــد  طهران-فــارس:- 
ــات الشــاملة  ــد العالق ــى توطي ــداف عل ــي محم قربانقل
ومنهــا العالقــات االقتصاديــة بيــن  تركمنســتان وايــران .

ووصــف محمــداف خــالل اســتقباله مديــر مكتــب 
رئيــس الجمهوريــة محمــود واعظــي، ايــران بانهــا بلــد 
جــار كبيــر ويكتســب االحتــرام لبــالده وعالقاتهمــا 
تمتــد جذورهــا فــي الشــؤون الثقافيــة والتاريخيــة 
والحضاريــة، معربــا فــي ذات الوقــت عــن ارتياحــه 

ــن. ــن البلدي ــية بي ــات السياس ــد العالق لتوطي
منــذ  حظيــت،  تركمنســتان  ان  الــى  ونــوه 
ان  كمــا  الــدوام  علــى  ايــران  بدعــم  اســتقاللها، 
ــي  ــض ف ــا البع ــب بعضهم ــى جان ــا ال ــن وقف البلدي

االهتمــام. مايكتســب  وهــو  التطــورات  جميــع 
لطاقاتهمــا  البلديــن  اســتخدام  علــى  واكــد 
الســيما فــي القطاعــات االقتصاديــة والمواصــالت 

القــدرات  تمتلــك  ايــران  ان  معتبــرا  والثقافــة، 
الالزمــة لســد حاجــات تركمنســتان فــي المجــاالت 

والتجاريــة. االقتصاديــة 
ــع  ــد االواصــر م ــدّ واعظــي توطي ــه ع ــن جهت م
سياســة  تركمنســتان  الســيما  الجــوار  بلــدان 

االســالمية. الجمهوريــة  تتبناهــا  اســتراتيجية 
واكــد واعظــي، ضمــن زيارتــه لعشــق آبــاد علــى 
رأس وفــد سياســي واقتصــادي رفيــع، علــى عزيمــة 
العالقــات  توطيــد  فــي  االســالمية  الجمهوريــة 

ــتان. ــا تركمنس ــوار ومنه ــع دول الج ــاملة م الش
حيــال  البنــاءة  تركمنســتان  بمواقــف  واشــاد 
تمتيــن  معتبــرا  واالقليميــة،  الثنائيــة  العالقــات 
االواصــر مــع الجــوار الســيما تركمنســتان ضمــن 

اليــران. االســتراتيجية  السياســات 
الســتخدام  طهــران  اســتعداد  عــن  واعــرب 

جميــع طاقاتهــا فــي تنميــة العالقــات مــع البلــد 
تركمنســتان.  الصديــق 

ولفــت الــى تشــديد التطــرف فــي المنطقــة، موضحا 
ــي  ــى الســالم واالســتقرار ف ــاظ عل ــن اجــل الحف ــه م ان
ــن  ــن البلدي ــاون بي ــز التع ــة مــن الضــروري تعزي المنطق
ــة  ــات المتاح ــات واالمكاني ــع الطاق ــن جمي واالســتفادة م

ــي كليهمــا بمجــال مكافحــة االرهــاب. ف

طهران-كيهــان العربــي:- أكــد وزيــر الداخليــة 
الحكومــة  أن  علــى  فضلــي  رحمانــي  عبدالرضــا 
العراقيــة لــم توافــق بعــد علــى حــذف التأشــيرة 
للــزوار االيرانييــن عنــد مراســم االربعيــن بينمــا 

ايــران ترحــب بهــذا الموضــوع.
للمراســلين  صــرح  فضلــي  رحمانــي  وصــرح 
ــوزراء  ــس ال ــاع مجل ــى هامــش إجتم ــن عل والصحفيي

االيرانييــن  بمشــاركة  يتعلــق  فيمــا 
لهــذا  الحســيني  االربعيــن  بمراســم 
العــام، بــأن اجتماعــات اللجنــة المركزية 
ــران  ــي اي ــة ف ــة مراســم االربعيني لرعاي
قــد عقــدت مباشــرة بعــد إنتهــاء مراســم 
وهــذا  الماضــي  العــام  فــي  األربعيــن 
بشــكل  مســتعدة  ايــران  ايضــا  العــام 

كامــل إلقامــة هــذه المراســم.
اميــن  قــال  اخــرى  جهــة  مــن 
لجنــة الزيــارة االربعينيــة ومســؤول 
الداخليــة  وزارة  فــي  الحدوديــة  الشــؤون  مكتــب 
شــهريار حيــدري ان 16 مكتبــا ســتعمل علــى اصــدار 
تأشــيرات الدخــول الــى العــراق فــي مراســم زيــارة 

اربعينيــة االمــام الحســين عليــه الســالم.
وقــال حيــدري، انــه وفــق االتفــاق الناجــز مــع 
مكاتــب  و4  ثابتــا  مكتبــا   12 نشــر  تقــرر  العــراق 
مؤقتــة الصــدار تأشــيرات الدخــول الــى العــراق فــي 

االيرانيــة. المحافظــات  مختلــف 

طهــران- مهــر:- قــال وزيــر الدفــاع العميــد أميــر 
بيــن  المشــترك  الدفاعــي  التعــاون  إن  حاتمــي 
طهــران وإســالم آبــاد، جــاء ذلــك فــي اتصــال هاتفــي 
ــره الباكســتاني. ــي ونظي ــاع اإليران ــر الدف ــن وزي بي

وأجــرى العميــد حاتمــي اتصــاال هاتفيــا بنظيــره 
معــه  وناقــش   « ختــك  برويــز   « الباكســتاني 

العالقــات بيــن طهــران وإســالم آبــاد.
االتصــال  هــذا  فــي  حاتمــي  العميــد  وقــال 
وباكســتان  إيــران  بيــن  العالقــات  أن  الهاتفــي 
ستتوســع فــي المســتقبل وذلــك مــن أجــل ترســيخ 

المنطقــة. فــي  واالســتقرار  األمــن 

وأعــرب وزيــر الدفــاع عــن أملــه 
بيــن  العالقــات  تشــهد  أن  فــي 
طهــران وإســالم آبــاد تطــورا اكثــر مــن 
الســابق الســيما فــي ظــل السياســة 

باكســتان. لحكومــة  الجديــدة 
وأوضــح حاتمــي أن هنــاك الكثيــر 
المجــاالت  فــي  المشــتركات  مــن 
والدفاعيــة  والتجاريــة  االقتصاديــة 
مشــددا  وباكســتان  إيــران  بيــن 
ــورة  ــى ضــرورة اســتغالل هــذه الث عل

منهــا. واالســتفادة 
بــدوره شــدد وزيــر الدفــاع الباكســتاني » برويــز 
ختــك » علــى ضــرورة تعزيــز العالقــات بيــن طهــران 
وإســالم آبــاد، مؤكــدا أن هــذه العالقــات تصــب فــي 

صالــح تعزيــز الســالم واألمــن فــي المنطقــة.

كابول-ارنــا:- اعتبــر مســاعد الخارجيــة للشــؤون 
السياســية عبــاس عراقجــي، التعــاون بيــن ايــران 
والهنــد وافغانســتان فــي اطــار مينــاء جابهــار انموذجــا 

ــى المســتوى االقليمــي. ــاون عل للتع
فــي  للصحفييــن  بــه  ادلــى  تصريــح  وفــي 
كابــول التــي وصلهــا علــى راس وفــد للمشــاركة 
فــي االجتمــاع الثالثــي بيــن مســاعدي الخارجيــة 
ان  عراقجــي،  قــال  والهنــد،  وافغانســتان  اليــران 
اجتمــاع كابــول الثالثــي بيــن مســاعدي الخارجيــة 
االيرانــي والهنــدي واالفغانــي شــكل خطــوة اخــرى 

فــي ســياق هــذا التعــاون االنمــوذج.
مهمتــان  دولتــان  والهنــد  ايــران  ان  واضــاف، 
ومؤثرتــان فــي افغانســتان مــن الناحيــة االقتصاديــة 
افغانســتان  تطــورات  وان  والسياســية  واالمنيــة 

تؤثــر بصــورة مباشــرة علــى هذيــن البلديــن ايضــا 
مفيــدا  يكــون  ان  يمكنــه  الثالثــي  التعــاون  وان 
افغانســتان  فــي  واالســتقرار  الســالم  الرســاء 

والمنطقــة.
وحــول اجتماعــات فــرق العمــل الخمســة التــي 
عقــدت يــوم امــس قــال، ان الجانــب االقتصــادي 
كان محــور البحــث اوال وشــمل مجــاالت النقــل 
ومينــاء جابهــار الــذي تحــول الــى انمــوذج للتعــاون 
ــن المناجــم واالســتثمارات  ــي واالســتفادة م الثالث
ــاون  ــة التع ــي والتجــارة ومجموع ــاون المصرف والتع

االقتصــادي المشــترك.
االخــري  المجــاالت  مــن  االمــن  واعتبــر 
التــي ناقشــها مندوبــو الــدول الثــالث ومنهــا 
انشــطة االرهابييــن وتحــركات داعــش وكيفيــة 

ــم. ــدي له التص
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