
فيما يخص مراسم االربعين الحسيني..

برلماني: الحملة العراقية لتقديم خدمات النقل مجانا 
للزوار االيرانيين تعد صفعة لألعداء

طهران-مهــر:- أكــد النائــب فــي مجلــس الشــورى 
االســامي ســيدراضي نــوري أن الخطــوة العراقيــة 
تقديــم  خــال  مــن  النــذور  ألداء  حملــة  بتشــكيل 
ــن  ــن م ــن القادمي ــزوار االربعي ــا ل ــل مجان ــة النق خدم
ايــران، تعــد صفعــة لمــن كان ينــوي تشــتيت شــمل 

ــي. ــي والعراق ــعبين االيران الش
فيمــا يخــص مراســم   ، نــوري  راضــي  وصــرح 
االربعيــن الحســيني، أنــه خــال االشــهر األخيــرة 
أهــل  محبــي  بيــن  التفرقــة  لبــث  االعــداء  حــاول 
البيــت)ع( مــن الشــعبين اإليرانــي والعراقــي، لكــن 
االخــوة العراقييــن قامــوا مــرة اخــرى بمــد يــد العــون 

ــزوار  ــا لل ــل مجان ــة النق ــم خدم ــن خــال تقدي ــذور م ــة ألداء الن ــر تشــكيل حمل ــن، عب ــم االيرانيي إلخوانه
القادميــن مــن ايــران.

ــعي  ــعوا كل الس ــن س ــداء الذي ــة لإلع ــد صفع ــوة تع ــذه الخط ــأن ه ــوش ب ــة ش ــل مدين ــاف ممث وأض
لتشــتيت شــمل محبــي أهــل البيــت مــن االيرانييــن والعراقييــن، كمــا انهــا تعــزز الوحــدة واأللفــة فيمــا بيــن 

هذيــن الشــعبين.

بهدف دراسة آراء مجمع تشخيص مصلحة النظام..

مجلس صيانة الدستور يعيد الى المجلس 
الئحة "باليرمو"

طهران-إرنــا:- أعلــن المتحــدث باســم مجلــس صيانــة الدســتور عباســعلي كدخدائــي عــن إزالــة 
اإلشــكاليات التــي كانــت 
إتفاقيــة باليرمــو  تشــوب 
إعــادة  تمــت  انــه  قائــا 
الــى  االتفاقيــة  هــذه 
علــى  بنــاء  البرلمــان 
تشــخيص  مجمــع  قــرار 

النظــام. مصلحــة 
كدخدائــي  وأضــاف 
فــي  األربعــاء  امــس 
موقــع  علــى  لــه  تغريــدة 
إزالــة  تمــت  انــه  تويتــر 
الثغــرات التــي تشــوب إتفاقيــة باليرمــو )اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجرائــم المنظمــة(، كمــا تقــرر 

النظــام. مصلحــة  تشــخيص  مجمــع  قــرار  علــى  بنــاء  البرلمــان  الــى  إعادتــه 
وأكــد كدخدائــي إن مجلــس الشــورى االســامي قــام بتطبيــق ماحظــات مجلــس صيانــة الدســتور 

علــى اتفاقيــة "باليرمــو" ولكــن ماحظــات مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام مازالــت موجــودة .

الظــروف  فــي 
وبعــد  الراهنــة، 
تدشــين المرحلتين 
والثانيــة  االولــى 
مــن مصفــى نجمــة 
الفارســي،  الخليــج 
ارتفــع انتــاج ايــران 
الــى  البنزيــن  مــن 
مليــون   94 قرابــة 
ليتــر، ومــن المتوقــع 
 100 يتجــاوز  ان 
مليــون ليتــر يوميــا 

أكبــر  مــن  الثالثــة  المرحلــة  بتدشــين 
الغازيــة  للمكثفــات  العالــم  فــي  مصفــى 
خــال الشــهر الثالــث مــن الخريــف. وفــي 

حــال تطبيــق سياســات ادارة االســتهاك، 
ســتتوفر إليــران إمكانيــة تصديــر البنزيــن 
فضــا عــن اســتغنائها عــن اســتيراد هــذه 

االســتراتيجية. النفطيــة  المشــتقات 

طهران-فــارس:- أعلــن رئيــس منظمــة الفضــاء فــي البــاد مرتضــى بــراري 
ــة، وأن  ــة الطابي ، أن المنظمــة تخطــط إلطــاق عــدد مــن االقمــار االصطناعي

هنــاك تعــاون مــع الجهــات االكاديميــة فــي مجــال تنفيــذ البرامــج الفضائيــة.
ــر"  ــر كبي ــات: "شــريف" و"أمي ــع 3 جامع ــود م ــا 3 عق ــراري: كان لدين ــال ب وق
و"علــم وصنعــت"، لتصنيــع االقمــار االصطناعيــة الطابيــة، والعقــد الاحــق تــم 
عقــده مــع جامعــة "علــم وصنعــت" لصنــع قمــر "ظفــر" االصطناعــي، كمــا اقترحنــا 

تصنيــع قمــر "بــارس2" الصناعــي بالتعــاون مــع الطــاب الجامعييــن.
وأضــاف: لقــد تجاوزنــا االقمــار االصطناعيــة البحثيــة والجامعيــة، ووصلنــا 
الــى االقمــار االصطناعيــة الميدانيــة والتطبيقيــة، ويتــم العمــل حاليــا علــى قمــر 
"بــارس2" االصطناعــي بالتعــاون مــع مركــز االبحــاث الفضائيــة والفــرق الطابيــة. 
حيــث يتــم صنــع هــذا القمــر االصطناعــي علــى اســاس تطبيــق لتلبيــة حاجــة 
البــاد، ونأمــل ان نشــهد إطاقــه خــال عهــد الحكومــة الحاليــة. كمــا ان قمــر 
"ظفــر" االصطناعــي ســيكون جاهــزا حتــى نهايــة العــام الحالــي )ينتهــي فــي 20 
آذار/مــارس 2019( ونأمــل ان يتــم اطاقــه خــال العــام القــادم. فــي حيــن ان قمــر 
"دوســتي = الصداقــة" االصناعــي الــذي تعمــل عليــه جامعــة شــريف، قــد أنهــى 
ــر  ــن ننتظ ــاق ونح ــز لإلط ــو جاه ــل، وه ــاروخ الحام ــع الص ــق م ــة التطاب مرحل

الحصــول علــى االذن لإلطــاق.

ــر،  ــر كبي ــة أمي ــه جامع ــذي تعمــل علي ــام = الرســالة" ال وأوضــح: ان قمــر "بي
ــدار  ــي م ــتقر ف ــوف يس ــرا، وس ــه 40 مت ــغ دقت ــي تبل ــي ميدان ــر اصطناع ــو قم ه
500 كيلومتــر، ويبقــى فــي المــدار مــدة ســنتين، وقــد تــم إكمــال هــذا القمــر 
االصطناعــي واآلن يمــر بمرحلــة التطابــق مــع الصــاروخ الحامــل، وبعــد ذلــك البــد 
مــن حصولــه علــى إذن قانونــي لإلطــاق. وأمــا قمــر "ناهيــد1" لاتصــاالت، فقــد 
ــك،  ــد ذل ــل، وبع ــع الصــاروخ الحام ــق م ــة التطاب ــا بمرحل ــه ويمــر حالي ــم إكمال ت

ــه. ــى إذن إلطاق ســنحصل عل
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منظمة الفضاء: ايران تخطط إلطالق أقمار اصطناعية طالبية

تدشــين  بعــد  طهران-فــارس:- 
المرحلتيــن االولــى والثانيــة مــن مصفــى 
الخليــج  "نجمــة  فــارس  خليــج  "ســتاره 
مــن  ايــران  انتــاج  ارتفــع  الفارســي" 
ومــن  ليتــر،  مليــون   94 الــى  البنزيــن 
ليتــر  مليــون   100 يتجــاوز  ان  المتوقــع 
بتدشــين المرحلــة الثالثــة مــن المصفــى 

الخريــف. اواخــر 
االميركــي  الحظــر  بــدء  مــع  تزامنــا 
غيــر القانونــي، البــد مــن اعتبــار تدشــين 
ــج الفارســي كأهــم  ــة الخلي ــى نجم مصف
النفــط  قطــاع  فــي  االيرانيــة  المشــاريع 
وأكثرهــا اســتراتيجيًة؛ المشــروع الــذي 
يؤكــد عــدم حاجــة الجمهوريــة االســامية 

االيرانيــة الــى اســتيراد البنزيــن.

ليتجاوز انتاجها للبنزين 100 مليون لتر..

ايران تستعد لتدشين المرحلة الثالثة لمصفى الخليج الفارسي

آسيا تايمز: ايران أكبر شريك تجاري ألفغانستان
طهران-فــارس:- ذكــر موقــع "آســيا تايمــز" أن الجمهوريــة االســامية فــي ايــران، تشــكل أكبــر شــريك 

تجــاري ألفغانســتان فــي الوقــت الحاضــر.
ــة  ــن جه ــة، وم ــن جه ــن أفغانســتان وباكســتان، م ــات السياســية بي ــع ان تشــديد الخاف ــر الموق وذك

ــن. ــن البلدي ــادل التجــاري بي ــي خفــض التب ــي الحــدود، تســببت ف ــل ف ــادة العراقي اخــرى زي
وأضــاف الموقــع: أنــه خــال العاميــن الماضييــن، ذهــب قرابــة 70 بالمائــة مــن التبــادل التجــاري 
ألفغانســتان باتجــاه ايــران والهنــد والصيــن، وتمكنــت ايــران مــن الحلــول محــل باكســتان، كأكبــر شــريك 

تجــاري ألفغانســتان، بعــد ان كانــت باكســتان حتــى عــام 2016 اكبــر شــريك تجــاري ألفغانســتان.
وأفــادت المعلومــات التــي جمعتهــا غرفــة التجــارة والصناعــة االفغانيــة، بــأن حجــم التبــادل التجــاري بيــن 
ــا يشــكل 22  ــار دوالر، م ــغ 1.98 ملي ــارس 2018، بل ــى آذار/م ــارس 2017 ال ــا الشــرقية، مــن آذار/م ــران وجارته اي
بالمائــة مــن الســوق االفغانيــة التــي تبلــغ 11 مليــار دوالر. وخــال هــذه الفتــرة بلــغ حجــم التبــادل التجــاري 

بيــن باكســتان وأفغانســتان 1.2 مليــار دوالر، وبيــن الصيــن وافغانســتان مليــار دوالر.

الكترونيــة  لعبــة   12 رُشــحت  طهران-مهــر:- 
ايرانيــة للفــوز بجائــزة الــدورة الثالثــة مــن المهرجــان 
الدولــي لأللعــاب االلكترونيــة فــي منطقــة الشــرق 

12 لعبة الكترونية ايرانية ترشح لنيل 
جائزة مهرجان دولي
ــا. االوســط وشــمال أفريقي

لنيــل  النهائييــن  المرشــحين  اختيــار  وتــم 
الدولــي  المهرجــان  مــن  الثالثــة  الــدورة  جائــزة 
لأللعــاب االلكترونيــة فــي منطقــة الشــرق االوســط 
ــة  ــة ايراني ــن أن 12 لعب ــث تبي ــا، حي وشــمال أفريقي

رشــحت لنيــل هــذه الجائــزة.
ونشــر الموقــع الرســمي لهــذا المهرجــان علــى 
االنترنــت أســماء االلعــاب المرشــحة، ليتــم إختيــار 
افضــل لعبــة وفقــا لتصويــت المســتخدمين فــي 

ذالــك الموقــع.
ــي،  ــة المرشــحة كالتال ــاب اإليراني ــي االلع وتأت
حيــث بإمــكان المعجبيــن بهــا التصويــت لصالحهــا 

فــي الموقــع المحــدد:

داعية الى تنفيذ مشروع الغاز..

باكستان تعلن إطالق ممر مالحي بحري مع ايران
آبــاد- اســام 

ارنــا:- قــال وزيــر شــؤون 
البحريــة  الماحــة 
الباكســتانية  علــى حيدر 
زيــدي امــس االربعاء: إّن 
فــي  راغبــة  باكســتان 
بحــري  ممــر  إطــاق 
وبيــن  بينهــا  مشــترك 
الــركاب  لنقــل  ايــران 
زوّار  توافــد  تســهيل  و 
مــن  الدينيــة  األماكــن 

والعــراق. ايــران  الــى  باكســتان 
وفــي تصريــح خــاص أدلــى بــه لمراســل وكالــة إرنــا فــي اســام آبــاد أضــاف زيــدي بــأّن الماحــة البحريــة 
ــأّن  ــًا ب ــة موضح ــر المؤاتي ــة غي ــروف المناخي ــبب الظ ــة بس ــر ممكن ــون غي ــر تك ــى اكتوب ــارس حت ــن م م
البلديــن إختــارا طريقيــن جديديــن بحرييــن مــن الشــمال الــى الجنــوب ومــن الشــرق الــى الغــرب خــال 

أيّــام الشــتاء.
ــا  ــاق تعاونهم ــيع نط ــن لتوس ــام البلدي ــة أم ــاءات المتاح ــاوية والكف ــرص المتس ــى الف ــدي ال ــار زي وأش
اقتصاديــًا مؤكــدًا  علــى أّن ايــران إحــدى األســواق الهامــة للــرز الباكســتاني الــذي يتــم تصديــر آالف األطنــان 

منــه ســنويًا الــى ايــران.
ــذ  ــة تنفي ــى اهمي ــراز'  عل ــس الشــيوخ الباكســتاني 'ســيد شــبلي ف ــي مجل ــد العضــو ف ــك اك ــى ذل ال
مشــروع ايصــال انبــوب الغــاز االيرانــي الــى باكســتان )IP(؛ مبينــا ان هــذا المشــروع يســهم فــي االرتقــاء 

ــن. ــن البلدي ــة المجــاالت بي ــي كاف ــات وف بمســتوى العاق
ونــوّه 'شــبلي فــراز' ، الــى وجــود مســاحات مشــتركة عديــدة بيــن البلديــن الصديقيــن والجاريــن؛ مؤكــدا 
عــزم حكومــة 'عمــران خــان'  علــى توظيــف كافــة الطاقــات المتاحــة بهــدف تعزيــز العاقــات واالواصــر مــع 

الجمهوريــة االســامية.

لندن تؤكد التزامها بالعالقات 
التجارية مع طهران 

طهــران  فــي  البريطانــي  الســفير  يزد-ارنا:-اكــد 
بالعاقــات  اوروبــي  كبلــد  بــاده  تعهــد  ماكيــر  روب 
ــا  ــووي، الفت ــاق الن ــار االتف ــي اط ــران ف ــع اي ــة م التجاري
الــى ان االوروبييــن يســعون اليجــاد نظــام مصرفــي 

لحــل مشــكلة المعامــات مــع ايــران.
اجتماعــه  لــه خــال  فــي تصريــح  ماكيــر  وقــال 
تجــارة  غرفــة  فــي  االقتصادييــن  الناشــطين  مــع 
محافظــة يــزد ان حضــور عــدد مــن الملحقيــن وقنصــل 
الســفارة البريطانيــة خــال هــذه الزيــارة مؤشــر  علــى 
ــذه  ــع ه ــران خاصــة م ــع اي ــات م ــر العاق ــا بتطوي عزمن

المحافظــة.
ــاط  ــد لارتب ــم مصرفــي جدي ــال، ان ايجــاد نظل وق
مــع ايــران مــن قبــل اوروبــا ليــس امــرا بســيطا ولهــذا 
هــذا  دراســة  علــى  خبــراء   فريــق  يعكــف  الســبب 
الموضــوع والــذي بامكانــه ليــس المســاعدة بالعاقــات 
ــع ســائر دول  ــل م ــط ب ــا فق ــع اوروب ــران م ــة الي التجاري

ــم ايضــا. العال
واضــاف، رغــم ان هنالــك ظــاال سياســية مخيمــة  
علــى العاقــات بيــن البلديــن اال اننــا نرغــب بتطويــر 
لــدى  عاليــا  حافــزا  هنالــك  وان  التجاريــة  العاقــات 

ــذا الصــدد. ــي ه ــي ف ــب البريطان الجان
وقــال الســفير البريطانــي، لقــد تفقدنــا مختلــف 
القطاعــات فــي يــزد ومــن المؤكــد ان تطويــر العاقــات 
ــة  ــركات البريطاني ــة والش ــزد الصناعي ــركات ي ــن ش بي
ــات مســتقبا. ــو العاق ــة لنم ــر االرضي ــه ان يوف يمكن

معلنة ضبط 810 أطنان من المخدرات خالل عام..

طهران: هولندا هي المقصد الذي تنطلق اليه 
كبرى شَُحن المخدرات

واشنطن بوست: االستخبارات االميركية 
كانت تعلم بمخطط اعتقال خاشقجي

إن  بوســت  واشــنطن  صحيفــة  ذكــرت 
اتصــاالت  اعترضــت  األميركيــة  االســتخبارات 
العتقــال  خطــة  يبحثــون  ســعوديين  لمســؤولين 
الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي الــذي اختفــى 
بعــد دخولةقنصليــة بادةفــي إســطنبول قبــل أســبوع.

وأضافــت الصحيفــة أنةلــم يتضــح مــن االتصــاالت 
المعترضــة لمســؤولين ســعوديين مــا إذا كان ســيتم 

اعتقــال خاشــقجي أم قتلــه.
واشــارت الصحيفــة االميركيــة إلــى أنةليــس مــن 
الواضــح أيضــا مــا إذا كانــت الســلطات األميركيــة بنــاء 
ــم  ــقجي أم ل ــذرت خاش ــد ح ــات ق ــى هذةالمعلوم عل

تحــذره.
أتــراك  مســؤولين  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
مــن  جــاءت  بخاشــقجي  يتعلــق  فيمــا  األوامــر  أن 

الســعودية. الســلطة  فــي  عليــا  مســتويات 

»مجتهد«: تركيا لديها معلومات ستقضي 
على ابن سلمان سياسيًا

ــا ســتكون  ــي ستنشــرها تركي ــل الت ــدو أن التفاصي ــد«، يب ــرد الســعودي الشــهير »مجته ــال المغ ق
كافيــة للقضــاء علــى ابــن ســلمان سياســياً، وربمــا تتســبب فــي موقــف دولــي يعتبــر الســعودية دولــة 

مارقــة وابــن ســلمان مجرمــا دوليــا مطلوبــا لمحكمــة الجنايــات الدوليــة.
وقــال مجتهــد فــي تغريــدة لــه: »يبــدو أن التفاصيــل التــي ستنشــرها تركيــا ســتكون كافيــة للقضــاء 
ــة مارقــة وابــن  ــر الســعودية دول ــى ابــن ســلمان سياســيا، وربمــا تتســبب فــي موقــف دولــي يعتب عل
ســلمان مجرمــا دوليــا مطلوبــا لمحكمــة الجنايــات الدوليــة، ويجبــر الحكومــة األمريكيــة وترامــب علــى 

التخلــي عــن ابــن ســلمان بــل ربمــا الســعي للتخلــص منةحتــى ال يكــون ورطــة«.
وأضــاف :«ورغــم أن لــدى الســلطات التركيــة التســجيات والمعلومــات الكافيــة لكنهــا تتريــث حتــى 
ــي  ــر النهائ ــون التقري ــى يك ــك حت ــا، وذل ــت معلوماتي ــد أن اكتمل ــا بع ــا وقضائي ــورة قانوني ــل الص تكتم
ــام أي مؤسســة  ــد أم ــة تصم ــم صياغتةبطريق ــة وتت ــة دامغ ــة قانوني ــن ســلمان بأدل ــن اب بشــكل يدي

قضائيــة«
واضــاف مجتهــد :«ويعيــش ابــن ســلمان حاليــا حالــة اضطــراب وقلــق وارتبــاك، واســتنتج مــن خــال 
طلبــات الحكومــة التركيــة أن لديهــم التفاصيــل كاملــة، ولكــن أكثــر مــا أرعبــةأن األمريــكان وصلتهــم أدلــة 

دامغــة تجعــل ترامــب عاجــزا عــن الدفــاع عنةوهــو يترقــب الســاعة التــي يتخلــى فيهــا ترامــب عنــه«

ايران تنفي قطع 7 مليار متر مكعب 
من الماء عن العراق

بغداد-ارنــا:- كــذب نائــب ســفيرنا فــي العــراق 
موســى الطباطبائــي األنبــاء التــي أفــادت بعــزم 
ايــران قطــع نحــو 7 مليــارات أمتــار مكعبــة مــن 
الميــاه الجاريــة صــوب الحــدود الغربيــة والشــمالية 
ــا عــن اســتغرابه مــن تلــك  الغربيــة العراقيــة، معرب
ــن وســائل اإلعــام،  ــا عــدد م ــي تداولته ــاء الت االنب

ــن الصحــة. ــا م ــا ال اســاس له ــال بانه ــي ق والت
وقــال الطباطبائــي ، انــه 'ال يمكــن أليــران ان 
تقطــع تلــك الكميــة مــن الميــاه الحدوديــة عــن 
العــراق دون االتفــاق مــع الســلطات بهــذا الشــان 
بهــذا  البلديــن  بيــن  الموقعــة  االتفاقيــة  بحكــم 
ــي'. ــرن الماض ــن الق ــام 1975 م ــذ ع ــوص من الخص
واثــار هــذا الخبــر المفبــرك والمنســوب الــى 

معــاون وزيــر الزراعــة علــي مــراد أكبــري، موجــة مــن 
القلــق .

فيمــا شــكك عــدد مــن المتابعيــن والناشــطين 
باجــراء  وطالبــوا  الخبــر  هــذا  بصحــة  العراقييــن 
عــن  والكشــف  الموضــوع  هــذا  فــي  تحقيــق 
االهــداف المبيتــة للجهــات التــي قامــت باشــاعة 

هــذا الخبــر المفبــرك.
اعاميــة  حملــة  الماضيــة  االشــهر  وشــهدت 
االعــام  وســائل  بعــض  بهــا  قامــت  شــديدة 
المغرضــة ومــن خــال نشــر اخبــار مفبركــة وكاذبــة 
االيرانيــة  العاقــات  إلســتهداف  محاولــة  فــي 
العراقيــة وزرع الكراهيــة والتفرقــة مابيــن الشــعبين 

والعراقــي. االيرانــي  الشــقيقين 

تضاعف واردات ايران من روسيا خالل االشهر 
الستة الماضية

طهران-فــارس:- اعلنــت مصــادر جمركيــة بــان واردات ايــران مــن روســيا تضاعفــت خــال االشــهر 
ــام الجــاري. ــن الع ــة م الســتة الماضي

وافــادت شــبكة الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا الماليــة MENAFN  نقــا عــن مصــادر جمركيــة بــان 
واردات ايــران مــن روســيا قــد تضاعفــت خــال االشــهر الســتة الماضيــة مقارنــة مــع الفتــرة المماثلــة لهــا مــن 

العــام الماضــي.
ــز  ــد تعزي ــرة بع ــوام االخي ــران وروســيا خــال االع ــن اي ــد ازداد بي ــادل التجــاري ق ــر ان حجــم التب يذك

ــدة. ــف االصع ــي مختل ــا ف ــات بينهم العاق

10 مليارات و441مليون دوالر ديون ايران الخارجية
ــرها  ــات نش ــر إحصائي ــادت آخ ــا:- أف طهران-إرن
ــران  ــون اي ــأّن دي ــاء ب البنــك المركــزي امــس األربع
الخارجيــة بلغــت 10 مليــارات و441مليــون دوالر مــع 
ــة جــدًا  ــر قليل ــى أّن هــذه الديــون تُعتب التأكيــد  عل

ــة. ــة االيراني ــد النفطي ــة بالعوائ مقارن
وكان اإلنتــاج النفطــي االيرانــي اليومــي مــن 
21 مــارس حتــي 21 مايــو 2018 بلــغ 3ماييــن و805 
براميــل يتــم تصديــر مليونيــن و390 الــف برميــل 

ــًا. ــه يومي من
غيــر  االيرانيــة  الصــادرات  نســبة  وبلغــت 
النفطيــة 10 مليــارات و60 مليــون دوالر مقابــل اســتيراد 

ايــران 11 مليــارا و253 مليــون دوالر مــن الســلع.
النفطــي  االيرانــي  التصديــر  إجمالــي  وكان 
وغيــر النفطــي خــال هــذه الفتــرة بلــغ 29 مليــارا 
و336 مليــون دوالر وإجمالــي االســتيراد بلــغ 11 مليــارا 

دوالر. مليــون  و885 
و أفــادت التقاريــر اإلحصائيــة الصــادرة عــن البنــك 

ــو  ــى 21 يوني ــد حت ــون البل ــأّن دي ــي ب ــزي االيران المرك
2018 بلغــت 3مليــارات و957 كقــروض قصيــرة األمــد 
و6 مليــارات و484 مليــون دوالر كقــروض متوســطة 

ــد. ــدة األم وبعي
الديــون  بــأّن  االقتصاديــون  الخبــراء  ويــري 
الخارجيــة تــدّل  علــى إعتبــار وكفــاءة البلــد المَديــن 
وثقــة الــدول االخــري بــه وهــي فــي نفــس الوقــت 
ــي شــأن  ــة ف ــة مســتقبلية ايجابي ــى رؤي ــة  عل دالل
التبــادل التجــاري واالقتصــادي الــذي ســيقوم بــه 

البلــد المَديــن مــع باقــي دول العالــم.
للتبــادل  طــرق  وفتــح  الحظــر  إزالــة  وبفضــل 
المالــي والمصرفــي بعــد التوقيــع  علــى اإلتفــاق 
النــووي اســتطاعت ايــران مــن 21 مــارس 2017 حتــى 
ــات  ــارف ومؤسس ــع مص ــاوض م ــارس 2018 التف 21م
ــع  ــود م ــع عق ــدول لتوّق ــي ال ــي باق ــة ناشــطة ف مالي
والدنمــارك  والنمســا  الجنوبيــة  وكوريــا  الصيــن 

وروســيا وايطاليــا تبلــغ قيمتهــا 40 مليــار دوالر.

شــرطة  قائــد  مســاعد  قــال  طهران-إرنــا:- 
مكافحــة المخــدرات فــي الشــؤون الدوليــة أســد اهلل 
ــي  ــد الرئيس ــي المقص ــدا ه ــاد: إّن هولن ــادي نج ه
المخــدرات  شُــحَن  كبــرى  اليــه  تنطلــق  الــذي 
لنقــل  موطنــا  بــات  البلــد  هــذا  بــأّن  موضحــًا 

االوروبيــة. الــدول  باقــي  الــى  المخــدرات 
ــس  ــوف رئي ــدره خراب ــواء آن ــه بالل ــال لقائ وخ
شــرطة مكافحــة المخــدرات الروســي أّكــد هــادي 
نجــاد علــى أهميــة توســيع نطــاق التعــاون بيــن 
معلنــًا  المخــدرات  مكافحــة  فــي مجــال  البلديــن 
ــحَن  ــة لشُ ــران فــي حدودهــا الغربي عــن ضبــط اي
ــى  ــت تتجــه ال ــن كان ــادة الهيروئي ــل م ــرى تحم كب

جمهوريــة آذربيجــان واوروبــا.

ولفــت هــادي نجــاد الــى اإلجــراءات الــى قامــت 
بهــا الجمهوريــة االســامية فــي مكافحــة المخدرات 
وتقديــم ايــران 3700 شــهيد و 17 الــف مُعــاق خــال 

مواجهــة جماعــات التهريــب.
كمــا أعلــن هــادي نجــاد عــن ضبــط 810 أطنــان 
قــوات  يــد  علــى  البــاد  فــي  المخــدرات  مــن 
رافقــه  الماضــي،  العــام  االســامية  الجمهوريــة 
ضبــط أســلحتهم ومعاملهــم داعيــًا أفغانســتان الــى 
تحويــل مــزارع المخــدرات فيهــا الــى نشــاط آخــر و 

دعــم عمليــة مكافحــة اإلرهــاب.
هــذا وتطــرّق هــادي نجــاد الــى تحالــف روســي 
صينــي ايرانــي لمكافحــة المخــدرات لتبديــد خطــة 
البقية على الصفحة7


