
بمشاركة إيران..

إنطالق مؤتمر الحوار بين الحضارات اآلسيوية في بكين
العاصمــة  ارنــا:- انطلــق مؤتمــر الحــوار بيــن الحضــارات اآلســيوية امــس االربعــاء فــي   بكيــن- 
الصينيــة بكيــن بمشــاركة 
ومجموعــات  مســؤولين 
 47 مــن  وفنيــة  ثقافيــة 
ذلــك  فــي  بمــا   ، دولــة 
اإلســامية. الجمهوريــة 
ويتبــادل فــي المؤتمــر 
ــة  ــه بكلم ــدأ أعمال ــذي ب ال
الرئيــس الصينــي 'شــي 
ممثلــون   ، بينــغ'  جيــن 
مــن 47 دولــة مــن آســيا 
األخــرى  الــدول  وبعــض 

. والدوليــة  اإلقليميــة  القضايــا  النظــر حــول مختلــف  ، وجهــات  القــارة  خــارج 
ويشــارك مــن الجمهوريــة اإلســامية ، باإلضافــة الــى ســفيرنا لــدي الصيــن 'محمــد كشــاور زاده'، 
ــم آســيا الســينمائي وفرقــة رونــاك للموســيقى،  المخــرج الشــهير مجيــد مجيــدي فــي قســم أســبوع فيل
ومديــر المتحــف الوطنــي اإليرانــي يشــارك فــي قســم الحضــارة اآلســيوية القديمــة و الدكتــور إســماعيلي 
االســتاذ فــي جامعــة الشــهيد بهشــتي وحســين خليفــي ممثــل منظمــة التــراث الثقافــي والســياحة اإليرانية.
الغــرض مــن عقــد المؤتمــر هــو تعزيــز اإلنجــازات الرائعــة للحضــارات فــي دول آســيا والعالــم ، إلنشــاء 

منصــة للتعلــم المتبــادل والتنميــة المشــتركة للحضــارات وزيــادة الثقــة فــي الثقافــات اآلســيوية.

طهران-فارس:-صــرح مســاعد مســؤول شــبكة 
ميــاه الشــرب فــي طهــران أحمــد علــي قربانيــان إن 

الســدود القريبــة مــن العاصمــة امتــأت بنســبة 90 
بالمئــة بفعــل األمطــار الغزيــرة التــي شــهدتها البــاد 

فــي االشــهر الماضيــة.
ــى  ــه بالنظــر إل ــح إن ــي تصري ــان ف ــال قرباني وق
ارتفــاع نســبة ذوبــان الثلــوج خــال الشــهر الجــاري 
عقدنــا اجتماعــا بحضــور مديــر قســم إدراة الكــوارث 
ــة درء المخاطــر  ــه كيفي فــي طهــران وناقشــنا خال

التــي تحــدق بســكان المدينــة. 

تاثيــرا  االكثــر 
ووثوقــا  واســتقرارا 

. بــا قر و
وزيــر  وغــادر 
العاصمــة  الخارجيــة 
نيودلهــي  الهنديــة 
االربعــاء  امــس 
الــى  متوجهــا 
اليابانيــة  العاصمــة 

. كيــو طو

وزيــر  طهران-فارس:-وصــف 
ظريــف  جــواد  محمــد  الخارجيــة 
ونيودلهــي  ابــاد  فــي عشــق  مباحثاتــه 
بانهــا متميــزة جــدا وقــال ان الجمهوريــة 
االكثــر  الشــريك  ســتبقى  االســامية 

وقربــا. ووثوقــا  واســتقرارا  تاثيــرا 
علــى  تغريــدة  فــي  ظريــف  وكتــب 
ــر نشــر صــور  ــر« وعب ــي »تويت ــه ف صفحت
ــه لتركمنســتان  ــه خــال زيارت عــن لقاءات
فــي  مباحثاتــه  ان  قائــا  والهنــد 
تركمنســتان والهنــد كانــت متميــزة جــدا .

ــاز الدبلوماســية:  واضــاف رئيــس جه
ــا  ــي منطقتن ــن يعيشــون ف ــك الذي »أولئ
وطنيــة  أمنيــة  لديهــم مصالــح  الهشــة 
حقيقيــة فــي تعزيــز الســام واالســتقرار 

والتعــاون«.
وتابــع، ان ايــران ســتبقى الشــريك 

طهران-فــارس:- اعلــن االميــن العــام لغرفــة 
حميــد  المشــتركة،  العراقيــة  االيرانيــة  التجــارة 
حســيني، عــن موافقــة الحكومــة العراقيــة علــى 
ــة  ــة لمشــاريعها الفني اســتئناف الشــركات االيراني

والهندســية المتوقفــة فــي هــذا البلــد.
وقــال حســيني فــي اجتمــاع غرفــة التجــارة 
امــس  بطهــران  المشــتركة  العراقيــة  االيرانيــة 
 20 الماضــي، قمنــا بتصديــر  العــام  االربعــاء: فــي 
مليــون دوالر كمعــدل يومــي الــى العــراق، وهــذه 

الوتيــرة مســتمرة فــي العــام  الجــاري تقريبــا.
الصــادرات  قيمــة  ان  الــى  حســيني  واشــار 
الماضــي  21 مــارس  العــراق منــذ  الــى  االيرانيــة 
)بدايــة العــام االيرانــي الجديــد( ولحــد اآلن بلغــت 
965 مليــون دوالر، مضيفــا: بطبيعــة الحــال ، فــإن 
حجــم الصــادرات يتناقــص كل عــام فــي نهايــة 

مــارس بســبب عطلــة عيــد النــوروز.
ولفــت حســيني الــى ان الحكومــة العراقيــة 
الشــركات  تســتأنف  ان  علــى  مؤخــرا  وافقــت 
االيرانيــة العمــل فــي مشــاريعها الفنيــة والهندســية 

المتوقفــة هنــاك، مضيفــا: كمــا اعلنــت الحكومــة 
مســتحقاتهم  لتســديد  اســتعدادها  العراقيــة 

الماليــة.
واوضــح ان قيمــة المشــاريع الفنيــة والهندســية 
ــارات  ــغ 4 ملي ــراق تبل ــي الع ــران ف ــا اي ــي تنفذه الت
ــم تســديد 1.2  ــغ ، ت ــذا المبل ــن ه ــا: م دوالر، مضيف
مليــار دوالر فقــط فــي الســنوات األخيــرة، ومــع قــرار 

ــن  ــدًا م ــذ مزي ــا تنفي ــيتم قريب ــد س ــراق الجدي الع
المشــاريع.

القريــب،  المســتقبل  فــي  ســيتم  واردف: 
فنــي  مشــروع   500 حوالــي  بتنفيــذ  المباشــرة 
ــت اآلن  ــك حــان الوق ــي البصــرة، لذل وهندســي ف
العراقيــة  الســوق  لدخــول  اإليرانيــة  للشــركات 

المشــاريع. هــذه  لمتابعــة 

3 الخميس 10 رمضان، 1440 هـ ق  26 ارديبهشت 1398 هـ ش،  16 ايار 2019مشؤون محلية العدد )10131( السنة التاسعة والثاثون

فيما يغادر نيودلهي متوجها الى طوكيو..الشركات االيرانية تستأنف تنفيذ مشاريعها المتوقفة في العراق

ظريف: ايران ستبقى الشريك االكثر تاثيرا واستقرارا ووثوقا

متوسط الخام االيراني الثقيل 
يصعد 35ر4 دوالر للبرميل

الخــام  متوســط  ســجل  طهران-فــارس:- 
االيرانــي الثقيــل )أحــد خامــات اوبــك( صعــودا بواقــع 
4.35 دوالر للبرميــل فــي شــهر ابريــل /نيســان 2019 

علــى اســاس شــهري.
ــغ معــدل الخــام الثقيــل فــي ابريل/نيســان  وبل
للبرميــل  دوالر   64.17 مقابــل  فــي  دوالر   68.52

مــارس/آذار. فــي  المســجل 
يذكــر أن متوســط الخــام االيرانــي ســجل 64.25 

دوالر للبرميــل فــي عــام 2018.

ــن  ــة »فاري ــي: كتبــت مجل ــان العرب طهران/كيه
بوليســي« فــي تقريــر؛ ان اليــران اســلحة مقتــدرة 

رادعــة.
العالــم اي  ثلــث نفــط  ان  المجلــة:  واضافــت 
ــا يمــر مــن هــذا  ــل يومي ــون برمي ــادل 18 ملي ــا يع م
المضيــق الــذي عرضــه 21 ميــل. كمــا ان 30% مــن 
الســفن الحاملــة للغــاز الطبيعــي تمــر خــال مضيــق 
هرمــز. فيمــا ان عــرض المضيــق اقــل مــن ذلــك، 
اذ ان الميــاه العميقــة التــي تصلــح لمــرور الناقــات 
النفطيــة عرضهــا ميليــن فقــط. فيمــا تســيطر ايــران 
والعديــد  الشــمالية  الســاحلية  الخطــوط  علــى 
ــة. ممــا يعطــي  ــي المنطق مــن الجــزر المســتقرة ف

فارين بوليسي: بامكان ايران غلق مضيق هرمز
الثــوري  والحــرس  االيرانيــة  المســلحة  للقــوات 
االوليــة  البحريــة  المعابــر  اكثــر  تهديــد  امكانيــة 
حساســية. مــن هنــا فكلمــا تعرضــت ايــران لضغــوط 
ــد  ــة تلجــأ بالتهدي ــركا او دول المنطق ــل امي ــن قب م
طــرق مختلفــة  ايــران  فتمتلــك  المضيــق.  لغلــق 
لاخــال فــي مــرور الســفن التجاريــة مــن مضيــق 
هرمــز والخليــج الفارســي. فالقــوة البحريــة االيرانيــة 
تمتلــك مئــات الســفن والــزوارق الســريعة المــزودة 
بصواريــخ و راجمــات، كمــا واليــران امكانيــة زرع 
االلغــام فــي مســير ناقــات النفــط، ممــا يعطــل 

المضيــق عمليــا.
اســطولين  مؤخــرا  ايــران  اســتخدمت  لقــد 

راجمــات  متطــورة  بامكانــات  جديــدة  وغواصــة 
قذائــف كــروز، وتملــك العديــد مــن غواصــات صغيــرة 
تعمــل بالديــزل، بامكانهــا التحــرك بنشــاط فــي 

الميــاه قليلــة العمــق اطــراف مضيــق هرمــز.
والســاح المؤثــر االخــر اليــران، هــي صواريــخ 
مضــادة للســفن لهــا قابليــة االطــاق مــن منصــات 
ثابتــة ومتحركــة تســتقر علــى الشــريط الحــدودي 
ــة  ــام البحري ــن االلغ ــواع م ــك ان ــا وتمل ــزر، كم والج
ــش  ــة الجي ــق حرك ــي تعي ــدة، وه ــة والجدي القديم
الجيــش  يعانــي  فيمــا  البحــر.  فــي  االميركــي 
ــا  ــي قدرته ــل ف ــف تتمث ــة ضع ــن نطق ــي م االميرك

ــة. ــام البحري ــزع االلغ ــى ن عل
ــة  ــة، اربع ــام متهالك ــك 11 كاســحة الغ فهــي تمل
منهــا تســتقر فــي البحريــن، وهــي ســريعة العطــب 
وتحتــاج الــى حمايــة مــن الفرقاطــات الحربيــة ممــا 

ســتعرض العديــد مــن الســفن للخطــر.
باحــث  وهــو  كوردزمــن«  »انتونــي  ويــرى 
فــي مركــز الدراســات الســتراتيجية الدوليــة، ان 
اســتخدام ايــران للغواصــات والصواريــخ  المضــادة 
للســفن والهجــوم الواســع باالســتفادة مــن الــزوارق 
الســريعة، يمكنهــا مــن توجيــه ضربــات قويــة للقــوة 
البحريــة االميركيــة واالســطول التجــاري االقليمــي.

وزيــر  مســاعد  قــال  طهران-ارنــا:- 
الشــؤون االقتصاديــة والماليــة ســيد علــي 
محمــد موســوي، انــه فــي اللجنــة االقتصاديــة 

والتشــيك ســتتم  ايــران  بيــن  المشــتركة 
مناقشــة العديــد مــن المواضيــع بمــا فــي ذلك 
التعــاون المصرفــي، واالســتثمار، والصناعــة 

والتعديــن والتجــارة، والصحــة والعــاج.
اللجنــة  افتتــاح  مراســم  وخــال 
االقتصاديــة المشــتركة بيــن طهــران وبــراغ ، 
اكــد موســوي علــى ضــرورة تعزيــز مســتوى 
واصفــا  الثنائيــة،  االقتصاديــة  العاقــات 
النهــوض بالتعــاون بيــن القطاعــات الخاصــة 
فــي البلديــن فــي مجــال الصناعــة والخدمــات 

بانــه مهــم وبنّــاء.
واشــار الــى ان اقامــة اللجنــة االقتصاديــة 
اإلســامية  للجمهوريــة  المشــتركة 
أساســيا  ســيكون  التشــيكية  والجمهوريــة 
وهامــا للتعــاون بيــن البلديــن في المســتقبل، 

محادثات إيرانية – تشيكية لتطوير التعاون المصرفي
ــا المهمــة  ــه ســيتم مناقشــة القضاي ــا ان قائ
فــي هــذه اللجنــة، بمــا فــي ذلــك التعــاون 
والصناعــة  واالســتثمار،  المصــارف،  بيــن 
والتجــارة،  والتعديــن 

والعــاج. والصحــة 
أكــد  بــدوره، 
وزيــر  مســاعد 
والتجــارة  الصناعــة 
التشــيك  لجمهوريــة 
علــى  'موريتســكي' 
ضــرورة اقامــة اللجنــة 
ــة المشــتركة  االقتصادي
وبــراغ،  طهــران  بيــن 
وأشــار الــى العاقــات 
التاريخيــة الواســعة بيــن البلديــن؛ مؤكــدا 
العاقــات  بمســتوى  اإلرتقــاء  ضــرورة 
االقتصاديــة والتجاريــة بيــن إيــران وجمهورية 
التشــيك، بمــا يتائــم و العاقات السياســية 
بهــا  يتمتــع  التــي  واالمكانيــات  الجيــدة، 
البلديــن وحجــم التبــادل االقتصــادي بينهمــا.

ــة  ــر مســاعد رئيــس الجمهوري ــا:- اعتب يزد-ارن
للشــؤون العلميــة والتكنولوجيــة ســورنا ســتاري 
االقتصــاد المقــاوم واالنتــاج والعمالــة المســتديمة 
اليــوم  تكنولوجيــا  باســتثمار  رهنــا  البــاد  فــي 
واالهتمــام بالشــركات المعرفيــة وتوفيــر االرضيــة 
وطاقــات  الخــاص  القطــاع  لشــركات  المناســبة 

الشــباب.
اللجنــة  اجتمــاع  خــال  ســتاري  واشــار 

ستاري: االقتصاد المقاوم يتحقق بانشطة الشركات المعرفية
االســتراتيجية وادارة االقتصــاد المقــاوم فــي محافظــة 
الــى ان الحكومــة توفــر االرضيــات الازمــة  يــزد 
لتحقيــق اهــداف الثــورة والجمهوريــة االســامية 
فــي ســياق االنتــاج والعمــل واضــاف، ان االقتصــاد 
ــى  ــدة عل ــال الجدي ــن االعم ــارة ع ــو عب ــي ه المعرف

اســاس حاجــة البــاد والشــعب.
االقتصــاد  الــى  الوصــول  وبغيــة  انــه  واضــاف، 
الصحيحــة  العمــل  فــرص  توفيــر  فــان  المعرفــي 

متابعتــه  يجــب  البــاد  فــي  والعمالــة  واالنتــاج 
بجديــة وحساســية وعبــر دعــم القطــاع الخــاص 

لمســتثمرين. وا
ــوغ االقتصــاد  ــن اجــل بل ــه وم ــال ســتاري، ان وق
خطــة  ظــل  فــي  يتوجــب  والمعرفــي  المقــاوم 
ــاح اســاليب  ــادة الص ــوات ج ــاذ خط مدروســة اتخ
خلــق فــرص العمــل والبــد بالتأكيــد اصــاح البنيــة 

التحتيــة.

النفط العراقية: مستمرون في شراء 
الغاز اإليراني

طهران-فــارس:- أكــد المتحــدث باســم وزارة 
ــاد أن بغــداد ســتواصل  ــة عاصــم جه النفــط العراقي
شــراء الغــاز اإليرانــي لحيــن الوصــول إلــى تحقيــق 
ــت  ــا زال ــران م ــاز، وأن طه ــن الغ ــي م ــاء الذات االكتف

ــاء. ــاز والكهرب ــزود العــراق بالغ ت
وقــال جهــاد فــي تصريــح لوكالــة ســبوتنيك ، 
ردَا علــى ســؤال إن كان العــراق ســيواصل شــراء 
الغــاز اإليرانــي رغــم "العقوبــات": "بالتأكيــد، ألن 
العــراق يحتــاج لذلــك، والعــراق يحــاول أن يجــد 
بدائــل، لكنهــا ليســت كافيــة، وتبقــى الحاجــة للغــاز 

اإليرانــي".

جراء األمطار الغزيرة..

خزين المياه في سدود طهران بلغ 90 % من طاقتها

للرئاســة  الجمهوريــة  المرشــحة  حســب 
واشــنطن  فــان حكومــة   ،2020 لعــام  االميركيــة 
ارهابيــي  تدعــم  الســابق  فــي  كمــا  تدعــم 

ســورية. فــي  »القاعــدة« 
اميــركا التــي انشــأت تنظيــم القاعــدة عــام 
1980 مازالــت تدعــم هــذا التنظيــم وتفرعاتهــا 
مثــل عصابــات داعــش، وهــو امــر واضــح للعالــم 

ــام االقليمــي. ــرأي الع وال
وهــذا مــا رشــح عــن وســائل االعــام، وآخرها 
فــي  قيــادي  اعلــن  حيــن  الماضــي  االســبوع 
منظمــة بــدر والحشــد الشــعبي فــان الطائــرات 
المســاعدات  ترســل  االميركيــة  والمروحيــات 
مــن طعــام واغذيــة الــى الفاريــن مــن عصابــات 
داعــش. وفــي ســورية اعاقــت اميــركا منــذ ســتة 
الســوري  الجيــش    عمليــات  بدايــة  اشــهر 

ــب. ــي ادل ــه ف لضــرب االرهــاب وانهائ
حملتــه  فــي  كشــف  قــد  ترامــب  وكان 
صنيعــة  داعــش  بــان    2016 عــام  االنتخابيــة 
اميركيــة حســب كلنتــون. وجــاء دور المرشــحة 
»تولســي غابــارد« لتكشــف مســاعدات اميــركا 

لارهــاب.
ــد  ــع »اينترســيت« فق فخــال حديــث لموق
ــا عــام  ــارد«: ان القاعــدة قــد هاجمتن قالــت »غاب
2001 فــي الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، وحيــن 
اعلنــت دول مثــل ســورية وروســية، انهــا تحــاول 
ضــرب القاعــدة فــي ادلــب، حــذرت اميــركا مــن 
ســنتخذ  ادلــب  علــى  حملــة  شــنت  اذا  انــه 

مرشحة الرئاسة االميركية تميط اللثام عن دعم اميركا 
لالرهابيين التكفيريين

ــرد، حفاظــا علــى قواعــد التنظيــم  موقفــا فــي ال
فــي ادلــب. 

سليم الجبوري: اإلمارات تدخلت باالنتخابات 
النيابية العراقية وأبعدتني عنها

العراقــي  البرلمــان  رئيــس  كشــف 
تدخــل  عــن  الجبــوري،  ســليم  الســابق 
اإلمــارات فــي االنتخابــات النيابيــة العراقيــة 
التــي جــرت منــذ عــام، فيمــا اكــد قيــام بعض 
انتخابيــة  محطــات  بحــرق  المتربصيــن 

أثــرت علــى نتيجتــه فــي االنتخابــات.
برنامــج  خــال  الجبــوري  وقــال 
»حــق الــرد« الــذي يعــرض علــى قنــاة 
الســومرية، »كنــت فائــزًا باالنتخابــات 
بالشــواهد  المعطيــات  بــكل  النيابيــة 
االدارة  مــن  تلقيتــه  وباتصــال  واالدلــة 

فائــز«. اننــي  علــى  االنتخابيــة 
أبلغنــي  الخنجــر  »خميــس  أن  وأضــاف 
ــه جــرى  ــات بأن ــل أســبوعين مــن االنتخاب قب
بوضــع  يتعلــق  معيــن  امــر  اإلمــارات  فــي 
االنتخابــات ألن الســيرفرات الخاصــة باالقتراع 
ــأن  ــد ب ــًا أن »الخنجــر أك ــاك«، مبين كانــت هن

النتائــج ســتكون صادمــة بالنســبة لــي«.
ــة  ــاء عملي ــه »اثن ــوري، أن ــح الجب وأوض
الطعــن هنــاك مــن كانــوا متربصيــن حرقوا 
أصــوات   109 الخــارج تضــم  فــي  محطــة 
ــى  ــوا ال ــي، ورجع ــى نتيجت ــر عل ــم تؤث ول
محطــة انتخابيــة فــي يــوم االنتخابــات 
عليهــا مؤشــرات التزويــر والفيديــو وتأشــير 
بفتحهــا  وقامــوا  جزائيــة  ودعــوى  احمــر 
والــذي  المنافســين  ألحــد  واحتســابها 

ــد«. ــا بع ــًا فيم ــح نائب أصب

ايران تنال عضوية مجلس الشحن والنقل السككي 
لرابطة الدول المستقلة

 - : س ر فــا - ن ا طهر
ســكك  شــركة  نالــت 
االيرانيــة  الحديــد 
الدائمــة  العضويــة 
بمجلــس الشــحن والنقــل 
الســككي لرابطــة الــدول 
 "CRT CIS" المســتقلة 
الســوفيتي  االتحــاد  )دول 

. ) بقا ســا
ــى  ــران عل ــت اي وحصل
العضويــة الدائمــة بموافقــة 

اغلبيــة االعضــاء فــي الــدورة الـــ 70 الجتمــاع المجلــس الســككي فــي مدينــة هلســينكي ، بعــد مــا كانــت 
تشــارك فــي الفعاليــات بصفــة مراقــب.

تــم تأســيس مجلــس الشــحن والنقــل الســككي لرابطــة الــدول المســتقلة )CRT CIS( فــي عــام 1992 
ــا وفنلنــدا  ــه ويضــم حتــى االن 16 عضــوا وهــم ايــران وروســيا واوزبكســتان واوكراني ويتخــذ روســيا مقــرا ل
ــا وكازاخســتان وبياروســيا وتركمنســتان وطاجيكســتان  ــا واســتونيا وارميني ــا والتفي وآذربيجــان وليتواني

وجورجيــا، واتحــاد الشــركات الســككية.

البنك المركزي: احباط محاولة 
لزعزعة سوق الصرف

البنــك  محافــظ  أعلــن  طهران-فــارس:- 
احبــاط محاولــة  الناصــر همتــي،  المركــزي عبــد 
لزعزعــة اســتقرار ســوق الصــرف االســبوع الماضــي 
ــود  ــذ بعــض بن ــق تنفي ــران تعلي ــب اعــان طه عق

النــووي. االتفــاق 
هامــش  علــى  فــي تصريــح  وأوضــح همتــي 
أن  االربعــاء،  امــس  الــوزراء  مجلــس  جلســة 
المحاولــة كانــت تســتهدف ســوق الصــرف عبــر 
إنــه  حيــث  االجــواء،  واثــارة  الشــائعات  اطــاق 
وبالتدابيــر المتخــذة لــم تتحقــق تلــك االهــداف.
ودعــا همتــي الــى عــدم المضاربــة واالســتثمار 

بســوق الصــرف، علــى ضــوء تذبــذب االســعار.

وأضــاف أنــه تــم إطــاق نحــو 340 مليــون متــر 
مكعــب مــن ميــاه ســدود أميركبيــر ولتيــان وطالقــان 
والر وماملــو لحــد اآلن كمــا 
فائــض  اســتخدام  وتــم 
القطاعــات  فــي  الميــاه 

التــي تفتقــر إليهــا.
نســبة  إلــى  وأشــار 
فــي  الميــاه  احتياطــي 
إن  قائــًا  العاصمــة 
ــهدت  ــة ش ــدود القريب الس
منســوب  فــي  زيــادة 
الميــاه حيــث بلــغ مليــارا 
واثنيــن وأربعيــن مليــون 
متــر مكعــب فيمــا كان االحتياطــي 714 مليــون متــر 

الماضــي. العــام  فــي  مكعــب 
ــاء  ــران بالم ــد طه ــى أن 5 ســدود تم ويشــار ال

ــو. ــان ومامل ــان والر وطالق ــر ولتي ــر كبي ــي امي ه

في محافظة همدان..

ضبط قطع أثرية ثمينة تعود لأللفية األولى قبل الميالد
طهران-فــارس:- أفــاد قائــد الشــرطة فــي قضاء 
فامنيــن التابــع لمحافظــة همــدان علــي حســن 
حيــدري أن قــوات الشــرطة ضبطــوا مجموعــة مــن 

القطــع األثريــة ذات القيمــة العاليــة.
وقــال حيــدري فــي تصريــح امــس األربعــاء 
ــة  ــي نقطــة تفتيــش للمدين ــوات الشــرطة ف إن ق
طهــران  مــن  متجهــة  كانــت  بســيارة  اشــتبهوا 
عمليــة  لمباشــرة  أوقفوهــا  حيــث  همــدان  الــى 

التفتيــش.
بقطــع  معبــأة  كانــت  الســيارة  أن  وأضــاف 
أثريــة ثمينــة بمــا فيهــا 24 قطعــة مــن مختلــف 
أنــواع النقــود المعدنيــة واألســورة والمنقوشــات 

وغيرهــا. والخواتــم 
ــار حيــث كشــفوا أن  ــراء اآلث ــا خب ــع: دعون وتاب
القطــع تعــود لألفيــة األولــى قبــل الميــاد لغايــة 

ظهــور اإلســام.
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