
بورصة طهران تغلق على مستوى قياسي جديد
- : س ر فــا - ن ا طهر
طهــران  بورصــة  أنهــت 
واالوراق  لالســهم 
تعامــالت  الماليــة، 
علــى  االثنيــن  امــس 
العــام  المؤشــر  ارتفــاع 
نقــاط   5108 "تدبيكــس" 
الفــا   242 مســتوى  الــى 

نقطــة. و567 
الســوق  وتداولــت 
مليــار   3.4 مــن  اكثــر 

ريــال. تريليــون   13.7 بقيمــة  صفقــة  الــف   321 اطــار  فــي  ماليــة  وورقــة  ســهم 
وبالسوق الموازي أغلق المؤشر "آيفكس" جلسة التداول مرتفعا 57 نقطة الى 3103 نقاط.

وكرمانشــاه. وغلســتان  وقزويــن  ويــزد  وأصفهــان 
وتابــع أن عــددًا مــن الــدول األجنبيــة ستشــارك 
أيضــا فــي هــذا المعــرض بشــكل مباشــر أو مــن 

خــالل مكاتــب تمثيلهــا فــي ايــران.

الول مرة بالشرق االوسط ..

ايران تصنع حديد زاوية منصات النفط والكهرباء
طهران-فارس:-أكــد عضــو جمعيــة الفــوالد بهمــن قاســمي عــن تصنيــع حديــد زاويــة مخصــص 
النفــط  لبناءمنصــات 
واالتصــاالت  والكهربــاء 
للمــرة االولــى فــي الشــرق 

االوســط.
وأوضــح قاســمي فــي 
امــس  صحافــي  مؤتمــر 
انتــاج  أن طاقــة  االثنيــن، 
بقيــاس  الزاويــة  حديــدة 
13 الــى 20 مليمتــر تبلــغ 300 
الــف طــن ســنويا حيــث 
الطلــب  بحســب  تًنتــج 

والتصديــري. المحلــي 
وأشــار الــى أن انتــاج 100 الــف طــن مــن حديــد زاويــة المنصــات يوفــر 500 الــى 600 مليــون دوالر مــن العملــة 

ــة اليران. الصعب
من جهة ثانية اكد قاسمي أن طاقة انتاج ايران من الصلب تبلغ نحو 25 مليون طن.

ايران تستهدف تصدير سلع بـ32 مليار 
دوالر لـ 15 بلدا

- : س ر فــا - ن ا طهر
أعلــن المستشــار االعلى 
لــوزارة الصناعــة والتجارة 
والمعــادن صــادق نجفــي 
عــن اســتهداف مســتوى 
32 مليــار دوالر لتصديــر 
لـــ  والخدمــات  الســلع 
15 بلــدًا مجــاوار اليــران 
ــارس/ ــى 20 م ــك حت وذل

.2020 آذار 
واضــاف نجفــي فــي 

تصريــح امــس االثنيــن، أن الــوزارة تدعــم صــادرات الوحــدات االنتاجيــة وذلــك فــي اطــار ســنة االنتعــاش 
االنتاجــي.

وأشــار المستشــار الــى أن تاميــن المــواد االوليــة للوحــدات االنتاجيــة دون تســجيل مســبق بالمناطــق 
التجاريــة الحــرة مــدرج علــى جــدول االعمــال.
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تقرير اميركي: الحريات الدينية خارج أسوار 
المملكة السعودية

ال مــكان للحريــات الدينيــة داخــل الســعودية، حيــث تقــوم الســلطات بالتعاطــي مــع 
األقليــات الدينيــة علــى أســاس طائفــي، كمــا أنهــا ال تســمح لــكل مــن يخالفهــا الــرأي مــن 
رجــال الديــن بــأن ينشــط علــى أرض المملكــة، إذ توجّــه لــه الســلطات تهمــًا متعــددة 
مــن قبيــل »اإلرهــاب والتخابــر مــع دول أجنبيــة أو التحريــض علــى العنــف« كمــا فعلــت 

مــع ســلمان العــودة وعــوض القرنــي وعلــي العمــري .
التقريــر األخيــر للخارجيــة األمريكيــة بشــأن الحريــة الدينيــة يكشــف هــذه التفاصيــل، 
إذ جــاء فــي التقريــر إن التهــم التــي وجهتهــا الســعودية لرجــال ديــن وعلمــاء وأكاديمييــن 

تتضمــن روابــط مزعومــة فقــط مــع جماعــة اإلخــوان المســلمين أو جماعــات تابعــة لهــا.
وأضــاف التقريــر اســتنادًا إلــى بيــان لـ«هيومــن رايتــس ووتــش« إن التهــم الموجهــة 
للشــيخ ســلمان العــودة معظمهــا لــه عالقــة بروابط مزعومــة بجماعة اإلخوان المســلمين 

وليــس فيهــا مــا يشــير ألي أعمــال عنــف أو الدعــوة إليهــا.
وأشــار التقريــر إلــى أن عــددًا كبيــرًا مــن اإلدانــات تســتند إلــى اعترافــات انتزعــت إثــر 

الحبــس االنفــرادي المطــوّل والتعذيــب.

باســم  المتحــدث  اكــد  طهران-فــارس:- 
الخارجيــة عبــاس موســوي بــان طهــران ترحــب 
فــي  التصعيــد  وراء  تســعى  وال  التوتــر  بخفــض 

لمنطقــة. ا
وخــالل مؤتمــر صحفــي امــس االثنيــن قــال 
موســوي، انــه ورغــم الضغــوط والتبجحــات فــان 
الجهــود والزيــارات والمبــادرات الدبلوماســية مــن 
جانــب ايــران وبعــض الــدول االقليميــة ومــن خــارج 

ــة. ــي المنطق ــر ف ــض التوت ــة لخف ــة جاري المنطق
ايــران  كانــت  ان  ســؤال  علــى  الــرد  وفــي 
ــد  ــال، لق ــن ق ــع دولتي ــووي م ــاق الن ســتواصل االتف
ــا  ــاق النــووي وان اجراءاتن ــة االن باالتف ــا لغاي التزمن

آبي لم يحمل رسالة خطية الى طهران..

موسوي: ايران ترحب بخفض التوتر وال تسعى وراء التصعيد في المنطقة
*ديمومة االتفاق كانجاز دولي متعدد االطراف متعلق بتنفيذ التعهدات من قبل جميع االطراف

*لن ننتظر اوروبا كثيرا واذا لم تتم تلبية مطالبنا الحقة 
سنستمر في اجراءات خفض التزاماتنا

*نمتلك ادلة دامغة على اختراق طائرة التجسس االميركية 
لالجواء االيرانية اليمكن انكارها

وزارة الصحة تدعو المنظمات الدولية الستنكار 
الحظر االميركي ضد ايران

طهران-فــارس:- أكــد مســاعد وزيــر الصحــة 
حظــرا  تفــرض  اميــركا  أن   ، حريرجــي  ايــرج 
ــى المنظمــات  ــال: عل ــران، قائ ــرا ضــد اي ــا جائ احادي
والمؤسســات الدوليــة ان تســتنكر هــذا الحظــر.
االقليمــي  المؤتمــر  افتتــاح  مراســم  وخــالل 
وشــمال  آســيا  غــرب  لــدول  والتغذيــة  للســالمة 
ــم  ــة االم ــع لمنظم ــال التاب ــدوق االطف ــا وصن افريقي
المتحــدة، قــال حريرجــي: أرى مــن الضــروري ان 
 25 احتياجــات  لتلبيــة  اليونيســف  جهــود  اشــكر 
ــي  ــرة ف ــدت خســائر كبي ــالد تكب ــي الب محافظــة ف

االخيــرة. الســيول 
التــي  االخيــرة  الســيول  خــالل  انــه  وبيّــن 
اجتاحــت اغلــب محافظــات البــالد، أثبــت نظــام 
الشــبكات الصحيــة فــي ايــران، حتــى فــي وقــت 
االزمــة، قدرتــه علــى الوصــول الــى المجموعــات 
الهــدف وتقديــم الخدمــات االوليــة والطــوارئ، وقــال: 
بإمــكان مختلــف الــدول ان تســتفيد مــن تجربتنــا 

هــذه.
ورأى حريرجــي ان الحظــر االميركــي الجائــر 
ورغــم  االيرانيــة  االســالمية  الجمهوريــة  ضــد 
الشــعارات االعالميــة والدعائيــة االميركيــة، فإنــه 
الحظــر  هــذا  ان  وقــال:  الســالمة،  قطــاع  يطــال 
يســتهدف بشــكل مباشــر االحتياجــات لألدويــة 
ــد  ــن. وق ــة للمواطني ــة والغذائي ــات الطبي واالحتياج
الدوليــة  المنظمــات  تبــادر  لكــي  الوقــت  حــان 
وكاالت  وســائر  العالميــة  والصحــة  كاليونيســف، 
االمــم المتحــدة، ان تســتنكر بشــكل قاطــع الحظــر 
االميركــي االحــادي ضــد ايــران، وأن تهــرع لتقديــم 

العــون العملــي لشــعب ايــران وأطفالهــا.

ــة  ــرة العام ــي الدائ ــة ف ــؤون المالحي ــاعد الش ــن مس ــا:- اعل بندرعباس-ارن
ــن  ــي زادة، ع ــزكان اســماعيل مك ــة بمحافظــة هرم ــة البحري ــئ والمالح للموان
انجــاز عمليــة توجيــه ورســو ناقلــة نفــط عمالقــة بســعة شــحن تبلــغ 320 الــف 

ــة بنــدر عبــاس مركــز المحافظــة. ــاء الشــهيد رجائــي بمدين طــن فــي مين
واضــاف مكــي زادة امــس االثنيــن ان وحــدة العمليــات المالحيــة لــدى مينــاء 
ــن  ــي انجــزت االثني ــة الت ــي اســتطاعت مــن خــالل هــذه العملي الشــهيد رجائ
بالتزامــن مــع اليــوم العالمــي للمالحــة البحريــة، ان تســجل رقمــا قياســيا عالميــا 

فــي مجــال رســو وتوجيــه الناقــالت العمالقــة للنفــط.
واوضــح ان الناقلــة تتعلــق باســطول شــركة النفــط الوطنيــة وهــي مــن طــراز ناقــالت 

النفــط العمالقــة التــي تبلــغ 333 متــر طــوال وبطاقــة اســتعابية تســع لـــ 320 الــف طــن.

انجاز عملية رسو ناقلة نفط عمالقة في بندرعباس 
تاتــي فــي اطــاره اال ان ديمومــة االتفــاق كانجــاز 
بتنفيــذ  متعلــق  االطــراف  متعــدد  دولــي  واتفــاق 

التعهــدات مــن قبــل جميــع االطــراف.
وتابــع قائــال، اننــا لــم ولــن ننتظــر اوروبــا كثيــرا 
ــة للبحــث عــن ســبل  ــدول الصديق ونســعى مــع ال
قبــل  مــن  الجهــود مســتمرة  هــذه  وان  مناســبة 

ــيا. ــا روس ــران ومنه ــاء والجي االصدق
وقــال، انــه لــم يُتخــذ اجــراء عملــي وملمــوس 
ــران الحقــة والقانونيــة  ــم تتــم تلبيــة مطالــب اي ول
فــي اطــار االتفــاق النــووي فــان ايــران ستســتمر 
فــي اجــراءات خفــض التزاماتهــا وســتنفذ الخطــوة 

ــر حزمــا مــن ذي قبــل. ــة اكث الثاني
شــؤون  وزيــر  تصريحــات  موســوي  واعتبــر 
الشــرق االوســط فــي الخارجيــة البريطانيــة انــدرو 
موريســون بعــد زيارتــه الــى ايــران ولقاءاتــه مــع 

االيرانييــن  المســؤولين 
مســاعد  ضمنهــم  ومــن 
عبــاس  الخارجيــة 
عراقجــي بانهــا غيــر بنــاءة.
واضــاف، اننــا ال نعتبــر 
)موريســون(  تصريحاتــه 
مواكبــة  وان  بنــاءة 
للسياســات  بريطانيــا 
مقبولــة  غيــر  االميركيــة 

لنــا. بالنســبة 
الدولــة  لوزيــر  االخيــرة  التصريحــات  وحــول 
للشــؤون الخارجيــة االماراتــي انــور قرقــاش قــال 
موســوي، ان كان قصــده هــو الحــوار مــع الــدول 
الجــارة والمطلــة علــى الضفــة الجنوبيــة للخليــج 
ــذ امــد  ــد اعلنــت من ــران كانــت ق ــان اي الفارســي ف

والمحادثــات. للحــوار  اســتعدادها  طويــل 
الجنســية  ذات  زاغــري  نازنيــن  واعتبــر 
مواطنــة  بانهــا  البريطانيــة  االيرانيــة  المزدوجــة 
ايرانيــة حســب القانــون االيرانــي الــذي ال يقبــل 
بازدواجيــة الجنســية وان جريمتهــا هــي جريمــة 
الصــادرة  الســجن  عقوبــة  تقضــي  حيــث  امنيــة 

. بحقهــا
كمــا اكــد المتحــدث باســم الخارجيــة ان رئيــس 
وزراء اليابــان "شــينزو آبــي" لــم يحمــل رســالة خطيــة 
مــن االدارة االميركيــة الــى القيــادة االيرانيــة خــالل 

ــران. ــرة لطه ــه االخي زيارت

الجهــاد  منظمــة  رئيــس  أعلــن  تبريز-إرنــا:- 
الشــرقية  آذربايجــان  محافظــة  فــي  الزراعــي 
ــر  ــابع عش ــرض الس ــة المع ــن إقام ــي ع ــر فتح اكب
واألدويــة  المائيــة  واألحيــاء  والدواجــن  للماشــية 
ــرة مــن  ــة فــي الفت ــة والصناعــات ذات الصل البيطري

2 إلــى 5 تمــوز / يوليــو القــادم.
األثنيــن،  امــس  للصحفييــن  تصريــح  وفــي 
أشــار فتحــي إلــى أن المعــرض ســيقام فــي مقــر 
المعــارض الدوليــة فــي مدينــة تبريــز مركــز محافظــة 
الجهــاد  منظمــة  بمشــاركة  الشــرقية  آذربايجــان 
الزراعــي واإلدارة العامــة للبيطــرة فــي المحافظــة.
 42 المعــرض  فــي  ستشــارك  أنــه  واضــاف 
وحــدة صناعيــة وتجاريــة مــن مختلــف المحافظــات 
طهــران  العاصمــة  ذلــك  فــي  بمــا  االيرانيــة 
وجهارمحــال  وزنجــان  الشــرقية  وآذربايجــان 
ــة  ــرز وخراســان الرضوي ــدران والب ــاري ومازن وبختي

قريبا..إقامة المعرض الدولي للماشية 
والدواجن في تبريز

طهران/كيهــان العربــي: اماطــت صحيفــة 
مــدى  عــن  اللثــام  بوســت«  »جيروزاليــم 
حجــم العالقــات االقتصاديــة والسياســية بيــن 

ابوظبــي وتــل ابيــب.
ذكــرت  ميلمــان«  »يوســي  فبقلــم 
ان  فيــه:  جــاء  تحليــال  بوســت  جيروزاليــم 
العالقــات الســرية بيــن تــل ابيــب وابوظبــي 
واســعة جــدا. وتعتمــد هــذه العالقــات علــى 
ــران، وفــي مجــال  كيفيــة تنظيــم العــداء مــع اي
المســلمين. االخــوان  نشــاطات  مــن  القلــق 

تحديــث  الــى  الصحيفــة  واشــارت 
طائــرات  مــن  العســكري  الجــوي  االســطول 
»اف 16«، تقــول: علــى اســاس تنســيق بيــن 
ــم  ــرب بخصــوص تقدي ــركا والغ اســرائيل وامي
اســلحة للــدول العربيــة، فانــه ســيتم تحديــث  
طائــرات  مــن  االماراتــي  الجــوي  االســطول 
)اف ـ 16( بمشــاركة تــل ابيــب وتصريــح مــن 

البنتاغــون.
بيــن  االمنيــة  العالقــات  وبخصــوص 
الجانبيــن، افــاد المقــال التحليلــي؛ ان شــركتين 

صحيفة »جيروزاليم بوست«، تكشف حجم العالقات بين ابوظبي وتل ابيب
فــي  ومقرهمــا  و«ورنــت«  او:  اس  :ان  همــا 
»هرتزيليــا«  )بفلســطين المحتلــة( قــد باعتــا 

البوظبــي. منظومتيهمــا 
ــي مجــال  ــت« ف اذ تتخصــص شــركة »ورن
وبيــع  وانتــاج  العلميــة  االمنيــة  المعلومــات 
ــة  ــات التلفوني ــد المكالم ــات ورص ــزة االنص اجه
ومنظومــات  االنترنــت  واتصــاالت  والفاكــس 
كمبيوتريــة. فيمــا باعــت شــركة »ان اس او« 
نظامهــا المعــروف »بغاســوس« البــن زايــد. 
شــبكات  قرصنــة  مســتخدمها  تمكــن  وهــي 

المعلومــات. الذكيــة وســرقة  الهواتــف 
وتقــوم الشــركة بفشــل برامــج لمؤسســات 
اخفــاء  تقنيــات  بتســهيل  صهيونيــة  امنيــة 

ــي وســائل  ــات والحــؤول دون نشــرها ف العالق
االعــالم.

التاجــر  كوجــاوي«  »متــى  ويعتبــر 
ــة  ــل تكنولوجي ــاب نق ــح ب ــن فت ــرائيلي م االس
وكان  لالمــارات.  اســرائيلية  عســكرية 
»كوجــاوي« قــد شــدد خــالل كلمــة القاهــا قبــل 
ــد  ــب ق ــل ابي ــى ان ت ــي ســنغافورة  عل ــد ف عق

البوظبــي. وســلع  اجهــزة  باعــت 
نشــاطه   2012 عــام  »كوجــاوي«  قلــل  وقــد 
ــه »آوي ليومــي« مؤســس شــركة  ليحــل محل
»اي دي اس« ليقــوم باالشــراف  علــى بيــع 
ــا  ــي. كم ــكرية البوظب ــة والعس ــة االمني االنظم
وتقــوم الشــركة بانتــاج الطائــرات المســيرة.

اإلمارات تشارك في »ورشة البحرين« 
بمستوى وزير دولة!

ــتوى  ــن مس ــن ع ــس االثني ــارات ام ــفت اإلم كش
تمثيلهــا فــي اجتمــاع البحريــن الــذي تقــوده الواليــات 
المتحــدة فــي إطــار »صفقــة القــرن« االميركيــة لتصفيــة 

القضيــة الفلســطينية لصالــح الكيــان اإلســرائيلي.
وقالــت وزارة الخارجيــة اإلماراتيــة إن وزيــر الدولــة 

للشــؤون الماليــة عبيــد الطايــر ســيقود الوفــد.
وكانــت اإلمــارات وعــدد مــن الــدول العربيــة 
فــي  مشــاركتها  ســابق  وقــت  فــي  أعلنــت  قــد 
مؤتمــر المنامــة االقتصــادي، بينمــا قــررت الســلطة 

مقاطعتــه. والعــراق  ولبنــان  الفلســطينية 
ــان  ــر بي ــض كشــف، عب ــت األبي ــر أن البي يذك
الســالم  مبــادرة  مــن  مرحلــة  أول  أّن  الســبت، 
األمريكيــة فــي الشــرق األوســط المعروفــة بـ«صفقــة 
ــار دوالر  ــو 50 ملي ــمل اســتثمارات بنح ــرن« تش الق
الغربيــة  والضفــة  غــزة  فــي  خليجــي(  )بتمويــل 
ولبنــان،  واألردن  مصــر  فــي  وللفلســطينيين 
ســيكون نصفهــا مــن نصيــب هــذه الــدول الثــالث.

تسيير رحلة قطار مباشرة بين ايران وتركيا

2ر9 مليار دوالر خسائر السيول في البالد
منظمــة  رئيــس  طهران-فارس:-أعلــن 
التخطيــط والموازنــة محمــد باقــر نوبخــت ، أن 
ــة  ــة واالصــول المملوك ــى التحتي حجــم أضــرار البن
للمدنييــن جــراء الســيول التــي ضربــت مناطــق 
ــون  ــدر بـــ 38 تريلي ــارس/آذار 2019، تق ــي م ــران ف اي

دوالر(. مليــار   9.4( ريــال 
وأوضــح نوبخــت فــي كلمــة بمراســم توقيــع 
مذكــرة تفاهــم لتمويــل المناطــق المنكوبــة مــن 

قبــل القطــاع المصرفــي بواقــع 3 تريليــون ريــال أمــس االثنيــن، أن الحكومــة خصصــت 35 تريليــون ريــال 
بهــدف تعويــض المتضرريــن.

وأضــاف أن مجلــس الــوزراء فــي جلســته ليــوم االحــد أقــر مبلــغ 39 تريليــون ريــال العــادة اعمــار البنــى 
ــي  ــح قطاع ــال لتصلي ــون ري ــرى و14 تريلي ــدن والق ــل مناطــق بالم ــادة تأهي ــال الع ــون ري ــة و15 تريلي التحتي

الميــاه والصــرف الصحــي والكهربــاء المتضــررة مــن الســيول.

طهران-فارس:-أجــرت شــركة »رجــا« 
رحلــة  اول  االثنيــن  امــس  للقطــارات 
ــة  ــران ومدين ــن العاصمــة طه مباشــرة بي

فــان الواقعــة شــرق تركيــا.
للشــركة  التنفيــذي  المديــر  وأوضــح 
محمــد رجبــي فــي مراســم التدشــين، 
أن القطــار تحــرك صبــاح االثنيــن الــى 
مدينــة تبريــز شــمال غربــي ايــران، ومــن 
ثــم ســيتجه نحــو محطــة »كابيكــوي« 

الــى  التركيــة 
صبــاح  يصــل  أن 
الثالثــاء الــى مدينــة 
مشــيرا  »فــان« 
الرحلــة  أن  الــى 
 24 نحــو  تســتغرق 

عة. ســا
مــن جهــة ثانيــة 
حســن  ميــر  اكــد 
مســاعد  موســوي 
شــركة  مديــر 
ســيتم   أنــه  االيرانيــة  الحديــد  ســكك 
تســيير رحلــة قطــار مــن طهــران الــى 
أنقــرة بمســافة زمنيــة تبلــغ 60 ســاعة.
واضــاف أن قيمــة تذكــرة طهــران – 
فــان 20 يــورو، فيمــا تبلــغ ســعر تذكــرة 

انقــرة 43 يــورو. لندن-ارنــا:- اعــرب االميــن العــام لالمــم طهــران – 
"بــان كــي مــون" عــن  الســابق  المتحــدة 
فــي  التوتــرات  زيــادة  بشــان  البالــغ  قلقــه 
منطقــة الخليــج الفارســي، قائــال ان هــذه 
ــدان اطــار فاعــل  ــى فق التطــورات مؤشــر عل
للقــرار  ونتيجــة  االوســط  الشــرق  المــن 
الســاذج الــذي اتخذتــه الواليــات المتحــدة 
االمريكيــة فــي االنســحاب مــن "خطــة العمل 

المشــترك الشــاملة" )االتفــاق النــووي(.
ــى  ــذي يتول ــان كــي مــون" ال واضــاف "ب
حاليــا منصــب مســاعد مجموعــة "الــدرز" 
االميركيــة  االجــراءات  ان  قائــال  الدوليــة، 
زعزعــة  الــى  التــؤدي  اليــران  المناوئــة 
بــل  فحســب،  المنطقــة  فــي  االســتقرار 
المفاوضــات  الــى  خاطئــة  رســالة  ترســل 
لكوريــا  النوويــة  القضيــة  بشــان  الجاريــة 

الشــمالية.
وفــي بيــان اصدرتــه المجموعــة بالتزامن 
مــع زيــادة التواتــرات داخــل المنطقــة، دعــت 

في بيان لبان كي مون ..

التوترات في الخليج الفارسي هي نتيجة انسحاب 
اميركا الساذج من االتفاق النووي

المجموعــة الدوليــة جميــع االطــراف الــى 
بتصريــح  االدالء  او  باجــراء  القيــام  تجنــب 
الخليــج  منطقــة  فــي  التوتــرات  يؤجــج 

الفارســي.
دعمهــا  عــن  المجموعــة  واعربــت 
لالتفــاق النــووي، وثمّنــت التــزام ايــران 
بهــذا االتفــاق رغــم االنســحاب االمريكــي 

ــه. من
التــزام  اســتمرار  ان  البيــان،  واضــاف 
ســائر الــدول االعضــاء فــي "خطــة العمــل 
النــووي(  )االتفــاق  الشــاملة"  المشــترك 
ــدول  ــذه ال ــن ه ــي تمكي ــا، ســاهم ف ببنوده
عبــر  ايــران  مــع  خالفاتهــا  معالجــة  مــن 

الدبلوماســية. الســبل 
وانتقــد البيــان االجــراءات االميركيــة فــي 
مجــال تشــديد الحظــر االقتصــادي علــى 
ايــران بمــا فــي ذلــك بيــع النفــط، واعتبــر 
هــذا االجــراء بانــه يتعــارض مــع المســاعي 
الهادفــة الــى تعزيــز االســتقرار فــي المنطقــة.

البقية على الصفحة7


