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كاتب اميركي: ابن سلمان مدمن على الكوكايين

ردا على مسرحية نتنياهو الجديدة..

ظريف : فريق "باء" يسعى وراء الحرب واهدار 7 تريليونات دوالر اخرى
بعد زيارته طهران..

المدير العام المؤقت للوكالة الذرية 
يشيد بنهج ايران

ــج  ــا بالنه ــل فيروت ــة كورني ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــت للوكال ــام المؤق ــر الع طهران-فارس:-اشــاد المدي
ــم  ــي مباحثاته ــن ف ــؤولين االيرانيي ــب للمس المناس
شــهدت  لطهــران  زيارتــه  ان  وقــال  الوكالــة  مــع 

الجانبيــن. بيــن  مباحثــات جوهريــة 
وقــال فيروتــا للصحفييــن عقــب اجتمــاع مجلــس 
ــه  ــة حــول زيارت ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي حــكام الوكال
لطهــران انــه اجــرى مباحثــات جوهريــة مــع كبــار 
ــا عــن شــكره لرئيــس  ــن معرب المســؤولين االيرانيي
ــر  ــي اكب ــة الســيد عل ــة االيراني ــة الذري منظمــة الطاق
ظريــف  جــواد  محمــد  الخارجيــة  ووزيــر  صالحــي 
الطاقــة  منظمــة  فــي  المســؤولين  كبــار  وباقــي 
الذريــة ووزارة الخارجيــة االيرانيــة علــى المباحثــات 
الجوهريــة والواســعة التــي اجريناهــا معهــم كمــا اعــرب عــن ســعادته باللهجــة وبمــا قدمــه الجانــب اإليرانــي.
واضــاف فيروتــا ان هــذا يكشــف عــن ان العالقــة القائمــة بيــن الوكالــة وايــران هــي عالقــة تمكننــا مــن 
ــى إن  ــاون مشــيرا ال ــادة وتســريع التع ــان بضــرورة زي ــي بعــض االحي ــة ف ــا والمطالب ــع مطالبن عــرض جمي
رســالته وصلــت جيــدا الــى طهــران وقــال انــه وكمــا اعلــن ســابقا فــان زيارتــه كانــت فــي الوقــت المناســب 

جــدا لكــي يتســنى للوكالــة وضــع المســؤولين االيرانييــن فــي صــورة عــدد مــن القضايــا.
وردا علــى ســؤال حــول مــا يقصــده مــن تصريحــه بــان علــى ايــران ان تتعــاون مــع الوكالــة بالوقــت المناســب 
وبشــكل كامــل قــال فيروتــا انــه يقصــد مــن ذلــك ان التعاطــي الموجــود مــع بعضنــا البعــض ينبغــي ان يشــهد تقدمــا .

ــة  ــوى آلي ــا اق ــة تتخــذ حالي ــذا الســياق ان الوكال ــي ه ــر ف ــى ســؤال اخ ــرض رده عل ــي مع ــد ف ــا اك كم
للصدقيــة فــي ايــران ويعنــي هــذا ان علــى ايــران االلتــزام بتعاونهــا المتعلــق بتعهداتهــا باالتفــاق النــووي ، 

ــة لحــد االن . ــع الوكال ــاون م ــم تكــن تتع ــران ل ــي ان اي وهــذا اليعن

بجهود ايرانية..

تشكيل تحالف دولي لمواجهة 
ظاهرة الغبار

طهران-فارس:-بجهــود الجمهوريــة االســالمية 
تــم انشــاء تحالــف دولــي لمواجهــة ظاهــرة الغبــار 
خــالل االجتمــاع الرابــع عشــر لمعاهــدة مكافحــة 

ــة نيودلهــي . ــي العاصمــة الهندي التصحــر ف
ونتيجــة لجهــود ايــران والتنســيقات الجارية مــع برنامج 
األمــم المتحــدة للبيئــة وفًقــا لقــرارات الجمعيــة العامــة ، تــم 
االعــالن عــن التحالــف الدولــي لمواجهــة ظاهــرة الغبــار مــن 
قبــل برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة وبمشــاركة واســعة مــن 
ــة فــي نيودلهــي وذلــك خــالل االجتمــاع  المنظمــات المعني

الرابــع عشــر لمعاهــدة مكافحــة التصحــر .
المتحــدة  األمــم  لمعاهــدة  التنفيــذي  األميــن  وأعلــن 
لمكافحــة التصحــر اننــا نخــوض اليــوم صراعــا مســتمرا بــال 
ــة وان  ــة الصعب ــر البيئي ــر الظواه ــن أكث ــدة م ــع واح ــوادة م ه
مواجهــة هــذه الظاهــرة بمشــاركة 151 دولــة مــن آســيا وافريقيــا 
واميــركا الشــمالية واســتراليا باتــت محــط اهتمــام عالمــي .

توفير 16 مليار يورو لتوريد السلع 
االساسية الى البالد

طهران-فارس:-اعلــن محافــظ البنــك المركــزي عبدالناصــر همتــي عــن توفيــر اكثــر مــن 16 مليــار 
الســلع  الســتيراد  يــورو 
االساســية  والخدمــات 
ــالل  ــالد خ ــة للب والضروري
أشــهر   6 مــن  اقــل  فتــرة 

الماضيــة.
فــي  همتــي  وقــال 
موقــع  علــى  لــه  تعليــق 
االجتماعــي  التواصــل 
"اينســتغرام" ، انــه تــم فــي 
غضــون اقــل مــن 6 اشــهر 
ــار  ــن 16 ملي ــر م ــر اكث توفي
الســلع  الســتيراد  يــورو 

والخدمــات االساســية والضروريــة عبــر البنــك المركــزي ومنظومــة "نيمــا" )المنظومــة الشــاملة لمعامــالت 
الوتيــرة. هــذه  وستســتمر  الطــرق،  وســائر  الصعبــة(  العملــة 

وأضــاف أن برنامــج تنظيــم حاجــات البــالد مــن العملــة الصعبــة ياتــي فــي اطــار االقتصــاد المقــاوم ومــن 
ــن نظــرا  ــا، ولك ــل اوروب ــن قب ــي م ــط االيران ــع النف ــان لبي ــر االئتم ــج توفي ــار برنام دون االخــذ بنظــر االعتب
الهميــة االســتثمارات بعيــدة االمــد فــي البــالد للنمــو االقتصــادي وتحســين رخــاء الشــعب فمــن الضــروري 

اســتقطاب االعتمــادات فــي اطــار االتفــاق النــووي ومفاوضــات الحكومــة مــع االطــراف الخارجيــة.

76 مليون متر مربع..

طاقة انتاج السجاد اليدوي في ايران سنويا
ــاج الســجاد  ــة انت ــر االتحــاد العــام للســجاد اليــدوي عبــداهلل بهرمنــد ، أن طاق طهران-فارس:-أكــد مدي
 76 تالمــس  اليــدوي 
مليــون مترمربــع ســنويا.

واوضــح بهرمنــد فــي 
تصريــح ، أن ايــران تحتــل 
عالميــا  االولــى  المرتبــة 
مــن حيــث انتــاج وتصديــر 

الســجاد اليــدوي.
أن  الــى  ولفــت 
االميركيــة  الســوق 
تســتحوذ علــى 35 بالمئــة 
مــن حجــم صــادرات هــذا 
النــوع مــن الســجاد، فيمــا 

طهــران. ضــد  الحظــر  فــرض  اعــادة  بعــد  اســتيراده  االميركيــة  الحكومــة  منعــت 
وبيّن بهرمند بأن الصادرات في العامين الماضيين سجلت نحو 4.5 مليار دوالر.

وزيــر  رد  طهران-ارنــا- 
جــواد  محمــد  الخارجيــة 
المســرحية  علــى  ظريــف 
الــوزراء  لرئيــس  الجديــدة 
الصهيونــي بنياميــن نتنياهــو، 
رافضــا مزاعمــه الفارغــة التــي 

ايــران. ضــد  ســاقها 
فــي  ظريــف  وكتــب 
مــن  ان  لــه:  تغريــدة 
الذريــة  القنبلــة  يملــك 
»الحقيقيــة« هــو كالزراعــي 
الضجيــج  يثيــر  الكــذاب 

حــول موقــع مزعــوم »مدمــر« فــي ايــران. انــه وفريــق 
»بــاء« يســعيان فقــط وراء الحــرب دون اكتــراث بدمــاء 

اخــرى. دوالر  تريليونــات   7 واهــدار  االبريــاء 
واشــار وزيــر الخارجيــة الــى خطــاب نتنياهــو فــي 
العــام 2002 خــالل اجتمــاع فــي الكونغــرس االميركــي 

ــروا  ــراق واضــاف: تذك ــى الع ــى الهجــوم عل ــه عل وحث
ــراق ســتكون  ــزو الع ــان غ ــا ب ــي قدمه ــات الت الضمان
نتائجــه ايجابيــة علــى المنطقــة ولكــن مــن المؤكــد 
انــه ال يمكنــه هــذه المــرة ان ينــاى بنفســه جانبــا 

ويكــون فــي مامــن مــن النــزاع فــي المنطقــة.
صــورة  ظريــف  نشــر  اخــرى  تغريــدة  وفــي 
تايمــز«  »صنــداي  لصحيفــة  االولــى  للصفحــة 
بتاريــخ 5 اكتوبــر عــام 1986 التــي جــاءت بمانشــيت: 
ــة«  »الكشــف عــن اســرار ترســانة اســرائيل النووي
وكتبــت: مفاعــل قنبلــة اســرائيل النوويــة انشــئ 
فــي عمــق صحــراء النقــب وهــو يــزاول نشــاطه ســرا 

ــا. ــذ 20 عام من
دعائيــة  مســرحية  قــدم  قــد  نتنياهــو  وكان 
ــع  ــرة اخــرى بالســعي لصن ــران م ــا اي ــدة متهم جدي
ــى  ــاد حت ــخرية وانتق ــار س ــا اث ــة مم ــة النووي القنبل

الكيــان الصهيونــي. االحــزاب السياســية فــي 

سلوفينيا: نرغب بعالقات جيدة وودية مع ايران
طهران-فارس:-اكــد وزيــر خارجيــة ســلوفينيا 
ميــرو ســرار رغبــة بــالده الجــادة فــي بنــاء عالقــات 
جيــدة ووديــة مــع الجمهوريــة االســالمية كدولــة 

ــة. ــوة اقليمي نشــطة وق
كاظــم  ليوبليانــا  فــي  ســفيرنا  لقائــه  وخــالل 
شــافعي ، اشــار ســرار الــى لقائــه وزيــر الخارجيــة 
ــى  ــام الماضــي عل ــف الع ــي محمــد جــواد ظري االيران
ــة  ــة لمنظم ــة العام ــاع الـــ 73 للجمعي هامــش االجتم
االمــم المتحــدة فــي نيويــورك وكذلــك لقائــه مســاعد 
عراقجــي  عبــاس  السياســية  للشــؤون  الخارجيــة 
برفــع  مرحبــا  ســلوفينيا،  فــي  الماضــي  االســبوع 

البلديــن. بيــن  السياســية  المشــاورات  مســتوى 
واعلــن وزيــر خارجيــة ســلوفينيا عــن دعمــه 
التجاريــة  للعالقــات  مســتقبلية  افــاق  لرســم 
واالقتصاديــة الثنائيــة فــي ســياق مضاعفــة التبــادل 
التجــاري بيــن البلديــن واضــاف، ان وزارة الخارجيــة 
تجــاري  وفــد  ارســال  ســتدعم  الســلوفينية 
واقتصــادي الــى ايــران للبحــث فــي ســبل وطاقــات 

التعــاون بيــن البلديــن.
مــن جانبــه اعــرب السفيرشــافعي عــن ســروره 
فــي  لســلوفينيا  والمنطقيــة  المبدئيــة  للمواقــف 

الماليــة  االليــة  وكذلــك  النــووي  االتفــاق  دعــم 
االوروبيــة للتعامــل التجــاري واالقتصــادي مــع ايــران 
يتمكــن  بــان  املــه  عــن  معربــا   ، »اينســتكس« 
لتنفيــذ  الــالزم  االجــراء  اتخــاذ  مــن  االوروبيــون 
التزاماتهــم بمــا يوفــر االرضيــة لعــودة ايــران الفوريــة 

والكاملــة الــى التزاماتهــا.

شركة بتروبارس تطور حقل "بالل" البحري 
المشترك مع قطر

طهران-فــارس: أعلــن مســاعد شــؤون التطويــر والهندســة بشــركة النفــط الوطنيــة رضــا دهقــان عــن 
ترســية مشــروع تطويــر حقــل "بــالل" الغــازي المشــترك مــع قطــر والواقــع بالخليــج الفارســي، علــى شــركة 

بتروبــارس االيرانيــة.
فــي  دهقــان  واوضــح 
تصريــح ، بأنــه ســيتم ابــرام 
مليــون    440 بقيمــة  عقــد 
"بتروبــارس"  مــع  دوالر 

المقبــل. االســبوع 
ــع  ــه وم ــى أن ــت ال ولف
الحقــل  هــذا  تطويــر 
المشــترك، ســيتم انتــاج 
مكعبــة  قــدم  مليــون   500
مــع الغــاز الحامــض يوميــا.
ويقــع حقــل بــالل فــي 

ــرة "الوان"، وأن  ــوب غــرب جزي ــرا جن ــع قطــر وبمســافة 90 كيلومت ــازي المشــترك م ــارس الغ ــل ب الجــزء الشــرقي لحق
توقيــع عقــد تطويــره مــع شــركة وطنيــة يعكــس اعتمــاد صناعــة النفــط فــي ايــران علــى االمكانيــات والطاقــات المحليــة.

خالل 48 ساعة..

أكثر من 80 الف زائر ايراني توجهوا 
الى كربالء عبر منفذ مهران

طهران-فــارس: قــال قنصلنــا فــي مدينــة كربالء 
إن  حســينيان  مســعود  ميــر  بالعــراق  المقدســة 
أكثــر مــن 80 الــف زائــر ايرانــي توجهــوا الــى العــراق 

خــالل 48 ســاعة عبــر منفــذ مهــران الحــدودي .
تصريــح صحفــي  فــي  وتوّقــع حســينيان، 
امــس الثالثــاء، زيــادة عــدد الزائريــن االيرانييــن 
الحســين  االمــام  ضريــح  لزيــارة  المتوجهيــن 
االخــرى  المقدســة  والعتبــات  الســالم  عليــه 
ــوم  ــي ي ــذروة ف ــى ال ــل ال ــه وص ــراق وأن ــي الع ف

)الثالثــاء(.  عاشــوراء 
واشــاد بالتعــاون الطيــب القائــم بيــن القنصليــة 
والمســؤولين  المقدســة  كربــالء  فــي  االيرانيــة 
ــزوار  العراقييــن فــي هــذه المدينــة، عــادّا حضــور ال
االيرانييــن فــي مراســم يومــي تاســوعاء وعاشــوراء 

ــه الســالم بالالفــت. ــام الحســين علي االم
الحســين  االمــام  عاشــوراء  مراســم  ووصــف 
ــا أقيمــت  ــام الجــاري بأنه ــه الســالم خــالل الع علي
بأمــن وهــدوء كامليــن، مشــيدا فــي ذات الوقــت 
والعســكريين  السياســيين  المســؤولين  بجميــع 
واالمنييــن والعتبــات المقدســة فــي مدينــة كربــالء 
المقدســة، عــادّا جهودهــم بأنهــا بذلــت مــن أجــل 
تأميــن  وبهــدف  بشــكل طيــب  المراســم  إقامــة 

الراحــة لجميــع الزائريــن.
ــي  ــن الداخل ــوى االم ــد ق ــن قائ ــه أعل ــن جهت م
ــن 20  ــر م ــاري ان اكث ــي ي ــور عل ــالم ن بمحافظــة اي
ألــف شــخص يمــرون يوميــا عبــر منفــذ مهــران 

الحــدودي بيــن ايــران والعــراق.
وقــال يــاري: تزامنــا مــع إلغــاء التأشــيرة منــذ 
ــي  ــات المقدســة ف ــزوار العتب ــام بالنســبة ل ــدة اي ع
العــراق، يمــر يوميــا اكثــر مــن 20 ألــف شــخص مــن 

ــران الحــدودي. ــذ مه منف

"ايران اير" تنهي بنجاح عمليات نقل الحجاج 
من الديار المقدسة

طهران-فارس:-أعلــن المديــر التنفيــذي لشــركة الخطــوط الجويــة "ايــران ايــر" )الناقــل الرســمي( تــورج 
دهقانــي زنكنــة عــن إتمــام 
الحجــاج  نقــل  عمليــات 
الديــار  مــن  االيرانييــن 

البــالد. الــى  المقدســة 
دهقانــي  واوضــح 
زنكنــة فــي تصريــح ، أن 
ــت  ــل اختتم ــات النق عملي
فجــر يــوم االثنيــن بوصول 
آخــر رحلــة مــن المدينــة 
المنــورة الــى مطــار االمــام 
الخمينــي )رض( الدولــي 

فــي طهــران.
وبيّــن أن عمليــات نقــل الحجــاج بــدأت منــذ 16 اغســطس/آب الفائــت واســتمرت لـــ 24 يومــا، حيــث تــم 

نقــل 88 الفــا و500 حــاج ايرانــي عبــر 364 رحلــة تمــت بواســطة 10 طائــرات عريضــة البــدن.
ولفــت الــى أن شــركة ايــران ايــر والول مــرة نقلــت الحجــاج ذهابــا وايابــا بمفردهــا بعدمــا عرقلــت 

الحكومــة الســعودية مشــاركة شــركات الطيــران االيرانيــة االخــرى فــي هــذه الرحــالت.

قلق اميركي ازاء مشتريات الصين 
من النفط اإليراني

األمريكــي  الطاقــة  وزيــر  طهران-فارس:-قــال 
الواليــات  إن  االثنيــن  يــوم  نائــب  بروليــت  دان 
المتحــدة ”قلقــة للغايــة“ إزاء مشــتريات الصيــن مــن 

النفــط اإليرانــي.
فــي  للطاقــة  مؤتمــر  هامــش  علــى  وأضــاف 
اإلمــارات ”نحــن قلقــون للغايــة بســبب مشــتريات 
الصينييــن، الحكومــة علــى وجــه الخصــوص“. وقــال 
إن المســؤولين األمريكييــن سيناقشــون المســألة 

ــة. مــع الحكومــة الصيني
ــام الماضــي  ــات المتحــدة الع وانســحبت الوالي
مــن االتفــاق النــووي الــذي أبرمتــه القــوى العالميــة 
مــع إيــران فــي عــام 2015 وأعــادت فــرض الحظــر  
االرهــاب  وممارســة  طهــران  علــى  المجحــف 

االقتصــادي ضــد الشــعب االيرانــي .

اكتشاف آثار تاريخية تعود 
الى آالف السنين في ايران

آثــار  اكتشــفت  طهران-العالــم: 
الثانــي  االلــف  الــى  تعــود  تاريخيــة 
مقبــرة  فــي  الميــالد  قبــل  والثالــث 
احمــد. وبويــر  كهكيلويــه  بمحافظــة 
وقــال رئيــس المعهــد البحثــي لآلثــار 
فــي البــالد احمــد روح اهلل شــيرازي: إن 
ــة ســادات  ــي منطق ــب ف ــات التنقي عملي
محمــودي قــد بــدأت مــن أجــل إنقــاذ 
اآلثــار التاريخيــة فــي المقبــرة قبــل بــدء 

ــة. ــي المنطق مشــروع تشــييد الســد ف
مــن  عــدد  اكتشــاف  تــم  واضــاف: 
الرخاميــة،  واألوانــي  الخزفيــة  األوانــي 
التــي لهــا أهميــة كبيــرة، فــي المقابــر 
وبســبب  المنطقــة،  بهــذه  التاريخيــة 
حجــم المقبــرة والمواقــع التاريخيــة فــي 
قريــة ســادات محمــودي ســيتم إجــراء 

دراســات أثريــة فــي مراحــل قادمــة.
المديــر  قــال  متصــل  ســياق  وفــي 
ــي والحــرف  ــراث الثقاف ــرة للت ــام لدائ الع
المحافظــة  فــي  والســياحة  اليدويــة 
األثريــة  القطــع  أن  باقــري:  محمــود 
الثانــي  األلــف  إلــى  تعــود  المكتشــفة 

الميــالد.  قبــل  والثالــث 

تطــرق الكاتــب االميركــي المعــروف »مايــكل 
ــن ســلمان«  ــان »اب ــد، ب ــه الجدي ــي كتاب ــف« ف وول

ــاب الفيديــو! ــى الكوكاييــن والع مدمــن عل
ــى  ــب تحــت مرم وتحــت اســم »حصــار؛ ترام
ابــن ســلمان  ان  الكاتــب وولــف:  قــال  النيــران« 
مصــاب بادمــان شــديد علــى الكوكاييــن والعــاب 

الفيديــو، وان االدارة االميركيــة علــى علــم بتعاطيــه 
المــواد المخــدرة.

حــدة  تصاعــد  الكاتــب  وتنــاول  كمــا 
الخالفــات بيــن العائلــة المالكــة في الســعودية، 
وتــورط آل ســعود فــي قتــل االعالمــي »جمــال 

خاشــقجي«.

عرض 7 أفالم إيرانية في مهرجان 
دولي باميركا

طهران-إرنــا:- مــن المقــرر ان تعــرض 7 أفــالم إيرانيــة فــي مهرجــان"MILL VALLEY" الدولــي الــذي 
يقــام بدورتــه الـــ42 مــن 3 الــى 13 أكتوبــر/ تشــرين األول فــي واليــة كاليفورنيــا األمريكيــة.

أفــالم  وســتعرض 
"أميــر علــي" مــن إخــراج 
"الظــل  قنبريــان"،  "شــيوا 
الصعــب" للمخرجــة "نــدا 
خانيفــر"، "المشــنوق" مــن 
توكلــي"،  "رقيــة  إخــراج 
"ســارة  إخــراج  "الحائــط" 
"مازلــت هنــا"  غفوريــان"، 
برمــر  "كتايــون  إخــراج 
روحبخــش"،  ومحمــد 
ــادة الســيارة" مــن  "دورة قي
إخــراج "مرضيــة رياحــي" 

و"المــوت البطــيء" لـــ "آمــن شــاهريل" بشــكل خــاص تحــت عنــوان "صــوت ونظــرة المــرأة اإليرانيــة" ضمــن 
المهرجــان. مــن  الـــ42  الــدورة  فعاليــات 

ويعــد مهرجــان"MILL VALLEY" الدولــي أحــد المهرجانــات األمريكيــة المرموقــة التــي تعــرض أفــالم 
قصيــرة خــارج المنافســة فــي شــكل عــروض خاصــة مــع مجموعــة متنوعــة مــن الموضوعــات.

ارتفاع نشاطات تفريغ وشحن البضائع 
في موانئ البالد

الطــرق  وزارة  أعلنــت  طهران-فــارس: 
والتنميــة الحضريــة فــي البــالد أن عمليــات 
الموانــئ  فــي  البضائــع  وشــحن  تفريــغ 
اإليرانيــة شــهدت ارتفاعــًا نحــو 2 بالمئــة 
ــدأ  ــي يب ــام الجــاري )اإليران ــة الع ــذ بداي من
مقارنــة  اآلن  ولحــد  آذار(  مــارس   21 فــي 

بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الماضــي.

وأفــاد التقريــر الذي 
الطــرق  وزارة  نشــرته 
الحضريــة  والتنميــة 
بــأّن  الثالثــاء  امــس 
البضائــع  حجــم 
المفرغــة والمشــحونة 
آبــادان   ( بالموانــئ 
واإلمــام  وآســتارا 
وأميرآبــاد،  الخمينــي 
وبوشــهر  وأنزلــي 
وجابهــار  وجاســك 
والشــهيد  وخرمشــهر 
كنــار  وفريــدون  رجائــي  والشــهيد  باهنــر 
ونوشــهر(  ونــكا  ولنكــه  وكنــاوه  وقشــم 
بلــغ 68 مليــون طــن وهــو مــا ينــم عــن 
التخطيــط المثالــي الــذي تتبعــه منظمــة 
اإليرانيــة. البحريــة  والمالحــة  الموانــئ 
ــع  بينمــا وصــل إجمالــي حجــم البضائ
الفتــرة  فــي  والمشــحونة  المفرغــة 
اإليرانــي  الماضــي  العــام  مــن  المماثلــة 
ماســجل  وهــو  طــن  مليــون   66.7 إلــى 

بالمئــة.  1،9 بنســبة  ارتفاعــا 


