
معلنا دخول 3 مراحل غازية جديدة للخدمة..

وزير النفط: تفويض مشروع تنمية حقل فرزاد النفطي 
الى الشركات االيرانية

طهران-فارس:-أعلــن وزيــر النفــط بيجــن نامــدار زنكنــة، اذا لــم تبــدِ الشــركات الهنديــة الرغبــة للمضــي 
قدمــا فــي مشــروع تنميــة 
فإننــا   ،B فــرزاد  حقــل 
فــي  قدمــا  ســنمضي 
المشــروع مــع الشــركات 

االيرانيــة.
تصريحــه  وفــي 
وخــال  للمراســلين 
مــع  الجتماعــه  شــرحه 
التخطيــط  لجنــة  اعضــاء 
والمحاســبات  والميزانيــة 
الشــورى  بمجلــس 
االســامي، قــال زنكنــة: قدمنــا شــرحا بشــأن مشــاريع تنميــة النفــط والغــاز، وإكمــال مرحلــة 11 فــي حقــل 
بــارس الجنوبــي للغــاز، والحقــول النفطيــة المشــتركة، ووضــع الميزانيــة النفطيــة للبــاد فــي العــام القــادم، 

و... المشــترك   B فــرزاد  وحقــل  الوقــود،  وبطاقــة 
ــات  ــي القطاع ــاز ف ــط والغ ــة النف ــاريع تنمي ــن مش ــرحا ع ــاع ش ــال االجتم ــدم خ ــه ق ــة ان ــن زنكن وبيّ
الرئيســية مــن خــال التركيــز علــى الحقــول المشــتركة، مضيفــا: لحســن الحــظ فــإن المشــاريع فــي 
الحقــول النفطيــة والغازيــة تمضــي بشــكل جيــد رغــم الحظــر الشــديد، وهــذا التقــدم ملمــوس للغايــة فــي 

ــي. ــارس الجنوب ــول ب حق
ولفــت الــى انــه خــال االشــهر الثاثــة القادمــة، ســتدخل 3 مراحــل غازيــة جديدة فــي الخدمة، وســيرتفع 

االنتــاج بمــا يعــادل اكثــر مــن 70 مليــون متــر مكعــب فــي اليــوم، كمــا ان اغلــب المصافــي قــد تم انشــاؤها.
وأردف وزيــر النفــط ، أنــه بشــأن تطويــر حقــل فــرزاد B النفطــي، بعثنــا رســالة رســمية الــى الجانــب 
الهنــدي، بالبــدء بالعمــل وفــق االطــر المتفــق عليهــا، ونحــن نرغــب بالتعــاون مــع الهنــود، اال انهــم ان لــم 

ــة. ــا ســنمضي بالمشــروع قدمــا مــع الشــركات االيراني ــة، فإنن يبــدوا الرغب
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طهران-فارس:-أكــد نائــب رئيــس الجمهورية 
اســحاق جهانغيــري أن الوضــع االقتصــادي للبــاد 
يتجــه نحــو التحســن رغــم الحظــر االميركــي 

الشــديد.
وقــال جهانغيــري، فــي كلمتــه خــال مراســم 
اليــوم العالمــي للمواصفــات القياســية، ان التقاريــر 
المؤسســات  تصدرهــا  التــي  واالحصــاءات 
تحســن  علــى  تدلــل  البــاد  فــي  الرســمية 
الوضــع االقتصــادي للبــاد رغــم الحظــر االميركــي 
أن  أنفســهم  االميركيــون  قــال  وكمــا  الشــديد 
ــم  ــل رغ ــاه االفض ــير باتج ــي يس ــاد االيران االقتص

حربهــم ضــد ايــران.
واضــاف: إن المؤشــرات االقتصاديــة االجماليــة 
والتقاريــر الــواردة مــن المراكــز االقتصاديــة تبشــر 
بتحســن الوضــع االقتصــادي للبــاد لكــن ذلــك 
اليعنــي أن الوجــود لمراكــز التعانــي مــن مشــاكل 

أو ظــروف صعبــة.
وتابــع: إن االميركييــن تصــوروا أن االقتصــاد 
الــى  النــاس  وســيدفعون  ســينهار  االيرانــي 
ــون  ــن يســتطيع االيراني ــف ول ــام بأعمــال عن القي
الثــورة  النتصــار  االربعيــن  بالذكــرى  االحتفــال 

المرحلــة. االســامية لكننــا تجاوزنــا هــذه 
أن  علــى  تدلــل  التقاريــر  أن  الــى  ولفــت 
االقتصــاد االيرانــي ينتــج فــرص العمــل ويتجــه 
صــوب النمــو والحــد مــن التضخــم وكذلــك شــهد 
مؤشــرا  باعتبــاره  قفــزة  الماليــة  االوراق  ســوق 

الوضع االقتصادي يتجه نحو التحسن..

جهانغيري: االميركيون تصوروا أن االقتصاد االيراني سينهار وسيدفعون الناس الى العنف
مهمّــا. اقتصاديــا 

واكــد أن هــذه االمــور 
تدلــل على أن الناشــطين 
االقتصادييــن يقفــون الــى 
جانــب وطنهــم وشــعبهم 
جيــد  بشــكل  ونشــطوا 
الحــرب  هــذه  فــي 
عــن  معربــا  االقتصاديــة، 
الوضــع  بتحســن  ثقتــه 

باســتمرار. االقتصــادي 

البــاد  عوائــد  بلغــت  طهران-العالــم:- 
مــن تصديــر الســلع غيــر النفطيــة 61 مليــار 
ــة  ــة عشــر الماضي دوالر خــال االشــهر الثماني
ــاد  ــة فره ــاد والمالي ــر االقتص ــاد وزي ــا أف ــق م وف

دجبســند.
بــه  أدلــى  فــي تصريــح  وقــال دجبســند، 
حــوار  ملتقــى  هامــش  علــى  للصحفييــن 
حــال  فــي  إنــه  الخــاص،  والقطــاع  الحكومــة 
وصــول جميــع عوائــد الصــادرات مــن العمــات 
االجنبيــة الــى البــاد فــإن الكثيــر من المشــاكل 

ســتجد  االقتصاديــة 
الحــل. الــى  طريقهــا 

واضــاف: إنــه مــن اجــل 
النفــط مــن  الغــاء عوائــد 
للبــاد  العامــة  الموازنــة 
ينبغــي  كامــل  بشــكل 
ترشــيد  باتجــاه  التحــرك 
كمــا  الضرائــب  قطــاع 
فــي  بــه  العمــل  يجــري 
الكثيــر مــن بلــدان العالــم.

وزير العمل يعلن انخفاض البطالة 1ر1 بالمائة 
خالل العام الماضي

ــد شــريعتمداري، ان نســبة  ــة محم ــة االجتماعي ــل والرفاهي ــاون والعم ــر التع ــن وزي طهران-فارس:-أعل
ــة انخفضــت مــن 7.7 بالمائــة فــي صيــف العــام الماضــي الــى 6.6 بالمائــة فــي صيــف هــذا العــام. البطال

وخــال الملتقــى الوطنــي الســادس ليــوم القــرى والعشــائر والمنعقــد فــي محافظــة خراســان الجنوبيــة، 
قــال شــريعتمداري: لقــد تــم صــرف 7116 مليــار تومــان مــن اجــل مشــاريع ايجــاد فــرص العمــل فــي القــرى، 

وتــم تخصيــص 3750 مليــار تومــان للمؤسســات الداعمــة.
وأضــاف: لدينــا فــي العــام الحالــي خطــط لتنميــة فــرص العمــل فــي المــدن والقــرى وخطــط ألســواق 

العمــل، ونتيجتهــا تمثلــت فــي توفيــر 472 الــف فرصــة عمــل وتثبيــت 185 ألــف عامــل.
وأعلــن شــريعتمداري ان نســبة البطالــة انخفضــت مــن 7.7 بالمائــة فــي صيــف العــام الماضــي، لتصــل 

الــى 6.6 بالمائــة فــي صيــف العــام الحالــي.

خالل االشهر الثمانية عشر الماضية..

عوائد البالد من تصدير السلع غير النفطية تفوق 60 مليار دوالر

في قضية دبابات"تشيفتن"..

بعيدي نجاد يحذر بريطانيا من تأخير دفع ديونها اليران
طهران-مهر:-صــرح ســفيرنا فــي بريطانيــا حميــد بعيــدي نجــاد، فيمــا يتعلــق بتأخــر الحكومــة البريطانيــة فــي دفــع ديونهــا 

إليــران قائــًا: الحكومــة البريطانيــة تســتخدم طــرق مختلفــة وتتــذرع بذرائــع عديــدة كــي تؤخــر دفــع ديونهــا إليــران.
و نقًاعــن التلفزيــون ان الســفير بعيــدي نجــاد قــال فيمــا يتعلــق بضــرورة دفــع بريطانيــا ديونهــا 
المرتبطــة بصفقــة "دبابــات تشــيفتن": المجموعــة القانونيــة المرتبطــة بحكومــة بريطانيــا، تســتخدم جميــع 

ــة فــي المحكمــة. ــران والمماطل ــع الديــون إلي ــر دف الطــرق والوســائل مــن أجــل تأخي
وأضاف، أعلنت المحكمة أنها ستعقد الجلسة القادمة من أجل بحث هذا الموضوع بعد 6 أشهر.

هــذا وقــد رفضــت فــي وقــت ســابق أحــدى المحاكــم البريطانيــة إعتــراض إيــران فيمــا يتعلــق بأهميــة 
دفــع فوائــد علــى األمــوال التــي تحتجزهــا الحكومــة البريطانيــة.

وتعــود تلــك القضيــة إلــى قبــل 40 عامــا ، حيــث أنــه بعدمــا ُألغيــت صفقــة شــراء دبابات"تشــيفتن" 
ــاع  ــن وزارة الدف ــة بي ــك الصفق ــدت تل ــة، عق ــوك البريطاني ــي البن ــران ف ــوال إي ــزت أم ــا، ُأحتُِج مــن بريطاني
البريطانيــة وحكومــة "بهلــوي" والتــي كانــت تنــص علــى شــراء 1500دبابــة وآليــة عســكرية، ولكــن بعــد 
انتصــار الثــورة اإلســامية فــي إيــران، ألغــت الحكومــة البريطانيــة تلــك الصفقــة وبقيــت االمــوال فــي البنــوك 
البريطانيــة، وعلــى مــدار 40 عامــا تذرعــت الحكومــة البريطانيــة بذرائــع عديــدة كيــا تعيــد الحــق الصحابــه. 

تحقيق االكتفاء الذاتي بانتاج األرز في البالدقريبا.. انتاج نحو 300 مادة خام لالدوية محليا
طهران-فارس:-أعلــن 
الزراعــة  وزيــر  مســاعد 
التخطيــط  لشــؤون 
عبدالمهــدي  واالقتصــاد 
انتــاج  عــن   ، بخشــندة 
مــن  طــن  مليــون   2.9
ليعــادل  االبيــض  االرز 
الســنوي  االســتهاك 

العــام. هــذا  للبــاد 
وأوضــح بخشــندة فــي 
تصريــح امــس الثاثــاء أن 

حجــم االنتــاج يغطــي االســتهاك المحلــي ومــن غيــر الضــروري اســتيراد االرز.
ــن  ــود المزارعي ــى ضــوء جه ــة مناســبة عل ــة الجاري ــاج االرز بالســنة الزراعي ــة انت ــى أن وضعي ــت ال ولف

ــاتي. ــتعداد المؤسس ــط واالس ــدة والتخطي ــة الجي ــوارد المائي والم

باستقبال 4.9 مليون ..

ايران ثاني االسرع في العالم نموا 
باجتذاب السّياح

الســياحة  وزيــر  طهران-فارس:-أكــد 
أن  اليدويــة  والصناعــات  الثقافــي  والثــراث 
ايــران وبحســب المنظمــة العالميــة للســياحة، 
ثانــي االســرع نمــوا باجتــذاب الســيّاح اثــر 
اســتقبالها 4.9 مليــون ســائح فــي 6 الشــهور 

الماضيــة.
واوضــح الوزيــر علــي اصغــر مونســان فــي 
تصريــح امــس الثاثــاء، أن ايــران اســتقطبت 
ــت تشــهد  ــي الوق ــن الســياح ف ــدد م ــذا الع ه

ــرات تضــر بالســياحة. ــة توت المنطق

طهران-ايســنا:- التقــى ســفيرنا لــدى ســلطنة 
عمــان الشــيخ محمــد رضــا نــوري شــاهرودي وزيــر 

سلطنة عمان ترحب باستثمار التجار اإليرانيين فيها
بــن  حمــد  العمانــي  الســمكية  والثــروة  الزراعــة 

ــي. ســعيد العوف
البلديــن  بيــن  االتفاقــات  الجانبــان  وبحــث 
بقطــاع  يتعلــق  فيمــا  خاصــة  تنفيذهــا  وكيفيــة  

الســمكية. والثــروة  الزراعــة 
وقــال الســفير شــاهرودي: إن الشــركات والتجار 
اإليرانييــن علــى اســتعداد لاســتثمار فــي مختلــف 
القطاعــات الزراعيــة والبحريــة فــي ســلطنة عمــان 

وتوفيــر المعــدات التــي تحتــاج اليهــا الســلطنة.
الزراعــة  وزيــر  رحــب  الســياق،  هــذا  وفــي 
ــان بنشــاطات  ــي ســلطنة عم ــروة الســمكية ف والث
واســتثمارات مشــتركة للتجــار والشــركات اإليرانيــة 
اإليرانيــة خاصــة  الســلع  أن  فــي  عمــان، معتبــرًا 
المحاصيــل الزراعيــة والحيوانيــة  تكــون ذات جــودة.
وقــال إن ســلطنة  عمــان ترحــب بتواجــد التجــار 

والمســتثمرين اإليرانييــن فــي الباد.

افتتاح اكبر مصنع للحاويات في البالد
كرج-ارنــا:- تــم افتتــاح اكبــر مصنــع للحاويــات فــي البــاد صبــاح امــس الثاثــاء بحضــور وزيــر 

الطــرق وبنــاء المــدن محمــد ســامي وذلــك فــي قضــاء ســاوجباغ التابعــة لمحافظــة البــرز.
وقــال وزيــر الطــرق علــى هامــش افتتــاح مصنــع ســاوجباغ للحاويــات : ان هــذا 
المصنــع باســتطاعته انتــاج 100 حاويــة بحريــة يوميــا ممــا ستســاهم فــي زيــادة قــدرة 

الشــحن البحــري اليــران.
وبيــن ســامي انــه منــذ االيــام االولــى للحظــر المفــروض علــى ايــران قامــت معظــم الــدول 
بســحب حاوياتهــا البالــغ عددهــا 85 الــف مــن ايــران، ولكــن بجهودنــا المحليــة اســتطعنا تخطــي 

هــذه المرحلــة والوصــول الــى االكتفــاء الذاتــي فــي انتــاج الحاويــات البحريــة .
واضــاف ان هــذه الحاويــات مطابقــة للمواصفــات العالميــة ويمكــن االســتفادة منهــا فــي الشــحن 

البــري والســككي فضــا عــن الشــحن البحــري .

تصدير ما قيمته مليار دوالر من الخدمات الفنية 
والهندسية االيرانية

البــاد  فــي  المشــاورين  المهندســين  اتحــاد  رئيــس  نائــب  أعلــن  طهران-فــارس:- 
رســول  آل  ســهيل 
ان  الثاثــاء،  امــس 
مــا  تصــدر  ايــران 
دوالر  مليــار  قيمتــه 
ســنويا مــن الخدمــات 
والهندســية،  الفنيــة 
مضيفــا ان االمكانــات 
اكثــر  هــي  الموجــودة 

بكثيــر. هــذا  مــن 
حديثــه  وفــي 
خــال اجتمــاع دراســة 
ــران  ــت الحاضــر تصــدر اي ــي الوق ــال آل رســول: ف ــة والهندســية، ق ــات الفني ــر الخدم تصدي
ــات  ــة باالمكان ــة والهندســية، وهــو مقارن ــار دوالر ســنويا مــن الخدمــات الفني ــه ملي مــا قيمت
الموجــودة يعتبــر ضئيــا، فــي حيــن انــه مــع انخفــاض قيمــة العملــة الوطنيــة مقابــل ســائر 
العمــات الصعبــة فــإن تنفيــذ المشــاريع مــن قبــل الشــركات االيرانيــة ارخــص بكثيــر مــن 

والهنــود. الصينييــن  المنافســين 
ــي  ــر ف ــي، وتعتب ــي والهندس ــتواها الفن ــت مس ــة رفع ــركات االيراني ــى ان الش ــت ال ولف

ــيوية. ــدول اآلس ــن ال ــر م ــة بالكثي ــع مقارن ــتوى رفي مس

وول ستريت جورنال: تفتيش الهواتف في شوارع مصر بحثا عن منشورات تعارض السيسي!!
ــر  ــراق لهواتفهــم مــن قبــل الســلطات، كشــف تقري ــات اخت بعــد اســتهداف ناشــطين مصرييــن بعملي
صحفــي عــن حمــات تفتيــش فــي الشــوارع للحســابات فــي أجهــزة الهاتــف الخلــوي والحاســوب المتنقــل 

التــي يحملهــا المواطنــون.
ــدا  ــدا جدي ــة بع ــال«، أعطــت الشــرطة المصري ــة »وول ســتريت جورن ــر نشــرته صحيف وبحســب تقري
لحمــات القمــع التــي تقــوم بهــا، حيــث تنفــذ عمليــات توقيــف عشــوائي لمواطنيــن فــي القاهــرة ومــدن 
ــات أو منشــورات  ــة محادث ــا عــن أي ــة بحث ــة واإللكتروني أخــرى وتحقــق معهــم وتفتيــش أجهزتهــم الخلوي

ــاح السيســي. ــق بدعــم االحتجاجــات ضــد الرئيــس عبدالفت ــة تتعل إلكتروني
ويقــول مواطنــون إنهــم يقومــون بحــذف أي محتــوى أو منشــورات إلكترونيــة يمكــن أن تعرضهــم 
للمشــاكل أثنــاء توجههــم إلــى وســط القاهــرة أو مناطــق قريبــة مــن ميــدان التحريــر وفــق »وول ســتريت 

ــال«. جورن

»اسرائيل هيوم«: المقاومة ترصد انشطة اسرائيل
أشــارت صحيفــة صهيونيــة الــى رصــد وتغطيــة اخبارهــا فــي وســائل االعــام التابعــة للمقاومــة 
االســامية حركــة النجبــاء، موكــدة أن النجبــاء ذاع صيتهــا بســبب تعاونهــا مــع الجمهوريــة االســامية فــي 

ــي الحــدود الشــمالية الســرائيل. ــن ف ــزح االم ــي تزح المشــاريع الت
أفــادت وكالــة مهــر لألنبــاء أن صحيفــة »اســرائيل هيــوم« الصهيونيــة لفتــت الــى موضــوع رصــد وتغطيــة 

اخبارهــا فــي وســائل االعــام التابعــة للمقاومــة االســامية حركــة النجبــاء.
ــر  ــب تعبي ــة )بحس ــيعية عراقي ــا ش ــي ميليش ــاء ه ــا أن النجب ــر له ــي تقري ــة ف ــذه الصحيف ــت ه وكتب
الصحيفــة( وذاع صيتهــا بســبب تعاونهــا المتزايــد مــع ايــران فــي المشــاريع المزحزحــة لامــن علــى الحــدود 

الشــمالية الســرائيل.
ــد االعامــي ونشــرت فيديوهــات تتضمــن  ــى الصعي ــوم أن الحركــة تنشــط عل وتابعــت اســرائيل هي

ــا. ــدات ضدن تهدي

انصار الله وانهاء 
العدوان السعودي

مهدي منصوري
العــدوان  ان  اثنــان  فيــه  يختلــف  ال  ممــا 
وبذريعــة  اليمــن  ابنــاء  علــى  فــرض   الســعودي  
واهيــة ال ترقــى الــى الواقــع. وحــاول ابنــاء  انصــار 
اهلل االبطــال وباســتجابتهم لنــداءات االمــم المتحــدة 
علــى الذهــاب  الــى طاولــة الحــوار  النهــاء االزمــة 
وعــودة االمــور فــي هــذا البلــد الــى طبيعتهــا، اال انــه 
ولاســف الشــديد نجــد حــكام بني ســعود يفشــلون 
مــا تتوصــل اليــه المحادثــات باســتمرار العــدوان ظنــا 
منهــم يســتطيعون ان يقهــروا ارادة الشــعب  اليمنــي 
ويجعلونــه يستســلم  ويخضــع الرادتهــم وان يكــون 

بلدهــم محميــة او محافظــة ســعودية.
والملفــت فــي االمــر ان المنظمــات الحقوقيــة 
مــن  التحذيــر  رســائل  ارســلت  قــد  واالنســانية 
اطالــة أمــد العــدوان مطالبيــن الســعودية بالكــف 
ــم بحــق الشــعب   ــد مــن الجرائ ــكاب المزي عــن ارت
الــى حــد  اليمنــي الن مــا قامــت بــه قــد وصــل 
االبــادة الجماعيــة.  اال ان حــكام بنــي ســعود خاصــة 
محمــد بــن ســلمان قــد اصمــوا اذانهــم وكأنهــم لــم 
يســمعوا هــذه النــداءات بحيــث ان ابنــاء انصــار اهلل  
توصلــوا وامــام هــذا التعنــت الســعودي ان يغيــروا 
مــن معادلــة المواجهــة وبالصــورة  التــي ســتحقق  
لهــم اهدافهــم المرســومة وبطريقتهــم الخاصــة، وقد 
كان لهــم ذلــك مــن خــال اطــاق الصواريــخ التــي 
دكــت بعــض القصــور الملكيــة فــي الريــاض وجــدة 
ومــن ثــم العمليــات العســكرية  البريــة التــي اكــدت 
تفــوق ابنــاء انصــار اهلل والتــي كان آخرهــا تدميــر 
معســكرات ســعودية واســر العديــد مــن الجنــود 
مصــادر  وصفتهــا  كمــا  كانــت  والتــي  والمرتزقــة  
عســكرية كانــت نوعيــة. اال ان عنجهيــة بنــي ســعود 
ــان  ــة بامع ــرأوا الرســالة الحوثي ــم يق وغطرســتهم ل
واســتمروا فــي غيهــم وعدوانهــم الجائــر علــى الرغم 
ليــس  التحذيريــة  انصــار اهلل  ابنــاء  مــن رســائل 
فقــط الــى حــكام بنــي ســعود بــل للداعميــن خاصــة 
ــدرات  ــركان مــن ان لديهــم مــن الق اســيادهم االمي
واالمكانيــات والتــي  اطلقــوا عليهــا بالمفاجئــة  وغيــر 
ــم يرعــو  ــة ســتنال الداخــل الســعودي ان ل المتوقع
حــكام بنــي ســعود ويعــودوا لرشــدهم. وفعــا دخلــت 
ــدة  ــذ اذ اســتهدفت ع ــز التنفي ــرات حي ــذه التحذي ه
مواقــع اســتراتيجية ومهمــة فــي الداخــل  الســعودي 
وكانــت ضربــة ارامكــو القاصمــة  والتــي لــم يكــن 
يتصورهــا ولــم تذهــب  اليهــا اذهانهــم والاذهــان 
داعميهــم والتــي كشــفت الكثيــر مــن المعطيــات 
ــب  ــادة ترام ــركا وبقي ــا ان امي ــن اهمه ــي كان م والت
والتــي افلســت خزينتهــم مــن االمــوال مــن اجــل 
حمايتهــم  لــم تكــن ســوى خدعــة وكذبــة فاضحــة 
بحيــث ان الطائــرات المســيرة التــي ضربــت ارامكــو 
قــد تجــاوزت مســافات فــي الداخــل الســعودي ولــم 

ــا. ــا او التصــدي له ــل لمواجهته ــاك رد فع ــن هن يك
ان  اليــه  االشــارة  مــن  البــد  والــذي  واخيــرا 
حــكام بنــي ســعود وبعــد هــذه الضربــة القاصمــة 
ــا  ــا إم ــث لهم ــن ال ثال ــام طريقي ــم ام ــي وضعته والت
اليمنيــة  الضربــات  وتلقــي  بالعــدوان  االســتمرار  
المفاجئــة والمؤثــرة، وامــا العــودة الــى لغــة العقــل 
والمنطــق بانهــاء العــدوان. الن ابنــاء انصــار اهلل قــد 
ــر  ــدوان ســيواجه الكثي ــن ان اســتمرار الع حــذروا م
مــن المفاجــآت التــي قــد تجعــل مــن ضربــة ارامكــو 
ــام،  وبذلــك  ال تعــد شــيئا بالنســبة للقــادم مــن االي
يمكــن القــول ان حــكام بنــي ســعود اليــوم والذيــن 
اصابهــم واصــاب اســيادهم الذهــول  يعيشــون فــي 
حالــة مــن االربــاك الكبيــر خاصــة فــي اطــار القيــادات 
ــن  ــة م ــت حال ــث خلق ــكرية بحي ــية والعس السياس
ــول  ــن الق ــا يمك ــي  مم ــر الملك ــي القص ــى ف الفوض
ــوا  ــر قــد عرف ــاء انصــار اهلل وبانتصارهــم الكبي ان ابن
ــون وســتجبر  ــا يقول ــف« كم ــؤكل الكت ــن »ت ــن اي م
صاغريــن  اذالء  يرضخــوا  ان  علــى  الســعوديين 
الرادتهــم وان يســتجيبوا مجبريــن وقبــل ان تمــرغ 

ــي الوحــل.. ــم ف انوفه

طهران-فــارس:- اعلــن رئيــس منظمــة االغذيــة واالدويــة 
فــي البــاد محمــد رضــا شــانة ســاز بــان 60 بالمائــة مــن 
ــه ســيتم  ــى ان ــا ال ــا ، الفت ــج محلي ــة تنت المــواد الخــام لادوي

ــة فــي البــاد. ــاج نحــو 300 مــادة خــام لادوي ــا انت قريب
وقــال شــانة ســاز فــي تصريــح صحفــي امــس 
الثاثــاء، ان 60 بالمائــة مــن المــواد الخــام لادويــة تنتــج 
فــي البــاد وســيتم قريبــا انتــاج نحــو 300 مــادة خــام 

جديــدة لادويــة.
واوضــح رئيــس منظمــة االغذيــة واالدويــة االيرانيــة 

يتــم شــهريا كمعــدل تدشــين شــركة النتــاج  بانــه 
ــاد. ــي الب ــة ف االدوي

مســاعدا  عامــا  شــّكل  الحظــر  ان  الــى  ولفــت 
ــل  ــرص العم ــري ف ــن وموف ــاء والصناعيي ــز العلم لتحفي
والمعنييــن بانتــاج وتجــارة االدويــة لمضاعفــة جهودهــم 
ــة. ــة االدوي ــي قطــاع صناع ــاد ف ــار للب ــق االزده وتحقي

ايــران  الحظــر حققــت  ظــل  وفــي  انــه  واضــاف، 
االكتفــاء الذاتــي فــي صناعــة االدويــة فــي مؤشــر الــى 

المســتوى العلمــي الراقــي لعلمــاء البــاد.

مسؤول »إسرائيلي« يكشف عن تعاون كيانه مع المغرب
أكــد ليــؤور بــن دور، موظــف فــي قســم الشــرق األوســط بــوزارة خارجيــة كيــان االحتــال، وجــود عاقــات 

تاريخيــة واقتصاديــة وتعــاون مشــترك، بيــن هــذا الكيــان والمغــرب.
ــة،  ــات اآلالف مــن المغارب ــذ نشــأتها مئ ــو: »]إســرائيل[ اســتوعبت من ــال ابــن دور فــي مقطــع فيدي وق

ــره. ــرة ومهمــة مــن المجتمــع اإلســرائيلي« حســب تعبي يشــكلون حصــة كبي
وتابــع: »الثقافــة اإلســرائيلية تأثــرت كثيــرا بالتــراث المغربــي، وتحديــدا فــي الموســيقى والمطبــخ 

وبعــض القيــم المجتمعيــة«.
وأكمــل: »عشــرات اآلالف مــن الســياح اإلســرائيليين يــزورن المغــرب ســنويا ويتحدثــون بإعجــاب عــن 

التعامــل مــع الديــن اليهــودي فــي المغــرب«.


