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وزير الصناعة يعلن توطين صناعة سلع بقيمة
طهران :على السعودية الغاء قوانينها الصارمة على مواطنيها الراغبين بزيارة ايران
 10مليارات دوالر
الستئناف العمرة..

طهران-فــارس -:أعلــن وزيــر التجــارة والصناعــة والمناجــم رضــا رحمانــي عــن اســتهداف توفيــر 10
مليــارات دوالر عبــر
توطيــن صناعــة ســلع
مســتوردة حتــى عــام .2021
وأوضــح رحمانــي فــي
تصريــح علــى هامــش
جلســة مجلــس الــوزراء
امــس االربعــاء ،أن الســلع
المســتهدف توطينهــا بمجــال
النفــط والغــاز والبتروكيماويــات
واالتصــاالت وقطــع غيــار
الســيارات وااللبســة.
من جهة ثانية أشار رحماني الى أن ايران تنوي تنمية الصادرات لدول الجوار في العام المقبل.

اهواز-ارنــا -:اشــترطت منظمــة الحــج والزيــارة
علــى لســان علــي رضــا رشــيديان أن علــى
الســعودية إلغــاء قوانينهــا الصارمــة المفروضــة علــى
مواطنيهــا الراغبيــن بزيــارة ايــران ،ازاء اســتئناف
حــج العمــرة مــن قبــل الحجــاج االيرانييــن.
وقــال رشــيديان ،فــي تصريــح خــال زيارتــه
التفقديــة لمنفــذ جذابــة الحــدودي مــع العــراق
يــوم الثالثــاء ،انــه علــى الحكومــة الســعودية
الغــاء قوانينهــا الصارمــة لســفر رعايــا وســياحها
الــى الجمهوريــة االســامية االيرانيــة وهــو يعــد
احــد شــروطنا الرئيســية الثالثــة الســتئناف حــج
العمــرة.
واضــاف ،أن مكتــب ممثليــة الحــج والزيــارة

برلماني :مخططات اميركا لتصفيرصادرات النفط االيراني باءت بالفشل

طهران-فــارس -:أكــد المتحــدث باســم لجنــة الميزانيــة
فــي مجلــس الشــورى االســامي محمــد خدابخشــي  ،ان
مخططــات اميــركا لتصفيــر صــادرات النفــط االيرانــي بــاءت
بالفشــل ،ومازالــت صــادرات النفــط مســتمرة.
وقــال خدابخشــي :ان المديــر العــام لشــركة النفــط
الوطنيــة قــد حضــر االثنيــن اجتمــاع لجنــة الميزانيــة ،حيــث
قــدم شــرحا عــن تصديــر النفــط ووتيــرة تنفيــذ المشــاريع
المرتبطــة باالنتــاج.
وأضــاف النائــب خدابخشــي انــه وفــق التقريــر الخــاص
بتصديــر النفــط ،فــإن مخططــات االميــركان لتصفيــر صــادرات
النفــط االيرانــي قــد بــاءت بالفشــل وان تصديــر النفــط مــازال
مســتمرا.
ولفــت الــى ان جميــع مراحــل حقــل بــارس الجنوبــي

باســتثناء المرحلــة  11فــي البحــر والمرحلــة  10فــي البــر ،قــد
تــم االنتهــاء منهــا وانجازهــا ،وقــد تــم تحديــد مصيــر المرحلــة
 11وســتتولى شــركة بتروبــارس االيرانيــة مســؤولية تطويــر
هــذه المرحلــة.

وأردف :ان عمليــات صيانــة  33مشــروعا نفطيــا وزيــادة
االنتــاج فيهــا تتوالهــا شــركات ايرانيــة بشــكل تــام ،ويقــدر
مبلــغ هــذه المشــاريع  1.6مليــار دوالر ،حيــث يوفــر جبهــة عمــل
عريضــة للمقاوليــن وصانعــي المعــدات االيرانييــن.

ايران تحقق انجازا فضائيا جديدا

طهران-فــارس -:حقّقــت الجمهوريــة االســامية إنجــازا فضائيــا جديــدا بصنــع منظومــة متطــورة مركّبــة
مــن قمــر اصطناعــي وطائــرة مســيرة تســتطيع رصــد االجســام علــى االرض بد ّقــة بالغــة.
وقــال رئيــس المعهــد الوطنــي للفضــاء منوجهــر منطقــي ،فــي تصريــح للصحفييــن  ،إن العلمــاء
االيرانييــن فــي قطــاع صناعــة الجوفضــاء اســتطاعوا تصنيــع هــذه المنظومــة المركبــة القــادرة علــى رصــد
االجســام بدقــة  20ســانتيمترا وإرســالها الــى المحطــات االرضيــة.
وأضــاف :إن د ّقــة رصــد االقمــار االصطناعيــة لالجســام علــى االرض تبلــغ  10أمتــار فيمــا ينبغــي دفــع مبالــغ
باهضــة لشــراء المعلومــات ذات الدقــة العاليــة مــن البلــدان االخــرى.

االيرانيــة فــي الســعودية عقــدت اجتماعــا مــع
مســاعد وزيــر الحــج الســعودي االســبوع الماضــي،
ونامــل بــان تــرد الســلطات الســعودية بااليجــاب
علــى هــذا الشــرط الســتئناف رحــات القوافــل
االيرانيــة الداء مناســك العمــرة فــي الديــار
المقدســة بعــد انتهــاء شــهر صفــر الجــاري.
وأضــاف :إن هــذا الشــرط يعــد مــن بيــن ثالثــة
شــروط قدمتهــا الجمهوريــة االســامية الســتئناف

مسؤول برلماني" :مبادرة هرمز للسالم" الحل األمثل
للحوار بين دول المنطقة

طهران-مهــر -:قــال المتحــدث باســم لجنــة
األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة لمجلــس
الشــورى اإلســامي ســيد حســين نقــوي
حســيني :فكــرة «مبــادرة هرمــز للســام» التــي
طرحهــا رئيــس الجمهوريــة أنســب حــل لســياق
ومجــرى الحــوار بيــن دول المنطقــة.

طهران وايروان تبحثان سبل توطيد العالقات بينهما منظمة الفضاء االيرانية تحتج لدى االمم المتحدة
ضد اميركا

طهران-فــارس -:تباحــث وزيــر االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات محمــد جــواد آذري جهرمــي مــع المســاعد
االول لرئيــس الــوزراء االرمينــي تغــران آفينيــان حــول ســبل توطيــد العالقــات بيــن البلديــن.
واشــار آذري جهرمــي ،خــال اللقــاء ،الــى توجيــه الرئيــس حســن روحانــي لمضاعفــة حجــم التعــاون
بيــن طهــران ويريفــان ،مؤكــدا فــي ذات الوقــت علــى ضــرورة تمتيــن االواصــر بيــن البلديــن.
ووصــل آذري جهرمــي الــى ايــروان الثالثــاء علــى رأس وفــد يضــم ممثليــن لعشــرين شــركة ناشــئة
بهــدف المشــاركة فــي المؤتمــر العالمــي لتقنيــة المعلومــات ( )WCIT-2019وزيــارة معــرض ارمينيــا (2019
 )Digi Tec Expoواالجتمــاع برئيــس وزراء ارمينيــا نيكــول باشــينيان ووزيــر النقــل واالتصــاالت فــي
هــذا البلــد هاكــوب آرشــاكيان ونظرائــه مــن البلــدان االخــرى والتباحــث حــول اقامــة ســوق اقليمــي ودولــي
للشــركات الناشــئة فــي ايــران.

خالل  6شهور ..

ضخ  19مليار دوالر لتغطية واردات السلع
االساسية الى البالد

طهر ا ن  -فــا ر س - :
وجهــت منظمــة الفضــاء
االيرانيــة رســالة الــى
مكتــب االمــم المتحــدة
لشــؤون الفضــاء الخارجــي
 ،احتجــت فيهــا علــى
فــرض الحظــر عليهــا مــن
قبــل اميــركا ،مدينــة هــذا
الســلوك الهــدام.
وقدمــت ممثليتنــا
الدائمــة لــدى المنظمــات
الدوليــة فــي فيينــا رســالة رئيــس المنظمــة الفضائيــة االيرانيــة الــى مديــر مكتــب االمــم المتحــدة لشــؤون
الفضــاء الخارجــي احتجاجــا علــى الخطــوة التــي اقدمــت عليهــا اميــركا بفــرض الحظــر غيــر القانونــي علــى
هــذه المنظمــة ومركــز االبحــاث الفضائيــة ومؤسســة ابحــاث الفضــاء الخارجــي فــي ايــران.
واشــارت الرســالة الــى ان مهمــة ومســؤولية هــذه المؤسســات هــي تغطيــة ودعــم االســتخدام الســلمي
للفضــاء الخارجــي ومر ّكــزة حصــرا علــى االنشــطة الســلمية الفضائيــة.
واشــارت الرســالة الــى بعــض الخصائــص المناخيــة اليــران ومنهــا احتمــال تعــرض بعــض مناطقهــا
الســكنية للســيول وغيــر ذلــك ،مؤكــدة ضــرورة واهميــة اطــاق االقماراالصطناعيــة مــن قبــل ايــران.

طهر ا ن  -فــا ر س - :
أعلــن محافــظ البنــك
المركــزي عبدالناصــر
همتــي عــن ضــخ  19مليــار
دوالر مــن العملــة الصعبــة
لتغطيــة واردات الســلع
االساســية خــال فتــرة
 21مــارس/آذار حتــى 22
ســبتمبر/أيلول .2019
وأوضــح همتــي فــي
تصريــح امــس االربعــاء،
بــأن البنــك يمتلــك ادوات الســترجاع العملــة االجنبيــة الــى العجلــة االقتصاديــة منهــا ضريبــة القيمــة
المضافــة مؤكــدا تعــاون النشــطاء االقتصادييــن (المصدريــن) بهــذا المجــال.
يشــار الــى أن ايــران تغطــى واردات الســلع االساســية بالســعر الرســمي الــذي يعــادل  42الــف ريــال
للــدوالر الواحــد فيمــا يالمــس الــدوالر االميركــي فــي الســوق الحــرة  11.4الــف ريــال.

مديــر
أكــد
طهران-فــارس-:
االستكشــافات بشــركة النفــط الوطنيــة
صالــح هنــدي  ،اكتشــاف حقــل غــازي بــري
ضخــم فــي جنــوب ايــران.
وأوضــح هنــدي امــس االربعــاء ،بــأن
اكتشــاف الحقــل جــاء اثــر عمليــات تنقيب

متواصلــة اســتمرت الكثــر مــن ســنة.
شــركة النفــط الوطنيــة ســتعلن الحقــا
تفاصيــل الحقــل الــذي أكتشــف علــى
عمــق  3900متــر ،وحجمــه يعــادل اســتهالك
 16عامــا للعاصمــة طهــران ذات الـــ  15مليــون
نســمة.

طهران-فــارس -:تشــارك 6شــركات إيرانيــة معرفيــة بعــرض آخــر إنجازاتهــا فــي الجنــاح الوطنــي
اإليرانــي بمعــرض دوســلدورف لألدويــة (.)Expopharm
وأفــاد القســم االعالمــي لصنــدوق اإلبــداع واإلزدهــار التابــع لرئاســة الجمهوريــة ،ان إيــران شــاركت فــي
معــرض اكســبوفارم  2019للمنتجــات الدوائيــة والصيدالنيــة بمدينــة دوســلدورف األلمانيــة وللعــام الثانــي
علــى التوالــي.
وتــم افتتــاح الجنــاح الوطنــي اإليرانــي فــي اكســبوفارم  2019بجهــود شــركة "هيــراد" للتجــارة الذكيــة
وبمشــاركة كل مــن شــركات "آرنــا حيــات دانــش" ،و"بنيــان ســامت انديشــان فــردا" ،و"بارديــكان ســرو"،
و"ماكيــان دام بــارس" ،و"ميــم دارو" و "نــوآوري زيســتي كويــا".
وشــاركت فــي معــرض اكســبوفارم لهــذا العــام 731 ،شــركة مــن  38دولــة ،حيــث عرضــت أخــر انجازاتهــا
فــي مجموعــة متنوعــة مــن المجــاالت بمــا فــي ذلــك المعــدات المخبريــة ،ومعــدات التشــخيص الطبــي،
وتقنيــة النانــو ،والعلــوم الحيويــة.

طهران-فــارس -:أعلــن أميــن الهيئــة
التســويقية للبيــض ،أن ايــران تحتــل
المرتبــة التاســعة عالميــا والخامســة
آســيويا فــي انتــاج بيــض الدجــاج.
وأوضــح "فــرزاد طالكــش" فــي مراســم
اليــوم العالمــي للبيــض امــس االربعــاء،
أن ايــران تنتــج مليــون طــن ســنويا
بالوقــت الراهــن ،بجانــب طاقــة انتــاج
اضافيــة بواقــع  30بالمئــة ،وامكانيــة انتــاج
 300طــن يوميــا.
وفــي الســياق أكــد المديــر التنفيــذي

التحــاد منتجــي الدجــاج البيــاض ،أن
االنتــاج الفعلــي يتــرواح بيــن  2600الــى 2700
طــن يوميــا ومــن المتوقــع تخطــى االنتــاج
واحــد مليــون طــن الســنة المقبلــة.

شركات ايرانية تشارك بمعرض "اكسبوفارم" األلماني لالدوية

اكتشاف حقل غازي ضخم في جنوب ايران

ايران التاسعة عالميا بانتاج البيض

جونسون يواجه 'تمردا جديدا' في حكومته بعد توجه مجموعة من الوزراء لالستقالة

ذكــرت صحيفــة التايمــز البريطانيــة ،األربعــاء ،أن رئيــس الــوزراء البريطانــي
بوريــس جونســون ،يواجــه «تمــردا جديــدا» فــي حكومتــه ،مــع اتجــاه مجموعــة
مــن الــوزراء لالســتقالة بســبب مخــاوف مــن أنــه يقــود البــاد فــي اتجــاه
الخــروج مــن االتحــاد األوروبــي مــن دون اتفــاق.
وأفــاد تقريــر التايمــز أن وزيــرة الثقافــة نيكــي مورجــان ووزيــر شــؤون أيرلنــدا
الشــمالية جوليــان ســميث ووزيــر العــدل روبــرت بوكالنــد ووزيــر الصحــة مــات
هانكــوك والمدعــي العــام جيفــري كوكــس يدرســون االســتقالة.
وقــال وزيــر فــي الحكومــة ذكرتــه الصحيفــة مــن دون أن تــورد اســمه إن

«عــددا كبيــرا جــدا» مــن أعضــاء البرلمــان مــن حــزب المحافظيــن سينســحبون
إذا وصــل األمــر إلــى الخــروج مــن دون اتفــاق.
وأضافــت الصحيفــة أن الــوزراء حــذروا جونســون فــي اجتمــاع للحكومــة مــن
الخطــر «الداهــم» إلعــادة الحكــم المباشــر إلقليــم أيرلنــدا الشــمالية ،وأثــاروا
مخــاوف بشــأن دومينيــك كامينجــز ،كبيــر مستشــاري جونســون.
ونقــل التقريــر عــن وزيــر آخــر فــي الحكومــة قولــه« :الحكومــة هــي مــن
ســيضع االســتراتيجية ولــن يضعهــا مســؤولون غيــر منتخبيــن .وإذا كانــت هــذه
محاولــة لعمــل ذلــك فإنهــا ستفشــل».

رحــات حــج العمــرة الــى
الديــار المقدســة.
وقــال :إن الســلطات
الســعودية قبلت شــرطين
مــن الشــروط الثالثــة
التــي قدمتهــا الجمهوريــة
االســامية وهمــا ضمــان
أمــن الزائريــن االيرانييــن
وصــون كرامتهــم ضمــن
مذكــرة تفاهــم واســتئناف
النشــاطات القنصليــة فــي
اطــار ممثليــة الحــج بهــدف تقديــم المســاعدات
القنصليــة للمعتمريــن االيرانييــن ونحــن بانتظــار
قبولهــا الشــرط الثالــث.
ولفــت الــى أن الشــرط الثالــث الــذي قدمتــه
الســتئناف رحــات زوارهــا الداء مناســك العمــرة
يتــم دراســته حاليــا فــي وزارتــي الخارجيــة
والســياحة فــي الســعودية.

وصــرح نقــوي حســيني فيمــا يتعلــق بالتحالــف
األمريكــي فــي منطقــة الخليــج الفارســي قائــاً:
«بالطبــع فقــد فشــل التحالــف الــذي كانــت أمريــكا
بصــدد إنشــائه ،وذلــك لرفــض كثيــر مــن دول
المنطقــة لذلــك التحالــف.
واضــاف فيمــا يتعلــق بــان حــل المشــاكل
فــي منطقــة الخليــج الفارســي ال يتطلــب حلــو ًال
عســكرية وتدخــات خارجيــة قــال »:مشــكلة
الخليــج الفارســي يجــب ان تحــل عــن طريــق
المحادثــات بيــن دول المنطقــة.
واشــار»نقوي» ،الــى انــه «مــن أجــل هــذا رحبنــا
بفكــرة الحــوار مــع الســعودية مــن أجــل إحــال
اإلســتقرار واألمــن فــي منطقــة الخليــج الفارســي،
وذلــك الننــا نعتقــد أن الطريقــة المثلــى لحــل
االزمــة فــي المنطقــة هــو الحــوار بيــن دول المنطقــة
لنصــل إلــى نتيجــة مشــتركة».
وفيمــا يتعلــق ب»مبــادرة هرمــز قــال « :إن
مبــادرة هرمــز التــي اقترحهــا رئيــس الجمهوريــة
تتوافــق مــع محــور المحادثــات بيــن دول المنطقــة
ونتمنــى أن تطبــق تلــك االفــكار علــى أرض الواقــع.

انطالق معرض جيتكس 2019
في دبي بمشاركة إيرانية

طهران-إرنــا -:افتتــح الجنــاح الوطنــي اإليرانــي
للعــام الخامــس علــى التوالــي فــي الــدورة الـــ 39
لمعــرض جيتكــس  ،2019بمشــاركة  10شــركات
قائمــة علــى المعرفــة فــي مركــز التجــارة العالميــة
فــي امــارة دبــي باالمــارات.
وتــم افتتــاح الجنــاح الوطنــي اإليرانــي
بترخيــص مــن منظمــة تنميــة التجــارة فــي إيــران
وبدعــم مــن صنــدوق اإلبــداع واإلزدهــار التابــع
لمعاونيــة الشــؤون العلميــة والتقنيــة فــي مكتــب
رئاســة الجمهوريــة ،وصنــدوق تنميــة الصــادرات
والتــداول الدولــي ،وممــر تصديــر المنتجــات القائمــة
علــى المعرفــة ،وغرفــة التجــارة اإليرانيــة ،وغرفــة
طهــران للتجــارة ،وغيرهــا مــن المؤسســات المعنيــة
بهــذا المجــال.
وانطلــق معــرض جيتكــس  2019يــوم  6تشــرين
االول/اكتوبــر وتســتمر اعمالــه لمــدة خمســة ايــام
وهــو يعتبــر اكبــر معــرض لتقنيــة المعلومــات فــي
الشــرق االوســط.
وشــارك فــي هــذا المعــرض مــا يزيــد عــن 4500
شــركة مــن رواد عالــم التكنولوجيــا ،والمســتثمرون،
والشــركات الناشــئة مــن  140دولــة مــن ارجــاء العالم.

أسوأ أزمة مالية في ميزانية األمم المتحدة ..أميركا
مدينة بـ 1.5مليار دوالر

كشــفت األمــم المتحــدة أنهــا تواجــه «أســوأ أزمــة ماليــة منــذ حوالــي عقــد مــن الزمــن» ،بحســب
رســالة بعثهــا األميــن العــام لألمــم المتحــدة ،أنطونيــو غوتيريــس ،للــدول األعضــاء ،أعــرب فيهــا عــن
قلقــه مــن احتمــال حــدوث اضطرابــات علــى مســتوى العالــم.
وقــال غوتيريــس فــي رســالته إنــه إذا لــم تدفــع الــدول المقصــرة مســاهماتها فــي الميزانيــة،
فقــد يؤثــر ذلــك علــى رواتــب موظفــي األمــم المتحــدة والســلع والخدمــات بحلــول نهايــة نوفمبــر/
تشــرين الثاني.
وبحســب غوتيريــس ،فإنــه تــم إجــراء تخفيضــات فــي ميزانيــة األمــم المتحــدة ،حيــث قــال أمــام
لجنــة ميزانيــة تابعــة للمنظمــة ،إنــه دون خطــوات إضافيــة معينــة «لمــا كانــت لدينــا الســيولة لدعــم
افتتــاح مناقشــات الجمعيــة العامــة واالجتماعــات رفيعــة المســتوى المكلفــة الشــهر الماضــي» ،مضيف ـاً
أن األمــر كان بإمكانــه أن يكــون «أســوأ بكثيــر إذا لــم أعمــل منــذ ينايــر لتقليــص اإلنفــاق ،وموائمــة
معــدل الشــغور الحقيقــي لدينــا مــع الســعر المعتمــد ،وإدارة الميزانيــة علــى أســاس شــهري».
كمــا قلصــت األمــم المتحــدة أيض ـاً جميــع رحــات الســفر غيــر الضروريــة ،باإلضافــة إلــى امتناعهــا
عــن عقــد اجتماعــات بعــد الســاعة  6مســاء مــا لــم يتــم تكليفهــا بذلــك.
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اضاءات

طهران واستتباب
أمن المنطقة

مهدي منصوري

علــى مــدى اربعــة عقــود ونيــف أي منــذ انتصــار
الثــورة االســامية المباركــة عــام  79وليومنــا هــذا لــم
تألــوا الجمهوريــة االســامية جهــدا وفــي مختلــف
المحافــل الدوليــة بالعمــل علــى ان تعيــش المنطقة
حالــة مــن االســتقرار النــه يصــب فــي صالــح
الجميــع ،وثبــت ان التدخــات واالمــاءات االميركيــة
الصهيونيــة واالقليميــة كانــت الســبب االســاس فــي
زعزعــة امــن المنطقــة ووضعهــا علــى فوهــة بــركان
مــن خــال اختــاق االزمــات المتكــررة والتــي
تعــددت اســاليبها ومــا شــهدناه ونشــهده هــذا اليــوم
لدليــل قاطــع الــى مــا ذهبنــا اليــه.
والواضــح والــذي يبــرز علــى الســطح ان جميــع
دول المنطقــة ترغــب فــي عــدم تحميلهــا رغبــات
وخطــط اعدائهــا الطامعيــن فــي ثرواتهــا وان
تكــون اداة طيعــة او حطبــا لهــذه النزاعــات ،ولكــن
والمالحــظ ان االعــداء الحاقديــن ومــن خــال
اختــاق عــدو وهمــي وهــي ايــران اســتطاعوا ان
يخدعــوا بعــض الحــكام الذيــن ســاروا فــي ركبهــم
ومارســوا دورا عدائيــا ضــد العــدو الوهمــي الــذي ال
وجــود لــه علــى الواقــع ،واليــوم وبعــد تطــور االوضــاع
وبصــورة متســارعة انكشــف للجميــع مــن يريــد
الثبــات واالســتقرار للمنطقــة ومــن يريــد العكــس
مــن ذلــك ،وقــد كانــت اميــركا و»اســرائيل» وبعــض
الــدول المتحالفــة معهمــا فــي المنطقــة همــا الســبب
االســاس فــي زعزعــة االوضــاع فــي بلــدان المنطقــة
وبــرزت بوضــوح مــن خــال تظاهــرات مــا اطلــق
عليــه بالربيــع العربــي واثمــرت بتحشــيد االالف مــن
القتلــة والمرتزقــة ووضعهــم فــي قالــب المنظمــات
االرهابيــة الحاقــدة الراقــة الدمــاء وتدميــر البنــى
التحتيــة فــي البلــدان التــي زرعــت فيهــا الــى
اعــان العــدوان علــى اليمــن مــن قبــل نظــام بنــي
ســعود وغيرهــا مــن االحــداث التــي تريــد مــن هــذه
المنطقــة ان تكــون مصــدرا للنزاعــات.
ولكــن وبمــا ان مثــل هــذه القضايــا هــي خارجــة
عــن ارادة شــعوب المنطقــة وفرضــت عليهــا فرضــا
لــم يكتــب لهــا النجــاح فــي تحقيــق اهدافهــا
المرســومة بفضــل وعــي الشــعوب التــي واجهــت
االرهــاب االعمــى وبصــورة وضعتــه فــي الزاويــة
الحرجــة بحيــث تخلــت عنــه اميــركا باالمــس رغــم
ماكلفهــا مــن االمــوال الطائلــة مــن اجــل تشــكيله
النــه فشــل فــي تحقيــق اهدافهــا االجراميــة ،وقــد
بــدأت اخيــرا حالــة مــن التحــول فــي مواقــف بعــض
الــدول فــي المنطقــة التــي ســاهمت مســاهمة فاعلــة
فــي خلــق االزمــات وبعدمــا وصلــت الــى طريــق
مســدود مــن جانــب وفشــلت فشــا ذريعــا فــي
توظيــف كل اســاليبها االجراميــة مــن اجــل الهيمنــة
علــى مقــدرات شــعوب المنطقــة ،والبــد ان نشــير
فــي هــذا المجــال الــى ان الســعودية كانــت اليــد
الضاربــة بيــد اميــركا والصهاينــة فــي هــذا المجــال
والتــي تعيــش اليــوم حالــة مــن الوحــدة القاتلــة
لتخلــي الجميــع عنهــا بعــد ان اغدقــت االمــوال
الطائلــة التــي اوصلتهــا الــى االفــاس المالــي
والسياســي ،وبالعكــس مــن ذلــك نجــد ان العــدو
الوهمــي وهــي ايــران تعيــش حالــة مــن الثبــات
واالســتقرار رغــم كل الضغــوط االميركيــة الصهيونيــة
ضدهــا ووقفــت صامــدة وشــامخة رافعــة الــرأس
ممــا جعلهــا تحظــى بموقعيــة فــي العالــم بحيــث
اليمكــن تجاوزهــا اوتغاضيهــا فــي اي مســعى
اقليمــي او دولــي.
واخيــرا وبعــد ان تلقــت الســعودية الضربــة
القاصمــة مــن ابطــال انصــار اهلل باســتهداف اهــم
مصــدر اســتراتيجي وهــي ارامكــو فانهــم وكمــا يقــول
الخبــراء واالعالميــون قــد افاقتهــا مــن غفلتهــا بحيث
اعــادت اليهــا صوابهــا ووجــدت ان اســتمرار عدوانهــا
علــى اليمــن ســيكلفها الكثيــر واكثــر ممــا تكلفــت
بــه ،ممــا دفعهــا بارســال الرســائل الــى الحوثييــن
معلنــة اســتعدادها اليقــاف عدوانهــا والذهــاب الــى
طاولــة المفاوضــات ،وكذلــك انعكــس موقفهــا تجــاه
طهــران مــن خــال دعــوة ابــن ســلمان العــراق
وباكســتان للتوســط بينهمــا والتــي القــت ترحيبــا
مشــروطا والــذي جــاء علــى لســان وزيــر الخارجيــة
ظريــف بالقــول «ان وزارة الخارجيــة مســتعدة
للــدوام للتعــاون مــع دول الجــوار بهــدف حمايــة امــن
المنطقــة ومشــيرة الــى مبــادرة الرئيــس روحانــي
فــي االمــم المتحــدة التــي اطلــق عليهــا ائتــاف
االمــل «وهرمــز الســام».
واخيــرا فــان طهــران اليــوم تعتبــر الدولــة
الوحيــدة فــي المنطقــة القــادرة علــى اســتتباب امنهــا
واســتقرارها مــن خــال اتخــاذ «نهــج التفــاوض
وليــس قتــل النــاس» كمــا عبــر عــن ذلــك وزيــر
الخارجيــة مؤخــرا.

