
وزير الصناعة يفتتح جناح ايران الخاص 
في معرض شنغهاي

بكيــن- ارنــا:- اقيمــت امــس االربعــاء مراســم افتتــاح جنــاح الجمهوريــة االســامية الخــاص فــي 
معــرض شــنغهاي برعايــة 
وزيــر الصناعــة والتعديــن 
والتجــارة "رضــا رحمانــي"؛ 
وذلــك خــال اليــوم الثانــي 
المعــرض  اعمــال  مــن 

الدولــي. الصينــي 
الجنــاح  ويبلــغ 
فــي  الخــاص  االيرانــي 
لهــذا  شــنغهاي  معــرض 
مربــع،  متــر   136 العــام 
وطنيــة  منتجــات  ويضــم 
ــة  ــركات القائم ــة والش ــة والتقني ــرف اليدوي ــون والح ــة والفن ــا الثقاف ــاالت ومنه ــف المج ــي مختل ــدة ف عدي

المعرفــة. علــى 
علمــا ان معــرض شــنغهاي الدولــي لاســتيراد بــدأ اعمالــه الثاثــاء فــي دورتــه الثانيــة، بكلمــة الرئيــس 
الصينــي "شــي جيــن بينــك" فــي مدينــة شــنغهاي، وحضــور دولــي واســع بمــن فيهــم وزيــر الصناعــة 

ــي. االيران
وســيواصل المعــرض نشــاطاته علــى مــدى 6 ايــام، بمشــاركة 150 دولــة مــن انحــاء العالــم، والتــي تمثلهــا 
اكثــر مــن 3 االف شــركة بمــا فيهــا الشــركات االيرانيــة التــي تعــرض منتجاتهــا لهــذا العــام فــي جنــاح خــاص 

ضمــن هــذه التظاهــرة الدوليــة.

بعيدي نجاد: فشل االتفاق النووي له تداعيات خطيرة 
على االمن العالمي

اكــد  ارنــا:-  لنــدن- 
لنــدن  فــي  ســفيرنا 
نجــاد  بعيــدي  حميــد 
بــان قــرار ايــران خفــض 
فــي  التزاماتهــا  بعــض 
اطــار االتفــاق النــووي جــاء 
الفرصــة  اتاحــة  بهــدف 
االعضــاء  لســائر  الكافيــة 
الن  التزاماتهــم  لتنفيــذ 
يعــود  االتفــاق  فشــل 
بتداعيــات خطيــرة لامــن 

لمــي. لعا ا
وقــال بعيــدي نجــاد فــي تصريــح لقنــاة "ســكاي" الخبريــة، ان ســائر اعضــاء االتفــاق النووي لم يســتطيعوا 
تنفيــذ التزاماتهــم بعــد خــروج اميــركا مــن االتفــاق النــووي وبالمقابــل فقــد بــادرت ايــران الــى اتخــاذ اجــراءات 

للحيلولــة دون تقويــض االتفاق.
واضــاف ســفيرنا، اننــا وبنــاء علــى نــص االتفــاق خفضنــا بعــض التزاماتنــا لنحــذر االطــراف االخــرى بــان 

هــذا الوضــع ال يمكنــه ان يســتمر هكــذا وطلبنــا منهــم الوفــاء بالتزاماتهــم.
واعتبــر خفــض االلتزامــات اســلوبا مناســبا لحــث الطــرف االخــر علــى االلتــزام بتعهداتــه واضــاف، لقــد 
كانــت هنالــك 3 ســيناريوهات مطروحــة فــي هــذا الصــدد؛ امــا ان تلتــزم ايــران الصمــت وتســتمر بالعمــل 
ــو لــم ينفــذ الطــرف االخــر التزاماتــه وامــا ان تخــرج ايــران مــن االتفــاق وامــا ان تقــوم  بالتزاماتهــا حتــى ل

بخفــض قســم مــن التزاماتهــا تجــاه عــدم التنفيــذ الكامــل لاتفــاق مــن قبــل االطــراف االخــرى.
واكــد الســفير االيرانــي بــان اميــركا ال يمكنهــا الضغــط علــى ايــران للتفــاوض الن المفاوضــات يجــب ان 
تجــري فــي ظــروف طبيعيــة لحــل المشــاكل اال ان اميــركا تريــد التفــاوض مــع ايــران فــي ظــروف الضغــط 

وهــو امــر غيــر ممكــن.

اضاءات
3 العدد )10267( السنة االربعون الخميس 9 ربيع االول ، 1441 هـ ق 16 آبان 1398 هـ ش، 7 تشرين الثاني 2019مشؤون محلية

اعتبــر  فــارس:-  الغربيــة-  آذربيجــان 
رئيــس مجلــس الشــورى االســامي علــي 
ومحطــة سردشــت  انشــاء ســد  الريجانــي 
الهندســية  للقــدرات  مؤشــرا  الكهرومائيــة، 

االيرانيــة.
وفــي كلمتــه خــال مراســم افتتــاح محطة 
سردشــت الكهرومائيــة بمحافظــة آذربيجــان 
قــال  ايــران  الواقعــة شــمال غــرب  الغربيــة 
االســامية  الجمهوريــة  ان  الريجانــي، 
االيرانيــة ورغــم الحظــر االميركــي الظالــم 
ــف قطاعــات  ــق مشــاكل فــي مختل ــذي خل ال
تنفيــذ  مــن  باقتــدار  تمكنــت  قــد  البــاد، 
مشــاريع انمائيــة فــي مختلــف مناطــق البــاد 

حتــى الحدوديــة منهــا.
واوضــح بــان مشــروع سردشــت يمكنــه 
زيــادة الطاقــات الســياحية فــي هــذه المنطقــة 
ــن  ــتفادة م ــل لاس ــي العم ــه ينبغ ــاف، ان واض
هــذه الطاقــات الجتــذاب ســياح الــدول الجــارة.

المناطــق  فــي  الزراعــة  ازدهــار  واعتبــر 
مــن  وان  البــاد  اولويــات  مــن  الحدوديــة 
اهــداف انشــاء الســدود هــو تحقيــق هــذا االمــر 
واضــاف، ان انشــاء ســد ومحطــة سردشــت 

الريجاني: انشاء سد ومحطة سردشت الكهرومائية مؤشر للقدرات الهندسية االيرانية

ــدار  ــن مؤشــر القت ــراء االيرانيي ــد الخب ــى ي عل
ــذا  ــي ان يحــدث ه ــة وينبغ الهندســة االيراني
ــاد. ــي الب ــة ف ــع المشــاريع االنمائي ــي جمي ف

مــن  اخــر  جانــب  فــي  الريجانــي  وقــال 
ــى  ــراح الجرح ــد ج ــة تضمي ــه وبغي ــه ان حديث
علــى  ينبغــي  سردشــت  فــي  الكيمياوييــن 
مؤسســة "الشــهيد وشــؤون المضحيــن" عبــر 
تنفيــذ برامــج خاصــة رفــع المســتوى العاجــي 
الهالــي المدينــة وان مجلــس الشــورى علــى 

ــال. ــذا المج ــي ه ــاون ف ــتعداد الي تع اس
لتدويــر  الازمــة  الميــاه  توفيــر  ويتــم 
توربينــات هــذه المحطــة مــن خــزان لســد 

يبلــغ  سردشــت 
اســتيعابه 387 مليــون 
وبطاقــة  مكعــب  متــر 
و600  مليــار  الــى  تصــل 
مترمكعــب  مليــون 
ــغ  ــاة يبل ــر قن ســنويا عب

كــم.  4.5 طولهــا 
وتــم بنــاء مشــروع 
كهربــاء  ومحطــة  ســد 
سردشــت فــي مدينــة 
بهــدف  سردشــت 
احتــواء ميــاه الســيول الفصليــة وتوليــد الطاقــة 
الكهرومائيــة وتوفيــر فــرص العمــل وتنميــة 
الزراعــة والســياحة علــى يــد خبــراء البــاد فــي 
مقــر "خاتــم االنبيــاء )ص(" للبنــاء واالعمــار.

وكانــت طائــرات النظــام العراقــي البائــد 
قــد قصفــت خــال فتــرة الحــرب المفروضــة 
ــة )1980- ــة االســامية االيراني ــى الجمهوري عل

ــل  ــام 1987 بالقناب ــت ع ــة سردش 1988( مدين
ــر مــن  ــى استشــهاد اكث ــا ادى ال ــة م الكيمياوي
ــن  ــن م ــن 8 االف اخري ــر م ــة اكث ــة واصاب مائ

ــا. اهاليه

القمــح  انتــاج  بلــغ  فــارس:-  كردســتان- 
بمحافظــة كردســتان / شــمال غــرب /فــي العــام 
الجــاري مليــون و100 ألــف طــن لتتبــوأ المركــز 
الثانــي فــي انتــاج هــذا المحصــول االســتراتيجي 

بيــن المحافظــات االيرانيــة.
الزراعــي  الجهــاد  منظمــة  رئيــس  وقــال 
محافظــة  تعــد  جعفــري:  خالــد  بالمحافظــة، 
ــر محافظــة فــي  كردســتان هــذا العــام ثانــي أكب
البــاد فــي إنتــاج هــذا المحصــول االســتراتيجي 
بإنتاجهــا مليــون و 100 ألــف طــن مــن القمــح.

واضــاف: مــن المتوقــع إنتــاج أكثــر مــن 85000 
طــن مــن اللحــوم لهــذا العــام ، حيــث تعتبــر 
أفضــل  محافظــة كردســتان واحــدة مــن بيــن 

المحافظــات فــي انتــاج اللحــوم.
ــي  ــى ان حصــة الزراعــة ف ــري ال واشــار جعف

انتاج اكثر من مليون طن من القمح في محافظة كردستان

الناتــج المحلــي اإلجمالــي بمحافظــة كردســتان 
الــف شــخص   500 مــن  اكثــر  وان   ،٪  27 تبلــغ 

يعملــون فــي القطــاع الزراعــي.
مهــم  كمبــدأ  الزراعــة  مكننــة  ان  وأكــد 
فــي تطويــر هــذه الصناعــة هــي واحــدة مــن 

أولويــات منظمــة الجهــاد 
الزراعــي فــي المحافظــة، 
تحتــل  مضيفــا:  
المرتبــة  كردســتان 
البــاد  فــي  األولــى 
المكننــة  حيــث  مــن 
حيــث يتــم حصــاد ٪98 
القمــح  محصــول  مــن 
الحاصــدات  بواســطة 

عيــة. ا لزر ا
قائــا: حتــى  وتابــع 
مــن  19000 هكتــار  هنــاك  كان   ، الماضــي  العــام 
الدفيئــات الزراعيــة )البيــوت االباســتيكية( فــي 
المحافظــة، وســيضاف اليهــا  23000 هكتــار قيــد 

اإلنشــاء.

مستثمرون هنود يشاركون في مشروع 
كهربة سكك حديد "طهران -تبريز"

محافــظ  مســاعد  اعلــن  ارنــا:-  تبريــز- 
آذربايجــان الشــرقية لتنســيق الشــؤون العمرانيــة 
جــواد رحمتــي عــن اســتعداد مســتثمرين هنــود 
للمشــاركة فــي مشــروع كهربــة ســكك الحديــد 

-تبريــز". "طهــران 
ــى  ــاء عل ــه الثاث ــح ل ــي تصري ــي ف ــال رحمت وق
هامــش معــرض االبــداع والتكنولوجيــا "رينوتكــس" 
ان  غــرب(،  )شــمال  تبريــز  مدينــة  فــي  المقــام 
معــرض  بحضورهــم  الهنــود  المســتثمرين 
"رينوتكــس" اعلنــوا اســتعدادهم لاســتثمار فــي 
المشــاريع الســككية فــي البــاد خاصــة مشــروع 

كهربــة خــط "طهــران -تبريــز".
المســتثمرون  هــؤالء  قبــل  لــو  انــه  واضــاف، 
ــاون  ــتعداد للتع ــى اس ــا عل ــورة االســتثمار فانن خط
معهــم علــى اســاس صيغــة "بــي او تــي" )االنشــاء، 

التشــغيل ، النقــل(.
واشــار الــى الفــارق بيــن القطــار المقتــرح مــن 
قبــل هــؤالء المســتثمرين والقطــار الراهــن واضــاف، 
ان ســرعة القطــار المزمــع انشــاؤه تبلــغ 250 كــم 
ــة سيســتغرق قطــع  ــي هــذه الحال ــي الســاعة وف ف
المســافة بيــن طهــران وتبريــز اقــل مــن 3 ســاعات.

سفير بنغالديش يؤكد استعداد بالده لتنمية 
العالقات االقتصادية مع ايران

ــر  ــن مســاعد وزي طهــران/ كيهــان العربــي: اعل
ان  طهماســبي«؛  علــي  محمــد  الزراعــة«  جهــاد 
ايــران مــن ضمــن الــدول الثــاث فــي العالمــي 
انتــاج  وفــي  والرمــان،  التمــر  بانتــاج  المتصــدره 
الكيــوي والتيــن والحمضيــات مــن الــدول الســبع 
فــي العالــم. فيمــا بلغــت قيمــة صــادرات فاكهــة 
الموســمية للعــام الماضــي 527 ألــف و287 دوالر، 
وذلــك مــن مجمــوع تصديــر 561 ألــف و626طــن مــن 

مساعد وزير جهاد الزراعة؛ ايران بين كبار منتجي 
المحاصيل الزراعية في العالم

الزراعيــة. المحاصيــل 
الخطــط  الــى  طهماســبي  واشــار 
الموضوعــة لرفــع معــدل انتــاج الفاكهــة الصيفيــة 
الفاكهــة  انتــاج  مشــاريع  :ان  والموســمية،قائًا: 
مخصصــة  الزجاجيــة  البيــت  فــي  الصيفيــة 

واالنانــاس. المــوز  لمحاصيــل 
تظليــل  مشــاريع  لتطويــر  ونعمــل  كمــا 
ــك  ــل مــن اســتهاك المــاء. وكذل البســاتين للتقلي
المــزارع. فــي  التقطيــر  تقنيــة  مــن  االســتفادة 

االغذيــة  منطمــة  احصائيــات  افــادت  فيمــا 
ــران  ــاو( ان اي ــم المتحــدة )ف ــة لام ــة التابع والزراع
ــوأ مــا بيــن المركــز االول الــى مركــز الخامــس  تتب
المحاصيــل  مــن   78 انتــاج  فــي  عالميــًا  عشــر 

الحيوانيــة. والمنتجــات  الزراعيــة 
ايــران  فــان  المنظمــة  تقريــر  الــى  واســتنادًا 
تبــوأت المركــز االول فــي العالــم فــي انتــاج الفســتق 
ذات  والفواكــة  والزعفــران  والكافيــار  والبرباريــس 

ــوت. ــواع الت ــوى وان الن

اليمن وصمة عار في سياسة أميركا الخارجية
ــة »واشــنطن بوســت«  ــة نشــرتها صحيف ــي مقال ــز ف ــام بيرن رأى الدبلوماســي األميركــي الســابق ولي
أن العــدوان علــى اليمــن هــو وصمــة عــار فــي ســجل السياســة الخارجيــة األميركيــة، مشــيرا إلــى ان هــذا 

العــدوان خّلــف تداعيــات إنســانية وإســتراتيجية كارثيــة ســتترك أثارهــا الســلبية فــي المنطقــة.
ــه اإلنســانية،  ــات اإلســتراتيجية للعــدوان ال تقــل خطــورة عــن تداعيات ــى ان التداعي وأشــار الكاتــب إل
موضحــا أن »هنــاك تناميــا للجماعــات التابعــة لتنظيمــي »داعــش« و«القاعــدة« فــي شــرق البــاد وان هــذه 

الجماعــات تضــع مخططــا الســتهداف الغــرب«.
وتابــع أن »ثلثــي الضحايــا المدنييــن فــي اليمــن ســقطوا نتيجــة إســتخدام أســلحة اشــترتها الســعودية 
ــع  ــاون م ــعوديين وتتع ــن الس ــدرب الطياري ــة ت ــوات األميركي ــى ان »الق ــا إل ــدة«، الفت ــات المتح ــن الوالي م

القــوات الســعودية فــي المجــال اإلســتخباراتي«.

أكثر من نصف األمريكيين يؤيدون 
إجراءات عزل ترامب

أظهــرت نتائــج اســتطاع للــرأي العــام أن أكثــر 
مــن نصــف األمريكييــن أعربــوا عــن دعهــم إلطــاق 

عمليــة عــزل الرئيــس دونالــد ترامــب.
ــب  ــراؤه بطل ــم أج ــذي ت ــتطاع ال ــر االس وأظه
مــن قنــاة »إن بــي ســي« وصحيفــة » WSJ« أن 
التــي  المبــادرة  يدعمــون  األمريكييــن  مــن   ٪55
تقــدم بهــا الحــزب الديمقراطــي، وأن 24٪ مــن بيــن 
هــؤالء يــرون أن هنــاك أســبابا كافيــة لبــدء إجــراءات 

العــزل.
وعــارض ثلــث الذيــن تــم اســتطاع رأيهــم 
المبــادرة التــي تقــدم بهــا الديمقراطيــون، واعتبــروا 

ــه. ــب واليت ــل ترام ــروري أن يكم ــن الض ــه م أن

فــي  بنغاديــش  ســفير  اكــد  ارنــا:-  كلســتان- 
طهــران »اي اف ام كوســال اعظــم ســاركار«، خــال اللقــاء 
مــع عــدد مــن رجــال االعمــال االيرانييــن فــي محافظــة 
كلســتان )شــمالي البــاد(، اكــد علــى اســتعداد بــاده 
ــة واالســتثمارية  ــة والتجاري ــات االقتصادي ــة العاق لتنمي

ــران. مــع اي
ان  »ســاركار«  وقــال 
ــان  ــران تتمتع ــادش واي بنغ
بطاقــات كبيــرة قــي شــتى 
المجــاالت ومنهــا الســياحة؛ 
داعيــا الــى تســيير رحــات 
بيــن  مباشــرة  ســياحية 
تعزيــز  بهــدف  البلديــن 
فــي هــذا  الثنائــي  التعــاون 

المجــال.
الســفير  واشــار 
البنغاديشــي الــى فــرص التعــاون الثنائــي فــي مجــال 
االنجــازات  علــى  التركيــز  الــى  داعيــا  الــدواء؛  انتــاج 
المحققــة لــدى البلديــن فــي هــذا الخصــوص وعقــد 
تصــب  ان  شــأنها  مــن  والتــي  مشــتركة  اســتثمارات 
ايــران  مــن  كل  فــي  والصــادرات  االنتــاج  تعزيــز  فــي 

. ش د بنغــا و
وبشــأن حاجــات بــاده، اكــد ان التجــار االيرانييــن 
لديهــم فــرص اســتثمارية فــي مجــال االنشــاءات وتوريــد 
المتجــددة بهــدف  االســمنت والســيراميك والطاقــات 

تلبيــة حاجــات بنغاديــش فــي هــذه المجــاالت.
الخارجيــة  وزارة  مكتــب  رئيــس  قــال  ذلــك  الــى 
االيرانيــة فــي محافظــة جلســتان »ذوالفقــار ميرشــاهي« 
ــة  ــي المحافظ ــن اهال ــن م ــال االيرانيي ــال االعم : ان رج
ونظرائهــم البنغاديشــيين لديهــم فــرص تعــاون كثيــرة، 
ــة  ــة عقب ــة الزال ــم مقترحــات عملي ــا يســتدعي تقدي بم

ــي مــن هــذا المســار. الحظــر المصرف
واضــاف ميرشــاهي، ان احــد الســبل الكفيلــة بحــل 
ايرانــي  فــي ترشــيح بنكيــن  المشــكلة يكمــن  هــذه 
ــة  ــراءات المصرفي ــؤولية االج ــي مس ــي لتول وبنغاديش
النقديــة  المبالــغ  وتوديــع  والمقايضــة  واالقتصاديــة 
باســتخدام  العملــة الوطنيــة لــدى كل مــن البلديــن.

خالل لقائه سفيرنا في روما..

برلماني ايطالي يرّحب باطالق اسم "خراسان" 
على احد شوارع بالده

طهــران- ارنــا:- اعــرب رئيــس لجنــة السياســة الخارجيــة فــي مجلــس الشــيوخ االيطالــي "فيتــو 
ــرا"،  ــة االســامية فــي رومــا ومســؤولي مدينــة "ماتي ــادرة ســفارة الجمهوري ــه بمب بتروتشــيلي" عــن ترحيب

ــة. ــة االيطالي ــذه المدين ــة له ــد الشــوارع الهام ــى اح ــان" عل ــاق اســم "خراس ــة باط المتمثل
ــة  ــة الحكوم ــد بتروتشــيلي رغب ــات"، اك ــد بي ــا "حمي ــدى ايطالي ــي ل ــع الســفير االيران ــاء م وخــال اللق
والشــعب االيطالييــن فــي مواصلــة وتنميــة العاقــات مــع ايــران؛ مضيفــا ان مواقــف بــاده بشــان العاقــات 

مــع ايــران لطالمــا كانــت مســتقلة ولــم تتاثــر بدولــة اخــرى.
وفيمــا نــوه بموقــف رومــا المســاند لاتفــاق النــووي، شــدد رئيــس لجنــة السياســة الخارجيــة بمجلــس 

الشــيوخ االيطالــي ضــرورة اتخــاذ خطــوات عمليــة مــن جانــب اوروبــا فــي ســياق حمايــة هــذا االتفــاق.

كما دعا بتروتشيلي الى تعزيز التعاون البرلماني الثنائي، لدعم العاقات الثنائية بين البلدين.

ــة  ــس الجمهوري ــاعد رئي ــع مس ــر:- وق ــران- مه طه
العلميــة والتقنيــة "ســورنا ســتاري" مذكــرة  للشــؤون 
ــا  ــة فنزوي ــا لدول ــوم والتكنولوجي ــرة العل تفاهــم مــع وزي
الســيدة "غابريــا ســرفيليا"، تنــص علــى تطويــر تعــاون 

ــة. ــة والتقني ــف المجــاالت العلمي ــي مختل ــن ف البلدي
ــة،  ــوم الفنزويلي ــرة العل ــه وزي ــوه ســتاري فــي لقائ ون
طهــران  بيــن  القائمــة  الســتراتيجية  بالعاقــات 
فــي  كان  االيرانــي  االقتصــاد  ان   : قائــا  وكاركاس، 
ــع  ــى بي ــا عل ــا قائم ــرار اقتصــاد فنزوي ــى غ الماضــي عل
النفــط لكــن الحكومــة االيرانيــة وضعــت خططــا مناســبة 
وبــدأت االجــراءات فــي ســياق التحــرر مــن االقتصــاد 
ــي  ــى االقتصــاد المعرف ــز عل ــم التركي ــه ت النفطــي؛ وعلي

داخــل البــاد.
الــى ذلــك، اشــادت وزيــرة العلــوم والتقنيــة الفنزويلية 
باالنجــازات العلميــة والتكنولوجيــة المحققــة فــي ايــران 

رغــم ظــروف الحظــر والضغــوط التــي تمــر بهــا.
ضــرورة  والتكنولوجيــا  العلــوم  ســرفيليا،  ووصفــت 
علــى  القائــم  الفنزويلــي  لاقتصــاد  بالنســبة  ماســة 
النفــط؛ واضافــت ان بادهــا بحاجــة الــى اداة العلــوم 

والتقنيــة مــن اجــل الحــرر مــن هــذه التبعيــة.
وبحــث الجانبــان االيرانــي والفنزويلــي فــي لقائهمــا 

الزيــارات  الثنائــي فــي مجــال تبــادل  التعــاون  آليــات 
بيــن العلمــاء والباحثيــن وبمــا يصــب فــي دعــم تناقــل 
الخبــرات العلميــة والتعليميــة بيــن البلديــن، فضــا عــن 
ورش  و  ومؤتمــرات  مشــتركة  تعليميــة  دورات  اقامــة 
المجــاالت  شــتى  فــي  مشــتركة  ومعــارض  تدريبيــة 

والتكنولوجيــة. التنمويــة 

طهران وكركاس توقعان مذكرة تفاهم في اطار التعاون العملي والتقني

اليمن لن يعود 
محمية سعودية

مهدي منصوري
واهــداف  ومعالــم  اســباب  باتــت 
العــدوان الســعودي علــى اليمــن واضحــة 
كل  اتفــاق  بعــد  جــاء  النــه  للجميــع 
الخــراج  اليمنيــة   السياســية  االطــراف 
القــرار  ووصايــة  هيمنــة  مــن  اليمــن 
واســتقال  ســيادة  واعــادة  الســعودي  

والســيادي. السياســي  قــراره 
عدوانهــا  تبريــر  اجــل  ومــن  ولذلــك 
ــادة الشــرعية  ــو اع ــة وه ــة خادع ــى فري ال
المزعومــة وبــدال مــن الذهــاب الــى الحــل 
الســلمي والسياســي التجــأت باســتخدام 
طريــق العــدوان الغــادر ظنــا منها تســتطيع 
ان تعيــد هــذا البلــد الن يكــون اداة طيعــة 
تلعــب بمقدراتــه كيــف تشــاء،  ولكــن 
الــذي  االجرامــي  عدوانهــا  ان   وجــدت 
وعدوانــا  ظلمــا  اليمنييــن  ارواح  ازهــق 
وقضــى علــى البنــى التحتيــة لبادهــم 
ــم  ــرون ل ــوراء لق ــى ال ــم ال ــث اعاده بحي
ــا  ــن م ــى اليمنيي ــرض عل ــتطع ان يف يس
كانــت ترنــوا اليــه ويرفعــوا الرايــة البيضــاء 
منيــت  وبذلــك  الرادتهــا  مستســلمين 
بالفشــل الذريــع وتكبــدت مــن الخســائر  
الماديــة والبشــرية الثمــن الباهــظ والــذي 
ــا  ــو كشــف الغطــاء عنــه ســيكون كاراثي ل
فــي ســجل السياســة الســعودية الهوجاء.
والفشــل  العجــز  وبعــد  واليــوم 
الكبيريــن للســعودية بــدأت بتنفيــذ لعبــة 
تركــز  ان  مــن خالهــا  تحــاول  جديــدة 
حالــة التقســيم فــي هــذا البلــد مــن خال 
االتفــاق الــذي تــم باالمــس  فــي الريــاض  
ــوب  ــى ادارة  جن ــارات ال ــن االم ــا وبي بينه
اليمــن مــن اجــل ايجــال موطــئ قــدم لهــا 

وتركيــز هيمنتهــا.
اوســاط  اشــارت  وكمــا  انــه  اال   
سياســية واعاميــة  يمنيــة  مــن ان هذا 
االتفــاق ال يصــب فــي صالــح الشــعب 
اليمنــي الن القــرار جــاء بعيــدا عــن اخــذ 
رأيهــم فــي ذلــك، وواضــح ان الحلــول 
ــة ال يمكــن ان تحــل  ــة والترقيعي المعلب
الســعودي  والعــدوان  اليمــن  ازمــة 
بصــورة مباشــرة او عــن طريــق وكاء 
امــام  يســكت  ان  اليمكــن  وكذلــك 
مؤامــرة احتــال جنــوب اليمــن مــن قبــل 

اجنبيــة. قــوات 
ــى حــل لازمــة  ــان الوصــول ال ــذا ف ول
اجــراء   طريــق  عــن  اال  اليتــم  اليمنيــة 
حــوار يمنــي- يمنــي مــن دون تدخــل 
اي جهــة اقليميــة ودوليــة للتوصــل الــى 
السياســي.   مســتقبلهم  بشــأن  اتفــاق 
اذالء  عبيــدا  كونهــم  مــن  يخرجــوا  وان 
الذيــن  ســعود  بنــي  حــكام  العدائهــم 
كانــوا ســببا اساســيا فــي تدميــر بلدهــم 

بشــريا وماديــا.

تعيين سيدة لتمثل إيران في مؤتمر 
مرفق البيئة العالمي

طهــران- إرنــا:- شــاركت المديــرة العامــة 
محافظــة  فــي  البيئــة  حمايــة  لمنظمــة 
رضائــي"  "فريبــا  غــرب(  )شــمال  كردســتان 
بالتمثيــل عــن الجمهوريــة اإلســامية فــي 
 )7-GEF(العالمــي البيئــة  مرفــق  مؤتمــر 

. المصريــة  الشــيخ  شــرم  بمدينــة 
أشــارت  إرنــا،  لمراســل  تصريــح  وفــي 
رضائــي الــى أهــم المواضيــع التــي تناولهــا 
 )7-GEF( العالمــي  البيئــة  مرفــق  مؤتمــر 
وقالــت، ان مــا يزيــد عــن 30 دولــة متقدمــة 
تعهــدت الــى وكالــة مرفــق البيئــة العالميــة 
الــدول  فــي  الموطنيــة  المشــاريع  بتمويــل 
الناميــة بالشــرق األوســط وشــمال افريقيــا وأن 
تســهم فــي احتــواء التحديــات البيئيــة مــا وراء 

االقليــم.
وتابعــت، انــه تــم خــال هــذه الــدورة مــن 
المؤتمــر مناقشــة التمويــات التــي تــم دفعهــا 
مراحــل  أربــع  فــي  االســامية  للجمهوريــة 
لتنفيــذ المشــاريع الوطنيــة الجديــدة فــي هــذا 
الصــدد وكذلــك تــم التأكيــد لألمانــة العامــة 
مــن  تبقــى  مــا  دفــع  علــى ضــرورة  للوكالــة 
التمويــات اليــران التــي لــم يتــم دفعهــا فــي 

الموعــد المحــدد اثــر الحظــر المفــروض.


