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محذرا من موجة جديدة لكورونا في حال تساهل المواطنين..

وزير الصحة: معهد »باستور« سيصنع لقاح كورونا المشترك مع كوبا
خالل تسعة اشهر..

صادرات ايران من الزنك بلغت 
189 مليون دوالر

طهــران- ارنــا:- بلغــت قيمــة صــادرات الزنــك 
خــال تســعة اشــهر فــي العــام االيرانــي الجــاري ) 

بــدا 21 مــارس 2020( 189 مليــون دوالر.
 وبلــغ متوســط   ســعر تصديــر كل طــن مــن 

226 دوالرًا. الزينــك الفيــن و 
وكانــت صــادرات الزنــك خــال هــذه الفتــرة 
مــن بيــن أهــم صــادرات الصناعــات المعدنيــة بعــد 

الصلــب والنحــاس.
فــي  االيرانيــة  التجــارة  احصائيــات  وأشــارت 
الفتــرة المذكــورة بأنــه تــم تبــادل 110 ماييــن و 279 
ألــف طــن بضائــع بقيمــة 51 مليــارا و 970 مليــون 
دوالر ، منهــا 85 مليونــا و 263 ألــف طــن للصــادرات 

بقيمــة 25 مليــارا و 112 مليــون دوالر.

وزير الجهاد الزراعي يدعو البرام اتفاق التجارة 
التفضيلية بين ايران والعراق

طهــران- فــارس:- اقتــرح وزيــر الجهــاد الزراعــي كاظــم خــاوازي، توقيــع اتفــاق التجــارة التفضيليــة بيــن 
ايــران والعــراق بهــدف رفــع الميــزان التجــاري وحــل المشــاكل علــى صعيــد التجــارة الزراعيــة بيــن البلديــن.
الــذي  اللقــاء  ذلــك خــال  جــاء 
وزيــر  و  »خــاوازي«  بيــن  جــرى 
التجــارة العراقــي »عــاء الجبــوري« 

حاليــا. البــاد  يــزور  الــذي 
الزراعــي  الجهــاد  وزيــر  واوضــح 
اتفــاق  خــال  مــن  يمكــن  انــه   ،
ــد  ــة، معالجــة العدي التجــارة التفضيلي
مــن المشــاكل الراهنــة فــي مجــال 
طهــران  بيــن  الزراعــي  التعــاون 
وبغــداد؛ علــى ســبيل المثــال القضايــا 
ــة  ــي اطــار التجــارة التفضيلي ــي يمكــن حصرهــا ف ــة، والت ــل الزراعي ــة بصــادرات واســتيراد المحاصي المتعلق
والمضــي قدمــا لحلهــا علــى اســاس برنامــج متفــق عليــه والطاقــات الكامنــة واالحتياجــات الثنائيــة.   
ــران فــي ظــروف الحظــر االمريكــي  ــراق مــع اي ــذي قدمــه الع ــاون التجــاري ال كمــا اشــاد خــاوازي بالتع
الراهــن؛ وقــال : ان ايــران مصممــة علــى االســتمرار فــي سياســاتها التجاريــة مــع دول الجــوار، ولــن تدخــر 

اي جهــد فــي هــذا الســياق.

الهالل األحمر اإليراني يصدر األدوية 
إلى دول غرب إفريقيا

ــة الهــال  ــن رئيــس جمعي ــا:- أعل ــران- ارن طه
األحمــر للجمهوريــة اإلســامية فــي لقــاء مــع وزيــر 
الهــال  أن  العــاج،  ســاحل  فــي  العامــة  الصحــة 
األحمــر اإليرانــي يصــدر األدويــة إلــى ســاحل العــاج 

ودول منطقــة غــرب إفريقيــا.
وأكــد كريــم همتــي فــي لقــاء مــع وزيــر الصحــة 
العامــة فــي ســاحل العــاج »باآئولــه اوجيــن آكا«، 
العــاج  ســاحل  فــي  الصحــة  وزيــر  دعــم  علــى 
الهــال األحمــر اإليرانــي، وقــال أن  لمســتوصف 
األدويــة تدخــل أبيجــان بمراقبــة وإجــراءات رســمية، 
كمــا أن الهــال األحمــر اإليرانــي بحاجــة إلــى دعــم 
وتعــاون هــذه الــوزارة فــي ســاحل العــاج فــي توفيــر 

ــة. ــة التحتي ــة والبني ــدات الطبي المع
ــي ســاحل  ــر الصحــة ف ــال وزي ــه ق ــن جانب م
العــاج إن إيــران مــن الــدول الصديقــة لســاحل 
العــاج، والســفارة اإليرانيــة فــي هــذا البلــد تســعى 
للتعــاون مــع وزارة الصحــة فــي ســاحل العــاج فــي 

كل المجــاالت.
وفــي إشــارة إلــى تقديــم خدمــات الهــال األحمــر 
المتخصصــة فــي المركــز الطبــي التخصصــي اإليرانــي 
ــة األساســية  ــات اإليراني ــم الخدم بأبيجــان، أشــاد بتقدي

للمحروميــن والمحتاجيــن فــي ضواحــي أبيجــان.

إيران وباكستان نحو مقايضة الكهرباء باألرز
طهــران- فــارس:- أعلــن وزيــر التجــارة والصناعــة أن ثمــة مقترحــا لمقايضــة الكهربــاء بــاألرز مــع 

باكســتان، وأنــه قيــد اإلقــرار مــن قبــل االجهــزة المعنيــة منهــا البنــك المركــزي لهــذا البلــد.
 جــاء ذلــك فــي اتصــال هاتفــي بيــن الوزيــر علــي رضــا رزم حســيني وعبدالــرزاق داود مستشــار رئيــس 

الــوزراء الباكســتاني لشــؤون التجــارة والصناعــة واالســتثمار امــس االربعــاء.
مــن جهــة ثانيــة أكــد حســيني إنجــاز اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع باكســتان إلبرامهــا خــال أعمــال الــدورة 

التاســعة مــن اللجنــة االقتصاديــة المشــتركة فــي طهــران، داعيــا الــى إنعقادهــا بأســرع وقــت ممكــن.
ورحــب وزيــر التجــارة والصناعــة باعــادة افتتــاح منفــذ » ريمــدان – كبــد« الحــدودي المشــترك معربــا عــن 

أملــه بتدشــين معبــر ثالــث لتوســيع نطــاق التبــادل التجــاري.

9 االف متخصص إيراني بالخارج يشاركون 
في برنامج التعاون العلمي

ــؤون  ــرة الش ــع لدائ ــا التاب ــوم والتكنولوجي ــي للعل ــي الدول ــز التعاط ــس مرك ــن رئي ــا:- أعل ــران- ارن طه
الجمهوريــة  رئاســة  فــي  العلميــة 
ــوي ، عــن مشــاركة 9  مهــدي قلعــة ن
االف متخصــص إيرانــي فــي برنامــج 
ورجــال  متخصصيــن  مــع  للتعــاون 

أعمــال إيرانييــن فــي الخــارج.
وفــي حفــل الكشــف عــن برنامــج 
التعــاون مــع خبــراء ورجــال أعمــال 
دولييــن، والــذي أقيــم عبــر اإلنترنــت 
العلميــة  الشــؤون  دائــرة  مقــر  فــي 
برئاســة الجمهوريــة، أكــد قلعــة نــوي 

امــس األربعــاء، أن نهــج مركــز التعاطــي الدولــي للعلــوم والتكنولوجيــا، هــو تطويــر االقتصــاد المعرفــي، وأضاف 
ــة . ــى المعرف ــم عل ــم يتجــه نحــو االقتصــاد القائ ــران والعال ــي إي ــة ف أن محــور التنمي

وتابــع قائــا أن االقتصــاد اإليرانــي اقتصــاد نفطــي، ويتعيــن أن نتحــرك نحــو اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة، وأســاس هــذا 
االقتصــاد، هــو الشــركات المعرفيــة المبدعــة والخاقــة، والبنيــة التحتيــة لهــذا االقتصــاد هــي أيضــا المراكــز والمصانــع المبدعــة.
وتــم فــي هــذا الحفــل، الكشــف عــن موقــع باللغــات )اإلنجليزيــة والفارســية والعربيــة( لبرنامــج التعــاون مــع خبــراء ورجــال 

/http://iconnect.isti.ir أعمــال دولييــن، و يمكــن للمتقدميــن التســجيل مــن خــال زيارة هــذا الموقــع علــى

في آخر ايامها..

ادارة ترامب تفرض عقوبات على 5 أشخاص 
لهم صلة بإيران

طهــران- فــارس:- ذكــر الموقــع اإللكترونــي لــوزارة 
الخزانــة األميركيــة أن الواليــات المتحــدة فرضت،عقوبــات 
ــم  ــت كا منه ــران ووصف ــم بإي ــخاص ربطته ــى 5 أش عل

ــه إرهابــي عالمــي مصنــف بشــكل خــاص. بأن
وبحســب بيــان نشــر علــى موقــع الــوزراة، فــإن 
ــاي محمــد وهــو مغربــي  ــات اســتهدفت أبات العقوب
الجنســية ، وأحمــد إســماعيل فــؤاد رســول وهــو 
عراقــي الجنســية ، وســلطان يوســف حســن وهــو 
ســعودي الجنســية وزعــم انهــم مرتبطيــن بايــران.

ــوري  ــد ن ــؤاد أحم ــات ف ــتهدفت العقوب ــا اس كم
إلــى  باإلضافــة   ، الجنســية  عراقــي  وهــو  علــي 
أيضــا  شــريف نعمــت حمــه رحيــم حمــاه وهــو 
بايــران. انهمــا مرتبطيــن  البيــان  عراقــي وزعــم 
فــي  لبومبيــو  هجــوم  إطــار  فــي  ذلــك  ويأتــي 
اللحظــة األخيــرة علــى طهــران قبــل تســليم الســلطة 

إلدارة الرئيــس جــو بايــدن القادمــة.

حتى آذار 2020 ..

تصدير بتروكيمياويات ايرانية بنحو 
10 مليارات دوالر

طهــران- فــارس:- أكــد مســاعد وزيــر النفــط بهــزاد محمــدي ، تصديــر نحــو 10 مليــارات دوالر مــن 
المنتجــات البتروكيماويــة فــي الســنة الماليــة المنتهيــة 20 مــارس/آذار 2020.

وبيّــن محمــدي فــي تصريــح  امــس االربعــاء، أنــه تــم تحقيــق إيــرادات مــن النقــد االجنبــي فــي الســنة المذكــورة 
بقيمــة 15 مليــار دوالر، حيــث ســجلت الصــادرات نحــو 10 مليــارات والســوق المحليــة 5 مليــارات دوالر.

وأشار أن البتروكيمياويات تستحوذ على قرابة 30 بالمئة من الصادرات غير النفطية للباد.

إيران تدعو االستثمار إلنشاء شركة صناعة 
السيارات بالعراق

صحيفة عبرية تكشف عن لقاء سري جمع 
أشكنازي مع نظيره األردني

عــن  هيــوم«  »إســرائيل  صحيفــة  كشــفت 
ــي  ــال غاب ــة االحت ــر خارجي ــع وزي ــاء ســري جم لق

الصفــدي. أيمــن  األردنــي  ونظيــره  أشــكنازي 
بهــا  قــام  زيــارة ســرية  إن  الصحيفــة  وقالــت 
هــي  األردنيــة  العاصمــة  إلــى  أشــكنازي مؤخــرًا 
الثانيــة مــن نوعهــا، بعــد أن قــام بزيــارة مماثلــة فــي 

مطلــع شــهر كانــون األول/ديســمبر المنصــرم.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن هــذه الزيــارة جــاءت 
ــى، وهــي  ــارة األول ــى الزي ــد مــرور أســبوعين عل بع
ــي  ــدفء ف ــى بعــث ال ــة إل ضمــن المســاعي الرامي
العاقــات بيــن كيــان االحتــال والمملكــة االردنيــة 

بعــد جفــاء دبلوماســي دام عــدة ســنوات.
وعلمــت الصحيفــة أنــه علــى الرغــم مــن الحساســية 
التــي تتّســم بهــا العاقــات بيــن األردن وكيــان االحتــال، 

فــإن اجتماعــي أشــكنازي أطلقــا حــوارًا بيــن الجانبيــن.
وتقــول الصحيفــة إنــه »علــى الرغــم مــن جهــود 
وزيــر الخارجيــة االســرائيلي، فــإن الصفــدي يســلك 

مســارا حاســمًا تجــاه كيــان االحتــال«.

صحيفة لبنانية: االسماء التي اقترحها الحريري 
أمام عون »غير معروفة«

ــا »ازدادت  ــري أنه ــن عــون والحري ــة بي ــع العاق ــى واق ــة عل ــة عــن مصــادر مطلع ــة لبناني ــت صحيف نقل
تعقيــدًا وتأزمــًا«، بعــد تســريب الفيديــو الــذي يتضمــن اتهــام رئيــس الجمهوريــة الرئيــس المكلــف بالكــذب.

ووفقــا لصحيفــة الجمهوريــة اللبنانيــة، أكــدت هــذه المصــادر »ّان عــون »ليــس فــي وارد 
التراجــع عــن مبــدأ المعاييــر الواحــدة التــي ســبق أن طرحهــا علــى الحريــري لتشــكيل حكومــة 
منتجــة مهمــا اشــتدت الضغــوط عليــه، ومهمــا حــاول البعــض تحويــر الحقائــق لتحميله مســؤولية 
ــدة »أّن  ــع«، مؤك ــة عــض األصاب ــي معرك ــن يصــرخ أواًل ف ــون ل ــى »اّن ع ــر«. وشــددت عل التأخي
المســألة بالنســبة إليــه ليســت مســألة حســابات شــخصية بــل تتعلــق بقواعــد عامــة مــن شــأنها 

حمايــة التوازنــات والحقــوق«.
ولفتــت المصــادر إلــى أّن غالبيــة االســماء التــي اقترحهــا الحريــري فــي التشــكيلة التــي رفعهــا الــى عــون 

»غيــر معروفــة، وليســت مناســبة لمواجهــة التحديــات الضخمــة التــي تنتظــر الحكومــة الجديــدة«.
وكشــفت اّن عــون أكــد للحريــري انــه ال يجــوز أن تكــون وزارتــا العــدل والداخليــة معــًا فــي 
حوزتــه، وال يجــوز أن تكــون وزارة الماليــة والنيابــة العامــة الماليــة مــع طــرف واحــد كذلــك، داعيــًا 

إيّــاه الــى اعتمــاد معاييــر ثابتــة فــي عمليــة تشــكيل الحكومــة.

وزيــر  اشــار  فــارس:-  طهــران- 
الطبــي  والتعليــم  والعــاج  الصحــة 
ــن  ــراء المرحلتي ــى اج ــي ال ــعيد نمك س
البشــري  لاختبــار  والثانيــة  االولــى 
للقــاح كورونــا المشــترك مــع كوبــا خــارج 
البــاد، معلنــا بانــه ســيتم صنــع هــذا 
ــاح فــي معهــد »باســتور« االيرانــي. اللق

وفــي تصريــح ادلــى بــه للتلفزيــون 
ــى انخفــاض نســبة  ــاء ال امــس االربع
الوفيــات بســبب االصابــة بفيــروس 

االخيــرة حيــث  الفتــرة  البــاد خــال  فــي  كورونــا 
بلغــت 97 حالــة خــال الســاعات الـــ 24 الماضيــة وقال: 
انــه حتــى مثــل هــذه االرقــام محزنــة لكنهــا افضــل مــا 
هــي عليــه فــي اوروبــا التــي شــهدت لاســف ارتفاعــا 
شــديدا خــال الســاعات الـــ 24 الماضيــة اذ بلغت 4281 
فــي اميــركا و 1243 فــي بريطانيــا و 1109 فــي البرازيــل و 
1106 فــي المانيــا و 616 فــي ايطاليــا و 452 فــي فرنســا و 

408 فــي اســبانيا و 171 فــي تركيــا.
واشــار الــى انــه لــم يتــم تســجيل حــاالت جديــدة 
ــازال  ــاد وم ــي الب ــي ف ــروس البريطان ــة بالفي لاصاب

العــدد هــو ذاتــه وهــو 5 اصابــات مســجلة ســابقا.
حصــول  مــن  الشــديد  القلــق  عــن  واعــرب 
احتمــال موجــة جديــدة مــن االصابــات والوفيــات 
لموجــة  مؤشــرات  نشــهد  اننــا  وقــال:  بكورونــا 
مــن  نطلــب  لــذا  النقــاط  بعــض  فــي  جديــدة 
اي  الن  الصحيــة  التوصيــات  التــزام  المواطنيــن 
والمســؤولين  المواطنيــن  قبــل  مــن  تســاهل 
المــرض. مــن  خطيــرة  مرحلــة  الــى  ســيقودنا 

ــة  ــان الثاني ــت الموجت ــا كان ــه مثلم ــاف: ان واض
والثالثــة قويــة فاننــا ســنواجه الكثيــر مــن التحديــات 

لــو حصلــت الموجــة الرابعــة.
لتوفيــر  تعمــل  الصحــة  وزارة  بــان  واكــد 
ــا  ــد طرحن ــة واضــاف: لق ــن مصــادر موثوق ــاح م اللق

ــوم وكلــف  ــاع الحكومــة الي الموضــوع خــال اجتم
وســنقوم  المركــزي  البنــك  الجمهوريــة  رئيــس 
ــا بروتوكــول  ــا حددن ــا بانن ــاح، علم باســتيراد اول لق

االولويــة. ذات  الفئــات  بشــان  اللقــاح  حقــن 
ان  وقــال:  اللقــاح  انتــاج  عمليــة  الــى  واشــار 
االختبــار البشــري للقــاح كورونــا كان ناجــا جــدا 
ــة  ــا تجرب ــد خضن ــل فق ــج المفتع ــم كل الضجي ورغ
التصنيــع المشــترك مــع كوبــا مثــل لقــاح الوبــاء 
الكبــدي الــذي هــو ايضــا عمــل مشــترك مــع كوبــا.
واوضــح بانــه تــم اجــراء االختبــار الســريري 
ــة اللقــاح المشــترك مــع  للمرحلتيــن الثانيــة والثالث
ــي  ــاح ف ــع اللق ــرر صن ــاد ومــن المق ــا خــارج الب كوب
معهــد »باســتور« بطهــران والبــدء كذلــك بالمرحلــة 

ــة. ــريرية الثالث الس

وزيــر  إقتــرح  فــارس:-  طهــران- 
علــي  والمعــادن  والصناعــة  التجــارة 
رضــا رزم حســيني االســتثمار بانشــاء 
شــركة لصناعــة الســيارات فــي العــراق.

لــدى  حســيني«  رزم  وبيّــن 
االجتمــاع مــع وزيــر التجــارة العراقــي 
االربعــاء  امــس  الجبــوري  عــاء 
ــال  ــهيل أعم ــبيل تس ــي س ــه وف بأن
وحــدات االنتــاج وشــركات الخدمــات 
فــي  االيرانيــة  والهندســية  الفنيــة 

العــراق، يٌقتــرح االســتثمار فــي انشــاء شــركة 
الســيارات. لصناعــة 

ايــران  اســتعداد  عــن  الوزيــر أيضــا  وأعــرب 
فــي االراضــي  والــذرة  القمــح والشــعير  اســتزراع 
ــة  ــتدامة وطويل ــارة مس ــاد تج ــدف ايج ــة به العراقي
االمــد عبــر تنســيق االجهــزة المعنيــة فــي البلديــن، 

وايجــاد فــرص العمــل.

طهران ودوشنبه تبحثان سبل تعزيز اسواق 
العمل والتعليم الفني والمهني

دوشــنبة- ارنــا:- التقــى ســفيرنا فــي طاجيكســتان محمــد تقــي صابــري وزيــرة العمــل الطاجيكــي 
شــيرين امــان زاده لمناقشــة تمتيــن التعــاون الثنائــي بيــن البلديــن فــي مجــاالت ســوق العمــل والتعليــم 

ــي. ــب المهن ــي والتدري الفن
ــري  ــى الســفير صاب والتق
ــرة العمــل  ــاء وزي امــس األربع
فــي  والتوظيــف  والهجــرة 

طاجيكســتان.
الجانبــان  وبحــث 
اإليرانــي-  االجتمــاع  خــال 
تعزيــز  ســبل  الطاجيكــي 
فــي  الثنائــي  التعــاون 
العمــل  ســوق  مجــاالت 
والتدريــب  الفنــي  ،التعليــم 
األعمــال. وريــادة  المهنــي 
وفــي وقــت ســابق التقــي الســفير صابــري عــددا مــن المســؤولين الطاجيكييــن رفيعــي المســتوى ، بمن 
ــاون  ــق اواصــر التع ــة ، وناقشــوا توثي ــة والمــوارد المائي ــر الطاق ــة ووزي ــر الثقاف فيهــم رئيــس البرلمــان ووزي

الثنائــي بيــن البلديــن.

ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات 
في جنوب البالد

زاهــدان- ارنــا:- اعلــن قائــد قــوى األمــن الداخلــي فــي محافظــة سيســتان وبلوجســتان العميــد أحمــد 
طــن  ضبــط  عــن  طاهــري 
و800  كيلوغرامًــا   31 و  واحــد 
فــي  األفيــون  مــن  غــرام 
الشــرطة  بيــن  اشــتباك 
محترفــة  عصابــة  وأعضــاء 
فــي  المخــدرات  لتهريــب 

البــاد. شــرق  جنــوب 
 ، العميــد طاهــري  وقــال 
فــي مقابلــة  امــس األربعــاء 
مكافحــة  شــرطة  إن   ،
محافظــة  فــي  المخــدرات 
إيرانشــهر وســراوان تمكنــت 
خــال عمليتيــن منفصلتيــن بعــد عــدة ســاعات مــن االشــتباكات مــع  عصابتيــن كبيرتيــن لتهريــب 
ــون. ــرام أفي ــو و 800 غ ــد و31 كيل ــن واح ــط  ط ــن و ضب ــبعة مهربي ــى س ــض عل ــاء القب ــن الق ــدرات م المخ

وخــال هاتيــن العمليتيــن، ضبطــت قــوات الشــرطة ثــاث ســيارات مــن المهربيــن وتمكنــت مــن ضبــط 
كميــات مــن األســلحة التــي كانــت مخبئــة فــي الســيارة  مضبوطــة مــن المهربيــن.

مسؤول برلماني يدعو سيئول لالفراج 
فورا عن االرصدة االيرانية

طهــران- فــارس:- دعــا رئيــس لجنــة االمــن 
مجلــس  فــي  الخارجيــة  والسياســة  القومــي 
ســيئول  ذوالنــور  مجتبــى  االســامي  الشــورى 
الماليــة  االرصــدة  عــن  لافــراج  فــورا  للمبــادرة 
ــة. ــا الجنوبي ــوك كوري ــدى بن ــدة ل ــة المجم االيراني
جــاء ذلــك فــي تصريــح ادلــى بــه ذوالنــور خــال 
كوريــا  خارجيــة  لوزيــر  االول  بالنائــب  اجتماعــه 
الجنوبيــة »تشــوي جــون كــون«، حيــث جــرى البحــث 
حــول التطــورات االخيــرة فــي العاقــات بيــن البلديــن.
ــى  ــور ال ــار ذوالن ــه اش ــن حديث ــر م ــب اخ ــي جان وف
ــا  ــوك كوري ــي بن ــدة ف ــة المجم ــة االيراني ــدة المالي االرص
الجنوبيــة بســبب الضغــوط االميركيــة وقــال: ان المتوقــع 
المســاس  لعــدم  العمــل  الجنوبيــة  كوريــا  قــادة  مــن 
بالعاقــات بيــن البلديــن وذلــك بانتهــاج الحكمــة والفطنة 

ــدة.   ــة المجم ــة االيراني ــدة المالي ــن االرص ــراج ع واالف
ــراج  ــورا لاف ــادرة ف ــة للمب ــا الجنوبي ــا كوري ودع
لــدى  المجمــدة  االيرانيــة  الماليــة  االرصــدة  عــن 
بنــوك كوريــا الجنوبيــة واضــاف: ان فــرض الحظــر 
غيــر  عمــل  االيرانــي  الشــعب  علــى  االميركــي 
الدوليــة  والقــرارات  للقوانيــن  انســاني ومناقــض 
وان طهــران ال ترغــب بــان تتاثــر العاقــات الثنائيــة 

بسياســات اميــركا المغرضــة.
مــن جانبــه اعــرب النائــب االول لوزيــر خارجيــة 
ــة  ــه للجمهوري ــة عــن ســروره لزيارت ــا الجنوبي كوري
وثيقــة  مشــاورات  واجرائــه  االيرانيــة  االســامية 
اجرينــا  لقــد  وقــال:  االيرانييــن  المســؤولين  مــع 
محادثــات بنــاءة ومفيــدة مــع مســؤولي الجمهوريــة 
االســامية االيرانيــة فــي مســار تنميــة وتطويــر 
التعــاون الثنائــي ورفــع المشــاكل والعقبــات مــن 

ــاون. ــة التع ــار تقوي مس
واكــد ان ارادة ســيئول مبنيــة علــى االفــراج عــن 
االرصــدة الماليــة االيرانيــة المجمــدة واعادتهــا الــى 
ــازم  ــراء ال ــتتخذ االج ــاده س ــا، ان ب ــران، مضيف اي

لحــل المشــاكل الفنيــة للســفينة المحتجــزة.

سيؤل: اتفقنا مع طهران حول مواصلة المحادثات حول اإلفراج عن السفينة واألصول اإليرانية المجمدة
ــاء بــأن  طهران-ايســنا:- أفــاد مســؤول كــوري جنوبــي  امــس األربع
ــراج  ــة محادثاتهمــا حــول اإلف ــي مواصل ــا عل ــران اتفقت ــة وإي ــا الجنوبي كوري
األصــول  مشــكلة  وتســوية  الموقوفــة  الكوريــة  الســفينة  عــن  المبكــر 

اإليرانيــة المجمــدة فــي كوريــا.
وأفــادت الخارجيــة الكوريــة فــي بيــان صحفــي بأنــه »مــن خــال 
اإليرانييــن،  المســؤولين  كبــار  مــع  األوجــه  متعــددة  المشــاورات 
ســتعمل كوريــا الجنوبيــة وإيــران معــا للتوصــل إلــي حلــول ســريعة 
وبنــاءة فيمــا يتعلــق بالقضايــا المعلقــة بنــاء علــي عاقــات الصداقــة 

ــن«. ــط البلدي ــي ترب ــة الت الطويل
ــع  ــد تشــوي سلســلة مــن االجتماعــات م ــارة، عق وخــال الزي
كبــار المســؤولين اإليرانييــن بمــا يشــمل وزيــر الخارجيــة »محمد 
للعاقــات  االســتراتيجي  المجلــس  ورئيــس  ظريــف«  جــواد 

ــال خــرازي«. ــة »كم الخارجي

كمــا عقــد محادثــات مــع نظيــره ا »عبــاس عراقجــي«، ورئيــس البنــك 
المركــزي عبــد الناصــر همتــي، ورئيــس لجنــة األمــن القومــي والسياســات 
ــر  ــب وزي ــور، ونائ ــي ذوالن ــس الشــورى االســامي مجتب ــي مجل ــة  ف الخارجي

العــدل »محمــود حكمتنيــا«.
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