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محافظ البنك المركزي: متابعة تعويض الخسائر 
من المصارف الكورية ال تزال قائمة

خالل اجتماع لجنة التنسيق االقتصادي..

رئيس الجمهورية: التماسك والوحدة هما األولوية األولى في فترة ما بعد الحرب االقتصادية

طهران-ارنــا :- قــال محافــظ البنــك المركــزي عبــد 
بتغييــر  ايــران  ترحيــب  »رغــم  انــه  الناصــر همتــي 
موقــف وزيــادة تعــاون الــدول، لكــن المتابعــات القانونيــة 
مــن قبــل البنــك المركــزي االيرانــي لتعويض الخســائر 
ــة خــال  ــاون المصــارف الكوري ــدم تع ــن ع ــة ع الناجم
الســنوات االخيــرة التــزال قائمــة؛ وبمــا يســتدعي مــن 
الجانــب الكــوري ان يبــذل المزيــد مــن الجهــود الزالــة 

هــذه الخلفيــة الســلبية«.
وكتــب »همتــي« فــي صفحتــه الخاصــة بموقــع 
اينســتغرام: لقــد اجريــت مباحثــات منفصلــة مــع كل 
مــن ســفير كوريــا الجنوبيــة واليابــان فــي طهــران؛ 

تلبيــة لدعــوة كا الســفارتين.
مــع  اللقــاء  خــال  تــم  لقــد  قائــا:  واضــاف 
تحويــل  اليــة  علــى  االتفــاق  الكــوري،  الســفير 

المركــزي  البنــك  اصــول  مــن  جــزء  واســتهاك 
االيرانــي فــي كوريــا الجنوبيــة، لاغــراض المحددة؛ 
علــى ان يتــم اشــعار الجانــب الكــوري بقــرارات 
البنــك المركــزي االيرانــي حــول كميــة المبالــغ التــي 

ســيتم تحويلهــا، والبنــوك التــي ســتودع فيهــا.
صــرح  اليابانــي،  بالســفير  لقائــه  وحــول 
ــل  ــدت لممث ــي اك ــزي: انن ــك المرك ــظ البن محاف
التعــاون  علــى  التركيــز  بضــرورة  اليالبــان 
السياســية؛  الضغــوط  عــن  بعيــدا  المشــترك 
مبينــا ان الجانــب اليابانــي مُطالــب ان يبــادر 
الــى توفيــر ظــروف انتفــاع ايــران مــن اصولهــا فــي 
الخــارج وتحويلهــا الــى المصــادر التــي يحتــاج 

االيرانــي. المركــزي  البنــك  اليهــا 
واوضــح همتــي، ان الســفير اليابانــي لــدى 
البنــك  لجهــود  تقديــره  عــن  اعــرب  اذ  ايــران، 
المركــزي الهادفــة الــى التســريع فــي تســديد 
الجهــات  قبــال  االيرانيــة  الشــركات  ديــون 
اللقــاء اســتخدام  اقتــرح خــال هــذا  اليابانيــة، 
ــا،  ــاح كورون ــراء لق ــرة لش ــة المتوف ــول المالي االص
كمــا اشــار الــى اهتمــام ســفارة اليابــان اليجــاد 
قنــاة اتصــال بيــن البنكيــن المركزييــن فــي ايــران 
االفضــل  نحــو  االمــور  بعجلــة  للدفــع  واليابــان 

المصرفيــة. القضايــا  وتســوية 

رئيــس  قــال  طهران-مهــر:- 
بدايــات  اآلن  »نشــهد  الجمهوريــة 
مأمولــة مــن فشــل العــدو فــي الحرب 
ومقاومــة  القصــوى  االقتصاديــة 
الشــعب القصــوى ضــد هــذه الحــرب 
أكلهــا«. آتــت  قــد  للعــدو  الشــاملة 

وفــي االجتمــاع الــــ 206 للجنة 
التنســيق االقتصــادي الحكومــي، 
روحانــي  الرئيــس  برئاســة 
تحــدث محافــظ البنــك المركــزي 

تــم  التــي  واالتفاقيــات  األخيــرة  محادثاتــه  عــن 
التوصــل إليهــا مــع ممثلــي كوريــا الجنوبيــة واليابــان 
والعــراق وســلطنة عمــان حــول كيفيــة االســتفادة 

ــدان. ــي هــذه البل ــزي ف ــك المرك ــوارد البن ــن م م
البنــك  محافــظ  تقريــر  إلــى  إشــارة  وفــي 
المركــزي حــول االتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه مــع 
كوريــا الجنوبيــة واليابــان والعــراق وســلطنة عمــان 
بشــأن تحريــر مــوارد النقــد األجنبــي اإليرانيــة، 
قــال الرئيــس روحانــي » ان مــن بيــن هــذه الثمــار 
اإلفــراج عــن مــوارد النقــد األجنبــي، ممــا يوفــر بــا 

ــاد«. ــة للب ــة االقتصادي ــي البيئ ــا ف ــك فرصً ش

ــات  ــى متطلب ــة عل وشــدد رئيــس الجمهوري
إعــادة  بعــد  االقتصــادي  التعافــي  فتــرة  وإدارة 
همــا  والوحــدة  التماســك  »ان  وقــال:  اإلعمــار، 
اإلعمــار  إعــادة  فتــرة  فــي  األولــى  األولويــة 
وتركيــز كل الطاقــات واإلجــراءات إلزالــة األضــرار 

الحــرب«. خلفتهــا  التــي  والخســائر 

وتابــع قائــا: » ان أي نــوع مــن التوتــر والصــراع 
وأي عمــل يضــر باالســتقرار االقتصــادي هــو خيانــة 

بهــدف اإلضــرار بحيــاة النــاس واقتصــاد البــاد«.
والمناجــم  الصناعــة  وزيــر  تحــدث  كمــا 
والتجــارة عــن حالــة التنفيــذ واإلجــراءات المتخذة 
فــي إطــار تنفيــذ اتفاقيــة التجــارة التفضيليــة مــع 
التبــادل  وحجــم  اآلســيوي  األوروبــي  االتحــاد 
التجــاري والتبــادل مــع الــدول األعضــاء فــي هــذا 
االتحــاد وبــدء مفاوضــات اتفاقيــة التجــارة الحــرة 

ــور. ــع االتحــاد المذك م
ختامــا نــوه روحانــي: » انــه بالنظــر إلــى مواقــف 
الجمهوريــة اإلســامية فــي تطويــر الســام واألمــن 
مناســب  منــاخ  هــي  أوراســيا  فــإن  الدائميــن، 
ــران ولكــن  ــح إي تتكشــف ثمــاره ليــس فقــط لصال
ــا لصالــح جميــع دول الجــوار والمنطقــة خــال  أيضً

ــا. ــات وكورون العقوب

بعد وصوله طهران على رأس وفد اقتصادي..

وزير السياحة الفنزويلي: عالقات كاراكاس وطهران جيدة وآخذة في التطور

برلماني : االنضمام الى FATF لن يكون له أي تأثير 
إيجابي على مبادالتنا المالية 

طهــران- فــارس:- أكــد رئيــس لجنــة الشــؤون 
القانونيــة والقضائيــة بمجلــس الشــورى االســامي 
الــى  ايــران  انضمــام  ان  ، موســى غضنفرآبــادي، 
مجموعــة العمــل المالــي FATF لــن يكــون لــه أي 

تأثيــر ايجابــي علــى المبــادالت الماليــة للبــاد.
قــال غضنفرآبــادي بخصــوص مســاوئ انضمــام 
إيــران الــى مجموعــة العمــل المالــي : مــن األمــور 
المهمــة للغايــة التــي يجــب معالجتهــا أنــه كلمــا 
ســعى أعــداء البــاد إلــى فــرض معاهــدة أو اتفاقيــة 
علــى البــاد، يجــب أن نعــرف أن ذلــك أمــر خطيــر، 
يتلهفــون  االيرانــي  الشــعب  اعــداء  فــان  واليــوم، 
ومجمــع  الشــورى  مجلــس  مصادقــة  أجــل  مــن 
.FATF ــى الئحــة ــام عل تشــخيص مصلحــة النظ
و تابــع قائــا: قائــد الثــورة أكــد مــرارًا أنــه فــي المنظمات 
أو المحافــل الدوليــة يتــم المصادقــة علــى بعــض المعاهــدات 

مــن أجــل تقييــد الــدول الحــرة والمســتقلة.
وقــال النائــب غضنفرآبــادي: إن عــدم االنضمــام 
إلــى مجموعــة العمــل المالــي ال يزيــد مــن تكلفــة 
تقييــد  ربــط  ان  المصرفيــة، مضيفــا:  المعامــات 

المعامــات المصرفيــة بـــ FATF أمــر خاطــئ، فلــن 
يكــون لانضمــام إلــى مجموعــة العمــل المالــي أي 

تأثيــر إيجابــي علــى المبــادالت الماليــة للبــاد.
واردف يقــول: ان الحظــر المالــي والمصرفــي علــى 
ايــران ال تتعلــق بـــ FATF علــى اإلطــاق، والســبب 
هــو  البــاد  فــي  المصرفيــة  للمشــاكل  الرئيســي 
اجــراءات الحظــر األميركيــة الثانويــة، ولــي صحيحــا أن 
نقــول إنــه إذا لــم ننضــم إلــى مجموعــة العمــل المالــي، 

ــترتفع. ــة س ــات المصرفي ــة المعام ــإن تكلف ف

طهران-ارنا:-اشــار وزيــر الســياحة الفنزويلــي 
طهــران  بيــن  والوديــة  الطيبــة  العاقــات  إلــى 
فــي  آخــذة  العاقــات  هــذه  ان  وقــال:  وكــراكاس 

إيــران مثــل وطننــا. النمــو ونحــن نعتبــر 
علــي  الفنزويلــي  الســياحة  وزيــر  وقــال 
بــادرون الــذي يــزور إيــران لحضــور حفــل افتتــاح 
وزيــارة  اليدويــة  والحــرف  الســياحة  معــرض 
ــي  ــة ف ــة والتاريخي ــياحية والثقافي ــم الس المعال
: هنــاك عاقــات  قــال  االيرانيــة  المحافظــات 

جيــدة بيــن إيــران وفنزويــا.
وأضــاف بــادرون: خــال زيارتــي إلــى إيــران 
ســالتقي بمســؤولين ســياحيين رفيعــي المســتوى 
وســأعقد  والتاريخيــة  الثقافيــة  المعالــم  وســأزور 

اجتماعــات مــع مســؤولي القطــاع الخــاص.
وفــي اليــوم األول مــن زيارتــه إليــران يقــوم 
بــادرون بتفقــد معــرض طهــران للســياحة والحــرف 
اليدويــة وعقــد اجتمــاع مــع  وزيــر التــراث والثقافــة 
أصغــر  علــي  التقليديــة  والصناعــات  والســياحة 
ــرة خطــة الســياحة  ــى مذك ــع  عل مونســان والتوقي
2024-2020 ولقــاء عــدد مــن نشــطاء شــؤون الســياحة.

وســيزور الضيــف الفنزويلــي اليــوم االربعــاء محافظــة 

كرمــان وحديقــة االميــر ماهــان وصحــراء شــهداء.
اصفهــان  مدينــة  الخميــس  غــدا  وســيزور 
المدينــة. بهــذه  والتاريخيــة  الثقافيــة  والمعالــم 
ويرافــق وزيــر الســياحة الفنزويلــي فــي هــذه  
الزيــارة التــي تســتغرق أربعــة أيــام نائــب وزيــر 
الخارجيــة، وســفير فنزويــا فــي طهــران، وعــدد مــن 
المســؤولين االيرانييــن، مــن بينهــم مســؤولون 
مــن وزارة الثقافــة والســياحة والصناعــات التقليديــة.
ووصــل وزيــر الســياحة الفنزويلــي علــي بــادرون 
إلــى طهــران صبــاح امــس الثاثــاء علــى رأس وفــد 

اقتصــادي مــن النشــطاء الســياحيين.

فــي  اســتقباله  فــي  وكان 
ــي  ــي الدول ــام الخمين ــار اإلم مط
محمــد حســن طالبيــان نائــب 
وزيــر التــراث والثقافــة والســياحة 
والصناعــات اليدويــة وعلــي رضــا 
العــام للشــؤون  المديــر  ايــزدي 

الدوليــة بالــوزارة.
الدولــي  المعــرض  وافتتــح 
اليدويــة  والصناعــات  للســياحة 
بحضــور  الثاثــاء  امــس  صبــاح 
ــة والســياحة  ــراث والثقاف ــر الت وزي
والصناعــات اليدويــة علــي أصغــر مونســان والضيــوف 
االجانــب منهــم وزيــر الســياحة الفنزويلــي، فــي مقــر 

طهــران للمعــارض الدوليــة.

وزير الطاقة: إيران بين الدول المتقدمة في بناء 
االنفاق والمنشآت المائية العمالقة

طهران وبغداد تبحثان سبل تطوير 
العالقات التجارية

بغداد-ارنــا:- التقــى ســفيرنا لــدى بغــداد ايــرج مســجدي 
وزيــر التجــارة العراقــي عــاء احمــد الجبــوري وتباحــث معــه 

حــول ســبل تطويــر العاقــات التجاريــة بيــن البلديــن.
محضــر  اللقــاء،  خــال  الجانبــان،  واســتعرض 
االجتمــاع الرابــع للجنــة االقتصاديــة المشــتركة وتباحثــا 

حــول متابعــة االمــور ذات االهتمــام المشــترك.
وبحــث الجانبــان ايضــا حــول الزيــارة المرتقبــة لوزيــر 
رزم  رضــا  علــي  االيرانــي  والتجــارة  والتعديــن  الصناعــة 

ــارة. ــذه الزي ــازم له ــيق ال ــداد والتنس ــيني لبغ حس

التبادل التجاري بين ايران واالتحاد االوراسي 
يرتفع الكثر من 1.8 مليار دوالر

طهــران- فــارس:- أظهــرت بيانــات لغرفــة تجــارة وصناعــة وزراعــة طهــران أن التبــادل التجــاري للســلع االيرانيــة 
دون احتســاب النفــط الخــام مــع االتحــاد االوراســي المــس 1.8 مليــون دوالر فــي 10 شــهور فتــرة 20 مــارس/آذار 2020 

حتــى 19 مــارس/آذار 2021.
وذكــرت البيانــات التي نشــرت 
صــادرات  أن  الثاثــاء   امــس 
ايــران مــن الســلع دون احتســاب 
 ( االتحــاد  لــدول  الخــام  النفــط 
روســيا – بياورســيا – أرمينيــا – 
كازاخســتان – قرغيزيــا( ســجلت 
2.2 مليــون طــن بقيمــة 824 مليــون 
دوالر بانخفــاض كمــي وســعري 18 
و4 بالمئــة بالترتيــب عــن الفتــرة 

الســابقة. المناظــرة 
ــادة  وأوضحــت أن واردات ايــران مــن دول االتحــاد بلغــت 2.7 مليــون طــن بنحــو 976 مليــون دوالر بزي

كمّيــة 7 بالمئــة وانخفــاض ســعري نحــو 12 بالمئــة.

طهــران- إرنــا:- صــرح وزيــر 
إنــه  أردكانيــان،  رضــا  الطاقــة 
لمــن دواعــي الفخــر، أن إيــران 
أصبحــت اليــوم مــن بيــن الــدول 
المتقدمــة فــي بنــاء المنشــآت 
المائيــة العماقــة بمــا فــي ذلــك 

الســدود وأنفــاق النقــل.
فيديويــة  رســالة  وفــي 
الــى  الثاثــاء  امــس  وجههــا 
مؤتمــر  افتتــاح  مراســم 
ومعــرض »إنجــازات إيــران فــي 

بنــاء الســدود وأنفــاق النقــل«، أضــاف أردكانيــان، 
حــدود  علــى  تقتصــر  ال  اإلنجــازات  هــذه  »ان 
بادنــا؛ فقــد قامــت الشــركات اإليرانيــة ببنــاء 
فــي  واألنفــاق  الســدود  أكبــر مشــاريع  بعــض 

األخــرى«. البلــدان  مــن  العديــد 
وأشــار إلــى عــدد مــن هــذه المشــاريع المائيــة 
أويــا«  »أومــا  مشــروع  ذلــك  فــي  بمــا  العماقــة 
فــي ســريانكا، وســد ومحطــة »ســنك تــوده 2« 
فــي  »االســتقال«  ونفــق  الكهرومائيــة،  للطاقــة 
طاجيكســتان، مضيفــا ان »هــذه المشــاريع مهمــة 
إمــدادات  فــي  الميــاه ال ســيما  إدارة  فــي  للغايــة 

تظهــر  التاريخيــة  الدراســات  وان  ونقلهــا،  الميــاه 
مــدى أهميــة اإلدارة الســليمة للميــاه؛ هــذا العنصــر 
يعــد علــى  الــذي  الحيــاة،  والقيِّــم الدامــة  النــادر 
الــدوام عامــا أساســيا فــي الحفــاظ علــى االســتقرار 

للــدول«. واالجتماعــي  السياســي 
وصــرح، أن »إيــران لديهــا ســدود وأنفــاق لنقــل 
خمســة  مــن  أكثــر  إلــى  تاريخهــا  يعــود  الميــاه 
األرض  تحــت  بمهــارة  حفرهــا  تــم  عــام،  آالف 
لتنقــل الميــاه مــن مــكان إلــى آخــر يبعــد مئــات 
القنــوات  مــن  العديــد  عــن  الكيلومتــرات، فضــا 
األثريــة فــي الهضبــة الفارســية وســط إيــران التــي 
تتمتــع بتاريــخ عريــق، تــم تســجيل بعضهــا فــي 
المنظمــات الدوليــة كمبــادرات إيرانيــة فريــدة، ممــا 
جعــل ســكان هــذه البــاد فخوريــن بهــذ التــراث 

منــذ قــرون«.

تأسيس قناة تعاون أمني بين الكيان الصهيوني ودول التطبيع
أفــادت وكالــة مهــر لألنبــاء انــه قــال الدبلوماســي طالبــا عــدم ذكــر اســمه إن 
ــاة التعــاون برئاســة اإلمــارات تضــم كل مــن البحريــن والمغــرب والســودان  قن

فضــا عــن الســعودية.
وذكــر الدبلوماســي أن الســعودية وافقــت علــى االنضمــام إلــى قنــاة التعــاون 

األمنــي ســرا علــى أن يمثلهــا جهــاز االســتخبارات فــي المملكــة.
فــي المقابــل فــإن اإلمــارات والبحريــن ســخرت جميــع أجهزتهمــا األمنيــة لتعزيــز 

قــوة عمــل قنــاة التعــاون األمنــي مــع الكيــان الصهيونــي بحســب المصــدر نفســه.
أمــا المغــرب والســودان فــإن حضورهمــا يقتصــر علــى قيــادات أمنيــة وزانــة 

فيمــا تتمثــل الكيــان الصهيونــي بجهــاز االســتخبارات العامــة الموســاد.
وأكــدت مصــادر إماراتيــة أن آليــات تعزيــز قنــاة التعــاون المذكــورة كانــت فــي صلــب 
محادثــات زيــارة ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى إلــى اإلمــارات علــى مــدار األيــام األخيرة.

يؤكــد مراقبــون أن تأســيس قنــاة تعــاون أمنــي يصــب فــي مصالــح الكيــان الصهيونــي 
وطموحــه أن تكــون جــارة إليــران، تقــف عنــد أقــرب نقطــة لهــا مــن األراضــي اإليرانيــة.

الدقيقــة  التفاصيــل  بلــوغ  خصوصــا  الســودان  يســتهدف  الصهيونــي  الكيــان  أن  كمــا 
المحيطــة بصناعــة الســاح فــي البــاد ورصــد شــامل لــكل العناصــر الفلســطينية فــي الســودان.

ورعــت اإلمــارات مؤخــرا زيــارات لوفــود أمنيــة لاحتــال إلــى الخرطــوم 
حققــت نجاحــات فــاق التوقعــات ألجهــزة أمــن اإلحتــال.

وذلــك بدرجــةٍ جعلــت مــن المهــم أن يصــل إلــى الخرطــوم وفــد رفيــع 
ــي  ــن، ف ــي كوهي ــي إيل ــان الصهيون ــر االســتخبارات الكي ــادة وزي المســتوى بقي

بــادرة شــكر للمســؤولين الســودانيين علــى حســن تعاونهــم.
وألســباب أمنيــة، كان مــن الواضــح أن الزيــارة تنتهــي بعــودة الوفــد مباشــرة، 

غيــر أنــه أمضــى ليلتــه فــي فنــدق للقــوات المســلحة الســودانية.
والفــت للنظــر أيضــا أن زيــارات الوفــود االســتخبارية للكيــان الصهيونــي 

ــي الســودان. ــع الســاح ف ــى مصان ــز عل ــت ترك كان
وتجــري الوفــود للكيــان الصهيونــي لقــاءات لــم تخــرج عــن الثاثــي، رئيــس 
مجلــس الســيادة االنتقالــي، الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان، ونائبــه فــي 

ــاع ياســين إبراهيــم. ــر الدف ــو )حميدتــي( ووزي المجلــس، محمــد حمــدان دقل
ويبــدو أن تــل ابيــب تحصــل، وفــي ســهولة أكثــر ممــا توقعــت، علــى مــا تريــد 
مــن معلومــات، كمــا جــاء علــى لســان كوهيــن: “وصلنــا إلــى الخرطــوم تســيطر 

علينــا مخــاوف وعدنــا راضيــن تمامــًا، فقــد تحــول األعــداء إلــى أصدقــاء”.

صحيفة: نتنياهو يفكر بمقايضة 
لقاح كوفيد-19 بالتطبيع

قالــت صحيفــة »جيروزاليــم بوســت« إن الحكومة 
اإلســرائيلية تفكــر بالتبــرع بلقاحــات مضــادة لفيــروس 

كورونــا إلــى دول ناميــة.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن الــدول التــي يفكــر 
االحتــال بالتبــرع لهــا هــي تلــك التــي ال تقيــم 
عاقــات دبلوماســية معــه. وســتقوم بعمــل هــذا 

ــع. ــات تطبي ــد عاق ــل عق مقاب
وقالــت إن نتنياهــو يــرى أهميــة كبــرى فــي 
مســاعدة الــدول األخــرى فــي وقــت قامــت فيــه 

لســكانها. اللقــاح  بتوفيــر  »إســرائيل« 
ونقلــت الصحيفــة عــن مســؤول حكومــي قولــه إن 
الســلطات اإلســرائيلية تعمــل مــع »صديــق خــاص« 
لتوزيــع اللقاحــات علــى الــدول األخــرى، ورجحــت أن 

ــق”. ــك »الصدي ــة هــي ذل ــارات العربي تكــون اإلم
ومــع أن »إســرائيل« حصلــت علــى لقاحــات ضد 
كوفيــد-19 وأكثــر ممــا تحتاجــه إال أنهــا تــرى ضــرورة 

توفيــر اللقــاح لســكانها قبــل التبــرع بالفائــض.
وقــال مســؤول مكافحــة فيــروس كورونــا نحمــان 
أيــش لراديــو جيــش االحتــال اإلســرائيلي: »يجــب 
ــى  ــا أن نصــل إل ــة بســكاننا، إذا أردن ــا أوال العناي علين
حصانــة القطيــع فعلينــا أن نضــع هــدف تطعيــم %80 

مــن الســكان”.
وتــم تطعيــم نســبة 49.1% مــن البالغيــن حيــث 
 %33 نســبة  طعمــت  فيمــا  األول  الطعــم  تلقــوا 

بالكامــل.

370 مليون دوالر استثمارات أجنبية بالقطاع 
الزراعي في البالد

توقعات  لتصدير 140 ألف طن من الزبيب 
بنهاية العام

طهران-إرنــا:- توقــع نائــب وزيــر التجــارة فــي المنظمــة التعاونيــة الريفيــة مرتضــى معتمــد، تصديــر 140 
ــة العــام الحالــي )اإليرانــي- ينتهــي فــي 20 آذار/مــارس( مــن فائــض الطلــب  ألــف طــن مــن الزبيــب بنهاي
المحلــي، مضيفــا ان إحصائيــات الصــادرات خــال األشــهر الســبعة األولــى لهــذا العــام، تشــير الــى أن قيمــة 

صــادرات البــاد مــن الزبيــب بلغــت 93 مليــون دوالر.
ــاد  ــة وزارة الجه ــة وكال ــب إحصائي ــال: بحس ــران، وق ــي إي ــب ف ــن الزبي ــاف م ــاج 10 أصن ــى إنت ــار ال وأش
للزراعــة لشــؤون البســتنة، تــم إنتــاج 285 ألــف طــن مــن الزبيــب المعالــج والمنظــف فــي البــاد هــذا العــام.

وأضــاف، إن الزبيــب الفائــض عــن اســتهاك إيــران يتــم تصديــره إلــى روســيا وأوراســيا 
ــن  ــا و500 طــن م ــر نحــو 113 ألف ــم تصدي ــام 2018، ت ــاد ع ــارك الب ــا وحســب إحصــاءات جم وأوروب
الزبيــب اإليرانــي بقيمــة 152 مليونــا و937 ألــف دوالر وفــي عــام 2019 تــم تصديــر مــا يقــرب 120 ألــف 

ــا و 271 ألــف دوالر. طــن مــن الزبيــب بقيمــة 164 مليون

الشــؤون  مكتــب  مديــر  أكــد  فــارس:-  طهــران- 
ــة بالقطــاع  ــوزارة الزراعــة اســتثمارات اجنبي ــة ب االقتصادي
الزراعــي بواقــع 370 مليــون دوالر منــذ 20 مــارس/آذار 2020.
وبيّــن محمــد خالــدي فــي بيــان امــس الثاثــاء، أنــه 
تــم منــح 25 تصريحــا لاســتثمارات االجنبيــة بالقطــاع 
الزراعــي بواقــع 370 مليــون دوالر مــا يعــادل 90 تريليــون 

ريــال منــذ بــدء الســنة الماليــة الجاريــة 20 مــارس/آذار 2020.
وأشــار أن غالبيــة المشــاريع المعتمــدة جــاءت فــي 
اطــار ايجــاد سلســلة القيمــة المضافــة بمنتجــات البيــوت 
الزجاجيــة وتطويــر وحــدات تربيــة المواشــي والصناعــات 
االســمدة  انتــاج  عــن  فضــا  والتحويليــة  التكميليــة 

الزراعيــة. والمبيــدات والمعقمــات 

قصف  الحضراء »اميركي« 
لخلط االوراق

مهدي منصوري
التــي  والجريئــة  البطوليــة  العمليــات 
باغــت فيهــا ابنــاء المرجعيــة ابطــال الحشــد 
اجتماعــا  باســتهداف  الدواعــش  الشــعبي 
الطارميــة  فــي  االول  الصــف  مــن  لقادتهــم 
التخطيــط  المعلومــات  وحســب  كان  والــذي 
علــى  للهجــوم  اجراميــة تســتهدف  لمحاولــة 
العاصمــة بغــداد، اال انهــا دفنــت فــي مهدهــا. 
الجميــع خاصــة  فاجــأت  التــي  العمليــة  هــذه 
اعــداء العمليــة السياســية مــن الداخــل والخــارج 
ــا  ــا مم ــم يتوقعونه ــم وبصــورة ل ــث اربكته بحي
جــاء مــن رد الفعــل وكمــا اشــارت اليــه اوســاط 
احــدى  ان  مــن  عراقيــة  واعاميــة  سياســية 
الكتــل السياســية قــد عقــدت اجتماعــا طارئــا 
ــا  ــى م ــة ال ــر باالضاف ــان لمناقشــة االم ــي عم ف
ــع التواصــل  ــه بعــض مواق نشــرته واشــارت الي
ــة الســعودي  ــر الداخلي ــن ان وزي ــي م االجتماع
قــد حــط رحالــه فــي بغــداد وبصــورة مفاجئــة 
وغيــر معــد لهــا لمــا تســرب مــن معلومــات 
قــادة  بعــض  مــع  التحقيــق  اثنــاء  انــه  مــن 
الدواعــش الذيــن تــم اســرهم علــى يــد القــوات 
ــراء  ــورط بعــض االم ــوا بت ــم  اعترف ــة انه االمني

الســعوديين فــي هــذا المخطــط .
الفعــل  رد  فهــو  االمــر  فــي  المهــم  امــا 
مختلفــة  وبصــور  جــاء  الــذي  االميركــي 
ومرتزقتــه  عناصــره  خــال   ومــن  وكالعــادة 
بــه  حظيــت  الــذي  االهتمــام  خضــم  وفــي 
عمليــات الطارميــة ومــن اجــل خلــط االوراق 
والفــات االنظــارالن  اطــاق الصواريــخ علــى 
ــة تــم فــي ســاعات الحظــر  الســفارة االميركي
الجزئــي الــذي اتخذتــه الحكومــة العراقيــة، 
مــن اجــل التشــويش علــى مــا تصــدر مــن 
معلومــات عمــا اســفرت او وصلــت فيــه نتائــج 
التحقيــق مــع المجرميــن الدواعــش الذيــن 

وقعــوا فــي اســر القــوات االمنيــة.
اال ان هــذا التصــرف االميركــي االهــوج الــذي 
كان يســتهدف  بالدرجــة االولــى االســاءة الــى 
وبنفــس  المقاومــة   وقــوى  الشــعبي  الحشــد 
الوقــت خوفــا مــن ان تظهــر نتائــج التحقيقــات 
بتــورط الســفير االميركــي »تولــر« فــي المخطــط 
االجرامــي الــذي كان يســتهدف ليــس العاصمــة 
بغــداد  بــل العمليــة السياســية برمتهــا. ولــذا فــان 
ابنــاء المقاومــة والكتــل السياســية قــد اســتنكرت 
مباشــرة هــذا العمــل الجبــان الــذي كان هدفــه 

ــع. واضحــا للجمي
ــه  ــول ان ــن الق ــد م ــة المطــاف الب ــي نهاي  وف
قــد ثبــت لجميــع العراقييــن بمختلــف طوائفهــم 
التريــدان  والســعودية  اميــركا  ان  ومذاهبهــم 
ــا مــن  االســتقرار واالمــن للشــعب العراقــي تخوف
اجــل زعزعــة هــذا االمــن  الفــرص مــن  ايجــاد 
وبــأي شــكل كان مــن اعتمادهمــا علــى الدواعــش 
المجرميــن ومرتزقتهــم فــي الداخــل وهــذا االمــر 
يفــرض علــى الحكومــة العراقيــة وبالدرجــة االولــى 
بتطبيــق  اإلســراع  وهــو  أال  بدورهــا   تقــوم  ان 
قــرار مجلــس النــواب القاضــي بإخــراج القــوات 
توفيــر  أجــل  مــن  بالــذات  األميركيــة  األجنبيــة 

االمــن المســتديم للشــعب العراقــي.
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