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ابنة شقيق ترامب تقاضيه وأخويه 
لسرقة أموالها

رفعــت مــاري ترامــب، ابنــة شــقيق دونالــد ترامــب، دعــوى قضائيــة ضــد الرئيــس األميركــي، يــوم 
الخميــس، متهمــة إيــاه وأفــرادا آخريــن مــن عائلتهــا بخداعهــا مــن أجــل الحصــول علــى عشــرات المالييــن 

ــراث. ــدوالرات مــن المي مــن ال
اتهمــت الدعــوى المرفوعــة فــي محكمــة واليــة نيويــورك فــي مانهاتــن، ضــد دونالــد ترامــب وشــقيقته 
ــال الجامــح«  ــي أغســطس/ آب، بـ«االحتي ــي ف ــذي توف ــرت ترامــب، ال ــاري، وشــقيقه روب ــان ترامــب ب ماري

والتآمــر، حســبما أفــادت »رويتــرز«.
تعيــد الدعــوى إلــى الواجهــة، بعــض المزاعــم التــي أوردتهــا مــاري ترامــب فــي كتابهــا األخيــر »أكثــر مــن 

الــالزم وغيــر كافٍ: كيــف صنعــت عائلتــي الرجــل األكثــر خطــورة فــي العالــم«.
واتهمــت مــاري ترامــب الرئيــس وأخويــه بالتحــرك مــن أجــل »الضغــط« عليهــا أثنــاء مناورتهم للســيطرة 
علــى ملكيــة جدهــا فريــد ترامــب، والــد دونالــد ترامــب، الــذي توفــي عــام 1999. وجــاء فــي الشــكوى: »لــم 

يكــن االحتيــال مجــرد عمــل عائلــي - لقــد كان أســلوب حيــاة«.
فــي بيــان قدمــه محاميهــا، قالــت مــاري ترامــب إن المدعــى عليهــم »خدعونــي بالعمــل ســويا فــي الســر 
ليســرقوا منــي، مــن خــالل قــول كذبــة تلــو األخــرى حــول قيمــة مــا ورثتــه، وخداعــي للتخلــي عــن كل شــيء 

مقابــل جــزء مــن قيمتــه الحقيقيــة«.
وهاجــم الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، مــاري، بضــراوة بالغــة، فــي شــهر يوليــو/ تمــوز، بعــد إصدارهــا 

كتابــا عنــه، حقــق مبيعــات خياليــة فــي اليــوم األول مــن طرحــه للجمهــور، قائــال »إنهــا فــي حالــة فوضــى«.

صحيفة بريطانية: السعودية تحث حلفاءها 
على التطبيع مع »إسرائيل«

أفــادت صحيفــة »الغارديــان« بــأن الســعودية لعبــت 
دورا كبيــرا فــي توصــل اإلمــارات والبحريــن إلــى اتفــاق 
غيــر  مــن  لكنهــا  »إســرائيل«،  مــع  العالقــات  تطبيــع 

ــي هــذا الشــأن. ــا ف ــا قريب ــع أن تحــذو حذوهم المتوق
ــس  ــر نشــرته أم ــي تقري ــة ف ــرت الصحيف وذك
ــى مــدى  ــي العهــد الســعودي، عل الخميــس، أن ول
ــاق  ــة اتف ــي والمنام ــع أبوظب ــل توقي ــدة أشــهر قب ع
ــع، كان يطــرح أمامهمــا براهيــن تصــب فــي  التطبي
صــادرات  يشــمل  بمــا  الصفقــة،  إبــرام  مصلحــة 
مــن  سياســية  وامتيــازات  متطــورة  مقاتــالت 
واشــنطن، باإلضافــة إلــى التواصــل األفضــل إلــى 

»أمريــكا دونالــد ترامــب«.
وأشــارت الصحيفــة إلــى وجــود حافــز آخــر، وهــو 
أن إبــرام حلفــاء الســعودية اإلقليمييــن الصفقــة مــع 
إســرائيل أوال يحــدث »تحــوال زلزاليــا« جيوسياســيا 
فــي المنطقــة ويمنــح المملكــة غطــاء التخــاذ خطــوة 
مماثلــة الحقــا، لكــن ذلــك مــن غيــر المتوقــع أن 

يحــدث فــي المســتقبل القريــب.

ديمقراطية ترامب .. القتال 
على السلطة

مهدي منصوري
والتــي  العريقــة  بديمقراطيتهــا  اميــركا  عرفــت 
هــذه  بمثــل  تنعــم  ان  تتمنــى  الشــعوب  كانــت 
الديمقراطيــة، اال ان ترامــب وبعــد عــدة قــرون مــن 
لــم تكــن  العريقــة  الديمقراطيــة  اثبــت ان  الســنين 
ــه  ــة ان ــى درج ــوهة ال ــة ومش ــر واقعي ــورة غي ــوى ص س
ــتند  ــي ال تس ــة والت ــر المتزن ــاء وغي ــه الهوج وبتصرفات
الــى أيــة ضابطــة قانونيــة او عرفيــة. قــد وضــع هــذه 
ــع  ــال منهــا الجمي ــة العريقــة فــي موضــع ين الديمقراطي
ووصــل فــي بعــض االحيــان الــى االشــمئزاز منهــا.

ــي تصريحــات ترامــب  ــا جــاء ف ــي م ــاذا يعن واال م
ــة  ــة االميركي ــف الديمقراطي ــي فضحــت زي ــرة الت االخي
ــي  ــم يحــدث ف ــا احــد، اذ ل ــم يكــن  يتوقعه وبصــورة ل
وبــكل  ويصــرح  الرئيــس  يخــرج  ان  اميــركا  تاريــخ 
صالفــة انــه »حتــى وان خســر فــي  االنتخابــات القادمــة 

ــدن«. ــم يســلم الســلطة لباي ــه ل فان
وال نــدري هــل ان ترامــب كان بكامــل وعيــه وادراكــه 
عندمــا اطلــق هــذا التصريــح ام هنــاك عوامــل واســباب قــد 
ــار  ــذي اث ــت وال ــر. والالف ــه هــذا االم ــا فرضــت علي ال نعرفه
ــب  ــا ترام ــي طرحه ــررات الت ــن ان المب ــتغراب المراقبي اس
ــن ان  ــث يمك ــذا الحــد بحي ــى ه بالتشــبث بالســلطة وال
يقاتــل عليــه لــم تكــن واقعيــة وغيــر مقنعــة للجميــع. ولكــن 
كمــا قالــت مصــادر سياســية واعالميــة اميركيــة ان ترامــب 
ــة مــن خــالل  ــة وعــدم المصداقي ــاه بالالاخالقي ــذي عرفن ال
ــب  ــن جان ــة م ــر الواقعي ــب وغي ــن جان ــرددة م ــه المت قرارات
آخــر والتــي افقــدت هيبــة اميــركا فــي العالــم ووضعهــا فــي 
دائــرة االنــزواء. بحيــث ان الســيناتور بيرنــي ســاندرز، قــال 
األســاس  للســلطة، وهــو حجــر  الســلمي  إن »االنتقــال 
للديمقراطيــة األميركيــة، يتعــرض للتهديــد كمــا لــم يحــدث 
مــن قبــل«، مشــددًا عــى ضــرورة »االســتماع والتعامــل 
بجديــة مــع مــا يقولــه ترامــب بشــأن نقــل الســلطة«، ومــن 
الواضــح ان هــذه االنتخابــات ليســت بيــن ترامــب وبايــدن 
وإنمــا بيــن ترامــب والديمقراطيــة نفســها ويجــب أن تفــوز 
ــى  ــة عل ــاندرز بالالئم ــث الح س ــة«، بحي ــا الديمقراطي فيه
ترامــب بقولــه »ترامــب مســتعد لتقويــض الديمقراطيــة 
ــول  ــي الســلطة«.وتوجه بالق ــاء ف ــة مــن أجــل البق األميركي
إلــى ترامــب: »لقــد حــارب وضحــى الكثيــرون للدفــاع عــن 
ــن  ــا، ل ــت بتدميره ــوم أن ــن تق ــة، ول ــة األميركي الديمقراطي

ــك«. يســمح الشــعب األميركــي بحصــول ذل
والالفــت فــي االمــر ايضــا وهــو مــا تطرقــت اليــه 
الصحافــة االميركيــة الكبــرى فــي تحليالتهــا باالمــس 
ــدال مــن ان  ــح مــن ان ترامــب الرئيــس وب ــد التصري وبع
يفكــر فــي االزمــات الداخليــة الخانقــة للمجتمــع االميركــي 
ــا بحيــث اخــذ يحصــد ارواح  مــن انتشــار مــرض الكورون
االميركييــن وبالجملــة والــذي قوبــل باالســتهانة منقبلــه 
،  وكذلــك االوضــاع االجتماعيــة المتأزمــة والخانقــة خاصــة 
ــى معالجــة  ــاج ال ــة تحت ــوارث طبيعي ــا مــن ك ــا تمــر به م
جــادة ســريعة نجــد انــه يفكــر فــي كيفيــة اســتمراره 
وبقائــه بالســلطة لفتــرة اخــرى ممــا يعكــس انــه ال يعبــأ 

ــي. ــا يحصــل للشــعب االميرك بم
ــه  ــه بان ــه لعلم ــد صواب ــذي فق ــب ال ــان ترام اذن ف
لــم يتبــق لــه ســوى ايــام فــي البيــت االبيــض وعليــه 
ــد  ــى ح ــه ال ــن جنون ــذا ج ــل، ول ــا البط ــه مكره مغادرت
اخــذ يســتخدم كل االســاليب الغيــر متوازنــة والتــي 
ــل ان ال  ــن اج ــدة م ــات المتح ــس للوالي ــق برئي ال تلي
ــا  ــن وفيم ــض، ولك ــت االبي ــواب البي ــه اب ــد بوجه توص
ــه بتشــبثه بالســلطة  ــي تصريحات ــب ف اذا صــدق ترام
حالــة  يعكــس  االنتخابــات  فــي  خســر  ولــو  حتــى 
ــي  ــة الت ــة االميركي ــة الديمقراطي ــدة مــن دكتاتوري جدي
لــم يعهدهــا العالــم اجمــع بحيــث يمكــن القــول ان 
بعــض الــدول الناميــة فــي المنطقــة لــم تصــل الــى هــذا 

ــب. ــه ترام ــل الي ــذي وص ــط ال ــتوى الهاب المس

طهران ودمشق ودوشنبه تؤكد على تنفيذ مذكرات التعاون بينهم همتي: قمنا باجراءات اساسية الصالح 
النظام المصرفي

طهران-فارس:-اعلــن محافــظ البنــك المركــزي عبدالناصــر همتــي بــان البنــك المركــزي قــام 
ــال حســاب  ــن باجــراءات اساســية الصــالح النظــام البنكــي خاصــة امه ــن االخيري خــالل العامي

الفائــدة علــى اســاس المبــادئ الشــرعية.
وكتــب همتــي فــي مدونــة لــه علــى "اينســتغرام": 
جانــب  الــى  البــالد  فــي  البنكيــة  الشــبكة  ان 
الخدمــات القيمــة التــي تقدمهــا القتصــاد البــالد فــي 
ــاط  ــا اشــكاليات ونق ــاج والخدمــات، له قطاعــات االنت
ضعــف يتــم رصدهــا فــي البنــك المركــزي فــي مســار 

ــن. ــع الزبائ ــر التعامــل م تطوي
واكــد ضــرورة التــزام االنصــاف فــي نقــد اداء 
ــر ســرعة واضــاف:  ــق بصــورة افضــل واكث ــذا الطري ــي ه ــا للمضــي ف ــن دعمه ــال ع ــوك فض البن
ان البنــك المركــزي قــام خــالل العاميــن االخيريــن باجــراءات اساســية الصــالح النظــام البنكــي 
خاصــة كيفيــة امهــال حســاب الفائــدة علــى اســاس المبــادئ الشــرعية ويســعى وراء المزيــد مــن 

االصالحــات بصــورة جديــة.
واعتبــر محافــظ البنــك المركــزي الســيطرة علــى الســيولة النقديــة اهــم عنصــر فــي مســار 

تحســين واصــالح االقتصــاد العــام.
مناطق التجارة الحرة تستحوذ على %40 

من حصة الصادرات االيرانية
ــوغ قيمــة الصــادرات مــن  ــى لمناطــق التجــارة الحــرة عــن بل ــن أميــن المجلــس األعل طهران-ارنا:-اعل
المناطــق التجــارة الحــرة فــي البــالد مرتضــى بانــك إلــى 169 مليــار دوالر خــالل ســبع ســنوات مــن حكومــة 
الرئيــس روحانــي وقــال : "أكثــر مــن 
ــر  ــم عب 40٪ مــن صــادرات البــالد تت

هــذه المناطــق".
وقــال بانــك فــي حديــث يــوم 
الخميــس، بانــه حجــم الصــادرات 
ســجل  المناطــق  هــذه  مــن 
زيــادة ملحوظــة مقارنــة بحجــم 

الــواردات فيهــا.
اإلحصائيــات   تشــير  واضــاف 
بلــغ  بانــه  ســنوات  ســبع  خــالل 
مناطــق  إلــى  الــواردات  إجمالــي 

دوالر". مليــار   132 التصديــر  قطــاع  فــي  الرقــم  هــذا  بلــغ  بينمــا   ، دوالر  مليــار   45 الحــرة   التجــارة 
واكــد أنــه "لــو لــم تكــن هنــاك العقوبــات االمريكيــة المفروضــة علــى ايــران لــكان الوضــع االقتصــادي فــي  مناطــق التجــارة 

الحــرة مختلفــًا ، لكــن رغــم كل هــذه المشــاكل ، فــإن هــذه المناطــق تســتحوذ علــى  40٪ مــن إجمالــي صــادرات البــالد.
ــي  ــوب( وأرس وأنزل ــد )جن ــار و ارون ــي كيــش وقشــم وجابه ــران مناطــق التجــارة الحــرة ف ــك إي وتمتل

ــام الماضــي. ــي هــذه المناطــق خــالل الع ــار دوالر ف ــم اســتثمار 10 االف ملي ــث ت ــو )شــمال( ، حي وماك

طهران-إرنــا:- أكــد وزيــر الطاقــة 
اتصاليــن  فــي  أردكانيــان،  رضــا 
ــر  ــع وزي ــو م ــر الفيدي ــن عب منفصلي
تمــام  الســوري،  المائيــة  المــوارد 
محمــد رعــد، ووزيــر الطاقــة والموارد 
المائيــة الطاجيكيــة، عثمــان علــي 
بنــود  تنفيــذ  علــى  زاده،  عثمــان 
مذكــرة التعــاون المائــي المشــتركة.

اإليرانــي  الوزيــران  وشــدد 
لجنــة  تشــكيل  علــى  والســوري 
ــر  ــي وزي اســتراتيجية برئاســة نائب

األســبوعين  خــالل  وســوريا  إيــران  فــي  الطاقــة 
المقبليــن، وفــق مذكــرة التفاهــم المشــتركة حــول 

البلديــن. بيــن  المائــي  التعــاون 
المائيــة  المــوارد  وزيــر  أعــرب  جانبــه،  مــن 
الســوري عــن ارتياحــه لحضــور االجتمــاع الحــادي 
عشــر لمجلــس محافظــي ســلطة الميــاه اإلقليميــة 

الحضريــة، ودعــا إلــى زيــادة تطويــر التعــاون الثنائــي 
ــاه والصــرف الصحــي. ــي مجــال المي ف

ــى  ــي ســوريا عل ــة ف ــر المــوارد المائي ــد وزي وأك
حاجــة بــالده الــى اإلســتفادة مــن الخبــرة والمعرفــة 

الفنيــة للشــركات اإليرانيــة فــي إعــادة إعمــار مرافــق 
الميــاه والصــرف الصحــي الســورية.

الطاقــة  وزيــر  أكــد  منفصــل،  اتصــال  وفــي 
أواصــر  متانــة  علــى  والطاجيكســتاني  اإليرانــي 
البلديــن  بيــن  والتاريخيــة  الثقافيــة  العالقــات 
والطاقــات الوافــرة لــدى البلديــن للتعــاون و المزيــد 
مــن توســيع العالقــات فــي جميــع المجــاالت ال 

والطاقــة. اإلقتصاديــة  ســيما 
االفتراضــي، شــدد  االجتمــاع  هــذا  وفــي 
االجتمــاع  تفاهمــات  دفــع  علــى  الوزيــران 
المشــترك  التعــاون  للجنــة  عشــر  الثالــث 
اإلقتصــادي  التعــاون  لجنــة  اجتمــاع  واقامــة 
المشــتركة فــي هــذا الخريــف عبــر تقنيــة 

كونفرانــس. الفيديــو 

ارتفاع مفاجئ في صادرات النفط اإليرانية
طهران-فارس:-أظهــرت ثالثــة تقييمــات تســتند إلــى تتبــع الناقــالت أن صــادرات النفــط اإليرانيــة ارتفعــت 

بقــوة فــي ســبتمبر الجــاري فــي تحــد للحظــر األميركــي، ممــا يمــد شــريان حيــاة إليــران واقتصادهــا المنهــار.
البــالد  صــادرات  وانكمشــت 
ــات المتحــدة  منــذ انســحبت الوالي
مــن اتفــاق نــووي مــع إيــران وأعــادت 
ــى قطاعــي النفــط  فــرض حظــر عل

ــي 2018. ــالد ف ــوك بالب والبن
لكــن بيانــات مــن "تانكــر تراكــرز" 
ــالت  ــع الناق ــن لتتب وشــركتين أخريي

تشــير إلــى ارتفــاع الصــادرات.
وقــال ســمير مدنــي المؤســس 
إن  تراكــرز"  لـ"تانكــر  الشــريك 
اآلن.  كثيــرا  ارتفعــت  "الصــادرات 

الجــاري". الشــهر  بدايــة  منــذ  والمكثفــات  الخــام  مــن  يوميــا  برميــل  مليــون   1.5 قرابــة  ســجلنا 
وأضاف "تلك المستويات لم تسجل منذ عام ونصف".

اكاديمي صيني:العالقات اإليرانية الصينية 
فرصة كبيرة للتعاون المشترك

بكين-ارنــا:- أعتبــر نائــب رئيــس جامعــة دونــغ 
خــوان الصينيــة العالقــات االيرانيــة والصينيــة العريقــة 
فرصــة كبيــرة لتمتيــن التعــاون الثنائــي بيــن طهــران 
ــال  ــة و ق ــة والتعليمي ــي المجــاالت األكاديمي ــن ف وبكي
ان ترســيخ التعــاون العلمــي سيســهم فــي تطويــر 

ــي شــتى المجــاالت. ــاون المشــترك ف التع
وقــال تشــاو شــنغ ليانــغ يــوم الخميــس ، اننــا ال 
نعــرف الكثيــر عــن الجامعــات اإليرانيــة فــي الوقــت 
ــن القضايــا والمجــاالت  ــاك العديــد م الحالــي وهن
ــا  ــا بم ــا بينه ــاون فيم ــن التع ــن للجانبي ــي يمك الت

فيهــا فــي مجــال التواصــل العلمــي واألكاديمــي.
يســافر  أن  فــي  املــه  عــن  ليانــغ  واعــرب 
ــة مــن  ــى مناطــق مختلف ــون إل الســائحون اإليراني
ــغ خــوان  وهــو موطــن  ــك دون ــي ذل ــا ف ــن بم الصي
طريــق الحريــر ، ان يتعــرف علــى الصيــن ومناطقهــا 
البلديــن  شــعبي  معرفــة  أجــل  مــن  كثــب  عــن 

بعضهمــا البعــض بشــكل أفضــل.
ــي  ــوان ف ــغ خ ــة دون ــي جامع ــتاذ ف ــال أس وق
الصيــن: "يجــب أن يكــون البلــدان قــادران علــى 
مختلــف  فــي  ووثيقــة  مباشــرة  عالقــة  إقامــة 
والســياحية  واالقتصاديــة  الثقافيــة  المجــاالت 
إلــى مشــروع الطريــق حــزام واحــد  باإلضافــة 
تعليميــة  أنشــطة  وتنفيــذ  واحــد  طريــق   –

مشــتركة". وأكاديميــة 

زيادة في تصدير السلع عبر منفذي 
ريمدان وجذابة

زاهدان-إرنــا:- أعلنــت نائبــة محافــظ سيســتان 
اإلقتصاديــة،  الشــؤون  لتنســيق  وبلوجســتان 
ماندانــا زنكنــة، بــأن قيمــة صــادرات الســلع عبــر 
المحافظــة(  )جنوبــي  الحــدودي  ريمــدان  منفــذ 
خــالل األشــهر الخمســة األولــى مــن هــذا العــام 
)اإليراني-بــدأ فــي 21 آذار/مــارس( بلغــت 19 مليــون 
دوالر، بزيــادة 80 فــي المائــة عــن نفــس الفتــرة مــن 
العــام الماضــي، ممــا يعكــس قــدرة هــذا المنفــذ 

الحــدودي المتميــزة علــى تصديــر 
ــلع. ــل الس ونق

زيارتهــا  هامــش  وعلــى   
ريمــدان،  معبــر  الــى  التفقديــة 
امــس الجمعــة، أضافــت زنكنــه فــي 
تصريــح ، ان لهــذا المعبــر الحــدودي 
فــي  اســتراتيجي  وموقــع  دور 
وبلوجســتان،  سيســتان  جنــوب 
رغبــة  اســتقطاب  الــى  أدى  ممــا 
ــي  ــال الباكســتانيين ف ــال األعم رج

الحــدود. هــذه  عبــر  التجــارة 
مــن جهــة اخــرى اعلــن اميــن عــام غرفــة التجارة 
فــي مدينــة اهــواز مركــز محافظــة خوزســتان عــن 
تصديــر نحــو 17 الــف طــن مــن الســلع عبــر منفــذ 

جذابــة الحــدودي الــى العــراق.
تــم  انــه  الخميــس  نجفيــان  محمــد  وقــال 
خــالل االســبوع الجــاري تصديــر 16 الفــا و 919 طنــا 
مــن مختلــف انــواع الســلع االيرانيــة ومنهــا المــواد 
ــة  ــة والمــواد الغذائي االنشــائية والمحاصيــل الزراعي
الــى العــراق عبــر منفــذ جذابــة )منفــذ الشــيب علــى 

ــي(. ــب العراق الجان
واضــاف نجفيــان، ان 1142 شــاحنة ايرانيــة نقلــت 

هــذه الكميــات مــن الســلع عبــر منفــذ جذابــة.

تمديد استثناء العراق من عقوبات استيراد 
الكهرباء اإليرانية

ايران تشارك في معرض طريق الحرير 
البحري في الصين

ــرض  ــي مع ــة االســالمية ف ــا:- شــاركت الجمهوري بكين-ارن
طريــق الحريــر البحــري للعــام 2020 الــذي افتتــح يــوم الخميــس فــي 

مدينــة كوانجــو بمحافظــة غواندونــغ الصينيــة .
وشــارك فــي معــرض طريــق الحريــر البحــري للقــرن الحــادي 
ــات  ــد االن مئ ــام 2014 لح ــذ ع ــنويا من ــام س ــذي يق ــرين وال والعش
الشــركات مــن الصيــن والــدول الشــريكة فــي مبــادرة حــزام واحــد 

- طريــق واحــد لعــرض قدراتهــا.
ــة  ــل القنصلي ــي المعــرض مــن قب ــي ف ــاح االيران ــدار الجن وي

ــي كوانجــو . ــة ف ــة االيراني العام

طهران-فارس:-أكــد مســؤول بــوزارة 
الخميــس،  يــوم  األميركيــة  الخارجيــة 
أن الواليــات المتحــدة جــددت اســتثناء 
العــراق مــن عقوبــات اســتيراد الكهربــاء 

مــن إيــران لمــدة 60 يومــا.
إلــى  المســؤول األميركــي  وأشــار 
أن التمديــد ســيمكن بغــداد مــن اتخــاذ 
إجــراءات فعالــة لتقليــص اعتمادهــا علــى 

إيــران للحصــول علــى الطاقــة.
المتحــدة  الواليــات  ومــددت 

االســتثناء لبغــداد لمــد تراوحــت بيــن 90 و120 يومــا مــن 
اإليرانيــة. الكهربــاء  شــبكة  اســتخدام  عقوبــات 

ويشــير المراقبــون إلــى أن »التجديــد بمــدد أقصــر، قــد 
يكــون انعكاســا لتوتــر العالقــات بيــن البلديــن علــى خلفيــة 

ــة فــي العــراق«. ــى القــوات األميركي الهجمــات المتكــررة عل

اقبال كبير على المعرض االختصاصي 
االيراني في كابول

كابول-ارنــا:- شــهد المعــرض االختصاصــي االول فــي 
مجــال الخدمــات الفنيــة والهندســية واالتصــاالت والخدمــات 
البلديــة فــي العاصمــة االفغانيــة كابــول اقبــاال كبيــرا مــن قبــل 

القطاعــات ذات الصلــة والمســؤولين المعنييــن.
وقــال ســفيرنا فــي كابــول بهــادر امينيــان انــه خالفــا 
للمعــارض الســابقة التــي كانــت تقــام لعــرض الخدمــات 
الهندســية والفنيــة واالتصــاالت والكهربــاء، فــان معــرض العــام 
الجــاري تمحــور حــول نقــل التكنولوجيــا مــن منطلــق تعزيــز 
ــي.   ــعب االفغان ــة والش ــركات االفغاني ــات الش ــدرات وامكاني ق
ــات الشــعب  ــززت امكاني ــا تع ــه كلم واضــاف، ان
معهــم  التواصــل  فبامكاننــا  االفغانيــة  والشــركات 
المعــرض هــو معــرض  بصــورة افضــل وان هــذا 
لنقــل التكنولوجيــا والخدمــات الهندســية ممــا فتــح 

صفحــة جديــدة فــي العالقــات بيــن البلديــن.
كمــا قــال ملحقنــا التجــاري فــي كابــول محمــد 
مهــدي جوانمــرد قصــاب فــي تصريــح لوكالــة "ارنــا": 
ــاون الشــركات  ــة وتع ــة التكنولوجي ــل المعرف ان نق
الفنيــة  الخدمــات  لتقديــم  واالفغانيــة  االيرانيــة 
والهندســية وتعــرف تجــار البلديــن علــى طاقــات 

ــرض. ــذا المع ــة ه ــرة القام ــد ثم ــا، تع كل منهم

بلومبرغ: التنسيق النفطي االيراني الفنزويلي 
مستمر رغم العقوبات االميركية

ــران  ــم اي ــرة تحمــل عل ــط كبي ــة نف ــر، ان ناقل ــي تقري ــرغ ف ــع بلومب ــب موق ــي: كت ــان العرب طهران/كيه
ــى آســيا. ــا ال ــاء خــوزه لتصديره ــن مين ــي م ــط الخــام الفنزويل تشــحن النف

واضــاف الموقــع: ان ايــران وبعــد نقــض العقوبــات  االميركيــة، وارســال اول حمولــة نفطيــة مــن فنزويــال، 
واالن تنقــل النفــط مــن نفــس الناقلــة الــى اميــركا الالتينيــة.

فناقلــة النفــط الكبيــرة »هانــي« رافعــة علــم ايــران والتــي تعــرف كــذل بـــ »هــورس«، وهــي بصــدد شــحن 
النفــط الخــام الفنزويلــي  مــن مينــاء خوزه.فارســال هــذه الحمولــة النفطيــة فــي ظــل ظــروف تخــاف فيــه اكثــر 

شــركات النقــل البحــري وتجــار النفــط مــن الحظــر االميركــي.
وقــد ارســلت ايــران مليونــي برميــل مــن ســوائل  الغــاز الــى فنزويــال. وفــي شــهر اغســطس حالــت 
ــاز االرســال  ــان الســفينة تطفــئ جه ــذا ف ــى ونزويــال. ول ــل بنزيــن ال ــون برمي ــركا مــن وصــول 1/116 ملي امي

ــى فنزويــال. ــا ال ــراداري حتــى وصوله ال
ــي، ووجهــت  وبعــد ان حظــرت اميــركا 6ناقــالت نفــط واصحابهــا، بســبب نقــل  النفــط الخــام الفنزويل

فنزويــال التــي تمتلــك اكبــر احتياطــي  نفطــي فــي العالــم بخطــر الحظــر االميركــي.

خالل 24 ساعة..

عدد الوفيات بفيروس بكورونا تتجاوز 
حاجز الـ200 حالة

طهران-فارس:-أعلنــت المتحدثــة بأســم وزارة 
الصحــة ســيما ســادات الري، تســجيل 3563 إصابــة 
جديــدة بفيــروس كورونــا، و207 وفيــات فــي غضــون 
الـــ 24 ســاعة الماضيــة، مشــيرة الــى تعافــي نحو 370 

ألــف شــخص مــن المصابيــن لحــد اآلن.
الصحــة  وزارة  بأســم  المتحدثــة  وقالــت 
والعــالج والتعليــم الطبــي فــي تصريــح: منــذ ظهــر 
الخميــس ولغايــة امــس الجمعــة تــم تســجيل 
3563 إصابــة جديــدة بفيــروس كوفيــد- 19 وفــق 
اجمالــي  ليرتفــع  النهائــي،  التشــخيص  معاييــر 
مؤكــدة. إصابــة  و882  ألــف   439 الــى  االصابــات 

واوضحــت انــه مــن بيــن المصابيــن الجــدد، تــم 
ادخــال 1708 مصابيــن الــى المستشــفيات لتلقــي العالج.

 842 و  ألــف   369 تعافــي  الــى  الري  ولفتــت 
شــخصا مــن المصابيــن بفيــروس كورونــا لغايــة 

البقية على الصفحة7اآلن.

طهران و ليوبليانا تؤكدان على تعزيز التعاون البرلماني بينهما
ــور زورتشــيج« وســفيرنا  ــا:- اكــد رئيــس برلمــان ســلوفينيا »ايغ بلغراد-ارن
لــدى هــذا البلــد »كاظــم شــفيعي«، علــى تعزيــز التعــاون الثنائــي عبــر تشــكيل 

مجموعــة الصداقــة البرلمانيــة المشــتركة بيــن البلديــن.
واوضــح زوروتشــيج لــدى لقائــه شــفيعي فــي عاصمــة ســلوفينيا »ليوبليانــا«، 
ان تشــكيل مجموعــة الصداقــة البرلمانيــة المشــتركة، يســهم فــي توفيــر مزيــد 

مــن فــرص التعــارف بيــن الشــعبين االيرانــي والســلوفيني.
الــى ذلــك، دان الســفير شــفيعي اجــراءات االدارة االمريكيــة االحاديــة العــادة 

فــرض الحظــر الجائــر وغيــر القانونــي ضــد ايــران.
وقــال شــفيعي : ان معظــم الــدول بمــن فيهــم غاليــة اعضــاء مجلــس االمــن 

الدولــي، وصفــوا هــذا االجــراء بانــه يفتقــر الــى الشــرعية القانونيــة.


