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تهويد القدس 
»اماراتيا«!

مهدي منصوري
حــذرت مؤسســة »القــدس  الدوليــة« مــن 
مخطــط اماراتــي يهــدف الــى تهويــد القــدس 
مــن  المحتلــة  المدينــة  علــى  للســيطرة 
خــال تســللها عبــر االنتخابــات الفلســطينية 
ــي  ــي ف ــال الصهيون ــح االحت ــا لصال الخضاعه

ــم«. ــاق ابراهي ــا يســمى »اتف اطــار م
و«اتفــاق ابراهيــم« هدفــه اعــادة تعريــف 
االقصــى علــى القيــاس  الصهيونــي باعتباره 
ــف ســاحاته  ــي فقــط وتعري المســجد الفعل
لجميــع  مشــتركة  مســاحة  باعتبارهــا 
فيهــا  بالصــاة  لهــم  والســماح  االديــان 
الكاملــة  الصهيونيــة  بالســيادة  واالعتــراف 
علــى االقصــى«. ممــا يعكــس ان االمــارات 
ــق  ــى تحقي ــدور تســعى ال ــذا ال ــا به وقيامه
المشــروع الصهيونــي الخطيــر الــذي يعمــل 
علــى تهويــد القــدس والــذي عجــز الكيــان 
ســتة  خــال  تحقيقــه  عــن  الصهيونــي 
عقــود مــن الزمــن بســبب صابــة وصمــود 
بارضهــم  التفريــط  بعــدم  المقدســيين 
ــي انعكســت مــن خــال  ومقدســاتهم والت
وبيــن  بينهــم  التــي تحــدث  المواجهــات 
ــن يدنســون  ــة الذي المســتوطنين الصهاين

القــدس باقدامهــم القــذرة.
وكما اشــارت اوســاط سياســية واعامية 
الترويــج  تســتغل  االمــارات  ان  مقدســية 
للســياحة العربيــة واالســامية فــي القــدس 
واســامية  عربيــة  مشــروعية  لتضفــي 
علــى تهويــد القــدس والمقدســات والتــي 
للصهاينــة  ارضــاء  »كعربــون  بانــه  وصفتــه 
فــي تحالفهــا االثــم معهــم«. والبــد ان نشــير 
وبفذلكــة  االماراتيــة  االمــوال  دخــول  الــى 
اســتثمارها العمــار المدينــة وتطويرهــا مــن 
المقدســيين  مــن  االراضــي  شــراء  خــال 
والتــي بــدأت فــي منطقــة تســريب »بطــن 
بــادرة جديــدة مــن  الهــوى«  فــي تقديــم 
االســتثمارية  عروضهــا  تقديــم  خــال 
الصهيونــي  الســيلكون  وادي  لمشــروع 
ــد  ــادة تهوي ــى اع ــع ال ــذي يتطل ــث وال الحدي
ــة القــدس«. ــة الشــمالية لمركــز مدين البواب
قيــام  الــى  االشــارة  يمكــن  تقــدم  ممــا 
للكيــان  المجانيــة  الخدمــة  بهــذه  االمــارات 
الغاصــب للقــدس ســوف لــن يجــد طريقــه 
الــى التطبيــق الن الفصائــل والقــوى الوطنيــة 
والمقدســيين والمرابطيــن قــد عقــدو العــزم 
ــة واســقاطها  ــة االماراتي ــى افشــال المحاول عل
كمــا افشــلت محــاوالت الصهاينــة المجرميــن 
ــل الشــهداء والجرحــى  ــن قواف ــه م ــا قدمت بم

واالســرى خــال انتفاضــة القــدس.
واخيــرا والــذي البــد مــن االشــارة اليــه ان 
الــزواج الكاثوليكــي االماراتــي الصهيونــي لــم 
ــار يومــا مــا خاصــة  ــد ان ينه ــدم طويــا والب ي
وان الكيــان الصهيونــي اليــوم هــو االضعــف 
ــة التــي تنخــر  مــن خــال الصراعــات الداخلي
داخلــه ممــا قــد تــؤول بــه الــى االنهيــار والــزوال 
ــارات  ــد هــي االم ــان الخاســر الوحي ــك ف وبذل
اعتبــار  مــن  لديهــا  مــا  كل  ســتفقد  التــي 

ــة. ــي المنطق سياســي ف

قاطعوا االمارات.. إنَّ المطبعين 
اخوان الشياطين

انتشــر علــى موقــع التواصــل االجتماعــي وســم 
)#مقاطعه_اإلمــارات( الــذي وصــل نصــاب الترنــد 
فــي كل مــن اليمــن وقطــر ومصــر، وذلــك اثــر وصــول 
فــي  )#المطبعون_اخوان_الشــياطين(  وســم 
ــنما  ــة متس ــذه اللحظ ــى ه ــذي الزال حت ــراق ال الع

ــد. ــي هــذا البل ــد ف نصــاب الترن
جــاء هــذا الوســم )#مقاطعه_اإلمــارات( ضمــن 
حملــة أطلقهــا ناشــطون للدعــوة لمقاطعــة محميــة 
الكيــان  مــع  التطبيــع  اعانهــا  بســبب  اإلمــارات 
القضيــة  مــن  ومواقفهــا  اللقيــط  االســرائيلي 
الفلســطينية، كمــا ياتــي هــذا الوســم بعــد شــيوع 
اخبــار عــن دفــع اإلمــارات بذبابهــا االلكترونــي إلــى 
تطبيــق “كلــوب هــاوس” لغــرف النقــاش الصوتيــة 
الــذي يشــهد إقبــاال كبيــرا مــن الناشــطين فــي 

الــدول الخليجيــة العربيــة.
إماراتيــون  معارضــون  قــام  ســنوات،   9 بعــد 
بمناقشــة هــذه التغريــدة عبــر “كلــوب هــاوس”، 
خارجيــة  وزيــر  دعــوة  علــى  اعتراضهــم  وأبــدوا 

بالساســل. النــاس  اقتيــاد  إلــى  اإلمــارات 

اصــرار هــذه المحميــة الخليجيــة علــى ارهــاب 
ــع  ــت وقم ــم وكب ــى افواهه ــم عل ــا والتكمي مواطنيه
ــارة  ــح تجــاوزت حــدود هــذه االم ــراي فضائ ــة ال حري
الــى دول اخــرى منهــا اليمــن الــذي تحــاول هــذه 
المحميــة اقحــام االســرائيليين فيــه عــن طريــق 
ومنهــا  البلــد  هــذا  فــي  احتلتهــا  التــي  االراضــي 
ــة  ــرة ســقطرى وكمــا هــو حــال العــراق ومحاول جزي
امنيــا واســتخباريا كمــا  التدخــل  المحميــة  هــذه 
اشــيع علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ولمصلحــة 

»اســرائيل« اوال واخيــرا..
وحســب موقــع ”إمــارات ليكــس” ونقــا عــن 
ــات  ــان تعليم ــع«، ف ــع بـ«المطل ــه الموق مصــدر وصف
الذبــاب  تواجــد  بتكثيــف  أبوظبــي  مــن  صــدرت 
االلكترونــي فــي تطبيــق »كلــوب هــاوس«، موضحــا 
ــى  ــك التشــويش عل ــن ذل ــدف م )المصــدر( أن اله
تحويــل معارضيــن وناشــطين إماراتييــن التطبيــق 
اإلماراتــي  النظــام  حقيقــة  لفضــح  منصــة  إلــى 
وسياســاته التطبيعيــة المدمــرة للكيــان المجتمعــي 

ــة. ــة الخليجي ــذه المحمي ــي ه ف

خالل اجتماع محافظي البنوك المركزية لدول الشرق االوسط وآسيا الوسطى..

همتي: الحظر االميركي منع حصول ايران على معدات طبية لمكافحة كورونا
جهانغيري: إيران قادرة على إدارة 

األزمات الكبرى
طهــران- ارنــا:- أكــد النائــب األول لرئيــس الجمهوريــة إســحاق جهانغيــري، أن إيــران قــادرة علــى إدارة 

األزمــات الكبيــرة معتبــرا ان مــن االجحــاف تجاهــل هــذا االمــر.
وخــال لقائــه مــدراء خايــا االزمــة فــي المحافظــات وصــف جهانغيــري هــذه الخايــا بانهــا العقــل المفكــر 
ــا عــن  لمواجهــة الحــوادث واالزمــات المختلفــة، معرب

تقديــره لجهــود العامليــن فــي هــذا القطــاع.
المعرضــة  البلــدان  مــن  ايــران  أن  وأوضــح 
للحــوادث والكــوارث الطبيعيــة بحيــث تشــهد كل 
ــل الســيول  ــة مث ــوارث المختلف ــن الك ــر م ــام الكثي ع
ــؤدي  ــا ي ــة م ــارات الجليدي ــاف واالنهي ــزالزل والجف وال
ــأن  ــي ف ــرة، وبالتال ــة كبي ــى خســائر بشــرية ومادي ال
قويــة  مؤسســة  الــى  بحاجــة  االزمــات  هــذه  أدارة 

تتناســب مــع ظــروف البــاد.
طويلــة  تجــارب  وبعــد  إيــران  ان  الــى  واشــار 
فــي التعامــل مــع الحــوادث الطبيعيــة مــن خــال منظمــة ادارة االزمــات ، ومــن خــال هــذه المنظمــة صــار 

باالمــكان وضــع الخطــط للوقايــة مــن الحــوادث ومواجهتهــا فــي حــال وقوعهــا.
وأشــار جهانغيــري الــى زلــزال كرمانشــاه واعــادة بنــاء 130 ألــف وحــدة ســكنية دمرهــا الزلــزال فــي فتــرة 

وجيــزة، والفيضانــات التــي وقعــت فــي عــام 2019 والتــي طالــت حوالــي 25 محافظــة فــي البــاد،
وقــال: ان اإلجــراءات المهمــة التــي اتخــذت لمســاعدة ضحايــا الفيضانــات وإعــادة بنــاء الوحــدات الســكنية 

المدمــرة، أظهــرت أن الجمهوريــة اإلســامية دولــة قــادرة علــى إدارة األزمــات الكبــرى بشــكل جيــد.

طهران-فــارس:- اكــد محافــظ البنــك المركــزي 
عبدالناصــر همتــي انــه حينمــا كانــت ايــران بحاجــة 
الحظــر  منــع  طبيــة  ومســتلزمات  معــدات  الــى 
ــا. ــا عليه ــي حصوله ــادي والاقانون ــي االح االميرك

اجتمــاع  خــال  كلمتــه  فــي  همتــي  وقــال 
محافظــي البنــوك المركزيــة لــدول الشــرق االوســط 
اطــار  فــي  المنعقــد    MCD الوســطى  واســيا 
سلســلة الجلســات الفرعيــة لاجتمــاع الربيعــي 
لصنــدوق النقــد الدولــي: انــه حينمــا كانــت هنالــك 
حاجــة الــى معــدات ومســتلزمات طبيــة، منعــت 
ــل  ــن قب ــة م ــة والاقانوني ــر االحادي ــراءات الحظ اج

الواليــات المتحــدة حصــول ايــران عليهــا.
واضــاف: ان ايــران اتحــذت االجــراءات الازمــة 
الســتيراد لقــاح كورونــا وبــدات بعمليــة التطعيــم 
ولكــن ال تتوفــر لحــد االن امكانيــة الحصــول الكامــل 
والواســع علــى اللقــاح، اال ان اجــراءات جيــدة قــد 

ــاح.   ــي للق ــاج الداخل اتخــذت لانت
وتابــع محافــظ البنــك المركــزي: اننــا نعتقــد 

بــان اللقــاح ســلعة عامــة وان الجميــع فــي كل انحــاء 
العالــم يجــب تطعيمهــم بــه لتتوفــر امكانيــة القضاء 
علــى الجائحــة. بنــاء علــى ذلــك فاننــا نطلــب مــن 
الــدول التــي تمتلــك فائضــا مــن اللقــاح ان تضعهــا 
ــي  ــدول الت ــو ال ــدول وندع ــائر ال ــرف س ــت تص تح

تمتلــك عوائــد اعلــى دعــم برنامــج »كوفاكــس«.
واشــار همتــي الــى ان صــادرات النفــط االيرانــي 
تضــررت بســبب الحظــر االميركــي اال ان الصــادرات 
وفقــا  ايضــا  النفطيــة  )والصــادرات  النفطيــة  غيــر 
الســاليب معينــة خــال االشــهر الماضيــة( قــد زادت 
الدفاعــي  الخــط  كان  االيرانــي  الريــال  ان  وقــال: 
االول امــام الهــزات الخارجيــة وان انخفــاض قيمتــه 

قــد ادى الــى تشــديد الضغــط التضخمــي.
واضــاف: انــه فضــا عــن مــوارد المصدريــن غيــر 

فقــد خصــص  النفطييــن 
البنــك المركــزي االيرانــي 
الماضــي  العــام  خــال 
)العــام الماضــي االيرانــي 
انتهــى فــي 20 اذار/مــارس( 
مــن  دوالر  مليــارات   10
االســلع  لتوفيــر  مــوارده 
واالدويــة  االساســية 

الطبيــة. والمعــدات 
محافــظ  واوضــح 
كمــا  المركــزي:  البنــك 
ايــران  فــان  تعلمــون 
الصعبــة  العملــة  مــن  ملحوظــة  ارصــدة  تمتلــك 
االميركــي  الحظــر  ان  اال  الخــارج(  فــي  )مجمــدة 
نحــن  حيــن  فــي  اليهــا  وصولهــا  منــع  االحــادي 
بحاجــة لهــا لدعــم االقتصــاد ومعيشــة الشــعب.

واشــار همتــي الــى اجــراءات صنــدوق النقــد 
الدولــي لدعــم الــدول االعضــاء فــي مواجهــة 
التداعيــات االقتصاديــة لتفشــي كورونــا واضــاف: 
ان مكانــة الصنــدوق تتعلــق بمــدى قدرتــه علــى 
ــدول  ــع ال ــي لجمي ــي والفن ــه المال ــم دعم تقدي
االعضــاء بصــورة متســاوية ومــن دون اســتثناء 
ايــران للحصــول علــى الضمــان  اال ان طلــب 
المالــي الطــارئ )قــرض( مــازال بــا رد رغــم 

ــى ذلــك.    مضــي عــام عل

ايران تنضم الى الدول المنتجة لقطع 
الحصادة البحرية

لجنة االقتصاد البرلمانية تناقش الوثيقة 
االستراتيجية بين ايران والصين

 - رس: فــا ن- ا طهر
اعلــن المتحــدث باســم 
االقتصاديــة  اللجنــة 
الشــورى  بمجلــس 
مهــدي  االســامي 
اللجنــة  بــان  طغيانــي 
الوثيقــة  ناقشــت 
ــوام  االســتراتيجية لاع
بيــن  القادمــة   25 الـــ 
ايــران والصيــن بحضــور 

االقتصــاد. وزيــر 
وقــال طغيانــي فــي 

ــاد  ــاد فره ــر االقتص ــي: ان وزي ــح صحف تصري
دجبســند قــدم فــي البدايــة تقريــرا حــول 
ــا  ــن ووفق ــران والصي ــن اي ــاون بي ــة التع وثيق

لايضاحــات التــي قدمهــا فــان الوثيقــة تاتــي 
ــد  ــى عق ــول ال ــم تتح ــاون ول ــار التع ــي اط ف
الدراســة  الــى  لتكــون بحاجــة  االن  لغايــة 
الدخــول  فــي حــال  ولكــن  المجلــس  فــي 
ــم نــص  ــة ســيتم تقدي ــل الوثيق ــي تفاصي ف
اطــار  فــي  الحكومــة(  قبــل  )مــن  التعــاون 

الئحــة الــى المجلــس.
وثيقــة  مــن  جــزءا  ان  يقــول:  واضــاف 
القطاعــات  بيــن  باالتفــاق  يتعلــق  التعــاون 
فــي  عليــه  للمصادقــة  ضــرورة  وال  الخاصــة 
المجلــس وفــي الواقــع ال حاجــة الــى دراســته 
والمصادقــة اليــه فــي حــال عــدم تاثيــره علــى 

للبــاد. العامــة  الرئيســية  القضايــا 
وحــول مــدى تاثيــر الوثيقــة بزيــادة التعــاون 
الثنائــي أكــد قائــا: ان وزيــر االقتصــاد أكــد فــي 
ــات  ــذه التفاهم ــل ه ــاز مث ــان انج ــه ب توضيح
بــان  اطمئنانــا  اكثــر  الصينييــن  ســيجعل 
ــد  ــل االم ــاون طوي ــو تع ــران ه ــع اي ــاون م التع

ــل. ــن ذي قب ــر م وســيدخلون الســاحة اكث

منظمــة  رئيــس  اعلــن   -: -ارنــا  رشــت 
الصناعــات البحريــة بــوزارة الدفــاع واســناد القــوات 
ــاج قطعــة  ــرال رســتكاري، عــن انت المســلحة االدمي
بحريــة حصــادة لنبــات »ياســنت المــاء« محليــا، 

وانضمــام ايــران الــى قائمــة الــدول المنتجــة للقطــع 
البحريــة الحصــادة لاعشــاب فــي العالــم.

ــاء خــال  ــح للصحفييــن امــس االربع وفــي تصري
مراســم ازاحــة الســتار عــن القطعــة البحريــة الحصــادة 
ــل ســميك الســاق(  ــاء« )ورد الني ــات »ياســنت الم لنب
لقــد   : رســتكاري  االدميــرال  قــال  محليــا،  المنتجــة 
نجحنــا اليــوم وبفضــل التنكولوجيــا والطاقــات الوطنيــة 
ــاد لاعشــاب المائيــة تحــت  ان ننتــج اول جهــاز حصّ
للصناعــات  تمجيــدي«  »الشــهيد  وحــدة  اشــراف 

ــناد القــوات المســلحة. ــاع واس ــوزارة الدف البحريــة ب
انتــاج  عمليــة  ان   : البحــري  القائــد  واوضــح 
النيــل  ورد  لعشــب  الحصــادة  البحريــة  القطعــة 
ــا  ســميك الســاق، اســتغرقت 6 اشــهر ونحــو 12 الف
العمــل  مــن  ســاعة  و500 

البــاد. داخــل  الــدؤوب 
النســخة  ان  واكــد، 
المنتــج،  لهــذا  المحليــة 
تســهم فــي توفيــر 60 بالمئــة 
مــن النقــد االجنبــي مقارنــة 

الخارجيــة. بنســخته 
الــى  نــوّه  وفيمــا 
الجهــود بيــن 5  تظافــر 
شــركات معرفيــة ايرانيــة 
مــع وزارة الدفــاع واســناد 
المســلحة،  القــوات 
بهــدف توطيــن انتــاج القطعــة البحريــة الحصادة 
االدميــرال  اعلــن  المــاء«،  »ياســنت  لنبــات 
واالجــزاء  الغيــار  قطــع  جميــع  ان  رســتكاري 
الدفــع  ذلــك منظومــات  فــي  بمــا  الرئيســية، 
وجهــاز ناقــل الحركــة و أنظمــة التحكــم لهــذا 

بامتيــاز. الصنــع  محليــة  هــي  المنتــج، 

طهران وكوااللمبور تبحثان سبل تعزيز 
التعاون بينهما

طهران-ارنــا:- التقــى مســاعد وزيــر الخارجيــة الماليــزي داتــو قمــر الديــن فــي طهــران، بمســاعد وزيــر 
ــات  ــة ســيد رســول مهاجــر وبحــث معــه ســبل توســيع العاق ــة للشــؤون الدبلوماســية االقتصادي الخارجي

الثنائيــة وتطويــر التعــاون االقليمــي بيــن البلديــن.
وأكــد مهاجــر خــال هــذا اللقــاء، علــى اســتعداد طهــران لتعزيــز التعــاون فــي كافــة المجــاالت مــع كوااللمبــور؛ وذلــك انطاقــا 

مــن ماضــي العاقــات التاريخيــة 
القائمــة بيــن البلديــن، كمــا دعــا 
الحكومــة الماليزيــة الــى تيســير 
االقتصــادي  التعامــل  ظــروف 

ــي. والتجــاري الثنائ
وزيــر  مســاعد  ونــوه 
الخارجيــة للشــؤون الدبلوماســية 
الجاليــة  الــى  االقتصاديــة، 
االيرانيــة المتفوقــة، بمــا يشــمل 
واالخصائييــن  االعمــال  رجــال 

والنخــب العلميــة فــي ماليزيــا؛ مؤكــدا ضــرورة حــل مشــاكل هــؤالء فــي مجــال االســتفادة مــن الخدمــات المصرفيــة والماليــة، الــى جانــب 
البلديــن. بيــن  الســجناء  تبــادل  وتيــرة  فــي  والتســريع  القضائيــة  الوثائــق  وحســم  القنصليــة  المشــاكل 

الــى ذلــك، أكــد مســاعد وزيــر الخارجيــة الماليــزي، ان زيارتــه لطهــران تاتــي فــي ســياق توســيع العاقــات 
الثنائيــة؛ معربــا عــن املــه بــان يشــهد البلــدان عقــب معالجــة العراقيــل الراهنــة بمــا فــي ذلــك زوال جائحــة كورونا، 
تعزيــز التعــاون فــي شــتى المجــاالت ذات االهتمــام المشــترك والســيما االقصاديــة والتجاريــة، وتبــادل الزيــارات 

بيــن كبــار المســؤولين االيرانييــن والماليزييــن فــي المســتقبل القريــب.

بدء عمليات بناء 6254 وحدة 
سكنية في البالد

ــاء 6254  ــات بن ــدء عملي ــي رضــا تابــش ، عــن ب ــن رئيــس مؤسســة االســكان عل ــارس:- أعل طهران-ف
وحــدة ســكنية فــي البــاد.

فــي  تابــش  وأوضــح 
امــس  صحافــي  مؤتمــر 
بنــاء  تكاليــف  أن  االربعــاء، 
الوحــدات الســكنية الجديــدة 
ريــال. تريليــون   1.75 تبلــغ 

أكــد  ثانيــة  مــن جهــة 
وحــدات   138.304 بنــاء 
ســكنية باعتمــادات بلغــت 

.2021 مــارس/آذار   20 المنتهيــة  الماليــة  الســنة  فــي  ريــال  تريليــون   98.25

فيما  يضرب زلزال محافظة خراسان رضوي ..

اصابة 9 اشخاص والحاق اضرار بنحو 300 وحدة 
سكنية في زلزال مريوان

الدارة  العــام  المديــر  اعلــن  طهران-فــارس:- 
شــؤون االزمــة فــي محافظــة كردســتان محمــد 
فاحــي عــن اصابــة 9 اشــخاص والحــاق اضــرار 
تابعــة  قريــة   23 فــي  ســكنية  وحــدة   300 بنحــو 
لمدينــة مريــوان بهــذه المحافظــة الواقعــة غــرب 
ــاء. ــاء الثاث ــا مس ــذي ضربه ــزال ال ــر الزل ــران، اث اي

وقــال فاحــي فــي تصريــح ان فــرق تقييــم االضــرار 
الجهــات  وســائر  االحمــر  الهــال  لجمعيــة  التابعــة 

المعنيــة توجهــت الــى منطقــة الزلــزال علــى الفــور.
اجريــت  التــي  التقييمــات  وفــق  انــه  واضــاف: 

فقــد تبيــن الحــاق اضــرار بـــ 297 وحــدة 
ســكنية فــي 23 قريــة فــي مريــوان، مــن 
بنســب  تضــررت  وحــدة   18 ضمنهــا 

تتــراوح بيــن 30 الــى 60 بالمائــة.
بحــدوث  وصلــت  تقاريــر  ان  وقــال: 
ــة  ــازل بعــض القــرى الحدودي تصدعــات فــي من
عنــد نقطــة الصفــر الحدوديــة فــي ناحيــة ننــور.  
 5.3 بقــوة  زلــزال  ضــرب  وقــد 
الثاثــاء  مســاء  ريختــر  مقيــاس  علــى  درجــات 
كردســتان. لمحافظــة  التابعــة  مريــوان  مدينــة 
مــن جهــة اخــرى ضــرب زلــزال بقــوة ۴.۷ درجــة 
ــي  ــدة شــادمهر ف ــر اطــراف بل ــاس ريخت ــى مقي عل

محافظــة خراســان رضــوي.
ونقــا عــن مركــز رصــد الــزالزل فــي البــاد 
والتابــع الــى مؤسســة الجيوفيزيــاء فــي جامعــة 
۴.۷ درجــة علــى  ارضيــة بقــوة  طهــران ان هــزة 
مقيــاس ريختــر ضــرب مســاء الثاثــاء اطــراف بلــدة 

شــادمهر فــي محافظــة خراســان رضــوي .

بكين تطالب واشنطن بإلغاء حظرها الالقانوني 
المفروض على ايران

طهران-ارنــا:- قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة »جــاؤو لــي جيــان«: يتعيــن علــى امريــكا ان 
تعــود الــى االتفــاق النــووي مــن دون ايــة شــروط، وان تلغــي حظرهــا الاقانونــي المفــروض علــى ايــران تمامــا.
وفــي مؤتمــره الصحفــي يــوم الثاثــاء، اشــار »لــي جيــان« الــى اجتمــاع اللجنــة المشــتركة لاتفــاق النــووي فــي فيينــا 
؛ وصــرح قائــا: ان ملــف ايــران النــووي يمــرّ بمرحلــة حساســة حاليــا؛ معلنــا بــأن » الصيــن تدعــم اجتماعــات اللجنــة 

المشــتركة لمناقشــة موضــوع الغــاء الحظــر مــن جانــب امريــكا، وعــودة ايــران الــى تنفيــذ االتفــاق النــووي«.   
وفيمــا تطلــع الــى اتفــاق االطــراف جميعــا وبأســرع وقــت علــى انعــاش االتفــاق النــووي، عــزا المتحــدث باســم 

وزارة الخارجيــة الصينيــة االســباب الرئيســية لازمــة الراهنــة الــى انســحاب امريــكا االحــادي مــن هــذا االتفــاق.
ــاق  ــى االتف ــرط ال ــن دون ش ــود م ــان تع ــدة ب ــات المتح ــى الوالي ــن عل ــه يتعيّ ــان: ان ــي جي ــاف ل واض

النــووي، وتلغــي كامــل الحظــر الاقانونــي المفــروض علــى ايــران.

انخفاض متوسط األعمار في االتحاد 
األوروبي وسط جائحة كورونا

انخفــض متوســط األعمــار فــي معظــم 
أنحــاء االتحــاد األوروبــي العــام الماضــي، حيــث 
كافحــت الكتلــة المكونــة مــن 27 دولــة ضــد 
ــا. ــروس كورون ــب جائحــة في ــرات وعواق تأثي

المعنيــة  »يوروســتات«  وكالــة  وقالــت 
اليــوم  األوروبــي،  االتحــاد  فــي  باإلحصــاء 
األربعــاء، إنــه »فــي أعقــاب تفشــي وبــاء 
انخفــض  الماضــي،  العــام   19  – كوفيــد 
ــوالدة فــي  ــد ال ــع عن متوســط العمــر المتوق
الغالبيــة العظمــى مــن الــدول األعضــاء فــي 

األوروبــي”. االتحــاد 
فــي  كان  انخفــاض  أكبــر  أن  وأضافــت 
ــة بعــام 2019. إســبانيا، بخســارة 1.6 عــام، مقارن

الثانــي  المركــز  فــي  بلغاريــا  وجــاءت 
وبولنــدا  ليتوانيــا  تليهــا  عــام،   1.5 بخســارة 
انخفاضــا  التــي شــهدت جميعهــا  ورومانيــا، 

عــام.  1.4 بمقــدار 
الدولتيــن  وفنلنــدا  الدنمــارك  وكانــت 
فــي  ارتفاعــا  شــهدتا  اللتيــن  الوحيدتيــن 
عــام.  0.1 بمعــدل  المتوقــع،  العمــر  متوســط 

ولــم تكــن هنــاك إحصائيــة شــاملة متاحــة 
ــغ  ــم تبل ــدا ل مــن االتحــاد األوروبــي، ألن إيرلن

عــن البيانــات الخاصــة بهــا.
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