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بورصة طهران تغلق مرتفعة 5518 نقطةصادرات ايران الزراعية تسجل 6 مليارات دوالر
طهران-فــارس:- أغلــق مؤشــر بورصــة طهــران لألســهم واالوراق الماليــة، علــى ارتفــاع 5518 نقطــة 
ــداول امــس الســبت. ــام جلســة ت بخت

وتداولــت الســوق أكثــر مــن 3.9 مليــار 
ســهم وورقــة ماليــة فــي اطــار 404 االف 

ــال. ــون ري ــة 38.94 تريلي ــة بقيم صفق
مكاســب  بدعــم  المؤشــر  وصعــد 
أســهم شــركات » كلكهــر« و«جادرملــو« 
القابضــة  فــارس  وخليــج  للتعديــن  
للتكريــر. واصفهــان  للبتروكمياويــات 

كمــا صعــد مؤشــر الســوق المــوازي 
60 نقطــة الــى مســتوى 17.553 نقطــة 

ــال. ــة فــي اطــار 130 الــف صفقــة بقيمــة 159.27 تريليــون ري ــة مالي ــار ســهم وورق ــداول 1.2 ملي ــر ت اث

طهران ومدريد تؤكدان على تطوير العالقات 
االقتصادية والتجارية

ــة محمــد  ــر الخارجي ــا:- تباحــث وزي طهران-ارن
جــواد ظريــف ووزيــرة الصناعــة والتجــارة والســياحة 
رئاســة  تتولــى  التــي  ماروتــو  ريــس  االســبانية 
الجانــب االســباني فــي اللجنــة المشــتركة للتعــاون 
االقتصــادي بيــن البلديــن، بشــان التعــاون الثنائــي 

ــة. ــة والتجاري ــي المجــاالت االقتصادي ف
واشــار ظريــف خــال اللقــاء الــى الطاقــات المهمــة 
االقتصــادي  للتعــاون  الطرفيــن  كا  لــدى  المتوفــرة 
الثنائــي، خاصــة فــي المجــاالت التجاريــة والتعــاون 
فــي قطــاع النفــط والغــاز والزراعــة والبنــى التحتيــة 
الســياحية والنقــل الجــوي والبحــري، مؤكــدا ضــرورة 
ــز العاقــات فــي هــذه المجــاالت عــن  تحســين وتعزي
ــى  ــول ال ــل للوص ــة والعم ــات القائم ــة العقب ــق ازال طري

المكانــة المناســبة فــي ضــوء طاقــات الطرفيــن.
مــن جانبهــا اكــدت وزيــرة الصناعــة والتجــارة 
والســياحة االســبانية خــال اللقــاء اهميــة العاقــات 
بتعزيــز  بادهــا  رغبــة  واعلنــت  البلديــن،  بيــن 
العاقــات االقتصاديــة والتجاريــة مــع ايــران فــي 

اطــار خارطــة الطريــق للتعــاون بيــن البلديــن.
واعربــت ماروتــو عــن املهــا ببــدء مرحلــة جديــدة مــن 

التعــاون االقتصــادي الثنائــي بعــد انتهــاء ازمــة كورونــا.

مســاعد  أكــد  طهران-فــارس:- 
وزيــر الزراعــة تحقيــق نحــو 6 مليــارات 
األجنبــي  النقــد  عائــدات  مــن  دوالر 
الزراعيــة  المنتجــات  لصــادرات 
الحظــر والحــرب  الرغــم مــن  علــى 

القيــود. مــن  والعديــد  االقتصاديــة 
واضــاف محمــد مهــدي بورمنــدي، 
أن ايــران تنتــج ســنويا حوالــي 123 مليــون 
ــة، 24 مليــون  طــن مــن المنتجــات الزراعي
مرتبطــة  المنتجــات  هــذه  مــن  طــن 
بالفواكــه ومحاصيــل البيــوت الزجاجيــة.

الوزيــر  مســاعد  وأشــار 
المســتحضرات  مــن  طــن  ألــف   120 تصديــر  الــى 

الصيدالنيــة مــن إيــران ســنويا بقيمــة 530 مليــون 
دوالر ، مؤكــدا ضــرورة دعــم تعزيــز هــذا القطــاع نظــرا 

للقــدرة المتوفــرة إلنتــاج هــذه االعشــاب فــي البــاد.
ــة(  ــة )الدفيئ ــوت الزجاجي ــل البي وحــول محاصي
الدفيئــة  محاصيــل  تنميــة  أن  بورمنــدي  أوضــح 

مهمــة جــدا ومــن أولويــات وزارة الزراعــة.
وقــال ان هنــاك حوالــي 21 الــف هكتــار مــن 
الدفيئــات الزراعيــة فــي البــاد، وينبغــي زيــادة هــذا 

ــام 2025. ــول ع ــار بحل ــف هكت ــى 48 ال ــم إل الرق
وأشــار بورومنــدي إلــى أن إيــران مــن الــدول 
الرائــدة فــي إنتــاج المحاصيــل االســتراتيجية، وقــال: 
يجــب التركيــز علــى إنتــاج العديــد مــن المنتجــات، 
بمــا فــي ذلــك الفســتق والتمــر والجــوز والنباتــات 

الطبيــة والــورد الجــوري.

بشكل افتراضي..

زنجان تستضيف المؤتمر الدولي للتكنولوجيا 
الحيوية للنباتات الطبية

زنجان-ارنا:-قــال األميــن التنفيــذي للمؤتمــر 
الرابــع  الوطنــي  والمؤتمــر  الثالــث  الدولــي 
للتكنولوجيــا الحيويــة للنباتــات الطبيــة: ان جامعــة 
مــع  بالتعــاون  المؤتمــر  هــذا  ســتعقد  زنجــان 

ــي زنجــان. ــة ف ــات الطبي ــة للنبات ــة اإليراني الجمعي
وقــال الدكتــور علــي عمارلــو امــس الســبت:  
إن هــذا المؤتمــر ســيعقد بشــكل افتراضــي غــدا 
ــال: ان  ــو، ق ــاء 17 و 18 ماي االثنيــن وبعــد غــد الثاث
هــذا المؤتمــر تنظمــه جامعــة زنجــان بالتعــاون مــع 

ــة.  ــات الطبي ــة للنبات ــة اإليراني الجمعي
واشــار إلــى المحــاور الرئيســية للمؤتمــر وهــي 
»الهندســة الوراثيــة ، والتنــوع الجينــي ، وزراعــة 
والمســتقلبات   ، الجينــي  والتعبيــر   ، األنســجة 
الثانويــة ، وفســيولوجيا النبــات، واألدويــة العشــبية 
والطبيعيــة القائمــة علــى التكنولوجيــا الحيويــة. 
ويتبــادل أكثــر مــن 10 متحدثيــن مــن دول العالــم 
مــن بينهــا فرنســا وايطاليــا وتركيــة وروســيا والصيــن 

وبولنــدا وجهــات نظرهــم فــي هــذا المؤتمــر.

بدء التطعيم لمن تجاوزت أعمارهم الـ75 عاًما 

ضبط 200 ألف لتر من الوقود 
المهرب جنوب البالد

ــد شــرطة محافظــة  ــن قائ ــارس:- اعل طهران-ف
هرمــزكان عــن ضبــط نحــو 200 ألــف لتــر مــن الوقــود 

المهــرب فــي أحــد موانــئ المحافظــة.
امــس  جعفــري  رضــا  غــام  العميــد  وقــال 
الســبت: بعــد عــدة أيــام مــن جهــود رجــال الشــرطة 
ــن أن عــددًا  ــدار الســاعة، تبي ــى م ــرة عل ذوي الخب
مــن االنتهازييــن ادخلــوا وقــود الديــزل بكميــات 
كبيــرة مــن المحافظــات المجــاورة، مســتخدمين 
عــدة صهاريــج تحــت غطــاء نقــل الزيــت الخــام، ثــم 
عبــأوا الوقــود فــي 9 حاويــات باســتيكية كبيــرة 
ســعة كل منهــا 30 ألــف لتــر وتــم تخزينهــا فــي أحــد 
ــى  ــا ال ــم تهريب ــة ليت ــة بالمحافظ ــئ التجاري الموان

دول الخليــج الفارســي فــي الوقــت المناســب.
هرمــزكان:  محافظــة  شــرطة  قائــد  واضــاف 
بالتنســيق مــع الســلطة القضائيــة تــم تشــكيل 
فريــق وارســاله الــى موقــع تخزيــن الوقــود المهــرب 
حيــث تــم العثــور علــى 9 حاويــات وضبــط اكثــر مــن 

ــزل. ــود الدي ــر مــن وق ــف لت 195 أل

تسجيل 200 حالة وفاة جديدة بكورونا
طهران-فــارس:- أعلنــت وزارة الصحــة والعــاج  والتعليــم الطبــي عــن تســجيل 7723 إصابــة و200 حالــة 
وفــاة جديــدة خــال الـــ24 ســاعة الماضيــة، مشــيرة الــى ان إجمالــي عــدد اللقاحــات التــي تــم تطعيمهــا لحــد 
و108  مليونيــن  مــن  اكثــر  بلغــت  اآلن 

آالف جرعــة.
بــوزارة  العامــة  العاقــات  وقالــت 
منــذ  اليومــي:  تقريرهــا  فــي  الصحــة 
الســبت  ظهــر  ولغايــة  الجمعــة  ظهــر 
جديــدة  إصابــة   7723 تســجيل  تــم 
معاييــر  وفــق   19 كوفيــد-  بفيــروس 
ــي  ــع اجمال ــة ليرتف ــخيص النهائي التش
ألفــا  و739  مليونيــن  الــى  االصابــات 

مؤكــدة. إصابــة  و875 
واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1282 مصابا الى المستشفيات لتلقي العاج.

ولفت التقرير الى تعافي مليونين و210 آالف و851 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية اآلن.
ــون  ــة ويخضع ــة حرج ــي حال ــوا ف ــا مازال ــروس كورون ــن المصابيــن بفي ــخصا م ــت: ان 5396 ش واضاف

ــزة. ــة المرك للعناي
واشــار التقريــر الــى تســجيل 200 حالــة وفــاة مــن المصابيــن بفيــروس كوفيــد 19 خــال 24 ســاعة الماضيــة 

ليرتفــع اجمالــي عــدد الوفيــات الــى 76633 حالــة وفــاة.
وحتــى اآلن تلقــى 1،756،095 شــخصًا الجرعــة األولــى مــن لقــاح كورونــا وتلقــى 352،626 شــخصًا الجرعــة 

الثانيــة ، وبلــغ إجمالــي عــدد اللقاحــات التــي تــم تطعيمهــا 2،108،721 جرعــة.
واشــارت الصحــة الــى الحالــة الحمــراء )شــديدة الخطــورة( فــي ثــاث مــدن، والحالــة البرتقالية )متوســط 

الخطــورة( فــي 262 مدينــة، والحالــة الصفــراء )منخفضــة الخطــورة( فــي 183 مدينة.

المتحــدث  أعلــن  طهران-فــارس:- 
بأســم اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة كورونــا، 
ــغ  ــن تبل ــم األشــخاص الذي ــدء تطعي ــن ب ع
أعمارهــم 75 عامًــا فمــا فــوق امــس الســبت.
علــي  اعــرب  للتلفزيــون  تصريــح  وفــي 
رضــا رئيســي عــن تقديــره اللتــزام المواطنيــن 
بالبرتوكــوالت الصحيــة خــال ليالــي القــدر 
وصــاة عيــد الفطــر، وقــال: ولحســن الحــظ 
أقيمــت صــاة عيــد الفطــر بطريقــة جديــرة 

الصحيــة. للبروتوكــوالت  وامتثــاال  بالثقــة 
واشــار رئيســي الــى اجتمــاع اللجنــة الوطنيــة 
الجمهوريــة  رئيــس  برئاســة  كورونــا  لمكافحــة 
انتشــار  اســتعرضنا  االجتمــاع  هــذا  فــي  وقــال:   ،
جائحــة كورونــا فــي جميــع أنحــاء العالــم، وتــم 
توضيــح أن الهنــد ال تــزال فــي وضــع غيــر جيــد مــن 

ــات  ــة والوفي ــبة اإلصاب ــا ونس ــار كورون ــث انتش حي
ــة جــدا. ــد  عالي ــذا البل ــي ه ف

الوطنيــة  اللجنــة  بأســم  المتحــدث  واوضــح 
بشــدة  تأثــرت  ايــران  إن  كورونــا  لمكافحــة 
هــذا  تمكــن  لقــد  وقــال:  المتحــور،  بالفيــروس 
الفيــروس مــن االنتشــار مثــل الفيــروس البريطاني، 

ونحــن بحاجــة إلــى أن نكــون أكثــر يقظــة بشــأن 
واتبــاع  المتحولــة  الفيروســات  مــن  النــوع  هــذا 

أفضــل. بشــكل  البروتوكــوالت 
اإلصابــة  حــاالت  تحديــد  تــم  قائــا:  وتابــع 
تحــت  وهــي  البــاد  أنحــاء  جميــع  فــي  بالفيــروس 
الجيــدة  اإلجــراءات  مــع  الحــظ،  ولحســن  الســيطرة، 
التــي اتخــذت للســيطرة علــى هــذا الوبــاء ال يوجــد قلــق 
جــدي فــي هــذا الصــدد، ولكــن يجــب علــى المحافظــات 
ــم. ــن اجــراءات الســيطرة والتحك ــد م ــة أن تزي الجنوبي

واردف رئيســي: ان عــدد المــدن الحمــراء وصــل 
الــى 3 مــدن، ولحســن الحــظ شــهدنا انخفاضًــا 
بنســبة 16 % فــي الســفر بيــن المحافظــات خــال 
ــام الســابق، ونشــكر  ــة بالع ــة مقارن ــة الماضي العطل

ــاع البروتوكــوالت. ــى اتب ــن عل المواطني
وقــال المتحــدث بأســم اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة 
تطعيــم  ســيبدأ  الســبت(  اليوم)امــس  كورونــا: 
األشــخاص الذيــن تبلــغ أعمارهــم 75 عامًــا فمــا فــوق.
ــم  ــى مــن التطعي ــة االول واضــاف: انتهــت المرحل
بتطعيــم  الثانيــة  المرحلــة  وبــدأت  كورونــا  ضــد 
االشــخاص بعمــر 80 ســنة، ولحســن الحــظ ســتصل 
الشــحنة الجديــدة مــن اللقــاح غــدًا وســيتم توزيعهــا 

ــذا المجــال. ــي ه ــق ف ــا قل ــس لدين ــوراً ولي ف

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي 
شهركرد ورين الفرنسية

شــهركرد- ارنا:-أعلــن مديــر مكتــب التعــاون 
ــران  ــرب اي ــهركرد غ ــة ش ــي بجامع ــي والدول العلم
عــن توقيــع مذكــرة تعــاون بينهــا وجامعــة ريــن 
الفرنســية وقــال: بتوقيــع هــذه المذكــرة بلــغ العــدد 
اإلجمالــي للمذكــرات الدوليــة لشــهركرد 14 اتفاقيــة.
وأضــاف محســن بهمنــي امــس الســبت ، أن 
المشــاريع  وتنفيــذ   ، والطــاب  األســاتذة  »تبــادل 
المنــح  إعطــاء  وتســهيل   ، المشــتركة  البحثيــة 
الدراســية ، وتبــادل المــوارد المكتبيــة ، وبنــاء القــدرات 
الرئيســية  المحــاور  مــن   هــي  المتبادلــة  العلميــة 

الفرنســية.  الجامعــة  مــع   الموقعــة  لاتفاقيــة 
ــا  ــن بهمنــي ان جامعــة شــهركرد تعمــل حاليً وأعل
مــع جامعــة التكنولوجيــا فــي الدنمــارك ، وكارلتــون فــي 
ــي  ــترامادورا ف ــدا وإكس ــي بولن ــاة ف ــوم الحي ــدا ، وعل كن

إســبانيا ، وفيصــل أبــاد فــي باكســتان.

ابن زايد يقرر تقديم المزيد من الدعم 
ليهود اإلمارات !

أصــدر ولــي عهــد أبوظبــي »محمــد بــن زايــد« 
ــة  ــح جمعي ــى فت ــة عل ــرا للجــدل بالموافق ــرارا مثي ق
اإلمــارات،  فــي  اليهوديــة  الجاليــة  لدعــم  خيريــة 
وذلــك فــي ظــل العــدوان الصهيونــي الغاشــم علــى 

األراضــي الفلســطينية المحتلــة.
وقالــت ”إمــارات ليكــس” نقــا عــن مصــادر 
إماراتيــة، إن الجمعيــة ســيتم افتتــاح فــرع أخــر لهــا 

ــي غضــون أســابيع. ــي ف ــي أبوظب ف
العــدوان  تصاعــد  ظــل  فــي  القــرار  وجــاء 
فــي  خاصــة  الفلســطينيين  علــى  اإلســرائيلي 
قطــاع غــزة عقــب اعتــداءات واســعة فــي المســجد 

المحتلــة. القــدس  فــي  األقصــى 
فــي  الموجــودة  اليهوديــة  الجاليــة  ولعبــت 
اإلمــارات دورًا محوريــًا فــي الوصــول إلــى “اتفــاق 
تأكيــد  فــي  وإســرائيل  أبوظبــي  بيــن  التطبيــع” 
ــال  ــوا خ ــون اعتقل ــطاء إماراتي ــه نش ــذر من ــا ح لم

الســابقة. الســنوات 
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن اليهــود الذيــن وصلــوا 
أبوظبــي فــي 2008، كان لهــم دور بــارز فــي تكويــن 
الجاليــة وإعانهــا هــم شــارون وســيمون إيديــر ورانــا 
وجياكومــو أرازي ومايــكل ومارتيــن نيتــس. هنــاك 
آخــرون بالتأكيــد وصلــوا قبــل لكنهــم كانــوا متخفيــن. 
وبــدأت لقاءاتهــم عبــر التجمــع يــوم الســبت وتنــاول 
العشــاء التقليــدي وقــرروا أنــه مــن الواجــب وجــود 

المزيــد مــن اليهــود فــي اإلمــارات.

السجاد وانتاج التونة ابرز السلع االيرانية 
المصدرة الى لبنان

طهران-تســنيم:- قــال المستشــار  التجــاري فــي ســفارتنا فــي بيــروت محمــد فرباديــس: ان العاقــات 
االيرانيــة اللبنانيــة االقتصاديــة مســتقرة ولكــن بســبب األزمــة االقتصاديــة التــي يعيشــها لبنــان وجائحــة كورونــا 
فقــد انخفــض التبــادل التجــاري بيــن البلديــن خــال الفتــرة الماضيــة كمــا أدى انخفــاض عــدد الرحــات الجويــة 
أيضــا بســبب كورونــا إلــى انخفــاض فــي 
حجــم الشــحن التجــاري بيــن البلديــن.

وأوضــح ان مــن أهــم المشــاكل التــي 
ــا مــع  تعتــرض تطــور التبــادل التجــاري حالي

ــة. ــدم تشــكيل الحكوم ــو ع ــان ه لبن
خاصــة  جــودة  اإليرانيــة  وللبضاعــة 
المتاجــر  اللبنانيــون حيــث تكثــر  احبهــا 
فــي انحــاء العاصمــة بيــروت وفــي االريــاف. 
حيــث يتصــدر الســجاد اإليرانــي المرتبــة 

األولــى فــي قائمــة المســتوردات اللبنانيــة مــن الجمهوريــة االســامية إضافــة إلــى أصنــاف أخــرى غذائيــة.
ــة  ــت مــن بواب ــي كان ــب اإليران ــع الجان ــاون م ــرة التع ــي محمــد شــحادة: ان فك ــال المســتثمر اللبنان ــه ق مــن جانب
معــرض للمنتجــات اإليرانيــة فــي لبنــان واليــوم بــات لدينــا تواصــل مســتمر واقامــة معــرض ســنوي فــي مدينــة صــور 

ــة.  ــات اإليراني ــة والحلوي ــاج التون ــي إنت ــى الســجاد اإليران ــة إل ــدة للتواصــل تشــمل إضاف ــاح خطــوط جدي ــة الفتت إضاف
ويأمــل اللبنانيــون بتعزيــز العاقــات التجاريــة مــع الجمهوريــة االســامية فــي إيــران وبــذل المزيــد مــن 

الجهــود لفتــح أوســع األبــواب لتعزيــز التعــاون ورفــع حجــم التبــادل التجــاري إلــى مســتوى متطــور.

اميركا: نتوقع من أذربيجان سحب قواتها فورا 
من الحدود مع أرمينيا

أعلنــت وزارة الخارجيــة األمريكيــة، الجمعــة الماضــي، 
أن الواليــات المتحــدة تراقــب مــن كثــب الوضــع علــى 
الحــدود بيــن أرمينيــا وأذربيجــان وتتوقــع مــن األخيــرة 

ــا. ــع أرميني ــن الحــدود م ــورا م ــا ف ســحب قواته
وقالــت المتحدثــة باســم الخارجيــة األمريكيــة، جالينــا 
واشــنطن  فــي  اإلدارة  إن  تصريــح صحفــي،  فــي  بورتــر، 
تراقــب عــن كثــب الوضــع علــى الحــدود بيــن البلديــن، 
مضيفــة: »نتوقــع مــن أذربيجــان أن تســحب قواتهــا فــورا”.

التحــركات  أن  علــى  بورتــر  وشــددت 
العســكرية فــي األراضــي المتنــازع عليهــا غيــر 

إليــه. حاجــة  ال  اســتفزازا  وتمثــل  مســؤولة 
أعلــن  الجمعــة  مــن  ســابق  وقــت  وفــي 
ــول  ــي، نيك ــوزراء األرمين ــس ال ــال رئي ــم بأعم القائ
الروســي،  الرئيــس  مــن  طلــب  أنــه  باشــينيان، 
فاديميــر بوتيــن، مســاعدة عســكرية ألرمينيــا فــي 
ظــل مــا وصفــه بعــدم تنفيــذ الطــرف األذربيجانــي 
االتفــاق حــول ســحب قواتــه مــن منطقــة ســيونيك.
إلــى  دخلــت  قواتهــا  أن  أذربيجــان  ونفــت 
ــا قامــت  ــة إنه ــي مــن الحــدود، قائل الطــرف األرمين

أراضيهــا. بحمايــة 

المتحف الوطني الروسي: شعب روسيا لديه رغبة 
كثيرة في التعرف على ايران

ــا :– قــال رئيــس المتحــف الوطنــي الروســي »الكســاندر ســيدوف« : ان شــعب روســيا  موســكو -ارن
لديــه رغبــة كثيــرة فــي التعــرف علــى ايــران بثقافتهــا وحضارتهــا وتراثهــا الزاخــر.

جــاء ذلــك فــي تصريــح ادلــى بــه ســيدوف علــى 
فــي عهــد  االيرانــي  »الفــن  لمعــرض  زيارتــه  هامــش 
ــه الجمعــة خــال  ــدا اعمال ــذي ب القاجاريــة« بموســكو، ال
الشــخصيات  كبــار  مــن  جمــع  فيهــا  شــارك  مراســم 
الثقافيــة الروســية؛ هــذا المعــرض يضــم 300 قطعــة اثريــة 
ثمينــة بمــا فــي ذلــك اللوحــات الفنيــة وقطــع الســيراميك 
ــة والســجاد واالقمشــة  ــة وخشــبية ومعدين ــار زجاجي واث

المطــرزة والنســخ الخطيــة واالســلحة )القديمــة(.  
ــع بــان يســهم هــذا المعــرض  وقــال : اننــي اتطل
فــي رفــع المســتوى المعرفــي لــدى الشــعب الروســي 

بشــان الدولــة الجــارة ايــران وحضارتهــا العريقــة وثقافتهــا الزاخــرة.
واضــاف رئيــس المتحــف الوطنــي الروســي : نحــن نعــرف تاريــخ ايــران العزيــزة جيــدا، لكــن معرفتنــا بشــأن 

تاريــخ ايــران المعاصــر ضئيلــة جــدا، و يلــزم بــذل جهــود كثيــرة و وضــع خطــط مناســبة لســد هــذه الثغــرة.   
واكــد ســيدوف، ان انصــار التــراث الثقافــي والفنــي االيرانــي فــي روســيا كثيــرون؛ معربــا عــن املــه بــان 
ترفــع القيــود الناجمــة عــن تفشــي فيــرس كورونــا بعــد زوال الجائحــة واســتئناف النشــاط الســياحي مــن 

جديــد بيــن البلديــن وتوجــه الســياح  الــروس لزيــارة المعالــم االثريــة والتاريخيــة فــي ايــران. 
ــة  ــة فني ــف قطع ــم 150 ال ــرض يض ــذا المع ــا ان ه ــي؛ مبين ــي الروس ــف الوطن ــى المتح ــرق ال ــا تط كم

ــي.  ــراث االيران ــى الت ــود ال ــا تع ــة منه ــف قطع ــن ال ــد ع ــا يزي ــة، وم وتاريخي

قائد القيادة المركزية االميركية: ايران 
تسعى الخراجنا من العراق

ــة  ــادة المركزي ــد القي ــال قائ طهران/كيهــان العربــي: ق
االميركيــة، الجنــرال »كينيــث ماكنــزي«؛ ان ايــران تســعى 

الخــراج القــوات االميركيــة وقــوى التحالــف مــن العــراق.
ــاة العربيــة يقــول ماكنــزي، ارى  ففــي حديــث لقن
ان ايــران ومنــذ فتــرة انهــا  تســتطيع عــن طريــق 
االميركيــة  القــوات  اخــراج  السياســي  االســلوب  
ضــرب  عملناعلــى  وحيــن  العــراق.  مــن  وحلفائهــا 
داعــش فــي العــراق، تحالفــا مــع شــركائنا والقــوات 
االمنيــة العراقيــة، فيمــا لــم تقبــل ايــران لهــذا الهــدف.

بتحريــك مجاميــع  ايــران  اتهــام  معــرض  وفــي 
ــزي،  ــركان ادعــى  ماكن المقاومــة فــي العــراق ضــد امي

ان ايــران لجــأت بشــكل مباشــر الــى فصائــل مســلحة 
ــي العــراق. ــا ف ــى قواتن ــا ال ــه ضرب ــا لتوجي ــة له تابع

وانــا ســعيد بــان تعمــل الحكومــة العراقيــة علــى 
ــا  ــد انن ــة. وال اعتق ــات الموجع ــذه الضرب ــد ه تحدي

ســنغادر العــراق قريبــا.
العــراق  فــي  وجودنــا  مســتقبل  ان  واضــاف: 
والحكومــة  مشــترك  اميركــي  بقــرار  ســيتحدد 
ايــران. مثــل  ثالثــة  دولــة  بيــد  وليــس  العراقيــة 

فاننــا حضرنــا الــى العــراق  بطلــب مــن الحكومــة 
داعــش  عصابــات  محاربــة  فــي  ومســتمرون  العراقيــة 

الدولــي. التحالــف  مــع  بالتعــاون 

طوابير طويلة أمام محطات 
الوقود األميركية

طهران-مهر:-تشــهد العاصمــة األمريكيــة واشــنطن 
ــر شــبكة  ــادة أكب ــم زي ــن رغ ــي البنزي نقصــا شــديدا ف
لخطــوط األنابيــب نقــل الوقــود بالبــاد عقــب هجــوم 
إلكترونــي وتأكيــد مســؤولي العاصمــة بــأن اإلمــدادات 

ســتعود إلــى طبيعتهــا ســريعا.
نفــاد  إن  بــادي«  الوقــود »جــاز  تتبــع  وذكــرت شــركة 
الوقــود بالمحطــات فــي واشــنطن وصــل إلــى ســبعة وثمانين 
المدفوعــة  الواســعة  الشــراء  بالمئــة. واســتمرت عمليــات 
مــن ذعــر نقــص الوقــود علــى مــدار يوميــن بعــد اســتئناف 
ــود  ــو محطــات الوق ــي خل ــا تســبب ف ــا مم الشــركة عملياته
فــي أنحــاء جنــوب شــرق الواليــات المتحــدة حتــى فــي 

ــب. ــط األنابي ــن خ ــدة ع ــق بعي مناط

داعيا وقف مجازر الصهاينة..

مساعد الخارجية: القضية الفلسطينية ليست فقط اسالمية وعربية بل هي كارثة انسانية
طهران-ارنــا:- دعــا مســاعد الخارجيــة للشــؤون القانونيــة والدوليــة محســن 
بهارونــد المجتمــع الدولــي ودول المنطقــة التخــاذ اجــراءات ملموســة لوقــف 

االبــادة البشــرية ومجــازر الصهاينــة ضــد الشــعب الفلســطيني.
وكتــب بهارونــد فــي مقــال لــه بشــان االعمــال االجراميــة الصهيونيــة االخيــرة 
ــان  ــل الكي ــن قب ــزة م ــاع غ ــي قط ــا يحــدث ف ضــد الشــعب الفلســطيني: ان م
الصهيونــي هــو باشــك جريمــة حــرب، جريمــة ضــد االنســانية وابــادة بشــرية. 
وكالعــادة فــان المجتمــع الدولــي يكتفــي باصــدار بيانــات سياســية يســعى 
لجعلهــا متوازنــة وال يقــوم بــاي اجــراءات عمليــة ميدانيــة او قانونيــة ودبلوماســية.

واضــاف: ان مــا يقــوم بــه الكيــان الصهيونــي جريمــة دوليــة صارخــة تؤلــم 
كل ضميــر انســاني حــي وان مســؤولية اخاقيــة وقانونيــة جســيمة ملقــاة علــى 
عاتــق النظــام الدولــي ســواء المنظمــات الدوليــة او المنظمــات المدنيــة والمعنيــة 
بحقــوق االنســان وكذلــك الحكومــات للدفــاع عــن قيمهــا وقوانينهــا وفــي غيــر 

هــذه الحالــة ال يمكــن تصــور قيمــة لهــذه القيــم والقوانيــن.  
الكيــان  يرتكبهــا  التــي  الوحشــية  الجرائــم  مــن  جانــب  الــى  واشــار 
ــا مــن  ــازل بمــن فيه ــا اســتهداف المن ــي قطــاع غــزة ومنه الصهيونــي ضــد اهال

اطفــال ونســاء ومســنين وتدميــر البنيــة التحتيــة الحيويــة مثــل منشــآت المــاء 
والكهربــاء واالتصــاالت وغيرهــا مــع مــا يعانــي منــه ســكان القطــاع منــذ اعــوام 
ــة  ــي مجــال االدوي ــان ف ــل الكي ــم مــن قب ــروض عليه ــة مــن الحصــار المف طويل
واالغذيــة والمســاعدات االنســانية واضــاف: اننــا نطلــب مــن المجتمــع الدولــي 
ــادة البشــرية التــي  ودول المنطقــة اتخــاذ اجــراء ملمــوس لوقــف المجــازر واالب

تطــال ماييــن الفلســطينيين.
واعتبــر القضيــة الفلســطينية بانهــا ليســت فقــط قضيــة اســامية وعربيــة 
بــل هــي كارثــة انســانية مــن مســؤولية كل البشــرية والمجتمــع الدولــي العمــل 
للحيلولــة دونهــا واضــاف: انــه علــى المنظمــات والمؤسســات الدوليــة التــي 
تدعــي الدفــاع عــن حقــوق االنســان ان تعلــم بــان معيــار تعامــل ســائر الــدول 
ــة  ــم الدولي ــع الجرائ ــا م ــة تعاطيه ــط بكيفي ــتقبا يرتب ــا مس ــران معه ــا اي ومنه

والمناهضــة لانســانية ضــد الشــعب الفلســطيني.
وتابــع بهارونــد: ان جرائــم الكيــان الصهيونــي وســلوكه العــام فــي انتهــاك الحقــوق 
والقوانيــن الدوليــة بلــغ حــدا يســتدعي مــن جميــع الــدول خاصــة الــدول العربيــة 

ــم. ــي هــذه الجرائ ــت ف ــة للب ــات معين ــن خاصــة وآلي واالســامية ايجــاد قواني
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