
مسؤول تجاري: توريد شحنات مواد غذائية عبر 
االرصدة المجمدة بالعراق

طهران-فــارس:- أكــد عضــو هيئــة رئاســة غرفــة التجــارة االيرانيــة العراقيــة المشــتركة، توريــد شــحنات 
مــواد غذائيــة عبــر تغطيــة مــن أرصــدة ايــران المجمــدة بالعــراق.

وأوضــح حميــد حســيني ، بعــد زيــارة قــام بهــا وزيــر االقتصــاد العراقــي الــى طهــران، أكــد وزيــر الطاقــة 
بعــض  أن  االيرانــي 
الغذائيــة  الشــحنات 
ايــران  الــى  المــوردة 
عبــر  تغطيتهــا  تــم 
االيرانيــة  المســتحقات 

العــراق. علــى 
أن  حســيني  وأشــار 
الوزيــر ذكــر ايضــا أنــه تــم 
االجتمــاع  فــي  االتفــاق 
مليــون   16 شــراء  علــى 
ــر  ــاح كورونــا عب جرعــة لق

الجــار. البلــد  علــى  ايــران  مســتحقات  بواســطة  العالميــة(  الصحــة  )لمنظمــة  كوفاكــس  آليــة 
ولفــت حســيني الــى أن متحــدث وزارة الكهربــاء العراقيــة بــدوره أكــد عــزم بغــداد تســديد المســتحقات 

الــى ايــران ولديهــا جــدول زمنــي للســداد.
وبيّــن حســيني أن المســتحقات المترتبــة علــى العــراق مــن توريــد الكهربــاء االيرانيــة قــد تــم 
تســديدها، حيــث إن مجموعــة »مبنــا« الصناعيــة لديهــا مشــاريع فــي العــراق ويبــدو أن وزارة الطاقــة 
تحصلــت علــى ديونهــا بعملــة الدينــار العراقــي، اال أن شــركة الغــاز الوطنيــة تصــر علــى عــودة النقــد االجنبــي 

ــران. ــى اي ــد الســلع ال ــر شــراء وتوري ــه عب ــادة من ــم االف ــراق، إذ يت ــر للع ــي مــن التصدي المتأت

3 شؤون محلية

طهران-فــارس:- اكــد الرئيــس حســن روحانــي 
بــان الشــعب االيرانــي بصبــره وثباتــه ومقاومتــه 
ــا واجهــض مخططاتهــم. ــركا وحلفائه تصــدى المي

وقــال الرئيــس روحانــي فــي حديثــه خــال 
اجتمــاع الحكومــة امــس االربعــاء: ان اعــداء ايــران 
فــي اميــركا بزعامــة ترامــب وبومبيــو وبدعــم مــن 
الصهاينــة شــنوا حربــا اقتصاديــة ضروســا ضدنــا 
االطاحــة  الصهيونــي  الكيــان  اهــداف  مــن  وكان 

االســامية. بالجمهوريــة 
ــه  ــره وثبات ــي بصب واضــاف: ان الشــعب االيران
ومقاومتــه تصــدى الميــركا وحلفائهــا ونجــح فــي 
ذلــك، ورغــم المشــاكل والمصاعــب لــم نســمح 
بــان  نســمح  ولــم  ضدنــا  الحــرب  تشــن  بــان 
ينجــح ترامــب فــي اي مــن المحافــل العالميــة بعــد 
خروجــه مــن االتفــاق النــووي. ومــن نجاحــات البــاد 
فــي هــذه المواجهــة مــا تحقــق فــي محكمــة العــدل 

ــاي.     ــي اله ــة ف الدولي
واعتبــر ان المصاعــب التــي تواجههــا البــاد 
يعــود جــزء كبيــر منها للحــرب االقتصاديــة واجراءات 

ال عدالة في التوزيع..

مسؤول صحي: 5 دول استأثرت بـ84 بالمائة 
من لقاحات كورونا

طهــران- فارس:-انتقــد المتحــدث باســم اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة كورونــا، ، انعــدام العدالــة فــي توزيــع 
اللقاحــات المضــادة لفايــروس كورونــا، الفتــا الــى ان 5 دول اســتأثرت بـــ84 بالمائــة مــن اللقاحــات التــي تــم 

تلقيهــا فــي العالــم حتــى اآلن.
وفــي حديثــه للمراســلين علــى هامــش اجتمــاع لجنــة مكافحــة كورونــا بمحافظــة قــم، قــال علــي رضــا 
رئيســي: مــن دواعــي الســرور ان عمليــة التطعيــم فــي البــاد وخاصــة علــى صعيــد منــح الجرعــة الثانيــة 

لاشــخاص الذيــن تلقــوا الجرعــة االولــى، مســتمرة فــي البــاد.
واضــاف: بالطبــع مازالــت مشــكلة توفيــر اللقاحــات مــن الخــارج، وعــدم التــزام اطــراف االتفــاق بوعودهــا، 
مســتمرة حتــى اآلن، موضحــا انــه كان مقــررا ان تصــل الينــا قرابــة 3 ماييــن جرعــة مــن اللقاحــات االجنبيــة، 
ولكــن هــذا لــم يحصــل، كمــا ان اتفاقنــا مــع كوفاكــس هــو ان نحصــل علــى 16.8 مليــون جرعــة، فــي حيــن 

انــه لــم يتــم تســليم ايــران ســوى اقــل مــن مليونــي جرعــة.
وتابــع: بنــاء عليــه، ونظــرا النعــدام العدالــة فــي توزيــع هــذا اللقــاح فــي العالــم، فــإن افضــل مــا نقــوم بــه 
هــو انتــاج اللقــاح فــي داخــل البــاد، ومــن دواعــي الســرور ان هــذا االمــر مســتمر فــي 5 شــركات، والخبــر 
الســار هــو ان لقــاح »كوفوبركــت« ســيكون جاهــزا بــإذن اهلل فــي االســبوع القــادم، وفيمــا اذا صادقــت عليــه 
اللجــان المعنيــة أي اللجنــة الســريرية واللجنــة االخاقيــة، فســتتحقق امكانيــة التطعيــم لعامــة المواطنيــن 

خــال شــهر تقريبــا.
وأردف ان هنالــك احتمــال لتأخيــر موعــد منــح الجرعــة الثانيــة، اال انــه ال توجــد أي دواع للقلــق، وســيتم 

توفيــر اللقــاح للجرعــة الثانيــة خــال االســبوع القــادم.

طهــران- ارنــا:- 
اعلــن مديــر شــؤون 
بشــركة  االنتــاج 
ــن  ــة ع ــط الوطني النف
وضــع خطــط دقيقــة 
اســتعادة  تضمــن 
ســقف انتــاج البــاد 
فــي  البتــرول،  مــن 
او  اســبوع  غضــون 
 3 او  واحــد  شــهر 
الــى  شــهور، وصــوال 

الراهــن. الحظــر  قبــل  مــا  مرحلــة 

مشــهد- ارنــا:- اعلــن وزيــر الجهــاد الزراعــي 
كاظــم خــاوازي بــان الســلع الزراعيــة تشــكل 
نحــو 23 بالمائــة مــن صــادرات الســلع االيرانيــة 

للعــراق.
بوزيــر  اجتماعــه  خــال  خــاوازي  وقــال 
الخفاجــي  كريــم  محمــد  العراقــي  الزراعــة 
ــز محافظــة خراســان  ــة مشــهد مرك ــي مدين ف
الرضويــة: ان لنــا عاقــات تجاريــة ممتــازة مــع 
العــراق ويتــم تصديــر الكثيــر مــن ســلعنا اليــه 
بالمائــة   23 الزراعيــة  الســلع  تشــكل  حيــث 

الخميس 29 شوال1442 هـ ق 20خرداد 1400 هـ ش، 10 حزيران 2021م العدد )10689( السنة الواحدة واالربعون

رغم المشاكل والمصاعب..

الرئيس روحاني: شعبنا تصدى بصبره وثباته ومقاومته الميركا وحلفائها واجهض مخططاتهم
التــي  االميركيــة  الحظــر 
خلقــت ظروفــا قاســية جــدا 
وان مــازاد االمــور صعوبــة 
كورونــا  جائحــة  تفشــي 
التــي الــى جانــب حصدهــا 
ارواح الكثيــر مــن االفــراد 
البطالــة  فرضــت  قــد 
ــخص  ــون ش ــى 1.1 ملي عل
وخفضــت  البــاد  فــي 
 44 بنســبة  الصــادرات 
بالمائــة وادت الــى زيــادة 

الســلع. اســعار 
والعمــل  الشــعب  وثبــات  صبــر  ان  واعتبــر 
الــدؤوب للجهــاز الدبلوماســي بانــه هــو الــذي جــاء 

باميــركا الــى طاولــة المفاوضــات بعــد ترامــب.
والمشــاكل  االقتصاديــة  الحــرب  رغــم  وقــال: 
فقــد شــهدت البــاد نمــوا اقتصاديــا خــال العــام 
فيــه  لنــا  وكان  اال  اســبوع  يمــر  ولــم  الماضــي 
تدشــين مشــاريع كبــرى وســنقوم برعايــة مراســم 

بنــاء محطــة  لمشــروع  التنفيذيــة  االعمــال  بــدء 
ــاواط  ــة فــي ســيريك )جنــوب( بقــدرة 1400 ميغ الطاق
ــرة  ــوم الســد الـــ 56 خــال فت ــك ســنفتتح الي وكذل

هــذه الحكومــة.  
ولفــت الــى تدشــين 17 مشــروعا بتروكيمياويــا 
ــن خــال  ــاج البنزي ــع انت ــام الماضــي ورف خــال الع
بضعــة اعــوام مــن 56 مليــون لتــر يوميــا الــى 107 
ماييــن لتــر ورفــع انتــاج المنتوجــات الزراعيــة مــن 

ــا. ــى 125 مليون ــون طــن ال 97 ملي

خالل لقائه نظيره العراقي..

وزير الزراعة: السلع الزراعية تشكل 23 بالمائة 
من صادرات ايران للعراق

منهــا.
لتطــور  بالســرور  نشــعر  اننــا  واضــاف: 
عاقاتنــا مــع العــراق يومــا بعــد يــوم ونحــن 
علــى اســتعداد لتوقيــع اتفاقيــة طويلــة االمــد 

الزراعــي. القطــاع  فــي 
واوضــح بانــه ينبغــي اعتمــاد جــدول زمنــي 
للتعــاون فــي مختلــف القطاعــات يتناســب مــع 
واضــاف: هنالــك  للبلديــن  الزراعــي  التقويــم 
الــدول  مــن  الســلع  جيــدة الســتيراد  ارضيــة 
االخــرى حيــث يمكننــا توفيــر ذلــك مــن العــراق 

ــوازن التجــاري. ــى الت للوصــول ال
تصريحــه  الزراعــي  الجهــاد  وزيــر  وختــم 
والشــعب  الحكومــة  نشــكر  اننــا  بالقــول: 
العراقــي لوقوفهمــا الــى جانبنــا فــي ظــروف 

الظالمــة. االميركيــة  الحظــر 
ــر الزراعــة العراقــي ،  ــر وزي ــه اعتب مــن جانب
القطــاع الزراعــي مــن القطاعــات التــي حققــت 
فيهــا ايــران تقدمــا ممتــازا، مرحبا باالســتثمارات 
ــف المجــاالت فــي العــراق  ــة فــي مختل االيراني

ومنهــا الزراعــي.
التجــاري  التبــادل  الخفاجــي  ووصــف 
مــع الجمهوريــة االســامية بالمهــم، واعتبــر 
ــة  ــة اولوي ــة االيراني اســتيراد المنتجــات الزراعي
االخــرى. الــدول  مــن  االســتيراد  ازاء  للعــراق 
واعــرب الخفاجــي عــن املــه بالتوقيــع 
تخــدم  اتفاقيــة  علــى  الزيــارة  ختــام  فــي 
مصلحــة البلديــن، مؤكــدا حــرص العــراق 
علــى المزيــد مــن التعــاون فــي مختلــف 

المجــاالت مــع ايــران.

مسؤول نفطي: االستعدادات جارية لرفع سقف االنتاج الى مرحلة ما قبل الحظر

وفــي تصريــح لــه امــس االربعــاء، توقــع 
البرامــج  فــي ضــوء  انــه  فــرخ عليخانــي، 

المتبعــة مــن اجــل رفــع ســقف انتــاج النفــط 
االيرانــي، ســيتم بلــوغ الحجم المســتهدف 

فــي غضــون شــهر واحــد فقــط. 
ــط ،  ــوزارة النف ــؤول ب ــذا المس ــت ه ولف
ان الــوزارة وضعــت برامــج وخططــا مناســبة 
ــاد  ــاج الب ــا اســتعادة ســقف انت تضمــن له
متــى مــا اقتضــت الضــرورة، وصــوال الــى 

ــل الحظــر.   ــة ماقب مرحل
واوضــح، انــه وفقــا للبرامــج التــي وضعــت 
فــي مرحلــة مــا بعــد االتفــاق النــووي، فقــد 
تحــدد ســقف انتــاج البــاد 380 الــف برميــل 
ــة مــا بعــد  ــا؛ علــى ان يتــم فــي مرحل يومي
الحظــر، زيــادة هــذا الحجــم الــى 4 ماييــن 

برميــل يوميــا. 

فــي  قصلنــا  طهــران- فارس:-اقتــرح 
اهلل  حبيــب  بكازاخســتان  اكتــاو  مدينــة 
ملكوتــي فــر تأســيس واحة مشــتركة للعلوم 
وكازاخســتان. ايــران  بيــن  والتكنولوجيــا 

وأكــد ملكوتــي فــر، فــي كلمتــه باجتمــاع 
عبــر االنترنــت فــي جامعــة يســه نــوف 
الكازاخيــة حــول آفــاق التعــاون الخارجــي 
ــي  ــة، ف ــة الكازاخي ــة الوطني للجــان الجمعي
والتقنيــات  العلــوم  أهميــة  الــى  االشــارة 
محــرك  باعتبــاره  المعاصــر  العالــم  فــي 
ــى ضــرورة االهتمــام  ــة، عل الحضــارة العالمي
أكثــر  والتكنولوجيــا  العلــوم  بدبلوماســية 

ممــا مضــى.
القضايــا  مــن  العديــد  ان  الــى  ولفــت 
العالميــة ســواء المعاهــدات الدوليــة وايجــاد 
الــى  والصحــة  البيئــة  لمشــاكل  حلــول 
ــات  ــة باســتقرار العاق ــات ذات الصل التحدي
الدوليــة والدبلوماســية والعلــوم والتقنيــات 
ــج  ــا ان نه ــرى كم ــى االخ ــا ال ــاج احداه تحت
الدبلوماســية مــن اجــل العلــوم والتكنولوجيــا 

تأسيس واحة مشتركة للعلوم والتكنولوجيا 
بين ايران وكازاخستان

تنميــة  فــي  مضاعــف  بشــكل  تســاهم 
حاجــات  وســد  والتســويق  العاقــات 
الدبلوماســية  ودعــم  والتقنيــات  المعــارف 

الدوليــة.  والمنظمــات  المعاهــدات  فــي 
ــى  ــات ال ــوم والتقني ــل العل ــد تحوي وانتق
ادوات تمســكها بعــض القــوى الســلطوية 
عــادّا االســلوب االفضــل لمكافحــة الهيمنــة 
والتقنيــات  العلــوم  فــي  التقــدم  تحقيــق 

وتوظيفــه لنيــل التحــرر.
ــر مــن 50  ــران لديهــا أكث ــى ان اي ــوه ال ون
واحــة للعلــوم والتقنيــات وشــبكة جامعيــة 
مختــص   233000 نحــو  تخــرج  واســعة 
نشــاطاتها  بتنميــة  وترغــب  ومهنــدس 

الجــوار. بلــدان  فــي  العلميــة 

تسجيل عالمة تجارية عالمية باسم 
السجاد اليدوي االيراني

المركــز  رئيســة  اعلنــت  همدان-ارنــا:- 
ــاز  ــي الســيدة فرحن ــي  للســجاد االيران الوطن
ــج  ــذا المنت ــة له ــة تجاري ــع، تســجيل عام راف
الدوليــة  المنظمــة  لــدى  معتمــدة  الوطنــي، 

للملكيــة الفكريــة )وايبــو(.
تصريــح  فــي  رافــع  الســيدة  واوضحــت 
ــة الســجاد  ــاء، باجتمــاع لجن ــا امــس االربع له
االيرانــي فــي محافظــة همــدان )غــرب(، ان 
تصديــر الســجاد اليــدوي االيرانــي ســيتم مــن 
ــة  ــة التجاري ــذه العام ــدا، تحــت ه االن فصاع

المعتمــدة عالميــا.  
تجاريــة  عامــة  تســجيل  ان  واضافــت، 
شــّكل  االيرانــي،  اليــدوي  الســجاد  باســم 
خطــوة كبيــرة باتجــاه الحفــاظ علــى هــذا الفــن 

العريــق.  
التــراث  بــوزارة  المســؤولة  نوهــت  كمــا 
والســياحة والحــرف اليدويــة االيرانيــة، الــى 
بالتعــاون  قريبــا  الكترونــي  موقــع  تاســيس 
ــج  ــدف التروي ــة، به ــو العالمي ــة وايب ــع منظم م
ــة المســجلة باســم الســجاد  للعامــة التجاري

االيرانــي.

حركة السلم الجزائرية:سنبقى اوفياء لخط ثورة التحرير 
لقطع الطريق على فرنسا في الجزائر

ــي الثانــي عشــر مــن الشــهر الجــاري  ــررة ف ــات التشــريعية المق ــة االنتخاب ــر، انتهــت حمل ــي الجزائ ف
ــن المعارضــة والحــراك المناهــض  ــد إعــان جــزء م ــن بع ــة الناخبي ــن مقاطع ــة م وســط مخــاوف حكومي

ــدم المشــاركة. للنظــام ع
رئيــس حركــة مجتمــع الســلم عبــد الــرزاق مقــري عبــر عــن إســتعداد حركتــه تــرأس الحكومــة المقبلــة 
إن حــازت علــى األغلبيــة البرلمانيــة ، رغــم صعوبــة المهمــة ، أمــام وضعيــة إقتصاديــة كارثيــة حســب وصفــه. 
ــات  ــارات السياســية .فاإلنتخاب ــف التي ــادي بالتوافــق السياســي بيــن مختل ــادة الحركــة تن ــإن قي ــك ف ولذل
حســبه هــي الحــل ، للوضــع الخطيــر الــذي تعيشــه الجزائــر، وأنهــا الســبيل األوحــد إلكمــال مســار الحــراك 
الشــعبي. مؤكــدا أن حركــة مجتمــع الســلم ســتبقى وفيــة لخــط ثــورة التحريــر لقطــع الطريــق علــى أبنــاء 

فرنســا فــي الجزائــر .
ــرزاق مقــري: »نحــن نريــد ان نجــدد العهــد لنقــول بــأن  وقــال رئيــس حركــة مجتمــع الســلم، عبــد ال
بيــان االول مــن نوفمبــر ســنتوارثه جيــا بعــد جيــل كامــه سينشــئ عنهــا االجيــال تلــو االجيــال ليثبــت 
ــار ســيرنا  ــا ويكــون هــو معي ــدا ويكــون هــو طريقن ــن نتركــه اب ــان فل ــى هــذا البي ــا بعضــا لنثبــت عل بعضن

ــر”. ــاء فرنســا فــي الجزائ ــى ابن ــا لنقطــع الطريــق عل ــا واخفاقاتن ونجحاتن
رئيــس حركــة العدالــة والتنميــة الشــيخ عبــد اهلل جــاب اهلل ، مــن جهتــه دعــا الناخــب الجزائــري إلــى 
تحويــل الموعــد اإلنتخابــي إلــى تاريــخ لتكريــس التغييــر، وإحــداث القطيعــة مــع ممارســات النظــام الســابق 
، وتكريــس اإلرادة الشــعبية. مصرحــا بأنــه لمــس تغيــرا كبيــرا فــي تعامــل اإلدارة مــع األحــزاب السياســية 

رغــم البيروقراطيــة وعــدم المرونــة فــي التعامــل الفــوري مــع بعــض المطالــب.

باسيل يلتقى معاون رئيس مجلس النواب والمعاون السياسي لألمين العام لحزب اهلل
فــي اطــار محــاوالت لتذليــل العقبــات امــام تشــكيل الحكومــة فــي لبنــان إســتقبل رئيــس التيــار الوطنــي 
الحــر النائــب جبــران باســيل فــي منزلــه فــي البياضــة مســاء أمــس، معــاون رئيــس مجلــس النــواب النائــب 
ــاط  ــحزب اهلل« حســين خليــل ومســؤول االرتب ــي حســن خليــل والمعــاون السياســي لاميــن العــام لـ عل

والتنســيق فــي الحــزب وفيــق صفــا.
و حســب بيــان صــدر امــس االربعــاء لمكتــب باســيل تــم عــرض للتطــورات السياســية والحكوميــة، 
حيــث تــم تبــادل »أفــكار واقتراحــات فــي أجــواء ايجابيــة، حققــت تقدمــا مــن شــأنه تســهيل وتســريع تأليــف 

الحكومــة، مــن ضمــن األصــول الميثاقيــة والدســتورية وبحســب قواعــد المبــادرة الفرنســية.

ضبط 183 مزرعة تعدين عمالت رقمية في طهران
طهــران-  فارس:-أعلنــت شــركة توزيــع الكهربــاء فــي العاصمــة طهــران، عــن كشــف 183 مزرعــة غيــر 

قانونيــة لتعديــن العمــات الرقميــة خــال فتــرة 20 مــارس/آذار حتــى 20مايو/آيــار 2021.
وأوضــح حســين صبــوري فــي تصريــح امــس االربعــاء، أن الشــركة تمكنــت مــن ضبــط 183 مزرعــة تضــم 

نحــو 11 الــف جهــاز تعديــن تنشــط بشــكل غيــر قانونــي.
وأشــار أن الشــركة تواصــل عمليــات مداهمــة المراكــز غيــر القانونيــة للتعديــن كمــا انهــا كشــفت مؤخــرا 

مركــزا ضخمــا للتعديــن بحجــم قــوة اســتهاك للكهربــاء نحــو 6.3 ميغــاواط.

تصدير الخدمات التقنية والهندسية السككية 
االيرانية الى بلدان الجوار

طهــران- فــارس: قــال المديــر التنفيــذي لشــركة ســكك الحديــد فــي البــاد ســعيد رســولي ان شــركته 
بصــدد تصديــر الخدمــات التقنيــة والهندســية الســككية الــى بلــدان الجــوار ومنهــا اذربيجــان وارمينيــا.

وقــال رســولي، فــي تصريــح صحفــي علــى هامــش تفقــده لمنطقــة جلفــا الحدوديــة المحاذيــة لجمهوريــة 
اذربيجــان مــع وزيــر الطــرق وبنــاء المســاكن ، إن تصديــر أجــزاء القطــارات والمعــدات الســككية المصنعــة 

محليــا الــى اذربيجــان وارمينيــا مــن أهــداف الشــركة. 
واضــاف: إنــه خــال الزيــارة التــي قــام بهــا مديــر مؤسســة ســكك الحديــد االذربيجانيــة لمركــز تطويــر 
ســكك الحديــد فــي البــاد اطلــع علــى االنجــازات واالمكانيــات المتوفــرة فــي الشــركة وجهوزيــة ايــران لســد 

مايحتاجــه هــذا البلــد مــن المعــدات واالجهــزة الســككية.
وتابــع: إنــه خــال الزيــارة التــي قــام بهــا الــى ارمينيــا اطلــع المســؤولين فــي القطــاع الســككي علــى اســتعداد شــركة 

ســكك الحديــد االيرانيــة لســد حاجــة هــذا البلــد مــن االجهــزة والمعــدات المنتجــة محليــا بهــذا القطــاع.
ــن واالجانــب ودعــم شــركة ســكك  ــذاب المســتثمرين المحليي ــد أعــدت الجت ــى ان خطــة ق ولفــت ال

ــي هــذا القطــاع. ــة لاســتثمارات ف ــد االيراني الحدي

اضاءات
»منار« الثالثينيات 

اكثر تألقا ومهنية
امير حسين

ليــس مصادفــة وليــس تبجيــا أو 
يقيــم  أن  للحقيقــة  مجانبــة  أو  أطــراء 
ســيد المقاومــة واالنتصــارات فــي زماننــا 
الســيد نصــر اهلل قنــاة المنــار المنســوبة 
اليــه فــي عيدهــا الثاثيــن بشــيء مــن 
الغلــو انمــا وصفهــا لمــا هــي تســتحق 
ويليــق بهــا خاصــة عندما شــدد ســماحته 
ــذ  ــوى من ــى التق ــا أسســت عل ــى أنه عل
يومهــا االول ومــن قبــل تامــذة وعشــاق 
االمــام الخمينــي »قــدس ســره« لتكــون 
المصداقيــة والمهنيــة والرســالية عنوانهــا 
منــذ  اليومــي  نهجهــا  فــي  العريــض  
انطاقتهــا وحتــى يومنــا هــذا وهــي فتــرة 
ليســت بالقصيــرة حيــث ال يأخذهــا فــي 
اهلل لومــة الئــم مادامــت علــى الحــق 
هادفــة  كقنــاة  المســتقيم  والصــراط 
اليصــال الكلمــة الصادقــة والحــرة والخبــر 
وجماهيرهــا  محبيهــا  الــى  اليقيــن  
بهــدف تنويــر اذهانهــم ووضعهــم فــي 
ــي وان  ــا ه ــداث كم ــق االح ــب حقائ صل
كانــت فــي بعــض االحيــان مــرة لكــن 
ــاس  ــة كأس ــت المصداقي ــا تنب ــا انه وبم
ــا  ــا وان كلفه ــد عنه ــا ال تحي ــا فانه لعمله

ــيء. ــض الش بع
ثاثــون عامــا وهــي تنطــق بصــوت 
الحــق والمقاومة واالســتقامة واالنتصارات 
واهمهــا رفــع رايــة القــدس كبوصلــة ثابتــة 
والتاكيــد  الصهيونــي  الكيــان  ومواجهــة 
الباطــل  معارضــة  وكذلــك  زوالــه  علــى 
محليــا  شــكله  كان  أي  واالســتبداد 
واقليميــا ودوليــا وفــي المقدمــة اميــركا. 
وكل هــذه المواقــف المبدئيــة والشــجاعة 
ــا باهظــة  ــا واســتقامة وأثمان تتطلــب ثبات
تأكيــد  بــكل  قبــل  مــن  لهــا  اســتعدت 
وعندهــا  الســماء  مــع  تعاملــت  ألنهــا 
ــت  ــداء وقدم ــة والف ــترخصت التضحي اس

الشــهداء فــي المــكان والميــدان.
انهــا بحــق قنــاة المقاومة والمســؤولية 
المظلومــة  الشــعوب  حقــوق  ومناصــرة 
وعرقهــا  دينهــا  كان  اي  والمضطهــدة 
انهــا  باالقربيــن...  فكيــف  وقوميتهــا 
تشــهر ســيف القــدس علــى الــدوام بــكل 
جــرأة وشــجاعة وهــذا هــو خيارهــا الحــق 
واالصيــل واليمكــن ان تحيــد عنــه مهمــا 

ــر. ــف االم كل
عامــا  الثاثيــن  مــدى  وعلــى 
ثابتــة  بقيــت  عمرهــا  مــن  المنصرمــة 
علــى نهجهــا وخطهــا المســتقيم ولــم 
وبقيــة  باطــل   الــى  حــق  مــن  تمــل 
راســخة علــى مبادئهــا ومهنيتهــا وهــي 
تتألــق يومــا بعــد يــوم فــي خطــف قلــوب 
ــف  ــة وال ــن واســتمالتهم .. فتحي المحبي
تحيــة لقنــاة المنــار المقاومــة والصادقــة 
علــى دربهــا ولطاقمهــا الشــريف والثابــت 
لطريــق  والمســاند  الخطــى  علــى 

المقاومــة. 

الخطوط الجوية النمساوية تستأنف 
رحالتها الى طهران

المتحــدث  فــارس: اعلــن  طهــران- 
بأســم منظمــة الطيــران المدنــي محمــد 
حســن ذيبخــش، ان الخطــوط الجويــة 
الــى  رحاتهــا  ستســتأنف  النمســاوية 
طهــران ابتــداء مــن االربعــاء المقبــل 16 

يوليــو /تمــوز المقبــل.
تســيير  انــه  الــى  ذيبخــش  واشــار 
طهــران  خــط  علــى  الجويــة  الرحــات 
– فيينــا مــن قبــل الخطــوط النمســاية، 
الجويــة  الخطــوط  شــركة  ان  مضيفــا: 
االيرانيــة لديهــا تصريــح بتســيير رحلتيــن 
ــا  ــوم حالي ــا تق ــا اســبوعيا اال انه ــى فيين ال
انتشــار  بتســيير رحلــة واحــدة بســبب 

كورونــا.
الجويــة  الخطــوط  ان  قائــا:  وتابــع 
النمســاوية ســتقوم بتســيير 3 رحــات 

مــن فيينــا الــى طهــران اســبوعيا.
وكانــت  شــركة لوفتهانــزا قد اســتأنفت 
مــارس/آذار  فــي  إيــران  الــى  رحاتهــا 

الماضــي.


