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موسكو: القاذفات األميركية تتدّرب على خيار 
استخدام األسلحة النووية ضد روسيا

قــال وزيــر الدفــاع الروســي، ســيرغي شــويغو: 
إن نشــاط القاذفــات االســتراتيجية األميركيــة قــرب 
الحــدود الشــرقية الروســية ازداد، علــى نحــو ملحــوظ.

وصــرح الوزيــر الروســي، بــأن نشــاط القاذفــات 
ــرب الحــدود الشــرقية  ــة، ق االســتراتيجية األميركي
إلــى  مشــيرًا  ملحوظــة«،  بصــورة  ازداد  الروســية، 
اســتخدام  يتدرَّبــون علــى خيــار  »الطياريــن  أن 

األســلحة النوويــة ضــد روســيا«.
ــي  ــره الصين ــي بنظي ــال خــال اتصــال هاتف وق
وي فنــغ خــه: إننــا نرصــد زيــادة ملحوظــة فــي أعــداد 
الطلعــات الجويــة قــرب الحــدود الروســية. فــي عــام 
ــران االســتراتيجي لســاح  2020 وحــده، أجــرى الطي
الجــو األميركــي 22 رحلــة فــوق بحــر أوخوتســك، 

بينمــا قــام بثــاث رحــات فقــط فــي عــام 2019«.
فــإن  الروســي،  الدفــاع  وزيــر  لتقييمــات  ووفقــا 
»تصرفــات القاذفــات االســتراتيجية األميركيــة تشــّكل 
ــن أيضــًا«. ــا للصي ــط، وإنم ــس لروســيا فق ــداً، لي تهدي

وأشــار شــويغو إلــى أنــه »فــي ســياق هــذه 
اإلجــراءات، تتــدرب أطقــم القاذفــات األميركيــة علــى 
الوصــول إلــى مــدى يســمح باســتخدام صواريــخ 

كــروز، وإجــراء ضربــة صاروخيــة مفترضــة«.
وأوضــح شــويغو أن »أنظمــة دفاعنــا الجــوي كشــفت، فــي 
الوقــت المائــم، القاذفــات االســتراتيجية األميركيــة، وأنشــأت 

مراقبــة مســتمرة، ونّفــذت تدابيــر مــن أجــل منــع الحــوادث«.

بريطانيون يتحركون لإلفراج عن األكاديمي 
البحريني السنكيس

طالــب ناشــطون حقوقيّــون وأعضــاء فــي مجلــس العمــوم البريطانــيّ باإلفــراج الفــوريّ عــن األكاديمــيّ البحرينــيّ 
عبــد الجليــل الســنكيس المضــرّب عــن الطعــام فــي الســجون البحرينيّــة وجميــع الســجناء السياســيين.

كمــا نــدّد المشــاركون بتواطــؤ الحكومــة البريطانيــة مــع حكومــة المنامــة فــي  تغاضيهــا عــن االنتهــاكات 
الجســيمة لحقــوق اإلنســان فــي البحريــن.

ــن  ــه ع ــدء إضراب ــي مشــيمع، ب ــدن عل ــي لن ــم ف ــي المقي ــن الناشــط البحرين ــذا الســياق، أعل ــي ه وف
الطعــام، تضامنــًا مــع األكاديمــي المعتقــل الدكتــور عبــد الجليــل الســنكيس، و للمطالبــة أيضــًا باإلفــراج عــن 

والــده زعيــم حركــة حــق المحكــوم بالســجن المؤبــد فــي البحريــن.
وفــي تصريــح لقنــاة المياديــن  قــال الناشــط علــي مشــيمع: إن اإلضــراب عــن الطعــام أمــرٌ متعــب فــي هــذا البــرد، 
لكننــي كلمــا أتذكــر كيــف تــم تعذيــب الســنكيس ووالــدي فــي البــرد القــارس، وتــم رش المــاء البــارد عليهمــا وإجبارهمــا 

علــى الوقــوف أمــام المكيفــات التــي كانــت تعمــل بأقصــى برودتهــا، لذلــك مهمــا قدّمنــا فإننــا نقــدم القليــل«.
ــه عضــو  ــدن، وشــارك في ــي لن ــة ف ــر الســفارة البحريني ــام مق ــم أم ــي نّظ ــمّ خــال مؤتمــر صحاف وهــذا اإلعــان ت
ــي  ــال األكاديم ــة اعتق ــة بإدان ــة البريطاني ــرة الخارجي ــب وزي ــذي طال ــون، ال ــارد بيرغ ــي ريتش ــوم البريطان ــس العم مجل

البحرينــي المعتقــل عبدالجليــل الســنكيس وجميــع الســجناء السياســيين والمطالبــة باإلفــراج عنهــم.

رئيس بلدية طهران: نأمل أن نضع خطة إلدارة العاصمة قائمة على النخب في ظل االقتدار العسكري وشجاعة أبناء إيران..

حرس الثورة: تصدير النفط إلى سوريا ولبنان 
شكل هزيمة مخزية الميركا

امين العاصمة طهران يقترح عقد التوأمة مع وروما

اصدار تأشيرات دخول الى ايران 
لرعايا افغانستان

طهران-فارس:-قــال مســاعد وزيــر الخارجيــة 
والمديــر العــام لدائــرة جنــوب آســيا بــوزارة الخارجية 
رســول موســوي ان القنصليــة االيرانيــة فــي هــرات 
منحــت امــس1509 تأشــيرة دخــول الــى المواطنيــن 

االفغــان الراغبيــن بالســفر الــى ايــران.
موســوي  رســول  كتبهــا  تغريــدة  فــي  وورد 
علــى حســابه الشــخصي فــي موقــع تويتــر فــي 
االشــارة الــى مقطــع فيديــو لمجموعــة طويلــة مــن 
تأشــيرات  علــى  للحصــول  األفغــان  المتقدميــن 
ــة العامــة اإليرانيــة فــي هــرات  دخــول فــي القنصلي
اليــوم ، تــم إصــدار تأشــيرات دخــول إلــى إيــران لـــ 

1509 أشــخاص فــي هــرات فقــط.
وأضــاف: إن عمليــة تســهيل الدخــول القانونــي 
للمواطنيــن االفغــان إلــى إيــران هــي أفضــل وســيلة 
لمكافحــة الدخــول غيــر المشــروع واالتجــار بالبشــر 

والعديــد مــن الســلوكيات المخالفــة للمعاييــر.
يشــار الــى أنــه بعــد التطــورات األخيــرة فــي 
فــي  للحكــم  جديــدة  هيئــة  وتولــي  أفغانســتان 
هــذا البلــد تعمــل الســفارة اإليرانيــة فــي كابــول 
ــال  ــرات وج ــي ه ــة ف ــة العام ــات اإليراني والقنصلي
أبــاد ومــزار شــريف وقندهــار علــى تقديــم الخدمــات 

للمواطنيــن االفغــان.

ــران  ــة طه ــد رئيــس بلدي ــارس :-أك ــران /ف طه
علــي رضــا زاكانــي خــال لقــاءه ســفراء ســوريا 
وايطاليــا واليابــان علــى وضــع خطــة إلدارة العاصمــة 

ــى النخــب. ــة عل ــة قائم االيراني
لــدى  واعتبــر شــفيق ديــوب، ســفير ســوريا 
إيــران، فــي لقــاء مــع زاكانــي، ان إدارة البلديــة فــي 
ــق  ــا واث ــا أن ــاف: »طبع ــهلة وأض ــت س ــران ليس طه
أن  وأتمنــى  المنصــب  هــذا  فــي  ســتنجح  أنــك 

تســاهم لتنميــة جمــال مدينــة طهــران.
طهــران  بلديــة  رئيــس  وصــف  جانبــه  مــن 
العاقــات بيــن إيــران وســوريا بانهــا اوســع مــن 
لــإدارة  الجديــد  العصــر  فــي  وقــال:  التقليديــة، 
مدينــة  وجســد  روح  بتغييــر  نؤمــن  الحضريــة، 
إحــداث  فــي  ونأمــل  متزامــن،  بشــكل  طهــران 
تغييــرات اجتماعيــة جــادة فــي البعــد البرمجــي 
للمدينــة وتمهيــد الطريــق لحضــور االهالــي لتقبــل 
مســؤولية وإدارة المدينــة علــى أســاس النخــب.

اليابانــي  الســفير  زاكانــي  اســتضاف  كمــا 
ــى  ــد عل ــث أك ــي، حي ــكاوا كازوتوش ــران ، إي ــي إي ف
اســتفادة طهــران مــن تجــارب اليابــان فــي مجــاالت 
ــي  ــاء والمبان ــات والبن ــر النفاي ــة وتدوي ــل والبيئ النق

والتكنولوجيــا ومختلــف المجــاالت األخــرى، وقــال: 
فــي المقابــل ، يمكننــا تشــغيل القــدرات التــي لدينــا 

ــان. فــي طهــران مــن أجــل الياب
بــدوره قــال الســفير اليابانــي: فــي مناقشــة آليــة 
ــر  ــادة تدوي ــة )RVM( إلع ــر األوتوماتيكي ــادة التدوي إع
آلــة  بـــ 18  بالفعــل  ، تبرعنــا  الباســتيكية  القنانــي 
لبلديــة طهــران وســيتم التبــرع بـــ 33 آلــة أخــرى ألن 
قضيــة إعــادة التدويــر مهمــة بالنســبة لـــ البيئــة ونحــن 

ــة طهــران. ــى اســتعداد دائــم للتعــاون مــع بلدي عل
ايــران  لــدى  إيطاليــا  ســفير  لقــاء  وخــال 

قــال  بيرونــي،  جوزيبــي 
مقتــرح  أن  زاكانــي: 
ورومــا  طهــران  توأمــة 
عمــل  فريــق  وتشــكيل 
مشــترك بيــن المدينتيــن 
والتمهيــد لزيــارة رئيــس 
ــران  ــى طه ــا إل ــة روم بلدي
ــًا  ــون أساس ــن أن يك يمك
مــن  مشــترك  لتعــاون 
طويلــة  خطــوات  أجــل 
بيــن  عملــي  وتعــاون 
المدينتيــن فــي القضايــا 

التقليديــة. والحضريــة  اإلنســانية 
ودعــا رئيــس بلديــة طهــران إلــى التعــاون مــع 
إيطاليــا فــي مجــاالت متنوعــة منهــا المــرور والنقــل 
ــات  ــر النفاي ــة وتدوي ــا البيئي ــواء والقضاي ــوث اله وتل

ــياحة. ــاء والس ــتثمار والبن واالس
مــن جانبــه قــال الســفير االيطالــي بطهــران: 
الســفارة  فــي  هدفنــا  الثقافــي،  المجــال  فــي   :
والفنــي  الثقافــي  التــراث  إبــراز  هــو  اإليطاليــة 
لطهــران والعاقــات بيــن إيــران وإيطاليــا، وبامــكان 
ــا التعــاون مــع الشــركات  ــة أيضً الشــركات اإليطالي
الميــاه  إدارة  مجــال  فــي  طهــران  فــي  اإليرانيــة 

المتجــددة. والطاقــة  النفايــات  وتدويــر 

طهران-فارس:-اعتبــر المتحــدث باســم حــرس 
المناطــق  إلــى  تصديرالنفــط  االســامية  الثــورة 
ولبنــان تحــت  ذلــك ســوريا  فــي  بمــا  المختلفــة 
اخــرى  مخزيــة  هزيمــة  شــكل  االعــداء  حــراب 
لألميركييــن مؤكــدا ان هــذا جــاء فــي ظــل االقتــدار 

اإلســامية”. إيــران  أبنــاء  وشــجاعة  العســكري 
المتحــدث   ، شــريف  رمضــان  العميــد  وافــاد 
باســم حــرس الثــورة االســامية خــال العــرض 
الشــعبية  التعبئــة  لقــوات  المشــترك  الصباحــي 
لصناعــة النفــط  فــي باحــة وزارة النفــط ان القســم 
االعظــم مــن ميزانيــة البــاد تعتمــد علــى عائــدات 
دورا  تلعــب  الصناعــة  هــذه  وان  النفــط  صناعــة 
حاســما فــي اقتصــاد البــاد ومــن هنــا لــم تكــن هــذه 
الصناعــة خافيــة علــى االميركييــن وقــد حاولــوا منــذ 
انــدالع الحــرب المفروضــة )الحــرب التــي فرضهــا 

صــدام علــى ايــران( عرقلــة صــادرات النفــط اإليرانيــة.
للجمهوريــة  المســلحة  القــوات  إن  وقــال 
ــن  ــوة ع ــن ق ــت م ــا اوتي ــكل م ــع ب اإلســامية تداف
اســتقال وأمــن والمصالــح الوطنيــة للبــاد الوطنيــة 
ــن  ــه م ــا ان ــة ، مضيف ــق االســتراتيجي للطاق والتدف
المهــم أن تكــون جهودكــم الباســلة فــي ظــل هــذا 
االمــن الراســخ لخدمــة الوطــن ومســتقبل شــعبه “.
وأضــاف المتحــدث باســم الحــرس الثــوري اإليرانــي: 
»بــارك اهلل فيكــم لنجاحكــم  فــي ذروة حظــر العــدو فــي 
إنشــاء مصفــاة نجــم الخليــج الفارســي بالتعــاون مــع مقــر 

خاتــم األنبيــاء وانقذتــم البــاد مــن واردات البنزيــن “.
وتابــع العميــد شــريف انــه فــي ظــل أشــد اجــراءات 
الحظــر ، كان األميركيــون كلمــا اردوا خلــق مشــكلة يلوحــون 
الكثيــر  بذلــوا  وقــد  إيــران  إلــى  البنزيــن  واردات  بوقــف 
مــن الجهــود فــي هــذا االتجــاه ، لكــن الجهــود التعبويــة 
لمنتســبي صناعــة النفــط ، قادتنــا لانضمــام إلــى مجموعــة 
ــة  ــاة نجم ــاء مصف ــن خــال بن ــن م ــدول المصــدرة للبنزي ال

الخليــج الفارســي.

مساعد وزير السياحة: اولويتنا تنظيم سفر 
السياح العراقيين الى ايران

اقتــرح  /ارنــا:-  طهــران 
علــي  طهــران  العاصمــة  اميــن 
ــن  ــة بي ــد التوام ــي عق رضــا زاكان
طهــران ورومــا، وتشــكيل فريــق 
عمــل مشــترك بيــن المدينتيــن.

ســفير  اســتقباله  وخــال 
إيطاليــا لــدى طهــران جوزيبــي 
بيرونــي، قــال زاكانــي: ان مقتــرح 
عقــد التوأمــة بيــن طهــران ورومــا 
ــق عمــل مشــترك  وتشــكيل فري
والتمهيــد  المدينتيــن  بيــن 

لزيــارة اميــن العاصمــة االيطاليــة رومــا إلــى طهــران 
ــن أجــل  ــاون مشــترك م ــون أساســًا لتع يمكــن أن يك
خطــوات طويلــة وتعــاون عملــي بيــن المدينتيــن فــي 

التقليديــة. والحضريــة  اإلنســانية  القضايــا 
الرغبــة  عــن  طهــران  العاصمــة  اميــن  واعلــن 
بالتعــاون مــع إيطاليــا فــي مجــاالت متنوعــة منهــا المرور 
والنقــل ومكافحــة تلــوث الهــواء والقضايــا البيئيــة وتدويــر 

النفايــات واالســتثمار والبنــاء والســياحة.
مــن جانبــه قــال الســفير االيطالــي لــدى 

ــي المجــال الثقافــي فــي  ــا ف طهــران: ان هدفن
ــي  ــراث الثقاف ــراز الت ــة هــو إب الســفارة اإليطالي
إيــران  بيــن  والعاقــات  لطهــران  والفنــي 
ــا  ــا، وبامــكان الشــركات اإليطاليــة أيضً وإيطالي
ــران  ــي طه ــة ف ــع الشــركات اإليراني ــاون م التع
النفايــات  وتدويــر  الميــاه  إدارة  مجــال  فــي 

المتجــددة. والطاقــة 
كمــا اســتقبل زاكانــي الســفير الســوري شــفيق 
ــران  ــي طه ــة ف ــر ان إدارة البلدي ــذي اعتب ــوب، ال دي
ثقتــه  ذاتــه  الوقــت  فــي  مؤكــدا  ليســت ســهلة، 
ــق  ــه التوفي ــا ل ــه، متمني ــي مهمت ــي ف ــاح زاكان بنج

ــران. ــة طه ــال مدين ــة جم ــهام بتنمي ــي االس ف
ــران  ــن العاصمــة طه ــه وصــف امي مــن جانب
العاقــات بيــن إيــران وســوريا بانهــا اوســع مــن 
الجديــد  العصــر  فــي  وقــال:  تقليديــة،  كونهــا 
لــإدارة الحضريــة، نؤمــن بتغييــر روح وجســد 
مدينــة طهــران بشــكل متزامــن، ونأمــل فــي 
إحــداث تغييــرات اجتماعيــة جــادة فــي البعــد 
البرمجــي للمدينــة وتمهيــد الطريــق لحضــور 
ــى  االهالــي لتقبــل مســؤولية وإدارة المدينــة عل

أســاس النخــب.
اليابانــي  الســفير  زاكانــي  اســتضاف  كمــا 
فــي إيــران إيــكاوا كازوتوشــي، حيــث أكــد علــى 
اســتفادة طهــران مــن تجــارب اليابــان فــي مجــاالت 
ــي  ــاء والمبان ــات والبن ــر النفاي ــة وتدوي ــل والبيئ النق

األخــرى. المجــاالت  ومختلــف  والتكنولوجيــا 
يتعلــق  فيمــا  اليابانــي:  الســفير  قــال  بــدوره 
  RVM بمســالة آليــة إعــادة التدويــر األوتوماتيكيــة
إلعــادة تدويــر الزجاجــات الباســتيكية ، تبرعنــا 
ــرع  ــران وســيتم التب ــة طه ــة لبلدي بالفعــل بـــ 18 آل
بـــ 33 آليــة أخــرى ألن قضيــة إعــادة التدويــر مهمــة 
دائــم  اســتعداد  علــى  ونحــن  للبيئــة  بالنســبة 

للتعــاون مــع بلديــة طهــران.

عتبــر  ا - : س ر فا / ن ا طهر
مســاعد وزيــر التــراث الثقافــي 
ــة  ــات اليدوي والســياحة والصناع
االيرانــي علــي اصغــر شــالبافان، 
الســياح  ســفر  تنظيــم  ان 
مــن  ايــران  الــى  العراقييــن 

الــوزارة. اولويــات 
الســفير  لقائــه  وخــال 
ايــرج  بغــداد  لــدى  االيرانــي 
وزارة  مقــر  فــي  مســجدي 
قــال  بطهــران  الخارجيــة 

العراقييــن  الســياح  اوضــاع  تنظيــم  ان  شــالبافان: 
مختلــف  فــي  جغرافيــا  رحاتهــم  لتوزيــع  والعمــل 
انحــاء البــاد وكذلــك زيــادة فتــرة مكوثهــم فــي البــاد، 
تعــد مــن اولويــات وزارة التــراث الثقافــي والســياحة 
ــة. ــي الســوق الســياحية العراقي ــة ف واالعمــال اليديوي
واضــاف مســاعد وزيــر التــراث الثقافــي والســياحة 

والصناعــات اليدويــة للشــؤون الســياحية: اننــا نســعى 
مــن خــال تنظيــم اوضــاع الســياح العراقييــن الذيــن 
يــزورون البــاد الغــراض الزيــارة والعــاج والصحــة 

والســياحة لنكــون ضيوفــا جيديــن لهــم.
واعتبــر ســوق الســياحة العراقيــة مــن االولويــات 
ايجــاد هيكليــة  ان  الدولــي واضــاف:  للتعــاون  المهمــة 
البــاد  الــى  الوافديــن  الســياح  مجــال  فــي  منتظمــة 
ــا،  ــرة كورون ــي فت ــة لهــم ف ــر ظــروف اســتضافة آمن وتوفي
يعــد نهجنــا االســاس بعــد اصــدار تأشــيرات الدخــول مــن 
جديــد لــذا فاننــا نســعى عبــر ازالــة العقبــات والتحديــات 
القائمــة فــي قطــاع الســياحة بيــن البلديــن للوصــول الــى 

ــن. ــن الجانبي ــا م ــق عليه ــة متف ســبل تنفيذي
مــن جانبــه اعلــن ســفيرنا ببغــداد ايــرج مســجدي، 
ــن  ــز ســوق الســياحة بي ــاون لتعزي االســتعداد الي تع
البلديــن، معربــا عــن ســروره الدراج مســألة تنظيــم 
التــراث  وزارة  اولويــات  ضمــن  العراقييــن  الســياح 

ــال اليدويــة فــي البــاد.   الثقافــي والســياحة واالعم
وبنــاء علــى مــا تمخــض عنــه اللقــاء ســتتم متابعــة 
.  B2B اجتماعــات القطــاع الخــاص فــي البلديــن فــي اطــار

خالل محادثات هاتفية بين وزيري خارجية  البلدين..

ايران وتايلندا تؤكدان على انعقاد اللجنة االقتصادية 
المشتركة وتوسيع التجارة بينهما

طهران-ارنــا:- تباحــث وزيــر الخارجيــة حســين أميــر عبــد اللهيــان ونائــب رئيــس الــوزراء وزيــر الخارجيــة التايانــدي 
»دان برامودوينــا« فــي اتصــال هاتفــي حــول قضايــا 
مختلفــة بمــا فــي ذلــك القضايــا الثنائيــة السياســية 

واالقتصاديــة والمفاوضــات المقبلــة فــي فيينــا.
وقــدم اميــر عبداللهيــان التهانــي بالعيــد 
العاقــات  الــى  واشــار  التايانــدي،  الوطنــي 
عــام،   400 الــى  ترقــى  والتــي  البلديــن  بيــن 
واكــد اهتمــام الجمهوريــة اإلســامية االيرانيــة 
بتوســيع العاقــات مــع تايلنــدا، موجهــا الدعــوة 

لنظيــره التايانــدي لزيــارة طهــران.
ــا،  ــأزم جــراء تفشــي كورون ــاز الوضــع المت ــا مــن اجتي ــدا تمكنت ــران وتايلن ــة ، إن إي ــر الخارجي ــال وزي وق
مشــيرا إلــى أنــه يمكــن اآلن اســتئناف ســفر الوفــود السياســية والتجاريــة وكذلــك الســياح إلــى البلديــن.

كما أكد استعداد الجمهورية اإلسامية لعقد اجتماع اللجنة االقتصادية المشتركة ولجنة التجارة بين البلدين.
ونــوه وزيــر الخارجيــة أنــه فــي الحكومــة الجديــدة للجمهوريــة اإلســامية ، يتــم اتبــاع سياســة التوجــه 

الســيما علــى الصعيــد الخارجــي، وان تايلنــدا تحظــى بمكانــة خاصــة فــي هــذا الصــدد.
وفــي هــذا االتصــال الهاتفــي، أعلــن وزيــر الخارجيــة التايانــدي اســتعداد بــاده لعقــد اجتمــاع اللجنــة االقتصادية 

المشــتركة وتوســيع العاقــات التجاريــة مــع إيــران ، بمــا فــي ذلــك فــي مجــاالت الصلــب واالرز والوقــود.
وأكــد وزيــر الخارجيــة التايانــدي عــزم بــاده علــى تطويــر العاقــات مــع إيــران، داعيــا نظيــره االيرانــي 

لزيــارة بانكــوك.

وفد إيراني إلى هرات لتفقد محطة 
السكك الحديدية

طهران-تســنيم:-قالت إدارة العاقــات الخارجيــة 
لطالبــان فــي هــرات، إن وفــدا إيرانيــا مــن المقــرر 
أن يتوجــه إلــى هــرات األســبوع المقبــل لمناقشــة 

ــان. ــؤولين األفغ ــع المس ــا م ــف القضاي مختل
وقــال مولــوي شــير احمــد عمــار مهاجــر رئيــس 
دائــرة العاقــات الخارجيــة لطالبــان، إن وفــدا إيرانيــا 
لتفقــد  المقبــل  األســبوع  هــرات  إلــى  ســيصل 

ــة. ــكك الحديدي ــة الس محط
وأضــاف عمــار مهاجــر: مــن المقــرر فــي هــذا 
والمرحلــة  الحديــد  الســكة  تفقــد محطــة  اللقــاء 

الموجــودة. الثالثــة وحــل مشــاكلها 

بيشكك تستضيف المعرض الدائم 
للمنتجات المعرفية اإليرانية 

الدائمــي  المعــرض  ســيقام  /ارنــا:-  طهــران 
للشــركات  اإليرانيــة  المنتجــات  تصديــر  وقاعــدة 
كمركــز  بيشــكيك  فــي  المعرفــة  علــى  القائمــة 

وقرغيزســتان. إيــران  بيــن  مشــترك  تجــاري 
الشــركات  لدخــول  فرصــة  المعــرض  ويعــد 
القائمــة علــى المعرفــة فــي أســواق قرغيزســتان 

وبيعهــا. منتجاتهــا  لعــرض  وأوراســيا 
اجتماعــات  لعقــد  فرصــة  المعــرض  ويوفــر 
الشــركات  رؤســاء  مــع  النظــر  وجهــات  وتبــادل 
ــرض  ــه ع ــم خال ــم ويت ــاور معه ــة والتش القرغيزي

المعرفــة. علــى  القائمــة  الشــركات  منتجــات 

البقية على الصفحة7

تسجيل 4813 إصابة و95 حالة وفاة جديدة بكورونا

السفير الكرواتي: نعمل على تنفيذ االتفاقيات 
المبرمة مع ايران

ــى  ــاده تعمــل عل ــران دراغــو ســتامبوك ان ب ــدى إي ــا ل ــة كرواتي ــا :– أكــد ســفير جمهوري ــران / ارن طه
تنفيــذ االتفاقيــات المبرمــة مــع ايــران لتطويــر العاقــات الثنائيــة فــي مختلــف المجــاالت االقتصاديــة 

والسياســية قائــا: ان كرواتيــا بلــد مســتقل وتقبــل األفــكار المبتكــرة بحمــاس وحريــة.
وقــال دراغــو ســتامبوك، خــال لقــاء مــع رجــال أعمــال ونشــطاء اقتصادييــن بمحافظــة همــدان )غــرب(، 
لقــد دمــر الحظــر الخطــط واألفــكار واألهــداف الطيبــة التــي كانــت لدينــا فــي هــذا الصــدد، لكننــا نعمــل علــى 

تعزيــز العاقــات الثنائيــة وتطويرهــا. 
كمــا أشــار إلــى أوجــه التشــابه الثقافــي بيــن إيــران وكرواتيــا ، وقــال: إن االســم األصلــي لكرواتيــا مذكــور 

فــي نقــوش بيســتون التاريخيــة وهــذا دليــل علــى العاقــة العريقــة بيــن الشــعبين.
واضــاف: إنــه فضــا عــن الحظــر تســببت جائحــة كورونــا فــي مشــاكل علــى صعيــد العاقــات اإليرانيــة 

- الكرواتيــة ، معربــا عــن املــه فــي تعويــض هــذه النقائــص مســتقبا.
ــو 100 شــركة مــن بلدنــا  وفيمــا اشــار الــى زيــارة الرئيــس الكرواتــي لطهــران عــام 2016 قــال: حضــر ممثل

ــارة وأبرمــت مذكــرات تفاهــم فــي مختلــف المجــاالت. خــال هــذه الزي
ــز  ــى تنفيذهــا ألن تعزي ــات ونســعى إل ــا هــذه االتفاقي ــد وقعن ــران: لق ــدى إي ــي ل ــال الســفير الكروات وق
العاقــات مــع إيــران يكتســب أهميــة كبيــرة لنــا، مضيفــا: ان إيــران هــي الدولــة األولــى فــي العالــم التــي 

ــذا الدعــم. ــا ونحــن فخــورون به اعترفــت باســتقال كرواتي
ــة  ــات المقبل ــا لاجتماع ــيكون أساس ــاع س ــذا االجتم ــى أن ه ــران إل ــدى إي ــي ل ــفير الكروات ــوه الس ون

ويخلــق أرضيــة مناســبة للتعــاون والمشــاركة فــي مختلــف المجــاالت.
ــع  ــن للتمت ــاده بالســياح اإليرانيي ــب ب ــا ترحي ــاده مبدي ــات ب ــدرات وإمكاني واســتعرض ســتامبوك ق

ــد. ــذا البل ــة له ــة الخاب بالطبيع

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب 
جنوب شرق  البالد

 5.1 بقــوة  زلــزال  طهران/فارس:-ضــرب 
درجــة علــى مقيــاس ريختــر بعــد منتصــف 
ليــل الثاثــاء - االربعــاء محافظــة سيســتان 

ايــران. وبلوجســتان جنــوب شــرق 
بجامعــة  الجيوفيزيائيــة  المؤسســة  وافــادت 
طهــران ان الزلــزال وقــع فــي الســاعة 1:16:24 بعــد 
 +( المحلــي  التوقيــت  حســب  الليــل  منتصــف 
ــو الفضــل  ــدة مســجد اب ــي ضواحــي بل ــغ(، ف 3.5 ت

وبلوجســتان. سيســتان  بمحافظــة 
 11 عمــق  علــى  الزلــزال  مركــز  وحــددت 
كيلومتــرا تحــت ســطح االرض ، وعنــد التقــاء 
خطــي عــرض 28.15 درجــة شــماال ، وخــط 

طــول 59.36 درجــة شــرقا.

أعلنــت  طهران/فــارس:- 
وزارة الصحــة والعــاج والتعليم 
الطبــي ، عــن تســجيل 4813 
ــدة  ــاة جدي ــة وف ــة و95 حال إصاب
ــا خــال الـــ24  ــروس كورون بفي

ــة. ــاعة الماضي س
العامــة  العاقــات  وقالــت 
االيرانيــة  الصحــة  بــوزارة 
ان  اليومــي:  تقريرهــا  فــي 
عــن  الكشــف  فحوصــات 
كورونــا  بفيــروس  االصابــة 

الوبائــي التــي اجريــت علــى صعيــد البــاد منــذ 
الثاثــاء لغايــة امــس االربعــاء، ســجلت 4 االف و813 
فــي  االصابــات  ليرتفــع مجمــوع  اصابــة جديــدة، 

حالــة. و822  الفــا  و92  ماييــن   6 الــى  ايــران 
 95 حصــول  الــى  الصحــة  وزارة  واشــارت 
حالــة وفــاة جديــدة بفيــروس كورونــا خــال الـ24 
ســاعة الماضيــة، موضحــة ان اجمالــي عــدد 
الوفيــات الناجمــة عــن هــذا الوبــاء بلــغ 129 الفــا 

ــاة . ــة وف و280 حال
كمــا نــوه البيــان بــان اجمالــي حــاالت الشــفاء 
مــن هــذا المــرض فــي البــاد، بلــغ لحــد االن، 5 

ماييــن و819 الفــا و25 حالــة.

وعــن التطعيــم العــام للوقايــة مــن الوبــاء، فقــد 
تطعيــم  الــى  بيانهــا  فــي  الصحــة  وزارة  اشــارت 
مــا يبلــغ 103 ماييــن و582 الفــا و369 جرعــة )بمــا 
والجرعــة  والثانيــة  االولــى  الجرعتيــن  يشــمل 
لفيــروس  المضــادة  اللقاحــات  مــن  التذكيريــة( 

كورونــا علــى صعيــد البــاد.
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