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خالل لقائه الجالية االيرانية في عمان..

رئيس الجمهورية: األرضية متاحة الستثمار آمن مع ربح مضمون في إيران
بروح ثورية..

تنكسيري: سنحل مشاكل البالد بنفس طريقة 
تحرير خرمشهر

قريبا ... افتتاح مكتب تجاري 
ايراني في مسقط

طهران/فــارس:- أعلــن الرئيــس االيرانــي الســيد 
ابراهيــم رئيســي أنــه ســيتم قريبــا افتتــاح مكتــب 

ــة مســقط . ــة العماني ــي العاصم ــي ف تجــاري ايران
الــى  وصولــه  لــدى  للصحفييــن  تصريــح  وفــي 
طهــران االثنيــن الماضــي، اســتعرض الرئيــس االيرانــي 
ــا  ــتغرقت يوم ــي اس ــان الت ــلطنة عم ــه لس ــج زيارت نتائ
واحــدا، وقــال : خــال المباحثــات التــي اجريناهــا لمســنا 

ــن . ــف البلدي ــي مواق ــق ملحــوظ ف وجــود تطاب
وأشــار الرئيــس االيرانــي الــى اجتماعــه مــع التجار 
التجــار  بــأن  موضحــا  العمانييــن،  االعمــال  ورجــال 
العمانييــن تطرقــوا خــال هــذا االجتمــاع الــى بعــض 
المشــاكل الموجــودة، وقــد تــم مناقشــة تلــك المشــاكل 
بحضــور وزيــر الصناعــة والتجــارة والمناجــم االيرانــي 
ووزيــر التجــارة العمانــي. وتقــرر تمهيــد االرضيــة امــام 

تنميــة التجــارة بيــن البلديــن.
التــي اجريناهــا  المباحثــات  وتابــع رئيســي: خــال 
العمانييــن  االقتصادييــن  والناشــطين  التجــار  ان  وجدنــا 
ــة حــول الطاقــات  وااليرانييــن اليملكــون المعلومــات الكامل
واالمكانــات المتوفــرة لــدى البلديــن، وعلــى هــذا االســاس 
تبيّــن اهميــة تأســيس مكتــب تجــاري ايرانــي فــي عمــان 

ــا. ــك وســيتم تدشــين هــذا المكتــب قريب ــرر ذل ــد تق وق
ــا اجتماعــا ايضــا مــع  واضــاف الســيد رئيســي: كان لن
للمشــاكل  فــي عمــان واســتمعنا  المقيميــن  االيرانييــن 
التــي طرحوهــا واتخذنــا بعــض القــرارات فيمــا توجــد قضايــا 
اخــرى ينبغــي متابعتهــا فــي طهــران. كمــا ان الحكومــة 
فــي  االيرانييــن  المواطنيــن  تجــاه  مســؤوليات  لديهــا 
الداخــل فهــي ايضــا لديهــا مســؤوليات تجــاه االيرانييــن 

المقيميــن فــي عمــان واليمكــن ان تتجاهــل ذلــك.

الســيد  الجمهوريــة  رئيــس  طهران-فارس:-أكــد 
ابراهيــم رئيســي خــال لقائــه مــع ابنــاء الجاليــة االيرانيــة 
المقيمــة فــي ســلطنة عمــان، أن األرضيــة متاحــة لتوظيف 
اســتثمار آمــن مــع ضمانــة رأس المــال والربــح فــي إيــران.

وشــدد الرئيــس رئيســي خــال هــذا اللقــاء 
ــى االرتبــاط الثقافــي لإليرانييــن  ــى الحفــاظ عل عل
ــة  ــط هوي ــع الداخــل ، وأضــاف: ترتب ــي الخــارج م ف
وينطبــق  الدينيــة.  بثقافتهــم  اإليرانييــن  وثقافــة 
الشــيء نفســه علــى دول الجــوار ، وال بــد مــن بــذل 

ــة. ــى هــذه الهوي ــاظ عل ــود للحف الجه
وأشــار رئيســي إلــى أن اإليرانييــن فــي الخــارج 
، بمــن فيهــم المواطنــون الذيــن يعيشــون فــي 
عمــان ، يتابعــون دائمًــا الشــؤون الداخليــة اإليرانية 
بحساســية: مؤكــدا ان األرضيــة مهيــأة الســتثمار 
آمــن بــرأس مــال وربــح مضمــون فــي إيــران ، وان 

أفضــل األشــخاص الذيــن يمكنهــم االســتثمار فــي 
إيــران هــم االيرانيــون فــي الخــارج.

مــع  لقائــي  فــي  أنــه  رئيســي  الســيد  وأوضــح 
ناشــطين اقتصادييــن عمانييــن شــعرت أن لديهــم 
دافعًــا كبيــرًا للعمــل مــع اإليرانييــن ، وأضــاف: »اليــوم ، 
يمكــن للمنتجــات اإليرانيــة أن تنافــس بشــكل كامــل 
الســلع ذات الشــهرة العالميــة مــن حيــث المعاييــر”.

واكــد آيــة اهلل رئيســي العمــل علــى تســهيل اقامــة 
لإليرانييــن  بالنســبة  إيــران  مــع  االقتصاديــة  العاقــات 
المقيميــن فــي عمــان وكذلــك الناشــطين االقتصادييــن 

أنــه  إلــى  مشــيرا   ، العمانييــن 
ــة تجــارة  ــوم إنشــاء غرف ــرر الي تق
إيرانيــة فــي عمــان فــي أســرع 
ــن. سيســاعد إنشــاء  ــت ممك وق
هــذا المركــز علــى التعــرف علــى 
إليــران  المشــتركة  القــدرات 

عمــان. وســلطنة 
طلــب  إلــى  إشــارة  وفــي 
أحــد المتحدثيــن فــي الحفــل 
التراخيــص  إصــدار  تســهيل 
لألنشــطة المعرفيــة ، أكــد رئيســي: أن الحكومــة تدعــم 
بقــوة إنشــاء وتشــغيل الشــركات المعرفيــة. كمــا نرحــب 
وندعمــه. اإلســامية  الصيرفــة  فــي مجــال  بالتعــاون 

ــا مــن  ــة بأنه ووصــف الرئيــس الســياحة الطبي
إيــران  بيــن  التعــاون  لتطويــر  المهمــة  القــدرات 
ــال: فــي االجتمــاع مــع ســلطان  وســلطنة عمــان وق
عمــان تحدثنــا عــن الســياحة الطبيــة التــي لقيــت 
ترحيبــا مــن قبلــه. ورأى مســؤولون عمانيــون أن مــا 
يجــري فــي إيــران اليــوم فــي مجــال الصحــة هــو فــي 
ــدول  ــع ال ــدم المســاواة م ــى ق ــول وعل مســتوى مقب

ــة. ــة والغربي األوروبي
وشــدد رئيســي علــى ضــرورة تســريع إنجــاز 
المستشــفى اإليرانــي شــبه المشــيد فــي عمــان ، 
وقــال: »يمكــن لهــذا المستشــفى تســهيل التعــاون 
 ، الطبيــة  الســياحة  مجــال  فــي  البلديــن  بيــن 
ــا ،  ــا هن ــام به ــم القي ــي يمكنه ــال الت ــاز االعم وانج
ــى داخــل  ــا يحــال إل ــه هن ــام ب ــا ال يمكنهــم القي وم

.“ البلد)ايــران( 

البحريــة  القــوة  قائــد  أكــد  طهران-فــارس:- 
ــاء، أن  ــوم الثاث ــورة االســامية، ي ــة لحــرس الث التابع
تأكيــد قائــد الثــورة علــى الجميــع ببــذل الجهــود لرفــع 
ــر  ــرار تحري ــى غ ــة عل ــروح ثوري مشــكات الشــعب ب
خرمشــهر، فهــذا يعنــي ان ســائر شــؤون البــاد ســيتم 

حلهــا بنفــس طريقــة ومســار تحريــر خرمشــهر.
مــن  عــدد  مــع  لقائــه  خــال  حديثــه  وفــي 
المفروضــة  الحــرب  فــي  )الجرحــى(  المضحيــن 
)الحــرب التــي فرضهــا نظــام صــدام علــى ايــران 
بدعــم أميركــي غربــي مــن 1980 الــى 1988(، وذلــك 
لتحريــر  االربعيــن  الســنوية  الذكــرى  بمناســبة 
ــي  ــرال الحرســي عل ــال االدمي ــة خرمشــهر، ق مدين
رضــا تنكســيري: فــي حقبــة الحــرب المفروضــة 
ضحــى مقاتلــو االســام بأرواحهــم وأموالهــم ووقفــوا 
ــة امــام عــدو تبيــن بعدهــا الــى أي  بصمــود وصاب
مــدى كان مدعومــا مــن قبــل المســتكبرين والطغــاة 
ــم، ودافــع مقاتلــو االســام عــن حيــاض  فــي العال
ــم يســمحوا بوقــوع شــبر مــن  ــة ول الوطــن والوالي

ــن. ــاة الغداري ــداء والطغ ــد األع ــن بي ــراب الوط ت
وشــدد تنكســيري علــى ضــرورة إحيــاء ذكريــات 
فتــرة الدفــاع المقــدس، مضيفــا اننــا مكلفــون اليــوم 
بــأن ننقــل تضحيــات وبطــوالت مقاتلــي الدفــاع 
المقــدس والمدافعيــن عــن المقدســات الشــجعان 
ــباب  ــل الش ــى جي ــغ ال ــر بلي ــار نث ــي إط ــارى ف الغي
ــات والحرمــان مــن  ــك الصعوب ــدع تل ــا، وال ن وأبنائن
ــوم والمقاومــة وتحمــل الجــوع واإلرهــاق والتــي  الن
كانــت كلهــا فــي ســبيل اهلل، تــودع فــي طيــات 
النســيان، مؤكــدا ان شــعب ايــران االســامية لــن 

بطــوالت  مطلقــا  ينســى 
المقــدس  الدفــاع  مقاتلــي 
والمدافعيــن عــن المقدســات 

وتضحياتهــم.
الــى مقولــة االمــام  ولفــت 
الخمينــي )رض( بــأن خرمشــهر 
حررهــا اهلل، مبينــا ان هــذا يعنــي 
عبــأوا  االســام  مقاتلــي  ان 
بــاهلل  اســتعانوا  ثــم  قدراتهــم 
ان  اردنــا  اذا  اننــا  أي  وانتصــروا، 
نفلــح وننتصــر فــي جميــع امورنــا، فعلينــا ان نبــذل قصــارى 
جهودنــا وان نتخــذ افضــل تدابيرنــا ثــم نــوكل كل االمــور 

الــى اهلل تعالــى.

تاكيد ايراني جنوب افريقي على تنفيذ المشاريع 
االقتصادية المشتركة

طهــران /ارنــا- اكــد نائــب وزيــر الخارجيــة لشــؤون الدبلوماســية االقتصاديــة »مهــدي صفري« ومســاعدة 
وزيــر خارجيــة جنــوب افريقيــا الســيدة »كانديــت ماشــكو دالمينــي«، علــى تظافــر الجهــود لرفــع العراقيــل 
مــن مســار تنفيــذ المشــاريع 
االقتصاديــة المشــتركة بيــن 

البلديــن.
ــاء  ــك خــال اللق ــاء ذل ج
و«الســيدة  »صفــري«  بيــن 
تــزور  التــي  دالمينــي«، 
الجولــة  لعقــد  طهــران 
المشــاورات  مــن  العاشــرة 
مــع  المشــتركة  السياســية 

االيرانيــة. الخارجيــة 
و نوهت مساعدة وزير خارجية جنوب افريقيا الى اهمية العاقات القائمة بين طهران وبريتوريا.
في المقابل، استعرض نائب وزير الخارجية االيراني، السبل الكفيلة بتوسيع االواصر التجارية بين البلدين.

ولفــت الجانبــان الــى االجتمــاع الخامــس عشــر للجنــة التعــاون االقتصــادي المشــتركة، المرتقــب خــال 
ــي  ــتركة الت ــاريع المش ــذ المش ــار تنفي ــن مس ــات م ــة العقب ــى ازال ــا عل ــا؛ واتفق ــي بريتوري ــر ف ــهر اكتوب ش

تتمخــض عــن هــذه المباحثــات.
صفــري اكــد والســيدة دالمينــي فــي هــذا اللقــاء، علــى تعزيــز التواصــل اكثــر فاكثــر، بيــن اصحــاب القطــاع 

الخــاص والمؤسســات الحكوميــة لــدى البلديــن.

البقية على الصفحة7

صفري: 40 اجتماعا للجان االقتصادية المشتركة 
يعقد العام الجاري

الصادرات الشهرية للمنتجات المعدنية 
تسجل 866 مليون دوالر

طهران/فــارس:- أعلنــت منظمــة تطويــر وتحديــث 
المناجــم والصناعــات التعدينيــة االيرانيــة » ايميــدرو«، 
 866.2 ســجلت  المعدنيــة  المنتجــات  صــادرات  أن 
مليــون دوالر فــي الشــهر االول )فرورديــن( مــن الســنة 
ــة المنتهــي 20 ابريل/نيســان 2022 بنمــو  ــة الجاري المالي

ــى اســاس ســنوي. ــة عل 16 بالمئ
امــس  بيــان  فــي  ايميــدرو«   « وأوضحــت 
الثاثــاء، أن سلســلة منتجــات الصلــب إســتحوذت 
القيمــة  مــن  دوالر  506 ماييــن  مــن  اكثــر  علــى 

المعدنيــة. المنتجــات  لصــادرات  االجماليــة 
إســتحوذت  النحــاس  سلســلة  أن  وأضافــت 
ــت  ــوم حل ــن دوالر وسلســلة األلمني ــى 110 مايي عل

ثالثــا باكثــر مــن 41 مليــون دوالر.
بالمقابــل اكــدت المنظمــة أن واردات قطــاع المعــادن 

االيرانــي قــد بلغــت 247 مليــون دوالر .

الخارجيــة  مســاعد  اعلــن  /ارنــا-  طهــران 
ــري  ــدي صف ــة مه ــية االقتصادي ــؤون الدبلوماس لش
بــان 40 اجتماعــا للجــان االقتصاديــة المشــتركة مــع 

الــدول االخــرى ســيعقد خــال العــام الجــاري.
ــون: ان  ــه للتلفزي ــح ل ــي تصري ــري ف ــال صف وق
خطتنــا تتضمــن عقــد 20 اجتماعــا للجــان المشــتركة 
ــى  ــدول االخــرى خــال االشــهر الســتة االول ــع ال م

مــن العــام الجــاري )العــام االيرانــي بــدا فــي 21 اذار/
مــارس( وان نصــل الــى 40 اجتماعــا حتــى نهايــة 
العــام فــي حيــن عقــدت 10 اجتماعــات فقــط للجــان 

المشــتركة فــي العــام الماضــي.
ولفــت فــي هــذا الصــدد الــى انعقــاد اجتماعــات 
ــا  ــا وكوب ــن غان ــران وكل م ــن اي اللجــان المشــتركة بي
خــال الفتــرة االخيــرة وهنالــك اجتماعــان منعقــدان 
حاليــا مــع ســلوفاكيا وبلغاريــا وســيتم عقــد مثــل هــذه 
االجتماعــات مــع قطــر وباكســتان واالكــوادور مســتقبا.

واشــار الــى طاقــات القطــاع الخــاص فــي مجــال 
التجــارة وقــال: ان اكثــر مــن 80 بالمائــة مــن تجــارة 
البــاد يقــوم بهــا القطــاع الخــاص حتــى تصديــر 
الخدمــات الهندســية فــي حيــن توفــر الحكومــة 

ــذا القطــاع. ــة الازمــة له االرضي
ونــوه الــى ان القطــاع الخــاص االيرانــي اقــام 
مراكــز تجاريــة فــي عــدد مــن المحافظــات الروســية 
واضــاف: هنالــك تعــاون وثيــق قيــد التبلــور بيــن وزارة 

ــة. ــز التجاري ــاع الخــاص والمراك ــة والقط الخارجي
واوضــح بانــه مــن المقــرر انتــاج بعــض المنتوجــات 
االيرانيــة فــي ســلطنة عمــان وقــال: ان هــذه المنتوجات 
ــى االســتهاك فــي عمــان يمكــن تصديرهــا  ــة ال اضاف

الــى مختلــف الــدول.
الــى مرحلــة  بــان نصــل  اننــا نرغــب  وقــال: 
التجــارة الحــرة مــع 5 دول وهــي بياروســيا وارمينيــا 

وكازاخســتان وقرغيزيــا وطاجيكســتان.

تسجيل 268 إصابة و 7 وفيات جديدة بكورونا مسؤول الخارجية في االتحاد االوربي: حرب اوكرانيا 
أعلنــت انهت خزين اسلحة 27 بلدا اوروبيا  طهران/فــارس:- 

والعــاج  الصحــة  وزارة 
االيرانيــة،  الطبــي  والتعليــم 
إصابــة   268 تســجيل  عــن 
ــروس  ــدة بفي ــات جدي و7 وفي
ســاعة  الـــ24  خــال  كورونــا 
ان  الــى  مشــيرة  الماضيــة، 
تــم  التــي  اللقاحــات  عــدد 
تطعيمهــا لحــد اآلن بلــغ نحــو 
149 مليونــا و 765 الــف جرعــة.

وقالــت العاقــات العامــة 
بــوزارة الصحــة االيرانيــة فــي تقريرهــا اليومــي: 
منــذ ظهــر االثنيــن ولغايــة ظهــر أمــس الثاثــاء 
تــم تســجيل 268 إصابــة جديــدة بفيــروس كورونــا 
ــر التشــخيص  ــق معايي ــد- 19( وف المســتجد )كوفي
النهائيــة ليرتفــع إجمالــي اإلصابــات الــى 7 ماييــن 

ــدة. ــة مؤك ــا و 589 إصاب و 230 ألف
ــم  ــن الجــدد، ت ــن المصابي ــن بي وأوضحــت ان م

ادخــال 75 مصابــا الــى المستشــفيات لتلقــي العــاج.
المصابيــن  مــن  شــخصا   641 ان  واضافــت: 
حرجــة  حالــة  فــي  زالــوا  مــا  كورونــا  بفيــروس 

الفائقــة. للعنايــة  ويخضعــون 
تعافــي7  الــى  الصحــة  وزارة  تقريــر  ولفــت 
ــن  ــن المصابي ــخصا م ــا و 536 ش ــن و 37 ألف مايي

اآلن. لغايــة  كورونــا  بفيــروس 
مــن  وفيــات   7 تســجيل  الــى  التقريــر  واشــار 

المصابيــن بفيــروس كوفيــد 19 خــال الـــ 24 ســاعة 
ــا  ــى 141 ألف ــات ال ــي عــدد الوفي ــع اجمال ــة ليرتف الماضي

و 288 حالــة وفــاة.
وتلقــى حتــى اآلن 64 مليونــا و 502 ألــف و 622 
شــخصا الجرعــة األولــى مــن لقــاح كورونــا فيمــا 
تلقــى 57 مليونــا و 801 ألــف و 487 شــخصا الجرعــة 
ــا و 84 شــخصا  ــا و 461 ألف ــة، وتلقــى 27 مليون الثاني
ــات  ــي للقاح ــدد اإلجمال ــغ الع ــة، ليبل ــة الثالث الجرع

ــة. ــا و 193 جرع ــا و 765 ألف 149 مليون
 911 و  ألفــا   61 و  مليونــا   52 اجــراء  اآلن  لغايــة  وتــم 
إختبــارا للكشــف عــن االصابــة بفيــروس »كوفيــد-19”.
وحســب التقريــر ال توجــد فــي الوقــت الحاضــر 
ــراء )شــديدة الخطــورة( أو  ــة الحم ــي الحال ــة ف أي مدين
الحالــة البرتقاليــة )متوســطة الخطــورة(، وهنــاك  255 
مدينــة فــي الحالــة الصفــراء )قليلــة الخطــورة( و 193 

ــدا(. ــورة ج ــة خط ــاء )قليل ــة الزرق ــي الحال ــة ف مدين

ــى الدعــم  ــي:  فــي اشــارة ال ــان العرب طهران/كيه
االتحــاد  فــي  االعضــاء  للــدول  الواســع  النظامــي 
ــال  االوروبــي لـ«كييــف« للحــرب  ضــد روســيا، فقــد ق
ان  االوروبــي؛  لاتحــاد  الخارجيــة  السياســة  مقــرر 
الخزيــن التســليحي للــدول االوروبيــة علــى  وشــك 
فــي مواجهــة  انهــم  قالــوا  فالــروس لطالمــا  النفــاد. 
جميــع اوروبــا اضافــة الميــركا فــي الحــرب مــع اوكرانيــا.

ــال  ــد ق ــرة فق ــاة الجزي ــر لقن ــب تقري وحس
»بــورل« ان المســاعدات العســكرية  للــدول 
االوروبيــة الوكرانيــا قــد قلصــت مــن خزيــن 

مقدمــة  فــي  وهــذا  الــدول.  هــذه  اســلحة 
الــى   1999 عــام  منــذ  ورثناهــا  التــي  االمــور 
2021 مــن  تراجــع فــي الميزانيــة العســكرية 
وعــدم االســتثمار فــي الماضــي، اذ ان النفقــات 
قــد  االوروبــي  التركيبيــة لاتحــاد  الدفاعيــة 
ارتفــع 20%، فــي الوقــت الــذي يصــل هــذا الرقــم 
فــي اميــركا الــى 66% وبالنســبة لروســيا %299 

.%592 وللصيــن 
االتحــاد  علــى  بالقــول؛  بــورل   واســتطرد 
ــة  االوروبــي ان يضاعــف النفقــات العســكرية لتهيئ
قــوات مســلحة حديثــة ومنســقة واســتعادة الخزيــن 

التســليحي مــرة ثانيــة.
واقتــرح بــورل وضــع برنامــج لخمــس ســنوات 
لتعزيــز القــدرات العســكرية الســيما الدفــاع الجــوي، 

والســايبري، والفضائــي  لاتحــاد االوروبــي.

تسيير خط مالحة بحرية ورحالت 
جوية بين ايران وعمان

طهران-ارنــا:- اعلــن وزيــر الطــرق واعمــار المــدن 
رســتم قاســمي بانــه ســيتم التوقيــع علــى اتفاقيــات 
وســلطنة  االيرانيــة  االســامية  الجمهوريــة  بيــن 
خــط  تســيير  تشــمل  النقــل  مجــال  فــي  عمــان 
للماحــة البحريــة ورحــات جويــة لنقــل الســياح.

وفــي تصريــح ادلــى بــه للتلفزيــون اعلــن ،لقــد 
توصلنــا مــع وزيــر النقــل العمانــي الــى توافقــات 
فــي مجــاالت النقــل الطرقــي والســككي والبحــري 
ــار  ــة وكب ــس الجمهوري ــا بحضــور رئي ــم توقيعه وت

المســؤولين العمانييــن.
واشــار الــى انــه ســيتم بعــد المحادثــات بيــن 
ــى  ــع عل ــان التوقي ــس رئيســي وســلطان عم الرئي
اتفاقيــات فــي مختلــف المجــاالت بيــن البلديــن 
مــن ضمنهــا مجــال النقــل واوضــح بــان االتفاقيــات 
ــل تشــمل تســيير خــط للماحــة  ــي مجــال النق ف
البحريــة للمســافرين والســلع كمــا جــرت محادثــات 
جيــدة حــول تســيير خطــوط جويــة بيــن البلديــن 
المحافظــات  الــى  العمانييــن  الســياح  لنقــل 

الســياحية االيرانيــة.
واضــاف: ســيتم تســيير النقــل التركيبــي البحــري-

الطرقــي بيــن ايــران وعمــان حيــث ســتنضم عمــان وفقا 
ذلــك التفاقيــة عشــق آبــاد.

التحضير جار النتاج مسلسل النبي »موسی« )ع(
طهران-فارس:-اعلــن معــد مسلســل النبــي »موســى« )ع( »احمــد ميرعائــي« االســتعداد النتــاج هــذا 
المسلســل مؤكــدا انــه يجــري حاليــا التحضيــر لــه وفــق البرنامــج المخطــط لــه حيــث ســيبدأ تصويــره خــال 

االشــهر القائــل المقبلــة.
وقــال الممثــل والكاتــب والمخــرج المســرحي والتلفزيونــي »ميرعائــي« فــي تصريحــه للقنــاة السادســة 
فــي التلفزيــون ان انتــاج مشــاريع مثــل مسلســل النبــي »موســى«  )ع( بحاجــة الــى المزيــد مــن الوقــت 

وليــس امــرا ســها وال يمكــن انتاجــه فــي مــدة زمنيــة قصيــرة.
واضــاف: ان مثــل هــذه االعمــال لــه مشــاهدين علــى الصعيــد العالمــي حيــث ان كتابــة الحــوار وانشــاء 

الديكــور والمســائل الفنيــة االخــرى امــر صعــب ويتطلــب المزيــد مــن الوقــت.
واعــرب  »ميرعائــي« عــن املــه بــأن يتــم انجــاز هــذا العمــل بالشــكل الــذي يليــق بمكانــة الجمهوريــة 

االســامية االيرانيــة موضحــا انــه يتــم حاليــا التحضيــر النتــاج هــذا المسلســل وفــق خطــة مرســومة.  

بلومبرغ: بايدن أخطأ بحديثه عن التدخل 
العسكرى في تايوان 

ــرغ  ــة بلومب ــت وكال واشــنطن – وكاالت: قال
بايــدن  جــو  الرئيــس  تصريــح  إن  األمريكيــة 
ــاع  ــيتدخل للدف ــى س ــش األمريك ــن أن الجي ع
تعرضهــا ألى هجــوم  حــال  فــى  تايــوان  عــن 
مــن الصيــن، بــدا وكانــه ابتعــاد عــن سياســة 
واشــنطن القائمــة منــذ أمــد بعيــد والمعروفــة 
أن  قبــل  اإلســتراتيجى«  »الغمــوض  باســم 
ــل  ــن قب ــك التصريحــات م ــن تل ــم التراجــع ع ت

األبيــض. البيــت  مســئولى 
أحــد  قبــل  مــن  ســئل  قــد  بايــدن  وكان 
الصحفييــن أثنــاء وجــوده فــى العاصمــة اليابانيــة 
مســتعدة  المتحــدة  الواليــات  إن  طوكيــو، 
ــا  ــوان، بعدم ــاع عــن تاي للتدخــل عســكريا للدف
قائــا:  فأجــاب  أوكرانيــا،  فــى  ذلــك  تجنبــت 
نعــم، أنــه التــزام قطعنــاه.. وتابــع إننــا نتفــق مــع 
سياســة الصيــن الواحــدة وجميــع االتفاقيــات 
ــة التــى انطلقــت مــن هــذا األســاس،  المصاحب
ــوة ليســت  ــه يمكــن أخذهــا بالق إال أن فكــرة أن
اضطــراب  علــى  ذلــك  وســيؤدى  مناســبة. 
المنطقــة بأكملهــا، وســيكون عمــا أخــرا مشــابه 

ــا. ــى أوكراني ــدث ف ــا ح لم
أن  الحقــا  أمريكيــون  مســئولون  وأوضــح 
أن  ببســاطة  يقصــد  كان  األمريكــى  الرئيــس 
الواليــات المتحــدة ســتقدم العتــاد العســكرية إلــى 
تايــوان، وليــس إرســال قــوات للدفــاع عــن الجزيــرة 
لــو تمــت مهاجمتهــا مــن الصيــن، وهــو مــا ســيمثل 

تحــوال كبيــر فــى السياســة.

مصادر اعالمية: مباحثات سرية بين السعودية 
و»إسرائيل« بوساطة أميركية!

كشــفت أوســاط إعــام أمريكيــة عــن مباحثــات ســرية بيــن الســعودية وكيــان االحتــال اإلســرائيلي 
ــر. ــران وصنافي ــة جزيرتــي تي ــق بملكي ــة تتعل بوســاطة اإلدارة األمريكي

ــع الســعودية و«إســرائيل«  ــدن تجــري مفاوضــات م ــي إن إدارة جــو باي ــع اكســيوس األميرك وأورد موق
ومصــر لنقــل ملكيــة جزيرتــي تيــران وصنافيــر مــن القاهــرة إلــى الســعودية قبــل زيــارة الرئيــس األمريكــي 

نهايــة الشــهر المقبــل إلــى المنطقــة.
ونقــل الموقــع عــن مصــادر دبلوماســية أن إدارة بايــدن تعتقــد أن وضــع اللمســات األخيــرة علــى ترتيــب 
لنقــل ملكيــة تيــران وصنافيــر ســيخلق انفتاحًــا علــى العاقــات الدافئــة بيــن البلديــن اللذيــن ال تربطهمــا 

عاقــات دبلوماســية رســمية حتــى اآلن.
وأوضــح الموقــع أنــه وفقــا لاتفــاق اإلســرائيلي الســعودي المرتقــب، وافقــت الريــاض علــى ابقــاء جزيرتي 

تيــران وصنافيــر منزوعتــي الســاح وابقــاء حريــة الماحة للســفن اإلســرائيلية مســتمرة.

خبير صهيوني يكشف عن تخوف وقلق كيانه من تصدير 
ايران تقنية الطائرات المسيرة 

طهران/كيهــان العربــي: تناولــت القنــاة التلفزيونيــة االســرائيلية »آي 24« فــي برنامــج تحليلــي اســتضاف 
خبــراء عســكريين، مــدى تطــور ايــران فــي مجــال تصنيــع الطائــرات المســيرة.

ــة  ــلحة االيراني ــوات المس ــة للق ــس االركان العام ــارة رئي ــوع زي ــاء  بموض ــج اللق ــري البرنام ــدأ مج وابت
اللــواء »محمــد باقــري« الــى طاجيكســتان االثنيــن الماضــي، وتدشــين مصنــع للطائــرات المســيرة تحــت  
متســائا؛  »ابابيــل«،  اســم 
لمــاذا  شــيء  كل  قبــل 

؟ ن جيكســتا طا
الــى ذلــك قــال الخبيــر 
والــذي  اوســران«،  »آريــل 
البرنامــج؛  فــي   اشــترك 
حــدث  انــه  بالتحديــد 
مثيــر وكأنمــا ايــران بصــدد 
ليــس  عاقاتهــا  تحســين 
فقــط  طاجيكســتان  مــع 
وانمــا مــع جميــع دول آســيا الوســطى. وفــي الحقيقــة ان ايــران تتمركــز حــول  الشــرق كمــا وقعــت علــى 

وافغانســتان. الهنــد  مــع  مصالــح  ولهــا  كمــا  عامــا،   25 لـــ  الصيــن  مــع  اتفاقيــة 
واضــاف؛ وكل  ذلــك جانــب مــن رؤيــة جديــدة للزعيــم االيرانــي }آيــة اهلل العظمــى الســيد{ علــي 

خامنئــي، الــى الشــرق، الســيما بالنســبة لطاجيكســتان.
فالتعامــات ازدادت خــال الســنوات الماضيــة الــى عشــرة اضعــاف. كمــا نشــهد فــي تطويــر التعــاون 

ــدرون. ــرات ال ــاج طائ العســكري وباالخــص انت
وانتــاج الطائــرات مــن نــوع ابابيــل 2 والتــي مداهــا 200 كيلومتــر وهــي ليســت باالحــدث فــي ايــران، اذ 

هنــاك نــوع آخــر مثــل؛ شــاهد، وكمــان.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

