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وزير السياحة: ينبغي تدمير الجدران التي تفصل بين الشعوب معزية بسقوط ضحايا..

الجمهورية االسالمية ترسل طائرتي إسعافات أولية 
لمنكوبي الزلزال في أفغانستان

ــي إســعافات  ــة االســامية ارســلت طائرت ــان الجمهوري ــول ب ــي كاب ــت ســفارتنا ف طهران-فارس:-أعلن
ــزال الــذي ضــرب المنطقــة. أوليــة إلــى المناطــق الجنوبيــة مــن أفغانســتان فــي أعقــاب الزل

وكتبــت الســفارة فــي تغريــدة لهــا امــس األربعــاء: »لألســف ، خلــف الزلــزال الــذي ضــرب أفغانســتان 
خســائر فادحــة وأدى إلــى مقتــل وإصابــة عــدد كبيــر مــن مواطنــي هــذا البلــد”.

وأضافــت أن »الســفارة ، اذ تعــرب عــن تعازيهــا وتعاطفهــا مــع شــعب أفغانســتان االبــي ، اتخــذت إجــراءات 
لتقديــم المســاعدات الازمــة ، بمــا فــي ذلــك إرســال طائرتيــن تحتويــان إســعافات أولية”.

ــذي  ــزال ال ــر الزل ــي اث ــعب األفغان ــب زادة، الش ــعيد خطي ــة س ــم وزارة الخارجي ــدث باس ــزى المتح وع
ضــرب افغانســتان، معلنــا اســتعداد الجمهوريــة اإلســامية االيرانيــة لمســاعدة المنكوبيــن.

كمــا أعــرب المتحــدث باســم الحكومــة علــي بهــادري جهرمــي عــن تعازيــه بضحايــا الزلــزال الــذي ضــرب 
أفغانســتان ، قائــًا: »إن الجمهوريــة  اإلســامية االيرانيــة، كمــا فــي القضايــا اإلنســانية األخــرى ، ســتقف 

إلــى جانــب شــعب أفغانســتان وســتقدم المســاعدة الازمــة”.
وأعلن الهال األحمر االيراني عن استعداده الكامل لتقديم اإلغاثة والمساعدة الصحية للمواطنين األفغان.

يذكــر ان زلــزاال قويــا ضــرب جنــوب شــرق أفغانســتان ، أســفر عــن مقتــل اكثــر مــن 1000 شــخص وجــرح 
المئــات حســب بعــض التقاريــر الــواردة.

أوجي: عائدات وزارة النفط من بيع 
المنتجات تسجل نموا بنسبة ٪40

إن عائــدات  النفــط  قــال وزيــر  طهران/فــارس:- 
النفــط  ومكثفــات  النفــط  بيــع  مــن  النفــط  وزارة 
والمنتجــات وصــادرات الغــاز والمنتجــات البتروكيماويــة 
خــال االشــهر الثاثــه الماضيــة قــد ســجلت زيــادة 
بنســبة 40% مقارنــة بالفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضــي.
ــع  ــه م ــى هامــش اجتماع واشــار جــواد أوجــي عل
لجنــة التخطيــط والميزانيــة والمحســابات البرلمانيــة 
الــى مــا تناولــه االجتمــاع وقــال انــه جــرى خــال هــذا 
ــى  ــر عــن أداء وزارة النفــط عل االجتمــاع ، تقديــم تقري
صعيــد صــادرات مكثفــات النفــط والمنتجــات النفطيــة 
بيــع  عائــدات  وكذلــك  البتروكيماويــة  والمنتجــات 
المــوارد النفطيــة فــي االشــهر الثاثــة الماضيــة قياســا 

بالفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضــي.
وأكــد وزيــر النفــط ، أن حجــم عائــدات مبيعــات 
النفــط خــال هــذا العــام كان إيجابيــا للغايــة مقارنــة 
بالعــام الماضــي ، وأضــاف: إن أداء وزارة النفــط هــذا 
العــام مقارنــة بالعــام الماضــي حقــق زيــادة فــي 
العائــدات بنحــو 40% ، وقــد جــرى العــام الماضــي 
فــي  دوالر  مليــار   12.5 بقيمــة  عائــدات  تحقيــق 
منظومــة نيمــا مــن بيــع المنتجــات البتروكيماويــة.
وأكــد أوجــي: إن عائــدات وزارة النفــط مــن بيــع 
النفــط ومكثفــات النفــط والمنتجــات وصــادرات الغاز 
ــه  ــة خــال االشــهر الثاث والمنتجــات البتروكيماوي
الماضيــة قــد ســجلت زيــادة بنســبة 40% مقارنــة 
بالفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضــي وهــذه القضيــة 

تعــد امــرا جيــدا مــن حيــث الحجــم والقيمــة .

اتحاد النفط الكوبي يرغب بالتعاون مع صناعة 
النفط اإليرانية

طهــران /ارنــا- أعلــن نائــب رئيــس اتحــاد النفــط الكوبــي )أكبــر شــركة نفــط فــي كوبــا( »نســتور 
مــع  لقــاء  فــي  فرانكــو«،  بــرز 
الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة 
بتــرو بــارس »شــمس  الديــن 
موســوي« عــن رغبــة االتحــاد 
كوبــي،  نفطــي  مجمــع  كأكبــر 
فــي التعــاون مــع هــذه الشــركة.

ــاع  ــى االجتم ــي إشــارة إل وف
بيــن  األولــى  والمفاوضــات 
الجانبيــن فــي المعــرض الدولــي 
والتكريــر  والغــاز  للنفــط   26 ال 
والبتروكيماويــات، قــال فــران كــو: إن شــركة بتــرو بــارس هــي أقــوى شــركة إيرانيــة فــي مجــال النفــط والغــاز.

وأضــاف فرانكوفــي لقــاء مــع وزيــر النفــط اإليرانــي »جــواد أوجــي«: إن شــركة بتــرو بــارس متمكنــة ولدينا 
الكثيــر مــن الدوافــع للتعــاون معهــا فــي مجــاالت اســتخراج النفط وإصــاح اآلبــار والخزانــات والتدريب.

ــة هــذه  ــى جدي ــن موســوي« عل ــارس »شــمس  الدي ــرو ب ــذي لمجموعــة بت وعقــب االجتمــاع أكــد الرئيــس التنفي
ــا. ــل التكنولوجي ــوات المتخصصــة ونق ــب الق ــاز وتدري ــط والغ ــر الصناعــة والنف ــا لتطوي ــع كوب ــاون م المجموعــة للتع

وتابع موسوي، نأمل في المزيد من التفاعل والتواصل على المستوى الفني واإلداري، لبدء التعاون.
ووفًقــا للدراســات التــي أجريــت حتــى عــام 2016، تحتــل كوبــا المرتبــة الـــ 68 فــي العالــم مــع 124 مليــون برميــل مــن 

احتياطيــات النفــط، وهــي قــادرة حاليًــا علــى اســتخراج حوالــي 80 ألــف برميــل مــن النفــط الخــام يوميًــا .

طهــران ارنــا – قــال وزير 
ــياحة  ــي والس ــراث الثقاف الت
»ســيد  اليدويــة  والحــرف 
عــزت اهلل ضرغامــي« خــال 
الثقافــة  وزيــر  مــع  اللقــاء 
كريــم  »انــار  االذربيجانــي 
اوف« : نحــن على اســتعداد 
للتعــاون فــي صيانــة وحفــظ 
المعالــم االثريــة والتاريخيــة 
والمســاجد التــي تعرضــت 
ــي  ــراع ف ــال الص ــف خ للتل

كارابــاخ؛ مؤكــدا بــان »الشــيء الــذي ينبغــي هدمــه 
ــن الشــعوب، ال  ــي تفصــل بي ــوم هــي الجــدران الت الي

المعالــم االثريــة”.
السياســية  العاقــات  الــى  »ضرغامــي«  ولفــت 
والثقافيــة واالجتماعيــة العرقيــة بيــن ايــران واذربيجــان؛ 
تربــط  واالذربيجانــي  االيرانــي  الشــعبين  ان  مبينــا 

بينهمــا اواصــر وثيقــة جــدا وبمــا يلــزم علــى حكومتــي 
البلديــن العمــل بجــد لرفــع الحواجــز مــن مســار هــذه 

ــر.  ــر فاكث ــا اكث ــات وتعزيزه العاق
كمــا اشــار الــى اهميــة جســر »خداافريــن« الحــدودي، 

فــي تعزيــز اواصــر المــودة بيــن ايــران واذربيجــان. 
تعــاون  الــى  الثقافــي،  التــراث  وزيــر  ودعــا 
االثريــة  المعالــم  توثيــق  مجــال  فــي  البلديــن 
والحــرف اليدويــة؛ مؤكــدا بــان الثقافــة يجــب ان 
تشــكل العنصــر الــذي يوحــد بيــن الدول والشــعوب 

المشــترك. العــدو  ضــد 
وحــذر ضرغامــي مــن مخطــط الغــزو الثقافــي الــذي 

يحيكــه العــدو المشــترك لبــث الوقيعــة بيــن البلديــن؛ 
الوحــدة  لتعزيــز  الجهــود  ان نتظافــر  ينبغــي   : قائــا 
والتماســك فيمــا بيننــا وان نتمســك بالقواســم الثقافيــة 

والتراثيــة المشــتركة التــي تجمعنــا باالخــر.
االذربيجانــي  الثقافــة  وزيــر  نــوه  ذلــك،  الــى 
ــات  ــن النطــاق العاق ــول الذكــرى الثاثي ــر، بحل الزائ
الدبلوماســية بيــن طهــران وباكــو؛ مؤكــدا علــى ان 
ــن شــأنها ان تنهــض  ــة م ــات السياســية الرفيع العاق
بمســتوى التعــاون الثنائــي فــي ســائر المجــاالت ايضــا.
ونــوه »كريــم اوف« خــال اللقــاء مــع »ضرغامــي« 
اليــوم، بالقواســم الثقافيــة والحضاريــة المشــتركة بيــن 
ايــران واذربيجــان؛ داعيــا الــى تطويــر التعــاون الثنائــي في 
ــة. ــرف اليدوي ــياحة والح ــي والس ــراث الثقاف ــاالت الت مج

وصــرح وزيــر ثقافــة اذربيجــان : ان عاقاتنــا ال 
تقتصــر علــى الجانــب الثنائــي، وانمــا ذات اطــراف 
متعــددة، وبمــا فــي ذلــك عاقاتنــا الجيــدة فــي اطــار 

المنظمــات الدوليــة.
واضــاف : خــال عضويتــي فــي منظمــة اليونســكو، 
كنــت اعيــر اهميــة كثيــرة الــى موضــوع توثيــق المعالــم 

االثريــة االيرانيــة.    
خداافريــن  جســر  الــى  اوف«  »كريــم  واشــار 
ــر  ــق الحري ــى طري ــر عل ــه المم ــدا بان الحــدودي؛ مؤك
الــذي يصــل بيــن الغــرب والشــرق؛ وان بــاده تعمــل 
ــة. ــة العالمي ــم االثري ــة المعال ــي قائم ــه ف ــى توثيق عل

ــي : نحــن  ــراث االيران ــر الت ــا وزي ــع مخاطب وتاب
بعثنــا اليكــم نســخة مــن مذكــرة التفاهــم التــي 
الــى  ونتطلــع  الخصــوص،  هــذا  فــي  اعددناهــا 

توقيعهــا خــال زيارتكــم لباكــو.

تصدير مليوني برميل من النفط االيراني 
الى الصين

طهران-العالــم:- تســلمت الصيــن شــحنة جديــدة تشــتمل علــى حوالــي مليونــي برميــل مــن النفــط االيرانــي فــي احــد 
الموانــيء فــي جنــوب هــذا البلــد.

مواقــع  عــن  رويتــرز  ونقلــت 
النفط أن الصين اســتلمت  مواكبة ناقــات 
هــذه الشــحنة الجديــدة فــي مينــاء بجنــوب 

الماضــي. االســبوع  البلــد  هــذا 
»فورتکســا«  موقــع  وذكــر 
أن  النفــط  ناقــات  لمواكبــة 
ــة بشــحنة  ــا محمل ســفينة دورن
وتعــود  طــن  الــف   260 تبلــغ 
ــا لشــركة ناقات النفــط  ملكيته

هنــاك. حمولتهــا  وأفرغــت  جانجيانــغ  مينــاء  فــي  رســت  قــد  االيرانيــة 
وكانــت واردات الصيــن مــن النفــط االيرانــي فــي الســابق يتــم نقلهــا الــى المخــازن الحكوميــة بهــذه 

الســفن االيرانيــة ويتــم اخاؤهــا فــي مينــاء جانجيانــغ الصينــي.
وتعتبــر هــذه الشــحنة الرابعــة مــن الشــحنات النفطيــة التــي يتم تصديرهــا الــى الصيــن منــذ ديســمبر 

الماضــي ليتــم تخزينهــا فــي المخــازن الحكوميــة.
ــث ان  ــة حي ــورة منفصل ــم بص ــي تت ــط االيران ــن النف ــمية م ــن الرس ــر ان واردات الصي ــر بالذك والجدي
المصافــي التابعــة للقطــاع الخــاص اشــترت كميــات كبيــرة مــن النفــط االيرانــي بالرغــم مــن الحظــر 

االميركــي المفــروض علــى ايــران خــال العاميــن الماضييــن.
ــات النفــط مــن  ــي اذ ان معظــم كمي ــي يشــكل 7% مــن واردات النفــط الصين ــوم ان النفــط االيران معل

ايــران يتــم نقلهــا الــى الصيــن عبــر المصافــي المســتقلة )غيــر الحكوميــة(.

تدشين وحدة البخار في محطة جابهار 
ذات الدورة المركبة

مؤسســة  رئيــس  طهران-العالم:-برعايــة 
المســتضعفين برويــز فتــاح تــم تدشــين وحــدة 
البخــار فــي محطــة تشــابهار لتوليــد الطاقــة ذات 

ــاواط. ــدرة 160 ميغ ــة بق ــدورة المركب ال
اســتهاك  وذروة  الحــر  قــدوم موســم  ففــي ضــوء 
البخار بمحطــة  تدشــين وحدة  تــم  فقــد  الكهربــاء 
جنــوب  وبلوجســتان  سيســتان  تشــابهار )بمحافظة 
شــرق ايــران( لتوليــد الكهربــاء ذات الــدورة المركبة بقــدرة 
160 ميغــاواط بحضــور رئيــس مؤسســة المســتضعفين 
برويــز فتــاح ومحافــظ سيســتان وبلوشســتان وعــدد آخــر 

المســؤولين. مــن 

توقيع اتفاق لزيادة صادرات الكهرباء من إيران 
إلى بلوشستان الباكستانية

تــم  انــه  باكســتان  اعلنــت  /ارنــا-  طهــران 
خــال زيــارة وزيــر الطاقــة الباكســتاني الــى طهران 
توقيــع اتفــاق بيــن البلديــن لزيــادة صــادرات ايــران 
مــن الكهربــاء الــى واليــة بلوشســتان الباكســتانية 

ــاواط. ــدار 100 ميغ بمق
إدارة  اصدرتــه  بيــان  فــي  ذلــك  جــاء 
الباكســتانية  الطاقــة  بــوزارة  العامــة  العاقــات 
ــة  ــر الطاق ــا عــن وزي ــت نق ــاء وقال مســاء الثاث
إن  قولــه  دســتغيرخان  خــرم  الباكســتاني 
توزيــع  وشــركة  االيرانيــة  توانيــر  »شــركة 
الكهربــاء الباكســتانية ستســتكمان المشــروع 

ممكــن”. وقــت  أســرع  فــي 
وأضــاف وزيــر الطاقــة الباكســتاني: مــع زيــادة 
صــادرات الكهربــاء مــن إيــران ، ســتنخفض أزمــة 

الكهربــاء فــي إقليــم بلوشســتان بشــكل كبيــر.
يذكــر انــه فــي العــام 2002 ، وقعــت إيــران 
الكهربــاء  لتصديــر  اتفاقيــة  أول  وباكســتان 
بمقــدار 34 ميغــاواط ثــم رفــع هــذا الرقــم إلــى 

74 ميغــاواط ويبلــغ اآلن 104 ميغــاواط.
وفــي 7 حزيــران /يونيــو الجــاري، اكــد وزيــر 
ــاء  ــي لق ــتاني ، ف ــط الباكس ــة والتخطي التنمي
مــع الســفير االيرانــي فــي إســام أبــاد ، علــى 
ــران  ــة إي ــع جمهوري ــات الجــوار م ــة عاق أهمي
مجــال  فــي  الثنائــي  والتعــاون  اإلســامية 
الطاقــة ، وطلــب زيــادة صــادرات الكهربــاء مــن 
إيــران إلــى واليــة بلوشســتان الباكســتانية 

بمقــدار 100 ميغــاواط.

مباحثات إيرانية سورية حول تطوير 
المشاريع التنموية

طهران-العالم:-بحــث الســفير الســوري فــي طهران شــفيق 
رئيــس  القضائيــة  الســلطة  رئيــس  مســاعد  مــع  ديــوب، 
منظمة الســجات العقاريــة فــي إيران حســن بابائــي، ســبل 
ــة  ــن التاريخي ــط لألماك ــط الخرائ ــم تخطي ــول تنظي ــاون ح التع

والثقافيــة والدينيــة.
فــي  وتعزيــزه  الثنائــي  التعــاون  أهميــة  الجانبــان  وأكــد 
مختلــف المجــاالت بمــا يتضمــن تنظيــم ومســح وتخطيــط 
وتوثيــق وخرائــط األماكــن الدينيــة والتاريخيــة والثقافيــة واألطــر 
ــوريا. ــي س ــار ف ــادة اإلعم ــدم عملية إع ــا يخ ــك بم ــة لذل الناظم

وأعــرب بابائــي عــن اســتعداد بــاده لتوقيــع مذكــرة 
الملكيــة  مجــاالت  فــي  الســوري  الجانــب  مــع  تفاهــم 
والخرائــط  والريفيــة  الحضريــة  والمســاحة  الفكريــة 
ــد  ــاري وعق ــة وتســجيل الشــركات والســجل العق الوصفي
دورات تدريبيــة ونقــل التكنولوجيــا للجانــب الســوري.

مــن جانبــه أكد الســفير الســوري أهمية تبــادل الخبــرات 
والتجــارب الفنيــة فــي مجــال الســجل والمصالــح العقاريــة بمــا 
يفتــح آفاقــًا أخــرى للتعــاون الثنائــي مشــيرًا إلــى أن تعزيــز 
البحــث العلمــي والتكنولوجــي يســهم برفــد هــذه المجــاالت 
علــى  إيجابــًا  تنعكــس  مثمــرة  عمليــة  بخطــط  الحيويــة 

ــن. ــي البلدي ــة ف ــى التحتي ــة والبن المشــاريع التنموي

طهران وباكو تؤكدان على تعزيز التعاون في مجال 
مكافحة المخدرات

سفيرنا بمسقط يلتقي وزير المكتب 
السلطاني في سلطنة عمان

طهــران/ ارنــا- - التقــى ســفير الجمهوريــة اإلســامية 
فــي مســقط علــي نجفــي بوزيــر المكتــب الســلطاني فــي 

ســلطنة عمــان اللــواء ســلطان النعمانــي.
بيــن  الثنائيــة  العاقــات  الجانبــان  وبحــث 

التعــاون. قضايــا  مختلــف  و  البلديــن 
كمــا تــم الثاثــاء عقــد لقــاء عبــر اإلنترنــت بيــن 
نائــب وزيــر الطــرق والتنميــة العمرانيــة ونائــب 
وزيــر النقــل واالتصــاالت والتكنولوجيــا العمانــي فــي 

الســفارة اإليرانيــة فــي مســقط .

طهــران/ ارنا-أكــد رئيــس شــرطة مكافحــة 
ــن  ــوى األم ــة لق ــادة العام ــي القي المخــدرات ف
ووزيــر  كريمــي«،  »العميــد مجيــد  الداخلــي 
»واليــات  أذربيجــان  بجمهوريــة  الداخليــة 
عمــل  مجموعــة  تشــكيل  آيفازوف«علــى 
بيــن  الثنائــي  التعــاون  لتعزيــز  مشــتركة 
المخــدرات. مكافحــة  مجــال  فــي  البلديــن 

لقائــه،  خــال  كريمــي«  »العميــد  وقــال 
آيفــازوف بعاصمــة هــذا البلــد باكــو، أنــه تمــت 
خــال اللقــاء، مناقشــة مخــاوف البلديــن فــي 
ومكافحــة  بالحــدود  المتعلقــة  القضايــا  عــدة 
المخــدرات والجمــارك بهــدف توطيــد وتطويــر 

ــن. ــن البلدي ــاون بي التع
وأعــرب عــن ثقتــه فــي تعزيــز مســتوى 
التعــاون بيــن البلديــن مــن خــال تقديــم 
ــات  ــى وجــود وجه ــول المناســبة نظــرا إل الحل
فــي  بينهمــا  الموجــودة  المشــتركة  النظــر 

بالمنطقــة. المخــدرات  مكافحــة  مجــال 
مــن جانبه أشــار وزيــر الداخليــة بجمهورية 
أذربيجــان إلــى العاقــات الطيبــة بيــن البلدين 
واقتــرح تشــكيل مجموعــة عمــل مشــتركة 
ســبيل  فــي  المعلومــات  تبــادل  لتســهيل 

مكافحــة المخــدرات.
مكافحــة  شــرطة  رئيــس  أن  يذكــر 
ــن  ــوى األم ــة لق ــادة العام ــي القي المخــدرات ف
اإلســامية  الجمهوريــة  فــي  الداخلــي 

اإليرانيــة، »العميــد مجيــد كريمــي«، وصــل 
إلــى باكــو أمــس اإلثنيــن لبحــث التعــاون 
الثنائــي مــع جمهوريــة أذربيجــان فــي مجــال 

المخــدرات. مكافحــة 
خــال  كريمــي  يعقــد  أن  المقــرر  ومــن 
ــد  ــذا البل ــع مســؤولي ه ــات م ــارة، اجتماع الزي
كمــا ســيزور الحــدود المشــتركة بيــن البلديــن 
والمراكــز التابعــة للجنــة الجمــارك الحكوميــة 

لجمهوريــة أذربيجــان.

ضبط أكثر من طنين من المخدرات بمحافظة 
سيستان وبلوجستان

زاهــدان/ ارنــا- أعلــن أميــن مجلــس تنســيق مكافحــة المخــدرات فــي محافظــة سيســتان وبلوشســتان 
»علــي زنــدي«، عــن ضبــط أكثــر مــن 248 طنًــا مــن أنــواع المخــدرات خــال العــام الماضــي اإليرانــي )انتهــى 

فــي 20 مــارس 2022(.
وقــال زنــدي فــي مؤتمــر صحفــي امــس األربعــاء، بمناســبة اليــوم العالمــي لمكافحــة المخــدرات: 
ــي المخــدرات بســبب الحــدود  ــات مهرب ــن بواب ــي واحــدة م إن محافظــة سيســتان وبلوشســتان ه
الواســعة لهــا مــع أفغانســتان وباكســتان، الفتــا إلــى أن أكثــر مــن 84 بالمائــة مــن المخــدرات فــي العالــم 

تنتــج فــي أفغانســتان.
وتكافــح الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة علــى الخــط األمامــي للجبهــة الدوليــة لمكافحــة تهريــب 
المخــدرات، حيــث قدمــت مــا يزيــد عــن ثاثــة آالف و800 شــهيد، و12 ألــف معــاق فــي هــذا المجــال؛ الحقيقــة 

التــي تعتــرف بهــا جميــع المنظمــات الدوليــة تقريبــا.
ويشــير تقريــر مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة 2020 إلــى أن إيــران قامــت بضبــط 

90 بالمائــة مــن األفيــون و 26 بالمائــة مــن الهيروئيــن و 48 بالمائــة مــن المورفيــن علــى صعيــد العالــم.
وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من األموال لمحاربته.

شركة أميركية تصبح ثالث شركاء تطوير حقل غاز قطري مشترك مع ايران

السفيرة االسترالية في طهران: المستثمرون األستراليون 
يرغبون في التعاون مع إيران

تبريــز / ارنا-قالــت الســفيرة األســترالية فــي إيــران أن الجاليــة اإليرانيــة فــي أســتراليا نشــطة للغايــة 
ومتعلمــة واكــدت ان كثيــر مــن رجــال االعمــال والمســتثمرين األســتراليين يرغبــون فــى التعــاون مــع التجــار 

ورجــال االعمــال اإليرانييــن.
واضافــت لينــدال ســاكس  امــس االربعــاء فــي اللقــاء مــع رئيــس غرفــة التجــارة والصناعــة والتعديــن 

ــران  ــز : ان اســتراليا  وإي والزراعــة فــي تبري
اســتثمارها  يمكــن  بامكانيــات  تتمتعــان 
للتعــاون المشــترك فــي مختلــف المجــاالت 
والتعديــن  الزراعيــة  المنتجــات  فيهــا  بمــا 

والطــب والعــاج والتعليــم الجامعــي.
فــي  التعــاون  إمكانيــة  إلــى  واشــارت 
ــن  ــات بي ــئة والجامع ــركات الناش ــال الش مج
البلديــن وقالــت: إن وجــود قــوى عاملــة شــابة 

ــدول األخــرى. ــة و ال ــة اإلســامية االيراني ــن الجمهوري ــاون بي ــة للتع ــل فرضــة ثمين ــران يمث ــي إي ــة ف ومتعلم
وقالــت الســفيرة األســترالية لــدى إيــران: إن للحكومــة دور ضئيــل فــي االقتصــاد األســترالي فيمــا يلعــب 

القطــاع الخــاص دورا كبيــرا فــي االقتصــاد لمــا لــه مــن إمكانــات عاليــة جــدًا.
ولفتــت الــى الرســوم الجمركيــة المنخفضــة فــي أســتراليا وقالــت انهــا توفــر فرصــة مناســبة للتعــاون 

بيــن البلديــن.
ــا  ــا ثقله ــد جــدًا وله ــي جي ــع جغراف ــة بموق ــة اإلســامية االيراني ــع الجمهوري وأضافــت ســاكس: »تتمت
فــي المنطقــة ويمكــن نقــل البضائــع إلــى إيــران عبــر منطقــة تشــابهار  للتجــارة الحــرة ثــم تصديرهــا إلــى 

العديــد مــن البلــدان.
ــز  مركــز محافظــة اذربايجــان  مــن جانبــه أشــار رئيــس غرفــة التجــارة والصناعــة والمناجــم فــي تبري
الشــرقية إلــى أن المحافظــة تتمتــع بظــروف مناســبة لنشــاط المســتثمرين األجانــب وقــال هنــاك العديــد 

مــن القــدرات الصناعيــة والزراعيــة فــي هــذه المحافظــة.
وأضــاف يونــس جايلــة: »كانــت هنــاك عاقــة قديمــة بيــن تبريــز وأســتراليا فيمــا يتعلــق بتصديــر الســجاد 
ــا  ــز بانه ــه تشــتهر تبري ــا ان ــا ملفت ــة بينهم ــات التجاري ــي توســيع العاق ــه ف واســتيراد الصــوف وأعــرب عــن أمل
مدينــة تجاريــة منــذ العصــور القديمــة، وفــي الواقــع التجــارة والصناعــة ممزوجــة مــع دمــاء أهــل هــذه المنطقــة.

وتاكيــدا علــى المقومــات االقتصاديــة فــي الجمهوريــة اإلســامية االيرانيــة و امكانياتهــا الكبيــرة وتوفيــر 
فــرص مناســبة لاســتثمار، اوضــح ان الضرائــب المنخفضــة، واإلعفــاءات الضريبيــة للمســتثمرين األجانــب، 

والقــوى العاملــة الماهــرة والمتعلمــة، يوفــر فرصــة مناســبة للمســتثمرين األجانــب فــي ايــران.

سياسي عراقي: تصريحات بومبيو اظهرت الوجه 
االسود لسياسة أميركا في العراق

اكــد القيــادي فــي ائتــاف دولــة القانــون تركــي 
العتبــي، تصريحــات بومبيــو اظهــرت الوجــه االســود 

لسياســية أميــركا فــي العــراق والشــرق األوســط.
وقــال العتبــي، إن »تصريحــات وزيــر الخارجيــة 
االمريكــي الســابق مايــك بومبيــو قبــل ايــام اكــدت 
ــا النكــراء فــي  ــذ جريمته ــة واشــنطن فــي تنفي ادان
بغــداد  مطــار  قــرب  الشــهداء  القــادة  اســتهداف 
الدولــي وقدمــت مســارات ربمــا غيــر معلومــة للــراي 
ــفارة  ــة والس ــواء العراقي ــتغال االج ــول اس ــام ح الع

ــة”. ــذ الجريم ــي تنفي ــة ف االمريكي
واضــاف ان »العدالــة ســتطال جميــع مــن تورطــوا 
بجريمــة مطــار بغــداد الدولــي مهمــا طــال الزمــن«، 
مبينــا ان »مــا حصــل مؤلــم وشــكل خســارة كبيــرة 

لــكل العراقييــن باستشــهاد قــادة النصــر«.

ــو فيليبــس«، أول  ــارس:- أصبحــت »كونوك طهران/ف
إلــى مشــروع  تنضــم  أميركيــة عماقــة  شــركة طاقــة 
قطــري لتطويــر حقــل الشــمال الشــرقي، الــذي يعــد أكبــر 

ــرس”. ــق »فرانــس ب ــم، وف ــي العال ــاز ف ــل للغ حق
فيليبــس«  »كونوكــو  تعتبــر  الصفقــة،  وبهــذه 
ــري  ــروع القط ــذا المش ــى ه ــم إل ــركة تنض ــث ش ثال
بعــد »توتــال إنرجيــز« الفرنســية و«إينــي« اإليطاليــة.
وفــي هــذا الصــدد، أوضــح وزيــر الطاقــة القطــري، 
صحفــي  مؤتمــر  فــي  الكعبــي،  شــريدة  ســعد 
مشــروع  مــن  فيليبــس«  »كونوكــو  »حصــة  أن 
ــغ 3.1%، وهــي  توســعة حقــل الشــمال الشــرقي تبل
نصــف حصــة الشــركة الفرنســية وحصــة الشــركة 
اإليطاليــة نفســها، فــي حيــن أنــه لــم يتــم الكشــف 

ــة. ــة الصفق ــن قيم ع
»كونوكــو  بيــن  المشــترك  المشــروع  ومــدة 
فيليبــس« وشــركة قطــر للطاقــة المملوكــة للدولــة 27 
عامــا، فــي حيــن أكــد الكعبــي أنــه يتوقــع أن يســتمر 

االنتــاج مــن حقــل الشــمال ألكثــر مــن 50 عامــا.
المدفــوع  الســعر  أن  إلــى  الكعبــي  ولفــت 
إلــى  الوصــول  إتاحــة  علــى  والقــدرة  و«الكفــاءة« 
ــي  ــية الت ــر األساس ــت العناص ــدة، كان ــواق جدي أس

الشــركات. اختيــار  حــددت 
ــة،  ــس الشــركة األميركي ــه أشــاد رئي ــن جهت م
ســتكون  إنهــا  قائــا  بالصفقــة،  النــس،  رايــان 

العالــم”. فــي  »األفضــل 
مشــروع  يتضمــن  بــرس«،  »فرانــس  وبحســب 

الشــمال  حقــل  توســعة  الشــرقي  الشــمال  حقــل 
ــم  البحــري، وهــو أكبــر حقــل للغــاز الطبيعــي فــي العال
وتشــترك فيــه قطــر مــع إيــران، حيــث تشــير التقديــرات 
إلــى أن قيمــة المشــروع تبلــغ نحــو 28 مليــار دوالر.

الغــاز  10% مــن احتياطــات  هــذا ويضــم نحــو 
الطبيعــي المعروفــة فــي العالــم، وفــق تقديــرات 

شــركة قطــر للطاقــة.
تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه مــن المقــرر أن يبــدأ 
اإلنتــاج مــن المشــروع فــي 2026، إذ أنــه سيســاعد قطــر 
علــى زيــادة إنتاجهــا مــن الغــاز الطبيعــي المســال مــن 

77 مليــون طــن إلــى 110 ماييــن طــن ســنويا.
كمــا أنــه مــن المتوقــع أن تعلــن قطــر عــن مزيــد 

مــن الشــركاء فــي األيــام المقبلة.
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