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وظريف يقدم تقريره بشأن مكافحة الغبار في اجتماع اجمللس االعلى للبيئة

العميد جزائري يعلن جاهزية القوات املسلحة للمشاركة في مشروع مكافحة التصحر
y

حرس الثورة والتعبئة
على استعداد لمساعدة
الحكومة في مشروع
مكافحة الغبار

أعلن املتحدث باسم القوات املسلحة،
ان هذه القوات عازمة على املشاركة
يف مشروع مكافحة الغبار والعواصف
ال�تراب �ي��ة يف خ ��وزس �ت ��ان ،م�ض�ي�ف��ا ان
حرس الثورة االسالمية والتعبئة اعلنا
اس�ت�ع��داده�م��ا مل�س��اع��دة احل�ك��وم��ة من
خالل تشكيل فرق تطوعية.
وأشار العميد مسعود جزائري اىل ان
القوات املسلحة عازمة على املشاركة
يف مشروع مكافحة الغبار والعواصف
ال�تراب �ي��ة يف خ ��وزس �ت ��ان ،م�ض�ي�ف��ا ان
حرس الثورة االسالمية والتعبئة اعلنا
اس�ت�ع��داده�م��ا مل�س��اع��دة احل�ك��وم��ة من
خالل تشكيل فرق تطوعية.
ولفت العميد جزائري يف هذا اجملال
اىل التفاهم احلاصل بني فيلق حضرة
ولي العصر (عجل اهلل فرجه الشريف)
يف خ ��وزس� �ت ��ان م ��ع ال� ��دائ� ��رة ال �ع��ام��ة
ل�ل�م��وارد الطبيعية يف ه��ذه احملافظة
ملكافحة التصحر يف  4آالف هكتار يف
أشد بؤر الغبار يف جنوب شرق مدينة
اه � ��واز (م ��رك ��ز احمل ��اف �ظ ��ة) ،مضيفا
سنشهد خ�لال ال�ع��ام االي��ران��ي القادم
(يبدأ يف  21آذار/م��ارس  )2017احداث
جيدة فيما اذا تعاونت االجهزة املعنية
واستخدمت قدراتها اإلسنادية.
وت� � �ط � ��رق م ��س���اع���د رئ � �ي� ��س ه �ي �ئ��ة
االرك� � ��ان ال �ع��ام��ة ل �ل �ق��وات املسلحة

يف ال� �ش ��ؤون االع�ل�ام��ي ��ة ،اىل خطط
احل��رس ال�ث��وري والتعبئة لالستفادة
من املواطنني وإط�لاق م�ب��ادرات ثورية
ج �ه��ادي��ة مل�ك��اف�ح��ة ال �ت �ص �ح��ر ،وق� ��ال:
م ��ن دواع � ��ي ال� �س ��رور ان مج �ي��ع ق ��وات
احل ��رس يف حم��اف�ظ��ات ع��ام��ة ال�ب�لاد،
أعلنت استعدادها للمشاركة يف هذه
امل�ب��ادرة الوطنية ،وق��د مت إط�لاق مقر
يف حم��اف �ظ��ة خ ��وزس �ت ��ان ب��اس��م مقر
«ال�ش�ه��داء امل��داف�ع�ين ع��ن م��راق��د اهل
البيت» للتنسيق وأداء املسؤولية يف
هذا اجملال.
يف س�ي��اق آخ��ر ق��دم وزي ��ر اخلارجية
االي��ران��ي حممد ج��واد ظريف تقريره

ب �ش��أن م�ك��اف�ح��ة ال �غ �ب��ار وال �ع��واص��ف
الرتابية ،خالل اجتماع اجمللس االعلى
للبيئة الذي ترأسه الرئيس االيراني،
حسن روحاني.
وخ� �ل��ال االج � �ت � �م� ��اع ش � ��رح ظ��ري��ف
اج ��راءات وزارت ��ه على صعيد التعاون
ال�ث�ن��ائ��ي واالق �ل �ي �م��ي وال ��دول ��ي بشأن
مكافحة الغبار وال�ع��واص��ف الرتابية
وتلوث اجلو.
وم��ن اه��م اج ��راءات وزارة اخلارجية
االي��ران �ي��ة يف ه ��ذا اجمل� ��ال :امل�ص��ادق��ة
على ق��رار مكافحة الغبار والعواصف
الرتابية خ�لال االجتماعني السبعني
وال��واح��د والسبعني للجمعية العامة

مل �ن �ظ �م��ة االم� � ��م امل� �ت� �ح ��دة وم �ت��اب �ع��ة
ج� � ��دول االع � �م� ��ال وإدراج ال ��وث ��ائ ��ق
املرتبطة كجدول لالعمال للسنتني
القادمتني.
وش��رح ظريف نشاطات اي ��ران لزيادة
ال� �ت� �ع ��اون االق �ل �ي �م��ي يف ه� ��ذا اجمل� ��ال،
وتقديم اقرتاح لعقد مؤمتر دولي حتت
موضوع الغبار والعواصف الرتابية يف
طهران يف عام  2017والذي واجه ترحيبا
رمس �ي��ا م ��ن اجل �م �ع �ي��ة ال �ع��ام��ة ل�لام��م
املتحدة ،واملشاركة الفاعلة يف اللجنة
االق �ت �ص ��ادي ��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة يف آس�ي��ا
واوق�ي��ان��وس�ي��ا (س �ك��اب) ب�ش��أن مشاكل
ال�ب�ي�ئ��ة اض ��اف ��ة اىل اج � ��راء حم��ادث��ات

على هامش مؤتمر البرملانات اآلسيوية

ايران والعراق يؤكدان على توطيد العالقات البرملانية
y

رئيس البرلمان الباكستاني:
تمتين العالقات بين طهران
واسالم آباد ضروري لتعزيز
االمن في المنطقة

أك��د ال��وف��دان الربملانيان االي��ران��ي والعراقي
املشاركان يف مؤمتر رابطة الربملانات اآلسيوية
على تعزيز العالقات بني البلدين على خمتلف
الصعد السيما الربملانية.
واشارت رئيس الوفد الربملاني االيراني ورئيس
اللجنة السياسية يف رابطة الربملانات األسيوية
ف��اط�م��ة ذوال� �ق ��در ،خ�ل�ال ل�ق��ائ�ه��ا رئ �ي��س ال��وف��د
الربملاني العراقي حنان الفتالوي ي��وم االربعاء
على هامش اجتماع اللجنة السياسية لرابطة
الربملانات اآلسيوية ،اىل القواسم املشرتكة بني
شعيب البلدين على خمتلف الصعد الثقافية
وال��دي �ن �ي��ة وال �ع �ق �ي��دي��ة ،م��وض �ح��ة ان احل �ك��ام
الديكتاتوريني مثل ص ��دام ق��د أحل �ق��وا اض ��رارا
فادحة بالبلدين اال ان سقوط ه��ذا الديكتاتور
وتسلم حكومة شعبية زمام احلكم يف العراق قد
وث��ق أواص ��ر ال�ص��داق��ة ب�ين البلدين على مجيع
الصعد الدينية والسياسية واالقتصادية.
ودعت اىل متتني االواص��ر بني برملاني البلدين
من اجل توطيد العالقات الشاملة بني الشعبني
مايثمر عن احلفاظ على االستقرار يف املنطقة.
واك � ��دت ع �ل��ى احل��ف ��اظ ع �ل��ى االس��ت��ق ��رار يف
املنطقة ومكافحة االرهاب واجملموعات املتطرفة
والتكفريية وداعش.
واعربت عن ابتهاجها لبلوغ املعركة مع داعش
نهايتها وتوصل االح��زاب والقوى السياسية يف
ال�ع��راق ال�تي ت�ض��ررت ج��راء اث ��ارة داع��ش لنريان
النزاعات ،اىل التفاهم والوحدة يف مرحلة مابعد
داعش.
واشادت ذوالقدر بالدور البارز للمرجع االعلى
يف ال �ع��راق آي��ة اهلل السيد علي السيستاني يف

وإعداد الوثائق والتوقيع على مذكرات
تفاهم ثنائية واقليمية ملكافحة الغبار
والعواصف الرتابية وتلوث البيئة.
وخالل االجتماع ،وبعد تقديم تقرير
ع��ن أداء االج �ه ��زة امل�ع�ن�ي��ة يف م��وض��وع
مكافحة ال�غ�ب��ار وال �ع��واص��ف ال�تراب�ي��ة
وت� �ل ��وث اجل � ��و ،وخ ��اص ��ة يف حم��اف�ظ��ة
خ��وزس �ت��ان وم�ن��اط��ق ج �ن��وب اي � ��ران ،مت
ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى امل �ت��اب �ع��ة وال�ت�ن�س�ي��ق
املتزامن على االمد القصري واملتوسط
والطويل ،وخاصة يف جمال إدارة املوارد
املائية وإص�ل�اح أمن��اط ال��زراع��ة واجن��از
مشاريع لتثبيت الرتبة وغرس الشتالت
وإحياء املستنقعات.
كما ص��ادق اجمللس االع�ل��ى للبيئة
على حتديد  6مناطق ج��دي��دة كانت
خت �ض��ع ل�ن�س�ب��ة م ��ن ال��رق��اب��ة م ��ن قبل
م �ن �ظ �م��ة ال �ب �ي �ئ��ة ،وق� ��د مت حت��دي��ده��ا
ك �م �ن ��اط ��ق حم �م �ي��ة ب ��رف ��ع م �س �ت��وى
محايتها من خالل التنسيق القانوني
وبعد اجراء الدراسات املعنية.
ب � ��دوره � ��ا ،ق ��دم ��ت م� �س ��اع ��دة رئ �ي��س
اجل �م �ه��وري��ة رئ �ي �س��ة م�ن�ظ�م��ة ال�ب�ي�ئ��ة،
السيدة معصومة ابتكار ،شرحا حول
االج��راءات املتخذة ملواجهة تلوث اجلو
ومكافحة الغبار وال�ع��واص��ف الرتابية،
ومواصلة املشاريع ملواجهة الغبار على
صعيد البالد واملشاريع املرتبطة بغرس
الشتالت وإحياء املستنقعات.
ولفتت السيدة ابتكار خالل تقريرها
اىل ان��ه مت اح�ي��اء م��ا نسبته  70باملائة
م��ن مستنقع ه ��ور العظيم ال��واق��ع يف
حم��اف�ظ��ة خ��وزس �ت��ان ،م��ن خ�ل�ال ضخ
ق ��راب ��ة  4م �ل �ي ��ارات م�ت�ر م�ك�ع��ب خ�لال
السنوات املاضية.

مساعد الخارجية :ايران وأوزبكستان
تضعان برنامج ًا لتمتني التعاون املشترك

أع��ل ��ن اب ��راه� �ي ��م رح��ي ��م ب� ��ور ن ��ائ ��ب وزي ��ر
اخلارجية لشؤون اسيا واوقيانيا الذي يزور
اوزبكستان حاليا ان طهران وطشقند يضعان
برناجما لتوسيع العالقات يف ال��دورة ال12
للجنة املشرتكة للتعاون بني البلدين.
وي��زور رحيم بور اوزبكستان للمشاركة يف
ال ��دورة اخلامسة للمشاورات السياسية بني
اي��ران واوزبكستان وقد اجتمع اىل غين اوف
وزير االقتصاد اخلارجي واالستثمار االوزبكي.
كما التقى غ�يرت فاضل اوف مساعد وزير
اخلارجية االوزبكي وناقش معه سبل وصول
اوزبكستان اىل املياه احلرة عرب ايران.

إيران قدمت  500منحة
دراسية للطالب األفغان

تعزيز دعائم الوحدة واالستقرار والتضامن بني
االحزاب والقبائل والعشائر يف العراق.
ونوهت اىل اللقاء االخ�ير بني اعضاء اللجنة
الثقافية يف جملس الشورى االسالمي واعضاء
جلنة االوقاف الربملانية العراقية ،وأكدت يف ذات
الوقت على ضرورة االستمرار يف تبادل الزيارات
واالت � �ص� ��االت ب�ي�ن اجل��ان �ب�ين ب�ف�ض��ل ال �ق��واس��م
املشرتكة على الصعد الدينية والثقافية وتفعيل
جلنة الصداقة الربملانية بني البلدين.
واش� ��ادت رئيسة اللجنة السياسية يف الوفد
الربملاني االيراني هاجر جناراني ،خالل اللقاء،
مبواقف ال�ع��راق والنائبة حنان الفتالوي حول
ادانة التدخل الرتكي واكدت دعم ايران ملواقف
العراق واحلفاظ على سيادته ووحدته الوطنية.
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ق ��ال رئ �ي��س اجمل �ل��س ال��وط�ني
ال�ب��اك�س�ت��ان��ي س� ��رداز اي ��از ص ��ادق ان ال�ع�لاق��ات
املعمقة بني ايران وباكستان تشكل ضرورة ملحة
لتعزيز السالم واالمن واالستقرار يف املنطقة.
ج��اء ذل��ك خ�لال اللقاء ال��ذي مج��ع املسؤول

الباكستاني باعضاء وف��د برملاني اي��ران��ي ضم
رئيس التكتل النسائي السيدة بروانة سلحشوري
والسيدة معصومة اقابور عليشاهي من اعضاء
اللجنة االقتصادية يف جملس الشورى االسالمي،
مبقر الربملان الباكستاني يف اسالم اباد.
واكد اياز صادق ان باكستان وايران جتمعهما
عالقات شاملة وراسخة؛ مشيدا بدور اجلمهورية
االس�لام�ي��ة ال�ف��ري��د يف تعزيز ال��وح��دة ب�ين دول
ال�ع��امل االس�لام��ي؛ مبينا ان دع��م الدبلوماسية
الربملانية يشكل حاجة ملحة يف سياق التعاون
بني الدول املسلمة كافة.
وجاءت زيارة الوفد الربملاني االيراني للعاصمة
ال �ب��اك �س �ت��ان �ي��ة اس� �ل��ام اب� � ��اد ل �ل �م �ش��ارك��ة يف
مؤمتر بعنوان ال��دور النسائي الربملاني يف دعم
الدميقراطية والعدالة االجتماعية؛ ذلك فضال
عن وفد برملاني ايراني اخر والذي ضم ايضا عددا
من النائبات يف جملس الشورى االسالمي بهدف
املشاركة يف اجتماع رابطة برملانات اسيا املنعقد
يف هذا البلد.

السفينتان الحربيتان االيرانيتان تعودان الى

سفير جنوب افريقيا :ال يمكن العودة عن
االتفاق النووي

ع��ادت اجملموعة الرابعة التابعة لبحرية اجليش االي��ران��ي (السالم
وال �ص��داق��ة) امل��وف��دة اىل روس �ي��ا وال�ت�ي تضم م��دم��رة دم��اون��د وق��اذف��ة
الصواريخ درفش ،اىل السواحل الشمالية للبالد ورست يف ميناء انزلي
صباح يوم االربعاء.
وكانت اجملموعة قد توجهت اىل سواحل داغستان يف جنوب روسيا
ورست يف ميناء ماخاج قلعة الروسي منذ  9مارس  /اذار اجلاري بهدف
نقل رسالة السالم والصداقة اىل البلدان الساحلية لبحر قزوين.
والتقت الكوادر البحرية االيرانية املوفدة عدد من املسؤولني الروس
كما اقيمت هل��م مسابقات رياضية ومشلت ال��زي��ارة تفقد املناطق
واملنشآت العسكرية يف هذا البلد.
وتعد مجهورية داغستان احدى اجلمهوريات الـ  22ذات احلكم الذاتي
يف االحت��اد الروسي وال�تي تطل على الساحل الغربي لبحر قزوين يف
اجلزء الشرقي من منطقة القوقاز ويعترب ميناء ماخاج قلعة ومدينة
دربند اكرب مدينتني فيها.

قال سفري جنوب افريقيا يف طهران ارجي وايتهد ان االتفاق النووي
هو اتفاق ال ميكن العودة عنه مضيفا ان ايران نفذت التزاماتها فيما
خيص هذا االتفاق وهي دولة حتظى باهمية اقتصادية بالنسبة للعامل.
واض��اف وايتهد الذي كان يتحدث اىل مراسل ارنا ان هذا االتفاق
ليس بني ايران وامريكا بل بني ايران وجمموعة .6+1
واكد ان اي��ران هي اقوى دولة يف املنطقة فضال عن متتعها بقيمة
اقتصادية بالنسبة للعامل وتتعامل مع مجيع دول العامل وكل هذا
يسهم يف ان يكون االتفاق النووي ثابتا وباقيا.
وعن زيارة الرئيس االيراني اىل جنوب افريقيا قال السفري اجلنوب
افريقي ان��ه مل يتم حتديد موعد هل��ذا ال��زي��ارة لكن املؤمل ان تتم يف
النصف الثاني من العام احلالي.
وتابع ان امليزان التجاري بني اي��ران وجنوب افريقيا سيبلغ ملياري
دوالر بعد ثالث سنوات من االن .معتربا ان ايران تعد املورد االول للنفط
جلنوب افريقيا.

السواحل الشمالية للبالد بعد زيارة روسيا

أعلن املتحدث باسم وزارة التعليم العالي
يف أفغانستان فيصل أم�ين ،أن إي��ران قدمت
 500منحة دراسية للطالب األفغان.
وقال فيصل أمني يف حوار مع مراسل إرنا:
جي��ب ع�ل��ى ال �ط�لاب األف �غ��ان االش �ت�راك يف
اختبار لالستفادة من هذه املنح و جيري هذا
االختبار حبضور وفد مشرتك من البلدين.
وأوضح املتحدث باسم وزارة التعليم العالي
الفغانستان ،أن  %10من ه��ذه املنح ختتص
باملهاجرين األفغان املتواجدين يف إيران .
وأض � ��اف ف�ي�ص��ل أم �ي�ن ،أن ب �ل�اده ت��رك��ز
على إي�ف��اد ال�ط�لاب اىل اخل ��ارج يف مرحلة
امل��اج �س �ت�ير ل �ي �ك��ون ب��إم �ك��ان ال� �ط�ل�اب بعد
ال �ت �خ��رج م ��ن اجل��ام �ع��ات يف خ� ��ارج ال �ب�لاد،
اإلسهام يف ترقية التعليم يف افغانستان.

2

السفير االيراني لدى فرنسا :تصدي اوروبا لنقض العهد
االميركي لالتفاق النووي يخدم مصلحتها
أكد سفري اجلمهورية االسالمية االيرانية يف
باريس علي آه�ني ب��ان تصدي االحت��اد االوروب��ي
لنقض العهد االمريكي لالتفاق النووي خيدم
مصلحة اوروبا.
وخ�ل�ال اجتماعه يف مقر ال�س�ف��ارة االي��ران�ي��ة
م��ع طلبة املاجستري ل�ف��رع التحكيم وال�ت�ج��ارة
الدولية جبامعة فرساي اشار آهين اىل تعهدات
جمموعة  1+5يف التنفيذ الكامل لالتفاق النووي
وال�ع��راق�ي��ل ال�تي تضعها احل�ك��وم��ة والكونغرس
االمريكيني يف مسار تنفيذه عرب فرض قوانينها
العابرة للحدود وقال ،ان جهود االحتاد االوروبي
ل �ل��وص��ول اىل ط��ري��ق ق��ان��ون��ي م�ن��اس��ب ملواجهة
ال �ق��وان�ين االم�يرك �ي��ة ال �ع��اب��رة ل �ل �ح��دود وال�تي
تعترب منتهكة للسيادة الداخلية للدول االخرى،
ستتضمن مصاحل اوروبا نفسها.
واستعرض السفري االيراني تطورات العالقات
بني اي��ران وفرنسا والفرص اهلائلة املتاحة امام
ال�ش��رك��ات الفرنسية للتعاون واالس�ت�ث�م��ار يف
ايران .واشار اىل اوضاع املنطقة ومعضلة االرهاب
كتهديد اقليمي ودول ��ي واض ��اف ،ان التصدي
ل�لاره��اب وال�ت�ط��رف يستلزم ال�ت�ص��دي جل��ذوره
االيدويوجلية.

وق��دم آه�ني كذلك اي�ض��اح��ات ح��ول طبيعة
ال�برن��ام��ج ال �ن ��ووي ال�س�ل�م��ي االي ��ران ��ي وق��وان�ين
وضوابط اي��ران يف دعم االستثمارات االجنبية،
مستعرضا تطورات العالقات بني اي��ران وفرنسا
ودور ومكانة اجلمهورية االسالمية االيرانية يف
سالم واستقرار املنطقة.
واج��اب السفري االيراني يف اخلتام على اسئلة
الطلبة اجلامعيني حول تأثري إج��راءات احلظر
االول�ي��ة االمريكية يف تنفيذ االت�ف��اق ال�ن��ووي،
ونهج احلكومة االمريكية اجلديدة إزاء االتفاق
النووي وتطورات منطقة الشرق االوسط.
ويف ال ��رد على س ��ؤال ح��ول م��ا وص�ف��ه السائل
ب��ال �ت �ن��اف��س ب�ي�ن اي� � ��ران وال� �س� �ع ��ودي ��ة ق � ��ال ،ان
اجلمهورية االسالمية االيرانية اذ ترفض اي نهج
مبين على التنافس او املواجهة مع السعودية،
ت��رى ب��ان امل �ص��احل الوطنية للبلدين واملنطقة
تستوجب ان ينتهج البلدان برؤية واقعية وثاقبة
طريق احل��وار والتعاون حيث بامكان هذا النهج
ان يلعب دورا حامسا يف ح��ل االزم ��ات القائمة
باملنطقة .واردف ق��ائ�لا ،ان ه��ذا االم ��ر يستلزم
بطبيعة احل��ال تغيري الرؤية واص�لاح النهج من
قبل احلكومة السعودية.

ملحقون عسكريون يتفقدون مناطق عمليات الدفاع املقدس بمحافظة خوزستان
تفقد امللحقون العسكريون يف سفارات  24دولة بطهران خالل زيارتهم ليومني اىل حمافظة
خوزستان جنوب غرب ايران مناطق عمليات الدفاع املقدس.
وامللحقون العسكريون هم من دول كازاخستان وكوريا الشمالية وبولندا وفنزويال واهلند
واليونان واملانيا وافغانستان واليابان والصني والعراق وسوريا وتركيا وارمينيا والربازيل والنمسا
وايطاليا ومجهورية اذربيجان واجلزائر وسلوفاكيا واندونيسيا واوكرانيا وبلغاريا وطاجيكستان.
وخالل اجتماعه بامللحقني العسكريني هلذه الدول ،قال قائد مقر القوة الربية للجيش االيراني
يف منطقة جنوب غرب البالد العميد امري علي ظريفي يكانة ،يف مقر الفرقة املدرعة  92باهواز ،ان
تفقد مناطق العمليات احلربية يف خوزستان يعد من برامج امللحقني العسكريني للدول الصديقة
خالل زياراتهم ليومني حيث نامل بان يتعرفوا اكثر فاكثر على بطوالت شهداء مرحلة الدفاع
املقدس (يف مواجهة احلرب العدوانية اليت شنها نظام صدام ضد اجلمهورية االسالمية االيرانية
خالل الفرتة .)1988-1980
ولفت اىل الدور البارز للفرقة املدرعة  ،92يف مرحلة الدفاع املقدس ،وقال ان التخطيط لعمليات
كسر احلصار عن مدينة سوسنكرد جرى يف مقر هذه الفرقة.
واعترب االم��ن واالق�ت��دار واالستقرار ال��ذي حتظى به اجلمهورية االسالمية اليوم بانها تعود
للدماء الطاهرة اليت بذهلا الشهداء يف سبيل الدفاع عن ارض الوطن على مدى مثاني سنوات.

مسؤولة بلغارية تؤكد على رفع مستوى العالقات الثقافية مع ايران
دعت مديرة الشؤون الثقافية بوزارة اخلارجية
البلغارية لودميال دمييرتوفا اىل إع��داد جدول
زم�ن�ي ل�ل�ت�ع��اون ال�ث�ق��ايف امل �ش�ترك م��ع امللحقية
الثقافية لسفارة اجلمهورية االسالمية االيرانية
يف صوفيا.
ول��دى استقباهلا امللحق الثقايف يف السفارة
االيرانية ،حممد علي كياني ،مبناسبة الذكرى
السنوية الـ 120النطالق العالقات الدبلوماسية
وك��ذل��ك ال��ذك��رى ال�س�ن��وي��ة ال � �ـ 70للعالقات
الثقافية ب�ين البلدين اي ��ران وب�ل�غ��اري��ا ،أك��دت
دمييرتوفا ،ضرورة رفع مستوى العالقات الثقافية
بني بالدها واجلمهورية االسالمية االيرانية.
وأشارت دمييرتوفا خالل اللقاء ،اىل الذكرى
ال�س�ن��وي��ة ال� � �ـ 120ل�ل�ع�لاق��ات ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة بني
بلغاريا وايران ،وكذلك بدء تولي بالدها رئاسة
االحتاد االوروبي يف  ،2017داعية اىل إعداد جدول
زم�ني للتعاون املشرتك خ�لال العام اجل��اري مع
امللحقية الثقافية االيرانية يف صوفيا.

ونوهت املسؤولة البلغارية اىل انه خالل تولي
بالدها رئاسة االحت��اد االوروب��ي ،سيكون السفري
البلغاري يف طهران ممثال لالحتاد االوروب��ي يف
اي ��ران ،داعية اىل تعزيز التنسيق واخت��اذ املزيد
من الرتتيبات بني اجلانبني االيراني والبلغاري
يف ال�برام��ج الثقافية م��ن اج��ل التعريف اكثر
فأكثر حبضارة وثقافة البلدين.
م��ن جانبه ،أش��ار امللحق الثقايف االي��ران��ي يف
ص��وف�ي��ا ،اىل وج ��ود ال�ع��دي��د م��ن أوج ��ه التشابه
وال ��رغ� �ب ��ات امل �ش�ترك��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ،م�ع�ت�برا
نشاطات امللحقية الثقافية االيرانية يف بلغاريا
بأنها من اكثر النشاطات تاثريا خالل فرتة أداء
مهامه.
ّ
ومث� ��ن حم�م��د ع�ل��ي ك�ي��ان��ي ال �ت �ع��اون ال ��ودي
وال�ع�م�ي��ق ال� ��ذي ي�ب��دي��ه امل �س��ؤول��ون ال�ب�ل�غ��ار يف
اجملاالت الثقافية والفنية والعلمية ،وأكد على
عقد اسبوعي الثقافة االيراني والبلغاري يف كال
البلدين.

آية الله االراكي :ال يجوز السكوت عن التع َرض للشيخ عيسى قاسم
أص��در االم�ين العام للمجمع العاملي للتقريب الشيخ حمسن االراك ��ي بيانا ن��دد فيه بشدة
السياسات التعسفية للنظام البحريين ضد شعبه وزعامته الدينية  ،حمذرا النظام من املساس
لزعيم املعارضة البحرينية اية اهلل عيسى قاسم .
واض��اف البيان إ ّن ما تسعى إليه حكومة البحرين من التع ّرض لزعيم الشعب البحريين آية
السكوت عنها شرعاً بل جيب شرعاً الوقوف يف
اهلل الشيخ عيسى قاسم جرمية كربى ال جيوز ّ
نفس ونفيس .وقال إ ّننا حن ّذر حاكم البحرين
وجه هذه املؤامرة والتصدّي هلا بك ّل ما ميكن من ٍ
من هذه السياسة التعسف ّية ّ
حبق الشعب البحريين وزعامته الدين ّية اليت طاملا كانت الضمان
الوحيد للحفاظ على سلم ّية احلركة املطلب ّية يف البحرين ،وندعو مجيع فئات الشعب البحريين
للتكاتف واالحتاد يف ّ
السلمية املباركة والتصدّي حملاوالت
صف مرصوص ملواصلة هذه احلركة
َّ
السلطة اهلادفة اىل وأد هذه النهضة املشروعة احل ّقة والدفاع عن زعامتها الدين ّية املتم ّثلة يف
شيخنا اجلليل العالمة الكبري الشيخ عيسى قاسم دفاعاً بك ّل قوّة وعزم .

ارنا تضع خبراتها املهنية بتصرف الصحفيني العمانيني

حب� ��ث امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل ��وك ��ال ��ة
اجل �م �ه��وري��ة االس�ل�ام �ي ��ة ل�لان�ب��اء
(ارن��ا) حممد خ��دادي وم��دراء عدد
م��ن وس��ائ��ل االع�ل�ام العمانية هنا
سبل توسيع التعاون ونقل خربات
ارنا اىل وسائل االعالم العمانية.
واك � ��د خ� � ��دادي خ �ل�ال ال �ل �ق��اء
ان سلطنة ع�م��ان حتظى باهمية
ب��ال �غ��ة ب��ال�ن�س�ب��ة الي � ��ران ول��ذل��ك
جيب تطوير التبادل االخباري بني
البلدين.
ام��ا قيس ب��ن اب��راه�ي��م الفارسي
كبري رؤساء حترير وكالة االنباء
العمانية فقد حتدث عن العالقات
الطيبة بني طهران ومسقط وقال
اننا نثين على مواقفكم ووجهات
نظركم جتاه سلطنة عمان.
وش � ��رح خ� � ��دادي ن��ش ��اط ��ات ارن ��ا
وق � ��ال ان ارن � ��ا ويف اط � ��ار ت�ن��وي��ع
نتاجاتها تعمل فضال عن الطريقة
التقليدية يف جم ��ال الغرافيك
املتحرك والرسائل القصرية وبث
ال��رس��ائ��ل ع �ل��ى م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل

االج �ت �م��اع��ي وال �ت �ق��اري��ر امل �ص��ورة
واالف�لام اخلربية يف سياق عملها
االخباري.
وردا على طلب ال��وف��د العماني
اع � �ل� ��ن امل � ��دي � ��ر ال� � �ع � ��ام ل ��وك ��ال ��ة

اجل �م �ه��وري��ة االس�ل�ام �ي ��ة ل�لان�ب��اء
اس � �ت � �ع� ��داد ال� ��وك� ��ال� ��ة ل��ت ��دري ��ب
املراسلني العمانيني ونقل خرباتها
اىل سلطنة عمان.
وض��م ال��وف��د االع�لام��ي العماني

ال ��زائ ��ر ع � ��ددا م ��ن رؤس � ��اء حت��ري��ر
ومراسلي وكالة االنباء العمانية
وصحيفة عمان ومراسلي االذاع��ة
وال �ت �ل �ف��زي��ون ال�ع�م��ان��ي وصحيفة
عمان اوبزفر الناطقة باالجنليزية.

