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  رئيس مجلس الشورى االيراني في يريفان

  الخط االول لنقل الغاز االيراني الى ارمينيا يدشن قريبا:حداد عادل
 استقبل رئيس جمهورية ارمينيا روبرت كوتشاريان امس رئيس مجلس  : يريفان–  2006 ايلول 13

لبحث في تطوير وتعزيز العالقات الثنائية في شتى المجاالت الشورى االسالمي غالم علي حداد عادل وتم ا
رئيس مجلس كان و. واشاد الجانبان بالعالقات التاريخية التي تربط بين البلدين  .السياسية واالقتصادية 

الى يريفان عاصمة قد وصل الشورى االسالمي 
على رأس وفد ايراني رسمي  ارمينيا يوم االثنين

 الحكوميين والنواب ، ضم عددا من المسؤولين
  . الجراء مباحثات مع المسؤولين فيها 

والتقى رئيس البرلمان االرميني ديكران 
طوروسيان وصف و. طوروسيان نظيره االيراني 

اللقاء بأنه خطوة هامة لتعزيز وتمتين العالقات 
واشاد بمساعدات الجمهورية . بين البلدين 

وام التي االسالمية االيراينة الرمينيا خالل االع
  .اعقبت استقاللها 

                                                                                                          
  كوتشاريان مستقبال عادل حداد في يريفان                             

لملف النووي االيراني وخالل مؤتمر صحافي مشترك اعقب اللقاء اشار طوروسيان الى موضوع ا
والتطورات المتعلقة بهذا الملف في المنطقة ، وقال انه يتعين على جميع الدول التمتع بشروط متساوية في 

  .االستفادة من الطاقة النووية 
من جانبه اعلن حداد ان الخط االول النبوب نقل الغاز االيراني الى ارمينيا سيدشن خالل االشهر القليلة 

واعتبر ان مشاريع . اضاف ان الرئيسين االيراني واالرميني يشرفان على انجاز هذا المشروع القادمة ، و
نقل الطاقة واالعمار وكذلك تصدير االليات الصناعية تشكل وسائل لزيادة التبادل التجاري بين البلدين ، وقال 

  .انه يتعين توفير التسهيالت لتطوير قطاع السياحة بين البلدين 
  

س مجلس الوزراء االرميني انترانيك ماركاريان واكد رئي
لدى استقباله رئيس مجلس الشورى االسالمي على تعزيز 
العالقات بين البلدين في شتى المجاالت ، معربا عن امله 
في ان تسهم هذه العالقات في اقرار السالم واالستقرار 

وقال ان مد انبوب الغاز االيراني الى ارمينيا . بالمنطقة 
 هو قيد االنشاء حاليا مهم لبالده ويشكل ركيزة والذي

 الحديد بين كواضاف ان مشروع السك. للتعاون المقبل 
ايران وارمينيا والذي هو قيد االنشاء وكذلك مشروع بناء 
الطرق بين ارمينيا وايران يحظى باالهمية لتطوير 

  . العالقات االقتصادية بين البلدين 
  

  عادل حداد يضع اكليال من الزهر امام نصب الشهداء                                                                            
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واشار الى حجم التبادل . بدوره وصف رئيس مجلس الشورى االسالمي العالقات بين ايران وارمينيا بالطيبة 
  .قاده بأن هذه الرقم يمكن زيادته  مليون دوالر بين ايران وارمينيا ، معربا عن اعت200التجاري البالغ 

الذين قضوا نتيجة االبادة التي " زيزيرناكابرت "وزار الوفد االيراني النصب التذكاري للشهداء االرمن في 
  . كما التقى الوفد اساتذة جامعيين في جامعة يريفان  . 1915ارتكبها االتراك عام 

  .يا بناء على دعوة وجهها له رئيس البرلمان االرمينيوتأتي زيارة رئيس مجلس الشورى االسالمي الى ارمين
  

  الجالية االرمنية في كندا ترفض مشاركة 
  تركيا في قوات حفظ السالم في لبنان

التقى وفد ارمني تألف من رئيس واعضاء الهيئة الوطنية االرمنية في كندا سفير :  اوتاوا- 2006 ايلول 8
اركة التركية في القوات الدولية لحفظ السالم في لبنان وموقف لبنان ريمون بعقليني وجرى بحث في المش
ووضع الوفد السفير اللبناني في اجواء القلق الذي يبديه ابناء . الجاليات االرمنية في العالم من هذه القضية 

 الكندية حيال قرار مشاركة االتراك في قوات اليونيفيل التي ستتمركز على الحدود –الجالية االرمنية 
  . االسرائيلية - للبنانيةا

وسلم الوفد السفير بعقليني رسالة 
الى السلطات اللبنانية تعارض 
مشاركة االتراك في القوات 

وجاء في مضمون . الدولية 
انه من السخرية بمكان " الرسالة 

ان تشارك دولة سجلها التاريخي 
حافل بخروقات تتعلق بحقوق 
االنسان واضطهاد االقليات ، ان 

 ".شاركة في مهمة سالم تدعى للم
ان تركيا التي يتوجب " واضافت 

عليها مساعدة لبنان، قامت في 
الماضي بارتكاب المجازر بحق 

  اللبنانيين وتعليق 
   في بيروتالرمن لبنان امام االسكواتظاهرة                                                                

  " . المشانق في بيروت ، واعتمدت سياسية التجويع المتعمدة تجاه مسيحيي جبل لبنان 
  وكانت الهيئة الوطنية االرمنية في . ووعد السفير بعقليني الوفد الزائر بنقل الرسالة الى المسؤولين اللبنانيين 

ركة التركية في مهمة القوات كندا قد بعثت برسائل مماثلة الى الخارجية الكندية تسأل فيها عن جدوى المشا
الدولية لحفظ السالم في لبنان ، هذا البلد الذي يعيش في ربوعه االالف من ابناء الطائفة االرمنية الناجين من 

   .1915االبادة االرمنية التي ارتكبها االتراك العثمانيين عام 
ي القوات الدولية لحفظ السالم في وكانت االصوات االرمنية في العالم قد ارتفعت رافضة مشاركة االتراك ف

وتوالت الرسائل والدعوات والجوالت التي قامت بها القيادات االرمنية السياسية والروحية في لبنان . لبنان
  . وخارجه على مسؤولين عرب وغربيين ، لنقل الموقف االرمني الرافض النضمام تركيا الى قوات اليونيفيل 

  
  ى ارسال جنود الى لبنانتركيا ليست نادمة عل: اردوغان

اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ،  ان تركيا ليست نادمة على :  انقرة –  2006 ايلول 8
  كم كنت اتمنى لو اننا اتفقنا على ارسال جنود الى العراق لكانت " قرار ارسال جنودها الى لبنان ، وقال 

كان . انا متأكد تماما من ذلك واؤمن بما اقوله"  واضاف " .صورتنا اختلفت تماما اليوم في هذه القضية 
لكننا اتفقنا على عدم ارسال . اين ؟ شمال العراق . واضحا لنا اي قسم من العراق كان سيوضع تحت سيطرتنا

وانا اليوم اطرح السؤوال التالي ، هل تكبدنا خسائر رغم عدم ارسالنا جنودا ؟ نحن . جنود الى هناك 
كما وان خسائرنا كانت اكبر من خسائر . لى تجانس في موضوع الخسائر وعدد الضحايا واالميركيون ع

كل من كان .. من هم الذين خسرناهم ؟ انهم السائقون االتراك والمهندسون والعمال وغيرهم . البريطانيين 
  " .يعمل هناك كان معرضا للنار 
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  وروبيالبرلمان التركي يناقش قوانين االنسجام مع االتحاد اال
 ايلول الجاري لمناقشة قوانين االنسجام 19يعقد البرلمان التركي جلسة طارئة في :  انقرة –  2006ايلول  8

ويأتي هذا القرار بعد يومين من اقرار البرلمان االوروبي تقريرا غير ملزم ينتقد فيه . مع البرلمان االوروبي 
  . انضمام تركيا الى االتحاد تباطؤ االصالحات في تركيا وينذر ببوادر ازمة بشأن 

وانتقدت الخارجية التركية القرار االوروبي بشدة معربة عن استيائها من العقبات التي يضعها االتحاد 
وكان المفوض االوروبي لشؤون توسيع االتحاد اولي رين قد حذر في ايار الماضي . االوروبي امام تركيا 

اذا لم يلتزم االتراك بتعهداتهم وخاصة المتعلقة باالتحاد الجمركي " من ان العالقات بين االتحاد وتركيا مهددة 
  " .مع االتحاد

وسعت حكومة حزب العدالة والتنمية منذ اقرار االتحاد االوروبي بدء المفاوضات معها من اجل استصدار 
  .عدة قوانين لاليفاء بالشروط االوروبية 

  
  البرلمان االسباني يناقش االبادة االرمنية 

دعا ابناء الجالية االرمنية في اسبانيا نوابا في البرلمان االسباني الى مناقشة  :  مدريد– 2006ايلول  8
  .موضوع االبادة االرمنية التي ارتكبت في عهد السلطنة العثمانية في اوائل القرن العشرين 

 باالعتراف باالبادة االرمنية وقدم نائبان اقتراحا الى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان واقنعا زمالء لهما
  .واعتبارها جريمة ضد االنسانية 

التركية ، انه تم اجراء بعض التعديالت " االناضول " وقال احد النائبين اللذين قدما هذا االقتراح الى وكالة 
بة اخرى واشارت نائ. على مسودة القرار بحذف الفقرة المتعلقة بدعوة انقرة الى االعتراف باالبادة االرمنية 

انها لطالما كان لديها شعور خاص تجاه االقليات ، وهي سمعت باالبادة االرمنية فقط بعد االقتراح الذي قدمته 
  .الجالية االرمنية في اسبانيا 

  . االسبانية -من جهته قال السفير التركي في مدريد ان مناقشة االقتراح سوف يضر بالعالقات التركية
  
  

  انتهى
  
  
 


