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مشيرا الى صادرات ايران النفطية و غيرالنفطية..

محافظ البنك المركزي: الحظر األميركي ال يمكن مواصلة نهجه السابق
ايران أكبر مصدر للبنزين في المنطقة

طهــران- فــارس:- أكــد المديــر التنفيــذي للشــركة الوطنيــة النتــاج وتوزيــع مشــتقات النفــط علــي رضــا 
صــادق آبــادي ، أن ايــران 
أكبــر مصــدر للنفــط فــي 
المنطقــة بالوقــت الراهــن.

ــادي  وأوضــح صــادق آب
علــى هامــش الــدورة الـ 25 
لمعــرض النفــط والغــاز و 
البتروكيماويــات الســبت، 
الوطنيــة  الشــركة  أن 
حيــث  مــن  االكبــر  تعــد 
إنتــاج وتصديــر النفــط فــي 
ــورده مباشــرة  ــة وت المنطق

الــى كردســتان العــراق وباكســتان وأرمينيــا وأفغانســتان.
وأشــار أن البــاد ومنــذ 22 يونيو/حزيــران2019  تحولــت الــى مصــدر للبنزيــن بعــد مــا كانــت تبلــغ وارداتهــا 

نحــو 35 الــى 40 مليــون لتــر يوميــا.
يذكــر أن ايــران حققــت االكتفــاء الذاتــي بانتــاج البنزيــن حاليــا بحيــث تنتــج نحــو 110 مايــن لتــر يوميــا 

وهــو يفــوق االســتهاك المحلــي.

طهــران- فــارس:- قــال محافــظ البنــك المركــزي 
عبدالناصــر همتــي ان االتجــاه المتنامــي لصــادرات 
غيــر  والصــادرات  النفطيــة  والمشــتقات  النفــط 
النفطيــة فــي األشــهر األخيــرة يؤكــد نمــو اإلنتــاج 
الحظــر  أن  فــي  نشــك  ال  اننــا  رغــم   ، الوطنــي 
االميركــي ايضــا اليمكــن ان يواصــل نهجــه الســابق .
ــى إنســتغرام: »  ــة عل ــي تدوين ــي ف وأضــاف همت
اســتعرضت االســبوع الماضــي الماضــي فــي حــوار مــع 
شــبكة افــق  أبعــاد جهــود الحكومــة وال ســيما البنــك 
المركــزي فــي تحييــد الحظــر االميركــي وإجــراءات 

ــار االقتصــادي«. ــع االنهي ــك المركــزي لمن البن
وأضــاف: » ان المحــور االســاس للحــوار كان 
أنــه فــي ظــل غيــاب سياســات االقتصــاد المقــاوم  
الريــال  المركــزي لضبــط قيمــة  البنــك  وإجــراءات 

النقــد  احتياطيــات  وحمايــة  النقديــة  والمعامــات 
األجنبــي وضمــان تمويــل اســتيراد الســلع األساســية 
ــع  ــة والســيولة وبي ــدة النقدي ــادة القاع ــة ، وزي واألدوي
العملــة الصعبــة باســعار رخيصــة هــل بامكانهــا ان 
تجعــل البــاد تواجــه وضعــا ، كمــا يتوقــع العديــد مــن 
المحلليــن ، تواجــه فيــه تضخمًــا جامحًــا وســعر 

ــول. ــر معق ــكل غي ــا بش ــرف مرتفعً ص
أنــه ونظــرا للسياســات  إلــى  ولفــت همتــي 
والبرامــج المتخــذة والتــي يجــري تنفيذهــا واألدوات 
مجــال  فــي  خاصــة  والمســتخدمة  المصممــة 
ــإن  ــة ، ف ــل عجــز الموازن ــة وتموي السياســة النقدي

ــن  ــا ل ــي بادن ــن ف ــع الراه الوض
الســابق  الوضــع  إلــى  يعــود 
ــك. ــر ذل ــي يظه والوضــع اإلجمال
البنــك  محافــظ  وأضــاف 
المركــزي  البنــك  ان  المركــزي 
بحــق  اســتثمروا  ككل  والنظــام 
لكثيــر  كفرصــة  الحظــر   أزمــة 
هــذه  وان  السياســات  مــن 

. ســتتواصل  االصاحــات 
الثمينــة  »التجربــة  وقــال: 
ــد الحظــر والتوجهــات  فــي تحيي
اإلصاحيــة ، ســواء فــي البنــك المركــزي ووزارة 
النفــط أو بيــن الناشــطين االقتصادييــن للقطــاع 
مختلفــة  وشــروط  ســياقات  وفــرت   ، الخــاص 
ــي  ــاج الوطن ــو اإلنت ــك نم ــة وكذل ــارة الخارجي للتج

حتــى مــع اســتمرار ذلــك الحظــر .
وقــال همتــي ان االتجــاه المتنامــي لصــادرات 
غيــر  والصــادرات  النفطيــة  والمشــتقات  النفــط 
ــم  ــك ، رغ ــد ذل ــرة يؤك ــي األشــهر األخي ــة ف النفطي
ــي أن الحظــر األميركــي ال يمكــن  ــا ال نشــك ف أنن

أن يتبــع نهجــه الســابق .

االنيميشن »المأكول« يفوز بجائزة مهرجان ايطاليا
طهــران / 23 كانــون الثانــي/ ينايــر/ ارنــا- احــرز 
ــول« )خــورده  ــر »المأك ــي القصي االنيميشــن اإليران
 Special جائــزة  رضــا  للمخــرج محســن  شــده( 
Mention of the Jury مــن مهرجــان » ديجــي 

مينوتــي« االيطالــي .
وافــادت ارنــا عــن العاقــات العامــة لمركــز تنميــة 
ــر  الســينما االيرانيــة ان االنيميشــن اإليرانــي القصي
ــا  ــن رض ــرج محس ــده(  للمخ ــورده ش ــول« )خ »المأك
احــرز جائــزة Special Mention of the Jury مــن 

مهرجــان » ديجــي مينوتــي« االيطالــي .
وكان االنيميشــن اإليرانــي قــد تأهــل إلــى قســم 
المنافســة الخــاص بمهرجــان Block األمريكــي فــي 

نيويــورك بنســخته الســابعة عشــرة.
التتويــج  جعبتــه  فــي  »المأكــول«  ويحمــل 

لمهرجــان  الخاصــة  التحكيــم  لجنــة  بجائــزة 
طهــران الدولــي الحــادي عشــر للرســوم المتحركــة، 
لعشــرات  المســابقة  قســم  الــى  تأهــل  كمــا 
 New York ــك ــي ذل ــا ف ــات األخــرى بم المهرجان

 International Children’s
وشــتوتغارت   Film Festival
المتحركــة  لألفــام  الدولــي 
أكاديميــة  لــدى  )المعتمــد 
األوســكار( وأنيبــار فــي كوســوفو 
 Festival Stop Motionو

. و..   Montréal
وتــدور أحــداث قصــة فيلــم 
يــأكل  عالــم  فــي  »المأكــول« 
فيــه الجميــع بعضهــم البعــض؛ 
لكــن فــي هــذه األثنــاء، يجــد 
قيــد  علــى  للبقــاء  طريقــة  الحيوانــات  أحــد 
ــي بطــن  ــه ف ــذ يواصــل حيات ــث أخ ــاة، حي الحي

الذئــب الــذي أكلــه ....

العراق يستأنف رحالته الجوية الى إيران
طهران-ايســنا::- يســتأنف العــراق وعبــر ناقلــه الوطنــي، رحاتــه الجويــة المجدولــة الــي ايــران وتحديــدًا 

العاصمــة طهــران ومدينة مشــهد.
وبحســب جــدول الرحــات اليوميــة لشــركة الخطــوط الجويــة العراقيــة فــان 4 رحــات ســتنظم اليــوم 

االحــد بيــن النجــف – طهــران مشــهد ذهابــًا وإيابــًا.
وكانــت وزارة النقــل العراقيــة قــد أعلنــت رســميًا فــي 22 مــن كانــون االول الماضــي إيقــاف رحــات الناقــل الوطنــي 
إلــي )إيــران، بريطانيــا، جنــوب افريقيــا، اســتراليا، الدنمــارك، هولنــدا، بلجيــكا، اليابــان( وفقــًا لقــرار اللجنــة العليــا للصحــة 

والســامة ضمــن االجــراءات الوقائيــة لظهــور الســالة الجديــدة لفيــروس كورونــا فــي عــدة دول بينهــا ايــران.

مؤشر بورصة طهران يصعد 38 الف نقطة
طهــران- فــارس:- أغلــق مؤشــر بورصــة طهــران لألســهم واالوراق الماليــة جلســة تــداول امــس الســبت، 

علــى إرتفــاع المؤشــر العــام 38092 نقطــة الــى مســتوى 1,222,070 نقطــة.
وتداولت السوق اكثر من 5,6 مليار سهم وورقة مالية في اطار 7143 نقطة الى مستوى 8,150 تريليون ريال.

وقــادت صعــود المؤشــر مكاســب » كســترش بارســيان« للنفــط والغــاز والوطنيــة للنحــاس و«كل كهــر« و« 
جادرملــو« للتعديــن و » تأميــن« القابضــة للنفــط والغــاز والبتروكيماويــات، اضافــة الــى » شســتا« للتأمينــات.

ــهم  ــار س ــداول 2,9 ملي ــة بت ــتوى 18,447 نقط ــى مس ــة ال ــر 437 نقط ــد المؤش ــوازي صع ــوق الم وبالس
ــال. ــون ري ــة 47,82 تريلي بقيم

إنتاج الغاز االيراني يسجل مليار 
متر مكعب يوميا

طهــران- فــارس:- أعلــن المديــر التنفيــذي لشــركة الغــاز الوطنيــة حســن منتظــري تربتــي ، أن حجــم 
انتــاج الغــاز الطبيعــي ســجل 1000 

مليــون متــر مكعــب يوميــا.
وبيّــن منتظــري تربتــي فــي 
ــدورة الـــ  ــي ال مؤتمــر صحافــي ف
والغــاز  النفــط  مــن معــرض   25
ــات امــس الســبت،  والبتروكماوي
أن حجــم انتــاج الغــاز المذكــور 
ــط. ــل نف ــن برمي ــادل 6 مايي يع

المنــازل  قطــاع  أن  واشــار 
غالبيــة  علــى  يســتحوذ 
ــادة مــع  ــا أن حجــم االســتهاك شــهد زي ــا، مبيّن ــر مكعــب يومي ــون مت ــر مــن 600 ملي ــاز باكث اســتهاك الغ
انخفــاض درجــة حــرارة الطقــس، كمــا أن رفــد المحطــات بالغــاز يتــراوح 100-130 مليــون متــر مكعــب يوميــا.

مــن جهــة ثانيــة أكــد أن صــادرات الغــاز مــن ايــران الــى كل مــن العــراق وتركيــا متواصلــة، وأن انخفــاض 
االنتــاج والضغــط فــي حقــل بــارس الجنوبــي المشــترك مــع قطــر غيــر صحيــح.

بحلول يونيو المقبل..

إيران تدشن خط إنتاج لقاح كورونا بسعة 
150 مليون جرعة سنويا

ايران وروسيا تؤكدان على تنفيذ طريق 
»الشمال – الجنوب« السككي

طهــران- فــارس:- بحــث ســفيرنا لدى موســكو 
مــع مســاعد مديــر خطــوط الســكك الحديديــة فــي 
روســيا احــدث االنجــازات فــي مجــال تنفيــذ طريــق 
ســكك الحديــد » الشــمال – الجنــوب« الــذي يربــط 

شــمال اوروبــا بشــرق اســيا عــن طريــق ايــران.
وبحــث الســفير جالــي مــع مســاعد مديــر خطــوط 
الســكك الحديديــة فــي روســيا ميخائيــل بافيلــوف  احدث 
االنجــازات فــي مجــال تنفيــذ طريــق ســكك الحديــد » 
الشــمال – الجنــوب« الــذي يربــط شــمال اوروبــا بشــرق 

اســيا عــن طريــق ايــران وروســيا وجمهوريــة اذربيجــان.
والهــدف مــن تنفيــذ طريــق ســكك الحديــد » الشــمال – 
الجنــوب« الــذي يربــط شــمال اوروبــا بشــرق اســيا عــن طريــق 
ــت  خمســة  ــو ترانزي ــة اذربيجــان ه ــران وروســيا وجمهوري اي

ماييــن طــن مــن الســلع والبضائــع ســنويا مــن خالــه.
ووقــع رؤســاء ايــران وروســيا وجمهوريــة اذربيجــان 
فــي عــام 2018 علــى تكميــل طريــق الشــمال – الجنــوب 

الســككي والــذي يبلــغ طولــة 170 كيلومتــر.
ان  االتحاديــة:  روســيا  لــدى  ســفيرنا  وقــال 
بيــن  الحديديــة  الســكك  مجــال  فــي  العاقــات 
إيــران وروســيا قويــة للغايــة وان الطرفــان يبحثــان 
باســتمرار تنميتهــا وعليــه، يحــاول الجانبــان تنفيــذ 
المهــم  الســككي  والجنــوب،  الشــمال  طريــق 

للبلديــن، فــي أســرع وقــت ممكــن.
وأضــاف جالــي: نأمــل أن يتــم ذلــك بالتعــاون مــع 
ــة أذربيجــان،  ــران وروســيا وجمهوري ــاث إي ــدول الث ال
وعلــى هــذا األســاس طلبنــا مــن جمهوريــة أذربيجــان 

أن تولــي مزيــدًا مــن االهتمــام فــي هــذا الصــدد.
الحديديــة  الســكك  مديــر شــركة  مســاعد  قــال  جانبــه،  مــن 
الوطنيــة فــي روســيا ميخائيــل بافيلــوف، أن شــركته تقــدر عاليــًا تطويــر 
العاقــات والتعــاون مــع شــركة الســكك الحديديــة فــي الجمهوريــة 
اإلســامية ، وقــال: لدينــا عاقــات طويلــة األمــد مــع حكومــة إيــران 
وشــركة الســكك الحديديــة فيهــا ونحــن نثمــن هــذه العاقــات ونعتبــر 
ــي،  ــم جال ــع كاظ ــاء م ــي لق ــوم )ف ــة، والي ــة األهمي ــي غاي ــا ف تطويره

ــات. ــر هــذه العاق ــا ببحــث تطوي ــي روســيا( قمن ــران ف ســفير إي

ــة  ــة الوطني ــن اللجن ــن أمي ــا:- أعل ــران- إرن طه
ــن  ــيدي، ع ــا جمش ــد رض ــا، حمي ــة كورون إلدارة أزم
افتتــاح خــط إنتــاج لقــاح كورونــا فــي إيــران بســعة 
100-150 مليــون جرعــة ســنويا بحلــول يونيــو المقبــل.    
جــاء ذلــك، فــي اإلجتمــاع الثاثيــن ألعضــاء 
لجنــة إقتصــاد الصحــة بغرفــة طهــران التجاريــة، 
ــاول  ــذي تن ــا امــس الســبت ال ــد افتراضي ــذي عق ال
كورونــا  لفيــروس  المضــاد  اللقــاح  إنتــاج  فــرص 

وتوريــده الــى البــاد.
شــرحا  االجتمــاع  خــال  وقــدم جمشــيدي 
عــن خطــط الحكومــة لتوريــد وانتــاج لقــاح كورونــا 
والتــي بموجبهــا ســتبدأ فــي األشــهر المقبلــة كل 
مــن مجموعــة »بركــت« لألبحــاث الصيدالنيــة 

التابعــة للجنــة التنفيذيــة ألوامــر اإلمــام الخمينــي 
الراحــل )رض(، ومعهــد »باســتور« ومعهــد »رازي« 
لبحــوث األمصــال والتطعيمــات، مرحلــة اإلنتــاج 

ــا. الضخــم للقــاح كورون

شركات إيرانية تنظم الى عضوية شبكة 
تكنولوجيا المناخ الدولية

 )CTCN( طهــران- إرنــا:- نجحــت ســبع شــركات تكنولوجيــة إيرانيــة فــي اإلنضمــام إلــى شــبكة تكنولوجيــا المنــاخ الدوليــة
بموجــب اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ )UNFCCC(، بدعــم مــن مركــز التعــاون اإلنمائــي فــي ديــوان 

رئاســة الجمهوريــة.
ــات  ــركات والمجموع ــذه الش وه
ــة هــي: شــركة  ــة اإليراني التكنولوجي
ــة للهندســة،  ــك« الدولي ــوالد تكني »ف
ومعهــد »خــاوران« للتعليــم العالــي 
األهلــي، ومجموعــة »عميــد« لتقديــم 
وشــركة  اإلداريــة،  االستشــارات 
»هامــون«، وشــركة »بهينــه ســازان 
وشــركة  تأسيســات«،  صنعــت 
ــراب«. ــران«، وشــركة »ف ــو إي »موننك

ــة  ــة األمــم المتحــدة اإلطاري ــم إنشــاؤها بموجــب اتفاقي ــاخ ت ــا المن ــر، ان مركــز وشــبكة تكنولوجي يذك
ــدان الناميــة للحــد مــن انبعاثــات  بشــأن تغيــر المنــاخ )UNFCCC( لتطويــر ونقــل التكنولوجيــا إلــى البل

غــازات االحتبــاس الحــراري والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ.

استطالع : فرص نتنياهو ضعيفة في تشكيل الحكومة االستخبارات األميركية تراقب تحركات 
الجمعــة المواطنين عبر هواتفهم دون إذن صهيونــي  رأي  اســتطاع  أظهــر 

ضعــف احتمــاالت تشــكيل رئيــس وزراء الكيــان 
الغاصــب بنياميــن نتنياهــو للحكومــة، عقــب إجــراء 

المقبــل. آذار  فــي مــارس/  االنتخابــات 
 522 فيــه  شــارك  رأي  اســتطاع  ووفــق 
ــة،  ــف« العبري ــة »معاري مســتوطنًا، نشــرته صحيف
فــإن احتمــاالت حصــول حــزب »الليكــود« اليمينــي 
الــذي يقــوده نتنياهــو، ال تتجــاوز 31 مقعــدا فــي 

.120 أصــل  مــن  )البرلمــان(  الكنيســت 
تأليــف  فــي  الكنيســت  ثقــة  علــى  وللحصــول 
الحكومــة، يحتــاج نتنياهــو إلــى تشــكيل ائتــاف يضــم 
61 عضــوا علــى األقــل مــن إجمالــي عــدد األعضــاء )1+50(.

ولكــن اســتطاع الــرأي أوضــح أن احتمــاالت 
حصــول حلفــاء نتنياهــو التقليدييــن )حزبــي شــاس 
ال  بالكنيســت  مقاعــد  علــى  هتــوراه(  ويهــودوت 
يتجــاوز 16 مقعــدا، مــا يعيــق نتنياهــو عــن الوصــول 

ــة. ــة لتشــكيل حكوم ــة األصــوات الازم ــى عتب إل
اســتمالة  نتنياهــو  علــى  يتعيــن  ولذلــك 
أبرزهــا  اليمينيــة،  األحــزاب  مــن  إضافــي  عــدد 
»أمــل جديــد« بزعامــة جدعــون ســاعر، وتحالــف 
ــر الحــرب الســابق نفتالــي  ــا« بزعامــة وزي »يمين
بينيــت، و«إســرائيل بيتنــا« بزعامــة وزيــر الحــرب 

األســبق أفيغــدور ليبرمــان.
ــتعداد  ــى اس ــه عل ــبقا إن ــال مس ــاعر، ق ــن س ولك
للمشــاركة فــي ائتــاف مــع »الليكــود« شــريطة عــدم 
وجــود نتنياهــو الــذي يواجــه اتهامــات بالفســاد، فيمــا 
أعلــن بينيــت، مســاعيه لرئاســة الحكومــة القادمــة.

كمــا رفــض ليبرمــان مــن قبــل االنضمــام إلــى 
نتنياهــو، فــي مســاعيه لتشــكيل الحكومــة المقبلــة.

تشــكيل  إمكانيــة  إلــى  االســتطاع  وأشــار 
الحكومــة المقبلــة، مــن تحالــف عــدة أحــزاب وهــي 
»أمــل جديــد«، و«يمينــا«، و«إســرائيل بيتنــا«، و«هنــاك 
و«أزرق  و«اإلســرائيليون«،  و«ميرتــس«،  مســتقبل«، 

الحــرب بينــي غانتــس. أبيــض« بزعامــة وزيــر 
هــذا  يحصــل  أن  الــرأي  اســتطاع  ورجــح 
التحالــف علــى 63 مقعــدا فــي الكنيســت، لكنــه 
لــم يبيــن كيفيــة نجــاح تشــكيل التحالــف فــي 
ظــل تضــارب وتعــارض مواقــف تلــك األحــزاب فــي 
مختلــف القضايــا السياســية واالجتماعيــة والدينية.
واالنتخابــات  الصهيونيــة المقبلــة، هــي الرابعــة فــي 
 ،2019 أبريــل/ نيســان  انتخابــات  غضــون عاميــن بعــد 
ــارس/ آذار 2020. ــه، وم ــام نفس ــن الع ــول م ــبتمبر/ أيل وس

أكــدت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« أن وحــدات 
االســتخبارات األميركيــة تســتخدم بيانــات تحديــد 
لتتبــع  الذكيــة  الهواتــف  توفرهــا  التــي  الموقــع 
ــي،  ــى إذن قضائ المســتخدمين، دون الحصــول عل

ــر شــرائها مــن شــركات وســيطة. ــك عب وذل

ونقلــت الصحيفــة عــن »مصــادر خاصــة« لــم تســمها أن 
ــن  ــع لألميركيي ــة المواق ــرات يتتبعــون حرك ــي المخاب محلل
دون الحاجــة إلــى إذن إضافــي، ويراقبــون كذلــك بيانــات 

تحديــد المواقــع الموجــودة علــى الهواتــف الذكيــة.
العــام  ونصــف  العاميــن  مــدة  خــال  أنــه  وذكــرت 
الماضيــة، لوحــظ أن محللــي وكالــة االســتخبارات الدفاعيــة 
تحقيقــات   5 أجــروا   )DIA( الفدراليــة  للحكومــة  التابعــة 
منفصلــة حــول قاعــدة بيانــات تــم الحصــول عليهــا بالطريقــة 
الشــيوخ  مجلــس  عضــو  مــع  النتائــج  وشــاركوا  نفســها، 

الديمقراطــي عــن واليــة أوريغــون رون وايــدن.
إنفــاذ  وكالتــي  بــأن  أميركيــة  إعــام  أفــادت وســائل  أن  وســبق 
قوانيــن الهجــرة والجمــارك، وحمايــة الحــدود، اللتيــن تعمــان تحــت 
إشــراف وزارة األمــن الداخلــي، اســتخدمتا بيانــات الموقــع علــى الهواتــف 

لتتبُّــع حركــة المهاجريــن والتحقيــق مــع المحتجزيــن منهــم.

لشريحة متدني الدخل..

لجنة تنفيذ اوامر االمام الخميني)رض(  
تبني 160 الف وحدة سكنية

طهــران- فــارس:- أعلــن رئيــس لجنــة تنفيــذ ايعــازات االمــام الخمينــي )رض( عــن بنــاء 160 الــف 
وحــدة ســكنية لشــريحة متدنــي 

الدخــل فــي المجتمــع.
فــي  مخبــر  محمــد  وأشــار 
أن  الســبت  امــس  تصريــح 
الهيئــة تكفلــت ببنــاء  100 الــف 
وحــدة ســكنية فــي اطــار مشــروع 
ــد منحــت  ــي وق االســكان الوطن
أراض لهــذا المشــروع، كمــا أن 
ــة أراض  ــة منحــت للهيئ الحكوم

الوحــدات. لبنــاء 
وأضــاف أن الهيئــة تعهــدت ايضــا ببنــاء 60 الــف وحــدة ســكنية فــي المناطــق الناميــة مؤكــدا أنهــا بالوقــت 

الراهــن تبنــي 160 وحــدة لشــريحة ذات الدخــل المتدنــي.

إيران واألمم المتحدة توقعان مذكرة 
APDIM حول مقر

طهران-ايســنا:- وقــع ســفيرنا فــي التايانــد رضــا نوبختــي ونائــب أميــن عــام األمــم المتحــدة وأميــن 
عــام اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة آلســيا والمحيــط الهــادئ)ESCAP( علــي إتفاقيــة تخــص بمركــز آســيا 

.)APDIM( والمحيــط الهــادئ لتطويــر إدارة معلومــات الكــوارث
ــز  ــو المرك ــه ه ــران وإن ــي طه ــادئ ف ــط اله ــوارث آلســيا والمحي ــر الك ــات تطوي ــز إدارة معلوم ــع مرك ويق
المتخصــص الوحيــد تحــت رعايــة األمــم المتحــدة فــي قارتــي آســيا والمحيــط الهــادئ، والــذي يقــوم بشــكل 

خــاص بجمــع معلومــات عــن الكــوارث ومعالجتهــا.

تكليف حكام من إيطاليا وكوريا وإيران لمهرجان 
طهران لألفالم القصيرة

طهــران- فــارس:- أعلــن منظمــو مهرجــان طهــران الدولــي لألفــام القصيــرة بدورتــه الســابعة والثاثيــن، عــن 
تكليــف حــكام مــن ايطاليــا وكوريــا الجنوبيــة وايــران لتقييــم 63 عمــًا قصيــرا لمخرجيــن مــن 19 بلــدا هــذا العــام.

ــة  ــاء لجن ــف أعض ــرة؛ يتأل ــام القصي ــص باالف ــان المخت ــي للمهرج ــب االعام ــب المكت وبحس
ــر الســابع  ــم القصي ــي للفيل ــران الدول ــي مهرجــان طه ــة« ف ــي قســم »المســابقة الدولي ــم ف التحكي
والثاثيــن مــن: كل مــن المخــرج االيرانــي »بهنــام بهــزادي« Behnam Behzadi، والمخرجــة 
ــينمائي  ــان الس ــان بوس ــي مهرج ــط ف ــرة التخطي ــي« Lia Beltrami، ومدي ــا بلترام ــة »لي اإليطالي
الدولــي فــي كوريــا الجنوبيــة »كيــون غيــون كيــم« Kyeongyeon Kim، بتحكيــم 63 فيلمــا قصيــرا 

ــي هــذه التظاهــرة الســينمائية. ــة ف ــن مــن 19 دول لمخرجي
واألفــام الـــ 63 التــي تتنافــس فــي قســم »المســابقة الدوليــة« لهــذا المهرجــان فــي مختلــف الفئــات 

ــزة 3000 دوالر . ــال المهرجــان وجائ ــوز بتمث ــة والرســوم المتحركــة للف ــة والتجريبي ــة والوثائقي الروائي

شكوى أمام األمم المتحدة ضد انتهاكات 
فرنسا بحق مسلميها

وجهــت 36 منظمــة مجتمــع مدنــي مــن 13 دولــة 
رســالة مشــتركة إلــى األمــم المتحــدة، تطالــب فيهــا 
باتخــاذ خطــوات لوقــف »انتهــاكات« فرنســا بحــق 

األقليــة المســلمة فــي البــاد.
الحكومــة  دعــم  ملــف  الشــكوى  ونقلــت 
ــيئة  ــة المس ــوم الكاريكاتوري ــر الرس ــية نش الفرنس
ــه وســلم،  ــه وال ــى اهلل علي ــي محمــد، صل ــى النب إل
ومشــروع قانــون »مكافحــة اإلســام االنفصالــي« 
اإلنســان  إلــى مجلــس حقــوق  للجــدل،  المثيــر 

المتحــدة. التابــع لألمــم 
إحــدى   »CAGE« عــن  صــادر  بيــان  وذكــر 
فرنســا  أن  الشــكوى  علــى  الموقعــة  المنظمــات 

»حرضــت علــى اإلســاموفوبيا وزادت مــن التمييــز 
المســلمين«. ضــد 

وأوضــح البيــان أن ســلوك الحكومــة الفرنســية 
ينــدرج تحــت بنــد الدعــم الضمنــي لطباعــة رســوم 

كاريكاتوريــة مســيئة إلــى النبــي.
وأشــار إلــى أن السياســات المعاديــة لإلســام 
التــي تنتهجهــا الدولــة الفرنســية تتوســع تدريجيــا 

يومــا بعــد آخــر، مطالبــا بوضــع حــد لهــا.
ألشــخاص  شــهادات  الشــكوى  وتضمنــت 
أن  مؤكديــن  إســاموفوبية،  العتــداءات  تعرضــوا 
هــذه األفعــال تضــر بكرامــة المســلمين وتنتهــك 

األساســية. حقوقهــم 
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