العدد ( )10783السنة الواحدة واالربعون

شؤون محلية

مجلس الشورى االسالمي يبحث تقارير ايران والصين تنتجان فيلما مشتركا
عن طريق الحرير
لجانه االقتصادية

طهران-مهــر -:بــدأت
الجلســة المفتوحــة لمجلــس
الشــورى اإلســامي امــس
االربعــاء لبحــث جــدول أعمــال
مشــروع بروتوكــول حمايــة
التنــوع البيولوجــي الملحــق
باتفاقيــة إطــار حمايــة البيئــة
البحريــة لبحــر الخــزر.
كمــا بحــث المجلــس
االقتصاديــة
التقاريــر
حســب الترتيــب التالــي..
 اســتمرار النظــر فــي تقريــرالهيئــة الخاصــة للثــروة واالزدهــار فــي اإلنتــاج واإلشــراف علــى تنفيــذ
المــادة  44مــن النظــام الداخلــي لمجلــس الشــورى اإلســامي

النقد الدولي يتوقع نمو االقتصاد
االيراني  2.5بالمئة

طهران-فارس-:توقــع صنــدوق النقــد الدولــي نمــو اقتصــاد
ايــران  2.5بالمئــة فــي ســنة  2021و  2بالمئــة خــال عــام .2022
جــاء ذلــك فــي أحــدث تقريــر للصنــدق حــول توقعاتــه
بخصــوص نمــو االقتصــادات بالعالــم فــي ســنة  2021و.2022
وكان الصنــدوق قــد توقــع نمــو االقتصــاد االيرانــي
 3.4بالمئــة فــي ســنة .2020
كمــا توقــع أن يســجل الميــزان التجــاري االيرانــي
فائضــا فــي  1.3بالمئــة فــي  ،2021و 1بالمئــة فــي ســنة ،2022
ارتفاعــا عــن عجــز  0.1بالمئــة فــي .2020
وكان البنــك الدولــي قــدّر نمــو االقتصــادي االيراني
فــي ، 2021بنســبة  2.1بالمئــة.

بشــأن خطــة تســهيل إصــدار بعــض التراخيــص التجاريــة.
 تقريــر لجنــة الزراعــة والميــاه والمــوارد الطبيعيــةوالبيئــة عــن مشــروع بروتوكــول حمايــة التنــوع البيولوجــي
الملحــق باتفاقيــة إطــار حمايــة البيئــة البحريــة لبحــر قزويــن
 تقريــر لجنــة الصناعــات والمناجــم حــولخطــة التنميــة المســتدامة وإنتــاج سلســلة الصلــب
مــع نهــج إصــاح سياســات تنظيــم الســوق
 تقريــر اللجنــة االقتصاديــة عــن مشــروع قانــونتعديــل المــادة ( )8مــن قانــون التأميــن اإلجبــاري عــن
األضــرار التــي تلحــق بالغيــر نتيجــة حــوادث الســيارات.
 تقريــر لجنــة النظــام الداخلــي لمجلــسالنــواب حــول خطــة تعديــل واضافــة مــواد الــى
قانــون الرقابــة البرلمانيــة علــى ســلوك النــواب.
 تقريــر اللجنــة االقتصاديــة عــن أســبابالتأخيــر لعــدة أشــهر فــي تخليــص البضائــع
األساســية التــي تتطلبهــا الدولــة
 تقريــر اللجنــة االقتصاديــة عــن أداء جهــاز الشــؤون الضريبيةفــي إعــداد وتنفيــذ الخطــة الضريبية الشــاملة.

محملة باالغذية واالدوية مع فريق طبي..

طائرة مساعدات انسانية ايرانية تصل
الى قندوز بافغانستان

طهران-ارنــا -:وصلــت طائــرة مســاعدات انســانية
ايرانيــة الــى مدينــة قنــدوز بافغانســتان مســاء الثالثــاء.
وافــاد مراســل وكالــة الجمهوريــة االســامية لالنبــاء
«ارنــا» ان طائــرة تحمــل شــحنة كبيــرة مــن المســاعدات

االنســانية المقدمــة مــن قبــل
الجمهوريــة االســامية وصلــت الــى
مدينــة قنــدوز بافغانســتان.
وتضــم هــذه الشــحنة اغذيــة
وادويــة ومعــدات طبيــة مــع فريــق طبــي.
يذكــر ان تفجيــرا ارهابيا اســتهدف
يــوم الجمعــة مســجدا للمســلمين
الشــيعة فــي مدينــة قنــدوز مــا ادى الــى
استشــهاد اكثــر مــن  100واصابــة مــا يربــو
علــى  160آخريــن.
وهــذه هــي الشــحنة السادســة مــن المســاعدات
االنســانية التــي تقدمهــا الجمهوريــة االســامية
االيرانيــة الفغانســتان بعــد ســيطرة حركــة طالبــان
علــى الســلطة فيهــا.

طهران-فارس-:ســتقوم المخرجــة «نرجــس أبيــار»
بانتــاج فيلــم مشــترك مــع مخرجيــن صينييــن تحــت
عنــوان «تشــانغ آن تشــانغ آن» حــول «طريــق الحريــر”.
ويروي الفيلــم قصــة فتــرات الصعــود والهبــوط فــي خط
ســكة حديــد الصيــن  -أوروبــا الســريع «شــانجان» .ومن
المتوقــع أن يتــم عــرض الفيلــم عــام .2022
و»تشــانغ آن» هــو االســم القديــم لمدينــة
«شــي أن» الصينيــة  .هــذه المدينــة هــي بدايــة
طريــق الحريــر القديــم والمدينــة الرئيســية فــي
مبــادرة «الحــزام والطريــق”.
وفيلم «تشــانغ آن تشــانغ آن” (Chang An Chang
 ،)Anأول فيلــم مشــترك بيــن الصيــن وإيران ،وشــارك في
إخراجهــا المخرجة االیرانية «نرجــس أبيــار» والمخرجــان
الصينيان «جانــغ جونــغ» و «شــيرزاد يعقوب”.
يذكــر بــأن المخرجــة آبيــار مــن موالیــد عــام
 1971بمدينــة طهــران ،وهــي خريجــة فــرع األدب .
وكانــت بداياتهــا عبــر إخــراج االفــام الوثائقيــة والقصيــرة
فــي العــام  ،2005لتنتقــل بعدهــا الــى اإلخــراج الســينمائي
والــذي حققــت مــن خاللــه النجــاح مــع فيلمهــا الســينمائي
«االخــدود  »143الــذي نــال علــى جائــزة «العنقــاء البلوريــة» من
مهرجــان «فجــر» الســينمائي الدولــي فــي نســخته الماضية.
كمــا حصلــت ابيــار علــى جائــزة العنقــاء البلوريــة مــن وجهــة
نظــر المشــاهدين عــن فيلــم «االبلــق» وجائــزة افضــل مخــرج
عــن فيلم «لیلــة أصبــح القمــر بــدرا”.
ومــن افالمهــا الســينمائية «االشــياء أقــرب إليكــم ممــا
ترونهــا فــي المــرآة “.
وكان الســفير الصينــي لــدى ايــران «تشــانغ هــوا» قــد اعلــن قبــل
شــهرين انــه التقــى المخرجــة االيرانيــة نرجــس ابيــار ،وانهــا ستســافر
الــى الصيــن النتــاج فيلــم مشــترك عــن طريــق الحريــر.

الخميس  7ربيع االول  1443هـ ق  22مهر  1400هـ ش 14 ،تشرين االول 2021م

الى مجلس الشورى االسالمي..

متحدث القضاء يعلن تقديم مشروع تعديل قانون مكافحة المخلين بالنظام االقتصادي

طهران/فــارس -:اكــد
المتحــدث باســم الســلطة
القضائيــة ذبيــح اهلل
خدائيــان بــان عمليــات
اغتيــال العلمــاء النووييــن
االيرانييــن جــرت بدعــم
مباشــر مــن اميــركا
ومســؤوليها.
خدائيــان
وقــال
فــي مؤتمــره الصحفــي
امــس
االســبوعي
االربعــاء حــول قــرار
المحكمــة الصــادر بشــان زمــرة المنافقيــن (خلــق
االرهابيــة) :ان اكثــر مــن  40عنصــرا مــن المنشــقين
عــن هــذه الزمــرة وعــدد مــن المواطنيــن
المتضرريــن مــن ممارســاتها قــد طرحــوا دعــاوى
فــي اطــار هــذا الملــف.
واضــاف :ان المحكمــة ابلغــت قرارهــا عــن
طريــق وزارة الخارجيــة ووزارات العــدل لــدى الــدول
التــي يتواجــد فيهــا عناصــر الزمــرة.
وتابــع المتحــدث قائــا :ان المحكمــة
اصــدرت القــرار الخــاص بالملــف وحكمــت علــى
متزعــم زمــرة المنافقيــن بدفــع نحــو  7660مليــار
تومــان للمتضرريــن والذيــن تكبــدوا خســائر
ماديــة ومعنويــة (جــراء ممارســات الزمــرة) وان
القــرار ملــزم التنفيــذ.
وحــول نتائــج محكمــة الدعــوى الحقوقيــة
المتعلقــة بالشــهداء النووييــن االيرانييــن قــال :ان

 400ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك» تصل البالد

طهران/فــارس -:اثــر متابعــة ســفارة الجمهوريــة اإلســامية فــي موســكو  ،ســيتم إرســال شــحنة مكونــة
مــن  400ألــف جرعــة مــن لقــاح ســبوتنيك فــي”  ”Sputnik Vإلــى طهــران اليــوم الخميــس.
والشــحنة المرســلة
تحتــوي علــى  200ألــف
جرعــة واحــدة مــن
اللقــاح و  200ألــف مكونــة
مــن جرعتــي لقــاح
ســبوتنيك فــي.
يذكــر انــه عقــب
متابعــة ســفارة الجمهوريــة
اإلســامية فــي موســكو،
تــم إرســال الشــحنة
الحاديــة عشــرة مــن
اللقــاح الروســي «ســبوتنيك فــي» تحتــوي علــى  300ألــف جرعــة إلــى طهــران يــوم الخميــس  16ســبتمبر،
وتضمنــت هــذه الشــحنة مــن اللقاحــات المرســلة  200ألــف مــن جرعتــي لقــاح و 100ألــف جرعــة.
وكانــت روســيا قــد ارســلت فــي وقــت ســابق الــى ايــران  10شــحنات احتــوت علــى مليــون و 320ألــف
جرعــة مــن لقــاح «ســبوتنيك”.

صراع سعودي إماراتي في اليمن تسجيل اكثر من  12ألف إصابة و 194وفاة جديدة بكورونا
والضحية الشعب اليمني

تتجــه األوضــاع فــي المحافظــات الجنوبيــة
نحــو المزيــد مــن التعقيــد مــع اســتمرار االغتيــاالت
المجهولــة المصــدر و تبــادل االتهامــات بيــن فرقــاء
العــدوان الســعودي واإلماراتــي.
وبينمــا يــزداد الصــراع وهــوة الخــاف بيــن
أدوات االحتــال الســعودي اإلماراتــي فــي المناطــق
الجنوبيــة وتنســد فيهــا آفــاق الحلــول تــزداد األوضاع
المعيشــية واالقتصاديــة ســواء علــى واقــع الحيــاة
اليوميــة للمواطنيــن فــي ظــل غيــاب الخدمــات
الضــروري وارتفــاع األســعار بشــكل جنونــي.
ومــع توســع رقعــة االحتجاجــات الشــعبية فــي
المناطــق المحتلــة مــن اليمــن وغيــاب الدولــة والســيادة
وحريــة القــرار يــزداد معــه توســع نفــوذ وقواعــد االحتــال
الســعودي اإلماراتــي األميركــي البريطانــي علــى
امتــداد المواقــع الحيويــة واالســتراتيجية تحــت عبــاءة
المخططــات اإلرهابيــة المصطنعــة مــن قبلهــم.
وحســب مــا يــرى الكثيــر فــان مخططــات فــي
المناطــق المحتلــة جنــوب اليمــن تســعى نحــو
ترويــض الشــارع نحــو اال دولــة وال اســتقرار لمزيــد
مــن القتــل والفوضــى والتالعــب بالورقــة االقتصاديــة
التــي فاقمــت مــن معانــاة المواطنيــن اكثــر.

طهران/فــارس -:أعلنــت
وزارة الصحــة والعــاج
والتعلیــم الطبــي  ،عــن
تســجيل  12ألفــا و 298إصابــة
و  194وفــاة جديــدة بفيــروس
كورونــا خــال الـــ 24ســاعة
الماضيــة ،مشــيرة الــى ان
إجمالــي عــدد اللقاحــات
التــي تــم تطعيمهــا لحــد
اآلن بلغــت أكثــر مــن 68
مليــون جرعــة.
وقالــت العالقــات العامــة بــوزارة الصحــة فــي
تقريرهــا اليومــي :منــذ ظهــر الثالثــاء ولغايــة
ظهــر امــس األربعــاء تــم تســجيل  12ألفــا و298
إصابــة جديــدة بفيــروس كوفيــد 19 -وفــق معاييــر
التشــخيص النهائيــة ليرتفــع اجمالــي االصابــات
الــى  5مالييــن و 742ألفــا و 83إصابــة مؤكــدة.
وأوضحــت ان مــن بيــن المصابيــن الجــدد ،تــم ادخــال
 1699مصابــا الــى المستشــفيات لتلقــي العالج.
واضافــت :ان  5036شــخصا مــن المصابيــن
بفيــروس كورونــا مــا زالــوا فــي حالــة حرجــة
ويخضعــون للعنايــة الفائقــة.
ولفــت تقريــر وزارة الصحــة الــى تعافــي  5مالييــن و 264ألفــا

ایران وكازاخستان تبحثان توطيد العالقات التجارية

تباحــث مســاعد وزيــر التجــارة الكازاخــي كايــرات توربانــف مــع رئيــس منظمــة تنميــة التجــارة االيرانيــة
علــي رضــا بيمــان بــاك حــول توطيــد العالقــات التجاريــة واالقتصاديــة بيــن البلديــن.
واشــار كايــرات توربانــف ،خــال االجتمــاع الــذي عقــده الجانبــان بطهــران اليــوم االثنيــن ،عــن بــذل بــاده للجهــود
الراميــة الزالــة العقبــات الناجمــة علــى صعيــد العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة بيــن البلديــن جــراء تفشــي كورونــا.
ولفــت الــى ان الوفــد الكازاخــي عقــد لقــاءات عديــدة مــع المســؤولين االقتصادييــن فــي ايــران بهــدف دراســة مشــاكل
مختلــف القطاعــات والتغلــب علــى العقبــات القائمــة فــي مجــال تنميــة التبــادل التجــاري بيــن البلديــن.
ونــوه الــى ان اللقــاءات واالجتماعــات التــي عقدهــا الوفــد الكازاخــي ضــمّ ممثليــن عــن أكثــر مــن  20شــركة كبــرى مــع ممثليــن
عــن القطاعيــن الخــاص والحكومــي فــي ايــران وهــو مايؤكــد الرغبــة الراســخة لــدى الجانبيــن فــي توطيــد العالقــات التجاريــة.
واقتــرح توربانــف التمهيــد لعقــد اجتماعــات اللجنــة المشــتركة للتعــاون االقتصــادي والتعويــض عــن
التأخيــر الناجــم تفشــي فيــروس كورونــا.
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و 775شــخصا مــن المصابيــن بفيــروس كورونــا لغايــة اآلن.
واشــار التقريــر الــى تســجيل  194حالــة وفــاة
مــن المصابيــن بفيــروس كوفيــد  19خــال 24

ســاعة الماضيــة ليرتفــع اجمالــي عــدد الوفيــات الــى
 123.275حالــة وفــاة.
وتلقــى حتــى اآلن  46مليونــا و 809آالف و100
شــخص الجرعــة األولــى مــن لقــاح كورونــا فيمــا
تلقــى  21مليونــا و 548ألفــا و 207أشــخاص الجرعــة
الثانيــة ،ليبلــغ العــدد اإلجمالــي للقاحــات  65مليونــا
و 357ألفــا و 307جرعــات.
واوضحــت بانــه تــم لغايــة اآلن اجــراء  33مليونــا و
 563ألفــا و 390إختبــارا للكشــف عــن االصابــة بالفيــروس.
واشــارت الصحــة الــى الحالــة الحمــراء (شــديدة
الخطــورة) فــي  7مــدن ،والحالــة البرتقاليــة (متوســطة
الخطــورة) فــي  108مــدن ،والحالــة الصفــراء (منخفضــة
الخطــورة) فــي 248مدينــة ،والحالــة الزرقــاء (قليلــة
الخطــورة) فــي  85مدينــة.

طهران-ارنــا -:عقــدت اللجنــة اإلعالميــة
التابعــة لمؤسســة المصطفــى(ص) للعلــوم
والتكنولوجيــا ،مؤتمــرا صحفيــا حــول الــدورة
الرابعــة لمنــح جائــزة المصطفــى(ص) ،بحضــور
جمــع مــن النخــب العلميــة والشــبابية ،وممثلــي
وســائل اإلعــام المختلفــة.
اسـ ّ
ـتُهل هــذا الحفــل بقــراءة آيــات مــن الذكــر
الحكيــم ،تلتهــا كلمتــان للمديــر العــام لجائــزة
المصطفــى(ص) «مهــدي صفــاري نيــا» ،وعضــو
لجنــة التحكيــم بالجائــزة «حســين نــادر منــش»،
ومــن ثــم الــرد علــى اســئلة االعالمييــن.
وأعلــن نــادر منــش عــن أســماء الحائزيــن
علــى جائــزة المصطفــى(ص) بدورتهــا الرابعــة
وتخصصاتهــم العلميــة ،وهــم علــى الشــكل التالي :
البروفيســور اإليرانــي كامــران وفــا ،أســتاذ
الفيزيــاء بجامعــة هارفــارد ،والــذي حصــل علــى
الجائــزة فــي مجــال الفيزيــاء النظريــة وتحديــداً
نتيجــة لعملــه علــى مــا يُعــرف «بنظريــة .”F

الفائــز الثانــي هو البروفيســور البنجالديشــي
زاهــد حســن ،أســتاذ الفيزيــاء بجامعــة
برينســتون ،حيــث حصــل علــى الجائــزة نتيجــة
أعمالــه علــى أشــباه معــادن ويــل فيرميــون فــي
مجــال فيزيــاء الكــم.
أمــا الفائــز الثالــث فهــو البروفيســور اللبنانــي
محمــد الصائــغ ،أســتاذ الطــب والمناعــة فــي
الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت ،وقــد حــاز
علــى الجائــزة نتيجــة تقديمــه عالجــات جديــدة
لتحســين نتائــج الطعــم الخيفــي الكلــوي والقلبــي،
وذلــك فــي مجــال الطــب.
الفائــز الرابــع هــو البروفيســور المغربــي
يحيــى تيعالتــي ،أســتاذ الفيزيــاء بجامعــة
محمــد الخامــس ،وقــد حــاز علــى الجائــزة نتيجــه
أعمالــه وجهــوده فــي مجــال الفيزيــاء النظريــة
والجســيمات ،وتحديــداً مراقبــة الضــوء عــن
طريــق مراقبــة تشــتت الضــوء والبحــث عــن
أحــادي القطــب المغناطيســي.

اغتيــال علمائنــا النووييــن جــرى بدعــم مباشــر مــن
اميــركا ومســؤوليها.

واضــاف :انــه فــي اطــار هــذا الملــف طرحــت
اســر الشــهداء النووييــن وعــدد مــن المواطنيــن
االيرانييــن االخريــن دعــاوى ضــد اميــركا وتــم عقــد
اخــر جلســة للمحكمــة وطلــب المحامــون مهلــة
لتقديــم آخــر لوائحهــم.
وقــال خدائيــان :ســيتم اصــدار الحكــم حــول
هــذا الملــف فــي القريــب العاجــل.
وفــي جانــب اخــر مــن تصريحــه قــال المتحــدث
باســم الســلطة القضائيــة :انــه تــم تقديــم
مشــروع تعديــل قانــون مكافحــة المخليــن بالنظــام
االقتصــادي لمجلــس الشــورى االســامي.
واضــاف :ان المشــروع قــد تــم إعــداده وهــو االن
فــي جــدول اعمــال المجلــس.

في منطقة غرب المحيط الهندي..

ّ
تحتل المرتبة األولى في صناعة
إيران
االستزراع المائي

طهران-مهر-:أعلــن رئيــس هيئــة الثــروة الســمكية فــي البــاد نبــي الــه خــون ميرزائــي عــن إحــراز
إيــران المرتبــة  26فــي صناعــة صيــد األســماك علــى مســتوى العالــم ،وقــال« :مــن حيــث أســطول الصيــد
فــي غــرب المحيــط الهنــدي ،لدينــا المرتبــة األولــى”.
واوضــح خــون ميرزائــي أنــه فــي صيــد األســماك العالمــي ،تحتــل إيــران المرتبــة  26وفــي المحيــط
الهنــدي الثانيــة وغــرب الهنــد والمحيطــات مــن حيــث األســطول وصيــد األســماك فــي المقــام األول.
وصــرح نائــب وزيــر
الجهــاد الزراعــي ،أن  140ألــف
صيــاد إيرانــي ينشــطون
فــي مجــال اإلنتــاج ،وتابــع
بالقــول :يجــب علينــا
تطويــر أنشــطتنا فــي
مجــال االســتزراع الســمكي
فــي األقفــاص.
المســؤول
وذكــر
االقتصــادي ،أنــه «مــن
خــال توطيــن المعرفــة
باالســتزراع الســمكي فــي األقفــاص ،حققنــا اكتفــا ًء ذاتيًــا بنســبة  ٪95فــي توفيــر معــدات األقفــاص”.
وأعــرب خــون ميرزائــي عــن أملــه فــي زيــادة إنتــاج المنتجــات البحريــة والمائيــة فــي البــاد عــام 1404
إلــى  2.6مليــون طــن.
وأضــاف« :جهدنــا األساســي هــو تطويــر االســتزراع المائــي مــن أجــل حمايــة المحميــات الوطنيــة
بشــكل أكبــر ولعــب دور أكبــر فــي ضمــان األمــن الغذائــي وفــق هــذه األســاليب”.

االيرانيون بصدارة مشتري الشقق
في تركيا

طهران/فــارس -:ارتفعــت نســبة مبيعــات الشــقق الســكنية لألجانــب فــي تركيــا 25.8 ،بالمئــة فــي
ســبتمبر /أيلــول الماضــي ،مقارنــة بالشــهر نفســه مــن .2020
جاء ذلك في تقرير صادر عن هيئة اإلحصاء التركية بخصوص مبيعات الشقق في سبتمبر/أيلول.
وبلــغ عــدد الشــقق
التــي اشــتراها األجانــب
فــي ســبتمبر  6آالف و،630
محطمــا الرقــم القياســي
الســابق المســجل فــي
أكتوبــر /تشــرين األول
 2018بواقــع  6آالف و.276
ووصلــت نســبة مشــتريات
األجانــب إلــى  4.5بالمئــة مــن
إجمالــي مبيعــات الشــقق فــي تركيــا.
وجــاءت إســطنبول فــي
المركــز األول مــن حيــث إقبــال األجانــب علــى شــراء الشــقق فيهــا بواقــع ألفيــن و ،995تليهــا أنطاليــا بـــ ،1358ثــم أنقــرة .408
كمــا حققــت مبيعــات الشــقق إلــى األجانــب منــذ مطلــع العــام الجــاري وحتــى ســبتمبر/أيلول زيــادة
بنســبة  43.2بالمئــة ،مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن  ،2020بواقــع  37ألفــا و.479
وحـ ّـل اإليرانيــون أوال فــي شــراء الشــقق بتركيــا فــي ســبتمبر ،بـــ 1323شــقة ،تالهــم العراقيــون بـــ،990
ثــم الــروس بـــ.540

ممثلة أميركية شهيرة تحدث ضجة ضد الصهاينة
مؤسسة المصطفى(ص) تعلن أسماء الحائزين على الجائزة بدورتها الرابعة
بالتواصل االجتماعي
والفائــز الخامــس واألخيــر فــي هــذه الــدورة هــو
البروفيســور الباكســتاني محمــد إقبــال تشــودري،
رئيــس مركــز  ICCBSفــي جامعــة كراتشــي،
حيــث حــاز علــى الجائــزة نتيجــة اكتشــافه
لجزيئــات ج ّذابــة ذات تطبيقــات عالجيــة فــي
مجــال الكيميــاء الحيويــة العضويــة.
وفــي ختــام حديثــه ،أشــار نــادر منــش إلــى
أن
أن دائــرة العلــم تشــكّل سلســلة متكاملــة ،إذ ّ
بعــض الحائزيــن علــى الجائــزة يقومــون بمنحهــا
للمؤسســات العلميــة والتكنولوجيــا لتســتمر
بدورهــا فــي إعــداد النخــب العلميــة الشــابة وتحقق
ا أكبــر لهــذه السلســلة.
تكامــ ً
الجديــر بالذكــر أن مؤسســة المصطفــى(ص)
للعلــوم والتكنولوجيــا تقيــم أســبوع المهرجــان
الرابــع لمنــح الجائــزة خــال التفــرة مــن  19الــى 22
تشــرين األول/أكتوبــر فــي مدينــة طهــران ،وذلــك
تزامنــاً مــع ميــاد النبــي األكــرم (ص) وأســبوع
الوحــدة اإلســامية فــي ايــران.

تواصــل الممثلــة والناشــطة األمريكيــة «ســوزان
ســاراندون» دعــم الشــعب الفلســطيني عبــر تغريــدات
علــى «تويتــر» وآخــر مــا نشــرته تزامــن مــع يــوم
الســكان األصلييــن فــي الواليــات المتحــدة.
ونشــرت ســاراندون عبــر حســابها علــى «تويتــر»
صــورة تقــارن مســاحة األرض التــي اســتولى عليهــا
مســتوطنون فــي فلســطين بيــن عامــي  1918و،2021
وأخــرى فــي الواليــات المتحــدة انتزعــت مــن ســكانها
األصلييــن بيــن عامــي  1492و.2021
وأعــادت منظمــة «صــوت يهــودي مــن أجــل الســام»
 ،Jewish Voice for Peaceنشــر تغريــدة ســاراندون
علــى حســابها الرســمي علــى «تويتــر» ،وشــكرتها علــى
دعــم حملــة إعــادة األرض للســكان األصلييــن ،وحــق
الفلســطينيين فــي العــودة وتقريــر المصيــر فــي وطنهــم.
ومنظمــة «صــوت يهــودي مــن أجــل الســام»
منظمــة ناشــطة فــي الواليــات المتحــدة ،تدعــم
حركــة مقاطعــة االحتــال االســرائيلي وســحب
االســتثمارات منهــا وفــرض العقوبــات عليهــا.

