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السبت 16 ربيع االول 1443 هـ ق 1 آبان 1400 هـ ش، 23 تشرين االول 2021مالعدد )10790( السنة الواحدة واالربعون

 »التنف« كشفت خواء التكنولوجيا االميركية
 تعرضــت القاعــدة األميركيــة المتطــورة فــي منطقــة »التنــف« فــي ســوريا لقصــف مركــز 
مــن طيــران مســير حيــث دوت اصــوات االنفجــارات التــي الهبــت النيــران فــي القاعــدة واكــد 
مســؤول عســكري فــي القيــادة الوســطى األمريكيــة تعرضهــا لقصــف صاروخــي،  بينمــا 

اكــدت وســائل إعــام أن طائــرات مســيرة اســتهدفت 3 مواقــع للجيــش األميركــي.
ــراء العســكريين كيــف يمكــن لطائــرات  ــدى المراقبيــن والخب ــر ل وقــد اثيــر ســؤال حائ
مســيرة ان تجــوب االجــواء وتضــرب مواقــع مهمــة فــي القاعــدة وبدقــة متناهيــة  مــن دون 
ان تتعــرض لــرد فعــل رغــم االحتياطــات االمنيــة التــي تنعــم بــه هــذه القاعــدة مــن اجهــزة 
الــرادرات المتطــورة ومنظومــة المضــادة للصواريــخ؟ ممــا عكــس هشاشــة وخــواء التكنولوجيــا 

العســكرية االميركيــة والتــي لــم تســتطع ان تمنــع مــن اســتهداف الطائــرات للقاعــدة.
بطبيعــة الحــال فــان اســتهداف القاعــدة يحمــل فــي طياتــه عــدة رســائل مهمــة ومنهــا 
ان محــور المقاومــة ال يمكــن فــي يــوم مــن االيــام ان ينســى او يغفــل االعتــداءات االميركيــة 
والصهيونيــة علــى مواقعــه وانــه وان صبــر قليــا اال ان رده ســيكون قاســيا وبالصميــم وهــو 
ماشــاهدناه  فــي اســتهداف قاعــدة التنــف االميركيــة، مــع ماحظــة ان هــذه القاعــدة كانــت 
تقــدم الدعــم اللوجســتي والتدريبــي لارهابييــن التكفيرييــن ليقومــوا بعملياتهــم االجراميــة 

ضــد ابنــاء المقاوميــن فــي ســوريا والعــراق.
وامــام هــذا الفشــل االميركــي العســكري فــي التصــدي للطائــرات المســيرة دفــع 
ــي  ــا ه ــن انه ــران م ــى اي ــام ال ــه االته ــى توجي ــركان ال ــكريين االمي ــؤولين العس بالمس
التــي وراء هــذا الهجــوم رغــم عــدم تبنيــه ولحــد هــذه اللحظــة  مــن اي جهــة تتبــع 
ــت  ــد خلق ــة ق ــف االميركي ــدة التن ــتهداف قاع ــان اس ــت ف ــس الوق ــه وبنف ــران. اال ان الي
حالــة مــن الرعــب واالربــاك ليــس فقــط فــي صفــوف الجيــش االميركــي المتواجــد فــي 
القاعــدة بــل الصهاينــة وعمائهــم لدقــة التصويــب والــذي وصفهــا جنــرال صهيونــي بانهــا 

ــة«. ــة هادف »ضرب
وتعليقــا علــى ضــرب القاعــدة قــال محلــل الشــؤون العربيــة فــي القنــاة، روعــي كايــس، 
إنّــه »يوجــد هنــا رســالة إيرانيــة إلــى إســرائيل، مفادهــا أّن إيــران ومبعوثيهــا يقولــون لهــا إّن 
عصــر اســتيعاب الهجمــات المنســوبة إلــى إســرائيل فــي ســوريا لــن يبقــى إلــى األبــد. وفــي 

حــال حــدوث هجمــات تُؤْلــم إيــران، فإنّهــم ســيجدون الطريــق إلــى الــرد«.
ــّاق.  ــو خ ــرد، فه ــي ال ــة ف ــاك براع ــول إّن هن ــب الق ــران، يج ــة إي ــن ناحي ــع أن »م وتاب
ال يريــدون التــورط علــى نحــو مباشِــر مــع إســرائيل. وتوجــد هنــا رســالة مهمــة إلــى 
األميركييــن، وربمــا لــدق إســفين مــع إســرائيل، مفادهــا أنــه فــي حــال ســمحتم إلســرائيل 
بالمهاجمــة مــن قواعدكــم ضــد أهــداف تابعــة للميليشــيات المواليــة إليــران، فربمــا أنتــم 
مــن ســيدفع الثمــن. لذلــك، يوجــد هنــا رغبــة فــي القــول للواليــات المتحــدة مــن جهــة إيــران: 

الجمــي إســرائيل«.
ممــا تقــدم يعكــس وبوضــوح ان اميــركا اليــوم تعيــش فــي حالــة مــن االربــاك والضعــف 
بحيــث فقــدت قدرتهــا التــي كانــت تلــوح وترعــب بهــا الشــعوب ، وان محــور المقاومــة  
والرفــض لتواجدهــا قــادر علــى قهرهــا واذاللهــا لمــا لــه مــن قــدرات هائلــة يســتطيع ان يصــل 

بهــا الــى غــرف نومهــم.
والبــد الميــركا والصهاينــة ان يقــرأوا رســال اســتهداف قاعــدة التنــف وبصــورة جيــدة 
ــرد ســيكون  ــان ال ــار ومواضــع المقاومــة الباســلة واال ف ــوا عــن اســتهداف مق لكــي يكف

قاســيا وموجعــا .

محادثات ايرانية تركية على هامش 
اجتماع لجنة الدستور السوري

الخارجيــة  وزارة  عــام  التقــى مديــر  طهران-ارنــا:- 
التركيــة ســلجوقي اونــال، فــي جنيــف، كبيــر مســاعدي 
وزيــر الخارجيــة للشــؤون السياســة الخاصــة علــي اصغــر 
بالجولــة  ترحيبهمــا  عــن  الجانبــان  واعــرب  خاجــي، 

السادســة لمفاوضــات لجنــة الدســتور الســوري.
وافــادت الدائــرة االعاميــة بــوزارة الخارجيــة، ان 
ــة  ــاع لجن ــش اجتم ــى هام ــرت عل ــات ج ــذه المباحث ه
الدســتور الســوري بمدينــة جنيــف السويســرية؛ حيــث 

تــم خالهــا اســتعرض اخر التطــورات فــي ســوريا.
ــتور  ــة الدس ــان لجن ــي ب ــد خاج ــك، اك ــى ذل ال
فــي  المفاوضــات  عمليــة  عــن  منبثقــة  الســوري 
صيغــة اســتانا؛ داعيــا الــى مواصلــة هــذه المحادثــات 

بعيــدا عــن التدخــات االجنبيــة.
وقــال كبيــر مســاعدي الخارجيــة االيرانــي : ان 
ــر  ــب، رهــن بتطهي ــي ادل ــم للمعضــات ف الحــل الدائ
المســلحة  الجماعــات  وجــود  مــن  المنطقــة  هــذه 
واالرهابييــن وضمّهــا الــى ســيادة الحكومــة الســورية. 

مــن جانبــه، اعــرب مدير عــام الخارجيــة التركية 
عــن ترحيبــه لعقــد الــدورة السادســة مــن محادثــات 
اللجنــة الدســتورية؛ متطلعــا الــى اســتمرارها وبمــا 

يصــب فــي مصلحة الشــعب الســوري. 

في اول صالة للجمعة بعد عشرين شهرًا..

خطيب جمعة طهران: ال خيار أمام األميركيين سوى الخروج من غرب آسيا
طهران-تســنيم:-أكد خطيــب الجمعــة فــي طهــران 
حجــة االســام علــي اكبــري، أن ال خيــار أمــام األمريكييــن 
ســوى الخــروج مــن غــرب آســيا، منوهــا الــى ان الوحــدة 

فــي األمــة اإلســامية اســتراتيجية وأســاس.
ــران  ــي طه ــة ف ــاة الجمع ــة ص ــي أول خطب وف
بعــد توقــف دام عشــرين شــهرًا بســبب القيــود 
كورونــا،  فيــروس  تفشــي  ظــروف  اثــر  الطارئــة 
سلســلة  اكبــري، إن  علــي  االســام  قال حجــة 
العشــرين شــهرا  خــال  وقعــت  التــي  األحــداث 
الماضيــة أظهــرت هزيمــة أعــداء اإلســام وعلــى 
رأســهم أمريــكا المجرمــة. هزمــوا فــي المنطقــة 
قاســم  الحــاج  باغتيــال  هزيمتهــم  واشــتدت 
اإلرهابييــن  أمــام  خيــار  ال  واليــوم  ســليماني، 

العــراق. مغــادرة  ســوى  األمريكييــن 
واضــاف، لــم ينجحــوا فــي بــث الفتنــة بيــن 
اللبنانييــن. كمــا تســتمر مقاومــة الشــعب اليمنــي 
منــذ 7 ســنوات بعــد بــدء عــدوان التحالــف العربــي، 

وســيتم تحريــر مــأرب قريبــا.
وتابــع حجــة اإلســام علــي أكبــري: آخــر حلقــة 
مــن هــذه الهزائــم كانــت فــي أفغانســتان وأكبــر 

حملــة عســكرية فــي تاريــخ أمريــكا إلــى أفغانســتان 
وهروبهــم الجبــان مــن قاعدتهــم.

وأشــار الــى ان المثلــث العبــري العربــي الغربــي 
الفتنــة، قائــا، وقعــت تحــركات  ال يتوقــف عــن 
ــي  ــداث ف ــمالية، وأح ــدود الش ــى الح ــة عل صهيوني
لبنــان، وتفجيــران متتالييــن فــي أفغانســتان خــال 
اســتمرارا  يعتبــر  وهــذا  الماضييــن،  األســبوعين 
لوجــود داعــش الخبيــث. نقــدم تعازينــا للشــعب 
األفغانــي الكريــم، وندعــو المســؤولين الحالييــن 

ــن. ــة المواطني ــة وحماي ــى متابع ــد إل ــي هــذا البل ف
وأضــاف:  تغــادر الواليــات المتحــدة المنطقــة اليــوم 
بعــد عشــرين عامــا مــن األكاذيــب والخــداع وانفــاق 
هــذه  أمــام  خيــار  وال  كبيــرة،  وخســائر  تريليونــات   8

المجرمــة الكبــرى ســوى مغــادرة غــرب آســيا.

Bylinetimes  البريطانية تتهم لندن بالنفاق وتصدير 
362 بندقية قنص إلى البحرين

اتهمــت صحيفــة بريطانيــة ســلطات لنــدن بالنفــاق، لموافقتهــا علــى مبيعــات الســاح إلــى عــدد مــن 
الــدول المدرجــة علــى قائمــة وزارة الخارجيــة البريطانيــة، للــدول المتهمــة بانتهــاك حقــوق اإلنســان.

الحكومــة  منــح  رســمية جديــدة كشــفت  تقاريــر  أن  البريطانيــة   Bylinetimes وأكــدت صحيفــة 
ــي،  ــان الصهيون ــن وبنغاديــش والكي ــي البحري ــى »543 قناصــا« ف ــع أســلحة إل ــة، تراخيــص ببي البريطاني
وبعــض الــدول األخــرى المدرجــة ضمــن قائمــة وزارة الخارجيــة للــدول »ذات األولويــة لحقــوق اإلنســان«.

وأضافــت قائلــة: ان الــدول الثــاث الســالف ذكرهــا، حددتهــا الحكومــة علــى أنهــا مــن بيــن أســوأ الــدول 
فــي مجــال حقــوق اإلنســان، وفقــا لتحليــل أجرتــه جمعيــة العمــل علــى العنــف المســلح »AOAV« وفريــق 
االســتخبارات الذاتيــة، كمــا جــاءت علــى رأس قائمــة لــوزارة الخارجيــة ضمــن ثاثيــن دولــة تــم تصنيفهــا 
بأنهــا »ذات أولويــة لحقــوق اإلنســان«، وأنهــا تشــعر بالقلــق بشــكل خــاص بشــأن قضايــا حقــوق اإلنســان.

وأشــارت إلــى أن الســلطات البريطانيــة ســمحت لشــركات بتصديــر »362 بندقيــة قنــص«، إلــى جانــب 
المكونــات والتكنولوجيــا للقناصيــن فــي البحريــن، خــال فتــرة التســعة أشــهر الماضيــة، فــي الوقــت الــذي 
تصنــف وزارة الخارجيــة فــي لنــدن البحريــن كدولــة تثيــر قلــق حقــوق اإلنســان، بســبب نهــج النظــام 

الخليفــي فــي حريــة التعبيــر وتقاريــر التعذيــب.

لدى استقباله عبدالمهدي..

واليتي: العالقات االيرانية العراقية منقطعة النظير وسنبقى على الدوام الى جانب العراق

لمراقبة االنتخابات الرئاسية..

وفد مجلس الشورى االسالمي 
يصل أوزبكستان

طهران-فــارس:- وصــل وفــد مــن أعضــاء مجلــس 
الشــورى االســامي إلــى أوزبكســتان للمشــاركة فــي 

مراقبــة االنتخابــات الرئاســية.
ــاء  ــن أعض ــتوى م ــع المس ــد رفي ــاد وف ــم إيف وت
أوزبكســتان  إلــى  االســامي  الشــورى  مجلــس 

الرئاســية. للمشــاركة فــي مراقبــة االنتخابــات 
ــة لدعــوة  ــى طشــقند تلبي ــور إل ــد المذك وتوجــه الوف
ــي أوزبكســتان  ــات ف ــة لانتخاب ــة المركزي ــس اللجن رئي

ــات الرئاســية. ــا لانتخاب ــا دوليً ــه مراقبً بصفت
كمــا يحمــل الوفــد البرلمانــي دعــوة مــن رئيس 
مجلــس الشــورى اإلســامي محمــد باقــر قاليبــاف 
إلــى رئيــس مجلــس النــواب األوزبكــي نــور الديــن 

جــان إســماعيلوف للقيــام بزيــارة رســمية اليــران.
ــد مجلــس الشــورى االســامي عضــو  ويضــم وف
لجنــة الشــؤون الداخليــة للبــاد وعضــو المجالــس 
فــي مجلــس الشــورى اإلســامي شــمال أحمــد علــي 
رضــا بيكــي ، ورئيــس مجموعــة الصداقــة البرلمانيــة 

االيرانيــة االوزبكيــة غــام رضــا نــوري قزلجــة .

كــد  أ - : س ر فا - ن ا طهر
الثــورة  قائــد  مستشــار 
االســامية للشــؤون الدوليــة 
ان  واليتــي  اكبــر  علــي 
ــة  ــة العراقي ــات االيراني العاق
ومعمقــة؛  النظيــر  منقطعــة 
مشــددا علــى ان الجمهوريــة 
علــى  ســتبقى  االســامية 
العــراق  الــى جانــب  الــدوام 

وشــعبا. حكومــة 
ولــدى اســتقباله رئيــس 
الســابق  العراقــي  الــوزراء 

عــادل عبدالمهــدي يــوم الخميــس، أكــد علــي اكبــر 
واليتــي أن العاقــات لقائمــة بيــن الشــعبين االيرانــي 
هــذه  ان  مبينــا  العالــم؛  فــي  قــل نظيرهــا  والعراقــي 

وعريقــة. معمقــة  االواصــر 
كمــا اشــاد واليتــي بــدور عبــد المهــدي وامثالــه 
الــى  متطلعــا  االكفــاء؛  العراقييــن  الساســة  مــن 
ــرات  ــق انجــازات اساســية بفضــل هــذه الخب تحقي

وبمــا يصــب فــي خدمــة الشــعب العراقــي. 
وصــرح مستشــار قائــد الثــورة فــي الشــؤون 
الحكومــة  لدعــم  مســتعدة  ايــران  أن  الدوليــة 
والشــعب العراقييــن؛ معربــا عــن ارتياحــه للتعــاون 

البلديــن فــي المجــاالت الجامعيــة ايضــا.
وبشــأن االنتخابــات البرلمانيــة التــي جــرت 
هــذا  ان  واليتــي:  قــال  العــراق،  فــي  مؤخــرا 
االســتحقاق القانونــي مؤشــر علــى مــدى النضــوج 
الفكــري والثقافــي العميــق والزاخــر الــذي يتمتــع 
ــأن تفضــي  ــه ب ــا عــن امل ــراق؛ معرب ــه شــعب الع ب
االنتخابــات البرلمانيــة العراقيــة الــى نتائــج للدفــع 
فأكثــر.  اكثــر  البلــد  هــذا  فــي  االزدهــار   بعمليــة 
العراقــي  الــوزراء  رئيــس  أعــرب  جانبــه،  مــن 
قائــد  مستشــار  للقــاء  ســروره  عــن  الســابق، 
فــرع  بافتتــاح  ايــاه  مهنئــا  االســامية؛  الثــورة 
العــراق.  فــي  االســامية  الحــرة   لجامعــة 

مختصــر  بشــكل  المهــدي  عبــد  شــرح  كمــا 
ــة  ــك عملي ــي ذل ــا ف ــن بم ــي الراه ــع السياس الوض
االنتخابــات فــي العــراق؛ مصرحــا ان بــاده تواجــه 

بإرادتــه  العراقــي  الشــعب  لكــن  ظروفــا عســيرة 
ــا  ــام، منوه ــا بس ــروج منه ــى الخ ــادر عل ــه ق وعزم
للشــهيدين  المؤثــر  والحضــور  الكبيــر  بالــدور 
الجليليــن الحــاج قاســم ســليماني وابــو مهــدي 

الحــرب ضــد داعــش. المهنــدس، فــي فتــرة 
فــي  والغــرب  اميــركا  اقتــدار  أن  الــى  ولفــت 
اصبحــت  بينمــا  االنحســار،  فــي  آخــذ  المنطقــة 
الجمهوريــة االســامية االيرانيــة اكثــر قــوة؛ مؤكــدا 
ذلــك  ألن  العــراق  بمغــادرة  ملزمــة  واشــنطن  ان 

جميعــا. العراقييــن  مطلــب 
وتطــرق رئيــس الــوزراء العراقــي الســابق الــى 
الســام،  عليــه  الحســين  االمــام  اربعيــن  زيــارة 
واصفــا بأنهــا مناســبة عظيمــة وتــدل علــى التضامــن 

ــي. ــي والعراق ــن الشــعبين االيران واالتحــاد بي

على هامش مشاركته في مؤتمر موسكو..

كاظمي قمي: على الجميع المساعدة لخروج افغانستان من الظروف الراهنة
الخــاص  المبعــوث  طهران-فارس:-أكــد 
لرئيــس الجمهوريــة فــي شــؤون افغانســتان، 
يــوم الخميــس، ان علــى الجميع ان يســاعدوا 
مــن اجــل خــروج افغانســتان مــن الظــروف 
الراهنــة، قائــا: ان اســتقرار المنطقــة والــدول 
المجــاورة الفغانســتان وأمنهــا رهــن بالظروف 

التــي يمــر بهــا هــذا البلــد.
»ســبوتنيك«  وكالــة  مــع  مقابلــة  وفــي 
علــى هامــش زيارتــه الــى روســيا للمشــاركة 
قــال  بأفغانســتان،  مرتبــط  اجتمــاع  فــي 
حســن كاظمــي قمــي: ان اســتقرار المنطقــة 
ــدول المجــاورة ألفغانســتان وأمنهــا رهــن  وال

ــد. ــذا البل ــا ه ــر به ــي يم بالظــروف الت
وصــرح المبعــوث االيرانــي أنــه اذا ســاد 
فمــن  افغانســتان،  فــي  واالمــن  االســتقرار 
سيســري  واالمــن  االســتقرار  ان  المؤكــد 
ــدام  ــك الحــال انع ــدول االخــرى. وكذل ــي ال ف

االرهــاب. وانتشــار  واالمــن  االســتقرار 
ولفــت الــى ان اجتمــاع موســكو الــذي 
جــاء بمبــادرة مــن الحكومــة الروســية، هــو 
ــي  ــعب االفغان ــاعدة الش ــة لمس ــي الحقيق ف
للخــروج مــن هــذه االزمــة الراهنــة، مضيفــا 
ان االرهــاب اليــوم ال ينحصــر بحالــة اقليميــة، 
بــل يتــم دعمــه مــن قبــل القــوى الكبــرى 

للجميــع. تهديــدا  يشــكل  وهــذا   كأميــركا، 
فــي  الخــاص  االيرانــي  المبعــوث  وصــرح 
ان  الجميــع  علــى  أن  افغانســتان،  شــؤون 
الخــروج  اجــل  مــن  افغانســتان  يســاعدوا 
قضيــة  ان  مضيفــا:  الظــروف،  هــذه  مــن 

ســيادة افغانســتان هــي مســؤولية الشــعب 
االفغانــي فهــو الــذي يتولــى تعييــن ممثليــه، 
ونأمــل ان تســود ظــروف فــي افغانســتان 
اســاس  علــى  شــعبية  حكومــة  لتشــكيل 

الشــعب. مطالــب 

خالل اتصال هاتفي مع نظيرته االندونيسية ..

وزير الخارجية: مسؤولية طالبان الحفاظ على امن 
القوميات واتباع المذاهب المختلفة

داعيا عدم التحرك نحو حدود البالد..

وزيرالداخلية: على المسؤولين االفغان توفير 
االمن والمعيشة لشعبهم

ــى  ــدي المســؤولين فــي افغانســتان للعمــل عل ــة احمــد وحي ــر الداخلي مشهدالمقدســة-ارنا:- دعــا وزي
لشــعبهم  االمــن  توفيــر 
هواجســهم  ومعالجــة 

. لمعيشــية ا
فــي  وحيــدي  وقــال 
ــة  ــه لوكال ــى ب ــح ادل تصري
»ارنــا« فــي مدينــة مشــهد: 
ينبغــي علــى المســؤولين 
افغانســتان  فــي  حاليــا 
توفيــر  علــى  العمــل 
االمــن لشــعبهم ومعالجــة 
المعيشــية. هواجســهم 

ــت  ــو كان ــا ل ــا وفيم ــى حدودن ــدم التوجــه ال ــا لع ــي دوم ــا الشــعب االفغان ــد دعون واضــاف: لق
هنالــك حاجــات لهــم فاننــا ســنقوم بتوفيرهــا لهــم داخــل افغانســتان بســبل اخــرى ونامــل بــان 

يلتفــت حكامهــا لهــذا االمــر.
واضــاف: بطبيعــة الحــال فــان المهاجريــن الذيــن جــاءوا الــى حدودنــا هــم شــركاء لنــا فــي الديــن 
ــذل الجهــود لمســاعدتهم ولكــن مــن  ــة واالســامية ب ــرى مــن مســؤوليتنا الديني ــا ون ويحظــون باحترامن

ــودة. ــود الموج ــرا للقي ــا نظ ــو حدودن ــوا نح ــروري اال يتحرك الض

طهران-فارس:-اعتبــر وزيــر الخارجيــة حســين 
طالبــان  مســؤولية  مــن  ان  عبداللهيــان  اميــر 
الحفــاظ علــى امــن القوميــات واتبــاع المذاهــب 
ــة  ــدا اهمي ــة، مؤك ــال االرهابي ــام االعم ــة ام المختلف

تشــكيل الحكومــة الشــاملة فــي افغانســتان.
جــاء ذلــك خــال اتصــال هاتفــي اجــراه اميــر 
رتنــو  االندونيســية  نظيرتــه  مــع  عبداللهيــان 
ــوم الخميــس، حيــث جــرى البحــث  مرســودي، الي
حــول احــدث تطــورات العاقــات الثنائيــة والقضايــا 
االقليميــة والدوليــة ذات االهتمــام المشــترك ومــن 

ضمنهــا افغانســتان.
واشــار وزيــر الخارجيــة االيرانــي الــى الظــروف 
الناشــطة  في افغانستان والدبلوماســية  الجاريــة 
اعمــال  وادان  االيرانيــة  االســامية  للجمهوريــة 

فــي  والممنهجــة  االخيــرة  االرهابيــة  داعــش 
افغانســتان وذّكــر بمســؤولية طالبــان فــي الحفــاظ 
ــة  ــب المختلف ــاع المذاه ــات واتب ــن القومي ــى ام عل
امــام االعمــال االرهابيــة، مؤكــدا اهميــة تشــكيل 

الحكومــة الشــاملة فــي هــذا البلــد.
واعتبــر اميــر عبداللهيــان االهتمــام بالاجئيــن االفغــان 
االســامية  الجمهوريــة  فــي  خاصــة  الجــارة  الــدول  فــي 

االيرانيــة بانــه مــن مســؤولية المجتمــع العالمــي.
واشــار الــى التوافقــات الحاصلــة بيــن الطرفيــن 
خــال اللقــاء االخيــر فــي نيويــورك، معلنــا بــذل 
ــن. ــن البلدي ــات بي ــة العاق ــة وتقوي ــود لتنمي الجه
مــن جانبهــا اكــدت وزيــرة الخارجيــة االندونيســية 
فــي هــذا االتصــال الهاتفــي علــى صــون حقوق االنســان 
خاصــة حقــوق النســاء فــي افغانســتان، معتبــرا متابعــة 
شــؤون الاجئيــن االفغــان مســؤولية انســانية بحاجــة 

الــى اهتمــام خــاص مــن المجتمــع العالمــي.
ووجهــت مرســودي الدعــوة لنظيرهــا االيرانــي 
بتنميــة  ورحبــت  جاكرتــا،  الــى  بزيــارة  للقيــام 
ــم  ــه ت ــت ان ــن وقال ــن البلدي ــات الشــاملة بي العاق
الحكوميــة  الازمــة لاجهــزة  التوجيهــات  اصــدار 
ــة  ــاريع المعرّف ــات والمش ــذ التوافق ــراع بتنفي لاس

بــن الجانبيــن.

رغم اجراءات الحظر االحادية..

دبلوماسية: ايران عازمة لتمكين السيدات من اداء 
دورهن المهم في المجتمع 

نيويورك-ارنــا:- اكــدت ســفيرة ومســاعدة ممثليــة الجمهوريــة االســامية لــدى منظمــة االمــم المتحــدة زهــراء 
ــاد. ــي الب ــات ف ــن الســيدات والفتي ــو ضــروري لتمكي ــا ه ــكل م ــام ب ــى القي ــة عل ــران عازم ــان اي ارشــادي ب

وقالــت ارشــادي فــي كلمتهــا الخميــس خــال اجتمــاع عقــد فــي مجلــس االمــن الدولــي حــول موضــوع النســاء: 
رغــم االجــراءات العدوانيــة والممارســات القســرية االحاديــة غيــر القانونيــة )اجــراءات الحظــر االحاديــة( ضــد الجمهوريــة 
االســامية والشــعب االيرانــي، المنتهكــة للحقــوق المبدئيــة واالساســية للســيدات والفتيــات، فــان الجمهوريــة االســامية 
االيرانيــة عازمــة علــى القيــام بــكل مــا هــو ضــروري لتمكيــن الســيدات والفتيــات وتوفيــر االرضيــة الداء دورهــن المهــم فــي 

المجتمــع واالســتفادة الكاملــة مــن طاقاتهــن وقدراتهــن ومــن ضمنهــا فــي مجــال الســام واالمــن.  
واعتبــرت الشــريحة النســوية بانهــا االكثــر تضــررا فــي ظــروف النزاعــات واالشــتباكات كونهــا تتعــرض للعنــف ومنهــا 

االســتغال الجنســي »لــذا ينبغــي بــذل كل الجهــود لتوفيــر االمــن للنســاء فــي النزاعــات المســلحة”.
واكــدت بــان النســاء يمكنهــن اداء دور هــام فــي الحيلولــة دون النزاعــات والعمــل علــى حلهــا واضافــت: انهــن يمكنهــن 

اداء دور كبيــر فــي االمــن والســام وفــي هــذا المجــال ال بــد مــن تعزيــز دورنهــن واالرتقــاء بــه.
وقالــت ارشــادي: انــه وفيمــا يتعلــق بتعزيــز دور النســاء فــي االمــن والســام فابــد مــن تحديــد واحتــرام الظــروف 
ــذا مــن الضــروري  ــدور االســاس للحكومــات فــي هــذا المجــال، ل ــة وال ــد والتباينــات التاريخيــة والثقافي ــكل بل الخاصــة ل

احتــرام الســيادة الوطنيــة وشــعب الدولــة طــرف النــزاع فــي حــل النزاعــات واعــادة االعمــار بعــد الحــرب.

منح جائزة المصطفى )ص( العلمية لخمسة علماء
طهران-ارنــا:- جــرت يــوم الخميــس فــي طهــران، الــدورة 
العلميــة والتقنيــة  الرابعــة لمنــح جائــزة المصطفــى )ص( 
بحضــور مســاعد رئيــس الجمهوريــة فــي الشــؤون العلمــي 
والتقنيــة وعــدد مــن أبــرز العلمــاء علــى الصعيــد العالمــي 

ــا. ــن الخمســة به ــزة للفائزي ــح الجائ ــم من حيــث ت
وبــدأت الــدورة الرابعــة لمنــح جائــزة المصطفــى 
)ص( العلميــة والتقنيــة، تزامنــا مــع بــدء اســبوع الوحــدة 
االســامية وبحضــور مســاعد رئيــس الجمهوريــة فــي 
ووزيــر  ســتاري،  ســورنا  والتقنيــة  العلميــة  الشــؤون 
العلــوم واالبحــاث والتكنولوجيــا محمــد علــي زلفــي كل، 
ــر صالحــي و 50 مــن  ــي اكب ــوم عل ــة العل وعضــو اكاديمي

ــم. ــي العال ــارزة ف ــة الب ــاء والشــخصيات العلمي العلم
ــاء العضويــة تــم  وفــي مجــال جديــد مــن الطــب والكيمي

اختيــار 3 علمــاء مســلمين غيــر مقيميــن. وفــي المجــال العــام.
وقــد حــاز العالــم االيرانــي البروفيســور كامــران 
زاهــد  البروفيســور  البنغادشــي  والعالــم  وفــا، 
فــي  المشــتركين  الفائزيــن  مــن  وهمــا  حســن؛ 
وهمــا  )ص(.  المصطفــى  لجائــزة  العــام  المجــال 
مــن بيــن العلمــاء المســلمين غيــر المقيميــن فــي 

االســامية. الــدول 
وفــي قســم العلمــاء المســلمين المقيميــن 
ــار البروفيســور  ــم اختي ــدول االســامية، ت ــي ال ف
تيعاتــي  يحيــى  والبروفيســور  صائــغ  محمــد 
والبروفيســور اقبــال تشــودري، حيــن تــم منحهــم 
جائــزة المصطفــى بشــكل مشــترك فــي القســم 

ــد.  البقية على الصفحة7الجدي
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