
وزير الطرق يضع الحجر االساس لمشروع بناء 
4000 مسكن في اردبيل 

وضــع وزيــر الطــرق وبنــاء المســاكن االيرانــي رســتم قاســمي حجــر االســاس لبنــاء 4000 مســكن فــي 
ــمال  ــل /ش ــة اردبي محافظ
مشــروع  وبــدء  غــرب/ 
»نهضــة بنــاء المســاكن« 

فــي البــاد.
الطــرق  وزارة  وأفــادت 
ــة  ــاء المســاكن االيراني وبن
ان اراضــي تــم تخصيصهــا 
اردبيــل  محافظــة  فــي 
لتنفيــذ 26 مشــروعا فــي 
15 مدينــة فــي المحافظــة.
 2800 ان  واضافــت 
وحــدة ســكنية ســيتم بنائهــا فــي مــدن المحافظــة التــي يفــوق ســكانها 100 الــف نســمة و 1200 وحــدة ســكنية 

نســمة. الــف   100 عــن  ســكانها  يقــل  التــي  المحافظــات  فــي 
ــل / ــى محافظــة اردبي ــة، ال ــم رئيســي وصــل، امــس الجمع ــي ابراهي ــى ان الرئيــس االيران ويشــار ال

ــاد. ــي محافظــات الب ــة ف شــمال غــرب/ ضمــن جــوالت الحكوم

قريبًا افتتاح منطقة تجارية حرة 
في شمال غرب ايران 

 – طهــران 
وزيــر  فارس:أعلــن 
والماليــة  االقتصــاد 
احســان  االيرانــي 
عــن  خانــدوزي 
منطقــة  افتتــاح 
فــي  حــرة  تجاريــة 
/ اردبيــل  محافظــة 

فــي  غــرب/  شــمال 
أو  شــهر  غضــون 

. ين شــهر
وقــال خانــدوزي، خــال اجتمــاع المجلــس االداري لمنطقــة »بيلــه ســوار مغــان« 
ــي  ــا ف ــاء منه ــم االنته ــة ت ــذه المنطق ــاح ه ــة الفتت ــة ان المراحــل القانوني امــس الجمع
مجلــس صيانــة الدســتور ومجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام وينبغــي البــدء بنشــاطات 

هــذه المنطقــة فــي غضــون شــهر أو شــهرين.
ــول  واضــاف: إن اللجنــة االداريــة لهــذه المنطقــة قــد تــم تعيينهــا وســيتم ايجــاد حل

ــة بســرعة. للشــؤون المتبقي
ونــوه الــى ان تحقيــق المصالــح االقتصاديــة للبــاد يتطلــب االبتعــاد عــن المركزيــة 

ومنــح صاحيــات للمــدراء فــي المحافظــات.

جامعة طهران تستضيف المؤتمر الدولي الثاني للغة 
العربية والتفاعل الحضاري

طهران-فارس:-تقيــم 
جامعــة طهــران - مجمــع 
الفارابــي، المؤتمــر الدولــي 
العربيــة  للغــة  الثانــي 
الحضــاري  والتفاعــل 
)الدراســات المقارنــة فــي 
وذلــك  واألدب(،  اللغــة 
جامعــة  مــع  بالتعــاون 
وبمســاندة  الكوفــة 
رصينــة  جامعــات 
علميــة  ومؤسســات 

مــن اربــع دول هــي: ايــران والعــراق وتركيــا والجزائــر، وبأربــع لغــات هــي: العربيــة والفارســية واالنجليزيــة 
. نســية لفر ا و

المؤتمــر  آذار/مــارس،  و2   1 يومــي  طهــران،  لجامعــة  التابــع  الفارابــي  مجمــع  سيســتضيف 
واألدب(،  اللغــة  فــي  المقارنــة  )الدراســات  الحضــاري  والتفاعــل  العربيــة  للغــة  الثانــي  الدولــي 
أربــع دول هــي:  الكوفــة وبمســاندة جامعــات رصينــة ومؤسســات علميــة مــن  مــع جامعــة  بالتعــاون 
والفرنســية. واالنجليزيــة  والفارســية  العربيــة  االربــع:  وباللغــات  والجزائــر  وتركيــا  والعــراق   ايــران 
ويســعى المؤتمــر الــى دعــوة عــدد مــن العلمــاء لاطــاع علــى آرائهــم ومشــاريعهم العلميــة ومــا يقدمونــه 
مــن اجــل االنتقــاع مــن اللغــة العربيــة وتوظيفهــا فــي الهويــة االنســانية للتفاعــل الحضــاري واالرتقــاء 

ــوج نحــو مســتقبل مشــرق. ــم للول ــز القي ــي تعزي ــوروث ف ــات نحــو اســتثمار الم بالمجتمع
وتتمثــل محــاور المؤتمــر فــي عــدة امــور بمــا فيهــا: الدراســات المقارنــة بيــن العربيــة واللغــات الشــرقية 
كالفارســية والتركيــة والســريانية وغيرهــا مــن اللغــات كاالنجليزيــة والفرنســية، وأثــر القــرآن الكريــم 
والنصــوص الدينيــة فــي اللغــات واآلداب االخــرى، وصــورة اآلخــر فــي األدب العربــي وبالعكــس صــورة اآلخــر 
العربــي فــي اآلداب االخــرى، والدراســات اللغويــة بيــن العربيــة واللغــات االخــرى، والعاقــات اللغويــة واالدبيــة 
بيــن العربيــة واللغــات الشــرقية فــي ظــل العولمــة، واآلفــاق التداوليــة فــي اســتعمال العربيــة المعاصــرة فــي 
الوطــن العربــي وبلــدان العالــم االســامي، واآلفــاق المســتقبلية فــي العاقــة بيــن العربيــة واللغــات االخــرى، 
وإشــكالية مناهــج الدراســات المقارنــة بيــن العربيــة واآلداب االخــرى، ودور الشــعوب واألمــم المختلفــة فــي 
إغنــاء التــراث األدبــي العربــي، ودور االستشــراق فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا، ودور النصــارى وجهودهــم فــي 

إثــراء التــراث األدبــي العربــي عبــر الترجمــات والتأليفــات.
ــارس 2022. وآخــر  ــاء 1 و2 آذار/م ــاء واالربع ــي يومــي الثاث ــاد المؤتمــر ف وســيكون موعــد انعق
ــاغ  ــون االول/ديســمبر 2021. وآخــر موعــد لإلب موعــد الســتام الملخصــات وأوراق العمــل 10 كان
ــة 10  ــوث الكامل ــتام البح ــد الس ــر موع ــر 2022. وآخ ــون الثاني/يناي ــات 10 كان ــول الملخص ــن قب ع

شــباط/فبراير 2022.

فارس:عــدّ   – طهــران 
الشــؤون  لجنــة  عضــو 
والمجالــس  الداخليــة 
البرلمانيــة االيرانيــة محمــد 
حســن آصفــري الدبلوماســية 
فــي  تســاهم  البرلمانيــة 
اتفاقيــة  تنفيــذ  تســهيل 
الشــراكة االســتراتيجية مــع 

. لصيــن ا
النائــب  وأشــار 
تصريــح  فــي  آصفــري، 

مرحلــة  ان  الــى  الجمعــة،  امــس  صحفــي 

3 شؤون محلية

طهــران – فارس:قــال رئيــس الجمهوريــة 
»اية اهلل ســيد ابراهيم رئيســي« : ان توســيع 
الجــوار  دول  مــع  التجــاري  التعامــل  نطــاق 
السياســة  اولويــات  مــن  المنطقــة،  وبلــدان 
الخارجيــة للحكومــة االيرانيــة الجديــدة؛ مبينــا 
ان وزارة الخارجيــة وضعــت خططــا وسياســات 
مناســبة فــي ســياق متابعــة وتفعيــل هــذه 

ــة. الرؤي
ــة اهلل رئيســي،  ــح اي ــي تصري ــك ف جــاء ذل
خــال اســتقباله جمعــا مــن رجــال االعمــال 
المتفوقيــن  الصــادرات  االيرانييــن واصحــاب 

ــاد. ــي الب ف
ــأن الخطــوة  ــة، ب ولفــت رئيــس الجمهوري
الصحيحــة فــي اتخــاذ القــرارات، هــو االنتقــال 
مــن بيــع المــواد الخــام إلــى تصديــر المنتجــات 
جانــب  الــى  العاليــة،  المضافــة  القيمــة  ذات 
تفقــد وتعزيــز قطــاع النقــل البــري والســككي 

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

الرئيس رئيسي: توسيع التجارة مع دول الجوار من اولوياتنا

المصدريــن علــى  والجــوي، وداب  والبحــري 
ــل  ــة ســامة الصــادرات والتجــارة، وتفعي حماي
قطــاع  فــي  المتاحــة  اللوجســتية  الهيــاكل 

تصدير نحو 223 الف طن من منتجات الثروة 
الحيوانية عبر حدود بازركان

إرنــا- طهران:أعلنــت رئيســة الشــبكة البيطريــة 
فــي مدينــة ماكــو بمحافظــة آذربايجــان الغربيــة 
)شــمال غربــي البــاد(، فاطمــة آيــرم، عــن نقــل 222 
الفــا و976 طنــا مــن المنتجــات الحيوانيــة المختلفــة 
ــو،  ــازركان بمدينــة ماك ــر حــدود ب إلــى الخــارج عب
فــي األشــهر الســتة األولــى مــن هــذا العــام وذلــك 

بعــد فحصهــا ومراقبتهــا الصحيــة.
وأضافــت آيــرم امــس الجمعــة: مــن اجمالــي 
هــذه الكميــة، تــم نقــل 180 الفــا و371 طنــا مــن 
مــن  تحميلهــا  تــم  التــي  الحيوانيــة  المنتجــات 
تركيــا وأوروبــا، إلــى الــدول اآلســيوية بعــد اجــراء 
ــي الحجــر الصحــي  ــا ف ــة عليه الفحوصــات الصحي

البيطــري فــي بــازركان.
وأشــارت إلــى الســلع العابــرة الرئيســية مــن 
الثــروة الحيوانيــة، بمــا فــي ذلك مختلــف المنتجات 
الحيوانيــة الخــام والمنتجــات البيولوجيــة واألدويــة 
الحيوانيــة، وأضافــت: »تعمــل إيــران كجســر عبــور 
بيــن الــدول الغربيــة واآلســيوية عنــد هــذه النقطــة 
التجــارة  تســهيل  فــي  فعالــة  وهــي  الحدوديــة 

اإلقليميــة«.

برلماني ايراني: الدبلوماسية البرلمانية تعزز الشراكة االستراتيجية مع الصين

جديــدة فــي العاقــات بيــن ايــران والصيــن 
الشــراكة  اتفاقيــة  تنفيــذ  بفضــل  ســتبدأ 

البلديــن. بيــن  االســتراتيجية 
ولفــت الــى ان االرتقــاء بمســتوى العاقــات 
القطاعــات  مختلــف  علــى  البلديــن  بيــن 
والغــاز  والنفــط  والصناعــة  الســياحة  ومنهــا 
قــد  المشــتركة  والبتروكيمياويــات واالســتثمارات 

البلديــن. أعمــال  جــدول  علــى  أدرج 
ــن  ــي كا البلدي ــة ف ــات المعني ــاف ان المؤسس وأض

ــا. ــي بينهم ــاون الثنائ ــة التع ــع شــؤون تنمي تتاب
ولفــت الــى ان اطــاع نــواب الشــعب علــى 
ــران  ــن اي ــة الشــراكة االســتراتيجية بي ــود اتفاقي بن
والصيــن يســهل مــن وضعهــا قيــد التنفيــذ واتخــاذ 

ــاه. ــذا االتج ــرارات ســليمة به ق

في اوسكار 2022؛

فيلم »البطل« للمخرج »اصغر فرهادي« 
يمّثل السينما االيرانية

أعلنــت لجنــة نــواب ممثلــي الســينما اإليرانيــة 
ــار  ــا، اختي ــاع له ــي اجتم ــة األوســكار ف ــي اكاديمي ف
االيرانــي  للمخــرج   A HERO »البطــل”  فيلــم 
الشــهير »أصغــر فرهــادي« ليمّثــل الســينما اإليرانية 

ــام 2022. ــز األوســكار لع ــع جوائ ــل توزي ــي حف ف
وأفــادت وكالــة مهــر لألنبــاء، انــه أعلــن الدكتــور 
ممثلــي  نــواب  لجنــة  مديــر  فريــدزاده«  »رائــد 
الســينما اإليرانيــة فــي اكاديميــة األوســكار: إثــر 
التغييــر فــي قوانيــن األوســكار ألفضــل فيلــم بلغــة 
أجنبيــة والتغييــر فــي الموعــد النهائــي للمشــاركة 
فــي الفتــرات األخيــرة بســبب تفشــي فيــروس 
كورونــا، بــدأ عمــل هــذه اللجنــة بمراجعــة 44 فيلمــا 
إيرانيــا معروضــا وتوصّلــت لجنــة االختيــار الــى 

ــام. ــن 3 أف ــة م قائم
الممثــل  الوفــد  عمــل  أنــه  فريــدزاده  وأوضــح 
للســينما اإليرانيــة إلــى حفــل األوســكار مــن خــال 
مراجعــة اللوائــح واألفــام، مــن ثــم توصلــت اللجنــة 
الــى اختيــار فيلــم »البطــل« للمخــرج أصغــر فرهادي 
كخيــار نهائــي وبتوقيــع أعضــاء هــذا المجلــس، 
ســيتم تقديمــه كممثــل للســينما اإليرانيــة فــي 

ــكار 2022. ــل األوس حف
وتضــم لجنــة نــواب ممثلــي الســينما اإليرانيــة 
الســينمائية  والعلــوم  الفنــون  أكاديميــة  إلــى 
الفنانيــن  العــام،  هــذا   ،2022 للعــام  األوســكار 
بينهــم  ومــن  الســينما،  دار  مــن  المقترحيــن 
»محمــد علــي نجفــي« )مديــر ورئيــس مجلــس 
)ممثــل(،  نظريــه«  »بريــوش  الســينما(،  دار  إدارة 
»مهــدي ســجاده تشــي« )كاتــب ســيناريو(، »محمــد 
مهــدي عســكربور« )مخــرج ومديــر مهرجــان فجــر 
الســينمائي الدولــي(، شــادمهر راســتين ) كاتــب 
ســيناريو(، »فريــدون جيرانــي« )كاتــب ســيناريو 
ومخــرج(، »رســول صــدر عاملــي« )منتــج ومخــرج(، 
)المخــرج( والدكتــور  و«راميــن حيــدري فاروقــي« 
»رائــد فريــدزاده« )مديــر المجلــس الدولــي ونائــب 

الفارابــي االيرانيــة(. رئيــس مؤسســة ســينما 

تسجيل 11064 إصابة جديدة بكورونا 
في البالد

- : س ر فــا - ن ا طهر
أعلنــت وزارة الصحــة عــن 
إصابــة   11064 تســجيل 
فــي  بكورونــا  جديــدة 
مختلــف محافظــات البــاد 
االربــع  الســاعات  خــال 

الماضيــة. والعشــرين 
فــي  الــوزارة،  وقالــت 
بيانهــا امــس الجمعــة، إن 
تــم  1477 مصابــا جديــدا 
مختلــف  فــي  ارقادهــم 

الماضيــة. والعشــرين  االربــع  الســاعات  خــال  البــاد  مستشــفيات 
ــغ  ــا بل ــاعة فيم ــال 24 س ــا خ ــم بكورون ــراء اصابته ــخصا ج ــاة 165 ش ــفها لوف ــن أس ــوزارة ع ــت ال واعرب

اجمالــي الوفيــات منــذ تفشــي كورونــا فــي البــاد 124928 شــخصا لحــد اآلن.
ــي  ــا ف ــا و 265 جرعــة مــن لقاحــات كورون ــا و 665 الف ــم 78 مليون ــى تطعي ــوزارة ال ونوهــت ال

ــاد لحــد اآلن. الب

رئيــس  مســاعد  اعلــن  طهران-ارنــا:- 
والتكنولوجيــة  العلميــة  للشــؤون  الجمهوريــة 
النخــب  مــن   2600 عــودة  عــن  ســتاري  ســورنا 
االيرانيــة الخريجيــن مــن افضــل 200 جامعــة فــي 

للبــاد. العالــم 
للصحفييــن  تصريــح  فــي  ســتاري  وقــال 
جائــزة  منــح  مراســم  هامــش  علــى  الخميــس 
»المصطفــى )ص(« لعــدد مــن العلمــاء المتميزيــن 
فــي مختلــف الحقــول العلميــة: انــه خــال االعــوام 
ــة  ــا فــي المؤسســة الوطني ــة قمن الخمســة الماضي
للنخــب بتنفيــذ برنامــج لتشــجيع النخــب االيرانيــة 
المقيمــة فــي الخــارج للعــودة حيــث عــاد 2600 منهــم 
كانــوا قــد تخرجــوا مــن افضــل 200 جامعــة فــي العالــم 

ــي اطــار هــذا البرنامــج. ــاد ف للب
النخــب  مــن  بالمائــة   25 نحــو  ان  واضــاف: 
ــي  ــاد ينشــطون االن ف ــى الب ــدة ال ــة العائ االيراني
جامعــات البــاد اال ان غالبيتهم يزاولون انشــطتهم 
فــي الشــركات المعرفيــة والشــركات الناشــئة التــي 

ــا. قامــوا هــم انفســهم بتاســيس بعضه
وقــال مســاعد رئيــس الجمهوريــة للشــؤون 
العلميــة والتكنولوجيــة: ان هــذا االجــراء يشــكل 
الوطنيــة  المؤسســة  فــي  تــم تطويــره  برنامجــا 

االيرانيــة. للنخــب 
)ص(«  »المصطفــى  جائــزة  حــول  وصــرح 
العمليــة: ان جوائــز مثــل نوبــل التــي تمنــح لافــراج 
وكذلــك جائــزة  الحقــول  فــي مختلــف  البارزيــن 
»المصطفــى )ص(« التــي تقــام كل عاميــن مــرة 
هــي فــي الواقــع نمــاذج علميــة لــذا فــان العالــم 
االســامي يمكنــه ان تكــون لــه جائــزة خاصــة بــه.
اوضــح  الجائــزة  لنيــل  المنتخبيــن  العلمــاء  وحــول 
بانهــم يشــكلون قســمين؛ القســم االول هــم العلمــاء 
اخــرى  دول  فــي  العلميــة  تحصياتهــم  انهــوا  الذيــن 

مساعد رئيس الجمهورية يعلن عودة 2600 
من النخب االيرانية للبالد

وينشــطون فــي الــدول االســامية والقســم الثانــي هــم 
ــي  ــامي ف ــم االس ــاء العال ــون علم ــن يدعم ــاء الذي العلم

التقــدم بالعلــم وهــذه خطــوة قيمــة جــدا.

الصــادرات والتجــارة، مــن جملــة القضايــا التــي 
ــل  ــن اج ــار م ــن االعتب ــة بعي ــا الحكوم تاخذه

ــاد. ــم صــادرات الب تســهيل ودع

طهران-ارنا:-اعلــن رئيــس جمعيــة الهال 
الشــحنة  وصــول  همتــي،  كريــم  االحمــر 

وصول 6 ماليين جرعة من لقاح 
كورونا الى البالد

والعشــرين  التاســعة 
مــن اللقاحــات المضــادة 
ــي  ــا، ف ــروس كورون لفي
شــرائها  ســلة  اطــار 
صبــاح  الخــارج،  مــن 
الخميــس الــى مطــار 
االمــام الخمينــي )رض( 

بطهــران.
همتــي  وقــال 
تصريحه عقــب  فــي 
تســليم هــذه الشــحنة 
ان  الخميــس،  يــوم  الصحــة  وزارة  الــى 
وزارتــي  قبــل  مــن  متواصلــة  »الجهــود 
الخارجيــة والصحــة وجمعيــة الهــال االحمــر 
االيرانــي تحــت رعايــة النائــب االول لرئيــس 
الجمهوريــة، الســتيراد المزيــد مــن اللقاحــات 

كورونــا”. لفيــروس  المضــادة 
واضــاف، ان نتيجــة هــذه الجهــود تمثلــت 
 36 يعــادل  وبمــا  شــحنات   6 وصــول  فــي 
مليــون جرعــة مــن لقــاح »ســينوفارم« المضــاد 
فــي غضــون اســبوعين  لفيــروس كورونــا، 

ــاد. ــى الب ــط، ال فق
وصــرح رئيــس الهــال االحمــر ، ان هــذه 
ــدى 6  ــى م ــتوردت عل ــة اس ــة الوطني الجمعي
اشــهر، مــا يبلــغ 88 مليونــا و390 الــف جرعــة 
مــن لقــاح كورونــا، والجهــود مســتمرة لتلبيــة 

احتياجــات البــاد فــي هــذا الخصــوص.

تقرير فجيع لالمم المتحدة 95% من الشعب 
االفغاني يتضور جوعا!

ــر ، ان  ــادت االمــم المتحــدة فــي تقري فــي اشــارة الــى الوضــع االقتصــادي الســيئ فــي افغانســتان ، اف
ــدم االشــخاص  ــض المناطــق يق ــي بع ــألكل ، وف ــي ل ــذاء الكاف ــون الغ ــي اليملك ــن الشــعب االفغان 95% م

ــدل عــن اســتدانتهم . ــن ابناءهــم ب المقروضي
ان مــن اهــم التحديــات التــي تواجــه افغانســتان اليــوم هــو التحــدي االقتصــادي الــى جانــب التحــدي 
االمنــي . فالبلــد بحاجــة الــى ســيولة نقديــة كانــت تأتــي مــن اوروبــا واميــركا فــي الماضــي ، وتوقفــت االن 

للضغــط علــى حركــة طالبــان .
وحذرت االمم المتحدة من ان 97% من االفغانيين معرضين لخطر المجاعة .

الــى ذلــك ذكــرت » وول ســتريت جورنــال » فــي تقريــر جديــد نقــا عــن برنامــج الغــذاء العالمــي التابــع 
لامــم المتحتــدة ، بــان نفــوس افغانســتان االربعيــن مليــون نســمة ســيتعرضون لخطــر المجاعــة ، كمــا ان 

بعــض العوائــل مضطــرون لبيــع ابنائهــم لتســديد ديونهــم .

كارثــة  إنَّ  بوتيــن:  فاديميــر  الروســي  الرئيــس  قــال 
انفجــار مرفــأ بيــروت كانــت مرتبطــًة برغبــة البعــض فــي 
ــع األســمدة بأســعار  ــةٍ، مــن خــال بي تحقيــق مكاســبَ مالي

أفضــل.
وعلــق الرئيــس بوتيــن علــى انفجــار مرفــأ بيــروت، وقــال: 

بوتين: حزب اهلل قوة سياسية مهمة في لبنان
إن بــاده ســوف تــدرس إمــكان المســاعدة فــي التحقيــق 
ــرت. ــة إن تواف ــار الصناعي ــه، وســتقدّم صــور االقم ــق ب المتعّل

وجــاء كام بوتيــن هــذا فــي ختــام أعمــال منتــدى فالــداي 
أنَّ  ــد  أكَّ حيــث  سوتشــي،  مدينــة  فــي  المنعقــد  الدولــي، 
ــدٍ وآخــر. وأوضــح،  الموقــف بشــأن حــزب اهلل يتبايــن بيــن بل
فــي ردٍّ علــى ســؤال: أعلــم جيــدًا بــأن أشــخاصًا متعدديــن فــي 
بلــدانٍ متعــددة يتّخــذون مواقــفَ متباينــة تجــاه حــزب اهلل. 
ــا بخصــوص الموقــف الروســي، فقــال: إنَّ “حــزب اهلل قــوٌة  أمّ

سياســيٌة مهمــٌة فــي لبنــان”.
ــوى  ــع الق ــع جمي ــل م ــاده تعم ــى أن ب ــن إل ــار بوتي وأش
واالســتقرار  األمــن  علــى  للمحافظــة  اللبنانيــة،  السياســية 
ــًا مــع القــوى  ــا تتواصــل عملي ــان، مؤكــداً أنه والســام فــي لبن

السياســية كافــة فــي لبنــان، وســوف تســتمر فــي ذلــك.
وتابــع قائــا: اننــا نشــجّع دائمــًا علــى حــلِّ الخافــات فــي 
ــًا بإيجــاد  ــة تمام ــًا أنَّ روســيا معنيّ ــر الحــوار، مبيّن ــان عب لبن
أرضيــةٍ مشــتركةٍ لاتفــاق بيــن األطــراف اللبنانييــن مــن دون 
قتــال، وأردف قائــًا “إننــا نعمــل مــع اللبنانييــن كافــة، مــن أجــل 

حَقــن الدمــاء”.
ــق علــى عمليــاتٍ  لكنــه أضــاف “أننــا ال نســتطيع أن نعّل
سياســيةٍ تتعّلــق بالقضــاء اللبنانــي”، وتابــع “ال نســتطيع دعــم 
طــرفٍ ضــد آخــر، ألنَّ ذلــك ســيأتي بنتائــج عكســية علــى 

ــة”. ــن األطــراف اللبناني ــي المصالحــة بي ــا ف جهودن

إردوغان يهدّد بطرد 10 سفراء دول دافعت 
عن كافاال بينها ألمانيا وأميركا

هــدَّد الرئيــس التركــي رجــب طيــب إردوغــان، بطــرد 
ــات المتحــدة،  ــا والوالي ســفراء 10 دول، بينهــا فرنســا وألماني
إلــى اإلفــراج عــن  الــدول  رداً علــى دعــوة وجهتهــا هــذه 
المعــارض عثمــان كافــاال، وذلــك بحســب مــا ذكــرت وســائل 

ــة. إعــام محلي
وأكــد إردوغــان قائــا: اننــي أبلغــت إلــى وزيــر خارجيتنا 
أننــا ال نســتطيع أن نســمح ألنفســنا باســتقبالهم فــي 

بادنــا.
ودعــت كل مــن كنــدا وفرنســا وفنلنــدا والدنمــارك 
وألمانيــا وهولنــدا ونيوزيلنــدا والنــروج والســويد والواليــات 
وســريعة  عادلــة  تســوية  إلــى  بيــان،  فــي  المتحــدة، 
ــي،  ــط الترك ــال والناش ــل األعم ــاال، رج ــان كاف ــة عثم لقضي

المحاكمــة منــذ 4 ســنوات. والمســجون رهــن 
واســتدعت تركيــا، الثاثــاء الماضي، ســفراء الــدول الـ10، 
وبينهــا الواليــات المتحــدة وفرنســا، معتبــرة أنــه مــن غيــر 

المقبــول مطالبتهــا باإلفــراج عــن المعــارض المســجون.
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