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وزير الخارجية يهنئ الرئيس الكولومبي 
الجديد لفوزه في االنتخابات

طهــران /يونيــو- هنــأ وزيــر الخارجيــة حســين اميــر 
الكولومبــي الجديــد غوســتافو  الرئيــس  عبداللهيــان، 

ــة. ــات الرئاســية الكولومبي ــي االنتخاب ــوزه ف ــرو لف بيت
لــه  تغريــدة  فــي  عبداللهيــان  أميــر  وكتــب 
ــة  ــاء: »إن الجمهوري ــر امــس األربع ــع تويت ــى موق عل
شــعب  وتهنــئ  ترحــب  اذ  االيرانيــة  اإلســامية 
كولومبيــا لمشــاركته فــي االنتخابــات الرئاســية فــي 
ــرو  جــو حــر وديمقراطــي ؛ تهنــئ بفــوز غوســتافو بت
كرئيــس منتخــب ، وتتمنــى لــه ولشــعب كولومبيــا 
ــم”. ــار بباده ــة واالزده ــياق التنمي ــي س ــق ف التوفي

يذكــر أن غوســتافو بيتــرو انتخــب كأول رئيــس 
يســاري لكولومبيــا فــي االنتخابــات الرئاســية التــي 

أجريــت يــوم األحــد الماضــي.

في مختلف المستويات..

رئيس الجمهورية: على المجلس األعلى للثورة الثقافية اداء دور أكثر فاعلية في تعزيز األسس التعليمية
آيــة  الجمهوريــة  رئيــس  اكــد  /ارنــا-  طهــران 
اهلل ابراهيــم رئيســي، ضــرورة النظــر فــي الســبل 
المناســبة لتعزيــز البنيــة العلميــة واالرتقــاء بالتعليــم 
داعيــا  البــاد،  فــي  المســتويات  مختلــف  فــي 
المجلــس األعلــى للثــورة الثقافيــة أن يــؤدي دورًا أكثــر 

فاعليــة فــي تعزيــز األســس التعليميــة للبــاد.
ودعــا آيــة اهلل رئيســي ، فــي اجتمــاع المجلــس 
أفضــل  اســتخدام  إلــى   ، الثقافيــة  للثــورة  األعلــى 
للقــدرات والدعــم الفعــال للنخــب فــي البــاد مــن أجــل 
تســريع التقــدم العلمــي للبــاد والمســاعدة فــي توفيــر 
األســس الازمــة ، واعتبــر هــذا الجــزء مــن واجبــات 

ومســؤوليات المجلــس األعلــى للثــورة الثقافيــة.
اإلغــاق  الــى  الجمهوريــة  رئيــس  واشــار 
فيــروس  تفشــي  بســبب  للمــدارس  الطويــل 

كورونــا فــي العاميــن الماضييــن 
فــي  النظــر  ضــرورة  مؤكــدا   ،
لتعزيــز  المناســبة  الســبل 
واالرتقــاء  العلميــة  البنيــة 
مختلــف  فــي  بالتعليــم 
ــال:  ــاد وق ــي الب المســتويات ف
علــى المجلــس األعلــى للثــورة 
أكثــر  دورًا  يــؤدي  أن  الثقافيــة 
األســس  تعزيــز  فــي  فاعليــة 

للبــاد. التعليميــة 
المجلــس  أعضــاء  واكــد 
علــى  االجتمــاع  فــي  الثقافيــة  للثــورة  األعلــى 
ضــرورة إعــداد تقريــر مفصــل عــن أوضــاع المجتمــع 
المجتمــع  لتقويــة  الحلــول  واقتــراح  النخبــوي 
العلمــي مــن أجــل الحفــاظ علــى المميــزات العلميــة 
والتكنولوجيــة للبــاد فــي المنطقــة والعالــم فــي 

العلــوم. مختلــف 
ــي  ــر اإلحصائ ــاع عــرض التقري ــي االجتم ــم ف وت
ــر وشــروح  ــاد وتقري ــة الشــاملة للب للخريطــة العلمي
وزيــر الصحــة والعــاج والتعليــم الطبــي حــول نســبة 
أطبــاء األســنان إلــى الســكان والتوزيــع الجغرافــي 

ــاء األســنان فــي عمــوم البــاد. ألطب

خطيب زادة: تقرير الجمعية العامة لالمم المتحدة ضد ايران مسّيس وغير منصف

رئيس وكوادر السلطة القضائية يجددون 
العهد مع االمام الخميني طاب ثراه

طهــران- العالم:-حضــر رئيــس الســلطة القضائية 
آيــة اهلل غــام حســين محســني ايجئــي ومســؤولي 
ــر  ــد الطاه ــد المرق ــاء عن ــس االربع ــاح ام ــاء صب القض
لمؤســس نظــام الجمهوريــة االســامية وجــددوا معــه 
العهــد والميثــاق وذلــك بمناســبة اســبوع الســلطة 

ــة. القضائي
وقــد حضــر ســادن الحــرم الطاهر لامــام الراحل 
حجــة االســام الســيد حســن الخمينــي حيــث قــرأ 
المســؤولون القضائيــون ســورة الفاتحــة علــى روح 
ــى  ــا مــن الزهــور عل ــوا اكلي ــام الطاهــرة ووضع االم

مرقــده الطاهــر.

اعتبــر  /ارنــا-  طهــران 
الخارجيــة  باســم  المتحــدث 
التقريــر  زادة  خطيــب  ســعيد 
العامــة  للجمعيــة  االخيــر 
لمنظمــة االمــم المتحــدة حــول 
حقــوق االنســان فــي ايــران بانــه 
سياســية  دوافــع  علــى  مبنــي 

منصفــة. وغيــر  ومغرضــة 
فــي   ، زاده  خطيــب  وقــال 
ســؤال  علــى  ردا  تصريحــه 
قــرار  حــول  »إرنــا«  لمراســل 

الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة األخيــر والتقريــر 
حــول  المتحــدة  لألمــم  العــام  لألميــن  المؤقــت 
اوضــاع حقــوق اإلنســان فــي الجمهوريــة اإلســامية 
االيرانيــة: مثلمــا تــم التاكيــد مــرارا فــان مثــل هــذه 
القــرارات تصــدر بنــاء علــى دوافع سياســية ومغرضة 

وغيــر منصفــة ولــم تتــم صياغتــه علــى أســاس 
نهــج تعزيــز حقــوق اإلنســان الــذي هــو أحــد المهــام 
الرئيســية للمؤسســات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ، 
علمــا بانــه لــم يحــظ بإجمــاع الــدول األعضــاء ايضــا.
الخارجيــة:  وزارة  باســم  المتحــدث  وأضــاف 
أرســلت  االيرانيــة  اإلســامية  الجمهوريــة  »إن 
والمنطقيــة  المفصلــة  وحججهــا  نظرهــا  وجهــات 
ازاء كل بنــد وادعــاء ورد فــي تقريــر األميــن العــام 
لألمــم المتحــدة إلــى مكتبــه ، والتــي لألســف تــم 

تجاهلهــا بصــورة ذات مغــزى.
وقــال خطيــب زاده: »لاســف، فــإن التقريــر 
الــذي نشــر باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة 
غيــر  ومصــادر  خاطئــة  مزاعــم  إلــى  يســتند 
موثوقــة ، لذلــك فــان النــص الرئيســي للتقريــر 

واتهامــات  مزاعــم  اســاس  علــى  تنظيمــه  تــم 
مجموعــات معارضــة وفــرق ارهابيــة وســيتم وضــع 
التفصيلــي  االيرانيــة  االســامية  الجمهوريــة  رد 
ــدول  ــع ال ــر تحــت تصــرف جمي ــذا التقري ــى ه عل

فــي مجلــس حقــوق االنســان”.
الخارجيــة:  وزارة  باســم  المتحــدث  وأضــاف 
»ان الجمهوريــة اإلســامية االيرانيــة لديهــا تفاعــل 
لحقــوق  المتحــدة  األمــم  مــع مفوضيــة  إيجابــي 
ــات حقــوق اإلنســان ولكــن لاســف  اإلنســان وآلي
لــم ينعكــس هــذا التفاعــل اإليجابــي وتطــورات 
حقــوق اإلنســان فــي بادنــا بشــكل كافٍ فــي 
ــور  ــذه االم ــم كل ه ــن رغ ــام ولك ــن الع ــر األمي تقري
ــى  ــاًء عل ــة وبن ــة االســامية االيراني ــان الجمهوري ف
ــت  ــة ، مازال ــا القانوني ــة والتزاماته ــا الديني معتقداته
ــوق اإلنســان  ــاء بحق ــة باالرتق ــر نفســها ملزم تعتب
وتعزيزهــا ومســتعدة للتعــاون والتفاعــل مــع آليــات 

حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة”.
إلــى  يتطــرق  لــم  التقريــر  أن »هــذا  واوضــح 
ولــم  ومنفذيهــا،  العقوبــات  فارضــي  مســؤولية 
يشــرح اآلثــار الســلبية والهدامــة والمضــرة والمميتــة 
القانونيــة  غيــر  األحاديــة  القســرية  لاجــراءات 
اإلنســان  حقــوق  علــى  واإلجراميــة  والظالمــة 
االميركــي  النظــام  قبــل  مــن  اإليرانــي  للشــعب 

عاتقــه”. علــى  الملقــاة  الدوليــة  والمســؤولية 
السجين في بالده..

المرجع سبحاني يدعو رجل دين آذربيجاني النهاء 
إضرابه عن الطعام

قــم /ارنــا- دعــا آيــة اهلل جعفــر ســبحاني احــد مراجــع الديــن فــي مدينــة قــم المقدســة، رجــل الديــن 
ــع  ــام طال ــة االس ــاده حج ــي ب ــجين ف ــي الس اآلذربيجان

ــام. ــم عــن الطع ــاء إضرابه ــه النه ــر زادة ورفاق باق
جــاء ذلــك فــي رســالة وجههــا المرجــع الدينــي آيــة اهلل 
ســبحاني الــى حجــة االســام طالــع باقــر زادة الــذي اضــرب 
مــع رفاقــه عــن الطعــام احتجاجــا علــى اســاءة محققــي 
جمهوريــة  فــي  المنظمــة  الجريمــة  مكافحــة  منظمــة 
ــذات االلهيــة واهــل البيــت )عليهــم الســام(. آذربيجــان لل

وقــال آيــة اهلل ســبحاني فــي الرســالة: الســيد الحــاج طالــع باقــرزاده؛ اطلعــت علــى اوضاعكــم واوضــاع 
ــى  ــرج إن شــاء اهلل تعال ــام( وســياتي الف ــن الطع ــم )ع ــوا إضرابك ــن الضــروري ان تنه ــن. م ــم اآلخري رفاقك

بطريــق آخــر.

العراق يعلن التوصل التفاق مع ايران 
حول مراسم زيارة االربعين

ــة والســياحة  ــر الثقاف ــن وزي طهران-العالم:-اعل
واالثــار التاريخيــة العراقــي »حســن ناظــم« توصــل 
ــة  ــران لفتــح الحــدود البري بــاده الــى اتفــاق مــع اي
مــع األخيــرة لدخــول الــزوار االيرانييــن الــى االراضي 

العراقيــة لزيــارة االربعيــن.
ــران  ــارة اي ــن زي ــه م ــى هدف ــم« ال ــار »ناظ وأش
مؤكــدا قــرار الحكومــة العراقيــة فتــح الحــدود البريــة 
االيرانيين موضحــا  الســتقبال الزوار  ايــران  مــع 
ــى  ــع عل ــى طهــران التوقي ــه ال ــه تــم خــال زيارت ان

ــي. ــب االيران ــع الجان ــم م ــرة تفاه مذك
ــارة االيرانــي  وكان رئيــس منظمــة الحــج والزي
»صــادق حســيني« قــد اعلــن قبــل اســبوع عــن 
وأكــد  العراقية قريبــا   – االيرانيــة  افتتاح الحــدود 
أن هــذه الحــدود التــي اغلقــت بســبب فايــروس 
االســبوع  فتحهــا  ســيتم  طويلــة  لمــدة  كورونــا 
االيرانيين العتبــات  المواطنيــن  لزيــارة  المقبــل 

العــراق. المقدســة في 
ــر  ــاء العراقيــة )واع( ان الوزي ــة االنب وأفــادت وكال
اجريــت  تلفزيونيــة  مقابلــة  فــي  اعلــن  العراقــي 
معــه الليلــة الماضيــة عــن اقامــة االســابيع الثقافيــة 
االســابيع  فــي غضــون  المشــتركة  والســينمائية 
القائــل القادمــة مشــيرا الــى توقيعــه بيانــا مشــتركا 

ــا. ــادل التجــارب بينهم ــي لتب ــره االيران ــع نظي م
وأكــد الوزيــر » ناظــم« ان المواطنيــن العراقيين 
ايضــا بإمكانهــم التوجــه الــى ايــران لزيــارة العتبــات 
المقدســة فيهــا عــن طريــق الحــدود البريــة دون 

الحصــول علــى تأشــيرة دخــول.

رويترز؛ ايران تعزز تخصيب اليورانيوم في موقع فردو
ــة  ــة رويتــرز انهــا حصلــت علــى نســخة جديــدة مــن تقريــر  الوكال طهران/كيهــان العربــي: افــادت وكال
الدوليــة للطاقــة الذريــة، والــذي جــاء فيــه، ان اجهــزة الطــرد المركزيــة تتالــف مــن 166 ماكنــة، واآلخــر هــو جهــاز 

الطــرد آي  آر ـ 6، والــذي نصــب فــي موقــع فــردو المحصــن فــي بطــون الجبــال.
وحســب الوكالــة الدوليــة فــان لهــذا الجهــاز خصوصيــات توفــر امكانيــة تخصيــب فــي مراحــل مختلفــة، 
مضيفــة؛ ان ايــران علــى علــم ان نهــج عــدم التفعيــل قــد بــدأ المرحلــة التــي هــي قبــل التخصيــب. ولكــن 

طهــران لــم تشــخص ان هــذا الجهــاز علــى اي مســتوى يقــوم بالتخصيــب.
الــى ذلــك ادعــى مفتشــو الوكالــة عثورهــم علــى ثــاث مناطــق مشــكوك فيهــا فــي ايــران، احداهمــا فــي 

مدينــة مريــوان واخــرى فــي توقوزآبــاد مــن ضواحــي طهــران وثالثــة فــي مدينــة وراميــن.
وحســب موقــع CNN االخبــاري، فــان جــو بايــدن يتعــرض لضغــوط جمــة مــن قبــل حلفائــه المقربيــن 

فــي الشــرق االوســط كــي يقــدم مشــروعا يقيــد فيــه ايــران.

الغارديان: مجهولون يستخدمون تطبيق لياقة 
للتجسس على الجيش اإلسرائيلي

ــق »ســترافا«  ــون تطبي اســتخدم عمــاء مجهول
أفــراد  علــى  للتجســس  البدنيــة  اللياقــة  لتتبــع 
عبــر  تحركاتهــم  وتتبــع  اإلســرائيلي،  الجيــش 
القواعــد الســرية فــي جميــع أنحــاء البــاد، وربمــا 
أثنــاء ســفرهم حــول العالــم فــي مهــام رســمية، وفــق 

مــا كشــفته صحيفــة بريطانيــة اليــوم الثاثــاء.
ــق مصمــم  ــه »تطبي ــرف »ســترافا« نفســه بأن ويُعّ
ــاظ  ــن االحتف ــتخدميه م ــن مس ــث يمك ــن حي للرياضيي
بســجل يتضمــن كل أنشــطتهم الرياضيــة خــارج البيــت، 
ســواء تعلــق األمــر بالجــري أو ركــوب الدراجــة. ويتمثــل 
ــظ تســجيل  ــي حف ــق ف ــن التطبي ــدف األساســي م اله

مفصــل لــكل األنشــطة الرياضيــة التــي تقــوم بهــا«.
ــال  ــن خ ــه م ــان« إن ــة »الغاردي ــت صحيف وقال
وضــع »مقاطــع« تشــغيل وهميــة داخــل القواعــد 
التــي   - العمليــة  كانــت  اإلســرائيلية،  العســكرية 
لــم يتــم الكشــف عــن الجهــة التــي تقــف وراءهــا 
- قــادرة علــى مراقبــة األفــراد الذيــن كانــوا يمارســون 
التمريــن فــي القواعــد، حتــى أولئــك الذيــن طبقــوا 

ــاب. ــة الحس ــة لخصوصي ــدادات ممكن ــوى إع أق
ــة التــي اطلعــت عليهــا  وأضافــت أنــه فــي أحــد األمثل
»يمكــن تعقــب مســتخدم يعمــل فــي قاعــدة ســرية للغايــة 
يعتقــد أن لهــا صــات بالبرنامــج النــووي اإلســرائيلي عبــر 

قواعــد عســكرية أخــرى وإلــى دولــة أجنبيــة«.
منصــة  قبــل  مــن  المراقبــة  حملــة  اكتشــاف  تــم 
البحــث اإلســرائيلية مفتوحــة المصــدر »فيــك ريبورتــر«.

وقــال المديــر التنفيــذي للمنصــة، أشــيا شــاتز: 
فــور علمنــا  األمــن اإلســرائيلية  بقــوات  »اتصلنــا 
بهــذا الخــرق األمنــي. بعــد الحصــول علــى موافقــة 
مــن قــوات األمــن للمضــي قدمــا، اتصلــت بســترافا 

ــا لمعالجــة المشــكلة«. ــا رفيع وشــكلنا فريق

النجباء تكذب مزاعم اختراق االميركان للمحيط المقرب 
للحاج قاسم وابو مهدي المهندس!

»غلوبال تايمز«: تصريحات ستولتنبرغ تعكس خطط 
الناتو إلطالة الحرب في أوكرانيا!

صحيفــة »غلوبــال تايمــز« الصينيــة تعتبــر »تنبــؤات ســتولتنبرغ« حــول أمــد النــزاع فــي أوكرانيــا »أشــبه 
بخطــة ورغبــة لــدى حلــف الناتــو فــي االســتفادة مــن الصــراع«.

ذكــرت صحيفــة »غلوبــال تايمــز« الصينيــة، أّن تصريــح األميــن العــام لحلــف »الناتــو« ينــس ســتولتنبرغ، 
حــول إطالــة أمــد األزمــة فــي أوكرانيــا، »يعكــس خطــط الحلــف الحقيقيــة«.

وفــي وقــت ســابق فــي مقابلــة مــع صحيفــة »بيلــد« األلمانيــة، حــّذر ســتولتنبرغ مــن أّن »الصــراع 
فــي أوكرانيــا قــد يســتمرّ لســنوات عديــدة«. كمــا حــّث ســتولتنبرغ »الغــرب علــى االســتعداد لمثــل هــذا 

ــف«. ــاع التكالي ــن ارتف ــى الرغــم م ــف، عل ــم المســاعدة لكيي ــف عــن تقدي الســيناريو وعــدم التوق
ــؤات ســتولتنبرغ أشــبه  ــى كام المســؤول األطلســي، إّن »تنب ــًا عل ــة، تعليق ــة الصيني ــت الصحيف وقال
بخطــة ورغبــة لــدى حلــف الناتــو العســكري فــي االســتفادة مــن الصــراع الــذي طــال أمــده فــي أوكرانيــا«.

وتوقعت الصحيفة أّن »القتال في أوكرانيا سيستمرّ، طالما أّن الغرب يوّفر الدعم العسكري لكييف«.

اختــراق  حــول  المزاعــم  الشــمري  وصــف 
االمريــكان للمحيــط المقرب للشــهيدين ســليماني 
والمهنــدس بغيــة تنفيــذ عمليــة اغتيالهــم بأنهــا 
العناصــر  بمحاكمــة  وطالــب  فيهــا  مبالــغ  كذبــة 
التــي  العراقيــة  لاســتخبارات  التابعــة  الخائنــة 
ــكان فــي جريمــة مطــار بغــداد. تعاونــت مــع االمري
علــى  النجبــاء  حركــة  باســم  المتحــدث  علــق 
التصريحــات االخيــرة لوزيــر الخارجيــة االمريكيــة الســابق 
فــي مقابلــة مــع قنــاة »االتجــاه«، قائــا: بدايــة يجــب 
فــي  العــراق  اللــواء ســليماني دخــل  أن  التأكيــد علــى 

ــراق  ــول اخت ــم ح ــك أي مزاع ــة، لذل ــمية ومعلن ــارة رس زي
ــة  ــادة الشــهداء بغي ــن للق ــكان لاشــخاص المقربي االمري
تنفيــذ االغتيــال واختــراق هواتفهــم النقالــة هــي كذبــة 
ــة ومطــار  ــة العراقي ــا، ومــن الواضــح أن الحكوم ــغ فيه مبال
بغــداد ومكتــب رئيــس الــوزراء كانــوا علــى اطــاع بزيــارة 
الحــاج قاســم وتســربت المعلومــة عبــر هــذه القنــوات.
أســفه  عــن  الشــمري  نصــر  المهنــدس  وأعــرب 
ــال الشــهيدين  النتهــاك ســيادة العــراق فــي جريمــة اغتي
ــد،  ســليماني والمهنــدس، موضحــا أن هــذا ليــس بجدي
كمــا تشــاهدون اليــوم هنــاك دولــة أجنبيــة )تركيــا( تحتــل 
جــزءا مــن العــراق وتقصــف االراضــي العراقيــة ولكــن تقــف 

ــاكات. ــى هــذه االنته ــة متفرجــة عل ــة العراقي الحكوم

برلماني: عضوية ايران الدائمة في منظمة شنغهاي 
ستسهم في تحييد العقوبات

واشنطن بوست: الزوارق االيرانية السريعة تقترب من الطرادات 
القتالية االميركية في الخليج الفارسي

طهران/كيهــان العربــي: ادعــى مســؤول عســكري  اميركــي، بــان ثاثــة زوارق ايرانيــة ســريعة 
قــد اقتربــت بشــكل خطيــر مــن بارجتيــن اميركيتيــن فــي الخليــج الفارســي.

وصــرح مصــدر عســكري اميركــي لــم يفصــح عــن اســمه لصحيفــة »واشــنطن بوســت«؛ بــان 
الــزوارق الهجوميــة االيرانيــة قــد غيــرت مســارها بعــد ان تلقــت تحذيــرات مــن احــدى البارجتيــن 

االميركيتيــن.
ونقلــت »واشــنطن بوســت« عــن هــذا المصــدر  العســكري تقــول: ان ســفينة »يــو. اس. 
اس. ســيراكو« مــن جهــة ســايكلون، وســفينة النقــل الســريع »يــو. اس ـ ان. اس، جاكتــاو« 
كانتــا تجتــازان ميــاه الخليــج الفارســي، حيــن تعرضتــا لهجــوم مــن قبــل ثاثــة زوارق ســريعة 

هجوميــة ايرانيــة.
وتقــول التقاريــر ان الــزوارق االيرانيــة قــد اقتربــت الــى مســافة 47 متــرا مــن ســفينة »جاكتــاو« 

ممــا حــدى بســفينة »ســيراكو« ان يرســل طلقــات تنويريــة.
فيمــا قــال العقيــد »جوزيــف يوجينتــو« المتحــدث باســم جهــاز ســنتكام؛ ان اجــراءات القــوة 
البحريــة االيرانيــة ال تتطابــق مــع المعاييــر الدوليــة بحرفيتهــا او امــن البحريــة، ممــا يزيــد مــن 

خطــر االشــتباه بالمحاســبات.
واســتطرد »يوجينــو«: ان قــوات ســنتكام تســمح بالطيــران والماحــة وعمليــات فــي كل اتجــاه 

تســمح بهــا القوانيــن الدوليــة، وفــي نفــس الوقــت ترفــع مــن مســتوى االســتقرار  االقليمــي.
واردفــت صحيفــة »واشــنطن بوســت«، ان حســب المســؤولين فــان االجــراء المحســوب يــوم 

االثنيــن الماضــي والــذي  اســتمر لســاعة واحــدة بخــروج الــزوارق االيرانيــة مــن المنطقــة.

تسجيل 3 وفيات و 265 إصابة 
جديدة بكورونا

والعــاج  الصحــة  وزارة  أعلنــت  طهران/فــارس:- 
والتعليــم الطبــي االيرانيــة، عــن تســجيل 3 وفيــات و 265 
إصابــة جديــدة خــال الســاعات الـــ 24 الماضيــة بفيــروس 
كورونــا مشــيرة الــى ان عــدد اللقاحــات التــي تــم تطعيمها 

ــة. ــف جرع ــا و 273 أل لحــد اآلن تجــاوز 150 مليون
وقالــت العاقــات العامــة بــوزارة الصحــة االيرانيــة 
ــر  ــة ظه ــاء ولغاي ــر الثاث ــذ ظه ــي تقريرهــا اليومــي: من ف
أمــس االربعــاء تــم تســجيل 265 إصابــة جديــدة بفيــروس 
كورونــا المســتجد )كوفيــد- 19( وفــق معاييــر التشــخيص 
النهائيــة ليرتفــع إجمالــي اإلصابــات الــى 7 ماييــن و 235 

ألفــا و 440 إصابــة مؤكــدة.

لجنــة  رئيــس  نائــب  أكــد  ارنــا-  طهــران/ 
الشــورى  مجلــس  فــي  العمرانيــة  الشــؤون 
إيــران  اإلســامي، »كمــال عليبــور«، أن عضويــة 
أن  مــن شــأنها  منظمــة شــنغهاي  فــي  الدائمــة 

الجائــرة. العقوبــات  تحييــد  فــي  تســهم 
و أشــار علــي بــور امــس االربعــاء فــي حديــث 
ــن  ــاق أول دورة م ــى انط ــا،  إل ــة ارن ــل وكال لمراس
ــران اســكوكواكس« الخــاص  ــر »اي معــرض ومؤتم
األعضــاء  للــدول  االقتصــادي  التعــاون  بفــرص 
ــاون ودول  ــنغهاي للتع ــة ش ــي منظم ــن ف والمراقبي
ــادم،  ــر الق ــي أكتوب ــامية ف ــة اإلس ــوار الجمهوري ج
منظمــة  فــي  الدائمــة  ايــران  عضويــة  ان  وقــال: 
شــنغهاي للتعــاون حققــت فــي الحكومــة الثالثــة 

عشــرة وتشــكل فرصــة جيــدة إليــران.
الشــورى اإلســامي  وأبــدى عضــو مجلــس 
ــام  ــة حــول إنضم ــة اإلعامي ــف التغطي أســفه لضع
ايــران لمنظمــة شــنغهان للتعــاون مؤكــدا علــى 

االقتصاديــة. بالدبلوماســية  االهتمــام  ضــرورة 
ــة  ــل هــذه التظاهــرة االقتصادي ــاد مث ــع انعق وتاب

أفضــل  بشــكل  األرضيــة  توفيــر  فــي  ستســهم 
إيــران. ألعضــاء شــنغهاي لاســتثمار فــي 

واختتــم عليبــور بالقــول: إن عضويــة إيــران فــي 
شــنغهاي يمكــن اإلســتفادة منهــا لتحييــد تأثيــر 

ــرة. ــات الجائ العقوب
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فوز غوستافو بيترو هزيمة مدوية الميركا
فــوز الرئيــس غوســتافو بيتــرو ذات النهــج اليســاري فــي االنتخابــات الرئاســية 
الكولومبيــة كان اشــبه بالزلــزال السياســي فــي هــذا البلــد وحتــى فــي القــارة 
الحمــراء حســب توصيــف البعــض النــه كان تحــوال اســتراتيجيا بمعنــى الكلمــة. 
فكولومبيــا التــي كانــت علــى طــول الخــط رأس الحربــة الميــركا فــي معــادات قــوى 
التحــرر فــي اميــركا الاتينيــة وخاصــة فنزويــا تغيــرت 180 درجــة ووصــل الول مــرة 
فــي تاريــخ هــذا البلــد رئيــس يســاري الــى ســدة الحكــم عبــر عمليــة ديمقراطيــة 

نزيهــة اعترفــت بهــا اميــركا.
فمنــذ اكثــر مــن 200 عــام واميــركا تعتبــر اميــركا الاتينيــة وخاصــة كولومبيــا 
حديقتهــا الخلفيــة لكــن اليــوم وســرعان مــا تطــورت االمــور فاصبــح هــذا البلــد 
محطــة لتشــجيع قــوى التحــرر فــي دول القــارة الحمــراء للتخلــص مــن النفــوذ 

االميركيــة.  والهيمنــة 
ففــوز الرئيــس غوســتافو فــي كولومبيــا هزيمــة مدويــة الميــركا وكســر احتــكار 
الليبراليــة واليميــن المرتبــط بواشــنطن لعقــود طويلــة فــي هــذا البلــد ووضعــه 
ــارة  ــي هــذه الق ــي لتلعــب دورهــا التاريخــي ف ــى ســكة التحــرر الوطن ــا عل كولومبي
خاصــة وانهــا الدولــة الثانيــة مــن حيــث المســاحة بعــد البرازيــل فاســتام اليســار 
ــة  ــر نقطــة تحــول اســتراتيجية ولحظــة تاريخي ــا يعتب ــي كولومبي ــم ف ــة الحك لدف
ــة  ــن الهيمن ــام م ــراء بشــكل ع ــارة الحم ــد بشــكل خــاص والق ــذا البل ــص ه ليتخل

االميركيــة وشــرورها.
وال شــك وال ريــب ان صمــود فنزويــا التحريريــة والثوريــة بقيــادة الرئيــس 
ــد  ــل مــن هــذا البل ــي ارادت الني ــة الت ــكل المخططــات االميركي ــادورو وافشــالها ل م
عبــر اســتخدام كولومبيــا اليمينيــة، عــزز ثقــة قــوى التحــرر واليســار فــي هــذه القــارة 
ــر  ــي انتخــاب حــق تقري ــة ف ــه التاريخي ــال شــعبها كلمت ــذي ق ــا ال وخاصــة كولومبي

ــه الســافرة. ــده ووضــع حــد لتدخات ــوذ االميركــي مــن بل ــر وقطــع النف المصي
وقــد ســبقت كولومبيــا دوال مثــل بوليفيــا وتشــتلي واالكــوادور واالرجنتيــن 
وغيرهــا ان فــاز مرشــحو اليســار فيهــا وحــرروا دولهــم مــن هيمنــة القــرار االميركــي 

ــوذه. وحســر نف
وامــا البرازيــل الــذي يحكمهــا اليــوم يمينــي تابــع للهمينــة االميركيــة ســيواجه 
خــال الشــهرين القادميــن معركــة انتخابيــة شرســة ضــد مرشــح اليســار الرئيــس 
الســابق »لــوال داســلفا« يتوقــع المراقبــون فــوزه فــي االنتخابــات الرئاســية وهــذا مــا 
ســيحدث تحــوال كبيــرا ســيغير مــن موازيــن القــوى فــي اميــركا الاتينيــة لصالــح 

شــعوبها وقــوى التحــرر فيهــا.
وممــا يعــزز ثقــة هــذه الــدول وشــعوبها بالمســتقبل هــو عاقاتهــا المتطــورة 
بالجمهوريــة االســامية االيرانيــة كقــوة صاعــدة ضــد الهيمنــة االميركيــة وسياســتها 
ــران فــي دول اميــركا الاتينيــة اصبــح واقعــا ال  التســلطية الن النفــوذ المعنــوي الي

يســتطيع احــد انــكاره.
فزيــارة الرئيــس مــادورو االخيــرة لطهــران ومحادثاتــه الحميمــة مــع قيادتهــا 
ــر فنزويــا جــزء  ــذي اعتب ــة ال ــه الناري ــى تصريحات الحكيمــة انعكســت بوضــوح عل
مــن محــور المقاومــة، وان هــذا المحــور اصبــح ظاهــرة لــم تنتشــر فــي العالــم 
االســامي وغــرب آســيا فقــط بــل فــي افريقيــا واميــركا الاتينيــة والكاريبــي كمعلــم 

ــم. ــى العال ــة عل ــة االميركي ــتعمار والهيمن ــة االس لمناهض
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