اهم اخبار فرهنگی،اجتماعی فیلیپین

وزیر امور خارجه فیلیپین دفتر جدید سفارت این کشور در رم را افتتاح کرد
منبع خبر :وزارت امور خارجه فیلیپین چهارم ژوئیه 2021میالدی
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وزیر امور خارجه ( Teodoro L. Locsinچهارم از سمت چپ) نوار تشریفاتی را هنگام افتتاح دفتر جدید سفارت فیلیپین در رم
واقع در  ، Via Aurelia 290a / 294bقطع کرد .کاردینال لوئیس آنتونیو تاگله نیز در این مراسم حضور داشت.

وزیر امور خارجه و کاردینال لوئیس آنتونیو تاگله از تابلوی دفتر جدید سفارت رونمایی کردند

کاردینال لوئیس آنتونیو تاگله ساختمان خدمات کنسولی دفتر جدید سفارت فیلیپین در رم را متبرک نمود

نمای جدید دفتر سفارت فیلیپین در رم
رم  -وزیررر امررور خارجرره فیلیپررین ،دفتررر جدیررد سررفارت فیلیپررین در رم را در  27ژوئررن  2021مرریالدی
افتترراح کرررد .کاردینررال لرروئیس آنتونیررو تاگلرره ( فیلیپینرری ا وررز) و از معامررات هررالی رتبرره واتی رران نیررز بررا
حضور در مراسم  ،محز ساختمان را متبرک نمود.

زم برررکر اسررت سررفارت فیلیپررین در ترراری  10آوریررز  2018مرریالدی امررالک واقررع در آدرس فعلرری را
خریداری و آن را مرمت و بازسازی کرد.
سررفارت فیلیپررین در رم امررور جمهرروری هررای مالررت  ،آلبررانی و سرران مررارینو را نیررز تحررت پوشر خررود دارد.
سررفارت همچنررین نماینرردگی دائمرری فیلیپررین در سررازمان غرررا و کشرراورزی ( ، )FAOوررندو بررین المللرری
توسرعه کشرراورزی ( )IFADو برنامرره جهرانی غرررا ( )WFPو سررایر سررازمان هرای بررین المللرری مسررتعر در رم
را در خررود جررای دادت اسررت کرره از آن جملرره مرری ترروان برره سررازمان ( )IDLOو مرکررز بررین المللرری مطالعرره،
حفظ و احیای اموال فرهنگی ( )ICCROMاشارت نمود.
مالحظات:
 سررفر وزیررر خارجرره فیلیپررین برره ایتالیررا در چررارچو اجررالس وزرای خارجرره انررتال جهررانی هلیرره
داه ر وررورت گرفترره بررود و در ایررن سررفر معرراون شررورای امنیررت ملرری فیلیپررین نیررز نررامبردت را
همراهی کرد.

 در اجالس ائتال جهانی هلیره داهر کره بره ابت رار راهرا امری را برود  83 ،کشرور شررکت داشرتند
و در خاتمه اجالس یک ب یانیره هم راری هلیره داهر قرائرت شرد و در آن برر لرزوم هم راری جهرانی
هلیه داهر و این ره ایرن گرروت در هررا و سروریه و سرائر نعراد جهران قردرت نگیررد تاکیرد شرد و
همچنین بر لزوم حمایت از غیرنظامیان در معابله با داه توافق گردید.
 هر چنرد فیلیپرین در چنرد دهره اخیرر برا مشر ز فعالیرت افرراد گرایران دینری و نیرز گرروت نظرامی
حرز کمونیسرت مواجره بررودت اسرت و از ایرن بابررت هرم خسرارات جررانی و مرالی فراوانری را متحمررز
شردت اسرت ولری در ایرن مبرارزت برویهت هلیره افرراد گرایران و خاوره در دورت رئریس جمهرور دوترتره
توفیعات خوبی داشته است و خاوره از سرال  2017بره بعرد و برا پیرروزی خرونین برر سریطرت داهر
بررر شررهر مسررلمان نشررین مررراوی  ،توانسررته پایگاههررای داهرر و وابسررتگان برره وی را در جنررو
فیلیپررین درهررم ش ر ند .هرچنررد کرره هررم اینررک گروههررای شرربه نظررامی وابسررته برره ابوسرریا فعررال
هسررتند ولرری ب رراور پیروزیهررای چشررمگیر ارت ر فیلیپررین  ،از شرردت حمررالت آنهررا کاسررته شرردت
است .در مسریر مبرارزت مسرلحانه برا افرراد گرایران و حرز کمونیسرت  ،دولرت فیلیپرین از هم راری
سائر کشورها خاوه امری ا و رژیم وهیونیستی برخوردار بودت و هست .

بنررابراین هم اریهررای امنیترری ایررران حسررح وررالحدید مسرروولین کشررورمان  ،ی رری از زمینرره هررای
قابز مراکرت با دولت فیلیپین می باشد .

 در ایررن اجررالس  ،اهضررای جدی ردی هضررو ائررتال جهررانی هلیرره داه ر
مرکزی  ،جمهوری دموکراتیک کنگو  ،موریتانی و یمن )

شرردند (جمهرروری آفریعررای

 حضور کاردینال تاگله در افتتاح ساختمان جدید سفارت فیلیپین قابز توجه می باشد.

 گفته می شود حردود  165هرزار فیلیپینری در ایتالیرا زنردگی مری کننرد کره رقرم قابرز تروجهی مری
باشد.
*************************************************

شرکت کانادایی به دنبال ساخت کارخانه تولید واکسن کوید  19-در فیلیپین
منبع خبر :آژانس خبرگزاری فیلیپین  28ژوئن  2021میالدی

مانیلل – " رودلفررو روبلررز "سررفیر فیلیپررین در کانررادا  ،روز دوشررنبه اهررالم داشررت ،مررراکرات بررین دولررت
فیلیپرین و یرک شررکت زیسررت دارویری کانرادایی برررای احردا کارخانره تولیررد واکسرن در فیلیپرین در حررال
انجام اسرت .سرفیر ایرن کشرور در یرک جلسره تروجیهی آنالیرن افرزود ،مرراکرات برا شررکت Medicago

کانررادا پررس از تأییررد توافررق نامرره توسر دولررت کرره از وریررق وزارت هلرروم و فنرراوری فیلیپررین انجررام شررد بررا
سرررهت بیشررتر و برره وررور رسررمی ادامرره خواهررد یافررت .او گفررت ،ایررن جانررح منطعرره بررومی دارویرری شررهر
بو کرران واقررع در حومرره مانیررز را معرفرری و برره شرررکت کانررادایی اوررال دادم کرره امتیررازاتی از قبیررز هرردم
دریافت مالیات از محصو ت تولیردی آنهرا و واردات سررمایه آزاد و مروارد مشرابه بره آنران تعلرق مری گیررد" .
روبلررز" افررزود ،فیلیپررین همچنررین هالقرره خررود را نسرربت برره دریافررت برراقی مانرردت واکسررن هررای (Covid-
)19بررا حردود  100میلیررون دوز از کانررادا اهرالم کررردت اسرت .او خرراور نشرران کررد ،کانررادا  180میلیررون دوز
واکسن در برابر حدود  40میلیون نفر جمعیت خود دارد.
سفیر فیلیپین افزود ،مرن فیلیپرین را کشروری ککرر کرردم کره هالقره منرد بره دریافرت واکسرن هرای ایرافی
کانررادا اسررت " .روبلررز" اکهرران داشررت ،انتظررار مرری رود کانررادا جمعیررت خررود را تررا اواسر سرره ماهرره چهررارم
امسال واکسرینه کنرد ،بنرابراین قبرز از پایران سرال آگرات مری شرویم کره آن کشرورچه معردار ایرافی واکسرن
خواهد داشت و من توجه خاص خود را به دریافت واکسن های ایافی معطو کردت ام.
 مویو انعضرای تراری مصرر واکسرن هرای در اختیرار کانرادا از جملره مویروهاتی اسرت کره راهرا
وررر کانررادایی را هررم راغررح کررردت اسررت در وررورت ایررافه داشررتن واکسررن  ،آن را برره فیلیپررین در
ازای برخی هم اریهای اقتصادی واگرار کند.
 قیمررت دارو و محصررو ت پزش ر ی در فیلیپررین بسرریار با سررت و رراهرا مجرروز واردات آن در انحصررار
شرکتهای خاوی است کره اجرازت ترامین آنهرا از کشرورهای دیگرر برا قیمرت مناسربتر را نمری دهنرد.
چنانچرره ام رران مررراکرت بررا دولررت فیلیپررین باشرد محصررو ت داروئرری و پزشر ی ایررران مرری توانررد بررا
قیمت بسیار مناسبتری در دسترس مردم فیلیپین قرار گیرد.

***********************************************************

بیست و دو نفر از فیلیپینی های قربانی قاچاق انسان در سوریه به کشور بازگشتند
منبع خبر :آژانس خبرگزاری فیلیپین بیست و هفتم ژوئن  2021میالدی
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سرانجام  ،بازگشت به خانه
 22بازماندت از قاچا انسان و است دام های غیرقانونی در سوریه پس از مراکرات وو نی دیپلماتیک با دولت جمهوری هربی
سوریه در  26ژوئن  2021وارد فیلیپین شدند .پروندت هایی هلیه کار غیر قانونی کارمندان مسوول سفر این هدت و قاچاقچیان انسان
تش یز شدت است

(ه س از سفارت فیلیپین در سوریه)
مانی ل  -سررفارت فیلیپررین در دمشررق روز شررنبه گرشررته اهررالم کرررد ،کرره در مجمررو  22قربررانی قاچررا و
جررر نیررروی انسررانی غیرقررانونی از سرروریه پررس از "مررراکرات وررو نی دیپلماتیررک" بررا دولررت سرروریه برره
کشور خود بازگرداندت شدند .در ایرن بیانیره آمردت اسرت ،بررای ن سرتین برار پناهگرات سرفارت فیلیپرین حامرز
منابع کرارگران ایرن کشرور ) (FWRCبره ورور کامرز از تمرام ب شرها ت لیره شرد و افرراد قاچرا شردت در
 26ژوئن  2021میالدی بره مانیرز بازگشرتند بنرا برر همرین گرزار بره نعرز از سرفارت فیلیپرین در سروریه،
پرونرردت هررایی هلیرره اسررت دام کننرردگان و قاچاقچیرران انسرران  ،تحررت نظررر " ویرردا سررورایا ورزوسررا " کرراردار
فیلیپین در سروریه تشر یز شردت اسرت  .ی ری از ایرن قربانیران ا هرار داشرت ،مرا دیگرر امیرد خرود را بررای

بازگشت به کشور از دست دادت برودیم زیررا بره دلیرز مشر الت در ترأمین مردارک خررو از سروریه کره پرای
کارفرمایان و آژانس های است دامی در میران برود بررای مردت نزدیرک بره سره سرال در محرز تحرت الحمایره
سررفارت بررودیم .وزیررر امررور خارجرره فیلیپررین در ترراری بیسررت و ششررم ژانویرره سررال جرراری تعهررد نمررود کرره
کلیه پناهگات های حامز قربانیان فیلیپینری را ت لیره نمایرد و بره قرول خرود نیرز همرز کررد .کراردار فیلیپرین
در سوریه قبال از دوترتره تعایرای ب شر فیلیپینری هرای قربرا نی را کرردت برود ترا در برگشرت بره کشرور برا
برخورد قضایی روبرو نشوند و همرین امرر در تسرریع رونرد خررو آنهرا مروثر واقرع شرد .نماینردت فیلیپرین بره
نوبرره خررود از ادارت مهرراجرت کشررور سرروریه تشر ر و افررزود ،کمررک آنهررا در واقررع هدیرره سرروریه برره جمهرروری
فیلیپین در راستای تعویت روابر دوجانبره و تمایرز آنهرا بررای هم راری بررای بهبرود شررای کرار و کرارگری
بود.
 مرکررز سیاسررت گررراری  ( Blas Opleبرگرفترره شرردت از نررام ی رری از وزرای خارجرره خررو نررام و
ووررن پرسررت فعیررد فیلیپررین ) و چنرردین آژانررس مبررارزت بررا قاچررا کررا و انسرران ( )IACATبرره
بازگرداننرردگان ایررن قربانیرران کمررک کررردت و دولررت را در گشررودن پرونرردت هررایی هلیرره اسررت دام
کنندگان غیر قانونی فیلیپینی ها در مالزی  ،دبی و سوریه یاری نمودت اند.

 در مجمو قاچرا انسران از فیلیپرین بره سرائر کشرورها کره برا هرد اورلی یرافتن کرار ورورت مری
گیرد برا توجره بره ک ررت متعایریان خاوره در دوران کرونرا کره بسریاری از خرانوادت هرا در فیلیپرین
شرر ز خررود را از دسررت دادت و بررا سرر تی واقررت فرسررای معیشررتی مواجرره شرردت انررد  ،ی رری از
پرسررودترین کارهررا در فیلیپررین اسررت و از وررر دیگررر در ایررن بررزت  ،متاسررفانه بسرریاری از زنرران و
دختران نیز مواجه با قاچا برای سوء استفادت جنسی می شوند.

 در شرایطی کره سروریه خرود برا مشر الت هدیردت مواجره اسرت حضرور اتبرا فیلیپینری خاوره زنران
کرره همرردتا بصررورت قاچررا وررورت مرری گیرررد ی رری از پرونرردت هررای مهررم مشررترک برررای دو دولررت
فیلیپین و سوریه است.
***********************************

دفتر امور زندانهای فیلیپین مجوز پوشیدن حجاب از سوی کارمندان ،کارکنان و پرسن زن مسلمان
این ارگان را صادر کرد

خررانم وکیررز " ریحانرره ماکاریمپرراس" مرردیر دفتررر امررور مسررلمین ،شررعبه مجمررع الجزایررر " لرروزان" ا هررار
داشت ،یک نس ه از ب شرنامه مرور  29ژوئرن  2021مریالدی ورادرت از دفترر امرور زنردانهای فیلیپرین را برا
مویو یرونیفرم پرسرنز مسرلمان ایرن ارگران دریافرت نمرودت اسرت .برر اسراس ایرن ب شرنامه کره بره امضراء
دفتر امرور مردیریت زنردانها رسریدت اسرت از ایرن پرس کارمنردان ،کارکنران و پرسرنز زن شراغز در زنردانهای
کشررور مجرراز برره اسررتفادت از حجررا اسررالمی در محررز کررار خررود مرری باشررند .در ایررن ب شررنامه چگررونگی
ترکیح حجا با لبراس خردمت تشرری و از برانوان مسرلمان درخواسرت شردت اسرت نسربت بره یرک نرواختی
یونیفرم برر اسراس ب شرنامه اقردام نماینرد .در همرین ب شرنامه همچنرین اسرتفادت از شرلوار و پیرراهن هرای
آستین بلند مش ی برای زنان مسلمان پی بینی شدت است.
دفتررر امررور زنرردانها پررس از دریافررت تعایررا از دایرررت حعرروقی کمیسرریون امررور مسررلمین فیلیپررین مبنرری بررر
درخواست موافعت برا پوشریدن حجرا اسرالمی توسر زنران شراغز مسرلمان  ،مسروله را بررسری و ب شرنامه

مورد نظر را وادر نمود .ایرن ب شرنامه برا موافعرت کلیره مسروولین هرالی رتبره امرور زنردانها و بره اتفرا آراء
مورد تصویح قرار گرفت و به دفاتر زندانهای سراسر کشور ابالغ شد.
*************************************

اطالعیه دفتر امور زیارت و اوقاف کمیسیون ملی مسلمانان فیلیپین در زمینه لغو سفر زوار فیلیپینی
در سال جاری
منبع خبر :کمیسیون ملی مسلمانان فیلیپین پنجم جو ی  2021میالدی
@BERncmf · Public & Government Service

ایررن اوالهیرره از سرروی "مررالو مررانوگی رینر " مرردیر دفتررر امررور زیررارت و اوقررا کمیسرریون ملرری مسررلمانان
فیلیپررین منتشررر شررد .درخواسررت تجدیررد نظررر فرروری " سرریدامن پانگارونگرران" کمیسرریون امررور مسررلمین

فیلیپررین از دولررت هربسررتان سررعودی مبنرری بررر اجررازت حضررور زوار فیلیپینرری در مراسررم حرر برره د یررز
بهداشررتی و امنیترری ،از سرروی پادشرراهی هربسررتان رد شررد .از کلیرره افررراد کینفررع درخواسررت مرری شررود تررا بررا
مراجعرره برره مرردیران دفتررر امررور مسررلمین در منرراوق م تلررم همرراهنگی هررای زم را در ایررن زمینرره انجررام
دهند.
 ی ری دیگرر از مشر الت جراری برین فیلیپرین و هربسرتان در ایرام حر  ،هردم اجرازت هربسرتان برررای
سررفر اتبررا شرراغز فیلیپینرری برره هربسررتان اسررت کرره دولررت فیلیپررین در حررال مررراکرت برررای رفررع
مش ز است که بعید است در این ایام حز شود.
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