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COMPOSITION EN PERSAN 

Composition en persan à partir d’une question, rédigée dans cette même langue, liée à l’actualité  
(350 mots avec une tolérance de plus ou moins 10%) 

 
SUJET :  

 روابط ایران و روسیه چه نقشی در مقابله با تحریمها میتواند ایفا کند؟
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TRADUCTION EN FRANÇAIS 

Traduction en français d’un texte rédigé en persan 

TEXTE AU VERSO 
 

 
 
 
 

  

  



 

 افغانستان مجروح پيکر بر طبيعت زخم

 

 از هايیبخش همچنين و افغانسـتان شـرق جنوب از مناطقی ريشـتر ۶.١ بزرگـی بـه ایزلزلـه

 روز بامـداد که لـرزه زمين اين تلفـات آمـده سـتد به گزارشـات آخريـن بنابر و لرزاند را پاکستان

 خـود جان نفر هـزار به نزديـک داد رخ محلـی وقـت به دقيقه ١:٣٠ سـاعت در) چهارشـنبه( گذشـته

 گفتـهبه. دارد وجـود تلفـات آمار رفتـن باال احتمـال همچنـان و انـدداده دسـت از حادثـه اين در را

 از زيادی تعداد کـه اندشـده مصـدوم هـم نفـر ١۵٠٠ از بيـش ثـهحاد اين در تاکنـون محلـی مقامـات

 ايـن در هم) » EMSC( اروپـا مديترانـه نـگاری لرزه« مرکز. ندارند مناسـبی جسـمانی وضعيت آنها

 پاکسـتان، در نفر ميليون ١١٩ حـدود را لـرزه زمين ايـن از حاصل هـایلرزه کـه کـرد اعالم زمينه

 رد زلزله ايـن کانـون آمريـکا، نـگاریلرزه مرکـز اعـالم طبـق. اندکرده احسـاس هند و افغانستان

 سـطح از کيلومتـری ۵١ عمـق در و افغانستان شـرق جنوب در» خوسـت« شـهر کيلومتری ۴۴

 .اسـت بوده زمين

 از ـسپ: «ـدگويمی زمينـه درايـن افغانسـتان طبيعـی باليـای وزارت رييـس حقانـی، نسـيم محمـد

 حادثه ايـن که دارد وجـود بـاور اين اما شـد خواهد ارأيـه شـده روز بـه اطالعـات ها،بررسـی تکميـل

 ارشـیگز تاکنون رويتـرز، خبرگزاری گـزارش بنابر همچنين.» باشـد همراه چشـمگيری تلفات با

 .است نشـده ـرمنتش پاکسـتان در لرزه زمين ايـن احتمالی هایخسـارت و تلفـات از

 را» اپکتيـک« واليـت در زدهزلزلـه مناطـق سـاکنان اجتماعی هایشـبکه در شـده منتشـر تصاويـر

 تصاويـر ايـن و دهـدمی نشـان هاسـاختمان ريـزش از مانـده جـا بـه آوارهـای و برانـکارد روی

 شـده ويران کامال زدهزلزلـه مناطق در مسـکونی هـایخانه از بسـياری که دارند آن از حکايـت

 توسـط حادثـه محـل در امـدادی نيروهای حضـور عدم دليل بـه جسـدها از بسـياری و اسـت

 مورد در کافـی اطالعات افغانسـتان مقامات اعالم بنابـر.  اندشـده پوشـانده پتـو ميـان در شـهروندان

 حادثه ـناي تلفـات افزايـش احتمـال و يسـتن دسـترس در هنـوز افتـاده دور روسـتايی مناطق وضعيت

 .دهندمی گـزارش اوضـاع وخامـت از خصـوص ايـن در هـم محلی هایرسـانه و دارد وجـود

 ـدادام بالگردهـای کـه اسـت کـره اعـالم زمينه ايـن در افغانسـتان کشـور وزارت مقامـات از يکـی



 اعـزام ديـده حادثـه مناطـق بـه دارويـی و يـیغذا مـواد رسـاندن و مصدوميـن بـه کمـک بـرای

 .شـد خواهـد منتشـر زمينـه ايـن در تکميلـی اطالعـات) پنجشـنبه(امروز صبـح و اندشـده

 

 ٢٠٢٢ ژؤين ٢٢  - ١۴٠١ تير ٢ پنجشنبه  امروز، آرمان

 

 
 


