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مؤكد ًا بأن تهشم عظام الليبرالية الغربية بات مسموع ًا

خطيب جمعة طهران :إنسحاب القوات االمريكية
من سوريا هزيمة لواشنطن

قائد الثورة يقيم مراسم تأبني على روح الفقيد آية الله هاشمي شاهرودي
أق ��ام ق��ائ��د ال �ث��ورة اإلس�لام�ي��ة مس��اح��ة آية
اهلل العظمى االم ��ام السيد علي اخلامنئي
صباح اخلميس مراسم تأبني على روح رئيس
جممع تشخيص مصلحة ال�ن�ظ��ام آي��ة اهلل
حممود هامشي شاهرودي يف حسينية األمام
اخلميين (رض) بطهران.
وشارك يف هذه املراسم ،افراد اسرة واقارب
الفقيد آي��ة اهلل ه��امش��ي ش��اه��رودي ورؤس ��اء
ال�س�ل�ط��ات ال �ث�لاث وال�ع�ل�م��اء ورج� ��ال ال��دي��ن
والشخصيات السياسية والعسكرية وسفراء
وضيوف أجانب وأبناء الشعب اإليراني.
ومت يف هذه املراسم قراءة آيات من الذكر
احلكيم والقاء املراثي الدينية.
وجرت يف مدينة قم املقدسة مراسم تشييع
ودفن جثمان رئيس جممع تشخيص مصلحة
ال �ن �ظ��ام ال�ف�ق�ي��د آي ��ة اهلل حم �م��ود ه��امش��ي
شاهرودي.
وقد تويف رئيس جممع تشخيص مصلحة
النظام يف اجلمهورية االسالمية االيرانية آية
اهلل حممود هامشي شاهرودي مساء االثنني
 24ديسمرب بعد معاناة طويلة من املرض ،عن
عمر ناهز  70عاما.
وك��ان آي��ة اهلل هامشي ش��اه��رودي عضوا

يف جملس صيانة الدستور يف دوراته الثالثة
وال��راب �ع��ة واخل��ام �س��ة وال �س��ادس��ة وال�س��اب�ع��ة،
وك ��ان ن��ائ�ب��ا يف جم�ل��س خ�ب�راء ال �ق �ي��ادة يف
دوراته الثالثة والرابعة واخلامسة.
وخالل الفرتة من  1999لغاية  2009تولي
رئاسة السلطة القضائية من قبل قائد الثورة

الريجاني :الشرط األساس في االتفاق
النووي هو أن نتمكن بيع حصتنا من النفط
الرئيس الراحل لمجمع
تشخيص مصلحة النظام كان
أسوة الحوزات العلمية

ق��ال خطيب مجعة ط �ه��ران آي��ة اهلل أمحد
خ ��امت ��ي :إ ّن األح � ��داث ال�ت�ي ش�ه��دت�ه��ا فرنسا
واإلن�ه�ي��ار احل��اص��ل يف اهليئة احلاكمة على
الواليات املتحدة وما نشهده من عدم االكرتاث
جبميع القيم االنسانية و 7آالف كذبة أطلقها
ت ��رام ��ب خ �ل�ال  700ي� ��وم م �ض��ت ع �ل��ى ت��ول�ي��ه
ال��رئ��اس��ة ،مجيعها دل�ي��ل وب��ره��ان على بداية
إحندار الليربلية الدميقراطية اىل اهلاوية.
وأض��اف آي��ة اهلل خامتي خ�لال خطبته بأ ّن
تهشم ع �ظ��ام ال�ل�ي�برال�ي��ة ال��دمي�ق��راط�ي��ة ب��ات
مسموعاً حاله حال االشرتاكية الشرقية اليت
انهارت سابقاً.
ول �ف��ت خ�ط�ي��ب مج�ع��ة ط �ه��ران امل��ؤق��ت اىل
ان �س �ح��اب ال� �ق ��وات االم��ري �ك �ي��ة م ��ن األراض� ��ي
السورية واصفاً ذلك بأنه مظهر من مظاهر
اهل ��زائ ��م ال �ت�ي ُت �ن َ�ي ب �ه��ا ال� ��والي� ��ات امل�ت�ح��دة
االمريكية.
وق� ��ال خ ��امت ��ي :إ ّن إس �ت �ق��ال��ة وزي� ��ر ال��دف��اع

االمريكي عن منصبه جاء يف هذا الصدد وإ ّن
ذروة ما جيري يف هذا الشأن بات متمث ً
ال يف فتح
من أغلقوا أب��واب سفاراتهم يف سوريا مسايرة
ألمريكا ،مشرياً يف ذلك اىل عودة هذه الدول
اىل دمشق لتفتح سفاراتها مرة ثانية ،موضحاً
بأ ّن هذه العودة داللة على انتصار املقاومة.
و أش ��ار خطيب مجعة ط �ه��ران اىل ال��زي��ارة
ال �س��ري��ة واخل �ف �ي��ة ال�ت�ي ق ��ام ب�ه��ا ت��رام��ب مل��دة
أرب��ع ساعات اىل العراق يف قاعدة عني األسد
العسكرية بطائرة ُمطفأة األض� ��واء ،معترباً
هذا النوع من السلوك املتخفي لرتامب باعثاً
للتفكري.
ولفت خامتي اىل م��ا قاله ت��رام��ب ع��ن هذه
الزيارة وإعرتافه حيث قال« :إنه مثري للحزن
جداً أن ُن َ
رغم على السفر اىل الشرق االوسط
خفي ًة وبسريّة تامة كي نصل اليها بأمان بعد
ما أنفقنا من تكاليف باهضة بلغت  7ترليون
دوالر».
ورأى خطيب ص�لاة مجعة طهران ب��أ ّن هذا
االع�ت�راف ال��ذي ج��اء على لسان ت��رام��ب ص�وّر
للعامل اهلوان والعجز االمريكي وض ّم يف طياته
إق ��راراً بأحقية ما يُطلقه الشعب من هتاف:
«املوت ألمريكا».

ويف سياق آخ��ر ق �دّم خطيب مجعة طهران
ال �ت �ه��ان��ي مب �ن��اس �ب��ة ح �ل ��ول ال �س �ن��ة امل �ي�لادي��ة
اجلديدة مؤكداً على اإلح�ترام البالغ الذي
ي�ك� ُّ�ن��ه الشيعة وال�س�ن��ة لسيدنا عيسى عليه
ال �س�لام ،داع �ي �اً املسيحيني اىل احل �ف��اظ على
مسعة نب ّيهم.
وقال :إنه ولألسف بات احلكام الذين يدعون
االلتزام باملسيحية يفسدون مسعة نبيهم عليه
السالم ومنهم ترامب.
ربي
وطالب خامتي املسيحيني بإعالن الت ّ
ع ��ن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ب��أع �ل��ى ص ��وت ممكن
وإطالق هتاف املوت ألمريكا.
وقدّم خامتي التعازي مبناسبة وفاة آية اهلل
حم �م��ود ه��امش��ي ال �ش��اه��رودي رئ �ي��س جممع
تشخيص مصلحة النظام ال��ذي وصفه بأنه
ك��ان اس��وة للحوزات العلمية وفقيهاً يَعترب
السياسة نفس الديانة وك��ان يؤمن بسيادة
الدين يف اجملتمع .
ك �م��ا إع �ت�بر خ�ط�ي��ب مج �ع��ة ط �ه ��ران ه��ذا
ال��راح��ل ،رج� ً
لا ك��ان فارضاً على نفسه تعزيز
وتقوية النظام االسالمي وكان حمباً ومريداً
لسماحة قائد الثورة االسالمية آية اهلل السيد
علي اخلامنئي.

صرح مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وامني جلنة
حقوق االنسان االيرانية حممد جواد الرجياني بان الوقت قد حان لنعلن
عدم التزامنا باالتفاق النووي.
ويف تصريح ادىل ب��ه للقناة الثالثة يف التلفزيون االي��ران��ي اعترب
الرجياني ان من اخلطأ التصور بانه لو ابطأنا قليال دوران اجهزة الطرد
امل��رك��زي س�ت��دور عجلة االقتصاد او ان مل نعمل (ب��االت�ف��اق ال�ن��ووي)
سيهامجوننا (ع�س�ك��ري��ا) .واع �ت�بر اسرتاتيجية دف��ع ال �ع��دوان ض��رورة
لالتفاق النووي وق��ال ،اسرتاتيجية «اجلميع راب��ح» املعروفة كثريا يف
القضايا الدبلوماسية ال تنطبق على قضية االت�ف��اق ال�ن��ووي ،الن��ه ال
يعد مبثابة تفاوضات بني طرفني بل احلقيقة هي ان الطرف االخر هو
كاللص الذي جاء يسرق منا ما منلكه.
وصرح بان اسرتاتيجية «اما كل شيء واما ال شيء» بانها مؤثرة يف
الكثري من احل��االت شريطة وج��ود الثقة بني الطرفني ،لكننا يف حالة

في كلمة له خالل املهرجان الوطني الثاني لصناعة الفن الرقمي

اللواء صفوي :عدم لقاء الرئيس العراقي مع ترامب
يحمل عدة رسائل
الصين والهند وروسيا والثورة االسالمية تعد القوى الكبرى في
القرن الجديد

من املقرر ان تكون اكثر تازما من منظار االعداء وكانت امريكا بصدد
تصفري مصادر ميزانيتنا .واعترب النفط والضرائب من املصادر املهمة
للميزانية واضاف ،انه مت خالل العام املاضي تصدير مليونني و  800الف
برميل من النفط يوميا حيث سعت امريكا لتصفري هذا الرقم.
واض ��اف ،ان بعض ال ��دول مثل الصني واهل�ن��د واالحت ��اد االوروب� ��ي قد
جتاوزت املخطط االمريكي وان صادرات ايران من النفط تبلغ اليوم اكثر
من مليون برميل ويتم التخطيط لرفع الرقم اىل اكثر من مليون ونصف
املليون برميل خالل االشهر القادمة .واكد الربملاني ضرورة زيادة امليزانية
املخصصة للدفاع والرتبية والتعليم نظرا الهميتهما.

روسيا توجه دعوة الى ايران للمشاركة في إعتقال  5أشخاص ضالعني في حادث تبادل
إطالق النار مع الشرطة في بردسير
املسابقات الدولية للعسكريني
أعلن املكتب االعالمي التابع ل��وزارة الدفاع الروسية يف بيان أص��دره
عن توجيه هذا البلد دع��وة اىل اي��ران للمشاركة يف املسابقات الدولية
للعسكريني وجيوش العامل (آرميا .)2019
وأفاد هذا البيان الصادر بأ ّن ثاني إجتماع لفريق عمل التعاون اهلندسي
العسكري االيراني الروسي اُقيم من  24حتى  26ديسمرب  2018يف طهران
دعا خالله اجلانب الروسي ،ايران اىل املشاركة يف هذه الدورة من األلعاب
اخلاصة جبيوش العامل.
وجاء يف بيان وزارة الدفاع الروسية :إ ّن اجلانب الروسي َش َكر ايران على
مشاركتها الناشطة والفاعلة عام  2018يف دورة األلعاب السابقة جليوش
العامل.
علماً بأ ّن املسابقات الدولية جليوش العامل ُتقام سنوياً باستضافة دورية
بني دول ومنها روسيا وايران.
وستقام آرميا  2019بشكل متزامن يف روسيا والصني وايران وكازاخستان
ومجهورية آذربيجان وبيالروسيا وأرمينيا يف عدة فروع.

أعلن قائد شرطة حمافظة كرمان رضا بين أسدي يوم اجلمعة عن اعتقال
مخسة أشخاص ضالعني يف حادث تبادل إطالق النار بني مجاعة من االشرار وقوات
الشرطة يف مدينة بردسري جنوب شرق البالد ،ما أدّى اىل استشهاد شرطيني اثنني.
وخالل مراسم تشييع جثمان هذين الشهيدين قال بين أسدي بأ ّن أحد املعتقلني
ك��ان ضمن املتواجدين خ�لال تبادل اط�لاق النار .وع��زا قائد شرطة حمافظة
كرمان(جنوب ش��رق ) وق��وع مثل ه��ذه األح ��داث اىل القرب اجل�غ��رايف واملكاني
حملافظته من حمافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) واستفادة االشرار من
موقعها اجلغرايف كممر لنقل املخدرات .وتوضيحاً هلذا احلادث قال بين أسدي:
يف البداية وصلنا نداء عن وقوع حادث مروري فاجتهت القوات اىل هناك لإلسعاف
لكنها واجهت اطالق نار ،أدّى اىل إستشهاد اجلندي محيد أسدي من حمافظة
إصفهان والذي تطوع بنفسه للنيل من أحد األشرار املتواجدين يف املوقع وحاول
إعتقاله .كما إستشهد املالزم «سلمان رهنما» من أهالي مدينة بردسري يف هذا
احل��ادث .وك��ان احل��ادث قد وق��ع صباح اخلميس  27كانون االول/ديسمرب يف
مدينة بردسري اليت تقع على بعد  60كيلومرتاً غرب حمافظة كرمان.

عبداللهيان يبحث مع مدير مكتب رعاية
املصالح املصرية التطورات اإلقليمية

هزة أرضية بقوة  4.3ريختر تضرب قصر
شيرين غرب ايران

تباحث املساعد اخل��اص لرئيس جملس الشورى اإلسالمي االيراني
ح�س�ين أم�ي�ر ع�ب��دال�ل�ه�ي��ان م ��ع م��دي��ر م�ك�ت��ب رع ��اي ��ة امل �ص ��احل امل�ص��ري��ة
يف ط��ه ��ران ي��اس��ر ع �ث �م��ان ،ح ��ول ال�ق�ض�ي��ة الفلسطينية وال �ت �ط��ورات
االقليمية والدولية.
وخ �ل��ال ال �ل �ق��اء ت �ب��اح��ث اجل ��ان �ب ��ان ح� ��ول ال �ق �ض��اي��ا ذات االه �ت �م��ام
امل� �ش�ت�رك م ��ن ق �ب��ل ال �ب �ل��دي��ن وم �ن �ه��ا ال �ع�ل�اق ��ات ال�برمل��ان �ي��ة ف �ض�لا عن
ال �ت �ط��ورات املتعلقة بالقضية الفلسطينية وال�ت��اك�ي��د ع�ل��ى اهمية
دع��م الشعب الفلسطيين ،كما ت�ب��ادال وج�ه��ات النظر ح��ول التطورات
االقليمية والدولية.

ضربت هزة ارضية بقوة  4.3درجة على مقياس رخيرت فجر يوم اجلمعة
ضواحي مدينة قصرشريين غرب حمافظة كرمانشاه الواقعة غرب ايران.
وافاد مركز رصد الزالزل التابع للمؤسسة اجليوفيزيائية جبامعة طهران
ان هذه اهلزة االرضية وقعت يف الساعة الثانية و  27دقيقة و  2ثانية من فجر
يوم اجلمعة بالتوقيت احمللي (الساعة العاشرة و  57دقيقة و  2ثانية مساء
اخلميس بتوقيت غرينتش) .وكان مركز اهلزة االرضية عند التقاء خطي
العرض الشمالي  34.46والطول الشرقي  45.66درجة ويف عمق  13كم من
سطح االرض على بعد  10كم من قصرشريين و  19كم من سربل ذهاب يف
حمافظة كرمانشاه غرب ايران و  28كم من مدينة خانقني شرق العراق.

االس�لام�ي��ة ،ويف ال�ع��ام امل��اض��ي ت��وىل آي��ة اهلل
هامشي ش��اه��رودي رئ��اس��ة جممع تشخيص
مصلحة النظام ب�ق��رار م��ن مساحة القائد،
وكان رئيسا للمجلس االعلى حلل اخلالفات
وتنظيم العالقات بني السلطات الثالث بقرار
من مساحته ايضا.

االتفاق النووي ال ثقة لنا بالطرف االخر ،واملفروض انه حينما نتخذ
خطوة ان يتخذ الطرف االخر خطوة باملقابل ال ان نصل حنن اىل نهاية
اخلط وننتظر من السيد اوباما ان يقوم بتحرك ما.
واع�ت�بر ان ال�ش��رط االس ��اس يف االت �ف��اق ال �ن��ووي ه��و ان نتمكن بيع
حصتنا من النفط وان حنصل عليه عرب النظام املصريف ونتصرف به
مثلما نريد ،الفتا اىل ان هذا االمر مل يتحقق.
واكد بان اخلطوة االوىل اليت يستوجب ان نتخذها هو ان ال حنمل
على عاتقنا االلتزام باالتفاق النووي ولكن ال يعين ذلك اخل��روج من
االتفاق ،من اجل ان ال يتصور العامل باننا مسؤولون بان نتخذ مجيع
اخلطوات فيما هم يقومون بعمل ما متى ما حيلو هلم.
وقال الرجياني ،ان  7بنود من االتفاق النووي متعلقة بامريكا ولو
ازلنا  7بنود من اتفاق ما فانه يصبح بال قيمة ،لذا يتوجب علينا العمل
يف املفاوضات بصورة خربائية وليس سياسية فقط.
كما تطرق الرجي��ان��ي اىل مسألة الربوتوكول االض��ايف وق��ال ،انه
علينا عدم القبول بعمليات التفتيش املبنية على اساس الربوتوكول
االضايف.
وقال يف اخلتام ،ان االتفاق النووي اتفاق ميت اال ان القضية دولية وان
خياراتنا اكثر واعقد وادق من بساطة اخلروج من االتفاق النووي ..اننا
االن خارج االتفاق النووي اساسا.

مسؤول برملاني :الحظر االميركي لن يستمر عام ًا تحت إدارة جيدة للميزانية
ص��رح النائب يف جملس ال�ش��ورى االس�لام��ي اح��د ازادخي� ��واه ان اي��ران
تتعامل اليوم مع الكثري من ال��دول  ،مؤكدا بانه لو متت ادارة امليزانية
الداخلية جيدا فان احلظر االمريكي لن يستمر اكثر من عام.
ويف تصريح ادىل به خ�لال لقائه حشدا من ق��وى االم��ن الداخلي يف
مدينة مالير التابعة حملافظة همدان غرب ايران اشار النائب ازادخي��واه،
اىل الزيارة الناجحة االخرية للرئيس روحاني اىل تركيا وقال ،اننا اليوم
نتعامل مع الكثري من الدول مثل تركيا والصني ولو قمنا بادارة امليزانية
بصورة جيدة فان احلظر االمريكي لن يستمر اكثر من عام.
واضاف ،ان ميزانية البالد مت اعدادها يف ظروف خاصة؛ ظروف كان
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اعترب املستشار االعلى لقائد الثورة االسالمية يف الشؤون العسكرية اللواء حييى رحيم صفوي،
عدم لقاء الرئيس العراقي مع الرئيس االمريكي يف قاعدة «عني االسد» بانه حيمل عدة رسائل.
ويف كلمة له خالل املهرجان الوطين الثاني لصناعة الفن الرقمي (صهند) يف مدينة تربيز ،اشار
اللواء صفوي اىل تاكيدات قائد الثورة االسالمية بانه على امريكا اخلروج من غرب اسيا وقال،
بطبيعة احلال فان عدم ذهاب الرئيس العراقي للقاء ترامب يف قاعدة «عني االسد» اجلوية كان ذى
مغزى ،وكشف بوضوح ان امريكا والكيان الصهيوني ليسا االن كما كانا عليه سابقا.
ويف كلمته اعترب اللواء صفوي ان الصني واهلند وروسيا والثورة االسالمية تعد القوى الكربى يف
القرن اجلديد وقال ،ان امريكا تواجه حتديات اقتصادية كبرية حبيث ان الصني تسعى من اجل ان
تعلن نفسها القوة االقتصادية االوىل يف العامل عام . 2030
واشار اىل الوعي واليقظة السياسية لشعوب العامل نظرا لقوة وسائل االعالم العامة واضاف ،ان
افول قوة امريكا خاصة رئيسها اي ترامب يف الداخل واخلارج االمريكي مؤشر اىل هذا االمر حبيث
نرى االستقاالت املتتالية يف حكومته.
وتابع اللواء صفوي ،ان بعض االسرتاتيجيني االمريكيني يرون بان التواجد العسكري االمريكي
يف العراق وافغانستان كان خطأ الن العدو والتهديد االساس المريكا حسب اعتقادهم كانت
روسيا والصني اللتان تركتهما امريكا وجاءت بكل هيبتها ونفقاتها اىل افغانستان وحسبما اعلن
ترامب اخريا فانهم انفقوا  11تريليون دوالر وقدموا االالف من القتلى واجلرحى فيها .واشار اىل
قوة الثقافة والفن قائال ،ان االمريكيني راوا امامهم على الدوام القوة العسكرية الروسية والقوة
االقتصادية الصينية ولكن يف الوقت الراهن فان الثقافة واحلضارة االسالمية احلديثة مل تؤثر يف
مجيع الشعوب االسالمية فقط بل اثرت ايضا يف الشعوب غري االسالمية وكانت البداية لذلك
هو انتصار الثورة االسالمية املهيبة يف ايران .ونوه اللواء صفوي اىل ان هنالك االن  2000طالب
جامعي اجنيب يدرسون يف جامعة طهران ،معربا عن امله بان تستقطب جامعة الفن االسالمي
الطلبة االجانب ايضا.

ُ
خفض ميزانية إيران
الدفاعية للعام القادم
قدم رئيس اجلمهورية االسالمية االيرانية
الشيخ حسن روح��ان��ي الئ�ح��ة ميزانية البالد
للعام االيراني القادم (يبدأ يف  21اذار /مارس
 )2019اىل جملس الشورى االسالمي ملناقشتها
ومن ثم البت فيها.
وم��ن النقاط املهمة ال�تي حظيت باهتمام
وسائل االع�ل�ام هي املتعلقة مبيزانية القوات
املسلحة ،حيث ان تفاصيل الئ�ح��ة امليزانية
للعام القادم تشري اىل ان االعتمادات اجلارية
للقوات املسلحة؛ اجليش واحلرس الثوري قوى
االمن الداخلي ،واملؤسسات االمنية يف الفصلني
«ال �ش��ؤون ال��دف��اع�ي��ة» و»ح �ف��ظ ون �ظ��ام االم��ن
العام» اليت كانت يف العام اجلاري  61تريليونا
و  400مليار ت��وم��ان ق��د اخنفضت يف ميزانية
العام القادم اىل  51تريليونا اي باخنفاض قدره
 17باملائة ،حيث مت اعتماد الدوالر االمريكي =
 5700تومان.
وبطبيعة احل��ال فان هذا الرقم هو من دون
حصة ال �ـ  20تريليونا املتوقعة يف البند «ب»
م��ن امل�لاح�ظ��ة « »1يف الئ�ح��ة امل�ي��زان�ي��ة ،حيث
مت االخذ بنظر االعتبار يف احد بنود امليزانية
ال �ع��ام��ة ام �ك��ان �ي��ة زي � ��ادة امل �ي��زان �ي��ة املخصصة
ل�ل�ق��وات املسلحة واالج��ه ��زة االخ� ��رى مب�ق��دار
 40تريليون ت��وم��ان؛  20تريليون منه للقوات
املسلحة و  20تريليون لالجهزة االخ��رى ولكن
ش��ري �ط��ة احل� �ص ��ول ع �ل��ى م �ب��ال��غ ف��ائ �ض��ة من
امل �ص��ادر العامة (خ��اص��ة املبالغ احلاصلة من
صادرات النفط اخلام واملكثفات الغازية وصايف
ص � ��ادرات ال��غ ��از) وك��ذل��ك يف ح ��ال ال�س�م��اح
ب��احل�ص��ول على امل�ب��ال��غ ال�لازم��ة م��ن صندوق
التنمية الوطنية.
ويف ح��ال حتقق ه��ذه ال��زي��ادة ف��ان امليزانية
الدفاعية للبالد س �ت��زداد بنسبة  15.3باملائة
مقارنة مع الرقم الوارد يف الئحة امليزانية.
ولكن املالحظ يف هذا املوضوع هو ان زيادة
اعتمادات البنية الدفاعية للبالد مبقدار 20
تريليون تومان رهن بصندوق التنمية الوطنية
وزي ��ادة ص ��ادرات النفط وال�غ��از باكثر من 1.5
مليون برميل من النفط يوميا يف حني صادرات
ال �ب�لاد م��ن النفط تبلغ االن اق��ل م��ن مليون
برميل بسبب احلظر.

وزير الصحة :توفير األدوية من البرازيل ضمن أهدافنا في ظل الظروف الراهنة
قال وزير الصحة والعالج والتعليم الطيب حسن هامشي :إ ّن الربازيل
من القوى االقتصادية احلديثة الظهور يف العامل اجل��دي��د ،مصرحاً
بأ ّن املرحلة اليت تلت إنسحاب واشنطن من االتفاق النووي جعلت من
الربازيل هدفاً و َم ّطاً ألنظار وزارة الصحة لتوفري االدوي��ة واالجهزة
الطبية وامل��واد االولية .ونق ً
ال عن املوقع االعالمي للوزارة وخ�لال لقاء
وزير الصحة االيراني بسفري الربازيل لدى طهران «رودري غو دي» أعرب
هامشي عن اعتقاده بأ ّن ظروف العامل تغريت ومل يعد العامل حكراً على
الواليات املتحدة واوروبا.
وأعرب هامشي يف نفس الوقت عن أمله بأن يتواصل التعاون املشرتك

االجيابي بني البلدين ،متسائ ً
ال عن م��دي إمكانية وإستعداد البنوك
الربازيلية يف تسهيل العمليات املصرفية م��ع اي ��ران ورغ�ب��ة احلكومة
اجلديدة يف هذا البلد يف مواصلة التعاون السابق مع ايران.
ّ
وأك��د هامشي على أ ّن الربازيل من شأنها مساعدة اي��ران يف قطاع
تقنية االجهزة الطبية والصناعات الدوائية واألمصال وبناء املستشفيات
واملراكز العالجية .ولفت وزي��ر الصحة االيراني اىل إمكانية توظيف
فرصة التعاون م��ع ال�برازي��ل لتحقيق م��آرب االقتصاد امل�ق��اوم وتعزيز
االنتاج احمللي واجي��اد فرص العمل وحتقيق اإلكتفاء الذاتي وتوفري
السلع اليت حتتاج اليها ايران.

