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في سياق مكافحة كورونا

املتحدث باسم وزارة الخارجية:

القوات املسلحة تساهم في مشروع الفحص الشامل ألبناء الشعب

الحكومة والشعب اإليراني لن ينسيا أصدقاء
األوقات الصعبة
بعد تسميته للدول اليت وقفت اىل جانب إيران يف مواجهة مرض كوفيد  ، 19 -أكد
املتحدث باسم وزارة اخلارجية االيرانية  ،أن إيران حكومة وشعبا لن تنسى األصدقاء الذين
وقفوا اىل جانبها يف األوقات الصعبة.
وكتب عباس م��وس��وي يف حسابه على ت��وي�تر :بعد تغريدات وزي��ر اخلارجية حممد
جواد ظريف واتصاالته اهلاتفية وجهود السفارات اإليرانية ،تلقينا مساعدات من الصني
وتركيا واإلمارات وأملانيا وفرنسا وبريطانيا ،باالضافة اىل مساعدات مالية ومعدات طبية
من اليابان و قطر واذربيجان وروسيا  .وتابع :إن احلكومة اإليرانية وشعبها لن ينسيا أبدا
األصدقاء الذين وقفوا اىل جانبهم يف االوقات الصعبة.

فحص  6.5مليون أسرة
في مشروع التعبئة الوطنية
لمكافحة «كورونا»

أع��ل��ن امل��ت��ح��دث ب��اس��م ال��ق��وات املسلحة
االيرانية العميد ابوالفضل شكارجي عن
مساهمة املراكز العالجية التابعة للقوات
امل��س��ل��ح��ة االي���ران���ي���ة يف م���ش���روع الفحص
الشامل البناء الشعب.
وأش������ار ش���ك���ارج���ي اىل خ��ط��ط ال���ق���وات
املسلحة خ�لال االي���ام املقبلة على صعيد
مكافحة فريوس كورونا ،موضحاً :انه بعد
توجيه قائد الثورة اىل رئيس هيئة االركان
ال��ع��ام��ة ال���ل���واء ب���اق���ري مت ع��ق��د اج��ت��م��اع
مبشاركة قادة القوات املسلحة ومساعدي
رئيس هيئة االركان العامة واختاذ قرارات
مهمة على هذا الصعيد.
ولفت اىل ان وزارة الصحة دعت القوات
املسلحة اىل املساهمة يف مشروع الفحص
الشامل البناء الشعب حيث شرعت املراكز
الثابتة واملتحركة التابعة للقوات املسلحة
بهذا املشروع وتقرر إجناز هذا املشروع خالل
أمد قصري.
ون���وه اىل زي����ادة ع���دد أس���رة مستشفيات
ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة اىل ال��ض��ع��ف ووض��ع��ه��ا
ب��ت��ص��رف وزارة ال��ص��ح��ة وامل���ص���اب�ي�ن ب��ه��ذا
ال��ف�يروس ك��م��ا ت��ق��رر إض��اف��ة ال��ف��ي سرير
للنقاهة ايضا.
وأش��ار اىل ان املؤسسات التابعة للقوات
املسلحة تساهم ايضا يف سد حاجة البالد
م��ن الكمامات واملعقمات كما تنشط يف
اجلهود العلمية والبحثية ايضا.
ولفت اىل ان القوات املسلحة تساهم ايضا
يف ت��أم�ين ال���ك���وادر املتخصصة واخل��دم��ي��ة
لتقديم الدعم اىل وزارة الصحة يف معاجلة
املصابني.
وانتقد شكارجي احلمالت الدعائية اليت
تشنها وسائل االعالم االجنبية ،مؤكدا ان
القوات املسلحة تبذل قصارى جهودها يف
مساعدة أب��ن��اء الشعب حتى القضاء على
هذا الفريوس.
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القمر الصناعي «بيام  »2سيكون جاهزا في
غضون عامني

ب�����دوره  ،أع��ل��ن وزي����ر ال��ص��ح��ة االي���ران���ي
سعيد منكي ع��ن فحص  6.5مليون أس��رة
يف مشروع التعبئة الوطنية ملكافحة تفشي
فريوس»كورونا» يف البالد.
وق���ال من��ك��ي ،إن��ه اىل الليلة امل��اض��ي��ة مت
فحص أكثر من  6.5مليون أس��رة يف هذا
امل��ش��روع ومت اس��ت��دع��اء املشتبه باصابتهم
ب���ه���ذا ال���ف�ي�روس اىل امل���راك���ز ال��ع�لاج��ي��ة
وسيستمر هذا النشاط يوميا.
واشار اىل انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية
ملكافحة فريوس كورونا يف نسخته السابعة،
موضحاً :ان الرئيس إنضم اىل االجتماع
على شكل فيديوكنفرانس ومت اختاذ عدّة
ق��رارات منها اضافة بعض فرق العمل على
هذا الصعيد.

ولفت اىل ان  31الف مركز تابع لوزارة
الصحة يف مجيع أرج���اء ال��ب�لاد منهمك
يف تنفيذ مشروع اللجنة الوطنية ملكافحة
فريوس كورونا ،موضحاً :ان  1200مركز
يقدم العالجات السريعة للمصابني كما ان
القوات املسلحة قدمت الدعم يف هذا اجملال
ماأدى اىل ارتفاع العدد اىل  2500مركز.
ونوه اىل ان االجتماع تناول موضوع وضع
املزيد من القيود على السفر ونشر فرق يف
خمتلف املناطق.
وأك������د ان�����ه مت حت���دي���د امل���ص���اب�ي�ن يف
احمل���اف���ظ���ات االرب����ع����ة ال��ت�ي ي��ن��ت��ش��ر فيها
ال��ف�يروس ووضعهم ضمن ال��رق��اب��ة وف��رض
احلجر الصحي عليهم.

من جانبه  ،أعلن رئيس قسم العالقات
ال��ع��ام��ة واإلع��ل�ام ب����وزارة ال��ص��ح��ة وال��ع�لاج
وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط�بي «ك��ي��ان��وش ج��ه��ان��ب��ور»
ع��ن ب��دء تعبئة عامة يف مخ��س حمافظات
يتوسع نطاقها يف مجيع أحن��اء البالد
ثم
ّ
الستكمال سلسلة ت��ص��دي تفشي ف�يروس
كرونا املستجد.
وكتب جهانبور يف حسابه على موقع
ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي ت���وي�ت�ر ق���ائ�ل�ا :إن
األشخاص من خالل تقرير ذات��ي يدخلون
عالمات و أعراضهم على املوقع اإللكرتوني
على عنوان  ،salamat.gov.irثم تتصل
الفرق الصحية باحلاالت املشبوهة منهم و
سيتم توجيهم اىل أكثر من ألفي مركز
صحي يف البالد.

أعلن عضو اجمللس االع��ل��ى لعلوم الفضاء يف اجلمهورية االسالمية االيرانية
مصطفى صفوي بان القمر الصناعي «بيام  »2سيكون جاهزا يف غضون عامني.
وأش���ار ص��ف��وي يف تصريح أدىل ب��ه مل��راس��ل وك��ال��ة ان��ب��اء «ف���ارس» اىل ان القمر
الصناعي «ب��ي��ام  »2يعد ضمن مشاريع جامعة «ام�ير كبري» للعامني القادمني
وقال ،ان هذا القمر الصناعي الذي جيري تنفيذه من قبل  91عاملا يف جامعة «امري
كبري» الصناعية ،من ضمنهم  11من أعضاء اهليئة العلمية و  80طالبا من مرحليت
املاجستري والدكتوراه ،سيتم االنتهاء منه يف غضون عامني.
وأض��اف ،ان املرحلة االوىل ملشروع صنع القمر الصناعي «بيام  »2يشمل تنفيذ
املخطط املفاهيمي و  4جماالت للتطوير التكنولوجي وقد مت اجنازها لتبدا عملية
التصنيع إثر االيعاز الصادر من قبل منظمة الفضاء االيرانية وسيكون جاهزا يف
غضون العامني القادمني .وأوضح بان مهمة القمر الصناعي «بيام  »2هي التصوير
بقدرة مرت واحد (هامش خطأ مرت واحد) يف مدار يرتوح بني  500اىل  600كم حول
االرض وأضاف ،ان هذا القمر الصناعي االستشعاري بقدرته التصويرية هذه يعد يف
الوقت احلاضر حتديا حبثيا مهما.

وزارة الداخلية تنفي إشاعة توقف االنشطة الخدمية والنقل في العاصمة
نفى امل��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة الداخلية االي��ران��ي��ة سلمان
ساماني إشاعة توقف االنشطة اخلدمية والتجارية والنقل
يف العاصمة طهران.
ويف ال����رد ع��ل��ى ب��ع��ض االخ���ب���ار امل��زي��ف��ة ال��ت�ي أوردت���ه���ا
قنوات التواصل االجتماعي إدع��ت منع أنشطة الوحدات
امل��ه��ن��ي��ة واخل��دم��ي��ة وال���ت���وزي���ع يف ط���ه���ران ب����دءا م���ن ه��ذا

االس���ب���وع وق�����ال ،ان م��ث��ل ه����ذه االش����اع����ات ال أس�����اس هلا
من الصحة.
وأك���د م��س��اع��د ال��ش��ؤون التنسيقية ب����وزارة الداخلية
االيرانية على استمرار وتكثيف جهود مجيع القطاعات يف
البالد ملواجهة ف�يروس كورونا والسيطرة عليه وق��ال ،انه
على مواطنينا االع��زاء يف كل أحناء البالد ومنها طهران

االلتزام بالشروط الصحية الفردية والبقاء يف املنازل ،وان
حيفظوا أنفسهم وأسرهم من اإلصابة بهذا الفريوس وان ال
يعريوا اهتماما ملثل هذه االشاعات.
وق��ال املتحدث باسم الداخلية ،ان أي ق��رار يتخذ على
مستوى أي من احملافظات سيتم االعالن عنه عرب القنوات
االعالمية الرمسية العامة.

ممثل منظمة الصحة العاملية:

لجنة االمن القومي والسياسة الخارجية البرملانية :

أولويات إيران في السيطرة على كورونا تتطور نحو األفضل

منع اميركا ارسال االدوية الى ايران جريمة حرب
مسؤول برلماني :أوروبا
شريكة واشنطن في هذه الجريمة

قال املدير اإلقليمي حلاالت الطوارئ مبنظمة الصحة العاملية ملنطقة شرق
املتوسط ،إن إسرتاتيجيات وأولويات إيران للسيطرة على فريوس كورونا تسري
يف الطريق الصحيح وتشهد تطورا .
وأضاف ريتشارد برنن على هامش زيارة وفد منظمة الصحة العاملية ()WHO
وخرباء الصحة العامة ملرض كوفيد  19-إىل إيران :جيري حاليا تطبيق نهج
شامل ومنسق يف إي���ران ،خاصة يف جم��االت إدارة امل��رض��ى وامل��خ��ت�برات وإب�لاغ
املخاطر ،وقد مت اختاذ خطوات ثابتة بهذا الشأن.
وأش��اد جبهود الكادر الصحي والعالجي يف اي��ران  ،وقال انهم يبذلون أقصى
اجلهود كما انهم مصرون على وقف إنتشار هذا املرض وانقاذ الناس من شره .
ودع��ا مسؤول منظمة الصحة العاملية اىل بذل املزيد من اجلهود بناء على
جت��ارب الصني وباقي ال��دول  ،ويف ه��ذا االط��ار اتفقنا مع املسؤولني عن نظام
السالمة يف ايران لالرتقاء باالمكانات املوجودة لالهتمام باالولويات.
وتابع قائال  :ان املالحظ هو االرت��ف��اع امللحوظ يف ع��دد املختربات اخلاصة
بتشخيص كوفيد  19 -يف ايران  ،وهناك االن اكثر من  30خمتربا يف احناء
البالد تقوم بهذه املهمة وسيضاف اليها مستقبال عشرون خمتربا آخر.
وأشار اىل إن منظمة الصحة العاملية وفرت حتى اآلن  110الف عدة خمتربية
(كيت) مع سبعة أطنان ونصف من االجهزة ومعدات ضد التلوث.
كما أكد ممثل منظمة الصحة العاملية يف إيران ،كريستوف هاملمان  ،على
أن :منظمة الصحة العاملية تعمل بشكل وثيق مع اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
لتنسيق وتقديم الدعم الدولي األساسي إليران ملنع تفشي املرض.

اع��ت�بر امل��ت��ح��دث ب��اس��م جل��ن��ة االم����ن ال��ق��وم��ي
والسياسة اخلارجية يف جملس الشورى االسالمي
حسني ن��ق��وي حسيين ،منع االدارة االمريكية
ارسال االدوي��ة اىل ايران وضغوطها على شركات
االدوية الدولية ،بأنها جرمية حرب.
ويف تصريح أدىل به ملراسل وكالة انباء «فارس»
 ،اك��د ن��ق��وي حسيين ،ان��ه ينبغي ع�بر التعاون
ال��داخ��ل��ي واالق��ل��ي��م��ي وال���دول���ي اس��ت��خ��دام كل
االمكانيات الصحية وال��دوائ��ي��ة والعالجية ضد
ف�يروس ك��ورون��ا وق��ال ،ان اجلمهورية االسالمية
االيرانية ورغم كل اج��راءات احلظر االمريكية
اللئيمة والظاملة ضد شعبنا وبلدنا فقد استخدمنا
كل طاقاتنا ملواجهة فريوس كورونا وان اجلميع ،
الشعب واالجهزة ،جاءوا اىل الساحة يف هذا اجملال.
وأض����اف ،ان االم�يرك��ي�ين ق��د افتضح أمرهم
م���رة أخ���رى ل���دى ش��ع��وب املنطقة وال��ع��امل النهم
باجراءات حظرهم الصحية والدوائية والعالجية
ضد اجلمهورية االسالمية االيرانية قد اكملوا
ممارساتهم املعادية لالنسانية.
وت���اب���ع امل��ت��ح��دث ب��اس��م جل��ن��ة االم����ن ال��ق��وم��ي
والسياسة اخلارجية مبجلس الشورى االسالمي،
ان منع ام�يرك��ا ارس���ال االدوي����ة اىل اجلمهورية
االس�لام��ي��ة ومم���ارس���ة ال��ض��غ��وط ع��ل��ى ش��رك��ات
االدوية الدولية ،يعدان جرمية حرب ضد ايران.
وأكد بان هذا االمر يدل ايضا على ان امريكا
ال تعري أي أهمية للبشرية والقضايا االنسانية وان
اجراءاتها العدائية على الصعيد الدولي أثبتت
بانها ال تولي أي أهمية للشعوب وصحتها.
وأعرب نقوي حسيين عن االسف الن املنظمات
واملؤسسات الدولية الناشطة يف اجملاالت الصحية
والدوائية والعالجية مل تتمكن من تقديم الدعم
للجمهورية االسالمية االيرانية يف حني ان فريوس
كورونا أصبح عاملي الطابع ويعد كارثة للعامل
كله.
وق��ال يف اخل��ت��ام  :ان��ه ل��و وضعت مجيع ال��دول

ي��ده��ا ب��ي��د ال��ب��ع��ض االخ����ر ومت��ك��ن��ت م��ن جتاهل
احل��ظ��ر االم�ي�رك���ي ال��ل��ئ��ي��م واالح������ادي يف ع��دم
ارسال االدوية اىل اجلمهورية االسالمية االيرانية
ووضعت التعاون الدولي ملواجهة فريوس كورونا
يف جدول أعماهلا ،تكون قد تصدت جلرمية احلرب
االمريكية هذه.
ب��دوره  ،اعترب عضو جملس الشورى االسالمي
«حممد جواد ابطحي» مسايرة اوروبا المريكا يف
عدم التعاون الصحي والدوائي مع ايران  ،استمرارا
جلرائم الواليات املتحدة.
وأض���اف  :حي��اول األم�يرك��ي��ون دائ ً��م��ا احلفاظ
على املصاحل االقتصادية للشركات الصهيونية
الكبرية من خالل أفعاهلم العدائية  ،وال يهتمون
حبياة املواطنني األمريكيني.
واضاف عضو كتلة النواب الوالئيني يف الربملان
االي��ران��ي :لقد ارتكب النظام األم�يرك��ي العديد
م��ن اجل��رائ��م ض��د اإلنسانية ومل تقتصر أفعاله
على اجلمهورية اإلسالمية االيرانية ،حيث نقضت
امريكا وانسحبت من عدد كبري من االتفاقيات
ال��دول��ي��ة وق��س��م م��ن��ه��ا يتعلق مبنظمة الصحة
العاملية ،وتصرفت خمالفة لقواعد القانون الدولي
اليت تؤكد على ختفيف املعاناة اإلنسانية.
واض������اف ال�ب�رمل���ان���ي االي����ران����ي :وف��� ًق���ا لبعض
التحليالت واألحباث  ،وجد أن فريوس كورونا مت
تصنيعه من قبل املختربات السرية األمريكية ،ويف
الواقع فان عملهم العدائي شن هجوم بيولوجي
على البلدان املعارضة لسياساتهم ،ولكن عمليا
فقدوا السيطرة على ذلك وأصبح الفريوس وباء
عامليا.
وانتقد ابطحي املنظمات الدولية ال�تي تدعي
الصحة للجميع  ،ال��ت��زام الصمت على احلظر
االمريكي الرسال االدوي��ة اىل اي��ران ،كما انتقد
الدول االجنبية خلضوعها للضغوط االمريكية
بهذا الشأن.
وأضاف ابطحي :ان مسايرة االوروبيني المريكا
يف ع��دم التعاون الصحي وال��دوائ��ي مع اي��ران ،هو
استمرار جلرائم الواليات املتحدة ،وجيب اعتبارهم
ش���رك���اء ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة يف ج��رمي��ة احلظر
على ايران.

السفير االيراني في
باريس :العالم يجب ان
يتهيأ ألزمة القرن الكبرى
أك�����د ال���س���ف�ي�ر االي�����ران�����ي يف ب���اري���س
ب��ه��رام ق��امس��ي على التضامن وامل��ش��ارك��ة
اجلماعية الشاملة ملواجهة فريوس كورونا
والتهديدات اليت ال تعرف حدودا.
ويف ت���غ���ري���دة ل���ه يف ص��ف��ح��ة ال��س��ف��ارة
االي��ران��ي��ة يف ب��اري��س على م��وق��ع التواصل
االجتماعي «تويرت» كتب قامسي :ان البري
كامو الذي أصبح اسم كتابه «الطاعون»
مطروحا اليوم مع تفشي فريوس كورونا،
كتب يف رس��ال��ة خماطبا منتقد كتابه
(الش�����ك ان «ال����ط����اع����ون» ب���امل���ق���ارن���ة مع
«الغريب» ميثل عبورا من التمرد الفردي
اىل الكفاح اجلماعي .إن كان من «الغريب»
اىل «ال��ط��اع��ون» طريقا يف مسار التحول،

فان هذا التحول هو التضامن واملشاركة .
واض���اف ق��امس��ي :ان ك��ان م��ن املفرتض
ان ي��ؤدي ف�يروس ك��ورون��ا اىل اجي��اد تغيري
يف العامل ،فهذا التغيري يتمثل بالتضامن
وامل��ش��ارك��ة اجل��م��اع��ي��ة ال��ش��ام��ل��ة م��ن أج��ل
اجياد عامل اكثر أمنا امام التهديدات اليت
ال تعرف حدودا.
وأكد السفري االيراني ،ان العامل جيب
ان يتهيأ ألزمة القرن الكربى.
ويف وقت سابق كتب قامسي يف تغريدة
له يف صفحة السفارة االيرانية يف باريس
على «تويرت» ،يف االشارة اىل الذين واكبوا
الضغوط االمريكية على الشعب االيراني
ه��ذه االي����ام :ان ه��ذه االي���ام ستمر ايضا!
ويف خ��ض��م ك��ف��اح ال��ش��ع��ب االي���ران���ي ضد
كورونا اعتمادا على القدرات واالمكانيات
الوطنية فقط ،يقوم البعض ،عرب مواكبة
ال��ض��غ��وط االم�يرك��ي��ة ال��ق��ص��وى ،ب��زي��ادة
ه����ذه ال��ض��غ��وط ع���م���دا او س���ه���وا ب���ذرائ���ع
خاوية  ،بدال عن تفهم االوض��اع ومساعدة
االيرانيني .فليكن العمل حبيث ال جيلب
اخلجل امام التاريخ! .

الريجاني يعزي بوفاة قائد سابق في الحرس الثوري
عزى رئيس جملس الشورى االسالمي االيراني علي الرجياني بوفاة العميد ناصر شعباني
املساعد السابق لقائد مقر «ثاراهلل» لشؤون العمليات التابع حلرس الثورة االسالمية بسبب
إصابته بفريوس كورونا .وأعرب الرجياني عن األسف واحلزن لوفاة العميد ناصر شعباني
أحد ق��ادة مرحلة الدفاع املقدس ( )1988-1980واملساعد السابق لقائد مقر «ث��اراهلل»
لشؤون العمليات التابع للحرس الثوري .وقدم رئيس جملس الشورى االسالمي املواساة
السرة الفقيد الكرمية ورفاق سالحه واصدقائه ،داعيا الباري تعاىل ان يتغمده مبغفرته
ورمحته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه ،وان ّ
مين على ذويه جبميل الصرب والسلوان.
يذكر ان العميد شعباني تويف بسبب اصابته بفريوس كورونا املستجد.

مجلس خبراء القيادة يدين اجملازر املرتكبة بحق
املسلمني في الهند
أدان جملس خ�براء القيادة يف اجلمهورية االسالمية االيرانية اجمل��ازر املرتكبة ضد املسلمني
يف اهلند ،داعيا احلكومة اهلندية اىل التصدي والوقوف أمام نريان التفرقة اليت يؤججها بعض
املتطرفني اهلندوس الذين يرتكبون أعمال العنف باحياء من احلكومات االستعمارية .وجاء يف بيان
صادر عن جملس خرباء القيادة  ،ان االخبار الفظيعة والصور املفجعة اليت يتم بثها حبدها االدنى
عن االوضاع الدموية للمسلمني املظلومني اهلنود ،مؤملة جدا وتعصر قلب كل انسان حر .وأضاف،
ان االكثر ايالما ان هذه الفظائع اليت وقع مثلها سابقا ايضا جتري بصورة أشد اثر الزيارة اليت قام
بها الرئيس االمريكي اجملرم هلذا البلد ويف ظل التعتيم االعالمي من قبل ادعياء حقوق االنسان.
وتابع البيان ،ان جملس خرباء القيادة اذ يستنكر اجملازر ضد املسلمني اهلنود وتدمري
مساجدهم واماكنهم الدينية ،يطلب من احلكومة اهلندية اختاذ التدابري املناسبة النهاء
هذه القضية على وجه السرعة والوقوف امام تأجيج نريان التفرقة من قبل بعض املتطرفني
الذين يقومون باعمال العنف باحياء وتآمر من أجهزة التجسس التابعة للحكومات
االستعمارية ،كي يتمكن املسلمون العيش ومواصلة أنشطتهم السلمية حبرية اىل جانب
أتباع سائر االديان واملذاهب.

