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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5976

خالل لقائه رئيس الوزراء العراقي املكلف

السفير االيراني يؤكد دعم الجمهورية
االسالمية االيرانية للعراق في املرحلة املقبلة

روحاني يرعى مراسم افتتاح العام الدراسي الجديد للجامعات ..
األسبوع القادم
قال مساعد الش��ؤون الثقافية في جامعة
طهران مجيد سرس��نكي ،ان رئيس الجمهورية
حج��ة االس�لام حس��ن روحان��ي س��يرعى عب��ر
حض��وره ف��ي جامعة طهران ي��وم االحد القادم
( 14اكتوبر) ،مراس��م افتتاح السنة الدراسية
للجامعات ومراكز التعليم العالي في البالد.
وج��اء ف��ي بي��ان رس��مي نش��ره الموق��ع

االعالمي لجامعة طهران ،ان الرئيس روحاني
والى جانبه عدد من الوزراء والمسؤولين لدى
مراك��ز التعلي��م العال��ي ،وممثل��و الرابط��ات
الطالبي��ة س��يحضرون مراس��م افتتاح الس��نة
الدراسية للجامعات في انحاء البالد.
وم��ن اه��م برام��ج ه��ذه المراس��م ،اش��ار
سرس��نكي ال��ى كلم��ة أح��د االس��اتذة ف��ي

قائد عسكري :سياسة أمريكا الجديدة
عدم مواجهة حرس الثورة
في الخليج الفارسي
قال آمر جامعة االمام الخامنئي البحرية التابعة لحرس الثورة
االسالمية العميد حسين علي زماني ،يوم االربعاء ،ان سياسة امريكا
الجديدة هي عدم مواجهة حرس الثورة في الخليج الفارسي.
وأف��ادت وكال��ة تس��نيم الدولي��ة لألنب��اء ب��أن العمي��د حس��ين
عل��ي زمان��ي ق��ال ف��ي تصري��ح ل��ه ،من��ذ تواج��د ترام��ب ف��ي المش��هد
السياس��ي ترك��زت سياس��ة الق��وات البحري��ة االمريكي��ة ف��ي
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تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الجارين

اكد السفير االيراني في العراق ايرج مسجدي خالل لقائه رئيس
الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي ،دعم الجمهورية االس�لامية
االيرانية للعراق في المرحلة المقبلة.
وذك��ر مكت��ب عب��د المه��دي ف��ي بي��ان ،إن «رئي��س مجل��س ال��وزراء
العراقي المكلف عادل عبد المهدي ،اس��تقبل بمكتبه سفير الجمهورية
االس�لامية االيراني��ة ف��ي بغ��داد اي��رج مس��جدي .وف��ي بداية اللق��اء هنا
مس��جدي باس��م حكوم��ة الجمهورية االس�لامية االيرانية عب��د المهدي

بمناس��بة تكليف��ه بتش��كيل الحكوم��ة ،متمني��ا ل��ه النج��اح والتوفي��ق
في عمله».
واض��اف المكت��ب ،أن «اللقاء ش��هد مناقش��ة تعزيز التع��اون الثنائي
بي��ن البلدي��ن الجاري��ن ال��ذي تربطهم��ا العدي��د م��ن المش��تركات،
واس��تمرار التع��اون ف��ي المج��ال االقتص��ادي والتج��اري والمج��االت
االخرى اضافة الى اهمية التنسيق في المجال االمني».
م��ن جانب��ه ،اك��د الس��فير االيراني على اس��تمرار دع��م الجمهورية
االس�لامية االيراني��ة لـ»العراق في المرحل��ة المقبلة والتي يتطلع فيها
الشعب العراقي لتكون مرحلة لالعمار وتوفير الخدمات واالستقرار».

و إيفاد  2000طبيب ومسعف ايراني الى العراق لخدمة الزوار

 1600مراسل وصحفي ايراني وأجنبي يغطون زيارة األربعني
ق��ال المتح��دث باس��م اللجن��ة المركزية
لألربعي��ن «عل��ي عل��وي» ي��وم االربع��اء :إ ّن
ال��ف و 600مراس��ل وصحف��ي ايران��ي وأجنب��ي
س��يقومون بتغطي��ة مراس��م أربعيني��ه االم��ام
الحس��ين (ع) فض�ل ً
ا ع��ن مش��اركة  400قن��اة
تلفزيوني��ة م��ن  43بل��داً ف��ي ه��ذه التغطي��ة
االعالمية.
وخالل كلم��ة ألقاها في الملتقى الثاني
بمناس��بة ذك��رى األربعي��ن أض��اف عل��وي ب��أ ّن
 1200خبي��ر أجنب��ي سيش��اركون ف��ي الب��ث
لمش��اهد مراس��م االربعي��ن بواس��طه
المباش��ر َ
أجهزة البث الحي (اس إن جي).
كم��ا أعل��ن ه��ذا المس��ؤول االيران��ي
ع��ن تقدي��م خدم��ة اإلنترن��ت الس��ريعة ف��ي
طري��ق النج��ف االش��رف وكرب�لاء المقدس��ة
وب� ّ�ث برام��ج «إذاع��ة األربعي��ن» بع��دة لغ��ات
بتصري��ح قانون��ي م��ن الس��لطات العراقي��ة
والتنسيق معها.
وس��يتم ب� ّ�ث برام��ج اذاعي��ة م��ن مق��ر
ميرج��اوَه للزائري��ن الوافدي��ن م��ن أفغانس��تان
وباكس��تان ومعاب��ر ش��لمجه وجزاب��ه ومه��ران
االيرانية وكذلك من محافظتي كردس��تان
وآذربايج��ان الغربي��ة االيرانيتي��ن لتس��اعد
ال��زوار عل��ى تحدي��د مس��ارات اإلنط�لاق نح��و
مدين َت��ي كربالء المقدس��ة والنجف االش��رف
واألماكن ا ُ
الخرى التي يقصدونها للزيارة.
ب��دوره اعتب��ر رئي��س القس��م الثقاف��ي ف��ي
اللجن��ة االيراني��ة للزي��ارة االربعيني��ة مه��دي
احم��دي ان وس��ائل االع�لام تضطل��ع بمهم��ة
كبي��رة ف��ي احب��اط مؤام��رات االع��داء ف��ي
مراسم الزيارة.
وق��ال مه��دي احم��دي ،في كلمت��ه خالل
الملتق��ى الثقاف��ي والتعليم��ي لالربعي��ن ي��وم
االربع��اء ،ان��ه كم��ا يهت��م انص��ار اه��ل البي��ت
عليهم الس�لام بملحمة الزيارة االربعينية فان
اع��داء االس�لام يرك��زون عليه��ا ايض��ا لذلك

إستشهاد ضابط شرطة
خالل اشتباك مع مسلحني
استش��هد ضاب��ط ف��ي الش��رطة
االيــــ��رانية خــــــ�لال اشتبــــ��اك مـــ��ع
اش��رار مس��لحين ف��ي مدين��ة قائ��ن
التابع��ة لمحافظة خراس��ان الجنوبية
شرق ايران.
واف��ادت وكالة»فارس» ان اش��تباكا
وق��ع مس��اء الثالث��اء بي��ن ق��وات الش��رطة
وعدد من االش��رار المس��لحين عند نقطة
تفتيش في مدينة قائن .واسفر االشتباك
عن استش��هاد المالزم الثاني في الش��رطة
علي غالمي.

فانه الى جانب الفرص هناك تهديدات ايضا.
واض��اف ،ان الحف��اظ عل��ى مراس��م الزيارة
االربعيني��ة واالرتقاء بها يتطلب حضورا واعيا
من قبل الناش��طين في وسائل االعالم ،لذلك
ينبغ��ي اع��داد خطة للحفاظ على مراس��م هذه
الزيارة الملحمية وصونها.
واك��د عل��ى ض��رورة ان يعم��ل الناش��طون
ف��ي الحق��ل الثقاف��ي عل��ى إحب��اط مؤام��رات
االع��داء المناوئ��ة لمراس��م الزي��ارة االربعيني��ة
كما ان الناش��طين في وس��ائل االعالم ينبغي
ان يدخل��ون بش��كل ج��اد ف��ي ه��ذا الموض��وع
الن��ه اليمكن تبيي��ن التهدي��دات واالضرار دون
حضور وسائل االعالم.
ولف��ت ال��ى مش��اركة مختل��ف الش��عوب
والقومي��ات ال��ى جان��ب ش��رائح الش��عب العراق��ي
واطياف��ه ف��ي مراس��م الزيارة االربعيني��ة ،مؤكدا
عل��ى المش��اركة الفاعل��ة لوس��ائل االع�لام
لتسجيل وقائع هذه الزيارة الكبرى لنقل ثقافتها
الى االجيال الالحقة باعتبارها تراثا عالميا.
م��ن ناحيته أعل��ن رئيس المرك��ز الطبي
المخص��ص للح��ج والزي��ارة التاب��ع لجمعي��ة

اله�لال االحم��ر االيراني��ة ،ي��وم االربع��اء ،أن��ه
س��يتم إيفاد  2000طبيب ومسعف الى العراق
لتقديم الخدمات لزوار االربعين ،كما س��يتم
ارسال  200طن من االدوية والمعدات الطبية.
وخ�لال مراس��م ش��حن وإرس��ال االدوي��ة
والمع��دات الطبية الى العتبات المقدس��ة على
اعتاب زيارة االربعين ،قال علي مرعشي :هناك
 40مرك��زا طبي��ا لله�لال االحم��ر االيران��ي
داخل العراق ستكون جاهزة لتقديم الخدمات
للزوار ،وقد تم إيفاد الفريق المش��غل لمراكز
العالج للهالل االحمر الى العراق ،كما سيتم
إيفاد سائر الفرق خالل هذا االسبوع بالتدريج
الى العتبات المقدسة.
وأوض��ح مرعش��ي ان ال��كادر الطبي للهالل
االحم��ر يش��مل  90طبيب��ا متخصص��ا ف��ي
مختل��ف االختصاص��ات بم��ا فيه��ا الجراح��ة
والكس��ور والعظ��ام والقل��ب والنس��ائيات
واالطف��ال والم��خ واالعص��اب والط��ب
النفس��ي ،مضيف��ا :تم خالل هذا الع��ام وللمرة
االول��ى إط�لاق عي��ادة للط��ب التقلي��دي ف��ي
كربالء المقدسة.

العميد اشتري :أمن املواطنني خط أحمر لجميع املسؤولني
والقوات العسكرية
اك��د قائ��د ق��وى االمن الداخلي االيراني العميد حس��ين اش��تري ،أن أم��ن المواطنين خطا
احمر لجميع المس��ؤولين والقوات العس��كرية ،معتبرا الرد الصاروخي على االرهابيين في سوريا
بان��ه كان مدم��را .واش��ار ال��ى حادث��ة اه��واز االرهابي��ة االخي��رة والت��ي استش��هد وج��رح خالله��ا
العش��رات م��ن المواطني��ن االبري��اء خالل االس��تعراض العس��كري للق��وات المس��لحة في ذكرى
الدف��اع المق��دس ( ،)1988-1980قائ�لا ،ان هذا العمل االرهابي مث��ال على مؤامرات الحكومات
العميل��ة المي��ركا ف��ي المنطق��ة وصنائعه��م االرهابيي��ن .واك��د العمي��د اش��تري ب��ان رس��الة
الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة لمثل هذه الحوادث واضحة وتبعث عل��ى الندم واضاف ،ان امن
مواطنينا االعزاء خط احمر لجميع المس��ؤولين وقواتنا العس��كرية المدافعة عن البالد .واش��ار
الى العمليات االخيرة ضد االرهابيين واضاف ،ان العمليات االخيرة التي نفذت ضد االرهابيين
المتواجدين في االراضي الس��ورية ش��كلت ردا مدمرا لهم والسيادهم .واشار الى المعضالت التي
تهدد امن المجتمع ومنها المخدرات والجرائم المنظمة والجرائم السايبرية واالرهاب واضاف،
ان تفكيك العصابات الرهيبة وضبط آالف االطنان من المخدرات وتقديم االالف من الشهداء
والجرحى امثلة لعزم االمن الداخلي على مكافحة هذه الظاهرة الدولية البغيضة.
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جامع��ة طه��ران وايض��ا اح��د ط�لاب العل��وم
الطبي��ة ف��ي جامع��ة طه��ران ،تمثي�لا ع��ن
الوس��ط االكاديم��ي وبم��ا يش��مل االس��اتذة
وط�لاب الجامع��ات؛ اضافة ال��ى تكريم رئيس
الجمهوري��ة للحائزين عل��ى المراكز االولى
ف��ي اختبار دخ��ول الجامعات بمختلف االفرع
والمساقات الدراسية.

الخلي��ج الفارس��ي ومضي��ق هرم��ز عل��ى ع��دم ح��دوث اي مواجه��ة
م��ع الق��وات البحري��ة لح��رس الث��ورة االس�لامية .ون��وه العمي��د عل��ي
زمان��ي ال��ى «ان اس��تراتيجية بحري��ة ح��رس الث��ورة االس�لامية ف��ي
الخلي��ج الفارس��ي ومضي��ق هرم��ز قائم��ة عل��ى التواج��د الق��وي ف��ي
المي��اه االيراني��ة حت��ى ي��درك االمري��كان بش��كل كام��ل قدرتن��ا
العسكرية العمالتية».
واضاف ،ان التهديدات االمريكية وتصريحات ترامب الوجود لها
على ارض الواقع وهي مجرد تهديدات سياسية خاوية واعالمية.
وش��دد آم��ر جامع��ة االم��ام الخامنئ��ي البحري��ة عل��ى ان امتن��اع
االمري��كان م��ن مواجه��ة ق��وات ح��رس الث��ورة االس�لامية ف��ي الخليج
الفارس��ي زادت من��ذ تولي ترامب رئاس��ة امريكا .ولف��ت العميد زماني
ال��ى ان س��بب االحت��راز االمريك��ي ف��ي الخلي��ج الفارس��ي يع��ود ال��ى
تواج��د الق��وات البحري��ة لح��رس الثورة االس�لامية وق��وة الجمهورية
االسالمية االيرانية.

مؤكد ًا أن مخططات هؤالء ستفشل

وتعزيز التعاون مع الجهات االكاديمية في مجال تنفيذ البرامج الفضائية

نائب بمجلس خبراء
القيادة :األميركان وآل
سعود يختلقون الشائعات
بهدف تأجيج النزاعات

منظمة الفضاء االيرانية تخطط إلطالق أقمار
صناعية طالبية

ق��ال عض��و مجلس خب��راء القيادة الش��يخ
عباس كعبي ان مخططات االعداء في تأجيج
النزاع��ات اثن��اء مراس��م زي��ارة اربعيني��ة االم��ام
الحسين عليه السالم ستؤول الى الفشل.
واش��ار كعب��ي ،ف��ي تصري��ح ادل��ى ب��ه
لوكال��ة انب��اء ف��ارس ف��ي ق��م المقدس��ة ،ال��ى
مؤام��رات االع��داء الرامي��ة ال��ى التقلي��ل م��ن
اهمي��ة مراس��م الزي��ارة االربعيني��ة ،موضح��ا
ان االميركيي��ن وآل س��عود واذن��اب امي��ركا
والصهاين��ة يختلقون الس��يناريوهات من جهة
كم��ا يختلق��ون الش��ائعات م��ن جه��ة اخ��رى
به��دف تأجي��ج النزاع��ات والفرق��ة والح��رب
النفسية لتحقيق هذا الهدف.
واك��د ان مخطط��ات االع��داء الرامي��ة
لتأجي��ج النزاع��ات اثن��اء مراس��م الزي��ارة
االربعينية ستؤول الى الفشل حيث ان الشعب
المؤم��ن والث��وري في ايران االس�لامية يتفهم
ضرورة المشاركة في هذه الزيارة كما عشاق
االمام الحسين (ع) في العراق يدركون ايضا
ش��أن ه��ذه الزي��ارة العظيمة لذلك ف��ان ايران
والعراق قد اكدا االستعدادات القامة مراسم
هذه الزيارة بملحمية وشموخ.
ولف��ت ال��ى اهمي��ة تكات��ف الش��عبين
االيران��ي والعراق��ي ووحدتهم��ا ف��ي مراس��م
االربعينية والحد من تأجيج النزاعات ،واصفا
اربعينية االمام الحس��ين عليه الس�لام مناورة
الس��تعراض اقتدار االسالم وشيعة اهل البيت
عليهم السالم وشموخهما.
واعتب��ر ان الزي��ارة االربعيني��ة تتص��ف
بجوان��ب انس��انية عالمية ودولي��ة ،موضحا ان
االع��داء فهم��وا خ�لال االع��وام الماضي��ة ،ان
اربعيني��ة االم��ام الحس��ين عليه الس�لام توحد
االم��ة االس�لامية واالح��رار ف��ي العال��م ف��ي
مواجهة مشاريع اميركا والصهيونية واعداء
االس�لام بنداءات لبيك ياحس��ين(ع) ولبيك
ياعباس(ع) ولبيك يازينب(ع).

املرجع نوري همداني يدعو
مجلس صيانة الدستور
للتدقيق في لوائح FATF
انتق��د المرج��ع الدين��ي آي��ة اهلل ن��وري
همدان��ي المصادق��ة عل��ى لوائ��ح  FATFف��ي
مجل��س الش��ورى االس�لامي معرب��ا ع��ن امل��ه
ب��ان يقوم مجل��س صيانة الدس��تور بدراس��تها
بص��ورة دقيق��ة ك��ي ال تتع��ارض م��ع الش��رع
والدستور.
واضاف آية اهلل نوري همداني في تصريح
ل��ه ف��ي مدين��ة ق��م المقدس��ة ي��وم االربع��اء ان
لوائ��ح  FATFه��ي لوائح عبري��ة عربية غربية
تتع��ارض م��ع خصائ��ص الث��ورة االس�لامية اذ
كن��ا نتوق��ع ب��ان يج��ري مزي��د من الدراس��ات
بشانها.
واش��ار ال��ى المش��اكل الت��ي تحم��ل ه��ذه
اللوائ��ح ف��ي طياته��ا متس��ائال كي��ف يمك��ن
ان نوق��ع عل��ى الئحة مكافح��ة تمويل االرهاب
ف��ي حي��ن ان تحدي��د مصادي��ق االره��اب وضع
عل��ى عات��ق الوالي��ات المتح��دة الت��ي التعتب��ر
الس��عودية والكي��ان الصهيون��ي اللذي��ن
يتمادي��ان دوم��ا ف��ي ارت��كاب القت��ل والمج��ازر،
بانهم��ا انظم��ة ارهابي��ة بينما تق��دم حزب اهلل
اللبناني كمنظمة ارهابية.

أعلن رئيس منظمة الفضاء في الجمهورية االس�لامية االيرانية ،يوم االربعاء ،أن المنظمة
تخطط إلطالق عدد من االقمار الصناعية الطالبية ،وأن هناك تعاون مع الجهات االكاديمية
في مجال تنفيذ البرامج الفضائية.
وق��ال مرتض��ى ب��راري :كان لدينا  3عق��ود مع  3جامعات« :ش��ريف» و»أمير كبير» و»علم
وصنع��ت» ،لتصني��ع االقم��ار الصناعي��ة الطالبي��ة ،والعق��د الالح��ق ت��م عق��ده م��ع جامع��ة «علم
وصنعت» لصنع قمر «ظفر» الصناعي ،كما اقترحنا تصنيع قمر «بارس »2الصناعي بالتعاون
مع الطالب الجامعيين.
وأضاف :لقد تجاوزنا االقمار الصناعية البحثية والجامعية ،ووصلنا الى االقمار الصناعية
الميداني��ة والتطبيقي��ة ،ويت��م العم��ل حاليا عل��ى قمر «ب��ارس »2الصناعي بالتع��اون مع مركز
االبح��اث الفضائي��ة والف��رق الطالبية .حيث يت��م صنع هذا القمر الصناعي على اس��اس تطبيق
لتلبية حاجة البالد ،ونأمل ان نشهد إطالقه خالل عهد الحكومة الحالية.
كما ان قمر «ظفر» الصناعي سيكون جاهزا حتى نهاية العام الحالي (ينتهي في  20آذار/
م��ارس  )2019ونأم��ل ان يت��م اطالق��ه خالل العام القادم .في حين ان قمر «دوس��تي = الصداقة»
الصناع��ي ال��ذي تعمل عليه جامعة ش��ريف ،قد أنهى مرحل��ة التطابق مع الصاروخ الحامل ،وهو
جاهز لإلطالق ونحن ننتظر الحصول على االذن لإلطالق.
وأوض��ح :ان قم��ر «بي��ام = الرس��الة» ال��ذي تعم��ل علي��ه جامعة أمي��ر كبير ،هو قم��ر صناعي
ميداني تبلغ دقته  40مترا ،وسوف يستقر في مدار  500كيلومتر ،ويبقى في المدار مدة سنتين،
وقد تم إكمال هذا القمر الصناعي واآلن يمر بمرحلة التطابق مع الصاروخ الحامل ،وبعد ذلك
الب��د م��ن حصول��ه عل��ى إذن قانون��ي لإلطالق .وأم��ا قمر «ناهي��د »1لالتصاالت ،فقد ت��م إكماله
ويمر حاليا بمرحلة التطابق مع الصاروخ الحامل ،وبعد ذلك ،سنحصل على إذن إلطالقه.
وأردف :لدين��ا  3أقم��ار صناعي��ة جاه��زة لإلط�لاق ،وليس��ت لدينا اي مش��كلة بش��أن الصاروخ
الحام��ل لالقم��ار الصناعية ،مضيفا ان الطالب الجامعيي��ن يمكنهم ان يكونوا مؤثرين في خلق
الثروة في القطاع الفضائي .وعلى سبيل المثال يمكننا ان نساعد المزارعين من خالل معطيات
االقمار الصناعية لزيادة االنتاج والحد من النفقات والتقليل من استخدام المبيدات.

مساعد قائد شرطة مكافحة اخملدرات خالل لقائه مسؤو ًال روسي ًا:

أمريكا وضعت ايران وروسيا والصني هدف ًا لتوزيع اخملدرات
قال مساعد قائد شرطة مكافحة المخدرات
ف��ي الش��ؤون الدولي��ة أس��د اهلل ه��ادي نج��اد :إ ّن
هولندا هي المقصد الرئيس��ي الذي تنطلق اليه
كبرى ُش� َ�حن المخدرات موضحاً بأ ّن هذا البلد
ب��ات موطن��ا لنق��ل المخ��درات ال��ى باق��ي ال��دول
االوروبية.
وخ�لال لقائ��ه باللواء آن��دره خرابوف رئيس
ش��رطة مكافح��ة المخدرات الروس��ي ّ
أكد هادي
نج��اد عل��ى أهمي��ة توس��يع نط��اق التع��اون بي��ن
البلدي��ن ف��ي مج��ال مكافح��ة المخ��درات معلن �اً
ع��ن ضب��ط اي��ران ف��ي حدوده��ا الغربي��ة ُ
لش� َ�حن
كب��رى تحمل م��ادة الهيروئين كانت تتجه الى
جمهورية آذربيجان واوروبا.
ولف��ت هادي نجاد الى اإلجراءات الى قامت
بها الجمهورية االس�لامية االيرانية في مكافحة
المخدرات وتقديم ايران  3700شهيد و  17الف
مُعاق خالل مواجهة جماعات التهريب.
كم��ا أعل��ن مس��اعد قائ��د ش��رطة مكافح��ة
المخدرات في الشؤون الدولية عن إطالق مبادرة
بي��ن اي��ران وافغانس��تان وباكس��تان لعملي��ات
مش��تركة وتجهيز حدود هذه البلدان ومعابرها
الحدودية الرسمية.
وق��ال هذا المس��ؤول العس��كري االيراني :إ ّن
الواليات المتحدة وضعت ايران وروس��يا والصين
هدف �اً لتوزي��ع المخ��درات فيه��ا داعي �اً ال��ى زي��ادة
مستوى الرقابة في بحر عمان والخليج الفارسي
والت��زوّد بمع��دات أعلى مس��توى نظ��راً الى تغيير

مهرب��ي المخ��درات ط��رق تهريبه��م م��ن الح��دود
البرية الى المياه.
كم��ا أعل��ن ه��ادي نج��اد ع��ن ضب��ط 810
أطن��ان م��ن المخ��درات ف��ي الب�لاد على ي��د قوات
الجمهورية االس�لامية االيراني��ة العام الماضي،
رافق��ه ضب��ط ألس��لحتهم ومعامله��م داعي �اً
أفغانس��تان ال��ى تحوي��ل م��زارع المخ��درات فيه��ا
الى نشاط آخر و دعم عملية مكافحة اإلرهاب.
ه��ذا وتط � ّرق هادي نجاد الى تحالف روس��ي
صيني ايراني لمكافحة المخدرات لتبديد خطة
الوالي��ات المتح��دة الرامي��ة الى نش��ر المخدرات
داخ��ل ه��ذه ال��دول الث�لاث ودع��ا ال��ى عالق��ات
اس��تراتيجية بي��ن اي��ران وروس��يا ف��ي مكافح��ة
المخدرات.
ونف��ى مس��اعد قائ��د ش��رطة مكافح��ة
المخدرات في الش��ؤون الدولية دخول أية شحنة
مخدرات عبر االراضي االيرانية الى روسيا خالل
الس��نوات الث�لاث األخي��رة واصف �اً روس��يا بأنه��ا
شريكة استراتيجية اليران في هذه المواجهة.
م��ن جانب��ه قال اللواء آن��دره خرابوف رئيس
ش��رطة مكافحة المخدرات الروسي خالل اللقاء
ع��ن ضب��ط  20طن �اً من المخدرات خالل الس��نة
المنصرم��ة في بل��ده وضبط  12طناً منها خالل
تسعة أشهر من عام .2018
كما أعلن رئيس شرطة مكافحة المخدرات
الروسي عن إغالق  17الف موقع افتراضي كان
يروّج للمخدرات في روسيا.

