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وتعاون الجيش والحرس الثوري مع االمن الداخلي في مكافحة اخملدرات

اللواء باقري :الجمهورية االسالمية رغم مؤامرات األعداء تواصل طريقها
* قوات الشرطة رائدة
في مكافحة التهريب
ق��ال رئي��س هيئ��ة االركان العام��ة للقوات
المس��لحة االيراني��ة اللواء محم��د باقري ان
مكافح��ة تهريب الس��لع والعملة الصعبة هي
مطلب اساسي وان قوات الشرطة هي الرائدة
في هذا المجال.
واضاف اللواء باقري في اجتماع لقادة قوات
الش��رطة في محافظة هرم��زكان (جنوب) :
ان قوات الش��رطة تتحمل مس��ؤوليات جس��ام
ف��ي ظ��ل الظ��روف الراهن��ة ومنه��ا اس��تتباب
االم��ن الداخل��ي ف��ي ظ��ل التهدي��دات الت��ي
يتعرض لها النظام االسالمي .
واك��د رئي��س هيئ��ة االركان العام��ة
للق��وات المس��لحة االيراني��ة عل��ى ان االم��ن
واالس��تقرار الذي ينعم ب��ه البلد هو حصيلة
الجهود التي تبذلها قوات الشرطة مضيفا ان
الجمهورية االسالمية رغم مؤامرات االعداء
والمعاندي��ن ،تواص��ل طريقه��ا وهلل الحم��د
مرفوعة الرأس.
وبي��ن الل��واء باقري ان مج��االت عمل قوات
الش��رطة صعبة للغاية وان مكافحة التهريب
ه��ي م��ن مطال��ب قائ��د الث��ورة االس�لامية
آي��ة اهلل الخامنئ��ي (حفظ��ه اهلل) وان ق��وات
الشرطة هي الرائدة في هذا المجال.
بدوره اعلن نائب قائد قوى االمن الداخلي
االيران��ي العمي��د اي��وب س��ليماني ب��ان
الق��وة البحري��ة للجي��ش والح��رس الث��وري

الشيخ الحاج علي أكبري خطيبا مؤقتا
لصالة الجمعة بطهران
عين قائد الثورة االسالمية آية اهلل العظمى السيد علي الخامنئي ،حجة االسالم الشيخ
محمد جواد الحاج علي اكبري خطيبا مؤقتا لصالة الجمعة في طهران.
واعلن��ت لجن��ة ص�لاة الجمع��ة في طه��ران ان قائد الثورة االس�لامية عين حجة االس�لام
الشيخ محمد جواد الحاج علي اكبري خطيبا مؤقتا لصالة الجمعة في طهران مضيفه
انه س��يتم اقامة صالة الجمعة في هذا االس��بوع بامامة حجة االس�لام الشيخ محمد جواد
الحاج علي اكبري في مصلي اإلمام الخميني (رحمه اهلل).

واعتقال  275مفسدا اقتصاديا خالل العام الجاري

وزارة األمن تعلن تفكيك شبكة فساد إقتصادي
إستغ ّلت العملة الصعبة

س��تتعاونان م��ع االمن الداخل��ي في مكافحة
تهريب السلع والوقود والمخدرات.
وقال سليماني في تصريح للصحفيين انه
ج��رى البح��ث حول هذا الموض��وع مع رئيس
االركان المش��تركة للق��وات المس��لحة في
بندرعب��اس ال��ذي واف��ق عل��ى ذل��ك وس��يتم

التعاون عمليا في القريب العاجل في البحر
والساحل.
واوض��ح بان��ه تم عقد اجتماعات للتنس��يق
م��ع مختل��ف المؤسس��ات التخ��اذ اج��راءات
قوي��ة ومؤث��رة م��ن اج��ل رف��ع مس��توى االم��ن
والتص��دي الج��اد لتهري��ب الس��لع والوق��ود

والمخدرات.
وف��ي ال��رد عل��ى س��ؤال لمراس��ل ارن��ا ق��ال
العمي��د س��ليماني بان ق��وى االم��ن الداخلي
تتول��ى المس��ؤولية المباش��رة والقانونية في
مكافحة التهريب وان سائر القوى تتولى دور
الدعم واالسناد.

رئيس منظمة التعبئة :وجود أكثر من  250حزب ًا في البالد يجسد جانب ًا من سيادة الشعب

اك��د رئي��س منظم��ة تعبئ��ة المس��تضعفين
(البس��يج ) العمي��د غ�لام حس��ين غي��ب ب��رور،
ان مناوئ��ي الجمهوري��ة االس�لامية ،لج��أوا ف��ي
امت��داد اخطائه��م الس��تراتيجية ال��ى الث��ورة
المخملي��ة بع��د االنتخاب��ات الرئاس��ية للع��ام
 2009به��دف تقوي��ض القي��ادة والقض��اء عل��ى
الثورة االسالمية.
وف��ي كلم��ة ل��ه خ�لال ملتق��ى البصي��رة ف��ي
مدين��ة تبريز (ش��مال غ��رب) ،ق��ال العميد غيب
برور  :لقد تمكن االستكبار العالمي من تحقيق
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أهداف��ه عبر تش��كيل ث��ورات مخملية ف��ي بلدان
مثل أوكرانيا وجورجيا.
واض��اف ،ان الظ��روف اتيح��ت للق��وي
االس��تكبارية خالل االنتخابات الرئاس��ية للعام
 2009في ايران الختبار تجربة الثورة المخملية
الفتنوي��ة من أجل اإلطاحة بالنظام اإلس�لامي
ف��ي الب�لاد .واذ اش��ار ال��ى اس��تمرار مؤام��رات
األع��داء ض��د الجمهورية االس�لامية االيرانية،
اك��د رئي��س ق��وات التعبئ��ة أن هك��ذا مؤام��رات
تجس��دت ايض��ا خ�لال الفت��رات الس��ابقة مث��ل

ظريف يعلن عن إحتمال تعيني
سفيرتني لدى الخارجية
اك��دت المتحدث��ة باس��م التكت��ل النس��ائي ف��ي مجل��س
الشورى االسالمي سيدة حميدة زرابادي ،ان وزير الخارجية
محم��د ج��واد ظري��ف اعل��ن عن احتم��ال تعيين س��فيرتين
اخريين قريبا في حال انجاز االجراءات الالزمة.
وف��ي تصري��ح لمراس��ل ارن��ا اش��ارت الس��يدة زراب��ادي ال��ى
حض��ور وزير الخارجية اجتماع التكتل النس��ائي؛ مبينة ان
التكت��ل البرلمان��ي يدأب في س��ياق جهوده إلزال��ة التمييز،
على عقد اجتماعات مع جميع الوزراء.
وذك��رت البرلماني��ة االيراني��ة ،ان وزي��ر الخارجي��ة ن �وّه
خالل اجتماع التكتل النس��ائي الى االجراءات المتبعة في
وزارة الخارجية بهدف توفير ظروف مناسبة لتعزيز حضور
المراة في هذه الوزارة اكثر مما كانت عليه خالل الفترة
السابقة .واضاف ظريف انه في حال انجاز تلك االجراءات
سيتم قريبا تعيين سفيرتين اخريين لدى الخارجية.

إيران وروسيا تبرمان إتفاقية تعاون حدودي
أعل��ن مدير عام دائرة الش��ؤون الحدودية ب��وزارة الداخلية
ش��هريار حي��دري ،ع��ن إب��رام إتفاقي��ة تعاون لتنفيذ مش��روع
تجريب��ي لتركي��ب بواب��ات إلكتروني��ة عل��ى الح��دود
المش��تركة بي��ن البلدي��ن .وأض��اف حي��دري ف��ي مع��رض
شرحه للبرامج والنتائج المتمخضة عن زيارة وفد من وزارة
الداخلية اإليرانية الى روسيا ،ان إتفاقية التعاون الحدودي
بي��ن طه��ران وموس��كو س��تتدخل حي��ز التنفي��ذ م��ن قب��ل
الجانب الروسي بعد عقد أربعة إجتماعات لخبراء البلدين
في إطار هذه الزيارة .وتابع ،ان تبادل الخبرات بين البلدين
في مجال السيطرة الحدودية وإستخدام التقنيات الفاعلة
اإللكترونية والبصرية وتعزيز اإلدارة الذكية كانت تشكل
أه��م المواضيع المطروحة خ�لال هذه االجتماعات .وتابع،
ان الوف��د اإليران��ي أج��ري زي��ارة للح��دود الروس��ية تع��رف
خالله��ا عل��ى األجه��زة اإللكتروني��ة والبصري��ة والصناعات
الذكية الروسية في مجال السيطرة على الحدود .وأضاف
حيدري انه انعقدت أربعة إجتماعات تخصصية في المجال
الحدودي مع الجانب الروسي في إطار هذه الزيارة.

الح��رب المفروض��ة العراقي��ة ( ف��ي عه��د صدام
البائ��د) ض��د اي��ران ،وايضا الح��رب االقتصادية
والغ��زو الثقافي وغيرها م��ن المؤامرات الرامية
الى استهداف الثورة اإلسالمية.
واكد ان ما يبعث على الفخر واالعتزاز هو ان
الث��ورة االس�لامية قدمت انموذج��ا في االنظمة
القائمة على سيادة الشعب والشريعة في العالم،
االم��ر ال��ذي تبل��ور ف��ي االنتخاب��ات الت��ي تق��ام
عل��ى ال��دوام داخل البالد؛ مضيف��ا لكن االعداء
يس��عون ال��ى التقليل من ش��ان ه��ذه االنجازات.
وتاب��ع رئي��س ق��وات تعبئ��ة المس��تضعفين ،ان��ه
يوجد اليوم في ايران اكثر من  250حزبا ونحو
 7آالف مؤسس��ة غير حكومية تنش��ط في ارجاء
البالد؛ بما يجس��د جانبا م��ن االنجازات الهامة
للثورة االسالمية في سياق تعزيز سيادة الشعب
القائمة على االسس الدينية.
وف��ي الخت��ام اكد ان العدو ل��ن يقف مكتوف
االي��دي وس��يواصل مخططاته ضد الجمهورية
االسالمية االيرانية.
ب��دوره اعتب��ر مس��ؤول ش��ؤون رج��ال الدي��ن
ف��ي ق��وات ح��رس الث��ورة االس�لامية ،ي��وم 30
ديس��مبر رم��زا القتدار وامن وص��ون الجمهورية
االس�لامية .وف��ي كلمت��ه الت��ي القاه��ا خ�لال
مراس��م احياء ذكرى الشهداء من رجال الدين

وطلب��ة العل��وم الدينية ف��ي مدن كاش��ان وآران
وبي��دكل ،ق��ال حج��ة االس�لام حس��ين طيب��ي
فر ،ان يوم التاس��ع من دي (يوم  30ديس��مبر عام
 2009ذك��رى الهبة الجماهيرية التي اجهضت
الفتن��ة الت��ي اعقب��ت االنتخاب��ات الرئاس��ية)،
كانت حركة جماهيرية عفوية عظيمة شارك
فيه��ا جميع الحريصين على الثورة االس�لامية
والمحبي��ن الهل البي��ت (ع) والتي واجهت كل
التحركات الفتنوية.
واكد على ش��عبية الثورة االسالمية واضاف،
ان الش��عب بصفت��ه الرصي��د للجمهوري��ة
االس�لامية ف��ي االح��داث واالزم��ات المختلف��ة
على مدى االعوام االربعين الماضية كان على
الدوام وفياً للثورة والجمهورية االسالمية.
واك��د ض��رورة الح��ذر م��ن الح��رب االعالمية
المعادي��ة وق��ال ،ان البع��ض انخدع��وا بس��بب
الح��رب االعالمية المعادية ف��ي تلك االحداث
ل��ذا يتوج��ب عل��ى الجمي��ع الي��وم التحل��ي
باليقظة والوعي وان يجعلوا كالم قائد الثورة
كلمة الفصل.
واكد بان من دروس التاس��ع من دي هو ان ال
يتم ابدا نسيان صورة النفاق والفتنة وخيانتهم
للب�لاد وزرعه��م االم��ل ف��ي قل��ب الع��دو النه��م
مازالوا يتحينون الفرص لضرب النظام ثانية.

ورضائي يؤكد أنها جاءت بقرار جماعي

اللواء سليماني :عملية كربالء  4كانت عملية رئيسية
ق��ال قائ��د فيل��ق الق��دس التاب��ع لح��رس الث��ورة االس�لامية
اللواء قاسمي سليماني  ،ان عملية كربالء  4كانت العملية
الرئيس��ية ولك��ن الع��دو اعتق��د أن عملي��ة كرب�لاء  4عملي��ة
مخادع��ة بس��بب تنفي��ذ عملية كرب�لاء 5عقبها بع��د  15يوماً
وحيث وصلت القوات االيرانية الى بحيرة األسماك (البصرة).
واف��ادت وكال��ة مه��ر لألنب��اء بأن قائ��د فيلق الق��دس التابع
لح��رس الث��ورة االس�لامية ق��ال ف��ي تصري��ح تلفزيون��ي بش��أن
التعليق��ات الت��ي رافقت تغري��دة قائد حرس الثورة االس�لامية
إب��ان مرحل��ة الدف��اع المق��دس محس��ن رضائ��ي ح��ول عملي��ة
كرب�لاء« ،4ال أرى ض��رورة لبع��ض االحاديث التي جرت خالل
االع��وام االخي��رة ح��ول الحرب(المفروض��ة عل��ى اي��ران) ،ففي
االع��وام االخيرة تس��ببت بع��ض االحاديث المبتذل��ة في ازعاج
عوائل الشهداء».
ون��وه الل��واء س��ليماني ال��ى أن ه��ذه االحادي��ث الس��خيفة
تش��كك في قداس��ة وقيم الدفاع المقدس ،قائ ً
ال ،اننا مدينون
بش��كل كبي��ر للس��يد محس��ن رضائ��ي ،فه��و كان المخط��ط
لعملي��ات كبي��رة جداً في مرحل��ة الدفاع المق��دس كعملية
بي��ت المقدس وطريق القدس وثام��ن األئمة ورمضان وجميع
العمليات المهمة التي نجحت كافة.
ولفت الى أن دور الس��يد محس��ن رضائي كان بارزاً في تلك
العملي��ات ،قائ� ً
لا ،بالتأكي��د كان لبع��ض االصدق��اء الذي��ن
استش��هدوا كالش��هيد باكري والش��هيد باقري دور بارز أيضاً
ف��ي تل��ك العملي��ات ،مؤك��داً ض��رورة ع��دم توجي��ه انتق��ادات
لشخص كان رمزاً لالنتصارات في مرحلة كبيرة من الدفاع
المقدس.
ولف��ت ال��ى أن البع��ض عب��ر مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي
انتق��د اعط��اء الس��يد رضائي االوام��ر ببدء العملي��ة ،قائ ً
ال ،ان
ه��ذه االوام��ر ل��م تكن اوامر فردية بل كان ع��دد من القادة هم
المقررون فيما يخص الحرب.
وأوض��ح قائد فيل��ق القدس التابع لحرس الثورة االس�لامية
اللواء س��ليماني أن هناك منطق عس��كري وهو وجود نسبة من
التسريبات في جميع العمليات.
ب��دوره أوضح أمين مجمع تش��خيص مصلح��ة النظام وقائد
الحرس الثوري السابق «محسن رضائي» ،أن عملية كربالء 4
جاءت بقرار جماعي وان قادة الحرب كان لديهم علم بذلك.

و اوض��ح «محس��ن رضائ��ي» ،خ�لال لق��اءه ف��ي البرنام��ج
التلفزيوني «حاال خورشيد» ،في إشارة إلى تصريحات «اللواء
س��ليماني» ،ح��ول عملي��ة كرب�لاء  ،4قائ�لا :ان��ا اؤكد كالم
اخ��ي العزي��ز اللواء س��ليمان ان��ه كان له دور مؤث��ر في عملية
كربالء  4وان فيلق  41ثار اهلل من المش��اركين في عمليتي
كربالء  4و 5قد نجح في تنفيذ مهامها.
وأك��د رضائ��ي عل��ى ان��ه ال يمكنا الق��ول اننا ل��م نتفاجأ في
بعض العمليات مضيفا ان تسريب بعض المخططات الجراء
العملي��ات ال يع��ود فق��ط عل��ى ان الع��راق كان��ت عل��ى دراي��ة
بالتعام��ل م��ع الدباب��ات والمدفعي��ات والطائ��رات وانم��ا كان
لديه��ا نظ��ام مخابرات��ي عالمي تح��ت خدمته��ا باالضافة إلى
ان المنافقي��ن (زم��رة مجاهدي الخلق) كانوا يقومون بجمع
المعلوم��ات ب��دءاً م��ن بيوتن��ا في طهران وم��رورا بش��وارع وازقة
االهواز وكرمنشاه.
وأش��ار إل��ى انن��ا عل��ى الرغ��م من جو التس��ريبات ال��ذي كان
موج��ودا إال انن��ا اس��تطعنا ان نحق��ق االنتص��ار ف��ي الح��رب
منوها إلى أن قادتنا كانوا على علم بعمليات كربالء  4وهي
كانت قرار جماعي الن طريقتنا في الحرب تعتمد على اقناع
الجميع لذلك كان القرار جماعي .

اص��درت وزارة األم��ن بيان��ا أعلن��ت في��ه ع��ن
تفكيك شبكة فساد إقتصادي كانت تستغل
العملة الصعبة الممنوحة بالسعر الحكومي
واعتقال  11من أعضاء هذه الشبكة.
ونق� ً
لا ع��ن الموق��ع االعالم��ي ل��وزارة األمن
ج��اء ف��ي البي��انّ :
إن وزارة األمن في محافظة
كردس��تان (غ��رب) نجحت من خ�لال تحلي
اعضائه��ا باليقظ��ة وعب��ر تنفي��ذ عملي��ات
معق��دة و واس��عة م��ن الكش��ف ع��ن ش��بكة من
المفس��دين االقتصاديي��ن والمس��تغلين
للعمل��ة الصعب��ة الممنوح��ة بس��عر حكوم��ي
واعتقلت  11من أفرادها الرئيسيين.
وأضاف البيانّ :
إن في الظروف االقتصادية
الحساسة التي تمر بها البالد والتي تستدعي
وض��ع برام��ج دقيقة ف��ي اس��تخدام إحتياطي
العمل��ة الصعب��ة ،قام��ت ه��ذه الش��بكة م��ن
المفس��دين االقتصاديي��ن باس��تثمار  4آالف
و 700ملي��ار توم��ان م��ن العمل��ة الصعب��ة
(ال��دوالر يس��اوي  4200تومان بس��عر الصرف
الرس��مي) في خ��ارج البالد اال انه تم الكش��ف
عن هذه الش��بكة و القاء القبض على  11من
اعضائها.
وأض��اف البي��ان ب� ّ
�أن اعض��اء ه��ذه الش��بكة

قام��ت بتوظي��ف بطاق��ات التج��ارة الذكي��ة
الت��ي تحم��ل عناوي��ن ش��ركات وهمية كما
قامت بتزوير فاتورات تسجيل طلبات استيراد
رشاو لبنوك مختلفة من
س��لع ضرورية ودفع ٍ
اج��ل الحصول على العملة الصعبة بالس��عر
الحكومي.
كما قامت هذه الشبكة بعرقلة اإلجراءات
القانوني��ة الت��ي تق��وم به��ا البن��وك لمتابع��ة
م��ا يخ��ص بمن��ح العمل��ة الصعبة ول��م تلتزم
بتعهداتها حيال تسلم العملة الصعبة.
م��ن جانب��ه ق��ال قائ��د ش��رطة طه��ران إن��ه
خالل الش��هور التس��عة الماضية تم استدعاء
أل��ف و  656ش��خصا لجرائ��م اقتصادي��ة،
وج��رى اعتق��ال  275ش��خصا من المفس��دين
االقتصاديين.
وف��ي كلم��ة ل��ه خ�لال ملتق��ى لق��ادة ق��وى
االم��ن الداخل��ي بطه��ران ق��ال العمي��د
حس��ين رحيمي ،انه وفيم��ا يتعلق بالمخلين
االقتصاديين فق��د تم خالل العام (االيراني)
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ملف��ا لجرائ��م اقتصادي��ة رئيس��ية ،و اص��دار
حك��م اإلع��دام عل��ى اثني��ن م��ن المفس��دين
االقتصاديين من قبل القضاء.

جهانغيري :حل مشاكل سيستان وبلوجستان يتطلب رؤية وطنية

ق��ال النائ��ب االول لرئي��س الجمهوري��ة االس�لامية اس��حاق جهانغي��ري ان ح��ل مش��اكل
محافظة سيس��تان وبلوجس��تان (ش��رق) بحاجة الى مش��اريع جديده و رؤية وطنية مؤكدا
على ضرورة وضع هذا الموضوع على جدول اعمال كافة االجهزة الحكومية.
وخ�لال اجتم��اع لجن��ة تنمية س��واحل مكران ،اش��ار جهانغي��ري الى ما تتمتع به س��واحل
مك��ران م��ن امكاني��ات ق��ل نظيره��ا و ض��رورة اس��تثمارها ف��ي توس��يع محافظت��ي سيس��تان
وبلوجس��تان وهرم��زكان واض��اف انه يجب ان تتحول س��واحل مك��ران الى مركز لتحقيق
التنمية في هاتين المحافطتين.
وقال هناك مش��اريع جيدة يتم االعداد لها والتي من ش��أنها أن تس��هم في تطوير س��واحل
مكران في جميع المجاالت البيئية واالجتماعية.
واكد النائب االول لرئيس الجمهورية على ضرورة تنفيذ المشاريع التي تمت المصادقة
عليها خالل زيارة قائد الثورة االسالمية لمحافظة سيستان وبلوجستان وكذلك الوعود
التي قطعها رئيس الجمهورية الهاليها وقال :يجب ان يتم وضع الخطط والسياسات بشكل
دقيق كي يتم رفع الحرمان عن هذه المحافظة.
وحضر االجتماع ،جمع من كبار المس��ؤولين بمن فيهم وزراء االقتصاد والدفاع واس��ناد
الق��وات المس��لحة ق ّدم��ت خالل��ه امان��ة مجموع��ة العم��ل التخصيص��ة تقريرا ح��ول تقدم
مش��اريع توس��يع المحافظة خالل االش��هر التس��عة االخيرة بما فيها مش��اريع مد السكك
الحديدية وتطوير ميناء الشهيد بهشتي وتوفير الماء والكهرباء في المحافظة.

شرطة طهران :لدينا إشراف
تام على من يحاول اإلخالل
باالستقرار والهدوء

التعاون مع إيران يعزز
األمن في املنطقة

ق��ال قائ��د ش��رطة طه��ران العمي��د حس��ين
رحيميّ :
إن العدو يسعى الى اإلخالل بالهدوء
الذي ينعم به الشعب ،مؤكداً على ما تتمتع
به الشرطة من اشراف تام في مواجهة الفتنة
و وضعها خططاً في هذا الشأن.
وف��ي تصري��ح أدلى به لمراس��ل وكال��ة إرنا
أض��اف ّ
بأن العدو وضع خططاً عدة لإلخالل
باإلستقرار والهدوء َ
اللذين ينعم بهما الشعب
مصرحاً ّ
بأن الش��رطة لديها اشراف على هذا
النوع من الخطط وتتمتع بالوعي الالزم.
وأش��ار العمي��د رحيم��ي ال��ى اإلج��راءات
االس��تباقية والبرمج��ة الدقيق��ة الت��ي قامت
به��ا الش��رطة الحب��اط مؤام��رات األع��داء
وخططه��م وق��ال :إنن��ا ل��م نس��مح للع��دو بأن
ين��ال اغراض��ه في العاصمة بفضل ما قدّمته
ق��وات الش��رطة م��ن أداء منش��ود .ولف��ت ه��ذا
القائ��د ف��ي الش��رطة االيراني��ة ال��ى تفكيك
عصابات كبري واعتقال مجرمين والتع ّرف
على جرائم منتظمة خالل العام المنصرم.

ق��ال قائ��د الجي��ش الباكس��تاني الجنرال
قمرجاوي��د باج��وا ان التع��اون مع اي��ران يعزز
االمن في المنطقة.
واض��اف باج��وا خ�لال لقائ��ه حاك��م والية
بلوجس��تان الباكس��تانية ج��ام كمال خان
ان التع��اون االمن��ي والعالقات العس��كرية مع
اي��ران سيس��همان في تحس��ين االوض��اع على
الحدود المشتركة بين البلدين.
واعتب��ر تط��ور باكس��تان مرهون��ا بتحقيق
السالم واالستقرار في والية بلوجستان وقال
ان استقرار االمن في هذه الوالية من اولويات
الجيش الباكستاني.
م��ن جانب��ه اع��رب ج��ام كم��ال خ��ان ع��ن
تقدي��ره لم��ا يق��وم ب��ه الجيش الباكس��تاني
ف��ي اس��تقرار االم��ن ف��ي الوالي��ة وكذل��ك
لتنفيذ المش��اريع االجتماعي��ة واالقتصادية
فيها .يذكر ان لدى ايران وباكستان حدود
مشتركة يبلغ طولها  909كيلومتر.

قائد الجيش الباكستاني:

