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وتسمية ضحايا حادث قارب غميشان شمال البالد تحت عنوان شهداء الخدمة

جهانغيري :أجهزة اإلغاثة في مناطق السيول ستبقى في حالة اإلستنفار
*رئيس الهالل االحمر :لم نتسلم
دوالرا واحدا من الدول االجنبية
ملساعدة املنكوبني
تم��ت بموافق��ة س��ماحة قائ��د الث��ورة
االس�لامية ،تس��مية العناص��ر الجهادي��ة
الت��ي لقي��ت مصرعها ج��راء ح��ادث انقالب
اح��د ق��وارب االغاث��ة ف��ي مدين��ة غميش��ان
بمحافظ��ة جلس��تان الش��مالية ،تح��ت
عن��وان ش��هداء الخدم��ة؛ علم��ا ان عددا من
المواطني��ن الس��نة كان��وا م��ن بي��ن هؤالء
الشهداء .وافاد الموقع االلكتروني لمركز
نش��ر وحف��ظ مؤلف��ات آي��ة اهلل العظم��ى
االم��ام الس��يد علي الخامنئي ،ان س��ماحته
واف��ق عل��ى طل��ب ممث��ل ول��ي الفقي��ه ف��ي
محافظ��ة جلس��تان ب��ان يت��م اط�لاق صف��ة
شهيد الخدمة على قوات االغاثة الشعبية
الذي��ن راح��وا ضحية حادث انق�لاب القارب
خالل كوارث السيول في مدينة غميشان.
و وق��ع ح��ادث انقالب الحد ق��وارب االنقاذ
واالغاث��ة في  / 26م��ارس /الماضي بمدينة
غميش��ان ف��ي محافظ��ة جلس��تان ،م��ا ادى
ال��ى وف��اة  6م��ن الق��وات االغاثية حي��ن اداء
مهامه��م لمن��ع نف��وذ مي��اه الفيضان��ات الى
داخل المدينة.
في س��ياق آخر اكد النائب االول لرئيس
الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة اس��حاق
جهانغي��ري ب��ان االجهزة المعني��ة باالغاثة
واالنق��اذ س��تبقى ف��ي حال��ة اس��تنفار ف��ي
المناط��ق المنكوب��ة بالس��يول ف��ي الب�لاد
طالما اقتضت الحاجة ذلك.
وخ�لال اتص��االت هاتفي��ة منفصل��ة م��ع
محافظي هرمزكان وسيستان وبلوجستان
وكرم��ان وخراس��ان الرضوي��ة وخراس��ان
الجنوبي��ة ،اطل��ع جهانغي��ري عل��ى اح��دث
االوض��اع ف��ي ه��ذه المحافظ��ات بش��ان
االمط��ار واالج��راءات الوقائي��ة لمواجه��ة
السيول فيها.
ودع��ا جهانغي��ري المحافظي��ن التخ��اذ
االج��راءات الالزم��ة م��ع االخ��ذ بنظ��ر
االعتب��ار جمي��ع االحتم��االت وتوظي��ف
الطاق��ات واالمكاني��ات للحيلول��ة دون وقوع
خس��ائر بش��رية او مادية واالبقاء على حالة
االس��تنفار لجمي��ع اجهزة االغاث��ة واالنقاذ
طالما اقتضت الحاجة ذلك.
م��ن جانبه��م ق��دم المحافظ��ون للنائ��ب
االول لرئي��س الجمهورية تقارير عن احدث
االج��راءات المتخ��ذة ف��ي محافظاته��م

واالستعداد الشامل لمواجهة السيول.
م��ن ناحيت��ه أعل��ن رئي��س جمعي��ة الهالل
االحمر في الجمهورية االسالمية االيرانية،
ان الدول االجنبية لم تودع مساعدات مالية
ف��ي الحس��اب المصرف��ي للجمعي��ة ،قائ�لا:
ل��م يت��م حت��ى اآلن اي��داع دوالر واح��د أو
ي��ورو واح��د من جان��ب ال��دول األجنبية في
الحساب المصرفي للهالل األحمر.
وف��ي حديثه خالل إجتماع صحفي ش��رح
عل��ي اصغر بيون��دي الخدم��ات واإلجراءات
الت��ي قام��ت به��ا جمعي��ة اله�لال األحم��ر
االيراني��ة ف��ي المحافظ��ات الت��ي تع ّرض��ت
للس��يول وق �دّم إيضاح��ات عن المس��اعدات
والش��حنات اإلنسانية األجنبية واإلجراءات
المس��تقبلية التي س��تقوم بها الجمعية في
هذه المناطق.
وق��الّ :
إن بعض الدول كألمانيا والكويت
وتركي��ا وأرميني��ا وحدها هي التي أرس��لت
مس��اعدات إنس��انية لمنكوب��ي الفيضان��ات،
مش��يراً ف��ي نف��س الوقت الى إع�لان وكالة
التعاون الدولي��ة اليابانية (جايكا) والهالل
األحم��ر القط��ري والصلي��ب األحم��ر
الدنمارك��ي والصلي��ب األحمر النمس��اوي
ومنظم��ة المس��اعدات االنس��انية غي��ر
الحكومي��ة الفرنس��ية والصلي��ب األحم��ر
الهن��دي واله�لال األحم��ر الفلس��طيني

وباكس��تان إس��تعدادها إلرس��ال مساعدات
الى منكوبي السيول في ايران.
ه��ذا ولف��ت ال��ى رس��الة التعاط��ف الت��ي
أرس��لتها أفغانس��تان واإلتص��ال الهاتف��ي
ال��ذي أجرته الس��فارة الهندي��ة التي أعلنت
اس��تعدادها إلرسال مس��اعدات انسانية الى
منكوبي السيول.
هذا وأعلن بيوندي ّ
أن حجم المس��اعدات
المالي��ة الت��ي قدّمه��ا الش��عب االيران��ي
للمتضررين من الس��يول بلغت حتى صباح
الس��بت  100ملي��ار توم��ان (ال��دوالر يس��اوي
 4200تومان بسعر الصرف الرسمي).
وتوق��ع إس��تمرار ه��ذه المس��اعدات نظ��راً
الى توس��ع رقعة الفيضان��ات في محافظات
خوزس��تان ولرس��تان (جن��وب غ��رب)
وكلستان (شمال).
الجدي��ر بالذك��ر ان الحش��د الش��عبي
ف��ي الع��راق س��اهم كذل��ك بمس��اعدات
انسانية الى المنكوبين بالفيضانات وارسل
فرق��ا م��ن المتطوعين للمس��اهمة في فتح
قن��وات لتصريف المي��اه ،حيث اعتبر رئيس
لجنة االم��ن القومي في البرلمان ،الجانب
المعن��وي له��ذه المس��اعدات بأنه��ا تف��وق
الجانب المادي.
م��ن جانب��ه أعل��ن رئي��س منظم��ة ادارة
االزم��ات ف��ي الجمهوري��ة االس�لامية

االيراني��ة ،انه لم يتم حت��ى اآلن االبالغ عن
اي حالة لفقدان اشخاص في المحافظات
المنكوبة بالسيول ،مضيفا ان آخر حصيلة
للوفيات بلغت  71شخصا.
وف��ي رده عل��ى س��ؤال :ه��ل هن��اك تقاري��ر
ع��ن اش��خاص مفقودي��ن خ�لال الس��يول
والفيضان��ات الت��ي اجتاح��ت ع��ددا م��ن
المحافظ��ات ،قال اس��ماعيل نج��ار :لم يتم
اإلبالغ عن اشخاص مفقودين حتى اآلن.
وأض��اف :ع��اد ًة ما تبلغ أس��رة المفقود عن
المواصف��ات الالزم��ة للش��رطة حي��ث تق��وم
األخي��رة بتقدي��م تقري��ر ح��ول الش��خص
المفقود إلدارة األزمات ،وعلى هذا األس��اس
ل��م ت��رد حت��ى اآلن أي تقاري��ر عن اش��خاص
مفقودين جراء السيول االخيرة في البالد.
ولفت نجار إلى أن هناك شائعات عن وجود
مفقودي��ن في بع��ض األج��واء االفتراضية؛
مؤكدا انها عارية عن الصحة.
ب��دوره اعلن رئي��س منظمة الطب العدلي
االيراني��ة احم��د ش��جاعي ع��ن ارتف��اع ع��دد
ضحاي��ا الس��يول في البالد الى  76ش��خصا
لغاية االن.
وق��ال ش��جاعي  ،ان��ه ومع وفاة  5اش��خاص
في خوزس��تان وشخص واحد في ايالم فقد
ارتف��ع ع��دد ضحاي��ا الس��يول االخي��رة ف��ي
البالد الى  76شخصا لحد االن.

رئيس رابطة اآلشوريني في آرومية:

رئيس لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية البرملانية:

إدراج الحرس الثوري على الئحة
االرهاب إجراء غير عقالئي

الجانب املعنوي لحضور الحشد الشعبي العراقي في إيران يفوق الجانب املادي

ق��ال رئي��س رابط��ة االش��وريين ف��ي ارومي��ة اس��تانلي س��يمونز ان
االج��راء االمريك��ي العدائي في ادارج الح��رس الثوري ضمن الئحة
االرهاب خطوة غير عقالئية تتعارض والقوانين الدولية .
واك��د س��يمونز عل��ى ادان��ة ه��ذا االج��راء وتس��ائل كي��ف يمك��ن
للحكومة االمريكية تس��مية قوات عسكرية تقوم بمكافحة االرهاب
باالره��اب؟ واض��اف ان ه��ذا االج��راء غي��ر مقبول وال يمك��ن تصوره
وطبق��ا للقواني��ن الدولي��ة ال يمكن تس��مية قوات عس��كرية لبلد ما
بانها ارهابية.
واك��د رئي��س رابط��ة االش��وريين ف��ي ارومي��ة (ش��مال غ��رب) على
ان جمي��ع تصرف��ات ترام��ب مغاي��رة للقواني��ن الدولية فت��ارة يعتبر
اورش��ليم عاصم��ة للكي��ان الصهيون��ي وت��ارة اخ��رى ينس��حب م��ن
معاهدة دولية ومرة اخرى يستهدف الجوالن السورية مبينا انه من
المؤكد ان تصرفاته مغايرة للقوانين الدولية.
وبي��ن س��يمونز ان رابطة االش��وريين تدين ه��ذا التصرف العدائي
لترام��ب جملة وتفصيال وتتوقع من المس��ؤولين في ايران الوقوف
بقوة مقابل هكذا تحركات اس��تبدايية و ايصال صوتها للمحافل
والمنظمات الدولية .
وكان الرئي��س االميرك��ي دونال��د ترام��ب ق��د نش��ر ف��ي  8مارس
الماضي بيانا صحفيا ادرج فيه حرس الثورة االسالمية ضمن قائمة
التنظيم��ات االرهابية وفي ال��رد على ذلك اصدر المجلس االعلى
لالم��ن القوم��ي االيران��ي بيان��ا اعتب��ر في��ه الحكوم��ة االميركي��ة
راعية لالرهاب والقيادة المركزية االميركية المعروفة إختصارا
بـ��سنتكوم والق��وات التابع��ة لها (ف��ي منطقة غرب اس��يا) مجموعة
إرهابية.

تعيني علي اصغر خاجي مساعداً لوزير
الخارجية للشؤون السياسية الخاصة
اعلن الموقع االعالمي الرسمي لوزارة الخارجية ان وزير الخارجية
محم��د ج��واد ظري��ف اص��در مرس��وما وزاريا ينص عل��ى تعيين علي
اصغ��ر خاج��ي بصفت��ه كبي��ر مس��اعدي وزي��ر الخارجي��ة للش��ؤون
السياسية الخاصة.
ويعتب��ر خاج��ي اح��د الدبلوماس��يين البارزي��ن وس��بق ل��ه ان ش��غل
مناص��ب قيادي��ة عديدة ف��ي وزارة الخارجية االيرانية ،منها مس��اعد
وزير الخارجية للش��ؤون االوروبي��ة واالمريكية ،ومدير دائرة الخليج
الفارسي وايضا سفير الجمهورية االسالمية في كل من السعودية
وبلجيكا والصين.

أك��د رئي��س لجنة األم��ن القوم��ي والسياس��ة الخارجية في
مجل��س الش��ورى االس�لامي ،ان الجان��ب المعن��وي لحض��ور
الحشد الشعبي العراقي في ايران ،يفوق الجانب المادي.
وصرح حشمت اهلل فالحت بيشة ،بشأن تواجد قوات الحشد
الش��عبي ف��ي اي��ران :برأي��ي ،ان الجانب المعن��وي لحضور عدد
م��ن قوات الحش��د الش��عبي في إي��ران يفوق جانبه الم��ادي وان
تواجدهم جاء وفقا لقوانين البالد .وأضاف :ان حضور عدد من
هذه القوات لدعم المنكوبين بالسيول في إيران ،جاء في إطار
التع��اون القائ��م بي��ن البلدي��ن في مج��ال المبادرات اإلنس��انية
والعقائدية؛ وبعبارة أخرى ،جاء على غرار التعاون الثنائي بين
البلدين في إطار مواكب زيارة أربعينية اإلمام الحسين عليه
الس�لام .وفيم��ا يخص الجه��ة المعنية المنس��قة لدخول هذه
القوات الى البالد ،أوضح المسؤول البرلماني أن وزارة الداخلية
ه��ي المس��ؤولة عن ه��ذا األمر .وح��ول مقر إس��تقرار وتفاصيل
نش��اطات الحش��د الشعبي في ايران ،قال فالحت بيشة :ال علم
لي بهذا الش��أن لكنني أرحب بهذا الحضور لكونه يحمل قيما
معنوية ويرمز الى أن اللحمة الوثيقة بين الشعبين؛ مضيفا:
ان هذا العمل مميز وجدير بالتقدير.

كم��ا وصل��ت قافل��ة المس��اعدات االنس��انية المرس��لة م��ن
حرك��ة النجب��اء العراقي��ة ،برئاس��ة مع��اون االمي��ن الع��ام
للحرك��ة ،ال��ى اي��ران وتضمن��ت اكث��ر م��ن  100س��يارة تحمل
المس��اعدات االغاثي��ة ال��ى اي��ران وت��م ارس��الها ال��ى المناط��ق
المنكوب��ة بالس��يول .ودخل��ت قافل��ة المس��اعدات االنس��انية
المرسلة من قبل المقاومة االسالمية حركة النجباء إلغاثة
المنكوبين بالس��يول ،ال��ى االراضي االيرانية عبر منفذ مهران
الح��دودي .ويراف��ق قافل��ة المس��اعدات االنس��انية م��ن حركة
النجب��اء ال��ى المنكوبي��ن بالس��يول في اي��ران ،رئيس المجلس
التنفي��ذي لحرك��ة النجب��اء ورؤس��اء مكات��ب الحرك��ة ف��ي
مختلف المحافظات العراقية.
وكان في مقدمة المس��تقبلين لقافلة المقاومة االسالمية
حرك��ة النجب��اء ف��ور دخوله��ا ال��ى اي��ران ،ام��ام جمع��ة مهران
حج��ة االس�لام والمس��لمين الس��يد عب��داهلل امين��ي وقائ��د
ح��رس اميرالمؤمني��ن (ع) العقي��د جم��ال ش��اكرمي ،وقائ��د
ح��رس منطق��ة مهران المق��دم روح اهلل جاوي��دان ،وقائد حرس
ح��دود مه��ران العقي��د احم��د رض��ا حاتم��ي وقائممق��ام مدينة
مه��ران نظ��ام مل��ك ش��اهي .وس��يتم ارس��ال المس��اعدات التي
ت��م تجميعها بمس��اعدة المقاومة االس�لامية حركة النجباء
من تبرعات الش��عب العراقي التي اس��تقبلتها مكاتب الحركة
لترسل الى محافظتي خوزستان ولرستان.
ومن المقرر أن يتم توزيع المس��اعدات االغاثية التي تش��مل
الس��لع االساس��ية والحاج��ات الضروري��ة برعاي��ة مس��ؤولي
الحرك��ة ،وس��وف تس��تمر عملي��ة اإلغاث��ة عب��ر اس��تقرار
مواك��ب وإيفاد فرق جهادية إليج��اد منافذ لخروج المياه من
المناطق المنكوبة ،وكذلك إعادة بناء المس��اجد والمدارس
والحسينيات في محافظتي لرستان وخوزستان .ومنذ الساعات
االولى لوقوع الفيضانات في ايران أطلقت المقاومة االسالمية
حركة النجباء وعدد اخرى من فصائل الحشد الشعبي حملة
تضام��ن م��ع الش��عب االيران��ي تح��ت ش��عار (كن��ا تح��ت الن��ار
وساعدتمونا ،اآلن آنتم تحت الماء جاء دورنا لمساعدتكم).

إطفاء حريق بمصفاة في بندرعباس
أعل��ن مدي��ر ع��ام ادارة االزم��ة ف��ي محافظ��ة هرمزكان جنوب ايران عن اطفاء حريق ش��ب في إح��دى وحدات مصفاة
النفط في بندرعباس .وأوضح علي رضا صفا ايسيني في تصريح للصحفيين أن الحادث وقع في وحدة اعادة التدوير
بمصف��اة بندرعب��اس .وأض��اف أن الحري��ق تمت الس��يطرة عليه واخماده ف��ي اقل من  40دقيقة من قب��ل رجال االطفاء.
وصرح قائال إنه ولحسن الحظ لم تقع اية خسائر بشرية جراء الحادث الذي يعكف الخبراء على دراسة اسبابه بالوقت
الحاضر .يذكر أن شركة مصفاة بندرعباس للنفط تبلغ طاقتها التكريرية  350ألف برميل من النفط الخام الثقيل
ومكثفات الغاز يوميا ويوفر بالوقت الحاضر  18بالمائة من حاجة البالد من الطاقة والمشتقات النفطية .والمنتوجات
الرئيسية للمصفاة هي الغاز المسال والبنزين والنفط االبيض ووقود المحركات النفاثة والسوالر وزيت الوقود.
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رئيس مؤسسة السالم الجميل لحقوق االنسان الدولية للوفاق:

تشكيل جبهة عاملية ضد االرهاب األمريكي
الوفاق/خاص/مخت��ار حداد/ق��ال رئي��س
مؤسس��ة الس�لام الجمي��ل لحق��وق االنس��ان
الدولية محمد واحدي إن الخطوة األمريكية
ف��ي إطار ما يس��مى بمش��روع الضغ��ط الغائي
وم��ن خالله وضع قوة عس��كرية رس��مية تابعة
لبلد ذا س��يادة على قائمة اإلرهاب قرار غريب
ل��م نش��هد مثل��ه من��ذ أي��ام الح��رب الب��اردة
و مع��اداة األنظم��ة الحكومي��ة ف��ي أمري��كا
الالتينية حتى األن.
و أضاف في تصريح للوفاق :أن هذه الخطوة
العجول��ة و الغي��ر مدروس��ة م��ن قب��ل ترام��ب
ته��دف أكثر من كل ش��ئ إل��ى تعزيز موقف
نتانياهو عند المصوتين الصهاينة وهي خير
دلي��ل عل��ى إخف��اق السياس��ات األمريكي��ة في
منطقة غرب أسيا.
و قال الشك أن إخفاقات أمريكا في تنفيذ
خط��ط الرئي��س األمريك��ي ض��د الجموري��ة
االسالمية ايضا لها دور في اتخاذ هذا القرار .
وأض��اف رئي��س مؤسس��ة الس�لام الجمي��ل:
عل��ى الش��عب األمريك��ي أن يعلم بأن رئيس��هم
يضع قوات بالده في الخطر من أجل شخص
مجرم و مكروه كنتياهو .
وأش��ار واح��دي إل��ى أن خ��روج واش��نطن
األح��ادي الجان��ب م��ن اإلتف��اق الن��ووي و
محاولته��ا لف��رض الخن��اق عل��ى الش��عب
االيراني عن طريق حظر بيع النفط قد باءت
بالفشل وأن ترامب لم يستطع أن يحقق شيئا
ب��ل عل��ى العك��س كل��ف الوالي��ات المتح��دة
والصهاينة ثمناً باهضاً.
وأك��د رئي��س مؤسس��ة الس�لام الجمي��ل
أن الش��عب االيران��ي م��رة أخ��رى اس��تطاع أن
ينتص��ر عل��ى التحدي��ات م��ن خ�لال الوق��وف
و التماس��ك و أن يحق��ق نجاح��ات كب��رى و
أن يكس��ر الهيمن��ة و الغطرس��ة األمريكية في
المنطق��ة  .مضيف �اً ب��أن الوالي��ات المتح��دة
وع��ن طري��ق وص��ف الح��رس الث��وري منظمة
إرهابي��ة ه��ي تضح��ك عل��ى كل العال��م و
تس��خر م��ن الجمي��ع و الي��وم حكوم��ة أمريكا
الت��ي تدع��ي محارب��ة اإلرهاب وه��ي أكبر راع
لإلره��اب كما أكبر داع��م لإلرهاب المنظم

و ه��ي الت��ي قام��ت بتأس��يس أنظم��ة إرهابي��ة
ف��ي كل أنح��اء العال��م ،و بش��هادة إعت��راف
الرئي��س األمريك��ي الحال��ي ف��إن األنظم��ة
الرس��مية األمريكي��ة بذل��ت كل جهودها من
أجل تأس��يس داع��ش ودعموا القاع��دة وقاموا
بتدريبهم بصورة مباش��رة أو عن طريق الدول
الحليفة معهم في المنطقة .
وذكر أن الشعب االيراني لن ينسى جريمة
كيان أسقط الطائرة المدنية االيرانية وقتل
جميع ركابها من النساء واألطفال و األبرياء
وعلى الشعب األمريكي أن يعلم أنه أكثر من
اربعون عاما وشعوب منطقتنا تعتبر الجيش
االمريك��ي وقوات��ه ارهابية وكان من المتوقع
نظ��راً إلخفاق��ات ترام��ب المتع��ددة تجعل��ه
يتخذ خطوات متطرفة.
الش��ك أن��ه م��ن الي��وم فصاع��دا ستش��هد
المنطقة تح��والت جديدة و قطعا دول محور
المقاومة ستقوم بمكافحة االرهاب أكثر من
السابق .
وختم بالقول :تدعو مؤسسة السالم الجميل
الدولي��ة لحق��وق االنس��ان كل المؤسس��ات و
األنظمة الحقوقية الس��يما مؤسسات الدفاع
ع��ن حق��وق االنس��ان لتش��كيل جبه��ة عالمية
ض��د االره��اب األمريكي في العالم حتى تبين
الدور األمريكي المخرب ضد الس�لام و األمن
الدول��ي و تقوم بواجبه��ا التاريخي بالتصدي
له��ذا ال��دور المخرب ال��ذي يدع��م التطرف و
العنصرية و العنف .

خالل إجتماعه بعدد من كبار مسؤولي الشؤون التنفيذية والسياسية واالقتصادية

واعظي :بفضل صمود الشعب تجاوزنا العديد
من الظروف العصيبة الراهنة

قال رئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود
واعظ��ي  :ان االج��راء غي��ر الحكي��م األخي��ر
م��ن جان��ب االمريكيي��ن ض��د ح��رس الث��ورة
االس�لامية ادى ال��ى نتائ��ج عكس��ية له��ؤالء
ولقي تنديدا واسعا ،وع ّزز التماسك والوحدة
الوطنية في البالد.
واض��اف واعظ��ي خ�لال اجتماعه بع��دد من
كبار مسؤولي الشؤون التنفيذية والسياسية
واالقتصادي��ة ف��ي اي��ران ،قائ�لا  :ان االع��داء
وعلى راس��هم امريكا يعمدون الى تصرفات ال
تتسم بمعايير الحكمة والمنطق السياسي.
وتاب��ع  :ان االمريكيي��ن يس��عون م��ن خ�لال
هك��ذا اج��راءات غي��ر حكيم��ة الى ب� ّ
�ث الفرقة
وش��رخ الص��ف بين ركائ��ز نظ��ام الجمهورية
االس�لامية والش��عب االيران��ي؛ مؤك��دا ان
هؤالء لم يحققوا اهدافهم على مدى العقود
االربع��ة الماضي��ة ب��ل ادت محاوالته��م ال��ى
نتائ��ج عكس��ية واس��همت ف��ي تعزي��ز الوح��دة
والتآلف الوطني في ايران.

واش��ار واعظ��ي ال��ى الحظ��ر االمريك��ي
والضغ��وط االقتصادي��ة الت��ي تفرضه��ا
واش��نطن من��ذ الع��ام الماض��ي عل��ى الش��عب
االيران��ي؛ معرب��ا ع��ن س��عادته بالق��ول  :لق��د
تمكن��ا بفض��ل توجيهات س��ماحة قائ��د الثورة
االس�لامية وجهود الحكومة الشاملة وغيرها
من الجهات المعنية في البالد وايضا مقاومة
وصمود الش��عب بوج��ه المش��اكل ان تنجاوز
العديد من الظروف العصيبة الراهنة.
وف��ي جان��ب اخر من تصريحات��ه ،دعا رئيس
مكتب الرئاس��ة ف��ي ايران ال��ى تظافر الجهود
الوطنية وبذل الجهود في سياق ّ
حل مشاكل
المواطنين المنكوبين جراء السيول االخيرة
والتعوي��ض عن االض��رار الكبيرة التي لحقت
به��م .وخل��ص واعظي الى الق��ول  :ليس لدي
أدنى ش��ك في أن الش��عب االيراني يس��تطيع
م��ن خ�لال الوح��دة واالنس��جام والتماس��ك
ان يخي��ب آم��ال االمريكيي��ن والصهاين��ة
وانصارهم.

ضبط طن و 927كغم من اخملدرات جنوب محافظة سيستان وبلوجستان
اعلن قائد قوي األمن الداخلي في محافظة
سيس��تان وبلوجس��تان (جن��وب ش��رق) ،العميد
محم��د قنب��ري ،ع��ن ضب��ط ط��ن واح��د و927
كغ��م م��ن ان��واع المخ��درات خ�لال عمليتي��ن
اثنتي��ن نفذته��ا ق��وات األم��ن الداخل��ي ف��ي
المحافظ��ة .واض��اف العميد قنب��ري  ،ان قوات
مكافحة المخدرات في سيس��تان وبلوجس��تان
ومن خالل اتخاذ اجراءات استخبارية ،تمكنت
م��ن التوص��ل الى معلومات اولي��ة حول عملية
تهريب ش��حنة كبيرة من المخدرات بواسطة
عناص��ر تابعة لعصابة مس��لحة عب��ر المناطق
الحدودي��ة ال��ى مدينت��ي ايرانش��هر وكن��ارك
التابعتين الى محافظة سيس��تان وبلوجستان
(جنوب شرق) .وتابع :ان فريقين لالستخبارات
والعملي��ات ل��دى ق��وى األم��ن الداخل��ي قام��ا
برص��د تح��ركات ه��ذه العصاب��ة المس��لحة،
وتمكن��ا الجمع��ة م��ن الكش��ف ع��ن هوي��ة
فرقتي��ن من ه��ذه العصابة كان��ت بصدد نقل
الش��حنة الكبي��رة للمخدرات ،حب��ث وضعوهم

قي��د المراقب��ة .واوض��ح المس��ؤول العس��كري
أن ه��ذه العصاب��ة كان��ت تس��عى ال��ى نق��ل
كمي��ات كبيرة من المخ��درات الى محافظة
هرم��زكان (جنوب) عب��ر الطريق البحري في
منطق��ة زرآب��اد التابع��ة لمدين��ة كن��ارك ف��ي
سيستان وبلوجستان.
وق��ال ان ق��وى االم��ن ضبط��ت خ�لال ه��ذه
العميات  658كغم من األفيون.
ولف��ت ال��ى ان ق��وات مكافح��ة المخ��درات ف��ي
إيرانش��هر وخ�لال عمياته��ا الثاني��ة تمكن��ت م��ن
الكش��ف ع��ن هوي��ة عصاب��ة أخ��رى كان��ت تنوي
نق��ل ش��حنة كبي��رة م��ن المخ��درات ال��ى داخ��ل
مدين��ة دل��كان التابع��ة لمحافظ��ة سيس��تان
وبلوجس��تان .وأض��اف أن��ه خ�لال اش��تباكات
مس��لحة م��ع المهربين وبعد الق��اء القبض على
اثنين منهم ضبطت قوات االمن طن واحد و 104
كيل��وات و  27غرام �اً من األفي��ون و  122كغم و
 180غراماً من الحشيش و  42كيغم و 400غراما
من الهيروين وأنواع أخري من المخدرات.

