محليات

الأربعاء � 10صفر 2019/10/9 - 1441
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مؤكد ًا بأن ايران ستر ّد بقوة على أي تهديد وبأي مستوى كان

قائد الوحدات الخاصة في الشرطة:

قائد الجيش :حافظنا على أمن الخليج الفارسي وسنواصل ذلك بحزم

قال القائد العام للجيش االيراني «اللواء
سيد عبد الرحيم موسوي» :حنن حافظنا
على مدى  40عاما عن امن اخلليج الفارسي
وسنواصل ذلك بكل حزم ،وسنرد بقوة على
اي تهديد وبأي مستوى كان.
ت� �ص ��رحي ��ات ال� � �ل � ��واء م � ��وس � ��وي ،ج� ��اءت
للصحفيني ع�ق��ب ت�ف�ق��ده وح� ��دات ال��دف��اع
اجلوي التابعة للجيش واحلرس الثوري يف
حمافظة بوشهر.
واضاف ،ان الدول االقليمية اذا ما تكاتفت
مع بعضها االخر فإن هذه املنطقة ستكون
االكثر امنا يف العامل.
واك��د القائد ال�ع��ام للجيش ،ان ال��دول
غري االقليمية لطاملا محلت معها الفوضى
وال�ت��وت��رات عند جميئها اىل ه��ذه املنطقة؛
لكننا كما حافظنا على االم��ن هنا طيلة
ال �ع �ق��ود االرب �ع ��ة امل��اض �ي��ة ،ن �ت��وىل م��ن االن
فصاعدا مسؤولية القيام بذلك ايضا.
وردا ع �ل��ى س � ��ؤال ح� ��ول م� ��دى ج �ه��وزي��ة
ق��وة ال��دف��اع اجل��وي للجمهورية االسالمية
االي��ران�ي��ة ،اك��د ال�ل��واء م��وس��وي ان الدفاع
اجل � ��وي ل�ل�ج�ي��ش واحل� � ��رس ال � �ث� ��وري على
اهبة االستعداء ملواجهة اعلى مستوى من
التهديدات.
وش��دد القائد العام للجيش :ان القوات
امل �س �ل �ح��ة ل�ل�ج�م�ه��وري��ة االس�ل�ام �ي ��ة ل��دي�ه��ا
ك��ام��ل االس �ت �ش��راف على احل ��دود اجلوية

رئيس منظمة التعبئة:

الثورة االسالمية
أوجدت مفهوم ًا جديد ًا
للقوة في العالم
أك� � � ��د رئ� � �ي � ��س م� �ن� �ظ� �م ��ة ت �ع �ب �ئ��ة
املستضعفني يف اجلمهورية االسالمية
االيرانية  ،ان ايران مل تكن داعية حرب
ول��ن تكون ،اال ان املستكربين حياولون
اثارة احلروب بني املسلمني جنوب غربي
آسيا.
وخ �ل�ال م ��راس ��م ت��أب�ي�ن�ي��ة ل�ل��ذك��رى
السنوية الستشهاد العميد همداني ،قال
العميد غالم رضا سليماني :ان انتصار
الثورة االسالمية يف ايران اربك هندسة
امل �ع��ادالت العاملية ،يف ح�ين ان امريكا
واالحت � ��اد ال�س��وف�ي�تي ك��ان��ا ق��د اوج ��دا
هندسة ج��دي��دة للقوى وامل �ع��ادالت بعد
احلرب العاملية الثانية.
وأوض��ح ان الثورة االسالمية أوج��دت
م�ف�ه��وم��ا ج��دي��دا ل�ل�ق��وة يف ال��ع ��امل ،ال
مي �ك��ن م��واج �ه �ت��ه ب��ال�ت�ق�ن�ي��ات ال �ن��ووي��ة
وال�ص��اروخ�ي��ة ،مبينا ان االع� ��داء وبعد
انتصار الثورة بدأوا مبمارسة الضغوط
اخلارجية والداخلية ،وعندما مل حيققوا
شيئا منها ،اث� ��اروا احل ��رب امل�ف��روض��ة..
وعندما كان العامل االستكباري يتصور
ان��ه سيقضي على ال �ث��ورة ق��ري�ب��ا ،أدرك
يوما بعد آخر أنه ارتكب خطأ كبريا.
ولفت اىل اننا وطيلة  40عاما املاضية
شهدنا اهل��زائ��م املتتالية لالستكبار يف
م��واج�ه��ة ال�ش�ع��ب االي ��ران ��ي ،وك��ذل��ك
سنشهد يف ال �ـ 40عاما القادمة ان هذا
العدو الغاشم لن يتمكن من حتقيق اي
جناح يف مواجهة الثورة االسالمية.
وص � � ��رح ان ال� �ش� �ع ��ب االي� � ��ران� � ��ي مل
ي�ك��ن داع �ي��ة ل�ل�ح��رب ول ��ن ي �ك��ون ،اال ان
املستكربين حي��اول��ون إث��ارة احل��رب بني
املسلمني يف جنوب غرب آسيا.

اللواء صفوي :دماء الشهداء المدافعين عن المقدسات ستمهد
الطريق الى القدس

والبحرية والربية للبالد ومل تدع اي ثغرة
يف هذا اجملال.
وخلص اىل ال�ق��ول ،ان اي ��ران االسالمية
وب�ف�ض��ل ال �ب ��اري ت �ع��اىل بلغت ال �ي��وم اعلى
مستويات ال�ق��وة واالق��ت ��دار؛ حم ��ذرا العدو
من «الدخول يف لعبة اختبار قوة ايران تاثرا
حبساباته اخل��اط�ئ��ة» ،الن��ه سيلقى ضربة
م��دم��رة قطعا .م��ن ناحيته اك��د املساعد
وامل �س �ت �ش��ار االع �ل��ى ل�ل�ق��ائ��د ال �ع��ام ل�ل�ق��وات
املسلحة االيرانية اللواء حييى رحيم صفوي
ب��ان دم��اء الشهداء املدافعني عن املقدسات
ستمهد الطريق اىل القدس.
وق��ال ال �ل��واء صفوي  ،ان دم��اء الشهداء
املظلومني املدافعني عن املقدسات ستمهد
الطريق اىل القدس.
واض� � ��اف ،ان ��ه م�ث�ل�م��ا ع�م�ل�ن��ا يف ال��دف��اع
املقدس ( )1988-1980على اجياد مدرسة
امل �ق��اوم��ة وان �ت �ق��ال ه ��ذه امل��درس��ة اىل لبنان
وسوريا وفلسطني فباالمكان نقلها ايضا اىل
العامل االسالمي ومجيع الشعوب احلرة يف
العامل.
وت��اب��ع ق��ائ�لا ،ان��ه واستلهاما م��ن فلسفة
ال� ��دف� ��اع امل� �ق ��دس مي�ك�ن�ن��ا ب� �ل ��ورة امل �ق��اوم��ة

االقتصادية وحتقيق االنتصار .واك��د بان
منجز ال��دف��اع امل �ق��دس امل �ق��دس مل يتمثل
فقط يف دحر عدو خبيث وبلطجي بل متثل
ايضا بسيادة فكر املقاومة وب�ل��ورة هندسة
ج ��دي ��دة ل �ل �ق��درة ومت �ه �ي��د االرض� �ي ��ة لبناء
احلضارة االسالمية احلديثة.
واض� ��اف ،ان ��ه ل��و متكنا م��ن ن�ق��ل م�ع��ارف
الدفاع املقدس اىل االجيال القادمة فبامكاننا
ت�ب��دي��ل ال �ت �ه��دي��دات ال��راه �ن��ة واملستقبلية
القائمة امام اجلمهورية االسالمية االيرانية
اىل فرص ،ليس فقط التهديدات العسكرية
بل التهديدات الثقافية واالقتصادية ايضا
ميكننا تبديلها اىل فرص وضمان مستقبل
شعبنا وبلدنا وامننا القومي.
يف س�ي��اق آخ��ر أك��د ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د العام
للجيش االي��ران��ي العميد «حم�م��د حسني
دادرس» ان املعدات الدفاعية احمللية الصنع
بثت الرعب واخلوف يف نفوس األعداء.
تفقد نائب القائد العام للجيش االيراني
معرض اجنازات وقدرات منظمة الصناعات
ال ��دف ��اع� �ي ��ة ،واط � �ل� ��ع ع �ل ��ى م �ن �ت �ج��ات �ه��ا يف
جم��االت القتال ال �ف��ردي ،وال��دف��اع اجل��وي،
وأنواع الصواريخ وقذائف اهلاون ،والذخرية

وزير الداخلية خالل اجتماع في االمم املتحدة:

اإلجراءات األحادية االميركية تركت
تأثير ًا مباشر ًا على خدمات ايران لالجئني
اعلن وزير الداخلية االيراني عبدالرضا رمحاني فضلي ان االجراءات
القسرية االح��ادي��ة والالإنسانية المريكا تركت تاثريا مباشرا على
خدمات ايران لالجئني ودفعتهم اىل التفكري باهلجرة اىل الدول االوروبية
.
واش��اد ال��وزي��ر عبدالرضا رمحاني فضلي خ�لال االجتماع السبعني
للجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون الالجئني لالمم املتحدة
باملساعدات الدولية ومساعدات املفوضية العليا لشؤون الالجئني مؤكدا
ضرورة ضمان االعتمادات الالزمة لرفع االحتياجات املتزايدة لالجئني
وتقديم املساعدات االنسانية العاجلة هلذه الشرحية الضعيفة وكذلك
للدول اليت تستضيفهم.
واشار وزير الداخلية االيراني اىل ان ايران تستضيف منذ حنو اربعة
ريا من الالجئني  ،خاصة األفغان  .وان اي��ران حتملت
عقود ع��ددًا كب ً
نفقات باهضة للحؤول دون توجههم حنو احلدود األوروبية وعلى الرغم
من ع��دم وج��ود مساعدة كافية من اجملتمع الدولي لعبت اي��ران دورا
رئيسيا يف السيطرة على مشكلة الالجئني على الصعيد العاملي.
وقال رمحاني فضلي انه وف ًقا لتقرير املفوض السامي لشؤون الالجئني
 ،ال تزال استضافة  ٪84من الجئي العامل يف البلدان النامية  ،األمر الذي
يتعارض بوضوح مع قبول احلماية العادلة لالجئني باعتبارها مسؤولية
دولية مشرتكة .ومن أجل توفري استضافة مستدامة ومحاية كافية
لالجئني  ،جي��ب متهيد ال�ش��روط ال�لازم��ة لتوزيع أكثر إنصافا هلذه
الشرحية يف مجيع أحن��اء العامل .وف ًقا للمادة  14من اإلع�لان العاملي
حلقوق اإلنسان « ،لكل شخص احلق يف أن يلجأ إىل بالد أخرى أو حياول
االلتجاء إليها هربًا من االضطهاد» .ليس من املنطقي أن تواجه بعض
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اخل �ف �ي �ف��ة وال �ث �ق �ي �ل��ة ،وال �ع �ج�ل�ات امل��درع��ة
والتكتيكية.
واع� � ��رب ال �ع �م �ي��د دادرس ع ��ن ارت �ي��اح��ه
ل�ل�اجن ��ازات اجل ��دي ��دة مل�ن�ظ�م��ة ال�ص�ن��اع��ات
ال��دف��اع �ي��ة ،وق� ��ال :يف األس �ل �ح��ة ال��دف��اع�ي��ة
اجل� ��دي� ��دة ت �ص �ن��ع األس��ل��ح ��ة ت ��رك ��ز على
االح �ت �ي��اج��ات االس�ترات �ي �ج �ي��ة والتكتيكية
للقوات املسلحة ،وحققت خنب الصناعات
الدفاعية الثقة الالزمة يف جمال مهامهم،
حبيث تكون سرعة حتويل الفكرة اىل املنتج
النهائي يف منظمة الصناعات الدفاعية اىل
اقل قدر ممكن.
واش � ��ار اىل ق � ��درات م�ن�ظ�م��ة ال�ص�ن��اع��ات
ال ��دف ��اع� �ي ��ة يف جم � ��ال ت �ص �ن �ي��ع م�ن�ت�ج��ات
ذكية وفائقة الذكاء ،مضيفا :اليوم ،فان
منتجات منظمة الصناعات الدفاعية بثت
الرعب واخلوف يف أعني ونفوس األعداء.
ب� ��دوره أك ��د ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د ال �ع��ام حل��رس
ال �ث��ورة االس�لام �ي��ة ،ان ال �ع��داء االم�يرك��ي
ضد ايران هو عداء الباطل ضد احلق ،وهذا
االمر أدى اىل ان تكون اجلمهورية االسالمية
يف موقع قوة.
وخالل مراسم لتأبني الشهداء اجملهولني،
قال العميد علي فدوي :ان االعداء يعرتفون
بقوتنا ،وان الظروف اخت��ذت منحى حبيث
اخ ��ذوا يبحثون ع��ن ق��وة ال ��ردع يف مواجهة
ايرانّ .
وبي انه منذ اليوم التالي للثورة بدأ
العداء واحلرب ضد ايران ،واطلقت السهام
االوىل من قبل مناوئي الثورة ،والذين كانوا
عمالء من الدرجة الواطئة.
وشدد على ان العداء ممكن ان يكون حول
املصاحل االقتصادية والثقافية والسياسية
واالجتماعية وسائر القضايا ،ولكن عندما
تكون طبيعة ه��ذا ال�ص��راع؛ احل��ق والباطل،
ف �ع �ن��ده��ا ال مي��ك ��ن ال� �ت ��وص ��ل اىل ات��ف ��اق
باالجتماعات والتفاوض .فال ميكن مطلقا
ان جيتمع احلق مع الباطل ،وفقط هنالك
حالتان لنهاية ال�ص��راع ،إم��ا ان مييل احلق
اىل الباطل او العكس.
وأشار نائب القائد العام للحرس الثوري،
اىل ان وزي ��ر ال��دف��اع يف االدارة االمريكية
السابقة ،اع�ل��ن بصراحة ان�ه��م وحلفاءهم
بصدد اجي��اد القدرة على ال��ردع ،مضيفا ان
االعداء مل ينجحوا يف اي مؤامرة ضد ايران،
ويف ال �ظ��روف ال��راه �ن��ة وص �ل��وا اىل مرحلة
االس �ت �ج��داء ،ليتخلصوا م��ن ورط ��ة اليمن
واحلرب مع الدول املقاومة االخرى.
واوض��ح ان احل��رب ضد اليمن ،ال يشارك
فيها السعوديون واالماراتيون فقط ،فهناك
مجيع االع ��داء خلف ه��ذه احل ��رب ..وفيما
كان االعداء يتصورون اليمنيني ضعفاء ،اال
انه ال يكاد ميضي شهر اال ويكشف اليمنيون
عن صاروخ او طائرة مسرية جديدة.

ً
ضغوطا ال تطاق من استضافة عدد كبري من الالجئني
البلدان النامية
ً
 ،فيما تسعى بلدان أخ��رى إىل رف��ع معايري محاية الالجئني ب��دال من
االستضافة .وه��ذا ي��ؤدي فقط إىل زي��ادة العبء على البلدان املضيفة
النامية.
وافاد بان ايران تدعو اجملتمع الدولي لبذل جهود اكرب حلل قضايا
اللجوء املزمنة والطويلة األجل  ،وتطالب بوضع حد للسياسات اليت أدت
إىل تراكم الالجئني يف العديد من البلدان النامية  ،مبا يف ذلك إيران
اإلسالمية و نأمل أن ينعقد املنتدى العاملي لالجئني يف شهر ديسمرب من
هذا العام وأن يكون اهلدف األكثر أهمية لالتفاقية العاملية لالجئني
هو ختفيف الضغط على الدول املضيفة من خالل تعزيز مبدأ القبول
العادل واملسؤولية عن محاية الالجئني  ،واجياد تغيري حقيقي يف ترتيبات
املعاملة غري العادلة احلالية بشان مسؤولية محاية الالجئني.
واوض��ح ان النقطة املهمة األخ��رى اليت يتعني اإلش��ارة إليها هنا هي
اجياد توازن صحيح بني دعم الالجئني والتوصل إىل حلول مستدامة.
وقال إن التجربة املؤسفة للجمهورية اإلسالمية االيرانية ،واليت تؤكدها
اإلحصاءات  ،تكشف حقيقة أن دعم ايران املتزايد لالجئني مل يوفر ح ً
ال
مستداماً للعودة الطوعية لالجئني إىل بلدهم األصلي أو إعادة توطينهم
يف بلدان ثالثة.
واوضح رمحاني فضلي انه وكما ذكر يف عدد من الوثائق والقرارات
الدولية  ،فإن احلل األكثر تفضي ً
ال ملشكلة الالجئني هو العودة الطوعية
إىل بلدانهم األصلية .وتعد العودة الطوعية ركيزة أساسية السرتاتيجية
تسوية اوضاع الالجئني األفغان ( .)SSARبينما يركز اجملتمع الدولي
ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني على مشاريع دعم بقاء ودمج
الالجئني يف إي��ران  ،وبالتالي فاننا شهدنا ع��ودة طوعية قليلة للغاية
لالجئني من إي��ران إىل أفغانستان يف السنوات األخ�يرة .وجتدر اإلشارة
إىل أن اعطاء منح مالية غري كافية للمتقدمني بطلبات باملغادرة ال
حيفزهم على ال�ع��ودة .لذلك ،يف ه��ذه ال�ظ��روف  ،نتوقع من اجملتمع
الدولي واحلكومة األفغانية ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
تركيز براجمهم ومشاريعهم على العودة الطوعية لالجئني من إيران
واستمرار إعادة دجمهم يف أفغانستان.

مساعد رئيس الجمهورية :محاوالت أميركا لكسر مقاومة شعبنا ستبوء بالفشل
اك��د مساعد رئيس اجلمهورية االسالمية االي��ران�ي��ة للشؤون الربملانية
حسني علي ام�يري ب��ان حم ��اوالت ام�يرك��ا لكسر مقاومة الشعب االي��ران��ي
ستبوء بالفشل.
ويف كلمته اليت القاها خالل مراسم افتتاح معرض المكانيات وطاقات
القرويني يف مدينة باكدشت قال امريي :ان حماوالت امريكا الرامية لكسر
مقاومة الشعب االي��ران��ي ستبوء بالفشل الن الشعب ق��ادر يف ظ��ل املقاومة
والثبات على ان حيقق النمو واالزدهار.
واضاف مساعد رئيس اجلمهورية ،اليوم ورغم وجود الضغوط االقتصادية
واحلظر والتهديدات االمريكية فقد حقق الشعب االي��ران��ي النمو واثبت
اقتداره للعامل.

القضاء على خلية إرهابية خططت لتفجير
(س)
مرقد السيدة املعصومة
اعلن قائد الوحدات اخلاصة يف الشرطة االيرانية العميد حسن كرمي بان هذه الوحدات
متكنت من القضاء على خلية ارهابية يف حمافظة كرمانشاه غرب ايران قبل  3أعوام كانت
ختطط لتنفيذ عملية تفجري يف مرقد السيدة فاطمة املعصومة يف مدينة قم املقدسة.
ويف ح��وار خ��اص اج��رت��ه معه وك��ال��ة ان�ب��اء «ف ��ارس» ح�ين زي��ارت��ه التفقدية هل��ا اخ�يرا،
استعرض العميد كرمي خمتلف انشطة ومهمات الوحدات اخلاصة يف الشرطة االيرانية
وقال ،ان خلية من تنظيم داعش االرهابي تسللت اىل داخل البالد يف العام  2016واستقرت
يف حمافظة كرمانشاه (غرب ايران) وقد متكنا من خالل الرصد االستخباري من الكشف
عن وكرهم ويف مرحلة الحقة حاصر رجال قوات «نوبو» التابعة للوحدات اخلاصة للشرطة
وكر اخللية االرهابية ومن ثم قضوا عليهم بعد رفضهم االستسالم.
واضاف ،ان هذه اخللية االرهابية اليت كانت مؤلفة من  3عناصر ومزودة باحزمة ناسفة
كانت ختطط لتنفيذ عمليات ارهابية انتحارية داخ��ل مرقد السيدة املعصومة (س) يف
مدينة قم ولكن حلسن احلظ فقد مت الكشف عنهم والقضاء عليهم.
وبشان املهمات االخرى للوحدات اخلاصة يف الشرطة االيرانية صرح بان منها السيطرة
على االوضاع حني االعتصامات والتجمعات بكل حكمة وهدوء ورحابة صدر والسعي لتهدئة
االوض��اع من اجل انتهاء مثل هذه االعتصامات والتجمعات بامن وسالم ودون حصول اي
احتكاك واض ��اف ،ان الوسائل املستخدمة من قبل ق��وات ال��وح��دات اخلاصة ردعية غالبا
للحيلولة دون االشتباك م��ع احملتجني والسماح هل��م بالتعبري ع��ن مشاعرهم وبالتالي
السيطرة على التجمع واحليلولة دون انفالت االوضاع باقل كلفة ممكنة.
واشار اىل ان من املهمات االخرى هلذه الوحدات التدخل النهاء احتجاز الرهائن وقال،
انه كانت هنالك خالل االع��وام اخلمسة االخرية  46حالة احتجاز رهائن يف البالد ومل
يكن اي منها ذا طابع سياسي بل ان غالبيتها مشلت قضايا مثل املخدرات واخلالفات املالية
والتهريب اضافة اىل قضايا عاطفية.
واشار العميد كرمي اىل مهمة الوحدات اخلاصة يف احلفاظ على زوار اربعينية االمام
احلسني (ع)  ،الفتا اىل ان عدد الزوار الذين عربوا احلدود اىل العراق للمشاركة يف مسرية
االربعني تضاعف خالل االيام االخرية مقارنة مع الفرتة املماثلة من العام املاضي.
ونوه اىل ان مهمة احلفاظ على الالعبني واجلماهري يف املباريات الرياضية تقع ايضا على
عاتق الوحدات اخلاصة ،واشار اىل املباراة اليت ستجري اخلميس بني ايران وكمبوديا يف
اطار التصفيات االسيوية للمونديال القادم واليت مت السماح فيها للسيدات باحلضور اىل
استاد «آزادي» ملشاهدتها واضاف ،ان جمموعة من السيدات يف الوحدات اخلاصة ستتوىل
مهمة التفتيش وارساء النظام ومحاية السيدات اللواتي حيضرن ملشاهدة املبارايات.

خالل اجتماع حول زيارة أربعينية اإلمام الحسني

(ع)

قائدا حرس الحدود االيراني والعراقي
يؤكدان على تسهيل عبور زوار األربعني
خالل االيام الماضية ..عدد الزوار من ايران بلغ نحو نصف مليون

أكد قادة حرس احلدود االيراني والعراقي يف اجتماعهم املشرتك على تسهيل عبور الزوار
للمشاركة يف مراسم ذكرى اربعينية االمام احلسني (ع).
وق��ال قائد حرس احل��دود االيراني العميد «قاسم رضائي» خالل هذا االجتماع :عشية
زيارة اربعينية اإلمام احلسني (ع) يف العراق فاننا جاهزون مع األصدقاء احملبني ألهل البيت
(ع) ،للتوصل اىل اتفاقات جيدة يف جمال أمن احلدود مع العراق هذا العام ،يف اطار التنسيق
والتعامل املمتاز يف السنوات السابقة.

وتابع قائال :تتمثل إحدى القضايا اجلادة املدرجة على جدول األعمال ،التخطيط والتنسيق
واختاذ االجراءات املشرتكة من قبل البلدين لنشر وتعزيز األمن وتسهيل حركة زوار اربعينية
اإلمام احلسني (ع).
وتطرق قائد حرس احلدود االيرانية اىل اجتماعات رؤساء املخافر احلدودية يف البلدين،
وقال :خالل تفقدي للمنافذ احلدودية االربعة ،كان التعامل اجليد لزمالئي ورؤساء خمافر
احلدود اإليرانية والعراقية يف مستو مطلوب للغاية ،وهذا االمر ساهم يف تسهيل عبور الزوار.
واعترب العميد رضائي تبادل راييت مرقد االمام الرضا (ع) واالمام احلسني (ع) يف املنطقة
احلدودية مؤشر على وحدة ووفاق الشعبني االيراني والعراقي.
من جانبه اشار قائد حرس احلدود العراقي الفريق «حامد عبداهلل ابراهيم احلسيين» يف
هذا االجتماع اىل ضمان أمن زوار االمام احلسني (ع) ،موضحا انه مت اختاذ االجراءات املطلوبة
لضمان أمن الزوار وتسهيل حركتهم خالل ايام الزياراة االربعينية.
ولفت احلسيين اىل ان منفذ مهران (زرباطية) احلدودي يشهد عبور اعداد كبرية من الزوار،
مؤكدا عدم وجود اي مشكلة امنية يف هذا املنفذ من خالل التنسيق بني اجلانبني.
وبشأن اعادة افتتاح منفذ خسروي احلدودي ،قال احلسيين :بفضل جهود زمالئنا وقوات
األمن العراقية األخرى ،هناك أمن جيد يف منفذ خسروي احلدودي ونرحب بزوار األربعني
احلسيين.
يف سياق آخر اعلن مدير مكتب نقل الركاب مبنظمة ادارة الطرق االيرانية داريوش باقر
جوان بان عدد الزوار الذين توجهوا من ايران اىل العراق للمشاركة يف مسرية اربعينية االمام
احلسني (ع) بلغ حنو نصف مليون شخص لغاية االن .وقال باقر جوان يف تصريح ادىل به
ملراسل وكالة انباء «فارس» انه ومنذ بداية زيارات االربعني لغاية يوم االثنني بلغ عدد زوار
االربعني الذين توجهوا من اي��ران اىل العراق عرب املعابر احل��دودي��ة للمشاركة يف مسرية
اربعينية االمام احلسني (ع) وزيارة العتبات املقدسة يف العراق  450الفا.
واضاف ،انه خالل الفرتة املذكورة عاد اىل البالد  100الف من الزوار الذين ادوا مراسم
الزيارة يف العراق ،واوضح بان اعداد الزوار يشهد ارتفاعا يوما بعد يوم.
من ناحية أخرى أعلن القنصل االيراني العام يف السليمانية مشال العراق ،انه خالل االشهر
الستة االوىل من العام االيراني احلالي ازداد اصدار التأشريات قرابة  4مرات ونصف.
وخالل اجتماع حبث املشكالت والعقبات يف منفذ «كيله» احلدودي ،قال مهدي شوشرتي،
خالل االشهر الستة االوىل من العام احلالي ،ازداد إص��دار التأشريات يف القنصلية العامة
للجمهورية االسالمية االيرانية بالسليمانية  4مرات ونص مقارنة بالفرتة املشابهة من العام
املاضي .وأضاف :من خالل تسهيل اصدار التأشريات ،واليت بدأت منذ  6أشهر ،شهدنا ازدهارا
يف السياحة بني البلدين ،الفتا اىل انه مت اصدار اىل  7آالف تأشرية يف اليوم الواحد خالل ايام
العطلة مبناسبة عيد االضحى املبارك.
وأردف :من دواعي السرور ان السياحة ازدادت ازده��ارا بني ايران والعراق من خالل تسهيل
إصدار التأشريات بني اجلانبني ،معربا عن امله بأن يؤدي هذا االمر اىل مزيد من ازدهار التبادل
التجاري بني الطرفني.

