
محليات 02

شمخاني في اإلمارات 
يز التعاون الثنائي  لتعز

كنعاني: أزمة الهوية في 
الكيان الصهيوني تتفاقم

ي مباحثات مع  ي يجر باقر
عدد من نظرائه االوروبيني

ن الــمــجــلــس االعـــى لالمن  يــجــري أمــــني
، زيــارة  ي

ي عــىي شــمــخــا�ن
الــقــومي اإليـــــرا�ن

اىل اإلمارات اليوم الخميس عى رأس 
وفد حكومي رفيع المستوى. ويتوجه 
ي الـــيـــوم الــخــمــيــس )16 

عــــىي شـــمـــخـــا�ن
ي عى رأس وفد رفيع  مارس( إىل ابوظ�ب
ي بعد  الــمــســتــوى اإلقــتــصــادي واألمـــــ�ن
ي  زيـــارة قــام بها مستشار االمــن الــوطــ�ن
ي االمارات الشيخ "طحنون بن زايد 

�ن
ال نهيان" اليران.

ن الـــمـــجـــلـــس االعـــــى  ي أمــــــــــني
وســــيــــلــــتــــيق

ي خـــالل زيــارتــه 
ــــرا�ن لــالمــن الـــقـــومي اإليــ

ي وكـــبـــار 
ه االمــــــــــــــارا�ق ــــري ــــظـ لــــــالمــــــارات نـ

ــلـــد وســتــتــم  ــبـ ي هـــــذا الـ
ن �ن ــمــــســــؤولــــني الــ

مناقشة القضايا الثنائية واإلقليمية 
والدولية.

اعـــــــــتـــــــــرب الــــــمــــــتــــــحــــــدث بـــــــاســـــــم وزارة 
الخارجية اإليرانية، األزمة اإلرسائيلية 
بأنها مجرد واحدة من أزمات عديدة 
ي و قــــــال ، 

ــيــــو�ن ــهــ داخـــــــل الــــكــــيــــان الــــصــ
ي 

ي تــــجــــري �ن ة الــــــــــ�ق األحـــــــــــداث االخـــــــــــري
ي كشفت عــن أزمــة 

الــكــيــان الــصــهــيــو�ن
ي 

الهوية الخفّية لبيت العنكبوت. و�ن
ــق "نـــارص 

ّ
تــغــريــدة لـــه عـــى تـــويـــرق ، عــل

ي " الـــمـــتـــحـــدث بــــاســــم وزارة 
كــــنــــعــــا�ن

ــيــــة عــــى األحــــــداث  ــيـــة االيــــرانــ الـــخـــارجـ
ي الــــكــــيــــان 

ي تــــــجــــــري �ن ة الـــــــــــــ�ق االخــــــــــــــــري
ي مــــؤكــــدا:"لــــقــــد اســتــمــرت 

الـــصـــهـــيـــو�ن
ــــل أبـــيـــب  ي تـ

ــتــــجــــاجــــات الـــــشـــــارع �ن احــ
والــمــنــاطــق الــمــحــتــلــة األخـــــرى بشكل 
متقطع ومستمر لــمــدة 10 أســابــيــع، 
ــــرد واحـــــــــــدة مــن  ــــجـ ــبــــع هـــــــذه مـ ــالــــطــ وبــ
ي االحتالل. 

اكمة �ن أزمات عديدة ومرق
 بأّن هذا الكيان الغاصب 

ً
وختم مغّردا

هــــو إىل زوال وســـيـــنـــهـــار بـــرعـــة ألنـــه 
أســـــس عــــى جــــــذور بـــاطـــلـــة وواهــــمــــة، 
 بــآيــة قــرآنــيــة " وإّن أوهـــن 

ّ
مــســتــشــهــدا

البيوت لبيت العنكبوت".

اجـــــــــــــرى مــــــــعــــــــاون وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
ــاســـيـــة "عــــــــىي بـــاقـــري  ـــشــــؤون الـــســـيـ ـــلـ لـ
ــثــــات هـــاتـــفـــيـــة مـــــع كــل  ــبــــاحــ "، مــ ي كــــــــــــ�ن
مـــــن نــــظــــره الـــــدنـــــمـــــاركي والـــنـــمـــســـاوي 
ــاء،  ــ ــعـ ــ والــــهــــنــــدي. وتـــبـــاحـــث يـــــوم االربـ
مساعد الخارجية النمساوية "بيتري 
"، والـــخـــارجـــيـــة الــدنــمــاركــيــة  الفـــنـــســـ�ي
"، والهندية  ن "ياسبري مولري سورنسني
"موهان كوترا"، كل منهم عرب اتصال 
ي 

هم االيـــرا�ن ي منفصل، مــع نظري
هــاتــين

ــنـــاولـــت هــذه  ". وتـ ي ــــىي بـــاقـــري كــــــــ�ن "عــ
المباحثات، مختلف القضايا الثنائية 
واالقليمية والتطورات الدولية، ذات 
ك لدى ايران وبلدان  االهتمام المشرق

النمسا والدنمارك والهند.

از، المتهم  ي شـــــري
الـــثـــورة اإلســالمــيــة �ن

بـــالـــدرجـــة الــثــالــثــة بــتــهــمــة الــمــســاعــدة 
ي األرض مــــــن خــــالل 

ــــاد �ن ــــسـ ــفـ ــ ي الـ
�ن

المشاركة والدعم الماىلي واإلمدادات 
ي إيـــــران 

ي �ن لـــعـــنـــارص داعــــــش اإلرهـــــــــــا�ب
ي  والــســبــب الــرئــيــ�ي للهجوم اإلرهــــا�ب
ــــح شــاهــجــراغ )عــلــيــه الــســالم(  ــ يــــ عــى رصن
ي  ــــرى الـــ�ق وســـألـــه عـــن االتـــهـــامـــات األخـ
تفيد بقبول سيد نعيم هــاشــم قاتىي 
بانتمائه لداعش ودور الدعم الماىلي 
ألعضاء هذه المجموعة، المساعدة 
ة لــحــمــيــد الــــمــــعــــروف بــاســم  ــبــــارسش ــمــ الــ
ابــوعــایــشــه مــنــفــذ الــعــمــلــيــة اإلرهــابــيــة 
، لكنه ذكــر أنــه كــان عى علم  الرئي�ي
بــتــفــاصــيــل الــعــمــلــيــة اإلرهـــابـــيـــة. يذكر 
أن رئــــيــــس الــمــحــكــمــة أرجـــــــأ مـــواصـــلـــة 
ي القضية المذكورة إىل األيام 

النظر �ن
القادمة.

وكان قد قال أحد مدراء إدارة مكافحة 
ي 

اإلرهـــــــاب بـــــــوزارة األمـــــن اإليـــرانـــيـــة �ن
ــــم تـــحـــديـــد هـــويـــة  وقــــــت ســــابــــق إنــــــه تـ
42 مـــــن عــــنــــارص الـــخـــلـــيـــة الـــضـــالـــعـــة 
ي عـــــى مـــرقـــد  ي االعـــــــتـــــــداء اإلرهـــــــــــــــا�ب

�ن
از. وأكـــــــــد خــــري  ي شـــــــــــــري

شـــــاهـــــجـــــراغ �ن
ي إحباط 

انديش أن اعتقالهم ساهم �ن
تنفيذ 9 عمليات إرهابية مماثلة.

تحييد حوالي 200 عملية إرهابية 
ورصح الــــمــــســــؤول بــــــــإدارة مــكــافــحــة 
اإلرهــــــاب بــــــوزارة األمـــــن: "مـــنـــذ عــام 
2014، عندما بدأ تنظيم "داعش" 
ي بالتخطيط المبارسش ضدنا  اإلرهــا�ب
ــــوم، تــــــم تـــحـــيـــيـــد حـــــــواىلي  ـــيـــ ـــ وحـــــــــ�ق الـ
200 عــمــلــيــة زرع الــقــنــبــلــة مـــحـــددة 
ي الـــــبـــــالد، وحـــــــ�ق عــــــام 2017 تــم 

�ن
ــنـــان مـــن الــمــتــفــجــرات  تــفــكــيــك 9 أطـ

ي البالد".
�ن

ي عـــام 2014، وبــنــاء 
وتــابــع قــائــال: "�ن

ي تم الحصول عليها  عى الوثيقة الــ�ق
حة  كانت هناك خطة لمهاجمة األرصن
المقدسة لإلمام الرضا )ع(، والسيدة 
معصومة عليها السالم، وشاهجراغ 
)ع(، والــعــديــد مــن الــمــســاجــد السنية 
بــهــدف خــلــق حــالــة مــن انــعــدام األمــن 
ن  ــــات والـــــــحـــــــرب بــــــني ــــالفــ ــــخــ وإثــــــــــــــارة الــ
الشيعة والسنة، مؤكدا أته تم إحباط 
هذه الهجمات بفضل تدابري القوات 

ي البالد. 
االستخبارية �ن

يــشــار اىل أنـــه وحــســب تــرتــيــب مــوقــع 
، فــــــإن إيـــــــــران هي  ــالـــــ�ي ــ ــعـ ــ اإلرهــــــــــاب الـ
ي مــجــال 

ي الــعــالــم �ن
أول دولــــة آمــنــة �ن

مكافحة اإلرهاب.

ن  تتواصل التحقيقات مــع اإلرهــابــيــني
ي عى  ــا�ب ي االعــتــداء اإلرهــ

ن �ن الــضــالــعــني
ي 

ــــســـــالم �ن مــــرقــــد شــــاهــــجــــراغ عـــلـــيـــه الـ
از وســـــــط ايـــــــــــــران، فـــيـــمـــا كــشــف  شـــــــــــري
ي جــلــســة المحكمة 

ن �ن أحــــد الــمــتــهــمــني
ــــدة  ــديـ ــ ــــة عـــــــن تــــفــــاصــــيــــل جـ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــمـ ــ الـ
ومــــهــــمــــة عــــــن طــــريــــقــــة دعــــــــم داعــــــش 

ي الهجوم.
ن �ن ي للضالعني اإلرها�ب

 لـــلـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــجــــاريــــة 
ً
واســــــتــــــمــــــرارا

ي مــحــكــمــة الـــثـــورة 
عـــى قــــدم وســـــاق �ن

ن  از مـــع اإلرهـــابـــيـــني ي شـــــري
اإلســـالمـــيـــة �ن

ي عــى  ن بـــالـــهـــجـــوم االرهــــــــــا�ب ــّتـــهـــمـــني الـــمـ
ــــالم،  ــــســ ــيــــه الــ ــلــ ــــد شــــــاهــــــجــــــراغ عــ ــــرقــ مــ
قــــام رئـــيـــس الــمــحــكــمــة بــتــوضــيــح دور 
ي دعـــــم عــــنــــارص تــنــظــيــم 

ن �ن الـــمـــتـــهـــمـــني
ي إيران.

ي �ن داعش االرها�ب
ي ســـــیـــــد مــــحــــمــــود 

وأجـــــــــــــــرى الــــــــــقــــــــــا�ن
ي وهو يسأل عن طرق تواصل 

ســادا�ق
ي الرئي�ي للهجوم 

ين مع الجا�ن المخرب
ن األول  ي الــصــفــني

ي والــمــتــهــم �ن اإلرهـــــا�ب
ــاءات  ــ ن ادعـ ي مـــن الــقــضــيــة، بــــني

ــثــــا�ن والــ
ي 

افاتهم �ن ي القضية واعرق
ن �ن المتهمني
المحكمة.

ي  وأشار هذان الشخصان من مواط�ن
ي تــريــحــاتــهــمــا أمــام 

دول مـــجـــاورة، �ن
المحكمة إىل كيفية معرفتهما بجهة 
ي عرب  اتصال مع تنظيم داعش اإلرها�ب
قنوات عى التيليجرام واإلنستغرام، 
وذكر أنهما تعرفا عى جهات اتصال 
ي 

ي مــــن قـــبـــل جـــمـــاعـــة �ن هـــــذا اإلرهــــــــــــا�ب
طهران بتوجيه من أحد قــادة داعش 
ي بــيــوت 

، وكـــانـــوا يــعــيــشــون �ن ي اإلرهـــــــا�ب
جماعية وآمنة.

ن شبكة من اإلرهابي�ي
واصــــل رئــيــس الـــفـــرع األول لمحكمة 
از تحليل دور  ي شري

الثورة اإلسالمية �ن
ن مـــن الـــدرجـــة الــثــالــثــة  دعــــم الــمــتــهــمــني
ي الـــقـــضـــيـــة الـــمـــســـ� نـــعـــیـــم هـــاشـــم 

�ن
ة  يــن مــبــارسش قــتــاىلي الــــذي أشــــار الــمــخــرب
اتـــهـــم وإقـــامـــتـــهـــم، وكــذلــك  ن إىل تـــجـــهـــري
حـــامـــد الـــمـــعـــروف بـــاســـم أبــــو عــيــشــة، 
ف بــكــونــه الـــمـــســـؤول الــرئــيــ�ي  واعــــــرق
ي الذي نفذه نعيم  عن الهجوم اإلرها�ب
ي نفس المكان 

بعد وصوله، ومكثوا �ن
ة. ي إيران لفرق

ي الرئي�ي �ن مع اإلرها�ب
ــتــــمــــراًرا لــجــلــســة الــمــحــاكــمــة ظهر  واســ
الــمــتــهــم الـــثـــالـــث عـــى مــنــصــة الــمــتــهــم 
ف بانتمائه إىل تنظيم داعــش،  واعـــرق

فــضــًا عــن ارتــبــاطــه بــأحــد فـــروع هــذه 
ي أفـــغـــانـــســـتـــان. وقــــال 

الـــمـــجـــمـــوعـــة �ن
ي 

ــنـــت �ن ي كـ : إنــــــــ�ن نـــعـــیـــم هــــاشــــم قـــــتـــــاىلي
ي 

إيران قبل حواىلي 9 أشهر من توقيين
وقــال: جئت إىل إيــران لغرض العمل 
ي عـــبـــد هللا  ة اتــــصــــل �ب لـــكـــن بـــعـــد فـــــــرق
ي 

ي �ن ــا�ب ــ سعيد أحــد قـــادة داعـــش االرهـ
 ألحد 

ً
أفغانستان ، وقال أنه كان راعيا

ي 
ضيوفه يأتون إىل إيــران وأنــه سيلتيق

معهم.

طريقة إيداع األموال 
ــا أقـــــــــّر هـــــــذا الـــمـــتـــهـــم بـــالـــمـــشـــاركـــة  ــمــ كــ
ي عــــــى مـــرقـــد  ــــوم اإلرهـــــــــــــــــا�ب ــــجـ ــهـ ــ ي الـ

�ن
شــاهــجــراغ )ع( بــاإلضــافــة إىل عالقته 
الـــســـابـــقـــة وتــــعــــارفــــه مــــع مــحــمــد رامــــز 
ي سجن 

المتهم مــن الــدرجــة األوىل �ن
ي عدة مناسبات، 

باغرام، وأضــاف: �ن

ي حساب عبدهللا 
تم إيــداع األمــوال �ن

سعيد والــذي تم استخدامه لتغطية 
النفقات وتم تقديمه للضيوف.

ــام  واســـــتـــــمـــــراًرا لـــجـــلـــســـة االســــتــــمــــاع قـ
ــكـــمـــة بـــــتـــــالوة جـــــــزء مــن  ــيـــــس الـــمـــحـ ــ رئـ
افات السابقة للُمّدىع عليه من  االعرق
الــدرجــة الثالثة بتعديل وقــت ومكان 
ي الـــمـــحـــكـــمـــة، 

ومــــــوضــــــوع إفـــــــاداتـــــــه �ن
وطلب مــن المتهم الــذي أمــره بدعم 
ي الــــرئــــيــــ�ي لــعــمــلــيــة االغـــتـــيـــال 

الـــــجـــــا�ن
المعطيات ومجريات ما وقع.

إعداد بطاقات الهوية
اىل ذلك رّد المتهم من الدرجة الثالثة 
ي إعــداد 

بــهــذا الــصــدد: لقد شــاركــت �ن
بــطــاقــات الــهــويــة الــوطــنــيــة األفــغــانــيــة 
ــــك الــســبــب  ي ذلــ

لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن، بـــمـــا �ن
اغ. الرئي�ي للهجوم عى شاهشري

ــتــــقــــاط أداة  ــإلــ وأكــــــمــــــل: لــــقــــد قــــمــــت بــ
العملية اإلرهابية من خالل استخدام 
ّ عبد  ي الذي أرسله إىلي

الموقع الجغرا�ن
ي ســاحــة آزادي بطهران 

هللا سعيد �ن
ل، وبـــــعـــــد عــــدة  ن وأخـــــــذتـــــــه إىل الــــــــمــــــــرن
ــام بـــأمـــر مـــن عــبــد هللا ســعــيــد  أثــنــاء  ــ أيـ
يــت  الــتــحــضــري لــبــطــاقــة الــهــاتــف، اشــرق

از مع اسم مستعار.  تذكرة إىل شري
ورًدا عـــــى ســـــــــؤال هـــيـــئـــة الـــمـــحـــكـــمـــة 
ي عى  عــنــدمــا عــلــم بــالــهــجــوم اإلرهـــــــا�ب
شــاهــجــراغ )ع(، قــــال: أرســــل ىلي عبد 
هللا ســعــيــد صــــوًرا لــهــجــوم شــاهــجــراغ 
ــادرة إيــــــــــــــران، مــــــن ثــم  ــ ــغــ ــ ــمــ ــ ي لــ

وأمــــــــــــــــر�ن
توجهت إىل أفغانستان.

دور الدعم المالي
ي 

 بعد هذه التريحات أوضح القا�ن
ي رئــيــس الــفــرع األول لمحكمة 

ســــادا�ق

أصــدرت وزارة الــدفــاع الصينية يــوم أمــس االربــعــاء، بيانا اعلنت فيه عن 
ي بحر 

كــة مــع إيـــران وروســيــا الــيــوم االربــعــاء �ن انــطــالق مــنــاورة بحرية مــشــرق
ي تستمر لخمسة أيام. عمان بجنوب ايران وال�ق

ووفــقــا لبيان وزارة الــدفــاع الصينية، اتفقت الــقــوات المسلحة الروسية 
كة تحت عنوان  والصينية وإيــرانــيــة عــى اجـــراء الــمــنــاورة البحرية المشرق
ي بحر 

ة مــن 15 إىل 19 مـــارس �ن ي الــفــرق
"حـــزام األمـــن الــبــحــري 2023" �ن

ي عامي 2019 
كة جرت ايضا �ن ي البيان، ان المناورة المشرق

عمان. وجاء �ن
ي هـــذه 

و2022. وتــــشــــارك الـــمـــدمـــرة الــصــيــنــيــة الـــصـــاروخـــيـــة "نـــانـــيـــنـــغ" �ن
المناورات.

ي تــطــويــر الــتــعــاون 
كــة تــســهــم �ن وبــحــســب الــبــيــان فـــإن هـــذا الــمــنــاورة الــمــشــرق

ك  ن الــقــوات البحرية لــلــدول المشاركة فيها وتعزيز االســتــعــداد المشرق بــني
. ن لضمان األمن البحري وترسيخ السالم واالستقرار اإلقليميني

ن مــنــاورات  وأجــــرت خـــالل الــعــام الــمــنــرم كــل مــن إيــــران وروســـيـــا والـــصـــني
كــة مــمــاثــلــة لـــمـــنـــاورات الـــعـــام الـــجـــاري اســتــمــرت لــمــدة ثــالثــة  بــحــريــة مــشــرق
ي المحيط الهندي، وتمحورت أهدافها بشكل خــاص حــول تعزيز 

أيــام �ن
ك". "األمن المشرق

ــيــــا، األمـــــن واألمــــــان الـــبـــحـــري بشكل  ن وروســ وتـــوفـــر كـــل مـــن إيـــــران والــــصــــني
ن  مــســتــقــل عـــن الــتــحــالــفــات الــغــربــيــة"، حــيــث تــهــدف هـــذه الـــمـــنـــاورات بـــني
ــثـــالث الـــمـــؤثـــرة عـــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة بـــهـــدف تــعــزيــز الــتــنــســيــق  ــقـــوى الـ الـ

ي مجال البحار.
والتعاون بينهما �ن

ــــحـــــدث بــــــاســــــم مـــنـــظـــمـــة  ــتـ ــ ــمـ ــ قـــــــــال الـ
الــــطــــاقــــة الــــــذريــــــة االيـــــرانـــــيـــــة بــــهــــروز 
ــالــــونــــدي، إن إيـــــــــران لــــم تــنــتــهــك  كــــمــ
امـــــاتـــــهـــــا عـــــى اإلطـــــــــالق وفـــــًقـــــا لـــ  ن الـــــرق
15 تــقــريــًرا قدمتها الــوكــالــة الــدولــيــة 
ــة الــــــــــذريــــــــــة، مـــــضـــــيـــــًفـــــا: ان  ــ ــاقـ ــ ــــطـ ــلـ ــ لـ
ــیــــوم بــنــســبــة 60  ــیــــورانــ تــخــصــيــب الــ
ي موقع فوردو النووي، كان 

بالمائة �ن
ي اجتماع 

رًدا عى قــرارهــم السابق �ن
ي الوكالة.

مجلس محاف�ن
واوضـــح: قدمت الوكالة 15 تقريًرا 
، وإثــــــر الـــخـــطـــة الــعــمــل  ي

ي الـــــمـــــا�ن
�ن

كـــة، وأثـــبـــتـــت هــذه  الـــشـــامـــل الـــمـــشـــرق
اماتها  ن التقارير أن إيران لم تنتهك الرق
عـــى اإلطـــــــالق، مــتــســائــال : مـــن هو 

ي تغيري هذه الظروف؟
السبب �ن

وأضــــــــــــــــــــاف: يــــــجــــــب أال نــــــنــــــ� أن 
ن كانوا ينتقدون الواليات  األوروبــيــني
ي 

الـــمـــتـــحـــدة خــــــالل تـــريـــحـــاتـــهـــم �ن
بـــدايـــة إنــســحــابــهــا مـــن خــطــة الــعــمــل 

كــــة، لــكــنــهــم اآلن  الـــشـــامـــل الــــمــــشــــرق
يتحدثون وكـــأن إيـــران مــســؤولــة عن 

الوضع الراهن.
وحــول نهج الوكالة الدولية للطاقة 
ــا قـــال  ــاريــــرهــ ــقــ ي تـــقـــديـــم تــ

الــــــذريــــــة �ن
كــمــالــونــدي: المشكلة لــديــنــا هي أن 
مــواقــف الــوکــالــة ال تتسم بــالــوضــوح 
والـــشـــفـــافـــیـــة ونـــفـــضـــل أن تـــقـــدم مــا 
ي تقرير مكتوب، مثل 

 �ن
ً
تقوله شفهيا

ي االجــتــمــاع 
ــــري �ن ــــذي أثـ الــمــحــتــوى الـ

ن  ي السابق لمجلس المحافظني الف�ن
ــــذا لـــيـــس هو  لـــكـــن لـــســـوء الــــحــــظ، هـ

الحال وهي ال تفعل ذلك.

زيارة غروسي 
ووصــف زيـــارة المدير الــعــام للوكالة 
ـــة رافـــائـــيـــل  ـــذريــ ــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الــ الــــدولــ
ة  اليران كانت جيدة  غروسي األخري
 أن 

ً
بـــاتـــجـــاه حــــل الـــقـــضـــايـــا، مـــــؤكـــــدا

ــام،  ن اتــخــذا خــطــوة إىل األمـ الــطــرفــني

ــــاون وحــــــــل هــــذه  ــعــ ــ ــتــ ــ ي عـــمـــلـــيـــة الــ
�ن

ي ارى"الــمــســتــقــبــل  الــمــشــاكــل، لــكــنــ�ن
 
ً
رمادي وال يمكن أّن أكون متشائما

أو متفائًا".
اىل ذلك، قال رئيس منظمة الطاقة 
" اننا  الذرية اإليرانية "محمد إسالمي
حققنا 30 إنجاًزا بحثًيا وتكنولوجًيا 
ة  وصناعًيا لم يكن له نظري خالل فرق
 ، حـــيـــاة الـــمـــنـــظـــمـــة، ورصح إســــــالمي
عى هامش اجتماع مجلس الوزراء 
أمــس األربــعــاء: لقد تحققنا ونفذنا 
ي منظمة الطاقة 

كل ما خططنا له �ن
ي الجاري 

الذرية خــالل العام االيـــرا�ن
ي 20 اذار/مارس 2023(.

)ينتهي �ن
یــــذکــــر أن إســــــــالمي قـــــــال، الــخــمــیــس 
ن  ــــني ــــدشـ ــــم تـ ــــراســ ي خـــــــالل مــ

الـــــــمـــــــا�ن
ي "نــــــاريــــــغــــــان" 

ــــم �ن ــاجـ ــ ــنـ ــ ثــــمــــانــــيــــة مـ
بـــمـــديـــنـــة بــــافــــق الـــتـــابـــعـــة لــمــحــافــظــة 
ـــط الــــبــــالد، والــتــنــقــيــب عــن  ـــزد وســ يــ
احــتــيــاطــيــات الــــمــــواد الــمــشــعــة، إن 
ي حصول 

العدو لم يكن أبدا يرغب �ن
ايـــــــران عــــى دورة الــــوقــــود الــــنــــووي، 
مؤكدا انه ال خيار أمــام العدو سوى 

الدبلوماسية.
واعـــتـــرب أن الــعــدو يــهــدف مــن فــرض 
ي كر 

العقوبات عى الشعب اإليرا�ن
إرادتــــــه، مــضــيــفــا: إن الـــعـــدو لـــم يكن 
ي تحقيق دورة الوقود، 

يرغب أبدا �ن
ــيــــوم قـــبـــل هـــــذا الـــمـــوضـــوع،  لــكــنــه الــ
وبـــذلـــك أصــبــحــت بـــالدنـــا اآلن عى 
ي مجال 

مستوى أعى وأبرز الدول �ن
ي اكتسبت هذه  المعرفة النووية ال�ق
ن  المعرفة بفضل وجهود المهندسني

. ن اإليرانيني

كيف تم إمداد عنارص 
داعش االرهابي في إيران؟

يرا للوكالة الدولية يؤكدون إلزتام ايران  15تقر
بتعّهداتها

ي تنطلق بني  حزام األمن البحر
إيران والصني وروسيا 

تفاصيل جديدة عن هجوم شاهجراغ اإلرهابي..

المناورة المشرتكة 
تسهم في تطوير 

التعاون بني القوات 
البحرية للدول 
المشاركة فيها 

وتعزيز االستعداد 
المشرتك لضمان 

ي  األمن البحر

أخبار قصيرة

أحد الضالعني 
بالهجوم اإلرهابي: 
قمت بإلتقاط أداة 
العملية اإلرهابية 

الذي أرسله إلّي 
عبد هللا سعيد في 

ساحة آزادي بطهران 
وأخذته إلى المزنل
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الوفاق


