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الري���اض � يو.بي.آي: أص���در خادم احلرمني 
الش���ريفني امللك عب���داهلل ب���ن عبدالعزيز امرا 
ملكيا بتمديد خدمة األمير بندر بن س���لطان بن 
عبدالعزيز أمني ع���ام مجلس األمن الوطني ملدة 

أربع سنوات.
وجاء في بيان صادر عن الديوان امللكي السعودي 
الليلة قبل املاضي���ة »متدد خدمة األمير صاحب 

السمو امللكي بندر بن سلطان بن عبدالعزيز أمني 
عام مجلس األمن الوطني مبرتبة وزير ملدة أربع 

سنوات وذلك اعتبارا من 3 سبتمبر احلالي«.
وأضاف البيان ان���ه »يبلغ أمرنا هذا للجهات 
املختصة العتماده وتنفيذه« وتذيل البيان بتوقيع 
العاهل الس���عودي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

)عم( األمير بند بن سلطان.

خادم الحرمين يمدد لألمير بندر على رأس مجلس األمن الوطني

وزراء حكومة نجاد 
الحاصلون على الثقة

طه���ران � يو.بي.آي: 
حصل على ثقة البرملان 
اإليراني كل من الوزراء 
الرئيس  الذين رشحهم 
احم���دي جن���اد وه���م: 
االتصاالت رضا تقي بور، 
واألمن حيدر مصلحي، 
واالقتصاد شمس الدين 
حس���يني واخلارجي���ة 
منوچهر متكي والتجارة 
مهدي غضنفري والصحة 
مرضية وحيد دستجردي 
والتعاون محمد عباسي 
واجلهاد الزراعي صادق 
خليليان والعدل مرتضي 
بختي�����اري والدف���اع 
احمد وحيدي والطرق 
حمي���د  واملواص���ات 
بهبهان���ي والصناع���ة 
واملناج���م محرابي���ان 
والعل���وم والبح���وث 
غامران دانشجو والثقافة 
واإلرشاد اإلسامي محمد 
حس���يني والعمل عبد 
الرضا ش���يخ اإلسامي 
والداخلية مصطفى محمد 
جن���ار واإلس���كان علي 
نيكزاد والنفط مسعود 

مير كاظمي.

البرلمان اإليراني يصادق على توزير 18 مرشحاً من أصل 21 اقترحهم نجاد
مرضية دستجردي أول وزيرة في عهد الجمهورية اإلسالمية ووحيدي المطلوب من اإلنتربول نال أكبر نسبة تصويت لتولي »الدفاع«

الجيش اليمني يعلن مقتل 11 متمردًا
روسيا تعترف بتوقيع عقد بيع مقاتالت ميغ 31 لسورية والسيطرة على مواقع للحوثيين 

صنعاء � يو.بي.آي: أعلن مصدر عسكري 
ميني امس عن تدمي����ر معاقل للمتمردين 
احلوثيني ومصرع 11 منهم واستمرار القتال 
بني القوات احلكومية واملتمردين في مدينة 

صعدة القدمية.
وقال مصدر عسكري مسؤول في بيان 
صحافي »ان وحدات من القوات املس����لحة 
واألمن جن��حت في تدمير عدد من املواقع 
التي كانت تت����مرك����ز في���ها مجاميع من 
املتمردين احلوثيني ش����مال مناطق املنزلة 
واحلمزات ونش����ور باإلضاف����ة إلى تدمير 
سيارة كانت حتمل أسلحة لتلك العناصر 

في املنزلة«.
وأضاف املصدر الذي لم يذكر اسمه ان 

وحدات اجليش واألمن جنحت في السيطرة 
على 5 مواقع لعناصر التمرد في قرية ذو 
س����ليمان التي يتواجد فيه����ا احد قيادات 
احلوثيني ويدعى صالح سويدان وأجبرت 
تلك العناصر على الفرار من تلك املناطق 
ومن ع����دد من مزارع املنطق����ة التي كانوا 

يتمركزون فيها.
وأشار إلى ان قوات اجليش واألمن قصفت 
أيضا مواقع للحوثيني في املش����تل والعند 
وسنبل واحلقت في صفوف تلك العناصر 
خسائر كبيرة مؤكدا مصرع 11 متمردا في 

منطقة دماج.
باملقابل نقل موقع »نيوز مين« املستقل 
عن مراسله في صعدة تأكيده »أن احلوثيني 

سيطروا األربعاء )اول من امس( على باب 
جنران وباب الس����ام فيما يشهد السوق 
املركزي ملدين����ة صعدة القدمية إطاق نار 

كثيف«.
وبحسب املصدر فقد حاول احلوثيون 
السيطرة على قلعة السنارة ووادي دماج 
جنوب ش����رق صعدة لكن اجليش تصدى 
لهم حيث خلفت املواجهات عددا من القتلى 

في صفوف احلوثيني.
وتأت����ي املواجهات بعد ي����وم من توعد 
احلوثي الس����لطة مب����فاج����آت وص���فها 
بالثقيلة وبحرب اس����تنزافية طويلة األمد 
يتماش����ى معه����ا بنفس طوي����ل أكثر مما 

تتوقع.

موسكو � ا.ف.پ: رويترز: أقرت روسيا امس بانها وقعت في 2007 
عقدا مع سورية لبيعها مقاتات اعتراضية من طراز »ميغ � 31 اي«، في 
اول تأكيد روسي لهذا األمر بعد طول نفي. وقال الكسي فيودوروف رئيس 
مجلس ادارة الش����ركة اجلوية املوحدة الروسية »او ايه كي« لصحيفة 
كومرسانت انه »قبل عامني مت توقيع عقدين، احدهما ينص على تسليم 
)س����ورية( طائرات »ميغ � 39 ام« واآلخر على تسليمها طائرات »ميغ 
� 31«. واض����اف ان »العقد االول يجري تنفيذه حاليا، اما العقد املتعلق 
بطائرات ميغ � 31 فلم يدخل بعد حيز التنفيذ وهناك استشارات التزال 
جتري حول هذا العقد«، وتابع »هناك مفاوضات جارية، وآمل ان يصبح 
هذا العقد نافذا«. وأكدت كومرسانت ان »هذه هي املرة األولى التي يقر 
فيها الطرف الروسي رسميا بأن لديه مشاريع تسليم طائرات ميغ � 31 
اي الى سورية«. وأضافت الصحيفة انه حتى الساعة، نفت روسيا نفيا 

باتا وجود مشاريع كهذه.
وكانت كومرس����انت ذكرت نهاية مايو ان روسيا جمدت بضغط من 
اسرائيل عقدا ينص على تسليم سورية مقاتات اعتراضية من طراز »ميغ 
� 31 اي«. وأوضحت الصحيفة يومها ان العقد وقع في دمشق مطلع 2007 

وينص على ان تش����تري سورية ثماني طائرات بقيمة اجمالية تتراوح 
بني 400 و500 مليون دوالر، مش����يرة الى ان تنفيذ الصفقة عهد به الى 

مصنع سوكول للطائرات ومقره في نيجني نوفغورود )فولغا(.
غير ان متحدثا باس����م ميغ نفى يومها وجود عقد كهذا بني البلدين، 
وقال »لم يتم توقيع اي عقد لتس����ليم س����ورية مقاتات اعتراضية من 

طراز ميغ � 31 ايه«.
الى ذلك نقلت وكاالت أنباء روسية امس عن وزير اخلارجية الروسي 
سيرغي الفروف قوله إن روسيا والواليات املتحدة حققتا تقدما بشأن 

التوصل التفاق جديد خلفض األسلحة النووية.
وقال الفروف إن املفاوضني سيطلعون رئيسي البلدين لدى اجتماعهما 
في بيتس����برغ على هامش قمة مجموعة العش����رين هذا الشهر على ما 
أح����رزوه من تقدم فيما يتعلق بوضع اتفاق بديل ملعاهدة س����تارت � 1 
لألسلحة النووية. ونقل عن الوزير قوله »سيكون لدينا ما نعلن عنه 

بحلول قمة بيتسبرغ«.
وقال الفروف إنه واثق من التوصل التفاق بديل ملعاهدة ستارت قبل 

انقضاء أجلها في ديسمبر.

الفروف: تقدم في المحادثات مع أميركا حول اتفاق األسلحة النووية

المقرحي في »العناية المركزة« بحالة حرجة

 لجنة فلسطينية تتابع قضية  سرقة 
إسرائيل ألعضاء قتلى فلسطينيين 

طرابل����س � أ.ف.پ: أعل����ن 
الباسط  مس����ؤول ليبي ان عبد 
املقرحي احملكوم بالس����جن مدى 
احلياة إلدانته في اعتداء لوكيربي 
والذي افرجت عنه اسكوتلندا في 
العشرين من اغسطس ألسباب 
صحية، نقل امس االول الى قسم 
العناية املركزة في احد مستشفيات 
طرابل����س. وقال مصدر رس����مي 
لوكالة فرانس برس ان املقرحي 
الذي يعاني من سرطان البروستاتا 
في مرحلت����ه النهائية، نقل »منذ 

ثاثة ايام الى قسم العناية املركزة 
في مستشفى بطرابلس«، من دون 

مزيد من التفاصيل.
وأوضح احد اقارب املقرحي ان 
األخير »وضعه الصحي حرج. انه 
يخضع جللسات عاج كيميائي«، 
مش����يرا الى ان »زيارته ممنوعة 
حتى على اسرته وذلك بناء على 

اوامر األطباء«.
وق����ال مصدر امني ملراس����ل 
وكال����ة فرانس ب����رس في املكان 
ان املقرح����ي موجود في قس����م 

الس����رطانية في مركز  األمراض 
طرابلس الطبي. وأفاد املراس����ل 
بأن عناصر أمنيني بلباس مدني 
مينعون الزوار من دخول قس����م 
الس����رطانية، في حني  االمراض 
انتش����رت الق����وى االمنية حول 
املقرحي  املستشفى. وحكم على 
العام 2001 بالسجن مدى احلياة 
لضلوعه في تفجير طائرة تابعة 
لش����ركة »بانام« االميركية فوق 
بلدة لوكيربي االسكوتلندية العام 

.1988

واشنطن � رويترز: قال مسؤول كبير بالقوات 
اجلوية األميركية إن القوات تقوم حاليا بتحضير 
عدة خيارات للوفاء بطلب عراقي للحصول على 
طائرات مقاتلة من طراز إف � 16 التي تنتجها شركة 
لوكهيد مارتن. وقال بروس ليمكن نائب مساعد 
قائد القوات اجلوية للشؤون اخلارجية أمس األول 
إن مقاتات إف � 16 س����واء كانت حديثة أو جرى 
حتديثها فهي قد تكون عنصرا رئيسيا في تعزيز 
قدرة القوات األميركية والعراقية على العمل معا 
في املستقبل. وأضاف في اتصال هاتفي مع رويترز 
»لها أهمية استثنائية األمر ليس مجرد الطائرة 
ولكن الشراكة التي تأتي معها«. وقال ليمكن إن 
»استخدام نفس الطائرة التي نستخدمها يصبح 
لي����س فقط محور العاق����ة« ولكنه أيضا يوحد 
مفاهيم الصيان����ة والعمليات واالمداد والتموين 
من بني أش����ياء أخرى. وتابع: ان صفقة مقاتات 
اف � 16 اجلديدة هي أحد االحتماالت التي تدرس 
حاليا في إطار »تقييم للسيادة على املجال اجلوي« 
تقوم به الق����وات اجلوية األميركية مع نظيرتها 

العراقية في بغداد.
وأض����اف أن االحتمال اآلخر هو إعان بعض 
طائرات إف � 16 اخلاصة بالقوات اجلوية األميركية 
كمخزون »زائد« متهيدا لتقدميها للعراق بتكلفة 
مبدئية منخفضة أو با تكلفة مبدئية على االطاق. 
ولكنه قال إن العراق سيتعني عليه أن يدفع مقابل 
جتديد الطائرات وتدريب الطيارين وقطع الغيار 
وبناء املنشآت ورمبا تزويد الطائرات مبحركات 
جديدة.ويشرف اللفتنانت جنرال مايك هوستدج 

قائد القوات اجلوية بالقيادة املركزية األميركية 
على تقييم القوات اجلوية األميركية الحتياجات 
العراق. وقال ليمكن إنه يتوقع أن يتم ارسال التقييم 
إلى وزير الدفاع األميركي روبرت غيتس في وقت 
»أقرب بكثير« من نهاية العام. وقالت السلطات في 
بغداد إنها يجب أن حتصل على طائرات متعددة 
األدوار للدفاع عن س����يادة العراق قبل أن تكمل 

القوات األميركية انسحابها التدريجي.
وكان وزير الدفاع العراقي عبد القادر جاسم 
قد قال في يوليو إن العراق لديه »بدائل كثيرة« 
للحصول على طائرات مقاتلة إذا لم تزوده الواليات 
املتحدة مبقاتات إف � 16. وقال جاسم في مؤمتر 
صحافي مشترك مع غيتس أثناء زيارته لبغداد 
في الفترة األخيرة إن العراق يجب أن يحصل على 
الطائرة املناس����بة حلماية أجوائه قبل عام 2011، 
مضيفا أنه س����يحصل عليها من أي جهة ميكنه 
احلصول عليها منها. وفي املقابلة مع رويترز أحجم 
ليمك����ن عن قول ما إذا كان واثقا من أن الواليات 
املتحدة ميكن أن تزود تلك الطائرات قبل 2012. 
وقال »أعتقد أننا ينبغي أن ننتظر حتى يستكمل 
تقييم الس����يادة، بعد ذلك نرى م����ا هي القدرات 
)التي يحتاجها العراق( وما هي الوسيلة األمثل 
للوفاء بها«. وقال كينيث كاتزمان خبير شؤون 
الش����رق األوسط في خدمة األبحاث بالكونغرس 
إن من بني األشياء التي ينبغي أخذها في االعتبار 
قدرات مقات����ات إف � 16 الهجومية. وأضاف أن 
أكراد العراق »يخش����ون أن يستخدم هذا النوع 

من الساح ضدهم«.

رام اهلل � د.ب.أ: أعلن مسؤول 
فلس����طيني امس تشكيل جلنة 
وزارية ملتابعة ملف »سرقة أعضاء« 
الفلسطينيني  القتلى  من أجساد 
الذين قض����وا بني����ران اجليش 
اإلسرائيلي. وقال أمني عام مجلس 
الوزراء الفلسطيني حسن أبو لبدة 
إن اللجنة التي س����تضم وزارات 

الداخلية والصح����ة واخلارجية 
ستتابع امللف بكل جوانبه وتقدم 
تقري����را يحدد خط����وات حترك 
السلطة الفلسطينية على مختلف 

األصعدة الدولية واحلقوقية.
اته����ام اجليش  وكان مل����ف 
اإلسرائيلي بس����رقة أعضاء من 
القتل����ى الفلس����طينيني تفاع����ل 

فلس����طينيا ودوليا ف����ي أعقاب 
نشر صحيفة س����ويدية حتقيقا 
تؤكد فيه قيام س����لطات اجليش 
االسرائيلي بس����رقة أعضاء من 
أجس����اد قتلى فلسطينيني خال 
عمليات تشريحها في املستشفيات 
اإلسرائيلية وتنفى إسرائيل هذه 

االتهامات بشدة.

الواليات المتحدة تدرس تزويد العراق بمقاتالت إف ـ 16 
لندن تتسلم من بغداد جثة رهينة مختطف منذ 2007

لندن � س��ي.ان.ان: أعلن وزير اخلارجية البريطان��ي، ديڤيد ميليباند 
امس االول أن الس��لطات العراقية تس��لمت جثة رجل يعتقد أنها تعود إلى 
رهينة بريطاني كان قد احتجز في العراق في التاس��ع والعشرين من مايو 
2007. وق��ال ميليباند ف��ي بيان صادر عنه إن »في وق��ت مبكر من امس 
االول تس��لمت الس��لطات العراقية جثة تعتقد، ولكن ال ميكنها تأكيد ذلك 
حالي��ا، أنها تعود إل��ى أحد الرهائن البريطانيني الذي��ن احتجزوا في بغداد 
في 29 مايو عام 2007، هذا وقد سلمت السلطات العراقية اجلثة للسلطات 
البريطانية في بغداد للتأكد من هويتها. واضاف وزير اخلارجية البريطاني: 
»ال ميكننا حتى اآلن التأكيد بش��كل قطعي م��ا إذا كانت هذه الرفات تعود 
إل��ى أحد الرهائن أو معرفة هويتها«. يذكر أن خمس��ة بريطانيني كانوا قد 
اختطفوا من مقر وزارة املالية العراقية في التاسع والعشرين من مايو عام 
2007، إث��ر قيام ما يقرب من 40 مس��لحا يرتدون زي الش��رطة العراقية، 
ويستخدمون سيارات كتلك التي تستخدمها قوات األمن، قد اقتحموا مقر 
الوزارة حيث اختطفوا البريطانيني اخلمس��ة منها. هذا وسبق أن تسلمت 
احلكوم��ة البريطانية جثتي اثنني من الرهائن اخلمس��ة، في حني تس��لمت 
رفات اثنني آخرين، هما جيسون كريسول، وهو من »غالسغو« باسكوتلندا، 
وجيسون سويندلهرست، من »سكيلميرس��دال« بإجنلترا، مشيرا إلى أنه 
مت إبالغ أسرتيهما. وفي يوليو املاضي، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني أسر 
كل م��ن ألك م��كالكالن وأالن مكمنيمي بأنه يعتقد أنهما متوفيان. يش��ار 
إل��ى أن الضحاي��ا األربعة هم متعاق��دون أمنيون تابعون لش��ركة »غرادا 
وورلد« األمنية الكندية، وكانوا يقومون بحراسة البريطاني اخلامس، خبير 
الكمبيوتر بيتر مور، الذي يأمل املسؤولون البريطانيون أن يكون الرهينة 

اخلامس، مازال على قيد احلياة.

إيران ترفض االجتماع بـ »الدول السـت الكبرى« لمناقشة برنامجها النووي وتحيلهم إلى  الوكالة الذرية

مرضية دستجردي

النواب اإليرانيون خالل عملية التصويت حلكومة أحمدي جناد أمس                  )رويترز(

طهران � وكاالت: أعلن رئيس مجلس 
الش����ورى اإليراني علي الريجاني امس 
ان املجل����س منح الثقة ل� 18 من الوزراء 
ال� 21 الذي����ن اقترحهم الرئيس محمود 
احمدي جناد للحكومة اجلديدة ورفض 
إقرار تعيني اثنتني من املرشحات الثاث 

وكذلك املرشح لوزارة الطاقة.
وهك����ذا لم حتصل فاطم����ة اجورلو 
)الضمان االجتماعي( وسوسن كشوارز 
ابادي  )التربي����ة( وكذلك محمد عل����ي 
)الطاقة( على ثقة النواب في حني نالت 
البرملان  مرضية وحيد دستجردي ثقة 
لتول����ي وزارة الصحة لتكون اول امرأة 
تتوزر في اجلمهورية االس����امية منذ 

تأسيسها عام 1979.
في املقابل اق����ر البرملان بقوة تعيني 
كل املرش����حني للوزارات احلساسة في 

احلكومة.
فقد حصل معظم الوزراء على أكثر من 
150 صوتا )من اجمالي املشاركني ال� 286 
في التصويت( فيما عدا وزير البترول 

الذي حصل على 147 صوتا. ونال وزير 
الدفاع احمد وحيدي املطلوب من االنتربول 
لاشتباه في تورطه في اعتداء على مقر 
جمعية يهودية في االرجنتني سنة 1994 
اكبر نسبة تصويت من قبل النواب حيث 
قال الريجاني للصحافيني »أهنئ وحيدي 
بحصوله على اكب����ر تصويت )من بني 
الوزراء املرش����حني ال����� 21(. فقد حصل 

على 276 صوتا«.
وبذلك يعكس التصويت تأييدا كبيرا 
من البرملان حلكومة الرئيس جناد، الذي 
التزال إع����ادة انتخابه موضع احتجاج 
املعارضة، رغم انتقاد بعض احملافظني 

خلياراته.
ولدى أحمدي جناد 3 أش����هر لطرح 
أسماء مرشحني جدد محل أولئك الذين 
رفضهم البرملان املكون من 290 عضوا. 
وكان املجلس قد رفض أربعة من الذين 
رش����حهم أحمدي  جن����اد للحكومة في 

.2005
وقالت اإلذاعة احلكومية في ايران إن 

احلكومة ميكنها أن تباشر أعمالها رغم 
رفض املجلس ل����� 3 وزراء وإن أحمدي 
جناد حدد أول اجتم����اع لها يوم األحد 

املقبل.
وجاء التصويت على منح الثقة لكل 
وزير على حدة بعد مناقشات استمرت 
5 ايام. وكان الرئيس جناد دعا البرملان 
للتصوي����ت باإلجماع على تش����كيلته 
احلكومية به����دف إصابة الغرب بخيبة 
األمل. وق����ال »صوتوا باإلجماع جلميع 
الوزراء البالغ عددهم 21 حتى تتسببوا 
في إس����عاد القيادة )املرشد األعلى علي 
خامنئي(، بل أيضا لكي تصيبوا األعداء 

بخيبة األمل«.
الغرب مبحاولة عرض  واتهم جناد 
خافات بني البرملان واحلكومة كما دعا 
نواب البرملان لتحيي����د هذا »املخطط« 
عن طريق التصويت باإلجماع للوزراء 
اجلدد. وقال: »كلنا أسرة واحدة وهدفنا 

هو بناء الدولة«.
ووص����ف الرئيس اإليراني ما مت من 

مناقشات في مجلس الشورى اإلسامي 
)البرملان( خال 5 ايام بشأن تشكيلته 
الوزارية املقترح����ة بأنه »معيار جديد 

للدميوقراطية وامنوذج جديد«.
ونس����بت وكال����ة االنب����اء االيرانية 
الرسمية )إيرنا( الى جناد قوله »انني 
أؤكد ان املناقشات التي متت في املجلس 
أتت من منطلق احلرص ومن أجل إصاح 

األمور وإجرائها بصورة أفضل«.

رفض المهلة النووية للحوار

من جهة اخ����رى، ذكرت وكالة أنباء 
اجلمهورية االسامية االيرانية »إيرنا« 
امس أن إيران رفضت مجددا املهلة النهائية 
إلجراء محادثات نووية مع القوى العاملية 
وأكدت مجددا أن النزاع بشأن برنامجها 
النووي ال يتعني التعامل معه إال من خال 
الوكال����ة الدولية للطاقة الذرية التابعة 

لألمم املتحدة.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
حس����ن قشقاوي ان »املسألة النووية ال 

تعني إال الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وليس����ت الدول األعضاء مبجلس األمن 
الدولي وان على )القوى العاملية( أن تدرك 

أن إيران لن تذعن للضغوط«.
وأضاف »بلدنا مستعد للحوار لكن لن 

يقبل بأي مواعيد نهائية مفروضة«.
ودعت الدول ال����� 6 املعنية بالنزاع 
النووي مع إيران األعضاء ال� 5 الدائمني 
مبجلس األم����ن وهم: بريطانيا والصني 
وفرنسا وروسيا والواليات املتحدة إلى 
جانب أملانيا إيران إلى إجراء محادثات 
قبل نهاية شهر س����بتمبر اجلاري وإال 

فستواجه عقوبات أكثر صرامة.
وقال املتحدث »تهديدات الغرب بفرض 
عقوبات لم تعد أداة فعالة جلعل إيران 
تتخلى )عن حقها في الس����عي قدما في 

برامجها النووية(«.
وفي إش����ارة إلى حزم����ة املقترحات 
اإليراني����ة اجلدي����دة التي س����تقدم إلى 
القوى ال� 6 قال قشقاوي إنها ستتناول 
السام العاملي واألمن والعدالة. وحزمة 

املقترحات اإليرانية اجلديدة يتوقع أن 
حتتوي على دعوة إيران لنزع األسلحة 
النووية في العالم وتوجه جديد لتسوية 
النزاع في الشرق األوسط لصالح فلسطني 
ونظام جديد حلق النقض )الڤيتو( باالمم 
املتحدة. أما الطلب الغربي الرئيسي من 
إيران وهو وق����ف برنامجها لتخصيب 
اليورانيوم فليس من املعتقد أنه مذكور 
بوضوح وبالتالي من املستبعد أن حتقق 
حزمة املقترحات أي انفراجة كبيرة في 
النزاع النووي. هذا وصرح اس����فنديار 
رحيم مشائي مدير مكتب محمود احمدي 
جناد ان الرئيس االيراني سيتوجه في 
نهاية سبتمبر الى نيويورك للمشاركة 
ف����ي اجتماعات اجلمعي����ة العامة لامم 

املتحدة.
وقال رحيم مشائي ان احمدي جناد 
»سيقوم بالرحلة. ستكون فرصة جيدة 
جدا للمشاركة في اجتماع دولي لعرض 
وجهات نظر اجلمهورية اإلسامية في 

القضايا الدولية«.

البرنامج النووي اإليراني


