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بدعوة من خادم احلرمني.. الرئيس الصيني يزور اململكة ويشارك في ٣ قمم
وكاالت: قالت وكالة األنباء 
السعودية الرسمية (واس) 
ان الرئيس الصيني شي جني 
بينغ ســيبدأ زيارة رسمية 
اليــــوم وتستمـر  للمملكـة 

٣ أيام.
وذكرت الوكالة انه «بدعوة 
كرمية مــن خــادم احلرمني 
امللــك ســلمان  الشــريفني 
بــن عبدالعزيــز، وتعزيــزا 
للعالقات التاريخية والشراكة 
املتميــزة  االســتراتيجية 
التــي جتمع اململكة العربية 
السعودية بجمهورية الصني 
الشعبية، يقوم الرئيس شي 
جني بينغ، رئيس جمهورية 
الصــني الشــعبية، بزيــارة 
رسمية إلى اململكة العربية 
السعودية خالل الفترة من ١٣

إلى ١٥ جمادى األولى ١٤٤٤ هـ 
املوافق من ٧ إلى ٩ ديسمبر 
٢٠٢٢، يعقــد خاللهــا قمــة 
(سعودية- صينية) برئاسة 
خــادم احلرمني الشــريفني، 
ورئيــس جمهوريــة الصني 
الشعبية، ومشاركة صاحب 
الســمو امللكي األمير محمد 
بن ســلمان بــن عبدالعزيز 

بسيطة واستقبال احلجاج 
الصينيني، وصوال إلى شكلها 
الرسمي عام ١٩٩٠ بعد اتفاق 
البلدين علــى إقامة عالقات 
ديبلوماســية كاملة بينهما 
الســفراء وتنظيم  وتبــادل 
اجتماعات على املســتويات 
السياســية واالقتصاديــة 

والشبابية وغيرها.
واتســمت العالقــــــات 
ـ الصينيــــــة  الســعودية 
بالتميز الكبير الذي انعكس 
إيجابا على تعزيز التعاون 
البلديــن، والتماشــي  بــني 
مــع التطــور الذي يشــهده 
العالم من حيث تنفيذ بنود 
االتفاقيات التي تقوم عليها 
العالقات أو تطويرها لتتواءم 

مع متغيرات العصر.
ويأتــي حــرص اململكــة 
احلرمــني  خــادم  بقيــادة 
الشــريفني وولي عهده على 
تنمية العالقات الثنائية مع 
اجلانب الصيني في ســياق 
توجهها اإلستراتيجي لتعزيز 
عالقاتها وشراكاتها الثنائية 
مــع جميــع الــدول والقوى 
املؤثــرة، وإقامــة  الدوليــة 

أكثر من ٣٠ قائد دولة ومنظمة 
دولية، ما يعكس أهمية انعقاد 
هذه القمم، وما حتظى به من 

اهتمام إقليمي ودولي.
وستوقع على هامش القمة 
الســعودية ـ الصينية أكثر 
مــن ٢٠ اتفاقية أولية بقيمة 
تتجــاوز ١١٠ مليارات ريال، 

بني السعودية والصني.
العالقـــــات  وتشهــــــد 
الديبلوماســية بــني اململكة 
السعوديـــــــــة  العربيــة 
وجمهورية الصني الشعبية 
تطورا مميزا ووثيقا، وتسير 
بوتيرة متسارعة نحو املزيد 
من التعاون والتفاهم املشترك 

بينهما في مختلف املجاالت 
مبا يعود بالنفع على البلدين 

والشعبني الصديقني.
وبدأت العالقات الوطيدة 
بــني البلدين منــذ ٨٠ عاما، 
مختلــف  شــملت  حيــث 
التعــاون والتطور،  أوجــه 
في شــكل عالقــات جتارية 

إلــى توقيــع وثيقة  إضافة 
الشــراكة اإلستراتيجية بني 
اململكــة والصــني، وخطــة 
املواءمة بــني «رؤية اململكة 
٢٠٣٠»، ومبــادرة احلــزام 
والطريق، كما ســيعلن عن 
إطالق جائــزة األمير محمد 
بن سلمان للتعاون الثقافي 

قمة «سعودية ـ صينية» و«خليجية ـ صينية» و«عربية ـ صينية» بحضور أكثر من ٣٠ قائد دولة ومنظمة دولية

الرئيس الصيني شي جني بينغخادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز

آل سعود ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء». 

وأضافت أنه انطالقا من 
العالقات املتميزة التي تربط 
دول مجلــس التعاون لدول 
العربيــة، والدول  اخلليــج 
العربيــة، مــع جمهوريــة 
الصني الشعبية، سيتضمن 
الزيــارة حضــور  برنامــج 
رئيس الصني «قمة الرياض 
اخلليجية- الصينية للتعاون 
الرياض  والتنمية»، و«قمة 
العربية- الصينية للتعاون 
والتنمية»، وذلك مبشــاركة 
قادة دول مجلــس التعاون 
العربيــة  اخلليــج  لــدول 
والدول العربية، حيث سيتم 
خالل القمتني مناقشة سبل 
العالقات املشــتركة  تعزيز 
فــي املجاالت كافــة، وبحث 
آفــاق التعــاون االقتصادي 

والتنموي».
وأوضحـــــــــت «واس» 
أنــه ســتنعقد خــالل زيارة 
الرئيــس الصيني ثالث قمم 
هي: الســعودية ـ الصينية، 
الصينيــة،  ـ  واخلليجيــة 
والعربيةـ  الصينية بحضور 

عالقات متوازنة معها تخدم 
أهداف اململكة، وتســهم في 

حماية مصاحلها.
وفي يناير ٢٠١٦، استقبل 
خادم احلرمني الرئيس شني 
جينبينــغ وعقــدا جلســة 
مباحثات فــي قصر اليمامة 
بالريــاض، أكــد خاللهــا أن 
عالقات الصداقة بني اململكة 
والصني شهدت منوا مطردا 
على مــدى أكثر من ٢٥ عاما 
معــا  ويســعيان  مضــت، 
لالســتقرار وتعزيز السلم 

واألمن في العالم.
ووقعت خالل الزيارة ١٤

اتفاقيــة ومذكــرة تفاهم بني 
حكومتــي اململكــة والصني، 
منها مذكــرة تعزيز التعاون 
احلــزام  بشــأن  املشــترك 
االقتصــادي لطريق احلرير 
ومبــادرة طريــق احلريــر 
البحري للقرن ٢١، والتعاون 
في الطاقة اإلنتاجية، وقعها 
من اجلانب السعودي صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن 
ســلمان ، ولي العهد، رئيس 
مجلس الوزراء، رئيس مجلس 
الشؤون االقتصادية والتنمية.

بوتني يستنفر قادته بعد بلوغ «املسّيرات» األوكرانية عمق روسيا

«الشلل» يتمّدد واحلكومة ُتعلن يومي عطلة لنقص احملروقات
وكاالت: بلغــت أزمــة احملروقات حدا 
غير مسبوق، واتســع نطاق الشلل الذي 
ســببه نقص الوقود وانعكس على قطاع 
املواصــالت، ما أجبر احلكومة على اعالن 
يومــي عطلة رســمية، لعجزها عن تأمني 

مادتي املازوت والبنزين.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء م.حسني 
عرنوس أمس عطلة رســمية يومي األحد 
املقبل واألحد الذي يليه وسط تساؤالت ما 
اذا كانت احلكومة تتجه لزيادة ايام العطلة 
األســبوعية الى ثالثة في حال اســتمرت 

األزمة.
وبررت احلكومة التعطيل بظروف سوق 
احملروقات، وقالــت في بيان نقلته وكالة 
أنباء «ســانا» أنه نتيجة للمداوالت التي 
جرت في جلســة مجلس الوزراء، ونظرا 
للظروف التي يشــهدها ســوق املشتقات 
النفطية، وبســبب الظــروف التي أخرت 
وصول توريدات النفط واملشتقات النفطية، 
أصدر رئيس احلكومة بالغا بتعطيل اجلهات 
العامة يومي األحد املوافق ١١ اجلاري، واألحد 

املوافق ١٨ اجلاري.
وأضافت «تراعى أحكام الفقرة (ج) من 
املادة ٤٣ من القانون األساســي للعاملني 

في الدولة بالنســبة للجهات العامة التي 
تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار 

العمل فيها».
ويبدو ان احلكومة تقصد اختيار يومي 
األحد املقبلني، كون يومي األحد املتبقيني 
فــي هذا الشــهر عطلة ايضــا ملصادفتهما 
عيد امليالد ورأس السنة، وبالتالي يصبح 

مجموع العطل هذا الشهر اربعة ايام.
وكانت وزارة التجارة الداخلية أعلنت 
أمس األول مضاعفة سعر مادتي املازوت 
الــى ٥٤٠٠ ليرة لليتر الواحــد والبنزين 
إلى ٤٩٠٠ لليتــر الواحد وذلك للفعاليات 
االقتصادية والتجارية عن طريق الشركات 
املــوردة للمشــتقات النفطيــة. وتتداول 
صفحات اخبارية ومحليــة يوميا أوجها 
مختلفة لألزمة التي طالت وســائل النقل 
وترجمت ازدحاما على محطات النقل. كما 
طالت قطاع الكهرباء، حيث ترتفع ساعات 
التقنــني في بعض املناطق الى ١٢ ســاعة 
قطع مقابل ساعة واحدة وصل، اضافة عن 
انقطاع في االتصاالت بعد اعالن مؤسسة 
االتصاالت خروج عدة مقاسم عن اخلدمة 

لعدم توافر الوقود.
وفور اعالن القرار ارتفعت اسعار املادتني 

في السوق السوداء ووصل سعر البنزين 
في محافظتي دمشق وريف دمشق إلى ١٣
ألف ليرة سورية، بينما جتاوز هذا الرقم 
في بعض احملافظات كالقنيطرة وحمص، 
ليصل إلى نحو ١٦ ألف ليرة تقريبا، بحسب 

موقع «عنب بلدي».
كما وصل سعر ليتر املازوت إلى أكثر من 
١٤ ألف ليرة في معظم احملافظات الواقعة 
حتت سيطرة السلطة السورية في دمشق. 
وأثــار القرار انتقاد وزيــرة االقتصاد 
الســابقة مليــاء عاصــي التــي علقت عبر 
صفحتها الشخصية في فيسبوك، بقولها 
إن نتائج القرارات ملعاجلة األزمات أصبحت 

أسبابا ألزمات ومشكالت جديدة.
وأضافــت عاصــي أن نتائــج القــرار 
املباشرة تتمثل بغالء عام في أسعار السلع 
واخلدمــات ملقابلة ارتفاع تكاليف اإلنتاج 
والنقل، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية 
للفرد، وضعف في االستهالك، األمر الذي 
ســينجم عنه تدن في اإلنتــاج الصناعي 
والزراعي، يؤدي إلى انكماش الناجت احمللي 
اإلجمالي وتقليص إيرادات الدولة احلقيقية، 
وانخفاض جديد في سعر الصرف، وظهور 
العجز في املوازنة العامة للدولة من جديد.

عواصمـ  وكاالت: استنفرت 
القيادة الروسية بعد الضربات 
األوكرانيــة النوعية األخيرة 
التي استهدفت عمق األراضي 
الروسية قريبا من العاصمة 
موســكو بالطائرات املسيرة 
(درونــز) ألول مــرة منذ بدء 
الغــزو الروســي فــي فبراير 

املاضي.
وعقــد الرئيس الروســي 
ڤالدميير بوتني أمس اجتماعا 
ملجلس األمن ملناقشــة كيفية 
ضمان «األمن الداخلي» للدولة، 
بعــد أن اعتبــر «الكرملــني» 
الهجمــات األوكرانية األخيرة 
بطائرات مســيرة خطرا على 

البالد.
وقال دميتري بيســكوف، 
بوتــني،  باســم  املتحــدث 
للصحافيني إن السلطات تتخذ 
اإلجراءات «الضرورية» حلماية 
البالد، معتبرا أن الهجوم «عامل 

خطر».
وفي وقــت ســابق، أعلن 
رومــان ســتاروفويت حاكم 
املتاخمــة  منطقــة كورســك 
ألوكرانيــا إن هجوما بطائرة 
مسيرة على مطار في املنطقة 
أمس، أشعل النار في صهريج 

لتخزين النفط.
يأتــي ذلــك بعد يــوم من 
هجمــات بطائــرات مســيرة 
فــي  األول  مطاريــن  علــى 
ريــازان الواقعــة علــى بعــد 
١٨٥ كيلومترا جنوب شــرقي 
موســكو فقــط، والثانــي في 
ســاراتوف في جنوب وسط 
روسيا على بعد ٦٠٠ كيلومتر 
عــن احلــدود االوكرانية، مما 
أســفر عن مقتل ثالثة جنود 
وإصابة أربعة وإحلاق أضرار 
بقاذفتني نوويتني بحسب وكالة 

«األناضول».
في الغضــون، قال رئيس 

وأحلقــوا أضــرارا بخطــوط 
الكهربــاء، كمــا مت تســجيل 
قصف متقطــع للجزء القدمي 

من أفدييفكا.
وأضاف كيريلينكو «أصيب 
٧ أشخاص في اجتاه هورليفكا: 
أربعة في إيفانيفسكي واثنان 
فــي باخمــوت وشــخص في 
توريتسك، فيما تضررت منازل 
خاصة في إيفانيفسكي، نحن 
نحدد مدى الضرر الذي حدث».
فــي االثنـــاء، توجــــــه 
الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينســكي امس إلى منطقة 
قريبة من جبهــة القتال على 
مســافة قصيرة من باخموت 
ســاحة املعركة الرئيسية في 
شرق البالد. ونشر زيلينسكي 
ثالثة مقاطع مصورة تظهره 
في منطقة دونباس التي أعلنت 

الوقت الراهن.. لقد حتدثنا عن 
ذلك أكثر من مرة».

وفــي خطوة اســتفزازية 
حللفــاء اوكرانيــا، أعلنــت 
أنهــا  الروســية  «الدفــاع» 
نشرت أنظمة دفاع صاروخية 
ساحلية متنقلة على جزيرة 
ضمــن أرخبيل جزر الكوريل 
ذي املوقع االستراتيجي الذي 
تتهم اليابان روسيا باحتالله، 
وتطلق عليها اســم األراضي 
الشــمالية.  وقال كبير أمناء 
اليابانــي  الــوزراء  مجلــس 
هيروكازو ماتسونو في مؤمتر 
صحافــي أمــس إن احلكومة 
العسكري  النشــاط  ستراقب 
الروســي عن كثــب، مضيفا 
أنه يــزداد كثافة فــي مناطق 
الشــرق األقصى بالتزامن مع 

غزو موسكو ألوكرانيا.

موســكو ضمها في ســبتمبر 
املاضــي من دون أن تســيطر 
عليها بالكامل. وقال زيلينسكي 
متوجها إلى عسكريني مبناسبة 
يوم القوات املســلحة «شرق 
أوكرانيا هو احملور األصعب 
(على اجلبهة)»، مضيفا «شكرا 
لصمودكم». وقلــد بعد ذلك، 

بعض العسكريني أوسمة.
في املقابل، قال الناطق باسم 
الرئاسة الروسية (الكرملني) 
دميتري بيسكوف إن تسوية 
النــزاع األوكرانــي يجــب أن 
ينتهــي بتحقيق ســالم عادل 
ودائــم. وأضاف، في تصريح 
امس، «ميكن املوافقة على أن 
حتقيق ســالم عــادل وطويل 
األمد يجب أن يكون نتيجة ملا 
يحدث.. أما فيما يتعلق بآفاق 
أي مفاوضات فإننا ال نراها في 

نشرت أنظمة دفاع صاروخية ساحلية متنقلة على جزيرة ضمن أرخبيل جزر الكوريل

مدني يتدرب على رمي قنابل املولوتوف في مدينة زيتومير  (رويترز)

إلقليــم  العســكرية  اإلدارة 
دونيتســك بجنوب أوكرانيا 
بافلــو كيريلينكــو امــس إن 
الروســية قصفــت  القــوات 
مناطــق عديــدة باإلقليم، مما 
أحلق أضرارا واسعة النطاق 
بخطــوط الكهرباء فــي بلدة 

مارينكا.
وأضــاف كيريلينكو، في 
منشور له عبر تليغرام، «أن 
الروس أطلقوا النار على خط 
املواجهة من بلدة فوهليدار إلى 
ليمان، وفي اجتاه فولنوفاكي، 
تعرضــت العديد مــن القرى 
إلطالق النار، مما أحلق أضرارا 
بخمسة منازل، بينما لم يصب 

أحد بجروح».
ووفقا لــه، قصف الروس 
البنيــة التحتيــة فــي بلــدة 
كوراخــوف فــي دونيتســك 

أنباء سورية

تركيا متنح واشنطن وموسكو مهلة إلخراج «قسد» 
من منبج وتل رفعت وعني العرب وإال فالعملية العسكرية

إيران تشدد قبضتها.. اعتقال مسؤول 
بـ«فارس» وتوقيفات وإعدام وسجن باجلملة

وكاالت: كشف مسؤول تركي أن 
بالده منحت واشنطن وموسكو مهلة 
إلخراج قوات سوريا الدميوقراطية 
«قســد» التي يهمن عليهــا االكراد، 
من منبــج وتل رفعت وعني العرب 
(كوباني) في شمالي سورية، مشيرا 
إلى أن تركيا لن متدد املهلة الزمنية 
املمنوحة لالنسحاب من املناطق آنفة 
الذكر، مؤكدا على أن البديل الوحيد 
عن انسحابها هو العملية العسكرية 
التي اطلق عليها «املخلب - السيف» 
وتخللها غارات وقصف مدفعي منذ 

أكثر من اسبوعني.
وأكد املسؤول بحسب تصريحات 
نقلتها قناة «اجلزيرة» أن روســيا 
مستعدة لتقدمي ما سمتها «تنازالت» 
مشروطة في ســورية. وأضاف أن 
موسكو «وضعت شــروطا تتعلق 
مبلــف أوكرانيــا مقابــل تقدميهــا 
تنــازالت ميدانيــة وسياســية في 
امللف الســوري»، من دون اإلشارة 
إلى الشروط أو أي تفاصيل إضافية.

وبحســب املصدر، فإن الواليات 
املتحــدة أيضا طرحت إعادة هيكلة 
«قسد» وإبعاد األسماء التي تتحفظ 
عليهــا تركيــا، مبينــا أن اجلانــب 
األميركي اقترح البدء بتنفيذ إعادة 
الهيكلية مطلع الشهر املقبل في حال 

وافقت تركيا عليه.
وقال املسؤول إن تركيا اشترطت 
على أميركا إنهاء ســيطرة «قسد» 
على منشآت النفط قبيل النظر في 

املقترح.
وكشف املسؤول عن طلب اجلانب 
األميركي من تركيا التعاون «لتقليص 
نفوذ امليليشــيات اإليرانية شمالي 
ســورية»، من دون ذكــر مزيد من 

التفاصيل.
هــذا، ويواصل اجليــش التركي 
استقدام مزيد من األرتال العسكرية 
إلى الشــمال الســوري، تزامنا مع 
اســتهدافه مواقــع ونقــاط وحدات 
حماية الشعب الكردية التي تهيمن 
على «قسد» وتعتبرهما انقرة امتدادا 

حلزب العمال الكردستاني.
وكشف مسؤول تركي أن حكومة 
بــالده اتخذت جميــع التحضيرات 
الالزمة  العســكرية واللوجســتية 

لتنفيذ العملية العسكرية.
من جهة أخرى، أرســلت األمم 
املتحدة أمس، ٣٧ شاحنة محملة 
باملساعدات اإلنسانية إلى محافظة 
إدلب الســورية، عبر احلدود مع 
تركيا، وذلك قبل نحو شــهر من 
انتهــاء مــدة الســماح البالغة ٦

أشــهر التي أقرهــا مجلس األمن، 
واملتوقع ان تثير روســيا زوبعة 
حــول متديدها من جديد الشــهر 
املقبل، حيث تطالب بحصر إدخال 
املســاعدات مــن الداخــل مــرورا 
باألراضــي التــي تســيطر عليها 

السلطة في دمشق فقط.
وأفادت وكالة األناضول بأن قافلة 
املساعدات دخلت من معبر «جيلوه 
غوزو» بوالية هطاي جنوبي تركيا، 

املقابل لـ «باب الهوى» السوري.

عواصــم ـ وكاالت: شــددت الســلطات 
اإليرانية قبضتهــا ضد االحتجاجات غير 
املســبوقة املستمرة منذ ٣ أشهر وترافقت 
مــع إضــراب عام ملدة ٣ أيــام يتوج اليوم 
باحتجاجــات جديدة دعا إليها ناشــطون 

مبناسبة يوم الطالب.
وأُوقف عباس درويش تافاجنر، نائب 
مدير وكالة األنباء اإليرانية «فارس» املقربة 
من السلطات، على ما أعلنت هيئة اإلذاعة 

والتلفزيون اإليرانية.
وأوضحت الهيئة أن «تافاجنر» اعتقل 
بتهمة تزوير أنباء. واضافت الهيئة «اليزال 
رهــن االحتجــاز حتى نتمكن مــن معرفة 
أســباب تزويره لألخبار ووضع نشــرات 
إخبارية مضللة». ويتعلق األمر بنشرات 
سرية يتم توزيعها على بعض املشتركني.

وفي السياق، قضت السلطات اإليرانية 
بإعــدام خمســة أشــخاص بعدمــا أدينوا 
بالتــورط فــي مقتل عنصر من الباســيج 
خالل االحتجاجات التي جتتاح البالد، وفق 
مــا أعلنت الســلطة القضائية امس. وقال 
املتحدث باسم السلطة القضائية مسعود 
ستايشــي في مؤمتر صحافــي إن أحكاما 
بالســجن لفترات طويلــة صدرت بحق ١١

شخصا آخرين، بينهم ثالثة قاصرين، على 
خلفية مقتل روح اهللا عجميان، مضيفا أن 

األحكام قابلة لالستئناف.
وأضاف ستايشي أن عجميان (٢٧ عاما) 
جرد من مالبســه وقتــل على يد مجموعة 
من املشيعني الذين كانوا يحيون أربعينية 
املتظاهرة حديث النجفي التي قتلت خالل 
االحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة 
مهســا أميني عن ٢٢ عاما خالل احتجازها 

بسبب انتهاك قواعد اللباس الصارمة.
وأدين األشخاص اخلمسة احملكوم عليهم 
باإلعدام بتهمة «الفساد في األرض»، وهي 
واحدة من أخطر اجلرائم مبوجب القانون 
في إيران. أما األشــخاص الـــ ١١ اآلخرون، 
ومــن بينهم امرأة، فقــد أدينوا لـ «دورهم 
في أعمال الشغب» وحكم عليهم بالسجن 
لفترات طويلة، حسبما أضاف ستايشي.

من جهتها، أفادت منظمة حقوق اإلنسان 

في إيران التي تتخذ من أوســلو مقرا بأن 
٤٤٨ شــخصا علــى األقل «قتلــوا على يد 
قوات األمن خالل االحتجاجات املتواصلة 

على مستوى البالد».
وفي بيان نقلته وكالة «تسنيم» لألنباء، 
قــال احلرس الثوري في محافظة مركازي 
الواقعة جنوب غربي طهــران، إنه اعتقل 
«شبكة تضم ١٢ عضوا على صلة باخلارج»، 
وقال البيان إنهم كانوا «يخضعون إلشراف 
عمالء مناهضني للثورة يعيشون في أملانيا 
وهولنــدا» وقامــوا بـ«أنشــطة ضد األمن 
القومي». وأضاف أنهم «حاولوا شراء أسلحة 
وكانوا يعتزمون القيام بأعمال تخريبية» 
لكن مت أســرهم قبل أن يتمكنوا من القيام 
بذلك، وعن االحتجاجات التي عمت أرجاء 
البالد، قال بيان احلرس الثوري إن «مخطط 

الشغب قد فشل».
من جهة اخرى، أفادت السلطات القضائية 
في إيران بأن احلكم في الدعوى املرفوعة 
ضــد اإليراني ـ األملاني جمشــيد شــهرمد 

سيصدر قريبا.
ونقلت وكالة األنباء اإليرانية (إيسنا) عن 
املتحدث باسم السلطات القضائية مسعود 
ستايشــي قوله امس «هذا الشخص متهم 
بالتخطيــط لعمليــات إرهابية فــي إيران 
وتنفيذها وسيصدر احلكم ضده قريبا».

ويواجه الرجل ٦٧ عاما اتهامات بارتكاب 
عــدة هجمات، مبا في ذلك هجوم بالقنابل 
على مسجد في جنوب إيران في عام ٢٠٠٨، 
فضال عن التجسس. ويشتبه في أنه قدم 
معلومات حول مواقع الصواريخ اإليرانية 
إلى أجهزة مخابرات أجنبية بصفته زعيما 

ملجموعة معارضة.
هذا ووجهت السلطة القضائية اإليرانية 
اتهامات لتسعة أشخاص بالتورط في اغتيال 
العالــم النــووي اإليراني البارز محســن 
فخري زاده، على ما أعلن املتحدث باســم 
السلطة مسعود ستايشي امس. واوضح 
املتحدث أنهم متهمون بـ«التواطؤ في اإلفساد 
باألرض» و«التعاون مع اسرائيل»، وهما 
جرميتان يعاقب عليهما باإلعدام، في قضية 

اغتيال زاده في نوفمبر ٢٠٢٠.

توجيه التهم لـ ٩ أشخاص بالتورط في اغتيال عالم نووي


