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 ستعاود التخصيب مهما آانت نتيجة المفاوضات

  »شهاب«إیران تنفي شراء معدات لصنع 
نفت ايران امس ان تكون اشترت من المانيا معدات تهدف الى صنع صواريخ عابرة للقارات من  -وآاالت  -طهران 

 .، وقالت انها ستعاود تخصيب اليورانيوم، مهما آانت نتيجة المفاوضات النووية مع االتحاد االوروبي»شهاب«نوع 
 

انها فرضية ال اساس لها، آيف «وافاد المتحدث باسم الخارجية حميد رضا آصفي في مؤتمره الصحفي االسبوعي امس 
 .»4و 3يمكن استخدام معدات للرافعات في صناعة صواريخ شهاب 

 
االلمانية في عددها الذي يصدر اليوم ان النيابة العامة الفدرالية االلمانية تحقق بشأن شرآة » در شبيغل«واوردت مجلة 

من طهران يشتبه في أنها اشترت من المانيا معدات تهدف الى صنع صواريخ شهاب التي قد تشكل تهديدا لالراضي 
 .االسرائىلية

 
المدرجة على الالئحة السوداء للسلطات االلمانية اشترت في اغسطس » ميزان ماشين«وآتبت االسبوعية ان شرآة 
، من شرآة ليبهير التي تتخذ مقرا لها في )الف دوالر اميرآي 780(الف يورو  600الماضي رافعة خاصة لقاء 

 .جنوب المانيا
 

وحول الملف النووي، قال آصفي قبل ايام من جولة جديدة من المحادثات مع الثالثي االوروبي ان بالده ستعاود 
تخصيب اليورانيوم، مهما آانت نتيجة المفاوضات مع االتحاد االوروبي، وستوقف هذه المحادثات في حال سعت اوروبا 

 .الى آسب الوقت
 

يونيو، اعلن وزير الداخلية جهانبخش خانجاني ان استطالعات  17وحول انتخابات الرئاسة االيرانية المقررة في 
 .في المائة 51و 42للرأي تتوقع ان تتراوح نسبة المشارآة بين 

 
وتشكل نسبة المشارآة مجددا رهانا آبيرا، حيث ترى المصادر الرسمية ان مشارآة آثيفة ستكون بمثابة وسيلة إلحباط 

 .مؤامرات اعداء النظام الذين يطعنون في شرعيته في الداخل والخارج
 

وفي مجال آخر، ذآرت وآالة االنباء االيرانية ان القضاء رفض نداءات بإطالق سراح الصحافي اآبر آنجي المسجون 
 .في سجن ايوين منذ خمسة اعوام ألسباب صحية

 
وآانت منظمة صحافيون بال حدود قالت االسبوع الماضي ان اآبر آنجي مريض بشدة ويجب اطالق سراحه على 

 .الفور، وهو آان قد آشف عن االغتياالت الغامضة لمفكرين وآتاب معارضين 
 

بتهم متباينة، من بينها نشر االآاذيب واهانة  2001وآان قد صدر حكم بالسجن على آنجي عشرة اعوام في يناير 
 .وخففت عقوبته الى السجن ستة اعوام. المسؤولين

 
 في األهواز» المـحرضين«طهران تتحدث عن اعتقال 

 
اعلن مدعي عام االهواز عيراج اميرخاني ان قوات االمن االيرانية تواصل عمليات  -ب .ف.رويترز، أ -طهران 

 .البحث عن الممرضين المحتملين على اعمال الشعب العرقية التي وقعت أخيرا في محافظة خوزستان
 

اعتقاالت القياديين وغيرهم من المتورطين في اعمال عنف متواصلة منذ «وصرح اميرخاني لوآالة االنباء الطالبية ان 
الصدامات اعتقلوا على الفور، في غضون ذلك اطلقت منظمة اهوازية مسلحة » مدبري«وان خمسة من . الصباح

 .سراح ضابط ايراني آبير آانت اختطفته قبل ايام وهددت بقتله
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