
ايران تحتل المركز االول عالميا في إنتاج 
أسماك الحفش

اعلــن  كرج-ارنــا:- 
مســاعد وزيــر الجهــاد 
رئيــس  الزراعــي 
الثــروة  موسســة 
حســن  الســمكية 
ايــران  ان  صالحــي 
االول  المركــز  تحتــل 
تربيــة  فــي  عالميــا 
الســلمون  ســمك 
ســمك  و  المرقــط 
)الكافيــار(. الحفــش 

واضــاف صالحــي امــس الســبت ان حجــم انتــاج مؤسســة الثــروة الســمكية فــي العــام 
الســابق )انتهــي فــي 20مــارس 2017( بلــغ نحــو مليــون و مئــة الــف طــن مــن مختلــف انــواع 

االســماك مســجال بذلــك المركــز االول اقليميــا.
وتابــع قائــال ان حجــم صــادرات ايــران مــن الثــروة الســمكية كان العــام الماضــي نحــو 

120 الــف طــن حيــث بلغــت عائداتنــا مــن ذلــك 412 مليــون دوالر.
واضــاف ان حجــم صادراتنــا مــن ســمك الســلمون المرقــط بلــغ عشــرة االف طــن فــي 

العــام الماضــي وانــه مرشــح لالرتفــاع لبلــوغ نحــو 30 الــف طــن.
واضــاف ان تدشــين وحــدات تربيــة االســماك يســهم فــي خلــق فــرص العمــل و 

تحقيــق االقتصــاد المقــاوم و ازالــة الفقــر مــن المجتمــع.

روسيا تورد لـ إيران طائرات "سوخوي 
سوبرجيت"

- : س ر فــا - ن ا طهر
أعلنــت شــركة ســوخوي 
المدنيــة  للطائــرات 
اعتزامهــا  الروســية، 
طائــرات  توريــد 
ســوبرجيت"  "ســوخوي 

. ن ا يــر إل
مســؤول  وكشــف 
الروســية  الشــركة 
لطائــرات  المصنعــة 
الــركاب لوســائل إعــالم 

ــة  ــوزارة المالي ــة ب ــى االصــول األجنبي ــة عل ــب الرقاب ــى مكت ــا إل ــدم طلب ــرات "SSJ100" ق ــع طائ ــة أن صان محلي
األميركيــة للموافقــة علــى توريــد الطائــرات إلــى إيــران، مبيِّنــا أن وجــود مــواد أميركيــة تدخــل فــي صناعــة 

المختصــة. األميركيــة  الجهــة  موافقــة  طلــب  يســتوجب  الطائــرات 
وكان وزيــر الطاقــة الروســي ألكســندر نوفــاك، وهــو رئيــس اللجنــة الوزاريــة الروســية اإليرانيــة المشــتركة 

.SSJ100 عــن الجانــب الروســي، قــد أعلــن فــي فبراير/شــباط 2017 عــن اســتعداد إيــران القتنــاء 12 طائــرة

سعر النفط اإليراني الخفيف يتجاوز 
الـ 50 دوالرا 

    طهران-ارنــا:- شــهد ســعر النفــط اإليرانــي الخفيــف فــي األســواق العالميــة إرتفاعــًا بقيمــة دوالريــن 
و54 ســنتا للبرميــل خــالل 
انتهــى  الــذي  األســبوع 
ــن أغســطس  ــع م ــي الراب ف
 51 إلــى  ليصــل  الجــاري 
للبرميــل  ســنتا  و39  دوالرا 

الواحــد.
زيــادة  إن  تقريــر  وأفــاد 
ــى شــراء  ــب عل حجــم الطل
منتجــي  وإلتــزام  النفــط 
االوبــك  وغيــر  االوبــك 
باإلتفاقيــات أديــا إلــى تعزيــز 
ســعر النفــط فــي األســواق العالميــة بحيــث بــدأت األســعار تعــود إلــى مســتوى 50 إلــى 55 دوالرا للبرميــل.

يذكر إن اسعار النفط شهدت خالل األشهر الماضية انخفاضًا وصل إلى 40 دوالراً.
وبلــغ متوســط مبيعــات النفــط اإليرانــي الخفيــف منــذ بدايــة العــام 2017 حتــى اآلن 48 دوالرا و86 ســنتا 

للبرميــل الواحــد.
أمــا نفــط إيــران الثقيــل فقــد شــهد ارتفاعــًا بقيمــة دوالر و99 ســنتا ليصــل إلــى 48 دوالرًا و93 ســنتًا للبرميــل 

الواحد.
أمــا ســعر ســلة النفــط فــي األســبوع األخيــر لــدى منظمــة االوبــك فقــد شــهد إرتفاعــًا بمقــدار دوالر و90 

ســنتًا ليصــل إلــى 49 دوالرا و89 ســنتًا.

اضاءات
3 االحد 20 ذو القعدة، 1438 هـ ق 22 مرداد 1396 هـ ش، 13 آب 2017مشؤون محلية العدد )9637( السنة السابعة والثالثون

جنون ترامب بدأ 
يظهر للعيان

مهدي منصوري 
لــم يشــهد العالــم رئيســا للواليــات 
المتحــدة بلــغ حــدا مــن الجنــون والحماقة 
والتهــور الــى ماوصــل اليــه اليــوم ترامــب، 
ــث اخــذ  ــه بحي ــدان توازن ــد فق خاصــة بع
يرســل رســائل التهديــد بالحــرب لــكل 
مــن كوريــا الشــمالية وفنزويــال وغيرهــا 
الحــدس  مــع  ليتطابــق  الــدول  مــن 
الــذي راود اذهــان الكثيــر مــن المتابعيــن 
ــه يســعى وبهــذا  لســلوك ترامــب مــن ان
ــركا  ــر امي ــى تدمي ــون مــن الســلوك ال الل

ــا. ــل غيره ــا قب وتفتيته
ــم تكــن  ــدات ترامــب ل رغــم ان تهدي
االميركــي  الكابــوي  عنتريــات  ســوى 
ليــس اال، النــه ومــن خــالل الواقــع ان 
عــدة  ذكــرت  وكمــا  االميركــي  الجيــش 
قيــادات اميركيــة بلــغ حالــة مــن الضعــف 
بحيــث اليقــوى علــى القيــام بأيــة حــرب 
لقلــة االمكانيــات والدعــم المــادي وغيرهــا 

مــن  االســباب االخــرى. 
مــن  التهديــدات  ارســال  فــان  ولــذا 
ــارات  قبــل ترامــب لشــن الحــرب او الخي
التهــور  مــن  حالــة  تعتبــر  العســكرية 
شــخصيته  امتلكــت  التــي  والجنونيــة 
الــى  الكونغــرس  يدفــع  قــد  بحيــث 
اعــادة النظــر فــي اســتمرار بقائــه فــي 
مــن  المطالبــات  بعــد  خاصــة  الســلطة 
قبــل الســناتورات بعرضــه علــى اطبــاء 
فــي علــم النفــس العــادة شــخصيته الــى 

االساســية. طبيعتهــا 
بنــا  تعيــد  هــذه  ترامــب  وحماقــة  
الذاكــرة الــى اكثــر مــن عقدين مــن الزمان 
ــة التاريخيــة لالمــام الراحــل  والــى المقول
عليــه«  اهلل  »رضــوان  الكبيــر  الخمينــي 
وبعــد ان تــم تفكيــك االتحــاد الســوفيتي 
مــن »انــه ســيأتي اليــوم الــذي نــرى فيــه 
اميــركا وقــد وصلــت الــى ماوصــل اليــه 
االتحــاد الســوفيتي«، ولــذا تلقــت بعــض 
تهــور  والسياســية  االعالميــة  االوســاط 
ترامــب وتهديداتــه بحالــة مــن الســرور 
والفــرح باعتقادهــم ان اليــوم الــذي اشــار 
اليــه االمــام الراحــل قــد أزف علــى الوصول 
ــركا وهــي  ــم امي ــا سيشــاهد العال وعنده
تتفــكك علــى يــد هــذا االحمــق الــذي لــم 

ــه مــن السياســة شــيئًا. يفق
والنغفــل ايضــا ان الــرأي العــام فــي 
ــن وبعــض اعضــاء  ــي وم الداخــل االميرك
الكونغــرس خاصــة مــن حــزب ترامــب 
علــى  مباشــرة  وبصــورة  يضغــط  اخــذ 
يوقــف  ان  تيلرســون  الخارجيــة  وزيــر 
هــذه التصريحــات غيــر المســؤولة والتــي 
ــة،  ــة حقيقي ــى كارث ــركا ال ــؤدي بامي ــد ت ق
وذلــك بالطلــب مــن الرئيــس قدراالمــكان 
التخفيــف مــن حــدة التصريحــات الناريــة، 
خاصــة وان كوريــا الشــمالية قــد اكــدت 
ــنطن  ــبة  ان واش ــن مناس ــر  م ــي اكث وف
ــة تحــت  ــات االميركي ــن الوالي ــا م وغيره
للقــارات،  العابــرة  صواريخهــا  ســيطرة 
تعهــدت  انهــا  الــى  بهــا  االمــر  ووصــل 
اميــركا  بامحــاء  رئيســها  لســان  وعلــى 
هــذه  اثــارت  بحيــث  الخارطــة،  مــن 
االميركــي  الداخــل  قلــق  التصريحــات 

مشــهودة. وبصــورة 
اذن وفــي نهايــة المطــاف البــد مــن 
التذكيــر ان الذهــاب الــى حالــة اشــعال 
الحــرب أمــر مرفــوض مــن الجميــع النــه 
العالــم فــي حالــة مــن عــدم  ســيدخل 
نوويــة  حــرب  خــالل   مــن  االســتقرار 
مدمــرة التبقــي والتــذر، لــذا فــان الدعــوات 
التــي طالبــت كل مــن المانيــا والصيــن 
االوروبيــة  الــدول  وبعــض  وروســيا 
ــد  ــاف ترامــب عن بالتدخــل المباشــر اليق
اليدخــل  لكــي  اعصابــه  وضبــط  حــده 
العالــم فــي متاهــة حــرب نوويــة، كمــا 
ــان  ــس الغاردي ــك باالم ــن ذل ــت ع افصح
البريطانيــة، وقــد اشــارت اوســاط اعالميــة 
البعــاد  طريقــة  افضــل  ان  وسياســية 
شــبح  الحــرب هــو طــرد ترامــب مــن 
ســدة الحكــم وعودتــه الــى حالــة العربــدة 
التــي كان يعيشــها قبــل تســنمه رئاســة 

    . المتحــدة  الواليــات 

بارزاني يطلب ضمانات من اميركا بشأن االستقالل 
مقابل تأجيل االستفتاء!!

كشــف هيمــن هورامــي مستشــار رئيــس منطقــة كردســتان العــراق مســعود بارزانــي، يــوم الجمعــة، ان 
األخيــر طلــب مــن وزيــر الخارجيــة األمريكــي ريكــس تيلرســون، البديــل والضمانــات التــي ســتقدمها الواليــات 
المتحــدة بشــأن اســتقالل اكــراد العــراق مقابــل تأجيــل االســتفتاء المزمــع اجــراؤه يــوم 25 مــن شــهر أيلــول / 

ســبتمبر المقبــل.
وبحســب »شــفق نيــوز«، فقــد كتــب هورامــي علــى صفحتــه فــي مواقــع التواصــل االجتماعي »فيســبوك«، 
ان بارزانــي ومقابــل دعــوة وزيــر الخارجيــة االمريكــي بتأجيــل االســتفتاء فــي كردســتان العــراق اعلــن بشــكل 

واضــح بانــه »مــا هــو بديــل وضمانــات الواليــات المتحــدة بشــأن حــق تقريــر المصيــر« لألكــراد؟

غضب الكويتيين من »اإلهانة« خالل لقاء الجبير والصباح
تــداول ناشــطون كويتيــون عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي “فيســبوك وتويتــر” صــورة اعتبروهــا مهينــة 
لبالدهــم خــالل اســتقبال وزيــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجبيــر لمبعــوث أميــر الكويــت ووزيــر خارجيتهــا 

الشــيخ صبــاح الخالــد الصبــاح خــالل إيصالــه رســالة حــول األزمــة الخليجيــة.
ــة  ــم دول ــم وضــع عل ــي وت ــره الكويت ــر” نظي ــد اســتقبل “الجبي ــا “وطــن”، فق ــي رصدته ــا للصــورة الت ووفق
ــم  ــر عل ــن ظه ــي حي ــعودي، ف ــم الس ــه العل ــن بجانب ــي يتوســط الوزيري ــى كرس ــدا وعل ــرا ج ــت صغي الكوي

ــر. ــر الجبي ــة للوزي ــا كخلفي ــر وضخم ســعودي آخ
الصــورة المتداولــة أثــارت غضــب الكثيــر مــن الكويتييــن، فــي حيــن طالــب النائــب الكويتــي، صالــح أحمــد 
عاشــور الســعودية بضــرورة تصحيــح مــا اعتبــره بـ”الخطــأ البروتوكولــي”، مبديــا غضبــه مــن ابتســامة “الجبير”، 

فــي إشــارة إلــى تعمــده لهــذا االمــر.

ن  كيهــا - ن ا طهر
بورصــة  العربي:-عقــدت 
االســبوع  فــي  الســلع 
اغســطس/آب   10 المختتــم 
الجــاري، صفقــات بيــع بـــ 413 
الفــا و822 طنــا مــن الســلع 
بنحــو 263.8 مليــون دوالر.

الداخليــة  الســوق 
بقاعــة  والتصديريــة 
الصناعيــة  المنتجــات 

والتعدينيــة فــي البورصــة، ســجلت بدورهــا مبيعــات 
147 الفــا و310 اطنــان مــن الســلع بقيمــة 126.6 مليــون 
دوالر، عبــر بيــع 3980 طنــا مــن االلمينيــوم و139 الفــا 
و140 طنــا  و 452 طــن صلــب و3735 طــن نحــاس 
مــن الموليبــدن المكثــف و3 االف طــن مــن مكثــف 

الثمينــة. المعــادن 
والتصديريــة  الداخليــة  الســوق  شــهدت  كمــا 
بقاعــة المشــتقات النفطيــة والبتروكيماوية،بيــع 218 
الفــا و390 طنــا مــن اصنــاف الســلع المســت 118.6 

مليــون دوالر.

بورصة طهران تصعد 183 نقطة..

عقد صفقات بقيمة 263 مليون دوالر في  بورصة سلع البالد

وبيــع بالقاعــة المذكــورة، 62 الفــا و47 طنــا مــن 
القيــر و56 الفــا و622 طنــا مــواد بوليمريــة و60 طنــا 
فكيــوم باتــوم )مــادة اوليــة بانتــاج القيــر( و14 الفــا 
زيــوت  بانتــاج  اوليــة  )مــادة  كات  لــوب  طــن  و400 
المحــركات( و19 الفــا و482 طنــا مــواد كيميائيــة و3536 

طنــا مــن الكبريــت فضــال عــن 30 طنــا غــاز ولقيــم و500 
ــة. ــازل رطوب طــن ع

ــان  ــا و205 اطن ــع 45 الف ــة، بي ــة الزراعي ــي القاع وف
ــون دوالر. ــو 17 ملي ــلع بنح ــن الس م

ــران لالســهم واالوراق  ــت بورصــة طه ــا أغلق كم
ارتفــاع  علــى  الســبت،  امــس  تعامــالت  الماليــة 
 81763 مســتوى  الــى  نقطــة   183 العــام  مؤشــرها 

نقطــة.
وبلغــت كميــة التــداول 527 مليــون ســهم وورقــة 
ماليــة بقيمــة تخطــت عتبــة 1.43 تريليــون ريــال 

)32840 ريــال( توزعــت علــى 47 الفــا و998 صفقــة.
وصعــد المؤشــر العــام بدعــم مكاســب اســهم 
االيرانيــة  البحريــة  المالحيــة  الخطــوط  شــركة 
66 نقطــة ومصفــاة بندرعبــاس 59 نقطــة ومصفــاة 

. اصفهــان 

طهران-مهر:-قــال العضــو فــي اللجنــة اإلســتراتيجية الخاصــة بالســياحة 
العالجيــة "محمــد فياضــي" أن إيــران إســتضافت أكثــر مــن 120 الــف ســائح 
بتأشــيرة عالجيــة خــالل العــام الماضــي، مشــيرا الــى المشــاريع التــي 

ــة. ــى تنفيذهــا مــن خــالل انشــاء بعــض المراكــز الطبي ــران ال تســعى إي
ــارة  ــوا بزي ــي قام ــف ســائح أجنب ــن 120 ال ــر م وصــرح فياضــي ، أن أكث
إيــران بتأشــيرة عالجيــة خــالل العــام الماضــي، معظهــم كانــوا مــن العــراق 

ــج الفارســي. وآذربيجــان ودول الخلي
هــي  العالجيــة"  الســياحة  تنميــة  "جمعيــة  أن  فياضــي  وأضــاف 
الجهــة المعنيــة بتنفيــذ الكثيــر مــن النشــاطات والممارســات فــي مجــال 
ــام  ــي النظ ــالت ف ــض التعدي ــود بع ــى وج ــيرا ال ــة مش ــياحة العالجي الس
ــي الخــاص لتاســيس مراكــز ســياحية خاصــة للعــالج حيــث أدت  الداخل
الــى تخصيــص بعــض المراكــز العالجيــة للســياح األجانــب الطالبيــن 

للعــالج فــي ايــران منهــا القــرى العالجيــة والمراكــز العالجيــة تحــت 
عنــوان فنــدق- مشــفى.

خالل العام الماضي..

ايران إستضافت أكثر من 120 الف سائح بتأشيرة عالجية

شافعي: تنفيذ االتفاق النووي أدى إلى توفير 
ظروف مالئمة لإلستثمار

21 الف سرير جديد اضيف الى الطاقة 
االستيعابية لمستشفيات البالد

طهران-فارس:-قــال رئيــس اللجنــة االجتماعيــة 
الرضــا  عبــد  االســالمي  الشــورى  مجلــس  فــي 
عزيــزي ان 21 الــف ســرير جديــد اضيــف الــى الطاقــة 
االســتيعابية لمستشــفيات ايــران خــالل االعــوام 

ــة. ــة الماضي االربع
باالنجــازات  عزيــزي،  الرضــا  عبــد  واشــاد 
التــي حققتهــا وزارة الصحــة والجهــود التــي بذلهــا 
فــي مجــال  زاده هاشــمي  الوزيــر حســن قاضــي 
ــن  ــة للمواطني ــة والعالجي ــات الصحي ــم الخدم تقدي
ــدن  ــف الم ــة لمختل ــوالت تفقدي ــام بج ــه ق ــال ان وق

زيــارة.  500 بلغــت  والمحافظــات 
ــزا  ــوزارة خططــت لتشــييد 250 مرك ــع: ان ال وتاب
كمــا  المــدن  مختلــف  فــي  تخصصيــا  عالجيــا 
للحــاالت  الخاصــة  الطبيــة  العقاقيــر  تأميــن  تــم 

. لمســتعصية ا
ونــوه الــى ان مشــروع التنميــة الصحيــة فــي 
التنمويــة  البــالد كان مصادقــا عليــه فــي الخطــة 
الثالثــة اال ان وزيــر الصحــة قــد وضعــه حيــز التنفيــذ 
المواطنــون الســيما ســكان  منــه  اســتفاد  حيــث 
القــرى واالريــاف حيــث خفــض مبالــغ الرســوم فــي 

المستشــفيات الحكوميــة الــى 3 بالمئــة فقــط.

مشــهد-إرنا:- قــال رئيــس 
والصناعــة  التجــارة  غرفــة 
غالمحســين  والمناجــم 
شــافعي إن تنفيــذ خطــة العمل 
صحــح  الشــاملة  المشــترك 
حيــال  الخاطئــة  اإلنطباعــات 
توفيــر  إلــى  أدى  ممــا  إيــران 
لإلســتثمار  مالئمــة  ظــروف 

قبــل. ذي  مــن  أكثــر  فيهــا 
امــس  شــافعي  وأضــاف 
نظــر  وجهــة  'مــن   ، الســبت 

الشــاملة  المشــترك  العمــل  خطــة  تشــكل  الخبــراء، 
ــران وبإمكانهــا أن تخــرج  ــدا فــي إقتصــاد إي منعطفــا جدي
الــى نتائــج قيمــة' مشــيرا الــى العقــود الكبيــرة التــي 
ابرمــت بعــد تنفيــذ خطــة العمــل المشــترك الشــاملة 
ممــا يبيــن أهميــة الــدور الهــام لهــذا اإلتفــاق الدولــي فــي 

إيــران. تعزيــز اإلســتثمار داخــل 
العمــل  لخطــة  اإليجابيــة  اآلثــار  كانــت  وأردف، 
المشــترك جليــة فــي مراســم أداء اليميــن الدســتورية 
للرئيــس روحانــي قائــال أن عــدد الممثليــن المشــاركين 
مــن مختلــف الــدول فــي مراســم أداء اليميــن الدســتورية 

للواليــة الرئاســية الـــ12 كان ملحوظــا للغايــة.
وأضــاف ان الخطــوات اإلقتصاديــة األخيــرة بمــا فيهــا 
فــي  اإلقتصــادي  اإلســتقرار  وإرســاء  التضخــم  إحتــواء 
إيــران، أدت الــى إســتقطاب المســتثمرين وزيــادة رغبتهــم 

ــة. ــي المشــاريع المختلف ــي اإلســهام ف ف
واكــد رئيــس غرفــة التجــارة والصناعــة والمناجــم 
علــى ضــرورة مواكبــة أحــدث التقنيــات العالميــة فــي 
فــي  والكبــرى  الصغــرى  اإلنتاجيــة  الوحــدات  مختلــف 
علــى  هامــا  أثــرا  تتــرك  أن  شــأنها  مــن  التــي  البــالد 

بالصــادرات. النهــوض 

مصدر مسؤول يعلن عبور زوار األربعين 
من منفذ خسروي الحدودي

    طهــران- ارنــا:- أعلــن رئيــس لجنــة إعــادة 
عــن  بــالرك  حســن  المقدســة  العتبــات  إعمــار 
ــه  ــران ولقائ ــى طه ــي إل ــة العراق ــر الداخلي ــارة وزي زي
بوزيــر الداخليــة وتوقيــع إتفاقيــة عبــور زوار األربعيــن 

الحســيني مــن منفــذ خســروي الحــدودي.
قــال  الســبت  امــس  صحفــي  مؤتمــر  وفــي 
بــالرك: إن وزيــر الداخليــة العراقــي قاســم األعرجــي 
الرضــا  عبــد  نظيــره  مــع  بحــث  المرافــق  والوفــد 
رحمانــي فضلــي المقدمــات والتنســيقات الضروريــة 
لزيــارة األربعيــن الحســيني وتطويــر العالقــات بيــن 

البلديــن.
األوليــة علــى  التنســيقات  إجــراء  وأكــد علــى 
ــذ  ــن منف ــيني م ــن الحس ــور زوار األربعي ــد عب صعي
ــدم  ــى ع ــراق مشــيرًا ال ــع الع خســروي الحــدودي م

وجــود مشــاكل فــي هــذا المجــال.
ــذ خســروي  ــز منف ــا يمي ــى أن أهــم م وأشــار ال
الحــدودي هــو إنخفــاض حجــم اإلزدحــام المــروري 
مقارنــة مــع المنافــذ األخــرى واإلزدهــار الــذي تتمتــع 

ــى مختلــف الجوانــب. ــه المنطقــة عل ب

الحكومة تكلف منظمة الطاقة الذرية ببناء 
محطات بحثية جديدة

طهران-فارس:-أوعــزت 
الحكومــة الــى الشــركة االم 
وتنميــة  بانتــاج  المختصــة 
بوضــع  الذريــة  الطاقــة 
وتدشــين  وبنــاء  تصاميــم 
فــي  البحثيــة  المحطــات 
اهــداف  تحقيــق  ســياق 
الطاقــة  منظمــة  ومهــام 

االيرانيــة. الذريــة 
وجههــا  رســالة  وفــي 
لرئيــس  االول  النائــب 

الجمهوريــة اســحاق جهانغيــري لرئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة علــي اكبــر صالحــي امــس الســبت، تضمنــت 
المذكــورة. للشــركة  التأسيســي  النظــام  بتعديــل  القاضــي  الــوزراء  مجلــس  قــرار 

وورد فــي المــادة الســابعة للنظــام التأسيســي للشــركة االم المختصــة بانتــاج وتنميــة الطاقــة 
الذريــة االيرانيــة ايضــا ذات الصلــة بموضــوع نشــاطات الشــركة ومســؤولياتها، ان موضــوع 
نشــاطات الشــركة عبــارة عــن ادارة الشــؤون والرقابــة علــى اســتثمارات الشــركة فيمــا يرتبــط 
ــووي المنشــأ وادارة الشــؤون  ــاء الن ــر الكهرب ــاج وتطوي ــي ســياق االنت ــاي نشــاطات تصــب ف ب
والرقابــة علــى تنفيــذ دراســات وتحديــد المواقــع ووضــع تصاميــم وتشــييد وتأميــن الوقــود 
ــع المعامــالت  ــذ جمي ــة وتنفي ــة والمنشــآت التابع ــووي والتدشــين اآلمــن للمحطــات النووي الن

ــة. ــة النووي ــة بالطاق المتعلق


