
إيران ضمن 6 دول تمتلك تقنية 
محاكاة الطيران

طهران-ايســنا:-أزاح المســؤولون فــي جامعــة "تربيــت مــدرس" الســتار 
عــن آالت دقيقــة للطيــران صممــت بحيــث تحاكــي الطيــران.

بطيــران  يخــص  الجهــاز  هــذا  ان  رســتمي"  "محمــد  الباحــث  وقــال 
ــرة، كان يســتورد  ــة الصغي ــرات التدريبي ــوع الطائ "سيســنا 172 " وهــو مــن ن
مــن الخــارج ســابقا وتــم توطينــه حاليــا مضيفــا أن تقنيــة صناعــة هــذا الجهــاز 
كانــت حكــرا علــى دول مثــل هولنــدا وفرنســا واليابــان والواليــات المتحــدة 

ــة . ــك هــذه التقني ــا تمتل ــد الســادس عالمي ــر البل ــران تعتب ــا واي وألماني
وأوضح أن إستخدام هذه التقنية من شأنه تخفيف التكاليف نحو الثلثين.
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خالل أول لقاء بينهما عبر دائرة تلفزيونية..

الحوثي وصالح يؤكدان على استمرار الشراكة بين الطرفين لمواجهة العدوان 
إعالم العدو: حزب الله موضع خالف 

صهيوني- اميركي 
القنــاة  ذكــرت  انبــاء:-  وكاالت   - ابيــب  تــل 
"العاشــرة" الصهيونيــة أن "بعثــة مــن ضبــاط الجيش 
"اإلســرائيلي" زارت قبــل أســبوعين واشــنطن، لكــي 
تعــرض أمــام مســؤولين أمنييــن أميركييــن المنــاورة 
ــي  ــا الجيــش "اإلســرائيلي" ف ــي يجريه ــرة الت الكبي

ــة الشــمالية". ــي المنطق ــام ف هــذه األي
ونقلــت القنــاة عــن مصــادر مقربــة مــن اإلدارة 
األميركيــة إشــارتهم الــى أّن " المســؤولين الصهاينــة 
عرضــوا أمــام مستشــار األمــن القومــي، الجنــرال 
هاربــرت رايمونــد، الخطــر الــذي يشــّكله حــزب اهلل".
ــواء،  ــف الل ــي أوق ــرال األميرك ــإّن "الجن ــاة، ف ــق القن ووف
ــي مجــال اإلرهــاب  ــر ف ــاع الخبي ــب أن يحضــر اإلجتم وطل
الــذي يعمــل معــه واســمه مصطفــى جــواد علــي"، وبحســب 
تقريــر فــي وســائل اإلعــام األميركيــة، فإّن " "اإلســرائيليين" 
رفضــوا مشــاركته فــي النقــاش، جــراء رفضــه فــي الســابق 

نعــت حــزب اهلل  بالمنظمــة اإلرهابيــة".
ــد  ــرال رايمون ــدأ الجن ــض، ب ــى الرف ــي رد عل وف
الصــراخ بوجــه المســؤولين الصهاينــة الذيــن كانــوا 
فــي الغرفــة، ورفــض ادعاءاتهــم حيــال مخاطــر حــزب 

اهلل.

نصراهلل ويالطا السورية

عالم ما بعد فشل الحرب 
الكونية..!

* محمد صادق الحسيني
ألــم يُهــزَم الكيــان فأصبــح حــزب اهلل ســيد 
الميــدان؟ هــذه هــي أبــرز دالالت هزيمــة محــور 
الشــرّ األميركــي فــي ديــر الــزور وإليكــم معالــم 
الخريطــة الجديــدة لمــا بعــد معركــة »العلميــن« 

الســورية التاريخيــة المجيــدة..!
الخيمــة  عمــود  هــي  الــزُّور  ديــر  إن  أواًل: 
الممتــدّة  المنطقــه  مســاحتها  تغطــي  التــي 
بالعــراق  ديالــي  محافظــة  فــي  بعقوبــة  مــن 
شــرقًا إلــى جــرود قــارة والجراجيــر غربــًا. فبــدون 
ــا  ــاظ عليه تثبيــت عمــود الخيمــة يصعــب الحف
العــدوان  هــدف  إّن  وحيــث  الســقوط.  مــن 
محــور  ضــرب  وســيبقى  كان  الصهيوأميركــي 
المقاومــة، فــكان التركيــز علــى تهديــد إيــران عبر 
الحــدود العراقيــة وتهديــد ســورية عبــر أكثــر مــن 
حــدود، وإْن كانــت البدايــة مــن الحــدود اللبنانيــة 
– حمــص / بابــا عمــرو. وبعــد فشــل محاولــة بابا 
عمــرو، قــرّر الحلــف المعــادي إقامــة رأس جســر 
لقــوات العــدوان فــي القلمــون بانتظــار اللحظــة 
ــى الخاصــرة  ــاودة االنقضــاض عل المناســبة لمع
الســورية فــي تلــك المنطقــة تمهيــدًا النتــزاع 

ــض، دمشــق…! ــة الناب ــب العروب قل
لحلــف  االســتراتيجي  الهجــوم  إّن  ثانيــًا: 
الديــن  مــن محافظــة صــاح  بــدءًا  المقاومــة 
ــب فــي ســورية  ــر حل ــي العــراق مــرورًا بتحري ف
الــى  وصــواًل  العراقيــة،  نينــوى  محافظــة  ثــم 
تحريــر الموصــل العراقيــة وديــر الــزُّور الســورية 
أســقط أهــداف ذلــك الحلــف بشــكل نهائــي 
ممــا أدّى إلــى ســقوط أو اضمحــال القيمــة 
ــدءًا  ــاب الســيد األميركــي، ب االســتراتيجية ألذن
مــن »إســرائيل« الكيــان مــرورًا بتركيــا أردوغــان 
وصــواًل الــى مملكــة آل ســعود ومشــيخة قطــر.

نعيم قاسم: عالقتنا بايران وسوريا 
ستراتيجية

األميــن  نائــب  اكــد  انبــاء:-  - وكاالت  بيــروت 
العــام لحــزب اهلل الشــيخ نعيــم قاســم ان انتصــارات 
اســقطت  اإلرهــاب  علــى  الســوري  الجيــش 
ــة  ــي وحمــت المقاوم المشــروع اإلســرائيلي اإلرهاب

المنطقــة. امتــداد  علــى 
ســوريا  ان  قاســم،  نعيــم  الشــيخ  وقــال 
المشــروع  علــى  النصــر  تحقــق  أن  اســتطاعت 

مؤكدًا انها تصب في مصلحته..

العدو الصهيوني: نؤيد إقامة دولة كردية 
مستقلة في العراق

وزير الخارجية يبحث والرئيس الروسي في سوتشي الشؤون ذات االهتمام المشترك..

ظريف: ال يمكن التذرع بعمليات التفتيش من قبل الوكالة الذرية لالطالع على اسرار ايران
*أطر االتفاق النووي والبروتوكول االضافي واضحة في تفتيش االماكن التي يمكن فيها ممارسة النشاطات النووية

قطر: إيران دولة شريفة 
القاهــرة - وكاالت انبــاء:- اكــد وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة القطــري، ســلطان بــن ســعد المريخــي، 
إن دول الحصــار الـــ4 طرحــت أمــام الســلطات القطريــة مطالــب غيــر قابلــة للتنفيــذ، فيمــا وصــف إيــران بأنهــا 

"دولــة شــريفة".
وقــال المريخــي، فــي كلمــة ألقاهــا الثاثــاء، فــي اجتمــاع لجامعــة الــدول العربيــة علــى مســتوى 
وزراء الخارجيــة فــي القاهــرة: إن إيــران أثبتــت أنهــا دولــة شــريفة... )اإليرانيــون( لــم يطلبــوا منــا 
إعــادة فتــح الســفارة، ووقفــوا موقفهــم المشــرف معنــا، بــدون طلــب، ونحــن مــن قمنــا بهــذه الخطــوة 
وأعدنــا ســفارتنا التــي كنــا قــد أغلقناهــا أصــًا تضامنًــا مــع الســعودية.. لكــن حتــى الحيوانــات مــا 

ســلمت منكــم، وهــذا ردي".
وشــدد المريخــي علــى أن "دول الحصــار فشــلت فــي تقديــم أدلــة علــى دعــم قطــر لإلرهــاب والتطــرف"، معتبــرا 

أن هــذه الــدول طرحــت "مطالــب غيــر قابلــة للتنفيــذ" أمــام الســلطات القطريــة.

مؤكدًا أن المصلحة التي يحددها المجمع يجب أن تكون هامة للغاية..

ً القائد: ينبغي ان يكون مجمع تشخيص مصلحة النظام ثوريا وأن يواصل نهجه الثوري فكراً وعمال
مجمع تشخيص مصلحة النظام هو من مآثر االمام الراحل وثمرة الثورة وله دور مؤثر وهام للغاية في عملية إدارة البالد

آل سلمان فوق بحر 
من االلغام

مزيد من االعتقاالت بحملة سعودية على 
المعارضين السياسيين

يديعوت: روسيا طلبت من األسد وحزب اهلل 

عدم الرد على الغارات االسرائيلية!! 

اإلتحاد الوطني الكردستاني على حافة االنفجار.. عادل 
مراد ضد االستفتاء وكوسرت مع بارزاني

صحيفة بريطانية تكشف النقاب عن خطة 

سعودية جديدة حول العالم

العبادي: العراق انتصر بوحدته وفتوى 
مرجعيته وتضحيات ابنائه 

المقاومة االسالمية : أوسلو سقوط 

كبير في مستنقع التنازالت

الرئيس األسد: سوريا تسير بخطى ثابتة 
نحو االنتصار 

واشنطن تنفق أكثر من ملياري دوالر على 

شراء أسلحة لإلرهابيين في سوريا

العدد )9664( السنة السابعة والثاثون ، الخميس 23 ذو الحجة، 1438 هـ ق 23 شهريور 1396 هـ ش، 14  ايلول 2017م على الصفحة الثانية

خرازي: هنالك شروط خاصة لتفقد المراكز 
النووية االيرانية

وزيــر  التقــى  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
عصــر  ظريــف  جــواد  محمــد  الدكتــور  الخارجيــة 
الروســية،  فــي مدينــة سوتشــي  االربعــاء  أمــس 
ــا  ــر بوتيــن وبحث التقــى الرئيــس الروســي فاديمي
معــًا حــول القضايــا الثنائيــة والتطــورات االقليميــة 

فــي ســوريا. االزمــة  الســيما 
وقــد اكــد وزيــر الخارجيــة الدكتــور ظريــف، انــه 
ــاق  ــاملة )االتف ــترك الش ــل المش ــة العم ــا لخط ووفق
ــات  ــذرع بعملي ــر الممكــن الت ــه مــن غي ــووي( فان الن
ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــا الوكال التفتيــش التــي تقــوم به
علــى  لاطــاع  النوويــة  ايــران  لمنشــآت  الذريــة 

ــاد. اســرار الب
سوتشــي  فــي  للصحفييــن  حديثــه  وفــي 
فــي  االربعــاء  أمــس  وصلهــا  التــي  الروســية 
مــع  واحــد الجــراء محادثــات مكثفــة  ليــوم  زيــارة 
ــره الروســي  ــم نظي ــروس بمــن فيه المســؤولين ال

قــال  الفــروف،  ســيرغي 
نظــرا  الخارجيــة:  وزيــر 
الواليــات  لسياســات 
المتحــدة االخيــرة، فانــه 
اجــراء  يستحســن 
والمشــاورات  التنســيق 
واالتحــاد  ايــران  بيــن 

لروســي. ا
ــران  ــان طه ــرح ب وص
وموســكو أعلنتــا دعهمــا 
فــي  البلديــن  لمواقــف 
ــات المتعــددة االطــراف،  ــة والعاق المنظمــات الدولي
وروســيا كانــت ســندا قويــا جــدا اليــران فــي موضــوع 

االتفــاق النــووي.
وبشــان زيــارة المواقــع العســكرية االيرانيــة مــن 
قبــل الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، قــال الوزيــر 
ظريــف: ان االطــر التــي حددهــا االتفــاق النــووي 
تفتيــش  فــي  واضحــة  االضافــي  والبروتوكــول 
التــي يمكــن فيهــا ممارســة النشــاطات  االماكــن 
النوويــة وان ايــا مــن عمليــات التفتيــش ال يمكــن ان 

تشــكل ذريعــة لاطــاع علــى اســرار البــاد.
ــة  ــى أن الجمهوري ــة ال ــر الخارجي ــوه وزي ون
بصــورة  تصرفــت  ايــران  فــي  االســامية 
صحيحــة اكدتهــا الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية 
مــرات عديــدة حــول عــدم قيامهــا بنشــاطات 

غيــر معلنــة.

ــن  ــو األول م ــاء ه ــأن لق ــاد مصــدر خــاص ب ــي - خــاص:- اف ــان العرب كيه
نوعــه جمــع زعيــم أنصــار اهلل عبــد الملــك الحوثــي بالرئيــس اليمنــي الســابق 
ــات والســجاالت  ــاء ناقــش الخاف ــى أن اللق ــح، مشــيرًا ال ــد اهلل صال ــي عب عل

األخيــرة بيــن الطرفيــن بــكل شــفافية ووضــوح.
واشــار المصــدر لصحيفتنــا، الــى أن الحوثــي وصالــح اكــدا علــى اســتمرار 
الشــراكة بيــن الطرفيــن لمواجهــة العــدوان، مضيفــًا أن صالــح والحوثــي اتفقــا 
علــى تجــاوز الخافــات واالشــكاالت العالقــة بيــن الجانبيــن بالحــوار والتفاهــم. 

محمــد  اليمنيــة  اهلل  أنصــار  حركــة  باســم  الناطــق  أكــد  جانبــه  مــن 
عبدالســام أن هنــاك تواصــا مباشــرا بيــن القيــادات العليــا لحركــة أنصــاراهلل 
ــا  ــكاالت بم ــة اإلش ــك إلزال ــن، وذل ــي اليم ــام ف ــعبي الع ــر الش ــزب المؤتم وح

يخــدم االســتقرار الداخلــي وتعزيــز الشــراكة الوطنيــة.
وأكــد محمــد عبدالســام فــي تغريــدة علــى تويتــر أنــه و »فــي ســياق الحــرص الوطنــي 
لمواجهــة العــدوان الظالــم بــكل تحدياتــه وحرصــًا علــى توحيــد الجبهــة فقــد تــم التواصــل المباشــر 

ــا ألنصــاراهلل والمؤتمــر« الشــعبي. ــادات العلي بيــن القي

القــدس المحتلــة - وكاالت انبــاء:- قــال رئيــس 
إن  نتنياهــو«  »بنياميــن  اإلســرائيلية  الحكومــة 

إقامــة  تؤيــد  »إســرائيل« 
مســتقلة.  كرديــة  دولــة 

بيــان  فــي  ولفــت 
إلــى  مكتبــه  عــن  صــادر 
تعــارض  »إســرائيل  أن 
حــزب العمــال الكردســتاني 
إرهابيــة،  وتعتبــره منظمــة 
الداعمــة  تركيــا  بخــاف 
فيمــا  حمــاس،  لمنظمــة 
تعــارض إســرائيل اإلرهــاب 
أشــكاله،  جميــع  علــى 
ــا الشــعب  ــي يبذله ــود المشــروعة الت وتدعــم الجه
الكــردي مــن أجــل الحصــول علــى دولــة خاصــة بــه«.
علــى  هــذه  »نتنياهــو«  تصريحــات  وجــاءت 
ــب  ــام عــدّة نائ ــل أي ــا قب ــي ألقاه ــة الت ــة الكلم خلفي

رئيــس 

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد قائــد الثــورة االســامية ســماحة آيــة اهلل 
ــه دور  ــي، ان مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام ل ــي الخامنئ العظمــى الســيد عل

ــاد. ــة إدارة الب ــي عملي ــدا ف ــام ج ه
واشــار ســماحة القائــد الخامنئــي خــال اســتقباله امــس االربعــاء رئيــس 

وأعضــاء الــدورة الجديــدة 

*هاشمي رفسنجاني كان خالل السنوات المديدة من توليه رئاسة 
المجمع، يعمل بمهامه بكفاءة وتدبير ووعي

*هاشمي شاهرودي: تنفيذ المسؤوليات الجسيمة للمجمع بشكل دقيق 
يتطلب التعاون بين جميع السلطات واركان النظام

* ايران تصرفت بصورة صحيحة والوكالة الدولية اكدت مرات عديدة 
حول عدم قيامها بنشاطات غير معلنة

* ايران وروسيا دعمتا الشعب السوري وفرض التراجع على االرهابيين 
هناك والوضع الميداني اليوم جيد للغاية

* السعودية تقتل أكثر من 5100 يمني قسم كبير منهم أطفال 
وترفض التحقيق الدولي حول جرائمها 

* البرلمان األوروبي يتبنى قرارا يدعو لحظر بيع السالح للسعودية 
بسبب انتهاكاتها في اليمن
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