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شؤون دولية بهدف تسييسها والضغط على المسؤولين..

حزب الله: التدخل األميركي في قضية انفجار مرفأ بيروت هو »ترهيب«
خالل وصوله اليوم طهران..

باقري: مورا سيبحث العالقات الثنائية وافغانستان 
ومفاوضات فيينا

في بيانها الختامي..

»عدم االنحياز« تدين العقوبات الغربية على بعض 
أعضائها وتطالب برفعها

طهران-فارس:-أدانــت حركــة »عــدم االنحيــاز« 
العقوبــات التــي تفرضهــا الــدول الغربيــة علــى بعــض 
الــدول األعضــاء فــي الحركــة وطالبــت بالتراجــع عنهــا.

وتضمــن البيــان الختامــي الــذي صــدر بعــد 
اجتمــاع رفيــع المســتوى للحركــة فــي العاصمــة 

الصربية 

خالل اتصال هاتفي مع نظيره االذربيجاني..

عبداللهيان يدعو لمنع حدوث سوء الفهم 
بين طهران وباكو

طهران-ارنــا:- اكــد وزيــر الخارجيــة 
ــان خــال اتصــال  ــر عبداللهي حســين امي
هاتفــي مــع نظيــره االذربيجانــي جيحــون 
ــا  ــن ان يمنع ــى البلدي ــه عل ــوف بان بايرام
العاقــات  فــي  الفهــم  ســوء  حــدوث 
يواصــا  ان  الجديــر  ومــن  بينهمــا 
عاقاتهمــا بســرعة فــي المســار الصحيــح 

والمتنامــي.

خالل لقائه اللواء باقري..

عمران خان: ماضون في تمتين العالقات العسكرية 
واالمنية واالقتصادية مع ايران

ثمة آفاق مشرقة للتغلب على التحديات واالسراع بالتنمية..

شمخاني: اعداؤنا يسعون للنيل من عزيمتنا من خالل توريطنا في ازمات امنية

سياستنا في أفغانستان تعتمد على سلوك طالبان..

خرازي: القضاء على اإلرهاب هو واجب الحكومة 
األفغانية الحالية

ــال خــرازي: إن مكافحــة  ــة كم ــات الخارجي ــس االســتراتيجي للعاق ــال رئيــس المجل ــا:- ق طهران-ارن
ــم داعــش  ــد تنظي ــى ي ــي المــدارس ومســاجد الشــيعة عل ــاء ف ــل األبري ــل قت ــم مث ــع الجرائ اإلرهــاب ومن

ــة. ــة الحالي ــة االفغاني ــي هــي واجــب الحكوم اإلرهاب
واكــد خــرازي ان الواجــب األساســي ألي حكومــة هــو ضمــان حقــوق الشــعب بمــا فــي ذلــك األمــن وقــال: 

هــذا ينطبــق أيضــا علــى الحكومــة األفغانيــة الحاليــة.

في ختام مناورات »المدافعون عن سماء الوالية« المشتركة..

اللواء سالمي: الجيش وحرس الثورة يقفان بوجه القوى العسكرية االكثر تقدًما في العالم
توصلنا الى انتاج منظومات حديثة ومتطورة للغاية في ذروة التقنيات على صعيد القيادة والتحكم في اتصاالت المعلومات العالمية

الضغوط القصوى بيد 
ايران ال أميركا

»طالبان« تلتقي مسؤولين أوروبيين 
وأميركيين في الدوحة

الكوكايين اإلسرائيلي في دبي بعد تطبيع 
العالقات الثنائية 

تصاعد صراع سعودي إماراتي باليمن 
والضحية الشعب اليمني

ممثلة أمريكية شهيرة تحدث ضجة ضد الصهاينة 
بالتواصل االجتماعي

المقاومة العراقية: لن نتهاون مع المشاريع االميركية 
التي تستهدف الحشد الشعبي

المقداد: سوريا حريصة على مساعدة لبنان 
لتجاوز ما يمر به من تحديات

أسرى »الجهاد اإلسالمي« يشرعون بمعركة اإلضراب 
عن الطعام وبقية الفصائل ستنضم »تباعاً«

موسكو: »أوكوس«مغامرة أميركية تقوّض 
أسس االستقرار في آسيا
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*اعتماد استراتيجية المقاومة الفاعلة هي من اهم عناصر العبور 
الناجح من الظروف االقتصادية واالمنية الصعبة

*اقتدارالبالد يشكل رصيدا راسخا للجهود الشاملة بهدف معالجة النقائص 
في المجاالت االقتصادية والمعيشية واحباط الحرب المعادية 

طهران-فارس:-اكــد اميــن المجلــس االعلــى 
ــاق  ــة آف ــان ثم ــمخاني ب ــي ش ــي عل ــن القوم لام
مشــرقة تلــوح امــام البــاد للتغلــب علــى التحديــات 
الشــامل  التحــرك  بعمليــة  واالســراع  والمشــاكل 

ــاء. ــدم والرخ ــة والتق ــو التنمي نح
جــاء ذلــك خــال اجتمــاع اعضــاء لجنــة االمــن 
مجلــس  فــي  الخارجيــة  والسياســة  القومــي 
ــى  ــس االعل ــن المجل ــع امي الشــورى االســامي م
ومســاعديه  شــمخاني  علــي  القومــي  لامــن 
ــة  ــة والخارجي ــا الداخلي ــم القضاي للبحــث حــول اه

فــي مجــال االمــن القومــي.
ــة  ــة المان ــى السياســة الثابت واشــار شــمخاني ال
المجلــس االعلــى لامــن القومــي فــي االســتفادة مــن 
خبــرات االجهــزة والمؤسســات التخصصيــة الحكوميــة 
وغيــر الحكوميــة خاصــة مجلــس الشــورى االســامي 

*موقف واشنطن يهدف إلبقاء التحقيق ضمن التوظيف السياسي 
األميركي لتصفية الحسابات مع المقاومة

*اإلدارة األميركية سخرت وسائلها الكثيرة لالنتخابات 
من أجل فرض وصايتها على اللبنانيين

الوفــاء  كتلــة  فــي  النائــب  قــال  طهران-فــارس:- 
للمقاومــة، حســن فضــل اهلل، إّن »التدخــل األميركــي فــي 
قضيــة انفجــار مرفــأ بيــروت يهــدف إلــى منــع المســؤولين 
اللبنانييــن مــن إخــراج التحقيقــات مــن دائــرة التســييس”.
فــي  األميركــي  »التدخــل  أّن  اهلل،  فضــل  وأعلــن 
قضيــة انفجــار المرفــأ هــو ترهيــب«، موضحــًا أّن »رفــض 
القضــاء  بتســييس  االتهامــات  األميركيــة  الخارجيــة 

يهــدف إلــى منــع إعــادة التحقيقــات إلــى مســارها”.
ــي  ــى أّن »التدخــل األميرك وأشــار فضــل اهلل إل

يهــدف إلــى منــع المســؤولين اللبنانييــن مــن إخــراج التحقيقــات مــن دائــرة 
ــي  ــف األميركــي يعكــس جــزءًا مــن التدخــل المباشــر ف التســييس، فالموق

ــح”. ــا عــن مســارها الصحي ــات لحرفه التحقيق
كمــا أضــاف أّن »هــذا الموقــف يهــدف إلبقــاء التحقيــق ضمــن التوظيــف 

مــع  الحســابات  لتصفيــة  األميركــي  السياســي 
أميركــي  انتهــاك  أمــام  “نحــن  المقاومة”،قائــًا 
التدخــل  مســتوى  وانكشــاف  للســيادة  جديــد 

التحقيقــات”. علــى  والســيطرة  للتحكــم 
ــن  ــاءات م ــرض إم ــدف ف ورأى فضــل اهلل أّن »اله
أجــل تقويــض العدالــة وطمــس الحقيقــة لمصلحــة 
ــذي يســتهدف  هــذا التوظيــف السياســي األميركــي ال
فئــات مــن الشــعب اللبنانــي تناصبهــا اإلدارة األميركيــة 
العــداء«، معتبــرًا أّن »اإلدارة األميركيــة تحــاول النيــل 

ــات والتشــويه”. ــا الحصــار والعقوب ــا فيه ــات بشــتى الســبل بم ــن هــذه الفئ م
ــع فضــل اهلل »تصاعــد محــاوالت النيــل األميركيــة مــن هــذه الفئــات علــى أبــواب  وتوّق
االنتخابــات النيابيــة«، مفيــدًا أّن »اإلدارة األميركيــة تســخّر لهــذه االنتخابــات وســائلها 

ــن”. ــى اللبنانيي ــا عل ــرض وصايته ــن أجــل ف ــرة م الكثي

الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  طهران-فارس:-اعلــن 
للشــؤون السياســية علــي باقــري كنــي بانه سيســتضيف 
اليــوم الخميــس مســاعد منســق السياســة الخارجيــة 

لاتحــاد االوروبــي انريكــي مــورا، موضحــا بــان زيــارة مــورا 
ــة  ــات الثنائي ــول العاق ــث ح ــن البح ــران تتضم ــى طه ال
واالقليميــة ومنهــا افغانســتان ومفاوضــات فيينــا اللغــاء 

ــي. ــن الشــعب االيران ــم ع الحظــر الظال
لــه علــى  وكتــب باقــري كنــي فــي تغريــدة 
ــاء  ــر امــس االربع ــع التواصــل االجتماعــي تويت موق
فــي االشــارة الــى الزيــارة التــي مــن المقــرر ان يقــوم 
بهــا مســاعد منســق السياســة الخارجيــة لاتحــاد 
االوروبــي انريكــي مــورا الــى طهــران: انــه وفــي 
اطــار المشــاورات االقليميــة والدوليــة ساســتضيف 
غــدا )الخميــس( مســاعد اميــن عــام جهــاز الخدمــة 

ــورا. ــي انريكــي م ــة االوروب الخارجي
ــارة ســيتضمن  ــال الزي واضــاف: ان جــدول اعم
مــن  واالقليميــة  الثنائيــة  القضايــا  فــي  البحــث 
اللغــاء  المفاوضــات  ضمنها افغانســتان وكذلك 

الظالــم. الحظــر 

اســام اباد-ارنــا:- التقــى رئيــس هيئــة االركان 
العامــة للقــوات المســلحة اللــواء محمــد باقــري، 
الباكســتاني  الــوزراء  برئيــس  االربعــاء،  امــس 
»عمــران خــان«، وبحــث الجانبــان فــي ســبل تعزيــز 
ــع  ــى ضــرورة رف ــز عل ــع التركي ــة م ــات الثنائي العاق
حجــم التعــاون االمنــي الحــدودي والدفاعــي بيــن 

ــاد. ــران واســام اب طه
وجــرى اللقــاء عصــر امــس االربعــاء، بحضــور 
ــار المســؤولين الباكســتانيين بمــن  جمــع مــن كب
فيهــم وزيــر الدفــاع وعــدد مــن القــادة العســكريين، 
الــى جانــب ســفيرنا فــي اســام ابــاد »ســيد محمــد 

علي حسيني”.  
و ورد فــي هــذا التقريــر، ان عمــران خــان واللــواء 
باقــري اســتعرضا ايضــا التطــورات فــي المنطقــة 

والعالــم االســامي والوضــع االفغانــي الراهــن.
الــى ذلــك، نــوه رئيــس الــوزراء الباكســتاني 
ابراهيــم  الجمهوريــة  رئيــس  مــع  بمباحثاتــه 
رئيســي علــى هامــش قمــة شــنغهاي للتعــاون؛ 
وعودهــا  فــي  ماضيــة  ابــاد  اســام  ان  مصرحــا 
لتمتيــن العاقــات والســيما الحدوديــة واالقتصاديــة 

والعســكرية واالمنيــة مــع ايــران. 
ــن  ــع الراه ــى الوض ــان« ال ــران خ ــرق »عم وتط
فــي افغانســتان؛ مؤكــدا ان االزمــة االفغانيــة لــن 
جميــع  اشــراك  ينبغــي  وانمــا  عســكرية  تحــل 
حكومــة  تشــكيل  اجــل  مــن  الداخليــة  التيــارات 

شــاملة فــي هــذا البلــد.

الــى  باقــري  اللــواء  اشــار  المقابــل،  فــي 
مباحثاتــه الهامــة ، مــع القائــد العــام ورئيــس 
الباكســتاني؛ مؤكــدا  للجيــش  العامــة  االركان 
ضــرورة تعزيــز التعــاون بيــن هذيــن البلديــن 
الجاريــن والــذي شــهد نمــوا ملحوظــا علــى مــرّ 

االخيــرة. الســنوات 
يذكــر ان رئيــس هيئــة االركان العامــة للقــوات 
المســلحة اللــواء محمــد باقــري والوفــد المرافــق 
لــه، وصــل مســاء الثاثــاء الــى اســام ابــاد؛ حيــث 
كان فــي اســتقباله عــدد مــن كبــار القــادة بالجيــش 
الباكســتاني وســفير الجمهوريــة االســامية لــدى 

باكســتان.

ــرار فــي  ــع واتخــاذ الق لصن
مختلــف المجــاالت وقــال: 
االســاس  الهــدف  ان 
االعــوام  خــال  لاعــداء 
اطــار  وفــي  االخيــرة 
ــوط  ــرض سياســة الضغ ف
الهــاء  كان  القصــوى 
االســامية  الجمهوريــة 
بمختلــف  االيرانيــة 
فــي  االمنيــة  الملفــات 
الداخــل والخــارج لخلــق تحديــات المنهــا القومــي فــي 
واالجتماعيــة. والسياســية  االقتصاديــة  المجــاالت 

لامــن  االعلــى  المجلــس  اميــن  واعتبــر 
القومــي اعتمــاد اســتراتيجية المقاومــة الفاعلــة مــن 
ــة مــن  ــة والواعي ــة والمشــاركة التضحوي ــل الدول قب
ــف المجــاالت والدعــم  ــل المواطنيــن فــي مختل قب
الشــامل لسياســات البــاد المبدئيــة، مــن اهــم 
عناصــر العبــور الناجــح مــن الظــروف االقتصاديــة 
واالمنيــة الصعبــة واضــاف: الشــك ان اقتــدار البــاد 
اليــوم يمكنــه ان يشــكل رصيــدا راســخا للجهــود 
الموجــودة  النقائــص  معالجــة  بهــدف  الشــاملة 
والمعيشــية  االقتصاديــة  المجــاالت  فــي  خاصــة 
واحبــاط الحــرب االدراكيــة المعاديــة الراميــة الــى 

تيئيــس الشــعب.

على الصفحة الثانية

رئيس االركان يبحث مع قائد الجيش 
الباكستاني العالقات الدفاعية 

طهران-كيهــان العربــي:- أكــد القائــد العــام لحــرس الثــورة االســامية أننــا توصلنــا الــى منظومات 
حديثــة ومتطــورة للغايــة فــي ذروة التقينيــات علــى صعيــد القيــادة والتحكــم فــي اتصــاالت المعلومــات 
العالميــة وقــال إن الجيــش وحــرس الثــورة ســيتصدان مــن خــال تطويــر منظومــات الدفــاع الجــوي 

وأنظمــة متطــورة جــدا ألكثــر القــوى تقدمًــا فــي العالــم .

* تم استمكان كل األهداف التي دخلت منطقة المناورات وهذه صورة 

حديثة ومتقدمة لدفاعنا الجوي ضد اي سيناريو غير متوقع

*تفعيل رادار »قدس« القادر على مراقبة األهداف على مدى أكثر من 

500 كم وعلى ارتفاع أكثر من 90 ألف قدم

*نجاح منظومتي »جوشن« و »خاتم« للدفاع الجوي في اصابة أهداف 

معادية مفترضة في علو منخفض  

التفاصيل على الصفحة7

نعزي األمة اإلسالمية بذكرى استشهاد خير الورى والعروة الوثقى اإلمام الحسن بن علي العسكري )عليهما السالم(

https://www.farsnews.ir/special/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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