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خالل اتصال هاتفي مع نظيره التركي..

عبداللهيان: سياسة ايران مبنية على استقالل 
ووحدة اراضي الدول الجارة

طهران-ارنــا:- اكــد وزيــر الخارجيــة حســين اميــر عبداللهيــان، خــال اتصــال هاتفــي مــع نظيــره التركــي 
الجمهوريــة  سياســة  اوغلــو،  تشــاووش  مولــود 
اســتقال  علــى  المبنيــة  االيرانيــة  االســامية 
وعــدم  الجــارة  الــدول  اراضــي  ووحــدة  وســيادة 
الســماح لممارســات المناوئيــن الخبيثــة الراميــة 

لخلــق المشــاكل فــي عاقــات الجيــرة.
ــذي جــرى مســاء  ــي ال وخــال االتصــال الهاتف

الخميــس، 

ردا على اتهامات تل ابيب..

طهران تطالب االمم المتحدة تحميل الكيان الصهيوني 
مسؤولية ممارساته الالانسانية

الجمهوريــة  منــدوب  دعــا  نيويورك-ارنــا:- 
االســامية فــي اللجنــة السياســية وازالــة االســتعمار 
المتحــدة  االمــم  لمنظمــة  العامــة  الجمعيــة  فــي 
المتحــدة  االمــم  ومنظمــة  العالمــي  المجتمــع 
لتحميــل الكيــان الصهيونــي مســؤولية ممارســاته 

الاانســانية.

خالل لقائه مراجع الدين في قم..

قاليباف: قانون المبادرة االستراتيجية اللغاء 
الحظر عزز قدرة ايران في المفاوضات

في اطار جوالته التفقدية لمحافظات البالد..

رئيس الجمهورية: لن نسمح للصهاينة المساس بعالقاتنا مع دول الجوار
الدول االجنبية من خارج المنطقة تسعى وراء مصالحها التوسعية وال تريد الخير للمنطقة

 »التنف« كشفت خواء 
التكنولوجيا االميركية

خطيب جمعة طهران: ال خيار أمام األميركيين 
سوى الخروج من غرب آسيا

باريس تستضيف اجتماع رباعي لبحث استئناف 
المفاوضات النووية

طهران-فــارس:- وصــل المبعــوث األميركــي المكّلــف بالملــف النــووي اإليرانــي روب مالــي إلــى باريــس 
ــاول ســبل  ــا( تتن ــا وبريطاني ــات المتحــدة وفرنســا وألماني ــة )الوالي امــس الجمعــة، إلجــراء محادثــات رباعي

اســتئناف المفاوضــات مــع طهــران بشــأن برنامجهــا النــووي.
وقــال متحــدّث باســم الخارجيــة األميركيــة إنّــه »بعــد المشــاورات التــي أجراهــا مــع شــركاء فــي 
المنطقــة، ســيلتقي المبعــوث الخــاص إليــران روب مالــي -فــي باريــس الجمعــة- بنظرائــه فــي مجموعــة 

ــي. ــووي اإليران ــف الن ــة بالمل ــاث المعني ــة الث ــدول األوروبي إي 3«، وهــي ال
ــًا عــن االتحــاد األوروبــي سيشــارك أيضــًا فــي هــذا  بــدوره، قــال مصــدر دبلوماســي فرنســي إّن ممث

ــاع. االجتم

»النجباء«: سنهاجم القوات االميركية اذا لم تغادر 
العراق في نهاية العام الجاري

مصادر سورية: تركيا تنتهك سيادة البالد بادخال تعزيزات 
عسكرية لوجستية إضافية إلى إدلب 

فصائل فلسطينية: اعتقاالت سلطة عباس السياسية 
خدمة مجانية لالحتالل »اإلسرائيلي«!

روسيا: تطبيع العالقات مع الناتو بات 
أمرا غير ممكن

تقرير فجيع لالمم المتحدة 95% من الشعب 
االفغاني يتضور جوعا!

بوتين: حزب اهلل قوة سياسية 
مهمة في لبنان

إردوغان يهدّد بطرد 10 سفراء دول دافعت 
عن كافاال بينها ألمانيا وأميركا

Bylinetimes البريطانية تتهم لندن بالنفاق 
وتصدير 362 بندقية قنص إلى البحرين
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خالل مناورات »فدائيو سماء الوالية«للقوة الجوية..

تدمير االهداف السطحية بواسطة الطائرة المسيرة »كمان-12«
*استخدام طائرات »كيان« و»آرش«المسيرة االنتحارية بالغة الدقة في هجمات 

دقيقة على مواقع العدو المفترض من مسافات بعيدة
*قنابل »قائم« الذكية وبالغة الدقة والمطورة تصيب اهدافها بنجاح وطائرات »كرار« 

المجهزة بقنابل بزنة 500 رطل تمكنت من اصابة اهدافها بدقة

القــوة  قائــد  اعلــن  العربــي:-  طهران-كيهــان 
عــن  واحــدي  حميــد  العميــد  للجيــش  الجويــة 
التنفيــذ الناجــح لعمليــات القتــال الجــوي بالطائــرات 
الســطحية  االهــداف  تدميــر  ومنهــا  المســيرة 
فــي  »كمــان-12«  المســيرة  الطائــرة  بواســطة 
ــاورات »فدائيــو الواليــة« التــي انطلقــت صبــاح  من

البــاد. يــوم الخميــس فــي مختلــف انحــاء 
لــه  تصريــح  فــي  الجويــة  القــوة  قائــد  وقــال 
بشــان المنــاورات: ان الطائــرات المســيرة »كمــان-

12« و«كــرار« و«كيــان« و«آرش« المجهــزة بانــواع 
ــل المطــورة  ــواع القناب ــة وحمــل ان ــرؤوس الحربي ال
مبــدا  علــى  اعتمــادا  قامــت  قــد  الدقــة  وبالغــة 
ســواء  بنجــاح  العــدو  اهــداف  بتدميــر  المباغتــة 

االرضيــة. الــرادارات  او  الســطحية  الوحــدات 
واضــاف: ان طائــرات القــوة الجويــة قامــت بتوفيــر 
مســار آمــن لتنفيــذ عمليــات الطائــرات المســيرة مــن 
واحــدث  التشــويش  منظومــات  اســتخدام  خــال 
تقنيــات الحــرب االلكترونيــة عبــر تعطيــل منظومــات 

للقــوات  الجــوي  الدفــاع 
المعادية.  

واشــار العميــد طيــار 
اســتخدام  الــى  واحــدي 
الطائــرة المســيرة »كمان-

المنــاورات  12« فــي هــذه 
الطائــرة  هــذه  ان  وقــال: 
باســتخدامها  المســيرة 
الذكيــة  »قائــم«  قنابــل 
والمطــورة  الدقــة  وبالغــة 
قــد اصابــت اهدافهــا بنجــاح كمــا ان الطائــرة المســيرة 
»كــرار« المجهــزة بقنابــل بزنــة 500 رطــل وقذائــف، قــد 

تمكنــت مــن اصابــة اهدافهــا بدقــة.
واوضــح العميــد واحــدي بانــه تــم فــي هــذه 

المســيرة  الطائــرات  اســتخدام  ايضــا  المنــاورات 
ــذ  ــة لتنفي ــة الدق ــة بالغ ــان« و«آرش« االنتحاري »كي
هجمــات دقيقــة علــى مواقــع العــدو المفتــرض مــن 

مســافات بعيــدة.
ولفــت الــى اســتخدام منظومــات اتصــاالت 
متطــورة بهــدف القيــادة والتوجيــه واضــاف: انــه 
ــات  ــذ عملي ــات بنجــاح تنفي ــذه العملي ــي ه ــم ف ت
االلكترونيــة  للحــرب  واالســتطاع  المراقبــة 
االتصاالتيــة  المنظومــات  انــواع  واختبــار 
ارضيــات  باســتخدام  الجويــة  للقــوة  المتطــورة 
ــة لشــبكات االتصــاالت الســلكية والاســلكية  آمن
وانــواع  الطيــران  تســهيات  منظومــات  وانــواع 
المنظومــات التكتيكيــة للمهمــات الموكلــة فــي 

االلكترونيــة. الحــرب 

الشــورى  مجلــس  رئيــس  اكــد 
بــان  قاليبــاف  باقــر  محمــد  االســامي 
اللغــاء  االســتراتيجية  المبــادرة  قانــون 
الحظــر عــزز قــدرة ايــران فــي المفاوضــات 

النوويــة.
لقائــه  خــال  قاليبــاف  وقــال 
قــم  مدينــة  فــي  الديــن  مراجــع 
ان  الخميــس:  يــوم  المقدســة 
االســتراتيجية  المبــادرة  قانــون 
مصالــح  وصــون  الحظــر  اللغــاء 
اقــرّه  الــذي  االيرانــي  الشــعب 
االســامي،  الشــورى  مجلــس 
ســاهم فــي تعزيــز اقتــدار البــاد، 
زيــادة  فــي  ذلــك  تجســد  وقــد 
خيــارات الدبلوماســيين االيرانييــن 

فيينــا. مفاوضــات  خــال 
الشــورى  مجلــس  رئيــس  واشــار 
االســامي الــى »ان الخارجيــة االمريكية 

لطالمــا ادعــت خــال 
ــاء  المفاوضــات، ان الغ
عــن  خــارج  الحظــر 
ســيطرتها وانــه رهــن 
الكونغــرس«،  بقــرار 
واضــاف: ان مصادقــة 
الشــورى  مجلــس 
علــى  االســامي 
القانــون  هــذا 
قــد  الســتراتيجي، 
عــزز اقتــدار الدبلوماســيين االيرانييــن 

المفاوضــات. فــي 

معلنا الكشف عن معلومات مهمة قريبا..

الحوثي: جنود ألمان سابقين يقومون بمهام خاصة لمصلحة السعودية
وحدها نفذت التزاماتها..

اسالمي: ايران تواجه نقض العهود من جانب اميركا 
وتقاعس االوروبيين

*قناة Dw األلمانية تكشف معلومات عن وجود  جيش المرتزقة 
تحت غطاء العمل اإلنساني في اليمن

*السلطات األلمانية تلقي القبض على جنديين المانيين بتهمة 
تشكيل قوة تضم أكثر من 100 رجل للقتال في اليمن

ألمانيــا  صنعــاء- وكاالت:- بعــد تقاريــر إعاميــة كشــفت عــن قيــام ســلطات 
ــام بمهــام  ــة للقي بالقبــض علــى جندييــن ســابقين يؤسســان مجموعــة مــن المرتزق
لمصلحــة الســعودية فــي اليمــن، أكــد عضــو المجلــس السياســي األعلــى فــي اليمــن 

محمــد علــي الحوثي أنــه سيكشــف قريبــًا معلومــات مهمــة عــن هــذا الموضــوع.
وقــال الحوثــي فــي تغريــدة لــه علــى »تويتــر«، إنــه سيكشــف فــي وقــت 
ــى  ــًا عل ــا«، وأضــاف تعليق ــى ألماني قريــب عــن »معلومــات هامــة بالنســبة إل
تقاريــر إعاميــة ألمانيــة حــول »جيــش مرتزقــة مــن جنــود ألمــان ســابقين 
يقومــون بمهــام خاصــة لمصلحــة الســعودية«، »ســبق أن بحثــت عــن ذلــك”.
وقالــت الســلطات األلمانيــة انهــا القــت القبــض، علــى جندييــن ســابقين 
فــي الجيــش األلمانــي لمحاولتهمــا تشــكيل قــوة مــن المرتزقــة للقتــال مــع 
الســعودية فــي اليمــن، بحيــث تضــم تلــك القــوة أكثــر مــن 100 رجــل، أغلبهــم 
مــن عناصــر ســابقة فــي الجيــش أو الشــرطة تــم وعدهــم بدخــل شــهري 

يصــل إلــى 40 ألــف يــورو.
وجــاء فــي بيــان االدعــاء العــام أنــه يُجــرى التحقيــق ضــد األلمانييــن لاشــتباه البالــغ فــي 

إرهابــي. تنظيــم  لتأســيس  كزعيميــن  محاولتهمــا 

ــة،  ــس الجمهوري ــال مســاعد رئي ــا:- ق طهران-ارن
ــة »محمــد اســامي«  ــة النووي رئيــس منظمــة الطاق
: ان الجمهوريــة االســامية االيرانيــة وحدهــا نفــذت 

التزاماتهــا قبــال االتفــاق النــوى، بينمــا واجهــت نقــض 
االطــراف  وتقاعــس  امريــكا  جانــب  مــن  العهــود 

ــات. ــال المفاوض ــك خ ــي بذل ــي تدع ــة الت االروبي
خــال  جــاءت  هــذه،  اســامي  تصريحــات 
مباحثاتــه  ، مــع الســفير النمســاوي فــي طهــران 
الموقــع  بحســب  هايــم«؛  ديتريــش  »وولــف 
االيرانيــة. النوويــة  الطاقــة  لمنظمــة  االعامــي 
ــات  ــة بالعاق ــس الجمهوري ــاعد رئي ــوه مس ون
مهنئــا  وفيينــا؛  طهــران  تجمــع  التــي  العريقــة 
النمســا،  فــي  الوطنــي  اليــوم  ذكــرى  لمناســبة 
ومشــيدا بالمواقــف االيجابيــة لهــذا البلــد حيــال 

السياســية. القضايــا 
ودعــا اســامي فــي هــذا اللقاء، المجتمــع الدولــي الــى 
حــّث االطــراف االوروبييــن وامريــكا فــي المفاوضــات مــع ايــران، 

ــذ التزاماتهــم. ــى تنفي عل

نبارك للعالم االسالمي ذكرى مولد منقذ البشرية من الضاللة الرسول الكريم )ص( وحفيده االمام الصادق )ع(

طهران-كيهــان العربي:-اكــد رئيــس الجمهوريــة آيــة 
الجــارة  الــدول  العاقــات مــع  بــان  ابراهيــم رئيســي  اهلل 
تعــد مــن السياســات االساســية للبــاد، ولفــت الــى ان 
الــدول االجنبيــة مــن خــارج المنطقــة تســعى وراء مصالحهــا 
التوســعية وال تريــد الخيــر للمنطقــة، مؤكــدا بــان طهــران لــن 
ــارة. ــدول الج ــع ال ــا م ــاس بعاقته ــة للمس ــمح للصهاين تس

جــاء ذلــك خــال اســتقبال »ايــة اهلل رئيســي« ، صبــاح  يــوم 
ــي محافظتــي اذربيجــان  ــواب البرلمــان عــن اهال الخميــس، ن

الغربيــة واذربيجــان الشــرقية )شــمال غــرب(.
ــة  ــي اهمي ــران تول ــة، ان اي ــس الجمهوري ــد رئي واك
للصهاينــة  تســمح  ولــن  الجــوار،  دول  مــع  لعاقاتهــا 

العاقــات. بتوتيــر هــذه 

*مبادئ حسن الجوار والتعامل االقتصادي والتجاري مدرجة 
ضمن برامج وسياسات ايران

*تجارة المقايضة مع الجيران تصب في مسيرة االزدهار االقتصادي 
وترسيخ االواصر مع دول المنطقة

*استكمال المشاريع البنيوية في انحاء البالد يشكل احدى 
اولويات الحكومة الجديدة لرفد المحافظات

واضــاف : ان مبــادئ حســن الجــوار والتعامــل االقتصــادي والتجــاري وتفعيــل االســواق الحدوديــة، مدرجــة 
البقية على الصفحة7ضمن برامــج وسياســات الجمهوريــة االســامية االيرانيــة.
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