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داعش را تزای جلَگیزی اس تاسیس اهپزاتَری ایزاى در هٌطمِ حفظ کٌید

ًالض رٍح تزجام ،تزاهپ است ًِ ایزاى



ل
نیب ا مللی

در صَرت تْدید آهزیکا ،خشن
ٍ آتش در اًتظار کزُ شوالی است

سرٚیس خبری رٚز٘أ ٝررن -رئیس جٕٟهٛر ٔهریهىها
ٔه هه ور ٜهٕاِ ر طٛرت تٟهیهب با تش  ٚخشٓ
ریٗ وشٛر ٔٛرج ٔ ٝه. ٛبٌ ٝسررش ٌر ٜٚبیهٗ رِهٕهّهُ
باهٍا ٜخبرٍ٘اررٖ جٛرٖب خبرٌهسرری رٚیهدهرز ٌهسررش
ر ٘ٚ :اِه تررٔپ رئیس جٕٟٛر ٔهریهىها ٌهفه وهرٜ
هٕاِ ر طٛرت تٟهیه ٚبارٔ ٜریىا با تش  ٚخشهٓ
ٔٛرج ٝخٛرٞه هه و٘ ٝایر ٖ رر جٟاٖ تهاوهٙه٘ ٖٛههیههٜ
رس  .تررٔپ ر ٌفدٍ ٛبا خبرٍ٘اررٖ ر باهٍاٌ ٜهّهف
یهٍهر
خ ٛر ٘یٛجرس ٌف  :ور ٜهٕاِ بٟدر رسه
ٔریىا رر تٟهیه ٘ىٙه .ر ریٗ طٛرت پی ً٘ٛیها٘هً بها
تش  ٚخشٕ ٔٛرج ٝخٛرٞه هه و ٝجٟاٖ تاؤ ٖٛٙشابٝ
ٖ ٘هیه ٜرس .خبرٌسرری ِٚد ور ٜهٕاِ ٘یس پهس رز
ریٗ تٟهیه تررٔپ ر ْ ور و ٝپی ً٘ٛیا٘هً ر هاَ
بررس ّٕ ٝب ٝپایٍا٘ ٜاأ ٔریىا ر جسیر ْ ٌٛ ٜر
رلیا٘ ٛررْ رس .

حواس تِ رصین صْیًَیستی ًسثت
تِ عَالة توثاراى غشُ ّشدار داد

سرٚیس خبری رٚز٘أ ٝررن-سسٍٛٙی جٙبش ٔمأٚه
رس ٔ فّ ـیٗ( ٕا ) ر ٚروٙش ب ٕ ٝت ٛٞری ٚ
تٛپسا٘ ٝری بأهر چٟارهٙب ٝرشیٓ طٟی٘ٛی د ب ٝلهس ٜر
بیا٘ی ٝری ر ْ ور ب رشیٓ طٟی٘ٛی د بهایهه ٔ هئهِٛهیه
ّٕ ٝبٛٔ ٝرػع ٘یرٞٚای ٔما ٔٚرر بهپهتیهر .بهٝ
ٛرل
ٌسررش خبرٌسرری رِشرق رالٚسهؾب فهٛزی بهرٞهٔٛه
سسٍٛٙی ٕا رفس : ٚبٕباررٖ  ٚشیا٘ٔ ٚ ٝغرػا٘ ٝرشیٓ
طٟی٘ٛی د ب ٝلس ٜرلهرٔ خـر٘ان ٔ ٚدحاٚزر٘ ٝرس وٝ
هٕٗ بایه ٛرل ریٗ رلهرْ خ ٛرر بپتیر ٚ .ی ٌف  :بٝ
هٕٗ طٟی٘ٛی د رجاز٘ ٜسٛرٞیٓ ر تا لس ٜهرطه ٝری
برری زٔایش ت ّیحات ٘اأ ٖ ٞا باهه .جٍٙٙهٞ ٜهای
رشیٓ طٟی٘ٛی د ٔٙـم ٝبی الٞیا ٚرلع ر هٕاَ لهس ٜرر
بٕباررٖ ور ٘ه .بر رسا ٌسررش ٔٙابع بٟهرهد  ٚرٔا٘
ر لسٜب س ٝفّ ـی ٙر ریٗ ّٕ ٝزخٕ هه٘ه و ٝهاَ
یى رز زخٕ ٞا ٚخیٓ ٌسررش هه ٜرس  .ریٗ ٕه ت
تٟٙا سا ات پس رز ٖ رٚی ر و ٝبٙابر ر های رسها٘هٝ
ٞای طٟی٘ٛی د یه ٔٛهه رز سٛی لس ٜب ٝسٕ هٟر
م ٖ ر سرزٔیٗ ٞای رهغاِ هّیه هه .رسا٘ٞ ٝهای
طٟی٘ٛی د ٌسررش ر ٘ه و ٝر پ ریٗ ّٕٛٔ ٝهىه ب
طهری شیر ّٕٛٔ ٝهى ر هٟرن ٞای طٟی٘ٛی هده
ٞا بارٞا به ٝبهٟها٘هٝ
م ٖ ب ٝطهر ر ٔه .طٟی٘ٛی
ٕ ت ٔٛهى رز لسٜب ٔٙاؿك ٔ ى ٘ٛریٗ بهاریهىه ٝرر
ٞهف ٕ ت ٛٞری  ٚتٛپسا٘ ٝری لررر ٔ ٙٞه.

عثداهلل صالح :تَلف جٌگ تِ دست
آهزیکا ٍ عزتستاى است ًِ هزدم یوي

سرٚیس خبری رٚز٘أ ٝررن -رئیس جٕٟٛر پیشیٗ یٕهٗ
تأویه ور و ٝیٍر رخدیار تٛلف ج ًٙب ٝس یٕٞ ٙا
بّى ٝریٗ رب داٖ ٔ ٚریىا  ٞدٙه و ٝر ریٗ بهارٜ
٘ی
تظٕیٌٓیر٘ه ٜههٜر٘ه.بٌ ٝسررش ری ٙاب ب٘ ٝمُ رز رٚز٘أهٝ
ٔ دمُ رأی رِیْٛب ّ بهرهلل طاِحب رئیسجٕٟٛر پیشیٗ
یٕٗ ر یهرر با رئیس ٞیئ ررٚپا ر یٕٗ ٔ ٚهتها٘ٚهش
تأویه ور وٚ ٝی  ٚسبش بارٞا ؿر ٞهایه رر بهرری
تٛلف ج ٚ ًٙبرلررری طّح رررئ ٝور ٜر٘ه  ٚخریٗ ٖ
ؿر ب ٛو ٝبٔ ٝریىا  ٚرٚسی ٝرررئ ٝهه  ٚسازٔاٖ ُّٔ
٘یس رز ٖ رؿ ع یاف رٔا وشهٛرٞهای ٔهدهحهاٚز بها ٖ
ٔساِف ور ٘هٚ.ی با ِحٗ تٙهی ٌف  :یٕٗ ٞیچ ٌه٘ٛهٝ
ٔشى ت یا رخد فای بها بهرر رر٘هٕهاٖ ر رر ٖب ٔظهرب
س ٛرٖب وٛی ب رسداٖب رٔاررتب لـرب جیبٛت ب رریدرٚ ٜ
سٍٙاَ(وشٛرٞای هرو وٙٙه ٜر رئد ف رب ) ٘ههرر
رٔا ریٗ وشٛرٞا ر تحاٚزهاٖ ب ٝیٕٗ رئد ف ور ٜر٘هه ٚ
ریٗ ٘شا٘ ٝوی ٚ ٝٙر٘دماْجٛی ٖٞا رز ٔر ْ یٕ ٙرس وهٝ
بٖٞ ٝا ر دررْ ٔ ٌترر٘ه.طاِح ٌف  :یٕٞ ٙها بهٞ ٝهر
ٔیسرٖ  ٓٞو ٝیهٌاٞ ٜایشهاٖ ٔهدهفهاٚت بهاههه لها ر٘هه
ٔشى تشاٖ رر خ ٛهاٖ ُ وٙٙهه رٔها ٔشهىهُ رطهّه
ٔدحاٚزر٘  ٞدٙه وٕٞ ٝچٙاٖ بر ج ٚ ًٙباز ور ٖ رطٝ
ب ٝرٚی ترٚری ٞا پافشاری ٔ وٙٙهٔ .ا بٕٞ ٝاٖ ر٘ههرزٜ
و ٝبا تحاٚز ٔساِفیٓ ٔ ٚا ٔ ٜمابّ ٝبا ٖ  ٞدیٓ خهٛرٞهاٖ
طّح ٘یس  ٞدیٓ ٞ ٚهف ٔا طّح رس رٔا با ت ّیهٓ هههٖ
ٔساِفیٓٚ.ی رز رتحا ی ٝررٚپا ٔ ٚریىا خٛرس بر هٛرری
رٔٙی برری طهٚر لـتٙأ ٝرِسرْ ٚری جهٟه تهٛلهف
ج ًٙفشار بیاٚر٘ه .لـتٙأٝری ٔا٘ٙه لـتٙأه 0079 ٝوهٝ
رب داٖ  ٓٞ ٚپیٕا٘ها٘هش رز ٖ بهرری ٔشهرٚع وهر ٖ
جٍٙشاٖ ّی ٝیٕٗ رسدفا  ٜور ٘ه.

سرٚیس خبری رٚز٘أ ٝررن-یه ٔماْ سابك ٚزررت خارجٔ ٝریىا  ٚوارهٙاساٖ ٔ ائُ ریررٖب بها
ر ر اٞا ربار ٜریٙى ٝریررٖ ر ٚبرجاْ رر ٘مغ ور ٌ ٜفدٝر٘ه وٚ ٝرهٍٙدٗ ؿرف رس و ٝب ٝرٚ
ریٗ تٛرفك پایبٙه ٘ب ٜ ٛرس .بٌ ٝسررش ٌر ٜٚبیٗرُِّٕ خبرٌسرری فار ب جاٖ فایٙرب رز ٔهمهاْ ٞهای
سابك ٚزررت خارجٔ ٝریىا رٚز ٚهٙب ٝر اٞای ٔماْٞای ٘ٚ ِٚاِه تررٔپب رئهیهس جهٕهٟهٛر
ٔریىا ٔب ٙبر ریٙى ٝریررٖ ر ٚبرجاْ رر ٘مغ ٔ وٙه رر ر ور .فایٙرو ٝرئیس فدر جهاٖ وهریب
ٚزیر خارج ٝسابك ٔریىا ٔ ٚهیر فدر بر٘أٝریسی سیاس ٚزررت خارج ٝریٗ وشٛر به ٛب ٌهفه :
بسش رز رفٞای تررٔپ و ٝمیم رر ریٗ رس و ٝریررٖ وارٞای به زیا ی ر٘حاْ ٔ ٞه وٝ
ػه ٔٙافع ریاالت ٔدحه ٚ ٜهریىاٖ ٔ ٚدحهرٖ ٔا رس ٚ.ی ر ٔظا ب ٝبا ٚٚوس٘یٛز رػهافه ٝوهر :
ریٙى ٝررتباؽ ریٗ ٔٛػٛع با تٛرفك  ٞدٝری ریررٖ چی جای رس وٙٔ ٝـك (تررٔپ) فر ٔ ٚریهس .
ر ٚرلع بتؼ رز وارهٙاساٖ بر ریٗ باٚر٘ه و ٝرٌر ؿرف ب ٝر ٚتٛرفك پایبٙه ٘بهاهههب ٖ تهررٔهپ
رس .سٛزرٖ یٔاٌیٛب رز وارهٙاساٖ ٔ ائُ ریررٖ ر ر٘هیشىهٌ ٓٞ«New America» ٜهفهدهٝ
رس  :برجاْب تتٕه ًر ب٘ ٝحٛی ؿرر هه ٜو ٝتٟٙا بر یه ٔٛػٛع ٔدٕروس باهه :بر٘هأه ٞ ٝهده ٝری
ریررٖ.

ریهٗ وشهٛر ٌهرٜٚ



سرٚیس خبری رٚز٘أ ٝررنٚ -زیر خارج ٝپیشیٗ ٔریىا ٔه هه رٌهر ِٚه
ٞهب رٔپررتٛری ریررٖ ر ٔٙـم ٝتاسیس خٛرٞه هه.
ترٚری د ر ش رر هى
بٌ ٝسررش ٌر ٜٚبیٗرُِّٕ باهٍا ٜخبرٍ٘اررٖ جٛرٖ ب٘ ٝمُ رز ٘یٛزٚیهب ٙٞری وی یهٙهحهرب ٚزیهر رٔهٛر
خارج ٝرسبك ٔریىاب ب٘ٚ ِٚ ٝاِه تررٔپب رئیس جٕٟٛر ریٗ وشٛرب ٌف ٘بایهه بها ٘هابه ٛوهر ٖ
ر شب زٔی ٝٙرر برری تٛست ٝلهرت ریررٖ ر ٔٙـم ٝفرر ٓٞور ب زیرر ب ٝر ای ٚیب با سهّهـه ٝتهٟهررٖ ٚ
٘یرٞٚای ٔدحهش بر رررػ زر هه ٜرز چ ًٙر شب یه رٔپررتٛری رر یىاَ ریرر٘ ههىهُ خهٛرٞهه
ٌرف  .ر ررقب ٘یرٞٚای ریٗ وشٛر تٛر٘ دٙه ٔٛطُ رر رز ٚجٙ ٛاطر ر ش پاو ازی ور  ٚ ٜههٟهر
رر ر وٙدرَ خ ٛر ٚر٘ه٘ .یرٞٚای ررل تمریبا ب ٝبیر ٖٚرر٘هٖ ر ش رز تٕاْ ٔرروس رجدٕاع ٘هٟها ر
ریٗ وشٛر ٘س یه ههٜر٘ه .ر سٛری٘ ٝیس رئد ف رب -وُر ی ٘یٕ رز ٔٙاؿك هٟر رله ٝرر رز ؼهٛر
ر ش پاو ازی ور  ٜرس و ٝرز رٚرسؾ ساَ ٕٞ ٚ 0872سٔاٖ با لهرت ٌرفدٗ ریٗ ٌر ٜٚترٚری د بهٝ
ٔروس خ ف خ ٛخٛر٘ه ٜر ش تبهیُ هه ٜب . ٛاال وی یٙحر  62ساِٝب و ٝر زٔاٖ ریاس جٕٟٛری
ر ش به ٝلههرت
ریچار ٘یى ٖٛب ٚزیر خارجٔ ٝریىا ب ٛب ب ِٚ ٝتررٔپ ٞشهرر ٔ ٞهب هى
ٌرف ریررٖ ر سررسر ٔٙـم ٝخاٚرٔیا٘ٙٔ ٝد ٔ ٟه. ٛ

ائتالف حك اًجام حوالت در عزاق را تدٍى اجاسُ ها ًدارد

سرٚیس خبری رٚز٘أ ٝررن-فرٔا٘ه٘ ٜیرٞٚهای
ٔ ّح ررق ٘ ٚس ٚزیر ریٗ وشهٛر تهاوهیهه
ور ب خـٛؽ لرٔسی برری ٘یرٞٚای هررله ر
رخُ ٔرزٞای وشٛر ٘یه ه ب ر هاِه وهٝ
رئد ف بیٗرِّّٕ رجاز ٜرجرری ٕ ت ٞهٛریه
بهٛٔ ٖٚرفم  ِٚررق رر ٘هرر .
بٌ ٝسررش ری ٙاب ب٘ ٝمُ رز سای هبى ٝسٔٛریهٝ
٘یٛزب یهر رِتبا یب ٘سه ه ٚزیهر هررق ر
وٙفرر٘س خبری ر ْ ور ب ٞیچ خؾ لهرٔهسی
برری ٘یرٞٚای ررل ر رخهُ ٔهرزٞهایهٕهاٖ
٘ی .
ٚی ر یٗ اَ ٌف ٘ :یرٞٚای رئد ف رخدیهار
ِٚه
رجرری ٕ ت ٛٞری بهٔ ٖٚهٛرفهمه
ررق رر ٘هرر٘ه.
رِتبا ی ر بسش یٍر رز رظٟاررت خٌ ٛفه :
ٞیچ ٘یرٚی شه هتب ر خارج رز ررق ٘ی

ٔ ٚا ٘یرٞٚا  ٚیٍاٖٞای ٘اأ و ٝر خهارج رز
ررق بحٍٙٙهب ٘هرریٓ .شه هتب بٌ ٝهر ر٘ه
تم هیهٓ ههه ٚ ٜیهٍهر ٌهرٞ ٜٚهای ٔ هّهح
٘ی .
ٚی ربار ٜسمٛؽ هٟر ٔٛطُ ٘یس ٌف  ٔ :هاِهٝ
ٔٛطُ ٔا ررل ٞا رر تىاٖ ر  ٚیه فاجت ٝبهٝ
ٔتٙای ٚرلت وهّهٕه ٝبه ٛبهایهه رز ٖ ر
بٍیریٓ  ٚتحمیمات ٌ در ٜری ربار ٜهٙاسهایه
ُّ سمٛؽ ٖ بته رز زر سازی هٟرٞا ٔهـهر
خٛرٞیٓ ور .
فرٔا٘ه٘ ٜیرٞٚای ٔ ّح ررق ٕٞچٙیٗ ٌف  :بها
برخ زٔاٖبٙهیٞا ربار ٜؿر ٞای ٘اأ برری
زر سازی بسش ٞهایه رز خهان هررق وهٝ
ٕٞچٙاٖ س ر ش رس ب ٔٛرفمٓ.
رِتبا ی تاویه ور ٘ :یرٞٚای رٔٙید ٔا تهٕهأه
ّٕیات ٞای ربایٙهٌ رر ؿه ٚرٌ ٜهتههدهٝ

فلسطیي خَاستار عضَیت کاهل ٍ دائن
در ساسهاى هلل است

سههرٚیههس خههبههری
رٚز٘أ ٝررنٚ -زیر
خارج ٝتشهىهیه ت
خٌ ٛر رٖ فّ ـیهٗ
ر ْ ور فّ ـهیهٗ
بار یٍر رخٛرس
خههٔ ٛههبههٙهه بههر
رئههٓ ٚ
ؼههٛی ه
وأهُ ر سهازٔهاٖ
ُّٔ رر ٔـر خٛرٞه
ور .
بههٌ ٝههسررش ٌههرٜٚ
بیٗ رُِّٕ باهٍا ٜخبرٍ٘هاررٖ جهٛرٖب به٘ ٝهمهُ رز رِهتهاِهٓب ریهاع
رِٕاِى ٚزیر خارج ٝتشىی ت خٌ ٛر رٖ فهّه هـهیهٗ ر یههرر بها
ٕ٘ایٙه ٜسٛئه ر ررْ رهلل ٌف  :رٞبررٖ فّ ـی ٙرٔر ّ ٝبتهب بِ ٝیهُ
ٕ ت فسریٙه ٜرشیٓ طٟی٘ٛی د ب ٝف ّـیٗب له ٔ ٕٝٞٚمهساتب بر
ٕای بیٗ رِّّٕ ٔدٕروس خٛرٙٞه هه.
رخٛرس خٔ ٛب ٙبر جّ
رِٕاِى رز ت ش ٞای سٛئه ر پیش بر ٖ ّٕیات طّح ٔهیهاٖ رشیهٓ
طٟی٘ٛی د  ٚفّ ـیٞ ٙا بررسا رطُ رر ِٚ ٚ ُ ٜبرری ریحها
 ٔ ِٚدمُ فّ ـی ٙبٔ ٝروسی له هرل ر ٔهرزٞهای چهٟهارْ
شٚئٗ  7691بررسا تٛرفك ٞای بیٗ رِّّٕ لهر ر٘ ور .
رز سٛی یٍر ٕ٘ایٙه ٜسٛئه ر ٌفدٍ ٛبا ریٗ ٚزیر فّ ـی ٙرز ته ش
جهی وشٛرش برری ٔبارز ٜبا چاِش ٞای و ٝسه رر ٜبرلررری طهّهح
رس ٕ ٚای رز ت ش ٞای فّ ـیٗ برری برلررری طهّهح بهررسها
تٛرفك ٞای بیٗ رِّّٕ ٔرتبؾب تاویه ور .

تاکید ساسهاى هلل تز لشٍم اداهِ
فعالیت کویتِ حمیمتیاب درتارُ سَریِ

٘اواْ ٌترهدٙه  ٚرفرر رب ٜ ٛهه ٜرر ب ٝلهٛش
خا٘ٛر ٜٞایشاٖ بازٌر ر٘ه٘ه.
رِبد ٝهٟر٘ٚهرٖ بایه ٞر ٌّٕ ٝ٘ٛیات ربایٙهٌ
رر بٔ ٝا رؿ ع ٙٞه.
ٚزیر ررق ٕٞچٙیٗ تاویه ور ب جٙایه
٘س
رسپایىر جٟا٘ رس  ٚپهر٘ٚهه ٖ ٜتها زٔهاٖ
باز ره تٕأ ٔ بباٖ ٖ ب د٘ ٝسٛرٞه هه.

تزکیِ دیدار ًوایٌدگاى پارلواى تا سزتاساى
آلواًی را پذیزفتِ است

سههرٚیههس خههبههری
رٚز٘هأه ٝررنٚ-زیههر
رٔٛر خارجِٕ ٝاٖ ر
٘أه ٝری ر ه ْ وهر :
تههروههیهه ٝبهها بههاز یههه
ٕ٘ایٙههٌهاٖ پهارِهٕهاٖ
ِٕاٖ رز سربازرٖ ریهٗ
وشهٛر وه ٝر یههه
پایٍاٛٞ ٜری ر ترویٝ
بٙ ٝهٛرٖ بهسهشه رز
ّٕیات ٘هاته ٛؼهٛر
رر٘هب ٔٛرفم وهر ٜ
رس .بٌ ٝسررش ری ٙاب ب٘ ٝمُ رز خبرٌسرری رٚیدرزب زیٍٕار ٌابریهُب
ٚزیر رٔٛر خارجِٕ ٝاٖ ر ٘أٝری ب ٝوٕید ٝفا پارِٕاٖ ریٗ وشٛر
ر ْ ور و ٝتروی ٝبا پیشٟٙا ٘ات ٛبرری باز یه رز پهایهٍهاٞ ٜهٛریه
ٔحاٚر ل٘ٛی ٝر ٞشدٓ سپدأبر ٔٛرفم ور  ٜرس .بررسا ریٗ بر٘هأهٝ
پیشٟٙا ی ٘اتٛب ٔتا ٖٚبیروُ ریٗ رئد ف سرپرسد ٞهیهات بهاز یهه
وٙٙه ٜرر خٛرٞه ره و ٝر ٖ ٞف ؼ ٛوٕید ٝپارِٕهاٖ ِهٕهاٖ
ؼٛر خٛرٙٞه ره ٌ.ابریُ رفسٚ : ٚزیر رٔٛر خارج ٝتروی ٝبا ریهٗ
پیشٟٙا ٔٛرفم ور  ٜرس ٛٙٞ .ز جسئیات ریٗ سفر ر اَ بهررسه
رس و ٝوهرْ یه رز ٕ٘ایٙهٌاٖ ب ٝریٗ سفر بر٘ٚه رٔا ب ٝؿهٛر وهّه
ترویٔ ٝساِف ؼٛر ر ؼای پارِٕاٖ رز س چپ رفررؿ رس وٝ
٘ىارر ٟ٘ا رر ٔد ٟٓبٕ ٝای رز ترٚری ٞا ٔ وٙه.چٙههی پهیهش
٘ىارر با سفر ٕ٘ایٙهٌاٖ ب٘ٛهسداي ِٕاٖ ب ٝپایٍاٛٞ ٜری ریٙحرِیه
برری باز یه رز سربازرٖ ِٕا٘ ٔ دمر ر ریٗ پایٍأ ٜساِهفه وهر ٜ
ب. ٛ

ییلدیزین :للیچدار اٍغلَ تِ رٍح هلت تزکیِ آسیة هیسًد
سرٚیس خبری رٚز٘أه ٝررن٘-هسه ه ٚزیهر
تههروههیهه ٔ ٝه ٌههٛیهههب رٞههبههر ههس ٔههر ْ
جٕٟٛری خٛر ٜبا رلهرٔات خ ٛبه ٝرٔ ٚهّه
تروی ٝبا ٔ 08یّی ٖٛجهٕهتهیه ب سهیه ٚرر
ٔ وٙه.بٌ ٝسررش ری ٙاب ب٘ ٝهمهُ رز رٚز٘هأهٝ
ری ب بٙتاِ ییّههیهریهٓ ر رِٚهیهٗ سهاِهرٚز
ٌر ٕٞای بسري ر ٚی ٙواپ وه ٝبهتهه رز
و ٛتای سهاَ ٌهتههده ٝر ررسهدهای ر ه ْ
ٕٞب دٍ  ٚرتحا ٔیاٖ ٔ ٚ ِٚهر ْ تهروهیهٝ
برٌسرر ههب ٌف  :بٕٞ ٝب دٍ  ٚر ٚیهٙه
واپ سی ٚرر هه ٜرس  .برخ ٕ٘ تٛر٘هٙهه
خ ٛرر با ریٗ فؼای ٕٞب دٍ  ٚرتحا ٔٙهـهبهك
وٙٙه  ٚد چٙیٗ ر ٚیٝری رر رز س ر ٜر٘ه.
ٚی ر ر رٔ ٝرظٟاررتش وٕاَ لّیچههرر رٚلهّهٛب
رٞبر س رپٛزی ی ٖٛتروی ٝرر به ٝرز سه

ر ٖ چٙیٗ ر ٚیٝری ٔد ٟٓور .ر ٚرفس : ٚرٞهبهر
ٕٟٔدریٗ س رپٛزی ی ٖٛتروی ٝتٕهاْ ر هدهبهار
خ ٛرر زٔا٘ و ٝر ْ ور ب ٔرٌبارتریٗ و ٛتا
ر تاریخ جٕٟٛری وشٛر ٔها یهه وه ٛتهای
وٙدرَ هه ٜب ٛب رز س ر .ییّهیریهٓ رػهافهٝ
ور  :ر ٚر یٗ اَ ر ْ ٔ وٙه وٚ ٝی تٟٙها
رٞبری رس و ٝرز ر ٚیٕٞ ٝب دٍ ی ٙواپه
ٕای ٔ وٙهٚ .ی ٘ ٝتٟٙا ب ٝر ٚی ٝاوٓ بهر
ریٗ ٌر ٕٞای بسري سی ٚرر ور  ٜرسه
بّى ٝب 058 ٝهٟهیهه ٔ ٚهحهر ٚهههٌهاٖ ٔها
ب ر دررٔ ور  ٜرس .لّیچهرر رٚلهّه ٛر ٔهاٜ
ٚریُ ر ْ ور  :و ٛتای سهاَ ٌهتههده ٝبها
رؿ ع س هرِ  ٚتٛست ٝر٘حاْ ٌهرفهدهٚ ٝ
بٙابرریٗ یه و ٛتای وٙدرَ هه ٜب ٜ ٛرس .
ٚزیر تروی ٝر ر رٔ ٝرظٟاررتش رز رج
٘س

رٍاتط لٌدى–تلآٍیَ ّیچٍلت تا ایي حد
ًشدیک ًثَدُ است

سرٚیس خبری رٚز٘أ ٝررن -سفیر رٍّ٘یس ر رررػ رههغهاِه
تاویه ور و ٝرٚربؾ ِٙهٖ-تُ ٚیٞ ٛیچٍا ٜتا ب ٝریٗ ٔیسرٖ ٘س یه
 ٚجهی ٘ب ٚ ٜ ٛپر٘ٚه ٜرخد ف فّ ـیٗ–رسررئیُ یٍهر ٞهٕها٘هٙهه
ٌتهد٘ ٝمـ ٝرخد ف  ٚؿرف ٘ی .بٌ ٝسررش ری ٙاب ب٘ ٝهمهُ رز
خبرٌسرری رٚیدرزب یٛیه وٛئریب سفیر رٍّ٘یس ر رررػ رهغاِ
ر ٌف  ٌٛٚبا ریئُ وٟا٘اب ٘ٛی ٙه ٜسهایه رٖ  .ر.جه رشیهٓ
طٟی٘ٛی د ٌف ِٙ :هٖ برری سدیاب ب ٝرر ٜهّه سهیهاسه ر
رٌیریٞای ٔٛج ٛر ٔٙـم ٝب٘ ٝحٛی وٙٔ ٝافع ٞهٕه ٝؿهرف ٞها
یت ٙرسررئیُب فّ ـیٗ  ٚرٍّ٘یس ٔحمك ه ٛب ت ش ٔه وهٙهه رٔها
ٕٞسٔاٖ ب٘ ٝباَ تمٛی رٚربؾ خ ٛبا تهُ ٚیه ٛرز ؿهریهك لهاز
ٔشارود وأُ ر تٕأ زٔیٞٝٙا با رسررئیُ رس .وٛئری و ٝپیشدر
سفیر وشٛرش ر ٔریىا ٙٞ ٚه ٘یس بٜ ٛب ربار ُ ٜرخد فات ٚ
ؿرف فّ ـی ٚ ٙرسررئیّ ٌف  :خٛشبی ٘ ٙب ب ٝسدیاب ب ٝررٜ
ّ برری ریٗ رخد فات ر ٔهت وٛتا ٜیت ٚ ٙتا س ٝساَ یهٙههٜ
با ٚج ٛفرط بسرٌ و ٝبرری ٕٞىاری ٔیاٖ تُ ٚی ٚ ٛبهرخه
وشٛرٞای رب ٔٙـم ٝخّیج فار ٚج ٛرر ب ب یار هٛرر رسه
رٔا ٔٗ ٔتدمهْ و ٝریحا  ٚوشٛر تٟٙا رر ُ ٜلهابهُ رجهرر رسه
چررو ٝرٔٙی ٞر  ٚؿرف رر فرر ٔ ٓٞوٙه.سفهیهر ر٘هٍهّهیهس ر
تُ ٚی ٛر پاسخ ب ٝسٛرِ ربار ّ ٜهْ ٔٛػتٍهیهری رٚههٗ
ِٙهٖ ٘ ب ب ٝتحٛالت رخیر ٔ حهراللظ  ٚب هٙهه ٜوهر ٖ بهٝ
ٛت  ٚؿرف ب ٝتٛلف خشٌ ٘ٛف ِٙ :هٖ رٚربؾ ٔ دحىهٕه
با رر ٖ  ٚرسررئیُ رر  ٚریٗ  ٔ ٚدمیٕا با ٚػتی بی رِٕمه ر
ررتباؽ  ٞدٙه بٕٞ ٝیٗ ِیُ ِٙهٖ ب٘ ٝباَ ٘مش فهریهٙه ر ریهٗ
ٔ ائُ ٘ی چررؤ ٝشى ت ٔدته ی ر ررٚپا رر .

جهٙهبهش

ؿی رر ٚلاٖب رئیسجٕٟٛر  ٚس
ّٔ ٌرری تروی ٝلهر ر٘ ور .
ٚی ر ر رٔ ٝبا رهار ٜب ٝبازسازی ررتش ترویٚ ٝ
تظٕیٕات رخیر ر هٛرری اِ ٘هاهأه ریهٗ
وشٛر ٌف ٔ :تیار ٔا وأ ٔشسض رس ٔ .ا بٝ
٘باَ ریحا رٍ٘یس ٚ ٜر دٕا سازی ٔیاٖ پهرسهٙهُ
٘یرٞٚای ٔ ّح وشٛرٔاٖ  ٞدیٓٛٔ .رػع ٟ٘ا ر
ٔبارزّ ٜی ٝسازٔاٖ فدٚ( ٛرب د ٝب ٝفدح رهلل ٌ)ِٗٛ
 ٚپ.ن.ن ب یار ٔ ٟٓرس .

حوالت رصین صْیًَیستی تِ پایگاُّای هماٍهت
در غشُ  ۳سخوی تزجای گذاشت

سرٚیس خبری رٚز٘أ ٝررنٙٔ -بع خبری ر ْ ور ٘هب جٍٙٙههٞ ٜهای
رف 79-رشیٓ طٟی٘ٛی د هرق ٘ٛرر لس ٜرر بٕباررٖ ور ٘ه.
بٌ ٝسررش ری ٙاب ب٘ ٝمُ رز سای هبى ٝرِحسیرٜب جٙهٍهٙههٞ ٜهای رشیهٓ
طٟی٘ٛی د ه ٌتهد ٝسٔ ٝمر ٔما ٔٚفّ ـیٗ رر ر هٕاَ ٘ٛرر لهسٜ
بٕباررٖ ور ٘ه وٙٔ ٝحر ب ٝزخٕ ههٖ س ٝفّ ـی ٙهه.
ٔهیر بسش رٚرشر٘س بیٕارسداٖ رِشفاء ر لس ٜر ْ ور ب س ٝفّ ـیهٙه
ر رثر بٕباررٖ رسررئیّ زخٕ هه٘ه  ٚاَ یى رز ٟ٘ا ٚخیٓ رس .
ٔٙابع رٔٙید فّ ـی٘ ٙیس تاویه ور ٘هب بٕباررٖ خ ارتٞای ٔاِ زیها ی
ر ٔمرٞای ٞهف ٌرفد ٝههٙٔ ٚ ٜازَ رؿررف برجای ٌتره .
هاٞهرٖ ی ٙرظٟار رهدٙهب یه باٍِر رسررئیّ ٛٔ ٚهه رر ب ٝیهه
زٔیٗ وشاٚرزی ر هٕاَ لس ٜپرتا ور و ٝخ هارت ٔهاِه زیها ی
برجای ٌتره .
ٔٙابع رفس٘ ٚهب ریٗ ٕ ت ٔمرٞای ٔٛزه ٌر رٖ رِم اْ هاخ٘ ٝاأ
ٕا ر لر  ٚهٕاَ لس ٜرر ٞهف ٌرفدٙه رٔا ٔمرٞای ٞهف ٌرفهدهٝ
هه ٜخاِ ب٘ ٛه.
پیشدر هبى ٝخبری رِتآِ ٌسررش ر  ٜب ٛب ر ریهٗ بهٕهبهاررٖ ٔهٙهـهمهٝ
رِشحا یٛٔ ٝر ٞهف ٕ ت رشیٓ طٟی٘ٛی د لررر ٌرف .
بر رسا ریٗ ٌسررشب ٕٞسٔاٖ با ریٗ ّٕٝب ٔٙاؿك ٔروسی  ٚهٕاِ لسٜ
٘یس بٕباررٖ هه٘ه.
ررتش رشیٓ طٟی٘ٛی د پیشتر هأٍا ٜسٝهٙب ٝر ْ ور  ٜب ٛوه ٝرز
سٕ ٘ٛرر لس ٜب ٝج ٛٙفّ ـیٗ رهغاِ ٔٛهه هّیه هه ٜرس .
ٔٙابع خبری ٌسررش ر ٘ه و ٝپس رز ب ٝطهر ر ٔهٖ شیر خهـهر ر
م ٖ (ج ٛٙفّ ـیٗ رهغاِ ) ر ٔحاٚرت ٘ٛرر لسٜب طهری ر٘فهحهار
رز ریٗ هٟر هٙیه ٜهه .رسا٘ٞٝای رسررئیّ ٔه هه٘ه و ٝیه رروه
و ٝرز لس ٜهّیه ههٜب ر م ٖ فرٔ ٚه ٜرس .

سرٚیس خبری رٚز٘أ ٝررن -بیروُ سازٔهاٖ ٔهّهُ
تاویه ور و ٝوٕید ٝمیم یا ٚرب د ٝب ٝسازٔاٖ ُّٔ
ربار ٜسٛری ٝبایه با ٚج ٛرسدتفای یىه رز ر ؼهای
برج دٝرشب ٕٞچٙاٖ ب ٝفتاِی ٞای خ ٛر رٔٞ ٝه.
بٌ ٝسررش ری ٙا بٛ٘ ٝهد ٝرٚز٘أ ٝرِیه ْٛرِ هابهع چهاپ
ٔظرب ٘د٘ٛیٌٛ ٛترشب بیروُ سازٔاٖ ُّٔ ػٕٗ ربررز
تاسف ٘ ب ب ٝرسدتفای وارال َ په٘ٛهده ب یهىه رز
ر ؼای برج دٝرش و ٝر سداٖ سابك جٙایات جهٙهٍه
ب ٛب بر ِسٔ ْٚحاوٕ ٔ ٝئٛالٖ جٙایات طٛرت ٌرفهدهٝ
ر ك لیر٘اأیاٖ ر سٛری ٝؿ ههش سهاَ ٘ ٚهیهٓ
ٌتهد ٝتاویه ور .پ٘ٛد رٚز یهىهشهٙهبه ٝرز وهٕهیهدهٝ
ٖ رر
میم یا ربار ٜسٛری ٝرسدتفا ر  ٚهّه
ر ا ٘اوأ ر ْ ور چرر و ٝوهٕهیهدهٔ ٝهتوهٛر
٘دٛر٘ د ٝتاو ٖٛٙواری ر٘حاْ ٞه َ .پ٘ٛد  18ساِ ٝوٝ
و ْ ٔشٟهٛر رسه ب رز سهٛی ر ؼهای
ب ٝطرر
هٛرری رٔٙی وٙار ٌترهد ٝهه زیرر ٟ٘ا ٕ٘ خهٛرٞهٙهه
هرِ ر سٛریٔ ٝحمك هٌ. ٛهٛتهرش بها رههار ٜبهٝ
ٔبارزرت خ دٍ ٘اپتیر ٚی برری ررجاع جٙای وهاررٖ
ب ٝر ٌاٞ ٜا ٌف رز ر ٚب ٝخاؿر وٕهٞایش ب ٝوٕیدهٝ
ٔ ٚشارودش ر فتاِی ٞای ٖ تشىر ٔ و .ٓٙبیروهُ
سازٔاٖ ُّٔ ر ر رٔ ٝبر رٕٞی رجرری ههرِه بهرری
جٙایدىارر٘ و ٝلیر٘اأیاٖ رر ر سٛریهٞ ٝههف لهررر
ٔ ٙٞه  ٚر رٔ ٝفتاِی ٞای وٕید ٝتاویه ور .پ٘ٛد رز
سپدأبر  0870ر وٕید ٝمیم یا سازٔاٖ ُّٔ ربارٜ
سٛری ٝفتاِی ره .ر ٚپیشدر ر ٔحاوهٕه ٔ ٝهئهٛالٖ
جٙای ٞای ج ٍٙر یه ٌٛه ٚی سهابهك ههروه
ره .هٛرری مٛق بشر وٕید ٝمیم یا ٔ دمّ رر
برری تحمیمات ربار ٜسٛری ٝر رٚت  0877ریهحها
ور .هٛرری مٛق بشر ٞرٌس ب ٝریٗ وٕید ٝرجاز ٜسفهر
ب ٝسٛری ٝرر ٘هر .وٕیدٔ ٝتوٛر بارٞا رز هٛرری رٔٙهیه
خٛرس و ٝب ٝر ٌا ٜویفری بیٗرِّّٕ رجهاز ٜلهاز
تحمیمات ربار ٜجٙایات ج ٍٙر سٛری ٝرر بهٞه رٔها
ریٗ رخٛرس ٞا ٘یس ب فایه ٜب. ٛزٔا٘ و ٝریٗ ٔ هاِهٝ
ر ساَ  0872ر هٛرری رٔٙی ٔـر ههب بها ٚتهٛی
رٚسی ٚ ٝچیٗ ٔٛرج ٝهه.

حوالت خوپارُ ای داعش تِ دیزالشٍر 4
کشتِ ٍ سخوی تزجا گذاشت

سرٚیس خبری رٚز٘أ ٝررن -بر رثر ٕ ت خٕهپهارٜ
ٞای ر ش ب ٝهٟر یررِهسٚر ر ههرق
ری ترٚری
سٛریٝب  2لیر٘اأ وشد ٚ ٝزخٕ هه٘ه.
بٌ ٝسررهٍر ٜٚبیٗ رُِّٕ باهٍا ٜخبرٍ٘اررٖ جهٛرٖ ببهٝ
٘مُ رز سا٘اب بر رثر ٕ ت خٕپار ٜری ر ش بٔ ٝهحّهٝ
ٞای ٔ ى ٘ٛهٟر یررِسٚر ر هرق سٛریٝب س وٓ
یه لیر ٘اأ وشد ٚ ٝس ٝتٗ یٍر زخٕ هه٘ه.
خبرٍ٘ار سا٘ا ٔ دمر ر یررِسٚر ٌسررش ر ترٚری
ٞای ر ش رٚز س ٝهٙب ٝچٙه ٌّ ِٝٛخٕپار ٜبٔ ٝهحّهٝ
ٞای ٔ ى ٘ٛهٟر یررِسٚر و ٝر ٔحاطر ریٗ ٌهرٜٚ
رس ب هّیه ور ٘ه و ٝب ٝوشد ٝههٖ یه لیر ٘اأه
 ٚزخٕ ههٖ س ٝتٗ یٍر ٔٙحر ههٚ.ی رفس : ٚبر رثهر
ٕ ت خٕپار ٜری ٙاطر ر ش ٕٞچٙیٗ خ اررت بٝ
رٔٛرَ ٔر ْ  ٚتاسی ات زیربٙای ٚرر هه.

دهشك :خَاّاى حوایت یًَسکَ
اس کَدکاى سَری ّستین

سرٚیس خبری رٚز٘أ ٝررنٔ-تاٚ ٖٚزیر رٔٛر خارجٝ
سٛریٕ ٝای سازٔاٖ ّٕ ب فر ٚ ٍٙٞتربید ٔهّهُ
ٔدحه (ی ٘ٛى )ٛرز و ٛواٖ سٛری رر خٛرسدار هه.
بٌ ٝسررش ری ٙاب ب٘ ٝمُ رز خبرٌسرری سها٘هاب فهیهظهُ
ٔمهر ب ٔتاٚ ٖٚزیر خارج ٝسٛری ٝرسدٛرر٘أ ٝفرر٘ ىٛ
روٛیسرب ٕ٘ایٙه ٜجهیه سازٔاٖ ی ٘ٛى ٛر ریٗ وشٛر رر
ریاف ور ٔ.مهر خـا بٕ٘ ٝایٙه ٜجهیهه سهازٔهاٖ
ی ٘ٛىٌ ٛف ٔ :ا خٛرٞاٖ ٕهایه ریهٗ سهازٔهاٖ رز
سٛری ٞا  ٚب ٝخظٛص و ٛواٖ سهٛری  ٞهدهیهٓٚ.ی
ػٕٗ ٔرٚر رٚربؾ ٚسدا٘ ٝسٛری ٚ ٝسازٔاٖ یه ٘ٛهىهٛب
رز بر٘أٞ ٝای خهٔات ریٗ سهازٔهاٖ ر زٔهیهٙهٞ ٝهای
س ٔ ب ریٕ ٙب ٔٛزش ر ریٗ وشٛر لهر ر٘ ور .

کشتِ شدى ً ۰۱ظاهی سعَدی
در جٌَب یوي

سرٚیس خبری رٚز٘أ ٝررن-ب٘ ٝباَ ٚلٛع ّٕهیهات
ر٘دحاری ر رر ٌٚأ ٜس ٚررٖ ست ٛی ر رسداٖ ربیٗ ر
ج ٛٙیٕٗب س وٓ ٘ 78اأ وشدٜٞ ٚ ٝا تٗ یٍر
هه٘ه.بٌ ٝسررش ری ٙاب یه ٔٙبع ٔحّ ب ٝهبى ٝخبری
رِتآِ ٌف ب ٙظر ر٘دحاری با خ ٛر ٚبهٕه ٌهترری
هه ٜب ٝرر ٌٚاِ ٜشىر  78۱ر هٟر ِ ٛر ّٕ ٝور وٝ
ر رثر ٖ س وٓ  78تٗ وشد ٚ ٝچٙهیٗ تهٗ یهٍهر
زخٕ هه٘ه.رز سٛی یٍرب یه ٔهٙهبهع ٘هاهأه ر
ٌف  ٌٛٚبا هبى ٝرِتآِ رز وشد ٝههٖ س ٝسهته ٛی ٚ
زخٕ ههٖ چٟار تٗ یهٍهر ر وهٕهیهٗ ررتهش ٚ
وٕیدٞٝای ٔر ٔ یٕ ٙخبر ر  .بٌ ٝفد ٝریٗ ٔٙبعب یه
خ ٛرٚی ٘اأ ر ٔٙـم ٝرِسّیفیٗ ر خ  ٚرِشهتهف
ٚرلع ر هرق رسداٖ رِحٛف ٞههف لهررر ٌهرفه  .ر
ٕٞیٗ اَب ٚر ه ٔٛهى ررتش  ٚوٕیدٞٝای ٔهر ٔه
رر ٌٚا ٜرِدهرٚیٗ ٚرب د ٝب٘ ٝیرٞٚای ٔدحاٚز ست ٛی ر
هرق ٔأر رر ٞهف لررر ر ٘ه.

