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بین المللصفحه اصلی وزیر خارجه سعودی با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دیدار کرد/ /

وزیر خارجه سعودی با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دیدار کرد

فیصل بن فرحان وزیر خارجه سعودی روز شنبه در حاشیه نشست دوحه با رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دیدار و رایزنی کرد.

به گزارش ایران آنالین ، در این دیدار همکاری های دوجانبه بین عربستان و ایاالت متحده آمریکا پیرامون پرونده هسته ای ایران و مذاکرات بین المللی جاری در این خصوص مورد بحث قرار
گرفت.

 افزایش تالش های مشترک برای مقابله با آنچه «نقض توافقنامه ها و معاهدات بین المللی از سوی ایران» نامیده شده، از دیگر محورهای مورد بحث در دیدار بن فرحان و مالی اعالم شده است.
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تعمیر کرکره برقیدانلود فیلمبلیط هواپیما چارتریرزرو هتل تهرانسانا پرسدانلود ریمیکسنوبت دندانپزشکییدکی اچ سی کراسخرید نهالامکوخرید لپ تاپبرنج ایرانی عمدهکفش چرم تبریز
فصل سوم سریال ساخت ایراننرم افزار CRMسنگ چینی الیگودرزنمایندگی پاناسونیکسمیرتور کربالدستگاه پرکن مایعاتنمایندگی لنووفیلم استرچ نادی پالستیکاهنگ ماشینوام ازدواج

بررسی روسری لمه و ویژگی های آندانلود آهنگ جدید ایرانیاتاق فرار کرجماشین جوجه کشی اسکندریدانلود سریال جیران

پیشنهاد سردبیر

وب گردی

پربازدید ها/آخرین مطالب

وزیر انرژی امارات: موسسه های مالی تمایلی به تامین پروژه های نفت و گاز ندارند

تصرف مقر حزب دموکرات کردستان عراق در بغداد توسط معترضان

کاهش محبوبیت بایدن رکورد تازه ای را ثبت کرد

روسیه: در قدرت ماندن پوتین به بایدن ربطی ندارد

یمن: گویا عربستان دوست دارد به وارد کننده فراورده های نفتی تبدیل شود!

فیلم / مهلت سه روزه مقاومت یمن به سعودی ها

ایمیل های فرزند بایدن درباره تحقیقات مرگبار بیولوژیک با یک شرکت اوکراینی لو رفت

امانوئل مکرون : بحران جنگ روسیه علیه اوکراین خطر قحطی را افزایش داده است

فیلم/ شهادت ۱۰ هزار یمنی توسط عربستان با مشارکت آمریکا

فیلم/ اعتراض به افزایش قیمت های سوخت در مادرید

فیلم/ شهادت ۸ یمنی در حمالت سعودیها به صنعا

راهپیمایی سراسری یمنی ها در روز ملی پایداری+ فیلم

فیلم/ افزایش بی سابقه بهای بنزین در آمریکا

آخرین جزئیات حمله یمنی ها به عربستان / نابودی تاسیسات آرمکو

فیلم/ حمله شهرک نشینان رژیم صهیونیستی به فلسطینی ها

فیلم/ حمله برای روغن در آلمان!

حضور نظامیان آمریکایی در اوکراین+ فیلم

فیلم/ انفجار کشتی روسیه در بندر اوکراین

آخرین جزئیات حمله یمنی ها به عربستان / نابودی تاسیسات آرمکوفیلم/ شهادت ۱۰ هزار یمنی توسط عربستان با مشارکت آمریکا


