
طهــران - كيهــان العربــي:- أكــد قائــد القــوات الجــو فضائيــة بحــرس 
الثــورة االســامية العميــد اميــر علــي حاجــي زادة، ان جميــع الســفن والقواعــد 
العســكرية االميركيــة فــي المنطقــة علــى بعــد 2000 كلــم تقــع فــي مرمــى 

الصواريــخ االيرانيــة.
التجســس  طائــرة  باســقاط  يتعلــق  فيمــا  زادة  حاجــي  العميــد  وقــال 
 4C-MQ االميركيــة المســيرة، فــي قضيــة اســقاط الطائــرة االميركيــة المســيرة
، دافعنــا عــن أنفســنا، وتــم اســقاطها بعــد ان دخلــت المجــال الجــوي االيرانــي 
ــار لــم  ــو كانــت اخترقــت المجــال الجــوي عــدة امت عــدة كيلومتــرات، وحتــى ل

ــم اســقاطها ايضــا. يت
يذكــر ان حــرس الثــورة االســامية قــد اســقط طائــرة تجســس أميركيــة 
مســيرة مــن طــراز »غلوبــال هــاوك« فــي 20 يونيو/حزيــران الماضــي بمحافظــة 

هرمــزكان جنوبــي البــاد.

واضــاف العميــد حاجــي زادة: فــي تلــك الليلــة واجهنــا عــدة أهــداف ، وكان 
مــن تلــك االهــداف التــي كان باســتطاعتنا تدميرهــا، طائــرة p-8 اميركيــة 
كانــت تقــل 35 شــخصا ، وكنــا قادريــن علــى اســقاطها اال اننــا لــم نفعــل ذلــك.
وتابــع قائــا: ليــس صحيحــا مــا اعلنــه ترامــب انــه أوقــف شــن هجــوم علــى 
ايــران قبــل عــدة دقائــق مــن تنفيــذه، ربمــا دار نقــاش فــي الجيــش األميركــي 
وبيــن السياســيين، لكنهــم لــم يتوصلــوا الــى اتخــاذ قــرار بعــد، ولــو فعلــوا ذلــك، 
لكنــا مســتعدين لضــرب القواعــد األميركيــة بصواريخنــا، فقــد كانــت صواريخنــا 
ــد فــي قطــر، وقاعــدة الظفــرة فــي االمــارات،  آنــذاك موجهــة نحــو قاعــدة العدي
واحــدى البــوارج الحربيــة فــي بحــر عمــان وبحــر العــرب، ولــو كانــوا هاجمونــا، 

لكنــا فعلنــا ذلــك )اطــاق الصواريــخ علــى االهــداف االميركيــة.(
واوضــح قائــد القــوات الجوفضائيــة بحــرس الثــورة االســامية: ان الشــيء 

المشــترك بيننــا وبيــن األميــركان

وقــال البخيتــي فــي تصريــح صحفــي، ان الهــدف مــن هــذه العمليــة 
)الطيــران اليمنــي المســير الــذي اســتهدف فجــر الســبت المنشــآت النفطيــة 
لشــركة آرامكــو فــي الســعودية( وغيرهــا هــو اجبــار الســعودية علــى الجنــوح 

الــى الســام، فعندمــا توقــف الســعودية

مشددين أنه يخالف القانون الدولي ويتناقض مع قوانين حقوق االنسان العالمية..

حقوقيون: الحظر األميركي استهدف 3 ماليين الجئ 
في ايران واألمم المتحدة ضالعة

جنيــف - وكاالت انبــاء:- قدمــت منظمــات حقوقيــة دوليــة علــى مجلــس 
حقــوق اإلنســان فــي جنيــف بدورتــه الحاليــة آثــار الحــرب الشــعواء التــي 
تشــنها الواليــات المتحــدة علــى مختلــف الــدول باســم الحظــر االقتصــادي، 
حيــث أشــارت منظمــة حقوقيــة ايرانيــة أن الحظــر أحــادي الجانــب يخالــف 

القانــون الدولــي ويتناقــض مــع قوانيــن حقــوق اإلنســان العالميــة.
حــرب بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى، تشــنها الواليــات المتحــدة األميركيــة 

علــى ايــران مــن خــال الحظــر الشــامل الــذي تفرضــه علــى هــذا البلــد.
فــي  حقوقيــة  منظمــات  ناقشــتها  الشــعواء  الحــرب  هــذه  تفاصيــل 

جنيــف فــي  اإلنســان  حقــوق  مجلــس 
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شؤون دولية وصول قتلى العسكريين االماراتيين في اليمن الى أبو ظبي..

انصار الله: هجماتنا ستتوسع وسنستهدف منشآت أكثر حساسية ووقف العدوان أضحى مصلحة سعودية
مؤسسة »برنستاين« لالبحاث؛

400 ترليون دوالر ديون اميركا الحقيقية

توقعات بمشاركة 5ر3 مليون زائر 
ايراني في مسيرة االربعين

طهــران- فــارس:- توقــع مســؤول فــي منظمة 
الحــج والزيــارة محمــد خســروي ، مشــاركة 3.5 
مليــون زائــر مــن ايــران فــي مســيرة االربعيــن 

الحســيني فــي العــراق هــذا العــام.
ــارة  ــرة الحــج والزي ــام لدائ ــر الع ــال المدي وق
ــي  ــد خســروي ف ــي محافظــة لرســتان محم ف
منــذ  بالمحافظــة:  االربعيــن  لجنــة  اجتمــاع 
نهايــة اغســطس / آب الماضــي بــدأ التســجيل 

قريباً.. ازاحة الستار عن 40 منتجاً قائماً 
على المعرفة في البالد

طهــران - كيهــان الهربــي:- قــال حبيــب إبراهيــم بــور رئيــس واحــة العلــوم والتكنولوجيــا فــي محافظــة أردبيــل 
)شــمال غــرب البــاد(، ســيتم الكشــف عــن 40 منتجــا 
القائمــة علــى المعرفــة بالمحافظــة  مــن المنتجــات 

ــارس 2020(. ــي 20 م ــام )ينته ــة هــذا الع ــول نهاي بحل
العلــوم  واحــة  أن  بــور،  إبراهيــم  وأضــاف 
ــن  ــر م ــي أكث ــة تنشــط ف ــا بالمحافظ والتكنولوجي
145 وحــدة تقنيــة و56 مــن منتجاتهــا يتــم تســويقها، 

وخمســة منهــا تصــدر الــى الخــارج.
للتنميــة  مركزيــن  نشــاط  عــن  واعلــن، 
والتكنولوجيــا،  العلــوم  واحــة  فــي  التخصصيــة 

مركــز أن  مضيفــا 

فيما يصل فيينا للمشاركة في اجتماع الوكالة الدولية..

صالحي: إعداد خارطة طريق لتكنولوجيا 
الكوانتوم

مؤكدًا ان القبول بمقترحنا الذي طرحناه في ابريل 2015 يمكن ان يؤدي النهاء كارثة اليمن..

ظريف: واشنطن لجأت الى سياسة الخداع األقصى بعد فشل سياسة العقوبات القصوى

باستضافة مدينة همدان..

)16( دولة تشارك في الملتقى الدولي لطريق الحرير
ــي ، إن  ــة محمــود رضــا عراق ــال مســاعد محافــظ همــدان لتنســيق الشــؤون المدني ــا:- ق همــدان- ارن
همــدان ستســتضيف الملتقــى الدولــي لطريــق الحريــر الــذي يقــام مــن 23 الــى 29 ســبتمبر الجــاري 

بمشــاركة 16 دولــة.
واضــاف عراقــي فــي مؤتمــر صحفــي امــس األحــد حــول الملتقــى: ان تعريــف المعالــم التاريخيــة 

للمحافظــة وتســليط الضــوء عليهــا مــن محــاور اســتضافة الملتقــى الدولــي لطريــق الحريــر .
وتابــع : هدفنــا األكثــر أهميــة فــي عقــد هــذا الملتقــى، هــو تقديــم همــدان خاصــة فــي مجــال التــراث الثقافــي والســياحي 

الــى العالــم وذلــك لتوفيــر الظــروف للتســجيل العالمــي لآلثــار التاريخيــة لهــذه المدينــة.

حتى تلك التي تبعد عنا بألفي كيلومتر..

حاجي زاده: جميع السفن والقواعد العسكرية االميركية بالمنطقة في مرمى صواريخنا
* كنا قد وجهنا صواريخنا نحو قاعدة العديد بقطر، وقاعدة الظفرة في االمارات، واحدى البوارج الحربية ببحر عمان وبحر العرب

اردوغان بين الواقع 
واالحالم

صحيفة الديار: اكثر من 230 عميالً اسرائيلياً 
عادوا الى لبنان بجوازات امريكية

الرئيس الفلبيني يرخص الشعب باطالق 
النار على المفسدين االقتصاديين

مجتهد يكشف حجم الدمار في مصفى 
'البقيق' السعودي

بورصة السعودية تتراجع بعد هجوم 
على معملين ألرامكو

المالكي: العراق مازال يواجه مخططات خارجية 
تستهدف أمنه ووحدة أراضيه

الجبهة الشعبية تدعو فلسطينيي الداخل 
المحتل لمقاطعة انتخابات الكنيست

المعلم: سوريا مستمرة بتقديم الدعم الستمرار عمل 
األونروا وتقديم الخدمات للفلسطينيين

طائرة مسيرة تخترق أجواء الكويت 
وتحلق فوق قصر األمير

على الصفحة الثانية العدد )10227( السنة التاسعة والثاثون ، االثنين 16 محرم الحرام، 1441 هـ ق 25 شهريور 1398 هـ ش، 16 ايلول 

* اميركا وزباؤنها في اليمن تورطوا في أوهام ان التفوق 
التسليحي يؤدي الى االنتصار العسكري

* طهران: منذ خمس سنوات يواصل التحالف السعودي عدوانه 
وهجماته ضد اليمن ويرتكب أبشع الجرائم هناك

* وقف العدوان من قبل التحالف السعودي وقطع الدعم السياسي 
والعسكري الغربي عن الغزاة ينهي األزمة سياسيًا

الخارجيــة  وزيــر  اكــد  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
الخارجيــة  وزيــر  بــان  ظريــف  جــواد  محمــد  الدكتــور 
ــى )سياســة( الحــد  ــد لجــأ ال ــو ق ــك بومبي االميركــي ماي
االقصــى مــن الخــداع بعــد فشــله فــي ممارســة )سياســة( 
الحــد االقصــى مــن الضغــوط ضــد الشــعب االيرانــي.

واشــنطن  اتهامــات  رده علــى  وفــي معــرض 
التــي ال اســاس لهــا ضــد طهــران بالضلــوع فــي 
الهجــوم اليمنــي بطائــرات مســيرة علــى منشــآت 
علــى  ظريــف  الوزيــر  كتــب  ســعودية،  نفطيــة 
المتحــدة وزبائنهــا  الواليــات  »تويتــر« يقــول: ان 
التفــوق  اليمــن قــد تورطــوا فــي أوهــام ان  فــي 

العســكري. االنتصــار  الــى  يــؤدي  التســليحي 
وتابــع وزيــر الخارجيــة قائــا: ان توجيــه االتهــام 
ــول  ــة )اال( ان القب ــي الكارث ــن ينه ــران ســوف ل الي
 2015 عــام  ابريــل  فــي  طرحنــاه  الــذي  بمقترحنــا 
ــؤدي  ــن )ان ي ــاء الحــرب واطــاق الحــوار يمك النه

ــة(. ــاء الكارث ــى انه ال
علــى الصعيــد ذاتــه قــال المتحــدث باســم وزارة 
ــوا  ــركان اتبع ــاس موســوي، إن األمي ــة عب الخارجي
سياســة »الضغــوط القصــوى« ضــد ايــران، وتحولــوا 
بســبب اخفاقاتهــم الــى اعتمــاد »الكذبــة القصوى«.

* من يرفض إيقاف العدوان على بلدنا هي أميركا التي تدير التحالف 
على الجمهوية اليمنية وتواجه كل الداعين للسالم

* التطور االستراتيجي في عمليات الرد والردع يأتي بعد تعاظم 
القدرات العسكرية المتزايدة لفرض هذه المعادلة

كيهــان العربــي - خــاص:- أكــد عضــو المكتــب السياســي لحركــة أنصــار 
اهلل محمــد البخيتــي، ان الهجمــات علــى الســعودية ستتوســع وستســتهدف 
منشــآت حيويــة أكثــر حيويــة وحساســية مــن المنشــآت النفطيــة اذا مــا 

واصلــت الســعودية عدوانهــا علــى الشــعب اليمنــي. 

مؤسســة  اعلنــت  العربــي:  طهران/كيهــان 
اابحــاث »برنســتاين« غيــر الحكوميــة والمســتقرة 
ــة  ــركا  الحقيقي ــون امي ــي »وول ســتريت«؛ ان دي ف
تقــارب الـــ 400 ترليــون دوالر اي مــا يعــادل 2000 بالمائة 

ــاج القومــي. ــي االنت ــن اجمال م
لمؤسســة  تقريــر  أحــدث   فحســب 
»برنســتاين«، فليــس معــدل  القــروض الحكوميــة 
كاوراق  القــروض  وحســب بــل حتــى القــروض 
البرامــج  حيــال  الحكوميــة  والتعهــدات  االليــة 
االجتماعــي،  الضمــان  كتكاليــف  االســتحقاقية 
تمثــل  المتقاعديــن  وحقــوق  الصحيــة  والرعايــة 

حكوميــة. قروضــا 
وضمــن دراســة القــروض مــن مختلــف المصادر 
قارنــت المؤسســة فــي تقريرهــا هــذه القــروض 
مــع اجمالــي االنتــاج القومــي. وبهــذه اآلليــة فــان 
مجمــوع القــروض  الحكوميــة الفدراليــة والواليــات 
والبالغــة 100%  مــن اجمالــي االنتــاج القومــي، ولكــن 
مــع محاســبة القــروض االخــرى الشــاملة لقــروض 
الشــركات وبرامــج التأميــن االجتماعــي والتعهــدات 
الماليــة االخــرى، فــان معــدل قــروض اميــركا ارتفــع 
الــى اكثــر مــن عشــرين ضعــف اجمالــي االنتــاج 

القومــي.

مســاعد  اعلــن  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
رئيــس الجمهوريــة رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة 
ــر صالحــي عــن إعــداد  ــي اكب ــور عل ــة الدكت الوطني
ــاد،  ــي الب ــوم ف ــا الكوانت ــق لتكنولوجي خارطــة طري
الثقافيــة  للثــورة  االعلــى  المجلــس  الــى  ورفعــه 
الشــورى  ابحــاث مجلــس  ومركــز  العلــوم  ووزارة 
عليهــا  بالمصادقــة  املــه  عــن  معربــا  االســامي، 

واباغهــا.
واعــرب الدكتــور صالحــي عــن اعتقــاده بضــرورة 
التحــرك فــي العــرض بــدال مــن الطــول فــي بعــض 
المجــاالت العلميــة والتكنولوجيــة اختصــارا للزمــن، 
الفتــا الــى مثــال فــي هــذا الصــدد قائــا: حينمــا 
االبحاثــي  طهــران  لمفاعــل  النــووي  الوقــود  كان 
يشــارف االنتهــاء طلبــت مــن الزمــاء العمــل علــى 
انتــاج الوقــود بنســبة 20% لكننــي كنــت اعتقــد فــي 
الوقــت ذاتــه بانــه لــو تحركنــا فــي الطــول اي العمــل 
علــى التصميــم المفاهيمــي ومــن ثــم التصميــم 
الحقيقــي وصنــع االنمــوذج واخيــرا صنــع الوقــود 
الحقيقــي لربمــا اســتغرق االمــر اعوامــا لــذا فقــد 
قلــت لهــم بــان يتحركــوا فــي العــرض اي ان يعمــل 

التصميــم  علــى  قســم 
المفاهيمــي وقســم علــى 
واخــرون  المصنــع  انشــاء 
اخــرى  امــورا  ينجــزون 
وبالتالــي  معــا  بالتزامــن 
فــي  النجــاح  حققنــا  فقــد 
غضــون اقــل مــن عاميــن 
بحيــث وصــف قائــد الثــورة 
الوقــود  انتــاج  االســامية 
 %  20 بنســبة  النــووي 

قــادرون”. »نحــن  لشــعار  انموذجــا 
واوضــح، لــذا فقــد اوجدنــا فــي الوقــت الحاضــر 

مجاميــع مختلفــة

الخارجيــة  وزيــر  تصريحــات  علــى  وردا 
األميركــي وأحــد أعضــاء مجلــس الشــيوخ األميركــي 
حــول الهجمــات اليمنيــة بالطائــرات المســيرة علــى 
موســوي  صــرح  الســعودية،  النفطيــة  المنشــآت 
قائــا: منــذ نحــو خمــس ســنوات يواصــل التحالــف 
الســعودي عدوانــه وهجماتــه ضــد اليمــن، حيــث 
اليمنــي  الشــعبي  ضــد  الجرائــم  أبشــع  ارتكــب 
والزالــت نيــران الحــرب مشــتعلة فــي المنطقــة، 
ــام  ــم وصمودهــم ام ــون مقاومته ــر اليمني ــا أظه فيم

العــدوان والحــرب.
الخارجيــة  وزيــر  تصريحــات  إلــى  وباإلشــارة 
االتهامــات  هــذه  ان  موســوي:  قــال  األميركــي، 
ــي  ــي ف ــة تأت ــر الائق ــة وغي ــات النظــر الباطل ووجه
لــه،  معنــى  وال  مفهــوم  غيــر  دبلوماســي  ســياق 
الدوليــة،  العاقــات  فــي  حتــى  انــه  الــى  منوهــا 
المصداقيــة  مــن  أدنــى  حــد  لــه  »العــداء«  فــان 
واألطــر المعقولــة، و التــي تجاوزهــا المســؤولون 

األميركيــون.

* القواعد التي تحكم األسلحة الهجومية والدفاعية مختلفة وتصرف 
قوات الخط األمامي بناء على صالحية المبادرة الذاتية

* ظروف االميركان ال تسمح لهم بشن حرب على ايران وقد أعددنا 
أنفسنا دائما لخوض حرب كبيرة

* يعتقد االميركان أنهم اذا ابتعدوا عنا 400 كلم سوف يخرجون من مديات 
نيراننا، لكننا سنستهدف بوارجهم الحربية أوال


