
ميدانيــًا، نفــذ ســاح الجــو المســير، عمليــة اســتهدفت مواقــع حساســة 
فــي قاعــدة الملــك خالــد الجويــة بخميــس مشــيط.

واوضــح المتحــدث باســم القــوات المســلحة اليمنيــه العميــد 
يحيــى ســريع،

مشددًا على أنه لن نتوانى في مسار تعزيز قدراتنا..

االدميرال تنكسيري: أمننا واستقرارنا ونمونا االقتصادي 
والعلمي وعزتنا الدولية التروق لالميركان

ــورة  ــة لحــرس الث ــوة البحري ــد الق ــد قائ ــي:- أك ــان العرب ــران - كيه طه
االســامية االدميــرال علــي رضــا تنكســيري، بــأن هــذه القــوة لــن تتوانــى 
لحظــة فــي مســار تعزيــز قدراتهــا، وان رجالهــا جاهــزون للدفــاع الشــامل عــن 

الثــورة االســامية فــي اي نقطــة مــن الكــرة االرضيــة.
للمســؤولين  والمتغطرســة  االســتكبارية  الــروح  واعتبــر 
االميــركان بانهــا اســاس عدائهــم للثــورة االســامية، وقــال: ان 
امننــا واســتقرارنا ونمونــا االقتصــادي والعلمــي وعزتنــا الدوليــة 
ال تــروق لاميــركان وســوف لــن ننســى ابــدا عملهــم االجرامــي 
واللئيــم فــي اغتيــال قائدنــا العزيــز الجنــرال قاســم ســليماني 

وعالمنــا النبيــل محســن فخــري زادة.

KAYHAN-AL-ARABI
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شؤون دولية سالح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة خميس مشيط..

األمم المتحدة: استمرار الحرب على اليمن سيحوله الى دولة غير قابلة للحياة

التفرد االميركي بالقرارات يجر العالم 
لحروب قد تدمر ثلثي العالم

يوسف جابر
الثانيــة  العالميــة  الحــرب  بعــد  مــا  منــذ 
نــادي  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  دخلــت 
صياغــة السياســة العالميــة بالهيمنــة المطلقــة 
علــى بلــدان العالــم الثالــث ومــن ثــم تذويــب 
ــى عــرش التســلط  ــا عل ــم الثانــي وتربعه العال

بالعصــا والجــزرة.
ال شــك أن الواليــات المتحــدة األميركيــة 
الكيــان  ووليدهــا  الصهيونــي  اللوبــي  رهينــة 
االســرائيلي فــي اتخــاذ كل  القــرارات اإلجراميــة 
التــي تجــر العالــم لحــروب ضــروس, والحــرب 
بقــوة  ليســت  كانــت  ان  الثالثــة  العالميــة 
اطــاق المقذوفــات الصاروخيــة انمــا نعيشــها 
العجلــة  وووقــف  االقتصــادي  بالتضييــق 
االقتصاديــة بالتزامــن مــع مــرض وبــاء الكورونــا 
االقتصاديــة  الضغوطــات  تأثيــر  مــن  ليزيــد 
الصهيونيــة  منظومــة  لصالــح  العالــم  علــى 
ــة المتحكمــة بأصحــاب رؤوس األمــوال  العالمي
وبالحــكام والمســؤولين فــي ادارة العالــم وصــوال 

السياســي. لمبتغاهــم 
وقبــل وصــول الرئيــس جــو بايــدن لرئاســة 
البيــت األبيــض كان قــد أعلــن أنــه ســيمد يــده 
ــد  ــرارات كان ق ــيلغي ق ــم وس ــع العال ــل م للعم
اتخذهــا ســلفه دونالــد ترامــب مــع بعــض الدول 
ومنهــا اتفاقيــة المنــاخ مــع فرنســا والبرنامــج 
النــووي االيرانــي وغيــر ذلــك, لكــن وكأنــه لــم 
ينتبــه أحــدا أن الرئيــس فــي الواليــات المتحدة 
االميركيــة ينفــذ القــرارات لسياســة االدارة التــي 
تطبــخ لعشــرات الســنوات, وشــخص الرئيــس 
ــا وبالسياســة  ــن ســلطة اال داخلي ــه م ــس ل لي
العامــة والخارجيــة بالتنســيق وهــو واحــد مــن 

مجموعــة.

النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي 
االيراني في 2021

ــاق  ــول آف ــه ح ــي أحــدث تقريرل ــي ف ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــي:- توق ــان العرب ــران-  كيه طه
نمــو  العالمــي  االقتصــاد 
ــي االيرانــي 2,5  الناتــج المحل

.  2021 فــي ســنة  بالمئــة 
قــد  الصنــدوق  وكان 
ــي  ــج المحل ــو النات ــع نم توق
فــي  بالمئــة   1,5 االيرانــي 
ــع  ســنة 2020 الفائتة.كمــا توق
التضخــم  تســجيل معــدل 
 11,2 والبطالــة  بالمئــة   39

.2021 فــي  بالمئــة 

خالل كلمته أمام االجتماع االفتراضي لوزراء خارجية مجموعة »8D« بآستانة..

ظريف: مستعدون للتعاون مع دول مجموعة  
»دي 8« في مختلف المجاالت

مؤكدًا ال مفاوضات لنا مع الجانب االميركي بأي صورة..

طهران: سنتوقف عن مواصلة المباحثات النووية إذا تحولت الى مضيعة للوقت

ايران وكازاخستان توقعان على وثيقة 
للتعاون الثنائي

طهــران - كيهــان العربــي:- وقــع وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف ونظيــره الكازاخــي نائــب 
رئيــس الــوزراء مختــار تيلــو بردي،أمــس االربعــاء فــي نورســلطان، وثيقــة للتعــاون الثنائــي بيــن البلديــن.

وعقــب االجتمــاع وقــع الوزيــر ظريــف ونظيــره الكازاخســتاني علــى برنامــج تعــاون بيــن وزارة خارجيــة 
الجمهوريــة االســامية فــي ايــران ووزارة خارجيــة جمهوريــة كازاخســتان.

وجــاء  التوقيــع علــى الوثيقــة انطاقــا مــن روح التعــاون والتعــاون بيــن البلديــن وبهــدف تعزيــز وتقويــة 
ــادل،  ــم المتب ــة والتفاه ــادل والثق ــرام المتب ــى االحت ــة عل ــوة وحســن الجــوار القائم ــة واألخ ــات الصداق عاق

فضــًا عــن أهميــة مواصلــة المحادثــات البنــاءة بشــأن العاقــات الثنائيــة

ًالى جانب الكشف عن بعض األدوية النووية.. بعد غد.. الخبراء االيرانيون يزيحون الستار عن )130( إنجازاً نوويا

ايران ستعاقب القرصنة 
الصهيونية

روسيا تستبعد عودة سفيرها إلى واشنطن 
في المستقبل القريب

باريس تصوت على حظر العبادة داخل 
الجامعات الفرنسية

انخفاض متوسط األعمار في االتحاد األوروبي 
وسط جائحة كورونا

قاطعوا االمارات; إنَّ المطبعين 
اخوان الشياطين

المقاومة العراقية تتوعد قوات االحتالل 
االميركي بضربات كبيرة

مؤسسات األسرى: االحتالل الصهيوني اعتقل 
438 فلسطينًا خالل شهر

دمشق تحذر: »تداعيات خطيرة« إذا مرر قرار منظمة 
حظر األسلحة الكيميائية بحقها

موسكو: يجب أال تتحول منظمة حظر األسلحة إلى أداة 
لمعاقبة الدول بادعاءات ال أساس لها

العدد )10639( السنة الواحدة واالربعون، الخميس 25 شعبان 1442 هـ ق 19 فروردين 1400 هـ ش، 8 نيسان 2021م على الصفحة الثالثة

همتي: الحظر االميركي منع حصول ايران 
على معدات طبية لمكافحة كورونا

* نرفض المقترح األميركي »الخطوة مقابل خطوة« وانما ينبغي 
إتخاذ كافة االجراءات بخطوة واحدة

* يجب الغاء كل الحظر االميركي سواء على عهد اوباما او التي 
فرضها ترامب باعتبارها غير نووية

طهــران - كيهــان العربــي:- علــق مســاعد وزيــر 
لمفاوضــات  االيرانــي  الفريــق  رئيــس  الخارجيــة 
ــات  ــى المباحث ــور عبــاس عراقجــي عل ــا الدكت فيين
الجانــب  ان  وقــال:  يوميــن،  قبــل  جــرت  التــي 
االيرانــي ســيتوقف عــن مواصلــة المباحثــات اذا 

تحولــت الــى مضيعــة للوقــت.
وشــدد علــى أن المباحثــات الجاريــة تقتصــر 
علــى طريقــة تنفيــذ االلتزامــات التــي وردت فــي 
االتفــاق النــووي، وليســت هنــاك حاجــة للتفــاوض 
مــن جديــد بشــأن االتفــاق النــووي فقــد ســبق أن 

ــاوض بشــانه. ــم التف ت
ولفــت الدكتــور عراقجــي الــى أن اجتمــاع يــوم 
الثاثــاء عقــد فــي اطــار اجتماعــات اللجنــة المشــتركة 
االيرانــي  الفريــق  اســتغل  وقــد  النــووي،  لاتفــاق 
الفرصــة اليجــاد حــل للمشــاكل التــي اعترضــت تنفيــذ 
االتفــاق ومــن بينهــا عــودة الواليــات المتحــدة لاتفــاق 
والغــاء جميــع قــرارات الحظــر ضــد ايــران، فــاذا تثبــت 

* صنعاء: أكثر من عشرة آالف مواطن من ضحايا 2500 غارة بالقنابل 
العنقودية لقوى العدوان السعودي االميركي ضد األبرياء

* عشرات النواب االميركيين يطالبون »بايدن« بالضغط على السعودية 
لرفع الحصار عن اليمن »فورًا وبشكل ُأحادي وشامل«

كيهــان العربــي - خــاص:- اعتبــر الممثــل المقيــم لبرنامــج األمــم المتحــدة 
االنمائــي فــي اليمــن أوك لوتســما، أن اســتمرار الحــرب علــى هــذا البلــد 
ســيحوله الــى دولــة غيــر قابلــة للحيــاة، وســتكون إعــادة بنائــه صعبــة للغايــة.

وقــال لوتســما: عوامــل التنميــة تبخــرت علــى مــدار الحــرب، وأصبــح اليمــن 
يشــهد أســوأ أزمــة تنمويــة فــي العالــم.

واضــاف: لقــد خســر اليمــن أكثــر مــن عقديــن مــن التقــدم التنمــوي، وهــو 
بالتأكيــد أحــد أفقــر دول العالــم إن لــم يكــن أفقرهــا فــي الوقــت الحالــي بالنظــر 

إلــى مؤشــرات التنميــة الســلبية التــي نراهــا.
وحــذر مــن أنــه إذا تواصــل األمــر علــى هــذا المنــوال، فســيكون مــن الصعــب 
للغايــة إعــادة بنــاء اليمــن كدولــة. وإذا تــم تدميــر المزيــد مــن عوامــل التنميــة 

وأصبــح النــاس أكثــر فقــرا، فســيصبح )اليمــن( دولــة غيــر قابلــة للحيــاة تقريبــا.
وتابــع لوتســما: يجــب أن تتوقــف الحــرب اآلن، لقــد عانــى اليمنيــون بمــا 
فيــه الكفايــة، داعيــا المانحيــن الــى تقديــم مســاعدات ماليــة بســرعة بعــد 

ــم المتحــدة وسويســرا والســويد. ــا األم ــذي تســتضيفه افتراضي ــر ال المؤتم

السودان.. مجلس الوزراء يلغي قانون 
مقاطعة العدو الصهيوني

مجلــس  أجــاز  انبــاء:-  وكاالت   – الخرطــوم 
ــون  ــي قان ــون يلغ ــروع قان ــوداني، مش ــوزراء الس ال
 1958 لعــام  العائــد  الصهيونــي   الكيــان  مقاطعــة 

والــذي أقرتــه الــدول العربيــة وقتهــا.
ــاز  ــي »أج ــم صحاف ــي تعمي ــس ف ــال المجل وق
قانــون  بإلغــاء  قانــون  مشــروع  الــوزراء  مجلــس 

.»1958 لســنة  إســرائيل  مقاطعــة 
ويســري فــي الســودان »قانــون مقاطعــة إســرائيل 
الســودانيين  علــى  يحظــر  والــذي   »1958 لســنة 
الجنســية  يحملــون  أشــخاص  مــع  صفقــات  عقــد 
يمنــع  لهــم كمــا  أو شــركات مملوكــه  اإلســرائيلية 
التبــادل التجــاري مــع الدولــة العبريــة واســتيراد الســلع 

المصنعــة كليــا أو جزئيــا فــي إســرائيل.
ويعاقب مخالفه بالسجن عشر سنوات مع الغرامة المالية.

إيلــي  الصهيونــي  المخابــرات  وزيــر  ورحــب 
ــال  ــوداني. وق ــوزراء الس ــس ال ــرار مجل ــن بق كوهي

ــان ــي بي ف

الخارجيــة  وزيــر  اعلــن  العربــي:-  - كيهــان  طهــران 
أولويــات مجموعــة »دي  الدكتــور محمــد جــواد ظريــف 
8« فــي تســهيل وزيــادة التجــارة وتوســيع اتصــاالت النقــل 
التكنولوجيــة  القــدرات  واســتخدام  الســياحة  وتعزيــز 

الشــباب،  خاصــة  والبشــرية 
مؤكــدا اســتعداد إيــران للتعــاون 

الجــاد فــي هــذه المجــاالت.
ظريــف  الوزيــر  واشــار 
أمــس االربعــاء امــام االجتمــاع 
عشــر  التاســع  االفتراضــي 
مجموعــة  خارجيــة  لــوزراء 
األســامية  الثمانــي  الــدول 
نــور  فــي   »8D« الناميــة 
ــى  ســلطان بآســتانة، اشــار ال
أزمــة كورونــا غيــر المســبوقة وتداعياتهــا الخطيــرة علــى 
اقتصــاد الــدول األعضــاء، وأوضــح قائــا: ان مــن الــدروس 

ــا.التــي يجــب  ــى التزاماته ــا ســتعود ال ــك فانه ــران مــن ذل طه
أن  القــول  يمكــن  الخارجيــة:  وزيــر  مســاعد  وقــال 
الجديــد الــذي حــدث فــي هــذا االجتمــاع هــو احــراز تقــدم 
فــي هــذا المجــال، ولكــن ينبغــي االشــارة الــى بعــض 
النقــاط فــي هــذا االطــار، ومــن بينهــا أن المباحثــات التــي 

يجريهــا الجانــب االيرانــي تقتصــر علــى مجموعــة 1+4، 
وليــس لــدى ايــران أيــة مفاوضــات مــع الجانــب االميركــي، 

ــرة. ــر مباش ــة غي ــى بطريق حت
وشــدد علــى أن الجمهوريــة االســامية فــي 
ايــران ترفــض المقتــرح األميركــي وهــو الخطــوة 
مقابــل خطــوة، وانمــا ينبغــي اتخــاذ كافــة االجــراءات 
بخطــوة واحــدة وقــد أطلقنــا اســم )الوضــع النهائــي( 

ــى هــذه الخطــوة. عل
الوضــع  الدكتــور عراقجــي علــى أن  واكــد 
 1+4 مجموعــة  فشــلت  اذا  هــو  كمــا  ســيبقى 
الحظــر  الغــاء  بضــرورة  واشــنطن  اقنــاع  فــي 
ــال: لســنا مصــرون وال مســتعجلون  الكامــل، وق
ــون  ــا اذا كان األوربي ــننتظر م ــأن، وس ــذا الش به
والصيــن وروســيا قــادرون علــى القيــام بذلــك أو 

غيــر قادريــن.

* صالحي: طاقة التخصيب في البالد بلغت16500 سو )SWU( ولدينا 
57 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة %20

* لدينا اليوم 15 نوعًا جديدًا من أجهزة الطرد المركزي التي تخصب 
اليورانيوم، مثل 4IR  و 6IR وIR2M  وغيرها

رئيــس  مســاعد  اســتعرض  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
الجمهوريــة رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة الوطنيــة الدكتــور علــي 
ــوم  ــا فــي الي ــر صالحــي اإلنجــازات التــي ســيتم الكشــف عنه أكب
الوطنــي للتكنولوجيــا النوويــة، وقــال: ان طاقــة التخصيــب فــي 
البــاد بلغــت حاليــا 16 الفــا و500 ســو )SWU( ولدينــا 57 كيلوغرامــا 

مــن اليورانيــوم المخصــب بنســبة %20.
ــى هامــش اجتمــاع  وأضــاف الدكتــور صالحــي للصحفييــن عل
مجلــس الــوزراء امــس األربعــاء: فــي يــوم الســبت القــادم 10 ابريــل 
ســيقام احتفــال ومعــرض بمناســبة اليــوم الوطنــي للتكنولوجيــا 
النوويــة بحضــور الرئيــس روحانــي وســنعرض فيــه 133 إنجــازا 
ــدة،  ــي 6 أو 7 انجــازات جدي ــا، كمــا ســيزاح الســتار عــن حوال نووي

ــة المشــعة. ــا بعــض األدوي وأهمه
االيرانيــة توفــر  الذريــة  الطاقــة  ان منظمــة  بالقــول:  وشــدد 
بأمــراض  مصــاب  شــخص  مليــون  يحتاجهــا  التــي  األدويــة 

مســتعصية، مضيفــا: ان عــددا مــن األدويــة الجديــدة تضــاف كل عــام، 
فعلــى ســبيل المثــال نعمــل بشــكل جيــد مــع عــدة جامعــات لعــاج 
ســرطان البروســتات، وقــد قطعنــا خطــوات كبيــرة فــي هــذا المجــال.
وأضــاف يقــول: ان هنــاك انجــازات اخــرى ســتعرض في االشــهر 
القادمــة منهــا مركــز العــاج األيونــي فــي محافظــة البــرز )غــرب 
طهــران(، والــذي يعالــج األمــراض المســتعصية، وخاصــة الســرطان.
واشــار رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة الوطنيــة الــى انفــاق 
200 مليــون يــورو لشــراء معــدات المستشــفى فقــط، موضحــا أن 
ــان، وهــو ســادس  ــار توم ــف 7 آالف ملي ــه كل هــذا المشــروع بأكمل

مستشــفى مــن نوعــه فــي منطقــة غــرب آســيا والعالــم.
وأكــد الدكتــور صالحــي علــى عــدم توقــف أو تباطــئ الصناعــة 
النوويــة بتوقيــع االتفــاق النــووي، وقــال بامكانكــم ان تقيمــوا مــاذا كان 

ــا االن. ــا فــي عــام 2013 ومــا لدين لدين
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