
على خلفية اعتقال متزعم خلية "تندر" االرهابية..

طهران تحمل اميركا مسؤولية تحركات 
الزمر االرهابية المرتبطة بها

طهــران- كيهــان العربــي:- أشــاد المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
فــي  االمــن  المقتــدر لمنتســبي وزارة  عبــاس موســوي باالجــراء 
اعتقــال جمشــيد شــارمهد وقــال أن علــى النظــام األمريكــي يتحمــل 
مســؤولية دعــم زمــرة تنــدر اإلرهابيــة وغيرهــا مــن الزمــر والمجرميــن 
الذيــن يقــودون العمليــات اإلرهابيــة ضــد الشــعب اإليرانــي مــن 

ــات المتحــدة. داخــل الوالي
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اشتباكات عنيفة بين مرتزقة السعودية واالمارات بعد ايام من اتفاق الرياض..

صنعاء: األمم المتحدة لم تتجاوب مع مطالبنا المتكررة باإلفراج عن سفن النفط
*الحوثي: مسمى اإلرهاب أداة بيد اإلدارة األمريكية ترفعها بوجه كل من يرفض سياساتها وممارساتها اإلرهابية

مشيرة الى تدميره سياسة اميركا الخارجية..

شيرمان: نهج إدارة ترامب تجاه ايران 
مكلف ومؤلم

روسيا تؤكد عزمها التعاون مع ايران 
رغم العقوبات األميركية

موســكو - وكاالت انبــاء:- قــال رئيــس لجنــة الشــؤون 
الدوليــة بمجلــس الدومــا "ليونيــد سلوتســكي"، إن توســيع 
العقوبــات األميركيــة علــى ايــران خطــوة مدمــرة تهــدف إلــى 

تمديــد حظــر األســلحة المفــروض علــى طهــران.
واشــنطن  قائــا:  "سلوتســكي"  وتابــع 
تضغــط مــن أجــل تمديــد حظــر األســلحة بــكل 
ــا  ــر الشــك فــي كل م ــة، ممــا يثي ــة ممكن طريق
تبقــى مــن خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة.
مــع  التعــاون  روســيا ســتواصل  أن  وأكــد 
طهــران رغــم توســيع واشــنطن للعقوبــات ضــد 

ــران. اي

قريباً.. اطالق قمر صناعي ايراني جديد
ــر  ــان القم ــري ب ــي ذاك ــار عل ــة" جب ــم والصناع ــة "العل ــس جامع ــن رئي ــي:- اعل ــان العرب ــران - كيه طه

ــهر. ــون اش ــي غض ــيكتمل ف ــداد وس ــد االع ــو االن قي ــر 2" ه ــي "ظف الصناع
وقــال ذاكــري، ان القمــر الصناعــي "ظفــر 2" هــو 
االن قيــد االعــداد مــن قبــل 93 مــن العلمــاء والنخبــة 
االيرانييــن بصــورة مباشــرة، ومــن المتوقــع ان نكــون 

بحاجــة الــى عــدة اشــهر الكمــال المشــروع.
القمــر  تســليم  موعــد  ان  واضــاف: 
الفضائيــة  للمنظمــة   "2 "ظفــر  الصناعــي 
ليــس محــددا لغايــة االن الن القــرار فــي هــذا 

الصــدد

لبنان يخوض اليوم حربًا من نوع آخر في مواجهة عدة أعداء..

الرئيس عون: ال تهاون في مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية 
وملزمون بالدفاع عن أرضنا ومياهنا وسيادتنا

*”إسرائيل" تخرق بوتيرة متصاعدة القرار 1701 وتتوالى اعتداءاتها على لبنان وواجبنا ان نكون العين الساهرة لحمايته

وسط تهديدات ترامب للمتظاهرين ودعوته لتأجيل االنتخابات!!..

االقتصاد األميركي يدخل أسوأ انكماش منذ الكساد الكبير و"فيتش" تخفض تصنيفه الى سلبي

مثنيًا على تصريحات سماحة قائد الثورة االسالمية الحكيمة..

وزير الدفاع: شبابنا الثوري والمخلص اظهر بان الحظر 
الجائر بات عاجزاً عن المساس بعزيمته

طهــران - كيهــان العربــي:- قــال وزيــر الدفــاع واســناد القــوات المســلحة العميــد اميــر حاتمــي: ان 
تصنيعنــا العســكري اظهــر بــان الحظــر الجائــر الــذي يفرضــه العــدو علــى صناعاتنــا الدفاعيــة بــات عاجــزا 
عــن المســاس بعزيمــة الشــبان االيرانييــن الثورييــن والمخلصيــن الذيــن اســتطاعوا انطاقــا مــن قدارتهــم 
الذاتيــة ان يحــرروا البــاد مــن ســطوة االمريكييــن وصــوال الــى مرحلــة االكتفــاء الذاتــي الشــامل فــي مجــال 

تصميــم وانتــاج االجهــزة والمعــدات الدفاعيــة والعســكرية.

كاشفا بعض المستور من حقائق حرب تموز المجيدة 2006..

حسين الخليل: الشهيد قاسم سليماني كان أساسيا في حرب تموز وتابعها من داخل لبنان
دمشق لم تترك دعم المقاومة بالسالح والعتاد سواء ذلك القادم من ايران او من مخازن الجيش السوري

رموز االرهاب لن تفلت 
من اقتدارنا االستخباراتي

صحيفة بريطانية: اليمن سيواجه 
أسوأ مجاعة عام 2020

السعودية تبني سجنا بمساحة بلدة 
كاملة غرب العوامية

السفير الروسي في لبنان ينتقد القرار 
األميركي ضد »حزب الله«

ضبط كوكايين بحوزة أحد حراس الملكة 
البريطانية إليزابيث

الكاظمي: معيار بغداد في الحوار 
مع واشنطن سيادة العراق

الجهاد اإلسالمي: سائرون على درب المقاومة دفاعًا 
عن المقدسات وحماية للثوابت الفلسطينية

الرئيس األسد للقوات المسلحة : كنتم مع شعبنا األبي 
في الحرب على اإلرهاب أسياداً وأحراراً وأباة

الصين: لن تخيفنا التصريحات 
األميركية المعادية لنا

العدد )10460( السنة االربعون ، االحد 12 ذو الحجة ، 1441 هـ ق 12 مرداد 1399 هـ ش، 2 آب 2020م  على الصفحة الثالثة

نوبخت: رصد 10 آالف مليار تومان لدعم 
االنتاج وتوفير فرص العمل

واشــنطن - وكاالت انبــاء:- دخــل االقتصــاد األميركــي 
ــبة  ــاش بنس ــجيل انكم ــع تس ــود، م ــة الرك ــميا مرحل رس
32.9 % علــى أســاس ســنوي فــي الربــع الثانــي هــذا العــام 
وفــق بيانــات أعلنتهــا وزارة التجــارة األمريكيــة، الخميــس، 

وهــو ثانــي انكمــاش فصلــي علــى التوالــي.
ورغــم ان االنكمــاش فــي الربــع الثانــي جــاء 
مقارنــة  بالمئــة  بـــ35  توقعــات ســابقة  مــن  أقــل 
يســجل  الــذي  األســوأ  أنــه  إال  األول،  الربــع  مــع 
ــي  ــر ف ــذ الكســاد الكبي ــدة من ــات المتح ــي الوالي ف

الماضــي. القــرن  ثاثينيــات 
وتراجــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي األمريكــي بنســبة 
االقتصــاد  انكمــاش  فــإن  األول. وعــادة،  الربــع  فــي   % 5

ــود. ــة رك ــي مرحل ــه دخــل ف ــي أن ــن يعن ــن متتالي فصلي

انخفــاض  إن  األمريكيــة  التجــارة  وزارة  وتذرعــت 
إجمالــي الناتــج الداخلــي »يشــكل انعكاســا للتصــدي لوبــاء 

كوفيــد-19 مــع تدابيــر العــزل التــي فرضــت فــي مــارس/آذار 
وابريل/نيســان«.

صنعــاء - وكاالت انبــاء:- جــدد المديــر التنفيــذي لشــركة النفــط اليمنيــة 
ــًا  ــن بالخــارج الوقــوف صف ــاء اليمــن المتواجدي عمــار األضرعــي الدعــوة ألبن
ــع تحالــف العــدوان  واحــدًا إلــى جانــب إخوانهــم وأبنائهــم فــي الداخــل لمن

مــن اســتمرار القرصنــة علــى ســفن المشــتقات النفطيــة.
وأشــار األضرعــي خــال تســليم مكتــب األمــم المتحــدة بيــان إدانــة 
واســتنكار شــركة النفــط اليمنيــة حــول اســتمرار احتجــاز ســفن المشــتقات 
النفطيــة مــن قبــل دول العــدوان، إلــى أن األمــم المتحــدة لــم تتجــاوب مــع 
مطالــب الشــعب اليمنــي المتكــررة باإلفــراج عــن ســفن المشــتقات النفطيــة.

وقــال »رفضهــم لصــرف نصــف الراتــب جريمــة تضــاف إلــى جريمــة 
احتجــاز المشــتقات النفطيــة التــي تعــد مــواد أساســية، ومــا يــزال التحالــف 
ــن والقطاعــات  ــى المواطني ــة إل ــع وصــول المشــتقات النفطي ــى من مصــرًا عل
الخدميــة رغــم أن خضــوع ســفن المشــتقات النفطيــة للتفتيــش وحصولهــا 

ــح األمــم المتحــدة«. ــى تصري عل
ولفــت إلــى أنــه تــم اإلفــراج عــن ســفينة ديناتســي بعــد احتجــاز 129 يــوم 
وتكبدهــا غرامــات تأخيــر وصلــت إلــى اثنيــن مليــون و800 ألــف دوالر يتحملهــا 

الشــعب اليمنــي.

نيويــورك - وكاالت انبــاء:- انتقــدت »وينــدي 
ــاوض  ــق التف ــي فري شــيرمان« العضــوة الســابقة ف
السياســة  أوبامــا«،  »بــاراك  إدارة  فــي  األميركــي 

ــج  ــة أن نه ــب بشــدة ، مضيف ــة إلدارة ترام الخارجي
إدارة ترامــب تجــاه إيــران كان مكلفــا ومؤلمــًا.

واشــارت »شــيرمان« فــي مقــال بعنــوان »التدميــر 
عهــد  فــي  األميركيــة  الخارجيــة  للسياســة  الكامــل 
ترامــب« نشــر فــي صحيفــة فوريــن بوليســي يــوم 
ــة  ــج سياســة االدارة االميركي ــى فشــل نه ــة ، ال الجمع
تجــاه التهديــدات العالميــة ، بمــا فــي ذلــك كوفييــد 19 

ــا الشــمالية. ــن وكوري ــران والصي وروســيا وإي
وكتبــت »شــيرمان« فــي هــذا المقــال »نتيجــة لفشــل 
ترامــب منــذ توليــه الســلطة ، ابتعــد الشــرق األوســط عــن 
الســام وأقتربــت فلســطين مــن انــدالع انتفاضــة جديــدة  
ويواجــه الشــعبان الكوبــي والفنزويلــي مســتقبا قاتمــا وال 

توجــد تحديــات حقيقيــة لروســيا أو الصيــن.
وتابعــت »نهــج ترامــب للسياســة الخارجيــة تجــاه 
إيــران هــو نهــج آخــر مؤلــم ومكلــف فقــد مــرت أكثــر مــن 
ثــاث ســنوات علــى انســحاب إدارة ترامــب مــن االتفــاق 
النــووي ، وإيــران لديهــا تخصيــب أكثــر، ومنشــات نوويــة 
أكثــر نشــاًطا ، وتقنيــات أكثــر تقدمًــا ووقتــا أقصــر النتــاج 

الســاح النــووي .”

بيــروت – وكاالت انبــاء:- أشــار  رئيــس الجمهوريــة  
اللبنانيــة العمــاد  ميشــال عــون ، الــى أن “خمســة وســبعين 
عامــًا مضــت، كانــت لجيشــنا فيهــا محطــات مجيــدة وحقــق 
انتصــارات مذهلــة وبإمكانــات محــدودة، ولكنــه أيضــًا عــاش 
محطــات مرهقــة؛ أضنــت جيشــنا حــروب اآلخريــن علــى 
أرضنــا وعليــه، شــرذمته حــروب الداخــل، أضعفتــه قــوة 
االبتــزاز،  أنــواع  شــتّى  عليــه  ومورســت  الميليشــيات، 
ولكــن والءه للوطــن كان دومــًا الصمــغ الــذي يعيــد التحامــه، 

ومناقبيتــه كانــت الــدرع الــذي يحميــه مــن االنــزالق”.
وقــال الرئيــس عــون أمــس الســبت فــي كلمــة لــه 
بمناســبة تخريــج ضبــاط دورة اليوبيــل الماســي للجيش، 
جديــدة  مــرة  الكليــة  هــذه  تجمعنــا  أن  مفترضــا  “كان 
ــرة  الشــباب  ــن خي ــي ســاحتها شــبان م ــا ف ــف أمامن ليق

ــرددة “واهلل  ــم م ــق حناجره ــف أن تنطل ، ينتظــرون بتله
ــا  ــب كام ــام بالواج ــن القي ــم يمي ــي تقس ــم”، وه العظي

البــاد  علــم  علــى  حفاظــا 
أن  إال  الوطــن”  عــن  وذودا 
ظــروف الحجــر الصحــي التــي 
ــا   ــاء  كورون ــا تفشــي وب يفرضه

حالــت دون ذلــك”.
أن  الظــروف  تشــاء  واضــاف: 
تحديــات  مــع  انطاقتكــم  تتزامــن 
وصعوبــات كبيــرة تواجــه الوطــن وشــعبه 
ومؤسســاته”، معلنــا أن “لبنــان يخــوض 
ولعلهــا  آخــر،  نــوع  مــن  حربــًا  اليــوم 
أشــرس مــن الحــروب العســكرية، ألنهــا 
تطــال كل لبنانــي بلقمــة عيشــه، بجنــى عمــره، وبمســتقبل أبنائــه.. وأعــداء 

لبنــان فــي هــذه الحــرب كثــر.
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*ترامب: الوضع في شيكاغو »أسوأ بكثير من أفغانستان«، والقوّات الفيدراليّة 
ستنتشر في 3 مدن، بعد بورتالند في والية أوريغون

*ارتفاع عدد األمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة إلعانات البطالة 
الى أكثر من 1.4 مليون شخص األسبوع الماضي

*»فيتش«: الدين العام ألكبر قوة اقتصادية في العالم سيتخطى نسبة 
الدين العام 130% من إجمالي الناتج بحلول العام 2021

*أعلنت إدارة النفوس األمريكية: قرابة 30 مليون شخص لم يحصلوا 
على الغذاء الكافي ما بين 16 و21 يوليو/ تموز الماضي

طهــران - كيهــان العربــي:- كشــف المعــاون السياســي لاميــن العــام 
لحــزب اهلل الحــاج حســين الخليــل المزيــد مــن الخفايــا السياســية التــي 
حصلــت اثنــاء حــرب تمــوز وذلــك فــي الجــزء الثانــي مــن مقابلتــه مــع برنامــج 

ــار. ــاة المن ــى قن #بانورما_النصــر# عل
ــة شــهداء  ــد رؤي ــه عن ــن الســيد حســن نصــر اهلل قول ــل ع ــل نق ــل الخلي نق
حــرب الـــ33 يومــا الذيــن تعرضهــم شاشــة المنــار: ان لــدي شــعور عنــد كل صــورة 
شــهيد أراهــا ان “أحــد أو بعــض المســؤولين اللبنانييــن” شــركاء فــي قتــل هــؤالء 
ــس  ــل ان رئي ــر الخلي ــف!، واعتب ــن الخل ــم م ــي طعنه ــد ســاهموا ف الشــهداء.. ق
الحكومــة األســبق فــؤاد الســنيورة تفــوق علــى مطالــب العــدو فــي مســودة كلمتــه 

لمؤتمــر رومــا اثنــاء حــرب تمــوز.

*»السنيورة« تفوق على مطالب العدو الصهيوني في مسودة 
كلمته لمؤتمر »روما« اثناء حرب تموز

*برفضنا لشروط واشنطن بوقف اطالق النار بدأ األميركي 
واالسرائيلي يصل لمرحلة اليأس من المطالب

*الرئيس بري ابلغ االميركي ان ال مانع من زيادة عديد اليونيفيل 
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