
بمناسبة حلول عيد الغدير األغر الثامن عشر من ذي الحجة..

يوم الغدير مهرجان االستخالف 
اإللهي في األرض
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التعاون بين طهران وبكين يمهد للسياسة الدولية 
في العقود المقبلة

طهــران - كيهــان العربــي:- اتفــاق التعــاون االســتراتيجي بيــن الجمهوريــة االســامية فــي ايــران 
ــة خــال  ــح وســيمهد للسياســة الدولي ــح – رب ــة رب ــي حال ــران ف ــا، ســيضع اي ــدى 25 عام ــى م ــن عل والصي

ــة. ــود القادم العق
فالواليــات المتحــدة مــا زالــت تقــاوم تداعيــات فايــروس كورونــا والركــود االقتصــادي، اال ان خطــة التعــاون 

االســتراتيجي بيــن طهــران وبكيــن قــد تكــون كابوســا آخــر لواشــنطن. 
وزار الرئيــس الصينــي الجمهوريــة االســامية فــي ايــران عــام 2016، وبعــد أربــع ســنوات، بــرزت نقاشــات حــول 

خطــة إســتراتيجية اســتثنائية بيــن البلديــن، مــا يعنــي أن الصينييــن يحــددون جيــدًا نبــض الشــؤون الدوليــة.
واســتطاعت بكيــن تحديــد مناطــق الضعــف االميركيــة مــن خــال خطــة التعــاون االســتراتيجي بيــن 
ــد  ــدو أن دونال ــة حيــث يب ــات الرئاســية المقبل ــات المتحــدة مــن االنتخاب ــرب الوالي ــن، إذ تقت ــران والصي إي

ترامــب يعانــي مــن موقــف ضعيــف للغايــة.

مشددًا أن خمسة فرق طبية ايرانية تعمل على انتاح اللقاح..
وزير الصحة:  حققنا انجازات قوية على الصعيد الدولي 

بخصوص كورونا رغم الحظر
* وزيرة صحة نيكارغوا:  مهتمون باالستفادة من التطور التقني في ايران

رئيس الصليب االحمر اللبناني: نحتاج الى مساعدات ايران االنسانية..

أول طائرة محملة بالمساعدات الدوائية واالنسانية االيرانية ومستشفى ميداني بكوادره الطبية تصل بيروت
* الرئيس روحاني: إنطالقا من الروح االنسانية وعالقات الصداقة نمد يد المساعدة الى لبنان

لبنان صامد ولن تزلزله 
العواصف

تشكيل فريق عمل مشترك من السلطات 
الثالث إلزالة عقبات اإلنتاج

الصين: اجراءات اميركا السلبية تهدد 
السالم واألمن الدوليين

بكيــن - وكاالت انبــاء:- اكــدت الصيــن، أن اإلجــراءات األميركيــة األحاديــة باالنســحاب مــن االتفاقــات 
ــا  ــز هيمنته ــن وتكشــف عــن ســعي واشــنطن لتعزي ــن واالقليميي ــن الدوليي ــدد الســام واألم ــة ته الدولي

ــم. ــى العال العســكرية عل
وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة »وانــغ ون بيــن« خــال مؤتمــره الصحفــي األســبوعي، 
إن الصيــن تعــارض بشــدة نشــر الواليــات المتحــدة نظــام صواريــخ أرض - جــو فــي منطقــة آســيا والمحيــط 
ــة متوســطة المــدى الخــروج مــن  ــوى النووي ــد انســحابها مــن معاهــدة الق ــا بع ــا ومحاوالته ــادي وأوروب اله
اتفاقيــات كثيــرة مماثلــة ومنهــا معاهــدة تجــارة األســلحة واتفاقيــة الســماوات المفتوحــة مؤكــدا أن التدابيــر 

األميركيــة الســلبية بهــذا الخصــوص ألحقــت 

قيادي بالحشد : اي مفاوضات مع األميركان لن تنجح ان لم يسبقها 
منع اي تواجد اميركي داخل العراق

هلع في »إسرائيل« من كارثة شبيهة 
بانفجار مرفأ بيروت

دمشق .. ضبط كميات كبيرة من األسلحة من مخلفات اإلرهابيين 
بينها قنابل أميركية وألغام »إسرائيلية«

خبير بريطاني : المفاعل النووي اإلماراتي 
خطر على أمن الخليج الفارسي

رؤية 2030 البن سلمان مازالت فاشلة 
اال في حفالت الفسق

أكاديمية سعودية تتحدث عن المآسي التي 
رأتها في سجون آل سعود

البنتاغون: ال دليل لدينا على أن انفجار 
بيروت كان هجوما كما أشار ترامب

كاتب سعودي يهنئ اإلسرائيليين بعيد 
األضحى ويتمنى تحررهم!

العدد )10464( السنة االربعون ، الخميس 16 ذو الحجة ، 1441 هـ ق 16 مرداد 1399 هـ ش، 6 آب 2020م 

فيما سقط آالف الشهداء والجرحى جراء انفجار طال ميناء بيروت ألسباب مجهولة حتى اآلن..

الرئيسي عون ودياب يشددان على المضّي بالتحقيقات وإنزال أشد العقوبات بالمسؤولين
* الرئيس اللبناني: أشكر الدول الشقيقة والصديقة على 

تعاطفها مع شعبنا وأناشدها اإلسراع بمساعدتنا
* مصادر: أكثر من 100 شهيد ونحو4000 جريح وأكثر من 

300 ألف مشرد والخسائر  حوال 5 مليارات دوالر

بيــروت - وكاالت انبــاء:- قــال الرئيــس اللبنانــي 
الجلســة  مســتهل  فــي  عــون  ميشــال  العمــاد 
الحكوميــة الطارئــة فــي القصــر الجمهــوري فــي 
اللبنانيــة  األمنيــة  األجهــزة  قــادة  بحضــور  بعبــدا 
لبحــث تداعيــات انفجــار مرفــأ بيــروت »مصممــون 
ــات وكشــف مابســات  ــي التحقيق ــى الســير ف عل
مــا حصــل فــي أســرع وقــت ممكــن ومحاســبة 
ــات  ــزال أشــد العقوب ــن، وإن ري المســؤولين والمقصِّ
بهــم. وســنعلن بشــفافية نتائــح التحقيقــات التــي 

ســتجريها لجنــة التحقيــق«.
كل  إلــى  بالشــكر  »أتوجــه  عــون  وأضــاف 
والصديقــة  الشــقيقة  الــدول  فــي  المســؤولين 
الذيــن اتصلــوا بنــا وعبــروا عــن دعمهــم للبنــان 
ووقوفهــم إلــى جانــب شــعبه. وأناشــدهم اإلســراع 
وعائاتنــا  مستشــفياتنا  لدعــم  بمســاعدتنا 
المنكوبــة، وترميــم الدمــار الــذي حصــل فــي األبنيــة 
ومرفــأ بيــروت، خصوصــًا أن لبنــان يعيــش أزمــة 

مســبوقة«. غيــر  اقتصاديــة 
هــذا وقــام الرئيــس اللبنانــي أمــس بجولــة 
تفقديــة فــي موقــع االنفجــار فــي مرفــأ بيــروت. 
اللبنانــي  الــوزراء  رئيــس  قــال  جهتــه،  مــن 

حســان ديــاب إن »مــا جــرى فــي لبنــان ضربــة 
جميــع  علــى  انطلقــت  العمــل  وورشــة  كبيــرة 
المســتويات«، مؤكــدًا أن نتائــج التحقيــق يجــب أن 

ســريعة  تكــون 

طهــران – كيهــان العربــي:- قــال وزيــر الصحــة 
الدكتــور ســعيد نمكــي، ان خمســة فــرق طبيــة 
إيرانيــة بــارزة علــى األقــل تعمــل حاليــا علــى صنــع 

)كوفيــد-19(،  كورونــا  لقــاح 
مــن  انــه  الــى  مشــيرا 
ــدأ الدراســات  ــرر أن تب المق
الســريرية لهــذه اللقاحــات 

قريبــا جــدا.
نمكــي  الوزيــر  وقــال 
تصويــري  لقــاء  فــي 
فــي  الصحــة  وزيــرة  مــع 
نيكاراغــوا »الفاريــز«، علــى 
ــل  الرغــم مــن الحظــر طوي
المــدى ضــد ايــران، فنحــن فــي ظــروف جيــدة فــي 
مجــال الصحــة والعــاج، وفــي الوقــت الحاضــر، يتــم 

تصنيــع 

مسؤولون وقادة في اليمن يؤكدون تضامنهم مع لبنان وشعبه الشقيق..

حقوق االنسان تجدد مناشدتها للمجتمع الدولي التدخل إلنقاذ الوضع االنساني في اليمن
صنعــاء - وكاالت انبــاء:- جــددت وزارة حقــوق اإلنســان مناشــدتها لمجلــس 
األمــن والمجتمــِع الدولــي عمومــا، ومجلــس حقــوق اإلنســان وكل المعنييــن التدخــل 

العاجــل إلنقــاذ الوضــِع الكارثــي اإلنســاني فــي اليمــن الــذي يــزدد تناميــًا كل يــوٍم.
ــى  ــَة عل ــَة اإلنســانيَة المترتب ــوزارة فــي بيــان لهــا إلــى الكارث وأشــارت ال
ــِر  ــدوان والخط ــفِ العُ ــل تحال ــن قب ــارة م ــارب 101 جســر وعب ــا يق قصــفِ م
ــى  ــع عل ــي تق ــرقَ الت ــلكون الط ــن يس ــن الذي ــه المواطني ــرض ل ــذي يتع ال

ــار. ــت مجــاري لســيول األمط ــي بات ــا والت جوانبه

االماراتــي  الســعودي  العــدوان  دوَل  اإلنســان،  وزارة حقــوِق  كمــا حملــت 
ــرًا  ــومَ خط ُل الي ــكِّ ــي تش ــار الت ــيوِل األمط ــاتِ س ــة تبع ــم كاف ــي الغاش االميرك
كبيــراً علــى حيــاة النــاس الذيــن يســكنون جوانــبَ الجسُــور، كونهــا المســلكَ 
الوحيــدَ بعــدَ أن تــمّ قصــفُ وتدميــرُ الجُسُــور مــن قبــِل تحالــفِ العُــدوان.

ــادات السياســية اليمنيــة تضامــن  علــى صعيــد آخــر اكــد عــدد مــن القي
ــار  ــراء االنفج ــا ج ــر الضحاي ــم ألس ــن تعازيه ــن ع ــان، معبري ــع لبن ــن م اليم

ــروت. ــع فــي بي ــذي وق ال

أمير عبد اللهيان: اميركا المتهم 
األول في حادثة إنفجار بيروت

مســاعد  قــال  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
رئيــس مجلــس الشــورى االســامي فــي الشــؤون 
أن  عبداللهيــان،  اميــر  حســين  الدكتــور  الدوليــة 
أميــركا هــي المتهــم األول بإنفجــار بيــروت، والكيــان 
مــن  ليــس  قائــا:  مســتفيد،  ثانــي  الصهيونــي 
ــي  ــد ف ــي ي ــان الصهيون ــون للكي المســتبعد أن يك

هــذا الموضــوع.
هــي  اميــركا  أن  عباللهيــان،  اميــر  واعتبــر 
المســتفيد األول مــن إنفجــار بيــروت، قائــا: أن 
الكيــان الصهيونــي هــو ثانــي جهــة مســتفيدة مــن 
ــن المســتبعد  ــس م ــان، ولي أي ضــرر يلتحــق بلبن

أن تكــون لــه يــد فــي هــذا األحــداث.
وفــي إشــارة الــى مواقــف الســعودية تجــاه هــذه 
القضيــة، قــال عبداللهيــان: أن موقــف الســعودية 

تجــاه هــذه الحادثــة لــم يكــن بنــاءا.

نبارك لالمة االسالمية  جمعاء حلول عيد الغدير االغر يوم تتويج االمام علي أميرا للمؤمنين ووصيا للرسول الكريم 

* قاليباف: انني على ثقة بان الشعب اللبناني المقاوم يستطيع 
اجتياز  هذه االزمة والحادث المرير

* الرئيس بري: الجمهورية االسالمية لطالما وقفت الى جانب 
اللبنانيين خالل الظروف العصيبة

* شمخاني: نحن شركاء في حزن لبنان العزيز ونقف الى شعبه 
الشامخ والمقاوم بتقديم أي مساعدة ممكنة

* ظريف: قلوبنا مع الشعب اللبناني العظيم الصامد في هذه الكارثة 
الكبرى وسالم من اهلل ورحمة لهذا الوطن األبي

* الشيخ جنتي يدعو البلدان االسالمية اإلسراع لمساعدة لبنان، والشعب 
االيراني يطلق هاشتاغ #سالم_من_قلبي_الى_بيروت

دمشق و اتفاق 
اللصوص

كتب المحرر السياسي 
قــوات  وقعتــه  الــذي  النفطــي  االتفــاق 
مــع  مؤخــرا  »قســد«  الديمقراطيــة  ســوريا 
ــا  ــدة 25 عام ــرة لم ــة صغي ــط اميركي شــركة نف
يشــمل االســتثمار والتاهيــل وبنــاء مصفاتيــن 
ــى  ــي وال يســتند ال ــر قانون ــاق هــش وغي اتف
أي معيــار دولــي أوال ألن الوجــود االميركــي 
والثانــي  غيــر شــرعي  فــي ســوريا  اساســا 
ــي الشــمال  ــاز ف ــول النفــط والغ ــة حق ان ملكي
الســوري يعــود الــى الشــعب الســوري بأكملــه 
وليــس هــو ملــك لقســد حتــى تتصــرف فيــه 

ــا. ــو له ــا يحل كم
فوصــف دمشــق لهــذا االتفــاق بالســرقة 
الموصوفــة يســقط الشــرعية عــن هــذا االتفــاق 
تمامــا حيــث تهــدف اميــركا مــن هــذه الخطــوة 
التــي تخــرق فيهــا الســيادة الســورية، ســرقة 
ــراد الشــعب الســوري  ــع اف ــود لجمي ــروات تع ث
مــن هــذه الحقــول التــي تشــكل 90% مــن منابــع 
الغــاز والنفــط فــي هــذا البلــد لتختزلهــا فــي 
تمويــل قواتهــا التــي تحتــل جــزءا مــن االراضــي 
الســورية  والباقــي تتصــرف بهــا قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة.
اليــه اميــركا مــن هــذه  اكثــر مــا تهــدف 
الخطــوة التــي يشــكك الكثيــر مــن المراقبيــن 
ضغطهــا  اطــار  فــي  يأتــي  النــور  تشــهد  ان 
السياســي المتزايــد علــى دمشــق وجرهــا الــى 
تقديــم التنــازالت. فالطرفــان االميركــي وقســد 
يعلمــان قبــل غيرهمــا ان الظــروف والواقــع لــن 
المشــروع  يســمح لهمــا بالمضــي فــي هــذا 

الاقانونــي.
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