
سردا ر سالمي: انتقام خون  سليماني
 آرمان شده است

    رئیس مجلس در مراسم معارفه رئیس مركز پژوهش ها: 
ما در مس��یر تحول در پنج س��ال پیش رو بايد از مسائل 
حاشیه اي بپرهیزيم و به متن وارد شويم و با چهار رويكرد 
شفاف سازي، مردمي سازي، هوشمند سازي و كارآمدسازي 
راه را دنبال كرده و مردم را با تمام وجود درك و تالش كنیم 

فشار كنوني ايجاد شده بر دوش آنها را برداريم

    آمارها در امريكا همچن��ان روند افزايش مبتاليان به 
ويروس كرونا را تأيید مي كند، ولي رئیس جمهور امريكا 
مجادله گرانه نه فقط مي گويد آمار  كرونا در امريكا از همه 
جاي جهان كمتر است، بلكه عضو كارگروه مبارزه با كروناي 
كاخ سفید را به باد انتقاد گرفت و گفت كه فائوچي » غلط 

اندر غلط!« مي گويد

جدال ترامپ با خبرنگار

گزارش »جوان« از آغاز مرحله دوم کمک هاي 
مؤمنانه جامعه ورزش  که ديروز به ميزباني 

فدراسيون کشتي برگزار شد

در گفت وگوي »جوان« با مسعود 
شجاعي طباطبايي مطرح شد

    چین و امريكا بعد از جنگ كنس��ولگري ها، حاال در 
آستانه جنگ خبرنگاران قرار گرفته اند. »وانگ ِونبین« 
سخنگوي وزارت خارجه چین از تمديد نشدن رواديد 
خبرنگاران چیني مستقر در امريكا ابراز نگراني كرده و 

هشدار داده است كه اقدام متقابل انجام مي دهد

 چين و امريكا 
در جنگ خبرنگاران 

 قاليباف: 
کثرت طرح های ناپخته 

آسيب مجلس است

 ظرفيت بين المللي »غدير« 
در حوزه گرافيک و تصويرگري

کرونايي ها مي ميرند
همين است که هست!

 وقتي پهلواني 
معنا مي شود
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   180هزار بسيجي
 در خدمت جامعه پزشكي

   محروميت زدايي به وقت روشنايي

   ديوان بين المللي دادگستري ورود کند
   سوريه کميته بررسي تشكيل مي دهد

  پرونده »جوان« درباره اقدام خصمانه امريكا 
عليه پرواز مسافربري ماهان

3 گام همدالنه در مرحله دوم 
رزمايش كمك مؤمنانه

 قانون شكني گانگستري 
در آسمان

حقوقی

جهاد خدمت رسانی

 گزارشي از کمک هاي 

مؤمنانه  در  استان هاي ايران

پرونده
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جهاد همدالنه در مرحله دوم 

رزمايش کمک مؤمنانه

   لبنان آبستن حوادثي پیچیده است. ديروز به فاصله يك روز 
پس از اس��تعفاي وزير خارجه لبنان و در حالي كه خبرهايي از 
استعفاهای سريالي كابینه لبنان به گوش مي رسید، چند انفجار در 
شهر بیروت، پايتخت لبنان، اتفاق افتاد. انفجارها در نزديكي منزل 
سعد الحريري، نخست وزير سابق لبنان روي داد، كسي كه ترور پدر 
او، 15 سال پیش، لبنان را وارد بحراني عمیق كرد و حاال به فاصله 
15 سال بعد، دادگاه لبنان قصد دارد در گرماگرم لبنان بحراني و 

فتنه زده، رأي نهايي خود را درباره او اعالم كند | همين صفحه 
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   آخري��ن اخبار از وضعیت ويروس تاجدار در كش��ور نش��ان مي دهد 
سرتا س��ر پهنه ايران مان در نبرد با اين ويروس اس��ت. 170 شهرستان 
در كش��ور در وضعیت قرمز و 101 شهرس��تان در وضعیت هشدار قرار 
دارند. با اين حال به گفته سخنگوي وزارت بهداشت قرار نگرفتن استان 

يا شهرستاني در وضعیت قرمز يا هشدار، به منزله فقدان بیماري در آن 
منطقه نیست، بلكه اكنون تمامي مناطق كشور آلوده به ويروس هستند. 
وضعیت در شهرها و استان هاي توريستي بحراني تر است به گونه اي كه 
شیب ابتال در شهرهاي مسافرخیز گیالن مثل رش��ت، آستارا، لنگرود، 

رودسر و الهیجان تندتر اس��ت. ۲0 تا ۳0 درصد موارد ابتال و بستري در 
استان گیالن مربوط به مس��افران ورودي به اين استان است و بهترين 
نسخه براي كنترل اوضاع در گیالن همان نسخه قديمي پرهیز از سفرهاي 

غیر ضروري است | صفحه 3

 271شهر 
در وضعيت قرمز و هشدار كرونا

   اجتماعی

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهارشنبه 15 مرداد  1399   -    15 ذی الحجه 1441
سال بيست و د  وم- شماره 5993 - 16 صفحه

قيمت: 1000  تومان

سالروز ميالد امام علی النقی)ع( مبارک باد

لبنان آبستن حوادثي پيچيده است. ديروز به 
فاصله يک روز پس از اس�تعفاي وزير خارجه 
لبنان و در حالي که خبرهايي از اس�تعفاهای 
س�ريالي کابينه لبن�ان به گوش مي رس�يد، 
انفجاری مهيب در شهر بيروت، پايتخت لبنان، 
اتفاق افت�اد. انفجار در نزديكي منزل س�عد 
الحريري، نخست وزير سابق لبنان روي داد، 
کسي که ترور پدر او، 15 سال پيش، لبنان را 
وارد بحراني عميق کرد و حاال به فاصله 15سال 
بعد، دادگاه ويژه رس�يدگی به ت�رور حريری 
قصد دارد در گرماگرم لبن�ان بحراني و فتنه 
زده، رأي نهايي خود را درب�اره او اعالم کند. 
غروب ديروز در بندر بیروت انفجاري دهشتناك 
اتفاق افتاد و دودي بزرگ به هوا برخاست. شبكه 
الجزيره قطر گ��زارش كرده كه اي��ن انفجار در 
نزديكي منزل سعد الحريري، نخست وزير سابق 

لبنان روي داده است. 
هرچند ش��بكه المیادين لبنان گ��زارش داد كه 
اطالعات اولیه نشان مي دهد، اين انفجار تروريستي 
نیست. ولی برخی منابع شمار زخمی ها را تا 100نفر 
و شمار كش��ته ها را تا هفت نفر هم اعالم كردند. 
ماهیت انفجار ديروز بیروت تا لحظه تنظیم اين خبر 
مشخص نشد ولي همزماني انفجار با تشديد بحران 
سیاسي-اقتصادي لبنان كه امريكا و فرانسه نقشي 
كلیدي در آن دارند، خبر از يك فتنه مي دهد. موازي 
با انفجار ديروز اطراف وزارت انرژي )نیرو( لبنان در 
بیروت نیز شاهد درگیري هايي بین تظاهركنندگان 
و فعاالن و پلیس لبنان بود. اين اقدام در اعتراض 
به وضعیت نامناسب معیش��تي و اقتصادي و نیز 
وضعیت نابسامان برق در سايه تدابیر شديد امنیتي 
انجام گرفت. برخي تظاهركنندگان سعي كردند 
وارد وزارتخانه شوند، به طوري كه درگیري بین آنها 
و نیروهاي امنیتي و پلیس رخ داد و نیروهاي امنیتي 
اجازه ورود به آنها ندادند. معترضان چادرهايي را 
در خارج از وزارتخانه براي ابقاي تجمعات ش��ان 

برپا كردند. 

   زمزمه استعفاهاي سريالي
وزيرخارجه لبنان كه ديروز رسماً منصب جديد 
خ��ود را از وزير خارجه پیش��ین تحويل گرفت، 
تأكید كرد برای مقابله با كارشكني هاي تل آويو 
و باز پس گیري منطقه اش��غالي »مزارع شبعا« 

تالش خواهد كرد. 
در حال��ي ك��ه دادگاه رفیق حريري قرار اس��ت 
بعد 15 س��ال با اعالم رأی خ��ود در روز جمعه، 
ش��رايط لبنان را بی��ش از پیش آش��فته كند، 
برخي منابع لبناني هم خبر داده اند كه احتمال 
اس��تعفاهايي در كابینه لبنان همانند استعفاي 
ناصیف حتي، وزير خارجه اين كشور وجود دارد 
منابع به شبكه خبري اسكاي نیوز عربي گفتند، 
تع��دادي از وزراي كابین��ه حس��ان دياب قصد 
 دارند درخواست اس��تعفاي خود از اين كابینه را 

ارائه دهند. 
هرچند میشل عون، رئیس جمهور لبنان و دياب، 
نخست وزير فوراً ش��ربل وهبه را به عنوان وزير 
خارجه به ج��اي ناصیف حت��ي، معرفي كردند 
ولي ظاهراً س��ناريوها براي بی ثبات سازی لبنان 
تمامي ن��دارد. همزم��ان با اين تح��والت، كش 
پاتل، معاون رئیس جمهور امريكا و مدير دستگاه 
مبارزه با تروريسم در ش��وراي امنیت ملي گفته 
كه دونالد ترامپ تحريم حامیان داخلي حزب اهلل 
لبنان را بررس��ي مي كند. روز گذش��ته »شربل 
وهبه« وزيرخارجه جدي��د لبنان ضمن تحويل 
رسمي پست خود از »ناصیف حتي« وزيرخارجه 
س��ابق تأكید كرد كه براي عب��ور از بحران هاي 
موجود به ويژه بح��ران آوارگان، باي��د با جامعه 
بین الملل همكاري ش��ود. وزي��ر خارجه جديد 
لبنان گفته كه كشورش به روابط خود با يونیفل، 
اجراي قطعنامه 1701 و مقابله با كارشكني هاي 
تل آويو و ترس��یم مرزهاي زمین��ي و دريايي و 
تالش براي بازپس گیري منطقه اشغالي »مزارع 
 شبعا« و بخش  لبناني روستاي »الغجر« پايبند 

خواهد بود. 

بوی فتنه  از انفجاربزرگ  لبنان

پروتكل هاي بهداشتي کنكور اعالم شد، پروتكل هاي عزاداري محرم فردا نهايي مي شود

فرماندهان ارشد نيروهاي مسلح روز گذشته به احترام مرد بزرگي از تبار شهدا، گرد هم آمده بودند. هم 
او كه خود را »سرباز« ناميد اما رشادت های وي طي چهار دهه پس از انقالب اسالمي چه در هشت سال 
دفاع مقدس و چه پس از آن در محور مقاومت و نبرد با تروريسم تكفيري و بين المللی، از وي »قهرماني« 
ملي و بين المللی نزد جهانيان ترسيم كرد. در تجليل از مجاهدت های س�ردار دل ها ديروز »موزه و 

سراسر نماي مقاومت سردار سليماني« در محل موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس افتتاح شد 
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بوی فتنه 
از انفجاربزرگ  لبنان

يادداشت هاي امروز

 حمايت و اتحاد رمز موفقیت 
در کسب و حفظ کرسی های بین المللی

دنيا حيدري

1۳

مقابله علیه خط تحريف با بزرگداشت غدير
سيدعبداهلل متوليان

۲

رژيم صهیونیستي  زير شالق بي ثباتي تاريخي
محسن طاهري

15

ويژه  هاي جوان  

 بي بي سي شاخه غیرنظامي تروريسم
 منتقدان دولت متهم به همكاري با ترامپ 

و نتانیاهو شدند!
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