
تضييــق واعتقــاالت للخطبــاء والمنشــدين علــى خلفيــةِ مشــاركتهم فــي 
ــاِء ليالــي عاشــوراء ورفعــوا صــورَ آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم . احي

كمــا شــهدت المنامــة حضــورًا واســعًا فــي مواكــب العــزاء وسْــط هتافــات 
عاشــورائية ضــد الســلطات فــي هــذا البلــد.

االحتــال  وقــوات  البحرينيــة  الســلطات  قــوات  مــا شــنت  وســرعان 
االماراتــي الســعودجي  التكفيــري  الوهابــي 

في ذكرى استشهاده المظلوم..

االمام السجاد.. إنطالقة صادحة لتبيين 
حقيقة الثورة الحسينية 

KAYHAN-AL-ARABI
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شؤون دولية رغم حملة التضييق واستدعاء عدد من الخطباء والمنشدين للتحقيق واعتقال عدد منهم..

مسيرة علمائية شعبية حاشدة احياء لذكرى عاشوراء الحسين في المنامة
* منتدى حقوق االنسان: الديوان الملكي سمح لوزارة الداخلية لتصعيد االنتهاكات وتحفيز كتابة التقارير والوشاية ضد الخطباء والرواديد

في رسالة الى االمم المتحدة..

طهران تطالب بادانة التهديد النووي 
الصهيوني ضدها

الرئيس بري: ال أتدّخل 
بتأليف الحكومة

رئيــس   أكــد  انبــاء:-  وكاالت   – بيــروت 
"الوضــع  ان  بــري   نبيــه  النــواب    مجلــس 
الحكومــي المعّطــل غيــر مقبــول، والمخاطــر 
االقتصاديــة تتفاقــم، واذا اســتمر هــذا الحــال 
ــر،  ــدي أكب ــى الوضــع النق ــح الخشــية عل فتصب
وهــذا امــر يوِجــب الهرولــة ســريعاً لتشــكيل 

.“ الحكومــة 

طهران: لم نتقدم بأي طلب 
للقاء ترامب

طهــران – كيهــان العربــي:- وصــف الناطــق باســم الخارجيــة مــا يتــم تداولــه بشــأن 
تقديــم طلــب مــن ايــران للقــاء ترامــب بانــه ضجــة اعاميــة بحتــة لهــا اهدافهــا الواضحــة 
مؤكــدا بذلــك ان الجمهوريــة االســامية فــي ايــران لــم تتقــدم بتاتــا بــاي طلــب للقــاء 

الســيد ترامــب.
وفنــد قاســمي مــا نقلتــه احــدى الــوكاالت عــن 'نيكــي هيلــي' ممثلــة اميــركا فــي االمم 
ــاء الرئيــس  ــران للق ــب طه ــب مــن جان ــم طل ــا تقدي ــي هــذا المجــال واصف المتحــدة ف
االميركــي علــى هامــش اجتمــاع الجمعيــة العــام لامــم المتحــدة بأنــه مضحــك ويهــدف 

اثــارة االجــواء . 
واوضــح: ان مثــل هــذه المزاعــم مــا هــي اال قلــب للحقائــق وان هــذه االســاليب باتــت 

معروفــة لنــا مؤكــدا بذلــك ان 'ارشــيفنا ملــئ بمثــل هــذه االخبــار الزائفــة'.

مشددًا أن االميركان اليملكون فهمًا صحيحًا عن العراق..
امير عبداللهيان يكشف عن وثيقة مهمة تثبت دور النظام 

السعودي في احراق سفارته بطهران 
* السفارة السعودية أرسلت قبل أسبوع من الحادث مذكرة للسفارات األجنبية بطهران 

وعرضت جميع سيارات سفارتها ودبلوماسييها للبيع

شعب اليمن يحيي ذكرى عاشوراء االمام الحسين )ع( متحديًا طيران العدوان الغاشم..

سالح الجو اليمني يدك معاقل قوات الغزو السعودي واالماراتي والمرتزقة في الساحل الغربي وجزيرة السوابع
* الحوثي: تحالف العدوان السعودي االميركي لن يرغم الشعب اليمني على االستسالم مهما ارتكب من جرائم ومجازر

مشيرًا الى أن حزب اهلل خدع العدو الصهيوني بتسريبه معلومات مغلوطة..

وهاب: أستغرب كيف سمح الروس للطائرات االسرائيلية 
بالتصرف في سماء الالذقية

طهــران – كيهــان العربــي:- رأى رئيــس حــزب التوحيــد العربــي وئــام وهــاب أنــه ليــس مــن الحكمــة أن 
تبــدأ ســوريا حربــًا مــع الكيــان الصهيونــي فــي ظــل اســتمرار الحــرب علــى األراضــي الســورية، مشــيرًا الــى 

أّن الرئيــس بشــار األســد يؤمــن بوحــدة ســوريا ولــن يقبــل بالتنــازل عــن أي شــبر مــن أراضيهــا.
وقــال وهــاب فــي مقابلــة ضمــن برنامــج "حــوار الســاعة" علــى قنــاة المياديــن، إّن مــن يعتقــد أنــه قــادر 

علــى االحتفــاظ بــأرض ســوريا بعيــدًا عــن الدولــة الســورية فهــو واهــم، 

مؤكدًا أن إرادتنا تقوى وقوتنا تشتد في الطريق الحسيني..

نصر الله: ايران تحاصر لتمسكها باسالمها ورفضها الخضوع لألميركي ووقوفها الى جانب الشعوب المستضعفة
نجدد التزامنا االيماني والعقائدي والجهادي بقضية فلسطين والقدس ودعمنا للشعب الفلسطيني خاصة في مواجهة صفقة القرن 

يديعوت أحرونوت: الهجوم على الالذقية فشل 
وخلق لنا أزمة دبلوماسية مع دولة عظمى

ميالدينوف: غزة يمكن أن تنفجر 
في أي لحظة

حزب الله: المشروع األميركي الصهيوني 
السعودي ال أفق له إال الهزيمة

الناشطة االميركية بنجامين: السعودية 
هي التي تعتبر تهديدا عالميا

»الفتح«: أفشلنا المخططات األميركية بإقامة حكومة 
الطوارئ من خالل افتعالها ازمة البصرة

هنية: شعبنا قرر كسر الحصار »الصهيوني« 
بالدم والمرابطة على حدود غزة

الرئيس االسد : »اسرائيل« تستخدم أقذر 
الوسائل لتنفيذ عدوانها في المنطقة

بكين: واشنطن ستتحمل النتائج إن لم تصحح 
أخطاءها وتلغي العقوبات

على الصفحة الثانية العدد )9950( السنة الثامنة والثاثون ، السبت 12 محرم، 1440 هـ ق 31 شهريور 1397 هـ ش، 22 ايلول  2018م

كيهــان العربــي – خــاص:- اســتهدف ســاح 
الجــو اليمنــي المســير أمــس الجمعــة، فــي عمليــة 
غــارات  بسلســلة  البحريــة  القــوة  مــع  مشــتركة 
معســكرا للعــدوان ومرتزقتــه فــي الســاحل الغربــي 
المعســكر  فــي  ومباشــرة  دقيقــة  إصابــات  حقــق 

المســتهدف.
وذكــر مصــدر عســكري لصحيفتنــا ان الطيــران 
“قاصــف1”  بطائــرة  جويــًا  هجومــًا  نفــذ  المســير 
بالتعــاون مــع القــوة البحريــة اســتهدف معســكرا 
مســتحدثا للغــزاة فــي جزيــرة الســوابع اليمنيــة 

بالســاحل الغربــي.
ونفــذ ســاح الجــو اليمنــي المســير قبــل ذلــك 
ــن  ــزاة اإلماراتيي ــادة الغ ــرًا لقي ــا اســتهدف مق هجوم

فــي الســاحل الغربــي وكبدهــم خســائر فادحــة.
نفــذت  قاصــف1  طائــرة  ان  المصــدر  وأوضــح 
عمليــة هجوميــة اســتهدفت تجمــع لقيــادات الغــزاة 
والمنافقيــن فــي الســاحل الغربــي وحققــت اهدافهــا 

ــى . بفضــل اهلل تعال
وأكــد المصــدر أن قيــادات الغــزاة والمرتزقــة فــي 

كيهــان العربــي – خــاص:- انطلقــت وفــي العاصمــة البحرينيــة المنامــة مســيرٌة 
شــعبية حاشــدة رغــمَ االجــراءات االمنيــة المشــددة اِحيــاء لذكــرى استشــهاد ســبط 

النبــي محمــد )صلــى اهلل عليــه والــه وســلم( االمــام الحســين عليــه الســام.
ــة  ــي المنام ــورائية ف ــيرات العاش ــن المس ــاِء البحري ــب علم ــدم موك وتق
بمشــاركة الســيد عبــداهلل الغريفــي وعــدد غفيــر مــن العلمــاء وطلبــة العلــوم 
الدينيــة، رددَ خالهــا المشــاركوَن هتافــات ضــدَ النظــام الــذي يشــنُ حملــَة 

ــة  ــت الممثلي ــي:- وجه ــان العرب ــران – كيه طه
الدائمــة للجمهوريــة االســامية فــي منظمــة االمــم 

الدولــي  االمــن  مجلــس  الــى  رســالة  المتحــدة 
بادانــة  فيهــا  طالبــت  للمنظمــة،  العــام  واالميــن 
التهديــد النــووي للكيــان الصهيونــي ضــد ايــران.
اطلقــه  الــذي  التهديــد  الرســالة  واعتبــرت 
رئيــس وزراء الكيــان الصهيونــي بنياميــن نتنياهــو 
قبــل فتــرة عنــد المنشــآت النوويــة لكيانــه بانــه 

تهديــد ضــد الســام واالمــن الدولييــن.
واكــدت الرســالة بــان امتــاك االســلحة النووية 
مــن قبــل كيــان لــه مــاض طويــل فــي العــدوان 
الحكومــي  واالرهــاب  والعســكرتارية  واالحتــال 
وســائر الجرائــم الدوليــة، يعــد اكبــر تهديــد للســام 
واالمــن االقليمــي، داعيــة المجتمــع الدولــي اتخــاذ 
والتهديــد  المنفلتــة  االجــراءات  ازاء  قــوي  موقــف 

ــي. ــان الصهيون ــكله الكي ــذي يش ــووي ال الن
كمــا دعــت ايــران فــي الرســالة الــى ارغــام هــذا 

طهــران – كيهــان العربــي:- كشــف حســين 
مجلــس  رئيــس  مســاعد  اللهيــان  عبــد  أميــر 
الشــورى االســامي للشــؤون الدوليــة ألول مــرة 
عــن وجــود وثيقــة مهمــة تثبــت دور الســعودية فــي 

حــادث الهجــوم علــى ســفارتها فــي طهــران.
وقــال أميــر عبــد اللهيــان، إن مــن قــام بإلقــاء 
ــى الســفارة الســعودية هــم  ــى مبن ــوف عل المولوت
ــام  ــل للقي ــة بالكام ــة ومدرب عناصــر مندســة وعميل
بهــذا العمــل، ألن الســفارة الســعودية فــي طهــران 
أرســلت قبــل أســبوع مــن هــذا الحــادث مذكــرة إلــى 
الســفارات األجنبيــة فــي إيــران وعرضــت جميــع 

ــع. ــييها للبي ــفارتها ودبلوماس ــيارات س س
وأضــاف: أن وثيقــة هــذا األمــر موجــودة فــي 
وزارة الخارجيــة، مذكــرًا بــأن هــذا األمــر حــدث فــي 
وقــت لــم تحــرق فيــه الســفارة بعــد ولــم يحــدث أي 

شــىء ولــم يعــدم آيــة اهلل النمــر.
وتابــع أميــر عبــد اللهيــان، الافــت أن المذكــرة 

ــفارات  ــض الس ــى بع ــعودية ال ــلتها الس ــي أرس الت
فــي طهــران هــي ســفارات علــى عاقــة وثيقــة 
الســفارت  بعــض  الــى  وليــس  الســعودية  مــع 
التــي لديهــا عاقــات وثيقــة مــع ايــران. وأوضــح 
لقــد أعطانــي أحــد ســفراء تلــك الســفارات خــال 
لقــاء جــرى بيننــا نســخة عــن تلــك المذكــرة، قائــًا 

ــا. ــرة لن ــذه المذك ــمّ إرســال ه ــد ت »لق
الســتهداف  األخيــرة  التحــركات  وحــول 
العاقــات االيرانيــة  - العراقيــة، قــال أميــر عبــد 
اللهيــان: إن الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب 

مرمــى ســاح الجــو المســير وتحركاتهــم مرصــودة 
ايضــًا وســيتم تعقبهــم والتنكيــل بهــم بقــوة اهلل .

كمــا نفــذ ســاح الجــو المســير التابــع للجيــش 
واللجــان الشــعبية أمــس الجمعــة، هجومــا جويــا 

علــى تجمعــات قــوى الغــزو فــي جزيــرة الســوابع.
واكــد المصــدر العســكري لصحيفتنــا أن ســاح 
ــذ  ــة نف ــوة البحري ــع الق ــاون م الجــو المســير وبالتع

هجومــا جويــا علــى معســكر مســتحدث للغــزاة 
فــي جزيــرة الســوابع بطائــرة مســيرة مــن نــوع” 
قاصــف 1، مضيفــا أن العمليــة تمــت بعــد عمليــة 
اســتخباراتية مشــتركة بيــن ســاح الجــو المســير 
ــد ســاعات مــن هجــوم  ــك بع ــة، وذل ــوة البحري والق
جــوي علــى تجمعــات الغــزاة ومرتزقتهــم المنافقيــن 

ــي. ــي الســاحل الغرب ف

نعزي العالم االسالمي بذكرى استشهاد نبراس الدعاة في مكافحة الطغاة االمام علي بن الحسين زين العابدين)عليهما السالم(

*على كل عربي وكل مسلم أن يخرج عن صمته حيال العدوان 
السعودي على اليمن

* نقف دومًا مع شعب البحرين الذي يواجه الظلم ويصبر 
سعيًا للحصول على حقوقه وكرامته

* ايران تحاسب كونها تقف الى جانب الشعوب المستضعفة وتقف 
الى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني

*على الجميع الوقوف الى جانب إيران سياسيا وشعبيا ومعنويا 
في مواجهة الحصار والعقوبات والضغط

وقضي االمر


