
وأوضــح مصــدر أمنــي لصحيفتنــا أن طيــران العــدوان شــن 
غــارة علــى منطقــة الحجلــة واســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي 
ــة بالســكان فــي مديريــة رازح الحدوديــة كمــا اســتهدف  قــرى آهل
قصــف مماثــل منطقــة الغــور بمديريــة غمــر الحدوديــة، وكلهــا فــي 

محافظــة صعــدة.

فور وصوله نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة لالمم المتحدة

الرئيس روحاني: الفرصة مناسبة لتبيين انتهاكات 
اميركا ونقضها للقرارات الدولية

ــور حســن  ــة الدكت ــس الجمهوري ــد رئي ــي:- اك ــان العرب ــران – كيه طه
روحانــي بــان الفرصــة المناســبة متاحــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة 
ــم  ــة والعال ــاه المنطق ــران تج ــن سياســات اي ــم المتحــدة للتحــدث ع لالم

وتبييــن انتهــاكات اميــركا ونكثهــا للتعهــدات الدوليــة.
وفــور وصولــه الــى مطــار 'جــون اف كنــدي' فــي نيويــورك، قــال الرئيــس 
تاتــي  الماضيــة  كاالعــوام  العــام  هــذا  زيــارة  ان  للصحفييــن،  روحانــي 
للمشــاركة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة لالمــم المتحــدة واللقــاء مــع عــدد 
مــن قــادة الــدول واالجتماعــات المقــررة مــع بعــض االختــالف فــي االجــواء 
هــذا العــام عــن االعــوام الماضيــة اذ ان االميركييــن تنصلــوا مــن تعهداتهــم 

ــووي. ــاق الن ــا االتف ــم ومنه ــي انحــاء العال ف
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شؤون دولية طيران العدوان السعودي االميركي يواصل استهداف المناطق السكنية في صعدة والحديدة..

القوات اليمنية المشتركة تنفذ سلسلة عمليات ناجحة وكمائن محكمة ضد الغزاة والمرتزقة في جيزان ونجران
النابلسي: محور المقاومة سيفشل 

مخططات محاصرة ايران
بيــروت - وكاالت انبــاء:- اكــد العالمــة الشــيخ 
عفيــف النابلســي ان محــور المقاومــة ســيتغلب 
علــى محــور الشــر االرهابــي المتمثــل بامريــكا 

ــة. ــي المنطق ــا ف وعمالئه
الهجــوم  النابلســي   عفيــف  الشــيخ   وأدان 
اإلرهابــي خــالل عــرض عســكري في مدينــة أهواز 
)جنــوب غــرب البــالد(، معتبــرا ان "هــذا الهجــوم 
يأتــي فــي ســياق عدوانــي واضــح مــن قبــل أميــركا 
والكيــان الصهيونــي و الســعودية  و اإلمــارات  الذيــن 
أعلنــوا جميعــًا عــن تحالــف لمواجهــة الجمهوريــة 

ــران. ــي اي االســالمية ف
األمــور  يدفــع  مــن  هنــاك  ان  الــى  ولفــت 
الــى أقصــى مســتوى مــن التصعيــد السياســي 
واألمنــي واالقتصــادي ضــد محــور  المقاومــة  ولكــن 
األمــور لــن تنجــح ألن شــعوب المنطقــة عازمــة 
ــدة وســتثبت  ــة الجدي ــذه الحمل ــى التصــدي له عل

جريمة أهواز تتطلب مشروع مواجهة 
استراتيجي ال مجرد استنكار

* الشيخ صهيب حبلي
بعــد االدانــة واالســتنكار للهجــوم االرهابــي 
ال  االجرامــي  التكفيــري  البربــري  الهمجــي 
بــد مــن االشــارة الــى موضــوع مهــم وهــو : 
ان االدانــة واالســتنكار والكثيــر مــن االلفــاظ 
والمفــردات الدائــرة فــي فلــك االدانة واالســتنكار 
امــر ال بــد منــه النــه تعبيــر عــن موقــف المديــن 
والمســتنكر ازاء هــذه الجريمــة او تلــك . ولكــن 
ــزم ان نديــن ونســتنكر ثــم نقفــز عــن هــذا  يل
االمــر التعبيــري الواجــب والــالزم الــى فغــل 

ــا. ــام بشــيء م ــى القي شــيء ! ال
علينــا ان نؤســس مشــروع مواجهــة . ففــي 
ــي اهــواز  ــري ف ــل االجرامــي التكفي ــة الفع قضي
والــذي هــو فعــل معلــوم غيــر مجهــول صاحبــه 
ــن  ــدا م ــة يب ــا تاســيس مشــروع مواجه ؛ علين
االســفل ال مــن االعلــى والســطح . علينــا ان 
نســال : كيــف نجــح هــوالء فــي تجنيــد هــؤالء 
مثــل  لفعــل  وتوجيههــم  وتعبئتهــم  الشــبان 
هــذا الفعــل االجرامــي ؟ مــن هنــا نبــدا ؟ الكثيــر 
قبــل  مــن  بهــم  يغــرر  الشــباب  هــؤالء  مــن 
ــال . اذن  ــر والم انظمــة تحمــل جناحــي التكفي
الخطــاب التكفيــري والمــال همــا اللــذان صنعــا 
مثــل هــؤالء وســيصنعا ايضــا وايضــا وايضــا . 
ونحــن لكــي نواجــه مثــل احــداث اهــواز علينــا 
ان نتعامــل مــع هــؤالء الشــباب مــن هذيــن 

المنطلقيــن : التكفيــر + المــال . 
تجهيــز  علينــا  التكفيــر  قضيــة  ففــي 
طــراز رفيــع مــن علمــاء الســنة المعتدليــن 
الذيــن هــم فــي محــور المقاومــة والممانعــة 
ــم  ــوا قيمه ــة ويبث ــذه البيئ ــوا ه ــي يخالط لك

. التوعويــة 

يزد.. مشاركة أكثر من 1200 سائح أجنبي في مراسم 
العزاء الحسيني

يــزد – ايســنا:- أعلــن المديــر العــام لمنظمــة التــراث الثقافــي والصناعــات اليدويــة والســياحة بمحافظــة 
ــو  ــن نم ــالد( ع ــي )وســط الب ــى فاطم ــزد مصطف ي
عــدد الســياح األجانــب الذيــن زاروا هــذه المحافظــة 

خــالل العــام الجــاري بنســبة %35 .
وقــال فاطمــي انــه خــالل األيــام العشــرة األولــى 
مــن شــهر محــرم الحــرام شــارك ألــف و235 ســائح 
أجنبــي  فــي مراســم عــزاء اإلمــام الحســين عليــه 

الســالم فــي هــذه المحافظــة.
وأوضــح، ان الســياح مــن 22 بلــدا وهــي فرنســا 
والمانيــا وبلجيــكا والصيــن وتركيــا وروســيا وهولنــدا 

والبرازيــل وسويســرا

امام المشاركين في المسيرة الحسينية بالنبطية..

نعيم قاسم: عاشوراء هي القلب والحياة التي نقلتنا 
من الذل الى العز وعلمتنا أن ال نستسلم

بحضور حشد كبير من أبناء الشعب والعشائر العربية ومسؤولين مدنيين وعسكريين..

أهواز تشييع شهدائها األبرار وتتوعد بتوجيه صفعة قوية لرعاة االرهاب في المنطقة والعالم

اميركان كونسريتيور: اميركا تفرض عقوبات 
على دول تشعر بالضعف  حيالها

ــات  ــى ان تداعي ــر عل ــركان كونســريتيور« فــي تقري ــة »امي ــع دوري طهــران- كيهــان العربــي: شــدد موق
سياســة اميــركا ســيئة علــى الســاحة الدوليــة، وغالبــا مــا تكــون كارثيــة، وان واشــنطن تفــرص العقوبــات 

ــا. ــى دول تشــعر بالضعــف تجاهه عل
وتنــاول الموقــع فــي مقــال تفصيلــي تداعيــات االجــراءات االميركيــة فــي فــرض العقوبــات علــى الــدول 

قائــال: ان العقوبــات االميركيــة والتــي ال نهايــة لهــا ســتنقلب بالتالــي ضدهــا.
فبقلــم المعــاون الخــاص  لريغــان »داغ بانــدو«، كتبــت الدوريــة؛ »لطالمــا يتــم الحديــث فــي واشــنطن 

عــن خصوصيــة اميــركا، فرجــال السياســة يؤكــدون ان الميــركا 

مشددًا أن االعتداء االرهابي أظهر أنه لدى الشعب االيراني الكثير من االعداء..

القائد: سنعاقب بشدة الجبناء الذين يقفون وراء االعتداء االرهابي في أهواز
 من يقف وراء االعتداء االرهابي في أهواز هم الذين تنقذهم اميركا كلما حوصروا في سوريا والعراق وتمولهم السعودية واالمارات

خطأ نتنياهو التاريخي 
امام الروس

صحيفة فرنسية: هل نعيش آخر 44 يوما 
من فترة رئاسة ترامب؟

الخبر الذي لفقته المخابرات السعودية 
لصالح البغدادي!

تحقيق يكشف دعم »إسرائيل« واإلمارات 
النفصال كردستان

في فرنسا وليس الصومال: إمرأة تموت كل ثالثة 
أيام نتيجة العنف األسري

»الفتح« : مجلس النواب مطالب باتخاذ موقف من استهداف 
»تحالف واشنطن« لمقرات الحشد الشعبي 

فصائل اسالمية ووطنية فلسطينية تطالب بتشكيبل 
جبهة ضغط مقاومة النهاء »اوسلو«

الرئيسان األسد وبوتين يناقشان مستجدات األوضاع السياسية 
في سوريا واتفاق إدلب وكيفية تنفيذه

بوتين يوعز بإغالق أجواء المتوسط 
أمام أي هجوم على سوريا

على الصفحة الثالثة العدد )9953( السنة الثامنة والثالثون ، الثالثاء 15 محرم، 1440 هـ ق 3 مهر 1397 هـ ش، 25 ايلول  2018م

وزير النفط: أوبك منظمة مستقلة وليست 
فرعا لوزارة الطاقة األميركية

* وزير األمن: القاء القبض على عدة أشخاص متورطين باالعتداء 
اإلرهابي في أهواز مرتبطين ببعض دول الجوار

*العميد سالمي: ليعرف كل من يقف خلف االعتداء اننا سننتقم 
وعلي أميركا أن تعرف ونحذرها انها ستتلقي الهزيمة

شــيَّعت  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران صبــاح أمــس 
األثنيــن شــهداء االعتــداء االرهابــي فــي مدينــة 
البــالد(، بمشــاركة ممثــل  غــرب  )جنــوب  أهــواز 
لســماحة قائــد الثــورة االســالمية وحشــد مــن كبــار 
وعشــرات  والعســكريين  المدنييــن  المســؤولين 

الغيــارى. أهــواز  أبنــاء  مــن  االالف 
وشــهدت مراســم تشــييع الشــهداء، مشــاركة 
واســعة للعشــائر العربيــة رافعيــن شــعار«الموت 
اعــداء  وجــه  فــي  مؤكديــن صمودهــم  ألميــركا« 
مؤامراتهــم،  جميــع  وإفشــال  االيرانــي  الشــعب 
دعــم  فــي  علــى مواصلــة مســيرتهم  مشــددين 
ــة  ــة قوي ــه صفع ــالمية وتوجي ــورة االس ــة الث وحماي

لرعــاة االرهــاب فــي المنطقــة والعالــم. 
وبــدأت المراســم فــي مدينــة اهــواز الســاعة 
بالتوقيــت  االثنيــن  أمــس  صبــاح  دقيقــة   8:30
ثــاراهلل  عشــاق  حســينية  امــام  مــن  المحلــي 

*عشرات القتلى وآخر ين جرحى وأسرى في صفوف الغزاة والمرتزقة 
وتدمير العديد من اآلليات المدرعة لهم

* االسوشيتدبرس: االمهات اليمنيات يطعمن ابنائهن اوراق العنف، 
فيما يعاني 400 الف طفل يمني سوء التغذية!

كيهــان العربــي - خــاص:- يواصــل تحالــف العــدوان الســعودي االميركــي 
ــى  ــا تبق ــى اليمــن اســتهداف المناطــق الســكنية وم ــري عل ــي البرب االمارات
مــن البنــى التحتيــة فــي محافظتــي صعــدة )شــمال( والحديــدة )غــرب( 
ــي  ــة واحتجــاز الســفن الت ــارات الجوي ــي والغ بالقصــف الصاروخــي والمدفع

ــة. ــة واالدوي ــل المســاعدات االنســانة والغذاي تجم

المســيرة  انطلقــت  انبــاء:-  وكاالت   – صيــدا 
ــة،  ــادي الحســيني للمدين الحســينية مــن أمــام الن
لكشــافة  التابعــة  الموســيقية  الفرقــة  تتقدمهــا 
االمــام المهــدي )عــج(، وحملــة االعــالم اللبنانيّــة 

ورايــات  والفلســطينية 
حــزب اهلل ورايــات ســوداء 
عليهــا  كتــب  وخضــراء 
»ياحســين«، وســار خلفهــم 
ــة  ــرق الفتي عشــرات مــن ف
رافعيــن  الكشــافة  فــي 
وصــور  حســينية  رايــات 
قــادة المقاومــة وشــهدائها، 
مئــات  خلفهــم  وســارت 
اللطيمــة  مواكــب  مــن 
ارتــدوا ثيابًــا ســوداء وخضــراء وصفــراء وعصبــوا 
جباههــم برايــات كتــب عليهــا »لبيــك يــا نصــراهلل«، 

فــي أهــواز، حيــث رفعــت وفــود العشــائر العربيــة 
شــعارات »المــوت ألميــركا« و«المــوت للمنافــق« 
فخرنــا«. والشــهادة  شــعارنا  حســين  و«حســين 
اإلســالم  وحجــة  رحيميــان  الشــيخ  وشــارك 
ــة عــن  ــي مراســم التشــييع نياب ــروي ف والشــيخ م

ســماحة قائــد الثــورة االســالمية آيــة اهلل العظمــى 
تفقــدوا جرحــى  الخامنئــي حيــث  الســيد علــي 
الهجــوم االرهابــي قبــل المشــاركة فــي مراســم 

التشــييع.

* االستكبار يشعر بالغضب من انتصار الشعب االيراني في كل مجال 
والخضوع امام ممارساته ال يبعث على الفخر

*ايران ومنذ انتصار الثورة االسالمية لم تعترف بالكيان الصهيوني 
الغاصب والكذاب والعنصري الذي سيسقط

* رياضيّونا لن يخوضوا المسابقات مع ممثلي الكيان الصهيوني 
الغاصب حيث يعد بطولة حقيقية بحد ذاته

طهــران – كيهــان العربــي:- أكــد قائــد الثــورة االســالمية ســماحة آيــة اهلل 
العظمــى الســيد علــي الخامنئــي أن الجمهوريــة االســالمية في ايران ســتعاقب 

بشــدة الجبنــاء الذيــن يقفــون وراء االعتــداء االرهابــي فــي أهــواز.
ولفــت ســماحة القائــد الخامنئــي خــالل اســقباله أمــس األثنيــن مجموعــة 

مــن الرياضييــن الحائزيــن علــى الميداليــات
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