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30000ريال

في الجمهورية االسالمية والعراق ولبنان واليمن والهند وباكستان وعشرات البلدان االخرى..

مئات الماليين من شيعة ومحبي أهل بيت النبوة في العالم يحيون ذكرى عاشوراء

* المشاركون يؤكدون السير والثبات على خط الحسين(ع) في إصالح األمة باألمر

* ذكرى عاشوراء محطة للتزود بدروس التضحية في سبيل الحق وأال يتمكن الظالمون

بالمعروف والنهي عن المنكر ومقارعة الطغاة والظالمين

من مقدرات األمة فينشروا الضالل والظلم في األمة

التفاصيل على الصفحة7

مهاجمة المشاركين في مراسم عاشوراء بالسالح الحربي..

مجزرة جديدة ترتكبها القوات النيجيرية تحصد
أرواح العشرات من أتباع أهل البيت

ابوجــا  -وكاالت انبــاء -:قامــت قــوات االمــن فــي
نيجيريــا بحمــات قمعيــة فــي بعــض المناطــق
اســتهدفت المشــاركين فــي مراســم عــزاء عاشــوراء
االمــام الحســين عليــه الســام ،بالســاح الحربــي
ممــا أدى الــى ســقوط عشــرات الشــهداء والجرحى.
وأفــادت بعــض وســائل االعــام وصفحــات التواصــل
االجتماعــي أن الشــرطة النيجيريــة اســتخدمت
الرصــاص الحــيّ بهــدف قمــع المشــاركين فــي مراســم
عــزاء االمــام الحســين عليــه الســام مــاأدى الــى
استشــهاد ثالثــة أشــخاص وجــرح ثالثــة آخريــن.
واضافــت أن الشــرطة اســتخدمت الغــازات
الســامة لتفريــق المشــاركين فــي مراســم العــزاء،
كمــا قامــت قــوات الشــرطة النيجيريــة بإغــاق عــدد
مــن شــوارع العاصمــة ابوجــا لمنــع مراســم العــزاء.
مــن جانبهــا أعلنــت الحركــة االســامية فــي
نيجيريــا عــن استشــهاد العشــرات من المشــاركين
فــي المســيرات العاشــورائية التــي خرجــت فــي
واليــات كادونــا وباوتشــي وســوكوتو وكاتســينا
وغومبــي وإصابــة واعتقــال المئــات.
وفــي التفاصيــل التــي أوردتهــا الحركــة اإلســامية

فــي نيجيريــا فــي البدايــة،
أطلــق فريــق مشــترك مــن
الشــرطة والجيــش النيجيــري
النــار باتجــاه المشــاركين فــي
موكــب عاشــورائي خــرج
إحيــا ًء لذكــرى استشــهاد
اإلمــام الحســين (ع) فــي
كادونــا ،مــا أدّى الــى مصــرع 3
أشــخاص (أشــقاء) علــى الفــور،
فيمــا جُــرح العشــرات.
كذلــك أطلقــت الشــرطة النيجيريــة فــي واليــة
كاتســينا النــار علــى أتبــاع رئيــس الحركــة الشــيخ ابراهيم
الزكزاكــي الذيــن تجمعــوا إلحيــاء ذكــرى عاشــوراء.
وتحدّثــت المعلومــات أيضًــا عــن وقــوع جرحــى
فــي واليــات أخــرى كغومبــي وإيليــا (ســوكوتو)
وباوتشــي جــراء اســتهداف الموكــب الحســينية.
وأشــارت الحركــة الــى أن هــذا التطــوّر يأتــي
ضمــن الحملــة التــي تشــنّها الســلطات علــى
حملــة علــى األنشــطة الدينيــة للحركــة.

مؤكداً نحن لسنا على الحياد وسنرد على أي اعتداء وال خطوط حمراء على االطالق بعد اليوم..

نصر الله :أي حرب على ايران يعني نهاية "اسرائيل" والوجود األميركي في المنطقة
*االمام الخامنئي قائد محور المقاومة وقائدنا وايران قلب المحور ومركزه األساسي وداعمته األقوى ،وما رأينا في محور المقاومة إال االنتصارات

* الشعب اليمني اليوم هو عنوان المظلومية والحصار والحرب

* الجيش األسطوري الذي ال يقهر تحول الى جيش

* النظام البحريني نظام خائن يعتدي على شعبه ويظلم

عليه تحوّلت الى حرب عبثية بدعم أميركي

هوليوودي ألنه بات عاجزاً على األرض

العلماء ،ويواصل تطبيعه مع العدو الصهيوني

طهــران  -كيهــان العربــي -:اكــد األميــن العــام
لحــزب اهلل الســيد حســن نصــر اهلل علــى قــدرة
توســع خيــارات المقاومــة الجديــدة فــي وجــه
توســع العقوبــات األميركيــة علــى لبنــان ،ورأى أن
علــى الحكومــة اللبنانيــة التحــرك فــي وجــه هــذه
العقوبــات.

صفي الدين :المقاومة وجدت لتتقدم وتنمو وتحقق االنتصارات
كاتب اميركي :ابن سلمان مدمن على الكوكايين

الخارجية الصهيونية تجمد معظم نشاطها الدبلوماسي بسبب أزمة مالية
اعصار «دوريان» يكبد االقتصاد األميركي  3مليارات دوالر
على الصفحتين2و3

و أشــار الســيد نصــر اهلل خــال كلمــة لــه فــي
مراســم إحيــاء العاشــر مــن محــرم أمــس الثالثــاء
فــي الضاحيــة الجنوبيــة مــن بيــروت ،اشــار الــى
أن اللبنانييــن أســقطوا محاولــة «إســرائيل» تغييــر
قواعــد االشــتباك الجديــدة المعمــول بهــا منــذ
العــام  ،2006وأن المقاومــة ردّت علــى االعتــداء
االســرائيلي األخيــر فــي الضاحيــة عبــر إســقاط
الطائــرة المســيّرة فــي خــراج بلــدة راميــة.
وأكــد قائـاً :الجيــش األســطوري الــذي ال يقهــر
تحــول الــى جيــش هوليــوودي ألنــه بــات عاجــزاً
علــى األرض .ولفــت الــى أن أحــد مظاهــر قــوة
المقاومــة هــو أن العــدو ينشــئ للمــرة األولــى حزامـاً
أمني ـاً داخــل األراضــي التــي يحتلهــا بعمــق  5كلــم،
معتبــراً أن كســر الخطــوط الحمــر ال يعنــي التخلــي
عــن القــرار « ،1701علمــاً أن اســرائيل ال تحترمــه.
وفــي حيــن أشــار الــى أن لبنــان يحتــرم القــرار

 1701وحــزب اهلل جــزء مــن الحكومــة التــي تحتــرم
القــرار ،أكــد أنــه إذا اعتــدى االســرائيلي علــى لبنــان
فــإن مــن حــق اللبنانييــن الدفــاع عــن بلدهــم،
مشــدداً إذا اعتُــدي علــى لبنــان بــأي شــكل كان

نشنال انترست :ايران تخطو باتجاه امتالك اقوى
نظام صاروخي في العالم

طهــران -كيهــان العربــي :تنــاول موقــع نشــنال انترســت خــال تقريــر القــوة العســكرية والصاروخيــة،
اليــران وادعــى هــذا الموقــع االميركــي ان ايــران ســتكون قريبــا قــادرة علــى صنــع منظومــة تــوازي .S400
فبقلــم «سباســتين روبليــن» كتــب للموقــع مشــددا ان منظومــة صواريــخ بــاور  373البالســتية بامكانهــا
تجــاوز خصوصيــات وقــدرات  ،S300وهــي تصــل المكانــات  S400بتعديــات طفيفــة .فمنظومــة  S400تعتبــر
المنظومــة الصاروخيــة االبعــد مــدى واالكثــر تطــورا فــي العالــم ،فيمــا ســيصل االيرانيــون لهــذه التقنيــة فــي
فتــرة وجيــزة بامتالكهــم منظومــة بــاور  373مــن نــوع صيــاد  .4ولهــذه المنظومــة قابليــة اطــاق ثالثــة انــواع
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مــن الصواريــخ فــي مديــات مختلفــة (تشــبه  S400ولكــن بمــدى اقصــر).

مستقب ً
ال المبعوث االميركي ..

اليمنيون يبدأون العمل لمقاضاة اإلمارات في محاكم أوروبية..

الرئيس بري :العدو االسرائيلي مسؤول
عن خرق القرار1701

*هيومن رايتس ووتش :قوات تحالف العدوان الغاشم تتعمد قتل العشرات من الصيادين اليمنيين وتعتقل عشرات آخرين

بيــروت – وكاالت انبــاء -:اســتقبل الرئيــس
نبيــه بــري فــي عيــن التينــة مســاعد وزيــر

باحث اميركي :واشنطن تخشى تأثير ايران
اإلقليمي وليس برنامجها النووي

نيويــورك  -وكاالت انبــاء -:قــال "فيليــب
فياليتــو" الكاتــب االميركــي ومؤلــف كتــاب
"فــي الدفــاع عــن ايــران" ان ادارة ترامــب
تخشــى تأثيــر إيــران اإلقليمــي ،وليــس
برنامجهــا النــووي فهــي تتخــذه ذريعــة
لممارســة اقســى الضغــوط عليهــا وذلــك
لتقليــل هــذا التأثيــر.
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الخارجيــة االميركــي للشــرق األدنــى دايفيــد
شــينكر يرافقــه نائبــه جويــل راييرنــا والســفيرة
األميركيــة فــي لبنــان إليزابيــث ريتشــارد.
وأكــد الرئيــس بــري “أن لبنــان صــادق
علــى قوانيــن ماليــة تجعلــه مطابقــا ألرقى
المعاييــر العالميــة فــي محاربــة تهريــب
األمــوال وتبييضهــا ،وأن االقتصــاد اللبنانــي
والقطــاع المصرفــي ال يســتطيعا تحمــل
هــذا الحجــم مــن الضغوطــات.
واضــاف الرئيــس بــري حــرص
لبنــان علــى االســتقرار وعــدم االنجــرار
للحــرب وإلتزامــه بالقــرار  1701مؤكــدا
ان العــدو االســرائيلي مســؤول عــن
الخروقــات للقــرار.

عمليات نوعية للقوات اليمنية المشتركة تسفر عن مقتل وجرح عشرات الجنود السعوديين ومرتزقتهم
اوســلو  -صنعــاء  -وكاالت انبــاء -:أعلنــت الجاليــة اليمنيــة فــي النرويــج،
بــدء اجــراءات التقاضــي فــي المحاكــم النرويجيــة واألوروبيــة ضــد دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة كقــوة احتــال فــي اليمــن ،الرتكابهــا جرائــم
حــرب ودعــم الجماعــات اإلرهابيــة ونهــب الثــروات اليمنيــة والوقــوف خلــف
محــاوالت تقســيم وتجزئــة وتشــطير الجمهوريــة اليمنيــة.

فإننــا ســنرد بالشــكل المناســب والمتناســب وال
خطــوط حمــراء مطلق ـاً.
وأوضــح أنــه لــم تبــق دولــة فــي العالــم لــم تتصــل
بالحكومــة اللبنانيــة لمنــع ردّنــا وهــذا يثبــت قوتنــا.
ورأى أن علــى اللبنانييــن التصــرف علــى أنهــم
أقويــاء قــادرون علــى حمايــة أرضهــم وبحرهــم
ونفطهــم ومياههــم وحتــى الســماء.
واعتبــر األميــن العــام لحــزب اهلل أن العقوبــات
األميركيــة علــى لبنــان عــدوان للضغــط االقتصــادي والمالــي
بعــد فشــل حــروب الكيــان الصهيونــي ضــد المقاومــة ،إال
أنــه اعتبــر أن «العقوبــات فُرضــت بعــد فشــل السياســة
األميركيــة عبــر حــروب الواســطة عبــر اإلرهابييــن فــي
لبنــان وســوريا».
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وجــاء خــال وقفــة احتجاجيــة نظمهــا أبنــاء الجاليــة اليمنيــة أمــام البرلمــان
النرويجــي فــي العاصمــة أوســلو ،للتنديــد بجرائــم وممارســات اإلمــارات فــي اليمــن.
وأكــدت الجاليــة اليمنيــة فــي النرويــج علــى مواجهــة الممارســات العبثيــة
الممنهجــة لدولــة اإلمــارات فــي اليمــن وســلوكها التدميــري للوحــدة الوطنيــة
والنســيج االجتماعــي.
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شؤون دولية

العراق يؤكد حق الدفاع عن النفس ردا على االعتداءات
الصهيونية ضد بعض الدول العربية
المقاومة الفلسطينية تسقط طائرة
"إسرائيلية" مسيّرة في غزة
قوات االحتالل األمريكية وميليشيات (قسد) تنفذان
عمليات خطف للمدنيين وتدمير للمنازل
اشرف غني :أعداؤنا يستهدفون الوحدة
بين الشيعة والسنة
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