طهران :تهديدات واشنطن تستلزم
ردا سريعا من المجتمع الدولي
على الصفحة الثانية

اين الـ «سي آي اية»
من جريمة خاشقجي؟!

KAYHAN-AL-ARABI
8صفحات
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على الصفحة الثانية

20000ريال

مشددين أنها لم تعد تنطلي على أحد في هذا العالم..

معزياً السيد نصر اهلل

علماء البحرين :المشاركة في االنتخابات الصّورية المزيفة مساهمة في الظلم واضطهاد الشعب

اللواء سليماني« :أم عماد» إمرأة أسطورية دافعت عن االسالم ولبنان
والمقاومة وأدخلت الرعب الى الكيان الصهيوني

النظام الخليفي الظالم يصر على سلب حقوق الشعب وممثليه الحقيقيين وإلغاء الغالبية السياسية
* النظام يظن أنَّه قادر على المضي في ديكتاتوريته مادام يحظى
بالدعم األميركي والبريطاني

* ثقتنا كبيرة بوعي الشعب وبتوقد ضميره الحي الذي يأبى أن
يشترك في إطالة أمد المعاناة للمعتقلين والمضحين

* األعذار الواهية التي يتشبث بها البعض لتبرير المشاركة ال تقبل
بأي وجه وال يستغفلن أحد إال نفسه

* تواصل الحمالت الشعبية لمقاطعة االنتخابات وبيان للحراك
الشبابي يحذر من “المساس بالتضحيات”

كيهــان العربــي – خــاص -:اكــد علمــاء البحريــن ان النّظــام الخليفــي
ّ
الظالــم يصــر علــى ســلب حقــوق الشَّــعب ومم ّثليــه الحقيقييــن وإلغــاء الغالبيــة
السّياســية فــي البلــد ،ثــم يظــن أنَّــه قــادر علــى المضــي فــي ديكتاتوريتــه مادام
يحظــى بالدعــم األميركــي والبريطانــي ،معتبــرًا الشّــعب بســنته وشــيعته
وبـ ِّ
ـكل وطنــي غيــور عليــه مجــرد صفــر علــى الشــمال وال قيمــة لــه وال تأثيــر..
وهــذا النــوع مــن االرتهــان لألجنبــي وغــرور التس ـلّط قــد أدّى عبــر التّاريــخ
لــزوال هــذا النــوع مــن األنظمــة الفاســدة وانتصــار إرادة الشــعوب الحــرّة فــي
نهايــة المطــاف ،ولكــن هــذه السّــلطة ال تقــرأ وال تعــي حركــة التاريــخ وســننه.
إن االنتخابــات الصّوريــة
واضــاف العلمــاء فــي بيانهــم أمــس االربعــاءَّ ،
وإن العقليــة المتخلّفــة
ـم،
المزيفــة لــم تعــد تنطلــي علــى أحــد فــي هــذا العالـ
َّ
المتحكّمــة بالبلــد لــم ولــن تأخــذ الوطــن ّإل إلــى مزيــد مــن التأزيــم ولــن
تخرجــه مــن أزماتــه أبــدًا مالــم تتغيّــر.
البقية على الصفحة7

فيما يتهمونها بالتهرب من الرد أمام محكمة الهاي الدولية..

محامو الدفاع :احتجاز أميركا لالموال االيرانية ينطوي
على عقاب لعامة الشعب االيراني

الهــاي – وكاالت انبــاء -:اتهــم محامــو الدفــاع
عــن ايــران فــي اليــوم الثانــي مــن البــت فــي
الدعــوى االيرانيــة المرفوعــة ضــد امريــكا لــدى
محكمــة العــدل الدوليــة فــي الهــاي ،اتهمــوا

مواصلة االكاذيب اإلسرائيلية الهادفة
لطمأنة االسرائيليين!...

* من محمد صادق الحسيني

فــي اطــار الحمــات المســتمرة  ،مــن
قبــل القيادتيــن العســكرية واالســرائيلية وآلــة
االعــام االســرائيلي الموجــة مــن قبــل االجهــزة
االســتخبارية االســرائيلية  ،لطمأنــة الجمهــور
االســرائيلي واعــادة ثقتــة بالقــدرات العســكرية
االســرائيلية بشــكل عــام وبقــدرات ســاح
الجــو بشــكل خــاص  ،تواصــل وســائل االعــام
االســرائيلية نشــر االكاذيــب حــول موضــوع
صواريــخ الدفــاع الجــوي ،ا لروســية الصنــع مــن
طــراز اس  ، ٣٠٠التــي اكتمــل تســليمها يــوم
امــس .٢٠١٨/١٠/٨
وفِــي هــذا الصــدد نشــر موقــع ديبــكا فايــل
االســرائيلي  ،المقــرب مــن الموســاد  ،يــوم
امــس  ، ٢٠١٨/١٠/٨مــا قــال انهــا معلومــات تلقاهــا
الموقــع مــن مصــادرة العســكرية واالســتخبارية
 .وحســب الموقــع فــان ســوريا قــد تســلمت :
•ثالثــة كتائــب دفــاع جــوي روســية مجهــزة
بصواريــخ ارض  /جــو مــن طــراز اس .٣٠٠
•كل كتيبــة تضــم ثمانــي قواعــد او قاذفــات
صواريــخ .
•كل قاعــدة او قاذفــة صواريــخ مــزودة
بصواريــخ  /عــدد . ١٠٠
•وهــذا يعنــي ان اجمالــي مــا تمتلكــة
ســوريا هــو ثــاث كتائــب صواريــخ اس ٣٠٠
مــزودة ( او مذخــرة ) بثالثمائــة صــاروخ فقــط
ال غيــر .
ويضيــف الموقــع ان هــذا النظــام مــن
الصواريــخ هــو نظــام قديــم اال انــة قــد تــم
تحديثــة  ،اســتخدم تعبيــر They all
 underwent Major.... overhaulsوهــو
فــي وضــع ممتــاز ،
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اميــركا بالتهــرب مــن الــرد
وانتهاكهــا لمعاهــدة المــودة
مــن خــال احتجــاز مليــاري
دوالر مــن امــوال البنــك
المركــزي االيرانــي ،وبــدل
أن تتحمــل المســؤولية
تعــود وتتهــم ايــران بدعــم
االرهــاب.
وقــال محســن محبــي
رئيــس الوفــد االيرانــي
ان معاهــدة المــودة تغطــي مجمــل العالقــات
االقتصاديــة الثنائيــة ،وان تعامــل اميــركا مــع
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واشنطن بوست :االستخبارات االميركية
كانت تعلم بمخطط اعتقال خاشقجي
«مجتهد» :تركيا لديها معلومات ستقضي
على ابن سلمان سياسياً
ترامب يحقر الملك سلمان للمرة الرابعة:
«إن كنّا سنحميك يجب أن تدفع»
قتل شقيق جمال خاشقجي بطريقة وحشية مع زوجتةوقطع
رأسةمن قبل رجال أمن محمد بن سلمان !
على الصفحتين2و3

أبو بكر البغدادي يأمر بتصفية  320عنصرا
من اتباعه بتهمة الخيانة

دمشــق – وكاالت
انبــاء -:أفــادت مصــادر
اســتخبارية أن زعيــم
"داعــش"
جماعــة
الوهابيــة (ابــو بكــر
البغــدادي) أصــدر أمــرا
بتصفيــة  320عنصــرا مــن
اتباعــه بتهمــة خيانتهــم
لمــا يســمى بـــ (الدولــة
االســامية) وتخاذلهــم الــذي تســبب بخســائر كبيــرة للتنظيــم فــي كل مــن العــراق وســوريا.
وأكــدت المصــادر ،أن قائمــة البغــدادي شــملت قيادييــن كبــارا وبارزيــن فــي العــراق وســوريا وأن تنفيــذ
هــذا االمــر بــدأ فعليــا بتصفيــة كل مــن (ابــو البــراء األنصــاري،
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مصدر )1600( :مراسل وصحفي
يغطون مراسم األربعين

طهران-ارنــا -:قــال المتحــدث باســم اللجنــة
إن الــف و 600مراســل
المركزيــة لألربعيــن ّ ،
وصحفــي ايرانــي وأجنبــي ســيقومون بتغطيــة
ا عــن
مراســم أربعينيــه االمــام الحســين (ع) فض ـ ً
مشــاركة  400قنــاة تلفزيونيــة مــن  43بلــداً فــي هــذه
التغطيــة االعالميــة.
قــال المتحــدث خــال كلمــة ألقاهــا فــي
الملتقــي الثانــي بمناســبة ذكــرى األربعيــن،
أن  1200خبيــر أجنبــي سيشــاركون
أمــس االربعــاءّ :
فــي البــث المباشــر لمَشــاهد مراســم االربعيــن
بواســطه أجهــزة البــث الحــي (اس إن جــي).
كمــا أعلــن عــن تقديــم خدمــة اإلنترنــت
الســريعة فــي طريــق النجــف االشــرف وكربــاء
المقدســه ّ
وبــث برامــج «إذاعــة األربعيــن» بعــدة
لغــات بتصريــح قانونــي مــن الســلطات العراقيــة
والتنســيق معهــا.
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طهــران  -كيهــان العربــي -:تقــدم قائــد فيلــق القــدس الجنــرال قاســم
ســليماني بالتعــازي لألميــن العــام لحــزب اهلل الســيد حســن نصــر اهلل بوفاة
الحاجــة "أم عمــاد" ،وقــال :إن أم عمــاد إمــرأة أســطورية دافعــت عــن االســام
ولبنــان والمقاومــة وأدخلــت الرعــب والخــوف الــى الكيــان الصهيونــي.
وأبــرق الجنــرال ســليماني الــى األميــن العــام لحــزب اهلل الســيّد حســن
نصــر اهلل معزيـاً بوفــاة الحاجــة أم عمــاد مغنيــة،
البقية على الصفحة7

العدوان الغاشم يشدد حصاره على اليمنيين ويصدر قائمة بالمواد الممنوع دخولها..

القوات اليمنية المشتركة تسقط طائرتين مسيرتين وتدمر زورقاً حربياً للعدوان السعودي االميركي
* اعالم العدوان يعترف بمقتل العديد من جنوده بينهم ضباط

* سالح الجو المسير ووحدة المدفعية يستهدفان معاً تجمعات

في مواجهات حدودية مع الجيش واللجان الشعبية

للغزاة والمرتزقة في الدريهمي بالساحل الغربي

كيهــان العربــي – خــاص -:شــن ســاح الجــو
المســير والقــوة المدفعيــة للجيــش واللجــان
الشــعبية عمليــة مشــتركة علــى تجمعــات للغــزاة
والمرتزقــة فــي الســاحل الغربــي.
وقــال مصــدر عســكري يمنــي لصحيفتنــا ،أن
ســاح الجــو المســير ووحــدة المدفعيــة اســتهدفت
بعمليــة مشــتركة تجمعــات للغــزاة والمرتزقــة فــي
الدريهمــي بالســاحل الغربــي.
وكان ســاح الجــو المســير قــد شــن فــي وقــت
ســابق مــن أمــس هجومًــا جويــاً علــى معســكر
عنبــرة بالســاحل الغربــي بطائــرة قاصف،1وأكــد
مصــدر بســاح الجــو حينهــا بــأن الهجــوم الجــوي
اســتهدف تجمعًــا للغــزاة ومرتزقتهــم فــي المعســكر.
يُذكــر أن ســاح الجــو المســير وقــوة اإلســناد
المدفعــي للجيــش واللجــان الشــعبية نفــذت الـــ 7
مــن الشــهر الحالــي عمليــة مشــتركة علــى تجمعات
للغــزاة والمرتزقــة شــمال النخيلــة بالســاحل الغربــي

وتكبيدهــم خســائر فــي العديــد والعتــاد ،وتمــت
العمليــة بعــد رصــد دقيــق لتحركاتهــم.
كمــا دمــرت القــوات البحريــة والدفــاع الســاحلي
فــي الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية أمــس
األربعــاء ،زورقــا حربيــا تابعــا لقــوى الغــزو واالحتــال

تحقيق انتصار قانوني آخر مقابل اميركا..

ايطاليا تلغي قرار تجميد  5مليارات دوالر عائدة
للبنك المركزي االيراني

طهران-ارنــا -:قــال رئيــس مركــز القانــون الدولــي بدائــرة رئاســة الجمهوريــة 'محســن محبــي' ،ان
محكمــة اســتئناف رومــا قــررت رفــض الشــكوى التــي رفعهــا عــدد مــن المدعيــن االميركييــن لتجميــد نحــو
 5مليــارات دوالر مــن امــوال البنــك المركــزي (االيرانــي).
واوضــح محبي،امــس االربعــاء ،انةعلــى خلفيــة الجهــود المســتدامة لمركــز المحامــاة التابــع للبنــك المركــزي،
فقــد صــدر حكــم يقضــي بالغــاء قــرار تجميــد امــوال هــذا البنــك فــي ايطاليــا.
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مشدداً من الصعب التصدي لصواريخ حزب اهلل أو وقف إطالقها..

العدو الصهيوني :حزب الله قادر على إلحاق تدمير هائل بعمقنا االستراتيجي وإعادتنا الى القرون الوسطى

* صواريخ حزب اهلل تتمتع بدقة إصابة ضمن دائرة عشرة أمتار عن الهدف وأي محاولة ستجعلنا ندفع ثمنا باهظا
* حزب اهلل يمتلك أسلحة تقليدية فقط وليست نووية
* حزب اهلل تع َّلم من حرب  2006كيف يحافظ على قدراته
لكنها قادرة على أن تسبب لنا دماراً هائ ًال
الصاروخية و»إسرائيل» ال تستطيع تجريده منها

القــدس المحتلــة  -وكاالت انبــاء -:ح ـ ّذر المــؤرخ العســكري الصهيونــي
"أوري بــار يوســف" ،مــن قــدرة حــزب اهلل علــى إلحــاق تدميــر هائــل بالعمــق
االســتراتيجي اإلســرائيلي ،وأكــد أن الحــزب قــادر علــى "إعــادة إســرائيل إلــى
القــرون الوســطى”.
وقــال ،إنــه فــي الوقــت الــذي تســتطيع فيــه إســرائيل "إعــادة لبنــان الــى
العصــر الحجــري" ،فــإن الحــزب قــادر علــى الــرد أيضــا وعلــى "إعــادة إســرائيل
الــى القــرون الوســطى”.
واعتبــر "بــار يوســف" فــي مقابلــة مــع القنــاة العاشــرة االســرائيلية ،أن
"إســرائيل" ال تســتطيع تجريــد حــزب اهلل مــن قدراتــه الصاروخيــة الثقيلــة،
وعــزا ذلــك الــى أن حــزب اهلل تعلَّــم مــن حــرب عــام  2006كيــف يحافــظ علــى
قدراتــه الصاروخيــة.
وتوقــع هــذا المــؤرخ العســكري أن يكــون الحــزب قــد قــام بتوزيــع

الســعودي األمريكــي قبالــة ســاحل ميــدي.
وأكــد مصــدر فــي القــوات البحريــة اليمنيــة
لصحيفتنــا مصــرع جميــع مــن كان علــى متــن
الــزورق المســتهدف.
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صواريخــه وطمرهــا بحيــث يصبــح مــن الصعــب إيجادهــا .وأوضــح أن قــادة
حــزب اهلل يعتمــدون هــذا التكتيــك ليقينهــم بــأن "إســرائيل" ســتحاول
اســتهداف هــذه القــدرات.
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شؤون دولية
الرئيس العراقي  :العراقيون قادرون على تجاوز
كل العقبات وترسيخ وحدة الصف العراقي
«هآرتس» :الجيش يُعارض حملة عسكرية
شاملة ضد المقاومة في غزة
التنظيمات اإلرهابية تجدد اعتداءاتها االجرامية
بالقذائف على األحياء السكنية في حلب
الفروف :أى تغيير في وضع هضبة الجوالن
مناف لكل القرارات األممية
على الصفحة8

