
الحاكمــة فيمــا اطلقــت جمعيــة الوفــاق البحرينيــة شــعارًا لمقاطعــة االنتخابــات.
ودشــنت جمعيــة الوفــاق االســامية البحرينيــة كبــرى حــركات المعارضــة 

فــي البحريــن شــعار »صوتــك اغلــى«، 

تم تصميمهما وتصنيعهما محليًا..

وزير االتصاالت وتقنية المعلومات: نحضر إلطالق 
قمرين أصطناعيين جديدين

طهــران – كيهــان العربــي:- اعلــن وزيــر االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 
ــن  ــاق قمري ــتعداد إلط ــن االس ــي ع ــواد آذري جهرم ــد ج ــدس محم المهن
صناعييــن صنعتهمــا جامعتــان ايرانيتــان وهمــا جامعــة أميــر كبيــر وجامعــة 

ــر الخدمــة للشــعب االيرانــي. شــريف الصناعيــة لتوفي
ــق  ــر لمشــروع الحاســوب الضخــم المطبَّ ــا الوزي ــام به ــارة ق وخــال زي
فــي مركــز األقمــار االصطناعيــة وبــرج تقنيــة "أبــن ســينا" الواقــع فــي جامعــة 
أميــر كبيــر بطهــران أمــس الســبت، قــال الوزيــر جهرمــي: أّن هــذه الزيــارة 
كانــت بنّــاءة وتبعــث علــى األمــل بيّنــت ســير البــاد فــي طريــق التقــدّم 

فــي حقــل الطائــرات المســيرة وتنميــة التقنيــة.
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شؤون دولية مشددة على مقاطعتها شعبيًا ومحذرة من الوهم القادم..

المعارضة البحرينية: االنتخابات القادمة صورية وتكرس إستبداد وظلم السلطة الخليفية
* الصوت االنتخابي للمواطن أغلى من نظام انتخابي غير عادل ومن سلطة تشريعية عديمة الصالحيات ال تعبر عن الممارسة الديمقراطية المطلوبة

نيويورك تايمز: اغتيال خاشقجي أسوأ أزمة تواجهها 
األسرة الحاكمة منذ تفجيرات 11 سبتمبر

موغريني: تطبيق مشروع الدفع 
المالي المباشر مع ايران قريبا

طهــران- كيهــان العربــي: شــددت مســؤولة 
االوروبــي  لاتحــاد  الخارجيــة  السياســة 
جــاد  العمــل  ان  علــى  موغرينــي«  »فدريــكا 
الكمــال مشــروع الدفــع المالــي المباشــر مــع 

ايــران.
وقالــت »موغرينــي« الخميــس الماضــي، 
ان االتحــاد االوروبــي قــد قــرر تطبيــق مشــروع 
اليجــاد قنــاة ماليــة لحفــظ التبــادل التجــاري 
مــع ايــران وااللتفــاف علــى العقوبــات االميركيــة 

علــى ايــران.

باحثونا ينتجون عقارا طبيا نباتيا لتدمير 
الخاليا السرطانية

طهــران- كيهــان العربــي:- نجــح باحثــون فــي جامعــة بيرجنــد/ شــرق ايــران/ بانتــاج عقــار طبــي مــن 
الزعفــران لتدميــر الخايــا الســرطانية بعــد اثبــات 

الخصوصيــة المضــادة لاكســدة لهــذا النبــات.
فــي قســم  التدريســية  الهيئــة  وقــال عضــو 
النباتــات بجامعــة بيرجنــد محمدعلــي بهدانــي، 
مــن  عينــة  أخذنــا   ، الدراســات  هــذه  فــي  أنــه 
الزعفــران الخالــي مــن أي تلــوث وســموم وأســمدة 
كيماويــة ومبيــدات أعشــاب أخــرى ، موضحــًا: فــي 
ــى  ــا تجــارب مشــتركة عل هــذه الدراســات ، أجرين
وتفــوق  النبــات  بهــذا  لــأورام  المضــاد  التأثيــر 

العضــوي الزعفــران 

مشددة على أن إلغاء العقوبات جزء ال يتجزأ منه..

قمة منتدى "آسيا- أوروبا" تؤكد دعمها 
لالتفاق النووي مع ايران

بعد ثبوت إصابتها بمرض الدفتيريا أو ما يعرف بالخناق..

صنعاء: تفشي أمراض وأوبئة جديدة فتاكة تظهر في اليمن بسبب العدوان السعودي وحصاره
* عدد وفيات الكوليرا 3259 حالة  منهم 1200 طفل حيث ان ارتباط سوء التغذية بالكوليرا يعجل في الوفاة

خاصة مع السعودية..

معاريف: التحالف بين “إسرائيل” وبعض الدول العربية 
آخذ في التقدم

القــدس المحتلــة - وكاالت انبــاء:- كشــفت صحيفــة "معاريــف" اإلســرائيلية، أن الحلــف بيــن "إســرائيل" 
ودول مــا يســمى "محــور االعتــدال العربــي" بــدأ يرتفــع درجــة، مــن اتصــاالت ســرية فــي الغــرف المغلقــة 

ليصبــح أكثــر علنيــة وانكشــافا، وإن كان ال يــزال يــدار برعايــة منتديــات دوليــة أو فــي هوامشــها.
وأشــارت الصحيفــة فــي مقــال نشــرته للكاتــب الصحفــي يوســي ميلمــان الــى أن لقــاءات رئيــس 

األركان االســرائيلي مــع نظرائــه العــرب، هــو دليــل علــى التعــاون

في أخطر سر تكشفه المخابرات االميركية..

بترايوس: إبن سلمان و«نتن ياهو« طالبا أميركا بضرب ايران مقابل 3 آالف مليار دوالر تقدمها السعودية
بن سلمان غبي ال يفهم بالجيوش وال بالطائرات االستراتيجية كان يحمل في جيبه شيك بـ 3 آالف مليار دوالر ليستخدم اميركا كجارية

فما ايامكم اال عدد 
ورأيكم إال فند

»نيويورك تايمز«: كوشنر يحث ترامب 
على دعم ولي العهد السعودي

أستراليا تقاطع منتدى االستثمار بالسعودية 
.. بسبب مقتل خاشقجي

انجيال ميركل: ال نقبل الرواية السعودية 
لمقتل خاشقجي

موقع »الوقت« أوّل من كشف تكليف ابن 
سلمان للعسيري بتصفية »خاشقجي«

"تحالف البناء": التشكيلة السياسية اكتملت تقريبا رغم 
بعض االشكاالت للمكونين السني والكردي

حرائق بالونات المقاومة الورقية 
تلتهم مستوطنات غالف غزة

الرئيس األسد: سوريا مستمرة في العمل مع كل من 
لديه اإلرادة الحقيقية للقضاء على اإلرهاب 

موسكو: واشنطن تلفق اتهامات ضد روسيا 
لتبرر فرض عقوبات جديدة

على الصفحة الثانية العدد )9975( السنة الثامنة والثاثون ، االحد 11 صفر، 1440 هـ ق 29 مهر 1397 هـ ش، 21 تشرين األول 2018م

اللواء باقري: على باكستان القاء القبض الفوري 
على خاطفي عدد من حرس حدودنا

*الحوثي: الذي ال يستطيع ضبط إدارة استخبارات فهو بالتأكيد لم يستطع 
ضبط إدارة عدوان ضد جمهورية مستقلة

* عدد مصابي الدفتيريا 2572 منهم 1491 طفل )58%( توفي منهم 
141 منهم 126طفال بواقع )%89(.

وزارة  كشــفت  خــاص:-   - العربــي  كيهــان 
جديــدة  اصابــة  حــاالت  عــن  اليمنيــة  الصحــة 
مستشــفيات  واســتقبلت  الدفتيريــا،  بمــرض 
ــر مــن  ــة أكث ــاِم الماضي العاصمــة صنعــاء خــال األي
ســتين مصابــًا، توفــي منهــم عشــرة أشــخاص 
ــة  ــلطات الصحي ــت الس ــي. وحمل ــدر طب ــق مص وف
دول العــدوان مســؤولية تفشــي األمــراض واألوبئــة 

فــي اليمــن.
ــة مــن أم وخمســة  ــا مكون وهــذه أســرة بكامله
مــن ابنائهــا يرقــدون فــي قســم العنايــة المشــددة 
فــي مستشــفى الســبعين بالعاصمــة صنعــاء لتلقي 
ــا او  ــا بمــرض الدفتيري ــوت اصابته ــد ثب العــاج، بع
مايعــرف بالخنــاق الــذي يجتــاح البــاد منــذ عــام.

وســجلت مستشــفيات العاصمــة خــال االيــام 
بالمــرض  المصابــة  الحــاالت  عشــرات  الماضيــة 

* المشاركة في االنتخابات الحالية تعني العبث بآمال 
المواطنين والتفريط في الوطن ومقدارته

* هناك عملية تزوير لالرادة الشعبية في البحرين وهناك 
بيع لوهم الشراكة السياسية وصناعة القرار

مقاطعــة  البحرينيــة  المعارضــة  اكــدت  خــاص:-   – العربــي  كيهــان 
االنتخابــات النيابيــة والبلديــة التــي ســتقامُ فــي الرابــع والعشــرين مــن الشــهر 
المقبــل، واعتبــرت ان هــذه االنتخابــات تكــرس االســتبداد والظلــم للعائلــة 

ــة  ــت صحيف ــي:- وصف ــان العرب ــران – كيه طه
اغتيــال  حادثــة  األميركيــة،  تايمــز”  “نيويــورك 

الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي، بأنهــا أســوأ 
ــرات 11  ــذ تفجي ــة من ــة الحاكم ــا العائل ــة تواجهه أزم
ســبتمبر 2001، عندمــا اتُّهمــت الريــاض بالتخطيــط 
للعمليــة، مشــيرة الــى أنهــا بــدأت تهــزّ األســرة 

الســعودية الحاكمــة.
ورأت الصحيفــة إن الريــاض بعــد أن شــعرت 
مقتــل  جريمــة  علــى  الدولــي  الغضــب  بحجــم 
خاشــقجي، أرســل الملــك ســلمان األميــر خالــد 
الفيصــل الــى تركيــا لمعالجــة الموضــوع، غيــر أنــه 
عــاد ولديــه رســالة واحــدة، مفادهــا أنــه مــن الصعــب 
قالــه  مــا  بحســب  القضيــة،  هــذه  مــن  الخــروج 
الفيصــل ألحــد أقاربــه عنــد عودتــه مــن تركيــا”.

ــق ينتــاب  ــدت الصحيفــة األميركيــة أن القل وأّك
أعضــاء العائلــة الحاكمــة بشــأن مســتقبل البــاد 
ــن ســلمان،  ــد، محمــد ب ــي العه ــادة ول ــي ظــل قي ف
يُعتبــر  الــذي  للملــك ســلمان،  المفضّــل  االبــن 

بروكســل - وكاالت انبــاء:- أكــدت قمــة منتــدى 
ــل  ــة العم ــي لخط ــا الجماع ــا«، دعمه »آســيا- أوروب
النــووي  البرنامــج  حــول  المشــتركة  الشــاملة 
االيرانــي، مشــددة علــى أن إلغــاء العقوبــات جــزء ال 

ــن الخطــة. يتجــزأ م
وجــاء فــي البيــان الصــادر عــن القمــة وفقــا لمــا 
اوردتــه 'ســبوتنيك': جــدد القــادة، بالنســبة اليــران، 
الدبلوماســي  للحــوار  الجماعــي  إعــان دعمهــم 
وخطــة العمــل الشــاملة المشــتركة، التــي وافــق 
لأمــم  التابــع  الدولــي  األمــن  مجلــس  عليهــا 
المتحــدة فــي قــراره 2231، والتــي تعمــل وتحقــق 
الســلمي  الطابــع  تأميــن  وبالتحديــد  هدفهــا، 

اإليرانــي. النــووي  للبرنامــج  الخالــص 
واضــاف البيــان: وحــدد القــادة بأنــه بالتــوازي مــع 
تنفيــذ إيــران التزاماتهــا المتعلقــة بالمجــال النــووي 
ــات، بمــا  ــاء العقوب ــر إلغ ــال، يعتب بشــكل كامــل وفع
ــا، جــزء ال يتجــزأ  ــب الناتجــة عنه ــك العواق ــي ذل ف
مــن خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة. الحفــاظ 
علــى االتفــاق النــووي مــع إيــران هــو مســألة التــزام 

باالتفاقيــات الدوليــة وتعزيز 
والســام  الدولــي  لأمــن 

ــتقرار. واالس
الرئيــس  أن  يذكــر 
األميركــي دونالــد ترامــب، 
 8 يــوم  أعلــن،  قــد  كان 
انســحاب  عــن  أيار/مايــو، 
مــن  المتحــدة  الواليــات 
بشــأن  الشــامل  االتفــاق 
البرنامــج النــووي اإليرانــي، 
والــذي تــم التوصــل إليــه بيــن 'السداســية الدوليــة' 
المتحــدة  والواليــات  )روســيا  دولييــن  كرعــاة 

ــي. ــق مصــدر طب ــا عشــر حــاالت وف ــت منه توف
فــي  الصحيــة  اليمنيــة  الســلطات  وحملــت 
البــاد دول العــدوان مســؤولية تفشــي الوبــاء وذلــك 

بســبب اســتمرار العــدوان والحصــار.

لنقــل  مطــار صنعــاء  فتــح  بســرعة  وطالبــت 
والســماح  الخــارج  فــي  العــاج  لتلقــي  المرضــى 

االدويــة. بدخــول 

* ايران ال تهدد اي دولة خارجية وال تحشد جيشها على 
دول مجلس التعاون

* ايران قادرة على شن حرب على دول مجلس التعاون وتدميرها 
في حال لم تكن اميركا جاهزة لمنعها

كيهــان العربــي - خــاص:- كشــف مديــر المخابــرات االميركيــة الســابق 
»ديفيــد بترايــوس«، ان اجتماعــا لطلــب ســريع مــن محمــد بــن ســلمان 
ولــي العهــد الســعودي ورئيــس وزراء »اســرائيل« نتنياهــو حصــل فــي مركــز 
ــوس«  ــر 4 جلســات، وحضــره »بتراي ــن، عب ــة لمــدة يومي ــرات االميركي المخاب
ــن يعطــون  ــرى وهــم الذي ــات الكب ــذ العملي ــن لتنفي ــن العامي و4 مــن المديري
االوامــر الــى الجيــش االميركــي عبــر التقاريــر لتحضيــر الضربــة ضــد اي بلــد 

ــات المتحــدة. ــى الوالي يشــكل خطــر عل
ــن ياهــو«، مــن  ــن ســلمان و«نت ــت لمحمــد ب ــد قل ــوس« لق ــال »بتراي وق
ان »صــدام« كان يجــب ازالتــه النــه شــكل خطــرا علــى الســعودية والكويــت 
واالمــارات والبحريــن خاصــة بعــد ان اجتــاح الكويــت واحتــل بلــد بكاملــه اســمه 

الكويــت وازالــه مــن الخارطــة، 
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