
اليــوم وبعــد ان عصفــت بالمنطقةحــروب طائفيــة شرســة بات الشــارعان 
الســني والشــيعي يعرفــان ان الحــل الوحيــد للخــروج مــن هــذه األزمــة هــو 
الرجــوع الــى مفهــوم »الوحــدة االســامية« وادخــال جميــع المذاهــب الفقهيــة 
هــذا المفهــوم فــي تعاليمهــا واعتبارهــا اســتراتيجية شــاملة تتجــاوز  القضايــا 

والخافــات السياســية العابــرة. 
فــي هــذا االطــار قــال آخونــد عبــد الجليــل فرهمنــد، ان الخطــوة األولــى 
ــي  ــدد الدين ــوع والتع ــراف بالتن ــي االعت ــدة االســامية ه ــق الوح ــي تحقي ف
والقومــي واحتــرام مختلــف العقائــد فــي المجتمــع الن اهلل تعالــى يخبــر 
ــعُوبًا  ــمْ شُ ــى »وَجَعَْلنَاُك ــر وأنث ــن ذك ــوا م ــم خلق ــم أنه ــاس ويذكره الن
ــوا«. وتعايــش القوميــات والمذاهــب يعتبــر مــن الظواهــر  ــَل لِتَعَارَُف وََقبَائِ
ــع  ــاء مجتم ــية لبن ــزة اساس ــكل ركي ــوع يش ــدد والتن ــذا التع ــة الن ه الجميل

ــك. ــعيد ومتماس س

تصنيعنا العسكري يزيح  الستار عن عربة 
عسكرية مضادة لأللغام

طهــران – كيهــان العربــي:- أزاح تصنيعنــا العســكري وبرعايــة وزيــر 
الدفــاع واســناد القــوات المســلحة العميــد أميــر حاتمــي، الســتار عــن عربــات 

"طوفــان" المضــادة لأللغــام والكمائــن وســلمت لقــوات حــرس الحــدود 
ــورة االســامية. ــة لحــرس الث ــوة البري ــي والق ــن الداخل ــوى االم ــة ق التابع

وتــم تصنيــع هــذه العربــات مــن قبــل منظمــة الصناعــات الدفاعيــة 
التابعــة لــوزارة الدفــاع وتســتخدم لتنفيــذ مهمــات الدعــم القتالــي والتحــرك 

ــة. ــة والعماني ــي المناطــق الحربي ف
وقــال الوزيــر أميــر حاتمــي خــال كلمــة لــه فــي الحفــل أمــس الثاثــاء، 
الدفاعيــة  األجهــزة  تحديــث  علــى  تقــوم  الدفــاع  وزارة  اســتراتيجية  إّن 
المســتخدمة لــدى القــوات المســلحة عبــر توظيــف الكفــاءات المحليــة دون 

ــى دول ُاخــرى. الحاجــة ال

KAYHAN-AL-ARABI

    20000ريال8صفحات

ة7
فح

ص
 ال

لى
 ع

يل
ص

تفا
ال

على الصفحتين2و3

على الصفحة8

على الصفحة الثانية

البقية على الصفحة7 البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7 البقية على الصفحة7البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

شؤون دولية مشددين أن المذاهب الخمسة االسالمية أصولها واحدة

علماء أهل السنة في ايران: الوحدة االسالمية تعرض مصالح األعداء والظالمين للخطر
* االعتراف بالتنوع والتعدد الديني والقومي واحترام مختلف عقائد المجتمع الخطوة األولى في تحقيق الوحدة

نيويورك تايمز: السعودية تمثل الخطر اإلقليمي 
الرئيسي وليس إيران

سعيدي: إيران تكرس جميع 
طاقاتها لدعم فلسطين

المكتــب  رئيــس  قــال  طهران-إرنــا:- 
للقــوات  العــام  للقائــد  السياســي  العقائــدي 
المســلحة الشــيخ علــي ســعيدي إن ادعيــاء 
ــد حُرمــوا  ــرات' ق ــى الف ــل ال مشــروع 'مــن الني
وأن  حمــاس  حركــة  مــن  خوفــا  النــوم  مــن 
الجمهوريــة االســامية تدعــم فلســطين بــكل 

مــا تملــك مــن قــوة.

المزمع أجراؤها بعد أيام..

هيومن رايتس ووتش: ال انتخابات حرة في البحرين
نيويــورك – وكاالت انبــاء:- أعلنــت “هيومــن رايتــس ووتــش” أن االنتخابــات البرلمانيــة المُقبلــة فــي 
البحريــن، المُقــررة فــي 24 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2018، “تجــري فــي بيئــة سياســية قمعيــة لــن تُفضــي 

ــًة أنــه “علــى حلفــاء  ــرّة”، مضيف إلــى انتخابــات حُ
علــى  البحرينيــة  الحكومــة  تشــجيع  البحريــن 
اتخــاذ جميــع الخطــوات الازمــة إلصــاح القوانيــن 
التــي تُقــوّض حريــة التعبيــر والتجمــع، ولإلفــراج 

عــن رمــوز المعارضــة المعتقليــن”.
فقــد قالــت نائبــة مديــرة قســم الشــرق األوســط 
ــا فــي هيومــن رايتــس ووتــش لمــا  وشــمال أفريقي
فقيــه “ال تخلــق البحريــن الظــروف الازمــة إلجــراء 

انتخابــات حُــرة، 

سير تنفيذ اآللية المالية االوروبية باعث لليأس..

خرازي: قصور وعدم قدرة االوروبيين في الوفاء بتعهداتهم 
ضمن االتفاق النووي غير مقبول 

مؤكدًا أننا ندعم السبل السياسية لحل األزمة هناك..

ظريف: التعاون االيراني الروسي التركي في سوريا يهدف الستعادة الوحدة الوطنية  ومكافحة االرهابيين

الرئاسة العراقية: نعمل على تقليل التوتر في المنطقة 
وتداعيات الحظر على إيران

بغــداد – وكاالت انبــاء:- اكــد المتحــدث باســم رئاســة الجمهوريــة فــي العــراق لقمــان الفيلــي، ان العــراق 
ســيتعاون للتقليــل مــن التوتــر فــي المنطقــة وتداعيــات الحظــر األمريكــي علــى إيــران.

وقــال الفيلــي، ان 'العقوبــات التــي ُفرضــت علــى إيــران جــزء مــن توتــر المنطقــة وضــروري ان ال يكــون 
الحصــار علــى المواطنيــن، وســنتعاون للتقليــل مــن التوتــر’.

ونقلــت "الفــرات نيــوز" العراقيــة عــن فيلــي القــول، ان 'الرســالة مــن الزيــارة اإلقليمية لرئيــس الجمهورية، 
هــي ان ســيادتنا يجــب ان تؤخــذ بنظــر اإلعتبــار' مبينــا ان 'أغلــب الــدول أعطتنــا رســالة إيجابيــة بــان قــوة 

العــراق مــن قوتهــم’.

اليمن يحمل مجلس االمن واالمم المتحدة مسؤولية استمرار العدوان والحصار..

السعودية ترفض الدعوات الدولية لوقف عدوانها على اليمن وتواصل قصف الحديدة
الحوثي: شعب اليمن متمسك بحقه في الدفاع عن النفس وبالسالم العادل إذا توفرت ظروفه

مظلومية اليمن المضاعفة 
قهرت العالم

واشنطن بوست لترامب: اإلنكار ليس 
سياسة خارجية

قائد صهيوني: »حزب اهلل« يستعد 
لفتح جبهة جديدة معنا

بومبيو يسلم السعودية خطة 
إلنقاذ بن سلمان !

اإلعالم الصهيوني: ترتيبات تجري لزيارة 
نتنياهو لدولة عربية أخرى

رئيس الوزراء العراقي : العراق لن يسمح 
بأية أمالءات أميركية

االعالم الصهيوني : بعيدًا عن الشعارات .. 
الحرب مع حماس عدمية

سوريا : الدول الغربية حولت منظمة حظر األسلحة الكيميائية 
إلى منصة للتسييس وأداة للضغط

عمران يرد على ترامب : ال تجعل من باكستان 
كبش فداء للتغطية على فشلكم

على الصفحة الثالثة العدد )9999( السنة التاسعة والثاثون ، االربعاء 13 ربيع االول، 1440 هـ ق 30 آبان 1397 هـ ش، 21 تشرين الثاني 2018م

وقفة تضامنية نسوية ايرانية بطهران 
دعما للشعب اليمني المظلوم

* ندعو لسبيل الحل السياسي مع انتخابات يشارك فيها 
السوريون كلهم ومن ضمنهم النازحون

* اميركا تسعى للطلب من الدول الجارة اليران لمقاطعتها اال 
ان هذه االجراءات لن تفلح

* الحظر االميركي لن يرغم ايران على التفاوض، وانما يعزز من 
ارادة البالد في الصمود

طهــران – كيهــان العربــي:- اكــد وزيــر الخارجية 
الدكتــور محمــد جــواد ظريــف بــان الجمهوريــة 
ــية  ــبل السياس ــم الس ــران تدع ــي اي ــامية ف االس

ــة الســورية. لحــل االزم
وقــال الوزيــر ظريــف فــي حــوار اجرتــه معــه 
صحيفــة »لوفيغــارو« الفرنســية، ان روســيا شــريك 
لنــا  بالنســبة  اســتثنائي  واقتصــادي  تجــاري 
ــة الحظــر  ــا هــي ايضــا ضحي ــا النه ــم ظروفن وتتفه

)االميركــي(.
واضــاف: اميــركا تســعى للطلــب مــن الــدول 
الجــارة اليــران لمقاطعتهــا اال ان هــذه االجــراءات 

ــح. ــن تفل ل
وحــول ظــروف ســوريا قــال وزيــر الخارجيــة، ان 
التعــاون بيــن الــدول الثــاث ايــران وروســيا وتركيــا 
ــاون  ــان التع ــدا ب ــدة، مؤك ــج جي ــن نتائ ــر ع ــد اثم ق
بيــن هــذه الــدول فــي ســوريا ياتــي بهــدف اســتعادة 

الوحــدة الوطنيــة  ومكافحــة االرهابييــن.
وقــال: ايــران متهمــة )مــن قبــل البعــض( بانهــا 
ــكرية  ــراءات عس ــوريا باج ــي س ــاع ف ــت االوض ازّم
ــك؛ اذ  ــى العكــس مــن ذل ــة هــي عل ولكــن الحقيق
اننــا ندعــو لســبيل الحــل السياســي مــع انتخابــات 

* االنسجام والوحدة االسالمية باتتا ضالتين تاريخيتين وذلك 
بسبب أطماع وسياسات الحكام الطغاة

* الشيعة والسنة اخوة يتمتعون بحقوق متساوية في االسالم 
ومن يروج خالفًا لذلك فهو يسير على منهج األعداء

طهــران – كيهــان العربــي:- يــرى علمــاء أهــل الســنة فــي ايــران ان 
الوحــدة االســامية تعــرض مصالــح األعــداء والظالميــن للخطــر معتبريــن ان 

ــدة. ــا واح المذاهــب االســامية الخمســة أصوله

نيويــورك – وكاالت انبــاء:- اشــارت صحيفــة 
»نيويــورك تايمــز« األميركيــة الــى أن الســعودية 
تأتــي بروايــة جديــدة حــول مقتــل خاشــقجي وإدارة 

ــا. ــدو مســتعدة لتبنيه ترامــب تب
وأوضحــت الصحيفــة  أنــه صعــب التصديــق أن 
طائــرة محملــة بأمنييــن وطبيــب شــرعي أتــت إلــى 
إســطنبول فقــط القنــاع خاشــقجي بلطــف بالعــودة، 
مضيفــًة أن الحقيقــة يمكــن أال تُكشــف أبــدا فــي 
ظــل احتمــال إعــدام 5 مشــتبه بهــم والقضــاء علــى 

الشــهود الرئيســيين.
واعتبــرت أن الحاجــة إلــى تغييــر فــي العاقــات 
بيــن المملكــة الغارقــة بالنفــط والواليــات المتحــدة 

باتــت واضحــة.
ورأت نيويــورك تايمــز أن االغتيــال والمحــاوالت 
قتــل  جريمــة  علــى  للتغطيــة  للشــفقة  المثيــرة 
ــور الســعودي، مشــيرًة  ــرّت االمبراط خاشــقجي ع
إلــى أن واشــنطن والغــرب المتعطشــان للنفــط 
ــا األعيــن أمــام انتهــاكات  ولألمــوال الســعودية أغلق

الريــاض لحقــوق االنســان.

رئيــس  اعتبــر  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
الخارجيــة  للعاقــات  الســتراتيجي  المجلــس 
الدكتــور كمــال خــرازي، ســير تنفيــذ اآلليــة الماليــة 
لليــأس وقــال: ان قصــور  بأنــه باعــث  االوروبيــة 
وعــدم قــدرة االوروبييــن فــي الوفــاء بتعهداتهــم 
غيــر مقبــول وال ينفــي مســؤولياتهم تجــاه االتفــاق 

النــووي.
واكــد الدكتــور خــرازي خــال اســتقباله وفــدا 
أمــس  االلمانــي  )برتلزمــان(  معهــد  خبــراء  مــن 
الثاثــاء فــي طهــران، رغــم ان المشــاكل الداخليــة 
ــا و ضعفهــا وعــدم قدرتهــا علــى مواجهــة  فــي اوروب
الضغــوط االمريكيــة امــر مبــرر ولكــن تقصيرهــم 
وعــدم قدرتهــم علــى الوفــاء بتعهداتهــم غيــر مقبول 

ــووي. ــاق الن ــاه االتف ــؤولياتهم تج ــي مس وال ينف
وبيــن ان الحفــاظ علــى االتفــاق النــووي لــه 
ــال :  ــا وق ــة واوروب ــى امــن المنطق ــر مباشــر عل تأثي
ان امــن اوروبــا الواقعــة غــرب اســيا مرتبــط بشــكل 

ــة. ــن المنطق مباشــر بأم
تغييــر  اليمكــن  انــه  علــى  خــرازي  واكــد 
الــى  اللجــوء  خــال  مــن  الســورية  الحكومــة 

القــوة وعبــر دعــم بعــض 
الســعودية  امثــال  الــدول 
للمجاميــع االرهابيــة هنــاك 
القــوي  دعــم  ان  وقــال 
االوروبيــة لهــذه المجاميــع 
او الســكوت علــى جرائمهــا 
زعزعــة  علــى  سيســاعد 
المنطقــة. فــي  االســتقرار 
رئيــس  وبيــن 
الســتراتيجي  المجلــس 
للعاقــات الخارجيــة ان اســتراتيجية الجمهوريــة 
وقــال:  دفاعيــة  هــي  المنطقــة  فــي  االســامية 

ومــن ضمنهــم  كلهــم  الســوريون  فيهــا  يشــارك 
النازحــون.

وشــدد الوزيــر ظريــف فــي حديثــه مــع صحيفــة 
الجمهوريــة  بالقــول:  البريطانيــة،  »الغــاردان« 
ــود  ــى الصم ــودت عل ــد تع ــران ق ــي اي ــامية ف االس
ــن إرادة  ــزز م ــي يع ــر االميرك ــوط والحظ ــام الضغ ام
يخلــف  الحظــر  ان  رغــم  الصمــود  فــي  البــاد 
اضــرارا لعامــة النــاس لكنــه لــن يــؤدي الــى تغييــر 

السياســات.

واضــاف: الحظــر االميركــي لــن يرغــم ايــران 
ــي  ــاد ف ــن ارادة الب ــزز م ــا يع ــاوض، وانم ــى التف عل

الصمــود.
وشــدد وزيــر الخارجيــة قائــا: نحــن ســنتجاوز 
ــدم وســنبذل  ــا، وســنحقق التق ــة قطع هــذه المرحل
اثــار الحظــر علــى المجتمــع،  الجهــود لتقويــض 
للشــعب  معانــاة  الــى  ســيؤدي  ذلــك  ان  رغــم 

واالقتصــاد.

* تعيش أمتنا اليوم محنة اإلنقسام وشعبنا يواجه عدوانًا ظالمًا 
يستهدف كرامته وهويته وانتمائه

* صنعاء: مشروع القرار البريطاني يعتمد الرواية السعودية ومحاولة 
مفضوحة ومستهجنة هدفه تبرير جرائم العدوان

* القوات اليمنية المشتركة ترد على مواصلة العدوان باستهداف 
مرتزقة هادي في نهم بصاروخ باليستي

العــدوان  المتحــدث باســم تحالــف  اعلــن  العربــي – خــاص:-  كيهــان 
الســعودي االماراتــي االميركــي تركــي المالكــي رفضــه وقــف إطــاق النــار فــي 
ــة. ــق مختلف ــي مناط ــكرية ف ــات العس ــتمرار العملي ــى اس ــيرًا ال ــدة، مش الحدي

وردعــًا لوقاحــة العــدوان الغاشــم، اســتهدفت القــوات المشــتركة للجيــش 
اليمنــي واللجــان الشــعبية بصــاروخ باليســتي مــن طــراز »بــدرp 1« علــى 

تجمعــات قــوات الرئيــس المنتهيــة واليتــه 

* الناطق الرسمي ألنصار اهلل: أغلب أنظمة العالم اإلسالمي 
انسلخت من قيم الرسالة المحمدية

* باليستي يمني يدك قوات هادي في نهم وعشرات القتلى والجرحى 
للجيش السعودي والمرتزقة في نجران وجيزان


