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شؤون دولية

بغية التغطية على فشلهم المتوالي في جبهات القتال ومفاوضات الكويت..

العدوان السعودي ومرتزقته يرتكبون مجزرة دموية بشعة في قرية صراري بتعز مع اختطاف عشرات االهالي
* القوة الصاروخية اليمنية تدك تجمعًا للمرتزقة أسفل فرضة نهم، والوفد الوطني يتوعد برد قاض على جرائم العدوان ومرتزقته

»كافيــان«  شــركة  مديــر  اعلــن  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
ايــران  تحقيــق  عــن  اوالدي  رمضــان  االيرانيــة  للبتروكيمياويــات 
االكتفــاء الذاتــي فــي مجــال بنــاء المحطــات البتروكيمياويــة عبــر زيــادة 
ــة  ــعر بالحاج ــا: النش ــن قائ ــا المحليي ــا ومتخصصيه ــدرات خبرائه ق

الــى الشــركات االجنبيــة فــي هــذا المجــال.
وافــاد أوالدي بــأن الجمهوريــة االســامية فــي إيــران اصبحــت اآلن 
ــة وليســت بحاجــة  ــاج المحطــات البتروكيماوي ــا فــي إنت مكتفيــة ذاتي
ــا  ــا ومتخصصيه ــدرات خبرائه ــادة ق ــر زي ــة عب ــركات األجنبي ــى الش إل

المحلييــن.

ولفــت الــى افتتــاح المرحلــة الثانيــة مــن محطــة »كافيــان«، مضيفــا: 
بالنظــر الــى تطويــر حقــل بــارس الجنــوب تــم تســوية مشــكلة توفيــر 
مــادة االيثــان ولكــن لــن يكــون لدينــا خــال العاميــن القادميــن اكتفــاء 

فــي المــواد األوليــة فقــط، بــل ســيكون لدينــا فائــض أيضــا.
وتابــع: ســيتم توفيــر المــواد االوليــة للمحطــات البتروكيماويــة 
ــة  ــر إطــاق المرحل ــك عب ــاج، وذل ــادة اإلنت ــى زي ــة ال ــدة باإلضاف الجدي
الثانيــة فــي محطــة كافيــان البتروكيماويــة، أكبــر منتــج لغــاز اإليثليــن 
ــي  ــاز ف ــذا للغ ــة له ــركات المنتج ــر الش ــن أكب ــدة م ــاد وواح ــي الب ف

ــم أيضــا. العال
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رئيس الوزراء السوري: ايران وقفت الى جانب سوريا 
دوما وفي أحلك الظروف

طهــران - كيهــان العربــي:- اشــاد رئيــس الــوزراء الســوري عمــاد محمــد ديــب بدعــم ومســاندة الجمهوريــة 
االســامية فــي ايــران لبــاده، الفتــا الــى ان طهــران 
وقفــت علــى الــدوام وفــي اصعــب الظــروف الــى 

جانــب الشــعب والحكومــة الســورية.
وقــال ديــب: لقــد وقفــت الجمهوريــة االســامية 
فــي ايــران الــى جانــب الشــعب الســوري وحكومتــه 
علــى الــدوام وفــي اصعــب الظــروف، ونحــن فــي 

»المنظمــة  دقــت  انبــاء:-  وكاالت   - جنيــف   
األوروبيــة الســعودية لحقــوق اإلنســان« ناقــوس 

مستشار نتنياهو: شعارات ايران في دعم 
المستضعفين خطرة جدا

طهــران- كيهــان العربــي:  خــال حديــث 
مستشــار  شــدد  فرنســية  تلفزيونيــة  لقنــاة 
نتنياهــو للشــؤون االمنيــة »يوخيــم رونــاس« 
فــي  للنفــوذ  ايــران  ســتراتيجية  ان  علــى 
المنطقــة تبنــي  سياســة دعــم المســتضعفين 

والشــيعة.
وقــال »يوخيــم رونــاس«: ينبغــي  لفهــم 
سياســة ايــران دراســة سياســة ايــران الخارجية. 
وحيــن نقيــم سياســة ايــران الخارجيــة نجــد 
الــدول وعــدم  طــرح احتــرام الحــدود واحتــرام 

مشددًا أن الوحدة االسالمية من مبادئ ثورتنا..

الرئيس روحاني: األعداء أثاروا الخالفات 
األخيرة بين المسلمين

حتى يوم 14 أغسطس خوفًا من التصعيد الشعبي على إجرائه الوقح..

الكيان الخليفي يؤجل محاكمته الهزيلة ألعلى مرجعية دينية في البحرين الشيخ عيسى قاسم وسط احتجاجات عالمية
* المجلس العلمائي اإلسالمي: محاكمة المنامة للشيخ عيسى قاسم محاكمة لمذهب أهل البيت )ع( والتباعهم، وسماحته ال يعترف بها

تقنين التعسف ال يحل 
االزمة بل يعقدها

ظريف: ايران مستعدة للتعاون مع افريقيا 
في مكافحة االرهاب والتطرف

مشددًا أن محاكمة الشيخ عيسى قاسم عملية وقحة..

امير عبد اللهيان: طهران ال تتدخل في شؤون البحرين 
وعلى نظامها االتعاظ من دروس التاريخ

المالكي : محاربة الفساد تكون عبر تفكيك الهيئات 
االقتصادية التي شكلها »الفاسدون«

الجهاد االسالمي : أنور عشقي يميع المواقف 
لتبرير زيارته للكيان الغاصب

الجيش السوري يقطع جميع طرق االمداد والمعابر التي يستخدمها 
االرهابيون للدخول الى حلب 

موسكو : الغرب ادرك ان رحيل األسد يهدد بتكرار 
السيناريو الليبي والعراقي في سوريا

دبلوماسي موريتاني: اللغة العربية أكبر 
متضرر من القمة العربية

أردوغان يغامر بتكرار 

مصير صدام

نيويورك تايمز: مسؤولون امريكيون 
يحذرون من هجمات دموية لداعش

 )15( عسكريا سوريا يحررون انفسهم 

من سجون »جبهة النصرة«

العدد )9347( السنة السادسة والثاثون ، الخميس 23شوال ، 1437 هـ ق  7مرداد 1395 هـ ش، 28 تموز  2016م 

نعزي األمة االسالمية بذكرى استشهاد زعيم الطائفة ومنبر العلم والوعي ومخترع العلوم الحديثة االمام جعفر بن محمد الصادق )عليهما السالم(

كيهــان العربــي - خــاص:- أقدمــت مجموعــة 
مــن مرتزقــة العــدوان الســعودي الغاشــم وبدعــم 
قريــة  باقتحــام  المجرميــن  الغــزاة  مدفعيــة  مــن 
بشــعة  دمويــة  مجــزرة  وارتــكاب  بتعــز  الصــراري 
بحــق أهالــي القريــة راح ضحيتهــا عشــرات الشــهداء 

والجرحــى.
التكفيرييــن  مــن  ســعود  آل  مرتزقــة  وقــام 
بمجــزرة وحشــية بحــق أهالــي منطقــة الصــراري 
فــي تعــز، راح ضحيتهــا )50( مدنيــًا حرقــًا وذبحــًا وقتًا، 
ــام  ــد أع ــر أح ــهم لقب ــاء ونبش ــال ونس ــم أطف بينه
الصوفيــة الشــيخ جمــال الديــن، وأحرقــوا رفاتــه.. 
واختطفــوا العشــرات مــن األهالــي وســط الخشــية 
علــى حياتهــم مــن اإلعــدام. المذبحــة القــت موجــة 
ــع  ــوف المجتم ــي صف ــن ف ــتنكار عارمي ــب واس غض

المدنــي والحقوقــي واألحــزاب فــي اليمــن.
التصــوف  ملتقــى  رئيــس  أدان  جانبــه  مــن 

* قوات انصار اهلل تحاصر مئات الدبابات واآلليات العسكرية 
للكيان السعودي في أودية جازان بقصف مدفعي

* مرتزقة آل سعود التكفيريين يحرقون المساجد ويقتلون 
عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء وشيوخ

الجنيــد  عدنــان  الشــيخ  اليمــن  فــي  االســامي 
العــدوان  ارتكبهــا مرتزقــة  التــي  المجــزرة  بشــدة 
الســعودي بحــق أهالــي منطقــة الصــراري فــي تعــز.

وقــال الشــيخ الجنيــد: اليــوم ُقتــل العشــرات مــن 
الســادة مــن ذريــة أهــل بيــت النبــي )ص( وأحرقــت 

المستشــار  اكــد  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
االســامي  الشــورى  مجلــس  لرئيــس  الخــاص 
الدكتــور حســين اميــر عبــد اللهيــان بــان طهــران ال 

تتدخــل فــي شــؤون البحريــن اطاقــا.
وقــال اميــر عبداللهيــان فــي تصريــح لــه بشــان 
الشــيخ  البــارز  البحرينــي  الديــن  محاكمــة عالــم 

فــي  تدخــل  اي  لطهــران  ليــس  قاســم،  عيســى 
شــؤون البحريــن لكنهــا تدعــم الديمقراطيــة وحريــة 
التعبيــر وحقــوق االنســان فــي المنطقــة والبحريــن.
ووصــف عمليــة محاكمــة الشــيخ عيســي قاســم 
بانهــا اجــراء ينــم عــن الوقاحــة، وتابــع قائــا، انــه اذا 
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»األوروبية السعودية«: 9 أطفال يواجهون 
خطر االعدام بالمملكة

الخطــر علــى حيــاة تســعة مــن االحــداث الذيــن 
المملكــة. فــي  اإلعــدام  يواجهــون خطــر 

أن  إلــى  لهــا  تقريــر  فــي  المنظمــة  وأشــارت 
الســعودية إدعــت أنهــا ال تنفــذ أحــكام اإلعــدام بحــق 
ــك، موضحــة  ــع هــو عكــس ذل ــن، إال أن الواق قاصري
أنهــا أقدمــت علــى إعــدام أربعــة قاصريــن ضمــن 
اإلعدامــات الجماعيــة التــي نفــذت فــي يناير/كانــون 

الثانــي 2016 بحســب موقــع »الســعودية نــت«.
وعــدد التقريــر أســماء القاصريــن الذيــن تــم 
إعدامهــم وهــم علــى الربــح، ومشــعل الفــراج، وأميــن 

ــر. ــى أبك ــادي مصطف ــدي والتش الغام
ــة الســعودية بإجــراء  ــت الحكوم ــة طالب المنظم
مراجعــات شــفافة ومعلنــة حــول هــذه اإلعدامــات 

بمشــاركة جهــات محايــدة حقوقيــة وقانونيــة.
التقريــر أشــار إلــى أنــه رغــم العيــوب والنواقــص 
الواضحــة فــي مجريــات العدالــة فــي الســعودية، 
يواجــه تســعة قاصريــن أحكامــا مماثلــة باإلعــدام 

طهــران - كيهــان العربــي:- اعتبــر رئيس 
أن  روحانــي  الدكتــور حســن  الجمهوريــة 
بيــن  األخيــرة  الخافــات  اثــاروا  األعــداء 
المســلمين وأن هــذه الخافــات تدخــل فــي 

ــن االســام. ــف م ــار التخوي اط
الرئيــس روحانــي فــي كلمتــه  واشــار 
خــال اجتمــاع المجلــس األعلــى للثــورة 
الثقافيــة بالعاصمــة طهــران، الــى أن الوحــدة 
المبــادئ  مــن  والشــيعة  الســنة  بيــن 
للثــورة  السياســي  للفكــر  األساســية 
التــي  الخافــات  إن  قائــا:  االســامية، 
وأعمــال  األخيــرة  الســنوات  فــي  ظهــرت 
باســم  ارتكبــت  التــي  والمجــازر  العنــف 
االســام صنعهــا األعــداء وتدخــل فــي اطــار 

االســام. مــن  التخويــف 
وتطــرق الــى بســالة القــوات االيرانيــة 
خــال الحــرب التــي فرضهــا نظــام »صــدام« 

ضــد الجمهوريــة االســامية وقــال، انــه كلمــا 
قــرر األعــداء االعتــداء علــى ســيادة ومصالــح 
ــوا الصفعــة مــن التاحــم  ــاد فانهــم تلق الب
الوطنــي والتنســيق بيــن القــوات المســلحة 

ووجــود القائــد الحكيــم.

ايران تحقق االكتفاء الذاتي في مجال بناء المحطات البتروكيمياوية

* أبناء البحرين االحرار من مختلف فئات المجتمع يواصلون اإلعتصام عند 
منزل الشيخ عيسى قاسم رافضين القرار الجائر بمحاكمته

* الحركات والقوى الثورية في البحرين تهدد بالتصعيد وتدعو الجماهير 
الى مواصلة التظاهرات الغاضبة ضد آل خليفة

* محامون: التهم الموجهة للشيخ قاسم وفقا لقانون جمع التبرعات لعام 
1956 كيدية ومنافية للمادة )22( من الدستور
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