
هــذه  أن  اإلســامية  الثــورة  حــرس 
إختبــار  أيضــًا  ستشــهد  المنــاورات 

صواريــخ دقيقــة اإلصابــة حصــل عليهــا 
مؤخــراً. اإلســامية  الثــورة  حــرس 
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االتحاد االوروبي: االتفاق النووي 
عامل استقرار ويجب ان يبقى

السياســة  منســقة  طهران-فارس:-اكــدت 
ــي  ــكا موغيرين ــي فيدري ــة لاتحــاد االورب الخارجي
لــدى لقائهــا وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف 

ضــرورة اســتمرار تنفيــذ االتفــاق النــووي .
ظريــف  لقائهــا  خــال  موغرينــي  ووصفــت 
عامــل  بانــه  النــووي  االتفــاق   الجمعــة  مســاء 

اســتقرار.
وجــاء فــي بيــان االتحــاد االوروبــي حــول هــذا 
اللقــاء ان موغرينــي اكــدت ضــرورة التــزام الكامــل 
ــاق  ــا ازاء االتف ــع االطــراف بتعهداته ــل جمي مــن قب
النــووي . واشــارت الــى ان هــذا االتفــاق كان مثمــرا 
كامــل  بشــكل  تنفيــذه  ضــرورة  علــى  وشــددت 
ومؤثــر مــن قبــل جميــع االطــراف حتــى انتهــاء 

ــاق . ــرة االتف فت
عامــل  النــووي  االتفــاق  ان  البيــان  واضــاف 
اســتقرار ومفتــاح لحظــر االنتشــار النــووي ويجــب 

ان يبقــى ويطبــق بشــكل كامــل.

البريــة  القــوة  طهران-فارس:-تبــدأ 
الرســول  منــاورات  الثــورة  لحــرس 
االمنيــة  الدفاعيــة  الكبــرى   11 االعظــم 
غــدا االثنيــن فــي وســط وشــمال شــرق 

البــاد.
البريــة  القــوة  قائــد  ذلــك  اعلــن 
لحــرس الثــورة العميــد محمــد باكبــور 
امــس  صبــاح  صحفــي  مؤتمــر  خــال 
المنــاروات  هــذه  أن  قائــا:  الســبت 
وستشــهد  مرحلتيــن  علــى  ســتجرى 
إختبــار الصواريــخ المتطــورة والحديثــة 
والدقيقــة فــي المنطقــة الوســطى مــن 
البــاد، كذلــك ســتيم إختبــار طائــرات 
بــدون طيــار، والمدفعيــة، وقتــال الشــوارع.

البــاد  شــرق  شــمال  منــاورة  امــا 
فيجــري فيهــا اختبــار للقــدرات العســكرية 

فــي الدفــاع عــن المناطــق اآلهلــة.
فــي  البريــة  القــوات  قائــد  وأوضــح 

في وسط وشمال شرق البالد..

غدا.. حرس الثورة يبدأ مناورات برية كبرى يختبر فيها صواريخ جديدة

طهران-العالم:-قــال 
قائــد القــوة البريــة فــي 
الحــرس الثــوري العميــد 
أن  باكبــور"  "محمــد 
طيــار  بــدون  الطائــرات 
القــوة،  لهــذه  التابعــة 
بجميــع  اليــوم  تقــوم 
أن  مبينــًا  المهمــات، 
المهمــات تشــمل  هــذه 
والقتــال،  اإلســتطاع، 
ــات اإلستشــهادية. والمه

أن  الســبت  امــس  باكبــور  العميــد  وصــرح 
الطائــرات بــدون طيــار تقــوم اليــوم بجميــع مهمــات 
اإلســامية،  الثــورة  حــرس  فــي  البريــة  القــوة 
ــة،  ــات اإلســتطاعية، والقتالي ــي تشــمل المهم والت

واإلستشــهادية.
قنصليــة  مراكــز  ان  باكبــور  العميــد  وكشــف 
ايــران  مــن حــدود  اآلخــر  الطــرف  فــي  متواجــدة 
الشــمالية الغربيــة كانــت تنــوي تجهيــز االرهابييــن 

معلنا تفكيك خاليا لـ«داعش«..

العميد باكبور: تم تجهيز قوات حرس الثورة 
بطائرات »استشهادية«

للقيــام بعمليــات ارهابيــة ضــد ايــران لكــن جهوزيــة 
حــرس الثــورة افشــلت هــذا المخطــط.

محافظــة  فــي  متواجــد  داعــش  ان  واضــاف: 
الحــدود  مــن  يقتــرب  لــو  ويــود  العراقيــة  ديالــى 
ــذي  ــاز الحــد ال ــى اجتي ــه ال يجــرؤ عل ــة لكن االيراني
اخترنــاه واذا اقتــرب ســيتم ضربــه وتدميــره كمــا تــم 
خــال العــام الماضــي والعــام الحالــي القضــاء علــى 
خايــا لداعــش فــي غــرب البــاد واعتقــال عــدد مــن 

عناصرهــم.

ــة  ــر الخارجي ــاعد وزي ــن مس طهران-فارس:-أعل
جابــري  حســين  واالفريقيــة  العربيــة  للشــؤون 
ــان مســيرة مفاوضــات الســام الســورية  انصــاري ب
حققــت تقدمــا ملموســا فــي اجتمــاع آســتانة 2 ، 
معربــا عــن املــه بتوفــر امكانيــة انهــاء االزمــة ســريعا 
فــي اطــار عمليــة آســتانا وفــي ظــل االرادة الجــادة 

اليــران وروســيا وتركيــا.
وفــي تصريــح ادلــى بــه لوكالــة انبــاء االذاعــة 
مغادرتــه  قبيــل  الســبت  امــس  والتلفزيــون 
كازاخســتان قــال حــول مفاوضــات آســتانا، ان مســيرة 

ملموســا. تقدمــا  حققــت  المفاوضــات 
ــة  ــرة الثاني ــة للم ــرت االمكاني ــد توف ــاف، لق واض
مــن  عــدد  مــن  وفــد  لجلــوس  اعــوام  عــدة  بعــد 
ــة الســورية  ــد الحكوم ــع وف ــات المســلحة م الجماع
بمعيــة الــدول الثــاث الضامنــة فــي اطــار جلســة 

عامــة الجتمــاع آســتانة 2.
انصــاري ان اجــواء االجتمــاع  واوضــح جابــري 
ــاع  ــع االجتم ــة م ــا مقارن ــيئا م ــدأ ش ــت أه ــام كان الع
فــي  خاصــة  تصالحيــا  واكثــر   )1 )آســتانة  االول 
ــن  ــن الوفدي ــة التعاطــي بي ــث وكيفي ــات الحدي ادبي

المســلحة(. والمعارضــة  )الحكومــة  الســوريين 
بانــه  الســورية  االزمــة  حــل  مســار  واعتبــر 
ــة  ــاء االزم ــل بانه ــا نام ــا واضــاف، لكنن يســتغرق وقت

قبيل مغادرته كازاخستان..

جابري انصاري: اجتماع »آستانة2« حقق تقدما في 
مسيرة المفاوضات السورية

الســورية ســريعا فــي اطــار مســيرة آســتانا وهــي 
الــدول  امكانيــات  باســتخدام  جديــدة،  مســيرة 
ــي الســاحة الســورية  ــر ف ــر االكب ــاث ذات التاثي الث
الــدول  ســتبديها  التــي  الجــادة  االرادة  ظــل  وفــي 

الثــاث مــن نفســها.
فــي  المشــارك  وفدنــا  رئيــس  وصــرح 
المفاوضــات، ان ايــران تعتقــد منــذ بدايــة االزمــة بــان 
الحــل السياســي هــو الطريــق لحــل االزمــة وينبغــي 

ايجــاد توافــق ســوري – ســوري.
االزمــة  لحــل   "2 "آســتانة  اجتمــاع  ان  يذكــر 
فــي  والجمعــة  الخميــس  يومــي  عقــد  الســورية 

الكازاخيــة. العاصمــة 

الخارجيــة  وزيــر  طهران-فارس:-التقــى 
محمــد جــواد ظريــف نظــراءه ورؤســاء الوفــود 
المشــاركة فــي مؤتمــر ميونيــخ الدولــي الـ 43.

وبحــث ظريــف خــال هــذه اللقــاءات مــع 
الرئيــس االوكرانــي بافلــو كليمكــن والرئيس 
الســلوفيني بــروت باخــور العاقــات الثنائيــة 

واهــم القضايــا االقليميــة والدوليــة.
الــى  وصــل  الــذي  ظريــف  والتقــى 
ميونيــخ يــوم الجمعــة، وزراء خارجيــة روســيا 
وبريطانيــا وفرنســا وعمــان وتركيــا واســبانيا، 
فضــا عــن رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر 

الخارجيــة  السياســة  ومنســقة  العبــادي 
لاتحــاد االوروبــي فدريــكا موغرينــي واميــن 
عــام الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة يوكيــا 

امانــو .
ــة  ــر الخارجي ــاءات االخــرى لوزي ومــن اللق
علــى هامــش المؤتمــر، اللقــاء مــع المبعــوث 
الســوري  الشــان  فــي  الخــاص  االممــي 
اقليــم  ورئيــس  ميســتورا  دي  ســتيفان 
كردســتان العــراق مســعود بارزانــي وهيئــة 

المتحــدة. االمــم  حكمــاء 
ــه هــذه  ــر ظريــف فــي زيارت ــق الوزي ويراف

على هامش مؤتمر ميونيخ..

وزير الخارجية يلتقي العديد من نظرائه ورؤساء الوفود المشاركة
عالم دين لبناني: يجب توحيد الخطاب إلنقاذ 

األمة اإلسالمية من الفكر التكفيري
الوحــدوي،  النهضــة  تيّــار  قيــادة  عضــو  دعــا 
خضــر  الشّــيخ  المختــار«  »عمــر  مركــز  رئيــس 
الكبــش، علمــاء الديــن لتوحيــد خطابهــم مــن اجــل 
إنقــاذ األمــة اإلســامية مــن شِــباك الفكــر التكفيري، 
مؤكــدا أّن المعركــة اليــوم ليســت طائفيــة بــل هــي 
باإلرهــاب  المتمّثــل  الباطــل  ضــد  الحــق  معركــة 

وداعميــه. التكفيــريّ 
وأضــاف الشــيخ الكبــش أنّــه وإن أصــدر تنظيــم 
داعــش فتــوى تجيــز قتــل العلمــاء المعتدليــن، فذلك 
امــر طبيعــي ألنّهــم يريــدون إســكات صــوت الحــق 
واالعتــدال وصــوت اإلســام المحمّــديّ األصيــل 
ــة  ــة والعصبي ــذي نهــى عــن كل النعــرات المذهبي ال
بصفتــه  فتــوى  أصــدر  أنّــه  إلــى  الفتــًا  الطائفيــة، 
طالــب علــم ال عالمــًا بــأّن قتــال تنظيــم داعــش 
الــذي ولــد مــن رحــم المدرســة الوهّابيــة التكفيريــة 

ــى كل مســلم ومســلمة. واجــب شــرعيّ عل
ــي  ــاء ف ــم كعلم ــن الواجــب عليه ــه م ــدًا أنّ مؤّك
نهــج المقاومــة ومحــور االعتــدال أن يبيّنــوا مســاوئ 
هــذا الفكــر التكفيــري الــذي يفاخــر معتنقــوه بالقتــل 
ــد بعــض  ــورة عن ــر الصّ ــر، لتتغيّ والتعذيــب والتدمي
هــذا  مــع  مــا  بشــيء  يتعاطفــون  الذيــن  النــاس 
أو  مذهبــي  عنــوان  تحــت  وممارســاته  التنظيــم 

طائفــي.

خبير: المؤتمر الكردي في موسكو مؤشر لعالقة متوترة مع تركيا
اعتبــر الخبيــر فــي الشــؤون الكرديــة والتركيــة خورشــيد دلــي، انعقــاد مؤتمــر كــردي يضــم 
قيــادات كرديــة مــن ســوريا وتركيــا والعــراق وإيــران فــي العاصمــة الروســية موســكو، بأنــه مؤشــر 
إلــى غيــاب الثقــة بيــن أنقــرة وموســكو خاصــة فــي ظــل اعتقــاد موســكو بأن أنقــرة بــدأت تنقلب 

علــى سياســة التقــارب معهــا عقــب قــدوم إدارة أميركيــة جديــدة إلــى ســدة البيــت األبيــض.
وأضــاف دلــي أن الكــرد بحاجــة إلــى مرجعيــة واحــدة توحد خطابهــم ومواقفهم وسياســاتهم 
وكيفيــة مخاطبــة شــعوب المنطقــة ودولهــا لطــرح مطالبهــم العادلــة، وبالتالــي ال يمكــن النظــر 
إلــى انعقــاد هــذا المؤتمــر فــي موســكو مــن دون النظــر إلــى دالالت التوقيــت ومعركــة التنافــس 
الروســي – األميركــي علــى التحالــف مــع الكــرد مــن جهــة، وعلــى أهميــة الورقــة الكرديــة فــي 
إزعــاج موســكو لتركيــا فــي ظــل االنقابــات السياســية التــي تشــهدها سياســة نظــام أردوغــان.
وأشــار دلــي إلــى أن موســكو تشــعر بــأن أنقــرة غيــر جــادة فــي تســوية أزمــات المنطقــة 
ــا رغــم حديثهــا عــن تســوية سياســية لألزمــة الســورية إال  والســيما األزمــة الســورية، فتركي
أنهــا فــي العمــق تتمســك بأجندتهــا الســابقة فــي إســقاط النظــام الســوري وفــرض جماعــات 
مواليــة لهــا فــي الحكــم بســوريا، ســواء عبــر اســتمرار دعــم الجماعــات المســلحة أو الرهــان 
ــة  ــدول العربي ــى ال ــاب إل ــدة والذه ــة الجدي ــن اإلدارة االميركي ــر م ــي مغاي ــف أميرك ــى موق عل
الخليجيــة لضمــان مشــاركتها فــي إقامــة منطقــة أمنيــة عازلــة وتقديــم دعــم نوعــي للجماعــات 

المســلحة.

قاسمي: وفدنا لن يشارك في اي حلقة نقاش يحضرها 
الصهاينة بمؤتمر ميونيخ

طهران-فارس:-أكــد المتحــدث باســم الخارجيــة بهــرام قاســمي بــان وفدنــا المشــارك فــي مؤتمــر 
لــن  االمنــي  ميونيــخ 
حلقــة  اي  فــي  يشــارك 
يحضرهــا  نقــاش 
مفنــدا  الصهاينــة، 
مزاعــم وســائل االعــام 
ــي ادعــت  ــة الت الصهيوني
وليبرمــان  ظريــف  بــان 
حلقــة  معــا  ســيحضران 

مشــتركة. نقــاش 
ان  المقــرر  ومــن 
الخارجيــة  وزيــر  يلقــي 
محمــد جــواد ظريــف كلمــة فــي حلقــة نقــاش حــول الشــرق االوســط الجديــد تعقــد اليــوم فــي اطــار مؤتمــر 

االمنــي. ميونيــخ 
ــر الحــرب  ــف ووزي ــان ظري ــا ب ــت فيه ــة زعم ــاء كاذب ــث انب ــى ب ــة ال ــام الصهيوني ــادرت وســائل االع وب

الصهيونــي ليبرمــان ســيحضران فــي هــذه الحلقــة بصــورة متزامنــة.

»وول  صحيفــة  كتبــت  العربــي:  طهران/كيهــان 
ــران وروســية   ــة؛ بتشــكيل اي ــال« االميركي ســتريت جورن
وتركيــا  اميــركا  بيــن  التحالــف  تصــدع  قويــة  لجبهــة 

والســعودية.
االيرانــي  التحالــف  االشــارةالى  معــرض  وفــي 
الروســي، فقــد ذكــرت الصحيفــة: بالرغــم مــن عــدم تطابق 
جميــع المتبنيــات بيــن ايــران وروســية بخصــوص شــؤون 
الشــرق االوســط، اال ان ادارة ترامــب اذا ســعت لتلقــي 
االختــاف بيــن البلديــن فهنــاك دواع قليلــة تعــرض علــى 

ــم. ــى عــن شــريكها المه روســية لتتخل
الــى ذلــك قــال »الــي غرانمايــة« المحلــل فــي مركــز 
ــذا  ــة« به ــة االوروبي ــات الخارجي ــس  العاق ابحــاث »مجل
الخصــوص: »هنــاك اختــاف بيــن روســية وايران الســيما 
ــي بحــرب  ســورية، اال ان الطاغــي  ــب الميدان ــي الجان ف

هــو التفاهــم بيــن الجانبيــن فــي مجــاالت التعــاون«.
وفــي معــرض االشــارة الــى آليــات روســية في ســورية 
وعاقتــه باســرائيل وتركيــا، وان التطــرق الــى الســعي 

وول ستريت جورنال: تصدع التحالف االميركي بتشكيل 
الجبهة االيرانية الروسية القوية

اللقــاء الهــوة بيــن مواقــف روســية وايــران، يعتبــر امــرا 
اســتاذ  »عمــاد ســامي«  وحســب  ذاتــه.  بحــد  مفيــدا 
العلــوم السياســية فــي جامعــة بيــروت االميركيــة فقــد 
قــال: »علــى كل فــان ترامــب ال يســتطيع ان يســتغل 
االختافــات بالقــوة بيــن ايــران وروســية ويقــوم بالقــاء 

الفاصلــة بينهمــا«.
وروســية  ايــران  ان  بالقــول:  الصحيفــة  وخلصــت 
شــكلتا جبهــة متماســكة، وانهمــا تمكنــا مــن ابعــاد اميــركا 
عــن حلفائهــا، وان تكــون الفجــوة بيــن اميــركا وتركيــا 
والســعودية حــول الشــأن العراقــي والســوري، وان يمســكا 

ــرب. ــي الغ ــات ف ــة الخاف دف
فيمــا اعتبــر موقــع »ويكلــي اســتاندارد«، فــي تحليــل، 
مشــروع االدارة االميركيــة لكســر التحالــف بيــن ايــران 
وروســية، امــرا غيــر ممكــن. فالتحالــف فــي ســورية بيــن 
ايــران وروســية، امــرا غيــر ممكــن. فالتحالــف فــي ســورية 
ــم  ــة بدع ــت البداي ــدا، فكان ــوي ج ــران وروســية ق ــن اي بي

حافــظ االســد ومــن ثــم بشــار االســد.

طهران/كيــان العربــي: نفــى وزيــر خارجيــة 
»ركــس تيلرســون«، فــي اول تصريــح رســمي 
حــول خطــة العمــل المشــترك نيــة ترامــب تمزيــق 

ــووي. ــاق الن االتف
وعلــى هامــش مؤتمــر العشــرين فــي المانيــا 
الفرنســي  نظيــره  تيلرســون«  »ركــس  التقــى 
ــر  ــاء صــرح وزي ــرو«. وبعــد هــا اللق »جــان مــارك آي
رؤيــة  ان  قائــا:  للصحفييــن  فرنســا  خارجيــة 
اميــركا  رؤيــة  عــن  بوضــوح  تختلــف  فرنســا 
ان  اذ  المشــترك،  العمــل  خطــة  بخصــوص 
واشــنطن عازمــة علــى اعــادة النظــر فــي االتفــاق 

والغــاءه. النــووي 
وزيــر  ان  رويتــرز؛  وكالــة  ذكــرت  ذلــك  الــى 
خارجيــة اميــركا رد علــى تصريحــات وزيــر خارجيــة 
فرنســا الــذي كان قــد قــال، ان باريــس تشــعر 
بعــزم واشــنطن الغــاء االتفــاق النــووي، قائــا: لــم 
يكــن هــذا هــو رأيــي، مشــددا علــى انــه خــال 
ــزم  ــى  ع ــرق ال ــم يتط ــي ل ــره الفرنس ــه نظي لقائ

ــران. ــع اي ــووي م ــاق الن ــق االتف ــنطن تمزي واش
فــي  قــال  قــد  تيلرســون  ركــس  وكان 
اجتماعــات ســابقة الشــهر الماضــي مــع اعضــاء 

وزير خارجية اميركا: لسنا بصدد تمزيق خطة العمل المشترك
الكونغــرس االميركــي: وان لــم يطالــب بالغــاء 

مراجعتــه. يريــد  انــه  اال  النــووي،  االتفــاق 

عميل في السي آي ايه يسخر من اعطاء وسام 
محاربة االرهاب لولي عهد السعودية

طهران/كيهــان العربــي: شــدد العضــو الســابق فــي 
جهــاز المخابــرات االميركيــة علــى ان تكريــم الســي آي 
ــد الســعودية امــر مضحــك، وان ترامــب  ــي عه ــه لول اي

علــى علــم بذلــك.
جهــاز  فــي  الســابق  المحلــل  آلــدو«  »ران  وقــال 
اليــوم«: لقــد تــم  لـــ »روســيا  المخابــرات االميركيــة 
اعطــاء وســام محاربــة االرهــاب لمحمــد بــن نايــف 
مــن قبــل الســي آي ايــه، فــي  الوقــت الــذي توجــه 
للســعودية بشــكل واســع اتهامــات بدعــم االرهــاب، وان 

اميــركا هــي التــي تطــرح هكــذا اتهــام.
واردف »آلــدو« قائــا: ان الســعودية قــد نشــرت 

االرهــاب بانمــاط مختلفــة الســيما فــي ســورية.
ــن الســخرية   ــن. وم ــر االرهابيي ــة الكث وهــي داعم
بمــكان ان نقــدم لهــذا البلــد وســاما علــى محاربتهــا 

لارهــاب.
ترامــب« مطلــع  ان »دونالــد  ونحــن علــى علــم 
علــى ذلــك، كمــا ان »مايــك بمبئــو« رئيــس المخابــرات 
االميركيــة، والجنــرال »مايــكل فليــن« مستشــار  االمــن 
القومــي االميركــي، كذلــك مطلعــان علــى حقيقــة االمــر.
ــن«  ــزل »فلي ــد ع ــا« ق ــاراك اوبام ــى ان »ب وال ننس
مــن منصبــه كرئيــس لجهــاز االمــن الدفاعــي االميركــي 
فقــد كان قــد قــال الوبامــا: »ال وجــود لمعارضــة معتدلــة 
انهــا خرافــة  ان نقــول هنالــك قــوات  فــي ســورية. 
معتدلــة فــي ســورية«، فيمــا انتخبــه ترامــب كمستشــار 

لامــن القومــي.

الــى ميونيــخ، مســاعداه عبــاس عراقجــي 
ومجيــد تخــت روانجــي.

كفى يا آل... سفكاً وتدميراً لليمن
ــه الشرســة  بعــد ان اكمــل النظــام الســعودي العدوانــي والمجــرم فــي اطــار حرب
ــة  ــكرية او مدني ــواء عس ــداف س ــك اه ــن بن ــه م ــا كان بحوزت ــف م ــن قص ــد اليم ض
ليــس لمــرة واحــدة بــل لعشــرات المــرات، عســى ان يدفــع بالشــعب اليمنــي ان يرفــع 
رايــة االستســام لكــن أبــى هــذا الشــعب ان يرضــخ لذلــك ويجعلــه حســرة فــي قلبــه 
مهمــا بلغــت التضحيــات الن قاموســه خــال مــن مفــردة االستســام او الرضــوخ للقــوة 
او مهادنــة الغــازي، لذلــك دأب نظــام آل ســعود المتوحــش الــى االنتقــام مباشــرة منــه 
عبــر االيغــال فــي ارتــكاب المزيــد مــن المجــازر بحــق هــذا الشــعب عندمــا يســتهدف 
متعمــدا مجالــس االعــراس والعــزاء كمــا تفعــل المجموعــات التكفيريــة التــي صنعهــا 
ــن خاصــة  ــوف المدنيي ــي صف ــن الخســائر ف ــد م ــاع المزي ــراق اليق ــي ســوريا والع ف
ــه لانســانية  ــدى قســاوته وعدائ ــة وم ــه االجرامي ــال والنســاء ليكشــف ماهيت االطف
ــي االســود، اســتهدافه   ــي ســجله االجرام ــرة ف ــون االخي ــن تك ــا ل ــا وطبع وكان آخره
ــا  ــاء راح ضحيته ــة ارحــب شــمال صنع ــي مديري ــزاء للنســاء ف ــس ع ــام مجل ــل اي قب
ثمــان شــهيدات وطفــل وعشــرات الجرحــى. ومــا ســجلته بعــض االحصائيــات تشــير 
الــى ان 85% مــن غــارات التحالــف الســعودي كان اســتهداف المدنييــن والمنشــات 

المدنيــة فــي هــذا البلــد.
ومــع كل هــذا االجــرام الســعودي المكشــوف والمســتمر منــذ مــا يقــارب  العاميــن 
نــرى العالــم بــكل مؤسســاته الحقوقيــة واالنســانية التــي يهيمــن عليهــا الغــرب تلتــزم 
ــو  ــي وه ــن تواطــؤ خف ــا يكشــف ع ــذا م ــا وه ــر ال يعنيه ــب وكأن االم ــت المري الصم
اطــاق العنــان الل ســعود فــي االســتمرار بارتــكاب ابشــع الجرائــم فــي اليمــن ازاء 
ــع  ــه الواق ــا يثبت ــة وهــذا م ــي المنطق ــاميركية ف ــذ المشــاريع الصهيوـ خدماتهــم لتنفي
ــون  ــات القان ــاءلة وعقوب ــاق المس ــارج نط ــوا خ ــم اصبح ــون بانه ــوم واثق ــم الي وكأنه
الدولــي لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه الــى متــى يســتمر هــذا الوضــع االجرامــي 
الفظيــع الــذي يصنــف فــي خانــة »مجرمــي الحــرب«، امــام مــرآى ومســمع مــن 

الشــعوب؟!
ولــو انفقــت ايــران ومعهــا جميــع الــدول الحــرة والشــريفة وقــوى المقاومــة مليــارات 
ــى  ــعودي وعل ــام الس ــان النظ ــامي ب ــي واالس ــام العرب ــرأي الع ــاع ال ــدوالرات القن ال
رأســه »خــادم الحرميــن الشــريفين« يســخر كل امكانــات المملكــة خدمــة لاهــداف 
الصهيونيــة فــي المنطقــة وتأميــن الماحــة لهــا فــي البحــر االحمــر، لمــا صدقنــا احــد 
لكــن عدوانــه اآلثــم علــى اليمــن وتورطــه فــي مســتنقعه بتعــاون وتنســيق صهيونــي 
كشــف هــذا االمــر اال ان ثمنــه كان باهظــا وباهظــا جــدا وهــو تدميــر اليمــن وســفك 
دمــاء ابنــاء شــعبه، اال ان غبــاء الســعودية وجهلهــا فــي قــراءة الواقــع دفعهــا لاســتنجاد 
بكيــان لقيــط ومصطنــع هــو االخــر الــى الــزوال ولــو ال الدعــم االميركــي والغربــي لــه 

لــكان اليــوم خــارج الزمــن.
ــى  ــم حت ــو جهله ــعود ه ــان آل س ــن اذه ــاب ع ــذي غ ــري ال ــر والمصي ــر االخ االم
بقــرارة جارهــم اليمــن الســعيد الــذي لــم يخضــع يومــا لمســتعمر او غــاز وكان هــذا 
البلــد علــى الــدوام مقبــرة العتــى الجيــوش التــي حاولــت احتالــه فمــا بالــك بالجيــش 
الســعودي المطعــم بالمرتزقــة والــذي لــم يعجــز فقــط لمــدة ســنتين عــن احتــال 
ــى الطغمــة  ــر مــن اراضيــه لذلــك عل ــة بــل فقــد الكثي ــر واحــد مــن االراض اليمني مت
ــل  ــزل مرغمــة مــن الشــجرة قب ــاض ان تن ــي الري ــرة ف الحاكمــة والمســتبدة والمكاب
ــن اليمــن  ــا م ــي البحــث عمــن يخرجه ــوم ف ــة الي ــا منهمك ــوات االوان خاصــة وانه ف

التحريرشــرط حفــظ مــاء وجههــا!؟
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