
طهران-فــارس:-
أعــرب مستشــار قائــد 
الثــورة فــي الشــؤون 
أكبــر  علــي  الدوليــة 
ــه ان  ــي عــن أمل واليت
السياســيون  يقــوم 
بخطــوات  العراقيــون 
صعيــد  علــى  كبيــرة 
حلــول  ايجــاد 
العــراق  لمشــاكل 
ظــل  فــي  والمنطقــة 

مصطفــى  برئاســة  الجديــدة  الحكومــة 
. ظمــي لكا ا

تصريــح  فــي  واليتــي،  ووصــف 

رئيــس  اســتقباله  خــال  للصحفييــن 
تحالــف دولــة القانــون فــي العــراق واالميــن 
نــوري  االســامي  الدعــوة  لحــزب  العــام 
المالكــي، بأنــه صديــق مكافــح وعمــل علــى 
الــى  العراقــي  الشــعب  بمصالــح  الدفــع 
االمــام وعــدّ اللقــاء معــه ايجابيــا للغايــة. 
وأكــد واليتــي والمالكــي، خــال اللقــاء، 
بيــن  االواصــر  توطيــد  ضــرورة  علــى 
ظــل  فــي  والعراقــي  االيرانــي  الشــعبين 
ــد  ــي تمت ــة الت ــة الوثيق ــات التاريخي العاق
جذورهــا الــى نحــو 4 آالف عــام والقواســم 
الثقافيــة المشــتركة الكثيــرة بيــن البلديــن.

2 شؤون محلية

التحرير
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في بيان لها..

وزارة الداخلية تعلن منع تحرك اي مجموعة 
من الزوار باتجاه الحدود الغربية

طهــران- ارنــا:- اعلنــت لجنــة شــؤون زيــارة 
االربعيــن فــي وزارة الداخليــة فــي بيــان، منــع أي 
ــوان  ــت اي عن ــة تح ــركات جماعي ــيرات أو تح مس
باتجــاه الحــدود الغربيــة ألنــه يخالــف االجــراءات 

الصحيــة للمركــز الوطنــي لمكافحــة كورونــا.
شــؤون  لجنــة  عــن  الصــادر  البيــان  وأكــد 
ــع  ــاء، من ــة امــس الثاث األربعيــن فــي وزارة الداخلي
تحــرك أي زائــر إيرانــي باتجــاه العــراق فــي ايــام 
شــهر صفــر بمناســبة احيــاء ذكــرى زيــارة االربعيــن 
فــي  فيــروس كورونــا  لتفشــي  الحســيني نظــر 
ــة عــدم اســتقبال  العــراق واعــان الحكومــة العراقي
سياســات  وفــرض  االخــرى  الــدول  مــن  الــزوار 

الحجــر الصحــي فــي العــراق .   
الــزوار  االربعيــن  شــؤون  لجنــة  ودعــت 
الشــائعات  إلــى  االلتفــات  عــدم  الــى  االيرانييــن 
والمطالــب التــي تنشــر فــي الفضــاء الســيبراني 

. الشــان  بهــذا  الموثوقــة  غيــر  والمواقــع 

مستقبال المالكي..

واليتي: نأمل ان يجد ساسة العراق حلوال لمشاكل البالد في ظل حكومة الكاظمي

منظمــة  رئيــس  طهران-فارس:-اعتبــر 
جالــي  رضــا  غــام  العميــد  المدنــي  الدفــاع 
االســتراتيجية االساســية للعــدو بانهــا تتمثــل 
دون  مــا  الشــاملة"  "الضغــوط  فــرض  فــي 
قائــد  منهــج  الــى  الفتــا  العســكرية،  الحــرب 
ــود"  ــى "الصم ــد عل ــي التاكي ــامية ف ــورة االس الث

النشــطة". و"المقاومــة 
جــاء ذلــك فــي كلمــة للعميــد جالــي امــس 
الثاثــاء خــال اجتمــاع تحضيــري الحيــاء اســبوع 
الدفــاع المدنــي عــن طريــق الفيديــو كونفرانــس، 
للعــدو  االساســية  االســتراتيجية  ان  وقــال، 
ــا دون  ــوط الشــاملة" م ــرض "الضغ ــي ف ــل ف تتمث
الحــرب العســكرية وان رؤيــة ومنهــج قائــد الثــورة 
االســامية هــو التاكيــد على "الصمــود" و"المقاومة 
النشــطة" وان الدفــاع المدنــي يســعى الداء دوره 
وفقــا لهــذه االســتراتيجية العامــة )المرســومة مــع 

قبــل ســماحة القائــد( فــي مســار بنــاء ايــران.
مهمــات  مــن  االســاس  الجــزء  ان  واكــد 
ومســؤوليات منظمــة الدفــاع المدنــي يتحقــق 
التنفيذيــة  واالجهــزة  الحكومــة  طريــق  عــن 
ــم  ــو دع ــام ه ــا الع ــاف، ان نهجن ــاد واض ــي الب ف

الشــاملة. العــدو  ضغــوط  امــام  الحكومــة 
واشــار الــى ان الشــعار االســاس الســبوع 
وهــو  الجــاري  للعــام  المدنــي  الدفــاع  احيــاء 
ايــران  المذهــل،  الصمــود  النشــطة،  "المقاومــة 
اســبوع  ايــام  شــعارات  ان  واضــاف،  القويــة" 
الرئيســية  والمحــاور  المدنــي  الدفــاع  احيــاء 
لبرامــج منظمــة الدفــاع المدنــي هــي؛ "مأسســة 
حصانــة البنــى التحتيــة بالفكــر التعبــوي والــروح 
البيئــي،  "الدفــاع  الثــوري"،  والعمــل  الجهاديــة 

االمن البرلمانية تحذر من خيارات جديدة 
في مواجهة تفعيل "آلية الزناد"

القومــي  االمــن  لجنــة  رئيــس  طهران-فارس:-حــّذر 
والسياســة الخارجيــة البرلمانيــة مجتبــى ذو النــور مــن مغبة 
تفعيــل "آليــة الزنــاد" الــواردة فــي االتفــاق النــووي مؤكــدا ان 
ــارات طهــران بهــذا الشــأن. ذلــك ســيؤدي الــى تفعيــل خي

وأشــار النائــب عــن اهالــي قــم  ، فــي تصريــح 
وزيــر  تصريــح  الــى  الثاثــاء،  امــس  صحفــي 
ــول  ــر ح ــو االخي ــك بومبي ــي ماي ــة االميرك الخارجي
الزنــاد"،  "آليــة  لتفعيــل  واوروبــا  اميــركا  مســاعي 
موضحــًا: إن تصريحــات المســؤولين االميركييــن 
التقــوم علــى أســس قانونيــة وحقوقيــة وبالنظــر 
ــووي فانهــم  ــاق الن ــواردة فــي االتف ــات ال ــى اآللي ال

اليســتطيعون القيــام بمثــل هــذا التصــرف.
واضــاف: إذا قامــوا بتفعيــل "آليــة الزنــاد" وتمديــد 
الحظــر التســليحي ضــد ايــران فــان الجمهوريــة 
االســامية لــن تصمــت فــي مواجهــة هــذا العمــل.

اي خطوة للتطبيع تشكل خطأ ستراتيجيا..

ربيعي: الدول التي تجلس الى طاولة المفاوضات مع "اسرائيل" تتحمل مسؤولية تداعياته

طهران-ارنــا:- قــال المتحــدث باســم الحكومــة 
اقامــة  الــى  ترمــي  اي خطــوة  ان  ربيعــي:  علــي 
ــكل  ــي، تش ــان الصهيون ــع الكي ــمية م ــات رس عاق
خطــأ ســتراتيجيا؛ مضيفــا ان الــدول واالنظمــة التــي 
تجلــس الــى طاولــة المفاوضــات مــع »اســرائيل« 

ــك. ــات ذل ــل مســؤولية تداعي تتحم
امــس  االســبوعي  الصحفــي  مؤتمــره  وفــي 
الثاثــاء، تحــدث ربيعــي عــن اول اجتمــاع لرؤســاء 
الســلطات الثــاث االحــد الماضــي بعــد بــدء اعمــال 
الــدورة الحاديــة عشــرة لمجلــس الشــورى االســامي، 
معتبــرا ان التعــاون بيــن الســلطات الثــاث فــي البــاد 

سيســرع مــن حــل المشــاكل الراهنــة.
ــة،  ــا الصعب ــة كورون ــت مرحل ــا: خلق ــع قائ وتاب
وان  العالــم،  أنحــاء  جميــع  فــي  خاصــة  ظروفــا 
ايــران هــي الدولــة الوحيــدة التــي تواجــه قضيتيــن 
همــا الحظــر وكورونــا، كمــا أن وجــود الســلطتين 
الحكومــة  جانــب  الــى  والقضائيــة  التشــريعية 

*مخاطبا االميركيين: قمتم باغتيال قائد السالم في المنطقة ورمز مكافحة 
اإلرهاب، وال يمكن محو وصمة العار هذه عليكم

*من اآلن فصاعدًا سيصبح حكام البحرين شركاء في جرائم الكيان الصهيوني 
كمصدر تهديد دائم لألمن في المنطقة والعالم اإلسالمي

فــي  ســفيرنا  طهران-فارس:-التقــى 
موســكو كاظــم جالــي، مســاعد وزيــر 

محادثات ايرانية روسية حول تطورات المنطقة واوضاع سوريا
الخــاص  المنــدوب  الروســي  الخارجيــة 
الشــرق  شــؤون  فــي  بوتيــن  للرئيــس 
ميخائيــل  افريقيــا  وشــمال  االوســط 
تطــورات  فــي  للبحــث  بوغدانــوف، 
ســوريا. فــي  االوضــاع  ومنهــا  المنطقــة 
الجانبــان  تبــادل   ، اللقــاء  هــذا  وفــي 
وجهــات النظــر حــول العاقــات الثنائيــة 
وتطــورات المنطقــة ومنهــا اوضــاع ســوريا 
ســوريا  فــي  للســام  آســتانا  وعمليــة 
الخليــج  وقضايــا  الفلســطينية  والقضيــة 
الفارســي وكذلــك التعــاون بيــن البلديــن 
ضمنــه  ومــن  الدولــي  الصعيــد  علــى 
االتفــاق النــووي ومنظمــة االمــم المتحــدة.
ــاء  ــي اللق ــوف ف ــي وبوغدان واكــد جال
ــن  ــن البلدي ــاون بي ضــرورة التشــاور والتع
ــول قضايــا المنطقــة وكذلــك اســتمرار  ح
االتصــاالت واللقــاءات بينهمــا فــي هــذا 

ــدد. الص
التقــى  قــد  جالــي  الســفير  وكان 
بوغدانــوف ايضــا قبــل شــهرين وتباحــث 
ــورات  ــة وتط ــات الثنائي ــول العاق ــه ح مع
والعــراق  ســوريا  ومنهــا  المنطقــة 
االميركيــة  القــرن  )صفقــة  وفلســطين 

وليبيــا. الصهيونيــة( 

دون الحرب العسكرية..

العميد جاللي: العدو يعتمد استراتيجية فرض 
»الضغوط الشاملة«

حراســة الحــدود البيئيــة، 
ــاع  ــة الدف ــاء بهيكلي االرتق
"الدفــاع  البيولوجــي"، 
توطيــن  الســيبراني، 
االفتراضيــة  االجــواء 
الســيادة  مســار  فــي 
الوطنيــة"،  الســيبرانية 
الشــعبي،  "الدفــاع 
المســتعدة،  االســرة 
الراســخ"،  المجتمــع 
المدنــي،  "الدفــاع 
ــاع  ــة"، "الدف ــة، المــدن اآلمن ــة اآلمن ــى التحتي البن
ــداد الماضــي  ــي امت ــوي ف ــاوي، مســتقبل ق الكمي
الزاخــر بالفخــر"، "االقتصــاد المقــاوم، قفــزة االنتــاج، 

االقتصاديــة". الحــرب  فــي  االنتصــار 

القــرارات  فــي  والتفاهــم 
عمليــة  مــن  ســيقصر 
والتعــاون  القــرار  اتخــاذ 
فــي تنفيــذه، وهــذه إحــدى 
المتطلبــات الضروريــة فــي 

هــذه الفتــرة.
وحــول تغريــدة ترامــب 
االخيــرة بــان ايــران تعتــزم 
القيــام بــرد انتقامــي علــى 
القائــد  اغتيــال  عمليــة 
ســليماني ، قــال ربيعــي: 

مــن المؤســف أن رئيــس دولــة يدعــي أن لديــه 
نظــام حكــم ونظــام عالمييــن يقــدم تعليقــا ســريعا 
ومصطنعــا ومشــوها علــى هــذا األســاس الضعيــف.
االنتخابــات  يراقــب  العالــم  ان  الــى  واشــار 
االميركيــة فــي شــهر نوفمبــر المقبــل، ووجــه كامــه 
يتعلــق  فيمــا  قائــا:  االميريكــة،  الحكومــة  الــى 
بقائدنــا الشــهيد، قمتــم باغتيــال قائــد الســام فــي 
المنطقــة ورمــز مكافحــة اإلرهــاب، وال يمكــن محــو 
وصمــة العــار هــذه عليكــم، لقــد ارتكبــت اميــركا 
أكبــر خطــأ اســتراتيجي لهــا، وبهــذه االعمــال ال 
يمكــن إخفــاء جرائمهــا، وفــي حــال وقــوع أي خطــأ 

ردا  المتحــدة  الواليــات  ستشــهد  اســتراتيجي، 
ــران. ــل اي ــن قب ــما م حاس

وفيمــا يتعلــق بــرد ايــران علــى اتفــاق البحريــن 
بتطبيــع العاقــات مــع الكيــان الصهيونــي وفيمــا 
ــال ربيعــي:  ــذه الخطــوة، ق اذا قامــت دول اخــرى به
تديــن الجمهوريــة اإلســامية بشــدة اإلعــان عــن 
إقامــة عاقــات دبلوماســية بيــن البحريــن والكيــان 
ــن  ــيئا م ــا ومس ــًا مخزيً ــره عم ــي، وتعتب الصهيون
الفلســطينية  بالقضيــة  تضحــي  البحريــن  قبــل 
للشــعب  والمعانــاة  النضــال  مــن  وعقــودًا 

الفلســطيني مــن اجــل االنتخابــات األميركيــة.

2705 إصابات جديدة بكورونا وتعافي 
نحو 350 ألف شخص

طهران-فارس:-أعلنــت المتحدثــة بأســم وزارة الصحــة ســيما ســادات الري، تســجيل 2705 إصابــات 
جديــدة بفيــروس كورونــا، و140 حالــة وفــاة فــي غضــون الـــ 24 ســاعة الماضيــة، مشــيرة الــى تعافــي نحــو 350 

ألــف شــخص مــن المصابيــن لحــد اآلن.
وقالــت المتحدثــة بأســم وزارة الصحــة والعــاج والتعليــم الطبــي فــي تصريــح: منــذ ظهــر االحــد ولغايــة 
امــس االثنيــن تــم تســجيل 2705 إصابــات جديــدة بفيــروس كوفيــد- 19 وفــق معاييــر التشــخيص النهائــي، 

ليرتفــع اجمالــي االصابــات الــى 407 آالف و353 إصابــة مؤكــدة.
واوضحــت انــه مــن بيــن المصابيــن الجــدد، تــم ادخــال 1299 شــخصا مصابــا الــى المستشــفيات لتلقــي 

العــاج.
ولفتت الري الى تعافي 349 ألف و984 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية اآلن.

واضافــت: ان 3811 شــخصا مــن المصابيــن بفيــروس كورونــا مازالــوا فــي حالــة حرجــة ويخضعــون 
للعنايــة المركــزة.

واشــارت الــى تســجيل 140 حالــة وفــاة مــن المصابيــن بفيــروس كوفيــد 19 ليرتفــع اجمالــي عــدد الوفيــات 
الــى 23453 حالــة وفــاة.

واشــارت المتحدثــة بأســم وزارة الصحــة االيرانيــة الــى اجــراء 3 ماييــن و613 ألــف و891 اختبــارا 
لتشــخيص اإلصابــة بفيــروس كوفيــد-19  فــي جميــع انحــاء البــاد.

واوضحــت ان محافظــات طهــران، مازنــدران، كيــان، قــم، اصفهــان، خراســان رضــوي، آذربايجــان شــرقي، 
كرمــان، خراســان شــمالي، ســمنان، يــزد، زنجــان و قزويــن فــي حالــة حمــراء، ومحافظــات آذربايجــان غربــي، 
البــرز، فــارس، لرســتان، هرمــزكان، اردبيــل، بوشــهر، كرمانشــاه، كهيكيلويــة وبويراحمــد، خراســان جنوبــي، 

مركــزي، ايــام، جهارمحــال وبختيــاري، كلســتان وخوزســتان فــي حالــة انــذار.

مسؤول جنوب أفريقي: مزاعم امريكا المعادية 
إليران غير صحيحة

طهران-ارنــا:- رفــض مصــدر مطلــع في 
ــة  ــع صحيف ــة م ــي مقابل ــا ف ــوب افريقي جن
صحيفــة  مزاعــم  مافريــك«  »ديلــي 
ــال أن  ــران، وق ــة الي ــو« المناهض »بوليتيك
ــى  ــب تهــدف ال ــل هــذه المطال اعــان مث
تحويــل الــرأي العــام عــن اخفاقــات دونالــد 

ــا. ــدم صحته ــى ع ــدا عل ــب، مؤك ترام
وقــال المصــدر المطلــع  امــس الثاثــاء 
»بوليتيكــو«  صحيفــة  مزاعــم  علــى  ردا 
ســفيرة  اغتيــال  إيــران  محاولــة  بشــأن 
أمريــكا فــي جنــوب افريقيــا، إنــه »علــى 
تــم  قــد  القضيــة  هــذه  أن  مــن  الرغــم 
أخذهــا علــى محمــل الجــد، لكــن يبــدو أن 
ليــس هنــاك أي تهديــد يمكــن تحديــده، 

خاصــة مــن المصــدر المزعــوم«.
»ال  أنــه  المطلــع  المصــدر  وأضــاف 

يوجــد أي دليــل« وبالتالــي فــإن الخطــة 
ــون  ــر المرجــح أن تك ــن غي ــة »م المزعوم

صحيحــة«.
ــذا  ــأن ه ــع ب ــؤول المطل ــن المس وتكه
إدارة  محاولــة  علــى  مثــاال  كان  االتهــام 
ترامــب تحويــل الــرأي العــام عــن إخفاقاتها 

فــي االنتخابــات الرئاســية المقبلــة.
نقلــت  بوليتيكــو  صحيفــة  وكانــت 
عــن تقاريــر اســتخباراتية ومصــادر مقربــة 
ــزال  ــا ت ــران م ــة ان اي ــن االدارة االمريكي م
تبحــث عــن طــرق لانتقــام لــدم الشــهيد 

قاســم ســليماني.
وبهــذا الصــدد أشــار بعض المســؤولين 
التــي  التهديــدات  الــى  األمريكييــن 
تتعــرض لهــا ســفيرة أمريــكا فــي جنــوب 

افريقيــا النــا ماركــس.

قصف صاروخي يستهدف محيط السفارة األميركية في بغداد
أكــدت وســائل إعــام عراقيــة، ليــل )االثنين-الثاثــاء(، ســقوط صواريــخ كاتيوشــا علــى المنطقــة 

الخضــراء وســط العاصمــة بغــداد.
ونقــل موقــع »بغــداد اليــوم« عــن مصــدر أمنــي قولــه، إن »القصــف الصاروخــي اســتهدف وفــق المعلومــات 

األوليــة، الســفارة األمريكيــة داخــل المنطقــة الخضراء«.
وأضــاف المصــدر األمنــي، أن »صواريــخ كاتيوشــا ســقطت قبــل قليــل فــي محيــط القاعــدة العســكرية 

األمريكيــة فــي الســفارة األمريكيــة بالمنطقــة الخضــراء«.
وأشــار إلــى، أن »منظومــة الدفــاع الجــوي األمريكيــة )ســي- رام(، والتــي نصبتهــا الواليــات المتحــدة قبــل 

أشــهر للدفــاع عــن الســفارة، أســقطت صاروخيــن اثنيــن«.
ولم ترد تقارير حتى اآلن عن حجم الخسائر المادية أو وقوع إصابات بشرية.

كان آخــر هجــوم اســتهدف المنطقــة الخضــراء، الخميــس 27 أغســطس/آب، حيــث أعلنــت خليــة 
ــة. ــل المنطق ــا« داخ ــوع »كاتيوش ــن ن ــخ م ــة صواري ــقوط ثاث ــراق، س ــي الع ــي ف ــام األمن اإلع

يشــار إلــى أن المنطقــة الخضــراء شــديدة التحصيــن ببغــداد والتــي تضــم المبانــي الحكوميــة وبعثــات 
دبلوماســية أجنبيــة، تتعــرض فــي الفتــرة األخيــرة إلــى هجمــات بصواريــخ كاتيوشــا، دون خســائر بشــرية، 

كمــا لــم تكشــف األجهــزة األمنيــة حتــى اآلن عــن منفــذي هــذه الهجمــات الصاروخيــة.

اإلمارات تغرق بالديون السيادية وسط تكتم رسمي مريب

خطيب زادة: لطالما استخدمت الواليات المتحدة الصحفيين السذج
طهران-إرنــا- صــرح المتحــدث باســم الخارجيــة ســعيد خطيــب زادة، ان مشــعلي فتيــل الحــروب 

األميركييــن، لطالمــا إســتخدموا الصحفييــن الســذج إلســتمالة الــرأي العــام لصالــح حماقاتهــم.
ــرة إدارة الرئيــس األميركــي األســبق جــورج بــوش اســتخدموهم  ــي فت وأضــاف خطيــب زادة، إنهــم ف
ــرى  ــرة أخ ــيء م ــس الش ــون نف ــم اآلن يفعل ــا ه ــعب وه ــة للش ــات دوالر العراقي ــرب الـــ7 تريليون ــع ح لبي

ويســتخدمون بوليتيكــو لنشــر أكاذيبهــم".
وحضّ وسائل اإلعام األميركية على أن تكون حريصة على عدم استغالها من قبل السياسيين.

كشــفت معطيــات أمريكيــة رســمية عــن تضخــم 
كبيــر فــي الديــون الســيادية لدولــة اإلمــارات فــي 
ــديد  ــم ش ــرض تكت ــم ف ــام الحاك ــل النظ ــت يواص وق

ــة. ــأزم للدول ــى الوضــع االقتصــادي شــديد الت عل
“مورغــان  األميركــي  االســتثمار  بنــك  وأعلــن 
ســتانلي” أّن حكومــات اإلمــارات والكيانــات ذات الصلــة 
ــة  ــار دوالر مؤهل بهــا، أصــدرت ســندات بقيمــة 24.5 ملي
ــئة. ــواق الناش ــان لألس ــي مورغ ــه ب ــر جي ــى مؤش عل

متعــدد  األميركــي  االســتثماري  البنــك  وقــال 
الجنســيات إن ديــون اإلمــارات تجعلهــا األكبــر بفــارق 

كبيــر بيــن الديــون الســيادية المدرجــة علــى مؤشــر 
ــئة ــواق الناش ــندات األس ــان لس ــي مورغ ــي ب ج

وجمعــت حكومــات أبــو ظبــي ودبــي والشــارقة 
خــال  مــن  العــام  هــذا  دوالر  مليــار   19 بينهــا  فيمــا 
إصــدار ســندات دوليــة، بينمــا تســعى لتعزيــز األوضــاع 
الماليــة المتضــررة مــن الضربــة المزدوجــة لجائحــة 
فيــروس كورونــا وتراجــع أســعار النفط.وجمعــت موانــئ 
دبــي العالميــة المتخصصــة فــي تشــغيل الموانــئ 1.5 
مليــار دوالر، فــي حيــن جمــع صنــدوق “مبادلــة” التابــع 

ــام. ــذا الع ــار دوالر ه ــي 4.5 ملي ــو ظب ــة أب لحكوم

البقية على الصفحة7

ألفا يوم من العدوان..

 اليمن العب إقليمي والسعودية واالمارات الى الحضيض
بعــد 2000 يــوم مــن عــدوان التحالــف الســعودي ـ االماراتــي  علــى اليمــن المتواضــع 
فــي امكاناتــه وثرواتــه لكــن القــوي بايمانــه وصمــود ابنائــه، انقلبــت موازيــن القــوى 
ــدو  ــة ويخشــاه الع ــة محــور المقاوم ــي معادل ــا ف ــوم رقم ــاء الي ــا فاصبحــت صنع تمام
الصهيونــي كمــا تخشــاه بقيــة دول المحــور المتاكهــا للقــوة الصاروخيــة والمســيرات.
التحالــف  الســعودي ـ االماراتــي ـ فــي قيــادة هــذا العــدوان لــم يكــن ســوى اداة  
تنفيــذ لتدميــر اليمــن وبالتالــي تســليمه الميــركا والكيــان الصهيونــي وهــذا مــا 
نشــهده اليــوم فــي جزيــرة ســقطرى وماذهــب اليــه زعيــم انصــار اهلل الســيد الحوثــي 
مؤخــرا يؤكــد ذلــك. هــذه الحقيقــة لــم يكــن يدركهــا الكثيــرون يومهــا الن اصــل 
ــى اليمــن هــو الوصــول لهــذه النتائــج الكارثيــة مــن اجــل  الحــرب التــي فرضــت عل
ادخالهــا فــي محــور التطبيــع. فمــن خطــط ودعــم لهــذه الحــرب هــي اميــركا والكيــان 
الصهيونــي وهــذا ليــس خافيــا علــى احــد، فاكثــر مــن مســؤول اميركــي وعلــى 
ــم هــذه الحــرب لوجســتيا  ــا اعلــن ان بــاده تدع ــابق اوبام ــهم الرئيــس الس رأس
وتقــدم لهــا كافــة المعلومــات وامــا اداوات التنفيــذ كانــت الســعودية واالمــارات اللتــان 
دخلتــا الســاحة اليمنيــة بشــكل عريــان ومــن ال يــدري بــان قــرار الحــرب اعلــن مــن 

ــذي كان يومهــا ســفيرا فيهــا. ــر ال ــى لســان عــادل جبي واشــنطن وعل
والعالــم يتذكــر كيــف تبجحــت الســعودية باقتدارهــا وحســمها العســكري »عاصفــة 
الهــزم« بانهــا ســتحتل اليمــن خــال ايام واســابيع واذا بهــا اليوم وبعد 2000 يــوم من التدمير 
والخــراب وقتــل االبريــاء تحولــت مــن موقــع المهاجــم الــى العاجــزة حتــى عــن الدفــاع 
عــن نفســها رغــم الدعــم والوجــود االميركــي علــى اراضيهــا وان الصواريــخ والمســيرات 
اليمنيــة تســتهدف اليــوم بــكل ســهولة اهــم المنشــآت والمواقــع االســتراتيجية حتــى 

فــي قلــب العاصمــة الريــاض ومــا بعدهــا فــي العمــق الســعودي.
وصمودهــم  ابنائــه  ســواعد  وقــوة  اهلل  بفضــل  الســعيد  اليمــن  فــان  واليــوم 
االســطوري وتقدمهــم التكنولوجــي اصبــح قــوة اقليميــة صاعــدة تخشــاه القــوى 
المعاديــة فــي المنطقــة وان شــعبها اليــوم فــي طليعــة الشــعوب التــي تجنــد كافــة 

طاقاتهــا لنصــرة القضيــة الفلســطينية.
وبعــد ألفــي يــوم مــن العــدوان الســعودي ـ االماراتــي الغــادر علــى اليمــن اصبحــت 
ــي  ــى ف ــوة االول ــى الق ــدور حت ــن  بمق ــم يك ــا ول الســعودية ومنشــآتها مكشــوفة تمام
ــى  ــي ال ــال العنصــر الصهيون ــون ادخ ــد يك ــا وق ــاع عنه ــا او الدف ــركا حمايته ــم امي العال
اليمــن حســب اوهامــه قــد تقلــب مــن موازيــن القــوى متناســية ان الكيــان الصهيونــي 
واميــركا غيــر مســتعدتين للدخــول فــي حــرب مــن اجلهمــا النهمــا يــدركان جيــدا ماهيــة 

وقــوة ردع محــور المقاومــة لذلــك ال يجازفــان فــي الدخــول بــاي معركــة خاســرة.
بعــد 2000 يــوم مــن العــدوان علــى اليمــن فــان النظــام الســعودي اليــوم فــي 
الحضيــض والفشــل الذريــع الــذي اضطــرت معــه اقصــى احــد امرائــه وهــو فهــد بــن 
ــام  ــه ام ــع معارك ــي جمي ــذي هــزم ف ــف ال ــوات التحال ــد ق ــز قائ ــن عبدالعزي ــي ب ترك
ــات  ــع المحافظ ــى جمي ــوم عل ــيطران الي ــن يس ــي اللذي ــش اليمن ــار اهلل والجي انص

ــى وشــك الســقوط. ــي عل ــي ه ــأرب الت ــا ســوى م ــق امامهم ــم يب الشــمالية ول
ــام العربــي  ــراي الع ــى اليمــن يتســاءل ال ــوم مــن العــدوان عل ــوم وبعــد 2000 ي والي
واالســامي الــى ايــن وصلــت  الحالــة بالتحالــف الســعودي- االماراتــي وهــو يغــرق 
فــي الرمــال اليمنيــة فيمــا اصبحــت صنعــاء قــوة يعتــد بهــا كاعــب اقليمــي يحســب 

لــه الــف حســاب.


