
ــت  ــا:- اعلن زاهدان-ارن
االمــم  منظمــة  ممثلــة 
للطفولــة  المتحــدة 
ايــران  فــي  )اليونيســف( 
عــن  اوبرايــان  منديــب 
بينهــا  الناجــح  التعــاون 
الوطنيــة  اللجنــة  وبيــن 
لحقــوق الطفــل فــي ايــران 
ــاون  ــت ان هــذا التع واضاف

. مســتمر
مراســم  ختــام  وفــي 

افتتــاح مدرســة لحقــوق الطفــل فــي سيســتان و 
بلوجســتان والتــي اقيمــت عــن طريــق الفيديــو 
كنفرانــس، اشــارت اوبرايــان الــى مــا انجزتــه ايــران 
فــي الذكــرى الســنوية الثالثيــن القــرار معاهــدة 
حقــوق الطفــل واوضحــت ان تنفيــذ بنــود هــذه 
المعاهــدة يعنــي توفيــر فــرص متســاوية لجميــع 

االطفــال فــي العالــم بمــن فيــم البنيــن والبنــات 
فــي مختلــف المجــاالت الصحــة والرفــاه و االغذيــة 
والتعليــم و ضمــان مصالــح االطفــال فــي جميــع 

القــرارات التــي تتــرك تاثيــرا علــى حياتهــم.
الثــورة  قائــد  ســماحة  تاكيــد  الــى  واشــارت 
االســالمية علــى ضــرورة توفيــر امكانيــات التعليــم 
ايــران  فــي  االجانــب  الرعايــا  الطفــال  الشــامل 

معتبــرا توفيــر هــذه االمكانيــات خطــوة قيمــة للغايــة 
لحصــول االطفــال علــى الخدمــات التعليميــة.

واعتبــرت انجــازات التــي حققتهــا ايــران فــي 
ــدة جــدا  ــال جي مجــال الصحــة وضمــان امــن االطف
واضافــت ان هــذه االنجــازات ســاهمت فــي توفيــر 

ــم. ــدالت وفياته ــض مع ــال وخف ــن لالطف االم
ــا  ــروس كورون ــار في ــى ان انتش ــت ال ولفت
تــرك تاثيــرا علــى انجــازات ايــران فــي مجــال 
دعــم االطفــال إال ان منظمــة اليونيســف تعمل 
عــن جائحــة  الناجمــة  االثــار  علــى خفــض 
كورونــا علــى مختلــف شــؤون االطفــال خاصــة 

ــم. فــي مجــال التعلي
لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  ان  واوضحــت 
ــا  ــل احــد عشــر عام ــم تاسيســها قب ــل ت الطف
تحــت اشــراف وزارة العــدل وتعمــل بشــكل 
خــاص فــي مجــال تنفيــذ االتفاقيــات المتعلقــة 

ــران. ــي اي ــل ف ــوق الطف بحق
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توقيف سفينتي صيد غير مشروع..

حرس الثورة يحتجز سفينة اجنبية 
تحمل وقودا مهربا

لــواء  قــوات  احتجــزت  طهران-فــارس:- 
الرابعــة  البحريــة  للمنطقــة  التابــع   412 "ذوالفقــار" 
لحــرس الثــورة ســفينة اجنبيــة تحمــل 300 الــف لتــر 
ــج الفارســي. ــاه الخلي ــي مي ــود المهــرب ف مــن الوق
الرابعــة  للمنطقــة  العامــة  العالقــات  وافــادت 
اللــواء  الثــورة ان قــوات  للقــوة البحريــة لحــرس 
اجنبيــة  ســفينة  بتوقيــف  قامــت   412 "ذوالفقــار" 
تحمــل 300 الــف لتــر مــن الوقــود المهــرب فــي ميــاه 

الفارســي. الخليــج 
وتابعــت: انــه وبغيــة صــون ميــاه ســيادة الجمهورية 
االســالمية فــي الخليــج الفارســي تمكــن كــوادر اللــواء 
"ذوالفقــار" 412 فــي ظــل الرصــد االســتخباري والمبــادرة 
فــي الوقــت المناســب مــن توقيــف ســفينة اجنبيــة 
الجغرافيــة  المنطقــة  فــي  البنمــي  العلــم  تحمــل 
الخليــج  فــي  البحريــة  الوحــدة  لهــذه  العمالنيــة 

الفارســي.

مشيرة تاكيدات قائد الثورة بخصوص تعليم الرعايا االجانب..

اليونيسف تشيد بانجازات ايران في مجال دعم حقوق االطفال

موقع »بوليتيكو«: اميركا االضعف 
من اي وقت مضى

طهران/كيهــان العربــي: اســبوعان ومازالــت نتائــج االنتخابــات مجهولــة فــي آثارهــا اذ تمحــور المجتمــع 
فــي صفيــن متنافريــن، ممــا تنــذر حســب المســؤولين الســابقين والحالييــن بحصــول وضــع خطــر للغايــة. 
وفيمــا حــذر »جــان برنــان« الرئيــس الســابق للمخابــرات االميركيــة )ســي آي ايــه(، بــان ايــام خطــرة للغايــة 
تمــر بهــا اميــركان كتبــت وســيلة اعالميــة اميركيــة فــي تحليــل؛ بــان بايــدن ســيحرز بعــد فــوزه باالنتخابــات 
ــام، واالكثــر ضعفــا مــن الناحيــة  ــركا هــي االضعــف  مــن اي وقــت مضــى خــالل نصــف ع الســلطة وامي

االقتصاديــة والثقافيــة والسياســية بانقســامها لمحوريــن.
الى ذلك تناول موقع »بوليتيكو في تحليل السياسة الخارجية للبيت  االبيض في الحكومة القادمة.

مضيفــا: »علــى بايــدن ان ينظــم لسياســة خارجيــة جديــدة مــع العالــم بحيــث ال تكــون اميــركا هــي 
الســيدة.. فالوضــع الــذي ســيرثه بايــدن يختلــف كثيــرا عــن فتــرة شــغره لمنصــب نائــب الرئيــس ومســؤول  
ــرة  ــت فت ــد القي ــرم. فق ــرن المنص ــعينيات الق ــي تس ــيوخ  ف ــس الش ــي مجل ــة ف ــات الخارجي ــة العالق لجن

هيمنــة القطــب الواحــد الــى مزبلــة التاريــخ.
فاليــوم اضحــت الصيــن، وحســب البنتاغــون، نــدا الميــركا، كمــا ان ســائر القــوى الصغيــرة والكبيــرة مثــل؛ 

روســيا وايــران وكوريــا الشــمالية، بامكانهــا ان تكســر شــوكة اميــركا«.
وخلــص الموقــع الــى التطــرق للظــروف التــي تنتظــر بايــدن كرئيــس جديــد الميــركا، فيقــول؛ »ان بايــد 
سيســتلم دفــة حكومــة اميــركا فــي وقــت هــو االضعــف جســما واميــركا اســوأ اقتصاديــا وبــرز فيهــا االنشــقاق 

الشــعبي فــي الجانــب السياســي والثقافــي، لــم يســبق لــه مثيــل منــذ صــف قــرن«.

منددًا بمزاعم الترويكا االوروبية ضد طهران..

مسؤول برلماني: ناكثو العهود ومنتهكي االتفاق النووي 
اليحق لهم إطالق التهم ضد ايران

إيــران  ومنــدوب  ســفير  صــرح  لندن-إرنــا:- 
الذريــة،  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  لــدى  الدائــم 
ــي  ــان الصهيون ــادي، ان ضــم الكي ــب آب كاظــم غري
عــدم  معاهــدة  إلــى  المشــروط  وغيــر  الفــوري 
انتشــار األســلحة النوويــة وإخضــاع جميــع أنشــطته 
ومرافقــه النوويــة لضمانــات الوكالــة الشــاملة هــو 
الخطــوة الوحيــدة الحتــواء األزمــة النوويــة الحاليــة 

فــي الشــرق األوســط.
الفصلــي  االجتمــاع  خــالل  لــه  كلمــة  وفــي 
االفتراضــي لمجلــس محافظــي الوكالــة الدوليــة 
القــدرات  آبــادي،  ناقــش غريــب  الذريــة،  للطاقــة 
النوويــة للكيــان الصهيونــي، ومتطلبــات تحقيــق 
النوويــة،  األســلحة  مــن  خالــي  أوســط  شــرق 
ــة فــي الســعودية  ــات النووي وســير تطبيــق الضمان
واإلمــارات، والخطــوط العريضــة لموقــف الجمهوريــة 

اإلســالمية بهــذا الشــأن.

وفــي مســتهل كلمتــه، 
قــال غريــب آبــادي: "مــن 
المؤســف جــدا أن الكيــان 
الصهيونــي بصفته الطرف 
الوحيــد غيــر العضــو فــي 
االنتشــار  عــدم  معاهــدة 
فــي الشــرق األوســط بــات 
يحــول دون عولمــة هــذه 

الوثيقــة".
ســفيرنا  ولفــت 
الكيــان  امتــالك  الــى 

ظــل  فــي  ســرية،  نوويــة  قــدرات  الصهيونــي 
التجاهــل التــام للقوانيــن واألعــراف الدوليــة، يشــكل 
ــة  ــم والمنطق ــرا ألمــن واســتقرار العال ــدا خطي تهدي
الفــوري  الصهيونــي  الكيــان  الضــم  ان  وصــرح، 
ودون شــروط مســبقة الــى معاهــدة عــدم االنتشــار 

لألســلحة  ممتلــك  غيــر  عضــو  بصفــة  النــووي، 
النوويــة، وإخضــاع جميــع مــواده وأنشــطته ومنشــآته 
ــو الخطــوة  ــة الشــاملة، ه ــات الوكال ــة لضمان النووي
الوحيــدة لمواجهــة األزمــة النوويــة الحاليــة فــي 

األوســط. الشــرق  منطقــة 

داعيا الزام السعودية واإلمارات بالشفافية في أنشطتهما النووية..

غريب آبادي:ضم الكيان الصهيوني الى معاهدة حظر اإلنتشار يعد الخطوة الوحيدة لحلحلة األزمة النووية

الفرق بين ترامب وبايدن..

االمن النيابية: موقفنا حيال عودة اميركا لالتفاق 
النووي يرتبط بسياسة واشنطن المقبلة

ــو  ــة أب ــة البرلماني ــة الخارجي ــي والسياس ــن القوم ــة االم ــم لجن ــدث باس ــال المتح ــارس:- ق طهران-ف
الفضــل عموئــي ان موقــف طهــران حيــال العــودة االحتماليــة الميــركا الــى االتفــاق النــووي يرتبــط بسياســة 

ــة وتصرفاتهــا علــى ارض الواقــع. واشــنطن المقبل
وأضــاف عموئــي، فــي تصريــح صحفــي، إنــه ينبغــي لواشــنطن اصالحهــا سياســاتها الســابقة والتوقــف 
عــن ممارســة الضغــوط علــى طهــران لذلــك قــدم المجلــس مشــروع الخطــة االســتراتيجية الزالــة الحظــر 

بهــدف فــرض التعقــل علــى الجانــب اآلخــر فــي سياســاته حيــال البــالد.  
وانتقــد االوروبييــن ووصــف موقفهــم بالســلبي حيــال تنفيــذ التزاماتهــم الــواردة باالتفــاق النــووي وفــي 
هــذا الســياق صــرح الرئيــس الفرنســي ماكــرون ان الشــركات االوروبيــة لــم تتعــاون مــع ايــران فــي الشــؤون 

التجاريــة وهــو مايكشــف ضعــف االوروبييــن ويتطلــب منهــم اصــالح ســلوكهم ايضــا.
ولفــت الــى انــه الفــرق بيــن ترامــب وبايــدن بالنســبة اليــران واالختــالف يتمثــل بالسياســات وليــس 
باالشــخاص، موضحــًا: ان نتائــج االنتخابــات الرئاســية االميركيــة ماتــزال غيــر نهائيــة لحــد اآلن، معربــًا عــن 

أملــه بتقبّــل ترامــب للنتائــج قبــل تفاقــم الوضــع الحالــي.

بإحياء ذكرى الشهيد سليماني..

انطالق الجولة الثانية من مهرجان المقاومة 
الـ16 في كرمان

ــرة  ــات الفت ــة مشــدّدة، انطلقــت امــس الســبت فعالي ــا:- وســط إجــراءات احترازي طهران-ارن
ــان  ــي محافظــة كرم ــه السادســة عشــر، ف ــي بدورت ــة الدول ــالم المقاوم ــة مــن مهرجــان أف الثاني

ــق قاســم ســليماني. ــاء ذكــرى الشــهيد الفري ــران(، بإحي )وســط اي
وبــدأت المنافســة علــى جوائــز مســابقات الفتــرة الثانيــة، وأقيــم حفــل افتتــاح  محــدود بــال 
نجــوم أجانــب وال ضيــوف وبأقــل عــدد ممكــن مــن الحضــور، إاّل أن برنامــج األفــالم تأّلــق بعــدد 

كبيــر مــن المشــاركات فــي جميــع االقســام الدوليــة رغــم الجائحــة.
ــة مــن  ــة مــن المهرجــان التــي تضــمّ جــّل األقســام الدولي ــرة الثاني ــاح الفت ــل إفتت ــل حف ُقبي
ضمــن "ســيد شــهداء المقاومــة" )مخصّــص للشــهيد ســليماني( والمســابقة الرئيســية وقســم 
الفيلــم بالمعنــى المطلــق وقســم "ســرد القلــم" )مســابقة الســيناريو(، توجّــه عــدد مــن القائميــن 
علــى هــذه التظاهــرة المقاومــة بمــن فيهــم مديــر المهرجــان )مهــدي عظيمــي ميرآبــادي( وجمــع 
ــة العظيمــة لهــذا  ــح الشــهيد الحــاج قاســم ســليماني وأشــادوا بالمكان مــن الفنانيــن، الــى ضري

القائــد العظيــم للمقاومــة.
ــم  ــران رغ ــي اي ــد-19" ف ــي ظــل جائحــة "كوفي ــدورة السادســة عشــر ف ــذه ال ــة ه ــر إقام تعتب

ــم. ــي العال ــة ف ــصّ بالمقاوم ــينمائي مخت ــدث س ــر ح ــازًا ألكب ــر إنج ــه، تعتب ــرّ ب ماتم

طهــران – كيهــان العربــي:- نــدد المتحــدث باســم 
الهيئــة الرئاســية لمجلــس الشــورى االســالمي محمــد 
الترويــكا االوروبيــة فــي  حســين فرهنكــي بمزاعــم 
انتهــاك طهــران لالتفــاق النــووي فــي بيانهــا االخيــر 
ــم  ــون الته ــيين يلصق ــاق االساس ــي االتف ــادّا منتهك ع

ــران. ــة بطه الزائف
وقــال محمــد حســين فرهنكــي النائــب عــن أهالــي 
تبريز)شــمال غــرب البــالد(، فــي االشــارة الــى بيــان 
لالتفــاق  انتهــاك طهــران  بزعــم  االوروبيــة  الترويــكا 
النــووي، موضحــًا: ان الذيــن نكثــوا العهــود وانتهكــوا 

ــران. ــم ضــد اي ــم إطــالق الته ــاق اليحــق له االتف
واضــاف: عقــب االنســحاب االميركــي الالشــرعي 
ــاق  ــود االتف ــون بن ــووي نكــث االوروبي ــاق الن ــن االتف م
ولــم يفــوا بــأي مــن تعهداتهم فيمــا التزمــت الجمهورية 

االســالمية فــي ايــران بجميــع بنــود االتفــاق.
واكــد: إن أي إطــار جديــد ســيكون رهنــًا بالظــروف 
اآلخــر  للجانــب  ينبغــي  التــي  الجديــدة  والقــرارات 
المبــادرة الــى اتخاذهــا فيمــا لــن تبــادر الجمهوريــة 

االســالمية فــي ايــران الــى اتخــاذ أيــة خطــوات جديــدة.
الخارجيــة  وزارة  تقــوم  ان  ضــرورة  علــى  وشــدد 
بمتابعــة ادعــاءات ومراقبــة ســلوكهم بدقــة والــرد عليهــا 

بشــكل مناســب.
واشــار الــى قــرار حقــوق االنســان المنــاوئ اليــران 
ــوق االنســان  ــس حق ــادًّا مجل ــي االمــم المتحــدة، ع ف
تــرك جميــع  حيــث  أداة سياســية  الــى  تحــول  قــد 
الجمهوريــة  علــى  ورّكــز  المهمــة  العالميــة  الشــؤون 
تقاريــر  علــى  باالعتمــاد  فقــط  االيرانيــة  االســالمية 
االعــداء وهــو مايعبّــر عــن خــروج االمــم المتحــدة عــن 

أهدافهــا المرســومة. 
ويشــار الــى ان المانيــا وبريطانيــا وفرنســا أطلقــت 
حــول  مؤخــرا،  اصدرتــه  بيــان  فــي  جديــدة،  مزاعــم 
ــذ عــام  ــووي من ــاق الن ــران لالتف ــاكات اي ماأســمته انته
ونصــف رغــم مادعتــه إظهــار البلــدان االوروبيــة لحســن 
الشــديد حيــال فقــدان  النوايــا وأعربــت عــن قلقهــا 
ــووي  ــي مجــال حظــر االنتشــار الن ــواه ف ــاق لمحت االتف

ــا. ــى حــد وصفه عل

صحيفة تركية: ابن سلمان 
باع القدس لالحتالل

بعــد ســاعات مــن االتصــال الهاتفــي بيــن الملــك 
ــز، والرئيــس التركــي  ــد العزي ــن عب الســعودي ســلمان ب
رجــب طيــب أردوغــان، هاجمــت صحيفــة مقربــة مــن 
الحكومــة التركيــة ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن 
ســلمان، واصفــة إيــاه بالقاتــل والجــالد الــذي بــاع القــدس 

اإلســرائيلي. لالحتــالل  وفلســطين 
وضعــت  الورقيــة،  األولــى  صفحتهــا  وعلــى 
التركيــة صــورة محمــد  »ينــي شــفق«  صحيفــة 
ــا  ــل والجــالد«، وعنوان ــة بـ«القات ــن ســلمان مذيل ب
ــرائيل ال  ــدس إلس ــاع الق ــذي ب ــر ال ــا: »األمي رئيس

يعــرف وجهــة القبلــة«.
ــي العهــد الســعودي  وقالــت الصحيفــة  إن »ول
القــدس  منــح  الــذي  ســلمان،  بــن  محمــد 
ــم  ــر القي ــوم بتزوي ــى »إســرائيل«، يق وفلســطين إل

شــعبه«. إلقنــاع  المقدســة 

صنعــاء،  فــي  ســفيرنا  أكــد  طهران-إرنــا:- 
اليمنــي  الشــعب  صمــود  أن  إيرلــو،  حســين 
ومقاومتــه ستســتمر حتــى تحقيــق االنتصــار.
ــى  ــو إل ــفير إيرل ــار الس ــه أش ــدة ل ــي تغري وف
ذكــرى عــدوان التحالــف الســعودي علــى اليمــن، 

علــى  الســت  الســنوات  عــدوان  أن  وأضــاف، 
إال عــن تدميــر ال يوصــف  لــم يســفر  اليمــن 
وتفشــي  البلــد  هــذا  فــي  التحتيــة  للبنــى 
ــي  ــة ف ــر والصعوب ــادة الفق ــة وزي ــراض واألوبئ األم
ــبب  ــليمة بس ــرب الس ــاه الش ــذاء ومي ــر الغ توفي

والحــرب. اإلنســاني  وغيــر  الشــامل  الحصــار 
جعــل  العــدوان  هــذا  أن  ايرلــو،  وتابــع 
اليمــن فــي مــأزق أكبــر يومــا بعــد يــوم إال أن 
ــى  ــة الشــعب وصمــوده سيســتمر حت مقاوم

تحقيــق النصــر.

في ذكرى عدوان التحالف السعودي..

سفيرنا في صنعاء: الشعب اليمني مستمر في صموده

ــل  ــا بمقت ــد اعترافه ــي: بع ــان العرب طهران/كيه
39 مدنيــا بريئــا فــي افغانســتان تقدمــت الحكومــة 

االســترالية باعتــذار للشــعب االفغانــي.
ــن  ــل المدنيي ــات حــول قت ــدأت التحقيق ــد ب فق
االفغــان علــى يــد المجنديــن االســتراليين منــذ 
 39 قتلــوا  قــد  المحتليــن  ان  فتبيــن   .2016 عــام 

افغانســتان. فــي  شــخصا بريئــا 
والســبب فــي هــذا االعتــراف المؤخــر التضييــق 

علــى حكومــة كانبــرا.
فيمــا كان المســؤولون االســتراليون يعلمــون 
منــذ عــام 2016 مــاذا فعــل المجنــدون  االســتراليون 
يقــر  كالم  هــذا  وبالطبــع  االفغانــي.  بالشــعب 
االبعــاد  الكشــف عــن  القتلــة ومــازال مبكــرا  بــه 

افغانســتان. فــي  اســتراليا  لجريمــة  الحقيقيــة 

واعتــرف الجنــرال »بــاول بررتــون« الضابــط 
االســترالي الرفيــع، بــان مجنــدي هــذا البلــد قــد 

قتلــوا 39 مدنيــا افغانيــا بعنــف ودون أي مبــرر.
وكانــت اســتراليا قــد تحالفــت مــع اميــركا 
ــالل افغانســتان بارســال 26  ــي احت ــام 2001 ف ع
ــدا  ــا الخاصــة، ومــازال 400 مجن الــف مــن قواته

منهــم فــي افغانســتان.
تقريــر:  فــي  »بررتــون«  الجنــرال  وقــال 
ــالل 23  ــت خ ــات وقع ــذه العملي ــن ه ان اي م
حادثــة ولــم تكــن تتعلــق بســاحة القتــال، ولــم 
يكــن اي مــن القتلــة االفغانييــن مقاتــال، او 

ــة. ــرة طويل ــال لفت ــوا القت ترك
وبعــد االعــالن عــن هــذا الخبــر قــال الجنــرال 
الدفــاع  وزارة  فــي  القائــد  كمبيــل«  »انغــى 
االســترالية، بــان العالئــم تــدل علــى ان 39 مدنيــا 
افغانيــا قــد قتلــوا بيــد المجنديــن االســتراليين، وان 
ــر هــذا  ــذا الخصــوص. واعتب ــد شــهدوا به االالف ق

الفعــل فاضحــا معيبــا.
الــى ذلــك اعلــن مرصــد حقــوق االنســان فــي 
افغانســتان ضــرورة متابعــة هــذه الجريمــة الحربيــة 
حقــوق  تأميــن  وضمــان  االســترالية،  للقــوات 

الضحايــا.

استراليا: نقدم اعتذارنا للشعب االفغاني لتسببنا 
في قتل 39 مدنيا بريئاً!

بتسجيل 431 حالة وفاة و12931اصابة..

انخفاض طفيف باعداد الوفيات واالصابات 
بفيروس كورونا في إيران

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

طهران-فارس:-قالــت المتحدثــة باســم وزارة 
الصحــة ســيما ســادات الري ان 12931 اصابــة جديــدة 
بكورونــا تــم تســجيلها في غضــون الســاعات االربع 
والعشــرين الماضيــة فيمــا بلــغ عــدد المتعافيــن 

596136 شــخصًا منــذ تفشــي الوبــاء فــي البــالد.
وأعربــت الري، فــي تصريحهــا امــس الســبت، 
ــا خــالل  ــداء كورون ــا ب ــاة 431 مصاب ــن أســفها بوف ع
ــع  ــي جمي ــة ف ــع والعشــرين الماضي الســاعات االرب

ــران. ارجــاء اي
ونوهــت الــى ان إجمالــي حــاالت الوفــاة فــي 
ــت 44327 شــخصا،  ــاء بلغ ــذ تفشــي الوب ــالد من الب
كمــا ان الوضــع فــي 27 محافظــة ايرانيــة اليــزال 

ضمــن الدائــرة الحمــراء.
فــي  مصابــا   2155 ارقــاد  الــى  ولفتــت 
خــالل  بكورونــا  اصابتهــم  جــراء  المستشــفيات 
الســاعات االربــع والعشــرين الماضيــة فيمــا بلــغ 

ــي  ــذ تفش ــخصًا من ــن 841308 ش ــي المصابي اجمال
الوبــاء.

بوبــاء  مصابــا   5778 ان  الــى  واشــارت 
ــة  ــون للعناي ــم حرجــة ويخضع ــا حاالته كورون
تــم  فيمــا  المستشــفيات،  فــي  الفائقــة 
اجــراء 5747325 اختبــار لتشــخيص االصابــة 

اآلن. لحــد  البــالد  فــي  كورونــا  بفيــروس 

تنويه وإعتذار
تماشــيًا مــع إجــراءات الحكومــة فــي 
ســتحتجب  "كورونــا"،  مكافحــة  مجــال 
الصــدور  عــن  العربــي  كيهــان  صحيفــة 
إعتبــارًا مــن يــوم غــد األثنيــن حتــى يــوم 
الســبت 15 آذر المصــادف 5 ديســمبر 2020، 

لــذا وجــب التنويــه واإلعتــذار

السعودية أوحلت في مستنقع اليمن
الخطــأ االســتراتيجي الكبيــر للســعودية هــو انهــا وقعــت فــي الفــخ ومنــذ 
اللحظــة االولــى التــي وســوس لهــا الشــيطان االكبــر اميــركا بشــن العــدوان 
ــوع  ــس المخل ــل الرئي ــن قب ــرى م ــة كب ــد اســتجابت لكذب ــن. وق ــى اليم عل
ــدوا ســوى اســبوع  ــن يصم ــن ســوف ل ــورة اليمنيي ــاء الث ــن ان ابن ــادي م ه

ومــن ثــم ينهــارون وتعــود االوضــاع الــى طبيعتهــا الســابقة.
والواضــح ان الســعوديين لــم يقــرأوا التاريــخ جيــدا اذ ان علــي عبــداهلل 
صالــح قــد مــارس العــدوان علــى الحوثييــن ولـــ 6 مــرات فــي صعــدة مــن اجــل 
ــود الشــعبي  ــام الصم ــا ام ــم فشــلوا فشــال ذريع ــم اال انه ــم الرادته اخضاعه
اليمنــي. والــذي كلــف الجيــش اليمنــي والســعودي آنــذاك اعــدادا كبيــرة مــن 

القتلــى باالضافــة الــى الكثيــر مــن المعــدات العســكرية وغيرهــا.
ورغــم قــدرة الســعودية والدعــم الالمحــدود لهــا مــن قبــل اميــركا وغيرهــا 
مــن الــدول التــي وقفــت معهــا لــم تســتطع ان تزيــح الحوثييــن عــن مواقعهــم 
ــل  ــذي ق ــم ال ــات موقفه ــم وثب ــتطاعوا وبصموده ــم اس ــل انه ــة، ب ــد انمل قي
نظيــره لقلــة االمكانيــات والقــدرات  العســكرية والحصــار القاتــل وغيرهــا مــن 
الظــروف االســتثنائية القاهــرة جعــل منهــم قــدرة كبــرى تتحــدى ليــس فقــط 
الســعودية بــل كل الداعميــن لهــا. وتوالــت االنتصــارات النصــار اهلل الحوثييــن 
واللجــان الشــعبية فــي جميــع الجبهــات بحيــث  اســتطاعت ان تطهــر الكثيــر 
مــن االراضــي مــن دنــس الجيــش الوهابــي الســعودي وعمالئهــم مــن 

القاعــدة والمرتزقــة مــن الــدول االخــرى وعلــى ســبيل المثــال الســودان.
وقــد وضــع العــدوان الغــادر، الســعودية فــي مــأزق كبيــر ال تــدري لحــد هــذه 
اللحظــة كيــف الخــالص منــه خاصــة وان القيــادة الســعودية قــد ادركــت ان 
هزيمتهــا المنكــرة قــد بــدت واضحــة للجميــع بحيــث صــدرت االصــوات عاليــة 
ــاض  ــف الري ــه كل ــدوان الن ــاء الع مــن داخــل القصــر الملكــي الســعودي بانه
ــدوان ال  ــدات وغيرهــا. وان هــذا الع ــراد والمع ــوال واالف ــي االم ــا باهظــا ف ثمن
يمكــن ان يحقــق اهدافــه امــام الصمــود اليمنــي الرائــع وليــس هنــاك بصيص 
مــن نــور فــي هــذا المجــال. وباالمــس وفــي عمليــات جريئــة تمكــن ابطــال 
انصــار اهلل واللجــان الشــعبية ان يحــرروا معســكر مــاس االســتراتيجي 
والــذي هــو البوابــة الرئيســية لتحريــر مدينــة مــأرب مــن دنــس االرهابييــن 
ــاء اليمــن االحــرار  والجنــود الســعوديين ممــا ســيفتح االبــواب مشــرعة البن

مــن االســتمرار حتــى طــرد آخــر جنــدي ســعودي ومرتــزق مــن ارضهــم.
اخــذت منحــى  قــد  الســعودية  ـ  اليمنيــة  المواجهــة  فــان معادلــة  اذن 
ــه  ــا يعكــس ان ــون وهــو م ــوار اليمني ــة الث ــه كف ــدا رجحــت في ــا جدي ومنعطف
ســيفرض علــى الســعودية مضطــرة رفــع رايــة االستســالم والهــروب وتــرك 

ارض اليمــن يلفهــم الخــزي والعــار.


