
"الثورة"/
ــه  ــزب الل ــام ح ــني ع ــخر أم س
ــد حسن نرص الله  اللبناني السي
ــن  ــن التهديدات السعودية بش م
ــريا إىل أن  ــان مش ــىل لبن ــرب ع ح
ــىل اليمن  ــودي ع ــدوان السع الع
ــم يحقق أي  ــز األلف يوم ول يناه
ــيايس  س أو  ــري  عسك ــار  انتص
ــني  اليمني ــىل  ــرض ع يف ــا  وحالي
ــني يف  ــاة املالي ــدد حي ــاراً يه حص
ــا التاريخ  ــهد له ــم يش ــة ل مجاع

مثيال منذ مئات  السنني.
ودان السيد نرص الله استمرار 
جرائم النظام السعودي يف اليمن 
واكد يف الخطبة التي القاها أمس 
ــرى اربعني  ــبة ذك ــة ملناس الجمع
استشهاد االمام الحسني وذكرى 
ــمري القصري أن االمم  ــهيد س الش
ــة يف  ــت السعودي ــدة وضع املتح
الالئحة السوداء بسبب جرائمها 
ــريا  ــية بحق املدنيني مش الوحش
إىل أن املوقف السعودي الغاضب 
من حزب الله يأتي بسبب ادانته 
جرائم العدو السعودي ومجازره 

بحق املدنيني يف اليمن.
ــه من  ــد نرص الل ــخر السي وس
ــب  بتهري ــة  السعودي ــات  اتهام
ــزب  ــران إىل ح ــن اي ــخ م الصواري
ــخر من  ــم إىل اليمن كما س الله ث
ــودي التي  ــاءات العدو السع ادع
ــاروخ اليمني  ــا أن الص ــال فيه ق
ــار الرياض  ــتهدف مط ــذي اس ال
ــق  ــن مناط ــه م ــزب الل ــه ح اطلق

يسيطر عليها الحوثيون!!
ــات  ب ــني   اليمني إن  ــد  واك
ــىل تصنيع  ــدرة عالية ع لديهم ق
أن  إىل  ــريا  مش  ، ــخ  الصواري
ــد عبد  ــورة السي ــد الث ــالن قائ اع
ــد الرشيف  القائ ــي  ــك الحوث املل
والشجاع تصنيع طائرات مسرية 
ودخولها يف العمليات العسكرية 
ــدوان كان موقفا مسؤوال  لردع الع

ــة النظام  ــن خف ــاخرا م س
السعودي يف تعامله مع اليمنيني 
ــة كانت  ــذه الخف ــريا إىل أن ه مش
ــدوان الهمجي  ــل الع ــبب فش س

عىل اليمن .
ــعب اليمني صمد  واكد أن الش
ــام  جس ــات  بتضحي ــى  وضح
ــوده وبسالته   واذهل العالم بصم
فيما النظام السعودي يهرب من 

عجزه باتهام ايران.
ــه ما  ــرص الل ــد ن ــف السي وكش
ــني  ــدة ويق ــات مؤك ــماه معلوم س
ــة  ــس الحكوم ــتقالة رئي ــن اس ع
اللبنانية سعد الحريري وقال إن 
ــرب الرئيس  ــام السعودي اج النظ
ــتقالته  ــري عىل تقديم اس الحري
ــوة  الخط ــذه  ه أن  إىل  ــريا  مش
ــري من  ــزل الحري ــتهدفت ع اس
ــل ومحاولة  ــار املستقب ــادة تي قي
ــه  علي ــدة  جدي ــة  زعام ــرض  لف
ــس حكومة  ــرض رئي ــة لف ومحاول
ــوا  يحارب ألن  ــم  ودفعه ــد  جدي

بعضهم البعض .
ــتنادا إىل معلومات  واضاف اس
ــام  لنظ ا  ــه  فعل ــا  م ــر  اخط إن" 
ــودي هو تحريضه ارسائيل  السع
ــا بأن تقدم  لرضب لبنان وتعهده
ــارات من  امللي ــرشات  إلرسائيل ع
الدوالرات مقابل شن الحرب عىل 

لبنان.
ــدو  الع ــرب  ح أن  إىل  ــا  الفت
ــان يف تموز  ــىل لبن ــيل ع االرسائي

كانت ايضا بتحريض سعودي.
السعودية  التحركات  ويف شأن 
ــرص الله "  ــال السيد ن ــرية ق االخ
ــن الواضح ان السعودية اعلنت  م
ــزب الله  ــان وح ــىل لبن ــرب ع الح
والحرب املعلنة هي عىل كل لبنان 

وليس عىل حزب الله وحده.
 " ــني  اللبناني ــب  وخاط
ــم إىل تخريب  ــة تدعوك السعودي
ــا بما عاشه  لبنان اسقاطه قياس
ــادي  ــتقرار اقتص ــن اس ــان م لبن
ــيايس ومايل وامني.. متسائال  وس

 .. ــك  ذل ــون  تفعل ــل  ه  ..
ــت بها  ــراءات التي قام ــل االج ه
ــد مصلحة لبنان..  السعودية تري
ــة  السعودي ــني  ب ــكلة  ــاك مش هن
ــل االجراءات  ــزب الله ولكن ه وح
ــزب الله ام  ــرب عىل ح ــذه الح وه

عىل لبنان ؟
ان  ــني  اللبنان ــىل  ع  " ــاف  واض
ــعوب  ــذوا  العربة من كل الش يأخ
حولهم يف سوريا والعراق واليمن.
ــل  التأم إىل  ــني  اللبناني ــو  ادع
ــف ..  ــاذ اي موق ــد اتخ ــريا عن كث
ــام مرحلة مصريية  اللبنانيون ام

وعليهم أن يختاروا مصريهم ".
ودان السيد نرص الله " التدخل 
ــأن  الش يف  ــر  الساف ــودي  السع
ــا  وخصوص ــي  اللبنان ــيل  الداخ
ــعد  الترصف  املهني مع الرئيس س
الحريري"  مشريا إىل أن ما حدث 
ــة اللبنانية يف  ــس الحكوم مع رئي
ــه  ــة وصول ــن لحظ ــة  م السعودي
ــاره تقديم  ــوال إىل اجب املطار وص

ــب منها  ــي لم يكت ــتقالة الت االس
ــدم العودة  ــا واجباره  عىل ع حرف
ــريا  مش ــا  يقين ــار  ص ــان،  لبن إىل 
ــة  الحكوم ــس  رئي ــة  اهان أن  إىل 
ــان   لبن ــكل  ل ــة  اهان ــة  اللبناني
ــة لبنان  ــس حكوم ــا " رئي مضيف
ــز يف السعودية وعليها ان  محتج
ــب ان يعمل  ــه ويج ــق رساح تطل
ــتعادته  اس ــىل   ع ــون  اللبناني

وبعدها ليفعل ما يشاء.
ــري  الحري ــتقالة  اس أن  ــد  وأك
املعلنة من السعودية غري قانونية 
ــري رشعية وال  ــتورية وغ وغري دس
قيمة لها ألنها وقعت تحت االكراه 
واالجبار، داعيا  إىل عودة الرئيس 
ــان بغض النظر  الحريري إىل لبن
ــن موقفه  ــتقالته ليعرب ع عن  اس
ــيشء بمقتضاه اما  ويبنى عىل ال
ان يبقى رئيس حكومة لبنان قيد 
ــة فهذا ال يجوز ال  االقامة الجربي

يصح السكوت عليه .
ــذه  به ــرتف  نع ال   " ــاف  واض
ــب عليه ان  ــذا يرتت ــتقالة وه االس
ــة الحالية قائمة ورشعية  الحكوم
ــة والوزراء ليسوا  وليست مستقل
ــذر  ــال ويتع ــف اعم وزراء ترصي
ــاب رئيسها  ــاع الحكومة لغي اجم
وال معنى الستشارات نيابية وفق 

دعوة املتآمرين".
ــه اللبنانيني:  ــرص الل ــأن ن وطم
ــة  الجامع ــا  فإرادتن ــوا  تقلق ال 
ــام  ــا.. وام ــون بلدن ــا وتص تحمين
ــة  الواضح ــدات  والتهدي ــراه  االك
ــد إىل  ــذ البل ــد ان تأخ ــي تري الت
ــىل الجميع  ــم ع ــكان آخر تحت م
وان  ــم  بمسؤوليته ــعور  الش
يحمي اللبنانيون بعضهم بعضا 
ــم وتجاوز  ــن بعضه ــوا ع ويدافع

الخصومات واملخاوف.

09 الثــــورةسربغ ودولغ

السعودية تعذب أمراءها
ــخص حتى كتابة  ــدد املعتقلني يف السعودية 500 ش بلغ ع
ــال  ــني ورج ــار املسؤول ــراء وكب ــرشات األم ــم ع ــرب بينه الخ
ــي ملوقع  ــوان امللك ــل الدي ــادر داخ ــت مص ــال .. ونقل األعم
ــع واالعتقاالت  ــة القم ــم حمل ــت آي" أن حج ــدل ايس "مي
ــت به السلطات  ــرب بكثري مما اعرتف ــي تجري كل يوم أك الت

السعودية.
ــت  ــي املعروف ديفيد هريس ــي الربيطان ــب الصحف وبحس
يتعرض كبار الشخصيات املعتقلني يف السجون السعودية 
أو  ــم  اعتقاله ــالل  خ ــيئ  س ــكل  بش ــب  والتعذي ــرضب  لل

استجوابهم وتم نقل بعضهم إىل املستشفيات للعالج.
ــلطة ويل العهد  ــدف تعزيز س ــة االعتقاالت به وتأتي حمل

السعودي محمد بن سلمان.
ــخصيات  ــت "إن بعضاً – وليس كل – كبار الش ــال هريس وق
ــن جروح  ــية ويعانون م ــة وحش ــوا ملعامل ــني تعرض املعتقل
ــب  التعذي ــاليب  أس ــب  بسب ــم  اجسامه يف  ــات  وإصاب

الكالسيكية.
ــى ال تظهر  ــىل وجوههم، حت ــد جروح ع ــاف "ال توج وأض
ــار إىل  ــوهدوا الحقا يف العلن، وأش عليهم أي عالمات إذا ش
ــف  ــني للتعذيب الجبارهم عىل الكش ــرض بعض املعتقل تع

عن تفاصيل حساباتهم املرصفية.

بوتني يبحث مع أردوغان الوضع يف سوريا 
ومحاربة اإلرهاب

موسكو/
أعلن املكتب الصحفي للكرملني أن الرئيس الرويس، فالديمري بوتني، 
سيبحث مع نظريه الرتكي رجب طيب أردوغان يف الـ13 من نوفمرب 

الجاري يف سوتيش، الوضع يف سوريا ومحاربة اإلرهاب.
ــيصل يف زيارة عمل  ــان، أن الرئيس الرتكي س ــح الكرملني يف بي وأوض
ــث يتوقع "تبادل وجهات  ــوتيش بدعوة من الرئيس بوتني، حي إىل س
النظر بشأن القضايا اإلقليمية والدولية، ومن بينها محاربة اإلرهاب  

والتسوية السورية".
ــة مجموعة  ــمل مناقش ــدول أعمال اللقاء سيش ــر البيان أن ج وذك
ــز العالقات  ــة احتماالت تعزي ــا الثنائية، وخاص ــعة من القضاي واس

التجارية واالقتصادية والتعاون يف قطاع الطاقة بني البلدين.

الكونغرس يتجه لقطع الدعم عن كل 
دولة تعارض أمريكا يف األمم املتحدة

ــرس األمريكي باقرتاح  ــوان جمهوريان يف الكونغ تقدم عض
ــف  ــم مواق ــد معظ ــن دول ال تؤي ــم ع ــع الدع ــيض بقط يق

واشنطن يف األمم املتحدة.
ــان لوي  ــده الجمهوري ــذي أع ــرشوع القانون، ال ــص م وين
ــي تصوت يف  ــىل أن الدولة، الت ــغ، ع ــتيف كين ــريت وس غوم
آخر دورة للجمعية العامة لألمم املتحدة وكذلك يف مجلس 
ــنطن يف أقل من %50 من  ــدويل لصالح موقف واش ــن ال األم

الحاالت، ستعترب بلدا "يعارض وجهة النظر األمريكية".
ــات املتحدة  ــور إىل أن الوالي ــون املذك ــري مرشوع القان ويش
ــدول يف إطار  ــدد من ال ــع التمويل عن ع ــتتمكن من قط س
ــادي والعسكري، خاصة يف مجايل التعليم  التعاون االقتص

العسكري والتدريبات املشرتكة.
ــم مساعدات إىل مثل  ــا ينص املرشوع عىل إمكانية تقدي كم
ــس األمريكي أن ذلك  ــدول "املعارضة" إذا رأى الرئي هذه ال
ــدة أو يف حال حدوث تغريات  ــدم مصالح الواليات املتح يخ
ــدول تؤدي إىل  ــن تلك ال ــة دولة من ضم ــة يف سياس جذري

توقفها عن معارضة مواقف واشنطن يف األمم املتحدة.
تجدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن روسيا استخدمت حق 
ــرتكة  النقض (الفيتو) ضد تمديد مهمة اآللية الدولية املش
للتحقيق يف استخدام الكيميائي يف سوريا، كما أن بوليفيا 
ــرار الدويل األمريكي  ــيا املعارض ملرشوع الق أيد موقف روس

بهذا الشأن.
ــار تقرير لوزارة الخارجية األمريكية لعام 2016 املايض  وأش
ــيا يف األمم املتحدة  ــات املتحدة وروس ــف الوالي إىل أن مواق

كانت متطابقة يف %40 من الحاالت.
ــة  ــرث معارض ــدول األك ــة ال ــاق أن قائم ــذا السي ــر يف ه يذك
ــوريا  ــة يف األمم املتحدة تضم كال من س ــف األمريكي للمواق
ــن الحاالت فقط)  ــن تطابقت يف %16.7 م ــف البلدي (مواق

وكوريا الشمالية (%11.1) وإيران (18.6%).

األمم املتحدة تنتخب 4 قضاة للمحكمة 
الدولية بينهم لبناين

ــن يف األمم املتحدة  ــة العامة ومجلس األم ــت الجمعي انتخب
ــة الجنائية  ــغلوا مقاعد يف  املحكم ــاة من أصل 5 ليش 4 قض
ــحني  ــا زال معلقا بني مرش ــن املقعد الخامس م ــة ، لك الدولي

اثنني.
ــة مقاعد القايض  ــت، فاز بأربع ــوالت من التصوي ــد 5 ج وبع
ــالم من لبنان، ورئيس املحكمة الحايل روني إبراهام  نواف س
ــف من الصومال،  ــن فرنسا، ونائبه عبد القوي أحمد يوس م

وأنطونيو أوغستو كانكادو تريندادي من الربازيل.
وسيجتمع أعضاء الجمعية العامة الـ193 وأعضاء مجلس 

األمن الـ15 مجددا االثنني لالختيار بني املرشحني االثنني. 
ــاقة، فعىل  ــة التصويت كانت ش ــارة إىل أن عملي تجدر اإلش
أعضاء الجمعية واملجلس اختيار نفس املرشحني يف الوقت 
ــرف منفصلة،  ــرب أوراق اقرتاع يف غ ــالل تصويتهم ع ــه خ ذات
ــىل املتنافسني أن يحصلوا عىل  ــوز بمقعد يف املحكمة ع وللف

غالبية 97 صوتا يف الجمعية العامة و8 يف مجلس األمن.
ــد حتى يتوصل  ــرتاع من جدي ــد إعادة االق ــب القواع وتتطل

ذراعا األمم املتحدة إىل نفس النتيجة يف الوقت عينه.
تتكون املحكمة الجنائية الدولية من 15 عضوا، ثلثهم تجب 

إعادة انتخابهم كل ثالث سنوات.
وتتطلب األمر سبع جوالت انتخابية عام 2014م يف الجمعية 

العامة، وأربعا يف مجلس األمن النتخاب القضاة الخمسة.
ــا الهاي محاكمة  ــة الدولية ومقره ــوىل املحكمة الجنائي وتت
ــن اإلبادات الجماعية وجرائم الحرب والجرائم  املسؤولني ع
ــدرة املحاكم الوطنية أو عدم  ــد اإلنسانية، يف حال عدم ق ض

رغبتها.

حول العالمحول العالم
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كشف مخططات سعودية اسرائيلة للحرب على لبنان كشف مخططات سعودية اسرائيلة للحرب على لبنان 

السيد حسن نصر الله: النظام السعودي يحتجز الرئيس السيد حسن نصر الله: النظام السعودي يحتجز الرئيس 
الحريري واجبره على االستقالةالحريري واجبره على االستقالة

لدى اليمنيين قدرة عالية لدى اليمنيين قدرة عالية 
على تصنيع الصواريخ على تصنيع الصواريخ 
والخفة التي يتعاطى فيها والخفة التي يتعاطى فيها 
النظام السعودي تأتي النظام السعودي تأتي 
لفشله في تحقيق اهداف  لفشله في تحقيق اهداف  
حربه  العسكرية والسياسيةحربه  العسكرية والسياسية

صمود اليمنيين صمود اليمنيين 
اذهل العالم  اذهل العالم  

فيما النظام فيما النظام 
السعودي يهرب السعودي يهرب 

من فشله وعجزه من فشله وعجزه 
باتهام ايرانباتهام ايران


