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قاسمي: لم نطلب من تونس التوسط 
بين طهران والرياض

طهران-فارس:-فنّــد المتحــدث باســم الخارجيــة 
"الجريــدة"  صحيفــة  اوردتــه  مــا  قاســمي  بهــرام 
ــط  ــس التوس ــن تون ــت م ــران طلب ــان اي ــة ب الكويتي

بيــن طهــران والريــاض.
امــس  تصريــح صحفــي  فــي  قاســمي  وقــال 
ــة بهــذا  ــه الصحيفــة الكويتي االربعــاء حــول مــا اوردت
الصــدد، ان طهــران لــم تطلــب مــن تونــس التوســط 
ــة والســعودية،  ــة االســالمية االيراني ــن الجمهوري بي

ــأ.    ونحــن نفنــد هــذا النب
وكانــت صحيفــة "الجريــدة" الكويتيــة قــد ادعــت 
بــان وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف طلــب من 
ــه التوســط  ــا الي ــة بعثه ــي برقي ــره التونســي ف نظي

بيــن ايــران والســعودية.

خالل استقباله اللجنة التكريمية للعالمة الجعفري..

قائد الثورة االسالمية: لقد تألق العالمة الجعفري في الفقه والفلسفة والتبليغ والفن 

في بيان صدر عن مجلس الشورى االسالمي..

نواب الشعب: نبارك إنتصارات أبناء اإلسالم الفخورة 
مهنئا عون بمناسبة العيد الوطني..الى قائد الثورة اإلسالمية

رئيس الجمهورية: سنقف وكما في السابق الى جانب 
لبنان حكومة و شعبا

القضاء على االرهابيين زاد من عزلة االميركان..

اللواء جعفري: اندالع اي حرب جديدة قد تؤدي الى زوال 
الكيان الصهيوني

جهانغيري: اللواء قاسم سليماني من مفاخر شعبنا 
والعالم االسالمي

طهران-مهر:-أكــد النائــب االول لرئيــس الجمهوريــة اســحاق جهانغيــري علــى أهميــة الوحــدة االقليميــة 
ــى أن  ــى اإلرهــاب مشــيرًا إل ودورهــا فــي االنتصــار عل
اللــواء قاســم ســليماني مــن مفاخــر الشــعب االيرانــي 

والعالــم االســالمي.
أن  صحفــي  تصريــح  فــي  جهانغيــري  وأشــار 
هــدف امريــكا وبقيــة الــدول التــي تدعــم المجموعــات 
اإلرهابيــة هــو إيجــاد توتــر فــي المنطقــة النفطيــة 

لمنعهــا مــن التطــور وتحقيــق الرخــاء لشــعوبها.
ــى مســاعي األعــداء إليجــاد  ــري إل وأشــار جهانغي
وعــي  لكــن  المنطقــة  فــي  شــيعي  ســني  خــالف 
ألبنــاء  االيرانــي  والدعــم  المنطقــة  فــي  الشــعوب 
المنطقــة لمكافحــة اإلرهــاب حــال دون هــذا الخــالف.

وأكــد جهانغيــري علــى  أهميــة الوحــدة االقليميــة ودورهــا فــي االنتصــار علــى اإلرهــاب مشــيرًا إلــى أن  
ــم االســالمي.  ــواء قاســم ســليماني مــن مفاخــر الشــعب االيرانــي والعال الل

لو ال الدعم الغربي لكان القضاء على داعش أسرع..

شمخاني: قدراتنا الدفاعية هي للردع و ال يمكن اعادة التفاوض حول االتفاق النووي

مستقبال مديرعام المنظمة الدولية للهجرة ..

عراقجي: استضافة ايران الماليين من الالجئين 
وملتزمة بمهمتها االنسانية

ــاس عراقجــي امــس  ــة عب ــة والدولي ــة للشــؤون القانوني ــر الخارجي ــر:- اســتقبل مســاعد وزي طهران-مه
ــن  ــف الالجئي ــث مل ــم بح ــث ت ــوينغ" حي ــي س ــام الس ــة للهجــرة "ولي ــة الدولي ــام المنظم ــر ع ــاء مدي االربع

ــم. ــم لتســهيل عودته ــي بالده ــى تحســين األوضــاع ف ــل عل ــة العم ــان واهمي االفغ
وأشــار عراقجــي فــي هــذا اللقــاء إلــى اســتضافة ايــران لمالييــن مــن الالجئيــن االفغــان لســنوات عديــدة موضحــًا 
التبعــات واآلثــار االقتصاديــة وغيرهــا علــى ايــران، مؤكــداً تمســك ايــران بسياســاتها المبدئيــة فــي اســتقبال الالجئيــن.

وأوضــح عراقجــي أن الجمهوريــة االســالمية تلتــزم بمهمتهــا االنســانية تجــاه هــذا العمــل علــى رغــم التكاليــف 
المرتفعــة التــي تتحملهــا، مشــيرًا إلــى الخدمــات التــي تقدمهــا ايــران لالجئيــن والســيما فــي مجــال التعليــم.

ودعــا عراقجــي المجتمــع الدولــي لتحســين األوضــاع االقتصاديــة والحياتيــة فــي افغانســتان، مــن اجــل تســهيل 
عــودة الالجئيــن، مضيفــًا:  أن تحقيــق األمــن والتطــور فــي افغانســتان أمــر مهــم إيضــًا بالنســبة اليــران. 

خالل اجتماعه مع اعضاء لجنة األمن النيابية..

وزير الدفاع: سنرد على التهديدات في الوقت المناسب وبصورة حاسمة

معلنا قرب اجراء مناورات بحرية..

االدميرال خانزادي: سنصل إلى المحيط األطلسي وسنرفع علم 
إيران في  أميركا الجنوبية

اجــراء  انــه ســيتم  االدميــرال حســين خانــزادي  للجيــش  البحريــة  القــوة  قائــد  طهران-مهر:-اعلــن 
منــاورات بحريــة الشــهر المقبــل ،الفتــا الــى وضــع 
والقــوة  مكــران  ســاحل  لتطويــر  اســتراتيجيتين 
البحريــة، بهــدف مواجهــة العــدو و إحيــاء الحضــارة 

البحريــة.
وقــال االدميــرال خانــزادي خــالل مؤتمــر صحفــي امس 
االربعــاء بعنــوان إنجــازات القــوات البحريــة، جميعــا نــدرك 
أهميــة القــوة الوطنيــة، ونعلــم  أن وســائل اإلعــالم هــي 

احــدى القضايــا الهامــة فــي الســلطة الوطنيــة للبــالد.
وفــي اشــارة الــى يــوم البحريــة قال،لــم تغفــل القــوات البحريــة عــن يــوم الملحمــة البحريــة الــذي حــدث  
فــي بدايــة الحــرب المفروضــة، وربمــا كان أحــد العوامــل الرئيســية وراء انتصــار محاربينــا هــو نجــاح القــوات 

البحريــة، واســتمرت هــذه االنجــازات حتــى بعــد الحــرب.

سفيرنا لدى فرنسا:برنامج زيارة ماكرون 
الى إيران قيد المتابعة

أبــو  فرنســا  لــدى  ســفيرنا  طهران-إرنا:-قــال   
ــاة 'فرانــس  القاســم دلفــي خــالل حــوار حصــري مــع قن
ــارة رئيــس الجمهوريــة  انفــو' الفرنســية ، 'إن برنامــج زي
الفرنســي 'إيمانويــل ماكــرون' الــى إيــران قيــد المتابعــة'.

واذا تمــت الزيــارة فســيكون ماكــرون أول رئيــس 
علــى  ردا   1971 عــام  منــذ  طهــران  يــزور  فرنســي 
الزيــارة الرســمية األخيــرة للرئيــس اإليرانــي 'حســن 

روحانــي' الــى فرنســا.
وتطــرق الســفير اإليرانــي لــدى فرنســا 'أبــو القاســم 
ــاة  ــع قن ــر م ــواره المباش ــالل ح ــاء خ ــوم األربع ــي' الي دلف
المنطقــة  فــي  التطــورات  آخــر  الــى  انفــو'  'فرانــس 

والعالقــات الثنائيــة بيــن إيــران وفرنســا.

القــوات  وإســناد  الدفــاع  وزيــر  طهران-إرنا:-قــال 
المســلحة العميــد 'أميــر حاتمــي' ان إيــران تتمتــع بقــوة 
دفاعيــة اســتراتيجية عاليــة جــدا بحيــث بامكانهــا اليــوم 
قمــع كافــة التهديــدات ضــد النظــام اإلســالمي داخــل 
وخــارج حدودهــا فــي الوقــت المناســب وبصــورة حاســمة.

وأضــاف العميــد حاتمــي امــس األربعــاء خــالل 
اإلجتمــاع المشــترك ألعضــاء لجنــة األمــن القومــي 

بمجلــس  الخارجيــة  والسياســة 
'إن  أضــاف،  اإلســالمي  الشــورى 
تشــكل  المجلــس  نــواب  ثقــة 
ســبيل  فــي  لنــا  قيمــا  رصيــدا 
قدمــا  والمضــي  الواجــب  أداء 
األهــداف  تحقيــق  ســبيل  فــي 
والبرامــج  واإلســتراتيجيات 
ــناد  ــاع وإس ــوزارة الدف ــودة ل المنش

المســلحة. القــوات 
مــن  آخــر  جانــب  وفــي 
ــه، قــدم العميــد حاتمــي شــرحا عــن آخــر  تصريحات
'ان  وأضــاف،  المنطقــة  فــي  الدفاعيــة  التطــورات 
السياســة الدفاعيــة للجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة 
بــأي  تتأثــر  وانهــا ال  'الــردع'  تقــوم علــى أســاس 
تهديــد أو مقاطعــة أو ضغــوط أبــدا ونحــن نتقــدم 
نحــو األمــام بالتناســب مــع أنــواع التهديــدات التــي 

للبــالد'. الجيوسياســية  والظــروف  تواجهنــا 
ــن ألي  ــه ال يمك ــى أن ــارته ال ــرض إش ــي مع وف
عــدو أن يتصــور مــدى القــدرة الدفاعيــة للجمهوريــة 
اإلســالمية أضــاف، 'اذا كان األميــركان خــالل بعــض 
الحقــب الماضيــة يســتغلون وبــكل وقاحــة ذريعــة 
ــا  ــة اإلســالمية ، لكنن ــد العســكري للجمهوري التهدي
نــرى اليــوم أنهــم تراجعــوا عــن هــذا الموقف بســبب 

القــوة الدفاعيــة المتطــورة للجمهوريــة اإلســالمية.
كمــا أكــد العميــد حاتمي علــى أن الجمهورية 
فــي  إنجازاتهــا  كافــة  حققــت  قــد  اإلســالمية 
علــى  اعتمــادا  االســتراتيجي  الدفــاع  مجــال 
والعــدو  المحلييــن  الخبــراء  وكفــاءات  قــدرات 
يــدرك تمامــا هــذا الموضــوع ولهــذا قــام بفــرض 
أجــل  مــن  الثــوري  الحــرس  ضــد  العقوبــات 

عرقلــة هــذه التطــورات الهائلــة .

طهران-إرنا:-هنــأ 206 مــن نــواب 
مجلــس الشــورى اإلســالمي قائــد 
الثــورة اإلســالمية ســماحة آيــة اهلل 
ــبة  ــي بمناس ــي الخامنئ ــيد عل الس
للفخــر  الباعثــة  اإلنتصــارات 
واإلعتــزاز ألبنــاء اإلســالم وجبهــة 
ــة الظــالم  ــى جبه ــور والحــق عل الن
ــن  ــم تك ــو ل ــه ل ــدوا، ان والباطــل وأك
ــات  ــدات والتضحي ــك المجاه كل تل
فــي  الدمــاء  وبــذل  والبطــوالت 
طريــق الشــهادة الضطــر الشــعب 

حــدود  داخــل  فــي  اليــوم  يقاتــل  أن  اإليرانــي 
ــع  ــالمي م ــم اإلس ــري للعال ــران؛ أم الق ــا إي وطنن
المعتديــن والعمــالء لنظــام الســلطة واإلرهابييــن 

والدواعــش. التكفيرييــن 
ــان، ان المســتكبرين  وجــاء فــي نــص هــذا البي

ــعون وراء  ــن يس ــتعمرين الذي ــلطويين والمس والس
ضمــان مصالحهــم الالشــرعية عــن طريــق بــث 

البقية على الصفحة7الخالفــات

اللويزي عضو اتحاد القوى: الفاشلون السنة 
هم فقط من يريد تأجيل االنتخابات 

ــد  ــة عب ــوى العراقي ــاد الق ــن اتح ــب ع ــد النائ أك
ــاء، ان السياســيين  ــزي، امــس األربع الرحمــن اللوي
الســنة “الفاشــلين” هــم فقــط مــن ينــادون بتأجيــل 

ــات للبحــث عــن طــوق نجــاة. االنتخاب
إذا  االنتخابــات  “تأجيــل  ان   ، اللويــزي  وقــال 
كان قــرارا فنيــا يســند لتقييــم الجهــة الفنيــة وهــي 
ــه “إذا  ــا ان ــل”، مبين ــذا التأجي ــع ه ــا م ــة، فان المفوضي
كان طلــب التأجيــل يســتند لفشــل بعــض القيــادات 
السياســية الســنية وشــعورها بأنها ستفشــل فشــال 
ــت الحاضــر،  ــي الوق ــات ف ــت االنتخاب ــا إذا دخل ذريع
فنحــن ليــس مــع هــذا التأجيــل، بــل نصــر ونشــدد 

ــه بالموعــد المحــدد”. ــى إجرائ عل
ان  نينــوى  محافظــة  عــن  النائــب  وأضــاف 
عــن  عبــارة  االنتخابــات  تأجيــل  إلــى  “الدعــوات 
انهــا “ال  أطــواق نجــاة للجهــات الفاشــلة”، مؤكــدًا 
تريــد دخــول االنتخابــات ألن نتيجــة خــوض الصــراع 

الفشــل”. وهــي  لديهــم  معروفــة  االنتخابــي 
ــى  ــدد عل ــة، ش ــة العراقي ــوى الوطني ــف الق وكان تحال
ــم المحــررة  ــن لمدنه ــودة النازحي ــة ع ــام عملي وجــوب اتم
ومســكها مــن قبــل القــوات األمنيــة مــن الجيــش والشــرطة 

ــة. ــات المقبل ــل إجــراء االنتخاب ــة قب المحلي

السامرائي: الحديث عن تحالف سعودي إسرائيلي 
بات واضحاً وعلى المكشوف 

وفيــق  الســتراتيجي  والخبيــر  الكاتــب  أكــد 
ســعودي  تحالــف  عــن  الحديــث  أن  الســامرائي 
إســرائيلي بــات واضحــًا وعلــى المكشــوف ويــدل 
علــى وجــود تنســيق وتعــاون اســتخبارات وثيــق 
ــاًل بكشــف المســتور. ــل كفي ــام المقب وســيكون الع

ــى الحــروب  ــه إل ــال ل ــي مق الســامرائي أشــار ف
العربيــة اإلســرائيلية المنتهيــة لــن تســقط ورقــة 
واحــدة مــن أوراق صــراع الشــرق األوســط بــل علــى 
العكــس ســتزداد وتتعمــق ، وأضــاف أن الــكالم عــن 
يبقــى  الصــراع  لحــل  ودوليــة  إقليميــة  مؤتمــرات 
كالمــًا ووهمــًا كــون انتقــال فلســفة القيــادة الســعودية 

ــة. ــة وافي ــان إجاب ــة يعطي ــوة اإليراني ــد الق وتجدي

الثــورة  اثنــى قائــد  العربــي:-  طهــران - كيهــان 
االســالمية ســماحة آيــة اهلل العظمــى الســيد علــي 
الخامنئــي، علــى المناقــب العلميــة والتبليغيــة للعالمــة 
جعفــري وقــال: مــن أهــم خصائــص المرحــوم أنّــه 
اختصــاص  فــي  لــم ينحصــر  أنّــه  أي  كان شــامال، 
محــدد، بــل كان متأّلقــا فــي الفقــه، والفلســفة والتبليــغ 
والفــن ولــم يغفــل أي قســم مــن المجموعــة العلميــة 

ــر. ــم آخ ــن أي قس ــه ع ــة لدي ــة العظيم والفكري
خــالل  الخامنئــي  القائــد  ســماحة  واشــاد 
اســتقباله أمــس االربعــاء اعضــاء اللجنــة المعنيــة 
بتنظيــم مراســم تكريــم للعالمــة المرحــوم محمــد 
الماضــي  والتــي عقــدت االســبوع  تقــي جعفــري 
نــدوة بعنــوان »بحــث العقائــد الفلســفية للعالمــة 

بمناقــب  اشــاد  الفقيــد«، 
فــي  جعفــري  العالمــة 
مواجهــة االفــكار التحريفيــة.
قائــد  ســماحة  واعتبــر 
أن  االســالمية،  الثــورة 
العالمــة جعفــري كان عالمــا 
ــع بحــس المســؤولية  يتمتّ
المعــارف  اجــل نشــر  مــن 
مضيفــا:  اإلســالمية، 
ــة  ــة والفكري ــة العلمي »المكان
وقــت  أي  فــي  تكــن  لــم 
مــن األوقــات مانعــا للعالمــة 

ــه  ــة وتواصل جعفــري مــن ممارســة أنشــطته الدعوي
الجامعــات،  وطــالب  الشــبابية،  الشــريحة  مــع 

الشــعب«. وعمــوم  واألســاتذة  والعلمــاء، 
كان حساســا  المرحــوم  أن  وصــرح ســماحته، 
للغايــة فــي مواجهــة االنحرافــات الفكريــة، وتابــع: 
لمواجهــة  الدينيــة  بالقضايــا  بشــدة  ملتزمــا  »كان 

وجــه  فــي  يقــف  وكان  الفكريــة  االنحرافــات 
العدائيــة«. الممارســات 

واعــرب ســماحة القائــد الخامنئــي عــن ارتياحــه 
محمــد  الفقيــد  للعالمــة  تكريميــة  نــدوة  إقامــة  مــن 
تقــي جعفــري، معتبــرا هــذه الخطــوة »جيــدة« مــن أجــل 
التعريــف باالبعــاد الفكريــة للعالمــة الفقيــد ومزيــد مــن 

التعــرف علــى شــخصيته )المرموقــة(.

 طهران-ارنــا- بعــث رئيــس الجمهوريــة حســن 
اللبنانــي  نظيــره  الــى  تهنئــة  رســالة  روحانــي 
لبــالده  الوطنــي  العيــد  'ميشــال عــون' بمناســبة 
أعــرب فيهــا عــن ثقتــه بــان يعــم اإلمــن و االســتقرار 
فــي ربــوع لبنــان فــي فتــرة رئاســة العمــاد عــون 
مختلــف  بيــن  التالحــم  و  التماســك  ظــل  وفــي 

اللبنانيــة. السياســية  االطيــاف 
وجــاء فــي رســالة التهنئــة ابــارك لكــم و الــى 
الشــعب اللبنانــي األبــي العيــد الوطنــي واتنمــي ان 

يعــم اإلمــن واالســتقرار فــي ربــوع لبنــان فــي فتــرة 
رئاســتكم وفــي ظــل التماســك و التالحــم بيــن 

مختلــف االطيــاف السياســية اللبنانيــة.
و أكــد الرئيــس روحانــي إن ايــران ســتقف وكمــا 
فــي الســابق الــى جانــب لبنــان حكومــة و شــعبا، 
معلنــا اســتعداده لتوثيــق التعــاون المشــترك فــي 

ــاالت. ــتي المج ش
يذكــر إن لبنــان نــال االســتقالل فــي 22تشــرين 

الثاني/نوفمبــر عــام 1943.
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طهران-ارنــا:- اكــد القائــد العــام لحــرس الثــورة 
اللــواء محمــد علــي جعفــري ان زوال  االســالمية 
االرهابييــن والتكفيرييــن تســبب فــي مزيــد مــن 
وافشــل  االقليميــة  التطــورات  ازاء  امريــكا  عزلــة 

والرجعيــة. العميلــة  االنظمــة  مخططــات 
وفــي كلمتــه التــي ســبقت تصريحــات قائــد الثــورة 
االســالمية امــس االربعــاء لــدى اســتقبال ســماحته اآلالف 
ــات واضحــا  ــه ب ــري ان ــواء جعف ــال الل ــة، ق ــوات التعبئ مــن ق
للصديــق والعــدو بــان الكيــان الصهيونــي لــم يعــد بالحجــم 
الــذي يشــكل تهديــدا ملحوظــا؛ مضيفــا ان انــدالع اي حــرب 

جديــدة قــد تــؤدي الــى زوال هــذا الكيــان جيوسياســيا.
وصــرح القائــد العــام لحــرس الثــورة االســالمية ان 
اولويــات قــوات التعبئــة اليــوم تكمــن فــي المســاهمة 
لحــل مشــاكل الشــعب؛ مبينــا ان التواجــد الفاعــل فــي 
اطــار عمليــات االغاثــة واالنقــاذ التــي تهــدف الــى مســاعدة 
المناطــق  فــي  االمنيــة  الحمايــة  وتوفيــر  المحروميــن 
ــات بالنســبة  ــى ســّلم اهــم االولوي ــة مدرجــة عل الحضري

ــوات. ــذه الق البقية على الصفحة7له

طهران-إرنــا:- قــال أميــن المجلــس األعلــى 
لألمــن القومــي علــي شــمخاني، ' ان الســعودية 
منــذ إنتصــار الثــورة اإلســالمية ولحــد اآلن كانــت 
ــس  ــه لي ــران وان ــة ضــد إي تتخــذ إجــراءات عدائي

ــد'. بموضــوع جدي
خــالل  األربعــاء  امــس  شــمخاني  وأضــاف 
فــي  األخيــرة  التطــورات  حــول  حوارتلفزيونــي 
المنطقــة ومســار تطــور عمليــة مكافحــة الجماعــات 
اإلرهابيــة فــي المنطقــة بالتعــاون مــع تركيــا وروســيا، 
أضــاف ان بعــض النمــاذج إلجــراءات الســعودية ضــد 
إيــران هــي اإلحتضــان السياســي الســعودي لصــدام 
الجماعــات  دعــم  وكذلــك  وتســليحه  وتمويلــه 

ــي  ــورة اإلســالمية ف المعارضــة للث
وجنــوب  غــرب  شــمال  مناطــق 
دعمهــا  وكذلــك  إيــران  شــرق 
لزمــرة المنافقيــن اإلرهابيــة وقتــل 
موســم  فــي  األبريــاء  الحجــاج 
 1987 تموز/يوليــو   31 فــي  الحــج 
التكفيريــة  الجماعــات  ودعــم 
العمليــات  وإجــراء  والتخطيــط 
فــي  ســفارتنا  أمــام  اإلنتحاريــة 
فــي  المتورطيــن  ودعــم  بيــروت 
الدبلوماســيين  الممثليــن  قتــل 

ــن اإلجــراءات  ــد م ــزار شــريف تع ــي م ــن ف اإليرانيي
الســعودية الراميــة ضــد إيــران فــي المجــال األمنــي.

مــن جهــة اخــرى قــال شــمخاني، انــه ال يمكــن 
ــا  ــووي وان قدراتن ــاق الن ــاوض حــول االتف اعــادة التف

الدفاعيــة هــي للــردع فقــط.
الشــرق  بتطــورات  يتعلــق  فيمــا  شــمخاني  واضــاف 
االوســط علــى المــدي القريــب والبعيــد ان قضيــة االرهــاب 
فــي المنطقــة تــكاد تنتهــي وسنســتخدم جميــع االمكانيــات 
الميدانيــة والسياســية النهــاء االقتتــال فــي ســوريا ولحســن 
االســتقرار،  نحــو  تتجــه  الســورية  االوضــاع  فــان  الحــظ 
ــي  ــر باق ــر مصي ــيتم تقري ــا س ــيا وتركي ــع روس ــاون م وبالتع
ــان  ــراق ف ــا بالنســبة للع ــل المعارضــة المســلحة . ام الفصائ
الدينيــة وقواتهــا  المرجعيــة  العراقيــة وبحمايــة  الحكومــة 
المســلحة اســتعادت جميــع اراضيهــا مــن داعــش االرهابــي 
وكذلــك تغلبــت بــذكاء علــى االزمــة التــي افتعلهــا البرزانــي 

ــراق. ــة الع البقية على الصفحة7لتجزئ

محور الشر والصدمة الصاعقة
وصاعقــة  مذهلــة  بصدمــة  الســعودي  الصهيونــي  االميركــي  الشــر  محــور  يصــب  لــم 
ــس الدواعــش  ــن دن ــة والســورية م ــر االراضــي العراقي ــد تحري ــا باالمــس بع ــب به ــا اصي كم

المجرميــن.
والــذي زاد مــن قــوة هــذه الصدمــة هــي زيــارة الرئيــس االســد الــى روســيا والتــي عكســت 
ــي   ــه ف ــت وكمــا وضعت ــي كان ــزام مخططــات هــذا المحــور والت وبصــورة واضحــة انكســار وانه
حســاباتها الخاطئــة ان حربهــا وبالوكالــة وعــن طريــق االرهابييــن ســتؤول الــى ســقوط 
الرئيــس االســد وبذلــك يتــم تقســيم ســوريا ومــن هنــا يبــدأ تنفيــذ الخطــة الكبــرى بتقســيم 

ــة االخــرى. دول المنطق
ولــو الحظنــا ماقامــت بــه ماكنــة االعــالم االميركــي والصهيونــي والســعودي المشــترك او 
باالحــرى مــا بذلتــه هــذه الماكنــة مــن جهــود ضخمــة وعلــى مختلــف وســائل االعــالم المرئيــة 
ــس االســد  ــي باســقاط الرئي ــذ مشــروعها االجرام ــى تنفي ــروءة للعمــل عل والمســموعة والمق
والعراقيــل التــي وضعتهــا وفــي كل المؤتمــرات الدوليــة واالقليميــة التــي ســعت لحــل االزمــة 
الســورية ســلميا مــن خــالل  وضــع الشــروط التعجيزيــة خاصــة ان يكــون الرئيــس االســد خارج 
ــر ضــد  ــة السياســية القادمــة، اال ان جهــود محــور المقاومــة التــي تــوج باالنتصــار الكبي العملي

االرهــاب قــد غيــر المعادلــة وبصــورة لــم تــدر فــي ذهــن ساســة الحقــد والتآمــر.
ولــو تابعنــا االعــالم الصهيونــي وردود فعــل تجــاه زيــارة الرئيــس االســد لروســيا تبــرز صــورة 
المأســاة والخيبــة التــي يعيشــونها مــن خــالل عــدم تحملهــم للصدمــة التــي لــم يكــن يتوقعونهــا.
النــه اوجــزت بعــض التحليــالت مــن ان الكيــان الصهيونــي وببقــاء االســد علــى ســدة الحكــم 
بعــد كل الجهــود التــي بذلــت مــن اجــل اقصائــه تعتبــر خســارة كبيــرة الســرائيل ومؤكــدة فشــل 

السياســة الخارجيــة لنتياهــو بحيــث وصــل االمــر بمطالبتهــا باقالتــه او اســتقالته .
وكذلــك فــرض االنتصــار الكبيــر لمحــور المقاومــة علــى االرهــاب وضعــا جديــدا علــى 
ماتســمى بالمعارضــة وبمختلــف اشــكالها بحيــث ان اجتمــاع الريــاض قــد انكفــأ علــى نفســه 
ــه  ــقف مطالب ــن س ــازل ع ــب وتن ــدد والصل ــه المتش ــر موقف ــث غي ــدا بحي ــة ج ــورة غريب وبص
بحيــث لــم يعتــرض علــى بقــاء االســد لفتــرة انتقاليــة ممــا يعكــس خيبــة االمــل التــي اصابــت 

ــة. هــذه المعارضــة العميل
 واخيــرا فــان الزلــزال الكبيــر والهــزة الــذي يعيشــه محــور الشــر والعــدوان االميركــي 
والصهيونــي والســعودي بعــدم تمكنهــم مــن تغييــر اوضــاع المنطقــة وحســب ماخططــوا لــه قــد 
وضعهــم فــي مــأزق كبيــر ، النــه وعندمــا تفتــح ملفــات اجرامهــم ضــد الشــعوب التــي اشــعلوا 
فيهــا االزمــات خاصــة فــي العــراق وســوريا والضحايــا البشــرية الكبيــرة والتدميــر المتعمــد لــكل 
البنــى التحتيــة ســيدفع هــذه الشــعوب بــان تطالــب بحقوقهــا وتدفــع بهــؤالء المجرميــن الــى 

الوقــوف فــي قفــص االتهــام للمحاكــم الدوليــة.
وبنفــس الوقــت فقــد اثبــت محــور المقاومــة انــه قــادر علــى خلــط كل االوراق وتغييــر الصــورة 

ورســمها وبالشــكل  الــذي يريــد، وهــو ماثبــت ذلــك للعالــم اليــوم.
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