
اضاءات
3 شؤون محلية

انتاج 'بارس الجنوبي' للغاز سيرتفع بمقدار 84 مليون متر مكعب يوميا إيران على أعتاب دخول السوق العالمية لألدوية
بوشــهر-ارنا:- اعلــن المديــر التنفيــذي لشــركة 
ــان  ــام ب ــكين ف ــد مش ــاز محم ــط والغ ــارس' للنف 'ب
ســيزداد  للغــاز  الجنوبــي'  'بــارس  حقــل  انتــاج 
بمقــدار 84 مليــون متــر مكعــب يوميــا فــي غضــون 

االشــهر القادمــة.
وخــال زيارتــه التفقديــة لمراحــل تطويــر هــذا 
الحقــل الغــازي فــي منطقــة عســلوية بمحافظــة 
بوشــهر جنــوب البــاد قــال مشــكين فــام، انــه ومــع 
فــي  االنتــاج  لسلســلة  االولــي  المرحلــة  اكمــال 
المراحــل 13 و 14 و 22 و 23 و 24 مــن حقــل 'بــارس 
الجنوبــي' فــي النصــف االول مــن العــام )االيرانــي( 
 3 ســتضاف  اذار/مــارس(   21 فــي  )بــدا  الجــاري 

مليــارات قــدم مكعــب مــن الغــاز يوميــا )84 مليــون 
متــر مكعــب( النتــاج هــذا الحقــل المشــترك.

نامــل  اننــا  واضــاف، 
باكمــال وتحقيــق سلســلة 
االنتــاج الثانيــة لمشــاريع 
التطويــر فــي حقــل 'بارس 
المشــترك  الجنوبــي' 
ــادم  ــام الق ــة الع ــي بداي حت

.)2019 مــارس  اذار/   21(
المديــر  واعتبــر 
التنفيــذي لشــركة 'بــارس' 
للنفــط والغــاز تقــدم العمــل 
فــي تطويــر هــذه المراحــل 
بانــه مقبــول وقــال، لقــد تــم خــال العــام الماضــي 
بــذل جهــود كبيــرة ويتوجــب خــال العــام الجــاري 
ايضــا اتخــاذ خطــوات مؤثــرة فــي مســار تنميــة 

البــاد.

ــة  ــم منظم ــدث باس ــال المتح ــا:- ق طهران-ارن
كيانــوش جهانبــور حــول ســوق  والــدواء  الغــذاء 
ادويةالبــاد  ، ان الــدورة الماليــه لســوق األدويــة 

اإليرانيــة تبلــغ 4 مليــارات دوالر ســنويا.
وصــرح جهانبــور، انــه مــن حيــث حجــم إنتــاج 

األدويــة، فــان 96 بالمئــة مــن األدويــة 
اإليرانيــة،  الســوق  فــي  الموجــودة 
تشــكل  بينمــا  الصنــع  محليــة 
 4 والمســتوردة  األجنبيــة  األدويــة 
التــي  األدويــة  مــن  فقــط  بالمئــة 
يتــم عرضهــا فــي هــذه الســوق، ممــا 
يعكــس الســعر المناســب لألدويــة 
اإليرانيــة مقارنــة باألدويــة األجنبيــة.
اإلنتاجيــة  الطاقــة  ان  وتابــع 
لألدويــة داخــل البــاد مــن شــأنها 
الدوائيــة  اإلحتياجــات  تغطيــة 

شــخص. مليــون   400 الــى   200 لحوالــي 
وأردف، ان إيــران وبفضــل القــدرات التــي تتمتــع 
بهــا فــي مجــال صناعــة األدويــة مــن شــأنها أن تتحــول 
الــى مركــز إلنتــاج األدويــة فــي منطقــة الشــرق األوســط 

وغــرب آســيا.

إيران تصعد للمركز 15 بترتيب الدول 
المصدرة للغاز

 15 للمرتبــة  ايــران  أرتقــت  طهران-فــارس:- 
ــدء  ــر ب ــي إث ــاز الطبيع ــدول المصــدرة للغ ــة ال بقائم

توريدهــا الغــاز للعاصمــة العراقيــة بغــداد.
وبحســب تقريــر ، فــان ايــران بــدأت تصديــر 
ــر  ــى بغــداد فــي اواخــر يونيو/تمــوز 2017 عب ــاز ال الغ
كرمانشــاه  محافظــة  فــي  شــهر"  "نفــت  محطــة 
غربــي البــاد، فيمــا أكــد مســؤولون بصناعــة النفــط 
االيرانيــة عــن اســتيراد العــراق اجمالــي 1.2 مليــار 

متــر مكعــب مــن الغــاز حتــى نهايــة فصــل الشــتاء )20 مــارس/آذار2018(.
ــر  ــون مت ــي بنحــو 14 ملي ــي االيران ــاز الطبيع ــر مســتورد للغ ــي أكب ــح ثان ــراق أصب ــى أن الع ــات ال وتشــير االحصائي

ــوم. ــر مكعــب بالي ــون مت ــي تســتورد نحــو 30 ملي ــا الت ــد تركي ــا، بع مكعــب يومي
وكانــت ايــران قــد ابرمــت عقديــن لضــخ الغــاز للعــراق، االول للعاصمــة بغــداد بتمريــر 25 مليــون متــر مكعــب يوميــا 
والثانــي لمحافظــة البصــرة الواقعــة جنوبــي البــاد والــذي اليــزال قيــد التخطيــط، حيــث تــم انجــاز المحطــة التمريريــة 
فــي منطقــة "شــلمجة" جنــوب غربــي ايــران لنقــل الغــاز للبصــرة، وســتبدأ العمليــة التوريديــة بمجــرد اعــان الجانــب 

العراقــي اســتعداده لذلــك.
من جهة ثانية تستهدف ايران ابرام العقد النهائي لتصدير الغاز الطبيعي لسلطنة عمان حتى عام 2020.

تأسيس نظام جديد لصرف العمالت 
االجنبية في البالد

لرئيــس  االول  النائــب  أكــد  طهران-فــارس:- 
الحكومــة  أن  جهانغيــري،  اســحاق  الجمهوريــة 
وبالتعــاون مــع المؤسســات االقتصاديــة تتابــع تأســيس 
ــاد. ــي الب ــة ف ــد لصــرف العمــات االجنبي نظــام جدي
واعتبــر جهانغيــري فــي اجتمــاع الهيئــة االقتصاديــة 
المنظمّــة لســوق النقــد االجنبــي امــس االحــد، أن 
والعمــات  للســيولة  المصرفــي  النظــام  اســتقطاب 
المقاربــات  مــن  المجتمــع،  فــي  المتوفــرة  االجنبيــة 
المؤثــرة لصيانــة العملــة الوطنيــة ومدخــرات الشــعب.

مــن جهتــه أكــد محافــظ البنــك المركــزي ولــي اهلل 
ســيف خــال االجتمــاع أن مشــروع تأســيس نظــام 
جديــد للنقــد االجنبــي، مــاض فــي مختلــف االبعــاد 
العمــل  مجموعــات  مــع  جلســات  يعقــد  البنــك  وأن 
االخــذ  بهــدف  والماليــة  االقتصاديــة  والمؤسســات 
الحكوميــة  للقــرارات  الدقيــق  والتنفيــذ  بالمقترحــات 
المنظمــة  االقتصايــة  الهيئــة  عــن  المنبثقــة  وتلــك 
لســوق النقــد االجنبــي بهــدف تنظيــم ســوق العمــات 

وايجــاد الشــفافية والرقابــة النقديــة.

محافظة هرمزكان تحظر توريد وبيع 
السلع السعودية واالماراتية

منظمــة  عــام  مديــر  أعلــن  طهران-فــارس:- 
التعزيــرات الحكوميــة بمحافظــة هرمــزكان والمطلة 

عــن   ، الفارســي مرتضــى مدنــي  الخليــج  علــى 
حظــر توريــد وبيــع الســلع الســعودية واالماراتيــة 
فــي المحــات والمراكــز التجاريــة فــي المحافظــة.
وأوضــح مدنــي، أن علــى اصحــاب المحــات 
ــي  ــات باهظــة ف ــادي مخالف ــة هــذه الســلع، لتف ازال

ــا. ــا وبيعه ــال توريده ح
وشــدد علــى أن مفتشــي المنظمــة ســيتصدون 
قانونيــا للمراكــز والمحــات التجاريــة التــي تعــرض 

الســلع المصنعــة اماراتيــا وســعوديا.

إيران واوزبكستان تطوران تعاونهما التجاري
 طهران-ارنــا:- أكــد رئيــس مؤسســة التنميــة التجاريــة اإليرانيــة مجتبــي 
خســرو تــاج عــزم إيــران واوزبكســتان لتطويــر العاقــات والتعــاون التجــاري 
ــى ســدة  ــد ال ــي مشــيدًا بوصــول الرئيــس األوزبكــي الجدي واإلقتصــادي الثنائ

ــاد. ــي الب ــة ف ــى األوضــاع اإلقتصادي ــذي أجــراه عل الحكــم والتحــول ال
واعتبــر خســرو تــاج امــس االحــد اقامــة اإلجتمــاع الثانــي عشــر للجنــة 
ــارة الرئيــس روحانــي  ــا تمهــد لزي ــة المشــتركة بأنه ــة األوزبكي التعــاون اإليراني
الــى اوزبكســتان وقــال: إننــا نســعى الــى تســهيل صــدور التأشــيرات والتعــاون 

ــن. ــن البلدي ــي بي المصرف

وأضــاف: ســوف يتــم خــال زيــارة الرئيــس روحانــي التوقيــع علــى وثيقــة 
ــة والهندســية. ــة والخدمــات الفني ــة والمنجمي تعــاون فــي المجــاالت الصناعي

ولفــت الــى أنــه يتــم حاليــًا إجــراء مفاوضــات بيــن البلديــن حــول العاقــات 
المصرفيــة معربــًا عــن أملــه بــأن يتــم تنفيــذ القــرارات المتخــذة فــي هــذا 

المجــال.
يذكــر إن اإلجتمــاع الثانــي عشــر للجنــة التعــاون اإلقتصــادي والتجــاري والعلمي 
والفنــي بيــن إيــران وأوزبكســتان عقــدت فــي 9 أبريــل الجــاري بحضــور 100 شــركة 

إيرانيــة وجمــع كبيــر مــن ممثلــي القطــاع الخــاص والحكومــي األوزبكــي.

ارتفاع واردات كوريا الجنوبية من 
النفط الخام االيراني

الجمــارك  بيانــات  أظهــرت  طهران-مهــر:- 
الكوريــة الجنوبيــة امــس األحــد، اســتيراد 1.37 
مليــون طــن مــن النفــط الخــام اإليرانــي بمــا 
ــي مــارس/ ــا ف ــا يومي ــا و612 برمي ــادل 324 ألف يع

.2018 آذار 
وذكــرت رويتــرز انــه فــي مــارس آذار، اســتورد 
ــم 1.37  ــر مســتورد للنفــط فــي العال خامــس أكب
مليــون طــن مــن الخــام اإليرانــي بمــا يعــادل 324 
ــون  ــع 2.26 ملي ــة م ــا مقارن ــا يومي ــا و612 برمي ألف
طــن قبــل عــام حيــن ســجل حجــم الــواردات 

ــام. ــا بحســب األرق مســتوى قياســيا مرتفع

بورصة سلع البالد تعقد صفقات بـ 357 مليون دوالر
طهران-كيهــان العربــي:- عقــدت بورصــة الســلع فــي 
االســبوع المنتهــي 12 ابريل/نيســان 2018، صفقــات بيــع 
690 الفــا و 935 طنــا مــن الســلع بقيمــة 357 مليــون دوالر، 
بنمــو كمّــي 440% و ســعري 288% عــن االســبوع الماضــي.

ــة فــي  ــة والتعديني وســجلت قاعــة المنتجــات الصناعي
ــة  ــن الســلع بقيم ــا م ــا و677 طن ــات 184 الف البورصــة، مبيع
142 مليــون دوالر، عبــر بيــع 165 الفــا و820 طــن صلــب و10 
االف طــن حديــد اســفنجي و6205 اطنــان نحــاس و1000 طــن 

نحــاس و1500 طــن ألمينيــوم و12 طــن مكثــف معــادن ثمينــة 
ــة. ــم ســبائك ذهبي ــف و30 كغ ــدن مكث و140 طــن موليب

بقاعــة  والتصديريــة  الداخليــة  الســوق  وشــهدت 
المشــتقات النفطيــة والبتروكيماويــة، مبيعــات 427 الفــا 

مليــون دوالر. بقيمــة 188.3  الســلع  مــن  و724 طنــا 
وبيــع فــي القاعــة المذكــورة 99 الفــا و761 طــن قيــر و49 
ــوم  ــن فيكي ــا و800 ط ــة و224 الف ــواد بوليمري ــن م ــا و193 ط الف
باتوم)مــادة اوليــة بانتــاج القيــر( و14 الفــا و780 طــن لــوب 
كات)مــادة اوليــة بانتــاج زيــوت المحــركات(و14 الفــا و734 طــن 
ــت و1274  ــا و650 طــن كبري ــة فضــا عــن 19 الف ــواد كيميائي م

ــوت. ــاز أرغــون و1012 طــن زي ــة و20 طــن غ ــازل رطوب طــن ع
كمــا ســجلت القاعــة الزراعيــة مبيعــات 74 الفــا و325 
طنــا مــن الســلع باكثــر مــن 21.8 مليــون دوالر منهــا 59 

ــران. ــف طــن قمــح و100 كغــم زعف ال

إطالق خط جوي سياحي بين إيران والبرازيل
طهران-ايسنا:- تم تدشين أول خط جوي من البرازيل الى إيران لتنظيم الرحات السياحية بين البلدين .

وقــال ابراهيــم بــور فــرج مســؤول هــذه الرحــات الجويــة ان هــذا هــو أول خــط جــوي ســياحي فــي هــذا المســار 
والــذي يتــم تدشــينه للمــرة األولــى  وزار 62 ســائحا برازيليــا  برفقــة 14 طاقمــا علــى متــن طائــرة بريطانيــة خاصــة إيــران 

عبــر هــذا الخــط الجــوي.
وأوضــح أن هــذه الرحلــة الجويــة التــي تضمنــت الســياح البرازيلييــن وصلــت الــى إيــران الجمعــة بعــد وقفــة فــي 
اليابــان والصيــن والهنــد وســوف تغــادر البــاد  بعــد وقفــة تــدوم أربعــة أيــام  فــي محافظــة فــارس جنوبــي إيــران متوجهــة 

الــى إيطاليــا والمغــرب وتختتــم فــي البرازيــل .
وتابــع أن هــذا الخــط الجــوي يخــص الســياح وهــو باتجــاه واحــد و يشــمل الرحــات بيــن عــدة بلــدان رغــم أن 
مشــروعه ينجــز بيــن شــركة "باســارغادتورز" الســياحية اإليرانيــة وشــركة برازيليــة بصــورة مشــتركة ومــن المقــرر أن 

يســتمر  ذلــك و يتــم تنظيــم رحلتيــن مــن البرازيــل الــى إيــران ســنويا.

الصين تنشئ محطات نووية صغيرة في ايران

نمو الصادرات اإليرانية إلى اوكرانيا %75
موســكو-ارنا:- أعلــن ســفيرنا لــدى اوكرانيــا 
'محمــد بهشــتي منفــرد' إن الصــادرات غيــر النفطية 
ــام 2017،  ــا شــهدت خــال الع ــى أوكراني ــة ال اإليراني
نمــوًا بمعــدل 75 بالمائــة عــن العــام الــذي ســبقه.

ــران قامــت  ــرد الــى أن إي واشــار بهشــتي منف
بتصديــر ســلع غيــر نفطيــة بقيمــة 70 مليــون دوالر 
خــال العــام 2017 الفتــًا الــى أن هــذا يأتــي فــي وقــت 
بلــغ حجــم الصــادرات اإليرانيــة خــال العــام 2016 مــا 

قيمتــه 40 مليــون دوالر.
وأضــاف: يأتــي هــذا فــي وقــت وصــل حجــم 
ــام  ــا خــال الع ــن اوكراني ــران للســلع م إســتيراد إي
2017 مــا قيمتــه 552 مليــون دوالر بعــد أن بلــغ خــال 

العــام 2016 نحــو 705 مليــون دوالر.

النوويــة  اللجنــة  رئيــس  طهران-مهر:-اعلــن 
بمجلــس الشــورى االســامى مجتبــى ذو النــور 
ــراح بإنشــاء محطــات  ــى اقت ــت عل ــن وافق ان الصي

ــران. ــي اي ــرة ف ــة صغي نووي
ــاون  ــر للتع ــاع االخي ــى االجتم ــور ال واشــار ذو الن
النــووي بيــن ايــران والصيــن والــذي شــارك فيــه 
ــا: ان هــذا  ــواب مجلــس الشــورى ، قائ عــدد مــن ن
االجتمــاع عقــد باســتضافة الصيــن ومشــاركة دول 
مجموعــة 5+1 ، وكان اجتماعــا عالــى المســتوى، قــدم 
فيــه الجانبــان االيرانــي والصينــي وجهــات نظرهــم.

للمحطــات  التفقديــة  الزيــارة  الــى  وتطــرق 

النوويــة فــي الصيــن، وقــال: ان محادثــات جــرت 
محطــات  وانشــاء  المتبــادل  التعــاون  بخصــوص 

نوويــة صغيــرة فــي ايــران مــن قبــل الصيــن.
بمجلــس  النوويــة  اللجنــة  رئيــس  واضــاف 
الشــورى قائــا: ان هــذا االقتــراح حظــي بترحيــب 
علــى  القضيــة  هــذه  متابعــة  وتقــرر  الصينييــن، 

االخــرى. االصعــدة 
وتابــع قائــا: فــي الوقــت الحاضــر إن روســيا 
فقــط تتعــاون مــع ايــران فــي مجــال بنــاء المحطــات 
مــن  االســتفادة  فــي  أملــه  عــن  معربــأ  النوويــة، 
امكانيــات الصيــن إلنشــاء محطــات نوويــة جديــدة.

على يد خبرائنا..

صناعة محفز ومسهل لصناعة البتروكيمياويات
سفيرنا لدى مونتفيدو: االروغواي والبرازيل 

شريكتان معتمدتان إليران

بولندا تشتري النفط االيراني
    طهران-ارنــا:- اعلنــت مصفــاة 'بــي .كــي.ان اورلــن' اكبــر مصفــاة النفــط فــي بولنــدا عــن اســتام 130 

الــف طــن مــن الخــام االيرانــي فــي مينــاء غدانســك فــي شــمال بولنــدا.
و تشــتري المصافــي البولنديــة عــادة النفــط مــن روســيا و عــن طريــق انبــوب النفــط إال ان حجــم شــراء 
مصفاتــي بي.كــي.ان ولوتــوس مــن النفــط مــن باقــي دول العالــم بمــا فيهــا ايــران و امريــكا مرشــح للزيــادة.

وايــدت مصفــاة بــي. كــي .ان شــراء النفــط مــن ايــران و اضافــت ان مصــادر النفــط فــي الشــرق االوســط 
تفســح المجــال امامنــا لتنويــع مصــادر النفــط و تعزيــز امــن الطاقــة فــي البــاد.

يذكــر ان وكالــة رويتــرز اعلنــت ان نفــط ايــران اخــف مــن النفــط الروســي و يحتــوي علــى حجــم اقــل 
مــن الكبريــت و يتــم تكريــره فــي مصفــاة بــي. كــي .ان و انــه يتمتــع بمواصفــات يمكــن تكريــره بســهولة.

ــي  ــواي ف ــدى االوروغ ــال ســفيرنا ل ــا:- ق   طهران-إرن
حديــث لــه امــس األحــد عــن الزيــارة التــي قــام بهــا 
وزيــر الخارجيــة االربعــاء الــى االوروغــواي والبرازيــل قــال 
إّن اإلســتقرار وعــدم وجــود عقبــات تحــول دون تنميــة 
العاقــات بيــن هــذه الــدول الثــاث وتكميلهــا اُلســس 
إقتصــاد بعضهمــا البعــض مــن الدالئــل التــي جعلتنــا نــرى 
البرازيــل واالوروغــواي شــريكتين يمكــن التعويــل عليهمــا 

ــاع التجــارة. ــي نطــاق الدبلوماســيُة وقط ف
ظريــف  زيــارة  بــأّن  بســنديده  ابوالفضــل  وأضــاف 
السياســي  الجانــب  مــن  بأهميــة  تحظــى  للبلديــن 
واالقتصــادي فإيــران واالوروغــواي خاضتــا تبــاداًل تجاريــًا 
طيلــة 112 ســنة رافقتــه عاقــات طيبــة وحميمــة فارغــة مــن 
أيــة توتــرات وقــد التزمــت الحكومــة االوروغويانيــة حتــى 
طيلــة ســنوات الحظــر المفــروض علــى ايــران والضغــوط 
الدوليــة الممارســة ضدهــا بموقــف مســتقل تجــاه ايــران 

وتعاونــت وفــق مبــدأ اإلحتــرام المتبــادل وصوتّــت لصالــح 
ايــران فــي قضيــة حقــوق االنســان فــي الجمعيــة العامــة 
لامــم المتحــدة معتبــرًا زيــارة ظريــف لاوروغــواي آتيــة 
فــي تأييــد الصداقــة بيــن البلديــن و ردعــًا لنشــاطات 

ــة. ــة االيراني ــى العزل ــدول الســاعية ال ال

طهــران- كيهــان العربــي:- نجــح باحثــو جامعــة 
محفــز  وتقييــم  صناعــة  فــي  الصناعيــة  'اميركبيــر' 
ــاج  ــة إنت ــدم عملي ــوي يخ ــي عض ــار معدن ــهل إلط ومس
فــي  المســتخدم   Ethylbenzene بنــزن  اإلثيــل 

والبتروكيماويــة. الكيماويــة  الصناعــات 
األحــد  امــس  العلمــي  الفريــق  عــن  ونقــًا 
ــًا ســريع االشــتعال  ــًا عضوي ــزن مرّكب ــل بن ــر اإلثي يُعتب
ــن  ــادة البنزي ــبه م ــة يش ــون أو الرائح ــداً لل ــائًا فاق وس
صناعــة  فــي  هيدروكربونيــة  كمــادة  توظيفــه  يتــم 
البتروكيمياويــات وكوســيط فــي انتــاج مــادة الســتايرين 
وهامــة. وســيطة  صناعيــة  باســتيكية  مــادة  وهــي 

كمــا يتــم إســتعمال اإلثيــل بنــزن فــي انتــاج المــواد 
ــود وكحــال لمــادة  ــاج الوق ــي انت ــة ااُلخــري وف الكيماوي

الحبــر والصمــغ الباســتيكي 
واألصبــاغ.

ــاد إحســان رحمانــي  وأف
المنفــذ لهــذا المشــروع بــأن 
هــذه العمليــة االنتاجيــة تتــم 
محفــز  بواســطة  صناعيــًا 
حــرارة  وتحــت  زيوليتــي 

عاليَيــن. وضغــط 
علمــًا بــأّن نســبة إنتــاج 
مــادة اإلثيــل بنــزن عالميــًا 
ــون طــن فــي الســنة  35 ملي
تــؤدي الــى انخفــاض نســبة 
اســتهاك الطاقــة وتقلــص مــن نســبة ملوثــات البيئــة 

ــاج. ــف االنت ــا تكالي فضــًا عــن تقليصه

نجل عبد الناصر للرئيس األسد: قدر سوريا أن تكون مقبرة االستعمار
بعــث عبــد الحكيــم نجــل الزعيــم المصــري الراحــل جمــال عبــد الناصــر برســالة إلــى الرئيــس الســوري بشــار 

األســد يذكــره فيهــا بالعــدوان الثاثــي علــى مصــر عــام 1956، وينــدد بالعــدوان الثاثــي الحالــي علــى ســوريا.
وقال في رسالته: 

»كمــا كان قــدر مصــر فــي صــد العــدوان الثاثــى الغاشــم فــي معركــة الســويس عــام 1956 حيــن أعلنــت 
ســوريا الشــقيقة هنــا القاهــرة مــن دمشــق وكانــت معركــة الســويس مقبــرة الحقبــة االســتعمارية بوجههــا 
القبيــح القديــم فــإن قــدر ســوريا قلــب العروبــة النابــض كمــا أطلــق عليهــا الزعيــم الراحــل جمــال عبــد الناصــر 
أن تكــون مقبــرة االســتعمار بوجهــه الجديــد الــذي تصــور أنــه عــن طريــق أعوانــه مــن الخونــة أن يفــرض 

إرادتــه علينــا ولكــن هيهــات واآلن نعلنهــا مــن مصــر جمــال عبــد الناصــر هنــا دمشــق مــن القاهــرة..«

أنيس نقاش: أمريكا ال تستطيع تغيير موازين القوى في سوريا

التنديد الشعبي العالمي 
بالعدوان انتصار لدمشق

مهدي منصوري 
العــدوان الثاثي الغاشــم واالجرامي 
ضــد الشــعب الســوري الــذي ســجل 
علــى  الكبيــرة  االنتصــارات  ويســجل 
االرهــاب والــذي كان آخرهــا تحريــر دومــا 
مــن دنس هــؤالء المجرمين كان بهدف 
ــعب  ــذا الش ــدة ه ــى وح ــة االول وبالدرج
وتاحمــه الكبيــر مــع حكومتــه وجيشــه 
البطــل، اال انــه وكمــا يقــول المثــل »رب 
ضــارة نافعــة« فــان الحملــة االجراميــة قد 
عكســت صــورة جديــدة كانــت غائبــة 
عــن اذهــان المجرميــن الذيــن خططــوا 
لهــا ونفذوهــا، بحيــث عكســت وبصــورة 
التقبــل النقــاش مــدى الغضــب الــذي 
اعتمــل فــي نفــوس شــعوب دول العالــم 
الذيــن اعلنــوا غضبهــم وشــجبهم لهــذا 
العــدوان وتأييدهــم المطلــق للشــعب 
لهــا  يســبق  لــم  وبصــورة  الســوري 
مثيــل، اذ ان التظاهــرات العارمــة التــي 
خرجــت حتــى فــي الــدول التي مارســت 
التنديــد  رســائل  تحمــل  العــدوان 
واالســتنكار لمثــل هــذه الجريمــة النكراء 
التــي المبــرر لهــا والتــي جــاءت بفذلكــة 
كاذبــة ومــزورة وغيــر حقيقيــة وواقعيــة 
ــى  ــن عل ــد الدفي ــة الحق وانمــا هــي رغب
قــادة  يحملهــا  التــي  الحــرة  الشــعوب 

ــادر. ــدوان الغ الع
ان خــروج التظاهــرات االســتنكارية 
للعــدوان والمؤيــدة للشــعب الســوري 
الشــعب  هــذا  احقيــة  تؤكــد  وصمــوده 
فــي محاربــة االرهــاب ومطاردتــه حتــى 
خــروج او قتــل آخــر ارهابــي علــى االرض 
تعطــي  الوقــت  وبنفــس  الســورية 
والقتلــة  للمتغطرســين  قويــة  رســالة 
ــاب  ــون االره ــن يدعم ــن الذي والمجرمي
القائمــة علــى  اعمالهــم االجراميــة  ان 
مــن  يــوم  فــي  اليمكــن  القــوة   لغــة 
االيــام ان تقهــر ارادة الشــعوب او تســلب 
منهــم حريتهــم واســتقالهم وســيادة 

اراضيهــم.
اليــه  االشــارة  مــن  البــد  والــذي   
التــي  والمــزورة  الكاذبــة  الذريعــة  ان 
وبريطانيــا  اميــركا  عليهــا  اعتمــدت 
ــن  ــادر ل ــدوان الغ ــي شــن الع وفرنســا ف
ــب  ــد اغل ــي حصــول تأيي ــم ف تشــفع له
وشــعبها،  لســوريا  والشــعوب  الــدول 
النــه ولحــد هــذه اللحظــة لــم يثبــت 
منظمــة  مفتشــي  الن  عمليــا  االمــر 
التــي  الكيمياويــة  االســلحة  حظــر 
رأيــا  تعــط  لــم  عملهــا  فــي  شــرعت 
ــت  ــي الموضــوع، وبنفــس الوق ــا ف قاطع
ــن وكاالت االســتخبارات  ــر م ــان الكثي ف
فــي بعــض الــدول الغربيــة قــد اكــدت 
انــه لــم يســتخدم اي ســاح كيميــاوي  
فــي دومــا ممــا وضــع العــدوان تحــت 

الكبــرى. واالدانــه  المســاءلة 
العالميــة  التظاهــرات  فــان  واخيــرا 
المنــددة بالعــدوان عكســت الخــزي والعــار 
الكبيــر الــذي منيــت دول العــدوان مــن 
جانــب، ومــن جانــب آخــر منحــت الشــعب 
والحكومــة الســورية قــدرة وقــوة اكبــر علــى 
ان يمضيــان فــي مطــاردة االرهاب المدعوم 
مــن قبــل هــذه الــدول المجرمــة حتــى قلــع 
آخــر ارهابــي مــن االرض الســورية وبذلــك 
ــى كل  ــر عل ــم تســجيل االنتصــار الكبي يت
كانــت  الداعمــة لارهــاب ســواء  الــدول 

ــون. ــا االقليمي ــركا او حلفاؤه امي

قــال الخبيــر االســتراتيجي أنيــس نقــاش فــي حديثــه لمراســل تســنيم بدمشــق: إن أي اعتــداء 
أكبــر علــى ســوريا يهــدف لتغييــر موازيــن القــوى، كان ســيصطدم بــرد فعــل قــوي مــن حلفــاء ســوريا، 

مشــيراً أن هــذا العــدوان لــن يغيــر مــن المعادلــة فــي ســوريا بتاتــًا علــى الصعيــد السياســي.
وحــول المســتوى الــذي وقــف عنــده العــدوان األمريكــي الفرنســي البريطانــي 
علــى ســوريا قــال الخبيــر أنيــس نقــاش: »أنــا أعتقــد أن مســتوى تهديــدات ترامــب 
ســيقف عنــد هــذا الحــد، وهــم أعلنــوا هــذا رســميًا وهــذه الضربــات كانــت بالنســبة 
لهــم الحــل الممكــن أمــام قــدرة محــور المقاومــة والموقــف الروســي، ألن أي اعتــداء 
أكبــر مــن ذلــك بمعنــى أنــه يهــدف لتغييــر بموازيــن القــوى، كان ســيصطدم بــرد 

فعــل قــوي مــن حلفــاء ســوريا، لكــن هــذا الحــد األدنــى الــذي قامــوا بــه مــن أجــل 
اإلبقــاء علــى مــاء وجههــم، وهــم غيــر قادريــن علــى أن يقومــوا بأكثــر مــن ذلــك«.

وعــن إمكانيــة أن تغيــر هــذه الضربــات شــيئًا فــي المعادلــة الســورية إن كان 
علــى الصعيــد السياســي أو العســكري، قــال النقــاش: لــن تؤثــر هــذه الضربــات فــي 
ــا  ــران وتركي ــوا ســيجبرون روســيا وإي ــدون أنهــم إن تدخل ــاً، هــم يعتق شــيء بتات
ــر  ــن يحصــل، فمصي ــم، وهــذا ل ــف بشــروط تائمه ــودوا لمســار جني ــى أن يع عل
ــي ووحــدة  ــون الدول ــاء ســوريا يدافعــون عــن القان ــرره الســوريون وحلف ســوريا يق

وســيادة ســوريا وال داعــي للخضــوع«.
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