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الخميس 11 صفر ، 1441 هـ ق 18 مهر 1398 هـ ش، 10 تشرين االول 2019مالعدد )10248( السنة التاسعة والثالثون

تصدير 900 الف طن مشتقات نفطية عبر بورصة محلية
طهران-فــارس:- أعلــن وزيــر النفــط بيجــن زنكنــة عــن تصديــر 900 الــف طــن مــن المشــتقات عبــر 

بورصــة الطاقــة المحليــة حتــى االن، موضحــا أن عمليــة التصديرناجحــة للغايــة.

بلدية طهران ترسل مئات الكوادر والشاحنات لتقديم الخدمات الى زوار االربعينية
ــم الخدمــات  ــة بمعــدات التنظيــف لتقدي ــة طهــران 500 كادر و15 شــاحنة محمل ــارس:- ارســلت بلدي طهران-ف
الــى زوار اربعينيــة االمــام الحســين عليــه الســالم فــي مدينتــي النجــف االشــرف وكربــالء المقدســة فــي العــراق.

ايران تستضيف المؤتمر العالمي للسياحة الريفية
ــة للشــؤون  ــي والســياحة والصناعــات اليدوي ــراث الثقاف ــر الت ــن مســاعد وزي ــارس:- اعل طهران-ف
الســياحية ولــي تيمــوري ان 154 دولــة اعضــاء فــي منظمــة الســياحة العالميــة ستشــارك فــي مؤتمــر 

الســياحة الريفيــة عــام 2021 فــي ايــران.

رئيس الوزراء اإليطالي يحذر من كارثية 
الحرب االقتصادية بين اوروبا واميركا

دعــا رئيــس الــوزراء اإليطالــي، يــوم الثالثــاء، 
إلــى منــع نشــوب حــرب تجاريــة بيــن االتحــاد 
قــرار  إن  قائــال  المتحــدة،  والواليــات  األوروبــي 
الســلع  علــى  جديــدة  رســوم  فــرض  واشــنطن 
جســيمة  أضــرارا  يلحــق  أن  يمكــن  األوروبيــة 

الوطنييــن. بالمنتجيــن 
عقــده  مشــترك  صحفــي  مؤتمــر  وخــالل 
ــي تشــارلز  ــوزراء البلجيك ــس ال ــع رئي ــا م ــي روم ف
المجلــس  رئاســة  ســيتولى  الــذي  ميشــيل 
االوروبــي مــن االول مــن كانــون االول/ديســمبر 
القــادم، قــال جوزيبــي كونتــي: يجــب أن نعتــرف 
بــأن الرســوم األميركيــة المفروضــة علــى الســلع 
األوروبيــة تهــدد بــأن يكــون لهــا تأثيــر شــديد علــى 
ــا  ــك، فأنن ــا. ولذل ــي إيطالي المنتجــات المصنوعــة ف
والقناعــة  التصميــم  مــن  قــدر  بأقصــى  ســنعمل 
ذلــك  ســنفعل  االقتصاديــة.  مصالحنــا  لحمايــة 
مــن خــالل المفاوضــات مــع حلفائنــا األميركييــن 

األوروبــي. االتحــاد  مــع  وبالتعــاون 
مــع  المفاوضــات  أن  علــى  كونتــي  وشــدد 
الواليــات المتحــدة يجــب أن تأخــذ فــي االعتبــار 
المصالــح  وكذلــك  األوروبــي،  النظــام  حقائــق 

حــدة. علــى  دولــة  لــكل  الوطنيــة 
حــرب  وقــوع  منــع  علينــا  »يجــب  وأضــاف 
كارثيــة  تكــون  أن  شــانها  مــن  والتــي  تجاريــة، 
للجميــع. أن تصاعــد الحمائيــة هــي الطريقــة األقــل 
االســتراتيجيين،  الشــريكين  بيــن  استحســانا 

المتحــدة«. والواليــات  األوروبــي  االتحــاد 

سيناتور أميركي: تركيا ال تملك ضوءا 
أخضر للدخول الى شمال سوريا

حــذر الســيناتور الجمهــوري  ليندســي غراهــام  
ــا  مــن  ــد ترامــب   تركي ــرب مــن الرئيــس  دونال المق
شــمال   لدخــول  أخضــر«  »ضــوءا  تملــك  ال  أنهــا 

ســوريا »، مشــددا علــى أن »هنــاك معارضــة كبيــرة 
مــن الحزبيــن فــي  الكونغــرس ، وهــو مــا يجــب أن 

ــر ال يجــب تجــاوزه« ــروه كخــّط أحم ت
وخاطــب غراهــام فــي تصريــح عبــر وســائل 
التواصــل اإلجتماعــي   الرئاســة التركيــة ، قائــال: »إذا 
كنتــم تريــدون تدميــر مــا تبقــى مــن عالقــة هشــة، 
ــإن الغــزو العســكري لســوريا ســيؤدي المهمــة«. ف

بحضور ممثلي االعالم المحلي والدولي االسبوع القادم ..

الرئيس روحاني يعقد 
مؤتمرا صحفيا

مكتــب  رئيــس  مســاعد  قــال  طهران-ارنــا:- 
واالعــالم  االتصــاالت  لشــؤون  الجمهوريــة  رئاســة 
حجــة  الجمهوريــة  رئيــس  ان   : اســماعيلي  برويــز 
االســالم حســن روحانــي ســيعقد يــوم االثنيــن القــادم 
)14 تشــرين االول / اكتوبــر الحالــي( مؤتمــرا صحفيــا 
بمشــاركة ممثلــي وســائل االعــالم المحليــة والدوليــة.

المســؤول  نشــرها  تغريــدة  فــي  ذلــك  جــاء 
فــي  الشــخصي  حســابه  عبــر  الرئاســة  بدائــرة 
للرئيــس  الصحفــي  المؤتمــر  ان  مبينــا  تويتــر؛ 
ممثلــي  مــن  حشــد  بحضــور  ســيعقد  روحانــي 

والدوليــة. المحليــة  االعــالم  وســائل 

فيما يرحب بالموقف السعودي الجديد..

واعظي: التحشيد العسكري على الحدود السورية لن يوفر األمن وسيضر المنطقة

خالل اجتماع رباعي بجنيف..

وزير الداخلية: على المجتمع الدولي تحمل 
مسؤوليته ازاء الالجئين

بمسافة 10 كم..

إرسال قوات خاصة الستتباب األمن على الحدود 
اإليرانية العراقية

رئيس الجمهورية يبلغ قانون منح الجنسية ألبناء 
االجانب من أمهات ايرانيات

طهران-فــارس:- أبلــغ الرئيــس حســن روحانــي قانــون منــح الجنســية ألبنــاء االجانــب المولوديــن مــن 
أمهــات ايرانيــات لــوزارة الداخليــة بغــرض 

وضعــه قيــد التنفيــذ.
ــن  ــن م ــإن المولودي ــون ف ــذا القان ــق ه ووف
االجانــب  مــن  المتزوجــات  ايرانيــات  نســاء 
ســواًء قبــل إصــدار القانــون أو بعــده يســتطيعون 
الجنســية  علــى  الحصــول  طلــب  تقديــم 
مشــاكل  وجــود  عــدم  حــال  فــي  االيرانيــة 
ومنظمــة  االمــن  وزارة  تقييــم  )وفــق  امنيــة 

الثــوري(. للحــرس  التابعــة  االســتخبارات 
وأوضــح القانــون أنــه فــي حــال وفــاة األب 

واالم فــإن المحكمــة هــي مــن يبــت فــي انتمــاء طالــب الحصــول علــى الجنســية االيرانيــة اليهمــا.

للمشاركة في الزيارة االربعينية..

أكثر من مليونين و 800 الف زائر ايراني يسجلون 
اسماءهم في موقع سماح

بدء تنفيذها بصورة مفاجئة..

اللواء موسوي: مناورات الجيش اختبار غير متوقع للوحدات الهجومية والرد السريع

عشية زيارته طهران..
عمران خان وسيط جديد على خط الخالف 

السعودي- االيراني
ــا ،وذلــك بطلــب  ــوزراء الباكســتاني عمــران خــان الــى طهــران قريب طهران-مهــر:- ســيتوجه رئيــس ال

ســعودي ليكــون وســيطًا جديــدًا علــى خــط الخــالف بيــن طهــران والريــاض.
ــوزراء الباكســتاني  وسيســعى رئيــس ال
أرضيــة  تمهيــد  الــى  الزيــارة  هــذه  خــالل 
مناســبة لتخفيــض حــدّة التوتــر بيــن ايــران 

والســعودية.
ســيقترح  المتــواردة  لألنبــاء  ووفقــا 
عمــران خــان لــدى وصولــه الــى ايــران علــى 
كبــار المســؤولين بالجمهوريــة االســالمية، 

مبادرتــه الجديــدة فــي هــذا الصــدد.
هــذا وكشــفت وســائل االعــالم الباكســتانية امــس االربعــاء أن عمــران خــان رئيــس وزراء البــالد 
ــا. ــدف حــل الخــالف بينهم ــة االســالمية والســعودية به ــى الجمهوري ــن ال ــت ممك ســيتوجّه بأســرع وق

مساعد رئيس الجمهورية: محاوالت اميركا لكسر 
مقاومة الشعب باءت بالفشل

طهران-ارنــا:- اكــد مســاعد رئيــس الجمهوريــة للشــؤون البرلمانيــة حســين علــي اميــري بــان محاوالت 
اميــركا لكســر مقاومــة الشــعب االيراني ســتبوء بالفشــل.

وفــي كلمتــه التــي خــالل مراســم افتتــاح معــرض المكانيــات وطاقــات القروييــن فــي مدينــة باكدشــت 
قــال اميــري: ان محــاوالت اميــركا الراميــة لكســر مقاومــة الشــعب االيرانــي ســتبوء بالفشــل الن الشــعب 

قــادر فــي ظــل المقاومــة والثبــات علــى ان يحقــق النمــو واالزدهــار.
ــدات  ــة والحظــر والتهدي ــوط االقتصادي ــوم ورغــم وجــود الضغ ــة، الي واضــاف مســاعد رئيــس الجمهوري

ــم. ــداره للعال ــة فقــد حقــق الشــعب االيرانــي النمــو واثبــت اقت مسجدي يبحث مع بارزاني آخر االميركي
التطورات االقليمية

طهران-فــارس:- بحــث ســفيرنا لــدى العــراق 
ايــرج مســجدي مــع رئيــس اقليــم كردســتان العــراق، 

آخــر التطــورات االقليميــة والعالقــات الثنائيــة.
ونيجيرفــان  مســجدي  بيــن  اللقــاء  وخــالل 
بارزانــي، بحــث الجانبــان العالقــات الثنائيــة وكذلــك 
المشــترك. االهتمــام  ذات  االقليميــة  القضايــا  اهــم 

وبارزانــي  مســجدي  الســفير  بحــث  كمــا 
المواضيــع العالقــة بيــن اربيــل وبغــداد، فضــال عــن 
ــر  ــي العــراق والكثي ــة ف االوضــاع السياســية واالمني

مــن القضايــا والمســتجدات فــي المنطقــة.
وكان ســفير الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة 
قــد اعلــن فــي مقابلــة مؤخــرا ان طهــران تدعــم 
تعزيــز العالقــات بيــن حكومــة العــراق المركزيــة 

وحكومــة اقليــم كردســتان.

طهران-فــارس:- ســجل أكثــر مــن مليونيــن 
و 800 الــف زائــر ايرانــي أســماءهم فــي موقــع 
ســماح )الخــاص بالزيــارة االربعينيــة( للمشــاركة 
فــي مراســم زيــارة اربعينيــة االمــام الحســين 
عليــه الســالم وفــق ماأفــاد قائــد قــوات الشــرطة 

ــد حســين اشــتري. العمي

تصريــح  فــي  اشــتري،  وقــال 
االربعــاء  امــس  بــه  أدلــى  متلفــز 
لمنفــذ  تفقــده  هامــش  علــى 
ــا و 700  ــران الحــدودي، أن مليون مه
الــف جــواز ســفر عــادي ومؤقــت 
تــم اصــداره لحــد اآلن للراغبيــن 
الزيــارة  المشــاركة بمراســم  فــي 

المقبلــة.  االربعينيــة 
ارتياحــه  عــن  اشــتري  وأعــرب 
عبــر  الزائريــن  تنقــل  لسالســة 
ــذ مهــران الحــدودي، عــادّا البنــى  منف
التحتيــة المتوفــرة بالجيــدة فــي هــذا المنفــذ الحــدودي.

ونــوه الــى أن اكثــر مــن 53 بالمئــة مــن زائــري 
الحــدودي،  مهــران  منفــذ  اجتــازوا  االربعينيــة 
ــة الجانبيــن االيرانــي  ــا عــن ارتياحــه لجهوزي معرب

الالزمــة.  الخدمــات  لتقديــم  والعراقــي 
وتوقع ارتفاع عدد الزائرين الى 4 اضعاف.

ــد الرضــا  ــة عب ــر الداخلي ــال وزي ــا:- ق طهران-ارن
رحمانــي فضلــي فــي االجتمــاع الرباعــي المشــترك 
بيــن ايــران وافغانســتان وباكســتان والمفوضيــة 
المجتمــع  علــى  قــال،  الالجئيــن  لشــؤون  العليــا 
الدولــي تحمــل مســؤوليته الدوليــة امــام الالجئيــن.

عقــد االجتمــاع الرباعــي اليــران وافغانســتان 
ــن  ــؤون الالجئي ــا لش ــة العلي ــتان والمفوضي وباكس

ــف. ــي جني ــة ف ــر الداخلي بحضــور وزي
واضــاف رحمانــي فضلــي فــي االجتمــاع انــه ينبغــي 
دراســة قضيــة الالجئيــن وجــذور مشــاكلهم واكــد علــى 
ضــرورة تاســيس لجنــة العــداد خطــة وشــرح مهــام 
والتزامــات الــدول المختلفــة بنــاء علــى جمــع المعلومــات 

حتــى يتــم تنفيذهــا فــي زمــن محــدد.
ــح  ــم صحي ــاك تقيي ــم يكــن هن وصــرح اذا ل
تدفــق  يســتمر  فســوف  باكملهــا  للمنطقــة 
الالجئيــن والمهاجريــن الجــدد الــى دول اخــرى.
نتيجــة  دون  االجتماعــات  عقــد  ان  واكــد 
المنطقــة  فــي  واجــراء عملــي  العمــل  وخطــة 
ســيكون دون جــدوى ويجــب علــى المجتمــع 
الدولــي ان يتحمــل مســؤوليته امــام الالجيئــن 
علــى ســبيل المثــال كل المســاعدات التــي قدمهــا 
المجتمــع الدولــي اليــران فــي شــؤون الالجئيــن لحــد 

االن ال تبلــغ 6 بالمائــة مــن تكاليــف البــالد.

رئيــس  مكتــب  مديــر  قــال  طهران-تســنيم:- 
الجمهوريــة محمــود واعظــي، ان الســعوديين توصلــوا 
الــى نتيجــة مفادهــا أن الحــرب ال يمكنهــا تحديــد 

ــف. ــذا الموق ــب به ــن نرح ــك نح ــر، لذل المصي
ــى هامــش  ــه عل ــح ل ــي تصري ــال واعظــي ف وق
أن  نعتقــد  االربعــاء،   امــس  الحكومــة  اجتمــاع 
منطقتنــا بحاجــة إلــى الســالم ، فــي الماضــي ، 
تبتلــع  أن  يمكــن  أنهــا  تعتقــد  الســعودية  كانــت 
اليمــن وتحقــق هدفهــا خــالل فتــرة قصيــرة مــن 
خــالل التحالــف الــذي شــكلته. واآلن مــرت خمــس 

ســنوات ولــم يحققــوا هدفهــم.
وأضــاف، بالنظــر الــى الظــروف الســائدة فــي 

المنطقــة، توصــل الســعوديون إلــى نتيجــة 
تحديــد  يمكنهــا  ال  الحــرب  أن  مفادهــا 
ــا  ــف. كم ــذا الموق ــر، نحــن نرحــب به المصي
نرحــب بموقــف الحوثييــن ووقــف إطــالق 
فــي  جاديــن  الســعوديون  كان  وإذا   ، النــار 
قضيــة العالقــات معنــا وحــل مشــكلة اليمــن، 

فإننــا نعتبرهــا خطــوة إيجابيــة.
وأشــار  مديــر مكتــب رئيــس الجمهوريــة الى 

تنفيــذ الخطــوة الثالثــة وخطــة إيــران للمضــي بالخطــوة 
الرابعــة مــن تقليــص التزامــات إيــران النوويــة، قائــال، ان 
ــا. ان الخطــوة  ــة كانــت أهــم خطــوة لدين الخطــوة الثالث
الثالثــة قــد تركــت تأثيــرات جيــدة، واجريــت العديــد مــن 
االتصــاالت معنــا، وهــذه االتصــاالت تســتمر  مــن أماكــن 
مختلفــة، نأمــل مــن أعضــاء االتفــاق النــووي أخــذ رســالة 

الخطــوة الثالثــة علــى محمــل الجــد.
وحــول االجــراءات التركيــة األخيــرة فــي ســوريا، 
قــال واعظــي، نحــن علــى علــم بمخــاوف تركيــا فــي 
الحــدود مــع ســوريا وتحدثنــا معهــا، ولكــن ان تريــد 
إيجــاد األمــن مــن خــالل التحشــيد العســكري، فــإن 
ذلــك ســيضر المنطقــة ولــن يوفــر األمــن بحســب 

فهمنــا للوضــع فــي هــذه المنطقــة.

طهران-كيهــان العربــي:- اوضــح القائــد العــام للجيش 
المنــاورات  اقامــة  اســباب  اللــواء عبدالرحيــم موســوي 

المفاجئــة للقــوة البريــة فــي شــمال غــرب البــالد.
وقــال اللــواء موســوي بهــذا الصــدد: بعــد تغييــر 
طبيعــة وحــدات القــوة البريــة للجيــش الــى وحــدات 
هجوميــة متحركــة وتشــكيل وحــدات الــرد الســريع، 
بــدأ تنظيــم وتجهيــز وتدريــب هــذه الوحــدات علــى 
ــد مــن  ــدة، وكان ال ب أســاس هــذه األهــداف الجدي
متوقعــة،  وغيــر  مفاجئــة  بطريقــة  اختبــار  إجــراء 
لنــرى مــدى قــدرة هــذه الوحــدات علــى االســتعداد 

القتالــي والتحــرك.
واضــاف: مــا زالــت مراحــل هــذه المنــاورات جاريــة 
حاليــا، ولحســن الحــظ فــان هــذا االختبــار كان جيــدا 

هــذه  وحققــت  اآلن،  حتــى  للغايــة 
ــث  ــن حي ــدة م ــج جي ــدات نتائ الوح
الســرعة والحركــة والهجــوم نحــو 
مــا  وهــو   ، المرســومة  االهــداف 

يبعــث علــى األمــل.
وانطلقــت صبــاح امــس االربعــاء 
البريــة  للقــوة  مفاجئــة  منــاورات 
ــالد. ــرب الب ــي شــمال غ ــش ف للجي

ــور  ــاورات بحض ــت المن وانطلق
ــش وبمشــاركة  ــام للجي ــد الع القائ

المتحركــة  الســريع والوحــدات  التدخــل  وحــدات 
الهجوميــة بدعــم مــن مروحيــات طيــران الجيــش 
مركــز  اروميــة  لمدينــة  العامــة  المنطقــة  فــي 

الغربيــة. آذربيجــان  محافظــة 
ومــن اهــداف هــذه المنــاورات؛ تقييــم الجهوزية 
وتنقــل  والتحــرك  المبــادرة  وســرعة  القتاليــة 
الوحــدات بشــعار »هــدف واحــد رصاصــة واحــدة«.
مــن جهتــه عــدّ مســاعد قائــد القــوة البريــة 
اســتخدام  نعمتــي  نــوذر  العميــد  الجيــش  فــي 
تقنيــة االســتهداف النقطــي بقذائــف المدفعيــة مــن 

أهــداف المنــاورات التــي أجرتهــا هــذه القــوة.
واشــار الــى التغييــرات الناجــزة فــي بنيــة 
المنــاورات  واصفــًا  البريــة،  القــوة  وحــدات 
بمثابــة اختبــار جيــد للغايــة لوحــدات منطقــة 
اســتعراض  بهــدف  البــالد  غــرب  شــمال 
جهوزيتهــا الدفاعيــة وســرعتها فــي منطقــة 

واســعة. مســاحة  ذات 

الخاصــة  الوحــدات  قائــد  قــال  طهران-مهــر:- 
حســن  العميــد  الداخلــي  األمــن  لقــوى  التابعــة 
كرمــي، إن هنــاك 7 آالف و 500 مــن القــوات الخاصــة 
ــا مهــام مباشــرة هــذا العــام الســتتباب األمــن  لديه
علــى حــدود البــالد مرفقــة ب 4 آالف قــوات رديفــة.

وأوضــح العميــد كرمــي ، أن الوحــدات الخاصــة 
فــي  رئيســيا  وجــزءا  كبيــرة  مســؤولية  تتحمــل 

منافــذ الحــدود الســتتباب األمــن واســتقرارها.
مــن مراقبــة  الجــزء األصعــب  وأضــاف: »تقريبــا 

الخاصــة حيــث  القــوات  الزائريــن تقــع علــى عاتــق 
يتوافــد الزائــرون مــن جميــع أنحــاء البــالد، بمــا أنهــم 
يتوالــون علــى الحــدود فــي دائــرة حوالــي 10-15 كــم. 
هنــاك نحــن نتحمــل المســؤولية، يجــب أن نوفر األمن 
لهــم فــي مســافة 10 كــم فــي الوقــت الــذي يريــدون 
الذهــاب أو العــودة إليــه ونقــوم بعمــل اســتخباراتي 
أمنــي قــوي وجبــار للغايــة. نرتــب وننظــم أيضًــا كيفيــة 
ــى  ــي المستمســكات، حت ــم ف ــات والتحك ــور البواب عب

ــواز الســفر«. ــم ج ــرة وخت ــة األخي البواب
المصــادر  بعــض  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
اإلعالميــة حاولــت أن تقلــب تصريحــات العميــد 
القــوة المكونــة مــن 7500  كرمــي ، وتوحــي بــأن 
والقــوات الرديفــة هــي جــاءت لقمــع وقتــل أبنــاء 
الشــعب العراقــي الشــقيق داخــل العــراق، بينمــا 
ــان  ــن للعي هــذه القــوات كمــا أن اســمها جلــي وبيّ
أنهــا لألمــن الداخلــي وكل مهامهــا ترتبــط داخــل 

البــالد وليســت خارجــه.

اإلعتداء على سوريا أليس اعتداء على المحور
لقــد ملــت دول المنطقــة وشــعوبها مــن التكالــب االســتكباري  الشــرس ومــن 
طيــش بعــض الحــكام مــن الــرؤوس الحــارة التــي تحلــم بزعامــات المنطقــة والتــي 
تؤجــج بيــن الفينــة واالخــرى فتنــة تشــعل المنطقــة عســى ان تحقــق حلمهــا، لكــن 
فــي كل مــرة يصطــدم بصمــود الشــعوب وترتــد علــى نحرهــا واليــوم ونحــن فــي هذه 
الســاعات نشــهد تحــركا غيــر طبيعــي مــن الجانــب التركــي الــذي لــم يتعــظ مــن 
فشــله وخطئــه الفاضــح فــي اشــعال االزمــة الســورية التــي لــم يحصــد منهــا شــيء 
ــد عســكريًا  وبشــكل  ــوم ان يتدخــل مــن جدي ــد الي ــة، يري ــة الســنوات الماضي طيل
مباشــر عســى ان يحقــق بعــض احالمــه تحــت حجــج واهيــة مــرة لمحاربــة االرهاب 
ومــرة ايجــاد »منطقــة آمنــة« دون أن يعــي حجــم التداعيــات والكــوارث القادمــة عــن 

زج نفســه فــي المســتنقع الســوري.
فاكثــر المراقبيــن وحتــى االوســاط السياســية التركيــة والعربيــة واالســالمية 
ــع  ــة ومســتقرة تمن ــا تبحــث عــن حــدود آمن ــرأي العــام يتســاءل ان كانــت تركي وال
تســلل االكــراد الذيــن تصفهــم باالرهابييــن فعليهــا ان تمــد يدهــا لدمشــق وتحصــل 
ــق رصاصــة  ــق نقطــة دم واحــدة او تطل ــات دون ان تري ــده مــن ضمان ــا تري ــى  م عل
واحــدة. لكــن الشــواهد الموجــودة ومــا حشــده الرئيــس التركــي اردوغــان مــن 
ــى الحــدود توحــي بامــور اخــرى وكأنــه قــدر البــد أن يقــع الن  قــوات عســكرية عل
الرئيــس اردوغــان يعانــي مــن ازمــات داخليــة وخارجيــة وهــو مقــدم علــى انتخابــات 
وبحاجــة الــى مكســب كبيــر يحســن صورتــه ويعــزز موقعــه فــي هــذه االنتخابــات 
بمــا يواجهــه  مــن اختــالف وانشــقاق فــي حزبــه وقــد أثــر ذلــك علــى تدنــي شــعبيته 
ناهيــك عــن االوضــاع االقتصاديــة وهبــوط الليــرة التركيــة لذلــك لــم يــر ســبيال أمامــه 
ســوى لفــت األنظــار الــى خــارج الحــدود لتحقيــق انجــاز مــا عســى أن يعــزز مــن 

موقفــه وموقعــه  فــي الداخــل.
وحتــى الســاعة لــم تتجــرأ القــوات التركيــة علــى مهاجمــة االراضــي الســورية، 
او احتاللهــا عــدا الضربــات الجويــة التــي وجهتهــا لمقــرات الوحــدات الكرديــة لكــن 
ــس  ــن مجل ــداء م ــرة ابت ــى انق ــى عل ــدأت تتوال ــة ب ــة واالقليمي ــرات العالمي التحذي
االمــن  الدولــي واالتحــاد االوروبــي والرئيــس بوتيــن وقبلهــا طهــران مــن التعــرض 

لســيادة ســوريا ووحــدة اراضيهــا النــه خــط احمــر وفقــا للقوانيــن الدوليــة. 
علــى تركيــا ورئيســها  توخــي الحــذر واذا مــا اقــدم علــى اشــعال نيــران الحــرب 
علــى حــدوده فمــن المؤكــد ان نهايتهــا ليــس بيــده وهــذه ســنة الحــروب العبثيــة 
التــي اذا مــا اشــتعلت فمــن الصعــب جــدا الســيطرة عليهــا او وضــع نهايــة لهــا وهــذا 
ــن يتســاءلون  ــا الذي ــل المقاومــة ومحبيه ــة وفصائ ــوم شــعوب المنطق ــق الي ــا يقل م
اليــوم بجــد عــن القاعــدة التــي اعلــن عنهــا ســيد المقاومــة االميــن العــام لحــزب اهلل 
الســيد نصــر اهلل مــن أن العــدوان علــى احــد اطــراف  محــور المقاومــة هــو اعتــداء 
ــًا يخــص العــدو الصهيونــي واالميركــي فقــط بــل يشــمل أي  ــى المحــور جميع عل
طــرف يســتهدف أحــد اطــراف محــور المقاومــة كالحالــة الســورية اليــوم أمــام تركيــا 

التــي تنــوي شــن عــدوان غيــر مبــرر ضدهــا.


