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الشيخ قبالن: المطلوب االنتصار للقاضي محمد مازح وليس لسفيرة الفتنة األميركية
بلدية الكويت تسرح 50% من الوافدين وتطالب 

الحكومة بسد النقص
طالبــت البلديــة الكويتيــة، الحكومــة بتعييــن 400 موظــف كويتــي علــى الفــور، لســد النقــص الــذي حصــل نتيجــة تســريح 

أعــداد كبيــرة مــن الوافديــن فــي هــذا القطــاع، حيــث أنهــت البلديــة عقــود نحــو 50% مــن الموظفيــن الوافديــن لديهــا.
وذكــرت وســائل إعــام كويتيــة إن البلديــة طلبــت مــن ديــوان الخدمــة المدنيــة بالحكومــة توفيــر 400 درجــة 
وظيفيــة لمواطنيــن ومواطنــات مــن جميــع التخصصــات الماليــة، القانونيــة، الهندســية، نظــم المعلومــات للعمــل 

بالبلديــة، وذلــك لســد النقــص بعــد االســتغناء عــن خدمــات الوافديــن تطبيقــا لسياســة اإلحــال.
وأوضحــت البلديــة، فــي بيــان صحفــي، أن أعــداد المســتغنى عــن خدماتهــم مــن الموظفيــن الوافديــن 

تفــوق األعــداد المطلوبــة مــن قبــل ديــوان الخدمــة المدنيــة تنفيــذا لسياســة اإلحــال.

أشــار المفتــي الجعفــري الممتــاز  الشــيخ أحمــد قبــان  إلــى أن المطلــوب هــو االنتصار 
للقاضــي الوطنــي الكبيــر محمــد مــازح وليــس لســفيرة الفتنــة األمريكيــة فــي لبنان.

وقــال فــي تصريــح لــه امــس االربعــاء قاضيــًا شــهمًا وكبيــرًا مــن أمثــال 
القاضــي  محمــد مــازح  دفعتُــهُ الغيــرة القانونيــة وضــرورات حمايــة البلد وســيادته 
وتضحيــات تحريــره واســتقاله لكــفّ لســان ســفيرة الفتنــة األمريكيــة وعــدوة 
مصالــح  لبنــان  عــن اللعــب بالبلــد ومصالحــه العليــا، دفــع البعــض وبطريقــة 
ــه للتفتيــش القضائــي للنظــر فــي أهليتــه لممارســة مهامــه  ــة إلــى إحالت كارثي

القضائيــة، عــن طريــق مجلــس قضــاء أعلــى المفــروض بــه أن يكــون مجلــس 
ــات  ــواع العقوب ــن يمارســون شــتى أن ــن الذي ــس لألمريكيي ــان ولي قضــاء للبن

ــان ومصالحــه الرئيســية. ــة للبن الخانق
ــة  ــح الوطني ــى المصال ــة عل ــن هــذه الخطــوة الكارثي ــان م ــي قب وحــّذر المفت
العليــا، مشــيرًا إلــى »أّن الســلك القضائــي بالبلــد غارق ب الفســاد  والتبعيــة، وبحاجة 
إلــى نفضــة جذريــة ليكــون حــارس قيــم ومصالــح بلــد، فضــًا عــن اعتمــاده كحاجــز 

وطنــي ال طائفــي أو مذهبــي لحمايــة ســيادة لبنــان واســتقاله.

بعد ارتفاع حصيلة الضحايا الى 19 قتيال و 14 جريحا..

رئيس الجمهورية يدعو االجهزة المعنية للتحقيق بدقة في حادث حريق مركز "سينا اطهر" الطبي
دانائي فر: العالقات االيرانية العراقية ماضية 

نحو مزيد من التنامي
طهران-ارنــا:- اشــار ســفيرنا الســابق لــدى بغــداد حســن دانائــي فــر الــى اواصــر العاقــات التــي تربــط 
بيــن ايــران والعــراق فــي مختلــف المجــاالت واكــد ان هــذه العاقــات ستســتمر بقــوة وانهــا ماضيــة نحــو 

مزيــد مــن التنامــي.
العاقــات  الــى  فــر  دانائــي  وتطــرق 
حكومــة  ظــل  فــي  العراقيــة  االيرانيــة 
طــول  ان  وبيــن  الكاظمــي  مصطفــى 
يبلــغ  البلديــن  بيــن  المشــتركة  الحــدود 
الــف و400 كيلومتــر وتربــط بينهمــا اواصــر 
واجتماعيــة  وثقافيــة  ودينيــة  تاريخيــة 
جعلــت العاقــات بيــن البلديــن مســتدامة 

المنطقــة. تســود  التــي  الظــروف  ظــل  فــي  ستســتمر  انهــا  و  ومتنوعــة 
واضــاف ان الكاظمــي كونــه رجــا سياســيا يــدرك اهميــة العاقــات بيــن الجمهوريــة االســامية 

وجمهوريــة العــراق ويحــاول الحــد مــن االثــار الســلبية علــى العاقــات الثنائيــة.
وبشــأن الزيــارة التــي ســيقوم بهــا الكاظمــي لــكل مــن امريــكا وايــران والســعودية اوضــح الســفير 
ــران بحكــم الجــوار كمــا  ــوازن فــي العاقــات مــع اي ــى ايجــاد الت االيرانــي الســابق ان الكاظمــي يعمــل عل
ان ايــران ترغــب فــي تعزيــز عاقاتهــا مــع العــراق فــي مختلــف المجــاالت وتعمــل علــى تنويعهــا ونأمــل ان 

ــدان. ــع البل ــى مــا يتطل ــة بينهمــا لتصــل ال ــات القوي تســتمر العاق

لمكافحة كورونا..

الهالل االحمر االيراني وبرنامج االغذية العالمي يؤكدان على التعاون الثنائي
تدشين خط شحن بحري من ميناء كناوه الى الكويت

كنــاوه -ارنــا:- اعلــن مديــر ادارة الموانــئ والماحــة البحريــة فــي كنــاوه عــن تدشــين خــط النقــل البحــري 
)الحاويــات( مــن مينــاء كنــاوه الــى الكويــت وذلــك بنقــل شــحنة مــواد غذائيــة تمــت أمــس االربعــاء بيــن البلديــن.

وقــال داود بهــادري  امــس االربعــاء ان هــذه الشــحنة مــن المــواد الغذائيــة البالــغ وزنهــا 160 طنــا محملــة 
بواســطة ثمانيــة حاويــات تــم نقلهــا عبــر ســفينة ايرانيــة الــى الكويــت هــذا اليــوم .

ــاء فرصــة  ــل مــن المين ــت تجع ــاوه والكوي ــن كن ــل بحــري بي ــة 140 مي ــرب المســافة البالغ واضــاف ان ق
ــت . ــى الكوي ــع ال ــر الســلع والبضائ ــن لتصدي ــدة للمصدري جي

واعــرب بهــادري عــن املــه ان يســتخدم المصدريــن امكانيــات المينــاء الجيــدة لتنميــة الصــادرات الــى 
الــدول المطلــة علــى الخليــج الفارســي وســائر دول العالــم .

المالحة الجوية تتوقع إزدياد مرور الرحالت 
عبر أجواء ايران طهران تدعو اسالم آباد الزالة عقبات صادرات الطاقة اليها

190 مليون دوالر صادرات سلعية 
إيرانية للكويت

طهران-فــارس:- أعلــن مديــر مكتــب الشــؤون 
العربيــة واالفريقيــة بمنظمــة التنميــة التجاريــة 
فــرزاد بيلتــن ، عــن تصديــر ســلع بنحــو 190 مليــون 
دوالر للكويــت فــي الســنة الماليــة المنتهيــة 19 

مــارس/آذار 2020.
وأوضــح بيلتــن فــي نــدوة ناقشــت ســبل 
االنشــائية  المــواد  صــادرات  تعزيــز  وحلــول 
والمعدنيــة للكويــت أمــس االثنيــن فــي طهــران، 
الصــادرات  مــن  دوالر  مليــون   30 نحــو  بــأن 
ــد شــملت المــواد االنشــائية  ــذا البل ــة له االيراني
والجبــس  االســمنت  قبيــل  مــن  والمعدنيــة 

الصحيــة.    واالدوات  والزجــاج  والرخــام 
وأشــارت النــدوة الــى أهــم القيــود التــي 
المنتجــات  هــذه  صــادرات  تطويــر  تعتــرض 
المباشــر  التواصــل  غيــاب  منهــا  للكويــت، 
ــيرات  ــدار تأش ــدم إص ــن وع ــار البلدي ــن تج بي
الدخــول، والتســويق والشــحن والنقــل، حيــث 
واالفريقيــة  العربيــة  الشــؤون  مكتــب  تقــرر 

الموضــوع. متابعــة  بالمنظمــة 

بنك افغاني يعتزم إفتتاح 
فرع بـ"جابهار"

التجــارة  رئيــس غرفــة  أعلــن  طهران-فــارس:- 
اعتــزام  عــن  االفغانيــة حســين ســليمي  االيرانيــة 
بنــك افغانــي افتتــاح فــرع لــه فــي مدينــة "جابهــار" فــي 

ــان. ــى بحــر عم ــة عل ــران والمطل ــوب شــرق اي جن
وأوضــح ســليمي فــي تصريــح لوكالــة "إيلنــا" 
المركــزي  البنــك  بــأن  الثاثــاء،  امــس  العماليــة 
أن  الفــرع، مرجحــا  افتتــاح  وافــق علــى  االيرانــي 
ــى هــذه الخطــوة. ــدم عل ــن أق ــر" م مصــرف "غضنف

وأكــد أن البنــك يتســهدف تســهيل العمليــات 
ــوة  ــرا الخط ــتان، معتب ــران وافغانس ــن اي ــة بي التجاري
ذات أهميــة  لكــون أن االمــر يتعلــق بضــخ اســتثمارات 

ــر بنــك أجنبــي. ــار" عب ــاء "جابه ــة فــي مين هندي
ــت  ــا لترانزي ــات قطب ــار ب ــاء جابه ــر أن مين يذك
الســلع بيــن الهنــد وافغانســتان وفــق اتفــاق ثاثــي 

بيــن كابــول وطهــران ونيودلهــي.

رئيس جمهورية بيالروسيا يتحدث عن انهيار 
اميركا وتعاظم قدرة الصين

طهران/كيهــان العربــي: فــي اشــارة الــى التقهقــر الــذي ينتــاب اميــركا وتعاظــم قــدرة الصيــن، فقــد شــدد رئيــس 
جمهوريــة بياروســيا »الكســاندر لوكاشــنكو« علــى ان الصــراع قائــم االن علــى تقســيم العالــم مــن جديد.

فخــال لقائــه مســؤولي البــاد، قــال »لوكاشــنكو«: اذا تحركــت بياروســيا بشــكل خاطــئ فانهــا 
ســتدفن تحــت انقــاض العالــم.

الزبيب االيراني يدّر نقدا أجنبيا بـ 164 
مليون دوالر

طهران-فــارس:- أعلــن مســؤول بــوزارة الزراعــة داراب حســني عــن تحقيــق صــادرات الزبيــب 164 مليــون 
العملــة االجنبيــة فــي الســنة  دوالر مــن 

الماليــة المنتهيــة 19 مــارس/آذار 2020.
وأضــاف حســني مديــر مكتــب الفواكــه 
الشــتوية والجافــة بالــوزارة فــي تصريــح 
الزبيــب  صــادرات  أن  االربعــاء،  امــس 
االيرانــي شــهدت نمــوا بنحــو 6 بالمئــة 

عــن الســنة الســابقة.
وأشــار أن ايــران وبانتــاج 200 الــف طــن 

وتصديــر اكثــر مــن 120 الــف طــن تأتــي فــي المرتبــة الثالثــة عالميــا بعــد تركيــا واميــركا.
حسني بيّن أن الحجم المتوقع لتصدير الزبيب يصل لـ 150 الف طن حتى مارس/آذار 2021.

الصين والعراق يتصدران قائمة موردي السلع من ايران

معلنة ارتفاع عدد الراقدين في المستشفيات بطهران..

وزارة الصحة: تسجيل 2549 اصابة جديدة بكورونا 
وتعافي اكثر من 191 الفا

طهران-فــارس:- اعلنــت المتحدثــة باســم وزارة الصحــة والعــاج والتعليــم الطبــي ســيما ســادات الري بــان 
عــدد المصابيــن بفيــروس كورونــا المســتجد 
والمتعافيــن 191487   230211 بلــغ  البــاد  فــي 

ــن 10958 شــخصا. والمتوفي
فــي  االربعــاء  امــس  الري  وقالــت 
تصريحهــا الصحفــي اليومــي انــه تــم خــال 
 2549 تســجيل  الماضيــة   24 الـــ  الســاعات 
ــا المســتجد  ــروس كورون ــدة بفي ــة جدي اصاب
)كوفيــد-19( ليرتفــع اجمالــي عــدد المصابيــن 

الــى 230211 شــخصا مــن ضمنهــم 3081 فــي حالــة حرجــة وهــم االن يخضعــون للعنايــة المركــزة.
واضافــت، ان عــدد المتعافيــن مــن المــرض بلــغ 191487 فيمــا تــم تســجيل 141 حالــة وفــاة جديــدة ليرتفــع 

اجمالــي عــدد المتوفيــن الــى 10958 شــخصا.

بورصة طهران تغلق عند مستوى 1.61 
مليون نقطة القياسي

طهران-فــارس:- أنهــت بورصــة طهــران لاســهم واالوراق 
ــاع المؤشــر  ــى إرتف ــاء عل ــداول امــس االربع ــة جلســة ت المالي

العــام 660044 الــى مســتوى 1,612,889 نقطــة القياســي.
وتداولــت الســوق اكثــر مــن 9,1 مليــار ســهم وورقــة ماليــة 

فــي اطــار 1,3 مليــون صفقــة بقيمــة 137,4 تريليــون ريــال.
كمــا صعــد مؤشــر الســوق المــوازي 483 نقطــة 
الــى مســتوى 17000 نقطــة، بتــداول 2,5 مليــار ســهم 

وورقــة ماليــة بقيمــة 54,61 تريليــون ريــال.

رســمية  بيانــات  أظهــرت  طهران-فــارس:- 
الســنة  فــي  الســلعية  الصــادرات  حــول  ايرانيــة 
الماليــة المنتهيــة 19 مــارس/آذار 2020، تصــدر الصيــن 

المســتوردة. الــدول  قائمــة  والعــراق 
وحســب البيانــات التــي صــدرت امــس االربعــاء، فــأن 
الصيــن تبــوأت المرتبــة االولــى فــي اســتيراد الســلع مــن ايــران 
ــار دوالر. ــار دوالر تاهــا العــراق بـــ 8,992 ملي بقيمــة 9,520 ملي

وســجلت قيمــة صــادرات ايــران للصيــن فــي الســنة 
المذكــورة نمــوا بنســبة 2 بالمئــة قياســا بالفتــرة المناظــرة 

2019، كمــا نمــت الصــادرات 61 بالمئــة الــى روســيا.
واومــأت البيانــات الــى أن روســيا أســتوردت  
909 االف طــن مــن الســلع االيرانيــة بقيمــة 458 

مليــون دوالر فــي هــذه الســنة.
ی ذكــر أن الصيــن والعــراق وتركيــا واالمــارات 
مــن  وتايلنــد  وباكســتان  والهنــد  وافغانســتان 
أهــم االســواق التصديريــة خــال الســنة الماليــة 

.2020 مــارس/آذار   19 المنتهيــة 
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رئيــس  اوعــز  العربــي:-  كيهــان  طهــران- 
الجمهوريــة حســن روحانــي الــى االجهــزة المعنيــة 
للتحقيــق بدقــة فــي حــادث االنفجــار والحريــق 
الــذي شــب فــي المركــز الطبــي »ســينا اطهــر« فــي 
شــمال طهــران مســاء الثاثــاء وادى الــى مصــرع 

واصابــة العديــد مــن االفــراد.
واعــرب الرئيــس روحانــي فــي بيــان اصــدره 
ــق  ــذا الصــدد عــن الحــزن العمي ــاء به امــس االربع
فــي  والمؤلــم  المــر  والحريــق  االنفجــار  لحــادث 
والــذي  بطهــران  اطهــر«  الطبــي »ســينا  المركــز 
ادى الــى مصــرع واصابــة العديــد مــن المرضــى 
المراجعيــن والطاقــم الطبــي فــي هــذا المركــز.

االجهــزة  الــى  الجمهوريــة  رئيــس  واوعــز 

*مساعد وزير الصحة ينفي ان يكون مستوصف »سينا 
اطهر« مركزا للطب النووي

*امر قضائي باعتقال شخص واستدعاء 5 آخرين بشأن 
حادث الحريق في المركز الطبي

فــي  الســبب  لمعرفــة  بدقــة  للتحقيــق  المعنيــة 
ــذل اهتمــام خــاص  ــوع الحــادث، واكــد ضــرورة ب وق
ــا  ــة ومواســاتهم، داعي ــر المفجوع بالجرحــى واالس
الــى اتخــاذ التدابيــر الازمــة لعــدم تكــرار مثــل هــذه 

المحزنــة. الحــوادث 
منظمــة  باســم  المتحــدث  اعلــن  جهتــه  مــن 
االطفــاء وخدمــات االمــان فــي بلديــة العاصمــة طهــران 
جــال ملكــي بــان حصيلــة عــدد ضحايــا الحريــق 
الــذي شــب مســاء الثاثــاء فــي مســتوصف »ســينا« 

ــا. ــى 19 قتي ــع ال ــة ارتف شــمال العاصم

وقــال ملكــي فــي تصريــح ادلــى بــه 
امــس االربعــاء انــه فضــا عــن القتلــى الـــ 
ــن  ــن اعل ــادث الذي ــى الـــ 6 للح 13 والجرح
عنهــم ســابقا، فقــد تــم العثــور الحقــا خــال 
عمليــات البحــث علــى 6 قتلــى آخريــن فــى 

غرفــة بالمســتوصف.
واضــاف، ان 5 مــن هــؤالء كانــوا قــد 
ــي  ــا ف ــاة وكان الســادس مصاب ــوا الحي فارق
حالــة حرجــة وتــم نقلــه الــى المستشــفى 

ــاة ايضــا لاســف. ــارق الحي ــه ف لكن
واوضــح ملكــي بــان 15 مــن الضحايــا هــم نســاء 
واالربعــة البقيــة هــم رجــال واضــاف، ان عمليــات 
او  البحــث مازالــت جاريــة للعثــور علــى ضحايــا 

جرحــى محتمليــن.
وقــال المتحــدث بــان رجــال االطفــاء تمكنــوا مــن 
انقــاذ 20 شــخصا كانــوا داخــل مبنــى المســتوصف 
ــى  ــل الجرحــى ال ــم نق ــا ت ــوع الحــادث كم ــن وق حي
مستشــفى »الشــهداء« فــي منطقــة تجريــش شــمال 

العاصمــة.
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الطــوارئ  مركــز  رئيــس  اكــد  طهران-ارنــا:- 
التابعــة للهــال االحمــر مهــدي ولــي بــور و ممثلــة 
برنامــج االغذيــة العالمــي فــي ايــران  نــكار كرامــي 
علــى تنميــة التعــاون المشــترك بينهمــا فــي مجــال 

ــا . ــروس كورون ــة في مكافح
واعــرب ولــي بــور خــال لقائــه ممثلــة برنامــج 
االغذيــة العالمــي فــي طهــران عــن شــكره لتعاونــه 
البرامــج الخدميــة للمتضرريــن مــن  فــي تنفيــذ 
البــاد وقــال: ان منظمــة الهــال  الحــوادث فــي 

االول  اليــوم  ومنــذ  االيرانــي  االحمــر 
لتفشــي كورونــا فــي ايــران قامــت بتقديــم 
فــي  مراكــز  اقامــة  خــال  مــن  خدماتهــا 
الحــرارة  درجــة  لقيــاس  المــدن  مداخــل 
لقطــع سلســلة تفشــي المــرض وكذلــك 
هــي متواجــده فــي جميــع المراكــز الصحيــة 
وقامــت بتوزيــع حــزم صحيــة للمواطنيــن .

وقــال ولــي بــور ان مركــز الطــوارئ التابعة 
بنشــاطات  قــام  االيرانــي  االحمــر  للهــال 
ــال  ــي مج ــة ف ــاعدات الدولي ــتقبال المس الس

ــي  ــة التعاون ــتعداد المنظم ــا اس ــا معلن ــة كورون مكافح
ــذا المجــال . ــي ه ــة العالمــي ف ــج االغذي ــع برنام م

االغذيــة  برنامــج  ممثلــة  قالــت  جانبهــا  مــن 
نشــاط  ان  كرامــي  نــكار  طهــران  فــي  العالمــي 

المنظمــة الرئيــس يتمثــل فــي تقديم المســاعدات 
الغذائيــة ولكنهــا التغفــل عــن تقديــم المســاعدة 
فــي باقــي المجــاالت االنســانية مبينــة ان برنامــج 
االحمــر  للهــال  شــريك  هــو  العالمــي  الغــذاء 

االيرانــي فــي مهامــه االنســانية.
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طهران-فــارس:- دعــا مديــر عــام شــؤون غــرب آســيا 
فــي الخارجيــة رســول موســوي، باكســتان الزالــة عقبــات 

صــادرات الطاقــة اليهــا مــن الجمهوريــة االســامية.
ــه علــى موقــع التواصــل  وكتــب موســوي فــي تغريــدة ل
االخــوة  علــى  انــه  الثاثــاء:  امــس  »تويتــر«  االجتماعــي 
الباكســتانيين ازالــة عقبــات صــادرات الطاقــة الــى باكســتان.

واضــاف: فــي حيــن ان مســتودعات تخزيــن 
ــن  ــان شــحة البنزي ــة، ف ــران ممتلئ ــي اي ــن ف البنزي

ــت ســعره بشــدة. ــد رفع ــي باكســتان ق ف
ــي  ــرب آســيا ف ــام شــؤون غ ــر ع وتســاءل مدي
فــي  التعــاون  توقــف  لمــاذا  االيرانيــة:  الخارجيــة 

مجــال الطاقــة بيــن البلديــن الجاريــن؟.
يذكــر ان انــه تــم توقيــع اتفــاق النشــاء خــط انبــوب 
الســام للغــاز بيــن ايــران وباكســتان عــام 2009 ، بهــدف 
تصديــر الغــاز مــن ايــران الــى باكســتان ورغــم ان انبــوب 
الخــط الممتــد فــي االراضــي االيرانيــة قــد اكتمــل تقريبــا 
ــا  ــي اراضيه ــوب ف ــد االنب ــادر لم ــم تب ــتان ل اال ان باكس

بســبب ضغــوط اميــركا واطــراف اخــرى.

طهران-فــارس:- توقــع مســؤول بشــركة المطــارات 
زيــادة حجــم   ، اميرانــي  والجويــة محمــد  والماحــة 
مــرور الرحــات عبــر اجــواء البــاد، 20 الــى 30 بالمئــة 

ــي. ــتوى الحال ــن المس ــة ع ــهور القادم ــي الش ف
الماحــة  عمليــات  مســؤول  اميرانــي  وأشــار 
الــى مــرور  بالشــركة فــي تصريــح امــس الثاثــاء، 

ــة  ــي الشــهور الثاث ــران ف ــر اجــواء اي ــة عب 14986 رحل
الماضيــة، تحديــدا فتــرة 20 مــارس/آذار حتــى 20 يونيــو/

حزيــران 2020، بجانــب تســيير 2045 رحلــة دوليــة.
اضــرارا  تحمــل  الطيــران  قطــاع  أن  وبيّــن 
بســبب جائحــة فيــروس كورونــا، بحيــث كانــت 
ــة  ــة 89850، والدولي ــد ســجلت الرحــات المروري ق

 .2019 المناظــرة  الفتــرة  فــي   16526
كبــار  مــع  مفاوضــات  عــن  أميرانــي  وكشــف 
الجــوي  للمجــال  المســتخدمة  الطيــران  شــركات 
االيرانــي لرفــع حجــم  مــرور الرحــات ، والعمــل علــى 
تقديــم حزمــة تحفيزيــة )خصومــات خاصــة( بهــذا 
االطــار، الفتــا الــى أن المفاوضــات تشــمل شــركات 

وبريطانيــة. وهولنديــة  ونمســاوية  اوروبيــة 
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القمة االفتراضية وتسارع 
الخطى للحل

امير حسين
مــا خرجــت بــه القمــة الثاثيــة االفتراضيــة 
بشــأن حــل االزمــة الســورية سياســيا خاصــة 
الوضــع فــي ادلــب ينعــش االمــال بالســعي 
الــى المزيــد مــن التنســيق بيــن االطــراف 
الثــاث االيرانــي والروســي والتركــي لترجمــة 
مفاوضــات  اطــار  فــي  المبرمــة  االتفاقيــات 

ــع. ــى أرض الواق ــتانا  عل اس
ــذي خرجــت  ــي ال ــام والمفصل ــر اله األم
بــه القمــة الثاثيــة االفتراضيــة التــي عقــدت 
الثــاث  الرؤســاء  بيــن  االربعــاء  امــس 
روحانــي وبوتيــن و اردوغــان عبــر تقنيــة 
الفيديــو كان التاكيــد علــى وحدة واســتقال 
وســيادة األرض الســورية وهــذا يؤكــد رفض 
محمومــة  محــاوالت  أليــة  القاطــع  القمــة 
لفــرض وقائــع جديدة على االرض الســورية 
تحــت ذريعــة االرهــاب أو أي تحــرك فــي 
باتجــاه  »المبــادرات«  يســمى  مــا  اطــار 
اقامــة الحكــم الذاتــي وهــي أشــارة صريحــة 
مخطــط  ألي  معارضتهــا  فــي  وشــفافة 
انفصالــي يســتهدف ســوريا ووحــدة أراضيها 
لــدول  الوقــت طمأنــة  نفــس  فــي  وهــي 
الجــوار وأمنهــا القومــي. وبقــدر مــا شــددت 
هــذه القمــة علــى مواجهتهــا للمخططــات 
العمــل  اكــدت علــى مواصلــة  االنفصاليــة 
النصــرة  وجبهــة  داعــش  علــى  للقضــاء 

والتنظيمــات التابعــة للقاعــدة.
واألهــم مــن هــذا وذاك هــو مــا خلصــت 
ــد  ــا بالتاكي ــي بيانه ــة ف ــة الثاثي ــه القم الي
علــى حــل النــزاع الســوري عبــر العمليــة 
واليمكــن  ســوريا«  ـ  »ســوريا  السياســية 
ألي حــل آخــر ان يفــض هــذا النــزاع الــذي 
الــى  اضافــة  منــذ عشــر ســنوات،  اندلــع 
تاكيدهــا علــى ضمــان الهــدوء  فــي منطقــة 
خفــض التصعيــد فــي ادلــب تتويجــا لحلهــا 
النهائــي فــي مســار اســتانا الخيــار االفضــل 
بعيــدًا  الســورية  االزمــة  النهــاء  واالقــوى 

)عــن التدخــات الخارجيــة.(
الختامــي  البيــان  فــي  الفــت  كان  ومــا 
للقمــة الثاثيــة االفتراضيــة هــو ادانــة الرؤســاء 
فــي  الامســؤولة  اميــركا  لخطــوة  الثــاث 
االعتــراف بســيادة »اســرائيل« علــى الجــوالن 
نفــس  فــي  محذريــن  المحتــل  الســوري 
خطــرًا  »يشــكل  االعتــراف  هــذا  ان  الوقــت 
علــى األمــن والســام االقليمييــن«  اضافــة 
الــى حــرص القمــة علــى المقــدرات الصوريــة 
ــى  ــة عل ــث وصفــت ســطو االدارة االميركي حي
منشــآت النفــط الســورية بانــه »اســتياء غيــر 

مشــروع« يجــب ان تكــف عنــه.
فنظــرة القمــة الثاثيــة الــى حفظ الســيادة 
الســورية كان شــاما ومكتمــل الجوانــب ولــم 
ــم تســتثني  ــك ل ــه لذل تســقط اي جانــب من
تحــركات الكيــان الصهيونــي التــي أعتبــرت 
»األعتــداءات العســكرية االســرائيلية المتكــررة 
ــن  ــد م ــيادتها وتزي ــاك لس ــورية انته ــى س عل
ــع  ــارض م ــوض ويتع ــر مرف ــذا أم ــر«. وه التوت

القوانيــن الدوليــة.
الثاثيــة  القمــة  اليــه  خلصــت  ومــا 
وبشــكل  ســورية  بشــأن  االفتراضيــة  
باالتجــاه  ايجابيــة  خطــوة  اجمالــي 
ــا  ــح وتســارع الخطــى لحــل ازمته الصحي
نهائيــا فــي القضــاء علــى آخر بــؤرة ارهابية 
الــى  أدلــب وانقــاذ أهلهــا واعادتهــا  فــي 
ــة  ــل فرح حضــن الوطــن الســوري لتكتم
الشــعب الســوري بالقضــاء علــى االرهــاب 
الجهــات  أيــادي  وقطــع  شــروره  ودفــع 
الدوليــة واالقليميــة التــي اســتثمرت فــي 
االرهــاب لتأميــن مصالحهــا الاشــرعية 

والمنطقــة. الســورية  فــي 


