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ظريف ي�ؤكد �أن دماء ال�سوريين في عنق من ي�ضع �شروط ًا حول م�صير الرئي�س الأ�سد

نخف تزويد دم�شق بمعدات ع�سكرية
الفروف رد ًا على كيري :لم ِ
نفت وزارة الخارجية الروسية مزاعم نشرتها وسائل إعالم عن
تعديل موسكو لموقفها من األزمة السورية ومستقبل الرئيس بشار
األسد.
ووصفت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم ال��وزارة في تصريحات
أمس التقارير اإلعالمية التي تحدثت عن توصل موسكو إلى اتفاق
مع واشنطن والرياض حول اإلطاحة بالرئيس األسد ،بأنها أوهام
ومعلومات مزورة.
وتابعت الدبلوماسية الروسية قولها إن بعض األوساط السياسية
في الغرب تبدو عاجزة تماما ً عن استخالص العبر من أخطائها ،على
رغم أن العواقب المأسوية لتلك األخطاء تتجلى أكثر يوما ً بعد يوم
بالنسبة لألوروبيين أنفسهم.
وأردفت «لقد أدى التدخل الفظ في شؤون دول الشرق األوسط إلى
ظهور منطقة عدم استقرار تحد القارة األوروبية مباشرة ،مع تنامي
خطر اإلرهاب والتطرف أضعافاً».
وأشارت زاخاروفا إلى أن آالف الالجئين من الدول التي تعرضت
الخ��ت��ب��ارات أج��راه��ا ال��غ��رب ف��ي سياق «هندسته االجتماعية»،
وبالدرجة األولى ،في سورية وليبيا والعراق واليمن وأفغانستان،
يدقون أبواب االتحاد األوروبي.
وأضافت« :على رغم ذلك ،ال يسارع بعض السياسيين الغربيين
إلى تعديل خططهم التي اتضحت أنها قصيرة النظر ،والتي أدت
إلى نشوب كل هذه القضايا» ،بل يصرون على تطبيق مقارباتهم
الفاشلة ،وهو أمر قد يؤدي إلى ظهور تحديات أخطر وقضايا جديدة
تحمل طابعا ً عالمياً.
واعتبرت زاخاروفا أن هناك من يحاول جر روسيا إلى هذه الحملة
الفاشلة من طريق نشر أخبار ملفقة ومعلومات مزورة ،يبدو أنها
تستهدف تحميل روسيا ج��زءا ً من المسؤولية عن مأساة منطقة
الشرق األوسط والخطر الذي بات يهدد األمن األوروبي والعالمي.
وشددت قائلة «إننا ال ننخرط في أية «هندسة اجتماعية» ،وال
نعين رؤساء في دول أجنبية ،وال نقيل أحدا ً منها في إطار تآمر مع
طرف ما» .وأكدت أن ذلك «يخص سورية والدول األخرى في المنطقة،
التي تستطيع شعوبها تقرير مصيرها بنفسها».

وأك��دت زاخاروفا أن روسيا ما زالت متمسكة تمسكا ً متواصالً
بالتطبيق غير المشروط لبيان جنيف الخاص بسورية المؤرخ
في  30حزيران عام  ،2012وهي ملتزمة بأحكام ومبادئ القانون
الدولي ،بما في ذلك احترام سيادة الدول ،مشيرة إلى رغبة موسكو
في أن يتمسك جميع شركائها بالمبادئ نفسها.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف لنظيره األميركي
جون كيري أن بالده لم تخف أبدا ً تزويدها دمشق بمعدات عسكرية
لدعم األخيرة في مكافحة اإلرهاب.
وقالت زاخاروفا تعليقا ً على المكالمة الهاتفية األخيرة التي جرت
بين الوزيرين يوم السبت الماضي «خالل المكالمة ،استوضح كيري
من الفروف بشأن الوضع المتعلق بالمساعدات الروسية للحكومة
السورية لدعم األخيرة في مكافحة اإلرهاب .وأكد الفروف أن الجانب
الروسي يقدم مثل هذه المساعدات دائماً ،وقدمها في السابق ،كما أنه
ِ
يخف أبدا ً تزويده السلطات السورية بمعدات قتالية بغية مكافحة
لم
اإلرهاب».
وكانت وزارة الخارجية األميركية قد أعلنت تعليقا ً على المكالمة
الهاتفية بين الوزيرين ،أن كيري أعرب عن قلقه مما وصفه بأنه
«تقارير عن حشد عسكري روسي مباشر وموسع في سورية».
وفي هذا السياق ،ذكرت زاخاروفا أن الفروف بحث مع كيري
زي��ادة فعالية جهود مكافحة اإلره��اب في الشرق األوس��ط وذكر
بأن موسكو دعت التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ،مرارا ً إلى
التعاون مع السلطات السورية تحت رعاية األمم المتحدة من أجل
مكافحة تنظيم «داعش» ،باعتبار أن «القوات المسلحة السورية
تعد األكثر فعالية من القوى التي تواجه التنظيم واإلرهابيين
اآلخرين على األرض».
كما جدد وزير الخارجية الروسي خالل محادثاته مع كيري تأكيد
الرئيس فالديمير بوتين خالل زيارته إلى فالديفوستوك األسبوع
الماضي ،على أنه من السابق ألوانه الحديث عن مشاركة روسيا في
العمليات العسكرية في سورية.
الى ذلك ،أكد وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف أن من
وضع شروطا ً حول مصير الرئيس بشار األسد هو المسؤول عن إراقة

التخوف الأميركي
من الدعم الرو�سي ل�سورية

بشرى الفروي
تشعر الواليات المتحدة وحلفاؤها العرب بالقلق حيال التقارير
األخيرة التي تتحدث عن وصول وح��دات خاصة روسية وطائرات
حديثة إلى سورية ،وعن قاعدة عسكرية مجهزة ومتطورة في ريف
الالذقية ،هذه التقارير تتحدث عن مشاركة قوات ومدرعات روسية في
القتال الى جانب الجيش العربي السوري ضد قوات المعارضة في
سورية.
أجرى وزير الخارجية االميركي جون كيري اتصاال ً مع نظيره
ال��روس��ي سيرغي الف���روف ،معبرا ً عن ه��ذا القلق ومستفسرا ً عن
صحة األنباء التي تقول إن تعزيزات روسية وشيكة في طريقها الى
سورية.
وأوضح الوزير أنه إذا كانت هذه التقارير صحيحة فإن هذه األعمال
قد تؤدي إلى تصعيد الصراع وإزهاق المزيد من أرواح األبرياء ،وتزيد
من تدفق الالجئين وتخاطر بحدوث مواجهة مع التحالف المناهض
لتنظيم «داع���ش» ال��ذي يعمل في س��وري��ة .حسب ما نقلته وزارة
الخارجية االميركية وتابعت الوزارة ان كيري والفروف اتفقا على أن
المناقشات في شأن الصراع في سورية ستستمر في نيويورك حيث
تعقد اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في وقت الحق من
الشهر الجاري.
تخشى الواليات المتحدة من أن يكون إرسال روسيا فريقا ً عسكريا ً
متقدما ً إلى سورية واتخاذ خطوات أخرى ،إشارة إلى تخطيط الرئيس
فالديمير بوتين لتوسع أكبر في دعمه العسكري للرئيس السوري
بشار األسد ،حسبما قال مسؤولون في إدارة الرئيس باراك أوباما
لصحيفة «نيويورك تايمز».
(التتمة ص)14

�إيران وال�سعودية...
مرحلة الت�صعيد ت�سبق الت�سويات

ناديا شحادة
دخلت العالقات اإليرانية  -السعودية مرحلة خطيرة في إطار
اتهامات وادع��اءات مستمرة من قبل الرياض إلي��ران بالتدخل في
الشؤون الداخلية لدول المنطقة ،وباتت األحداث التي نشهدها على
األرض في سورية والعراق واليمن والبحرين تدفع تدريجيا ً العالقات
السعودية  -االيرانية نحو مزيد من التصعيد ،ففي تصريح عنيف
للسيد علي الريجاني رئيس مجلس الشورى االيراني هاجم فيها
السعودية متهما ً األخيرة بالعمل على مشاريع ومخططات بالمنطقة
مستهدفة محور المقاومة ،ليفتح من خالل تصريحاته مرحلة جديدة
في تصعيد كالمي سياسي ،ولينهي سياسية االحتواء االيرانية
للرياض التي استمرت سنوات ،حيث دعا بعض دول الخليج الى
ان تتعاون لمصلحتها ال ان تعمل لمصلحة الدول الكبرى ورأى ان
القيادة السعودية تقود تحركا ً اقليميا ً ضد محور المقاومة وتناول
ما تثيره بعض دول الخليج من جملة من القضايا ومنها اتهام حزب
الله بالوقوف وراء مستودع سالح العبدلي الكويتي التي قبضت
عليه السلطات األمنية الكويتية واتهمت النيابة العامة بأن افراد
الخلية على عالقة بإيران وحزب الله.
إيران التي التزمت بسياسة ضبط النفس تجاه الرياض التي بدأت
عالقتها تتوتر مع طهران منذ انتصار الثورة االيرانية عام ،1979
حيث سعت ايران منذ انتصار الثورة االيرانية الى دعم محور المقاومة
(التتمة ص)14

م�صر :الحكم
ب�إعدام  9في ق�ضية
مقتل �شرطي
قضت محكمة مصرية بإعدام  9متهمين
ينتمون الى جماعة االخ��وان المسلمين
والسجن المؤبد لـ 14آخرين ،في قضية
مقتل شرطي ك��ان مكلفا ً بحراسة منزل
قاض شارك في محاكمة الرئيس المصري
ٍ
السابق محمد مرسي.
وأوض��ح مصدر قضائي أمس أن أحد
المحكومين ب��اإلع��دام وآخ���ر محكوما ً
بالسجن المؤبد هما في حالة فرار.
وحسب ما جاء في أوراق القضية ،فإن
الشرطي قتل بهجوم أثناء عودته إلى
منزله بعد نوبة حراسة لمنزل القاضي
الذي شارك في محاكمة الرئيس المصري
السابق محمد مرسي.
ف���ي غ���ض���ون ذل�����ك ،ق��ض��ت محكمة
الجنايات بمدينة المنصورة عاصمة
محافظة الدقهلية في دلتا النيل بالسجن
 10سنوات على متهم آخر في القضية.
وت��ق��ول صحف محلية إن المحكوم
عليهم ه��م م��ن أن��ص��ار جماعة اإلخ��وان
المحظورة منذ نهاية .2013
وذك����ر م��ص��در ق��ض��ائ��ي أن محكمة
الجنايات بمدينة المنصورة عاصمة
محافظة الدقهلية في دلتا النيل عاقبت
متهما ً آخ��ر ف��ي القضية بالسجن عشر
سنوات.

البكو�ش :تون�س
لن ت�ستقبل العائدين
من �سورية بالورود
أكد وزي��ر الخارجية التونسي الطيب
البكوش أن التونسيين الذين تم ايقافهم
على الحدود السورية يبلغ عددهم أكثر
من  50تونسيا ً وك��ان��وا متوجهين إلى
سورية بغرض القتال ولكنهم لم يشاركوا
في الحرب.
وأوض��ح الطيب البكوش في تصريح
اذاع����ي أن ال��س��ل��ط��ات ال��س��وري��ة تريد
ارجاعهم إلى تونس ،مؤكدا ً أنه لن يتم
استقبالهم بالورود عند عودتهم وستقع
محاكمتهم والنظر في كيفية سفرهم إلى
سورية بصفة شرعية أو غير شرعية .
وأض�����اف أن ه����ؤالء س��ي��م��رون إل��ى
المحاكمة ف���ور ع��ودت��ه��م إل���ى ت��ون��س،
موضحا ً أنهم لم يشاركوا فعليا ً في القتال
لكنهم قصدوا سورية بنية القتال ،وهي
جريمة يعاقب عليها القانون وفق قوله،
المحاكمة ستتم رغم أنهم لم يشاركوا في
القتال في سورية ولكنهم توجهوا اليها
بنية القتال ،على حد قوله.
ويذكر أن مسؤول أمني رفيع المستوى
ف��ي وزارة الداخلية التونسية ك��ان قد
كشف عن معلومات استخباراتية وردت
ال��ى ال���وزارة منذ أسبوع تؤكد اكتشاف
مخططات اره��اب��ي��ة لتنفيذ تفجيرات
بسيارات مفخخة وأحزمة ناسفة خالل
األيام المقبلة في بعض انحاء العاصمة
تونس .وقالت المصادر ان قرار توقيف
حركة المرور في شارع الحبيب بورقيبة
وبعض ال��ش��وارع المتفرعة منذ مطلع
األسبوع المنصرم جاء كإجراء إحتياطي
وقائي تحسبا ً لتسلل سيارات مشبوهة او
أشخاص مشبوهين.

الدماء في سورية ،وأن السالم لن يعود لهذا البلد بشعارات بعض
جيرانه.
وجدد ظريف التأكيد على أن حل األزمة في سورية يتم بالطرق
السياسية مشددا ً على أن الشعب السوري هو الذي يقرر مستقبل
بالده فقط ،وقال« :من يحاولون فرض قرارهم على سورية ووضع
الشروط حول انتخاب رئيسها» يساهمون في استمرار األزمة فيها،
الفتا ً إلى أن الشعب السوري هو صاحب القرار.

وأضاف الوزير االيراني في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره
االسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو ،إن على األط��راف
الخارجية أن «تتخلى وبسرعة عن أنانيتها وتوكل اتخاذ القرار
للشعب السوري وأن يدعوا هذا الشعب يقرر مصيره من طريق
المؤسسات القانونية وباستخدام األدوات السلمية والمصالحة
الوطنية».
(التتمة ص)14

�أبرز مالمحه ال للتق�سيم وال للطائفية وال للث�أرية ميثاق �شرف يعد للطرح على ال�سوريين

تيزيني لـ«البناء» :العمل الجاد ينطلق من الداخل
دمشق ــ سعد الله خليل
كشف المفكر السوري الطيب تيزيني لـ«البناء» عن اإلعداد لميثاق شرف سيطرح
على السوريين قريباً ،تتجسد أبرز مالمحه أنه يطالب باألخذ برأي السوريين في
القضية الوطنية فالكل ذو رأي.
وأكد تيزيني أن الميثاق يحمل عنوا َنين رئيسيَين :األول يقوم على ثالثية ال
لتقسيم سورية أرضا ً وشعباً ،وال للطائفية كائنا ً من تكون دينية أم مناطقية،
بما يحترم التعددية القومية واإلثنية في سورية ،وال للثأرية التي تحذر القوى
الوطنية من اعتمادها كعنوان في المرحلة المقبلة من قبل البعض في سورية.
فيما يقوم العنوان الثاني على نقاط خمس حاسمة :أوالها إيقاف صوت السالح
بين السوريين ،وثانية نقاطها البدء بإخراج السجناء السوريين والتأسيس
لعودة السوريين في الخارج وإخراجهم من بازار االبتزاز الدولي كنقطة ثالثة،
ليأتي تأسيس مؤتمر وطني شامل يجمع كل السوريين كنقطة رابعة.
وأضاف تيزيني النقطة الخامسة تتمثل بوجوب مخاطبة القوى السياسية
للشارع السوري من داخل سورية من دمشق وحمص وحماة والالذقية وإدلب
ومن هذا المنطلق أعلن عدم المشاركة في ملتقى األستانة الثاني إليماني وقناعتي
بوجوب العمل من األراضي السورية».

العبيدي ينجو من محاولة اغتيال ...والطيران ي�صطاد «دواع�ش» المو�صل

بغداد ت�ستدعي القائم بالأعمال في الدوحة
أحمر
وتعتبر وحدة العراق خط ًا � َ
ق��ررت وزارة الخارجية العراقية إستدعاء
القائم باألعمال العراقي في العاصمة القطرية
الدوحة لغرض التشاور ،بحسب بيان نشرته
على موقعها اإللكتروني.
وكشفت الخارجية العراقية أول من أمس عن
مشاركة شخصيات مطلوبة للقضاء العراقي في
مؤتمر الدوحة ،وفيما أكدت أنها تنتظر توضيحا ً
من الحكومة القطرية بشأن عقد المؤتمر ،اعتبرت
عقده «سابقة سيئة وتدخالً سافرا ً في الشأن
العراقي الداخلي».
وأكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي
حيدر العبادي أن مؤتمر ال��دوح��ة تم من دون
التنسيق مع بغداد ،فيما أشار الى رفض العبادي
له.
وك��ان نائب عن ائتالف دول��ة القانون كشف
أول من أمس ،اسماء السياسيين العراقيين الذين
حضروا مؤتمر الدوحة ،وأكد ان المؤتمر حضره
ممثلو أجهزة استخبارات عربية وخليجية إلثبات
طابعه األمني غير السياسي ،ولم يحضره أي
سفير عربي أو أجنبي بسبب صبغته الطائفية
والخيانية ضد الشعب العراقي.
وفيما وص��ف م��وف��ق الربيعي مؤتمر قطر
بـ«التآمري» ،دعا وزارة الخارجية العراقية إلى
معرفة أسباب احتضان قطر «الرسمي» للمؤتمر،
وقال في بيان نقله موقع «السومرية نيوز» :إن
«الذين حضروا الى مؤتمر الدوحة التآمري على
ال��ع��راق من السياسيين العراقيين هم كل من
(زيدان الجابري ،ومحي عارف الكبيسي ،وأحمد
الدباش ،وليث شوكت نميق ،وسامي عبد الرزاق
الجبوري ،وحمودي حسون العبادي ،وخميس
الخنجر ،ورافع الرافعي ،وسداد حامد السامرائي،
وعبدالحكيم السعدي ،وعاصم الجلبي)».
وفي السياق ،ح��ذرت كتلة بدر النيابية في
العراق ،أم��س ،السفير االميركي من االستمرار
بالتدخل بالشأن الداخلي العراقي والعملية
السياسية ،وفيما طالبته بـ«الكف» عن ممارسة
الضغوط باتجاه تشريع قانون الحرس الوطني،

معتبرة ان مشروع القانون بصيغته الحالية
مشروع اميركي وبركان قد ينفجر بأية لحظة.
وقالت الكتلة في بيان نقالً عن «السومرية
ن��ي��وز» ،ان «ال��ع��راق بلد مستقل ول��ه سيادة».
وأضافت الكتلة ان «الهدف من ذلك هو تشكيل
قوات للمحافظات التي ستكون مقدمة للتقسيم»،
مشيرة ال��ى ان «وح��دة العراق خط أحمر ولن
نسمح للعابثين ان يهددوا مستقبل البلد».
وتابعت الكتلة «مثلما قاتلنا االرهاب الداعشي
سنقاتل من اجل وحدة العراق ارض�ا ً وشعباً»،
معربة ع��ن استغرابها الشديد «على اص��رار
السفيرين االميركي والبريطاني وممارستهما
الضغوط لتشريع قانون الحرس ان لم تكن
لديهما نوايا مشبوهة».
ميدانياً ،نجا وزير الدفاع العراقي أمس ،من

محاولة اغتيال في شمال مدينة تكريت ،ما ادى
الى اصابة احد مرافقيه ،وقالت مصادر عراقية
ان «موكب وزير الدفاع خالد العبيدي تعرض،
الى اطالق نار ،اثناء تفقد الوزير قاطع عمليات
ص�لاح ال��دي��ن ف��ي منطقة ت��ل البو ج��راد شمال
تكريت» .وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف
عن اسمه ،ان «ذلك ادى الى اصابة احد مرافقي
الوزير بجروح» ،مشيرا ً الى ان «الوزير لم يصب
بأي أذى».
ونفذ الجيش العراقي من جهته ،ع��ددا ً كبيرا ً
من العمليات النوعية ال سيما في االنبار وصالح
الدين ،مشيرا ً الى قتل  20داعشيا ً في منفذ الوليد
الحدودي مع سورية ،و 50آخرين في الصينية
ببيجي.
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همزة و�صل
ا�ستراتيجية
الدبابي�س
نظام مارديني
شكلت العملية العسكرية
ال��ت��ي ن �ف��ذه��ا ح� ��زب العمال
ال �ك��ردس �ت��ان��ي ض��د الجيش
التركي ف��ي بلدة «داجليكا»
(جنوب شرق) ،وقتل خاللها
أك�ث��ر م��ن  30ج�ن��دي�ا ً تركياً،
م �ف��اج��أة ،إن ف��ي األس �ل��وب
ال��ذي جمع بين الدهشة في
الظهور والدهشة بما نتج من
هذا الظهور الميداني ،وهذه
المرة استعمل ح��زب العمال
الكردستاني لغة النار ،بدالً
م��ن ل �غ��ة ال� �ح ��وار ،ف��ي قتال
تركيا ،حتى ان هذه «الصاعقة
النارية» ستأخذ منحى أكثر
تراجيدية مع استمرار سقوط
الخوذ العسكرية التركية.
ولكن كيف ينعكس الحدث
الكردي – التركي ،المستجد
ف ��ي ج �ن��وب ش��رق��ي تركيا،
وك�ي��ف ستتعامل المنظومة
ال ��دول� �ي ��ة وب �ع �ض �ه��ا حليف
ألن� �ق���رة ،م ��ع ال �ن �ت��ائ��ج التي
ج� � ّردت أردوغ� ��ان م��ن قسط
كبير من التأييد الشعبي؟
ي�ن�ظ��ر األت� ��رك اآلن بعين
القلق ال�م�ش��وب ب��ال�ح��ذر من
ال�ق��وة ال�ه��ادئ��ة ال�ت��ي يقودها
الـ « »Bkkفي هذه المرحلة،
ل�ل�اس��ت��ف��ادة م ��ن ال �م �ح��اور
االق��ل��ي��م��ي��ة ف� ��ي ال �م �ن �ط �ق��ة،
ولتقويم م��واق��ع ال�ح��زب في
ه ��ذه ال �م��رح �ل��ة ،وق ��د أدرك
ب � � ��دوره ،أن ان� �ق ��ره تتع ّمد
اس�ت�غ�لال ال �ظ��روف الدولية
ال�ج��دي��دة إلح ��راق م��ا تعانيه
م��ن ض�غ��ط ف�ش��ل سياستها
ف � ��ي خ � �ن� ��دق ال� �ت� �ن ��اق� �ض ��ات
االقليمية.
بعض أوج��ه المشكلة في
المؤسسات التركية ،المدنية
والعسكرية ،ان حزب العمال
الكردستاني ،الذي يمثل أكبر
األحزاب الكردية في المنطقة،
كان يص ّر على الكفاح السلمي
طريقا ً وحيدا ً لتحقيق حقوق
م��واط �ن �ي��ه ق �ب��ل ال� �ع ��ودة إلى
العمليات العسكرية ،حتى ان
هناك من قال ذلك للداللة على
«م��أزق الطورانية» في تركيا
من ان الكثيرين سيسقطون
كالسالحف الهرمة منذ اآلن
وبعدما ق��ررت أنقرة وبغباء
س�ي��اس��ي إط�ل�اق «الدبابير»
م ��ن أوك� ��اره� ��ا ،ال��ت��ي إذا ما
ق��ررت ال�ت��وس��ع واالنتشار،
فسوف تحطم حلم «العثمانية
الجديدة».
صحيح ان «الكردستاني»
ل��م ي �ص��در ح �ت��ى اآلن ق��رار
ال �ح��رب ع�ل��ى رغ ��م اإلش���ارة
ال � �ت� ��ي أط� �ل� �ق� �ه ��ا ال� �م� �س ��ؤول
العسكري جميل باييك من
أن حزبه سيطلق عملياته إذا
لم توقف أنقرة هجماتها على
ق��واع��ده ،بمعنى أن��ه م��ا زال
ف��ي موقف دف��اع��ي ض��د هذه
الهجمات التي تستهدفه وفي
شكل متواصل منذ أسابيع،
لكن إذا استمر الوضع على
ه��ذا ال�م�ن��وال حينها سيكون
له قرار جديد آخر ،ملمحا ً إلى
أن كل العمليات التي ينفذها
مقاتلو ال�ح��زب ض��د الجيش
التركي هي في إط��ار الدفاع
عن النفس.
إذا كانت للتاريخ أية داللة
وأهمية ،فهو يعلّمنا انه بعدما
ت�ص�م��ت ل �غ��ة الدبلوماسية
ف��س��ي��ع��ود ال�� � ��دور ل �ل �ق��وات
ال�ع�س�ك��ري��ة ،وم ��ن ه�ن��ا حتى
«اللعب» العسكري ال يمكن اال
ان يكون ساخناً ،خصوصا ً
ان ال حاجة للـ « »Bkkللبحث
ع��ن ثقب صغير لكي ينتقل
منه ،وعبر قنوات غير مرئية،
ال��ى العمق التركي .ول��و كان
ذل���ك ي�ت�م�ث��ل باستراتيجية
ال��دب��اب�ي��س ال باستراتيجية
الصواريخ.

