
ب��رام��ج  جم���ال  يف  اخل��ب��ر  ع��ن  ال�صحيفة  ون��ق��ل��ت   
ال�صواريخ النووية، فالدمير خرو�صتالوف، يف قوله: 
من ال�صرب والعمل. لقد بداأت كوريا ال�صمالية برنامج 
وبرنامج  املا�صي،  القرن  �صتينيات  يف  ال�صواريخ 
اإن  وقال  منه.  ال�صبعينيات  يف  البال�صتية  ال�صواريخ 
كوريا ال�صمالية "�صارت خطوة خطوة يف هذا املجال، 

من ا�صتن�صاخ كامل لل�صواريخ �صوفياتية ال�صنع، التي 
تعديالت  اإدخال  اإىل  ثالثة،  بلدان  من  عليها  ح�صلت 

عليها، ثم اإنتاج ن�صختها اخلا�صة".
يف  الدفاعية  الدرا�صات  مركز  رئي�س  اأن  اإىل  واأ�صار   
نوفيكوف،  فالدمير  اال�صرتاتيجية،  الدرا�صات  معهد 
قريبا  رقما  حتى  تعلن  مل  ال�صمالية  كوريا  اأن  بينّ 
تقديرات  اأن  بيد  ال�صواريخ.  من  الفعلي  عددها  من 
املحللي الغربيي خمتلفة متاما، حيث اإن اأقل تقدير 

هو 10، وبح�صب خرباء كوريا اجلنوبية 22-45. اأما 
وفق وزارة الدفاع االأمريكية، فهي 60 راأ�صا".

لتثبيتها  الروؤو�س ال ت�صلح  "لكن جميع هذه   وتابع: 
خمتلف.  حجمها  الأن  البال�صتية؛  ال�����ص��واري��خ  يف 
وبا�صتثناء القيادة الكورية ال�صمالية والعلماء، ال اأحد 
يعرف كم عدد الروؤو�س النووية التي متلكها. وجميع 
الواليات املتحدة، مبا فيها  التي تن�رشها  املعلومات 
اإىل معلومات االأجهزة اال�صتخبارية،  التي ت�صتند  تلك 

اعتقد  لذلك  الرعب"؛  ل�"ن�رش  ت�صليل  اأداة  �صوى  لي�صت 
اأن رقم 60 هو كبر جدا؛ الأن بيونغ يانغ ال متلك كمية 

اخلامات الالزمة الإنتاج هذا العدد".
الهجوم،  املتحدة  الواليات  ت�صن  اأن  اإمكانية  وحول   
وخيمة  �صتكون  عواقبه  لكن  "ميكن،  التقرير:  ق��ال 
تتعر�س  اأن  ا�صتبعاد  من  الرغم  وعلى  وا�صنطن.  على 
اأرا�صيها للخطر، فاإن حليفيها الرئي�صي يف املنطقة، 
كوريا اجلنوبية واليابان، �صتكونان ال�صحية. �صيئول 
عا�صمة كوريا اجلنوبية، التي يعي�س فيها 10 ماليي 
�صخ�س، هي حتت مرمى املدفعية، عالوة على وجود 
زهاء 300 األف اأمريكي يف البلدين؛ لذلك قال ترامب 
اأو  اإذا مل نوقف كوريا ال�صمالية االآن فبعد �صنتي  اإنه 
ال�صواحل  اإىل  ت�صل  بال�صتية  �صواريخ  �صتنتج  ثالث 

الغربية للواليات املتحدة".
 وحول ا�صتطاعة الواليات املتحدة اإ�صقاط ال�صواريخ 
اأحد  ال  ولكن  "ي�صتطيعون.  التقرير:  اأك��د  الكورية، 
الأن  جناحهم؛  مدى  ووا�صنطن  يانغ  بيونغ  يف  يعرف 
الكورية  ال�صواريخ  موا�صفات  يعرفون  ال  االأمريكيي 
اأو عددها. كما اأن فعالية منظومة الدرع ال�صاروخية 
اأن البنتاغون يعلن عن  م�صكوك فيها، على الرغم من 
و�صول  فاإن  ذلك،  ومع  ال�صاروخية.  التجارب  جناح 
كبرة  )مدينة  هدفه  اإىل  نووي  براأ�س  واحد  �صاروخ 

مثال(، �صيوؤدي اإىل كارثة".
املجاورة  ال��دول  جميع  م�صلحة  "من  اأن��ه  واعترب   
نف�صها،  هي  م�صلحتها  من  وحتى  ال�صمالية،  لكوريا 
وال�صي  ورو�صيا  ه���زات.  دون  م��ن  االأزم���ة  ت�صوية 
بالقرب  ج��دي��دة  "ت�رشنوبل"  ب��ح��دوث  ت��رغ��ب��ان  ال 
يف  امل��رارة  هذه  ذاق��وا  واليابانيون  حدودهما،  من 
احلرب  ن�صبت  لو  حتى  لذلك،  وفوكو�صيما.  هرو�صيما 
بي الواليات املتحدة وكوريا ال�صمالية ف�صوف تكون 
للطاقة  االآم��ن  التطوير  معهد  مدير  بح�صب  حم��دودة. 

الذرية ليونيد بول�صوف".

صحيفة روسية: ما هي إمكانيات نشوء حرب نووية بين أميركا وكوريا الشمالية؟

Mon. 28 Aug. 2017 issue no 414عربي ودولي4
االثنين 28 آب 2017 العدد 414

أنباء عن عملية إنزال جوي فاشلة للتحالف الدولي في دير الزور

ميانمار.. إجالء أكثر من 4 آالف من غير المسلمين

 

 

إيران تكشف عن موعد تدشين مشروع نووي جديد
وكاالت � متابعة : اأعلن رئي�س منظمة الطاقة الذرية االإيرانية، علي اأكرب �صاحلي، االأحد، 

اأن طهران �صتد�صن قريبا املرحلة االأوىل من م�رشوع نووي جديد يف من�صاة "فردو".
ولف��ت �صاحلي، خ��الل ت�رشيح اأدىل به لوكالة اأنباء االإذاع��ة والتلفزيون االإيرانية، اإىل 
اأن ع��دة ���رشكات اأوروبي��ة ترغب يف ���رشاء املاء الثقيل م��ن اإيران، وق��د قدمت طلبات 
ر�صمي��ة بهذا ال�صدد. وق��ال اإن امل�رشوع النووي متعلق بالنظائ��ر امل�صتقرة، وجمموعة 
م��ن املراكز البحثية يف من�صاأة "ف��ردو"، والتي �صيتم تد�صي مرحلته االأوىل يف غ�صون 

اأ�صبوع اأو اأ�صبوعي، فيما �صيكون حفل االفتتاح الرئي�صي يوم 9 اأبريل/ني�صان القادم.
واعترب م�رشوع النظائر امل�صتقرة، بامل�صاركة بي اإيران ورو�صيا، باأنه ما�س اإىل االأمام 
قدم��ا، نافيا ح�صول توقف يف تنفيذ امل���رشوع، واأ�صاف اأنه مت التوقيع على عقود هذا 
امل���رشوع بعد مفاو�صات تقنية بي خرباء اجلانبي يف خمتلف االأبعاد. وقال �صاحلي 

اإن من�صاأة "فردو" تغرت كثرا عما كانت عليه قبل عام اأو عامي.

وكاالت � متابع��ة : اأف��ادت م�ص��ادر حملية �صوري��ة، االأحد، باأنها ر�ص��دت 3 مروحيات 
اأمريكي��ة غرب��ي مدين��ة دي��ر ال��زور، �رشق��ي �صوريا، ق��رب جتمع��ات لتنظي��م "داع�س" 
االإرهاب��ي. ونقل��ت اإذاع��ة "�ص��ام.اإف.اإم" ال�صوري��ة، ع��ن م�ص��ادر حملي��ة اإن��ه مت ر�صد 
املروحيات يف منطقة منجم امللح، قرب قرية البويطية، يف الريف الغربي ل� ديرالزور، 
م�صرة اإىل اأن املروحيات حاولت القيام بعملية اإنزال �صد "داع�س" يف غرب دير الزور، 
لك��ن العملية ف�صلت بعد ت�صدي التنظيم لها، ما ا�صتدعى ان�صحابها باجتاه مناطق ريف 
الرق��ة. ونقل��ت االإذاعة عن م�صادر حملي��ة قولها اإن القوة املنف��ذة لالإنزال، عمدت قبل 
ان�صحابه��ا اإىل ت�صفية 12 م�صلحا تابعا لتنظيم "داع�س"، كان معهم 5 عائالت، موؤلفة 
م��ن 34 �صخ�صا، فيما حتدثت م�صادر حملي��ة اأخرى عن "قيام تنظيم داع�س باأ�رش اأحد 
عنا���رش املجموع��ة االأمريكية التي نفذت االإن��زال".  وتخ�صع جمي��ع مناطق حمافظة 
ديرال��زور، ل�صيط��رة التنظي��م، ما ع��دا اأجزاء من مدينة دي��ر الزور، ما زال��ت بيد اجلي�س 

ال�صوري.  

وكاالت � متابع��ة  اأجلت ال�صلط��ات يف ميامنار اأكرث من 4 اآالف �صخ�س من غر 
امل�صلم��ي، من �صكان والي��ة راخي، على خلفية اال�صتب��اكات بي قوات اجلي�س 

وال�رشطة من جهة ومتمردين م�صلمي من جهة اأخرى.
ونقلت وكالة "رويرتز"، عن �صكان حمليي قولهم اإن عدد القتلى بلغ نحو 100 
قتي��ل، بينه��م 12 من ق��وات االأم��ن، نتيجة ا�صتب��اكات بي م�صلم��ي الروهينغا 
وق��وات اجلي���س واالأم��ن، اندلعت يوم اجلمع��ة املا�ص��ي، وا�صتمرت حت��ى اأم�س 

ال�صبت، يف والية راخي.
وحتدثت و�صائل اإعالم عن فرار اأكرث من 2000 �صخ�س من الروهينغا امل�صلمي، 

منذ اجلمعة املا�صي، اإىل احلدود مع بنغالدي�س، التي منعتهم من الدخول.
وق��د ذك��رت وكالة االأنب��اء ال�صيني��ة يف وقت �صاب��ق، اأم�س ال�صب��ت، اأن �صلطات 
ميامنار اأجلت مئات املدنيي واملوظفي، من والية راخي، التي تقطنها اأغلبية 
م�صلم��ة، بعد اأن �ص��ن متمردون م�صلم��ون، �صل�صلة هجمات ا�صتهدف��ت 24 مركزا 

لل�رشطة وقاعدة ع�صكرية.
وتعت��رب اأعم��ل العن��ف، التي ت�صهده��ا والية راخ��ي الواقعة يف غ��رب ميامنار، 
امت��دادا ل�رشاعات عرقي��ة ودينية بي البوذيي وم�صلم��ي "الروهينغا" يف هذه 
الوالية. وتعود جذور هذه ال�رشاعات اإىل اأكرث من 100 عام، لكن حدتها ازدادت 
يف ال�صن��وات االأخ��رة، خا�صة بع��د حتول احلكم يف ميامنار م��ن حكم مدين اإىل 

ع�صكري �صنة 2011 وقيامه بتطهر عرقي اإزاء "لروهينغا".
واأدت ا�صتباكات دامية �صنة 2012، اإىل قيام البوذيي بقتل وحرق مئات منازل 
"الروهينغا"، واأدى ذلك اإىل فرارهم بحثا عن ملجاأ لهم يف بنغالدي�س واأماكن 

اأخرى.

اأن  الربيطاني��ة،  ال�رشط��ة  اأجرته��ا  عملي��ة  جت��ارب  اأظه��رت 
االإرهابي��ي ميك��ن اأن يخرتق��وا مبنى الربملان خ��الل اأقل من 
خم���س دقائ��ق ويقتل��وا 100 م��ن اأع�صائ��ه، وفق��ا ل�صحيف��ة 

تلغراف نقال عن م�صادر اأمنية.
ووفقا لل�صحيفة، اأجرت ال�رشطة االختبار ال�رشي الأنظمة االأمن 
التي حتر�س مبن��ى الربملان الربيطاين خالل العطلة ال�صيفية، 
حت��ى ال يعلم غالبي��ة الربملانيي بنتائج ه��ذه التجارب التي 
ميك��ن اأن تزي��د خماوفه��م. وقد متك��ن �صباط ال�رشط��ة، الذين 

ب�صهول��ة  الدخ��ول  م��ن  املت�صددي��ن،  املهاجم��ي  دور  لعب��وا 
و�رشع��ة اإىل مبن��ى الربمل��ان عرب جم��رى نهر التامي��ز القريب 
من��ه، والو�ص��ول اإىل قاعة جمل���س العموم بي���رش، حيث جتري 
املناق�ص��ات الرئي�صية ب��ي النواب. ووفقا مل�ص��ادر ال�صحيفة، 
فق��د احت��اج املهاجم��ون املت�صلل��ون ب��ي بداي��ة "هجومهم" 
وو�صوله��م اإىل مدخ��ل قاع��ة جمل���س العموم الأق��ل من خم�س 
دقائ��ق. و" اأظه��رت التجربة اأن  باإم��كان املهاجمي قتل اأكرث 
من 100 ع�صو من اأع�صاء الربملان قبل التدخل الفاعل للقوى 
االأمنية" ح�ص��ب ال�صحيفة. وتفيد التقارير باأن "اختبار القوة" 
ه��ذا جزء من التحقي��ق يف الهجوم الذي وق��ع يف مار�س/اآذار 

املا�ص��ي على ج�رش و�صتمن�صرت والهجمات على ال�رشطة خارج 
مبنى الربمل��ان. ووفقا لل�صحيفة، اأف�ص��ت نتائج االختبار اإىل 
�صياغة عدد من التو�صي��ات االأ�صا�صية الهادفة لتعزيز حماية 
الربملان. وعل��ى وجه اخل�صو�س، احلاج��ة اإىل تركيب حواجز 
واقي��ة عل��ى النه��ر، ال ت�صمح للق��وارب وال�صف��ن باالقرتاب من 
املبن��ى، وتكلي��ف جمموع��ة خا�ص��ة م��ن احلرا���س امل�صلحي 
الذي��ن يخ�صعون حاليا للتدريب ال��الزم مبهمة حماية مداخل 
الربملان من جهة النهر. ووفقا ملمثل الربملان الربيطاين، فاإن 
رجال االأمن وال�رشطة يبذلون كل جهد ممكن ل�صمان امل�صتوى 
الالزم من احلماية للربملانيي. وقال: "على الرغم من اأنني ال 

ميك��ن اأن اأ�صهب يف احلديث عن مي��زات االأمان لدينا وك�صفها، 
اإال  اأنن��ا نعمل ب�صكل وثيق مع ال�رشطة ووكاالت اال�صتخبارات 
وغره��ا التخاذ تدابر اأمنية فعالة ومت�صقة مع املخاطر التي 
تواج��ه الربملان" ح�صبم��ا نقلت ال�صحيفة ع��ن ممثل الربملان 

الربيطاين.
واأ�صف��ر هجوم وقع يف لندن يف 22 مار�س/ اآذار املا�صي، عن 
مقت��ل خم�صة اأ�صخا�س واإ�صاب��ة الع�رشات، حي قام االإرهابي 
خال��د م�صع��ود بده�س ح�صد م��ن امل�صاة ب�صي��ارة كان ي�صتقلها 
عل��ى ج�رش و�صتمن�ص��رت، ثم هاجم رج��ال ال�رشط��ة اأمام مبنى 

الربملان واأ�صاب �رشطيا واحدا بجروح قاتلة قبل ت�صفيته.

اأثارت اعرتاف��ات املدعو حمم��د ح�صن احل�صن، 
بانتمائه الإحدى اخلاليا االإرهابية النائمة يف 
لبن��ان، والتخطيط الغتي��ال �صخ�صية ع�صكرية 
مرموق��ة يف اجلي�س، ا�صتي��اء ع�صرته، فترباأت 

منه.
اجلي���س  يف  املخاب��رات  مديري��ة  واأوقف��ت 
احل�ص��ن  اأغ�صط���س/اآب،   26 ال�صب��ت  اللبن��اين، 
واأحالت��ه اإىل الق�ص��اء املخت���س، النتمائه اإىل 
تنظي��م "داع���س" االإرهابي، وتكليف��ه من قبل 

قيادي��ي يف التنظيم بالتح�ص��ر الغتيال اأحد 
كبار �صب��اط اجلي���س اللبن��اين، بوا�صطة عبوة 

نا�صفة اأو عملية قن�س.
وق��ال م�ص��در اأمن��ي اإن ال�صاب��ط امل�صته��دف 
ه��و اأمي عام املجل���س االأعلى للدف��اع، اللواء 
�صع��د اهلل احلم��د. وق��د ق��ام احل�ص��ن مبراقب��ة 
حمي��ط منزله، كم��ا عمل على تاأم��ي االأ�صلحة 
واملتفج��رات الالزم��ة لتنفي��ذ ه��ذه العملي��ة، 
ولتنفيذ اأعمال اإرهابية اأخرى ت�صتهدف الداخل 

اللبناين.
من جهتها، عقدت ع�ص��رة املوقوف، اجتماعا 

طارئا يف بلدة املقيبلة يف وادي خالد، الواقعة 
عل��ى احل��دود ال�صمالي��ة ال�رشقي��ة للبن��ان، يف 
ق�صاء عكار. ويف بيان تاله خالد حمد احل�صن، 
�صقي��ق املوقوف، اأعل��ن با�صم العائل��ة تربوؤها 
من��ه واإدانة اأعمال��ه، وقال: "ن�صج��ب ون�صتنكر 
م��ا كان ينوي ابننا القيام به جتاه ابن الوادي 
الب��ار وفخ��ر منطقتن��ا واب��ن ع�صائرن��ا، اللواء 
الرك��ن �صعد اهلل احلم��د، ونعلن تربوؤنا من ابننا 
ح�ص��ن ب��راءة الذئ��ب م��ن دم يو�ص��ف"، داعي��ا 
"الدول��ة اللبنانية والق�ص��اء املخت�س التخاذ 

اأق�صى االإجراءات واإنزال اأ�صد العقوبات به".

ن���رشت �صحيف��ة "نيوي��ورك تامي��ز" االمركي��ة، 
االحد، تقريرا حول عودة ال�صفر القطري اىل عمله 
يف اي��ران، متجاهًل��ة قطر بذلك ���رشوط ومطالب 
الدول االربع��ة املعار�صة لها. وا�صارت ال�صحيفة 
يف تقريره��ا ال��ذي ترجمت��ه "اجلورن��ال"،اىل ان 
ال�صفر القطري "علي بن حمد ال�صليطي"، عاد اىل 
طهران ي��وم اجلمعة وبداأ العم��ل يف اليوم التايل، 
علم��ا ان يف ع��ام 2016، قام��ت قط��ر ب�صح��ب 
�صفرها من ايران ت�صامًن��ا مع ال�صعودية، بعدما 
مت��ت مهاجمة دبلوما�صي��ان �صعوديان يف ايران، 
احتجاًج��ا عل��ى قت��ل ال�صعودي��ة لل�صي��خ ال�صيعي 
من��ر باقر النمر. وذكرنّت ال�صحيف��ة اأن قطر قررت 
ع��دم االمتثال ل���رشوط احل�ص��ار من قب��ل الدول 
االربعة بقي��ادة ال�صعودية، عن طريق ا�صرتجاعها 
العالق��ات الدبلوما�صية الكاملة مع ايران، نقي�صة 
ال�صعودي��ة. ام��ا اقت�صادي��ا، ف��اإن قط��ر واي��ران 
يت�صاركان حقل خارجي هائل للغاز الطبيعي، لذا 
يج��ب عليه��م التوا�صل بي حي واخ��ر، لكن هذه 
التح��ركات �صتزيد م��ن غ�صب ال�صعودي��ة. وانهت 
ال�صحيف��ة تقريره��ا بالقول "اإن قط��ر حتتاج اإىل 
دع��م ايراين، ويف امل�صتقبل القريب �صتن�صحب قطر 
م��ن دول جمل�س التعاون اخلليجي. وتتجه لت�صكل 
حتالف��ا جديدا ي�صم اإيران، العراق، �صوريا، لبنان، 

واليمن ملواجهة ال�صيا�صة ال�صعودية".

"بع��د 4 اأ�صه��ر م��ن انت�ص��اره الباه��ر يف االنتخاب��ات 
الرئا�صي��ة وباأغلبية �صاحق��ة، اأ�صب��ح اإميانويل ماكرون 
رئي���س اأقلي��ة" هك��ذا اخت���رشت �صحيف��ة "جورن��ال دو 
دميون�س" تراجع �صعبيته املتوايل �صهرا بعد �صهر. واأظهر 
ا�صتطالع يوم االأحد، اأن غالبية الناخبي الفرن�صيي غر 
را�صي��ي ع��ن اأداء الرئي�س اإميانويل ماك��رون مما ي�صكل 
تغ��را كبرا يف جمري��ات االأمور بالن�صب��ة للرئي�س الذي 
حق��ق انت�صارا �صاحقا يف االنتخابات قبل اأقل من اأربعة 
اأ�صه��ر. وب��ينّ اال�صتطالع ال��ذي اأجرته موؤ�ص�ص��ة "اإيفوب" 
ل�صالح �صحيفة "لو جورنال دو دميون�س" اأن معدل عدم 
الر�صا عن ماكرون و�صل اإىل %57 وهو اأ�صواأ بواقع 14 
نقطة مئوية من اال�صتطالع االأخر الذي اأجري يف يوليو/
مت��وز املا�ص��ي. وك�صف اال�صتط��الع عن اأن ن�صب��ة تاأييد 
الزعي��م الو�صطي و�صل��ت اإىل %40. واعتربت ال�صحيفة 
اأن االنخفا���س الكب��ر يف �صعبي��ة الرئي���س الفرن�صي يف 
اأغ�صط���س/اآب اجل��اري، هو ا�صتمرار لالجت��اه االنحداري 
املتوا�ص��ل ل�صعبيت��ه ط��وال االأ�صه��ر املا�صي��ة التي تلت 
ت�صلم��ه من�ص��ب الرئا�ص��ة. فف��ي يوليو/مت��وز، انخف�صت 
�صعبي��ة ماك��رون بن�صب��ة %10. واأظه��ر اال�صتط��الع اأن 
االنخفا���س الرتاكم��ي ل�صعبية ماكرون من��ذ مايو/اأيار 
ه��و اأكرب من ذل��ك الذي واجه��ه �صلفاه، الرئي���س ال�صابق 
فرن�ص��وا هولون��د والرئي���س االأ�صبق نيك��والي �صاركوزي 
خ��الل الفرتة ذاته��ا. وعانى ماك��رون من��ذ انتخابه من 
ع��دة انتكا�صات منها نقا�صات ح��ادة يف الربملان ب�صاأن 
اإ�صالحات قوان��ي العمل، ومواجهته م��ع اجلي�س ب�صبب 

تخفي�س ميزانيته، وكذلك تقلي�س معونات االإ�صكان.

صحيفة: 5 دقائق تكفي اإلرهابيين الختراق البرلمان البريطاني وارتكاب مجزرة فيه

السفير القطري يعود من هي الشخصية العسكرية اللبنانية المرموقة التي خطط "داعش" الغتيالها؟
إلى إيران

صحيفة: ماكرون من 
إمبراطور صاعد 
إلى رئيس أقلية

وكاالت ـ متابعة 

ترجمة ـ دانيا رافد

وكاالت ـ متابعة 

رويترز: واشنطن قررت تخفيف العقوبات المتوقع فرضها على حزب الله
اأف��ادت وكال��ة "روي��رتز" ،االأحد، نقال ع��ن م�ص��ادر �صيا�صية 
وم�رشفية، باأن ال�صلط��ات االأمريكية قررت تخفيف العقوبات 
املتوق��ع اأن تفر�س على "حزب اهلل" اللبناين. واأكدت امل�صادر 
اأن امل�رشوع املعدل الذي اأحيل اإىل الكونغر�س يف اأواخر يوليو/
مت��وز املا�صي ال يحتوي على نقاط كان��ت ت�صتدعي بالغ قلق 
ب��روت، مو�صحا اأن امل���رشوع، مقارنة مع �صيغت��ه ال�صابقة، 
يرك��ز االهتمام على اختي��ار اأهداف العقوب��ات، وال ي�صتهدف 
اللبناني��ي ال�صيعة. واأردف��ت امل�ص��ادر اأن التعديالت االأخرة 
متن��ح الرئي���س االأمريكي احل��ق يف اختيار اأه��داف العقوبات، 
وتتطلب ا�صتهداف �صخ�صيات تقدم "دعما ماليا وماديا وفنيا 
هام��ا" ل�"حزب اهلل" ولن ت�صم��ل رئي�س جمل�س النواب اللبناين 
نبي��ه بري وحركته ال�صيعية "اأم��ل". ورجحت امل�صادر اأن هذا 
القرار ي��دل على اهتمام الواليات املتح��دة مبراعاة اال�صتقرار 
داخ��ل لبن��ان، حم��ذرة �صلطات ب��روت، يف الوق��ت نف�صه، من 
اال�صرتخ��اء، م��ع االإ�ص��ارة اإىل �صعوب��ة التنبوؤ بتط��ور �صيا�صة 
الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب اإزاء اإيران وحلفائها، وخا�صة 
"حزب اهلل"، بينما لن تتم مناق�صة م�رشوع القانون اجلديد يف 
الكونغر���س قبل بداية اخلريف. جت��در االإ�صارة اإىل اأن الواليات 
املتح��دة قد تبن��ت يف ع��ام 2015 قانونا يه��دف اإىل جتميد 
متوي��ل "ح��زب اهلل" ال��ذي تعتربه وا�صنط��ن منظم��ة اإرهابية، 
واأك��دت امل�ص��ادر اأن التعديالت اجلديدة لن ت��وؤدي اإىل ت�صديد 
ه��ذه العقوب��ات ب�ص��كل ملحوظ، كم��ا اأنها لن جتل��ب تداعيات 
ملحوظ��ة اإىل الو�ص��ع يف الب��الد. وكان��ت ال�صلط��ات اللبنانية 
ق��د اأعرب��ت يف وقت �صابق م��ن العام اجلاري ع��ن بالغ قلقها 
اإزاء خط��ط وا�صنطن تو�صيع قائم��ة العقوبات �صد "حزب اهلل"، 
م�ص��ددة عل��ى اأن ذل��ك يهدد بتهمي���س جزء كبر م��ن املجتمع 
اللبن��اين وق��د يلح��ق تداعي��ات ج�صيم��ة بالو�ص��ع ال�صيا�ص��ي 
واالقت�ص��ادي اله�س يف الب��الد. واأو�صح م�صوؤول��ون لبنانيون 
اأن البن��وك االأجنبي��ة قد تتنحى عن تعاونه��ا مع م�صارف يف 
داخ��ل لبن��ان باأكملها، ما �صي�صف��ر عن جتمي��د التدفق النقدي 
اإىل لبن��ان من مواطنيها املقيمي يف اخلارج، وذلك قد ين�صف 
اقت�ص��اد الب��الد. وال تزال ال�صلطات اللبناني��ة والبنك املركزي 
وامل�ص��ارف غر احلكومية يف البالد تب��ذل م�صاع بغية اإقناع 
ال�صا�ص��ة االأمريكي��ي مبراجعة موقفهم، م��ن اأجل احلفاظ على 

االأمن واال�صتقرار داخل لبنان.

بريطانيا ـ وكاالت

ن�صرت �صحيفة 
برافدا"  "كم�صومول�صكايا 
الرو�صية تقريرا، حتدثت 
فيه عن احتماالت ا�صتعال 

حرب نووية عاملية بعد 
التهديدات االأخرية بني 

الواليات املتحدة وكوريا 
ال�صمالية. 

وت�صاءل الكاتب عن مدى 
واقعية ا�صتخدام ال�صالح 

النووي؟ وهل �صتبداأ كوريا 
ال�صمالية احلرب النووية 

�صد الواليات املتحدة؟

وكاالت ـ متابعة 

وكاالت ـ متابعة 


