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االحزاب التونسية توقع على وثيقة القرطاج  2

الجيش السوري ينتهي من تحرير جميع ضواحي 
دمشق

أهالي مدينة ليبية يهددون بأغالق 23 حقال 
نفطيا  

اجلورنال – متابعة : قبل دقائق من انعقاد اجتماع جلنة روؤ�ساء الأحزاب واملنظمات، 
املوقع��ة عل��ى وثيق��ة قرط��اج، للتوقيع عل��ى وثيق��ة "قرط��اج 2" التي حتدد امل�س��هد 
ال�سيا�س��ي التون�س��ي خالل الأيام املقبلة، توقع اإعالميون تون�س��يون التفاق على اإقالة 
حكومة يو�س��ف ال�س��اهد.  قالت ال�س��حفية خولة ب��ن قيا�س، اإن تغي��ر رئي�س احلكومة 
اأ�سبح اأمرا حم�سوما، م�سيفة اأن اإقالة ال�ساهد ح�سمت ولكن الإعالن ينتظر التوافق حول 
خليفته، خ�سو�سا اأنه وفقا ملا اأعلنته الأحزاب واملنظمات امل�ساركة يف وثيقة قرطاج 

الثانية من اأن تغير حكومة ال�ساهد اأ�سبح �رضورة، لأ�سباب �سيا�سية واقت�سادية.
وكان��ت جلنة اخلرباء، التي ت�س��م ممثلني عن الأحزاب واملنظم��ات املوقعة على وثيقة 
قرطاج قد انتهت الثالثاء املا�س��ي ، من اإعداد وثيقة قرطاج 2، التي �س��مت 65 نقطة، 
واأحالتها اإىل جلنة الروؤ�س��اء، كما تركت للجنة الروؤ�س��اء حتديد م�س��ر حكومة ال�ساهد، 
قبل عر�س القرار النهائي على الرئي�س التون�س��ي ال�سب�س��ي. وك�سفت ال�سحفية التون�سية 
اأن مت�س��ك كل م��ن الحتاد العام التون�س��ي لل�س��غل وحركة "نداء تون���س" واحتاد املراأة 
و"الحت��اد الوطن��ي احلر"، ب���رضورة تغير حكومة ال�س��اهد يقل�س من فر���س بقائه ، 
ويع��زز م��ن احتمالت خ��روج اجتماع الأربعاء باإع��الن اتفاق املوقع��ني على الوثيقة 
رحيل حكومة ال�س��اهد، مو�س��حة اأنه خالل الجتماع ال�س��ابق للجنة، مل يعار�س اإقالة 
ال�س��اهد �س��وى الحتاد التون�س��ي لل�س��ناعة والتج��ارة وال�س��ناعات التقليدية، وحزب 

امل�سار، وحركة النه�سة، واحتاد الفالحني وحزب املبادرة التغير.

اجلورن��ال – متابع��ة : اأعلن��ت هيئ��ة الأركان الرو�س��ية، اأن الق��وات احلكومية 
ال�س��ورية اأنهت عمليات حترير جميع �سواحي دم�سق، من الإرهابيني املتبقني 
فيها. وقال رئي�س اإدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات 
امل�سلحة الرو�سية، الفريق اأول �سرغي رود�سكوي، الربعاء، اأنه مت حتقيق اإجناز 
كبر يف حترير �س��وريا من الإرهابيني املتبقني. وقال رود�س��كوي: "منذ بداية 
ه��ذا العام، حققت القوات احلكومية ال�س��ورية، بدعم من �س��الح اجلو الرو�س��ي، 
جناحات كبرة يف حترير املناطق الرئي�س��ية يف �س��وريا من بقايا اجلماعات 
الإرهابي��ة". واأ�س��اف الفري��ق: " اجلزء ال�رضق��ي من حمافظة اإدلب، �س��واحي 
دم�س��ق، �رضق الغوطة، �رضق القاملون، الرموك، وكذلك املناطق ال�س��مالية من 

حمافظة حم�س، التي اأ�سبحت الآن حتت �سيطرة القوات احلكومية بالكامل".
وا�ساف رود�سكوي: "ان جميع م�سلحي داع�س النا�سطني يف اجلزء الغربي من 

الرموك مت الق�ساء عليهم، واملنطقة انتقلت اىل �سيطرة القوات احلكومية".
 واأ�س��ار رود�س��كوي اإىل اأن كل الظ��روف ق��د اأن�س��ئت لإحياء �س��وريا، ولكن من 
ال�رضوري هنا لي�س م�س��اهمة رو�س��يا فقط، ولكن هناك حاجة اأي�س��ا اإىل دول 

اأخرى يف املجتمع الدويل.

اجلورن��ال – متابعة : اأكد اأحد ال�س��بان الليبيني املعت�س��مني يف مدينة م��رادة الليبية، 
�رضقي البالد ، الأربعاء ،اأ نهم اأغلقوا حقل الرقوبة النفطي التابعة ل�رضكة �رضت لإنتاج 
النفط، ب�س��بب تردي الأو�ساع املعي�سية باملدينة، م�س��را يف حال مل ت�ستجيب اجلهات 
احلكومية ملطالب اأهايل املدينة �س��يقوم باإغالق كامل احلقول املحيطة مبدينة مرادة. 
وقال اأ�رضف عبد الر�س��ول اأحد املعت�س��مني  ان  "ال�س��باب املعت�سمني يف مرادة اأغلقوا 
حق��ل واح��د وهو الرقوب��ة التابع��ة ل�رضكة ���رضت لإنتاج النف��ط بعد تدهور الأو�س��اع 
اخلدمي��ة يف مدينتنا"، م�س��را اإىل اأنه "اأذا مل يتم النظ��ر اإىل مطالب اأهايل مدينة مرادة 
�س��وف يتم اأغالق 23 حقل نفطي مبدينة مرادة". واأ�ساف عبد الر�سول ، اأن "اعت�سامنا  
يعود لرتدي الأو�س��اع املعي�س��ية باملدينة وعدم وجود بنية حتية و لعدم وجود جميع 
اخلدم��ات واأهمها اخلدمات الطبية".  واأو�س��ح لقد "قررنا �س��باب م��رادة اأن يتم اإغالق 
كاف��ة احلق��ول النفطي��ة بحو�س م��رادة اإذا مل ت�س��تجيب اجله��ات احلكومي��ة اإلينا واإىل 

مطالب اأهايل مدينة مرادة والنظر يف املنطقة ومعاجلة جميع م�ساكلها"، 

ذكرت م�س��ادر، الربعاء، اأن اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترام��ب الت��ي تعم��ل على زي��ادة �س��ادرات الأ�س��لحة طلبت 
م��ن الكوجنر�س مراجع��ة بيع اأكرث من 12 األف��ا من الذخائر 
الدقيقة التوجيه اإىل احلليفتني ال�س��عودية والإمارات. واألقى 
ترامب بثقله ال�سيا�س��ي وراء م�سعى زيادة �سادرات الأ�سلحة 
للم�ساعدة يف منو الوظائف يف الداخل. وكانت اإدارته وافقت 
العام املا�س��ي على بيع ما تبلغ قيمته نحو �س��بعة مليارات 

دولر من الأ�سلحة الدقيقة التوجيه لل�سعودية.
واأث��ارت تلك ال�س��فقة خم��اوف بع���س اأع�س��اء الكوجنر�س 
ب�س��اأن ا�ستخدام الأ�س��لحة الأمريكية يف احلملة التي تقودها 
ال�س��عودية �س��د احلوثي��ني يف اليمن ومقت��ل اآلف املدنيني 

هن��اك من��ذ مار���س اآذار 2015. واأكدت م�س��ادر ب��الإدارة 
والكوجنر���س اأن��ه جتري حالي��ا عملية مراجعة غر ر�س��مية 
مدته��ا 40 يوم��ا لبيع الذخائ��ر للدولت��ني. ومت اإطالع جلنة 
ال�س��وؤون  وجلن��ة  ال�س��يوخ  مبجل���س  اخلارجي��ة  العالق��ات 
اخلارجي��ة مبجل���س الن��واب على الأم��ر، وطل��ب امل�رضعون 
م��ن الإدارة مزي��دا م��ن املعلوم��ات، التي قال اأح��د معاوين 
الكوجنر���س اإنه��ا مل تق��دم بع��د. ورف���س متحدث��ون با�س��م 

اللجنتني التعليق.
ومل ي��رد امل�س��وؤولون ال�س��عوديون والإماراتي��ون بع��د على 
واخلارجي��ة  الدف��اع  وزارت��ا  تعل��ق  ول  للتعلي��ق.  طلب��ات 
عل��ى مبيعات الأ�س��لحة املقررة قبل اإر�س��ال اإخطار ر�س��مي 
للكوجنر�س.و�س��تثار الق�س��ية عل��ى الأرج��ح ه��ذا الأ�س��بوع 
عندم��ا ي��ديل وزير اخلارجي��ة ماي��ك بومبيو ب�س��هادة اأمام 

جلنتي العالقات اخلارجية وال�سوؤون اخلارجية للمرة الأوىل 
منذ تاأكيد جمل�س ال�س��يوخ تر�س��يح رئي�س وكالة املخابرات 
ال�س��هر  ال�س��ابق ملن�س��به اجلدي��د  املركزي��ة )�س��ي.اآي.اإيه( 

املا�سي.
ويعترب ترامب مبيعات الأ�س��لحة �سبيال لإيجاد الوظائف يف 
الولي��ات املتحدة واأعلن عن �س��فقات مبلي��ارات الدولرات 
منذ توليه ال�س��لطة يف يناير كانون الثاين 2017. وقام يف 
بع���س الأوقات ب��دور �سخ�س��ي يف اإقرار مبيعات الأ�س��لحة 
الأمريكية يف اخلارج، مما ي�س��لط ال�س��وء عل��ى عزمه تعزيز 
موق��ع الولي��ات املتح��دة، املهيمن��ة بالفع��ل عل��ى جتارة 
الأ�س��لحة العاملية، يف ذلك املجال عل��ى الرغم من خماوف 
املدافع��ني عن حقوق الإن�س��ان واملنادي��ن باحلد من جتارة 

ال�سالح.

واأ�س��ار اإىل اأن رو�س��يا تاأمل باأن »تبقى اإيران يف 
التف��اق«، لفت��ًا اإىل« فهم م�س��رتك لدى مو�س��كو 
وبرل��ني وباري�س يف �س��اأن ���رضورة العم��ل معًا 

لتخفيف اآثار ان�سحاب وا�سنطن منه
ي�س��ّكل املوق��ف الأمرك��ي الأخ��ر حتدي��ًا كبراً 
لل�سيا�س��ة اخلارجية الرو�سية، لكنه ُيعّد يف الوقت 
ذاته فر�س��ة تتجاوز بكثر املنافع القت�س��ادية، 
وتبل��غ اإعادة ت�س��كيل حم��اور عاملي��ة، مع خيبة 
اأمل مو�سكو وبروك�س��يل من اإدارة الرئي�س دونالد 
ترامب. كما تخترب الفرتة املقبلة متانة العالقات 
الرو�س��ية - الإيرانية، بع��د خالفات بني الطرفني 

حول �سورية.
وتنطلق مو�سكو من اأن التفاق النووي هو اأف�سل 
�س��يغة اأُبرمت بعد مفاو�سات م�سنية، اأدت فيها 
رو�س��يا دوراً حموريًا يف اإقناع اإيران بال�ستمرار 
يف التفاو�س، ودور الو�س��يط بني طهران والغرب 
اأثن��اء حك��م الرئي���س الإي��راين ال�س��ابق حمم��ود 

اأحمدي جناد.
ويجل��ب التوت��ر م��ع الغ��رب مناف��ع اقت�س��ادية 
�س��خمة لرو�س��يا، اإذ اإن العوام��ل اجليو�سيا�س��ية 
وارتف��اع اأخطار احلرب ترفع اأ�س��عار الطاقة التي 
ت��زود اخلزينة الرو�س��ية بنح��و ن�س��ف وارداتها. 
كم��ا اأن عزوف ال���رضكات الأوروبي��ة الكربى عن 
امل�س��اهمة يف م�س��اريع لإع��ادة بناء القت�س��اد 
الإيراين املنهك، يعّزز حظوظ ال�رضكات الرو�س��ية 
يف الظف��ر بعق��ود لتطوي��ر حق��ول النف��ط والغاز، 

وم�ساريع ال�سكك احلديد والبنى التحتية.
ويف ح��ال انهي��ار التفاق، متلك رو�س��يا جتارب 

غنية م��ع اإيران يف اللتفاف على العقوبات، مثل 
�سفقة »النفط يف مقابل ال�سلع«. ووا�سلت مو�سكو 
ت�سييد الوحدة الأوىل من حمطة »بو�سهر« الذرية، 
اأثن��اء �رضاع عني��ف مع الغرب، وم��ا زالت تدافع 
عن حق اإيران يف امتالك الطاقة النووية ال�سلمية.
ومع اإعالن ترامب ان�س��حاب وا�سنطن من التفاق 
الن��ووي، �س��ارعت مو�س��كو اإىل ت�س��كيل »حم��ور« 

مع البلدان الراف�س��ة للخط��وة الأمركية. والتقى 
الأ�س��بوع  بوت��ني  فالدمي��ر  الرو�س��ي  الرئي���س 
املا�س��ي امل�ست�س��ارة الأملانية اأنغيال مركل، كما 

�سي�ستقبل نظره الفرن�سي اإميانويل ماكرون.
وتتطاب��ق املواقف املعلنة ملو�س��كو م��ع مواقف 
غالبي��ة البل��دان الأوروبي��ة وال�س��ني، يف �س��اأن 
���رضورة التم�س��ك بالتف��اق الن��ووي. ويف ح��ال 

ا�س��تطاعت مو�س��كو اأن ت�س��ّكل حتالف��ًا جدي��داً، اأو 
اأن تك��ون ع�س��واً فاع��اًل في��ه، ول��و كان موقت��ًا 
ويطاول ملفًا حمدداً، فاإن ذلك يفتح اأبواب احلوار 
جمدداً مع اأوروبا حول ملفات اأوكرانيا و�س��ورية 

والعقوبات وتو�ّسع احللف الأطل�سي �رضقًا.
ويعن��ي ذل��ك عملي��ًا توجه��ًا رو�س��يًا اإىل مرحل��ة 
اأخ��رى يف التعامل مع الولي��ات املتحدة، وتبّخر 

اأي اأم��ل يف اإع��ادة »تفعي��ل العالق��ات« معها يف 
ظ��ل اإدارة ترام��ب، بع��د مراهنة الكرمل��ني طوياًل 
على �سيا�س��ة مغاي��رة للنهج الذي اتبع��ه الرئي�س 

الأمركي ال�سابق باراك اأوباما.
وبعي��داً مّما ُيث��ار بني فرتة واأخ��رى عن خالفات 
بني مو�س��كو وطهران حول �سورية، يرتبط البلدان 
بعالق��ات اإ�س��رتاتيجية يف جم��الت كث��رة. واإذا 
كان طل��ب الن�س��حاب م��ن �س��ورية يخ��دم روؤية 
مو�سكو ب�رضورة منع تطّور الأو�ساع يف املنطقة 
اإىل نزاع �سيعي - �سني، ويعقلن مطالب اإيران يف 
�س��ورية، فاإن املخاوف من حتّول �س��ورية �ساحة 
ح��رب بالوكالة بني الولي��ات املتحدة واإ�رضائيل 
م��ن جه��ة، واإي��ران وحلفائه��ا م��ن جه��ة اأخرى، 
يوّجه �رضبة جلهود رو�سيا يف �سورية وقد ي�سّبب 

خ�سارتها كل جهودها يف ال�سنوات الأخرة.
 وموؤك��د اأن مو�س��كو ل ترغ��ب يف وج��ود ج��ارة 
نووي��ة على حدودها اجلنوبي��ة، وتعلم اأن امتالك 
طه��ران التكنولوجيا النووية يطلق �س��باق ت�س��ّلح 
باأبعاد نووية يف املنطقة. وتعترب اأن من الأف�سل 
مراقبة ن�س��اطات اإيران و�سبطها، بدل مواجهتها 

وانتقالها اإىل برامج �رضية.
و�ستوا�س��ل رو�س��يا �س��عيها اإىل اتفاق م��ع اإيران 
ع��رب املفاو�س��ات، لأن احل��رب معه��ا ميك��ن اأن 
ت�س��ّبب انهي��ار منظوم��ة الأم��ن يف بح��ر قزوين، 
التي اأر�ستها بالتعاون مع طهران وبلدان الرابطة 
امل�س��تقلة، وتفاق��م م��ن خط��ر تهري��ب الأ�س��لحة 
واملخ��درات. كما اأن اأي حرب قد توؤدي اإىل موجة 
جلوء تثر عدم ا�س��تقرار يف بلدان اآ�س��يا الو�سطى، 
ما يوؤثر �س��لبًا يف »احلديقة اخللفية« ملو�سكو وقد 

يرتافق مع ارتفاع خطر الإرهاب.

اأعاد الربملان اللبناين،  الأربعاء، للمرة ال�ساد�سة على 
الت��وايل من��ذ ع��ام 1992، انتخاب نبيه بري رئي�س��ًا 
له، بحيث �س��ّح و�س��فه  باأنه عميد روؤ�ساء الربملانات 
يف الع��امل.ومل تتخل��ل اجلل�س��ة الأوىل ملجل�س النواب 
املنتخ��ب يف 6 ماي��و اجل��اري اأي مفاج��اآت، اإذ اأبقى 
املجل���س اجلديد القدمي على قدمه واأعاد بّري باأكرثية 
98 �س��وتا م��ن اأ�س��ل 128 نائبا ه��و جمموع عدد 
اأع�س��اء جمل���س الن��واب اللبن��اين و�س��ّوت 29 نائبا 
معظمه��م ينتم��ي حل��زب رئي���س اجلمهوري��ة "التيار 
الوطن��ي" وح��زب الق��وات اللبناني��ة بورقة بي�س��اء، 
فيما �س��وتت الإعالمية بول يعقوبي��ان التي انتخبت 
نائب��ا لأول م��رة للمخرج��ة ال�س��ينمائية نادين لبكي 
الت��ي نالت جائزة جلن��ة التحكيم يف مهرجان "كان" 
ال�س��ينمائي قب��ل 3 اأيام عل��ى فيلمه��ا "كفرناحوم"، 
فاعترب النواب والإداريون الذي قاموا بفرز الأ�س��وات 
ورقته��ا ورق��ة بي�س��اء دون اأن يقراأوا ا�س��م املخرجة 
لبك��ي فاحتجت على ذل��ك واأثارت ج��دل لآن ورقتها 
اعت��ربت بي�س��اء ومل يحرتم��وا راأيها قبل اأن تف�س��ح 
ه��ي الأمر ورّد بع�س الن��واب على احتجاج يعقوبيان 
بالقول:انتخبت��ي املخرج��ة لبك��ي هذا م��ن حّقك لكن 
الآن نرج��وك عدم القيام ب��اأي لبكي للربملان من اأول 

جل�سة . 

الكونجرس يدري مراجعة بيع ذخائر دقيقة التوجيه للسعودية واإلمارات

موسكو والتصعيد األميركي - اإليراني: فرصة اقتصادية... وتبلور »محاور دولية«

للمرة السادسة على 
التوالي نبيه بري رئيسا 

للبرلمان اللبناني 
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فرنسا: استراتيجية أميركا بشأن إيران ستعزز المتشددين

اك��د وزير اخلارجية الفرن�س��ي جان اإي��ف لو دريان،  
الأربع��اء اإن ق��رار الوليات املتحدة الن�س��حاب من 
التفاق النووي مع اإيران �س��يعزز موقف املت�سددين 

يف اجلمهورية الإ�سالمية ويهدد املنطقة باأ�رضها.
وزير اخلارجية الفرن�سي جان ايف لو دريان يتحدث 
يف القاهرة يوم 29 اأبريل ني�س��ان 2018. ت�س��وير: 
حمم��د عبد الغن��ي - رويرتز. وحتدث ل��و دريان بعد 
يوم��ني من ق��ول وزي��ر اخلارجي��ة الأمريك��ي مايك 
بومبيو اإن وا�س��نطن �س��تفر�س ”اأق��وى عقوبات يف 
التاري��خ“ اإذا مل حت��د اإي��ران م��ن نفوذه��ا الإقليمي 
وتقل�س برناجمها لل�س��واريخ البالي�س��تية. وقال لو 
دري��ان لرادي��و فران�س اإن��رت ”نختلف مع الأ�س��لوب 
لأن ه��ذه املجموع��ة من العقوب��ات التي �س��ُتفر�س 
عل��ى اإيران لن تتيح جمال للح��وار بل على النقي�س 
الرئي���س  و�ست�س��عف  املت�س��ددين  موق��ف  �س��تعزز 
)ح�س��ن( روح��اين. ه��ذا املوقف قد يعر���س املنطقة 
ملزي��د م��ن اخلط��ر“. وا�س��اف اإن باري���س ت�س��ارك 
وا�س��نطن خماوفها ب�ساأن �سواريخ اإيران البالي�ستية 
وطموحاته��ا للهيمنة الإقليمية لكن التفاق النووي 
املوق��ع عام 2015 هو اأف�س��ل فر�س��ة ملنع طهران 
من تطوير �سالح نووي. ومن املقرر اأن يجتمع نواب 
وزراء خارجية ال��دول الأخرى املوقعة على التفاق 
وهي بريطانيا وال�س��ني وفرن�س��ا واأملانيا ورو�س��يا 
مع نظرهم الإيراين يف فيينا يوم اجلمعة.  و�سيبحث 
الجتم��اع ما ميك��ن القيام به لالإبق��اء على التفاق 
والتحايل على العقوب��ات الأمريكية العابرة للحدود 
الت��ي اأث��رت بالفعل عل��ى اإقبال ال���رضكات الأجنبية 
عل��ى العم��ل يف اإيران. وتق��ول ال���رضكات الأوروبية 
اإنه��ا قلق��ة من اأن تت���رضر من العقوب��ات الأمريكية 
اجلدي��دة وب��داأت بع���س ال���رضكات يف الن�س��حاب 
بالفع��ل. وقال لو دريان ”لدينا م�س��كلة اأخرى وهي 
�س��المة �رضكاتن��ا والق��درة عل��ى منح اإي��ران املزايا 
القت�س��ادية الت��ي تتوقعه��ا يف مقاب��ل التخلي عن 

تطوير �سالح نووي“.
واأ�ساف ”هذه العقوبات )الأمريكية( غر مقبولة. ل 

ميكن اأن ن�سمح باأن ت�سبح م�رضوعة“.

الجورنال – متابعة 

مسحوق للعناية باألطفال يساعد بتمويل  داعش  في افغانستان

اأف��ادت منظم��ة جلوبال ويتن�س احلقوقي��ة يف تقرير لها 
، ب��اأن مقاتل��ي تنظيم داع���س الرهابي يف اأفغان�س��تان 
يجمعون مئات الآلف من الدولرات �سنويا من التعدين 
غر القانوين مل��ادة التلك التي ينتهي املطاف مبعظمها 
يف الولي��ات املتح��دة واأوروب��ا  وت�س��ر اأرق��ام وزارة 
التعدي��ن الأفغاني��ة الت��ي اأورده��ا التقري��ر اإىل اأن نح��و 
500 األ��ف طن م��ن التلك، الذي ي�س��تخدم يف منتجات 
ترتاوح من الطالء اإىل م�س��حوق العناية بالأطفال، جرى 

ت�س��ديرها م��ن اأفغان�س��تان منذ بداي��ة العام حت��ى اآذار 
وذكر تقري��ر املنظمة اأن تلك الكمي��ة ذهبت كلها تقريبا 
اإىل باك�س��تان، حيث جرى ت�س��دير معظمه��ا مرة اأخرى. 
وقال اإن باك�ستان توفر اأكرث من ثلث الواردات الأمريكية 
م��ن التل��ك واأن كمي��ات كب��رة م��ن تل��ك امل��ادة ت�س��ل 
اأي�س��ا اإىل الحت��اد الأوروبي وقال ني��ك دونوفان، مدير 
احلمالت بجلوبال ويتن�س، يف بيان ي�س��اعد امل�ستهلكون 
الأمريكيون والأوروبيون دون ق�سد يف متويل جماعات 
متطرف��ة يف اأفغان�س��تان“، داعي��ا اإىل رقاب��ة اأ�س��د على 
ال��واردات والتعدي��ن غ��ر القان��وين لالأحج��ار الكرمي��ة 

واملع��ادن مثل الالزورد م�س��در اإيرادات كبر مل�س��لحي 
طالبان. وذك��ر التقرير اأن تنظيم داع�س الرهابي يقاتل 
م��ن اأج��ل ال�س��يطرة عل��ى املناج��م يف معقله��ا باإقلي��م 

ننكرهار.
وبننكره��ار، الواقع عل��ى احلدود مع باك�س��تان، مكامن 
�سخمة للتلك واملعادن الأخرى مثل الكروميت والرخام، 
ومتر بالإقليم طرق رئي�س��ية لتهري��ب املخدرات واملواد 
املحظورة الأخرى وي�ساور م�سوؤويل الأمن يف اأفغان�ستان 
القلق منذ فرتة طويلة ب�س��اأن عدم ال�س��يطرة والتحكم يف 
مرور �س��لع مث��ل التلك والكروميت يف ننكرهار واأو�س��ح 

التقرير اأنه يف الوقت الذي توجد فيه �س��عوبة يف تقدير 
قيمة تلك التجارة بالن�سبة لداع�س الرهابي فاإن اإيرادات 
التعدين يف ننكرهار قد ترتاوح من ”ع�رضات الآلف اإىل 

ماليني قليلة من الدولرات �سنويا.
 واأ�س��اف اأن مئ��ات الآلف م��ن ال��دولرات ه��و تقدي��ر 

متو�سط ومعقول لالإيرادات
وذكر التقرير اأن املبلغ ل يبدو كبرا للغاية، لكن اجلي�س 
الأمريك��ي يقدر ب��اأن قوة داع�س الرهاب��ي يف ننكرهار 
ترتاوح بني 750 اإىل األفي مقاتل، وهو ما يعني اأن هذه 

الأموال م�سدر اإيرادات مهم للتنظيم . 
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يف اأول رد على املطالب 
التي اأعلنها وزير اخلارجية 
الأمريكي مايك بومبيو من 

اإيران، �سدد الناطق با�سم 
الكرملني دميرتي بي�سكوف 

على اأن التفاق املرُبم بني 
طهران والدول ال�ست ما زال 

يعمل، لفتًا اإىل اأن الأهم الآن 
هو موقف طهران من مطالب 

وا�سنطن، وتقومي النقاط 
الـ12 التي طرحتها الوليات 


