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�أهم عناوين
هذا العدد

حول العامل( :ص)2
* ترامب يطرح خطة ملنح
الجنسية لـ”الحاملني” دون وثائق
* بيونغ يانغ تدعو إلعادة
توحيد شبه الجزيرة الكورية
بدولة واحدة
مقاالت و�آراء( :ص)3
* «تهديدات» أمريكية مبطنة
للبنان ..إلتزام حزب الله ّ
وإل؟
* ليس من دون الفلسطينيني
�إقت�صاد( :ص)4
* أبل تدفع رضائب قيمتها 38
مليار دوالر عن أموالها خارج
الواليات املتحدة
* السعودية تتمسك بتشييد
أعىل ناطحة سحاب يف العامل
علوم وتكنولوجيا( :ص)5
* عقل فلسطيني يط ّوع
الجرافات عن بعد
* اختبار ناجح ملحرك صاروخي
رويس يعمل بالنبض التفجريي
�صحة( :ص)6
ّ
* اكتشاف بروتني لعالج السكري
وتأخري الشيخوخة
* هكذا تخلص جسمك من
السموم يف أسبوع واحد!
زوايا خا�صة( :ص)7
* أشياء غريبة تحصل للجسم
يف الطقس البارد ..لهذا السبب
نرتجف!
منوعات( :ص)8
* فيلم «بريوت» قد ُينع يف
لبنان

ّ
يتوعدون أردوغان
أكراد سوريا
بـ “رد مناسب” إذا نفذ تهديده
قوات
توعدت
سوريا الديمقراطية
المدعــومــة مـــن
واشنطــن ،تركيـا
بـ “رد مناسب”
إذا ّنفـــذت تهديدها
بتوسيـع هجومهـا
ضد فصائل كردية
بشمال
مسلحة
سوريـا حتى حدود
العراق.
المسؤول
وقال
الكبير في قوات
سوريا الديمقراطية،
ريدور خليل في
مقابلة مع رويترز
ببلدة عامودا بشمال
“عندما
سوريا
سيحاول (الرئيس
طيب
التركي
أردوغان) أن يوسع من المعركة
بكل تأكيد سيالقي الرد المناسب”.
وكان أردوغان تعهد بتطهير حدود
بالده مع سوريا من المقاتلين
األكراد ،قائال إن أنقرة قد توسع
نطاق عمليتها العسكرية الراهنة
في شمال غرب سوريا شرقا حتى
الحدود مع العراق ،وهي خطوة
تهدد بمواجهة محتملة مع القوات
األميركية المتحالفة مع األكراد.
وأطلقت تركيا باالعتماد على
فصائل من المعارضة السورية،

حملة عسكرية في مدينة عفرين
الحدودية إلخراج وحدات حماية
الشعب الكردي منها وأسفرت
إلى اآلن عن مقتل العشرات من
الطرفين.
وقال أردوغان في وقت سابق إن
العملية العسكرية ستستمر إلى
مدينة منبج التي يسيطر عليها
األكراد وتحظى بوجود كبير للقوات
األميركية ،وهو األمر الذي دفع
واشنطن إلى حثه للحد من عملياته
لتجنب المواجهة.

البنتاغون يعرض أدلّة لتسليح طهران ميليشيا الحوثي
بثت وزارة الدفاع األميركية،
البنتاغون ،صوراً لمعرض أسلحة
وصواريخ إيرانية هربتها طهران
لميليشيات الحوثي في اليمن.
وتعود الصور إلى فيديو نشرته
وزارة الدفاع بتاريخ الثاني عشر
من ديسمبر الماضي ،لألسلحة
التي عرضت في معرض بقاعدة
أناكوستيا بولينغ المشتركة في
العاصمة واشنطن.
وتظهر الصور عدداً من األنظمة
اإليرانية واألسلحة المتنوعة التي
كانت بأيدي الحوثيين ،وتثبت انتهاك
إيران لقراري األمم المتحدة 2216
و .2231
وكان تقرير دولي سري أعده خبراء
في لجنة العقوبات على اليمن قد
كشف عن أدلة حديثة على انتهاك
إيران للقرارات الدولية من خالل
تزويد ميليشيا الحوثي بأسلحة وعتاد،
من بينها صواريخ باليستية وطائرات
مسيرة درونز أطلقت على السعودية.
وقالت لجنة الخبراء في تقريرها إن
هناك دالئل قوية على إمداد ميليشيا
الحوثي بمواد ذات صلة باألسلحة
المصنعة أو المصدرة إيرانياً إضافة
إلى تلقيها مشورة فنية.
وأضاف التقرير أنه ال يستبعد
أن هناك خبراء صواريخ أجانب
يقومون بتزويد ميليشيا الحوثي
بالمشورة التقنية في اليمن ،أو أن

خبراء الصواريخ لالنقالبيين في
اليمن تلقوا تدريباً في دولة أخرى.
وأوضح الفريق أنه بعد التحقق من
حطام صواريخ  22يوليو و 4نوفمبر
 ،2017اتضح أن تصاميم الحطام
مشابهة للتصميم اإليراني لصواريخ
قيام  ،1مما يعني أن الصواريخ تم
صنعها من المصنع نفسه.
وأفاد التقرير السري ،الذي يقع في
 79صفحة إضافة إلى  331ملحقا،
بأن فريق الخبراء حدد من خالل
حطام الصواريخ هذه ،أن لديها عالقة
بمعدات عسكرية وطائرات عسكرية
من دون طيار ذات مصدر إيراني،
وتم إدخالها إلى اليمن بعد فرض
الحظر المفروض على األسلحة”.
ورأى الخبراء
أن من شبه

الناشر :النور ش .م .م.
المدير العام  :حـبيب االسـطا
مديرة التحرير:غـادة االسـطا
المستشار القانوني :حـسن الخليل
مدير العالقات العامة  :منير خليل

المؤكد أن ميليشيا الحوثي ليس لديها
القدرة الهندسية أو التصميمية لصنع
صواريخ باليستية جديدة قصيرة
المدى.
كما أوضح التقرير أن طهران “لم
تتخذ التدابير الالزمة لمنع توريد أو
بيع أو نقل صواريخ بركان  2أش
القصيرة المدى بشكل مباشر أو
غير مباشر وخزانات أكسدة سائلة
ذاتية الدفع تعمل بالوقود الحيوي
للصواريخ وطائرات بدون طيار
من نوع أبابيل -القاصف  1-إلى
الحوثيين”.
وتم تسليم التقرير لمجلس األمن في
 27يناير الماضي.
المصدر( :سكاي نيوز عربية)

أحد أكبر المصارف العالمية يتفادى المجازفة في
مناخ قطري مضطرب
قالت أربعة مصادر
مصرفية مطلعة ،إن
المقاطعة التي فرضتها
أربع دول عربية على
قطر دفعت إتش.إس.بي.
سي إلى رفض دور رئيسي
في إصدار جديد لسندات
دوالرية تخطط له الحكومة
القطرية ،بينما يسير البنك
بحذر في ظل ازدياد عزلة
الدوحة.
وقطعـــــــــت السعوديــــة
واإلمـــارات والبحريــــن
ومصر في يونيو/حزيران
 2017العالقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر
لتورطها في دعم وتمويل اإلرهاب ،وهو ما تصر
الدوحة على نفيه.
لكن االنكار القطري تدحضه استضافة الدوحة
لجماعة االخوان المسلمين وتوفير مالذات آمنة
لعدد من كبار قادتها اضافة الى صلة واضحة مع
شبكات ارهابية تخلت قطر مراراً كوسيط لديها
لإلفراج عن مخطوفين مقابل حصولها على فداوى
بمئات ماليين الدوالرات ،ما يوفر غطاء لتمويل
تلك الشبكات تحت مسمى الوساطة.
وتسبب عناد قطر في تفاقم أزمتها ما أدى في
البداية إلى اإلضرار بالنمو االقتصادي القطري،
لكن بنهاية عام  2017تعافي نسبيا اقتصاد االمارة
الخليجية الغنية بالنفط والغاز.
وتخطط الحكومة القطرية التي تصر على انكار
عالقتها باإلرهاب ،حاليا ألول إصدار لسندات
دولية منذ بدء األزمة وطلبت عروضاً من بنوك في
األسابيع القليلة الماضية لترتيب الطرح.
لكن إتش.إس.بي.سي ،الذي رتب كل إصدارات
السندات السيادية تقريباً في منطقة الخليج على مدار
العامين السابقين ،لن يفعل ذلك هذه المرة مما يعكس

نهجاً أكثر حذراً تتبعه البنوك في المنطقة.
وقال أحد المصادر “هذه ليست مشكلة إتش.إس.بي.
سي فقط ،إنها مشكلة لجميع البنوك العالمية التي
لها وجود قوي في المنطقة .كل بنك يحلها بطريقته
الخاصة”.
وقال متحدث باسم إتش.إس.بي.سي “نحن ال
نعقب بتاتاً على شائعات وتكهنات السوق” ،بينما
لم تصدر الحكومة القطرية توضيحات حول رفض
أكبر المصارف العالمية دورا رئيسيا في إصدار
جديد لسندات دوالرية.
وحين أطلقت الرياض مقاطعتها قالت إنها ستسعى
للوصول إلى تفاهمات مع شركات دولية كي تقطع
روابطها مع الدوحة.
وسحبت بنوك من الدول العربية األربع ودائع من
قطر ،لكنها لم تنه أنشطة أعمال أخرى معها.
وعندما باعت قطر إصدارها السابق من السندات
الدولية في  ،2016والذي جمعت فيه تسعة مليارات
دوالر ،إضطلع إتش.إس.بي.سي بدور قيادي
إلى جانب جيه.بي مورغان وبنك أوف طوكيو-
ميتسوبيشي وبنك قطر
الوطني.
التتمة في الصفحة 8

