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أهم عناوين
هذا العدد

حول العامل( :ص)2

* حزب الله يقر بأثر العقوبات
األمريكية ويدعو مموليه
للتضحية
* أنقرة متعن يف الرتهيب
بأحكام مشدّدة بذريعة محاولة
االنقالب

مقاالت وآراء( :ص)3

* “القانون  ”10وتداعياته
الخطرية عىل لبنان..

info@an-nournews.com

AN-NOUR
INTERNATIONAL NEWS

www.an-nournews.com

June 2018 issue 198

دمشق تتمسك ببقاء القوات
اإليرانية
أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن انسحاب القوات
اإليرانية من سوريا “غير مطروح للنقاش” وأنه شأن يخص
الحكومة السورية وحدها.
وقال المقداد ،في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية “حكومة
الجمهورية العربية السورية دعت قوات حليفة وصديقة لمساعدتها
في الحرب على اإلرهاب ،ومن بين هذه القوات قوات روسية
وإيرانية وخبراء إيرانيين وإخوة في حزب هللا ،وكل هذه األطراف
هي معنية بالحرب على اإلرهاب وال تنتهك سيادة وحرمة أراضي
الجمهورية العربية السورية وتعمل بتنسيق تام مع الدولة السورية
في الحرب على اإلرهاب”.
وأكد نائب وزير الخارجية السوري أن “هذا الموضوع (انسحاب
إيران وحزب هللا من سوريا )غير مطروح للنقاش ألنه يأتي في
سياق سيادة الجمهورية العربية السورية على من يكون على أرضها
ومن ال يكون لذلك هذا الموضوع غير مطروح وال يمكن أن نسمح
ألحد بطرحه”.

إقتصاد( :ص)4

* ترامب أجرب الصني عىل
االستسالم
* اللرية الرتكية “تتهاوى” أمام
الدوالر

علوم وتكنولوجيا( :ص)5

*  7عالمات واضحة تدل عىل
أن جهازك مخرتق

صحة( :ص)6
ّ

* نصائح ملرىض السكري يف شهر
رمضان!
* منظمة الصحة العاملية تحذر
من وباء “نيباه”

زوايا خاصة( :ص)7

* ملاذا تحتاج النساء اىل النوم
أكرث من الرجال؟
*  9خطوات للتخلص من الحزن
الشديد

منوعات( :ص)8

* تلسكوب يكشف غموض
الكون بالسمع والبرص

وطالبت الواليات المتحدة إيران بإجراء تغييرات شاملة من التخلي
عن برنامجها النووي إلى االنسحاب من الصراع السوري أو
مواجهة عقوبات اقتصادية قاسية.
وفي تعليقه عن المطالبة الروسية بخروج شامل لجميع القوات
األجنبية من سوريا مع بدء العملية السياسية ،قال المقداد “أنا ال أعتقد
أن األصدقاء الروس يقصدون القوى أو الجيوش التي دخلت سوريا
بشكل مشروع وبموافقة حكومة الجمهورية العربية السورية ،.هذا
اختصاص حصري للجمهورية العربية السورية وهذا الموقف
المعلن من روسيا” .وأكد المقداد أن “القوات التي دخلت إلى سوريا
بدون علم الحكومة السورية تمثل قوات احتالل ،وهي قوات تقوم
بشكل مباشر بدعم اإلرهاب في سوريا”.
وكان الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،قد شدد عقب لقائه مع الرئيس
السوري بشار األسد ،في سوتشي ،على ضرورة انسحاب القوات
األجنبية من سوريا بعد تفعيل العملية السياسية .كما فسر مبعوث الرئيس
الروسي ،فالديمير بوتين ،إلى سوريا ،ألكسندر الفرنتيف تصريحا
لبوتين بشأن الحاجة إلى انسحاب القوات األجنبية من سوريا بأنه يعني
“كل المجموعات العسكرية األجنبية ،التي توجد على أراضي سورية،
بما فيهم األميركيون واألتراك وحزب هللا واإليرانيون”.
وطهران هي أحد أبرز حلفاء الرئيس السوري بشار األسد في النزاع
الدائر في سوريا ،واضطلعت بدور مهم في االنتصارات األخيرة
ً
فضال عن
التي حققتها القوات السورية .وتقاتل مليشيات إيرانية
حزب هللا المدعوم من إيران إلى جانب قوات النظام في سوريا
بشكل علني منذ أبريل/نيسان .2013

ال نية أميركية لتغيير النظام اإليراني
واألخير يضغط على الدول األوروبية
نفى وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو نية الواليات
المتحدة السعي لتغيير النظام اإليراني ،مؤكداً أن العمل
سيستمر حتى تتخلى طهران عن برنامجها النووي.
وجاء ذلك خالل جلسة استماع له في لجنة الخارجية
بمجلس الشيوخ األميركي أواخر الشهر الماضي ،بحسب
إعالم محلي .وأضاف بومبيو أن "تغيير النظام في إيران
ليس هدفاً من أهدافنا" ،مشيراً إلى أن "الواليات المتحدة
تعمل على أن تكون إيران دولة عادية ال تقوم بتصرفات
معادية في المنطقة".
وتابع "البنود التي نحاول العمل عليها مع حلفائنا بشأن بومبيو ،إن الواليات المتحدة ستراجع المساعدات المالية
إيران ال تتعلق بتغيير النظام اإليراني" ،مبيناً أن العمل التي تقدمها إلى لبنان من أجل التأكد بأنها "تذهب في
االتجاه الصحيح".
سيستمر حتى تتخلى إيران عن برنامجها النووي.
واستطرد في هذا السياق "قمنا بفرض عقوبات اقتصادية وفي  8مايو/أيار ،أعلن الرئيس دونالد ترامب ،االنسحاب
من االتفاق النووي وإعادة العمل بالعقوبات االقتصادية
قاسية على إيران وسنقوم بفرض عقوبات أخرى".
واعتبر الوزير األميركي أن إيران "تقوم بعدد من على طهران.
التصرفات السيئة في منطقة الشرق األوسط وتهدد وبرر ترامب قراره بأن "االتفاق سيء ويحوي عيوباً
حلفاءنا هناك” .ودعا بومبيو حلفاء الواليات المتحدة تتمثل في عدم فرض قيود على البرنامج الصاروخي
األوروبيين إلى العمل من أجل محاصرة النفوذ اإليراني اإليراني وسياستها في الشرق األوسط".
في منطقة الشرق األوسط .وقال بومبيو "نريد أال تبقى ورفضت فرنسا وبريطانيا وألمانيا ،بصفتها ممثلة أوروبا
العقوبات أميركية فقط وإنما أن تكون عالمية ألن هدفنا في االتفاق الموقع في العام  ،2015القرار األميركي
وأعلنت تمسكها به.
واحد ،وهو عدم وصول إيران إلى السالح النووي".
وتابع "الدول األوروبية أكدت أنها مستعدة للعمل للحد إيران تعمق ورطة أوروبا
من خطر الصواريخ البالستية اإليرانية ،لكنها لم تقم بأي في المقابل ،حدد الزعيم اإليراني األعلى آية هللا علي
خامنئي سبعة شروط لإلبقاء على االتفاق النووي
شيء خالل السنوات األخيرة".
واعتبر بومبيو أن "التوسع اإليراني في المنطقة تم مع القوى العالمية من ضمنها اتخاذ البنوك األوروبية
بشكل كبير خالل السنوات التي تلت التوقيع على االتفاق خطوات لتأمين التجارة مع بالده بعد انسحاب الواليات
المتحدة من االتفاق .وجاء على موقع خامنئي الرسمي
النووي في صيف ."2015
وبخصوص نفوذ إيران في لبنان ودعمها لحزب هللا ،قال أنه اشترط أيضا أن تحمي القوى األوروبية مبيعات النفط
اإليرانية في مواجهة الضغوط األميركية وأن تواصل
شراء النفط الخام اإليراني وأن تعد بأال تسعى لمفاوضات
الناشر :النور ش .م .م.
جديدة بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها
المدير العام  :حـبيب االسـطا
بالشرق األوسط.
مديرة التحرير:غـادة االسـطا
وقال خامنئي “يجب أن تؤمن البنوك األوروبية التجارة
المستشار القانوني :حـسن الخليل
مع الجمهورية اإلسالمية.
مدير العالقات العامة  :منير خليل
التتمة في الصفحة 8

صاروخ شديد الدمار فائق السرعة ينضم لترسانة
أميركا قريباً

يبدو أن سالح الجو األميركي يأخذ التقارير اإلخبارية
الحديثة حول أنظمة األسلحة الهايبرسونيك “الفرط-
صوتية” في روسيا والصين بمحمل الجد ،حيث
دخلت حلبة السباق الـ”هايبرسونيك” بقوة من خالل
منح شركة لوكهيد مارتن عق ًدا بقيمة تصل إلى
 928مليون دوالر أميركي لتطوير نظام صاروخي
هجومي تقليدي قادر على الطيران أسرع بـ 5مرات
من سرعة الصوت.
وفقاً لما نشره موقع “ ،”New Atlasسيقوم قطاع
أنظمة الفضاء في لوكهيد مارتن بهانتسفيل ،في
أالباما ،بتنفيذ العقد غير المحدد موعد التسليم/غير
محدد المدة إلنتاج الصاروخ الهايبرسونيك الذي
يطلق من الجو.
سالح فائق السرعة ومدمر للغاية
لطالما اعُ تبرت األسلحة الهايبرسونيك سالحاً ثورياً
يحتمل أن يغير من معطيات وموازين القوى في
ساحات المعارك في المستقبل .فباإلضافة إلى القدرة
على االنطالق بسرعة تزيد على  5ماخ (6175
كم  /ساعة) ،سيكون من السهل أن تقوم الصواريخ
أو المقذوفات الباليستية بتدمير الدفاعات المضادة
لألسلحة األسرع من الصوت ،كما أن قدرة القصور
الذاتي الكبيرة بالصواريخ الهايبرسونيك سيجعلها
مدمرة للغاية حتى لو لم تحمل رؤوساً حربية.

“العدو من أمامنا”
وزعمت روسيا والصين أنهما لم تنتجا صواريخ
هايبرسونيك فحسب ،بل وأنهما قامتا بالفعل بعمليات
نشر تلك الصواريخ ،إال أن مصداقية تلك البيانات
والتصريحات تظل مسألة قابلة لألخذ والرد.
ومع ذلك ،يبدو أن القوات الجوية األميركية تتعامل
مع األمر وفقاً الستراتيجية “العدو من أمامنا والبحر
من خلفنا” ،ويتضح ذلك من توقيع العقد الجديد الذي
يكلف لوكهيد مارتن بمهام التصميم والتطوير والهندسة
وتكامل األنظمة واالختبار والتخطيط اللوجستي ،ودعم
تكامل الطائرات لصاروخ أميركي فائق السرعة يبدأ
في السنة المالية .2018
فن الممكن
وتقول آن ستيفانيك ،المتحدثة باسم القوات الجوية في
بيان“ :إن هذه الجهود هي واحدة من جهتي تصنيع
وتطوير نماذج أولية لسالح هايبرسونيك ،حيث تسعى
القوات الجوية األميركية بقوة للحصول عليهما في أقرب
وقت عن طريق تسريع البحث والتطوير في مجال
الهايبرسونيك ”.وأشارت ستيفانيك إلى أن “القوات
الجوية األميركية تستخدم النماذج األولية الستكشاف
فن الممكن وإضافة هذه التقنيات إلى منظومة القدرة
العسكرية المتاحة في أسرع وقت ممكن”.
المصدر( :العربية.نت)

