
مؤشر بورصة طهران يحلق 
2767 نقطة

طهران-كيهــان العربــي:- أنهــت بورصــة طهــران 
لاســهم واالوراق الماليــة تعامــات امــس االربعــاء، 
 2767 تدبيكــس"   " العــام  المؤشــر  ارتفــاع  علــى 

نقطــة الــى مســتوى 99146 نقطــة.
ســهم  مليــار   1.66 الســوق  تــداوالت  وبلغــت 
وورقــة ماليــة بقيمــة 4.36 تريليــون ريــال )الــدوالر= 
42 الــف ريــال( توزعــت علــى نحــو 122 الــف صفقــة.

وصعــد "تدبيكــس" بدعــم اداء شــركات "فــوالذ 
مباركــة" و"الوطنيــة للنحــاس" و"كل كهــر" للتعديــن 

."جــم" للبتروكيماويــات و"خوزســتان" للصلــب.

باســم  المتحــدث  أكــد  طهران-فــارس:- 
ــه وبحســب  ــر نوبخــت ، أن الحكومةمحمــد باق
ــان احتياطــي النقــد االجنبــي  ــي ف البنــك الدول

للبــاد يفــوق 100 مليــار دوالر حاليــا.
البنــك  أن   ، للتلفزيــون  نوبخــت  وأوضــح 
نمــو  يتوقعــان  الدولييــن،  النقــد  وصنــدوق 
االقتصــاد االيرانــي 4 بالمئــة هــذا العــام والمقبــل، 

إذ يفــوق ذلــك معــدل النمــو فــي المنطقــة.
العامــة  الموازنــة  وضعيــة  أن  وأعتبــر 
مــن  الماضييــن  الشــهرين  فــي  وااليــرادات 
مــارس/  21 الجارية)بــدأت  الماليــة  الســنة 

ارتفــاع  وقــع  علــى  ســيئة،  ليســت  آذار2018( 

برميــل النفــط 10 دوالرات 
عــن الســعر المتوقــع بـــ 

للبرميــل. دوالرا   55
كمــا اشــار نوبخــت 
، الــى موضــوع انضمــام 
'معاهــدة  الــى  ايــران 
تمويــل  مكافحــة 
انــه  مبينــا  االرهــاب'؛ 
تاتــي  االتفاقيــة  هــذه 
الدســتور  اطــار  فــي 
الســائدة  والقوانيــن 

ترفــض  ايــران  ان  ومؤكــدا  البــاد؛  داخــل 
غســيل االمــوال وهــي تنــدد بمحــاوالت تمويــل 

االرهــاب. 

رئيس البورصة يعلن بدء التعاون الرسمي بين سوق 
رأس المال اإليراني والصيني

ــة فــي البــاد شــابور محمــدي  ــة البورصــة واألوراق المالي ــن رئيــس هيئ طهران-كيهــان العربــي:- أعل
اتفاقيــة  توقيــع  عــن   ،
بيــن  مباشــر  تعــاون 
اإليرانيــة  المــال  أســواق 
والصينيــة بحضــور وزيــر 
االقتصاديــة  الشــؤون 
د  مســعو " لية لما ا و

. " ن ســيا با كر
ــى  ــدي إل ــار محم واش
روحانــي  الرئيــس  زيــارة 
 : قائــا  الصيــن  إلــى 
بهــذه  يتعلــق  مــا  فــي 
ــة  ــة البورصــة األوراق المالي ــإن هيئ ــي ، ،ف ــب الصين ــع الجان ــا م ــر االقتصــاد لبلدن ــا وزي ــي وقعه ــة الت الوثيق
باعتبارهــا الهيئــة اإلشــرافية والتشــريعية لســوق رأس المــال اإليرانــي كانــت دائمــا تتعــاون مــع المنظمــات 
والمؤسســات المختصــة وتعمــل علــى تعزيــز المشــاركة البنــاءة الدوليــة حســب جــدول أعمالهــا ، وعلــى هــذا 
األســاس ، تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون مباشــر بيــن ســوق رأس المــال اإليرانــي والصينــي مــن قبــل وزيــر 

والماليــة. االقتصاديــة  الشــؤون 
ــال  ــة ، إلــى تفاصيــل وثيقــة التعــاون هــذه ، وق ــة البورصــة واألوراق المالي وأشــار المتحــدث باســم هيئ
ان الهيئــة أقامــت اتصــاالت ناجحــة وفعالــة مــع منظمــة ســوق رأس المــال الصينــي علــى مــدى الســنوات 
ــي ســوق  ــاون ف ــرة التع ــإن مذك ــذه التفاعــات ، ف ــى ه ــع الرســمي عل ــاء الطاب ــن أجــل إضف ــة ، وم الماضي
رأس المــال بيــن إيــران والصيــن واحــدة مــن عــدة وثائــق مشــتركة بيــن البلديــن ، وقعهــا وزيــر الشــؤون 

ــور مســعود كرباســيان. ــة ، الدكت ــة والمالي االقتصادي

اضاءات
3 الخميس 29 رمضان، 1439 هـ ق 24 خرداد 1397 هـ ش، 14 حزيران  2018مشؤون محلية العدد )9872( السنة الثامنة والثاثون

مندّدا بتمويل االرهاب ورفض غسيل االموال..

نوبخت:احتياطي ايران من النقد االجنبي يفوق 100 مليار دوالر

وزير الطاقة ينفي نقل مياه كارون الى البصرة
ــا:- فــي معــرض رده علــى مزاعــم   طهران-إرن
تقديــم  الصهيونــي حــول  الكيــان  وزراء  رئيــس 
ــاف،  ــة الجف ــي لمواجه المســاعدة للشــعب اإليران
قــال وزيــر الطاقــة رضــا أردكانيــان ان الغــرض مــن 
هــذه التصريحــات هــو اثــارة الصــراع علــى الميــاه، 
لكــن مــا مــن شــك ان الشــعب اإليرانــي قــادر 
ــي  ــان الصهيون ــة محــاوالت الكي ــاط كاف ــى احب عل

الغاصــب'.
فــي  االربعــاء،  امــس  اردكانيــان  وأضــاف 
إجتمــاع  هامــش  علــى  للمراســلين  تصريــح 
مجلــس الــوزراء، ان مصيــر هــذه المحاولــة كســائر 
ــود  ــى مــدى العق ــي عل ــان الصهيون محــاوالت الكي

بالتاكيــد. الفشــل  هــو  الماضيــة  األربعــة 
ــاه،  ــاءة فــي إدارة أزمــة المي ــان الصهيونــي أو كل مــن يدعــي بالكف ــع بالقــول، ان رئيــس وزراء الكي وتاب
ــى آالف  ــد ال ــا( تمت ــا )عالمي ــرف به ــابقة معت ــا س ــي لديه ــدان الت ــن البل ــدة م ــران واح ــدا ان إي ــرف جي يع
الســنين فــي إدارة الميــاه وعلــى هــذا األســاس، فــان إيــران مــن شــأنها أن تكــون مرجعــا جيــدا فــي مجــال 

ــة. ــة المــوارد المائي ــاه و التكيــف مــع قل ــل مــن المي االســتخدام االمث
وفــي معــرض إجابتــه علــى ســؤال حــول شــائعة نقــل ميــاه كارون الــى البصــرة قــال أردكانيــان، 'اننــي 
ــى  ــاه ال ــل المي ــا أي مشــروع أو برنامــج لنق ــه ال يوجــد لدين ــا رســميا ان ــن هن ــة، أعل ــرا للطاق وبوصفــي وزي

خــارج البــاد'.

كرمانشــاه-إرنا:- أشــارت ســفيرة الســويد لــدى 
طهــران 'هلنــا ســونغلند'، الــى العاقــات الجيــدة 
القائمــة بيــن بادهــا وإيــران قائلــة، 'ان ســتوكهولم 
عاقاتهمــا  تطويــر  علــى  تعمــان  وطهــران 
فــي  ســتتعزز  العاقــات  هــذه  وان  اإلقتصاديــة 

سفيرة السويد تؤكد على تعزيز العالقات اإلقتصادية 
مع إيران اكثر فاكثر

المســتقبل أكثــر فاكثــر.
'تربطناعاقــات   ، ســونغلند  هلنــا  وأضافــت 
ــذه العاقــات ومنــذ  ــران، وان ه ــدة جــدا مــع إي جي
بكثيــر'  الماضــي  مــن  أفضــل  أصبحــت  عاميــن 
تعزيــز  فــي  النــووي  االتفــاق  دور  الــى  وأشــارت 

إيــران. مــع  األوروبيــة  البلــدان  بيــن  التعــاون 
التعــاون  مذكــرات  الــى  ســونغلند  وتطرقــت 
ان  قائلــة  وطهــران  ســتوكهولم  بيــن  المشــترك 
الماضــي  العــام  قــام  الســويدي  الــوزراء  رئيــس 
بزيــارة الــى إيــران بحــث خالهــا مختلــف القضايــا 
بمــا فــي ذلــك القضايــا اإلقتصاديــة مــع المســؤولين 

اإليرانييــن.
إلنتــاج  الســويدية  الشــركات  نشــاط  وحــول 
الســيارات فــي إيــران قالــت، ان شــركتي فولفــو 
وســكانيا تقومــان حاليــا بتجميــع الســيارات الثقيلــة 
ــان  ــة، 'ان هــذه الشــركتين تبحث ــران مضيف ــي إي ف
عــن شــريك إقتصــادي قــوي لهمــا لمباشــرة إنتــاج 

ــران . ــي إي ــركاب ف ســيارات ال

العهد الجديد: ابن سلمان لم ينصب 
نفسه ملكا إلى اآلن النه خائف

مــرت المملكــة الســعودية بتغيــرات هيكليــة منــذ 
تولــي الملــك ســلمان الحكــم فــي ينايــر 2015، وكان 
أبرزهــا اإلطاحــة بولــي العهــد األميــر محمــد بــن نايــف 
وتعييــن األميــر محمــد بــن ســلمان بــداًل منــه فــي 
خطــوة قالــت وســائل إعــام أجنبيــة إنهــا جــاءت تحــت 

ــي القصــر الملكــي بمكــة المكرمــة. ــر ف ضغــط كبي
عــاد الحســاب الســعودي المشــهور والمســمى 
بـ«العهــد الجديــد« إلــى التغريــد مــن جديــد علــى 

موقــع التواصــل االجتماعــي »تويتــر«.
وكشــف حســاب العهــد الجديــد علــى موقــع 
ابــن  ينصــب  لــم  ســؤال:لماذا  »تويتر«:وردنــي 

إلــى اآلن؟ ســلمان نفســه ملــكا 
ــته  ــدر حماس ــن بق ــدا ولك ــس ج ــو متحم ج:ه
هــو خائــف، جرأتــه وشــخصيته فــي حــرق المراحــل 
تدفعــه لإلعــان أمــا الواقــع فيقــول لــه ان الوقــت ال 
ــه  ــب جرأت ــه االنتظــار. أن تغل ــرا وان علي ــزال مبك ي
تــردده أمــر وارد جــدا إال أن اســتمرار التأجيــل فتــرة 

أخــرى مرجــح لــدى أكثــر.

طهران-ارنــا:- اعلنــت منظمــة الــدول المصــدرة 
للنفــط )اوبــك( ان متوســط انتــاج النفــط االيرانــي 
خــال شــهر مايــو المنصــرم شــهد زيــادة بواقــع 5600 
برميــل يوميــا مقارنــة بالشــهر الــذي ســبقه؛ ليبلــغ 

3 ماييــن و829 الــف برميــل فــي اليــوم الواحــد.

اوبك: متوسط انتاج النفط االيراني يسجل 
8ر3 ماليين برميل يوميا

جــاء ذلــك فــي تقريــر منظمــة اوبــك صــدر 
لشــهر يونيــو الحالــي؛ مبينــا ان اجمالــي انتــاج 
النفــط لــدى هــذه المنظمــة الدوليــة بلــغ خــال 
31 مليونــا و869الــف برميــل يوميــا؛  شــهر مايــو 
مســجا زيــادة بمقــدار 35 الفــا و400 برميــل مقارنــة 

بالشــهر الــذي ســبقه.
لــدى  الخــام  ســعر  ان  الــى  التقريــر  واشــار 
ــغ خــال شــهر مايــو 74 دوالرا و11  منظمــة اوبــك بل
ــادة بنســبة 8.3  ــا زي ســنتا للبرميــل الواحــد؛ محقق

بالمئــة.
وفــي الســياق نفســه، بلــغ ســعر النفــط الثقيــل 
ــنتا  ــا، 72 دوالرا و15 س ــرة ذاته ــال الفت ــي، خ االيران
لــكل برميــل؛ محققــا زيــادة بنســبة 8.4 مقارنــة 

ــذي ســبقه. بالشــهر ال

الجمعية العالمية للفوالذ: ارتفاع حجم إنتاج ايران 
من الصلب الى6ر27 %

مــن  ايــران  انتــاج  بلــغ حجــم    طهران-ارنــا:- 
الصلــب خــال الشــهور االربعــه االولــى مــن العــام 
ــجا  ــن مس ــف ط ــن و 127 ال ــة مايي ــاري، ثماني الج
مقارنــة  المئــة  فــي   27.6 بنســبة  ارتفاعــا  بذلــك 

بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي.
وتشــير احصائيــات الجمعيــة العالميــة للفــوالذ ان 
ــن و  ــغ مليوني ــه بل ــع مبارك ــي مجم ــه ف ــم انتاج حج
ــي  ــب ف ــاج الصل ــغ حجــم انت ــا بل ــف طــن فيم 276 ال
هرمــزكان 505 االف طــن الــى جانــب مجمــع ســبا 
للفــوالذ الــذي انتــج 388 الــف طــن فــي الشــهور 

ــام 2018. ــن ع ــى م ــه االول االربع
هــذا و قــد شــهد اجمالــي انتــاج الصلــب فــي 64 دولــة فــي العالــم خــال االربعــة االشــهر االولــى مــن العــام 

الجــاري نمــوا يقــدر باربعــة فــي المئــة مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام المنصرم.
و الــى جانــب ذلــك ناقشــت الشــركة الوطنيــة لصناعــة البتروكيماويــات االيرانيــة وشــركة كازالــه 
السويســرية الســبل الكفيلــة بالتعــاون المشــترك دون االهتمــام بانســحاب امريــكا مــن خطــة العمــل 

المشــترك الشــاملة )االتفــاق النــووي(.

مسؤول طبي: اليران افضل منظومة لمراقبة الدم 
في شرق البحر االبيض المتوسط

طهــران ارنــا:- قــال المتحــدث باســم مؤسســة نقــل الدم  بشــير حاجي بيكــي ان الجمهورية االســامية 
تمتلــك ادق وافضــل البرامــج الخاصــة بمراقبــة الــدم فــي منطقة شــرق البحر االبيض المتوســط.

وبمناســبة اليــوم العالمــي للتبــرع بالــدم، قــال حاجــي بيكــي امــس االربعــاء انــه وفقــا لتقريــر منظمــة 
ــدان العالــم فقــط تمتلــك منظومــة وطنيــة لمراقبــة الــدم ومشــتقاته؛  الصحــة العالميــة، 39 بالمئــة مــن بل
مبينــا ان الحصــة االكبــر فــي هــذا الخصــوص تعــود الــى منطقــة اوروبــا )بواقــع 77 بالمئــة(، واقــل نســبة بمــا 

يبلــغ 14 بالمئــة تختــص بالــدول االفريقيــة.
واشــار ، الــى ان 8 دول فقــط مــن مجمــوع 25 دولــة فــي منطقــة البحــر االبيــض المتوســط الشــرقية، 

)بمــا فيهــا ايــران( اعلنــت عــن امتاكهــا لنظــام مراقبــة الــدم.
وفــي جانــب آخــر مــن تصريحاتــه اكــد حاجــي بيكــي ان ايــران ســباقة فــي مجــال نقــل الــدم بيــن دول 
المنطقــة؛ الفتــا الــى أن مؤسســة نقــل الــدم االيرانيــة تقيــم تعاونــا مــع العديــد مــن المؤسســات الدوليــة 
بمــا يشــمل منظمــات الصحــة العالميــة والجمعيــات الدوليــة لنقــل الــدم وغيرهــا مــن المنظمــات ذات الصلــة.

»النجباء«: االنظمة الرجعية بالمنطقة 
كالسعودية تعيق تحرير فلسطين

ــاء«  ــة »النجب ــن عــام حرك تحــدث مســاعد امي
الدكتــور »يوســف الناصــري« عــن تحــرك لتشــكيل 
االنظمــة  ان  مؤكــدا  العالمــي،  المقاومــة  جيــش 
مــن  تمنــع  كالســعودية  المنطقــة  فــي  الرجعيــة 

التحــرك نحــو تحريــر فلســطين.
مــع  حــواره  فــي  الناصــري  الدكتــور  وأشــار 
المياديــن الــى وضــع حركــة النجبــاء علــى الائحــة 
ووصفهــا  )آمريــكا(  االكبــر  للشــيطان  الســوداء 
بالمدعــاة للفخــر، مؤكــدا، نحــن جــزء مــن »محــور 
ــه ونحــارب »محــور الشــر«  ــذي نجاب الشــرفاء« وال

الــذي قــام بتدميــر العالــم.
ــي  ــلمين ف ــاء المس ــاد العلم ــس اتح ــد رئي وأك
ــورة  ــادة الث ــة تشــكل بقي ــراق ان محــور المقاوم الع
ومشــاركة  الثــوري  الحــرس  خاصــة  االســامية 
جميــع فصائــل المقاومــة االســامية ولكــن االنظمــة 
ــن التحــرك نحــو  ــع م ــة تمن ــي المنطق ــة ف الرجعي
ــر فلســطين، ولذلــك ينبغــي أن نخــرج هــذه  تحري
ــن  ــام اســرائيل م ــة المنبطحــة ام ــة الرجعي االنظم

ــة. ــي المنطق ــة ف المعادل
ليســت  العربيــة  االنظمــة  اغلــب  أن  وتابــع، 
مســتعدة لتحريــر فلســطين ويمكــن أن نضطــر 
الســقاط بعضهــا، وبالفعــل جــذور جميــع مشــكات 
مــن  اخطــر  وهــم  ســعود  آل  هــي  المنطقــة 
ســعود  آل  نســقط  أن  ينبغــي  لذلــك  الصهاينــة، 
لكــي نتمكــن مــن الصــاة فــي القــدس بالتزامــن 

مــع مكــة والمدينــة.

وثيقة جديدة تكشف تسلم جون بولتون امواال 
من زمرة المنافقين

جديــدة  وثيقــة  كشــفت  طهران-فــارس:- 
خلــق(  مجاهــدي  )منظمــة  المنافقيــن  زمــرة  أن 
االرهابيــة، دفعــت 40 ألــف دوالر مستشــار االمــن 
ــي  ــه ف ــل محاضرت ــض، مقاب ــت االبي ــي للبي القوم
أحــد اجتماعــات هــذه الزمــرة فــي باريــس فــي 

.2017 عــام 
وتفيــد الوثيقــة الجديــدة ان جــون بولتــون 
تســلم مبلــغ 40 ألــف دوالر مــن زمــرة المنافقيــن 
مقابــل محاضرتــه فــي أحــد اجتماعــات هــذه الزمــرة 

ــي باريــس. ــة ف االرهابي
ــي عمــود "شــرح  ــو 2017، وأدرج ف ــون" هــو 1 تموز/يولي ــخ محاضــرة "جــون بولت ــة ان تاري وذكــرت الوثيق

ــران". ــة بشــأن اي الموضــوع"، "المراســم االوروبي
وفــي هــذا التاريــخ، كان بولتــون قــد ألقــى محاضــرة فــي اجتمــاع زمــرة المنافقيــن االرهابيــة فــي باريــس، 

ونقــل عنــه هــذه العبــارة انــه ال ينبغــي ان نــدع الثــورة االيرانيــة تحتفــل بعامهــا االربعيــن.
وفــي تلــك المحاضــرة، أشــار بولتــون الــى تولــي دونالــد ترامــب الرئاســة فــي اميــركا، وقــال: "يمكننــي 
القــول للمــرة االولــى وخــال 8 ســنوات مــن مشــاركتي فــي هــذه المراســم، ان لدينــا رئيســا ]فــي أميــركا[ 

يعــارض نظــام طهــران تمامــا".
وتابــع: "ينبغــي ان تكــون نتيجــة مراجعــة الرئيــس )االميركــي( لسياســاته تجــاه ايــران، بــأن ثــورة 1979 

االيرانيــة يجــب ان ال تســتمر حتــى ســنتها االربعيــن".
وكان كبيــر مراســلي "ان.بي.ســي" ريتشــارد انغــل، قــد كشــف فــي تقريــر تحقيقــي عــن نشــاطات زمــرة 

المنافقيــن المخربــة، أن بولتــون تســلم مــا مجموعــه 180 ألــف دوالر تقريبــا مــن هــذه الزمــرة اإلرهابيــة.

استئناف نشاطات سوق شيخان قرب الحدود مع العراق
طهران-فــارس:- اعلــن حاكــم مريــوان محمــد شــفيعي عــن اســتئناف نشــاطات ســوق شــيخان قــرب 

الحــدود مــع العــراق بعــد مصادقــة مجلــس الــوزراء.
ــد  ــاء بع ــاح امــس االربع ــارا مــن صب ــد اســتأنف نشــاطاته اعتب ــال شــفيعي، ان هــذا الســوق الحــدودي ق وق
مصادقــة مجلــس الــوزراء االســبوع الماضــي علــى قــرار تنظيــم نشــاطات التبــادل التجــاري فــي االســواق الحدوديــة 

فــي اربــع محافظــات فــي البــاد هــي كردســتان واذربايجــان الغربيــة وكرمانشــاه وسيســتان وبلوجســتان.
ــذي يســتأنف نشــاطاته مــن بيــن اســواق المحافظــات االربعــة  واضــاف، ان هــذا الســوق هــو االول ال
حيــث دخلــت صبــاح امــس حاويــة تضــم معــدات منزليــة وستســتمر نشــاطات هــذا الســوق علــى مــدى 3 

اشــهر قابلــة للتمديــد.

استيراد الهند للنفط االيراني يصل الى اعلى مستوياته
 نيودلهــي- ارنــا:- وصــل حجــم اســتيراد الهنــد للنفــط االيرانــي خــال شــهر مايــو الــى 705 االف برميــل 

يوميــا وهــو اعلــى مســتوى لــه منــذ العــام 2016.
وافــادت صحيفــة 'اكونوميــك تايمــز' ان اســتيراد الهنــد للخــام االيرانــي خــال شــهر مايــو ارتفــع بنســبة 

10.2% مقارنــة بالشــهر الــذي ســبقه وبنســبة 45% عــن العــام الماضــي .
ــا مــن النفــط االيرانــي خــال الخمســة اشــهر  ــل يومي ــف برمي ــد اســتوردت 583.5 ال ــد ق وكانــت الهن

ــام 2017. ــا مــن الع ــادة مقدارهــا 6.5% عــن مثيلته ــام 2018 بزي ــي مــن الع االول
وتفيــد التقاريــر ان حجــم صــادرات النفــط االيرانــي خــال شــهر مايــو بلــغ 2.7 مليــون برميــل يوميــا وهــو 

اعلــى مســتوى لــه منــذ رفــع الحظــر عنهــا.

قمة سنغافورة؛ مذكرة 
تفاهم ال اكثر

اميرحسين
بعــد اشــهر مــن الحــرب الكاميــة 
وكوريــا  اميــركا  بيــن  المســتعرة 
الشــمالية وتبــادل االتهامــات واالهانــات 
تظهــر  وكيــم،  ترامــب  بيــن  الاذعــة 
فجــأة تبــادل االبتســامات لهمــا علــى 
شاشــات التلفــزة ومــن ارض ســنغافورة 
وكأنــه لــم يكــن شــيئا مذكــورا واذا بهمــا 
يجلســان معــا نــدًا بنــد متناســيا ترامــب 
انــه يمثــل اكبــر قــوة فــي العالــم واذا 
ــا  ــة يصنفه ــم دول ــى زعي ــس ال ــه يجل ب
قطــع  وقــد  الثالــث  العالــم  دول  مــن 
ذلــك!  اجــل  مــن  الكيلومتــرات  آالف 
التســاؤالت  مــن  الكثيــر  تطــرح  وهنــا 
اميــركا  جــدوى  حــول  والشــكوك 
الشــيطان االكبــر ونواياهــا الخبيثــة مــن 
هــذا التحــرك لترويــض كوريــا الشــمالية 
ان  اميــركا  خســأت  لكــن  واذاللهــا، 
ــا  تصــل لمآربهــا الشــيطانية وامــام كوري
ــا صــدام  ــدة منه الشــمالية تجــارب عدي
والقذافــي واالتفــاق النــووي مــع ايــران 
العامــة  التوجــس  لهــذا  يؤشــر  ومــا 
الزعيــم  بــان  ظهــرت  التــي  الفارقــة 
ــم  ــق بقل ــذي ال يث ــوري الشــمالي ال الك
القمــة للتوقيــع علــى مذكــرة التفاهــم 
طبيعــي ان ال يثــق بمثــل هــذه المذكــرة 
التــي توصــل اليــه مــن خــال تفاهمــات 
مــع طــرف غيــر موثــوق بــه ومعــروف 
الدوليــة. واالتفاقيــات  للعهــود  بنقضــه 

فالتاريــخ االميركــي خاصــة مــع كوريــا 
الشــمالية حافــل بنكــث العهــود ورميهــا 
ــذا  ــد ســبق له ــي ســلة المهمــات وق ف
االتفــاق ان وقعــت كوريــا الشــمالية اربــع 
اتفاقيــات مــع اميــركا ذهبــت ادراج الرياح. 
وبعــد هــذه التجربــة المريــرة ليــس مــن 
الشــمالية  كوريــا  تثــق  ان  الســهولة 
ــب  ــتثنائي ترام ــها االس ــركا ورئيس بامي
يشــاع  مــا  وحســب  االرجــح  علــى 
ويشــكك بــه المراقبــون مــن ان مــا وقــع 
فــي ســنغافورة مجــرد مذكــرة تفاهــم 
غامضــة ال تســمن وال تغنــي مــن جــوع 
ولــم يعــرف بعــد مفادهــا اال مــا قالــه 
ــاق  ــه ســينفذ االتف الرئيــس ترامــب بان
دون اي ضمانــات تذكــر لكنــه فــي نفس 
الوقــت عــاد ليقــول لربمــا تغيــر رأيــي 
بعــد ســتة اشــهر واكــون فــي حــل مــن 
هــذه المذكــرة ولــم يكتــف بذلــك بــل زاد 
مــن صافتــه ليقــول بقــي موضــوع آخــر 
هــو انتهــاك كوريــا الشــمالية لحقــوق 

ــان. االنس
والضــروري  الملــح  الســؤال   امــا 
اذن مــا الــذي دفــع  بالطرفيــن لقطــع 
ــي  ــر ف ــن الكبي ــع التباي ــذه الخطــوة م ه
مواقفهمــا العدائيــة، بالتاكيــد هــي حاجــة 
ــذات  ــاق وبال ــذا االتف ــل ه ــن لمث الطرفي
ــذي يواجهــه ازمــات  الرئيــس ترامــب ال
داخليــة وخارجيــة ليظهــر علــى الســاحة 
بانــه رجــل اميــركا القــوي ليعيــد هيبتهــا 
ودورهــا ويبعــد شــبح الحــرب النوويــة 
ــك تحســين  ــا الشــمالية وكذل مــع كوري
مــن  خروجــه  بعــد  الســيئة  صورتــه 
ــا  ــا كوري ــران. وام ــووي مــع اي ــاق الن االتف
ان  عســى  متنفســا  ارادت  الشــمالية 
تخــرج مــن دائــرة العقوبــات  والعزلــة 
التوتــر فــي شــبه الجزيــرة  وتخفيــف 
لكنهــا  العاقــات  واعــادة  الكوريــة 
تصريحــات  بــه  مــا صدمــت  ســرعان 
وزيــر الخارجيــة بومبيــو بــان العقوبــات 

ســتطل ســارية فعــا.
الضبابيــة  االجــواء  هــذه  ظــل  فــي 
لــم تحصــل كوريــا الشــمالية علــى ايــة 
ضمانــات اال الكاميــة منهــا ولــم يمكــن 
لهــا ان تثــق باميــركا لذلــك ركــزت علــى 
وفــي  بخطــوة  االتفــاق خطــوة  تنفيــذ 
آن واحــد. ولحــد االن لــم يســتطع اي 
مراقــب ان يقيــم مــن الرابــح او الخاســر 
مــن هــذه الصفقــة الفضفاضــة التــي عين 
ســنوات  العشــر  يتجــاوز  ســقف  لهــا 
المذبــذب  ترامــب  يكــن  لــم  ويومهــا 

والامتــوازن فــي البيــت االبيــض؟
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