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لیب�ی: »احمد عم��ر األربد« س��خنگوی وزارت 
خارجه دولت وفاق ملی لیبی گفت که وزارت خارجه 
رس��ما تصمیم به عدم مش��ارکت در کنفرانس توسعه 
اقتص��ادی و اجتماعی بیروت، گرفته اس��ت. پیش از 
این »فوزیه الفرجانی« رئیس ش��ورای بازرگانی لیبی 
ش��اخه بنغازی گفته بود که ب��ا وجود دعوت از طرف 
»سعد الحریری« نخست وزیر لبنان، در اجالس توسعه 

اقتصادی بیروت شرکت نخواهد کرد.

پاکس�تان: »زلم��ی خلی��ل زاد« نماینده وزارت 
امور خارجه آمریکا در امور صلح افغانس��تان و »آلیس 
ولز« نماین��ده ویژه آمریکا در امور آس��یای جنوبی و 
مرکزی، امروز به پاکس��تان س��فر می کنن��د. این دو 
مقام آمریکایی که برای س��فر 5 روزه راهی پاکستان 
می ش��وند، درباره مذاکرات صلح افغانس��تان به بحث 
و تبادل نظر با مقامات سیاس��ی و نظامی این کش��ور 

خواهند پرداخت.

لبن�ان: مناط��ق مختل��ف لبنان به درخواس��ت 
گروه های چپگرا و اتحادیه های صنفی شاهد برگزاری 
تظاهرات و اعتصاب بود. یکی دیگر از معترضان گفت: 
اج��ازه نمی دهیم فق��را و افراد کم درآم��د تاوان این 
اوض��اع و وخامت اوضاع اقتص��ادی را پرداخت کنند. 
حکومت خودش باید این تاوان را بپردازد. اسامه سعد 
دبی��رکل جنبش ناصری تاکید ک��رد این تحرکات در 

آینده ادامه خواهد یافت. 

مصر: وزیر ان��رژی رژیم صهیونیس��تی در حالی 
به قاهره س��فر کرد که چن��د روز پیش رئیس جمهور 
مص��ر به همکاری نزدیک با تل آویو اذعان کرد. یووال 
استاینیتز برای شرکت در یک مجمع منطقه ای درباره 
گاز طبیعی به مصر س��فر کرده اس��ت. وی گفت: این 

سفر به دعوت دولت مصر برنامه ریزی شد.

قطر: وزی��ر قطری با بیان اینکه در پرونده بحران 
روابط چهار کشور عربی با قطر، هیچ پیشرفتی حاصل 
نش��ده، تأکید کرد که مهم احیای وحدت در ش��ورای 
همکاری خلیج فارس است. »محمد بن عبدالرحمن آل 
ثانی« وزیر خارجه قطر در کنفرانس خبری مش��ترک 
با »موس��ی فکی محمد« رئیس کمیس��اریای اتحادیه 
آفریقا گفت که هیچ پیشرفتی در پرونده بحران روابط 

چهار کشور عربی با قطر حاصل نشده است.

فرانسه: »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه 
در واکنش به ادامه اعتراض ها در کش��ورش خواستار 
گفت وگوی ملی شد. ماکرون  از شهروندان خواست تا 

خشم را به راهکار تبدیل کنند. 

ذرهبین

دبیرکلحزباهلل
درکمالصحتوسالمت

مناب��ع لبنانی به ادعاهای دروغین صهیونیس��تها 
درب��اره دبی��ر کل حزب اهلل واکنش نش��ان دادند و با 
اش��اره به سالمت کامل سید حس��ن نصراهلل به موعد 

سخنرانی های وی اشاره کردند.
ش��بکه الجدیده اعالم کرد که سیدحس��ن نصراهلل 
دبیر کل حزب اهلل لبنان مش��غول فعالیت کامل است 
و در کمال صحت و س��المت به س��ر می ب��رد. اولین 
س��خنرانی دبیر کل حزب اهلل در ۱۱ فوریه به مناسبت 
پیروزی انقالب اسالمی ایران و سخنرانی دوم آن در ۱۶ 
فوریه در مراس��می به مناسب فرماندهان شهید حزب 
اهلل خواهد بود.هر آنچه که درباره فایل های صوتی سید 
حس��ن نصراهلل گفته شده است سخنرانی های قدیمی 

است و نصراهلل فایل صوتی منتشر نکرده است.
شایان ذکر است که رسانه های رژیم صهیونیستی 
پس از شکست عملیات موسوم به سپر شمال دست به 
هجمه تبلیغاتی گس��ترده ای علیه سیدحسن نصراهلل 
زده و ادعاه��ای دروغی��ن درباره بیم��اری وی مطرح 
کرده اند. معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاس��ی 
در جری��ان دیدار با فرمان��ده ارتش لبنان در خصوص 
هم��کاری های نظامی مش��ترک و تح��والت منطقه 
رایزنی کرد. »دیوید هیل« معاون وزیر خارجه آمریکا 
در امور سیاس��ی که در لبنان بسر می برد با »جوزف 
عون« فرمانده ارتش این کش��ور دیدار و در خصوص 

همکاری میان ارتش های دو کشور رایزنی کرد.
یک مس��ئول بلند پایه لبنان��ی از احتمال تجاوز 
جدی��د رژیم صهیونیس��تی به لبنان ط��ی بهار آینده 
و آمادگ��ی کامل حزب اهلل برای مقابل��ه با این تجاوز 
خبر داد. روزنامه لبنانی اللواء به نقل از یک مس��ئول 
بلن��د پایه لبنانی گزارش داد که حزب اهلل لبنان خود 
را ب��رای حمله احتمالی رژیم صهیونیس��تی علیه این 
کش��ور در بهار آینده آماده م��ی کند. وی تاکید کرد: 
با پایان یافتن عملیات س��پر شمال ارتش اسرائیل در 
نزدیک��ی مرزهای لبنان، تل آویو برای آغاز یک حمله 
جدید علیه لبنان که احتماال در بهار آینده صورت می 

گیرد آماده می شود.

نیمچهگزارش

سفیرآمریکادراموراروپادخالتنکند
وزیر امورخارجه آلمان در واکنش به نامه تهدید آمیز سفیر آمریکا در برلین 
مبنی بر اعمال تحریم ش��رکت اقتصادی آلمان در صورت تداوم حمایت از نورد 

استریم۲ اظهار داشت:»گرنل« در امور اروپایی دخالت نکند.
»هایکو م��اس« وزیر خارجه آلمان در واکنش به نامه تهدید آمیز »ریچارد 
گرنل« سفیر آمریکا در برلین به شرکت های اقتصادی آلمان در خصوص الزام به 
عدم حمایت از پروژه گازی نورد اس��تریم ۲ گفت: از گرنل یک خواس��ته دیپلماتیک 
دارم و دخالت نکند. وی در ادامه افزود: س��فیر آمریکا در برلین بسیار عالقمند به توقف 
پروژه گازی نورد استریم ۲ است. از او می خواهم با در پیش گرفتن صبر و تامل در امور 
اروپایی دخالت نکند. گرنل در نامه تهدید آمیز خود به شرکت های آلمانی آورده است: 
اگر کارگزاران و شرکت آلمانی دست از حمایت پروژه نورد استریم ۲ بر ندارند با تحریم 

های جدی واشنگتن روبرو خواهند شد. 

 قاره سبز
ارتباطیبهآمریکاندارد

سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعالم کرد معلوم نیست چرا توکیو در تالش 
است آمریکا را وارد مذاکرات دوجانبه با مسکو بر سر پیمان صلح کند.

ماریا زاخارووا، س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه اعالم کرد مسکو و توکیو 
در حال پیش��برد مذاکرات دو جانبه برای دس��تیابی به پیمان صلح میان خود 
هس��تند با این حال مش��خص نیست که چرا ژاپن در تالش است تا آمریکا را نیز 
وارد این روند کند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعالم کرد: بسیار جالب است که 
به طور عجیب و غریبی می ش��نویم که طرف ژاپنی اظهارات عجیبی را در آمریکا مطرح 
کرده و گفته که منتظر حمایت از سوی آمریکا است. مشخص نیست که این موضوع چه 
ارتباطی با آمریکا دارد و نقش این کشور در آن چیست. اختالف نظر میان ژاپن و روسیه 
بر س��ر حق حاکمیت جزایر کوریل اس��ت. این جزایر بین ش��مال هوکایدو و شبه جزیره 

کامچاتکا، در دریای اختسک در اقیانوس آرام قرار گرفته اند. 

 چالش
نخستوزیرکاناداکنوانسیونوینرابخواند

در ادام��ه تنش بین پکن و اُتاوا، س��خنگوی وزارت خارجه چین اعالم کرد 
نخست وزیر کانادا قبل از اظهار نظر درباره مصونیت دیپلماتیک شهروند کانادایی 

در چین، »کنوانسیون وین« را بخواند تا مضحکه خاص و عام نشود.
جاس��تین ترودو، نخس��ت وزیر کانادا، اق��دام تالفی جویان��ه دولت چین در 
بازداشت دو شهروند کانادایی را به  شدت محکوم و پکن را به »عدم رعایت اصول 
مصونیت دیپلماتیک« متهم کرد.هوآ چونینگ، س��خنگوی وزارت امور خارجه چین 
درباره اظهارات ترودو گفت: »فرد نام برده کانادایی باید پیش از اظهارنظر، کنوانس��یون 
وی��ن را با دق��ت می خواند تا مضحکه خاص و عام نش��ود«. وی با بی��ان اینکه »مایکل 
کاوریگ« هم اکنون دیپلمات نیس��ت و با گذرنامه معمول��ی و روادید تجاری وارد چین 
ش��ده اس��ت افزود: »هر گونه که به مس��ئله ن��گاه کنید، مایک کاوری��گ تحت قوانین 

کنوانسیون وین، مصونیت دیپلماتیک ندارد«.

شرق آسیا 
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یان در منطقه  لودر
فرامرز اصغری 

در س��فری ناگهانی ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه 
که در اردن به س��ر می برد، پس از ورود ش��اه اردن به بغداد، 
وارد عراق شد. وزیر خارجه فرانسه در اردن، راه حل سیاسی را 
تنها راه حل بحران سوریه برشمرد گفت که اولویت کشورش، 
مبارزه با تروریسم است و ممانعتی برای نامزدی مجدد »بشار 
اس��د« برای ریاست جمهوری در سوریه ندارد. در همین حال 

منابع رس��انه ای عراق اع��الم کردند که »عبداهلل دوم« ش��اه 
اردن، وارد بغداد ش��د. حال این سوال مطرح می شود که سفر 
وزیر خارجه فرانسه به عراق با چه اهدافی صورت گرفته و چرا 

وی سفری دوره ای به منطقه را آغاز کرده است؟
سفر لودریان به منطقه در حالی صورت می گیرد که چند 
نکته اساسی در منطقه در حال روی دادن است که مهمترین 
آن س��فر دوره ای پومپئ��و وزیر خارجه آمریکا به کش��ورهای 
عربی حوزه جنوبی خلیج فارس است. وی در حالی به منطقه 
س��فر کرد که از یک س��و پروژه ایران هراسی را اجرا کرد و از 
س��وی دیگر به دنبال ایجاد اجماع میان کش��ورهای عربی در 
قب��ال تحوالت منطقه از جمله س��وریه و حل اختالفات میان 
اعضا ش��ورای همکاری خلیج فارس بود. آنچ��ه در رفتارهای 

فرانس��ه مشاهده می شود تحرکات رقابتی این کشور با آمریکا 
در منطقه است چنانکه همزمان با اعالم خبر خروج نیروهای 
آمریکایی از س��وریه، فرانسه بر ادامه حضور نظامی در سوریه 
تاکید کرد. در همین حال در سفر لودریان به اردن وی معامله 
قرن اعالم شده از سوی آمریکا را یک نمایش تبلیغاتی دانسته 
و بر نقش آفرینی فرانسه در روند صلح خاورمیانه تاکید کرده 
اس��ت. با توجه به این شرایط بخشی از اهداف سفر لودریان را 
می توان برگرفته از این رقابت دانست که انتخاب اردن و عراق 

به عنوان همسایگان سوریه می تواند موید این امر باشد. 
اما در باب س��فر به عراق در کنار مس��ئله سوریه، تقالی 
جمعی فرانس��ه در معادالت خاورمیان��ه در کنار تامین منابع 
انرژی در قالب توس��عه نظامی گری در منطقه است. فرانسه 

ت��الش دارد تا عدم تمایل کش��ورهای منطقه به آمریکا برای 
تقوی��ت موقعیت خ��ود بهره گیرد و در ای��ن چارچوب عراق 
را کش��وری می داند که از سایر کش��ورهای عربی از ظرفیت 
باالتری برای تحقق این مهم برخوردار است. فرانسه می داند 
که نمی توان به کش��ورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس 
اعتم��اد ک��رد و لذا رویکرد به اردن و عراق را در دس��تور کار 
قرار داده است. البته فرانسه همزمان رویکرد شیطنت آمیزی 
نیز داش��ته و تالش دارد تا مقابله با ایران را نیز در جمع این 
س��فر قرار دهد تا ضمن بر هم زدن روابط میان تهران- بغداد 
از ای��ن مقوله به عنوان ابزاری برای ب��اج خواهی احتمالی از 
ایران بهره گیرد چنانکه اخیرا فرانسه خواستار بررسی مسئله 

موشکی ایران شده بود. 

یادداشت

آگهى مفقودى قرارداد زمين
بدينوسيله قرارداد واگذارى اداره كل راه و شهرسازى مربوط به آقاى محمد تقى 

خلجى و خانم اعظم رمضانى به شماره قرارداد 18707 مورخ 68/11/18 در خصوص 

قطعه زمين بشماره 146/187 از پالك 637 و 638 فرعى از 22697 اصلى مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. نوبت اول  97/10/25 – نوبت دوم 97/11/10- 

كرج

به محمدرضا مال عبارت است 1- شناسنامه  مدارك ذيل مربوط 

،   68 ايران   33 734ت  انتظامى  بشماره  ون  خودرو  سند   -2 

 3- كارت پايان خدمت 4- كارت خودرو ون به شماره انتظامى 734 

ت 33- ايران 68  ، 5- بيمه نامه شخص ثالث خودرو از بيمه رازى 

6- گواهينامه رانندگى 7- كارنامه تاكسيرانى مفقود شده از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. كرج

آگهى مفقود مدارك

آگهى مناقصه  دومرحله اى ( به صورت نيمه فشرده) 5499  1397

اداره تدارکات خارجي کاال

COILED TUBING REEL SIZE (OD:I ١/٢» – W.THICKNESS)  (١٦٥٠٠  ,  «٠,١٢٥FT-٢٠٠٠٠ . «٠,١٠٩FT) موضوع مناقصه: خريد قطعات مربوط به 
مشخصات مناقصه:

روش ارزيابي کيفي مناقصه گران:

نحوه دريافت/ تحويل اسناد مناقصه:

تضمين شرکت در مناقصه (فرآيند ارجاع کار)

کانال هاي اطالع رساني شرکت ملي حفاري ايران
www.nidc.ir

http://sapp.ir/nidc_pr

ت اول
نوب

مبلغ برآورد (ريال / ارز)شماره ثبت در پايگاه ملي مناقصاتشماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار

Tender No.  :FP/۰۴-۹۷/۰۵۳    Indent no. : ۰۸-۲۲-۹۷۴۵۱۳۸۳/۱۸۸/۳۱۵۱۸/۸۰۱/۶۴۰/۰۰۰  شرکت ملي حفاري ايران

روش ارزيابي

بر اساس کسب حداقل امتياز مربوط به معيارهاي موجود در استعالم هاي ارزيابي کيفي (۶۰) که توسط متقاضيان شرکت در مناقصه تکميل مي شود، انجام مي گردد.

۱- مناقصه گراني که بيش از چهار (۴) قرارداد در حال اجرا با شرکت ملي حفاري ايران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه نخواهند بود.
۲- مناقصه گراني که بيش از دو (۲) قرارداد در حال اجرا با موضوع مشابه (صرفا همان موضوع) با شرکت ملي حفاري ايران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه ديگري نخواهند بود.

توزيع اسناد توسط شرکت

توزيع اسناد از يک روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.تاريخ شروع دريافت

اهواز ، بلوار پاسداران ، باالتر از ميدان فرودگاه ، شرکت ملي حفاري ايران ، ساختمان پايگاه عملياتي ، طبقه اول ، سالن ۱۱۳- اداره تدارکات خارجي کاال - ۰۶۱۳۴۱۴۸۲۵۲محل دريافت
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گروه فرادید  ویژه روز گ�زارش  ه��ر  ترکی��ه  و  آمری��کا 
چالش��های جدیدی در روابطش��ان ب��روز می کند 
بگون��ه ای ک��ه ه��ر ک��دام دیگ��ری را ب��ه بحران 
اقتصادی تهدی��د کرده اند. »مولود چاووش اوغلو« 
وزی��ر خارجه ترکیه ضم��ن انتق��اد از تهدید تند 
رئیس جمهور آمریکا علیه کشورش گفت که آنکارا 

ترسی از تهدیدات ترامپ ندارد.
واکنش مقام های ترکیه به تهدید این کش��ور 
توس��ط رئیس جمهور آمریکا ادام��ه دارد و بعد از 
س��خنگوی »رجب طی��ب اردوغان«، ح��اال وزیر 
خارج��ه ترکی��ه ه��م از تهدید توئیت��ری »دونالد 

ترامپ« به شدت انتقاد کرده است.
رئیس جمهور آمریکا در توئیتی نوشت: خروج 
از خاک سوریه در حالی آغاز شده که بخش کمی 
از خالفت داعش اکنون باقی مانده است. اگر داعش 
دوباره احیا شود از پایگاههای نزدیک دوباره آنها را 
هدف ق��رار خواهیم داد. اگر ترکیه ُکردها را هدف 
قرار دهد اقتصاد این کش��ور را نابود خواهیم کرد. 

باید ۲۰ مایل منطقه امن ایجاد شود«.
مقام های آنکارا س��اعاتی پ��س از این توئیت، 
به اظهارنظر ترام��پ و تهدید او به نابودی اقتصاد 
ترکیه واکنش نش��ان دادند. ابتدا »ابراهیم کالین« 
مشاور ارش��د و سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه 
در واکنش توئیتری به توئیت رئیس جمهور آمریکا 

تاکید کرد که آنکارا انتظار دارد واشنگتن به اصول 
همکاری و ش��راکت اس��تراتژیک بین دو کش��ور 
پایبند باش��د و از یکسان دانس��تن تمام ُکردهای 
منطقه با س��ازمان های تروریستی – که اشتباهی 
مرگب��ار اس��ت – اجتن��اب کن��د. کالی��ن افزود: 
»ترکیه با تروریس��ت ها مبارزه می کند، نه ُکردها. 
م��ا از ُکرده��ا و دیگر س��وری ها در برابر تهدیدات 

تروریستی محافظت می کنیم«.
»مول��ود چ��اووش اوغلو« وزی��ر خارجه ترکیه 
هم در نشس��ت خبری در آنکارا از تهدید توئیتری 
ترام��پ انتقاد ک��رد و گفت، ارتباط��ات و مکاتبات 
شرکای اس��تراتژیک نباید در شبکه های اجتماعی 
صورت گی��رد. وی همچنین تاکید کرد که »ترکیه 
از تهدیدات دونالد ترامپ نمی ترسد«. وزیر خارجه 
ترکیه به سوالی درباره مواضع دولت آمریکا و شخص 
رئیس جمهور در خصوص خروج نظامیان این کشور 
از س��وریه هم اظهارنظر ک��رد. چاووش اوغلو گفت، 
»فش��اری جدی« روی رئیس جمه��ور آمریکا برای 
خارج نکردن نیروهای این کش��ور از س��وریه وجود 
دارد. ابراهیم کالین، سخنگوی رئیس جمهور ترکیه 
روز دوشنبه اعالم کرد آنکارا از واشنگتن انتظار دارد 

که به مشارکت راهبردی خود پایبند باشد.
سخنگوی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه در صفحه توئیتر خود نوشت: » آقای دونالد 
ترامپ، این یک اش��تباه مرگبار است که کردهای 

س��وریه را با پ.ک.ک )حزب کارگران کردستان( 
که در فهرس��ت س��ازمان های تروریس��تی از نظر 
آمریکا قرار دارد و ش��اخه سوری آن یعنی پ.ی.د 
)حزب اتحاد دموکراتی��ک(- ی.پ.گ )یگان های 
مدافع خلق( مانند یکدیگر بدانیم.« این س��خنگو 
در ادامه افزود: » تروریست ها نمی توانند شرکا و 
متحدان شما باش��ند. ترکیه از آمریکا انتظار دارد 
که به مشارکت راهبردی ما احترام بگذارد، ترکیه 
خواه��ان آن نیس��ت که )مش��ارکت راهبردی ما( 

تحت الشعاع تبلیغات تروریستی قرار گیرد.«

در این میان از سوریه خبر می  رسد یک منبع 
آگاه امنیتی عراق از نقش��ه داعش برای ایجاد یک 
گذرگاه امن در مرز مش��ترک این کشور با سوریه 
و انتق��ال درگیری ها از این کش��ور ب��ه عراق خبر 
داد. مکاتبات امنیتی میان دس��تگاه های اطالعات 
کل و اطالع��ات نظامی عراق، از طرح جدید گروه 
تروریس��تی داع��ش برای ایجاد یک گ��ذرگاه امن 
میان س��وریه و عراق حکای��ت می کند. یک منبع 
آگاه و عالی رتب��ه ع��راق در گفت وگو ب��ا روزنامه 
س��عودی »عکاظ« گفت، بر اساس این گزارش ها 

و اطالع��ات به دس��ت آم��ده از اعتراف��ات برخی 
س��رکرده های داع��ش، این گروه تروریس��تی یک 
طرح جام��ع برای انتق��ال درگیری های جاری در 
س��وریه به عم��ق خاک ع��راق دارد و گزارش های 
امنیت��ی موجود نش��ان می دهد ک��ه مناطق مورد 
نظر داعش برای انتقال این درگیری ها، استان های 
»صالح الدین« )ش��مال بغداد(، »االنبار« )غرب( و 
»نینوی« )شمال( است. وی افزود: تاکنون شماری 
از عناصری داعش توانسته اند وارد عراق شوند. این 
افراد شهروندان عراقی بودند که در سوریه در حال 
جنگ بودند. ورود آنها به عراق ساده بود زیرا تحت 

پوشش آوارگان به عراق بازگشته اند.
 در این میان وزیر خارجه فرانس��ه که به اردن 
سفر کرده بود با همتای اردنی خود دیدار و درباره 
تحوالت س��وریه و تصمی��م آمریکا ب��رای خروج 
نظامیان��ش از این کش��ور گفت وگ��و کرد.لودریان 
سپس در کنفرانس خبری مشترک با همتای اردنی 
خود حاضر ش��د و به سواالت خبرنگاران پاسخ داد 
و گف��ت که روابط فرانس��ه و اردن به خصوص در 
سایه تنش های منطقه ای، روابط متمایزی است و 
اولویت ما ریشه کنی گروه تروریستی داعش است. 
وزیر خارجه فرانسه راه حل سیاسی را تنها راه حل 
بحران سوریه برشمرد و گفت که فرانسه همچنان 
به حمایت ه��ای خود از اردن ک��ه میزبان هزاران 

آواره سوری است، ادامه خواهد داد.

تنش ها میان آمریکا و ترکیه بر سر کردها باال گرفت

خط و نشان های آنکارا- واشنگتن در میدان اقتصادی

تارنم��ای دیفن��س نیوز در گزارش��ی  بش�ر اعالم ک��رد در چن��د روز اخیر پس از حق�وق 
اخ��راج دومین گروه از پناهجوی��ان روهینگیا از هند،صدها 
نف��ر از مس��لمانان روهینگیا ب��ه علت نگران��ی از اخراج به 

میانمار،از مرزهای هند وارد بنگالدش شدند.
ب��ه گزارش ایرن��ا، به نق��ل از تارنم��ای  دیفنس نیوز، 
پیش از این س��ازمان ملل با اعالم مس��اعد نبودن ش��رایط 
برای بازگش��ت پناهجویان از این اقدام دهلی نو ابراز نگرانی 
کرده بود. هند در اکتبر۲۰۱8 )مهر( هفت نفر از مسلمانان 
روهینگیا را به ایالت راخین میانمار درحالیکه شرایط برای 

بازگشت آنها فراهم نبود به این کشور بازگرداند.
بر اس��اس گزارش رس��انه بنگال تریبی��ون در ۱۰ روز 
گذش��ته دستکم 4۶8 مس��لمان روهینگیا هند را به مقصد 
بن��گالدش ترک کرده اند. ابول خی��ر رییس پلیس منطقه 
اوخیا بنگالدش گفت: از هفته گذشته تاکنون 48 مسلمان 
روهینگی��ا از جمله زنان و کودکان پ��س از عبور از مرز در 
اردوگاههای مهاجران در کاگس بازار منتقل شده اند. محمد 
عب��دل الکالم ریی��س کمیته مهاجران بن��گالدش گفت:ما 
اطالعات جدی��دی مبنی بر انتقال مس��لمانان روهینگیا از 

هند به بنگالدش به دست آورده ایم. 

فرار صدها مسلمان روهینگیا از هند 
مایک پومپئو  و محمد بن سلمان درباره  آس�یا تنش زدایی نظامی در یمن و پایبندی به غ�رب 
توافق صلح س��وئد به توافق رسیدند که خود سندی بر هراس 

آنها از ادامه جنگ یمن و شکست های ائتالف هستند. 
مای��ک پومپئ��و، وزیر امور خارجه آمری��کا و محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربستان س��عودی، امروز )دوشنبه( درباره 
اهمیت تنش زدایی در عملیات نظامی در یمن در بحبوحه 
تالش های صلح خاورمیانه برای پایان دادن به این درگیری 
ب��ه توافق رسیدند.س��فارت آمریکا در ری��اض پس از دیدار 
پومپئ��و و محم��د بن س��لمان در پیامی توئیتری نوش��ت: 

"درب��اره یمن، بر ل��زوم ادامه تن��ش زدای��ی و پایبندی به 
توافقات سوئد به خصوص آتش بس توافق شد."

انصاراهلل و دولت یمن )مستعفی( تحت حمایت عربستان 
سعودی در جریان گفتگوهای صلح در سوئد در ماه دسامبر 
درب��اره اجرای آتش بس در بندر الحدیده و خروج نیروها از 
این شهر بندری راهبردی در دریای سرخ به توافق رسیدند.
مایک پومپئو در چارچوب سفر خاورمیانه ای خود، در ریاض 
از سوی عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجی عربستان 
و خالد بن س��لمان، س��فیر این کشور در واش��نگتن مورد 

استقبال قرار گرفت.

توافق سعودی و آمریکا بر سر فرار از یمن 


