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پاکستان: »عمران خان« نخست وزیر پاکستان با 
انتقاد از گردهمایی افطاری سران احزاب مخالف دولت 
در اس��ام آباد، آن��ان را دلیل اصل��ی وضعیت کنونی 
پاکس��تان دانس��ت. وی افزود: امروز اپوزیسیون سعی 
دارد وانم��ود کند که خواهان حفظ نظام دموکراس��ی 
اس��ت اما وضعیت کنونی و مش��کات فعل��ی نتیجه 

سیاست های اشتباه همین احزاب سیاسی است.

ترکیه: رسانه های ترکیه از صدور حکم بازداشت 
ب��رای ۲۴۹ عض��و وزارت خارجه این کش��ور به اتهام 
ارتب��اط با جنب��ش »فت��ح اهلل گولن« مبل��غ معارض 
دول��ت ترکیه خب��ر دادند. دولت ترام��پ این جنبش 
را »تروریس��تی« و عامل کودت��ای نافرجام ۱۵ و ۱۶ 
جوالی ۲۰۱۶ )۲۵ و ۲۶ تیر ۱۳۹۵( می داند. تاکنون 
۷۸ پرس��نل مظن��ون وزارت خارج��ه ترکی��ه در این 
ارتباط بازداشت شده  اند و تاش برای دستگیری دیگر 

مظنونان ادامه دارد.

اوکرای�ن: »ولودیمیر زلنس��کی« ک��ه دیروز به 
عنوان رئیس جمهور جدید اوکراین س��وگند یاد کرده 
اس��ت، گفته قصد دارد پارلمان این کش��ور را منحل 
ک��رده و درخواس��ت برگزاری انتخاب��ات زودهنگام را 
مطرح کن��د. رئیس جمه��ور جدید اوکرای��ن انحال 
پارلم��ان این کش��ور و برگزاری انتخاب��ات زودهنگام 
را ب��ا این امید اعام کرده که بتواند کرس��ی هایی که 
همچنان در اش��غال وفاداران ب��ه دولت قبلی اوکراین 

است را از آن خود کند.

س�وئیس: مردم س��وئیس ب��ا ش��رکت در یک 
همه پرس��ی با تش��دید قوانی��ن س��خت گیرانه درباره 
کنترل ساح در این کشور هم راستا با قوانین اتحادیه 
اروپا موافقت کردند. آمارها حاکی از این اس��ت که در 
ازای هر ۱۰۰ شهروند، ۴۵.۷ ساح در سوئیس وجود 
دارد و این کش��ور را از ای��ن لحاظ در رده چهارم قرار 
داده اس��ت. شمار اسلحه هایی که در دست شهروندان 
اس��ت از ۱.۲ میلی��ون تا ۴.۵ میلی��ون قبضه تخمین 

زده می شود.

لیب�ی: فرمان��ده کل نیروهای ارت��ش ملی لیبی 
دستور داد، به منظور "توقف کمک ها به شبه نظامیان 
در منطق��ه غربی کش��ور" )دولت تواف��ق ملی لیبی(، 
بن��ادر این مناط��ق به صورت کامل م��ورد ممنوعیت 
دریایی قرار بگیرند. رس��انه جنگی وابس��ته به خلیفه 
حفت��ر، فرمانده کل نیروهای ارت��ش ملی لیبی تاکید 
کرد، فرج المهدوی، رئیس ستاد نیروهای دریایی این 
ارتش حالت آماده باش و ممنوعیت دریایی کامل بنادر 

دریایی را در منطقه غربی اعام کرده است.

ذرهبین

تنش آنکارا- ریاض در میدان اقتصادی
در ادامه تنشهای اقتصادی میان ترکیه و سعودی، 
اتاق بازرگانی سعودی در ادامه تبلیغات ضد ترکیه ای 
در این کش��ور، از ش��هروندان عربس��تانی خواس��ت 
در ترکی��ه ب��ه خص��وص در بخش ساختمان س��ازی 

سرمایه گذاری نکنند.
»عجان العجان« رئیس اتاق بازرگانی عربستان 
سعودی با ادعای اینکه س��رمایه گذاران عربستانی در 
ترکی��ه متحمل زی��ان و ضرر و مورد س��وءرفتار قرار 
می گیرن��د، از س��رمایه گذاران و تاج��ران این کش��ور 
خواست تا در ترکیه سرمایه گذاری نکنند. او همچنین 
مدعی شد که انبوهی از شکایت ها از سوی شهروندان 
س��عودی در ترکیه بدس��ت اتاق بازرگان��ی در ریاض 
رس��یده که از تهدید س��رمایه گذاری خ��ود در ترکیه 
به علت نوع رفتار مس��ئوالن این کش��ور ابراز نگرانی 

کرده اند.
این مس��ئول س��عودی در ادامه از شهروندان این 
کش��ور خواس��ت تا به جای ترکیه در کشورهایی که 
او آن ه��ا را »دوس��ت« و »برادر« خواند و همس��ویی 
بیش��تری با ریاض دارند، سرمایه گذاری کنند. سفارت 
عربس��تان س��عودی در ترکیه نیز در حس��اب رسمی 
خود در توئیتر،  مدعی ش��د که ش��هروندان سعودی 
که در بخش ساختمان سازی در ترکیه سرمایه گذاری 
کرده اند، از مشکات بسیاری رنج می برند و بخش های 
خصوصی و دولتی ترکیه با آن ها همکاری نمی کنند.

پایگاه اسکای نیوز که دفتر آن در امارات قرار دارد، 
در ادامه گزارش خود نوشت که بخش ساختمان سازی 
در ترکیه ب��ه علت کاهش س��رمایه گذاری خارجی و 
س��قوط ارزش لیر در بحران به س��ر می برد و بسیاری 
از پروژه ها متوقف ش��ده است. این ادعا در حالی است 
که س��ازمان آمار ترکیه در ۱۷ می گذشته اعام کرد 
ک��ه خانه های ب��ه فروش رفته در این کش��ور به اتباع 
خارجی در س��ه ماهه اول س��ال ۲۰۱۹ در مقایسه با 
مدت زمان مش��ابه سال پیش، ۸۲ درصد رشد داشته 
است. طبق اعام سفارت ترکیه در آن زمان، ۷۵۲۶۶ 
تن از شهروندان سعودی در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ 

به ترکیه سفر کرده اند.

نیمچهگزارش

آبه خواهان گفت و گو با کیم 
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن بار دیگر ابراز داشت که برای حل و فصل مساله 
ژاپنی های ربوده ش��ده، مایل اس��ت با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار 
کند. آبه همراه با یوش��یهیده س��وگا، دبیر اول کابینه که وزیر مسئول رسیدگی 
به مساله ربوده شدگان است در نشستی با بستگان این ربوده شدگان در توکیو 
افزود که مصمم اس��ت بدون هیچ ش��رطی با کیم دیدار کند و با او گفت و گوی 

صریحی داشته باشد.
وی تاکید کرد: حل و فصل این مس��اله آس��ان نخواهد بود ژاپن باید ابتکار عمل را 
در دس��ت گیرد. آبه گفت: دونال��د ترامپ، رییس جمهوری آمریکا س��خت خواهان آن 
اس��ت که ژاپن به راه حلی در این باره دس��ت یابد ترامپ در س��فر به ژاپن در اواخر ماه 
جاری، برای نخستین بار از سال ۲۰۱۷ تا کنون با خانواده ژاپنی های ربوده شده دیدار 

خواهد کرد.

شرق آسیا
مودی در آستانه پیروزی 

ب��ا پایان یافت��ن انتخابات پارلمانی هن��د، پیش بینی ه��ا از احتمال باالی 
پی��روزی »نارندرا مودی« در طوالنی ترین انتخابات جهان حکایت دارند. انتظار 
می رود »نارندرا مودی« نخست وزیر فعلی هند و ائتاف ملی گرایان حامی او، در 
انتخابات ۳۹ روزه هند، به پیروزی برسند و بار دیگر دولت را در دست گیرند.

الزم به ذکر است شمارش آرا برای تمامی حوزه ها دو روز دیگر انجام خواهد 
شد، اما نتایج نظرسنجی های پس از انتخابات نشان می دهد احتماالً مودی و ائتاف 
حامی او پیروز می شود. بنا بر گزارش ها انتظار می رود این ائتاف در حدود ۳۳۹ تا ۳۶۵ 
کرسی از ۵۴۵ کرسی »لوک سبها« را از آن خود کند. برای تشکیل دولت، هر حزب به 
دس��ت کم ۲۷۲ کرس��ی پارلمان نیاز دارد. هواداران مودی در انتخابات ۲۰۱۴ توانستند 
۳۳۶ کرس��ی را به دس��ت بیاورند. حزب کنگره ملی در س��ال ۲۰۱۴ تنها به ۴۴ کرسی 

دست یافته بود.

شبه قاره 
خط و نشان کوربین

کوربین گفت گمان نمی کند الیحه برگزیت تغییر اساس��ی کرده باشد و در 
آن ص��ورت حزب کارگر در پارلمان ب��ه آن رأی نخواهد داد. »جرمی کوربین« 
رهبر حزب کارگر انگلیس تهدید کرد اگر الیحه برگزیت به طور اساس��ی تغییر 
نکرده باش��د، حزب کارگ��ر از آن حمایت نخواهد کرد. این در حالی اس��ت که 
به نظر می رس��د »ترزا می« نخس��ت وزیر انگلیس تغییر چندان��ی در این الیحه 

ایجاد نکرده باشد. 
کوربین در مصاحبه با »اندرو مار« مجری شبکه تلویزیونی »بی بی سی« در خصوص 
این که آیا خواهان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اس��ت گفت به نتایج همه پرسی احترام 
می گ��ذارد و به دنبال توافقی اس��ت که تج��ارت و روابط ما با اتحادی��ه اروپا در آینده را 
تضمین کند و در عین حال، با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافق مخالف است. 

در همین حال وی افزود شخصاً »در همه پرسی به ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادم«.

بحران
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خیانت به وقت منامه 
فرامرز اصغری 

بحری��ن طی روزهای اخیر مواضع س��وال برانگیزی علیه 
کش��ورهای منطقه از جمله جمهوری اس��امی ایران و عراق 
اتخ��اذ ک��رده و تاش نموده تا خود را حام��ی امنیت منطقه 
معرف��ی نماید. این ادعاها در حالی صورت می گیرد که منابع 
خبری اع��ام کردند کاخ س��فید بخش نخس��ت طرح صلح 
خاورمیانه را که طی آن مقامات در نشستی خواستار تشویق 
به سرمایه گذاری در کرانه باختری، غزه و منطقه خواهند شد 

را اعام می کند.
این نشس��ت در روزه��ای ۲۵ و ۲۶ ژوئن )۴ و ۵ تیرماه( 

در منامه بحرین برگزار خواهد ش��د و طی آن وزیران اقتصاد 
به همراه س��ران ش��رکت های تجاری منطقه ای و بین المللی 
حضور خواهند داش��ت. در این نشست ۴ موضوع اصلی مورد 
بحث قرار خواهد گرفت: زیرساخت ها، صنعت، توانمند سازی 
مردم و اصاحات حکومتی تا از این طریق این منطقه قابلیت 
س��رمایه گذاری پیدا کند. این اقدام در حالی صورت می گیرد 
ک��ه نکات��ی چند در باب آن قابل تامل اس��ت. ط��رح معامله 
قرن نابودی حقوق ملت فلس��طین و فروش مجانی فلسطین 
است که بر اس��اس آن حق بازگشت و تعیین سرنوشت ملت 
فلس��طین با ای��ن طرح نابود می ش��ود بر این اس��اس اقدام 
کش��ورهای عربی در اجرای معامله قرن خیانت به فلس��طین 
و جهان اس��ام اس��ت در این میان اق��دام بحرین که مخالف 
خواست ملت این کشور است ادامه خیانت به فلسطین است 
چنانکه اخیرا نیز صحبت از سفر هیات صهیونیستی به منامه 
ش��ده بود. بحرین با هوچی گری علیه کش��ورهای منطقه به 

دنبال پنهان سازی ابعاد این خیانت است.
 نکته دیگر آنکه موضوعات ۴ گانه این نشست وعده هایی 
بدون پشتوانه اس��ت که صرفا توجیه سازشکاری عربی است 
اگر آمریکا و کش��ورهای عربی به دنبال معیشت فلسطینی ها 
هستند چرا در طول ۱۰ س��ال به محاصره غزه ادامه داده اند 
بح��ران اقتصادی در کرانه باخت��ری واهی بودن ادعای کمک 
اقتصادی را نش��ان می دهد مسئله دیگر آنکه نشست مذکور 
فروش فلس��طین با ادعای سازندگی اس��ت حال آنکه آمریکا 
و صهیونیس��ت ها هیچ هزینه ای نمی دهند و این کشورهای 
عربی هس��تند که هم فلسطین فروشی می کنند و هم هزینه 
می دهندصهیونیس��ت ها همواره اع��ام کرده اند که پذیرنده 
واژه ای به نام فلس��طین نیستند لذا ادعای معامله قرن برای 

تشکیل فلسطین ادعایی واهی است.
 نکته مهم در این عرصه آنکه واژه قابلیت سرمایه گذاری 
پیدا کردن ادعایی ناش��دنی اس��ت چرا که ت��ا زمانی که رژیم 

صهیونیس��تی وجود دارد آرامشی برای س��رمایه گذاری ایجاد 
نخواهد ش��د طرح مذکور ادامه توجیهات برای خلع س��اح و 
نابودی مقاومت فلسطین است که تشدید تجاوزات صهیونیست 
ها را به همراه خواهد داشت این نکته را باید توجه داشت که  
آمریکایی که قدس را به صهیونیست ها داده و جوالن را خاک 
صهیونیس��ت ها می داند قطعا حاضر ب��ه پذیرش حقوق ملت 
فلسطین نیست و نشست بحرین کاه برداری و خدمت دیگر 
آمریکا به صهیونیست هاست حال آنکه ملت فلسطین با جمعه 
های بازگشت و قیام سراسری در سالروز نکبت، نشان داده که 

تسلیم نمی شود و مقاومت تنها گزینه آن است.
 در جمع بن��دی نهایی از آنچه ذکر ش��د می توان گفت 
که اقدام صورت گرفته از س��وی بحرین ادامه خانیت های این 
کش��ور و ارتجاع عربی به ملت فلسطین و جهان اسام است 
که برگ دیگری از رس��وایی سرسپردگی و عدم استقال آنها 

در برابر زیاده خواهی های آمریکا را اشکار می سازد.

یادداشت

ادامه از صفحه اول
آمریکایی ها با جوسازی رسانه ای در حالی برجسته 
سازی آنچه حمله راکتی به نزدیکی سفارتشان در 
منطقه س��بز بغداد را در پیش گرفتند که محافل 
رسانه ای و سیاسی عراقی با رو کردن دست آمریکا 
این اقدام را توطئه ای برای گرفتار سازی کشورشان 

در بحران داخلی و منطقه ای دانسته اند. 
حمله به منطقه س��بز بغداد از دو حالت خارج 
نیس��ت یا از سوی تروریس��ت ها صورت گرفته که 
تمام ش��واهد نش��ان می دهد تروریس��ت ها دست 
پرورده آمریکا هس��تند. یا اقدامی تافی جویانه از 
س��وی عراقی هاس��ت که برگرفته از خشم مردمی 
از رفتاره��ای مداخله جویانه آمریکا از حمایت آن 
از تروریس��ت ها و کشتار نیروهای نظامی و امنیتی 
عراق در حمایت از داعش است. اقدام آمریکا مبنی 
بر خ��روج کارکنانش قبل از این حمات نش��انگر 
اقدامی از پیش طراحی ش��ده ب��رای ایجاد فضای 
وحش��ت و توجی��ه دخالت آمریکا درعراق اس��ت 
آمری��کا با ایجاد فضای امنیتی به دنبال اس��تمرار 
دخالت در عراق و حتی باج خواهی از این کش��ور 
است چنانکه این رفتارها همزمان با طرح پارلمان 
عراق برای اخراج نیروه��ای آمریکایی صورت می 

گیرد 
در همین چارچوب جنبش الحرکه االسامیه 
عراق با اش��اره به هدف حمل��ه راکتی به نزدیکی 
س��فارت آمریکا در بغداد، این مس��ئله را مرتبط با 
اقداماتی دانس��ت که پیش تر ص��ورت گرفت و به 
س��ود سرویس��های جاسوسی عربس��تان سعودی 
و رژیم صهیونیس��تی بود. »حس��ین االسدی« از 

رهبران »الحرکه االس��امیه« )جنبش اسامگرا( 
عراق به تحرکات اخیر آمریکاییها در عراق واکنش 
نش��ان داد. االسدی به ش��بکه خبری »المیادین« 
گفت که حمله به منطقه س��بز در بغداد، بخش��ی 
از تحرکاتی اس��ت که در تاش است ]عراق[ وارد 
جنگ شود. شامگاه یکشنبه چند گلوله خمپاره و 
موشک به نزدیکی سفارت ایاالت متحده آمریکا در 

منطقه بین المللی سبز بغداد شلیک شد.
همزمان ب��ا تحرکات نظامی مطرح ش��ده در 
بغداد، روزنامه دیلی اکسپرس انگلیس گزارش داد 
که ارتش این کش��ور به ص��ورت محرمانه تعدادی 
نیروی نظامی ویژه خود را برای کمک به نیروهای 
آمریکایی ب��ه منظور آنچه که تهدید ایران خوانده 
ش��ده، به خلی��ج فارس اعزام کرده اس��ت. در این 
میان وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای اعام 
کرد که طی حمله راکتی به نزدیکی س��فارتش در 
بغداد هیچ کس آس��یب ندیده و خس��ارتی نیز به 

اماکن آمریکایی وارد نشده است.
ای��ن تح��والت در حال��ی روی می ده��د که 
ی��ک عضو کمیته امنیت و دف��اع پارلمان عراق از 
فشارهای سفارت واشنگتن به نمایندگان پارلمان 
این کش��ور انتقاد کرد. »کری��م علیوی« عضو این 
کمیت��ه اعام کرد که واکنش پارلمان در خصوص 

تج��اوزات متعدد آمری��کا به ویژه علی��ه نیروهای 
امنیتی عراق بس��یار ناچیز بود. علی��وی به پایگاه 
خبری »المعلومه« گف��ت که این واکنش آن قدر 
ش��جاعانه نبود که مان��ع از رفتار غیر مس��ئوالنه 

آمریکا شود.
در این می��ان در واکنش به تهدیدات آمریکا، 
رئیس شورای اجرایی نَُجباء از آمادگی این جنبش 
برای پاس��خگویی به هرگونه اقدام خصمانه آمریکا 

خبر داد. »نصر الش��مری« رئیس ش��ورای اجرایی 
نَُجباء با اش��اره به بهانه جویی واشنگتن برای ایجاد 
ناامن��ی در منطقه و عراق، ب��ر آمادگی نَُجباء برای 
پاسخگویی به هرگونه اقدام خصمانه آمریکا تأکید 

کرد.
رئیس ش��ورای اجرایی نَُجب��اء از آمادگی این 
جنبش برای پاسخگویی به هرگونه اقدام خصمانه 
آمری��کا خبر داد. »نص��ر الش��مری« در گفتگو با 

"بغ��داد الیوم" اظهار داش��ت: نبرد ما ب��ا آمریکا تا 
زمان پایان اش��غالگری آن ه��ا و همچنین نابودی 
رژیم غاصب ]اس��رائیل[ در منطق��ه ادامه خواهد 
داش��ت. وی با اشاره به تنش های اخیر بین آمریکا 
و جمه��وری اس��امی ای��ران، خاطر نش��ان کرد: 
دولت عراق نباید فراموش کند که در دش��وارترین 
مقطع، وقتی اکثر کشورها � و جلوتر از همه آن ها 
آمری��کا � در جنگ با داعش تنهایمان گذاش��تند، 
ایران به یاری ما ش��تافت. رئیس ش��ورای اجرایی 
نَُجباء همچنین در مصاحبه با خبرگزاری فرانس��ه، 
سیاس��ت های تنش آفرین آمریکا را محکوم کرد و 
گفت: واش��نگتن امروز به دنب��ال بهانه جویی برای 

ایجاد ناآرامی در منطقه و عراق است.
خبر دیگ��ر آنکه نظامیان ارتش عراق عملیات 
ضد تروریس��تی گس��ترده ای را در حد فاصل بین 
ش��هر »حضر« در نینوا و اس��تان »صاح الدین« 
ترتیب داده اند. سلسله عملیات های ضد تروریستی 
ارتش عراق برای پاکسازی نقاط مختلف این کشور 
از ل��وث تکفیریه��ا ادامه دارد. »ه��ادی العامری« 
رهبر فراکس��یون بزرگ »الفتح« نزدیک به دولت 
و الحش��د الش��عبی و همچنین عم��ده گروه های 
مقاومت اس��امی در ع��راق، »مقتدا صدر« حامی 
فراکس��یون »سائرون« و ش��یخ »قیس الخزعلی« 
دبیرکل گروه مقاومت اس��امی عصائب اهل الحق 
اولی��ن واکنش های تند را به این حمله ابهام آلود 
نش��ان دادند. »ش��یخ قیس الخزعلی« بر ضرورت 
رعایت قواع��د بازی در منطقه تاکید کرده و گفته 
که نس��بت به بر هم زدن قواعد بازی که هدف آن 

ایجاد بهانه برای جنگ است، هشدار می دهد.

طراحی واشنگتن برای بر هم زدن ثبات عراق برمال شد 

رو شدن دست آمریکا در منطقه سبز 

اعام برگزاری نشست معامله  آس�یا قرن در بحرین، با واکنش های غ�رب 
گس��ترده ای همراه بود بویژه آنکه فلس��طینی ها و 
بس��یاری از با عنوان نشس��ت خائنان به فلسطین 

عنوان کرده اند. 
یک مقام ارش��د دول��ت آمریکا به س��ی ان ان 
خبر داد که کاخ س��فید بخش نخست طرح صلح 
خاورمیانه را که طی آن مقامات در نشستی خواستار 
تش��ویق به سرمایه گذاری در کرانه باختری، غزه و 

منطقه خواهند شد را اعام می کند.
این نشست در روزهای ۲۵ و ۲۶ ژوئن )۴ و ۵ 
تیرماه( در منامه بحرین برگزار خواهد شد و طی آن 
وزیران اقتصاد به همراه س��ران شرکت های تجاری 
منطقه ای و بین المللی حضور خواهند داش��ت. این 

تاش ها توسط »جرد کوش��نر« مشاور کاخ سفید 
و داماد رئیس جمهور آمریکا به همراه »جیس��ون 
گرینب��ات« نماین��ده آمریکا در ام��ور خاورمیانه 
رهبری خواهد ش��د. مقامات دولت آمریکا گفته اند 
که در این نشست ۴ موضوع اصلی مورد بحث قرار 
خواهد گرفت: زیرساخت ها، صنعت، توانمند سازی 
مردم و اصاح��ات حکومتی تا از ای��ن طریق این 
منطقه قابلیت س��رمایه گذاری پیدا کند. قرار است 
که در این نشست از هرگونه بحث درباره موضوعات 
سیاسی خودداری شود و وزیران اقتصاد و نه وزیران 
خارجه به همراه هیئت هایی از شرکت های تجاری 

حض��ور خواهند داش��ت. جمعیت ملی-اس��امی 
»الوف��اق« به عنوان بزرگ تری��ن جمعیت معارض 
بحرین به طرح آمریکایی موسوم به »معامله قرن« 
واکنش نش��ان داد. جمعیت الوف��اق بحرین تأکید 
کرد که تاش نظام بحرین برای میزبانی نشس��تی 
در راستای اجرای »معامله قرن«، تخطی از تمامی 
اصول ملی، اسامی و انسانی است. الوفاق در بیانیه 
خود آورده اس��ت که تمامی اقش��ار ملت بحرین با 
تبدیل این کشور به ایستگاهی برای امضای نسخه 

جدید »اعامیه بالفور« مخالف هستند.
در اولین واکنش فلس��طینی ها به قصد آمریکا 

برای برگزاری نشستی اقتصادی مربوط به فلسطین 
در بحرین، س��خنگوی تش��کیات خودگردان این 
اقدام را »عقیم« خواند و افزود، طرح  اقتصادی بدون 
افق سیاس��ی »بی نتیجه« اس��ت. »نبیل ابوردینه« 
سخنگوی تشکیات خودگردان فلسطین به عنوان 
اولین مقام فلسطینی که به اقدام کاخ سفید واکنش 
نشان می دهد، به ش��بکه »سی ان ان « آمریکا گفت؛ 
کنفرانسی که آمریکا آن را اعام کرده و اولین گام در 
راستای طرحش برای »صلح در خاورمیانه« موسوم 
به معامله قرن به شمار می رود، »عقیم« است. مشاور 
رئیس تشکیات خودگردان فلسطین در امور روابط 
بین المللی، تاکید کرد این تشکیات، هیچ راه حلی 
را که منجر به تش��کیل کشور مستقل فلسطین به 

پایتختی قدس نشود، نخواهد پذیرفت. 

سازش��کاری عربی در حالی ص��ورت می گیرد 
که رژیم صهیونیس��تی ایجاد موانع شنی در یکی از 
راه های ارتباطی در شمال نوار غزه را آغاز کرد تا به 
گفته خودش از شهرک نشینان در برابر »موشک های 

ضد تانک« شلیک شده از غزه دفاع کند.
خبر دیگر از فلس��طین آنک��ه یک هکر با هک 
کردن تلویزیون رژیم صهیونیس��تی هنگام پخش 
مسابقه موسوم به »یورو ویژن«، گوشه ای از جنایت 
این رژیم در اردوگاه »صبرا و شتیا« را پخش کرد. 
ویدئوی منتشر شده توسط یک زن اسرائیلی نشان 
می ده��د، این هک��ر ناگهان پخش مس��ابقه »یورو 
وی��ژن« در تل آویو را قطع می کن��د و به جای آن 
صحنه هایی از کش��تار »صبرا و شتیا« در اردوگاه 

آوارگان فلسطینی در لبنان پخش می شود.

 

آل خلیفه میزبان نشست معامله قرن می شود 
دورهمی خائنان به فلسطین در منامه

همزمان با گسترش دامنه شکست های  سعودی در برابر مقاومت یمن، پس از مق���اوم�ت
آنک��ه س��عودی ها بار دیگر مدعی ش��دند، انص��اراهلل با یک 
موش��ک مکه را هدف قرار داده، سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن اعام کرد، ریاض با این ادعاها در تاش است حمایت 

و تأیید الزم برای حمله وحشیانه به یمن را تقویت کند.
جنگنده های سعودی در حالی طی روزهای اخیر بارها 
روزه داران یمنی را به خاک و خون کش��یده اند که روزنامه 
س��عودی »عکاظ« دیروز مدعی ش��د، انصاراهلل موشکی به 
سمت مکه شلیک کرده و ریاض با این موشک مقابله کرده 
است.این روزنامه در ادامه اتهاماتی علیه ایران مطرح و ادعا 
ک��رد، انصاراهلل دو س��ال پیش نیز در اقدامی مش��ابه، یک 

موشک به سمت مکه شلیک کرده است.
»یحیی س��ریع« س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن در 
واکنش به این ادعای س��عودی ها گفت: ما در اعام ]هدف[ 
عملیات ه��ای نظام��ی خود م��رّدد نمی ش��ویم و نیازی به 
تاش های نادرست نمی بینیم که از اهداف و زمان عملیات 
ما سخن بگویند. وی افزود؛ گذشت چهار سال از ایستادگی 
مردم یمن شکست سیاسی و نظامی ائتاف متجاوز را ثابت 
می کند، سعودی با این ادعاها تاش می کند حمایت و تأیید 

الزم برای »حمله وحشیانه خود« به یمن را افزایش دهد.
س��ریع در ادامه گف��ت: این اولین بار نیس��ت که نظام 
س��عودی ]به دروغ[ مدعی می ش��ود ما مک��ه را هدف قرار 

داده ایم. در همین حال ش��بکه الجزیره با استناد به تصاویر 
ماهواره ای از خس��ارات قابل توجه حمات پهپادی انصاراهلل 
یمن به تاسیسات نفتی عربستان سعودی خبر داد.  الجزیره 
با اش��اره ب��ه اینکه این حمله به ایس��تگاه ش��ماره ۸ نفتی 
سعودیها خس��ارت وارد کرده است نوشت: یکی از لوله های 
خطوط انتقال نفت دچار ۴ متر شکس��تگی شده و بیش از 
هزار متر مربع از زمینهای اطراف دچار نش��تی نفت ش��ده 
اس��ت.  تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که حمله پهپادی 
یمنیها مستقیما خطوط انتقال نفت را هدف قرار داده است 

و این حمله دقیق صورت گرفته است.
یک مقام در وزارت دفاع یمن اعام کرد که حمله اخیر 
به تاسیسات نفتی شرکت آرامکوی عربستان بخشی از طرح 
حمله به ۳۰۰ هدف نظامی و حیاتی دشمنان است. وی که 
با خبرگزاری س��بأ یمن مصاحب��ه می کرد، افزود که اهداف 
ش��امل پایگاه ها و یگان های نظام��ی و حیاتی امارات عربی 
متحده و عربستان س��عودی و همچنین پایگاه های آنها در 
یمن می شود. این مقام یمنی اضافه کرد که مرحله مقابله با 
متجاوزان در افق های جدیدی قرار گرفته و تحوالت اساسی 
در تمام��ی زمینه ه��ا در پیش خواهد ب��ود. وی تاکید کرد 
که یمن هیچ تهدیدی برای کس��ی نبوده و هرگز به دنبال 
تجاوزگری علیه همسایگان خود نیست و توقف تجاوزگری 
علی��ه یمن مقدمه رس��یدن به مرحله ای اس��ت که طی آن 

صلح به دست می آید.

التماس های سعودی برای جلب توجه 
تنشها میان واشنگتن و پکن وارد ابعاد  لش تازه ای شده اس��ت چنانکه همزمان با چ�����ا
حضور رزم ن��او آمریکای��ی در اطراف جزایر مورد مناقش��ه 
»اسکاربروگ ش��وال« واقع در دریای چین جنوبی، پکن از 

واشنگتن خواست به اقدامات تنش آفرین پایان دهد.
گنگ ش��وانگ س��خنگوی وزارت امور خارجه چین در 
نشس��ت خبرنگاران داخلی و خارجی اظهار کرد قاطعانه و 
با جدیت، آمریکا را ب��ه ترک رفتارهای تحریک آمیز دعوت 
می  کنیم و از این کش��ور می خواهیم دست از تنش آفرینی 
در آب ه��ای چی��ن بردارد. واکنش چین ب��ه تنش آفرینی 
آمریکا در حالی است که پیشتر »جان ریچاردسن« فرمانده 
عملیات نیروی دریایی آمریکا بر تداوم گش��ت زنی نیروهای 

آمریکایی در دریای چین جنوبی تاکید کرده بود.
وی ضم��ن رد تحریک آمیز بودن تح��رکات آمریکا در 
ای��ن منطقه تاکید کرد که حراس��ت از آب ه��ای آزاد و بین 
المللی یکی از اهداف حضور ناوهای آمریکا در دریای جنوبی 
است.  آمریکا در سال جاری میادی دستکم تا کنون سه بار 
اقدام به تحرک دریایی در آب های دریای جنوبی چین کرده 
است.دریای جنوبی چین دریایی حاشیه ای است که بخشی 
از اقیان��وس آرام به ش��مار می آید و ناحی��ه ای در حدود ۳ و 
نیم میلیون کیلومتر مربع از س��نگاپور تا تنگه تایوان را دربر 
می گیرد این دریا پس از پنج اقیانوس جهان بزرگترین ناحیه 
دریایی جهان اس��ت. جزیره های واقع بر دریای جنوبی چین 

و همچنین خود دریا، مورد جدال کشورهای مختلف هستند 
به همین علت حتی نام های متفاوتی برای اشاره به این دریا 
ب��ه کار می رود که البته »دری��ای جنوبی چین« نام پذیرفته 
شده بین المللی، حداقل در انگلیسی و زبان های اروپایی است. 
جمهوری خلق چین تقریبا بر کل دریا و کش��ورهای ویتنام، 
فیلیپین، مالزی، برونئی و تایوان هریک بر بخش هایی از آن 
ادعای مالکیت دارند، همچنین این کشورها بر سر جزایر غنی 

از نفت و گاز اسپراتلی و پارسل اختاف دارند.
در ادامه تنش��ها میان دو کشور، به دنبال تشدید جنگ 
تجاری میان واش��نگتن و پکن، مردم چین خواستار تحریم 
محصوالت شرکت اپل در کشورش��ان شدند. کاربران سینا 
ویبو، وبگاه چینی مشابه شبکه اجتماعی توئیتر، در واکنش 
به افزایش فش��ار ها بر ش��رکت ه��واوی و ق��رار گرفتن نام 
این ش��رکت در لیست سیاه از س��وی دونالد ترامپ، رئیس 
جمهورآمری��کا، خواس��تار بایکوت محصوالت ش��رکت اپل 
ش��دند. اتاق بازرگانی اروپا در چین روز دوشنبه اعام کرد 
شرکت های اتحادیه اروپا در میان آتش جنگ تجاری چین 
و آمریکا گرفتار شده اند که به فضای اقتصادی و صادرات به 

آمریکا لطمه وارد می کند.
خبر دیگر از مناقش��ات دو کشور آنکه  به دنبال تشدید 
تنش میان واش��نگتن و پکن، »تری برنستد« سفیر آمریکا 
در چین، این هفته برای اولین بار از سال ۲۰۱۵، به منطقه 

»تبت« سفر می کند.

هشدار پکن به تهدیدات دریایی واشنگتن 


