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بحرین: »حمد بن عیس��ی آل خلیفه«، پادش��اه 
بحرین رئیس مرکز موس��وم به »اوقاف جعفریه« این 
کش��ور را از منصب خ��ود برکنار کرد.پای��گاه خبری 
»المرآة« بحرین ش��امگاه نوشت که که پادشاه بحرین 
»محسن العصفور« را پس از اختالفاتی که با این مرکز 

داشت برکنار کرده است.

نیوزیلن�د: فرد متهم به ۹۲ فقره جرم در پرونده 
حمله به دو مس��جد در کرایس��ت چرچ نیوزیلند امروز 
جمع��ه خود را "بی گناه" دانس��ت. او در ماه مه س��ال 
آینده میالدی محاکمه خواهد شد.این متهم در تاریخ 
۱۵ مارس با س��الح نیمه اتوماتیک به مس��لمانانی که 
برای اقامه نماز جمعه به مسجد رفته بودند، تیراندازی 
کرد و ۵۱ نفر را به قتل رس��اند و فیلم این تیراندازی 

را به طور زنده در فیسبوک پخش کرد.

افغانستان: منابع امنیتی اعالم کردند که تلفات 
حمالت گروه تروریس��تی داعش در ش��رق افغانستان 
ب��ه ۱۲ کش��ته و ۱۵ زخمی افزایش یاف��ت. »عطااهلل 
خوگیانی« سخنگوی والی ننگرهار اما اظهار داشت که 
حمله عامل انتحاری داعش منجر به کشته شدن ۱۱ 

نفر و زخمی شدن دستکم ۱3 تن دیگر شده بود.

س�ودان: س��ازمان ملل متحد اعالم کرد که در 
درگی��ری میان ش��به نظامی��ان جنجوید و س��اکنان 
منطقه دارفور سودان دستکم ۱۷ نفر کشته و ۱۵ نفر 
زخمی شدند. نمایندگی سازمان ملل متحد و اتحادیه 
آفریقا در منطقه دارفور اعالم کرد که این درگیری ها 
به دنبال اعتراض ساکنان محلی در روستای دلیج در 

مرکز دارفور به افزایش قیمت کاالها صورت گرفت.

کوی�ت: »طارق المزرم« رئی��س مرکز ارتباطات 
دولتی و سخنگوی دولت اردن اتخاذ هر گونه اقدامات 
غیر ع��ادی و اعالم آماده باش کام��ل را تکذیب کرد. 
المزرم افزود که اخبار منتش��ر شده در برخی رسانه ها 
و شبکه های اجتماعی درباره اعالم آماده باش کامل در 

کویت صحت ندارد.

ازبکس�تان: رزمای��ش مش��ترک 3 مرحل��ه ای 
نیروه��ای نظام��ی ازبکس��تان و فرانس��ه در منطق��ه 
آموزشی »فاریش« اس��تان »جزخ« این کشور برگزار 
می شود.در نخس��تین مرحله تک تیراندازان در حوزه 
تیران��دازی دقیق آم��وزش می بینن��د. در مرحله دوم 

نظامیان تیراندازی از فاصله دور را تمرین می کنند.

ونزوئال: وزارت امور خارج��ه ونزوئال در بیانیه ای 
اع��الم ک��رد رئیس جمهور این کش��ور ب��ه زودی به 
روس��یه س��فر خواهد کرد. وزارت امور خارجه ونزوئال 
در بیانیه ای که روز چهارش��نبه در توئیتر منتشر شد، 
با بیان این مطلب افزود: به زودی ش��اهد خواهیم بود 
که نیکالس مادورو در روس��یه توافق های جدیدی را 

به امضا برساند.

ذرهبین

بیانیه دفتر آیت اهلل سیستانی 
دفتر مرجع عالی قدر شیعیان عراق تأکید کرد که 
پیروزی در مقابل تروریسم تنها با همبستگی و اتحاد 

ملت عراق محقق شد.
 دفتر آیت اهلل سید علی سیستانی، مرجع عالی قدر 
ش��یعیان عراق با صدور بیانیه ای به مناسبت پنجمین 
س��الروز فتوای جهاد کفائی این مرجع برای مقابله با 
داع��ش تأکید کرد، چنانچه همبس��تگی، اتحاد، کنار 
گذاشتن اختالفات میان احزاب و همکاری کشورهای 
دوس��ت و برادر نبود، پیروزی در مقابل تروریس��م نیز 

حاصل نمی شد.
در همین راس��تا، احمد الصافی، نماینده آیت اهلل 
سیس��تانی و خطیب نماز جمعه کربال در خطبه های 
نم��از جمعه امروز با قرائ��ت بیانیه مذکور، اظهار کرد: 
سیزدهم ژوئن ۲۰۱۴ و پنج سال قبل از همین مکان 
درخواس��ت مرجع عالی قدر شیعیان مبنی بر وجوب 
جهاد کفائی آغاز شد و از تمامی ملت عراق درخواست 
شد تا سالح به دست بگیرند و برای دفاع از کشورشان 
در مقابل تروریس��ت های داعش ب��ه نیروهای امنیتی 
ملحق ش��وند. خطیب نماز جمعه کربال گفت: مردان 
قهرم��ان عراق پیر و جوان به دنبال این دعوت با خلق 
حماس��ه ای توصیف ناپذیر ب��ه میدان های نبرد رفتند 
و به مدت بیش از س��ه س��ال جنگیدند و برای نجات 
میهن عزیزش��ان هزاران ش��هید در ای��ن راه دادند تا 

اینکه به لطف خداوند پیروز شدند.
وی افزود: پس از پایان جنگ و پاکسازی مناطق 
مختلف بار دیگر اخت��الف میان احزابی که امور را در 
دس��ت دارند و ب��ه دنبال حفظ جایگاه خود هس��تند 
و می��ان احزابی که در زمان نبرد با داعش برجس��ته 
ش��دند، شکل گرفت و همچنان دشمنی آشکار بر سر 
مناصب دولتی از جمله پس��ت وزارت کش��ور و دفاع 

مانع از تکمیل کابینه می شود.

نیمچهگزارش

سخنگوی کاخ سفید می رود
رئیس جمهور آمریکا خبر داد، »سارا هوکابی سندرز« سخنگوی کاخ سفید 
تا پایان ماه ژوئن )تا نهم تیر( از این منصب کنار رفته و به زادگاه خود در ایالت 

»آرکانزاس« نقل مکان می کند.
»دونالد ترامپ« در نشستی در کاخ سفید از خروج سخنگوی کاخ سفید از 
منصب خود خبر داد و همزمان حمایت خود را از حضور او برای تصدی س��مت 
فرمان��داری ایالت آرکانزاس اعالم کرد. رئیس جمهور آمریکا در یک نشس��ت در کاخ 
س��فید با قرار گرفتن پش��ت میکروفون ضمن تمجید از اقدامات س��ارا هوکابی سندرز 
سخنگوی کاخ سفید، خبر کنار رفتن او از دولت را اعالم کرد. دونالد ترامپ گفت: »بعد 
از س��ه س��ال و نیم، سارا هوکابی س��ندرز فوق العاده ما در پایان ماه جاری میالدی کاخ 
س��فید را ترک کرده و به ایالت فوق العاده آرکانزاس برخواهد گش��ت. او شخصی خیلی 

خاص و با استعداد خارق العاده است و فوق العاده کار کرده است. 

چالش
جانسون در آستانه نخست وزیری

»بوریس جانس��ون« وزی��ر امور خارجه پیش��ین و کاندید تصاحب پس��ت 
نخس��ت وزیری بریتانیا، توانس��ت با اختالف زیادی پیروز دور اول رأی گیری در 
پارلمان شود. در دور اول رأی گیری بین قانون گذاران حزب محافظه کار بریتانیا 
جهت انتخاب نخست وزیر آینده این کشور، جانسون توانست با اختالف زیادی، 

بیشترین تعداد رأی را به دست آورد.
از میان ۱۱ نفری که برای جانش��ینی »ترزا می« نخس��ت وزیر مستعفی بریتانیا 
اعالم آمادگی کردند، جانس��ون توانس��ت با کس��ب ۱۱۴ رأی از مجموع 3۱3 رأی این 
قانون گذاران، پیشتاز این رقابت شود. پس از او »جرمی هانت« وزیر امور خارجه بریتانیا 
۴3 رأی، »مایکل گوو« وزیر محیط زیست 3۷ رأی، »دومینیک راب« وزیر سابق برگزیت 
۲۷ رأی و »س��اجد جاوید« وزیر کش��ور ۲3 رأی کسب کرد. جانسون در حالی توانست 

به راحتی در دور اول این رقابت پیروز شود که معتقد است.

قاره سبز 
استرداد آسانژ تایید شد

ساجد جاوید، وزیر کشور انگلیس در سخنانی گفت با درخواست آمریکا برای 
اس��ترداد جولیان آسانژ، بنیانگذار وب سایت افش��اگر ویکی لیکس موافقت کرده 
اس��ت. او افزود: در حالی که دادگاه آسانژ قرار است فردا برگزار شود، درخواست 
اس��ترداد آسانژ از سوی آمریکا ارس��ال شد و من دیروز دستور آن را امضا کردم.

در پی موافقت وزیر کشور انگلیس، فردا دادگاه این کشور باید در خصوص تحویل 
دادن جولیان آسانژ، بنیانگذار پایگاه افشاگر ویلی لیکس به آمریکا تصمیم بگیرد. 

آسانژ ۴۷ ساله به علت شدت بیماری، ماه گذشته نتوانست در دادگاه انگلیس حاضر 
شود و فردا جمعه قرار است جلسه دادگاه برگزار شود. آسانژ در سال ۲۰۰۶ سایت ویکی 
لیکس را ایجاد کرد. در س��ال ۲۰۱۰ با انتشار تصاویر و ویدئو های کشتار غیرنظامیان از 
سوی ارتش آمریکا در عراق و افغانستان مورد توجه رسانه های بین المللی قرار گرفت. 

اندکی بعد دولت آمریکا علیه سایت ویکی لیکس تحقیقات جنایی را آغاز کرد 
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خلیج فارس همچنان خبر س��از اس��ت چنانکه در حالی 
مدت زیادی از اعالم انفجار نفت کشها در الفجیره نمی گذرد 
ک��ه منابع خبری اعالم کردند صبح روز پنجش��نبه دو انفجار 
مهی��ب در دریای عم��ان رخ داد و دو نفتکش در این حادثه 
دچ��ار حریق ش��دند. نفتکش »فرانت آلتر«  ب��ا پرجم جزایر 
مارش��ال متعلق به ن��روژ از قطر »اتان��ول«  بارگیری کرده و 
»کوک��وکا کوریجس«  با پرچم پاناما از »الجبیل« عربس��تان 

به مقصد سنگاپور، محموله »متانول« بارگیری کرده بود. این 
اخبار در حالی منتش��ر شده که یک سوال اساسی مطرح می 
شود و آن اینکه چه کسانی از این مسئله سود می برند و چرا 

در مقطع کنونی چنین مسئله ای روی داده است؟
آنچه از س��وی محافل رس��انه ای و سیاس��ی غربی، بعضا 
عربی و صهیونیستی مطرح شده آن است که تالش کرده اند 
تا این انفجارها را به جمهوری اس��المی نس��بت داده و حتی 
به این بهانه پرونده ایران را در ش��ورای امنیت باز نمایند. این 
ادعا در حالی مطرح شده که همزمان با این انفجارها نخست 
وزیر ژاپن در تهران بوده اس��ت و لذا هیچ عقل س��لیمی نمی 
پذیرد که ایران نقش��ی در این انفجارها داش��ته باشد که این 
کش��تی ها متعلق به ژاپن بوده اند. با توجه به این شرایط باید 
ب��ه دنبال مولفه ای دیگ��ر در باب عامالن ای��ن انفجارها بود. 

ط��ی هفته ه��ای اخیر آمریکایی ها از رئی��س جمهور گرفته 
تا مقامات نظام��ی و امنیتی اش، تاکید کرده اند که به دنبال 
توسعه نظامی در منطقه هستند و همزمان نیز کشورهایی را 
که با ایران ارتباط داش��ته باشد با تهدید به تقابل کرده است. 
جالب توجه آنکه آمریکایی ه��ا تاکید دارند که برای مقابله با 
ایران اقدام به فروش تسلیحات به کشورهای عربی می کنند. 
نکته دیگر آنک��ه ائتالف س��عودی- امریکایی طی هفته 
های اخیر به رغم بخورداری از تسلیحات گسترده نتوانسته اند 
در برابر مقاومت یمن ایستادگی کنند. یمنی ها اخیرا سیاست 
دفاعی چش��م در برابر چشم، فرودگاه در برابر فرودگاه را اجرا 
کرده اند که نمود آن هدف قرار دادن فرودگاه ابها اس��ت این 
مس��ئله شکستی سنگین برای س��عودی قلمداد می شود که 
خود را ارتش برتر منطق��ه معرفی می کند. نکته بعدی آنکه 

رژیم صهیونیس��تی اکنون از یک س��و با بحران شدید داخلی 
مواجه است و از س��وی دیگر طراحی آن برای اجرای معامله 
قرن ناکام مانده که عدم اجرایی بودن نشس��ت منامه نمودی 
از آن است. مجموع این سه مسئله در حالی روی می دهد که 
هم آمریکا و هم س��عودی و صهیونیست ها سابقه ای طوالنی 
برای بحران سازی جهت پنهان سازی شکست هایشان و البته 
تحقق اهدافشان دارند. نفت کش ها در حالی با انفجار مواجه 
ش��ده اند که تمرکز واح��د این جمع به ادعای ض��د ایرانی و 
فرافکنی های رسانه ای نشانگر نقش آنها در این انفجارهاست. 
آنها باردیگر با سناریوی هراس و بحران و ناامن سازی منطقه 
به دنبال پنهان س��ازی شکست هایشان هستند رویکردی که 
نشان می دهد رفتار آنها ئه از روی قدرت بلکه از روی ضعف 

و ناتوانی است. 

یادداشت

آمریکا در حالی فروش سیس��تم های  پاتریوت را محور فروش تسلیحات قرار مق���اوم�ت
داده که در یک چالش بزرگ برای این کشور، اصابت دقیق 
و هدفمن��د موش��کهای یمنی ب��ه مواضع حس��اس و مهم 
عربستان س��عودی، ناکارآمدی س��امانه موشکی آمریکایی 

پاتریوت را نشان داد.
ارتش یمن دیروز فرودگاه »ابها« در عربس��تان سعودی 
را هدف حمالت موشکی خود قرار داد. این حمله، چهارمین 
حمل��ه یمن به فرودگاه های س��عودی پ��س از اعالم راهبرد 
حمله به فرودگاه ها بود که روز ش��نبه )۱۸ خردادماه جاری( 
از سوی ارتش یمن مطرح شد. پایگاه خبری »الخلیج اونالین« 
گزارش داد که س��امانه موشکی-دفاعی پاتریوت آمریکا که در 
عربس��تان سعودی مستقر شده است، نتوانسته این موشکها را 
منهدم کند. نیروهای یمنی چهارشنیه نیز فرودگاه ابها را هدف 
حمالت موش��کی خود ق��رار داده بودن��د و در جریان حمالت 
مذکور، بخشی از فرودگاه تخریب شده بود. این پایگاه با طرح این 
پرسش که فایده سامانه پاتریوت در عربستان چیست، اعالم کرد 
که این سامانه چندین بار است که نتوانسته موشکهای شلیک 
شده از سوی یمن را رهگیری و منهدم کند و این موشکها، مراکز 

و مواضع حساس را در عربستان هدف قرار داده است.
خب��ر دیگر آنکه یک مقام یمنی در وزارت حمل و نقل 
یم��ن، با بیان اینکه ائتالف س��عودی بیش��تر فرودگاه های 
کش��ورش را ناب��ود کرده، حمل��ه به فرودگاه أبها س��عودی 

را تنها راه بازگش��ایی فرودگاه پایتخت کش��ورش دانست. 
برخ��ی مناب��ع اعالم ک��رده اند عربس��تان س��عودی دیروز 
سلس��له حمالتی هوایی به نقاط��ی در پایتخت یمن انجام 
داد و ساعاتی بعد ائتالف سعودی ادعا کرد که انبار سالح و 
موش��ک های »حوثی «ها را منهدم کرده است. این در حالی 
اس��ت که دو عملی��ات ارتش یمن در جبه��ه »جازان« در 
جنوب عربس��تان سعودی، به کش��ته شدن چند سعودی و 
شبه نظامیان وابسته به عربستان منجر شد.المسیره گزارش 
کرد که »شماری از سربازان سعودی در یک کمین حساب 
شده متعلق به یگان مهندسی ارتش یمن در منطقه جازان 
)جیزان( در جنوب غرب عربستان سعودی کشته شدند«. 

خبر دیگر آنکه جانشین استاندار المهره از زندان های سری 
ائتالف متجاوز سعودی و امارات در شهر الغیضه و شکنجه افراد 
بی گناه در این زندان ها پرده برداش��ت.  بدر کلشات، جانشین 
اس��تاندار المهره فاش کرد ائتالف س��عودی و امارات و ش��به 
نظامیان وابسته به این ائتالف، مانند زندان های سیاه در عدن، 
زندان های مخفی در فرودگاه شهر الغیضه احداث کرده اند و به 

شکنجه افراد بیگناه در این زندان ها می پردازند.
این مس��ئول محلی گفت شماری از بیگناهان از جمله 
جوان ۲۸ ساله ای که در بازار ماهی فعالیت می کند، در این 
زندان ها بس��ر می برند. او افزود این جوان طی دو روز تحت 
ش��کنجه بود و آثار ش��کنجه روی بدن وی مشخص است و 

پس از دو روز آزاد شد.

پاتریوت مغلوب موشکهای یمنی
»چاووش اوغلو« وزی��ر خارجه ترکیه  آس�یا ب��ار دیگر تأکی��د کرد که این کش��ور غ�رب 
سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ را از روسیه خریداری کرده 
و هرگ��ز از این معامله عقب نش��ینی نخواهد کرد و پاس��خ 

تحریم های آمریکا را با تحریم می دهد.
اوغلو، او در گفت و گو با خبرگزاری آناتولی با بیان اینکه 
ترکیه در مرحله تحویل این سامانه ها از روسیه است؛ تأکید 
ک��رد: »اگر ایاالت متحده گام ه��ای منفی علیه ما بردارد ما 

نیز اقدامات متقابل خود را داریم.«
چاووش اوغلو همزمان نیز با درخواست از روسیه برای 
فش��ار به دولت سوریه گفت: ادعای روس��یه مبنی بر عدم 
تأثیرش بر حکومت س��وریه قابل قبول نیست. وزیر خارجه 
ترکی��ه در خصوص روابط آن��کارا و ریاض نیز گفت که پس 
از قتل جمال خاش��قچی، روابط دو ط��رف تنزل پیدا کرده 
اس��ت اما ترکیه مشکلی با روابط دو جانبه ندارد و حاکمان 
سعودی هنوز نام فرد ترکیه ای که در قضیه قتل خاشقچی 

همکاری داشته را اعالم نکرده اند.
او در ادام��ه گف��ت که حاکمان س��عودی هنوز نام فرد 
ترکیه ای که در قضیه قتل خاش��قچی همکاری داش��ته را 
اعالم نکرده اند. مولود چاووش اوغلو درباره انفجار دو نفتکش 
در دریای عمان نیز خواستار اجرای تحقیقات جدی در این 
خصوص ش��د و گفت ک��ه در غیر این ص��ورت تحوالت به 
مس��یر دیگری منحرف خواهد ش��د. وزیر خارجه ترکیه در 

خصوص تحریم های آمری��کا علیه ایران نیز گفت که آنکارا 
رایزنی های خود با اتحادیه اروپا و ایران را برای مشارکت در 
س��از و کار مالی ویژه اینستکس ادامه می دهد. او در بخش 
دیگری از س��خنان خود به مس��أله »معامله قرن« اشاره و 
تأکی��د کرد که آن��کارا هر معامله ای که فلس��طینیان آن را 
نپذیرفتن��د، رد خواه��د کرد و نخواهد پذیرفت که مس��أله 
قدس و فلسطین را با پول حل شود و آمریکا و اسرائیل باید 

بدانند که نمی شود هر چیزی را با پول خرید.
از س��وی دیگر س��خنگوی رئیس جمهور ترکیه با بیان 
اینکه تلفنی با مشاور امنیت ملی کاخ سفید صحبت کرده، 
گفت تصمیم واش��نگتن برای کنار گذاشتن آنکارا از پروژه 
تولی��د جنگن��ده »اف-3۵« می توان��د به روابط دو کش��ور 
»آس��یب بلندمدت« وارد کند.  »ابراهیم کالین« سخنگوی 
رئیس جمهور ترکیه گفت در تماس تلفنی با »جان بولتون« 
مش��اور امنیت ملی کاخ سفید، با وی درباره پروژه جنگنده 

»اف-3۵« رایزنی کرده است.
کالین که در یک نشس��ت خبری در استانبول صحبت 
می کرد، به انتقاد از تصمیم واش��نگتن برای کنار گذاش��تن 
آنکارا از پ��روژه اف-3۵ پرداخت و گف��ت چنین اقدامی به 
روابط دوجانبه »آسیب بلندمدت« وارد می کند. کالین با بیان 
اینکه آنکارا در حال بررسی این نامه است، گفت: »مذاکرات 
ما قطعا ادامه دارد. تالش برای کنار گذاشتن بی دلیل ترکیه 

از برنامه اف-3۵، بر خالف روح ائتالف است.«

تاکید آنکارا بر اصل تحریم در برابر تحریم 

گروه فرادید  ویژه س��اکنان نوار غزه شرکت در گ�زارش 
تظاهرات جمعه "نه به الحاق کرانه باختری" را به 
رغم سرکوب گری ارتش صهیونیستی برگزار کرده 

و مخالفت خود را با هر سازشی اعالم کردند. 
 ب��ه رغ��م سازش��کاری برخی س��ران عرب و 
حمالت صهیونیست ها ملت فلسطین همچنان بر 
مقاوم��ت و مبارزه برای آزادی وط��ن اصرار دارند 
چنانکه هیئت ملی راهپیمایی بازگشت و شکستن 
محاصره از س��اکنان غزه خواسته بود در تظاهرات 

جمعه "نه به الحاق کرانه باختری" شرکت کنند.
این تظاهرات در راستای راهپیمایی بازگشت و 
شکستن محاصره و علیه تالش های اسرائیل برای 
الحاق کران��ه باختری صورت گرفت. این هیئت بر 
پایبندی مردم فلس��طین به حق ثابت خود درباره 
ق��دس از جمله حق تعیین سرنوش��ت و تش��کیل 
کشور مس��تقل به پایتختی قدس تأکید کرد. این 
در حالی است که جنگنده های رژیم صهیونیستی 
بامداد امروز به اهدافی در ش��هر غزه حمله کرده و 
یک اس��کله بندری جدید در خان یونس را از بین 
بردند. نیروی هوایی رژیم صهیونیس��تی سحرگاه 
جمعه ب��ه پایگاهی متعلق ب��ه گروه های مقاومت 
در ش��رق شهر غزه حمله کرد. نیروی هوایی رژیم 
صهیونیس��تی نی��ز در بیانیه ای اع��الم کرد حمله 
هوایی ب��ه »زیرس��اخت های نظام��ی« گروه های 
مقاوم��ت در غ��زه و »پای��گاه دریای��ی متعلق به 
حماس« در واکنش به ش��لیک راکت از سوی غزه 
بوده است. رژیم صهیونیستی ساعاتی بعد از اعالم 
ممنوعیت ورود ماهیگیران فلس��طینی به آب های 

غزه اعالم کرد آژیرهای خطر در جنوب فلس��طین 
اشغالی به صدا درآمده اند.

خبر دیگر آنک��ه اتحادیه عرب با صدور بیانیه 
ای تصمیم مولداوی به انتقال س��فارت خود از تل 
آویو به قدس اشغالی را محکوم کرد. اتحادیه عرب 
تصمیم مولداوی به انتقال سفارت خود از تل آویو 
به قدس اش��غالی را محکوم و تاکید کرد که با این 
اقدام، این کشور شریک جنایات رژیم صهیونیستی 

علیه ملت فلس��طین خواهد ب��ود. این اتحادیه در 
بیانیه ای تصریح کرد ک��ه تصمیم مولداوی تعدی 

آشکار به حقوق ملت فلسطین است.
خبر دیگر آنکه دبیرکل کمیته اجرایی سازمان 
آزادی بخ��ش فلس��طین )س��اف( پیش بینی کرد 
دس��تاورد نشست بحرین برای داماد رئیس جمهور 
آمریکا »ش��رم« باش��د. صائب عریق��ات، دبیرکل 
کمیت��ه اجرای��ی س��ازمان آزادیبخش فلس��طین 

)س��اف(، اعالم کرد نشس��ت اقتصادی آتی دولت 
ترامپ موس��وم ب��ه »صلح ب��رای ش��کوفایی« با 
میزبانی بحرین برای جرد کوش��نر، مشاور و داماد 
رئیس جمهور آمریکا، که طراح آن اس��ت »شرم« 
ب��ه ارمغان خواه��د آورد. عریق��ات در گفت وگو با 
یک خبرگ��زاری رژیم صهیونیس��تی گفت: »این 
کنفرانس که در منامه برگزار می ش��ود بزرگترین 
ناکامی و ش��رم برای کوشنر خواهد بود«. از سوی 
دیگر نیروهای ائتالف بی��ن چپگراها و ملی گراها 
در اردن برای برگزاری تظاهرات علیه معامله قرن 
و حرکت به سمت سفارت آمریکا در امان فراخوان 
دادند. هرچند مس��ئوالن امنیتی اردن موضع خود 
را در قب��ال برگزاری این تظاهرات اعالم نکرده اند 
ام��ا به احتمال زی��اد مجوز آن را ص��ادر نخواهند 

کرد.
منابع وزارت کشور اردن به روزنامه الرای الیوم 
گفتند که ترتیب دادن هرگونه فعالیت در نزدیکی 
سفارت های خارجی بدون مجوز بوده و از هرگونه 
فعالیت��ی که س��بب اخالل در قانون ش��ود و فاقد 
مجوز باش��د، جلوگیری می شود. همچنین "سالم 
حم��اد" وزیر کش��ور اردن به مس��ئوالن اداری و 
امنیتی دستور داده است اجازه هیچ گونه فعالیت 
مردمی بدون مجوز را ندهند. همچنین  شماری از 

مخالفان عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیستی 
در مغرب در مورد اعالم آمادگی دولت این کش��ور 
برای حضور در کنفران��س منامه، پایتخت بحرین 
اعتراض کردن��د. فعاالن و گروه های سیاس��ی در 
مغرب تأکی��د کردند که تصمیم رباط برای حضور 
در کنفران��س منامه، بیانگر خواس��ت مردم مغرب 
نیس��ت؛ بلکه توهین به احساس��ات مردم و تالش 
در جهت از بین بردن مقدسات در مسجد االقصی 
و نقض پایبندی مغرب در قبال برادران فلسطینی 

است.
پیش تر، رسانه ها گزارش داده بودند که مصر، 
اردن و مغ��رب از جمله کش��ورهایی هس��تند که 
موافق��ت خود را برای ش��رکت در کنفرانس منامه 
اعالم کرده اند. فعاالن و گروه های سیاس��ی مغرب 
همچنین نسبت به حضور دولت این کشور در این 

کنفرانس ابراز نگرانی کردند.
در ای��ن میان س��خنگوی جنب��ش حماس با 
بیان اینکه کرانه باختری بخش الینفک فلس��طین 
اس��ت، تأکی��د ک��رد راهپیمایی های بازگش��ت تا 
شکس��ت محاصره ن��وار غزه ادامه خواهد داش��ت. 
راهپیمایی های بازگشت از 3۰ مارس سال گذشته 
در مرزهای شرقی نوار غزه آغاز شد. »عبداللطیف 
القان��وع« س��خنگوی جنبش حم��اس  اعالم کرد 
که  راهپیمایی های بازگش��ت، تا شکست محاصره 
ن��وار غزه همچن��ان ادامه خواهد داش��ت. القانوع  
همچنین تصریح کرد که طرحهای یهودی س��ازی 
کران��ه باخت��ری و الح��اق آن به اراضی اش��غالی، 
»تج��اوز به اصول ملت م��ا و نادیده گرفتن حقوق 

ملی آن است«.

فلسطینی ها در میان سرکوب گری صهیونیست ها جمعه بازگشت دیگری را برگزار کردند

رد معامله قرن با »نه به الحاق کرانه باختری«

همزم��ان با تش��دید تقابل ها  ن ا غ��رب، بح�����ر و  مس��کو  می��ان 
رئیس جمهور روس��یه با بی��ان اینک��ه روابط این 
کش��ور ب��ا آمری��کا رو به وخام��ت م��ی رود، ابراز 
امی��دواری ک��رد در چارچوب نشس��ت گروه ۲۰ 

شرایط الزم برای همکاری اقتصادی فراهم شود.
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه هشدار 
داد که روابط این کش��ور با ای��االت متحده هر روز 
بدتر می شود. پوتین در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 
»میر« گفت: »)روابط ما( به سمت سرازیری پیش 

رفته و هر روز بدتر و بدتر می شود«.
وی تحریم ه��ای متعدد دول��ت کنونی آمریکا 
را عامل اصلی وخامت روابط واش��نگتن و مس��کو 
دانس��ته اما ابرازی امیدواری کرد دو طرف بتوانند 
رواب��ط خود را به وضعیت باثبات ت��ری برگردانند. 
رئیس جمهور روس��یه همچنین اف��زود: »ما واقعا 
امیدواریم که عقل سلیم در نهایت موفق  شود. این 

شامل تمام شرکای ما از جمله همکاران آمریکایی 
نیز می شود... ما می توانیم در چارچوب نشست آتی 
گروه ۲۰ به تصمیماتی برس��یم که س��ازنده باشد 
و ش��رایط پایدار الزم برای هم��کاری اقتصادی را 
فراهم کند«. روابط روسیه با آمریکا طی سال های 
اخیر بر س��ر تحریم های گس��ترده واشنگتن علیه 
مس��کو حول مس��ائل ادعایی که واش��نگتن طرح 
کرده، مانند موضوع اوکراین و شبه جزیره کریمه یا 
پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، پرتنش 
شده است. در ادامه تنشها میان دو کشور، »دونالد 
ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا، پس از امضای یک 
تواف��ق تقویت روابط نظامی و اقتصادی با »آندژی 
دودا،«رئی��س جمه��وری لهس��تان، در گفتگ��و با 
خبرنگاران این موض��وع را مطرح کرد. همزمان با 

حضور رئیس جمهور لهس��تان در کاخ سفید، یک 
فروند جنگنده اف -3۵ بر فراز کاخ سفید پرواز در 
حال پرواز بود. قرار است آمریکا 3۲ فروند جنگنده 

اف 3۵ به لهستان بفروشد.

هشدار دوباره چین به غرب 
در همین حال سخنگوی دفتر امور تایوان در 
ش��ورای حکومتی چین گفت  آمریکا باید از ارسال 
پیام های تحریک آمیز برای نیرو های جدایی طلب 
تایوان بپرهیزد. آن فنگش��ان، سخنگوی دفتر امور 
تایوان در شورای حکومتی چین تاکید کرد آمریکا 
باید از ارسال پیام های تحریک آمیز برای نیرو های 

جدایی طلب تایوان خودداری کند.
گفته می ش��ود یکی از اعضای س��نای آمریکا 

پیش��نهاد کرده اس��ت س��نا از تس��ای اینگ ون، 
رئی��س منطقه تایوان بخواه��د با حضور در کنگره 
آمریکا سخنرانی کند. انتش��ار این خبر نارضایتی 
مقام��ات پکن را برانگیخته و آن فنگش��ان نیز در 
کنفرانس��ی مطبوعاتی در پکن از آمریکا خواست 
از ارس��ال چنی��ن پیام هایی به نیرو های سیاس��ی 
جدای��ی طلب تایوان بپرهیزد. همچنین چین پس 
از رد درخواس��ت مذاکره اتاوا اعالم کرد مسئولیت 
کامل وخامت روابط دو کش��ور برعهده کاناداست. 
از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه چین اعالم 
کرد: هیچ کش��ور و هیچ س��ازمان یا شخصی حق 
ن��دارد در امور هنگ کن��گ که منحصرا در حیطه 

امور داخلی چین قرار دارد، دخالت کند.
 پی��ش از ای��ن نیز پکن، واش��نگتن را بخاطر 
بیان اظهارات غیرمسئوالنه و اشتباه درباره اصالح 
قوانین استرداد هنگ کنگ مورد انتقاد قرار داده و 
از این کشور خواسته بود از مداخله در امور داخلی 

هنگ کنگ دست بردارد. در این میان سفیر چین 
در انگلی��س اعالم کرد محدود کردن هوآوی برای 
توسعه نسل پنجم تلفن همراه، به روابط تجاری دو 
کشور ضربه خواهد زد. تحت فشارهای پکن، ترامپ 
رئیس جمه��ور آمریکا اعالم کرد هیچ ضرب االجلی 
ب��رای پکن در خصوص پیش��برد مذاکرات تجاری 
پیش از اتخاذ تصمیم اعمال تعرفه های بیش��تر بر 

کاال های چینی تعیین نکرده است.
در این میان شرکت آمریکایی برودکام اعالم کرد 
در پی ممنوعیت صادرات تجهیزات به هوآوی چین، 
پیش بینی درآمد ساالنه اش ۲ میلیارد دالر کاهش 
داش��ته است. ش��رکت برودکام آمریکا )یک شرکت 
طراحی نیمه رسانا در حوزه ارتباطات بی سیم و باند 
وس��یع( در پی تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا برای ممنوع کردن همکاری با شرکت چینی 
هوآوی، پیش بینی درآمد س��االنه اش در مقایسه با 

سال گذشته ۲ میلیارد دالر کاهش یافته است. 

روابط روسیه و آمریکا بدتر و بدتر می شود 


