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سوریه: وزارت نفت سوریه خبر داد که در جریان یک 
عملیات خرابکارانه، ش��ماری از خطوط نفتی دریایی 
در منطقه »بانیاس« از کار افتاده است. این وزارتخانه 
تأکید کرد که یک عملیات خرابکارانه در ش��ماری از 
خط��وط نفتی دریای��ی در منطق��ه »بانیاس« صورت 

گرفته و باعث از کار افتادن این خطوط شده است.

 بحرین: معاون دبیر کل جنبش الوفاق گفت  موساد 
در بحرین دفتر محرمانه دارد. ش��یخ حس��ین الدیهی 
مع��اون دبیر کل جنبش الوف��اق بحرین در کنفرانس 
"حاکمیت برای صلح و ش��کوفایی" در بیروت با تاکید 
بر این که ملت بحرین به آرمان فلسطین پایبند است، 
افزود این امت به رغم همه بحران های خود، همچنان 

به قدس به عنوان پایتخت فلسطین پایبند است.

ازبکس�تان: وزی��ر ام��ور خارجه آمری��کا در گزارش 
س��االنه در مورد آزادی مذاه��ب گفت: در حال حاضر 
وضعی��ت آزادی مذاهب در ازبکس��تان بهبود یافته و 
نگران کننده نیس��ت. »مایک پومپئ��و« وزیر خارجه 
امریکا در گزارش س��االنه خود در مورد آزادی مذاهب 
در ازبکس��تان گفت: پس از گذشت 13 سال در حال 
حاضر م��ی توان گفت ک��ه نگرانی خاص��ی از آزادی 

مذهب در ازبکستان وجود ندارد.

چک: ش��مار زیادی از مخالفان نخست وزیر جمهوری 
چک، بار دیگر با ش��رکت در تظاهرات��ی در پایتخت، 
خواس��تار اس��تعفای وی ش��دند.  در ادامه تظاهرات 
مخالفان »آندری بابیس« نخست وزیر جمهوری چک، 
صده  ه��ا ه��زار نفر با ش��رکت در تظاهراتی در ش��هر 
»پراگ« پایتخت این کش��ور، درخواس��ت اس��تعفای 

بابیس را فریاد زدند.

کره ش�مالی:  وزیر امور خارجه آمریکا گفت امیدوار 
اس��ت نامه ای که ترامپ به کیم نوش��ت، بتواند راهی 
برای ادام��ه مذاکرات باز کند. »مای��ک پومپئو« وزیر 
امور خارجه آمریکا پیش از آغاز سفر به خاورمیانه در 
فرودگاه گفت آمریکا آمادگی دارد فوراً با کره ش��مالی 

وارد مذاکره شود.

اردن: همزمان با تأکید سخنگوی دولت اردن بر تقویت 
روابط این کشور با قطر، برخی منابع آگاه اردنی از تعیین 
س��فیر جدید این کش��ور در دوحه خبر دادند. »جمانه 
غنیمات« س��خنگوی دولت اردن گفت که روابط امان 
با همه کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان 
سعودی، امارات و قطر، روابط شراکتی و همکاری است.

انگلیس: به دنبال هش��دار در ارتباط با آتش سوری ، 
نمایندگان پارلمان انگلیس ساختمان را ترک کردند. 
نماین��دگان پارلمان با ش��نیدن صدای آژیر هش��دار 
آتش سوزی و احتمال تهدید جانی از ساختمان خارج 

شدند.

ذرهبین

تظاهرات در حمایت از شیخ زکزاکی
طی روزهای اخیر مردم چند ش��هر در نیجریه در 
حمایت از شیخ زکزاکی رهبر جنبش شیعیان در این 
کش��ور تظاهرات کرده و خواستار آزادی فوری وی از 

زندان های حکومت نیجریه شدند.
ای��ن تظاهرات در ش��هرهای س��ولجا، کانو ، زاریا 
و ابوج��ا برگزار ش��د، مردم نیجری��ه در این تظاهرات 
گس��ترده ب��ار دیگر بر ض��رورت آزادی فوری ش��یخ 
زکزاک��ی از زندان تاکی��د کردند. ای��ن راهپیمایی ها 
بخش��ی از راهپیمایی های گسترده هفتگی است که 

پس از هر نماز جمعه برگزار می شود.
جنبش اس��امی نیجریه اخیرا تاکی��د کرده بود 
که ارت��ش ب��رای قتل ش��یخ زکزاک��ی توطئه چینی 
کرده است. فرزند ش��یخ زکزاکی هم تاکید کرده بود 
وهابی��ون بر حکومت نیجریه نفوذ دارند. در دس��امبر 
س��ال 2015 میادی در پی حمل��ه ارتش نیجریه به 
حسینیه شیعیان و منزل شیخ زکزاکی رهبر شیعیان 
این کش��ور در ش��مال اس��تان کادونا دست کم 350 
نفر به ش��هادت رس��یدند. ابراهیم زکزاکی از آن زمان 
تاکنون به همراه همسرش در بازداشت به سر می برد و 
با اتهامات بی اساسی همچون قتل، اجتماع غیرقانونی، 

بر هم زدن نظم و آرامش همگانی روبرو است.
الزم به ذکر اس��ت به رغم اعتراض های گس��ترده 
جهانی و هشدارهای نهادهای حقوق بشری دولتمردان 
نیجریه همچنان از آزاد کردن شیخ زکزاکی خودداری 
می کنند. گزارش های پزشکی از وضعیت بحرانی او در 
زن��دان حکایت دارد در حال��ی که دولت نیجریه اجازه 
مداوای وی را نیز نمی دهد. شواهد امر نشان می دهد 
که دولت نیجریه تحت فشارهای سعودی از آزاد کردن 
زکزاکی خودداری می کند. سعودی طی سالهای اخیر 
تحرکات گس��ترده ای برای ترویج و گسترش وهابیت  
در نیجریه صورت داده که نتیجه آن نیز تشدید فشارها 

علیه مسلمانان این کشور بوده است.  

نیمچهگزارش

استعفای سید عمار الحکیم 
رئیس جریان حکمت ملی عراق ضمن اعام اس��تعفای خود از ریاس��ت ائتاف 
»االص��اح و االعمار«، از اعضای ائتاف مذکور خواس��ت ت��ا گزینه جایگزین را 

پیدا کنند.
»س��ید عمار الحکیم« از ریاس��ت حزب ائتاف »االصاح و االعمار« استعفا داد. 
رئیس جریان حکمت ملی عراق در بیانیه خود از رهبران ائتاف مزبور خواس��ت 
تا هر چه زودتر برای انتخاب گزینه جایگزین اقدام کنند. س��ید عمار الحکیم تاکید 
کرد که »با توجه به تبدیل ش��دن حزب جریان حکمت ملی عراق به یک اپوزیس��یون 
برای ادامه فعالیت های سیاسی سازنده مبتنی بر قانون اساسی در قالب حزب معارض، از 
رهبران ائتاف االصاح و االعمار می خواهم که برای گزینه جایگزین اقدام کنند«. دفتر 
سیاسی جریان حکمت ملی عراق پس از نشست فوق العاده رهبران این جریان با صدور 

اطاعیه ای از ورود رسمی خود به جبهه مخالفان سیاسی دولت کنونی خبر داده بود.

سرخط 
بحران دموکراسی در آلمان 

رئیس جمهور آلمان با اش��اره به قتل یکی از سیاستمداران حامی پناهجویان در 
این کشور و تهدید به مرگ شماری دیگر، گفت که دموکراسی در این کشور در 

معرض خطر قرار گرفته است.
»فرانک والتر اش��تاین مایر با اشاره به قتل مشکوک »والتر لوبکه« فرماندار شهر 
کاس��ل خواستار ایستادگی در برابر افزایش نفرت پراکنی شد.وی گفت:»اگر امروز 
به نمایندگان دموکراس��ی ما توهین می شود و آنها هدف تهدید قرار گرفته می شوند 
دموکراسی ما در معرض خطر قرار دارد.« وی گفت که مسئله فقط خطر رشد افرادی با 
دارای گرایش های راست گرایانه افراطی نیست بلکه این خطر هم وجود دارد که افرادی 
ک��ه چنین دیدگاه های��ی دارند، حس کنند که قانونی رفتار می کنند و جس��ور ش��وند.   
»هنریته رکر« و »آندرآس هولشتاین« شهرداران شهرهای »کلن« و »آلتنا« که طرفدار 

سیاست های حمایت از پناهجویان هستند، به مرگ تهدید شده اند.

چالش
کناره گیری ماهاتیر محمد

»ماهاتی��ر محمد« نخس��ت وزیر مالزی در یک مصاحب��ه گفته که طبق توافق و 
قولی که قبا داده است، طی سه سال آینده از قدرت کنار خواهد رفت.

ماهاتیر محمد ۹3 ساله که از بیستم اردیبهشت 13۹۷ نخست وزیری مالزی را 
برعه��ده گرفته، درباره آینده خود در ای��ن منصب گفت که طبق قولی که قبا 
داده است، طی سه سال آینده از نخست وزیری کنار خواهد رفت. در همین حال 
نخس��ت وزیر مالزی در مصاحبه با شبکه »سی ان بی س��ی«  تاکید کرد که ظرف سه 
س��ال آینده از نخس��ت وزیری کنار می رود و »انور ابراهیم« رهبر حزب »عدالت مردم« 
مالزی و معاون نخس��ت وزیر این کشور در سال های 1۹۹3 تا 1۹۹۸ جایگزین او خواهد 
ش��د. ماهاتیر محمد از 1۹۸1 تا 2003 به عنوان چهارمین نخس��ت وزیر مالزی فعالیت 
کرد و بار دیگر از دهم می 201۸ )20 اردیبهشت 13۹۷( به عنوان هفتمین نخست وزیر 

مالزی به کار در این منصب برگشته است.

 شرق آسیا 
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در منامه چه می خواهند 
علی تتماج 

خیانت های بحرین به فلسطین از اعزام هیات به سرزمین های 
اشغالی و نیز میزبانی از مقامات صهیونیست و البته اقدام علیه 
مقاوم��ت و حامیان فلس��طین وارد فازهای جدیدی ش��ده که 
برگزاری نشس��ت منامه از آن جمله اس��ت. گویی بحرین نمی 
خواه��د از س��عودی و امارات در خیانت به فلس��طین و جهان 
اسام عقب بماند و عالی ترین سطح خیانت یعنی سازش کل 
کش��ورهای عربی را در پیش گرفته اس��ت. نشست اقتصادی 
بحرین به عنوان اولین گام در راس��تای اجرای طرح موسوم به 

معامله قرن قرار است امروز و فردا در منامه برگزار شود. معامله 
قرن همان طرح صلح دولت فعلی آمریکاس��ت که بر اس��اس 
آن فلس��طینی ها ناچار می ش��وند امتیازهای بسیاری به رژیم 
صهیونیس��تی بدهند. جرد کوشنر مش��اور کاخ سفید در روند 
صلح منطقه، اعام کرد که نخستین مرحله طرح دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا شامل پیش��نهاد سرمایه گذاری با ارزش 
50 میلیارد دالر در اراضی فلسطین، مصر، اردن و لبنان است.

 بس��یاری بر ای��ن  عقیده اند ک��ه طرح مارش��الی که دولت 
آمری��کا این ب��ار ب��رای فلس��طینی ها در نظ��ر دارد با طرح 
مارشال س��ال 1۹۴۸ واشنگتن توفیر بسیاری دارد؛ آن طرح 
ب��رای نجات مردم اروپای غربی خس��ته از جنگ جهانی دوم 
بود که کشورهایش��ان ب��ه ویرانه هایی بدل ش��ده بود و هیچ 
طرح پش��ت پرده ای را با خود نداش��ت اما طرح دولت دونالد 
ترامپ طرح های پش��ت پرده دیگری دارد ک��ه هیچ بویی از 

صلح برای مردم فلس��طین از آن به مشام نمی رسد. در راس 
این طرح های پش��ت پرده، واداشتن فلسطینی ها به ماندن در 
کشورهای دیگر و فراموش کردن سرزمین  آبا و اجدادی شان 
است که سال ها، دشواری های فراق را در آرزوی وصال دوباره 
آن تحم��ل کرده ان��د. در اص��ل آمریکا به دنب��ال حذف حق 
بازگش��ت اس��ت در حالی که با انتقال س��فارت به قدس نیز 
طرح حذف مس��ئله قدس را رق��م زده و حال به دنبال حذف 

حق بازگشت است.
 کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ و طراح اصلی طرح 
به اصطاح صلح آمریکا برای نزاع قدیمی رژیم صهیونیس��تی 
و فلس��طین موسوم به معامله قرن به تازگی از جزئیات بخش 
اقتصادی طرح معامله قرن به ارزش 50 میلیارد دالر رونمایی 
ک��رد. او می گوید: وقتی آنها )مخالف��ان طرح( به معامله قرن 
حمله می کنند برایم خنده دار است، چون از نظر من اگر آنها 

ش��جاعت اجرای آن را داشته باش��ند درک خواهند کرد که 
این یک "فرصت قرن" است! جالب توجه آنکه در توجیه این 
نشس��ت دبیرکل اتحادیه عرب در سخنانی از کسری بودجه 

تشکیات خودگردان به میزان ۷00 میلیون دالر خبر داد. 
 هر چند که آمریکا به دنبال تحمیل این طرح به کش��ورهای 
عربی اس��ت که مخالفت های جهان اسام و ملت های عربی 
عما آن را ناکام ساخته است چنانکه نشستی با حضور 100 
روحانی فلس��طینی و لبنانی، به دعوت هیأت علمای مسلمان 
و انجمن علمای فلس��طین در لبنان در مسجد الحسین شهر 
»صیدا« در جنوب لبنان برگزار و همگان بر مخالفت با نشست 
منامه تاکید کردند. بر این اس��اس می توان گفت که نشس��ت 
منامه بیش��تر به گرفتن عکس یادگاری و تبلیغات رسانه ای 
ختم می ش��ود و نتیجه نهایی آن نیز آش��کارتر شدن چهره 

خیانت کار بحرین به فلسطین و جهان اسام خواهد بود. 

یادداشت

فراخوان آگهى ارزیابى کیفى  (98-15) 

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه اى را ، با شرایط ذیل برگزار نماید .
داوطلبان واجد شرایط داراى شناسه ملى اشخاص حقوقى ایرانى در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مى توانند از زمان 
درج اولین نوبت آگهى نسبت به تهیه نامه اعالم آمادگى به امور قراردادها و فاکس آن به شماره 33239661 یا تحویل آن به 
دبیرخانه شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار 22 بهمن،  حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه شعبانیه (در -ساعات ادارى 
شنبه تا سه شنبه 7-16  و چهارشنبه ها 7-15) اقدام و دفترچه استعالم ارزیابى کیفى را نیز از سایت پایگاه ملى اطالع 
نیاز را جهت هر مناقصه  با توجه به مفاد آن، مدارك مورد  http://iets.mporg.ir  دریافت و  رسانى مناقصات به آدرس 
بصورت جداگانه تهیه، تنظیم و تکمیل و حداکثر تا 14 روز تقویمى پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهى به، دبیرخانه شرکت 
گاز استان کرمان تسلیم نمایند. بدیهى است توزیع اسناد مناقصه منوط به ارزیابى کیفى مناقصه گران توسط کمیته فنى و 
بازرگانى مى باشد.(نوع تضمین شرکت در مناقصه : یکى از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتى مطابق شرح 
مندرج در اسناد مناقصه) متقاضیان مى بایست جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه 
اطالع رسانى مناقصات http://iets.mporg.ir  مراجعه و الزاما نسبت به ثبت نام در سایت پایگاه اطالع رسانى مناقصات 

اقدام نمایند.

شرکت ملى گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان
(سهامى خاص)

کد فراخوان1398,1785شماره مجوز98/4/4تاریخ چاپ نوبت اول365مدت زمان اجرا (روز)

2/841/000/0003/205/326مبلغ تضمین (ریال)98/4/5تاریخ چاپ نوبت دومیک تعداد مرحله

موضوع : تهیه مصالح و اجراى حدود 7 کیلومتر خط تغذیه و 112 کیلومتر شبکه پلى اتیلن جهت گازرسانى به روستاهاى محور بیدخوان-  باغ بزم از توابع 
CPS و ایستگاه TBS  5000 شهرستان بردسیر به همراه نصب ایستگاه

گروه فرادید  ویژه وزیر خارجه آمریکا که دیروز گ�زارش 
وارد عربس��تان س��عودی ش��د، در ش��هر ساحلی 
»جده« به دیدار ش��اه این کشور رفت تا چک باج 
خواه��ی ترامپ که اخیرا گفته بود س��عودی بابت 

پول حفاظت از خود را بدهد را نقد کند. 
آمریکا همچنان به سیاس��ت تحقیر و باج خواهی 
از کشورهای عربی ادامه می دهد چنانکه همزمان 
با صحبت های تحقیر آمیز ترامپ علیه س��عودی، 
مای��ک پومپئو وزیر خارجه آمریکا وارد عربس��تان 
شد، در کاخ »السام« )صلح( در شهر جده با شاه 
سعودی دیدار و گفت و گو کرد.در این دیدار روابط 
دو جانب��ه مورد بح��ث و تبادل نظر ق��رار گرفت. 
همچنین در خص��وص آخرین تحوالت منطقه  ای، 
بین الملل��ی و اقدامات دو ط��رف در این خصوص 

گفت و گو شد.
پومپئ��و در بدو ورود به عربس��تان گفت��ه بود که 
عربس��تان سعودی و امارات دو هم پیمان »بزرگ« 
آمری��کا در مقابله با ایران هس��تند و در خصوص 
چگونگی ایجاد یک پیمان اس��تراتژیک در س��طح 
منطق��ه ای و جهان��ی علیه ایران با س��ران این دو 
کشور گفت و گو خواهد کرد. پومپئو قرار است پس 
از عربس��تان به امارات رفت��ه و با حاکمان ابوظبی 

نیز دیدار کند.
شبکه الجزیره در میزگردی با بیان اینکه عربستان 
سعودی و امارات از دونالد ترامپ بابت عدم حمله 

به ایران عصبانی هستند، هدف اصلی وزیر خارجه 
آمریکا از س��فر به ریاض و ابوظبی را جلب رضایت 
دو کشور و کاهش عصبانیت آن ها از ترامپ عنوان 
کرده اس��ت.  باج خواهی پومپئو زمانی آشکار می 
ش��ود که رئیس جمهور آمری��کا در مصاحبه ای بار 

دیگر با عباراتی تحقیرآمیز از س��ران س��عودی یاد 
کرد و گفت ریاض ثروتمند اس��ت و واشنگتن باید 

از سعودی ها پول دریافت کند.
»دونالد ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا که پیش از 
ای��ن بارها »پ��ول« را تنها دلیل اهمی��ت روابط با 

عربستان س��عودی توصیف کرده، در مصاحبه ای ، 
بار دیگر با لحنی تحقیرآمیز از سعودی ها یاد کرد 
و گفت ایاالت متحده باید از عربس��تان س��عودی 
که کش��وری ثروتمند است، پول بگیرد. او در این 
مصاحبه با شبکه »ان بی سی« که روز جمعه ضبط 
شده، محافظت از عربستان سعودی در ازای دریافت 
پول را یکی از دالیل حضور آمریکا در غرب آس��یا 
برشمرد و گفت بر خاف گذشته که واشنگتن در 
قبال این حفاظت »چیزی دریافت نمی کرد«، حاال 
از این محافظت منفعت مالی می برد و »عربس��تان 
س��عودی ۴00 میلیارد دالر از ما خرید می کند.« 
وی س��پس به ذکر محتوای گفت وگوی تلفنی اش 
با »محمد بن سلمان« ولی عهد سعودی پرداخت و 
گف��ت: »امروز صبح، من با ولی عهد صحبت کردم. 
گفت وگوی فوق العاده ای داش��تیم. من گفتم "این 
عملیات بسیار گرانی است. شما و دیگر کشورهایی 
که از آن ها محافظت می کنیم، باید پول بدهید..." 

و او گفت "بله."«
همزمان با سفر پومپئو، برایان هوک فرستاده ویژه 
آمریکا در امور ایران در ادامه سفر منطقه ای خود، 

در عم��ان با وزی��ر خارجه این کش��ور دیدار کرد. 
در ای��ن دی��دار روابط تاریخی آمری��کا و عمان در 
زمینه های مختلف و راهکارهای توسعه این روابط 
و نیز اوضاع منطقه و پاره ای مس��ائل دارای اهتمام 
مشترک بررسی شد. فرستاده ویژه آمریکا در امور 
ایران در ادامه سفر منطقه ای، در کویت با مقامات 

این کشور دیدار و گفت وگو کرد.
آمریکایی ها برای باج خواهی از س��عودی تحرکات 
نظامی نیز صورت داده ان��د چنانکه نیروی دریایی 
آمریکا اعام کرد که کش��تی تهاجمی آبی-خاکی 
»ی��و اس اس باکس��ر« به غرب آس��یا اعزام ش��ده 
و این ن��او تحت فرماندهی ن��اوگان پنجم دریایی 
آمریکا قرار گرفته اس��ت. کش��تی تهاجمی آبی-
خاکی »یو اس اس باکس��ر« با رس��یدن به منطقه 
تح��ت فرماندهی ناوگان پنج��م دریایی آمریکا به 
کش��تی های تهاجمی »یواس اس جان پی مارتا« و 

کشتی »یو اس اس هارپر فری« ملحق شده است.
نی��روی دریای��ی آمریکا ب��ه مکان دقی��ق حضور 

یو اس اس باکسر اشاره نکرده است. 
ن��اوگان پنجم نی��روی دریایی مس��تقر در بحرین 
مس��ئول نظارت بر ناوهای آمریکا در خلیج فارس 
و منطقه غرب آس��یا اس��ت. پیش از این مقام ها و 
رس��انه های آمریکایی، درباره اعزام ن��او هواپیمابر 
»ی��واس اس آبراهام لینکلن« ب��ه منظور آنچه که 
»ارسال پیام به ایران« خوانده بودند، جنجال های 

بسیاری ایجاد کرده بودند.

پومپئو پس از درخواست 400 میلیارد دالری آمریکا از شاه سعودی وارد عربستان شد

نقد کردن چک باج خواهی ترامپ 

هشدار علمای جهان اسالم به سران عربی حاضر در نشست ضد فلسطینی منامه 
همراهی با معامله قرن حرام است 

بحرین امروز در حالی میزبان نشست خیانت به فلسطین است که در کنار ملت  فلس��طین و مل��ت های اس��امی و عربی، در نشس��تی با حض��ور 100 روحانی مق���اوم�ت
فلسطینی و لبنانی در شهر »صیدا«، همراهی با »معامله قرن« و »نشست بحرین« حرام اعام شد.

در حالی که »نشس��ت منامه« علیه فلس��طین امروز بر گزار می شود، نشستی با حضور 100 روحانی 
فلس��طینی و لبنانی، به دعوت »هیأت علمای مس��لمان« و »انجمن علمای فلس��طین در لبنان« در 
مسجد »الحسین« شهر »صیدا« در جنوب لبنان برگزار شد.روحانیون حاضر در این نشست همراهی 
با معامله قرن و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را حرام اعام کردند و افزودند؛ آمریکا دشمن 
ملت های منطقه است و مرتب علیه آنها توطئه می کند. اول: فلسطین سرزمینی عربی و اسامی است 
که هیچ توطئه  یا قدرتی هویت آن را تغییر نخواهد داد، واگذاری ذره ای از خاک فلسطین به دشمن 

صهیونیستی جنایتکار، حرام است و هیچ بهانه ای آن را توجیه نمی کند.
دوم: قدس شهری عربی-اسامی و مسیحی است که یهودیان هیچ نقشی در آن ندارند و اقدامات آمریکا 
از جمله انتقال سفارت به این شهر، جنایتی تاریخی و انسانی است. سوم: مسجداالقصی مسجدی ویژه  
مس��لمانان است و یورش دش��من به آن، تجاوز به یکی از مقدسات مس��لمانان است. چهارم: دعوت به 
عادی سازی روابط با دشمن و معرفی آن به عنوان »کشوری از کشورهای منطقه« جنایت در حق ملتی 
اس��ت که از س��رزمین خود آواره شده است. پنجم: ما معتقدیم برگزاری نشستی )نشست بحرین( برای 
مبادله حقوق فلسطینی ها با وعده های اقتصادی، جنایتی دینی، انسانی، سیاسی و ملی است و هدف از 
این نشست نابودی مسأله فلسطین است. نشست اقتصادی بحرین به عنوان اولین گام در راستای اجرای 
طرح موسوم به معامله قرن قرار است طی روزهای 25 و 2۶ ژوئن )۴ و 5 تیرماه( در منامه برگزار شود.

معامله قرن همان طرح صلح دولت فعلی آمریکاس��ت که بر اس��اس آن فلس��طینی ها ناچار می شوند 
امتیازهای بسیاری به رژیم صهیونیستی بدهند. »جرد کوشنر« مشاور کاخ سفید در روند صلح منطقه، 
اعام کرد که نخستین مرحله طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامل پیشنهاد سرمایه گذاری 
با ارزش 50 میلیارد دالر در اراضی فلس��طین، مصر، اردن و لبنان اس��ت جمعیت »الوفاق« بحرین در 
همین راس��تا  نشس��تی در بیروت برگزار کرد؛ »حسین الدیهی« معاون دبیرکل الوفاق در این نشست 
اعام کرد: ملت بحرین متعهد به دفاع از مسأله فلسطین است. الدیهی ادامه داد، امت اسامی علی رغم 

تمامی بحران ها همچنان بر پایتختی قدس به عنوان پایتخت فسلطین تأکید دارد.

استقرار احتمالی ساح های هسته ای  سب���ز آمری��کا در یک��ی از پایگاه ه��ای این قاره 
کشور در آلمان باعث نگرانی آلمانی ها شده است.

فعاالن آلمانی در نظر دارند از روز یکشنبه 23 ژوئن به مدت 
یک هفته در نزدیک پایگاه هوایی آمریکایی رامش��تاین در 
شمال آلمان تجمع و به استقرار احتمالی ساح های هسته 
ای آمریکای��ی در ای��ن پایگاه اعتراض کنن��د. هدف آنها از 
این تجمع اعتراضی جلب توجه به مشکل استقرار احتمالی 

ساح های هسته ای در این پایگاه اعام شده است.
راینر براون، یک وکیل آلمانی و یکی از برگزارکنندگان این 
تجم��ع اعتراضی اعام کرد برای پنجمین س��ال متوالی در 
روزه��ای 23 و 30 ژوئن در نزدیک پایگاه هوایی آمریکایی 

رامشتاین اعتراضات گس��ترده ای صورت خواهد گرفت. به 
گفت��ه وی، هزاران فع��ال از وقوع جن��گ احتمالی با ایران 
و نقش��ی که پایگاه رامش��تاین می توان��د در آن ایفا کند، 
نگران هستند.براون در گفتگو با اسپوتنیک اعام کرد "می 
خواهیم میزان گفتگو درباره اس��تقرار ساح های هسته ای 
را تا زمانی که این موضوع حتی دیگر مطرح نشود، افزایش 

دهیم". این سیاست صلح پیشگیرانه است".
وی همچنین اش��اره کرد سیاستمداران محافظه کار از جمله 
اورس��وال فان د ِ ر الین، وزیر دفاع آلمان "بدون این که تردیدی 
به خود راه بدهند، می گویند بعد از پایان معاهده ساح های 
هسته ای میان برد، توسعه همه وقایع ممکن است، که این می 

تواند به معنی استقرار مجدد کاهک های هسته ای باشد". 

مخالفت با استقرار سالح های آمریکا در آلمان
ابعاد نفوذ امارات به »س��قطری« یمن  ن ا وارد فاز جدیدتری شده و در تازه ترین بح�����ر
فیلم منتش��ر ش��ده، پرچم های امارات بر فراز پشت بام های 

این جزیره و برخی خیابان های اصلی دیده می شود.
فیلمی منتش��ر شده که نش��ان می دهد امارات پرچم خود 
را در برخ��ی مناط��ق جزیره »س��قطری«  واقع در ش��رق 
برافراشته است. در این فیلم مشخص است که پرچم امارات 
در خیابان های اصلی و پش��ت بام بسیاری از منازل سقطری 
قرار داده ش��ده است.این موضوع با خشم و تمسخر کاربران 
و اصحاب رس��انه روبرو ش��د. »مختار الرحبی« روزنامه نگار 
یمنی در صحفه توئیتر خود نوش��ت: س��قطری یمنی است 
و یمن��ی هم باقی خواه��د ماند، در نقض آش��کار قوانین و 

عرف بین الملل، پرچم های کشورش��ان را بر سرزمینی غیر 
از س��رزمین خود ق��رار می دهند. اخراج ام��ارات )از یمن( 

درخواستی مردمی است.
عناصر مس��لح »کمربند امنیتی امارات« و نیروهای وابسته 
به دولت مس��تعفی یمن مدتی است که به شدت در جزیره 
یمن��ی س��قطری با یکدیگر درگیر ش��ده اند. خب��ر دیگر از 
یمن آنکه س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن اعام کرد که 
حم��ات نیروهای این کش��ور ب��ه فرودگاه های س��عودی 
»ابها« و »جیزان« در پاسخ به تداوم جنایت های این رژیم 
انجام شد. »یحیی س��ریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
س��خنانی را در خصوص عملیات های اخی��ر نیروهای این 

کشور علیه فرودگاه های سعودی مطرح کرد.  

خشم یمنی ها از اشغالگری امارات 


