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قط�ر: رئی��س کمیته مل��ی حقوق بش��ر قطر به 
تهدیدات چهار کش��ور عربی )عربستان، مصر،امارات و 
بحرین( علیه ش��بکه الجزیره واکنش نشان داد. »علی 
بن صمیخ المری« رئیس کمیته ملی جقوق بشر قطر 
به تهدیدات چهار کش��ور عربی علیه ش��بکه الجزیره 
واکن��ش نش��ان داد و گفت، بح��ران در میان اعضای 

شورای همکاری خلیج فارس به اوج رسیده است. 

س�ودان: نیروه��ای امنیتی س��ودان همزمان با 
فراخوان معارضان برای برگ��زاری تظاهرات میلیونی، 
به مقر انجمن مشاغل سودان از گروه های معارض این 
کش��ور یورش بردند. نیروه��ای امنیتی به مقر انجمن 
مذکور ک��ه در حال تدارک ب��رای برگزاری کنفرانس 

خبری بود، یورش بردند.

کویت: مس��ئوالن امنیتی کویت »ناصر الدویله« 
نماینده س��ابق پارلمان و سیاس��تمدار برجس��ته این 
کش��ور را به دلی��ل انتش��ار مطالبی علیه عربس��تان 
س��عودی در توئیتر، بازداش��ت کردند. روزنامه کویتی 
»الرأی« با اعالم این خبر نوش��ت که بازداشت الدویله 
به دس��تور دادس��تان کل در خصوص قضیه اهانت به 

عربستان سعودی صورت گرفت.

افغانستان:  مقامات افغانستان می گویند طالبان 
۸ کارمند کمیس��یون انتخابات این کشور را در والیت 
قندهار کش��ته است. این در حالی اس��ت که طالبان 
می گوید ۵۷ نیروی دفاع ملی افغانس��تان نیز کش��ته 
ش��ده اند. پلیس افغانستان نیز از تلفات باالی درگیری 

خبر می دهد اما آمار دقیقی ارائه نداده است.

اتحادی�ه اروپ�ا: تلویزی��ون آلمان در گزارش��ی 
از افزای��ش ش��انس فران��س تیمرمنز برای ریاس��ت 
آتی کمیس��یون اروپا خب��ر داد. در حالی که رهبران 
کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست ویژه امشب 
خود قرار اس��ت به موضوع کرسی های مدیریتی اروپا 
بپردازن��د، گمان��ه زنی ه��ا حاکی از افزای��ش احتمال 
پیروزی »فرانس تیمرمنز« سیاستمدار هلندی است.

فنالند: با پایان یافتن دوره ریاست رومانی بر اتحادیه 
اروپا از فردا فنالند عهده دار این سمت می شود.موضوعات 
مهم اتحادیه اروپا در دوره پیش رو، مهاجرت، روند بودجه، 
اصالحات در زمینه کشاورزی و همچنین سیاست های 
دفاعی و امنیتی خواه��د بود و انتظار می رود که فنالند 

تمام توان خود را در این زمینه ها به کار بگیرد.

مغرب: رسانه های مغربی گزارش دادند: واکنش 
ش��هروندان و فعاالن به حض��ور "مغرب" در کنفرانس 
اقتص��ادی منامه همچنان در داخل این کش��ور ادامه 
دارد و از این موضوع به عنوان خیانت به "آرمان ملت 

فلسطین" تعبیر می شود. 

ذرهبین

واکنش اردوغان به تهدیدهای حفتر
رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی نسبت به تهدیدات مطرح شده از سوی 
نیروهای موس��وم ب��ه "ارتش ملی لیب��ی" علیه اتباع و اه��داف ترکیه در لیبی 

واکنش نشان داد.
 رجب طیب اردوغان، در واکنش به اظهارات اخیر احمد المسماری، سخنگوی 
نیروه��ای موس��وم به "ارتش ملی لیبی" علیه اتباع و اه��داف ترکیه اظهار کرد: در 
صورت انجام هرگونه اقدام خصمانه ای به ریاست خلیفه حفتر علیه اتباع و اهداف ترکیه در 
لیبی، آنکارا تدابیر الزم را اتخاذ خواهد کرد. وی در کنفرانس مطبوعاتی در حاشیه نشست 
س��ران گروه ۲۰ در اوزاکای ژاپن گفت: هنوز مطمئن نیستیم که این دستور از طرف چه 
کس��ی صادر شده اس��ت و در صورت تأیید صدور آن از سوی خلیفه حفتر ، ترکیه تدابیر 
الزمی را در این خصوص خواهد اندیش��ید. وی افزود: ارتش ملی لیبی دستور  ممنوعیت 

پرواز هواپیماها از فرودگاه های لیبی به ترکیه را صادر کرده است.

وعده جدید جرمی هانت
نامزد نخست وزیری انگلیس با اشاره به این که تفاوت زیادی با رقیب انتخاباتیش، 

ندارد گفت تحت هر شرایطی تا پایان اکتبر از اتحادیه اروپا خارج می شویم.
»جرم��ی هانت« وزیر امور خارجه انگلیس و کاندیدای نخس��ت وزیری این 
کش��ور گف��ت اگر در انتخاب��ات پیروز ش��ود، در صورتی که توافقی مناس��ب با 
بروکس��ل توسط پارلمان تأیید نشود، کش��ورش را ۳۱ اکتبر سال جاری میالدی 
ب��دون تواف��ق از اتحادیه اروپا خارج می کند.  هانت که تنه��ا رقیب باقی مانده »بوریس 
جانسون« وزیر امور خارجه سابق انگلیس برای تصاحب مقام نخست وزیری است، گفت 
وظیفه  دموکراتیک او ایجاب می کند برگزیت را به موقع اجرا کند. او در مصاحبه با »اندرو 
مار« مجری ش��بکه »بی بی س��ی«گفت: »ابتدای اکتبر اگر دورنمایی از توافقی که بتواند 
از س��د پارلمان عبور کند وجود نداشته باش��د، در انتهای اکتبر ]از اتحادیه اروپا[ خارج 

می شویم زیرا قول دموکراتیک ما به مردم بریتانیا این است«.

عمران خان به دیدار ترامپ می رود
یک مقام ارش��د پاکس��تان اعالم کرده است که نخست وزیر این کشور برای 

دیدار با دونالد ترامپ، در اواخر ماه ژوئیه به آمریکا سفر خواهد کرد.
 فواد چودری، وزیر علوم و تکنولوژی پاکس��تان اعالم کرده اس��ت که این 
دیدار می تواند اولین مراودات س��طح باالی دو کشور آمریکا و پاکستان باشد؛ به 
خص��وص که مذاکرات صلح بین طالبان افغانس��تان و آمریکا در حال ورود به فاز 
مهمی اس��ت.به گفته وی، آمریکا از نقش پاکس��تان در پیشبرد مذاکرات صلح قدردانی 
کرده اس��ت. شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان هفته پیش اعالم کرده بود 
که عمران خان، نخس��ت وزیر این کشور برای گفت وگو با ترامپ درخصوص مسائل مهم 
منطقه، به واش��نگتن س��فر خواهد کرد. روابط دوجانبه دو کشور پس از انتقاد آمریکا از 
نقش پاکس��تان در افغانستان محدود بوده است و آمریکا، کمک های نظامی خود به این 

کشور را معلق کرده است.

پ
 ها

ون
ی

دلهره های ترامپ 

فرامرز اصغری

در همی��ن چارچوب رئیس جمه��ور آمری��کا در دیدار با 
اردوغان همتای ترکیه ای خود در ش��هر »اوساکا« ژاپن ضمن 
اب��راز نگران��ی از همکاری دفاعی ترکیه با روس��یه تأکید کرد 
که واش��نگتن به دنبال راه حل های متفاوت برای رفع مشکل 

سامانه های »اس-4۰۰« است.
در رفتار قابل تاملی دیگر رئیس جمهور آمریکا بعد از دیدار 
با همتای چینی خود در »اوساکا« ژاپن این نشست را »بسیار 

خ��وب« توصیف کرد و مدعی ش��د دو طرف به مس��یر اصلی 
بازگشته اند. »ش��ی جینپینگ« رئیس جمهور چین و »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در حالی مذاکرات دوجانبه خود 
را در حاشیه اجالس سران اقتصادی جهان موسوم به گروه ۲۰ 
به پایان رس��اندند که ترامپ تأکید کرد که برآیند این نشست 

»بهتر از انتظار« بوده است.
همچنی��ن ترام��پ  ک��ه ژاپن را ب��ه مقص��د کره جنوبی 
ت��رک کرد خبر داد ک��ه آماده دیدار و احوال پرس��ی با رهبر 
کره ش��مالی در منطق��ه مرزی میان دو کره اس��ت. ترامپ در 
ادام��ه این پیام توئیتری ابراز امی��دواری کرد که در مرز میان 
کره ش��مالی و کره جنوبی که منطقه خلع س��الح است، بتواند 
»کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی را ببیند و دستانش را تکان 
داده و با وی احوالپرسی کند.  البته این دیدار دیروز انجام شد 
و در مرزه��ای دو کره ترامپ و کی��م جونگ اون دیدار کردند 

البته در نهایت ترامپ اعالم کرد که تحریم های کره ش��مالی 
پا برجا خواهد بود. 

نکت��ه قابل توجه آنکه رئیس جمه��ور آمریکا در اوزاکای 
ژاپن با ولیعهد عربستان دیدار و از خرید تسلیحات آمریکایی 
توس��ط این کش��ور عربی قدردانی کرد. ترامپ در ادامه گفت: 
باعث افتخار من اس��ت که با ولیعهد سعودی دیدار کنم و وی 
دوستی اس��ت که اقدامات زیادی برای کش��ورش انجام داده 

است.
حال این س��وال مطرح می ش��ود که چ��را ترامپ چنین 
رویک��ردی در پیش گرفته و چه اهداف��ی را دنبال می کند.؟ 
نخست آنکه ترامپ این روزها دورانی سخت را سپری می کند 
از یک سو در عرصه داخلی جمهوریخواه و دموکرات برای کنار 
زدن وی از انتخابات ۲۰۲۰ تالش می کنند و از س��وی دیگر 
حربه ترامپ برای نمایش اقتدار با ایران هراس��ی ناکام ماند و 

سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی توسط یگاه پدافند ایران این 
ناکامی ها را شدت بخشیده است. مجموع این شرایط ترامپ را 
در وضعیت بحرانی انتخاباتی قرار داده و او را وادار ساخته تا در 
نشست گروه ۲۰ به دنبال نمایش چهره ای فاتح، دموکراتیک و 
اهل مذاکره و صلح از خود باش��د. ترامپ اکنون خود را ناکام 
در داخل و شکس��ت خورده در خارج می بیند و لذا به دنبال 
حربه هایی برای فرار از این وضعیت اس��ت. ترامپ در حالی به 
دنب��ال قدرت نمایی در ژاپن ب��ود که از درون آمریکا وضعیت 
مطلوبی ندارد چنانکه  کارتر از روس��ای جمهور اسبق آمریکا 
گفته اس��ت که رئیس جمهور کنونی این کش��ور در انتخابات 
پیروز نش��ده و او را رئیس جمهور غی��ر قانونی خطاب کرد. بر 
این اساس ترامپ به رغم ادعاهای تبلیغاتی بسیار همچنان در 
وضعیت بحرانی به سر می برد و سرنوشت ابهام برانگیز وی هر 

روز در ابهام بیشتری قرار می گیرد. 

یادداشت

 سیاسی کاری 
سازمان منع سالح های شیمیایی

چهار دانش��گاه ا ب��ا تحقیق��ات در مورد  آس�يا آنچ��ه حمله ش��یمیایی به دوما س��وریه غ�رب 
خوانده می ش��ود به این نتیجه رس��یدند س��ازمان منع سالح 

های شیمیایی وارد بازی های سیاسی شده است.
چهار دانش��گاهی انگلیس��ی با بررس��ی تحقیقات صورت 
گرفته در مورد آنچه حمله شیمیایی به دوما در سوریه خوانده 
می ش��ود به این نتیجه رسیده اند که سازمان منع سالح های 
ش��یمیایی )OPCW( تحقیقات اصلی را کنار گذاشته و وارد 
بازی های سیاسی شده است.چند تن از دانشگاهیان انگلیسی 
تاکید کردند که گزارش سازمان منع سالح های شیمیایی در 

مورد حادثه دوما فریبکارانه بوده است. با گذشت زمان واقعیت 
ه��ا در مورد آنچه حمله ش��یمیایی به دوما خوانده می ش��ود 
روشن تر می شود. اخیرا چهار دانشگاهی انگلیسی در گزارشی 
اع��الم کردند که گزارش های اولی��ه و مبنایی کمیته حقیقت 
ی��اب در مورد حادثه دوما جعل��ی بوده و ادله ای که دبیرخانه 
فنی به س��ازمان منع سالح های شیمیایی برای نادیده گرفتن 
ارزیابی فنی ارائه کرده اس��ت و همچنین نتایج منتش��ر شده 

تحقیق نادرست اس��ت. گفتنی است سازمان منع سالح های 
ش��یمیایی گزارش کارشناس��ان فنی خ��ود را نادیده گرفته و 
پنهان کرده بود. در این گزارش اعالم ش��ده بود کپسول های 
حاوی مواد ش��یمیایی که در حادثه دوما کشف شد از آسمان 
پرتاب نشده و بر این اساس نمی توان ارتش سوریه را به حمله 
ش��یمیایی متهم کرد. در این گزارش گروههای تروریستی، به 

وضوح، به انجام این حمله متهم شده اند.

آگهى تجدید مزایده98-3
اداره کل راه و شهرسازى استان قزوین 

با  زمین  قطعه  دو  دارد  نظر  در  قزوین  استان  و شهرسازى  راه  کل  اداره  میرساند  اطالع  به  بدینوسیله 
کاربرى مسکونى در شهر قزوین به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومى و صرفا با بهره گیرى از 

سامانه تدارکات الکترونیک دولت (setadiran.ir ) به فروش برساند . 

تاریخ انتشار :  98/04/09 و 98/04/10   مهلت دریافت اسناد مزایده :  98/04/13    تاریخ بازدید : 
98/04/18   مهلت ارسال پیشنهاد :  98/04/23

تاریخ بازگشایى :   98/04/24      تاریخ اعالم به برنده :  98/04/25
شرایط عمومى و توضیحات برگزارى مزایده / فراخوان دستگاه اجرایى

*  برگزارى فراخوان صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت بوده و کلیه مراحل فرایند مزایده 
شامل دریافت اسناد مزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران از این طریق 

امکان پذیر مى باشد .
*  کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه 

مزایده قابل مشاهده بررسى وانتخاب مى باشد.
گواهى  دریافت  و  نام  ثبت  نحوه  از  اطالع  کسب  جهت  بایست  مى  درفراخوان  شرکت  به  عالقمندان   *
الکترونیکى (توکن) به سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر  مراجعه و 

با تلفن  41934 - 021 داخلى 5  تماس حاصل نمایند .

ردیف
مساحت 
(مترمربع)

پالك ثبتىکاربرى
قیمت پایه هر 
مترمربع (ریال)

قیمت پایه  (ریال)
مبلغ سپرده 
شرکت در مزایده

آدرس ملک

مسکونى1216
یک فرعى از 
1866 اصلى

26،000،0005،616،000،000280،800،000
قزوین ، خیابان ملک 
آباد روبروى مدرسه

مسکونى2150/8
باقیمانده پالك 
4672 اصلى

18،000،0002،714،400،000135،720،000
قزوین ، خیابان شهید 
انصارى غربى جنب 
سلطان سید محمد

فراخوان مناقصه عمومى

روابط عمومى شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

ول
ت ا
نوب

مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره م م /98/0072 مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 086 جنوب مارون
الف- شرح مختصر خدمات: 

انجام عملیات خاکى ، عملیات بنایى با سنگ ، اندود و بند کشى ، قالب بندى و چوب بست، کارهاى فوالدى ، بتن ریزى ، زیراساس و اساس ، عالئم و تجهیزات ایمنى ، احداث محوطه چاه ، احداث سلر، احداث 
گودال آب و گل ، احداث گودال سوخت ، تهیه و اجراى ژئوممبراین ، احداث آبرو و پل بتنى در طول مسیر و جاده دسترسى به آن مد نظر مى باشد.

ب- محل اجراى خدمات و مدت انجام کار
محل اجراى خدمات در منطقه مارون واقع در 60 کیلومترى شهر اهواز و مدت انجام آن 4 ماه مى باشد.

ج- برآورد کارفرما
برآورد کارفرما جهت انجام خدمات -/13/735/410/524 ریال و تعدیل پذیر مى باشد.

د- شرایط مناقصه گران متقاضى
- مناقصه گران داراى حداقل پایه 5 گرایش راه و ترابرى 

- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر ، الویت با شرکت هاى بومى استانى مى باشد.
- داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنى از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى 

- توانایى ارائه تضمین شرکت در فرآیند اجراع کار به مبلغ -/686/770/526/20 ریال که بایستى به یکى از دو صورت زیر ارائه گردد:
الف- ارائه رسید وجه صادره از سوى حسابدارى کارفرما مبنى بر واریز مبلغ فوق الذکر به شماره حساب IR940100004001111604022067 نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران شعبه مرکزى جمهورى اسالمى 

ایران – اهواز کد 0 حساب – بنام شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب
ب- ارائه ضمانتنامه بانکى به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا براى مدت (90 روز) معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما براى مدت (90 روز) دیگر قابل تمدید باشد همچنین بدینوسیله تاکید 

مى گردد که قید شماره و عنوان مناقصه روى رسید وجه نقد و ضمانتنامه بانکى ضرورى و الزامى است.
- توانایى ارائه 5 درصد مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن) بعنوان تضمین انجام تعهدات

http://sajar.mporg.ir داشتن ظرفیت آزاد (تعدادى و ریالى) در رشته مربوطه و نیز معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه ساجار به آدرس -
هـ - محل و مهلت دریافت اسناد

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل مى آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان ، ضمن اعالم آمادگى بصورت کتبى جهت دریافت اسناد با ارائه اصل فیش بانکى و معرفى نامه کتبى معتبر در یکى از روزهاى 
ادارى به یکى از آدرس هاى ذیل الذکر مراجعه نمایند تا ارزیابى هاى الزم وفق آیین نامه اجرایى بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات (ارزیابى ساده ) به عمل آید.

1- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1398/4/12 لغایت 1398/4/23
2- محل دریافت اسناد: واقع در اهواز ، کوى فدائیان اسالم ، خیابان پارك 4 (روبروى امور مسافرت) ، مجتمع ادارى امور حقوقى و قراردادها ، اتاق کنترل و توزیع اسناد قراردادها (اتاق شماره 1) و یا تهران ، میدان 

آرژانتین ، ابتداى خیابان بیهقى ، پالك 28 ساختمان مرکزى یازدهم ، شرکت ملى نفت ایران ، طبقه دوم ، دفتر هماهنگى امور حقوقى و قراردادهاى مناطق نفتخیز جنوب
3- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب : واریز مبلغ 2/380/000 ریال به حساب شماره IR940100004001111604022067 نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران شعبه مرکزى جمهورى اسالمى ایران ، اهواز کد 0 و 

ارائه فیش مربوطه به امور حقوقى و قراردادهاى شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب
و- محل ، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 1398/05/06 به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز ، کوى فدائیان اسالم خیابان نفت ساختمان پنج طبقه بلوك 1 طبقه دوم اتاق ج 
251 ، تسلیم نمایند ضمنًا پیشنهادات در ساعت 8:30 روز دوشنبه مورخ 1398/05/07 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران یا معرفى نامه و کارت شناسایى معتبر بالمانع است.

همزمان ارائه معرفى نامه و کارت ملى براى متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضرورى مى باشد.
تذکر : حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه ، شرکتنامه و آگهى تاسیس و آخرین تغییرات ثبتى الزامى مى باشد.
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شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

گروه فرادید  ویژه »کیم جونگ اون« رهبر کره گ�زارش 
ش��مالی و »دونالد ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا 
که تاکنون ۲ دیدار شکس��ت خورده داشته اند، در 
منطقه غیرنظامی ش��ده دو کره ب��ا یکدیگر دیدار 
کردن��د در حالی که ترامپ همچن��ان با تاکید بر 
تحریم ه��ا بی تعهدی آمری��کا را دوباره به نمایش 
گذاشت .رهبران آمریکا و کره شمالی برای سومین 
بار و این دفعه در منطقه غیرنظامی در مرز دو کره 
ب��ا یکدیگر دی��دار کردند.  ترامپ ب��ا عبور از خط 
مرزی کره جنوبی به کره ش��مالی، به اولین رئیس 
جمهور تاریخ آمریکا تبدیل شد که وارد خاک کره 
شمالی می ش��ود. این دیدار در ش��رایطی صورت 
می پذی��رد، که دو دیدار قبل��ی ترامپ با رهبر کره 
ش��مالی به جهت زیاده خواهی ه��ای رئیس جمهور 
آمریکا بی نتیجه پایان یافته بود.  »ایوانکا ترامپ« 
دختر و مش��اور ترام��پ و »جرد کوش��نر« داماد 
ترام��پ و مایک پامپئو وزی��ر خارجه آمریکا نیز او 

را در این دیدار همراهی می کردند.
آن ها در حالی صبح یک ش��نبه به وس��یله یک 
فروند بالگرد وارد منطقه شدند که پیش تر »رونالد 
ری��گان«، »جرج دبلی��و بوش« و »ب��اراک اوباما« 
رؤس��ای جمهور پیش��ین آمریکا با تدابیر ش��دید 

امنیتی از آن دیدار کرده بودند.

بناب��ر تصاوی��ر دریافتی زن��ده از رس��انه های 
خبری، دونالد ترامپ با گام برداشتن به سوی خاک 
کره ش��مالی با کیم جونگ اون دست داد و خوش و 
بش کرد و سپس به همراه کیم از خط مرزی نمادین 
میان دو کشور عبور کرد. ترامپ اولین رئیس جمهور 
آمریکا اس��ت که وارد خاک کره شمالی شده است. 
ترامپ پس از دس��ت دادن با کیم و گام برداشتن دو 
رهبر به سمت خاک کره شمالی به خبرنگاران گفت: 
»می خواهم بگویم این افتخاری است که نصیب من 
ش��د. عبور از این خط افتخار بزرگی است، پیشرفت 

بزرگی است، دوستی بزرگی ایجاد شده است..«
ترام��پ از کی��م ب��رای حضور یافت��ن در این 
مالقات تش��کر ک��رد و گفت: »م��ا از روز اولی که 
مالق��ات کردی��م از یکدیگر خوش��مان آمد و این 
بس��یار مه��م اس��ت«. هنگامی که خبرن��گاری از 
رهبر کره ش��مالی پرسید چه زمانی به آمریکا سفر 
می کند ترامپ پاسخ داد: »همین حاال از او دعوت 
می کن��م.« کیم جونگ اون رهبر کره ش��مالی نیز 

گف��ت: در حال حرکت به س��وی پای��ان دادن به 
گذش��ته تاسف بار بین دو کره هس��تیم.  در ادامه 
کیم از ترامپ خواست تا از روابط خوب بین آن دو 

برای ایجاد خبرهای بهتر استفاده کند.
کیم گفت: »باور دارم دیدار ما در این محل که 
نمادی از تفرق و گذشته ای خصمانه است، به جهان 

نشان می دهد که ما زمان حالی جدید ساخته ایم و 
دیداری مثبت و روبه جلو خواهیم داشت«. وی افزود: 
»دوستی عالی بین من و رئیس جمهور ترامپ وجود 
دارد. فکر نمی کنم اگر چنین دوستی بزرگی بین ما 
نبود چنین روزی چنینی دیداری را می توانس��تیم 
ترتیب دهیم. مایل هس��تم از این پیوند قوی برای 
س��اختن خبرهای خوب بیش��تری ک��ه هیچکس 
انتظارش را ندارد استفاده کنم«. ترامپ گفت: »اگر 
او )کیم( به این دیدار نمی آمد رسانه های چهره بدی 
از من می س��اختند« وی افزود : »به خاطر خواهش 
ار من برای عبور از خط مرز متش��کرم. نمی دانستم 
قرار اس��ت چنین خواهشی از من کنید. فکر کردم 
شاید چنین کاری کنید اما برای انجام آن در صورت 

درخواست شما آماده بودم«.
ترامپ افزود: همان طور که آقای کیم گفت  این 
لحظه ای تاریخی بود..ما روابط بس��یار خوبی ایجاد 
کردیم، قبل از آنکه من رئیس جمهور شوم شرایط 
برای کره جنوبی، کره ش��مالی ژاپن و همه جهان 
بس��یار خطرن��اک بود. از ب��ودن در کنار کیم لذت 
می برم و متش��کرم. خبر دیگر آنکه سخنگوی کاخ 
سفید ظاهراً در درگیری جزئی با نیروهای امنیتی 
کره ش��مالی در حین هجوم خبرنگاران به س��مت 
اتاق دیدار رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی 

در منطقه غیرنظامی کره، کمی زخمی شد.

ترامپ در دیدار با اون بر ادامه تحریم های کره شمالی تاکيد کرد

تحریم بیشتر نتیجه مذاکره با آمریکا 


