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جزایر س�لیمان: دولت جزایر سلیمان به قطع روابط 
رس��می با تایوان رای داد. تایوان در حال حاضر با 16 
کش��ور جهان روابط رس��می دارد اما چی��ن تایوان را 
بخش��ی از خاک خود می داند و هیچ حقی برای تایپه 
برای ایجاد روابط ریمی با دیگر کشورها قائل نیست.

آمریکا: اتحادیه صنفی کارکنان، افزایش دستمزدها، 
بهبود مراقبت های بهداشتی، تعیین وضعیت کارگران 
موق��ت و امنیت ش��غلی را ب��رای کارکنان خواس��تار 
ش��ده اس��ت. حدود ۴6 هزار تن از کارکنان ش��رکت 
جنرال موتوز آمریکا روزدوش��نبه در پی به بن بس��ت 
رس��یدن مذاکرات درب��اره تمدی��د قرارداد های کاری 
خود، اعتصاب سراس��ری را آغاز کردند و دست از کار 

کشیدند.

الجزائر: رئیس جمهور موقت الجزائر پس از تش��کیل 
کمیت��ه عالی انتخاب��ات، زم��ان برگ��زاری انتخابات 
ریاست جمهوری را 1۲ دسامبر)۲1 آذرماه( اعالم کرد. 
»عبدالقادر ب��ن صالح« رئیس جمه��ور موقت الجزائر 
یکشنبه شب در س��خنانی خطاب به ملت این کشور 
اعالم کرد که با استفاده از اختیاراتی که قانون اساسی 
برای او تعیین کرده اس��ت، زمان برگزاری انتخابات را 

1۲ دسامبر)۲1 آذر ماه( تعیین کرد.

پاکس�تان: ولیعه��د عربس��تان در دیدار با نخس��ت 
وزیر پاکس��تان وعده داده بود ۲107 تبعه پاکستانی 
محبوس در زندان های عربستان آزاد خواهند شد این 
در حالی اس��ت که بس��یاری از اتباع این کشور بدون 
تفهیم اتهام، اعدام ش��ده یا س��ر آنها بریده می ش��ود.

بر خالف وعده ولیعهد عربس��تان در مورد آزاد کردن 
اس��رای پاکستانی، بس��یاری از اتباع این کشور بدون 

تفهیم اتهام، اعدام شده یا سر آنها بریده می شود.

روسیه: رزمایش بزرگ عملیاتی و راهبردی روسیه و 
شش کشور دیگر از دیروز آغاز شدد.کشورهای چین، 
هند، پاکس��تان، قزاقستان، قرقیزس��تان و ازبکستان 
در این رزمایش س��االنه که توس��ط »س��تاد مرکزی 
فرماندهی راهبردی مش��ترک روسیه« انجام می شود 
ش��رکت می کنند. این رزمایش برای مدت ش�ش روز 

ادامه خواهد داشت.

هند: علیرغ��م مخالفت های ش��دید آمری��کا، رئیس 
»روس  ت��ک« اعالم کرد مس��کو و دهلی ن��و در حال 
گفت وگو برای تولید س��امانه های »اس ۴00« در هند 
هس��تند. علیرغم تالش های واش��نگتن برای منصرف 
کردن کش��ورها از خرید س��امانه های دفاع موش��کی 
»اس-۴00« روس��یه، »س��رگئی چمی��زوف« رئیس 
ش��رکت »روس  تک« اعالم کرد که مسکو و دهلی نو 
قراردادی را ب��ه ارزش بیش از پنج میلیارد دالر برای 

تحویل این سامانه ها به هند به امضا درآوردند.

ذرهبین

کشمیر همانند یک زندان روباز 
روزنامه انگلیس��ی »گاردین« در گزارش��ی با اش��اره 
به محدودیتهای امنیتی ش��دید دهلی نو در کش��میر 
نوش��ت، نخس��ت وزیر هند، کش��میر را به یک زندان 

روباز تبدیل کرده است.
هفته جاری نخس��ت وزیر هند، ص��د روز از دوره دوم 
ریاس��ت جمهوری خود را سپری می کند. مودی قصد 
دارد تا همانند دوره نخس��ت ریاست جمهوری اش و با 
هزینه اقلیتها به ویژه مس��لمانان این کشور به عنوان 
یک پوپولیس��ت راس��ت گرا به نمایندگ��ی از اکثریت 
جمعیت هندوها حکومت کن��د. به گفته این روزنامه 
انگلیس��ی، مودی بر سیاس��ت ملت خود تسلط دارد؛ 
در ماه مه او اولین نخس��ت وزیر هند از س��ال 1971 
به این س��و شد که موفق ش��د اکثریت پارلمان را در 
دو انتخاب��ات متوال��ی به دس��ت آورد. او همچنین بر 
حزب  اش »بهاراتیا جاناتا« نیز مس��لط است؛ یک سوم 
رای دهندگانی ک��ه از ائتالف حاکم حمایت می کردند 
می  گویند که اگر مودی رهبر این حزب نبود به حزب 
دیگری رای می دادند. روزنامه گاردین نوشته که هند 
در حال تبدیل ش��دن به یک دموکراسی نژادی است. 
در ماه جاری حدود ۲ میلیون نفر که در ایالت »آسام« 
هند زندگی می کردند در معرض خطر بی تابعیتی قرار 
گرفته اند، زیرا نمی توانن��د در دادگاه ویژه ثابت کنند 
ک��ه آنها پی��ش از آنکه بنگالدش اس��تقالل خود را از 
پاکس��تان در مارس 1971 اعالم کن��د، به این ایالت 

آمده اند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت دادگاه عالی هند روز دوش��نبه از 
دولت این کش��ور درخواس��ت کرد تا تمام تالش خود 
را برای برقراری اوضاع عادی در کش��میر انجام دهد. 
ش��بکه خبری "ان دی ت��ی وی" راجان گوگی قاضی 
ارش��د دادگاه عالی هند گفت: ما از دولت ی خواهیم 
تا همه تالش خود را برای بازگش��ت شرایط عادی به 
کشمیر انجام دهد. بازگشت شرایط عادی باید با توجه 

به منافع ملی انجام شود.

نیمچهگزارش

کیم، ترامپ را دعوت کرده است!
رهبر کره ش��مالی در نامه ای از رئیس جمهور آمریکا برای س��فر به پیونگ یانگ 

دعوت کرده است.
یک روزنامه کره جنوبی با اس��تناد به منابع دیپلماتی��ک، گزارش داده اتس که 
»کیم جونگ اون« رهبر کره ش��مالی در ماه گذش��ته میالدی با ارسال نامه ای از 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا برای سفر به پیونگ یانگ دعوت کرده است. 
این دومین نامه ای اس��ت که ترامپ در ماه گذش��ته و در میان مذاکرات متوقف شده 
اتمی میان دو کش��ور، از س��وی کیم دریافت کرده اس��ت. یکی از این منابع به روزنامه 
»جونگانگ ایلبو« گفت، در این نامه که در هفته سوم آگوست به ترامپ رسیده بود، کیم 
تمایل خود را برای مالقات با ترامپ ابراز کرده بود. ترامپ و کیم از ماه ژوئن سال گذشته 
س��ه بار در مورد راه هایی برای حل بحران برنامه های موش��کی و هسته ای کره شمالی، با 

یکدیگر دیدار کرده اند اما این دیدارها پیشرفت قابل مالحظه ای نداشته است.

سوریه به حمایت از آنروا ادامه می دهد
وزیر امورخارجه سوریه با کمیسیونر عالی آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان 
فلس��طینی در س��ازمان ملل )آنروا( و هیئت همراه وی دیدار کرد. ولید المعلم، 
در جریان دیدار با پی یر کرینبول، کمیس��یونر عالی آنروا و هیئت همراه وی به 
بررسی روابط همکاری متمایز میان سوریه و آنروا و همچنین فشارهایی که این 

آژانس در معرض آن قرار دارد، پرداخت.
در همی��ن حال ولی��د المعلم بر موضع ثابت س��وریه در قبال پرونده فلس��طین که 
مسئله اصلی عرب ها است و بر ارائه هرگونه کمک و حمایت از ملت فلسطین در مقابله 
ب��ا تالش ها جهت ناب��ودی پرونده  فلس��طین تاکید کرد و گفت: س��وریه به رغم جنگ 
تروریستی که استقالل موضع و تصمیم ملی آن را برای ارائه هرگونه حمایت از استقامت 
ملت فلسطین و بازپس گیری حقوق غصب شده آنها توسط رژیم صهیونیستی هدف قرار 

داده، بی وقفه آماده حمایت از ملت فلسطین است.

 روابط شخصی اردوغان با ترامپ 
رئی��س جمهور ترکیه با بیان اینکه روابط ش��خصی وی با رئیس جمهور آمریکا 
موجب حل اختالفات دو کش��ور درباره خرید اس-۴00 شده است گفت که در 

زمینه خرید سامانه پاتریوت با ترامپ رایزنی کرده است.
 »رج��ب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه در مصاحب��ه با خبرگزاری رویترز 
اعالم کرد که در گفت وگوی تلفنی خود با »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا که 
دو هفته پیش انجام شده است درباره خرید سامانه دفاع موشکی پاتریوت رایزنی کرده 
است. وی در ادامه تاکید کرد که روابط شخصی وی با ترامپ موجب حل و فصل اختالفات 
موجود میان واش��نگتن و آنکارا در زمینه خرید س��امانه اس-۴00 از روس��یه شده است.  
اردوغان به رویترز گفته، »من به آقای ترامپ گفتم، اینکه ما یک بسته حاوی صدها موشک 
اس-۴00 خریدیم موضوع خاصی نیس��ت، ما می توانیم مقدار زیادی هم س��امانه پاتریوت 

بخریم. ترامپ به من گفت که آیا شما کامال جدی هستید؟ من هم گفتم بله کامال.«

علی تتماج 

عمران خان نخست وزیر پاکستان که این روزها دورانی سخت 
را در عرصه سیاس��ت خارجی بویژه در حوزه اقتصادی پشت 
سر می گذارد،  19 س��پتامبر) ۲8 شهریور( به دعوت رسمی 
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به این کشور سفر می کند. 
وزرای امور خارجه و دارایی و نیز مشاور امور تجاری، خان را 

در این سفر همراهی می کنند.
حال این س��وال مطرح می ش��ود که اهداف عم��ران خان از 
این س��فر چیس��ت؟ مروری بر روابط دو کشور نشان می دهد 

که بخ��ش عمده ای از رواب��ط در قالب اقتصادی اس��ت.  در 
س��فر ۲ روزه محمد بن سلمان به پاکستان، دو کشور قرارداد 
س��رمایه گذاری ۲0 میلیارد دالری در حوزه های پتروشیمی، 
ان��رژی، مع��دن، پاالیش��گاه، انرژی ه��ای تجدیدپذیر، بخش 
خدم��ات و ورزش را امض��ا کردند. در همین حال عربس��تان 
وعده کمک 1۲ میلیارد دالری به پاکستان داده بود. بر اساس 
گزارش های منتش��ره عربس��تان تاکنون از اج��رای تعهدات 
اقتصادی خود به پاکس��تان خودداری کرده که این مس��ئله 
نارضایتی اس��الم آباد را به همراه داش��ته است. بر این اساس 
از ابعاد این سفر را گالیه های پاکستان از رفتارهای اقتصادی 

سعودی تشکیل می دهد. 
نکته مهم دیگر وضعیت پاکس��تانی های مقیم عربس��تان است. 
ولیعهد عربستان سعودی در دیدار با نخست وزیر پاکستان وعده 
داده بود ۲107 تبعه پاکستانی محبوس در زندان های عربستان 

آزاد خواهند ش��د.بر خالف وعده ولیعهد عربستان در مورد آزاد 
کردن اسرای پاکستانی، بسیاری از اتباع این کشور بدون تفهیم 
اتهام، اعدام شده یا سر آنها بریده می شود. در همین راستا برخی 
اخبار نش��ان می دهد اخیرا یکی دیگر از اتباع پاکس��تانی بدون 
تفهیم اتهام در عربستان اعدام و سرش بریده شد.بر اساس گفته 
برخی قضات پاکستانی، عربس��تان برای اتباع این کشور حاضر 
نیست حتی مترجم فراهم کند تا از حق و حقوقشان دفاع کنند. 
این نوع رفتار س��عودی هزینه های داخلی بسیاری برای عمران 
خ��ان به همراه داش��ته و لذا از ابعاد س��فر وی را متقاعد کردن 
سعودی در باب پاکستانی های مقیم این کشور تشکیل می دهد. 
نکت��ه مهم دیگ��ر وضعیت تح��والت افغانس��تان و مطالبات 
آمریکا از پاکس��تان اس��ت. آمریکایی ها بدون در نظر گرفتن 
منافع پاکستان مذاکرات با طالبان را در پیش گرفته که البته 
همراهی عربس��تان را نیز به همراه دارد. این وضعیت در کنار 

اتهامات آمریکا به پاکستان مبنی بر حمایت از تروریسم، خشم 
اس��الم آباد را به همراه داشته چنانکه اخیر عمران خان رسما 
همراهی و همپیمانی با آمریکا را اشتباه دانسته و از هزینه های 
این سیاست از سال ۲001 تاکنون برای اسالم آباد گفته است. 
انتق��ال پیام نارضایتی به آمریکا می تواند از ابعاد س��فر عمران 
خان به عربس��تان باش��د. به هر تقدیر آنچه در باب این سفر 
مس��لم گردیده آن اس��ت که این س��فر ن��ه از روی رضایت و 
تعامالت دوس��تانه بلکه برگرفته از خلف وعده های سعودی و 
عدم صداقت رفتاری آنها در تحقق وعده هایشان است هر چند 
که این سناریو مطرح است که سعودی از این مسئله به عنوان 
مولفه ای برای گرو کش��ی بهره گیرد تا ش��اید پاکستان را به 
حضور گس��ترده تر در جنگ یمن وادار سازد. مولفه ای که تن 
دادن ب��ه آن قطعا هزینه های داخلید و جهانی بس��یاری برای 

پاکستان و شخص عمران خان به همراه خواهد داشت. 

یادداشت

نتایج اولیه رسمی انتخابات ریاست جمهوری تونس حاکی از آن 
است که »قیس سعید« حقوقدان بازنشسته با کسب 19 درصد 
آراء پیش��تاز است. ش��بکه المیادین با اعالم این خبر افزود که 
»نبی��ل القروی« دیگر نامزد انتخابات از حزب »قلب تونس« با 
کسب 1۵ درصد آراء در مرتبه دوم قرار دارد. القروی از دو هفته 

پیش به اتهام پولش��ویی و فرار مالیاتی زندانی است و از انجام 
تبلیغ��ات انتخاباتی و حضور در مناظ��ره تلویزیونی نیز ممنوع 
بود. وی در سال های اخیر به دلیل انجام فعالیت های خیریه در 
میان اقشار فقیر تونس از محبوبیت برخوردار است. پیش از این 
»المنصف المرزوقی« رئیس جمهور پیشین تونس به شکست در 
انتخابات اذعان کرد. المرزوقی در این باره گفت که »نتایج دور 
نخست انتخابات ریاست جمهوری ناامیدکننده است.« انتخابات 
ریاس��ت جمهوری تونس روز یکش��نبه برگزار شد. قرار بود این 
انتخابات هفدهم نوامبر )۲019( برگزار شود اما مرگ »الباجی 
قائد السبسی« رئیس جمهور فقید این کشور، انتخابات را جلو 

انداخت. ۲۵ جوالی گذش��ته در 9۲ سالگی درگذشت و طبق 
قان��ون که مقرر کرده طی مهلت 90 روزه رئیس جمهور جدید 
انتخاب شود، »محمد الناصر« رئیس پارلمان مسئولیت های او 
را بر عهده گرفت. السبسی دومین رئیس جمهور تونس بعد از 
انقالب ۲011 است. المنصف المرزوقی اولین رئیس جمهور بود 

که البته به شکل غیرمستقیم انتخاب شده بود.
»المنص��ف المرزوقی« رئیس جمهور پیش��ین تونس به دنبال 
گزارش یک موسس��ه درباره نتایج اولیه انتخابات، به شکس��ت 
در انتخاب��ات اذعان کرد.المرزوقی در این باره گفت که »نتایج 
دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ناامیدکننده است.« وی 

افزود که مس��ئولیت شکس��ت در متقاعد کردن رأی کنندگان 
در خصوص برنامه های خود برای رهبری تونس در پنج س��ال 
آینده را می پذیرد. کمیس��یون انتخابات تونس میزان مشارکت 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری این کش��ور را ۴۵ درصد اعالم 
کرد. براساس اعالم این کمیسیون، میزان مشارکت تونسی های 
خارج نش��ین نیز 19.7 درصد بوده اس��ت. حزب اسالم گرای 
النهض��ه با »عبدالفتاح م��ورو« در این انتخاب��ات حضور دارد.  
براس��اس گزارش ش��بکه العربیه،مورواحتماال جایگاه س��وم و 
عبدالکریم الزبیدی وزیر دفاع سابق این کشور جایگاه چهارم را 

به خود اختصاص خواهند داد. 

مطالبات سفر به ریاض 

مقاومت یمن درباره ادامه همکاری با سعودی به ابوظبی هشدار داد 

تاسیسات نفتی امارات هدف بعدی پهپادهای یمنی 

 رژیم صهیونیستی عامل حمله 
 به الحشد الشعبی

ی��ک نماینده عراقی با اش��اره به پای��ان تحقیقات مربوط ب��ه بمباران مواضع 
سازمان »الحشد الشعبی«، اعالم کرد رژیم صهیونیستی در پس این حمالت 
قرار داشته است. »احمد االسدی« نماینده عراقی و رئیس فراکسیون »السند 
الوطنی« اعالم کرد که دولت عراق تحقیقات مربوط به بمباران مواضع سازمان 
»الحش��د الشعبی« )بس��یج مردمی( را به پایان رسانده اس��ت. پایگاه خبری 
المعلوم��ه به نقل از االس��دی گزارش داد که بر اس��اس ای��ن تحقیقات، ثابت 
ش��ده است که نیروهای متجاوز رژیم صهیونیس��تی مواضع الحشد را بمباران 
کرده اند.»کریم المحمداوی« عضو کمیس��یون امنیت و دفاع در پارلمان عراق 
نیز گفت ک��ه پهپادهای متعلق به رژیم صهیونیس��تی عامل حمله به مواضع 
الحشد هس��تند. المحمداوی تصریح کرد، »فالح الفیاض« مشاور امنیت ملی 
و رئیس الحش��د الشعبی در جریان حضور در کمیسیون امنیت و دفاع رسما 
اعالم کرده اس��ت که پهپادهای صهیونیس��تی عامل حمله به الحشد هستند. 
ای��ن نماینده عراقی ب��ه نقل از الفیاض گزارش داد ک��ه پهپادهایی »از خاک 
س��وریه حرکت کردند و در چند استان کشور )عراق(، مواضع الحشد الشعبی 

را هدف قرار دادند«.
ب��ه گفته وی، ای��ن عملیات بر اس��اس »اطالعات نظامی ص��ورت گرفته که 
ائتالف بین المللی ]تحت رهبری آمری��کا[ آن را در اختیار فرماندهان نظامی 
صهیونیست قرار داده است«. المحدوای خاطرنشان کرد که رژیم صهیونیستی 
در توجیه حمالت خود اعالم کرده که مواضع »الحشد الشعبی وابسته به ایران 

است و در حال برنامه ریزی برای حمالت گسترده علیه اسرائیل است«. 

 التماس های انتخاباتی نتانیاهو 
با وعده کرانه باختری 

انتخابات بحران زده صهیونیست ها امروز در حالی برگزار می شود که بنیامین 
نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی، در گفت وگوی اختصاصی با رادیو 
ارت��ش اس��رائیل تأکید ک��رد که اگر در انتخابات پیروز ش��ود، ش��هرک های 
صهیونیس��ت نش��ین در کرانه باختری را که ش��امل یک ش��هرک در عمق 

بزرگ ترین شهر فلسطینی می شود، به اسرائیل ملحق خواهد کرد.
نتانیاهو در این مصاحبه ادعا کرد »همه ش��هرک ها« را در کرانه باختری به 
اس��رائیل ملحق خواهد س��اخت. وقتی مجری رادیو ارتش اسرائیل از نتانیاهو 
پرس��ید: آیا منظور شما از »همه شهرک ها« این است که شامل شهرکی نیز 
خواهد شد که فقط چند صد شهرک نشین صهیونیست در آن زندگی می کنند، 

وی بالفاصله پاسخ داد: »البته )که شامل آن شهرک هم می شود(.« 
 وی همچنین قول داده اس��ت که دره اردن را به سرزمین های اشغالی ملحق 
س��ازد و این در حالی است که اگر قرار باش��د، بر اساس راه حل دو کشوری، 
یک کش��ور مستقل فلسطینی تأسیس شود، آن کشور حتماً به دره اردن- به 
عنوان یک منطقه حاصلخیِز کشاورزی برای تأمین نان و سایر مایحتاج مردم 
فلس��طین- نیاز خواهد داش��ت. خبر دیگر از فلسطین  آنکه با تشدید جنایات 
صهیونیس��ت ها، 100 اسیر فلس��طینی در بند زندانهای رژیم صهیونیستی از 
دی��روز اعتصاب غذای نامحدود خود را آغاز کردند. از س��وی دیگر دفتر امور 
آوارگان جنبش فلس��طینی حماس در سالگرد جنایت »صبرا و شتیال« تأکید 
کرد، تا زمانی که عامالن این اقدام محاکمه نش��وند، جنایت های صهیونیستی 

ادامه پیدا خواهد کرد.

 هشدار چین به دلبستگان
وعده های غرب 

همزمان با تش��دید دخالت بحران س��از غرب در امور هنگ کنگ، حزب حاکم 
چین در مطلبی که رسانه های این کشور منتشر کرده اند خطاب به معترضان 
هنگ کنگی آورده اس��ت که دست به دامان غرب نشوید زیرا غرب نمی تواند 

به شما کمک کند.
کمیسیون امور سیاسی حزب کمونیست چین در این مطلب آورده است غربی 
ه��ا هزاران مایل با چین و هنگ کنگ فاصل��ه دارند و نمی توانند کاری برای 
معترضان انجام دهند و وابس��تگی به آنها بی نتیجه اس��ت.حزب حاکم چین 
افزوده اس��ت کش��ورهای غربی امروز حتی قادر به حل و فصل مشکالت خود 
نیس��تند به همین دلیل بعید اس��ت هنگ کنگی های معترض برای آزادی و 
دمکراسی دست به دامان آنها شوند. حزب کمونیست تاکید کرده است جوانان 
هنگ کنگی بجای دلبس��تگی به غرب و درخواس��ت از آنها باید از فرصت های 
اقتصادی در سرزمین مادری )چین( بهره بگیرند و این امید را که غربی ها می توانند 
مشکالتش��ان را حل کنند، کنار بگذارند. کمیسیون امور حقوقی و سیاسی حزب 
حاکم خاطر نشان کرده است انگیزه های جوانان هنگ کنگی قابل درک است اما 
غربی ها نمی توانند مشکالت آنها را حل کنند.   در این مطلب اضافه شده است 
سختی شرایط جوانان در زمینه یافتن شغل گرفته تا تحصیل و بسیاری از چالش 
های اقتصادی و اجتماعی برای آنان قابل درک است اما اینکه برای حل آنها به غربی 
ها متوسل شوند کاری بیهوده است. حزب حاکم چین می افزاید که غربی ها نه 
می خواهند و نه می توانند برای هنگ کنگی ها کاری انجام دهند امروز ارزش های 

غربی چون دمکراسی و آزادی در خود آن کشورها به چالش کشیده شده است. 

گزارش

سعودی و حامیان غربی اش در حالی همچنان در شوک انهدام 
بخش های مهمی از پاالیشگاه نفتی آرامکو عربستان در عملیات 
پهپادی یمنی ها هس��تند که یک مق��ام نظامی یمنی به دولت 
ام��ارات هش��دار داد که در صورت عدم خ��روج کامل از یمن، 

تأسیسات نفتی این کشور نیز هدف قرار خواهند گرفت.
 در ادامه هش��دار به امارات مبنی بر اس��تمرار جنایاتش علیه 
یمن، ی��ک مقام نظامی یمنی در ی��ک گفت و گوی تلویزیونی 
گف��ت که هدف ق��رار دادن چاهه��ای نفت��ی در عمق خاک 
عربس��تان، همزمان پیام قوی برای ام��ارات نیز در پی دارد.او 
در گفت و گو یا ش��بکه المیادین، به دولت امارات هش��دار داد 
که ش��رکت های نفتی و غیر نفتی این کشور جزو اهداف آتی 
ارتش و کمیته های مردمی یمن قرار دارد. این مقام نظامی در 
ادامه از ابوظبی خواست تا به طور رسمی از یمن خارج شود و 

دست از »جنایت« علیه مردم این کشور بردارد.
او با صوری دانس��تن عقب نش��ینی ام��ارات از برخی محورها 
در یم��ن، تأکید کرد: »این عقب نش��ینی ظاه��ری مانع هدف 
قرار دادن ش��رکت های نفتی امارات نمی شود و این حمله در 
چارچوب حق مشروع برای توقف تجاوزگری و جنایت در یمن 
خواهد بود.« از س��وی دیگر سخنگوی نیروهای مسلح یمن به 
خارجی های مشغول در عربستان هشدار داد این کشور را ترک 
کنن��د چون ممکن اس��ت هر نقطه از عربس��تان در هر لحظه 
هدف قرار گیرد. »یحیی س��ریع« س��خنگوی نیروهای مسلح 
یمن دیروز توضیحات��ی درباره عملیات »موازن��ه بازدارندگی 
)ش��ماره( دو« که علیه دو پاالیش��گاه »بقی��ق« و »خریص« 
انجام ش��د ، ارائه کرد. بر اس��اس گزارش ش��بکه »المسیره«، 
وی گف��ت: ای��ن عملیات به وس��یله  پهپادهایی صورت گرفت 

ک��ه با موتورهای مختلف از جمله موتور معمولی و موتور جت 
کار می کنند.

وی در ادامه به ش��رکت ها و خارجی های مشغول در تأسیسات 
س��عودی که توسط ارتش یمن هدف قرار داده شده اند، هشدار 
داد ای��ن اماک��ن را ترک کنند زیرا در تیررس یمن هس��تند و 
ممکن اس��ت در هر لحظه هدف قرار بگیرند. س��ریع خطاب به 
عربس��تان سعودی تأکید کرد، ارتش یمن هر نقطه ای را در هر 
زمانی که بخواهد می تواند هدف بگیرد، ریاض باید در محاسبات 

خ��ود بازنگری کن��د و به حمالت و محاصره یم��ن پایان دهد. 
ارتش و کمیته های مردمی یمن شنبه هفته جاری دو پاالیشگاه 
مذکور را هدف گرفت و تولید نفت عربستان را به نصف رساند. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت »کریس مورف��ی« نماینده م��ردم ایالت 
»کنتیکت« در مجلس سنای آمریکا در یک رشته توییت ضمن 
انتقاد از مواضع عربس��تان س��عودی در یمن به توانایی نظامی 
باالی انصاراهلل اذعان کرده اس��ت. »کری��س مورفی« نماینده 
ایالت کنتیکت در س��نای آمریکا در ابتدا به ش��دت از توییت 

رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به تاسیسات نفتی عربستان 
سعودی و آمادگی او برای »شلیک« انتقاد کرده است. از سوی 
دیگر وزیر خارجه انگلیس می گوید لندن با واشنگتن در حال 
رایزنی اس��ت تا پس از دس��تیابی به یک »تصویر روشن« در 
مورد حادثه تأسیسات نفتی »بقیق« عربستان سعودی، بتوان 
یک »پاسخ متحد بین المللی« به آن داد. وزارت خارجه آلمان 
نیز در بیانیه ای اعالم کرد که قصد دارد با شرکای خود درباره 
حمله اوایل هفته به تأسیس��ات »آرامکو« عربستان تحقیقاتی 
را آغاز کند. همچنین دبیرکل سازمان ملل با اشاره به عملیات 
پهپادی روز شنبه یمن به پاالیشگا ه های »بقیق« و »خریص« 
آرامکو در ش��رق عربستان سعودی، از همه طرف ها خواست از 
خود »خویش��تنداری حداکثری« نش��ان دهند. این در حالی 
است که ولی عهد ابوظبی در تماس تلفنی با محمد بن سلمان، 

حمله به تأسیسات نفتی آرامکو را محکوم کرد.
بحران آرامکو چنان بوده است که رئیس جمهور آمریکا اعالم 
کرد که به خاطر حمله به تاسیس��ات نفتی عربستان سعودی 
مجوز اس��تفاده از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا را صادر کرده 
است. ترامپ در ادامه اضافه کرد: تامین نفت عربستان سعودی 
هدف حمله قرار گرفته اس��ت. دلیلی وجود دارد که باور کنیم 
مقصر را می شناس��یم. آماده شلیک هستیم، اما اقدامات بعدی 
بس��تگی به راس��تی آزمای��ی دارد، اما منتظ��ر می مانیم تا از 
پادش��اهی سعودی بش��نویم که آنها چه کس��ی را مقصر این 
حمله می دانند و تحت این شرایط به جلو پیش خواهیم رفت. 
تصاویر ماهواره ای که دولت آمریکا منتش��ر کرده اس��ت نشان 
می ده��د که 19 نقطه از دو پاالیش��گاه س��عودی تحت تاثیر 

حمالت پهپادی نیروهای انصاراهلل قرار گرفته است. 

نتایج انتخابات ریاس���ت جمهوری تونس
 نش���ان داد 

برتری قیس  سعید بر رقبا


