
افزایش اسالم هراسی در آلمان
چهره های سرش��ناس به خبرگزاری آناتولی گفتند، 
جامعه مس��لمانان ترکیه در آلمان نسبت به افزایش 
اسالم هراس��ی و جرائم از روی نفرت و انزجار نگران 
است.  "کمال ارگون"، رئیس انجمن  اسالمی-ترکیه ای 
"جامعه اسالمی دیدگاه ملی" گفت: در ماه های اخیر 
مس��اجد بیش��تری هدف تهدیدات، خرابکاری ها یا 
آتش زنی ها قرار گرفته اند.   وی افزود: س��ال گذشته 
دس��ت کم ۱۲۲ مس��جد هدف چنین حمالتی قرار 
گرفتند. چندین مس��جد توسط گروه های نئونازی یا 
دیگر گروه های افراط گرا تهدیداتی درباره بمب گذاری 
دریافت کردند و همین مس��ائل باعث نگرانی در بین 

اعضای این جامعه شده است.  
کمال ارگون گفت: ما از مقامات پلیس می خواهیم تا 
تحقیقات موثرتری انجام دهند و عاملین و مرتکبان 
این حمالت را دس��تگیر کنن��د.وی تصریح کرد: به 
خاطر افزایش تعصب های ضد اس��المی، مسلمانان 
در زندگی روزمره ش��ان خصومت ها و تبعیض های 
بیش��تری را تجرب��ه می کنن��د. به طور وی��ژه زنان 
مس��لمان که حجاب دارند مرتبا در خیابان ها مورد 
توهی��ن و آزار و اذیت های زبانی ق��رار گرفته اند و 
طبق گزارش��ات تعداد حمالت فیزیکی نیز افزایش 
یافته است.براس��اس آمار رسمی، از ژانویه تا نوامبر 
۲۰۲۰ پلی��س آلمان ۶۳۲ م��ورد جرائم مربوط به 
اسالم هراسی را ثبت کرد.دورموش ییلدیریم، رئیس 
اتحادیه ATİB که یکی از بزرگ ترین سازمان های 
فرهنگ��ی اس��المی-ترکیه ای در آلم��ان اس��ت، از 
سیاست های پوپولیستی جناح راست برای تحریک 
نفرت و تبعیض علیه مهاجران و مس��لمانان انتقاد 
ک��رد.وی به خبرگزاری آناتولی گفت: ما خواس��تار 
پای��ان این نژادپرس��تی و لفاظی های پوپولیس��تی 
هستیم و تالش هایی باید برای همزیستی صلح آمیز 
صورت گی��رد. آلمان با یک جمعی��ت بیش از ۸۰ 
میلی��ون نفر، دومین جمعیت بزرگ مس��لمانان در 
غرب اروپا پس از فرانس��ه را دارد. در بین جمعیت 
۴.۷ میلی��ون نفری مس��لمانان آلمان حدود س��ه 

میلیون نفر ترکیه ای هستند.

نیمچه گزارش

به جرم استفاده از سالح های حاوی اورانیوم 
صورت گرفت 

نخستین شکایت بین المللی 
عراق از آمریکا

برای نخس��تین بار دول��ت عراق از آمریکا ب��ه دلیل نقض 
حاکمیت عراق و استفاده از سالح های حاوی اورانیوم علیه 

این کشور در دادگاه کیفری سوئد شکایت کرد.
»هات��ف الرکابی« مش��اور حقوق��ی پارلمان ع��راق و عضو 
کمیس��یون مذاکراتی با سازمان ملل، نخستین دادخواست 
قضای��ی مطالبه غرام��ت برای  آلودگ��ی رادیواکتیویته این 
کشور طی جنگ های سابقی که در معرض آن قرار گرفته را 

به یک دادگاه ویژه در سوئد تقدیم کرد. وی این دادخواست 
را به تاریخ ۲۶/۱۲/۲۰۲۰ به دادگاه کیفری س��وئد که طبق 
استانداردهای بین المللی در استکهلم فعالیت دارد، ارائه کرد 
و خواستار دریافت غرامت به دلیل آلودگی عراق با سالح ها، 
بمب ها و موش��ک های حاوی اورانیوم ضعیف ش��ده و غیره 
طی چندین دهه شد.به نوش��ته پایگاه خبری »المعلومه«، 
الرکاب��ی اف��زود: به موجب این دادخواس��ت با ش��ماری از 

دانش��گاهیان خارج نش��ین در فرانس��ه، کانادا، کوپنهاک و 
بلژیک تماس برقرار شد و آنها برای کمک در چارچوب تیم 
ویژه حقوقی تش��کیل ش��ده در این خصوص اعالم آمادگی 
کردند. هدف این تیم ویژه حقوقی تالش برای دستیابی به 
صدور یک قطعنامه در ش��ورای امنیت سازمان ملل درباره 
پرداخت غرامت به دولت عراق به دلیل خسارات وارده پس 

از تخریب تاسیسات هسته ای آن است.

گزارش

بحران سیاس��ی و امنیتی در آمریکا ابع��اد تازه تری گرفته 
است چنانکه همزمان با تاکید ترامپ مبنی بر عدم تحویل 
کاخ س��فید، در آستانه تظاهرات برنامه ریزی شده هواداران 

ترامپ در پایتخت همزمان با جلس��ه تأیی��د نهایی بایدن 
بعنوان رئیس  جمهور بعدی، گارد ملی آمریکا در »واشنگتن  
دی سی« به حالت آماده باش درآمد و درباره حمل هرگونه 

سالح گرم هشدار داد.
در حالیک��ه ام��روز جلس��ه ۶ ژانویه )۱۷ دی م��اه( کنگره 
آمریکا به ریاس��ت »مایک پنس« مع��اون »دونالد ترامپ« 
رئیس جمه��ور آمریکا برای تأیید نهای��ی آراء الکترال کالج 
و نتیج��ه انتخابات ریاس��ت جمهوری س��وم نوامبر ۲۰۲۰ 
)۱۳ آبان( تش��کیل می شود، نیروهای گارد ملی آمریکا در 
»واشنگتن  دی سی« برای مقابله با خشونت های احتمالی 
طرف��داران ترامپ به حالت آماده ب��اش درآمدند.هواداران 
ترامپ قص��د دارند در پایتخت ای��االت متحده با برگزاری 
تظاهرات گسترده، ادعاهای اثبات نشده ترامپ درباره تقلب 
گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تکرار کنند.

پلیس واشنگتن دی سی در سراسر مرکز شهر تابلوهایی را 
نصب کرده که در آن در خصوص حمل هرگونه سالح گرم 

هشدار داده و آن را غیرقانونی اعالم کرده است.
از طرف دیگر،  »رابرت کونتی« رئیس  پلیس موقت واشنگتن 
دی س��ی از ش��هروندان آمریکایی درخواست کرده اند که در 
صورت مش��اهده هرگونه فرد مس��لح خیلی فوری به پلیس 
گ��زارش دهند.هش��دارهای پلیس پایتخت ای��االت متحده 
در حالی مطرح ش��ده اس��ت که »انریکه تاری��و« رهبر گروه 
راست افراطی »پراود بویز« )پس��ران مغرور( در واشنگتن به 
اتهام تخریب اموال عمومی و خش��ونت های مربوط با شلیک 
گلوله در تظاهرات پیش��ین طرفداران ترامپ بازداش��ت شد.  
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا بامداد سه شنبه بار دیگر 
ادعاهای خود درباره وقوع تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 
آمری��کا را تکرار کرد و گفت ک��ه »لیبرال دموکرات ها«، کاخ 
سفید را تصاحب نخواهند کرد.ترامپ که در یک سخنرانی در 
ایالت جورجیا برای حمایت از نامزدهای حزب جمهوری خواه 
در انتخابات مجلس س��نا حضور داشت گفت: »امکان ندارد 
ما در جورجیا باخته باش��یم. دو تا انتخابات داش��تیم در هر 

دو برنده ش��دم.«او در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر 
اینکه به تالش برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
ادام��ه خواهد داد به ص��ورت تلویحی گفت که »جو بایدن«، 
رئیس جمهور منتخب آمریکا به عنوان رئیس جمهور وارد کاخ 

سفید نخواهد شد. 
او گفت: »اگر مجلس س��نا و کاخ س��فید دست دموکرات ها 
بیفتد - البته این کاخ س��فید دس��ت آنه��ا نخواهد افتاد- با 
تم��ام توانمان مب��ارزه خواهیم کرد.« ترامپ در بخش��ی از 
س��خنانش هم تأکید کرد شکست در انتخابات را نمی پذیرد. 
ترامپ همچنین ابراز امی��دواری کرد »مایک پنس«، معاون 
رئیس جمهور آمریکا از جایگاهش به عنوان رئیس  مجلس سنا 
استفاده کرده و به او برای تغییر نتیجه انتخابات کمک کند. 
از سوی دیگر جمع کثیری از کنشگران مذهبی و اجتماعی 
آمریکا در بیانیه ای خطاب به کنگره، تالش ها برای کارشکنی 
در اعالم نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ را محکوم کردند.در بخشی 
از این بیانیه می خوانیم: به عنوان شهروندانی معتقد، آرزومند 
آن هس��تیم ک��ه روند انتقال قدرت به گون��ه ای صلح آمیز و 
شایس��ته انجام ش��ود. به تاخیر انداختن و یا طرح اعتراض 
در جلس��ه ۶ ژانویه، تغیی��ری در اراده مردم آمریکا و نتیجه 
انتخاب��ات ایجاد نخواهد کرد.قرار اس��ت ۱۴۰ نماینده و ۱۱ 
س��ناتور جمهوریخواه، روند تائید پی��روزی بایدن را با وقفه 
مواجه کنند. ترامپ هم از مایک پنس معاون ریاست جمهوری 
خواس��ته، به عنوان رئیس سنا، پیروزی بایدن را تائید نکند 
ح��ال آنک��ه وی از اختیار عم��ل برای ابط��ال آرای الکترال 
برخوردار نیس��ت.از س��وی دیگ��ر »چی��پ روی«، نماینده 
جمهوریخ��واه ایالت تگزاس در مجل��س نمایندگان آمریکا 
در مصاحبه ای با ش��بکه خبری »فاکس نیوز«، هش��دار داد 
در صورتی که هم حزبی هایش اکثریت کرسی های سنا را از 

دست بدهند، نزاعی »شدید« و »داغ« به راه خواهد افتاد. 

فرامرز اصغری

نشس��ت س��ران ش��ورای همکاری خلیج فارس دیروز به 
میزبانی عربس��تان برگزار شد. این نشست در حالی برگزار 
شد که نسبت به جلسات گذشته دارای چند ویژگی بوده 
اس��ت. نخس��ت آنکه پس از ۳ س��ال قطع روابط و اعمال 
تحری��م علیه قطر، ب��ا اعالم توافق قطر و عربس��تان برای 
پایان دادن به اختالفات برای نخستین بار تمیم امیر قطر 
در نشست س��ران ش��ورای همکاری خلیج فارس شرکت 

کرد. دوم آنکه به رغم اقدامات سعودی برای برگزاری همه 
اعضا در س��طح عالی اما در نهایت پادشاه عمان و بحرین 
از حضور سرانش��ان خودداری کرده و نمایندگانشان راهی 
عربستان ش��دند. حال این سوال مطرح است که چرا این 
دو تحول در نشس��ت اخیر صورت گرفته اس��ت.؟ در باب 
حل اختالفات میان قطر و عربستان دیدگاه های متعددی 
مطرح اس��ت که دامنه آن را از شکس��ت سیاست تحریم 
علیه قطر و تبدیل شدن آن به یک رسوایی برای سعودی 
تا سیاس��ت سعودی برای دور س��اختن قطر از ایران و در 
نهایت تبدیل نشست ریاض به خدمتی دیگر از سران عرب 
ب��ه ترامپ بعد از رویکرد برخی کش��ورهای عربی به روند 

سازش در بر می گیرد. 
این س��ناریو مطرح اس��ت که س��عودی دیگر توانی برای 

اج��رای فضای منفی در منطقه را ن��دارد چنانکه همزمان 
نیز منابع خبری از تحرکات س��عودی ب��رای بهبود روابط 
با عراق و س��وریه خبر داده اند. لذا رویکرد سعودی به قطر 
نه برگرفته از رویکرد دوس��تانه بلکه برگرفته از چالش ها و 
ناکامی های س��عودی در منطقه است که با این رویکرد ها 
به دنب��ال پنهان س��ازی وضعیت بحرانی خویش اس��ت. 
اما در باب عدم مش��ارکت برخی س��ران عرب در نشست 
مذکور در حالی کش��وری مانند بحرین به دلیل اختالفات 
با قطر، خواس��تار ادامه تحریم ها علیه دوحه بوده است که 
وضعیت مذکور بیانگر اس��تمرار بحران در ش��ورای خلیج 

فارس است.
 ش��ورایی که با ادعای وحدت ش��کل گرفت��ه بود پس از 
چهار دهه نه تنها به این مهم نرسیده است بلکه اختالفات 

چنان گسترده است که کشوری مانند بحرین که سعودی 
را برادر بزرگتر می داند نیز حاضر به حضور در این نشست 
نشده است. در اصل می توان گفت که حتی اگر کشورهای 
مذکور به خواس��ت آمریکا در کنار هم جمع ش��ده اند اما 
دامن��ه اختالفات داخلی آنها چنان وس��یع اس��ت که در 
نهایت برخی از این کشورها از حضور در نشست خودداری 
کرده اند. نکته قابل توجه آنکه س��عودی به عنوان میزبان 
این نشست با برجسته سازی توافق میان دوحه و ریاض و 
نیز مسائل حاشیه ای همچون تکرار ادعاهای واهی درباره 
ایران به دنبال پنهان س��ازی عمق اختالفات و شکاف در 
شوراس��ت اما در عمل شورای همکاری خلیج فارس صرفا 
یک نام را یدک می کش��د و نتوانس��ته است اهداف سلطه 

گرایانه سعودی و آمریکا را محقق سازد. 

یادداشت

تاملی بر یک نشست 

فرودگاه الریان شکنجه گاه امارات
یک مس��ؤول دولت مس��تعفی یمن، ام��ارات را به اخالل و کارش��کنی 
در رون��د راه اندازی س��ومین ف��رودگاه بزرگ یمن و اس��تفاده از آن به 
عن��وان یک "زندان غیرقانونی" متهم کرد. مختار الرحبی، مش��اور وزیر 
اطالع رسانی در دولت مستعفی یمن در توییتی نوشت: نیروهای اماراتی 
با دس��تورالعمل های دولت )مس��تعفی( یم��ن درباره راه ان��دازی دوباره 
فرودگاه الریان در شهر المکال مخالفت کردند. همچنین الرحبی توییت کرد: 
نیروه��ای اماراتی هنوز از این فرودگاه به عنوان یک زندان غیرقانونی اس��تفاده 
کرده و در آن مرتکب شنیع ترین شکنجه ها در حق مردم یمن می شوند. امارات 
به عنوان یکی از اعضای فعال در ائتالف عربی ضد یمن از سال ۲۰۱۶ از فرودگاه 
الریان به عنوان یک مقر و پایگاه نظامی استفاده می کند و به بهانه های امنیتی با 

بازگشایی فرودگاه جهت آغاز پروازهای مسافربری مخالفت می کند.

پیروزی دوباره توادرا و ادعای تقلب
انتخابات ریاس��ت جمهوری آفریقای مرکزی که یک��ی از بی ثبات ترین 
کشورهای جهان به شمار می رود، در حالی به پیروزی »فوستن-آرکانژ 
توادرا- « منتج شد که مخالفان مدعی تقلب در این انتخابات شده اند.

توادرا در انتخابات ریاست جمهوری آفریقای مرکزی با کسب بیشترین 
درصد آرا برای یک دوره ۵ س��اله دیگر، مجددا" قدرت را در این کش��ور 
به دس��ت گرفت. این در حالی اس��ت که به نقل از روزنامه »ژون افریک – 
آفریقای جوان« نیمی از واجدان شرایط در این کشور محروم از رای دهی بودند. 
در مقابل » آنیس��ت ژرژ دوولوگله « نخس��ت وزیر پیش��ین آفریقای مرکزی هم 
که با کس��ب ۲۱.۰۱ درصد آرا دوم ش��د بالفاصله پس از اع��الم نتایج انتخابات 
در روز دوش��نبه در گفت و گو با خبرگزاری فرانس��ه مدعی بی نظمی و تقلب در 

انتخابات شد.

دستور پوتین برای دیجیتالی شدن روسیه
والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه دستور داد تا راهبرد دیجیتالی 

شدن این کشور تدوین و تصویب شود.
دولت فدراس��یون روس��یه موظف اس��ت تا ماه ج��والی )تیر ۱۴۰۰(  
اس��تراتژی دیجیتالی کردن حداق��ل ۱۰ بخش از حوزه های اقتصادی، 
اجتماع��ی و مدیریت دولتی را به منظور دس��تیابی ب��ه بلوغ دیجیتالی 
تدوین و تصویب کند، بگونه ای که نرم افزارها و سخت افزارهای داخلی  بر 
اس��اس فناوری های هوش مصنوعی قابلیت رقابت را داش��ته باشند. الزم به ذکر 
اس��ت روس��یه با هدف تس��هیل امر حکمرانی ملی، تقویت قدرت نظامی موازنه 
بخش و مقابله و مداخله در امور داخلی رقبای سیاس��ی و با اولویت ویژه ملی به 
دنبال دس��تیابی به فناوری های مربوط به هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری 

حیاتی و راهبردی آینده در دو دهه اخیر برآمده است.

 س�وریه: وزرای خارج��ه س��وریه و کوبا بر لزوم 
تقوی��ت همکاری ه��ا در حوزه ه��ای مختلف تأکید 
کردند.»فیص��ل المقداد« وزیر خارجه س��وریه در 
تم��اس تلفنی با »برونو رودریگ��ز« همتای کوبایی 
خ��ود، ش��صت و دومین س��الروز پی��روزی انقالب 
کوب��ا را به او تبریک گفت. فیص��ل المقداد در این 
مکالم��ه تلفنی گفت که توطئه ه��ا و تجاوزاتی که 
سوریه و کوبا در معرض آن قرار گرفته اند، با قوانین 
بین المللی تضاد آش��کار دارند و محکوم به شکست 
هس��تند و این در حالی است که رهبران دو کشور 

تصمیم گرفته اند از حق خودشان دفاع کنند.

 موریتانی: »عبد السالم ولد حرمة« رئیس حزب 
»الص��واب« و عضو پارلم��ان موریتانی خبر داد که 
برخی از احراب سیاسی در این پارلمان قصد دارند 
پیشنهادی را علیه رژیم صهیونیستی مطرح کنند.
خبرگزاری »موریتانیا الی��وم« به نقل از ولد حرمه 
گ��زارش داد، هدف این پیش��نهاد، جرم  دانس��تن 
عادی س��ازی رواب��ط با رژیم صهیونیس��تی و حرام 

اعالم شدن این مسئله است.

 مغ�رب: جنب��ش »التوحید و االص��الح« مغرب 
تأکید کرد که عادی س��ازی با رژیم صهیونیس��تی 
باعث انزجار ملت این کش��ور ش��ده و باید متوقف 
ش��ود.این جنبش هشدار داد که عادی سازی باعث 
نف��وذ در باف��ت ملی مغرب خواهد ش��د و بر اتحاد 

مردم و ثبات مغرب، تأثیر منفی خواهد گذاشت.

 افغانس�تان: گ��روه طالب��ان در حمالت��ی علیه 
نیروهای دولتی ۱۵ تن از نیروهای این کشور را در 
قندهار و غزنی کشتند.س��خنگوی ارتش در استان 
غزنی افغانس��تان اعالم کرد: یک نفوذی طالبان در 
منطقه »توحید آباد« در مرکز استان غزنی با حمله 

به همکاران خود ۷ سرباز ارتش را به قتل رساند.

 ترکی�ه: پلیس ترکیه با دانش��جویان معترض به 
انتصاب یک رئیس جدید برای یکی از دانشگاه های 
معتبر این کش��ور درگیر شد.رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه در حکم خود "ملیح بولو" را 
که دکتری مدیریت اقتصاد دارد به ریاست دانشگاه 

بغازیچی در استانبول منصوب کرد.

همزمان با تظاهرات حامیان ترامپ برای ابطال نتایج انتخابات  صورت گرفت

واشنگتن در تسخیر گارد ملی 
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 بیمارستان های آلمان در وضعیت هشدار قرار گرفت 

دردسرهای پنهان کاری لندن برای برلین 
پنهان کاری انگلیس درباره نوع جدید کرونا، گریبان آلمان را نیز گرفته اس��ت 
چنانکه  ش��مار مبتالی��ان جدید به کرون��ا وضعیت حاکم بر بیمارس��تان های 
آلمان را بس��یار دش��وار کرده و این کش��ور احتماال با محدودیت  های بیشتری 
مواجه می ش��ود. س��خنگوی دولت آلمان از وضعیت »بس��یار دشوار« حاکم در 
بیمارس��تان های این کشور به دلیل موج جدید ابتال به کرونا بین شهرندان این 
کش��ور خبر داد.»اشتفن سیبرت« سخنگوی دولت آلمان گفت که وضعیت  در 
بیمارس��تان های این کش��وربه دلیل مبتالیان جدید به کرونا بسیار دشوار شده 
اس��ت. این مقام دولت آلمان گفت که به دست آوردن تصویری صحیح و دقیق 
از وضعیت کرونا در آلمان  دشوار شده زیرا با توجه به تعطیالت سال نو میالدی 
گزارش ها در این زمینه ناقص بوده اس��ت.وزیر بهداش��ت آلمان نیز با اش��اره به 
شمار مبتالیان به کرونا در این کشور گفت که آلمان مجبور است محدودیت ها 
را طوالنی کند.  آلمان قبل از کریس��مس محدودیت های ش��دیدتری از جمله 
بس��تن رس��توران ها و اکثر مغازه ها را اعمال کرد. با این وجود ، قربانیان کرونا 
همچنان در حال افزایش هس��تند و در برخی از روزها تعداد کش��ته ها به بیش 

از ۱۰۰۰ نفر رسیده است.
شیوع گونه جدید کرونا که با سرعت بیشتری نسبت به نسخه اولیه این ویروس 
در حال انتشار است انگلیس را یکبار دیگر وارد قرنطینه سراسری کرد.»بوریس 
جانس��ون«، نخس��ت وزیر انگلیس در واپس��ین اعالم کرد کش��ورش به منظور 
جلوگیری از ش��یوع گونه جدید ویروس کرونا که با سرعت زیاد در حال انتشار 
است بار دیگر وارد قرنطینه سراسری می شود.  کرونای انگلیسی تاکنون دستکم 
در ۱۷ کش��ور جهان گزارش شده است و بسیاری کش��ورها برای جلوگیری از 

ورود آن، کنترل مرزهای خود را تشدید کرده اند.

عربس��تان که سیاس��ت تحریمش علیه قطر و نیز 
حمایت هایش از تروریس��ت ها در عراق و سوریه و 
در نهایت حمالتش به یمن با ناکامی همراه ش��ده 
با اعالم حل اختالفات با قطر و دعوت از تمیم برای 
شرکت در نشست شورای همکاری خلیج فارس به 

دنبال پنهان سازی این شکست ها است. 
س��عودی از س��ال ۲۰۱۷ تحریم قطر را در پیش 
گرفت��ه در حالی که از س��ال ۲۰۱۱ به حمایت از 
تروریس��ت ها در سوریه و عراق پرداخته و ا  سال 
۲۰۱۵ نی��ز تجاوز گس��ترده ای را به یمن صورت 
داده اس��ت. در همین حال تمام ابزار خود را برای 
بحران س��ازی علی��ه جمهوری اس��المی ایران به 
کار گرفته اس��ت اما در نهای��ت در تمام این امور 
با ناکامی مواجه شده است. در حالی که خروج از 
این بحران ها برای سعودی سنگین می باشد سعی 
دارد با ژست سیاسی کاری با محوریت ادعای حل 
اختالفات با قطر بر این ناکامی ها سرپوش گذارد. 
در همین چارچوب مناب��ع خبری، دیروز  گزارش 
دادند ک��ه هواپیمای حامل »تمی��م بن حمد آل 
ثانی« امیر قطر وارد ش��هر »العال« ش��ده اس��ت.
ش��بکه »العربیه« در این خصوص گزارش داد که 

هواپیمای هیأت قطری در فرودگاه شهر العال فرود 
آمد.العربیه در ادامه گ��زارش داد که »محمد بن 
سلمان« ولی عهد سعودی از امیر قطر در فرودگاه 
اس��تقبال کرده اس��ت.در عین ح��ال، خبرگزاری 
»رویترز« نیز به نقل از یک مقام رس��می گزارش 
داد که »س��امح ش��کری« وزیر خارج��ه مصر نیز 
عازم عربس��تان سعودی ش��د تا در اجالس سران 
کش��ورهای عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس 
در ش��هر العال ش��رکت کند.این گزارش در حالی 
منتشر ش��د که خبرگزاری رس��می بحرین )بنا( 
گزارش داد که ش��اه این کشور در اجالس سران 
ش��ورای همکاری خلیج فارس شرکت نمی کند و 
به نیابت از او، ولی عهد این کش��ور عازم عربستان 
س��عودی خواهد ش��د. در عین حال، خبرگزاری 
رسمی عمان نیز گزارش داد که  »فهد بن محمود 
آل سعید« معاون نخست وزیر این کشور به نیابت 
از »هیث��م بن طارق« س��لطان عمان  در اجالس 
ش��ورای همکاری شرکت خواهد کرد.چهار کشور 
عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر از پنجم 
ژوئن س��ال ۲۰۱۷ روابط دیپلماتیک خود با قطر 
را قطع کردند .پس از توافق دوحه و ریاض بر سر 

بازگشایی مرزها، وزیر مشاور دولت امارات متحده 
عربی در ام��ور خارجه در ارتباط اجالس س��ران 
شورای همکاری خلیج فارس گفت که کشورهای 
عضو ش��ورا کارهای زی��ادی در پی��ش دارند.انور 
قرق��اش در ای��ن خصوص نوش��ت: »م��ا در برابر 
اجالس��ی کامال تاریخی در "العال" قرار داریم که 
در آن، بار دیگر ]کش��ورهای عربی حاشیه[ خلیج 
]فارس[ را نزدیک خواهیم کرد«. حماس از توافق 
دوحه و ریاض برای بازگشایی مرزها استقبال کرد 
و در ادامه خواستار آغاز گسترده ترین گفت وگوی 
منطقه ای برای پایان دادن به عوامل اختالف میان 
کشورهای عربی و اسالمی در منطقه شد. »محمد 
علی الحوثی« رئی��س کمیته عالی انقالب یمن و 
عضو ارشد انصاراهلل لغو محاصره قطر و ازسرگیری 
روابط این کشور با عربس��تان سعودی را به ملت 
قطر تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد این موضوع 
آغازی بر پای��ان جنگ و تنش در منطقه و توقف 
جنگ علیه یمن و رفع محاصره آن باش��د. وزارت 
خارجه ترکیه طی بیانیه ای از توافق حاصل ش��ده 
در راس��تای پایان محاصره قطر توس��ط ۴ کشور 

عربی استقبال کرد.

   عربستان و قطر پس از سه سال از احیای روابط خبر دادند 

سراسیمگی سعودی برای پنهان سازی شکست های منطقه ای 


