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نگاه روز

* تحلیلگر برجسته جهان عرب

چهارگوشه

خیزش چین از مرحله اقتصادی به نظامی در خاورمیانه عربی

ترامپ روند تجزیه ناتو را
هموار میکند

عبدالب�اری عطوان* :برای
ما دش��وار اس��ت با یکی از
مواض��ع و سیاس��تهایی
ک��ه دونال��د ترام��پ،
رئیسجمه��وری آمریکا در
منطقه خاورمیان��ه و جهان اتخاذ میکند یا
ب��ا پیامهای مت��داول وی در توئیتر که او را
یک��ی از رهبران جهان ک��رد ،موافقت کنیم
ام��ا بر خ��ود الزم میدانیم که اق��رار کنیم
آنچ��ه وی در آخرین توئیتهای��ش درباره
دی��دار احتمالی خ��ود با والدیمی��ر پوتین،
رئیسجمه��وری روس��یه در نشس��ت روز
دوش��نبه در هلس��ینکی ،گف��ت حکایت از
آن دارد که دیدارش با پوتین بخش س��اده
س��فر دورهای او ب��ه اروپاس��ت که ش��امل
حضورش در نشس��ت س��ران پیمان ناتو در
روز چهارش��نبه (دیروز) در بروکسل و پس
از آن س��فرش به لندن است .روابط میان 2
همپیم��ان غربی یعنی ترام��پ و پیمان ناتو
این روزها متشنج است و در حال حاضر در
حالتی از دودستگی بیسابقه بهسر میبرند
که پیمان ناتو را تهدید به تضعیف میکند و
راه را برای تجزیه آن در شکل کنونیاش که
 22کشور عضو آن هس��تند هموار میکند.
ترام��پ با همپیمانان اروپایی که کش��ورش
ب��ا آنها در  2جنگ جهانی در قرن گذش��ته
ش��رکت کرد ،با تکب��ر بیس��ابقهای تعامل
میکند و از آنها به شیوهای که دارای تهدید
وقیحانه اس��ت ،خواستار افزایش هزینههای
دفاعیش��ان ب��ه می��زان  2درص��د از تولید
ناخالص ملیش��ان اس��ت و همچنین آنها را
به بهرهبرداری رایگان از قدرت آمریکا متهم
میکند و این رفت��ار را برای پرداختکننده
مالیات آمریکایی عادالنه نمیداند.
در مقابل ،دونالد تاس��ک ،رئیس شورای
اروپ��ا ب��ه وی و تهدیدهای��ش در خ��ارج
ک��ردن نیروه��ای آمریکایی از اروپا پاس��خ
داد و گفت کش��ورهای اروپای��ی چند برابر
روس��یه و به ان��دازه هزینههای دفاعی چین
هزین��ه میکند و به رئی��س جمهور آمریکا
نصیح��ت ک��رد همپیمانانش که به ش��کل
س��ریعی در حال کمش��دن اس��ت را حفظ
کند .ترام��پ از پایبندی اروپاییها به توافق
هس��تهای با ایران که وی از آن خارج ش��د
ناراح��ت اس��ت .رئیسجمه��وری آمری��کا
همچنی��ن از «دش��منی» اروپاییها با رژیم
اس��رائیل عصبانی اس��ت .این یعنی ،به نظر
م��ا ،ترامپ جه��ان را از منظر اس��رائیلیها
میبیند و سیاس��تهایش با کش��ورها را بر
اساس دشمنی یا دوستی با اسرائیل ترسیم
میکند و این یک تحول بیس��ابقه است که
هیچ رئیسجمه��ور آمریکایی قب��ل از وی
چنین کاری نکرد .نشس��ت س��ران ناتو که
چهارش��نبه کار خود را آغ��از کرد و تا امروز
ادام��ه مییابد میدانی برای برخورد ترامپ و
همپیمانان فرضیاش اس��ت که وی را منشأ
تن��ش میدانند؛ عنصری که جهان را به لبه
پرتگاه��ی فراتر از جنگ میکش��اند و ثبات
جه��ان و امنیت آن را تهدی��د میکند .این
همپیمانان ش��روع به ایجاد سیستم دفاعی
مس��تقل از آمریکا کردهاند .ما ب��ر این باور
نیس��تیم ک��ه اروپاییه��ا با تکب��ر ترامپ و
ناسزاگوییهایش مانند همتاهای عرب خود
برخورد میکنند ،یعنی آنها تسلیم دیکتهها
و گروکش��یهای مالی ترامپ نمیشوند زیرا
این کش��ورها هزاران سال قبل از آمریکا در
نقشه جهان وجود داشتند و رهبرانی بر آنها
حکومت میکنند که ملتهایش��ان آنها را
در انتخاباتی آزاد و ش��فاف انتخاب کردند و
بر س��ر هر سنارش��اهی که خرج میکنند از
ی که
آنها حساب و کتاب میخواهند .در حال 
ترامپ در جریان نخستین سفر خارجیاش
به عربس��تان س��عودی ،در ف��رودگاه ریاض
ب��رای او فرش قرمز پهن ش��د و بیش از 50
رهبر عربی و اس�لامی مانن��د دانشآموزان
در س��الن برای ش��نیدن تهدیدهایش جمع
شده بودند اما وضع در بروکسل قطعا کامال
فرق میکند و تظاهرات اعتراضی گس��ترده
در لندن که پنجش��نبه به آن س��فر میکند
را در انتظ��ار خ��ود میبیند که ش��عارهای
آن میگوی��د« :لندن از رهبران نژادپرس��ت
اس��تقبال نمیکند» .ترام��پ همچنین یک
رهبر قدرتمند روس��یه را در انتظار خود در
هلسینکی میبیند که نیروهای مسلح خود
را ب��ار دیگر مدرن کرده و آنها را در س��طح
نیروهای مسلح آمریکا رسانده است .ما یقین
داریم که ترام��پ ،رئیسجمهوری آمریکا از
سفر اروپاییاش با بالهای شکسته و غروری
جریح��هدار بازمیگ��ردد و همی��ن وضعیت
باع��ث میش��ود دل ما خنک ش��ود زیرا ما
و جهان اس�لام از تکبر ای��ن رئیسجمهور
آمریکا رن��ج میبریم و از ق��رارداد قرن وی
بدترینها را توقع داریم.

وطن امروز

س�یدحبیباهلل بهش�تی :ش��ی
جینپینگ ،رئیسجمه��وری چین
سیاستگذاری این ابرقدرت نوظهور
جهان��ی را در منطق��ه خاورمیان��ه
دس��تخوش تغییر کرده اس��ت .این
تغیی��رات چ��ه از منظر ف��ورم و چه
محتوا بازیگران فرامنطقهای را به تکاپو
خواهد انداخت و به صفکش��یهای
جدی��دی در خاورمیانه منجر خواهد
ش��د .خاورمیانه عربی به طور سنتی
زیر چتر انگلیس و آمریکا سیاستهای
منطقهای و جهان��ی خود را پیگیری
میکرد و تنوعی در بازیگران منطقه
خاورمیانه طی سالهای پس از جنگ
دوم جهانی عمال پدید نیامد .جهانی
که در س��الها جنگ س��رد میان 2
اردوگاه ش��رق و غرب تقس��یمبندی
ش��ده بود ،در خاورمیان��ه نیز همین
دیوارکش��ی را با احزاب بعث در عراق
و س��وریه و جریانهای چپ در یمن
حیات سیاسیاش را ادامه داد و خأل قدرت ناشی از
سقوط اتحاد شوروی در فضای دوقطبی هم باعث
نشد خاورمیانه جدیدی پدید آید .چین با تکیه بر
همین مقاومت ساختاری در مقابل تغییر اقدام به
ورود به بازی سیاسی -امنیتی در منطقه خاورمیانه
خواهد کرد که نش��انههای آن را میتوان در دیدار
ش��ی جینپینگ و رهبران عرب جستوجو کرد.
شی جینپینگ در این دیدار و در جمع خبرنگاران
از کمک اقتصادی  106میلیون دالری برای جهش
از اقتصاد نفتی به اقتصاد غیرنفتی پرده برداشت و
در عی��ن حال اعالم کرد پکن  20میلیارد دالر وام
به کش��ورهای عربی برای توسعه پرداخت خواهد
کرد .خاورمیانه یکی از محلهای تامین نفت و گاز
محسوب میشود و خروج تدریجی

برای چینیها
آمریکاییه��ا از این منطقه نیز خطر هرج و مرج را
افزای��ش میدهد ،به همین جهت پکن به فکر آن

افت��اده تا در بایس��تههای امنیتی خاورمیانه نقش

اژدها وارد میشود

فعالتری را بازی کند .چین برای تامین منافع خود
ضروری میبینی��د راهبرد کالن خود را در منطقه

خاورمیان��ه تغییر دهد .چینیها بهطور س��نتی از
حضور در درگیریهای سیاسی و نظامی در مناطق
پرهیز میکردند اما دی��دار با رهبران عرب

جهان
و کمکهای اقتصادی ب��ه آنها آغازی برای حضور
سیاسی و نظامی در چارچوب منافع کالن اقتصادی
پکن خواهد بود .گروهی در آمریکا بر این عقیدهاند
که چین اصلیترین خریدار انرژی از خاورمیانه است
و تامین این انرژی ارزان را کمکهای نظامی آمریکا
محقق میکن��د و اگر چینیها کماکان

برای آنها
خواهان یک بازار انرژی باثبات در جهان هس��تند،
باید نقشآفرینی جدیتری در تحوالت منطقهای
داشته باشند.
■■چین شریک مطمئنتری از آمریکاست

چی��ن تاکنون غیر از فض��ای پیرامونی خود که
ش��امل هنگکنگ ،ویتنام ،فیلیپین و کرهشمالی

ترامپ در دیدار دبیرکل ناتو در بروکسل:

آلمان توسط روسیه کنترل میشود

گروه بینالملل« :آلمان توس��ط
ناتو
روس��یه کنترل میش��ود ».این
جم�لات دومین حمله مس��تقیم رئیسجمهور
آمریکا به آلمان طی یک ماه اخیر اس��ت .ترامپ
پیش از این نیز از سیاس��تهای مهاجرتی مرکل
به طور مس��تقیم انتقاد کرده بود و حاال پیش از
آغ��از اجالس ناتو خط لوله انتقال انرژی روس��یه
به اروپا به دس��تمایه ترامپ مبدل ش��ده است تا
سیاستهای برلین را مورد انتقاد قرار دهد .آلمان
بزرگترین اقتصاد اروپاست که در دعوای سیاسی
و اقتصادی با روسیه دور از هیاهوی رسانهای رفتار
کرده اس��ت و از سوی دیگر دولت مرکل در کنار
بیثباتیهای سیاس��ی در اروپا توانس��ته است با
نس��خهای اقتصادی عمال از بحران خارج شود اما
انتقادهای طرفین طی ماههای گذشته مناسبات
برلین و کاخ سفید را به چالش کشیده است.
ترامپ در دیدار دبیرکل ناتو گفت :باید ناراحتی
خ��ود را ابراز کنم! آلمان با روس��یه توافق نفتی و
گازی امضا میکند در حالی که همگی علیه مسکو
سیاستهای متحدی را اتخاذ کردهایم.
رئیسجمهوری آمریکا در ادامه اظهار داشت:
این مس��اله بسیار ناشایست است که ما در تکاپو
برای محافظت از ش��ما در مقابل روسیه باشیم و
شما سراغ آنها برای توافق میلیارد دالری نفت و
گاز بروید.
خط لوله «جریان شمالی  »2کشورهای شرق
اروپا از جمله لهستان و اوکراین را به طور کامل از
خاورمیانه زیبا اکبرزاده :ارتش سوریه که با
سرعت شتابانی به عملیات خود
علیه تروریسم در درعا ادامه میدهد ،توانست روز
سهشنبه منطقه سیلوهای گندم و زندان مرکزی
در «غرز» را آزاد کند و پس از درگیریهای شدید
و هالکت تعدادی از تروریس��تها و زخمی شدن
تعدادی دیگر و فرار باقیمانده آنها به سمت مناطق
همجوار ،تمام منطقه را تحت کنترل خود درآورد.
خبرنگار العالم نیز اعالم کرد ارتش سوریه منطقه
صوامع الجنوب و زندان مرکزی غرز واقع در جنوب
ش��رق درع��ا را آزاد کرد و منطقه را به طور کامل
تحت کنترل خود درآورد .ارتش س��وریه استقرار
خود در حومه جنوب غربی درعا را با هدف تامین

دبیرکل سازمان ملل پیشبینی کرد

وزیدن نسیم امید در آفریقا

داده اس��ت منافع اقتصادی ،نسبت به
دخالتهای سیاسی ،برایش از اولویت
باالتری برخوردار اس��ت و مناس��بات
وی��ژهای نیز مانند آمری��کا که با رژیم
صهیونیس��تی دارای همسویی منافع
کالن و خرد است ،با هیچ کشوری در
منطقه ندارد ،به همین جهت قادر است
با تمام طرفهای خاورمیانه گفتوگو و
تجارت کند .در همین راستا شی جین
پینگ در جمع رهبران  21کشور عرب
در پکن تاکید کرد« :باید رو راس��ت با
هم تجارت کنیم ،نه از تفاوتهایمان
بترس��یم و ن��ه از مش��کالتمان رو
بگردانیم و در زمینه سیاست خارجی و
راهبردهای توسعه به تفصیل گفتوگو
کنیم».

■■تشکیل بانک مشارکتی چین و
اعراب

محور انتقال انرژی روسیه به آلمان حذف میکند
و انرژی را به طور مستقیم از طریق دریای بالتیک
به آلمان میرساند .روس��یه چندین طرح انرژی
برای اروپا در نظر گرفته اس��ت که شامل جریان
جنوبی ،جریان ش��مالی و جریان آبی است .این
طرحها در حالی مطرح و اجرایی ش��ده است که
ایده کنار گذاشتن متحدان سابق و یافتن شرکای
جدید میان کشورهای اروپایی در حال حاضر در
آمریکا حامیان بس��یاری دارد .ینس استولنبرگ،
دبیرکل ناتو اما در صبحانه کاری روز چهارشنبه
با ترامپ به وی گفت اعضای ناتو میتوانند با وجود
تفاوتهایشان با یکدیگر همکاری کنند.
ترامپ در حالی به مرکل حمله میکند که از
ناتو خواسته است درباره مناسبات آلمان و روسیه
وارد عمل شود .رئیسجمهوری آمریکا اما در میان
رهبران غربی نزدیکترین روابط را با پوتین دارد
و حتی احتمال دخالتهای روس��یه در انتخابات
آمریکا نیز عمال غیرقابل انکار است .ترامپ امروز
پنجش��نبه با مرکل مالقات میکند و قرار است
درب��اره آینده ناتو و افزای��ش بودجه نظامی اعضا
بحثی میان اعضای ناتو صورت گیرد .پیش از سفر
ترامپ به بروکسل پیشبینیها از افزایش درگیری
میان اعضای ناتو حکایت داشت.
ترام��پ در کمپین انتخابات��یاش ناتو را یک
متروکه خطاب کرده بود و در دیدار با دبیرکل ناتو
در بروکسل اظهار داشت اعضا باید نقش بیشتری
را از نظر مالی ایفا کنند.

اس��ت ،اظهارنظرهای صریح سیاس��ی نکرده است
هم نمیرس��د پکن عالق��های برای تغییر
و به نظر 
رژیمهای سیاسی در خاورمیانه از خود نشان دهد،
در حال��ی که آمریکاییها در ی��ک راهبرد کالن به
دنب��ال پایان بخش��یدن به ریاس��تجمهوریهای
مدامالعمر در شمال آفریقا و خاورمیانه هستند .این
ایده در آسیای مرکزی نیز توسط واشنگتن حمایت
میشود ،در حالی که پادشاهیهای منطقه خاورمیانه
از طرحهای بلندمدت آمریکا در امان نیستند و دیر
یا زود آنها نیز در این تالطم بیثباتی خواهند افتاد.
ایده بیثباتی خاورمیانه بازارهای انرژی در جهان را
متزلزل میکند که به س��ود آمریکاییها در مقابله

کالنش��ان با چین ،روس��یه و هند خواهد بود ،به
همین جهت چین به عنوان یک کمربند دفاعی برای
خاورمیانه میتواند ایفای نقش

پادشاهیهای منطقه
کند تا از نقش��ههای احتمالی واشنگتن برای تغییر
رژیم در خاورمیانه عربی جلوگیری کند .چین نشان

حربه نخنمای آمریکا برای تضعیف جایگاه سیاسی حزباهلل

درعا موازنه قدرت را به نفع نظام سوریه تغییر داد

ارتش در آستانه نزدیک شدن به قنیطره

امنیت منطقه بویژه در نوار مرزی با اردن تقویت
کرده اس��ت .رسانه جنگ سوریه اعالم کرد ارتش
س��وریه منطقه الجمرک القدیم (گمرک قدیم) و
کتیبه الهجانه در جنوب غرب شهر را پس گرفت.
طبق گزارش این منابع ،ارتش سوریه تسلط خود
را بر کل نوار مرزی با اردن بیشتر و امنیت روستاها
و شهرکها را برقرار کرده است .خبرگزاری رویترز
نیز نوشت نیروهای دولتی سوریه تا جنوب غربی
کشور پیشروی کرده و در حال رسیدن به قنیطره
هستند .این منطقه در اشغال شورشیان بوده و در

چین و اعراب در اجالس پکن توافق
کردند یک بانک مش��ارکتی تاسیس
دنبال میکند،
کنند .این بانک که اهداف توسعهای را 
به طرحهای اقتصاد غیرنفتی کمک شایانی در منطقه
خواهد کرد .کش��ورهای عربی با چالشهایی جدی
در زمینه زیرساختها روبهرو هستند و در طرحهای
توس��عهای و عمران��ی بهرغ��م پش��توانههای مالی
تواناییه��ای فنی کاف��ی را ندارند ،به همین جهت
تاسیس این بانک به چین این امکان را میدهد تا در
چینیسازی صنایع منطقه نقشی فعال داشته باشد.
آنطور که گزارشها از دیدار روز سهش��نبه در پکن
خبر میدهد قرار اس��ت بخش مهمی از کمکهای

مالی چین به بازس��ازی سوریه اختصاص داده شود.
این کش��ور در همین حال  15میلی��ون دالر برای
توس��عه اقتصادی فلس��طین در نظر گرفته است.
چین البته مدعی اس��ت سیاست عدم مداخه خود
را کم��اکان در جه��ان ادامه خواهد داد اما توس��عه
همکاریهای تجاری عمال در سیاس��تگذاریهای
کشورهای منطقه بیتاثیر نخواهد بود.

رایزنیهای سعد حریری برای تشکیل دولت لبنان بینتیجه ادامه دارد

گروه بینالملل :آمریکا به موازات
لبنان
اعمال تحریمه��ا علیه حزباهلل
لبن��ان و رهبران برجس��ته آن ،گامهایی را برای
بیاثر کردن نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در لبنان
که به پیروزی این جنبش مقاومت منتهی ش��د،
برم��یدارد .در همین راس��تا ،مایک پمپئو ،وزیر
خارجه آمریکا هفته گذش��ته با س��عد حریری،
نخستوزیر دولت پیشبرد امور لبنان گفتوگوی
تلفن��ی انج��ام داد؛ اقدام��ی ک��ه بازتابدهنده
نگرانیهای آمری��کا از ترکیب دولت آینده لبنان
و توجه آنها به وضعیت سیاس��ی در این کش��ور
است .پایگاه خبری «لبنان دیبایت» در اینباره
نوش��ت ،منابع نزدیک به حریری درباره جزئیات
این تم��اس اطالعاتی ندادهاند و فقط گفتهاند در
راستای تشویق به تسریع در تشکیل دولت جدید
بوده است.
به گ��زارش این رس��ان ه خبری ،اگ��ر پرونده
تش��کیل دولت بخوب��ی پیش میرف��ت نیازی
ب��ه این تماس نبود .س��فارت آمری��کا در بیروت
فعالیت ویژهای در این باره آغاز کرده و طرفهای
سیاسی تحرکات اعضای این سفارت در شهرک
عوکر -نزدیک به بیروت -را مشاهده میکنند که
درصدد هس��تند از مواضع و دیدگاههای مختلف
درباره سپردن پستهای وزارتی به شخصیتهای
وابسته به حزباهلل مطلع شوند .واقعیت آن است
که مهمترین دغدغه آمریکاییها درباره وضعیت
سیاس��ی فعلی در لبنان ،پررنگتر شدن جایگاه

مجاورت بلندیهای جوالن اشغالی قرار دارد .این
موضوع نگرانی اسرائیلیها را افزایش داده که شاید
نظام بشار اسد تالش دارد نیروهایش را برای دفاع
از توافق سال  1974سازمان ملل برای غیرنظامی
ک��ردن منطقه ج��والن اعزام کن��د .بلندیهای
جوالن منطقهای کوهستانی است که در جنوب
غربیترین بخش خاک سوریه واقع شده و از نظر
تقس��یمات اداری از توابع اس��تان قنیطره سوریه
است .این منطقه تنها  70کیلومتر از شهر دمشق
فاصله دارد .در همین راستا ،آویگدور لیبرمن ،وزیر
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حزباهلل در عرصه قدرت است.
پای��گاه خبری «لبن��ان دیبای��ت» در ادامه
نوش��ت اعضای س��فارت آمریکا طی دیکتههای
سیاسی به رقبای حزباهلل توصیه میکنند اجازه
ندهن��د برتری حزباهلل در انتخابات پارلمانی ،در
پستهای وزارتی به نفع این جنبش تأثیر بگذارد،
اگرنه به زیان دولت و منافع لبنان تمام خواهد شد.
این وبگاه لبنانی در ادامه به نقل از منابع آگاه اعالم
کرد طی هفتههای گذشته ،دیپلماتهای مختلف
خارج��ی ،هش��دارهای واضح و ج��دی به گوش
مقامات لبنانی رساندهاند؛ محتوای این هشدارها
نش��اندهنده قصد آمریکا برای اتخاذ تحریمهای
جدید علیه حزباهلل ضمن تحریمهای عملی فعلی
بوده است .بر اس��اس این گزارش ،این تحریمها
افراد را هدف قرار میدهند اما اگر شخصی ،واحد
یا وزارتخانهای را بر عهده بگیرد و این تحریم شامل
او شود ،این تحریمها بر تمام ارگانی که آن شخص
هدایت آن را بر عهده گرفته ،تأثیر خواهد گذاشت.
آمریکاییها و کشورهای عربی حوزه خلیجفارس
از جمله عربستانسعودی و بحرین از ورای اعمال
تحریمها علیه حزباهلل ،میخواهند این جنبش را
مجبور کنند فکر بر عهده گرفتن پستهای وزارتی
اصلی را در راستای مراعات وضعیت داخلی لبنان
و آرامش سیاس��ی ،کنار بگذارد .برخی کش��ورها
میخواهن��د ح��زباهلل را وارد دولت کنند اما به
شکلی که هیچ قدرتی نداشته باشد و حضور این
جنبش ،صوری باشد.
جنگ رژیم صهیونیستی تهدیدهایی برای استفاده
از نیروهای مسلح در صورت حمله نیروهای سوریه
کرده و مدعی شده اس��ت« :سرباز سوری که در
منطقه حائل حضور داشته باشد ،زندگی خود را به
خطر میاندازد!» زمانیکه از وی پرسیده شد چه
زمانی را برای بازگشایی معبر قنیطره تحت نظارت
سازمان ملل بین سوریه و اراضی اشغالی پیشبینی
میکند و اینک��ه آیا  2طرف نوعی روابط را با هم
برق��رار میکنند ،لیبرمن گفت« :فکر میکنم راه
زیادی تا رسیدن به آن داریم اما جلوی هیچ چیز
را نمیگیریم» .به نوشته رویترز ،گفتههای لیبرمن
به نظر به مثابه تایید این اس��ت که دولت سوریه
کنترل قسمت سوری جوالن را باز پس میگیرد.

دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار امیدواری
کرد ت��رک مخاصمه می��ان اریت��ره و اتیوپی
میتواند مش��کالت ای��ن منطقه را ب��ه پایان
برس��اند 2 .کش��ور آفریقایی تصمیم گرفتهاند
سفارتخانههای خود را در پایتختهای یکدیگر
افتت��اح کنن��د .این در حالی اس��ت که جنگ
خونین میان  2ط��رف صدها تن را تاکنون به
کام مرگ فرو برده است .آنتونیو گوترش اما بر
این باور اس��ت پایان درگیریها میان اریتره و
اتیوپی آفریقا را با نسیم امید همراه خواهد کرد.

یونان  2دیپلمات روس را اخراج کرد

در آس��تانه اجالس ناتو ،یونان اعالم کرد 2
دیپلم��ات روس را اخراج کرده اس��ت .این در
حالی است که مناسبات یونان و روسیه بر سر
چالش نام مقدونیه باال گرفته است .مقدونیه با
تغییر نام خود به مقدونیه شمالی قصد دارد در
چارچوب عضویت در پیمان ناتو اقدام کند .در
حال حاضر هنوز این تغییر نام مورد تایید قرار
نگرفته و موجی از ناآرامیها نیز در این کش��ور
به علت پذیرش خواست یونان پیش آمده است.
آتن خواس��تار خروج فوری این دو دیپلمات از
این کش��ور شده است و علت آن را تالش برای
کس��ب اطالعات از مقامات دولتی یونان اعالم
کرده است.

آمریکا یک گروه انقالبی بحرین را
تحریم کرد

کاخ س��فید در راس��تای سیاس��ت دوگانه
خود ،گردان االشتر بحرین که با سیاستهای
رژیم آلخلیفه مخالفت میکند را در فهرست
تحریمهای خود قرار داد .وزارت خارجه آمریکا
نی��ز در بیانیهای با تروریس��ت خواندن گردان
االشتر مدعی شده که این گروه در سال ،2013
تحت حمایت ایران ،برای س��رنگونی حکومت
بحرین تاس��یس ش��د .بر اس��اس این تصمیم
آمریکا ،هرگونه معامله با این گروه ممنوع است
و همه داراییهای آن نیز بلوکه میشود .منامه
نیز ضمن استقبال از این تصمیم آمریکا اعالم
ک��رد :این اقدام بیانگ��ر تمایل آمریکا بر حفظ
ثبات بحری��ن و همچنین عمق روابط تاریخی
و استراتژیک میان  2کشور است.

گسترش شیوع وبا در یمن

موج بیماری وبا در یمن بش��دت گسترش
یافت��ه اس��ت .در اینباره س��خنگوی دبیرکل
س��ازمان ملل اعالم ک��رد ،در مراک��ز درمانی
الحدیده که ش��اهد عملیات نظامی گس��ترده
ائت�لاف متجاوز س��عودی ب��وده ،از  ۱۳ژوئن
گذش��ته تا هفتم ژوئیه ج��اری ،عالوه بر 328
مورد ابتال به وب��ا 46 ،مورد فوت بر اثر ابتال به
بیماری وبا ثبت ش��ده است .سازمان بهداشت
جهانی نیز گ��زارش داد افزایش درگیریها در
الحدیده  70درصد از س��اکنان این شهر را که
برای رفع نیازهای بهداشتی خود به بستههای
امدادی ارس��ال ش��ده از بن��در الحدیده تکیه
کردهاند نیز تهدید میکند.

 11کشته در حمله انتحاری
در جاللآباد

حمل��ه انتح��اری ب��ه س��اختمان معارف
(آموزشوپرورش) ش��هر جاللآباد در ش��رق
افغانستان که روز گذشته رخ داد 11 ،کشته و
 10زخمی برجای گذاشت .سهشنبه نیز وقوع
حمله انتحاری در شهر جاللآباد باعث کشته
شدن  12نفر ،شامل  ۱۰غیر نظامی و  2عضو
نیروهای امنیت ملی افغانس��تان ش��د .حدود
یک ماه قبل نیز مهاجمان انتحاری به ریاست
کل آموزشوپ��رورش والی��ت ننگرهار حمله
کردند .ننگرهار خاستگاه داعش در افغانستان
محس��وب میش��ود .این گروه بارها نهادهای
آموزشوپرورش افغانس��تان را تهدید کرده که
در برخی موارد این تهدیدها منجر به تعطیلی
مدارس در والیت ننگرهار شدهاست.

آخرین اخبار
درباره سالمت شیخ عیسی قاسم

رهبر معنوی شیعیان بحرین که برای درمان
به لندن س��فر کرده اس��ت ،سهشنبه از سوی
پزشک متخصص مشاور مورد معاینه تخصصی
قرار گرفت و تشخیص اولیه و اقدامات پزشکی
مختلف حاکی است پزشکان انگلستان نیز مانند
پزشکان متخصص بحرین ،این بیمارستان را
که در آن بستری است به عنوان گزینه مناسب
برای درمان وی تش��خیص میدهند .مش��اور
متخصص و تیم همراه آیتاهلل ش��یخ عیسی
قاس��م افزود سن و شرایط شیخ عیسی قاسم
ایجاب میکند برای انجام عمل جراحی افزون
بر مش��اور متخصص ،به  3مش��اور متخصص
مختلف نیاز اس��ت .برخی منابع پزشکی آگاه
میگوین��د این روحانی برجس��ته بحرینی به
بیماری س��رطان مبتال ش��ده و بیماری او در
مراحل اولیه قرار دارد.

