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گزارش
انتقام آمریکا از حشدالشعبی
پس از شکست سیاسی در عراق

انصراف حیدر العبادی
ی نخستوزیری
از نامزدی برا 

گ�روه بینالمل�ل :حی��در العبادی ک��ه دوران
ماموریتش بهعنوان نخستوزیر عراق رو به پایان
است ،اعالم کرده به توصیههای مرجعیت دینی
درباره نامزد نشدن ش��خصیتهای سابق برای
نخس��توزیری ،احترام میگذارد و به آن پایبند
اس��ت .العبادی ،پنجشنبهشب در یک نشست
خبری گفت نامزدی برای دور دوم نخستوزیری
تصمیم وی نبود و به توصیه برخی این تصمیم
را اتخاذ کرده اس��ت .وی همچنین خاطرنشان
کرد با موافقت ش��ورای وزیران ،حقوق نیروهای
حشدالشعبی (بسیج مردمی) از ماه آینده افزایش
مییابد تا به سطح حقوق سایر نیروهای امنیتی
عراقی برسد .نخس��توزیر عراق درباره تحوالت
بصره اظهار داش��ت :من موافقم که مردم بصره
دارای کمبودها و نیازمندیهای واقعی هستند اما
در عین حال معتقدم از این اوضاع برای رسیدن
به اهداف متفرقه سوءاستفاده شد .شهر بصره در
جنوب عراق طی روزهای گذشته با ناآرامیهایی
روبهرو بود که بر اثر آن شماری از مردم معترض
و نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند .جمعه
گذش��ته در بحبوحه ناآرامیها ،عدهای از عوامل
نفوذی دش��من و عناص��ر فرصتطلب در صف
معترضان رخنه کرده و به اقدامات خرابکارانه ،از
جمله به آتش کشیدن مقرهای احزاب و مراکز
دولتی و کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در
بصره ،دست زدند .ابراهیم الجعفری ،وزیر خارجه
عراق روز یکشنبه در پیامی خطاب به ملت ایران،
هدف آش��وبگران بصره را تخریب روابط  2ملت
ای��ران و عراق دانس��ت .گردانن��دگان تظاهرات
اعتراضی در بصره نیز شنبه گذشته در بیانیهای
سوءاستفاده آشوبگران از مطالباتشان را محکوم
و خاطرنش��ان کردند آشوبگران با حزب منحله
بعث و گروه تروریستی داعش در ارتباط هستند.
ابومهدی المهندس ،معاون سازمان حشدالشعبی
نیز ش��نبه گذش��ته اعالم ک��رد این س��ازمان،
اطالعاتی در دست دارد که نشان میدهد سفارت
آمریکا و کنس��ولگری این کشور در ناآرامیهای
اخیر بصره دست داشتهاند .ابومهدی المهندس
خاطرنش��ان کرد برخی افراد با مدیریت آمریکا،
اق��دام به تخری��ب و آتش زدن اماک��ن دولتی،
مقرهای حشدالش��عبی و اماکن دیپلماتیک از
جمله کنسولگری ایران ،تنها کشوری که در نبرد
با گروه تروریستی داعش به یاری عراق شتافت،
کردند .این در حالی اس��ت که کاخ س��فید ،روز
چهارشنبه با صدور بیانیهای رسمی ،دولت ایران
را مسؤول کامل حمله به منافع و اتباع آمریکایی
در عراق اعالم کرده و مدعی شده است گروههای
مقاومت مرتبط با ایران به کنس��ولگری ایاالت
متحده در بصره و منطقه موسوم به منطقه سبز
بغداد خمپاره ش��لیک کردهاند .این منطقه مقر
دولت و همچنین محل استقرار سفارتخانههای
کش��ورهای خارجی ،از جمله سفارتخانه آمریکا
در پایتخت عراق اس��ت؛ منطقهای که بشدت از
آن حفاظت میش��ود .مقامهای عراقی گفتهاند
عوامل حمله مزبور هنوز شناس��ایی نش��دهاند.
بامداد ش��نبه نیز  3راکت ب��ه فرودگاه بصره که
س��اختمان کنس��ولگری آمریکا در محوطه آن
ق��رار دارد ،اصابت کرد .با ط��رح چنین ادعایی،
ش��ماری از س��ناتورهای جمهوریخواه آمریکا
طرحی را برای تحریم گروههای مقاومت در عراق
و مقابله با «گس��ترش روزافزون ایران در عراق»
ارائه کردهاند .هنوز مشخص نیست این طر ح چه
زمانی در کمیتههای کنگره آمریکا بررسی خواهد
شد .اتهامزنی کاخ سفید علیه ایران و گروههای
مقاومت مرتبط با آن به دست داشتن در حمله
به کنسولگریاش در بصره س��ادهلوحانه است.
هیچ شکی نیست آمریکا بیش از  2تریلیون دالر
در جریان لشکرکشیاش به عراق از دست داده
و با سرخوردگی از این کشور خارج شد .آمریکا
همچنین مرحله بعد از این عقبنش��ینی را در
عراق باخت و با انصراف العبادی از نامزد ش��دن
برای دور دوم نخس��توزیری ،امیدهای آمریکا
جهت نفوذ سیاس��ی در عراق بر باد رفت .حیدر
العبادی هر چند از حزب الدعوه االسالمیه ظهور
پیدا کرده ولی به دلیل رویکردهای نسبتا لیبرال
و به گفت��ه خودش تکنوکرات و ملیگرایانهاش،
مطلوب ایاالت متحده بوده است ،لذا با تحوالت
اخیر میت��وان گفت بازنده اصلی آش��وبهای
بصره ،شخص العبادی و آمریکاییها هستند .در
نشس��ت اضطراری هفته گذشته پارلمان عراق،
ائتالف سائرون ،الحکمه و الفتح ،توجیهات حیدر
العبادی را ناکافی دانسته و خواستار استعفای او
شدند .این امر بدین معناست که راهبرد آمریکا
در غال��ب کردن جناح نزدیک به خود در عرصه
معادالت سیاس��ی عراق ،با شکست مواجه شده
است .در واقع ،هر چند تکلیف تشکیل فراکسیون
اکثریت مشخص نشده اما شواهد نشان میدهند
مقت��دا صدر و هادی العام��ری ،در حال نزدیک
کردن ائتالفهای تحت رهبری خود به یکدیگر
هس��تند که این امر ،میتواند تکانهای بزرگ در
قطببندیها و چالش��ی اساس��ی برای راهبرد
آمریکا نس��بت به عراق بع��د از انتخابات ماه مه
گذشته باشد.

وطن امروز

گزارش روزنامه انگلیسی تایمز از طرح تبلیغاتی ولیعهد سعودی برای آینده عربستان

چشمانداز  2030سعودی شکست خورده است

گروه بینالملل :عربس��تان س��عودی در شرایط
حساس��ی از تاری��خ خود قرار دارد .این کش��ور
که در دوران مدرن هم کماکان توسط قبیلهای
خ��اص و البت��ه بخ��ش کوچکی از ای��ن قبیله
اداره میش��ود ،طی  4س��ال گذشته طرحهای
بلندپروازانهای از توس��عه را رونمایی کرده است
که به چشمانداز  2030شهرت دارد .سعودیها
طرح فوق را به طور گس��تردهای در رسانههای
غربی تبلیغ کردند تا ش��اید بتوانند بخش��ی از
چهره خ��ود را در جه��ان ترمیم کنن��د .مردم
جه��ان س��عودیها را بهواس��طه افراطیگری،
کودککشی و مردانی که با شمشیر میرقصند
و اج��ازه نمیدهن��د زنانش��ان رانندگی کنند،
میشناسند .نظام پوسیده سعودی اما مشکالت
فرهنگ��ی ،اقتصادی و امنیت��ی عمیقتری دارد
ک��ه س��ینما ،گواهینام��ه زنان و حت��ی حضور
در المپیکه��ای ورزش��ی ه��م راهگش��ای آن
نیس��ت اما این تبلیغات در پ��ی این بود که در
کوتاهم��دت تصویری دیگر از جامعه س��عودی
در اف��کار عمومی بینالملل��ی ایجاد کند و حاال
زمزمههایی از عدم پخش تبلیغات چش��مانداز
 2030س��عودی در رس��انههای انگلیس��ی و
ممنوعیت این تیزرها به گوش میرس��د .برخی
بر ای��ن باورند که بنس��لمان ش��اهزاده جوان
و ساختارش��کن س��عودی که از خ�لأ قدرت و
پوس��یدگی نظام سیاسی در این کشور استفاده
کرده تا به قدرت برس��د ،از مشاورهای رسانهای
غربی ب��رای بزرگنمایی برنامه خود بهرهبرداری
کرده اما این برنامه چندان دوام نیاورده اس��ت.
نبای��د از نظر دور داش��ت که جامعه عربس��تان
طی دوران صدارت بنس��لمان نتوانس��ته است
دس��تاوردی داشته باش��د .این جامعه درگیر 2
جن��گ در س��وریه و یمن اس��ت و در داخل با
شرایط پلیس��ی و امنیتی مواجه است تا جایی
ک��ه تیراندازی در کاخ س��لطنتی و مس��ائلی از
این دست در کنار شکس��ت طرح عرضه سهام
آرامکو همگی نش��ان میدهد نمایش بنسلمان
در حال از دست دادن مخاطبانش است .اما در
اینب��اره روزنامه تایمز انگلی��س به نقل از نیک
برنر مینویس��د در آغاز کار ،هیاهوی تبلیغاتی
گس��تردهای همزم��ان ب��ا پرداخ��ت میلیونها
دالر پول به ش��رکتهای فعال در زمینه روابط

گزارش روز س�یدبهزاد اخالق�ی :ماج��رای
مافی��ای روس��ی در انگلیس از
آن دس��ته داس��تانهایی اس��ت که در ادبیات و
حتی س��ینمای غرب جایگاه قابلتوجهی دارد.
نویسندگانی چون ژان لوکاره هم به آن با جدیت
پرداختهاند و فیلم سینمایی «خیانتکاری در میان
ما» هم به همین موضوع اشاره دارد .اما اسکریپال
ماجرایی متفاوت از حضور یک اس��تاد ادبیات در
میان مافیای روس��ی حاضر در انگلیس اس��ت.
سرگئی اسکریپال ،افسر اطالعاتی سابق روسیه که
در انگلیس و در محله سالزبری به همراه دخترش
به ط��ور نیمهجان در پارکی پیدا ش��دند پرونده
جدیدی را در درگیری سرویسهای امنیتی غرب
و روس��یه باز کرد که سوژه آن مشابه آن چیزی
اس��ت که بعضا پس از فروپاشی شوروی بارها در
میان مناسبات غرب و ش��رق شاهد آن بودهایم.
پرونده اسکریپال و دخترش که سرویس امنیتی
انگلیس در ساعات اولیه انگشت اتهام را به سوی
روسیه و دولت این کشور نشانه رفت با ورود ،ترزا
می نخستوزیر انگلیس و در طرف مقابل والدیمیر
پوتین رئیسجمهوری روسیه به این موضوع ،وارد
فضای جدید و متفاوتی ش��ده است .این مساله
با قصه آنا چپمن در آمریکا و جاس��وسبازی در
وین کمی متفاوت است .اسکریپال با گاز اعصاب

چهارگوشه

افتتاح سفارتخانه مشترک  2کره

یکی از مقامه��ای کرهجنوبی اعالم کرد،
افتتاح یک سفارتخانه مشترک دوفاکتو بین
 2کره (دفت��ر ارتباط دائم) در مرز بش��دت
نظامی  2کش��ور بارق��های از امیدواریها را
در پیشرفت روند مذاکرات متوقفشده خلع
س�لاح اتمی کرهش��مالی در نشست آتی به
وجود آورده اس��ت .این سفارتخانه مشترک
دوفاکت��و یک گام دیگر به س��مت همکاری
نزدیک بین  2کره محس��وب میش��ود .کیم
جونگ اون ،رهبری کرهش��مالی و مون جائه
این ،رئیسجمهور کرهجنوبی قرار اس��ت در
س��ومین دیدار خود در سال جاری میالدی
در روزهای آت��ی در پیونگ یانگ یکدیگر را
مالقات کنند.

سفر مخفیانه یک مقام امارات
به سرزمینهای اشغالی

عموم��ی و البیها به راه افتاد تا س��فر دورهای
بینالمللی محمد بنسلمان ولیعهد سعودی در
ماه مارس گذش��ته در کانون توجهها قرار گیرد
و به محمد بنس��لمان به عنوان قویترین مرد
س��عودی با وجود  32س��ال عمرش نگاه شود.
اما بعد از گذش��ت  6ماه ش��کاف بین هیاهو و
جار و جنجال تبلیغاتی درباره ولیعهد و حقیقت
شخصیت و توان او کامال آشکار شده است.
روزنامه انگلیس��ی تایمز با طرح این س��وال
که آیا طرح ش��هر بسیار پیش��رفته نیوم را که
ولیعهد سعودی برای احداث آن تالش میکرد،
به ی��اد میآورید؟ افزود :این طرح که بودجهای
بالغ بر  80میلیارد دالر برای آن تخصیص یافته
اس��ت و تالشها برای اصالح اقتصاد عربستان
براس��اس طرح چش��مانداز بنس��لمان موسوم
ب��ه «چش��مانداز  ،»2030متکی ب��ه عرضه 5
درصد سهام شرکت نفت و گاز بزرگ آرامکوی
عربس��تان است .این نویس��نده تصریح کرد :به
نظر میرسد س��لمان بنعبدالعزیز عرضه سهام

بمباران مناطق مسکونی در الحدیده
خاورمیانه گ�روه بینالملل :ط��ی روزهای
اخیر در پی شکس��ت مذاکرات
صلح یمن در ژنو به دلیل مانعتراش��یهای رژیم
سعودی ،استان الحدیده شاهد حمالت زمینی و
هوایی ش��دید ائتالف متجاوز است .جنگندههای
وابس��ته به ائتالف س��عودی روز گذش��ته در دو
نوبت به مناطق پر جمعیت
در منطق��ه «کیل��و »16
اس��تان الحدیده ب��ا هدف
پش��تیبانی حمالت زمینی
مزدوران عربستانی طرفدار
عب��د رب��ه منصور ه��ادی،
رئیسجمهوری مس��تعفی و فراری ،حمالت کور
انج��ام دادند که به دنب��ال آن ،بیش از  ۴۵نفر از
غیرنظامیان یمنی کش��ته و زخمی ش��دند .در
همین راس��تا ،رئیس کمیته عالی انقالب یمن و
عضو ارشد جنبش انصاراهلل درباره تصمیم ائتالف
عربی به س��رکردگی عربس��تان برای هدف قرار
دادن انباره��ای حاوی مواد غذایی و س��یلوها در
الحدیده و حمالت کور به مناطق پرجمعیت این
اس��تان هشدار داد .محمدعلی الحوثی در صفحه
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توئیتر خود نوشت :ائتالف سعودی برای حمله به
انبارهای حامل مواد غذایی و سیلوها در الحدیده
به بهانه اینکه انبارهای سالح هستند ،برنامه دارند
و ع�لاوه ب��ر آن میخواهند حمالت ک��وری در
مناطق مسکونی پرجمعیت در این استان انجام
دهند .عضو ارش��د جنبش انص��اراهلل یمن افزود:
این تصمیم ائت�لاف متجاوز
در حال��ی گرفت��ه میش��ود
ک��ه همزم��ان ،رس��انههای
کشورهای متجاوز برای توجیه
جنایتهای این کش��ورها در
الحدیده تبلیغات میکنند .در
حالی که جنایتهای ائتالف سعودی و همپیمانان

غرب��یاش علیه ملت یمن ادام��ه دارد ،نیروهای
ارت��ش و کمیتههای مردمی یمن نیز در پاس��خ،
اراضی عربستان را هدف حمالت خود قرار دادهاند.
در آخرین واکنش به این جنایات ،یگان موشکی
ارتش و کمیتههای مردمی یمن پنجشنبهشب با
یک فروند موشک بالستیک بومی( بدر  ،)1پایگاه
نظامی عربس��تان در نجران جنوب این کشور را
هدف قرار داد.

آرامک��و را لغو ک��رده ،زیرا ای��ن احتمال مطرح
شده است که عرضه سهام شرکت در نیویورک
ب��ه مصادره اموال عربس��تان به علت ش��کایت
قضایی در آمریکا علیه عربس��تان به اتهام ارائه
ندادن اطالعاتی درباره حمالت یازدهم سپتامبر
س��ال  2001میالدی منجر شود .برلی نوشت:
طرحهای محمد بنس��لمان ،ولیعهد سعودی به
سیاست خارجی عربستان ضربه زده است ،زیرا
جنگ در کش��ور مجاور یمن که وارد س��ومین
سال خود شده است؛ باتالقی ساخته و پرداخته
ولیعهد است .این نویسنده تصریح کرد :براساس
اعالم موسسه تحقیقاتی بروکینز آمریکا ،جنگ
در یم��ن هر ماه  5تا  6میلی��ارد دالر هزینه به
همراه داش��ته است و در آن  10هزار نفر کشته
ش��دهاند و  8و نیم میلی��ون نفر نیز با قحطی و
گرس��نگی مواجه هستند .وی افزود :تالشهای
ولیعهد س��عودی ب��رای منزوی ک��ردن قطر به
اتهام حمایت از تروریس��م نیز شکس��ت خورده
اس��ت اما این امر باعث ویران ش��دن ش��ورای

رزمایش مشترک نیروهای آمریکا و شورشیان در سوریه
گ�روه بینالمل�ل :آمری��کا
شام
رزمایش��ی مش��ترک ب��ا یک
گروه تروریس��تی در منطق��ه التنف در جنوب
سوریه برگزار کرده است تا اعالم کند که قصد
دارد در ای��ن منطقه باقی بماند .مهند الطالع،
س��رکرده گروه تروریس��تی «مغاوی��ر الثوره»
اعالم کرد این پیامی برای
روسیه و ایران است مبنی
ب��ر اینکه تروریس��تهای
مع��ارض و «آمریکاییه��ا
قص��د دارند باق��ی بمانند
و ب��ا ه��ر تهدی��دی برای
حضورش��ان مقابله کنند» .وی اعالم کرد این
آموزشهای نظامی که  8روز به طول انجامید،
برای نخس��تینبار با گلوله واقعی انجام شد و
ش��امل حمله زمینی و هوایی بود که با حضور
صده��ا ت��ن از س��ربازان آمریکای��ی و عناصر
مع��ارض انجام گرف��ت .وی مدعی ش��د این
مساله دفاع از منطقه را تقویت کرده و توانایی
جنگ��ی عناصر معارض را افزایش داده اس��ت.
س��خنگوی ارتش آمریکا نیز مدعی ش��د این

حضور مظنونان مسمومیت اسکریپال در یک برنامه تلویزیونی
برای دیدن کلیسای سالزبری به آنجا سفر کردیم

مس��موم شد و دخترش هم از این ماجرا در امان
نماند .آنها پس از انتقال به بیمارستان جان سالم
به در بردند و اکنون در انگلیس زندگی میکنند.
روس��یه از زمانی که اتهام مس��موم کردن
اس��کریپال متوجه این کشور شد آن
را قوی��ا رد کرد .در اینکه اس��کریپال
یک خیانتکار است در روسیه شکی
وجود ن��دارد ،او در دهههای 1990
و  2000برای سرویس امنیتی
انگلیس کار میکرد که
بعدها در روس��یه
دس��تگیر ش��د و
در ط��رح تبادل
غیرقانونیه��ا ب��ه
بریتانیا بازگش��ت .اما
چرا سرویس امنیتی انگلیس اصرار
دارد اسکریپال توسط روسیه مسموم
ش��ده اس��ت؟ آیا خود انگلیسیها
س��عی در حذف اسکریپال و برخی
جاسوس��ان دوجانبه دیگ��ر که در

همکاری خلیجفارس به سود عربستان و امارات
منجر شده است.
برلی گفت :تنها اندکی از ادعاهای مدرنیته
ولیعهد س��عودی باقی مانده است ،زیرا سرکوب
ش��یعیان عربس��تان در منطقه شرق این کشور
ادام��ه دارد .وی اف��زود :تبلیغات گس��تردهای
درباره اجازه به زنان برای رانندگی انجام شد اما
در مقابل 13 ،فعال زن عربس��تانی که بهدنبال
جنبههای دیگری از آزادی هس��تند ،بازداشت
ش��دند .ام��ا ف��ارغ از آنچ��ه تایمز مینویس��د،
الیههای مختل��ف جامعه س��عودی و صاحبان
قدرت در این کش��ور از تحوالت ناشی از نقطه
نظرات عجوالنه او آس��یب دیدهاند و کانونهای
قدرت تحمل نوس��انات ش��دید فضایی که بهتر
اس��ت آن را پوسیده بخوانیم ،ندارند .بنسلمان
همانطور که اش��اره ش��د با هدف پادش��اهی با
همکیشانش��ن مدارا یا آنها را حذف کرده است
و جامعه س��نتی سعودی پژواک این تغییرات را
هنوز دریافت نکرده است.

انگلیس س��اکن هس��تند نکردهاند؟ این سوالی
است که ش��اید پوتین به آن پاس��خ داده است.
رئیسجمهوری روسیه میگوید  2شهروند روس
به نامهای آلکساندر پتروف و روسالین
بوشیرف در مسمومیت اسکریپال
نقشی نداشتهاند و او میداند
چ��ه کس��انی ای��ن کار را
کردهاند .این صحبتها
ب��ا واکنش ش��تابزده
مقام��ات انگلیس��ی
رو به رو ش��د و آنها
گفتند روسیه قصد
دارد فض��ا را ب��ر هم
بزند .ای��ن در حالی
است که  2متهم نام
برده شده در یک برنامه
تلویزیونی حاضر ش��دند و
به شبهات پاسخ دادند .آنها
گفتند برای دیدن کلیس��ای
س��الزبری به این مکان سفر

رزمایشها برای «عرض اندام بود و پنتاگون از
طریق کانالهای ارتباطی ویژه به مس��کو پیام
داده اس��ت که از درگیری دوری کند تا تنش
افزایش نیابد» .آمریکا به صورت غیرقانونی در
منطقه التنف پایگاه نظام��ی برای خود ایجاد
کرده و روسیه و دولت سوریه بارها از واشنگتن
خواس��تهاند نیروهای خود
را از ای��ن پای��گاه خ��ارج
کن��د ولی آمری��کا از انجام
ای��ن کار ممانع��ت ک��رده
اس��ت .ش��ماری از عناصر
تروریس��تی حاض��ر در این
منطق��ه اعالم کردند صدها نف��ر از تفنگداران
آمریکای��ی م��اه ج��اری می�لادی وارد التنف
ش��دند تا به نیروهایی که در این منطقه دارند
بپیوندند و در رزمایشها ش��رکت کنند .منابع
آگاه اعالم کردند این اقدام آمریکا در راستای
حمایت ای��ن منطقه در براب��ر حمالت ارتش
سوریه اس��ت ،بویژه اینکه زمان آن با عملیات
ارتش س��وریه در صحرای سویدا علیه داعش
ارتباط دارد.
کرده بودند و اگر هم از نزدیکی منزل اسکریپال
عبور کرده باش��ند کامال اتفاقی بوده اس��ت .این
دو مظنون همچنین میگویند کار و کسبشان
تغذیه مربوط به بدنس��ازی است و علت حضور
کوتاهشان در س��الزبری سردی هوا و برفی است
که در این ش��هر در مارس گذش��ته باریده بوده
اس��ت .پس از آنکه مصاحبه با این ش��هروندان
روس پخش شد انگلیس بار دیگر واکنش نشان
داد و گفت روسیه قصد دارد سردرگمی ایجاد کند
و افراد نام برده شده ماموران سرویس جاسوسی
روسیه هستند .در حال حاضر آنچه مسلم است
آنک��ه پوتین اطالعاتی را در اختیار دارد که هنوز
آن را منتشر نکرده و انگلیس هم در هیچ کدام از
بیانیههای خود اشارهای به انتشار اطالعات پوتین
یا درخواستی در سطح عمومی برای شفافسازی
این پرونده نداشته است ،به همین جهت برآیند
اطالعات اعالمی نش��ان میدهد روس��یه دارای
ش��واهد و اطالعاتی است که میتواند فضاسازی
رس��انهای را که غرب تاکن��ون در پرونده خیانت
اس��کریپال مدعی آن اس��ت و بر موجش س��وار
ش��ده برهم بزند .این درهمآمیختگی در فضای
کنون��ی دولت ترزا م��یرا در مقابل اتهامات وارد
شده به روسیه تضعیف کرده و آن را مورد سوال
قرار خواهد داد.

یک منبع مس��ؤول اعالم کرد س��لطان
احم��د بن س��لیم ،رئی��س هی��ات مدیره و
رئیس اجرایی ش��رکت بندرهای بینالمللی
دوبی ماه آگوس��ت گذش��ته با هدف تقویت
روابط تجاری بین بندرهای دوبی و اسرائیل
به تلآویو س��فر ک��رد .وی اف��زود :این مقام
امارات��ی یک��ی از مس��ؤوالن بان��ک جیپی
مورگان آمریکا را مامور فراهم کردن مقدمات
نشس��ت ب��ا اش��خاصی مه��م در تلآویو از
جمل��ه رئیس گمرک این رژیم کرده اس��ت.
شرکت بندرهای بینالمللی دوبی با چندین
ش��رکت بزرگ صهیونیستی از جمله شرکت
دریان��وردی تس��یم که بزرگترین ش��رکت
حملونق��ل دریایی در اس��رائیل به ش��مار
میرود ،روابطی قوی دارد .به نوش��ته منابع
عبریزب��ان ،امارات در س��ال  2006توافقی
با اس��رائیل برای حمایت از شرکت بندرهای
بینالمللی دوبی در انعقاد قراردادهای بزرگ
ب��رای اداره بندرها در دنیا امض��ا کرد که از
جمله بارزترین این قراردادها اداره  6بندر در
آمریکای شمالی بود.

رشوه ترامپ به عباس
برای نجات معامله قرن

روزنامه اقتصادی گلوبس رژیم صهیونیستی
به نقل از منابع سیاس��ی آمریکایی فاش کرد
ک��ه دول��ت دونالد ترامپ پیش��نهاد کمک 5
میلی��ارد دالری ب��ه محمود عب��اس ،رئیس
تش��کیالت خودگ��ردان فلس��طینی در قبال
بازگش��ت وی بر س��ر میز مذاکرات سازش و
موافقت با طرح موسوم به «معامله قرن» ارائه
داده اس��ت .بر اس��اس این توافق ،قرار است
تش��کیالت خودگردان  5میلیارد دالر دیگر از
کشورهای عرب حاشیه خلیجفارس و اتحادیه
اروپایی دریافت کند و با آن وضعیت اقتصادی
خود را بویژه در نوار غزه بهبود ببخشد .طرح
معامله قرن که آمریکا در تالش برای تحمیل
آن به فلسطینیان است حذف مساله فلسطین
و بازگش��ت آوارگان فلس��طینی را هدف قرار
داده است.

طرح امنیتی پلیس کربال
برای عاشورا

فرمانده پلیس کربالی معال در کنفرانس
مطبوعاتی مشترک با فرماندهان امنیتی این
اس��تان عراق درباره طرح امنیت��ی ویژه ماه
محرم گفت :بیش از  30هزار نیروی امنیتی
در کرب�لا در ط��رح تامین امنی��ت دهم ماه
محرم شرکت خواهند داشت .تعداد یگانها
بر اس��اس نیاز و حجم زائران وارد ش��ده به
استان کربالی معالی تعیین خواهد شد .وی
تصریح کرد :بخش غربی استان تامین امنیت
شده است .اس��تاندار کربالی معال نیز گفت:
ما روی وضعیت بهداش��تی و زیستمحیطی
کربال تمرکز کردهایم و این اس��تان عاری از
هرگونه بیماری واگیردار است .سوخت برای
مردم و کاروانها ب��ه اندازه کافی وجود دارد
و درباره برق نیز ژنراتور وارد ش��ده و خطوط
برق تعمیر شده است.

اذعان سوچی
به بدرفتاری با روهینگیاها

آن��گ سانگس��وچی ،رهبر ح��زب حاکم
میانم��ار اذعان کرد که دولتش میتوانس��ت
ش��رایط در اس��تان راخین را بهت��ر مدیریت
کند .اقلیت مس��لمان روهینگی��ا در میانمار
سالهاست در این کشور تحت فشار و تبعیض
قرار دارند .از ماه آگوس��ت سال  ۲۰۱۷بعد از
حمل��ه ارت��ش میانمار به خانههای س��اکنان
اس��تان راخین و به آتش کشیده شدن محل
سکونتش��ان ،قتل و تجاوز ب��ه روهینگیاها،
حدود  ۷۰۰هزار نفر از س��اکنان این اس��تان
ب��ا پای پیاده به بنگالدش گریختند و تاکنون
با کمترین امکانات در کمپ به س��ر میبرند
و هنوز ش��رایط بازگش��ت آنان فراهم نش��ده
است که این مساله انتقادات بینالمللی علیه
حکومت سوچی را به دنبال داشته است.

