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پنج عضو غیردائم شورای امنیت 
مجمع عمومی س��ازمان جمعه پن��ج عضو جدید 
غیردائم ش��ورای امنیت را ب��رای دوره 2019 تا 2020 

انتخاب کرد. 
میروس��او الیچک رئیس مجمع عمومی سازمان 
ملل انتخاب اندونزی، آفریقای جنوبی، آلمان، بلژیک و 
جمهوری دومینیکن را به عنوان اعضای جدید غیردائم 
شورای امنیت اعام کرد. آلمان 184 رأی و بلژیک 181 
رأی به دست آوردند. جمهوری دومینکن با 184 رأی، 
اندون��زی با 144 رأی و آفریق��ای جنوبی با 138 رأی 
به عنوان اعضای جدید غیردائم شورای امنیت انتخاب 
شدند. پیوس��تن این پنج کشور اول ژانویه 2019 آغاز 

خواهد شد و 31 دسامبر 2020 پایان خواهد یافت.

اتهام افسر سابق سیا 
دادگاه��ی در آمریکا یک افس��ر س��ابق س��ازمان 
اطاع��ات مرکزی آمریکا )س��یا( را در اته��ام انتقال 

اطاعات محرمانه به چین مجرم شناخت.
»کوین مالوری« ۶1 ساله به تحویل اطاعات دفاعی 
طبقه بندی ش��ده با هدف کمک رس��انی ب��ه یک دولت 
خارجی متهم شده است. بیش��ترین مجازات برای این 
جرم، حبس ابد خواهد بود. یک مقام آمریکایی مطلع به 
موض��وع، اقدام »مالوری« را نقض جدی قوانین امنیتی 
خوانده و آن را نش��ان دهنده ت��اش »متجاوزانه« چین 
برای گردآوری اطاعات حساس از آمریکا دانسته است. 

 مذاکرات رحمان و جین بیک اف
»امامعلی رحم��ان« و »س��ورنبای جین بیک اف« 
رؤس��ای جمهور تاجیکستان و قرقیزس��تان در حاشیه 
نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای 

در »چینگ دائو« چین دیدار و گفت وگو کردند. 
در این دیدار طرفین از س��طح هم��کاری در دائره 
سازمان های بانفوذ منطقه ای و بین المللی از جمله سازمان 
ملل، جامعه همس��ود، س��ازمان پیمان امنیت جمعی و 

سازمان همکاری شانگهای اظهار رضایت کردند.

درخواست توقف سرکوب مسلمانان روهینگیا
پارلمان آلمان با صدور قطعنامه ای پایان سرکوب 
و خش��ونت ها علیه مس��لمانان روهینگیا را در میانمار 

خواستار شد.
در این قطعنامه که اکثریت اعضای پارلمان آلمان 
از آن حمای��ت کردن��د، از دولت ائتاف��ی آنگا مرکل 
صدر اعظم آلمان درخواس��ت ش��ده است از نفوذ خود 
ب��ر مقامات میانم��ار برای پای��ان دادن به نقض حقوق 
بشر در این کش��ور و به رسمیت شناخته شدن حقوق 
روهینگیایی ها استفاده کند. در این قطعنامه همچنین 
بر حفظ امنیت و بازگشت محترمانه مسلمانان روهینگیا 

به خانه هایشان تاکید شده است.

خرید نظامی بلژیک و هلند 
بلژی��ک و هلند در حاش��یه نشس��ت وزرای دفاع 
کشور های عضو ناتو که روز جمعه در بروکسل برگزار 
ش��د اولین گام را برای خرید مش��ترک 1۶ کش��تی 

جنگی به قیمت حدود چهار میلیارد یورو برداشتند.
هدف ارتش های دو کش��ور بلژیک و هلند، خرید 
4 ناو و 12 کش��تی مین روب اس��ت. وزیر دفاع هلند 
و همت��ای بلژیکی وی روز جمع��ه دو تفاهمنامه امضا 

کردند.

اخبار

چرا مردم آمریکا خودکشی می کنند؟
تازه ترین آمار »مرکز کنترل و پیشگیری بیماری 
CDC« آمریکا نش��ان می دهد آمار خودکشی در این 
کشور افزایش یافته و خودکشی در برخی از ایالت ها تا 
30 درصد نیز افزایش یافته اس��ت. از مهمترین دالیل 
این موج جدید خودکش��ی، فقر، مصرف موادمخدر و 

استفاده از اسلحه اعام شده است.
یافته های جدید این مرک��ز همچنین حاکی از آن 
اس��ت که بین سال های 1999 تا 201۶ آمار خودکشی 
در 49 ایال��ت آمریکا افزایش داش��ته و 25 ایالت نیز با 
افزایش یک سومی در آمار خودکشی افراد روبه رو بوده اند. 
ایالت »نوادا« تنها ایالتی است که در این بازه زمانی آمار 
خودکشی در آن کاهش یافته و آن هم تنها یک درصد.

در س��ال 201۶ نزدیک به 45 هزار نفر در آمریکا 
خودکش��ی کردند، یعنی بی��ش از دو برابر افرادی که 
بر اثر قتل کش��ته می شوند.عوامل مختلفی در افزایش 
آمار خودکش��ی در آمریکا دخیل هستند. بحران مالی 
جهانی 2008 نقش��ی اساسی دارد که درپی آن شمار 
زی��ادی از اف��راد ش��غل و خانه های خود را از دس��ت 
دادند. مصرف موادمخدر نیز روزبه روز افزایش می یابد. 
ب��ر پایه پژوه��ش جدیدی که »ژورن��ال پژوهش های 
روانپزش��کی« انج��ام داده اند سوء اس��تفاده از مصرف 
موادمخ��در تجوی��زی ک��ه در افزای��ش ت��اش برای 
خودکش��ی نفش دارند، 40 تا ۶0 درصد افزایش یافته 
اس��ت. آنهایی که به صورت هفتگی موادمخدر مصرف 
می کنند ت��ا 200 درصد بیش از دیگ��ران در معرض 
تاش برای خودکش��ی بوده اند. گرچه عوامل مختلفی 
در خودکش��ی فرد دخالت دارند اما یافته های »مرکز 
کنترل و پیش��گیری بیماری« از آمار خودکشی ها در 
س��ال 2015 در آمریکا نش��ان می ده��د، 42 درصد 
افراد به علت مش��کات ارتباط��ی، 29 درصد به علت 
تجرب��ه بحران )بحران روحی، مالی و...(، 28 درصد به 
عل��ت مصرف موادمخدر و 1۶ درصد افراد نیز به علت 

مشکات درآمدی یا شغل شان خودکشی کرده اند. 
تحقیقات دانش��گاه ه��اروارد نیز نش��ان می دهد که 
دسترسی ساده به ساح، مهمترین عامل خطرآفرین در 
خودکش��ی جوانان آمریکایی بوده اس��ت. ایالت داکوتای 
ش��مالی با افزایش 57 درصدی، بیشترین آمار خودکشی 
جوانان را داش��ته است و در این ایالت بیشتر نوجوانان به 
علت خودکشی جان خود را از دست می دهند. آمار رسمی 
مراکز سامت در س��ال 2014 نشان می  دهد خودکشی 
دومی��ن عام��ل مرگ ومیر افراد بین س��ن 10 ت��ا 34 و 
چهارمین عامل مرگ افراد بین سن 35 تا 54 بوده است.

گزارش

رئیس جمه��ور  پوتی��ن«  »والدیمی��ر  خط روس��یه در نگاهی ناامیدانه اعام کرد ســــر
که مس��کو آمادگی دارد تا روابط خ��ود با آمریکا را از طرق 

مختلف از جمله از طریق جلسات شخصی بهبود بخشد.
پوتی��ن در مصاحبه ای که بر روی وب س��ایت ش��بکه 
»وس��تی« قرار گرفت، در خصوص روابط ب��ا آمریکا گفت: 
»م��ا می توانیم ارزیاب��ی متفاوتی از تصمیمات��ی که آمریکا 
از جمل��ه رئیس جمهور این کش��ور اتخاذ می کند، داش��ته 
باش��یم. می توان از این تصمیمات انتق��اد کرد. در حقیقت 
موارد زیادی وجود دارد ک��ه باید مورد انتقاد قرار گیرد اما 
ی��ک چیزی وجود دارد ک��ه من از قبل به آن اش��اره کرد 
و آن این اس��ت که ترام��پ به وعده هایی ک��ه در مبارزات 
انتخاباتی داده است، عمل  می کند.....بکی از وعده ها، بهبود 
روابط آمریکا - روس��یه بود. امیدوارم ک��ه به این وعده نیز 
عمل کند«. رئیس جمهور روس��یه ادامه داد که روابط میان 
رهبران کش��ورها باید »متمدنانه« باش��د و تصریح کرد که 

روسیه آمادگی بهبود روابط را با آمریکا دارد.
وی اینگونه توضی��ح داد: »تجربه ای که با رئیس جمهور 
آمریکا داش��تم نش��ان می دهد، علیرغم ای��ن حقیقت این 
اقدام��ات وی اغلب مورد انتقاد ق��رار می گیرد؛ به ویژه ایکه 
اخی��راً در عرص��ه بین الملل��ی و در عرصه اقتص��ادی مورد 
انتقاد قرار گرفته اس��ت، با اینحال، این تجربه به من نشان 
می ده��د که او فردی منطقی اس��ت و می داند که چطور به 
اس��تدالل هایی که طرف صحبت وی ارائه می دهد، گوش و 

پاسخ دهد.
 تمامی اینها مرا بر آن می دارد که باور داش��ته باش��م 

که گفت وگو با وی می تواند س��ازنده باش��د«. رئیس جمهور 
روس��یه همچنین گفت که از آنجایی که گفت وگو با ترامپ 

می تواند سازنده باشد، تمایل به ماقات با وی را دارد.
پیش از این شبکه »راشاتودی« گزارش کرد که رؤسای 
جمهور روس��یه و آمریکا طی یک گفت وگوی تلفنی درباره 
دیدار احتمالی با یکدیگر در آینده ای نزدیک رایزنی کردند. 
طب��ق اعام کاخ کرملین، ش��هرهای مختلفی از جمله وین 
پایتخ��ت اتریش ب��ه عنوان مکان دی��دار احتمالی پوتین و 
ترامپ مطرح است. یک منبع کاخ سفید به خبرگزاری تاس 
گفته بود که اتریش پیشنهاد میزبانی دیداری میان رؤسای 

جمهور روسیه و آمریکا را مطرح کرده است.
مناب��ع روس از گفت وگوی تلفن��ی »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمه��ور روس��یه و »دونال��د ترام��پ« رئیس جمهور 
آمری��کا خب��ر دادند. رؤس��ای جمهور روس��یه و آمریکا در 
این گفت وگوی تلفن��ی درباره دیدار احتمالی با یکدیگر در 
آین��ده ای نزدیک رایزنی کردند. طب��ق اعام کاخ کرملین، 
ش��هرهای مختلفی از جمله وین پایتخت اتریش به عنوان 

مکان دیدار احتمالی پوتین و ترامپ مطرح است.
در ادامه رقابت های روسیه و آمریکا، »امامعلی رحمان« 
رئی��س جمهور تاجیکس��تان و »والدیمی��ر پوتین« رئیس 
جمهوری روس��یه در حاشیه نشست سران کشورهای عضو 
س��ازمان همکاری ش��انگهای در »چینگ دائو« چین دیدار 
و گفت وگ��و کردند. طرفی��ن در این دیدار ضمن بررس��ی 
مس��ائل امنیتی به تامین امنیت منطقه، مبارزه مشترک با 
تهدی��دات و خطرات جهان معاصر، وضعیت پیچیده در مرز 

با افغانستان توجه ویژه کرد.

پوتین ناامید از تحقق وعده های ترامپ 
صن��دوق حمایت از کودکان س��ازمان  ب��اره قـاره ثروتمند در  )یونیس��ف(  متح��د  مل��ل 
س��وءتغذیه بی��ش از ی��ک میلی��ون و 250 ه��زار کودک 
س��ومالیایی به دلیل پیامدهای پس از س��یل در این کشور 

هشدار داد.
اس��تفان دوژاری��ک س��خنگوی س��ازمان مل��ل متحد 
پیامده��ای زیس��ت محیطی و بهداش��تی ناش��ی از وقوع 
سیل س��ال کنونی در سومالی را عامل اصلی نگرانی درباره 
وضعیت غذایی کودکان این کشور توصیف کرد. وی براساس 
گزارش های یونیس��ف افزود، در حدود نیمی از کودکان زیر 
5 س��ال که بیش از 1.25 میلیون نفر از کودکان این کشور 

را تشکیل می دهد در معرض سوءتغذیه حاد قرار دارند.
این نگرانی همچنین شامل 23 هزار و 200 نفر از دیگر 
کودکانی که نه تنها با مش��کل س��وءتغذیه ش��دید دست و 
پنجه نرم می کنند بلکه نیاز به مراقبت های ویژه بهداش��تی 
دارند نیز می ش��ود.ب راساس گزارش ها ، بسیاری از مناطق 
س��یل زده سومالی با مشکل شیوع س��رخک ، اسهال و وبا 

روبه رو هستند.
وی با اش��اره به کاهش بودجه کوتاه مدت یونیسف در 
باره مشکات دسترس��ی به منابع آب آشامیدنی و خدمات 
بهداش��تی و مواد غذایی هش��دار داد. صن��دوق حمایت از 
کودکان س��ازمان ملل متحد به رغم دریافت 24.3 میلیون 
دالر از بودج��ه 154.9 میلی��ون دالری خ��ود همچن��ان با 
کمب��ود بودج��ه 110.3 میلیون دالری مع��ادل 71 درصد 
از کل بودجه مورد نیاز روبه روس��ت. خبر دیگر از س��ومالی 
آنک��ه منابع خبری گزارش داده اند یک نظامی آمریکایی در 

سومالی کشته شده است. 
خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد یک سرباز آمریکایی 
بر اثر این حمله در سومالی کشته شده و چهار نظامی دیگر 
زخمی شده اند. طبق این گزارش، نیروهای ویژه آمریکا که 
برای آموزش نظامیان س��ومالی در جنوب این کشور حضور 
دارند از سوی نیروهای شورش��ی هدف حمله خمپاره ای و 
س��اح های سبک قرار گرفتند. آمریکا سابقه اي طوالني در 
زمینه دخالت درس��ومالي دارد که از دوره جنگ سرد آغاز 
ش��د ولي در دهه 90 این دخالت ها به اوج رسید. نمود این 
دخالت ها زماني بود که شبه نظامیان افراط گرا در سومالي، 
حکومت »زیاد باره«، دیکتاتور وابسته به مسکو را سرنگون 

کردند. 
در ای��ن درگیري ها بیش از 20هزار غیرنظامي کش��ته 
ش��دند.نیروهاي آمریکایي در س��ال1993 براي مهار اسام 
گراها، با اس��تفاده از قطعنامه س��ازمان ملل این کش��ور را 
اش��غال کردند ولي از ش��به نظامیان »محمد فرح عیدید«، 
شکست خوردند؛ ماجرایي که در ایاالت متحده به »سقوط 
شاهین سیاه« موسوم شد و »بیل کلینتون«، رئس جمهوري 
وقت آمریکا را وادار کرد تا دستور بیرون کشیدن نظامیانش 

را از سومالي صادر کند.
پس از خروج آمریکا و ایجاد خاء قدرت در سومالي در 
دهه 90 میادي، سومالیایي ها که اهل کار و تجارت بودند، 
به جنگ جویاني تبدیل ش��دندکه به دنبال ایجاد حکومتي 
قدرتمند بودند.جنگ داخلي، بخش اعظم زیرس��اخت های 
کشاورزي و دامپروري و ماهي گیري در سومالي را منهدم و 

این کشور را به کشوري فقیر و جنگ زده تبدیل کرد.

سوءتغذیه بیش از یک میلیون کودک در سومالی

خانم بارنارد رضائى به شماره شناسنامه 4443 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 
2301-27-97 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
تاريخ 96/8/2  در  به شماره شناسنامه 207  آبادى  نوش  كه شادروان خجسته  شده 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
: 1 بارنارد رضائى شماره شناسنامه 4443 تاريخ تولد 1351 صادره از تهران فرزند 
متوفى   2 بابك رضائى شماره شناسنامه 37 تاريخ تولد 1348 صادره از تهران فرزند 
متوفى  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى 

ظرف مدت يك ماه تقديم دادگاه دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
 110/19225        رئيس شعبه 2301 مجتمع شماره 24 شوراى حل اختالف تهران

آقاى على اصغر كيومرثى به شماره شناسنامه 2981 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 
626-96 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شده 
كه شادروان محمد مهدى به شماره شناسنامه 348 در تاريخ 96/9/28 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1 على اصغر 
كيومرثى فرزند محمد مهدى شماره شناسنامه 2981 تاريخ تولد 1350 صادره از تهران 
پسر متوفى   2 فاطمه كيومرثى فرزند محمد مهدى شماره شناسنامه 4103 تاريخ تولد 
1351 صادره از تهران دختر متوفى 3 زهرا كيومرثى فرزند محمد مهدى شماره شناسنامه 
22706 تاريخ تولد 1354 صادره از تهران دختر متوفى  4 زينب كيومرثى  فرزند محمد 
مهدى شماره شناسنامه 17631 تاريخ تولد 1363 صادره از تهران دختر متوفى   5 اقدس 
دارابى فرزند محمد صادق شماره شناسنامه 181 همسر متوفى تاريخ تولد 1332 صادره 
از خمين  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 

مدت يك ماه تقديم دادگاه دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
 110/19223        رئيس شعبه 2301 مجتمع شماره 24 شوراى حل اختالف تهران

 آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطورفوق العاده و هيات مديره شركت 
ذوب فلز شرق (سهامى خاص)به شماره ثبت 2623 و شناسه ملى 10380181238

از كليه سهامداران شركت دعوت مى گردد تا در جلسه مجمع عمومى عادى  بدين وسيله 
بطورفوق العاده مورخ 31/03/1397 ساعت 9صبح و جلسه هيات مديره مورخ 31/03/1397 
ساعت 12 بشرح زير در محل شركت به نشانى:جاده قديم قوچان كيلومتر18 تقاطع فردوسى 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عادى بطورفوق العاده:

انتخاب مديران، انتخاب بازرسين، انتخاب روزنامه كثيراالنتشار، 
دستور جلسه هيات مديره:

تعيين سمت مديران،تعيين حق امضا

مفقودى
برگ سبز هيونداى  IX55-38OOccوراكروز   به شماره پالك 649 ج 22 ايران 88 مدل 2012 بنام 

مهران فتحى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

آگهى احضارمتهم بشماره بايگانى شعبه 951647
بدينوسيله طبق ماده 115 قانون آئين دادرسى كيفرى به متهم مجهول المكان رضوان 
پهلــوان بــه اتهام عدم رعايت بهداشــت حرفه اى (مــاده 92 و156 قانــون كار) درپرونده 
كالســه فوق شــعبه دادسراى عمومى اسالمشــهرتحت تعقيب مى باشد مراتب طى يك نوبت 
دريكى ازجرايد كثيراالنتشاربه وى ابالغ مى گردد تا دراين شعبه حاضرشود درصورت عدم 
حضورياعدم ارســال اليحه دفاعيه وياعد م معرفى وكيل اين شعبه درحقوق الناس يا حقوق 
عمومى بصورت غيابى اقدام به رســيدگى نموده و قــرار مقتضى صادرمى نماييد ضمنا" حق 
داشتن وكيل را داريد بديهى است تاريخ انتشارآگهى تا روزمحا كمه كمترازيك ماه نباشد.م 

الف 258 
داديارشعبه هفتم داديارى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان اسالمشهر

متن آگهى 
در راستاى اجراى مفاد ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى بدين وسيله به آقاى مسعود 
چقاكبودى ابالغ مى گردد جهت رسيدگى به اتهام خود در پرونده كالسه 962335 شعبه 113 
دادگاه كيفرى دو كرمانشاه داير بر ايراد صدمه بدنى عمدى نسبت به آقاى مهران رضائى ، جهت 
دفاع از اتهام انتســابى و حضور در جلسه رســيدگى مورخ 1397/3/23 از ساعت 11/30 در 

اين شعبه دادگاه حاضر گردد در صورت عدم حضور تصميمات قانونى  اتخاذ مى گردد. 
م الف/36

(منشى شعبه 113 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (113 جزايى سابق

آگهى فقدان سند مالكيت
خانم صديقه مالشاهى با تسليم دو برگ فرم فقدان سند مالكيت كه امضاء شهود را دفتر 
اسناد رسمى 27 زابل به شماره 42498-97/3/10 گواهى نموده است اعالم داشته كه سند 
مالكيت ششــدانگ پــالك 5014 فرعى از 1- اصلى واقع در بخش 2 سيســتان ملكى صديقه 
مالشاهى كه ذيل ثبت 6044 صفحه 152 دفتر جلد 38 بنام صديقه مالشاهى صادر و تسليم 
گرديده و اعالم داشــته كه بر اثر اســباب كشــى مفقودگرديده لذا مراتب بموجب تبصره يك 
اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت آگهى ميشــود كه هركســى نسبت به ملك مورد آگهى 
معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت ده روز از تاريخ 
انتشــار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالكيت و يا سند معامله 
تسليم نمايد چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسيد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت 
ارائه نشود اداره ثبت اسناد طبق مقررات به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى 

مبادرت خواهد نمود. تاريخ انتشار: روز يكشنبه 97/3/20- م الف/560
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

اصالحيه
پيرو آگهى درج شده حصر وراثت به شماره كالسه 970286 در روزنامه سياست روز مورخ 
1397/2/6 به اطالع مى رساند شماره شناسنامه متوفى (زهرا بيان) 306 صحيح مى باشد كه 
اشتباها 206 درج گرديده و ورثه (صغرى افضلى قمى فرزند سيد داوود ش ش 606 نسبت با 

متوفى فرزند) از قلم افتاده كه به وراث اضافه مى گردد و بدينوسيله اصالح مى گردد.

گروه فرادید  آسـیا منابع آگاه می گویند، مش��اور غـرب 
و دام��اد رئیس جمهور آمریکا پیش نویس��ی جدید 
برای طرح موس��وم به معامله ق��رن ارائه داده که 
تظاهرات ه��ای اخی��ر در اردن، بی ارتب��اط ب��ا آن 
نیست و عربس��تان و اردن با ادعای حل مشکات 
اقتص��ادی اردن به دنبال تحمیل این طرح به این 

کشور هستند.
منابع دیپلماتی��ک عربی از پیش نویس جدید 
طرح »دونالد ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا برای 
حل مسأله فلس��طین تحت عنوان »معامله قرن« 
توس��ط »جارد کوشنر« مش��اور و داماد وی خبر 
دادن��د؛ طرحی که قرار اس��ت ب��زودی کلیات آن 

اعام شود.
 وبگاه »العربی الجدید« به نقل از منابع مذکور 
نوش��ت: بحرانی حقیقی میان طرف های عربی به 
خاطر پیش نویس یاد ش��ده به وج��ود آمده؛ اردن 
خواس��تار وارد ک��ردن اصاح��ات آش��کار در این 
ط��رح آمریکا و در بخش مربوط به نظارت امان بر 
مقدسات قدس اش��غالی و بخش قدیمی این شهر 

است. 
در ادامه این گزارش آمده اس��ت: آنچه باعث 
به وج��ود آمدن بحران میان آمریکا، عربس��تان و 
امارات از یک طرف و اردن و تشکیات خودگردان 
از طرفی دیگر ش��ده است این اس��ت که ابوظبی 
و ری��اض موضعی مخالف با موض��ع اردن دارند و 
مواف��ق با پیش��نهادات کوش��نر و نیز »جیس��ون 
گرینبلت« مش��اور ترامپ هس��تند؛ گرینبلتی که 
اخی��را به ص��ورت محرمان��ه با محمد بن س��لمان 

ولیعهد عربستان در ریاض دیدار کرد.
ای��ن هم��ان موضوعی اس��ت ک��ه اردن را در 
بن بس��تی با آمریکا قرار داده اس��ت. بن سلمان به 
کوشنر و گرینبلت قول داده اردن را به پس گرفتن 
خواسته هایش برای اصاح طرح کوشنر قانع کند؛ 

موضوع��ات مذکور باعث فتح بابی برای صحبت  از 
بحران سیاسی و اقتصادی کنونی اردن و رابطه آن 

با نزدیک بودن اعام معامله قرن است.
العربی الجدید به نقل از منابع مذکور ادامه داد: 
توافق میان بن سلمان و کوشنر شامل تکمیل سریع 
معامله قرن است به نحوی که جایگاه داماد ترامپ 
در دولت آمریکا با نشان دادن قدرتش در اداره این 
پرونده تقویت شود و در مقابل آمریکا از بن سلمان 
به ویژه در پرونده هایی که به اس��م شخص اوست، 
حمایت کند، در مقدمه این پرونده ها حمله نظامی 
عربس��تان ب��ه یمن و نی��ز اعام نزدی��ک ائتافی 

منطقه  ای در مقابله با ایران قرار دارد.
در پای��ان گ��زارش مذکور آمده اس��ت: دولت 
مصر در این موضوع »دست به عصا« راه می رود و 
می خواه��د خودش را به عنوان یک میانجی دارای 
راه حل نش��ان دهد نه به عنوان یکی از طرف های 
بح��ران. به همین دلی��ل در ظاهر مداخله می کند 
گوی��ا که نماینده طرف اماراتی س��عودی اس��ت و 
همزم��ان نمی خواه��د با دامن زدن به مش��کات 
اقتصادی و داخلی اردن با این کش��ور وارد جنگ 
لفظی ش��ود؛ قاهره همچنین می خواهد اصاحاتی 
بر قرارداد ق��رن وارد کند تا او را از بحران مردمی 
نج��ات دهد. معامله قرن یا تواف��ق نهایی، طرحی 
به پیش��نهاد دولت آمریکا و رژیم صهیونیس��تی و 
حمایت عربس��تان، برای پایان منازعه اس��رائیل با 
فلسطین و مقدمه ای برای عادی سازی روابط عربی 

اسرائیلی است.
در ای��ن ط��رح و مذاک��رات بع��دی، مس��ئله 

آوارگان با »وطن جایگزین« در خارج از فلسطین 
اش��غالی حل و »حق بازگشت« آوارگان فلسطینی 
به کشورش��ان برای همیش��ه لغو می ش��ود. گفته 
می ش��ود معامله قرن ایجاد یک دولت مس��تقل و 
بدون س��اح فلس��طینی را مط��رح می کند که بر 
گذرگاه ه��ا و مرزها کنترلی ندارد، حق بازگش��ت 
آوارگان فلس��طینی را نادیده می گیرد و جایی جز 
قدس را ب��رای پایتختی دولت فلس��طین در نظر 

دارد.
در این میان پادش��اه عربس��تان س��عودی در 
تم��اس تلفنی ب��ا همتای اردنی خود بر اس��تمرار 
رایزن��ی دو طرف درباره مس��ائل منطقه ای تأکید 
ک��رد. ملک س��لمان و عب��داهلل دوم همچنین در 

این تماس تلفنی تمایل دو کش��ور برای اس��تمرار 
رایزنی ها در خصوص مسائل مختلف به گونه ای که 

به نفع دو کشور و دو ملت باشد، توافق کردند.
»سلمان بن عبدالعزیز« شاه عربستان سعودی، 
ب��ه برگزاری نشس��ت فوری چهارجانب��ه با حضور 
عربس��تان، کوی��ت، اردن و امارات برای بررس��ی 
راهکاره��ای برون رفت از بحران ج��اری در اردن 
فراخواند.دیوان پادش��اهی عربستان سعودی، طی 
بیانیه ای اعام کرد که ملک سلمان تماس هایی با 
عبداهلل دوم، شاه اردن، صباح االحمد الصباح، امیر 
کویت و »محمد بن زاید آل نهیان« ولیعهد ابوظبی 
و جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در امارات 
برقرار کرده است و طی این تماس ها توافق شد که 

فردا )یکش��نبه 10 ژوئن(، نشستی چهارجانبه در 
مکه برای بررس��ی راهکارهای برون رفت از بحران 

اقتصادی جاری در اردن برگزار شود.
از چهارشنبه پیش، درپی اقدام دولت اردن در 
باال بردن قیمت س��وخت و موافقت با پیش نویس 
قان��ون جدی��د مالیات ب��ر درآمد و ارج��اع آن به 
پارلم��ان، اعتراض ه��ا کلیه ش��هرهای اردن را فرا 
گرف��ت. در نهایت ای��ن تظاهرات ها به اس��تعفای 
دول��ت »هانی الملقی« منجر ش��د و »عمرالرزاز« 
مامور تش��کیل دولت جدید در این کشور شد. اما 
معترضان خواس��تار تغییر سیاس��ت های کشورند 
ن��ه تغییر ش��خصیت ها و اعام می کنن��د که باید 
سیاس��ت های اقتص��ادی ک��ه در آن ب��ه جی��ب 
شهروندان رجوع می شود و قیمت ها را باال می برد، 

تغییر کند.
در سایه تش��دید اعتراض ها در اردن، روزنامه 
اس��رائیلی یدیعوت آحارونوت، از دس��ت داش��تن 
ریاض، ابوظبی، قاهره، تل آویو و واش��نگتن در این 
بحران داخلی در اردن خبر داد و نوش��ت: آمریکا، 
اسرائیل و عربستان از حضور شاه اردن در نشست 
اضطراری س��ران سازمان همکاری اسامی در 18 
می در اس��تانبول بش��دت عصبانی شدند؛ نشستی 
که برای بررس��ی تحوالت فلسطین پس از انتقال 
س��فارت آمریکا برگزار ش��د )و عربستان در سطح 

پایین در آن شرکت کرد(.
همچنانک��ه برخ��ی گزارش ه��ای خب��ری از 
نارضایتی اردن از طرح معامله قرن میان کشورهای 
عربی با آمریکا بر س��ر مسئله فلسطین در جریان 
است، »حمد بن جاسم آل ثانی« نخست وزیر سابق 
اردن نی��ز دخالت برخی طرف های خارجی در این 
بحران را تایید کرد. حمد بن جاسم گفت که برخی 
کش��ورهای »نزدیک ب��ه اردن« در اعتراضات این 
کش��ور با هدف اعمال فشار بر آن به منظور انجام 

»معامله قرن« نقش دارند.

دامی که عربستان و امارات برای قطر پهن کرده اند

همچنان پای معامله قرن در میان است

عربستان منبع شر است
وزیر دفاع قطر در واکنش به  لش مخالف��ت عربس��تان با خرید چـــــا
سامانه موش��کی اس – 400 از سوی قطر، ریاض 

را منبع شر علیه دوحه توصیف کرد.
 خالد العطیه معاون نخس��ت وزیر و وزیر دفاع 
قطر در گفت و گو با ش��بکه الجزیره گفت: به این 
اقدامات بیهوده به ویژه از س��وی دولتی که منبع 
ش��ر علیه ما محسوب می ش��ود، توجه نمی کنیم 
.ای��ن مواضع بعد از آن اعام می ش��ود که روزنامه 
لومون��د فرانس��ه هفته پیش خبر داد که س��لمان 

بن عبدالعزیز ش��اه س��عودی در نامه ای به امانوئل 
ماکرون رئیس جمهوری فرانسه از او خواسته، مانع 
تحویل س��امانه دفاعی اس – 400 از سوی روسیه 

به قطر شود.
به نوشته روزنامه فرانسوی، سلمان تهدید کرده 
بود که در صورت تحویل این س��امانه به قطر، این 
کش��ور را هدف حمله نظامی قرار می دهد. اگر چه 
تاکنون فرانس��ه و عربستان نس��بت به این مطلب 
واکنشی نشان نداده اند، اما مقامات قطری در واکنش 
به این خبر، خرید این سامانه را یک امر حاکمیتی 
دانسته و اعام کردند که همکاری های نظامی این 

کشور با سایرین ربطی به عربستان ندارد.

وزی��ر دفاع قط��ر در ادامه گفت و گو با ش��بکه 
الجزی��ره، یک ب��ار دیگر پیوس��تن کش��ورش به 
سازمان پیمان آتانتیک شمالی ) ناتو ( را با توجه 
به همکاری های گسترده دو طرف محتمل دانست. 
وی گفت: این امر با توسعه همکاری های دوجانبه 
محقق می ش��ود. العطیه وزیر دف��اع قطر همزمان 
با سالگرد محاصره این کش��ور از سوی عربستان، 
امارات، بحرین و مصر در گفت وگو با نشریه وزارت 
دفاع قطر )الطائع( از ابراز تمایل کش��ورش برای 

عضویت کامل در ناتو خبر داده بود.
العطیه گفت: قطر همکاری نزدیکی با ناتو دارد 
که روز به روز در حال افزایش اس��ت و این کشور 

میزبان یک��ی از یگان های این س��ازمان و یکی از 
پایگاه های تخصصی در این زمینه اس��ت.یک مقام 
مسئول در ناتو چهارشنبه گذشته با رد درخواست 
قطر به خبرگزاری فرانس��ه گفت که طبق بند 10 
اساس��نامه اتحادیه اروپا تنها کشوری که می تواند 

خارج از اروپا عضو ناتو باشد، آمریکا است.
ب��ا این وجود العطیه در نشس��ت وزیران دفاع 
ناتو که پنجشنبه گذشته در بروکسل برگزار شد ، 
شرکت کرد. قطر و سازمان پیمان آتانتیک شمالی 
اس��فند ماه گذشته توافقنامه همکاری های نظامی 
و امنیتی امضا کردند. این موافقتنامه توسط تمیم 
بن حمد آل ثان��ی امیر قطر و ینس اس��تولتنبرگ 

دبیرکل ناتو در بروکسل به امضا رسید.
امیر قطر در توییتی نوش��ت: این س��ازمان به 
منظور انج��ام همکاری های راهبردی نظامی برای 
تثبیت امنیت و صلح در منطقه و توسعه همکاری 
و ت��اش علیه تنش های امنیتی در جهان به امضا 
رس��ید.این تواف��ق، عاوه بر اج��ازه ورود و خروج 
نظامیان ناتو به قطر، امکان استفاده از پایگاه هوایی 
العدید برای انجام ماموریت و عملیات این سازمان 
را هم فراهم می کن��د. پایگاه هوایی العدید در 30 
کیلومتری جنوب غربی دوح��ه پایتخت قطر قرار 
دارد و هم اکنون حدود 11 هزار نظامی - عمدتا از 
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