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بالتیک
پایان انتخابات ریاستجمهوری لیتوانی

بانکدار اول شد
نخستوزیر پیشین سوم

سیدبهزاد اخالقی :انتخابات ریاست جمهوری
لیتوان��ی ب��ا توجه ب��ه آنک��ه هیچک��دام از
نامزدهای پست ریاست جمهوری نتوانستند
 50درصد آرا را کس��ب کنن��د ،در نهایت به
دور دوم کش��یده ش��د .این انتخاب��ات از آن
جه��ت برای لیتوان��ی اهمی��ت دارد که این
کشور رشد اقتصادی سریعی را طی سالهای
گذشته تجربه کرده و اکنون با چالش جدی
پولشویی و فساد اقتصادی مواجه است .مردم
در ش��هرهای ب��زرگ و گروههایی از نخبگان
دانش��گاهی و سیاس��ی حامی وزی��ر اقتصاد
دولت قبلی لیتوانی هستند که سیاستهای
اقتصادیاش توانس��ته این کشور را از بحرانی
که استوتی و لتونی با آن روبهرو هستند نجات
دهد« .اینگریدا س��یمونیت» در گفتوگویی
ق اخذ
که هنگام انداخت��ن رایاش در صندو 
رای داش��ت ،گفت برنامه او توس��عه است اما
این توسعه باید در تمام نقاط لیتوانی به طور
همگن پخش شود .نتایج دور نخست انتخابات
لیتوانی آنطور که گزارشهای رس��می نشان
میدهد حاکی از آن اس��ت که سیمونیته در
مق��ام دوم ق��رار دارد .او توانس��ته  27درصد
آرا را ب��ه خ��ود اختصاص دهد .اما شکس��ت
اصلی ای��ن انتخابات را جری��ان محافظهکار
چپ به رهبری نخس��توزیر کنونی لیتوانی
«س��ولیوس اسکورنلیس» متحمل شد .او که
سیاستهای محافظهکارانهای را در مواجهه با
اتحادیه اروپایی و روسیه در دستور کار دارد،
تنها توانس��ته اس��ت  22درصد آرا را به خود
اختصاص دهد ،ب��ه همین جهت میتوان به
جرات گفت وی بازن��ده اصلی انتخابات بوده
است .با کشیده ش��دن انتخابات به دور دوم
حاال اس��کورنلیس باید به وع��ده خود درباره
اس��تعفا از مقامش جامه عمل بپوشاند ،چرا
که وی پیشتر گفته ب��ود اگر انتخابات وارد
مرحل��ه دوم ش��ود ،از مقام��ش کنارهگیری
خواه��د ک��رد .اس��کورنلیس با همس��ر و 2
فرزندش در تمام محافل انتخاباتی ش��رکت
کرده و رای خود را هم با خانوادهاش در مرکز
رایگی��ری به صندوق انداخ��ت تا بر خالف
ع��رف عمومی در لیتوانی نم��ادی از خانواده
و نهادگرایی باش��د .نرخ طالق در لیتوانی بر
اساس آمارهای رسمی  3/1جدایی در مقابل
 7/4ازدواج اس��ت که از لوکزانبورگ و مالت
باالتر اس��ت و سیاستهای حمایتی دولت از
افزای��ش جمعیت برای توس��عه لیتوانی را با
چالش روبهرو کرده اس��ت .در کنار انتخابات
ریاست جمهوری ،موضوع همهپرسی اعطای
ش��هروندی موضوع دیگری بود که باید مردم
به آن رای میدادند .مس��اله مهمی که درباره
ش��هروندان لیتوانی وج��ود دارد آن بخش از
جمعیت اس��ت که در خ��ارج از لیتوانی و در
فضای اتحاد ش��وروی و اروپا ساکن هستند.
بای��د تاکید ک��رد از جمعی��ت  3/6میلیونی
لیتوان��ی بیش از  600هزار ت��ن در خارج از
این کش��ور زندگی میکنند که چیزی حدود
 14درصد جمعیت آن را شامل میشود .آنها
اصالت لیتوانیایی دارند اما تابعیت این کشور
را ندارن��د که در حین انتخابات پارلمانی این
کش��ور قرار بود درباره تعیین تکلیف اعطای
ش��هروندی به آنه��ا نیز بحث ش��ود .کمیته
مرکزی انتخابات لیتوانی در این باره گزارشی
را منتشر کرده که نشان میدهد  70درصد از
شرکتکنندگان با کسب تابعیت دوگانه برای
این دسته از شهروندان موافقند .همانطور که
اشاره شد این همهپرس��ی در کنار انتخابات
ریاستجمهوری برگزار میش��ود؛ انتخاباتی
ک��ه در می��ان چهرههای حاض��ر در آن باید
به بانکداری اش��اره کرد که خوب انگلیس��ی
ح��رف میزن��د و اکنون  31درص��د از آرا را
کس��ب کرده است« .گیتاناس نوسدا» بر این
باور اس��ت که میتواند لیتوانی را در مس��یر
یک کش��ور توس��عهیافته پیش ببرد .لیتوانی
کشور کوچک و با جمعیت کم است که یکی
از اصلیتری��ن معضالت این کش��ور موضوع
پولشویی اس��ت و اینکه به محلی برای وقوع
جرمهای مالی اروپایی مبدل ش��ده است .از
س��ویی این کش��ور یک بهش��ت مالیاتی هم
است .شاید مساله «دانسکه بانک» دانمارک
که در لیتوانی به سندسازی و انتقالهای غیر
قانونی پول دس��تزده ب��ود نتواند در نتیجه
انتخابات تاثیر مستقیم بگذارد اما بیاعتمادی
به مکانیسیم مالی در لیتوانی در حوزه بالتیک
برای این کشور ضررهای جدی داشته است.
لیتوان��ی سیاس��ت خارجی مس��تقلی ندارد
و زی��ر چتر امنیت��ی ناتو و اتحادی��ه اروپایی
است و این مهم س��طح تاثیرگذاری آن را به
طور چش��مگیری کاهش میدهد ،از این رو
دیپلماسی مستقل در چارچوب همکاریهای
فرامنطقهای و تبادله��ای فرهنگی با حوزه
خاورمیانه میتواند لیتوانی را در شرایطی که
لتونی و استونی عمال در این مساله بسیار کند
و بیبرنامه عمل میکنند ،در موقعیت بهتری
قرار دهد.

وطن امروز
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سایه انتقام یمن بر نفت سعودی
شاخص بورس عربستان در پی حمالت اخیر  2درصد افت کرد

حمله پهپادی تاریخی بامداد هشتم
رمضان ( 14مه) ارتش یمن به تاسیسات
انتقال نفت عربس��تان ،رژیم سعودی را
خیلی از زودتر از آنچه تصور میش��د از
این توهم که در ماه عسل صادرات نفتی
به سر میبرد ،بیرون آورد.
 48س��اعت پس از آنکه دست کم 2
نفتکش عربس��تانی در راهروی دریایی
میان بندر فجیره و تنگه هرمز دچار انفجار
و آتشس��وزی ش��دند ،پرندههای بدون
سرنشین یمنی در پاسخ به جنایتهای
بن سلمان و شرکایش علیه مردم مظلوم
این کشور ،ضربهای هوشمندانه و حساب
شده به خط انتقال نفت سعودیها وارد
آوردند .این باعث شد «خالد الفالح» وزیر
انرژی س��عودی و مترس��ک بن سلمان
در راس آرامکو ،کمتر از یک ش��بانهروز
پس از اعالم اس��قاط نفتکشهایش در
دهانه خلیجفارس ،دست به یک اعتراف
تلخ دیگر بزند و خبر از متوقف ش��دن انتقال نفت
صادرات��ی از غرب به ش��رق جزیرهالع��رب بدهد.
ش��بکه المیادین دیروز در خبری فوری از کاهش
 2درصدی شاخص بورس عربستان در پی حمالت
اخیر خبر داد .این تحول زمانی رخ داد که مقامات
ریاض در حال جشن و پایکوبی برای منقضی شدن
تعلیق تحریمهای نفتی ایران توسط آمریکا بودند
و در این خیال خام که میتوانند با سوءاستفاده از
فضای تحریمهای ظالمانه ،تولید روزانه نفت خود
را تا  10/3میلیون بش��که در روز یعنی  500هزار
بش��که بیش از نرخ تولید م��اه آوریل خود افزایش
دهند .صبح دیروز ش��بکه المسیره ،ارگان جنبش
انصاراهلل به نق��ل از منابع نظامی یمنی اعالم کرد
 7پهپاد تأسیسات حیاتی در عمق خاک عربستان
را در پاس��خ به ادامه تج��اوز و محاصره مردم یمن
هدف قرار دادهاند .تجاوزی که طی  5سال گذشته
 50هزار یمنی را قربانی کرده و  14میلیون یمنی
از جمله  7میلیون کودک را در معرض مرگ بر اثر
قحطی یا بیماری قرار داده است .مقام یگان هوایی
ارتش و کمیتههای مردمی یمن هش��دار داد« :در
صورتی که حم�لات و محاصره ظالمانه ادامه پیدا
کند برای ضربات سخت بیشتر آمادهایم».
پس از آن بود که شبکه العالم به نقل از خبرنگار
میدانی خود اعالم کرد هدفهای مزبور مش��خصا
انبارها و تاسیسات نفتی در بندر «ینبع» در ساحل
دریای س��رخ در غرب منطقه مدینه منور بودهاند.
ساعتی بعد «محمد البخیتی» عضو دفتر سیاسی
جنبش انصاراهلل به شبکه الجزیره گفت این حمله
«در چارچوب توس��عه دایره هدفهای سعودی و
اماراتی است» تا این دو دولت متجاوز در سیاست
خود علیه یمنیها بازنگری کنند.
■■اعتراف الفالح :امنی�ت انرژی جهان در خطر
است

طرفه آنکه نخس��تین منبعی که جزئیات این
حمله سنگین را منتشر کرد خود سعودیها بودند.
به گزارش خبرگزاری رس��می واس ،س��خنگوی
س��ازمان امنیت رژیم س��عودی دیروز اعالم کرد:
«رأس س��اعت  6تا  6/5صبح امروز (سهشنبه) به
وقت محلی  2ایستگاه پمپاژ نفت متعلق به شرکت
آرامک��و در اس��تانهای «الدوادمی» و «عفیف» به
صورت محدود هدف قرار گرفت».
پس از آن نوب��ت «خالد بن عبد العزیز الفالح»
وزیر انرژی ،صنعت و ثروتهای معدنی عربس��تان
بود که ب��ا عصبانیت بر صفح��ه تلویزیون دولتی
سعودی ظاهر شود .او گفت 2« :ایستگاه پمپاژ نفت
چندقطبی گ�روه بینالمل�ل :تاریخ مصرف
خوان گوایدو رو به پایان اس��ت،
او دیگر کارویژه گذش��تهاش را ندارد و شکس��ت
کودتای هفته گذش��تهاش در کنار دستگیری و
فرار حامیانش به خارج از ونزوئال عمال س��ناریوی
آمریکای��ی در این کش��ور را به چالش کش��یده
اس��ت .این در حالی اس��ت که سهش��نبه مایک
پمپئو در س��وچی با رئیسجمهور و وزیر خارجه
روس��یه درباره ونزوئال به گفتوگو نشست .سفر
وزیر خارجه آمریکا به روس��یه در حالی است که
بحران امنیتی در ونزوئال ش��رایط پیچیده یافته و
آمریکاییها به دنبال همسو کردن روسیه با خود
برای منافع حداقلیشان هستند .به نظر میرسد با
توجه به آنکه گوایدو نتوانسته است اهداف آمریکا
را عملی کند ،تاریخ مصرفش تمام ش��ده و زمان
تغییر راهبرد درباره او فرا رسیده باشد .در همین
حال دولت ونزوئال با انتش��ار بیانیهای اعالم کرد
روز دوش��نبه دومین محموله هوایی چین شامل
 ۷۱تن کمکه��ای بشردوس��تانه وارد کاراکاس
ش��د« .کارلوس آلوارادو» وزیر بهداش��ت ونزوئال
گفت :با احتس��اب دومین محموله دولت چین و
همچنین آنچه تاکنون از دولت روس��یه ،صلیب
س��رخ و کمیته بینالمللی صلیب سرخ دریافت
کردیم ،نزدیک به  ۱۶۶تن کمکهای پزش��کی و

پازل
انصراف ناو اسپانیایی از ورود به خلیجفارس

وزیر دفاع اسپانیا در اقدامی ناگهانی دستور خروج
فوری ناوچه این کش�ور از دریای س�رخ را که جزو
ناوگ�روه آمریکای�ی بود ص�ادر ک�رد« .مارگاریتا
روبل�س» دیروز ب�ا اعالم ای�ن فرمان اعلام کرد
اسپانیا به اتحادیه اروپایی و دستگاههای بینالمللی
متعهد اس�ت .ناوچه «مندس نونیس – اف »104با
 ۲۱۵مل�وان و خدمه ج�زو ناوگروهی بود که تحت
فرماندهی ناو هواپیمابر یواساس آبراهام لینکلن،
برای عزیمت به مقصد خلیجفارس وارد آبهای دریای سرخ شده بود .رسانههای اسپانیایی اعالم کردند
طبق توافق مادرید و واشنگتن قرار بود که این ناوچه تا اکتبر امسال با ناوگروه آمریکایی مزبور همراه باشد
اما متعاقب انفجار این هفته  7نفتکش در دهانه تنگه هرمز و همچنین از بیم جنگآفرینی بیهوده ترامپ،
فرمان انصراف آن از ماموریت خلیجفارس صادر شد.

اقدامات ممکن برای توقف صادرات نفتشان عاجز
بوده و متوصل به دیگران میشوند.

ویژه لولههای نفتی شرق  -غرب که نفت سعودی
را از چاههای منطقه ش��رقی به بندر ینبع منتقل
میکرد ،مورد حمله پهپادهای بمبگذاری ش��ده ■■اینک نیروی هوایی یمن
قرار گرفت و این موضوع منجر به آتشس��وزی در
این هش��داری جدی بود برای بن سلمان و بن
ایستگاه شماره  8شد ،این آتشسوزی خسارتهای زاید 2 ،ماجراج��وی جنایتکار ریاض و ابوظبی که
مح��دودی به جا گذاش��ت».
 5سال پیش وقتی وارد یمن
به گفته الفالح شرکت آرامکو
شدند ادعا کردند که  2-3ماهه
عملیات پمپاژ نف��ت در خط
همه چیز تمام اس��ت اما حاال
لوله  1200کیلومتری مذکور
به نظر میرسد تازه بازی آغاز
را متوق��ف ک��رده ت��ا پس از
ش��ده .حمالت پهپادی صبح
تعمیر خسارتهای وارد شده
دی��روز یمنیه��ا از آن جهت
به ایستگاه ،وضعیت به حالت
بر وزیر انرژی رژیم س��عودی
فهم�ی الیوس�فی ،مع�اون وزی�ر
طبیعی خود بازگردد اما در هر
تا ای��ن حد گران آمده که این
اطالعرس�انی دولت مردمی یمن :ما
شرایطی به صادرات نفت ادامه از آمریکاییهای�ی که ب�رای حمایت دومین بار ظرف  9روز بود که
میدهد .س��پس او با اشاره به از س�عودی ای�ن ناوگانه�ا را (ب�ه انقالبیون یمن به تاسیس��ات
بالیی که  2روز پیش بر س��ر خلیجفارس) آوردهاند ،نمیترس�یم .نفتی عربستان در فاصله 900
نفتکشهایش��ان در دهان��ه ش�مارش معک�وس ب�رای س�عودی کیلومتری از مرزهای شمالی
خلیج فارس آمده بود ،حمله به ص�دا در آم�ده ،پهپادهای یمنی کشورش��ان حمله میکردند.
علیه تأسیس��ات حیاتی این امروز به عمق این کش�ور میرسند و ینبع بزرگتری��ن پایانه نفتی
کشور را تنها متوجه عربستان
است که در حوالی کانال سوئز
تأسیسات آن را هدف قرار میدهند
ندانس��ت و مدع��ی ش��د این
ق��رار گرفت��ه و بخش مهمی
حمالت تأمین امنیت انرژی جهان و اقتصاد جهانی از نف��ت اروپا و آمریکا از ای��ن نقطه در نفتکشها
را ه��دف قرار میدهد .الفالح که روز دوش��نبه نیز بارگیری میش��ود .دوش��نبه هفته پی��ش بود که
ح��وادث بندر فجیره را تهدیدی ب��رای دریانوردی برای نخستینبار و در میان غفلگیری سعودیها،
و امنیت جهانی دانس��ته بود ،در حالی که آشکارا موش��کهای بالس��تیک یمنی این بندر را که در
نمیتوانست اضطراب خود را کنترل کند ،در انتهای عین حال یک قطب گردش��گری مهم در منطقه
صحبتهایش از س��ر استیصال خواهان برخورد با نجد در  300کیلومتری ش��مال جده محس��وب
حوثیهای یمن و ایران ش��د .بدین ترتیب به زعم میشود هدف قرار دادند .صدای انفجارهای مهیب
مقامات س��عودی آنه��ا در مواجهه با کوچکترین در این شهر باعث شد رژیم ریاض نتواند اصل خبر
پمپئو در سوچی درباره ونزوئال رایزنی کرد

تاریخ مصرف گوایدو به پایان رسیده است؟

دیگر اقالم بشردوستانه وارد کشور شده است«.لی
باورونگ» سفیر چین در ونزوئال در این باره گفت:
امیدواریم با این کمکهای پزشکی خسارات ایجاد
ش��ده بر اثر تحریمهای خارجی کاهش یابد .این
تحریمها شرایط انسانی را در ونزوئال بدتر میکند.
به نوشته اسپوتنیک ،نخستین محموله  ۶۵تنی
کمکه��ای بشردوس��تانه چی��ن روز  ۲۹مارس
وارد ونزوئ�لا ش��د .دولت آمریکا ب��ا ادعای اینکه
پکن تسلیحات نظامی به ونزوئال ارسال میکند
مخالف ارس��ال کمکهای بشردوستانه چین به

ونزوئالست .مقامات چین بارها این اتهامات را قویاً
رد کردهاند .خ��وان گوایدو ،رهبر مخالفان دولت
ونزوئال ژانویه س��ال جاری می�لادی پس از چراغ
سبز دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا و متحدان
واشنگتن ،در اقدامی غیرقانونی و جنجالبرانگیز،
خود را رئیسجمهور ونزوئال خواند و باعث تشدید
تنشها در این کشور ش��د؛ اقدامی که بیدرنگ
مورد حمای��ت آمریکا و دیگر کش��ورهای غربی
قرار گرفت .مردم ونزوئال و ارتش این کشور بارها
حمای��ت خود را از دولت قانون��ی کاراکاس اعالم

را تکذیب کند اما سانس��وری گس��ترده
درباره خسارات و تلفات این حمله توسط
دس��تگاه رس��انهای حکومتی عربستان
و رس��انههای زنجی��رهای غربی تطمیع
ش��ده توسط آن شکل گرفت .این حمله
چند روز پس از رونمایی از نس��ل جدید
موشکهای انصاراهلل با عنوان «بدر اف»
با قابلیت انفجار باالی س��ر هدف توسط
یگان موشکی ارتش یمن انجام شد .حال
به دنب��ال حمله مجدد یمنیها به ینبع
این بار با روشی متفاوت و البته به مراتب
دقیقتر با استفاده از پهپادهای انتحاری
ح��اوی بم��ب ،س��عودیها و ش��رکای
آمریکایی ،اماراتی و اسرائیلیشان بشدت
خود را باختهاند.
انص��اراهلل از آغاز ژانویه س��ال 2019
نوید «س��ال پهپادی» را به یمنیها داده
بود و چند عملیات مهم اخیر ارتش یمن
از جمله حمله به مرکز تجمع فرماندهان
ائتالف س��عودی و مزدورانش��ان در پایگاه العند،
با پهپاد «قاصف» یا «مهاجم کی  »2انجام ش��ده
است .اول همین هفته نیز همین پهپادها عملیاتی
علیه تجمعات نیروهای متجاوز در ش��هر «عسیر»
عربس��تان انجام دادند که تلفات زیادی از دشمن
گرفته ب��ود .در همین ارتباط کارش��ناس نظامی
ش��بکه المیادین نیروی پهپادی ارتش یمن را به
مثابه موازنه جدیدی در آس��مان این کش��ور علیه
متجاوزانی دانس��ت که عمدتا از راه هوایی به ملت
یمن حمله میکنند.

■■مقام اطالعرس�انی یمنی :این خوشامدی به
ناوهای آمریکایی بود!

در همین راستا معاون وزیر اطالعرسانی دولت
مردمی یمن در صنع��ا دیروز اعالم کرد عملیات
هش��تم رمض��ان ،تحولی منحصر به ف��رد بود که
چندین پیام داش��ت« .فهمی الیوسفی» مهمترین
پیا م این حمالت را چنین توصیف کرد« :کس��انی
که جز کالشنیکف ،س�لاحی در اختیار نداشتند،
امروز پهپادهایی میسازند که به عمق کشورهای
عضو ائتالف س��عودی میرسد» .او گفت« :ما برای
دف��اع از س��رزمینمان آمادهایم و این پیش��رفتی
منحصر به فرد از نظر نظامی بهرغم محاصره مستمر
است .ما آن را بخشی از پیروزی بر نیروهای ائتالف
میدانیم ،هر چه نبرد با دشمن طوالنیتر شود ،بر
حجم پیش��رفت و تولید سالح و صالبت در مقابله
نیز افزوده خواهد شد .ما از آمریکاییهایی که برای
حمایت از سعودی این ناوگانها را (به خلیجفارس)
آوردهاند ،نمیترس��یم» .معاون وزیر اطالعرس��انی
یمن ادامه داد« :ش��مارش معکوس برای سعودی
ب��ه صدا در آمده ،پهپاده��ای یمنی امروز به عمق
این کشور میرسند و تأسیس��ات آن را هدف قرار
میدهند .عربس��تانی که ام��روز زرادخانه نظامی
بزرگی از بهترین س�لاحهای آمریکایی دارد ،قادر
به حافظ��ت از خودش در برابر حم�لات ارتش و
کمیتههای مردمی یمن نیست .ارتشی که تا دیروز
جز کالشنیکف در اختیار نداشت ،امروز پهپادهایی
میس��ازد ک��ه به امارات و عربس��تان میرس��د».
الیوس��فی حمله روز  14ماه مه را پیام خوشامدی
به آمریکاییهایی دانست که به خلیجفارس آمدهاند
و همچنین پیامی برای س��عودیها .او تاکید کرد:
«عربس��تان امروز در تیررس س�لاح ما قرار دارد.
ناوگان آمریکا نمیتواند از آلسعود حمایت کند که
از تمام س�لاحهای آمریکایی برای هدف قرار دادن
یمن استفاده کرد و نتوانست (حمله به) بانک اهداف
خود را محقق کند».

کردهاند .طی ماههای گذشته آمریکا و متحدانش
همزمان با جنگ رسانهای سنگین علیه کاراکاس
تالش کردند با وضع تحریمهای شدید و همچنین
تحت فشار قرار دادن ارتش ونزوئال ،آنها را به قطع
پشتیبانی از دولت مادورو وادار کنند اما به اذعان
رس��انههای خود آمریکا ،تاکنون همه طرحهای
واشنگتن برای روی کار آوردن دولت دستنشانده
با شکست مواجه ش��ده است .این در حالی است
که دلسی رودریگز ،معاون رئیسجمهور ونزوئال به
تلویزیون این کش��ور گفت« :ما نامه ارسالی یکی
از کودتاچیان را که در واشنگتن پنهان و در آنجا
خواهان دخالت نظامی در ونزوئال ش��ده اس��ت،
خواندی��م و این کار نفرتانگی��ز را رد میکنیم».
کارلوس ویکو ،نماینده خوان گوایدو ،سردس��ته
مخالفان ونزوئال ،روز شنبه در واشنگتن در نامهای
به کرگ فال��ر که مس��ؤولیت فرماندهی نظامی
آمریکا را برای آمریکای جنوبی (س��اوت کام) در
دس��ت دارد« ،همکاری راهبردی و عملیاتی را به
منظور پایان دادن به رنج مردم ونزوئال و برقراری
دموکراسی» خواستار شد .این نامه روز دوشنبه
در توئیتر انتشار یافت .ساوت کام روز پنجشنبه
اع�لام کرد آماده گفتوگو درب��اره «حمایت» از
مس��ؤوالن نیروی دریایی ونزوئال است تا انتخاب
درستی کنند.

شماره 7 2718
چهارگوشه

تیراندازی در سنتلوییس آمریکا
 3کشته بر جای گذاشت

در پ��ی وق��وع تیراندازی در ی��ک خانه در
حاشیه شمالی شهر «سنت لوییس» در ایالت
میزوری آمریکا ۳ ،نفر کش��ته و  ۲نفر مجروح
ش��دند .پلیس آمریکا اعالم کرد این تیراندازی
حدود س��اعت  ۹شب دوش��نبه رخ داد و همه
قربانیان بین  ۲۰تا  ۳۰ساله بودهاند .حال یکی
از مجروحان وخیم گزارش شده ،زیرا گلوله به
س��ر او اصابت کرده اس��ت .این در حالی است
که خشونتهای گس��ترده در آمریکا در کنار
خش��ونتهای قومیتی و نژادی در این کشور
ساالنه صدها قربانی میگیرد.

شیخ نعیم قاسم :آمریکا نمیتواند هر
کاری که خواست در منطقه انجام دهد

مع��اون دبی��رکل حزباهلل لبن��ان تاکید
کرد به س��بب وجود محور مقاومت ،آمریکا
نمیتوان��د هر کاری که خواس��ت در منطقه
انجام دهد و خواس��تههای خ��ود را تحمیل
کند .شیخ نعیم قاسم در اظهاراتی تاکید کرد
دولت آمریکا در تعامل با حوادث منطقه دچار
سردرگمی شده است و برنامهها و طرحهای
این کش��ور در منطقه نه اجرا میش��ود و نه
موفقیت��ی به دس��ت خواه��د آورد .او گفت:
آمری��کا میداند توانایی اندک��ی برای تغییر
معادالت منطق��ه دارد ،زیرا مح��ور و جبهه
مقاومت در این منطقه وجود دارد در نتیجه
آمریکا نمیتواند هر کاری که خواست انجام
دهد و خواس��تههای خود اعم از اسرائیلی و
غیراسرائیلی را تحمیل کند .معاون دبیرکل
حزباهلل لبنان در ادامه از کش��ورهای حوزه
خلیج فارس خواس��ت در سیاس��ت خارجی
خود بازنگری کنند ،زیرا برنامهها و طرحهای
آمری��کا در منطقه موفقیت��ی در پی نخواهد
داش��ت و مح��ور مقاومت با هم��ه ابزارهای
مناسب با آن برخورد خواهد کرد.

ارتش سوریه در حومه حما
وارد نبرد با تروریستها شد

عملیاتهای ضدتروریس��تی ارتش سوریه
در مناطق مختلف این کش��ور ادام��ه دارد .بر
اس��اس این گزارش ،نیروهای س��وری مواضع
تروریس��تهای تکفیری در کفرزیت��ا واقع در
حومه شمالی حماه را هدف قرار دادند .این در
حالی است که مواضع تکفیریها در االربعین و
اللطامنه در حومه حماه نیز توسط ارتش سوریه
در هم کوبیده ش��د .بر اساس گزارشهای ارائه
شده ،یگانی از ارتش سوریه بعد از رصد تحرکات
تروریستهای النصره در اطراف المصاصنه در
حومه شمال شرقی محرده مواضع آنها را هدف
حمالت توپخانهای و موشکی قرار داد .نیروهای
س��وری همچنین در همین محور خودروهای
متعلق ب��ه تروریس��تهای «کتائبالعزه» در
اطراف «اللطامنه» را هدف حمالت موش��کی
گسترده خود قرار دادند.

حمالت تروریستی جاللآباد
 24کشته و زخمی بر جا گذاشت

ب��ر اثر  3انفجار پیاپی در ش��هر جاللآباد
افغانس��تان ۲۴ ،نفر کش��ته و زخمی شدند.
بر اس��اس اعالم ش��ینهوا ،در این حادثه 4نفر
کش��ته و  ۲۰ف��رد دیگ��ر زخمی ش��دهاند.
عطااهلل خوگیانی ،سخنگوی والی ننگرهار در
اینباره اعالم کرد که این س��ه انفجار ناشی از
مینهای جاسازی شده در میدان مرکزی شهر
جاللآباد به وقوع پیوسته است .تاکنون هیچ
فرد یا گروهی مسؤولیت این حادثه را بر عهده
نگرفته است.

ترامپ ماه آینده با رئیسجمهور
چین دیدار میکند

رئیسجمه��وری آمری��کا میگوی��د ماه
می�لادی آین��ده (ژوئن) در جریان نشس��ت
جی ۲۰با ش��ی جینپین��گ همتای چینی
خ��ود دیدار خواهد کرد تا ش��اید راهی برای
برونرفت از تنشهای تجاری  ۲کش��ور پیدا
شود .دونالد ترامپ پیشبینی کرد دیدار آتی
وی با ش��ی بس��یار پربار خواهد بود و بر این
باور است که چین نیز خواستار حصول توافق
(تجاری) اس��ت .با این ح��ال ترامپ مدعی
ش��د :با چین به توافق  ۹۵درصدی رس��یده
بودیم و بعد ،نماین��دگان من به پکن رفتند
و آنه��ا گفتند مواردی که درب��اره آنها کامال
توافق ش��ده بود ،راه ب��ه جایی نمیبرند .این
قابل پذیرش نیست .گفتنی است تنشهای
واش��نگتن -پکن با تصمی��م ناگهانی ترامپ
برای پایان دادن به آتشبس تجاری و اعمال
تعرف��ه  ۲۵درص��دی بر  ۲۰۰میلی��ارد دالر
کاالی چینی بش��دت باال گرفته است .چین
نیز در مقام مقابلهبهمثل ،از اعمال تعرفه ۲۰
تا  ۲۵درصدی بر  ۵هزار قلم کاالی آمریکایی
خبر داد و گف��ت از ماه آینده این تصمیم را
عملی میکند.

