اخبار
افزایش تحرکات چالش برانگیز
«پولیساریو» در منطقه صحرا

جبهه پولیساریو در اقدامی تحریکآمیز جلسه
شــورای ملی (پارلمان) خــود را در منطقه
واقع در شــرق دیوار امنیتی یا همان منطقه
صحراء که مغرب در ســال  ۱۹۷۶آن را از
اسپانیا پس گرفته بود ،برگزار کرد .به گزارش
فارس،مغرب این اقدام را چالشی آشکار برای
هشدارهای سازمان ملل در خصوص حفظ
وضعیت حقوقــی و تاریخی منطقه مذکور
دانست .جلسه پارلمان جبهه پولیساریو که
در شــهرک تیفاریتی برگزار شد به تصویب
قانــون گمرک اختصاص یافــت و در این
جلسه هیأتهای خارجی نیز حضور داشتند
و عالوه بر آن چهل و پنجمین سالروز آغاز
عملیات مسلحانه پولیساریو جشن گرفته شد
و به همین مناسبت رژه نظامی و فعالیتهای
ورزشــی برگزار و حدود پنج هزار مین نیز
خنثی شد .به نوشته روزنامه «القدسالعربی»،
«ابراهیــم غالــی» رهبر پولیســاریو نیز با
هیأتهــای الجزایر ،موریتانی و ســفرای
زیمباوه ،آفریقای جنوبی ،کوبا ،نامیبیا ،ویتنام
و اکوادور و چند مقام خارجی دیدار کرد.
دهها خبرنگار در راه کره شمالی برای
ثبتتخریبسایتآزمایشاتمی

دههــا خبرنــگار از کشــورهای غربی و
رســانههای چینی روز سهشــنبه (دیروز)
وارد کره شمالی شدهاند تا تعطیلی سایت
آزمایش اتمی این کشور را از نزدیک ثبت
نمایند .به گزارش فارس به نقل از رویترز،
کره شــمالی خبرنگاران برخی رسانههای
جهان را برای مشــاهده تخریب ســایت
آزمایش اتمی پیونگی-ری به این کشــور
دعوت کرده اســت ،البته خبرنگاران کره
جنوبی از ورود به کره شمالی منع شدهاند.
خبرنگارانــی که برای پوشــش تخریب
پیونگی-ری راهی کره شــمالی شدهاند،
از طریق سفارت کره شمالی در چین ویزا
دریافت کردند .خبرنگاران آسوشیتدپرس،
سی.ان.ان ،ســی.بی.اس ،راشــاتودی ،و
همچنین خبرنگاران رسانه های حکومتی
در چیــن ،از جمله افرادی هســتند که در
فرودگاه بینالمللی پکن برای پرواز به سمت
کره شمالی دیده شــدند .خبرنگاران کره
جنوبی به دلیل برگزاری رزمایش مشترک
نظامی ســئول و واشنگتن ،مجوز ورود به
کره شمالی را دریافت نکردند.

يکهتازي واشنگتن به پايان ميرسد

طرحهاي بزرگ اورآسيايي؛ راهکار مسکو و دهلي در برابر واشنگتن
گروه جهــان :روزنامه «نيزاويســيمايا
گازيتا» در تحليلي نوشت :همکاريهاي
اقتصادي و نظامي-فني روســيه و هند
در حــال گذراندن امتحان «آشــفتگي
جديد» در نتيجه تحريمهاي آمريکا و
جنگهاي تجاري در منطقه اســت .در
چنين شرايطي هند براي روسيه بعنوان
«شــريک راهبردي ممتــاز» اهميت
بيشتري پيدا کرده است .برنامه گسترده
مالقــات «نرينــدرا مودي» نخســت
وزير هنــد و «والديمير پوتين» رئيس
جمهوري روســيه ،اين مسئله را ثابت
کرده است.
به گزارش تســنيم،بيخود نيســت که
وضعيت روابط مسکو و دهلي «شراکت
راهبردي ممتاز» نام گرفته اســت .در
چارچوب اين مشــارکت روسيه و هند
در زمينه نظامي-فني ،در عرصه انرژي
اتمي ،استخراج نفت و گاز ،تجارت مواد
خام و محصــوالت صنعتي و کاالهاي
مصرفي گسترده شده است.
در عين حال مسکو و دهلي در حال کار
به روي ايجــاد منطقه آزاد تجاري بين
هند و اتحاديه اقتصادي اورآسيا هستند
که مذاکــرات اوليــه در اين خصوص
پايان يافته و مذاکرات رســميدر پاييز
آغاز خواهد شــد .عالوه بــر اين ،هند
بعنوان عضــو تمام و کمال ســازمان
همکاريهــاي شــانگهاي نيز عرصه
جديدي براي توســعه روابط اقتصادي
با روســيه پيدا کرده اســت .پوتين روز
گذشــته اعالم کــرد کــه طرحهاي
اورآســيايي بزرگي بين دو کشــور در
حال شکل گيري هستند ،ضمن اينکه
درهاي مشــارکت در آنهــا براي همه
کشــورهاي عالقه مند باز است و اين
مشارکتي متقابال سودمند خواهد بود.
همکاريهــاي اقتصــادي و انرژي
روسيه و هند بسيار گسترده است

با توجه به رشــد قيمــت جهاني نفت،
حجم مبادالت بازرگاني بين روســيه و
هند در سال گذشــته تقريبا  20درصد
رشــد داشــت و در ماههاي اوليه سال

جاري نيــز  40درصد افزايــش يافته
است .در سال  2017ارسال نفت روسيه
به هند  10برابر بيشتر شد و طرحهاي
جدي در زمينــه همکاريهاي نفتي و
گازي بين دو کشور وجود دارد.
عالوه بر اين شرکت «راس اتم» روسيه
در حال ســاخت نيروگاه اتميدر خاک
هند اســت .يک سال قبل مسکو وعده
اعطاي واميبه ارزش  4،2ميليارد دالر
ظرف ده سال به منظور تکميل فاز پنج
و شش اين نيروگاه را به دهلي داد.
مذاکــرات دو کشــور در زمينه خريد
سامانههاي موشکي «اس »400-روسي
به هند نيز موضوع بسيار خاصي است.
البته خريداران تسليحات نظاميروسيه
تحت تحريمهاي ضدروسي آمريکا قرار
خواهند گرفت .در صورت انعقاد قرارداد
رسمي ،شرکتهاي هندي ممکن است
مورد تحريم آمريــکا قرار بگيرند .البته
مقامات رسميدهلي اعالم کردهاند که
هيچ کشور ثالثي نميتواند روي برنامه
خريد تسليحات نظاميهند تاثير بگذارد.
ترکيــه نيز ديگر خريدار موشــکهاي
اس 400-روســي ،دقيقا همين موضع

گيري را در برخورد بــا انتقادات غرب
داشته است.
آمريکاييها فعال عزم راسخ خود براي
تحريمهاي ثانويه عليه شرکاي نزديک
روســيه را نشــان نداده اند .بر کسي
پوشــيده نيست که واشنگتن خود روي
ارســال تســليحات آمريکايي به هند،
بعنــوان وزنه توازنــي در مقابل چين،
حســاب باز کرده اســت .ضمن اينکه
براي دونالد ترامپ بسيار مهم است که
بتواند با يک تير دو نشــان زده و با به
تســخير درآوردن بازار تسليحاتي هند،
هم با چين مقابله کــرده و هم در اين
زمينه از روسيه پيشي بگيرد .ولي هنوز
مشخص نيست در اين مسير ميتواند
موفق باشد يا خير.
نيويــورک تايمز :اختــاف در تيم
ترامــپ مانع از دســتيابي به پيروزي
تجاري با چين شد

در شــرايطي کــه مذاکــره کنندگان
آمريکايي طي هفته گذشــته با هيئت
چينــي در واشــنگتن ديــدار و درباره
مســائل مهم تجاري مذاکــره کردند،

بلندپروازيهــاي دونالــد ترامپ براي
دســتيابي به يک قرارداد چند ميليارد
دالري بــا چيــن به يــاس و نااميدي
تبديل شــده است .دو طرف تنها بيانيه
مشترکي را صادر کردند که در آن هيچ
اشارهاي به آمارهاي دقيق نشده است.
هنوز مشــخص نيست که آيا مذاکرات
تجاري دو طرف به سوي موفقيت پيش
ميرود يا نه.
روزنامــه آمريکايــي نيويورکتايمز در
ادامــه افــزود :منازعــات داخلي بين
اعضاي تيم تجاري ترامپ مانع اصلي
براي دســتيابي رئيس جمهور آمريکا
به يک پيروزي ســريع تجاري در برابر
چين بوده اســت .اختالفات عميق بين
مقامهــاي دولت ترامپ موجب شــده
است تا چشــم انداز مذاکرات آتي بين
واشنگتن و پکن به شدت مبهم شود.
در حالي کــه اســتيون منوچين وزير
خزانه داري آمريکا روز يکشــنبه تاکيد
کرد که واشنگتن و پکن جنگ تجاري
را به حالــت تعليق درآوردهاند ولي چند
ســاعت بعد رابرت اليتهايــزر نماينده
تجاري آمريکا به چين هشــدار داد که

شاهزادهمعارضسعودی:

شــاهزاده «خالد بن فرحان» در گفتوگو با یک
رسانه انگلیسی از عموهای خود خواسته است ملک
سلمان را سرنگون کرده و خود زمام امور عربستان
را به دست گیرند .به گزارش تسنیم،خالد بن فرحان
خطاب به احمد بن عبدالعزیز و مقرن بن عبدالعزیز
عموهای خود و برادران ملک ســلمان گفته است
ضرر و زیانی که در نتیجه حکومت سلمان به خاندان
حاکم بر عربستان و کشور وارد میشود ،از حد و مرز
خود خارج شده است .وی که سال  2013به آلمان

خواهان رونوشت حصروراثت انسیه پرهیزکار فرزند
احمد به شــرح دادخواست قدیمی ثبت شده به کالسه
 9709987506700165از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
محمد امین زنجانی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات
گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر اســت به  :انسیه
پرهیــزکار (همســر)-حمیدرضا زنجانی(پدر)-زهرا
ســید ابادی (مادر) اینک با انجام تشــریفات مقدماتی
درخواســت مزبور یک نوبت اگهی می گردد تاچنانچه
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی
نزد او می باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه
به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری شــعبه  187شورای حل اختالف
مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد م الف 8508
خواهان رونوشت حصروراثت نرگس مهدی زاده امینی
فرزند احمد به شــرح دادخواســت قدیمی ثبت شده به
کالسه  9709987506700201از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که
شــادروان رضا باســتان فرد در اقامتگاه دائمی خود
بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است
به  :نرگس مهدی زاده امینی (همسر متوفی)-سبحان-
پارسا باســتان فرد (فرزندان) اینک با انجام تشریفات
مقدماتی درخواســت مزبور یک نوبت اگهی می گردد
تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای
از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف
مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد.
متصدی امور دفتری شــعبه  187شورای حل اختالف
مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد م الف 8509
خواهان رونوشت حصروراثت محمد ستوده نیاگرانی
فرزند مشتاق به شرح دادخواست قدیمی ثبت شده به
کالسه  9709987506700093از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که
شادروان طیبه ستوده نیا کرانی در اقامتگاه دائمی خود
بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است
به  :محمد ( ستوده نیاگرانی)(فرزند) مسلم-احمد (ستوده
نیا نیا کرانی)(فرزندان)مشتاق ستوده نیا کرانی (همسر)
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک
نوبت اگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد
و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ
نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد و
اال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری شــعبه  187شورای حل اختالف
مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد م الف 8510

عموهایمبرایسرنگونیسلمانمتحدشوند

پناهنده شده است ،سلمان را فردی احمق و کودن و
دمدمی مزاج توصیف کرده است .شاهزاده خالد بن
فرحان در گفتوگو با روزنامه انگلیسی میدل ایست
آی گفته است  :اگر احمد و مقرن به تنهایی متحد
شــوند 99،درصد اعضای خاندان سلطنتی حاکم و
دستگاههای امنیتی و ارتش همگی در کنار آنها قرار
خواهند گرفت .وی افزود اظهارات اخیر ممدوح بن
عبدالعزیز یکی از بزرگترین برادران ملک سلمان که
همچنان در قید حیات اســت ،میتوان از آن وجود

حالتی از نارضایتی گســترده در داخل تمام خاندان
سلطنتی را فهمید .شــاهزاده خالد گفت  «:حالت
خشم شدید در داخل خاندان حاکم وجود دارد و بر
اساس این اطالعات ،من از عموهایم احمد و مقرن
که فرزندان عبدالعزیز و در سطح باالیی از فرهنگ
و آموزش هســتند و تجارب و قدرت تغییر امور به
بهترین شکل را دارند ،درخواست میکنم و میتوانم
به آنها بگویم که همه ما در پشت سر شما هستیم و
از شما حمایت میکنیم.

دولت ترامپ شايد تعرفههاي تجاري را
اعمال کند.
دونالــد ترامپ پيش از اين تهديد کرده
بود کــه تعرفههاي تجــاري به ارزش
 150ميليــارد دالر را عليه واردات کاال
و خدمات چيــن اعمــال خواهد کرد
و چيــن نيز وعده داده بــود که تدابير
تالفي جويانهاي را عليه واشنگتن اتخاذ
ميکند.
روز جمعــه نيز الري کودالو مشــاور
ارشــد اقتصادي ترامپ به خبرنگاران
گفت :چين پيشنهاد داده است تا مازاد
تجاري خود با آمريــکا را  200ميليارد
دالر کاهش دهد.
ولي دو روز بعد وي در سخنان ديگري
تاکيد کــرد که بعيد به نظر ميرســد
آمريــکا و چين بتوانند به توافق جامعي
براي رسيدن به اين رقم تا سال 2020
ميالدي دست يابند.
نيويورک تايمز نوشت :اکنون سرنوشت
مذاکرات بســتگي به ويلبر راس وزير
بازرگاني  80ســاله آمريکا دارد که قرار
اســت طي روزهاي آينده به پکن سفر
کند .دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا
دوشنبه با انتشار پستي در توئيتر نوشت:
چين قول داده اســت تــا مقدار زيادي
از محصــوالت کشــاورزي آمريکا را
خريداري کند.
البته رئيس جمهــور امريکا به جزئيات
بيشــتري درباره تعهدات پکن در قبال
واشــنگتن در توافق تجاري دو جانبه
اشاره نکرده است.
يک مدير ســابق موسسه مالي گلدمن
ســاش آمريکا در اين بــاره گفت :بي
شک چين از وجود چنين اختالفاتي بين
اعضاي تيم تجاري ترامپ آگاه است و از
اين اختالفات سود خواهد برد .مقامهاي
چيني پي بردهاند که مشاوران ترامپ به
دو دسته تقسيم شده اند :منتقدان کينه
توز چين مثل اليتهايــزر و پيتر ناوارو
مدير شوراي تجاري کاخ سفيد و افراد
ديگري که مايل به دستيابي به توافق
تجاري با چين هســتند ،مثل کودالو،
ويلبر راس و منوچين.
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اخبار
خبرگزاری عربستان مدعی تماس
«بن سلمان» با صدراعظم اتریش شد

بعد از انتشار گزارشــهایی درباره غیبت
مشکوک «محمد بن سلمان» ولیعهد
عربســتان در رســانهها از زمان حادثه
تیراندازی در ریاض ،خبرگزاری رســمی
این کشور ،مدعی تماس تلفنی ولیعهد
با صــدر اعظم اتریش شــد .به گزارش
فارس،خبرگزاری واس نوشت که محمد
بن ســلمان بن عبدالعزیز ،ولیعهد ،نایب
رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع عربستان
دیروز در تمــاس تلفنی با«سباســتین
کورتــس» صدراعظم اتریــش  ،روابط
میان دو کشــور در زمینه هاى مختلف
را را بررســی کرد .شامگاه  21آوریل بود
که برخی فعاالن فضای مجازی قطری
و سعودی از وقوع تیراندازی در نزدیکی
کاخ پادشاه سعودی در منطقه «الخزامی»
واقع در شــهر ریاض خبر دادند که برای
ســاعتها ادامه پیدا کرد و فیلمهایی از
این رخداد نیز در شــبکههای اجتماعی
پخش شد و در همان زمان بود که برخی
از رســانهها از احتمال کودتای برخی از
شاهزادگان سعودی و تالش آنها برای
ترور «محمــد بن ســلمان» ،ولیعهد
عربستان سعودی خبر دادند و برخی دیگر
نیز ،آن را یک عملیــات پیچیده امنیتی
طراحیشده از سوی رزمندگان یمنی در
پاسخ به جنایات آلســعود در یمن ذکر
کردنــد .از همان زمان بــود که حضور
ولیعهد عربستان در انظار عمومی کمرنگ
شد و رسانهها گزارشات و سؤاالتی را در
خصوص وضعیت وی منتشر کردند.
کل استان دمشق امن و
عاری از تروریسم شد

فرماندهی کل ارتش و نیروهای مســلح
ســوریه اعــام کــرد ،پس از سلســله
عملیاتهای نظامی ،منطقه الحجر االسود
و اطراف آن واقع در جنوب شهر دمشق به
شکل کامل از گروههای مسلح پاکسازی
شــدند .به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت
ســیریا نیوز ،برای اولین بار از سال ۲۰۱۲
ارتش سوریه اعالم کرد ،دمشق و اطراف
آن یعنی ریف و شــهرکهای آن همگی
مناطق کامــا امن شــدهاند .این بعد از
بازپسگیری غوطه شرقی از ماهها پیش
بــود در حالی که ارتش ســوریه عملیات
نظامــی خــود در جنوب دمشــق را هم
تکمیل کرد و محلههای القدم ،التضامن،
الحجر االسود و اردوگاه آوارگان فلسطینی
الیرموک را پس گرفت.

