
المیادین: جان بولتون
 تهدیدی برای آمریکاست نه ایران

 شبکه تلویزیونی المیادین ضمن انتشار گزارشی 
با عنوان »چرا کارشناسان معتقدند بولتون خطری 
مشاور  تحرکات  کرده،  تاکید  آمریکاســت«  برای 
امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در واقع امنیت ملی 

این کشور را تهدید می کند.
روی کار آمــدن آدم های خودشــیفته و دیوانه ای در 
مختصــات دونالد ترامپ، جان بولتــون و مایک پمپئو در 
آمریــکا، و رجزخوانی های گاه و بــی گاه آنها علیه ایران با 

هدف، خطرناک معرفی کردن تهران و دوشــیدن شــیوخ 
مرتجع عــرب، مدتی اســت نقل محافل خبری اســت. 
آمریکایی ها که با ایران هراســی در حال دوشیدن شیوخ 
مرتجع عربی هســتند می گویند، ایــران برای امنیت ملی 

آمریکا خطرناک است. 
اما کارشناس المیادین معتقد است، آنچه برای امنیت 
ملی آمریکا خطرناک اســت، جان بولتون و سیاست های 

خطرناک آن است نه ایران. 

دیدار مخفیانه ژنرال حفتر با مقامات پنتاگون 
در قاهره

برخی منابع خبری می گویند ژنرال شورشی »خلیفه 
حفتر« فرمانده نیروهای خود خوانده »ارتش ملی لیبی« 
در سفر اخیر خود به قاهره با دو نفر از مقامات پنتاگون، 

دیدار کرده است.
منبعی که خواســت نامش فاش نشــود، به روزنامه الشرق 
االوســط گفته هیئت آمریکایی در قاهره متشکل از دو مسئول 
در وزارت دفــاع و وزارت خارجه و فرماندهی نیروهای آمریکایی 
در آفریقــا )آفریکوم(، با حفتر داشــته اند. طبــق این گزارش 

یکی از مســئوالن وزارت خارجه آمریکا بــه این روزنامه گفته: 
»مقامات دولتی آمریکا با طیف وســیعی از رهبران لیبی و نیز 
همپیمانــان بین المللی خــود جهت اعمال فشــار برای تحقق 
ثبات)!( و بازگرداندن حفتر و فائز الســراج، نخســت وزیر دولت 
توافق ملی لیبی به میز مذاکرات رایزنی می کنند«. وی همچنین 
گفته:»صلح و ثبات دائمی در لیبی تنها از طریق راه حل سیاسی 
امکان پذیر اســت.« حفتر ماه میالدی گذشــته هم با ترامپ و 

مشاور امنیت ملی وی به صورت تلفنی مذاکره کرده بود.
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اینجا هزاره پاکستان است
جایی که شیعیان را مثل آب خوردن می کشند!

»اقلیت شــیعیان هزاره پاکستان در کویته همچنان در سایه 
بی اعتنایی مقامات دولتی مورد آزار و اذیت فرقه های افراطی قرار 
گرفته و کشته می شوند. این در حالی است که محله های شیعه نشین 
در کویته تحت محاصره شدید ایست های بازرسی قرار دارند.« این 
بخشی از گزارش خبرگزاری فرانسه از اوضاع شیعیان پاکستان بود.
مدت هاســت که هزاره های شیعه در محله های فقیر نشین کویته در 
مظلومیت تمام وتحت شدیدترین تدابیر امنیتی روزگار می گذرانند و کمتر 
روزی است که مورد تهاجم و آزار گروه های افراطی قرار نگیرند. »بوستان 
علی«، یک فعال هزاره ای درباره وضعیت این محله ها می گوید: »اینجا شبیه 
به زندان است و هزاره ای ها شبیه زندانی. هزاره ای ها شکنجه روانی را تجربه 

می کنند. این جامعه از بقیه شهر جدا و محصور شده است«.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، حضور اقلیت شیعه در 
کویته به شــدت به چشم می آید؛ کویته مرکز ایالت فقیر بلوچستان محل 
درگیری های خشــونت آمیز فرقه ای، انفجارهای انتحاری و تهاجم اســت.

هزاره ای ها اساساً می توانند به خواسته خود در کویته آزادانه تردد کنند اما 
اکثراً از وحشــت حمالت این کار را انجام نمی دهند... برای چندین سال، 
صدها هزار تن از اعضای اقلیت شیعیان هزاره  در دو محله  اقلیت ها محصور 
در میان چندین ایســت بازرسی و صدها گارد مسلح که برای حفاظت از 
آنها در برابر شبه نظامیان خشن برپا شده است، ساکن هستند... نیروهایی 
که در متوقف کردن انفجارهای انتحاری در میان جمعیت ناکام مانده اند.«
در بخش دیگری از این گزارش می خوانیم: »اقدامات امنیتی گسترده 
هم باعث نشده تا حمالت گسترده علیه هزاره ای  ها متوقف شود.در عرض 
یک ماه گذشته ، انفجار در یک بازار سبزی فروشی ۲۱ کشته و ۴۷ زخمی 
برجای گذاشــت و اکثر قربانیان هم شیعیان هزاره ای بودند. این حمله که 
توســط داعش و »لشکر جنگوی« انجام شد، جدیدترین سری از حمالت 

علیه گروه هزاره ای ها بود.«
گفتنی اســت، پاکســتان مدت هاســت که روی آرامــش را ندیده و 
خشــونت های فرقه ای در این کشــور جا خوش کرده اســت. اقلیت های 
مذهبی در این کشــور چندین دهه است که هدف شبه نظامیان خشونت 
طلب قرار می گیرند و به گفته ســفیر پاکستان در تهران که چندی پیش 
با کیهان مصاحبه کرده بود، همین درگیری های قومی و خشــونت باعث 

شده تا پاکستان اصال نتواند در حوزه های مختلف پیشرفتی داشته باشد.
با روی کار آمدن »عمران خان«، وی وعده داد جلوی خشــونت علیه 
اقلیت های شیعه را بگیرد اما گویا در این امر، مثل رهبران قبلی این کشور 

ناکام مانده است.

اعتراف بی سابقه رژیم صهیونیستی
به خسارت های سنگین موشک های مقاومت در جنگ اخیر

صندوق ویژه برآورد خســارت مربوط به اداره 
مالیات رژیم صهیونیســتی بــرای اولین بار حجم 
خســارت های وارد شده به ساختمان ها و خودروها 
در شهرها و شهرک های صهیونیستی در جنگ دو 
روزه غزه را تشریح کرده است. صهیونیست ها در باره 

تلفات جانی اما گزارش دقیقی منتشر نمی کنند!
رژیم صهیونیستی برای اولین بار به حجم خسارت های 
وارد شده به شهرهای فلسطین اشغالی در پی پاسخ موشکی 
مقاومت در جنگ دو روزه هفته گذشته اذعان کرده است. بر 
اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی »سما«، صندوق ویژه 
برآورد خســارت مربوط به اداره مالیات رژیم صهیونیستی 
در گزارش خود تصریح کرده، شهرهای »اشدود و عسقالن« 
شــاهد بیشترین حجم خسارت هســتند؛ در اشدود ۱66 
ساختمان و 90 خودرو و در عسقالن ۱8۲ ساختمان و 50 

خودرو خسارت دیده اند.
بــه گــزارش فــارس، در ادامــه این گــزارش آمده: 
»شهرک های صهیونیستی مانند »کریات گات و سدیروت« 
و دیگر شهرک های مجاور با نوار غزه نیز شاهد خسارت به 
۱30 ساختمان و آسیب دیدگی ده ها خودرو در پی پاسخ 

راکتی مقاومت بوده اســت.« صندوق برآورد خسارت اداره 
مالیات رژیم صهیونیســتی گفته در روزهای گذشته ۷5۴ 
درخواست برای دریافت خسارت منازل آسیب دیده داشته 

که بیشتر آنها مربوط به اشدود و عسقالن بود. بر اساس این 
گزارش، ۱0 خانواده که منازلشان به دلیل موشک ها آسیب 
دیده بوده به هتل منتقل شــده یا اینکه منزلی جایگزین 

برای آنها در نظر گرفته شــده است. اعالم این خسارات در 
حالی اســت که پیش از این حماس اعالم کرده بود رژیم 
صهیونیستی اگر جرات دارد میزان تلفات خود را منتشر کند. 
صبــح روز شــنبه )۱۴ اردیبهشــت( بود کــه رژیم 
صهیونیستی به مناطقی در نوار غزه حمله کرد و مقاومت 
با شلیک 690 موشک پاسخ داد. سرانجام با وساطت مصر 
و قطر و ســازمان ملل دوشنبه )۱6 اردیبهشت( آتش بس 
در نوار غزه برقرار شــد و پس از دو روز جنگ، آرامش این 
منطقه را فرا گرفت. در حمالت رژیم صهیونیستی به نوار 
غزه ۲۷ فلسطینی به شهادت رسیدند که در میان آنها »سه 
زن، دو نوزاد دختر و دو جنین )در شــکم مادر(« گزارش 
شــده است. صهیونیســت ها درباره تلفات خود می گویند 
گروه های مقاومت فلسطین 690 موشک و راکت به سمت 
فلسطین اشــغالی شــلیک کردند که در نتیجه آن چهار 
اسرائیلی کشته و ۱30 نفر دیگر زخمی شده اند. همچنین 
یک نفربر و یک جیپ اســرائیلی نیز با موشــک مقاومت 
منهدم شــده است. به اعتقاد کارشناسان با توجه به اینکه 
رژیم صهیونیستی همیشه آمار تلفات خود را پنهان کرده، 
به احتمال زیاد، این آمار نیز بسیار کمتر از آمار واقعی است.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

انفجارهای فجیره
خواب از سر شیوخ مرتجع پراند

سرویس خارجی
بندر  انفجارهای پی در پی روز یکشنبه در 
استراتژیک نفتی امارات )فجیره( که طی آن 
بین 7 تا 10 کشتی نفتی غول پیکر مورد حمله 
واقع شدند از ســوی این کشور و رسانه های 
تبعــات روانی،  از  به دلیل وحشــت  غربی 
اقتصادی و سیاســی آن سانسور شد اما این 
سانسور شــدید زیاد دوام نیاورد و ساعت 16 
دیروز رسانه ای شد. این خبر بازارهای بورس 
عربســتان و امارات را به هم ریخت و قیمت 

نفت را هم باال برد.
روز یکشنبه خبر »بســیار مهمی« در رسانه ها 
منتشر شــد که ابتدا به دلیل میزان باالی اهمیت 
خبر، رسانه ها به دنبال یافتن منابع آن رفتند چرا که 
باور کردن آن ســخت بود: حمله به بندر مهم نفتی 
»الفجیره امارات و منهدم شــدن ۷ یا ۱0 کشــتی 

بزرگ نفتکش!«
 منبع خبر، شــبکه تلویزیونی »المیادین« بود. 
جست و جو برای یافتن منابع دیگری که این خبر 
مهم را تایید کنند نیز بی نتیجه بود. جز شبکه های 
اجتماعی و چند خبرگزاری داخلی که عینا خبر را 
نقل قول کرده بودند، تقریبا هیچ رسانه مهم خارجی 
آن را پوشــش نداده بود. خبرگزاری رسمی امارات 
هم خیلی ســاده اعالم کرد این خبر کذب محض 
است و تردد در این بندر همچون روزهای عادی در 
جریان است. فرماندار فجیره هم این خبر را »دروغ« 

دانست و رد کرد.
امــا در ادامــه المیادیــن اعالم کرد لیســت 
نفتکش هایــی کــه در انفجار بنــدر الفجیره آتش 
گرفته بودند، را منتشــر می کند. طبق این گزارش 
نفتکش های »المرزوقه، المیراج، المجد، االمیحجال 
و خمس ۱0« در جریان انفجارهای روز یکشــنبه 
دچار آتش سوزی شده اند اما اطالعات بیشتری در 
این خصوص منتشــر نشده است. ۱6 ساعت پس از 
سانسور شدید این خبر از سوی مدعیان غربی دفاع 
از آزادی گردش اطالعات، وزارت خارجه امارات این 
خبر را تایید کرد اما به ســبک خــودش! امارات از 
»اقدامــات خرابکارانه علیه چهار کشــتی تجاری« 
در این بندر خبر داد: »چهار فروند کشــتی تجاری 
غیرنظامی از ملیت های مختلف، در نزدیکی آب های 
سرزمینی امارات در خلیج عمان، در ساحل شرقی 
نزدیــک به امــارت الفجیره و نزدیــک به آب های 
منطقه ای و آب های اقتصادی امارات، هدف عملیات 
خرابکارانه قــرار گرفته اســت...طرف های ذی ربط 
در کشــور، همه اقدامات الزم را اتخــاذ کرده اند و 
تحقیقات درباره شرایط حادثه با همکاری طرف های 
داخلــی و بین المللی در جریان اســت. طرف های 
ذی ربط تحقیــق می کنند و پس از پایان تحقیقات 

نتایج، آن را ارائه خواهند کرد«.
وزارت خارجه امارات که ۱6 ســاعت قبل تر به 
راحتی دروغ گفته و این حادثه را از اســاس کذب 
دانســته بود این بار ادعا کرد: »بندر الفجیره بدون 
هیچ توقفی مشــغول به کار اســت و مطالب گفته 
شده درخصوص وقوع حوادث در بندر فجیره صحت 
ندارد«. در برخی شــبکه های اجتماعی حتی اعالم 
شــده بود که این کشتی ها با پهپاد مورد حمله قرار 

گرفته اند. 
عربستان هم اعتراف کرد

خالد فالح، وزیر انرژی عربستان هم با تایید وقوع 
»حادثه خرابــکاری« در این بندر مهم تالش کرد، 
زهر این خبر را بگیرد آنجا که گفت: »طی عملیاتی 

عملیات ارتش عراق
 علیه هسته های پنهان داعش در غرب موصل
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حمله همزمان دونالد ترامپ به چین 
و جو بایدن

سرویس خارجی
»دونالد ترامپ« که مدتهاست با چهره های سیاسی کشورش 
و چین سر شاخ شده این بار گفته »رهبران چین رویاپردازی 
می کنند که جو بایدن خواب آلو یا یکی دیگر از دموکرات های 
بالقوه او را در انتخابات ریاست جمهوری ۲0۲0 شکست دهند.« 
 پای شکست مذاکرات تجاری بین چین و آمریکا و اعمال تعرفه های 
ســنگین ۲00 میلیارد دالری به کاالهای چینی از ســوی ترامپ به 
مجادالت انتخابات ریاســت جمهوری ۲0۲0 آمریکا نیز کشیده شده 
اســت و ترامپ با اســتفاده از این موضوع به جو بایدن نامزد حزب 

دموکرات در انتخابات ۲0۲0 می تازد.
آنطور که پایگاه خبری »هیل« اعالم کرده، دونالد ترامپ، در پیامی 
توییتری در همین زمینه نوشــته: »چین رویاپردازی می کند که جو 
بایدن خواب آلود یا فرد دیگری در انتخابات ۲0۲0 انتخاب شود. آنها 

عاشق تکه تکه کردن آمریکا هستند!«
 ترامپ پیشــتر هم اظهارات مشابهی مطرح کرده و اوایل ماه مه 
)اردیبهشت( مدعی شده بود چینی ها تالش دارند تا یک توافق تجاری 
را مجددا به مذاکره بگذارند؛ به این امید که فرصتی بیابند تا مذاکرات 
را با »جو بایدن«، معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا یا یک دموکرات 
دیگر از سر بگیرند. »جو بایدن«، رسما کمپین ریاست جمهوری خود 
را در ۲5 آوریل)5 اردیبهشــت( اعالم کرد و از آن زمان بیشتر هدف 
انتقادهای دونالد ترامپ قرار می گیرد. بایدن در دوران ریاست جمهوری 

باراک اوباما در مقام معاون اول او خدمت می کرد.
 به گزارش ایسنا ترامپ شنبه گذشته نیز در پیامی توئیتری درباره 
بایدن و برنی سندرز دو کاندیدای حزب دموکرات نوشته بود: »این جو 
بایدن، خوابالوی خزنده ای است که در انتخابات ۲0۲0 از برنی سندرز 
احمق می برد. همه به جز من زود از دور خارج می شوند«. ترامپ ماه 
گذشته میالدی هم در گفت وگو با فاکس نیوز از این صفت برای جو 
بایدن استفاده کرد و گفت: »به نظرم او را جو خوابالو باید نامید چون 
خیلی از مردم از من می خواهند تا برای واژه خوابالو یک کلمه بیاورم 

که هم قافیه اش باشد.«
در این مدت جو بایدن هم ساکت ننشسته و چندین باری ترامپ 
را با القابی مثل دلقلک مورد خطاب قرار داده است. وی حتی گفته اگر 
دو دوران مدرسه همکالسی ترامپ بود او را چنان کتک می زد که...!

واکنش چین
اما از تنش های تجاری بین آمریکا و چین خبر می رسد، پکن دیروز 
)دوشنبه( اعالم کرده هیچ گاه تسلیم فشارهای خارجی نخواهد شد. این 
در حالی است که واشنگتن بار دیگر تهدید خود مبنی بر اعمال تعرفه 
بر واردات تمام کاالهای چینی به آمریکا را تکرار کرده است. »گنگ 
شــائونگ«، سخنگوی وزارت خارجه چین، در نشستی خبری گفته: 
»دربــاره جزئیات تنش ها باید به چند نکته توجه کرد. چین هیچ گاه 
تسلیم فشارهای خارجی نمی شود. ما به توانایی در حراست از حقوق 

قانونی و مشروعمان اطمینان داریم.«

نخست وزیر سوریه اعالم کرد ، آزادسازی استان »ادلب« از 
دست گروه های تروریستی آغاز شده و به زودی این استان نیز 

روی امنیت و آرامش را خواهد دید.
»عماد خمیس« دیروزدر پارلمان ســوریه اعالم کرد، آزاد سازی 
اســتان ادلب آغاز شده اســت. وی تصریح کرد: ادلب علیرغم حضور 
گســترده تروریست ها )در این شهر و اســتان( و با وجود توطئه های 

شرورانه غرب، آزاد می شود.
ارتش سوریه ۱6 اردیبهشــت جاری عملیاتی را در جنوب استان 
ادلب و شــمال غرب اســتان »حماه« آغاز کرده بــود و این عملیات 
همچنان ادامه دارد. تاکنون کسی نمی دانست که هدف اصلی ارتش ، 

شهر و استان ادلب است.
خمیس در باره مناطق تحت اشــغال آمریکا و تروریست ها در شرق 
ســوریه نیز گفت: برخی مناطق شرقی کشور هم که از کنترل دولت 

خارج هستند، به زودی تحت سیطره ارتش سوریه در می آیند.
نخست وزیر سوریه در ادامه صحبت های خود، به جنگ اقتصادی 
غرب علیه کشورش اشاره کرد و گفت: غرب به سرکردگی آمریکا جنگ 
اقتصادی تمام عیاری را علیه ســوریه آغاز کــرده و می خواهد از این 
طریق، اقتصاد کشــور ما را ویران کند، اما با بازگشــت امنیت، ثبات 
و شروع فعالیت شــمار زیادی از کارخانه ها، وضعیت اقتصادی کشور 

بهبود یافته است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی ، وی ادامه داد: تحریم غرب 
و آمریکا علیه اقتصاد سوریه به نوبه خود یک نبرد است و می طلبد که 

برای رویارویی با آن، اقداماتی فوری و بلندمدت اتخاذ شود.
ســوریه هم اکنون با بیش از ۲0 بســته تحریمی از سوی آمریکا 
و اروپا مواجه اســت. به موجب یک بند از ایــن تحریم ها، هرکس یا 
هرنهادی که با دولت ســوریه مبادله تجاری و اقتصادی داشته باشد، 
شــامل تحریم آمریکا و کشورهای غربی خواهد شد. گفته می شود که 
هم اکنون ۱۴6 هزار تروریست که برخی از آنها سوری هستند و شمار 
زیادی از آنها ملیت 60 کشــور جهان را دارند، در استان ادلب ، شمال 

حماه و غرب حلب حضور دارند.
ارتش سوریه هفت ماه قبل قصد داشت عملیات آزاد سازی ادلب 
را آغاز کند، ولی با مخالفت آمریکا، ترکیه و کشورهای اروپایی مواجه 

شده بود. 
آزادسازی 8 شهرک

ارتش ســوریه در ادامه پیشروی های خود در شمال غرب حماه و 
جنوب غرب اســتان ادلب، توانست میان تروریست های این دو استان 

فاصله بیندازد.
به گزارش فارس، نظامیان ارتش سوریه همچنین موفق شدند پس 
از درگیری با تروریست ها، شهرک های »هواش« ، »الجابریه« ،»الشیخ 

ادریس« و »التوبه« را در شمال غرب حماه آزاد کنند.
عالو بر شهرک های فوق، چهار شهرک  »باب الطاقة«، »الشریعة«، 
»العریمة« و »میدان غزال« هم تحت کنترل ارتش در آمد و نظامیان 
در بخش شــمالی »قلعه المضیق« هم خود را به نزدیکی شهرک های 
»الصهریــه« و »قیراطــه« در نزدیکی مرز اســتان های حماه و ادلب 

رساندند.
این پیشروی ها بخشــی از عملیات بزرگی است که ارتش سوریه 
برای آزاد ســازی استان ادلب آغاز کرده و نخست وزیر سوریه نیز خبر 

آن را داده است.
واکنش منفی تروئیکای اروپا

وزرای خارجه سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه پس از برگزاری 
نشســتی در »بروکســل« بلژیک، طی بیانیه ای از مبارزه ســوریه با 

تروریست ها در ادلب ابراز نگرانی کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه مشــترک سه کشور اروپایی 
موسوم به تروئیکا، بدون اشاره به مبارزه بی امان دمشق با تروریست های 
مصنوع محور غربی- عبری- عربی آمده است: این تشدید تنش ها باید 

متوقف شود.
این موضع گیری نشــان می دهد که با شــروع مبارزه دمشــق با 
تروریســت در شــمال غرب ســوریه، غرب بار دیگر قصد دارد جلوی 

ریشه کن شدن تروریسم در سوریه را بگیرد.

خرابکارانه چهار کشــتی  در دریای عمان هدف قرار 
گرفته اند... دو کشــتی متعلق به عربستان هستند. 
بالفاصله یک تیم تحقیقات بین المللی وارد الفجیره 

شده تا ابعاد آن را بررسی کند.«
واکنش رسانه های اماراتی

رســانه های امارات در بحبوحه انتشار این خبر 
در شبکه های اجتماعی و دست دست شدن آن در 
برخی رســانه های غیر عربی و غربی، پیروزی تیم 
منچستر سیتی در انگلیس را که در تملک منصور 
بن زاید شاهزاده اماراتی قرار دارد در صدر خبرهای 
خود قرار داده بودند! همچنین رســانه های اماراتی 
پیام های تبریک منصور بن زاید و انور قرقاش )وزیر 
مشــاور در امور خارجه امارات( درباره پیروزی این 
تیم انگلیســی را منتشر کردند و قرقاش حتی یک 
کلمه درباره آنچه که در کشورش اتفاق افتاد حرف 

نزد.
وحشت از تبعات حادثه

 دلیل سانســور عجیب، شدید و هماهنگ این 
خبر، هراس از پیامدهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی 
این انفجارها عنوان شده است، چرا که امارات مدعی 
است که به دلیل امنیت حاکم در این کشور توانسته 
است اقتصاد خود را شکوفا کند. در چنین شرایطی 
انفجار در یکی از مهم ترین بندرهای امارات می تواند 

تبعات زیادی برای اقتصاد این کشور داشته باشد. 
برخی از کارشناسان معتقدند نگرانی از افزایش 
قیمت نفت باعث شــد مقامات اماراتی دســت به 
سانسور خبری در این خصوص زده و وقوع هرگونه 
حادثه را تکذیب کنند و ســرانجام آن را حادثه ای 
کوچک جلوه دهند، به همین دلیل تاکنون تصویر 
یا فیلمی از این حادثه به رســانه ها درز نکرده یا اگر 
منتشر شــده، از تصاویری استفاده شده که میزان 

خسارت را ناچیز جلوه دهد!
اما »ایــدی کوهین« روزنامه نگار و پژوهشــگر 
مشهور اســرائیلی صبح روز دوشنبه )امروز( فیلمی 
را در حساب توییتر خود با عنوان »فیلم آتش گرفتن 
یکی از نفتکش هایی که روز گذشــته منفجر شد« 
منتشر کرد که نشان می داد یک کشتی باری دچار 
حریق شــده و تماماً در حال سوختن است. کوهین 
اما لحظاتی بعد بدون هیچ توضیحی این فیلم را از 

صفحه توییتر خود حذف کرد!
اهمیت فوق العاده الفجیره

 ۱۱65 حــدود  در  مســاحتی  بــا  الفجیــره 
کیلومترمربع و جمعیتی بالغ  بر۱30 هزار نفر، یکی 
از هفت امیرنشــین امارات متحده عربی است. بندر 
الفجیره، تنها بندر نفتی و صنعتی کشور امارات در 
حاشــیه دریای عمان است؛ چند سال قبل بود که 
اماراتی ها یک خط لولــه انتقال نفت به طول 3۷0 
کیلومتر از ابوظبی به این بندر کشــیدند تا به زعم 
خودشان تنگه هرمز را دور بزنند. این درحالی است 
کــه خط لوله مذکور تنهــا در قالب یک طرح ملی 
کشور امارات تعریف می شود و نه یک طرح فراملی 
و بین المللــی تا بتــوان آن را رقیبی برای یک آبراه 
بین المللی قلمداد کرد به گونه ای که توانایی دور زدن 
تنگه هرمز را به سایر کشورهای حوزه خلیج فارس 
بدهد. نباید فراموش کرد بندر فجیره وابســتگی به 
کشــتی های عبور کرده از تنگه هرمــز دارد و اگر 
روزی این آبراه راهبردی به هر دلیلی خالی از تردد 
کشــتی ها گردد، بدون شــک ضربه بزرگی متوجه 

بندرگاه فجیره خواهد شد.
فاصلــه الفجیره با تنگه هرمز موجب شــده تا 
حاکمان شــیخ نشــین امارات برای دور زدن تنگه 
هرمــز و صادرات نفت خام خود بــه این بندر نگاه 

ویژه ای داشــته باشــند. نتیجه این نــگاه ویژه در 
سال های گذشته سرازیر شــدن سیل سرمایه های 
خارجی برای ســاخت ترمینال بزرگ نفتی در این 
بندر بوده اســت. هم اکنون شرکت های بزرگ نفتی 
همچون اکسون موبیل، شــل و توتال در این بندر 
گرد آمده اند تا ۷5 درصد نفت این شــیخ نشین را 
از این ترمینال صــادر کنند تا نفتکش های اماراتی 

مجبور به گذشتن از تنگه هرمز نباشند. 
واکنش ها

سید عباس موســوی ســخنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران حوادث روز یکشنبه 
۲۲ اردیبهشــت برای چند کشتی در دریای عمان 
را نگران کننده و تاســف بار خواند و خواهان روشن 
شــدن ابعاد دقیق این حادثه شــد. وی با  اشاره به 
تاثیــر منفی این حوادث بر ســالمت کشــتیرانی 
و امنیت عبــور و مرور دریایی نســبت به هرگونه 
دسیسه از ســوی بدخواهان جهت برهم زدن ثبات 
و امنیت در منطقه هشدار داد و خواهان هوشیاری 
کشــورهای منطقه نسبت به هرگونه ماجراجویی از 
ســوی عوامل خارجی شد. اداره امور دریایی آمریکا 
نیز به کشتیران ها درخصوص تردد در دریای عمان 
هشدار داد و از آنها خواست تا به هنگام عبور از بندر 
»الفجیره«، نهایت احتیاط را به کار گیرند. شــورای 
همــکاری خلیج فارس هم در بیانیــه ای »عملیات 
خرابکارانه علیه چهار کشــتی تجاری« در نزدیکی 
آب هــای منطقه ای امارات را محکــوم کرد. وزارت 
خارجــه مصر نیز با صــدور بیانیه ای ضمن محکوم 
کردن حادثه بندر الفجیره، بر همبستگی با دولت و 
ملت امارات برای مقابله با تمامی چالش ها و تمامی 
تالش های مربوط به برهم زدن ثبات امارات، تأکید 

کرد.
سقوط بورس و افزایش قیمت نفت

 به دنبال این حادثه شــاخص بورس های تمام 
کشورهای عربی حاشیه  خلیج فارس به شدت کاهشی 
شــد. سقوط حدود ۴درصدی بورس دبی، ابوظبی و 
عربســتان  پس از حمالت انجام شده به نفتکش های 
ســعودی و اماراتی موجب ملتهب شدن بازار در این 
دو کشــور شده اســت. همچنین شاخص بورس در 
اغلب کشــورهای اروپایی و جهانی روند کاهشــی 
داشته است. قیمت نفت نیز حدود نیم درصد باالتر 
رفــت. اهمیت اتفاقات در فجیره از آن جهت بود که 
این بنــدر، دومین بندر بــزرگ بانکرینگ یا همان 
سوخت رسانی به کشــتی ها و نفتکش ها در جهان 
است. همچنین نزدیکی این بندر به منابع نفت و گاز 
خاورمیانه و بارگیری روزانه ۱/5 میلیون بشکه نفت 

خام از این بندر، بر اهمیت آن افزوده است.

اعالم کرده،  ان  ان  تلویزیونی ســی  شبکه 
آنچه در بندر نفتی »الفجیره« رخ داد هشدار به 
دولت هایی اســت که از تنش در منطقه حمایت 
می کنند و اینکه نباید تنها نگران تنگه هرمز بود 
بلکه چنین رخدادهایی می تواند به دیگر مناطق 

از جمله دریای عمان نیز گسترش یابد.
»جان دفتریوس« خبرنگار بخش انرژی سی ان ان 
از ابوظبی در ارتبــاط با حادثه بندر الفجیره و اهمیت 
این بندر به این شبکه خبری گفت: این بندر در بخش 
جنوبی تنگه هرمز قرار دارد، تنگه ای که پهنه ای حدود 

۷0 مایل )بیــش از ۱۲6کیلومتر( دارد و تاسیســات 
نفتی آن به منظور دورمانــدن از تنش های منطقه ای 
و پس از جنگ ایران و عراق، اشــغال کویت در ســال 
۱990میالدی و جنگ دوم خلیج فارس در سال ۱99۱ 
برای ســاخت آن برنامه ریزی شــد؛ نفت ابتدا با خط 
لوله از ابوظبی به این بخش از امارات منتقل می شــود 
و سپس توسط ســوپر نفتکش هایی که ظرفیت حمل 
میلیون ها بشکه نفت را دارند، دراین بخش از آب های 

عمان حمل می شود.
به گــزارش ایرنا ، خبرنگار ســی ان ان ادامه داد: 

»تصور می کنم این حادثه از ســوی کســانی که آن را 
طرح ریزی کردند به معنای نشــانه ای است به آنهایی 
که از تنش با ایران حمایت می کنند، ترجمان آن بدین 
معناست که شــما نباید تنها نگران تنگه هرمز باشید 
بلکه می تواند وسیع تر بوده و به دریای عمان نیز تسری 
پیدا کند.« دفتریوس افزود:»این موضوع البته متوجه 
آمریکا می شــود که تجهیزات نظامی گســترده ای به 
خلیج فارس گسیل داشته و همینطور متوجه عربستان 
و امارات اســت که به خصوص از ادامه فشارها بر ایران 

حمایت می کنند.«

سی ان ان: حادثه الفجیره می تواند به مناطق دیگر سرایت کند

بزرگترین رزمایــش تاریخ ترکیه با عنوان 
»گرگ دریا ۲01۹« از دیروز با شرکت ده ها ناو، 

ناوچه، بالگرد و هواپیما آغاز شده است.
در این رزمایش که قرار است تا ۲5 مه )۴ خرداد( 
ادامه داشــته باشــد ۱3۱ناو و ناوچه، 5۷ جنگنده، 
33 بالگرد و ۲5 هزار و 900 نیروی نظامی شــرکت 
دارند. رئیس ســتاد کل ارتش ترکیه با اشاره به اینکه 
این رزمایش در چارچوب رزمایش های ســاالنه انجام 
می گیرد اظهار داشــته: »بزرگترین رزمایش دریایی 
جمهوری ترکیه در شــرق مدیترانه، دریای ســیاه و 

آغاز بزرگترین رزمایش دریایی ترکیه با مشارکت 131 ناو جنگی، 57 هواپیما و 33 بالگرد
دریای اژه برگزار می شود. نیروی دریایی 
ترکیه طی این رویداد نظامی، تمرینات 
راهبــردی و عملیاتی با ســناریوهای 
مشابه مواقع بحرانی و جنگی را تمرین 
خواهند کرد.«  بر اســاس این گزارش، 
ناوچه ها،  پیشــرفته،  زیردریایی هــای 
توپخانه های دریایی، پهپادهای مسلح و 
همچنین واحدهای جست وجو و نجات 

نیز در این رزمایش شرکت خواهند کرد. عملیات هایی 
که قرار است در این مانور انجام شود شامل شلیک از 

دریا به خشکی، شلیک از موشک انداز های کشتی های 
جنگی، تمرین های جنگــی بر فراز آب و گلوله باران 

هوایی به وسیله هواپیما ها و بالگرد ها است.
یانکــی یاغچی اوغلو، فرمانــده عملیات نیرو های 
دریایی پیــش از این از آمادگی نیرو های ترکیه برای 
اجرای این مانــور خبر داده و اعالم کرده بود که این 
مانور با هدف افزایش توانمندی و سطح آمادگی نیرو ها 
برای انجام هرگونه عملیات دریایی در هر زمانی برگزار 
می شود. رسانه های ترکیه  نیز نوشته اند که این مانور 
بزرگتریــن مانور دریایی در تاریخ ترکیه خواهد بود و 
جدیدترین کشتی های جنگی و بالگرد های دریایی در 

آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وزارت دفاع عراق از آغاز عملیات نظامی جدید در جنوب 
غربی موصل با هدف تعقیب هسته های پنهان داعش خبر داد.
وزارت دفــاع عراق دیروز بیانیــه ای را درخصوص آغاز عملیات 

نظامی جدید در جنوب غربی موصل صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در این بیانیه آمده اســت: گردان 
سوم تیپ ۷6 با همکاری نیروهای العشایر، عملیات گسترده ای را در 
مناطق جنوب غربی موصل با هدف ریشه کنی داعش، آغاز کرده است.

وزارت دفاع عراق افــزود: این عملیات امنیتی با هدف تعقیب 
هسته های خفته و پنهان داعش در غرب موصل صورت می گیرد.

سازمان ملل مردادماه گذشته اعالم کرده بود که حدود 30 هزار 
عنصر داعش همچنان در عراق و سوریه حضور دارند و آنها قادرند با 
وجود شکست و قطع کمک های مالی، حمالت تروریستی انجام دهند.
عناصر داعش اگرچه منطقه خاصــی را در اختیار ندارند، ولی 
بیشــتر در مناطق صحرایی عراق پنهان شــده اند. در ســوریه نیز 
عناصر داعش در مناطق شمال شرقی این کشور نفوذ دارند و شمار 
دیگری از آنان همدر کشورهایی چون افغانستان، لیبی، سومالی و 

یمن به سر می برند..

نخست وزیر سوریه آغاز عملیات آزادسازی ادلب را
رسما اعالم کرد


