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بازیسیاسیطالبان

هیچ پالس مثبتی از دوحه قطر که دفتر سیاسی
طــالــبــان در آن واق ــع شــده اســت بــه دوطــرف
مذاکرات صلح فرستاده نمی شود .همچنین
جنگجویان طالبان هنوز پیشنهاد صلح مدونی
را که از آن بتوان به عنوان نقطه شروع گفت وگو
پیرامون نکات مهم استفاده کرد ،ارائــه نداده
اند .به رغم آغاز فرایند خروج نظامیان خارجی
از افغانستان از اوایــل مــاه می ایــن مذاکرات
همچنان در تعلیق به سر می برد .اما دلیل آن
چیست؟ به نظر می رسد اجــرای پــروژه خروج
نظامیان خارجی خود یکی از بزرگ ترین دالیل
بازی سیاسی طالبان است .در شرایط فعلی،
بزرگ ترین آرزو و پیش شرط طالبان که خروج
نظامیان ناتو از افغانستان است ،بدون دادن
هیچ تعهدی محقق شده است .عالوه بر این،
هزاران جنگجوی زندانی در پایان دولت دونالد
ترامپ آزاد شده اند و حاال اشرف غنی ،رئیس
جمهور افغانستان خود را بازنده مذاکرات صلح
قطر می داند .رئیس جمهور غنی می گوید که
جامعه بینالمللی به طالبان «حیثیت سیاسی»
داده است .حیثیتی که دولت توان مقابله با آن
را نــدارد .طالبان هر روز برای به دست آوردن
کوچک ترین امتیازی که قــرار است در آینده
بگیرد ،ذره ای از خاک افغانستان را تصرف می
کند .تنها در روز گذشته سقوط شهرستان های
«چمتال» و «بلخ» در والیت بلخ ،امام صاحب در
قندوز و چاه آب در تخار به دست طالبان گزارش
شده اســت .بحران امنیتی در افغانستان اما
به این جا خالصه نمی شود .گفته می شود که
بیش از  30شهرستان در دوماه گذشته به دست
طالبان سقوط کرده اند ،اقدامی که باعث شده
اشرف غنی وزیر دفاع و وزیر کشور خود را در
ابتدای هفته جاری برکنار کند .جنگ در فضای
مه آلود تحوالت صلح افغانستان در حالی ادامه
دارد که گویی صلح در اولویت بعدی این گروه
قرار گرفته است .مال عبدالغنی بــرادر ،رئیس
دفتر سیاسی طالبان ،این روزها به جای اطالع
رسانی تحوالت قطر در حــال تبیین سیاست
های آینده آن چه «امارت اسالمی افغانستان»
می نامد ،است.

نمای روز

تصویری از شاهدخت دبــی که پس از تالش
نافرجام برای فرار از امارات در  ۲۰۱۸دستگیر
شدودرحصرخانگیبود،دررسانههایاجتماعی
بههمراهدوستشدراسپانیامنتشرشدهاست.

قاب بین الملل

در ماموریتی که سه ساعت طول کشید ،یک
ماسک  35کیلوگرمی روی دهــان و بینی
مجسمه بــودا که  57متر ارتفاع دارد ،بسته
شد .این معبد در آیزوواکاموتسا در نزدیکی
فوکوشیما قرار دارد .ســازمــان دهندگان این
حرکت قصد دارند این ماسک را تا مهار کامل
کووید 19بر چهره مجسمه بودا نگه دارند.

خبر متفاوت

نتانیاهوباالخرهموبایلخرید
نخستوزیرسابقرژیمصهیونیستیکهاعتقادیبه
همراهداشتنموبایلباخودنداشتبراینخستین
بار پس از  ۱۲سال با در دست داشتن تلفن همراه
مشاهده شد .روزنامه عبری زبان «یسرائیل هیوم»
نوشت :نخستوزیر سابق هم اکنون به یک تلفن
هوشمند شخصی و جدید افتخار میکند و همان
طور کهانتظار میرود تعداد اندکی از شماره جدید
نتانیاهو اطالع دارند .دوستان نتانیاهو میگویند
که او آخرین بار در سال  ۲۰۰۹تلفن همراه داشته
است.نتانیاهودرسال ۲۰۱۴خطاببهکسانیکه
اقدامبهعکسگرفتنازاوپیشازانجامیکمصاحبه
کرده بودند ،گفته بود :من جهان جدید را درک
نمیکنم.چراهمهدرحالعکسگرفتنهستند؟

قهر مردم فرانسه با صندوق های رای

لوموند میزان مشارکت نکردن فرانسوی ها در انتخابات محلی را رقمی بین  66.1تا  68.6درصد
اعالم کرد

مشارکت نــکــردن گسترده فرانسوی هــا در
انتخابات منطقه ای ،روز گذشته رکــورد بی
سابقه ای را رقــم زد و به رقمی بین  66.1تا
 68.6درصد رسید ،موضوعی که موجی از بیم و
نگرانیرادرطبقهسیاسیاینجامعهبرانگیخته
است .روزنامه فرانسوی لوموند نوشت :بیش

از دو سوم فرانسوی ها در انتخابات منطقه ای
روز گذشته پای صندوق های رای نرفته اند.
این روزنامه فرانسوی افزود :ژرار درمنین ،وزیر
کشور فرانسه در حساب کاربری خود در توئیتر با
ابراز نگرانی عمیق از مشارکت نکردن گسترده
فرانسوی ها در نخستین دور این انتخابات،

خواستار بسیج همگانی برای حضور پررنگ تر
فرانسوی ها در انتخابات دور بعدی در یک شنبه
آینده ( ۲۷ژوئــن ۶/تیر) شد .لوموند میزان
مشارکتنکردنفرانسویهادرانتخاباتمنطقه
ای روز گذشته را رقمی بین  66.1تا 68.6
درصد اعالم کرد .همچنین روزنامه فرانسوی
اوئست فرانس این رقم را  67.2درصد گزارش
داد .روزنامه فرانسوی لوفیگارو نیز نوشت:
میزان مشارکت نکردن گسترده فرانسوی ها
در انتخابات منطقه ای سال جاری میالدی به
رکوردتازهایرسید؛چراکهاینرقمدرانتخابات
منطقه ای سال  ۲۰۱۰میالدی  ۵۳درصد بوده
است .گابریل اتل ،سخنگوی دولت نیز اعالم
کــرد :مشارکت نکردن گسترده فرانسوی ها
در انتخابات منطقه ای تا حدی به بحران شیوع
کرونا مربوط می شــود ،اما این موضوع برای
همه ما زنگ خطر را به صدا درآورده است .در
انتخابات روز گذشته که به دلیل بحران کرونا
با سه ماه تأخیر برگزار شد ۴٨ ،میلیون شهروند
واجــد شرایط فرانسوی بــرای یک دوره شش
ساله اعضای شوراهای منطقهای را انتخاب
کردند.نتایجبهدستآمدهازاینانتخاباتنشان
میدهد که حزب راست میانه جمهوری خواه با

حزب حاکم ارمنستان پیروز انتخابات
زودهنگام این کشور شد

پاشینیان؛ برنده
قمار انتخاباتی
انتخابات پارلمانی پیش از موعد در ارمنستان با
یکغافلگیریهمراهبود.کمیتهمرکزیانتخابات
ارمنستان اعالم کرد که حزب حاکم این کشور
(پیمان مدنی) به رهبری نیکول پاشینیان با
کسب  53.92درصد آرا در انتخابات زودهنگام
به پیروزی دست یافته است .نخست وزیر موقت
ارمنستان صبح دیروز گفت« :مردم ارمنستان به
حزبماماموریتدادندکهکشورراهدایتکندوبه
منهمماموریتدادندتانخستوزیرکشورشوم.از
حاالمیدانیمکهپیروزانتخاباتشدهایمواکثریت
پارلمان را هم در دست خواهیم گرفت ».در این

انتخابات،روبرتکوچاریان،رئیسجمهورسابق
ارمنستانوجدیترینرقیبانتخاباتیپاشینیان
نیز  21.4درصــد آرا را کسب کــرد .کوچاریان
اما از صدها مورد «تقلب سامان دهی شده» در
حوزههای انتخاباتی خبر داده و تاکید کرده که
نتیجه انتخابات را تا رسیدگی کامل به «تخلفات»
قبول نخواهد کــرد .کــوچــاریــان ،از دوســتــان و
همپیمانان والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری
روسیه اســت .او پیش از این متهم شده بود که
قصدتقلبدرانتخاباتریاستجمهوریراداشته

است.کوچاریانهمچنینمتهمبهبرخوردخشن
با معترضان بوده است .در این انتخابات ،احزاب
وابسته به سه رئیس جمهور پیشین ارمنستان
شامل پتروسیان ،کوچاریان و سرکیسیان در
ائتالفی با یکدیگر با حزب حاکم «پیمان مدنی»
بهرهبریپاشینیانرقابتمیکردند.دادستانی
کل ارمنستان میگوید ۳۱۹ ،گزارش از تخلف و
بینظمی در حوزهها دریافت کرده و شش پرونده
نیز برای رسیدگی به «رشــوهخــواری» احتمالی
در جریان مبارزات انتخاباتی تشکیل داده است.

کسب  28.7درصد آرا پیشتاز است .در جایگاه
بعدی ،حزب راستگرای افراطی اجتماع ملی
به رهبری «مارین لوپن» با کسب  19.4درصد و
همچنین احزاب سوسیالیست و سبز قرار دارند
و در آخر ،حزب «جمهوری در حرکت» امانوئل
ماکرون قرار دارد که  10.4درصد آرا را کسب
کرده است .پیشتر نیز حزب ماکرون پیش بینی
کرده بود که وی در هیچ کدام از ۱۳ناحیه اصلی
فرانسه پیروزی کسب نخواهد کرد .انتخابات
محلی در فرانسه یک سال زودتــر از انتخابات
ریاست جمهوری این کشور برگزار میشود.
نظرسنجیها پیش بینی میکنند که امانوئل
ماکرون و مارین لوپن به عنوان دو رقیب اصلی
انتخابات سال آینده با یکدیگر مناظره داشته
باشند« .مــاریــن لوپن» از حــزب راســت گرای
افراطی این کشور که از رقبای جدی امانوئل
ماکرون محسوب میشود ،در آستانه این دور از
انتخابات گفته بود که «این نخستین بار است که
من در نظرسنجیها یک پیروزی ملموس کسب
کردهام» .مارین لوپن امیدوار است که از تغییر
رویکرد جدیدی که در آن از «فرگزیت» و لحن
کالم خشمگینانه قبلی وی خبری نیست به نفع
خود استفاده کند.
انتخابات ارمنستان با نظارت «سازمان همکاری
و امنیت اروپا» برگزار شد .قرار است این ناظران
جمعبندی خود از سالمت حوزههای رایگیری
را اعالم کنند .پاشینیان نتیجه این انتخابات را
«انقالب فــوالدی» خوانده است .پاشینیان بعد
از مناقشه قرهباغ و توافق آتشبس با جمهوری
آذربایجانبرایاستعفاازنخستوزیریارمنستان
تحت فشار قرار گرفته بود .مناقشه قرهباغ ۲۷
سپتامبر  ۲۰۲۰بین جمهوری آذربــایــجــان و
جمهوری ارمنستان آغــاز شد و در نوامبر سال
گذشتهبراساسیکتوافقسهجانبهبیندوکشور
وروسیهبهپایانرسید.ساعتیبعدازاعالمتوافق،
معترضان مقابل پارلمان ارمنستان در ایــروان
تجمعکردندوخواهاناستعفایپاشینیانشدند.
تصمیمبرگزاریانتخاباتپارلمانیزودهنگامپس
ازشکستایروانازجمهوریآذربایجاندرجنگ
 ۴۴روزه قرهباغ و تحت فشارهای مخالفان دولت
گرفته شد .جنگ بین دو کشور که شش هفته به
طول انجامید موجب کشته شدن هزاران نفر شد
و ارمنستان بر اثر آن بخشهایی از قلمروی خود
راازدستداد.

بسته تحریمی برای پرونده ناوالنی

یکهفتهپسازدیداربایدنوپوتین،مسکوبهتصمیمآمریکابرایاعمالتحریمجدید
علیهروسیهواکنشنشانداد.زاخاروا:پاسخخواهیمداد
در شرایطی که مقامات ارشد دو کشور آمریکا
و روسیه اذعــان دارنــد که روابــط دوجانبه دو
کشور در سطح بسیار نازلی قرار دارد« ،ماریا
زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه ،در
واکنش به اظهارات «جیک سالیوان» مشاور
امنیت ملی آمریکا گفت« :آمریکا همواره تحریم
علیه ما را به عنوان ابزاری برای فرار از مشکالت
خود به کار میگیرد ».جیک سالیوان دیروز
ازتحریمهای بیشتر آمریکا علیه روسیه از جمله
به بهانه پرونده «الکسی ناوالنی» سرکرده
مخالفان دولت روسیه خبر داد .این مقام ارشد
آمریکایی در بخشی از سخنان خود گفت« :ما
پس از مسموم شدن ناوالنی ،تحریمهایی را
علیه روسیه اعمال کردیم و خود را برای دور
دیگری از تحریمها آماده میکنیم که به همین
دلیل اعمال خواهد شد ».سالیوان همچنین از
ادامه روند تحریم شرکتهای روسی مشارکت
کننده در پروژه خط لوله گازی «نورداستریم»2
خبر داد .این اولین بار است که یک مقام ارشد
آمریکایی پس از دیدار اخیر میان «جو بایدن»
رئیس جمهور آمریکا و «والدیمیر پوتین» رئیس
جمهور روسیه در ژنو از اعمال تحریمهای جدید
علیه مسکو صحبت میکند .بدین ترتیب به
نظر می رسد دیــدار سران این کشور نه فقط
به تنش زدایی بین دو طرف منجر نشده بلکه
انگیزه جدیدی به واشنگتن بــرای تشدید
فشارهای تحریمی علیه روسیه داده است.
در واقع دیــدار بایدن و پوتین بیشتر محملی
برای آمریکا به منظور اتهام زنی و هشدار به
روسیه تا حل و فصل اختالفات گسترده بین
دو کشور بود .اکنون بهانه های اصلی دولت
بایدن بــرای تحریم های جدید علیه روسیه
دو مسئله است؛ مسئله اول ،ادامه بازداشت
و زندانی شدن الکسی ناوالنی و مسئله دوم
ادعــای نگرانی آمریکا از تبعات وابستگی
بیشتر گازی اروپا به روسیه .بنابراین در این
راستا واشنگتن حداکثر تالش خود را برای
ایجاد مانع به منظور تکمیل و عملیاتی شدن
خط لوله گازی «نورد استریم  »2صورت می
دهد .آمریکا همواره با مداخله در امور داخلی
روسیه به ویــژه ادعــای حمایت از مخالفان و
نیز بهانه های حقوق بشری به اعمال فشار
علیه مسکو پرداخته است .در برهه کنونی،
واشنگتن با حمایت آشکار از ناوالنی نه فقط
در امور داخلی روسیه دخالت می کند بلکه
درخواست آزادی او که اکنون به دلیل ارتکاب
جرم زندانی است با هدف براندازی دولت

روسیه مطرح شده است .خواسته دولت بایدن
روی کار آمدن فردی غربگرا مانند الکسی
ناوالنی در راس قدرت روسیه است ،هر چند
به دلیل وابستگی آشکار مخالفان به غرب
و آگاهی مردم روسیه از این موضوع ،آمریکا
در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده است.
مشاور امنیت ملی آمریکا درباره ناوالنی گفت:
«آمــاده می شویم از بسته تحریمی دیگری
در این خصوص علیه روسیه استفاده کنیم.
نشان داده ایم که وقتی نوبت به پاسخ گویی به
فعالیت های زیان بار مسکو برسد ،دست بردار
نیستیم؛ خــواه دربــاره دخالت در انتخابات
(آمریکا) باشد یا موضوع آلکسی ناوالنی».
در عین حــال آمریکا مــاه هاست کــه تالش
می کند با ادعای مسمومیت ناوالنی توسط
ماموران دولــت روسیه ،از این مسئله برای
تشویق آلمان به منظور کنار کشیدن ازپروژه
خط لوله گازی «نورد استریم  »2سوء استفاده
کند« .آنتون خلوپکوف» رئیس مرکز امنیت
و انــرژی روسیه می گوید« :آمریکا از مسئله
مسمومیت ناوالنی حداکثر استفاده را برای
بیرون راندن روسیه از بازار انرژی اروپا به کار
می گیرد ».با این حال واشنگتن در همراه
ساختن برلین با این خواسته خود ناکام مانده
است ،بنابراین چاره را در این دیده که برای
ایجاد مانع و در نهایت متوقف کردن ساخت
خط لوله گازی «نــورد استریم  »2که اکنون
حــدود  95درصــد آن تکمیل شده به تحریم
شرکت های روسی دخیل در این پروژه عظیم
گازی بپردازد که قرار است با تکمیل آن ساالنه
 55میلیارد مترمکعب گاز روسیه از طریق
دریای بالتیک به آلمان منتقل شود .در نتیجه
اکنون مشاور امنیت ملی کاخ سفید از تداوم
رونــد تحریم هــای جدید علیه شرکت های
روســی با هــدف متوقف ساختن ایــن پــروژه
گازی سخن می گوید .با روی کار آمدن جو
بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا ،وی رویکرد
مقابله فعال با روسیه را در پیش گرفته و در این
راستا درکنار اقدامات تحریمی و حمایت فعال
سیاسی و نظامی از اوکراین که دشمن بزرگ
روسیه در اروپای شرقی محسوب می شود ،به
جنگ روانی علیه والدیمیر پوتین پرداخته و وی
را «قاتل» نامیده است .اکنون انتظار می رود
که دولت بایدن با توجه به اظهارات تهدیدآمیز
جدید سالیوان درباره تشدید تحریم ها علیه
مسکو ،سیاست ها و اقدامات ضد روسی خود
را در آینده نزدیک دو چندان کند.

پرده برداری از ابعاد غارتگری

االخباریه:نیروهایاشغالگرآمریکاباتوطئهچینیباشبهنظامیان«قسد»،تقریباروزانه
بهسرقتگندمونفتسوریهادامهمیدهند
حضور نظامیان اشغالگر آمریکایی در هر
نقطه ای از منطقه غرب آسیا و بلکه جهان،
برایندی جز بیثباتی و ناامنی و رنج و محنت
برای مردم این مناطق نداشته است .نظامیان
اشغالگر آمریکایی و عناصر و شبهنظامیان
تروریستی آ نهــا ســا لهــاســت در مناطق
شمالی و شرقی سوریه و نیز شمال عراق
حــضــور دارنـــد و بــه رغــم درخــواســت های
مکرر دولــت قانونی ایــن کشور و نیز دولت
عــراق همچنان خــاک ایــن دو کشور را در
اشغال خود دارنــد و به غارت امــوال و منابع
نفتی و محصوالت کــشــاورزی ایــن مناطق
ادامــه میدهند .در حالی که ساکنان این
منطقه بهعلت چنین اقدامات غیر انسانی
و جنایتکارانه و نیز بهعلت اق ــدام آمریکا
در اعمال تحریمها ی شدید علیه سوریه،
تحت انــواع فشارها و مشکالت اقتصادی
و اجتماعی قــرار دارن ــد .در همین راستا،
تلویزیون «األخباریه» سوریه روز گذشته از
یکیدیگرازابعادغارتگرینیروهایآمریکایی
در خاک این کشور پرده برداشت .این رسانه
ســوری در گزارشی فاش کرد که نیروهای
اشغالگر آمریکایی با تبانی و توطئه عناصر
تروریستی «قسد» (مزدوران وابسته به آمریکا)
به سرقت گندم و نفت سوریه ادامه میدهند،
به گونهای که این نیروها در تازهترین مورد
 32کامیون حامل گندم را از منطقه جزیره
سوریه (مناطق شــرق و شمال ســوریــه) به
پایگا هها ی خود در شمال عراق و همچنین
تنها در ماه می گذشته میالدی بیش از 150
کامیون حامل گندم و بیش از  500تانکر
ی نفتی سوریه را به خاک این
نفت از میدانها 
کشور منتقل کردهاند .یکی از اهداف اصلی
آمریکاییه ا از چنین اقداماتی عالوه بر تأمین
منابع مورد نیاز نیروهای اشغالگر خود در
شمال و شرق سوریه و نیز شمال عراق ،تأمین
نیازهای مزدوران و گروهکهای مزدور خود
مانند شبه نظامیان گــروه تروریستی قسد

اســت .در حالی اشغالگران آمریکایی به
سرقت و غارت منابع مردم سوریه در شمال
این کشور مشغول اند که مردم این مناطق
از جمله شهر منبج در شمال شــرق سوریه
بارها با بــرگــزاری تظاهراتی که در برخی
موارد سبب درگیری آ نها با شبه نظامیان
قسد و کشته و زخمی شدن شماری از این
مردم شده است ،اعتراض خود را به حضور
نیروهای آمریکایی و اقدامات آ نهـا اعالم
کردهاند .در این چارچوب چند هفته پیش نیز
عشایر عرب در استان حلب سوریه آمادگی
خود را برای حمایت از اهالی منبج اعالم و
بر ضرورت اتحاد همه فرزندان عشایر برای
مقابله با شبه نظامیان مسلح «قسد» تاکید
کردند .بنابراین  ،بهعلت چنین اقداماتی
مردم این مناطق و همچنین ساکنان شمال
عراق از حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی
به تنگ آمــده اند و چهبسا حمله به پایگاه و
جایگاه های آمریکاییها  نیز  -اگر سناریوی
توطئه خود آمریکاییها و مــزدوران آنها را
کنار بگذاریم  -میتواند کار مــردم به تنگ
آمده از جور اشغالگران آمریکایی و مزدوران
آنها در این مناطق باشد که خواهان پایان
یافتن اشغالگری آمریکاییها و تحرکات
آنها هستند؛ از سرقت اموال مردم گرفته تا
ی جدید برای آموزش عناصر وابسته
تالشها 
به گــروه تروریستی داعــش در پایگاههای
خود برای انجام حمالت به نیروهای سوریه
و تنها یک خواسته دارنــد و آن بیرون رفتن
اشغالگرانومزدورانآنه اازخاککشورشان
است .در همین زمینه ،منابع عراقی دیروز
نیز از شلیک چند راکت به مواضع نیروهای
اشغالگر آمریکایی در پایگاه «الشدادی» در
حومه «الحسکه» در شمال شرق سوریه خبر
دادنــد .از این رو ،مردم این مناطق خواهان
خروج نظامیان اشغالگر آمریکایی از خاک
کشورشان هستند که این خواست آنها باید
جدی گرفته شود.

3
پیشخوان بین الملل

تیتر یک روزنامه فرانسوی «لومانیته»؛ «سونامی
شرکتنکردن[درانتخاباتمنطقهایفرانسه]»
 68درصد از افــراد واجد شرایط در انتخابات
منطقه ای فرانسه شرکت نکردند .شمار واجدان
شرایط برای شرکت در این انتخابات بیش از51
میلیون نفر برآورد می شود.

چهره روز

آنجلیناجولی۴۶سالهکهنمایندهویژهکمیسیونر
عالی آوارگان سازمان ملل است ،در جریان سفر
به بورکینافاسو از نزدیک مشکالت مردمی را که
مجبور به فرار از خانههایشان شدهاند ،مشاهده
کرد.طبقآمارسازمانملل،بیشاز 1.2میلیون
تنازسال ۲۰۱۹درمنطقه«ساحل»درآفریقای
غربی و مرکزی مجبور به تــرک خانههایشان
شدهاند .سازمان ملل می گوید که تامین اعتبار
بحران آوارگان در این کشور بسیار پایین است و
باید ۸۰درصدافزایشیابد.

توئیت روز

عربستان سعودی سرانجام بعد از چند سال
قطع روابــط با قطر و تحت فشار گذاشتن این
کــشــور ،بــه دوحــه بازگشت و سفیر سعودی
استوارنامه خود را تسلیم کرد«.منصور بن خالد
بن فرحان آل سعودی» سفیر عربستان سعودی
در قطر استوارنامه خود را تقدیم «محمد بن
عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر کرد.
خبرگزاری قطر (قنا) با اعالم این خبر افزود:
وزیر خارجه قطر ضمن آرزوی موفقیت برای
سفیر جدید ،بر ارائــه هر گونه حمایتی جهت
ارتقای روابط دوجانبه و گسترش همکاریها در
زمینههای مختلف تأکید کرد.منصور بن خالد
بن فرحان آل سعود پیشتر در سال ۲۰۱۲سفیر
فوقالعاده عربستان در اسپانیا بوده است.چهار
کشور عربی اعم از عربستان سعودی ،مصر،
بحرین و امارات از سال  ۲۰۱۷به بهانه حمایت
قطر از تروریسم ،روابط دیپلماتیک خود با قطر
را قطع کــرده و تمامی گذرگا ههای زمینی،
هوایی و دریایی را به روی این کشور بسته بودند
تا این که ژانویه گذشته قطر در نشست شورای
همکاری خلیج فارس در شهر العالی عربستان
سعودی شرکت کــرد و طی آن توافق آشتی
دوحه با چهار کشور پس از گذشت نزدیک به
چهار سال قطع روابط آنها امضا شد.

خبر آخر

افتتاحدفترشبکهاسرائیلیدردبی
شبکه صهیونیستی  24iمجوز پخش در امارات
را گرفت و دفتر جدیدی در امارات افتتاح کرد.
روزنــامــه القدس العربی نوشت ،ایــن شبکه
مجوز پخش در امارات را گرفت ،دفتر رسانهای
در شهر دبی افتتاح کرد و با شرکت مخابرات
خصوصی در موسسه رسانهای تفاهم نامه امضا
کرد .شبکه  24iکه  ۱۰سال پیش برای رقابت
با شبکه خبری الجزیره تاسیس شد ،توافق
نامههای همکاری متعددی با شرکتهای
رســان ـهای امـــارات امضا کــرد .همین شبکه
اعالم کرد ،فرصت پخش در امارات را از طریق
کابلهای الکترونیکی دریافت کــرده است.
همچنین این شبکه برای راه اندازی یک کمپین
دیجیتالی و تلویزیونی به سه زبان ،توافق نامهای
با گــروه رســان ـهای «اخــبــار الخلیج» و وزارت
گردشگری امــارات امضا کرد .شبکه  24iبه
عنوان بخشی از عملیات گسترش فعالیت خود
در خاورمیانه در پی توافق نامههای عادی سازی
روابــط با رژیــم صهیونیستی در سال گذشته
شعار «قلب جدید خاورمیانه در  »24iرا برگزید.

