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در سفر اخیر دونالد ترامپ به عربستان سعودی به همراه دخترش ایوانکا ترامپ ،ریاض و ابوظبی متعهد شدهاند مبلغی حدود  ۱۰۰میلیون دالر را به بنیاد تحت
مدیریت ایوانکا ترامپ اهدا کنند.بر اساس گزارش شبکه خبری سیانان ،این مبلغ قرار است به مرکز کار "بانوان کارآفرین" که قرار است از سوی بانک جهانی
راهاندازی شود ،ارائه شود.از دیگر شگفتیهای این سفر ترامپ ،امضای توافق 110میلیاردی فروش تسلیحات به سعودی بود.

ولخرجی 100میلیون دالری
عربستان و امارات برای دختر ترامپ

...

«النهتروریستها» امنشد

تحلیل روز

international@khorasannews.com

سیگنال های منطقه ای سفر ترامپ به اسرائیل

چالش واشنگتن -ریاض برای مقاومت
اندیشــکده کارنگی نوشــت :انتخاب ترامپ برای رفتن به
عربستان و اسرائیل در اولین ســفر خارجیاش نشاندهنده
فضایتغییریافتهایاستکهرقبایآنهادرعرصهبینالمللی
باآنروبهروخواهندبود.درحالیکهدرگذشتهتوافقهاییدر
خاورمیانه با آمریکا ،ریاض را از واشنگتن دور کرده و مقاومت
را در جایــگاه اثربخشــی باالیی در منطقــه قرار داده بــود ،اما
ترامپ قواعد بــازی در خاورمیانه را تغییــر داد .در یک بازی با
حاصلجمعصفردرخاورمیانهروابطبهترآمریکاباعربستانو
اسرائیلبهمعنییکروابطخصمانهترباایرانوجبههمقاومت
خواهد بــود .به ویژه این کــه ترامپ نه فقط از لحــاظ امنیتی و
نظامی بر رقبایش فشار می آورد بلکه او خوب می داند قواعد
بــازی اقتصادی چیســت .از این رو ،شــاید باید چالــش آینده
مقاومتدرمنطقهراازنوعاقتصادقلمدادکرد.

نتانیاهو در استقبال از ترامپ :امیدوارم روزی مستقیم از تل آویو به ریاض برویم
رئیس جمهــور آمریکا پــس از اقامــت دو روزه اش در ریاض در
حالیبهسرزمینهایاشغالیسفرکردکهبهدستورنتانیاهو،
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی تمام اعضای کابینه اش در
فرودگاه بن گوریون برای استقبال از او حاضر شده بودند .این
سفر چند نکته داشت که اولین بار اتفاق می افتاد .نتانیاهو در
دیدارخودباترامپاینسفرراتاریخیخواندوگفتکهتاکنون
هیچ یک از روسای جمهور آمریکا در اولین سفر خارجی خود
به ســرزمین های اشــغالی نرفته بودند .نتانیاهو همچنین با
اشاره به پرواز مستقیم ترامپ از عربســتان سعودی به تل آویو
با بیان اینکه فرصتی نادر برای تحقق صلح در منطقه به وجود
آمده اســت ،افــزود :مــن نیــز آرزو دارم که روزی یک نخســت
وزیر اســرائیل بتواند از تل آویو به ریاض پرواز کند .همچنین،
ترامپ اولیــن رئیس جمهور ایاالت متحــده خواهد بود که در

ســوریه و مرکز آن محسوب میشــود .جنگ در سوریه
سراســر خاورمیانه را درگیر خود کرده اســت و آزادی
حمــص ،تاثیــر عمیــق سیاســی دارد .تروریســت ها،
اکنون تمرکز نیروهای خود را به ادلب به عنوان هدف
بعدی خــود معطوف خواهند کــرد .همچنین ،داعش
اعالمیههایی را در میان ساکنان اردوگاه «یرموک» در
جنوب دمشق پخش کرد و از آنها خواست تا در صورت
تمایل به خروج از این اردوگاه ،اسامی خود را در مراکز
مشــخص شــده ثبت کنند .اردوگاه یرموک در جنوب
دمشق واقع شده است و به گفته منابع محلی کسانی
که از این اردوگاه خارج میشوند ظرف یک هفته به رقه
و دیرالزور میروند.

دورانریاستجمهوریخوداز«دیوارندبه»دراورشلیمبازدید
کرد .در تحولی دیگر ،خبرگزاری رویترز نوشــت :طی دو روز
پیشرو،رئیسجمهوریایاالتمتحدهبانخستوزیراسرائیل،
بنیامیننتانیاهوومحمودعباس،رئیستشکیالتخودگردان
فلســطین دیدار خواهد کرد .به گزارش بی بی سی ،همزمان
اعالم شده است که کابینه اسرائیل برخی از محدودیت های
اعمالشدهعلیهفلسطینیانرالغوکردهاست؛ازجملهبرخی
از محدودیت های رفت و آمد فلسطینیان و همچنین برخی از
پروژه های صنعتی .با این حال ،یووال اســتاینیتز وزیر انرژی
گفته اســت« :عربستان سعودی کشــوری متخاصم است و ما
باید مطمئن شــویم که برتری کیفی نظامی اسرائیل را حفظ
میکنیم...صدهامیلیوندالرمعاملهتسلیحاتیچیزیاست
که باید دربارهاش به ما توضیح داده میشد».

نمایشائتالف باگوی نورانی

تاکید بیانیه ریاض بر تشکیل نیروی ۳۴هزار نفری ضد تروردر سوریه وعراق

ترامــپ در آخریــن مرحلــه از ســفر دو روزه خــود بــه
عربســتان پس از خواندن بیانیه پایانی اجالس ســران
عربی ،اســامی و آمریکایی در ریاض که بــا حضور ۵۵
کشوربرگزارشدبرایافتتاحمرکزمبارزهباافراطگرایی
به سمت این مرکز حرکت کرد و به همراه ملک سلمان و
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصربه طور نمادین
دست خود را روی گوی جهان گذاشت ؛ گویی که نماد
جهانونمادکشورهایاسالمیبود.کشورهایاسالمی
روی این گوی جغرافیایی با رنگ تیره تر مشــخص شده
بودند.در بیانیــه پایانی این اجالس نیز بــر آمادگی این
کشورهابرایتامین ۳۴هزارنیروازکشورهایاسالمی
به عنوان نیروهــای حامی عملیــات علیه تروریســم در
ســوریه و عراق تاکید شد.افرادشــرکت کننــده در این
اجالس همچنیــن تاکید کردنــد که تاســیس "ائتالف
خاورمیانهای" و اعالم الحاق کشورهای شرکتکننده
در آن در سال ۲۰۱۸خواهد بود.

عطوان:

سلفی دختر سوری با تروریست های در حال خروج از حمص

...

اندیشکده روز

ترامپ درتلآویو

شــهر راهبردی حمص ،در پی خروج تروریســت ها از
مناطــق مختلــف آن پس از پنج ســال امن اعالم شــد.
حمــص در واقع مرکــز گروههای افراطی تروریســتی
بود؛ شــهری که برای اولیــن بار در آن تروریســت های
سوری ،به تقابل با بشــار اســد و دولتش پرداختند .از
همان روزهــای آغازیــن جنــگ و درگیری در ســوریه
چندین نقطه هم برای مخالفان و هــم برای دولت این
کشور بسیار حائز اهمیت بود .در میان چندین منطقه
و شهر ،حمص همواره اهمیت اقتصادی ،جغرافیایی
و استراتژیک داشته که در مرکز یک منطقه حاصلخیز
کشــاورزی و در کنار رود «عاصی» شکل گرفته است و
تنها راه طبیعی ارتباطی میان ســاحل مدیترانه کشور

فرا خبر

 34هزار سرباز مسلمان اشغالگر !
ســید رضا قزوینی غرابی -تشــکیل نیروی34هزار نفری برای
مبارزهباتروریسمدرعراقوسوریهبسیارخطرناکاست.سالهابه
عراق پیشنهاد می شد بعد از خروج آمریکا نیروهای عربی اسالمی
واردعراقشوندتاامنیترابرقرارکنند.امابهدلیلاجتنابعراقاز
مبارزه خونین با اشغالگران عرب مسلمان این اتفاق نیفتاد .واهمه
از این بود که این نیروها با نقش مخرب وارد عراق شوند و مسلمان
کشی هم به راه بیفتد .اکنون جای پرسش است که با وجود داشتن
ارتشی باتوانایی رو به پیشرفت و بسیج مردمی قدرتمند چه نیازی
به ارتش عربی اسالمی در عراق است .آیا این نیروها سرپل دخالت
نظامی و سیاســی جهان عرب با محوریت ریاض در عراق خواهند
شد؟واکنشعراقچیستورئیسجمهورعراقکهدرنشستحاضر
بودچرااعتراضیبهاینبندنکرد؟

...

اظهار نظر روز

پس از امن شدن کامل حمص ،داعش آماده تخلیه جنوب دمشق شد

دکترابوذرگوهری مقدم

ترامپ در ادامه اولین سفر خارجی خود مستقیم از فرودگاه
ریــاض وارد فلســطین اشــغالی شــد تــا از نزدیــک یکــی از
محورهای اصلی سیاست خاورمیانهای خود را در قبال رژیم
صهیونیســتی پیگیری کند .پیش از ســفر به سرزمینهای
اشغالی،ترامپدردیدارباسرانونمایندگان50کشورعربی
و اســامی در عربســتان تالش کرد روند مذاکرات ســازش
را تقویت کند و با اســتفاده از اهرم کشــورهای منطقه نظیر
عربستان،اردن،حتیمصروترکیهطرفینرابهتوافقنزدیک
کند .به طور مسلم ترامپ شــخص ًا فاقد طرح مشخص برای
روند سازش اســت و ورود محتوایی برای حل مسئله ندارد و
عملگرایانه امیدوار اســت با طرفین مصالحه کند .از سوی
دیگر رژیم صهیونیستی امیدوار است بتواند همکاری کامل
آمریکا برای مهار منطقهای جمهوری اسالمی ایران را جلب
کند.دراینزمینهمسلم ًااظهاراتترامپدرعربستانبهطور
کامل مورد تأیید رژیم صهیونیستی اســت .تلآویو به دنبال
کاهشنفوذایراندرسوریهولبنانونیزتوقفبرنامهموشکی
کشور است ،این مسئله در محور عربی-صهیونیستی مورد
اجماع بوده و از جانب دولت آمریکا نیز رسم ًا تأیید شده و در
آستانه عملیاتی شدن است .مســلم ًا ترامپ نسبت به اوباما
تالش میکند امتیازات بیشــتری به نتانیاهو بدهد و دست
ویرابرایاقدامبازبگذاردهرچندموضوعاتچالشبرانگیز
زیادی در این حوزه فراروی آمریکا وجود دارد و چشــمانداز
تحوالتبههیچوجهبرایاینکشورروشننیست.
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چراترامپاز«اون»همانند
اعرابباجخواهینمیکند؟

تحلیل گر برجســته جهان عرب بابیان
این که عربستان به گروکشی ترامپ تن
داده اماکره شمالی چالش با آمریکا را ادامه
دادهاست،افزود:آمریکاکشوربزرگیاستکهنزدیک
به هفت هزار کالهک هسته ای و موشک های بالستیک قاره
پیما در آن وجود دارد ،اما هنوز در جهــان افرادی وجود دارند
که این زرادخانــه آن ها را نمی ترســاند و قــدرت جنگ تا پای
مرگ دارند .کره شــمالی که نه نفت دارد و نه گاز و با محاصره
اقتصادی خفقان کننده ای رو به روست به خوبی می داند که
تامینامنیتشدرمقابلهباتکبرآمریکاییمحققنمیشودمگر
از طریق دستیابی به موشک های بالستیکی که قادر به حمل
کالهک های هسته ای هســتند .به همین دلیل نمی خواهد
تجربه اعراب در تحویل این سالح ها یا نابودی آن ها در مقابل
وعده های دروغین و گمراه کننده مدعی صلح را تکرار کند .با
توجه به همین موضوع ترامپ عقب نشــینی کرد و گفت که از
دیدار با رهبر کره شمالی یا گفت وگو با وی افتخار می کند ،اما
کره شمالی هرگز به سران آمریکا اعتماد ندارد و از تجربه های
عراقولیبیدرسگرفتهاست.

...

خبرهای متفاوت
ترامپ :کفشهای سیسی را دوست دارم!
ســی ان ان :رئیسجمهور آمریکا به کفش همتای مصری
خود واکنــش نشــان داد .ترامپ خطاب به سیســی گفت:
"کفشهایت را دوست دارم .کفش های اورا واقعا دوست
دارم! به ایــن می گویند کفش ای مرد!" مشــخص نیســت
جنس کفش رئیسجمهور مصر دقیقــا چه بوده که موجب
شگفتیترامپشده امابهنظرمیرسدکفشهایشکشیده
بوده یعنی شبیه کفشی بوده که ترامپ قبال میپوشیده که
خیلی براق هم بوده است.

حمله به لباس ایوانکا ترامپ!
العالم :بعد از آن که دختر و داماد دونالد ترامپ به عربستان
سعودی رسیدند ،تصاویر پیراهنی که ایوانکا به تن داشت
به شــدت مورد توجه قرار گرفت.حدود یک ساعت بعد این
لباس سیاه رنگ که با قیمتی حدود هزار و ۴۹۰دالر عرضه
شده بود در فروشگاه آن در نیویورک به طور کامل به فروش
رفت و تمام شد.
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