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در شرایط کنونی ایاالت متحده در حال همکاری 
بازیگران  دیگر  و  اسرائیل  عربستان،  با  نزدیک 
خاورمیانه است تا سامانه های دفاع هوایی هماهنگ 
جدید و همکاری در دریا را برای بازدارندگی ایران 

توسعه دهد.

مقام های دولت جو بایدن، رئیس جمهور ایاالت 
متحده می گویند که هیچ برنامه ای برای مجازات 
ریاض ندارند در عوض رهبران دو کشور در میانه 
تالش های متوقف شده برای احیای توافق هسته 
ای با ایران)برجام( پروژه های نظامی و اطالعاتی را 

در اولویت قرار داده اند.
استریت  وال  از  نقل  به  ایران  اکو  گزارش  به 
ژورنال، مقام های آمریکایی و عربستانی گفتند سه 
این که روابط دو طرف به شکلی بی  از  ماه پس 
سابقه به پایین ترین سطح خود رسید، دولت بایدن 
تهدیدهای خود مبنی بر انتقام از ریاض را به واسطه 
تصمیم این کشور در اوپک پالس پایان داد؛ حاال 
آنگونه که نشریه وال استریت ژورنال مدعی است 
آمریکا و عربستان در تالش هستند تا برای مواجهه 
با نفوذ ایران هماهنگی های امنیتی شان را در سال 

2023 افزایش دهند.
کاهش  چون  هایی  مقوله  تحلیلگران  باور  به 
قیمت بنزین در ایاالت متحده، نتایج نسبتا مطلوب 
انتخابات میان دوره ای کنگره در ماه نوامبر برای 
دموکرات و همچنین نگرانی های ادعایی در ارتباط 
های  اختالف  طرف  دو  تا  شده  موجب  ایران  با 
اکتبر  ماه  بگذارند.  کناری  را  خود  مدت  طوالنی 
در  سفید  کاخ  درخواست  ها  سعودی  که  زمانی 
رد  را  نفت  تولید  کاهش  انداختن  تعویق  به  باب 
کردند، تنش ها میان ریاض و واشنگتن باال گرفت 
چرا که موضع گیری ریاض به نگرانی ها در باب 
تورم دامن زد آن هم در شرایطی که دولت بایدن 
و دموکرات از نتایج احتمالی کارزار نوامبر بسیار 

نگران بودند.
در شرایط کنونی مقام های دولت بایدن می گویند 
ندارند  ریاض  مجازات  برای  ای  برنامه  هیچ  که 
میانه تالش های  در عوض رهبران دو کشور در 
متوقف شده برای احیای توافق هسته ای با ایران 
)موسوم به برجام( پروژه های نظامی و اطالعاتی 
را در اولویت قرار داده اند. به نوشته وال استریت 
ژورنال، چندی پیش ریاض و واشنگتن اطالعاتی 
را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند که در چارچوبش 
قریب  حمله  برای  ایران  آمادگی  چون  ادعاهایی 
الوقوع به عربستان مطرح شده بود؛ قرار بر آن بود 
تا دو بازیگر پاسخی هماهنگ به چنین فعل ادعایی 
دهند؛ فعلی که تهران آن را به شدت رد کرد. با این 
همه ارتش آمریکا هواپیماهای جنگی و بمب افکن 
های خود را به نمایش گذاشت؛ اقدامی محرک در 

برهه ای حساس.
به ادعای وال استریت ژورنال مقام های آمریکایی 
تازه همکاری  که فصل  باورند  این  بر  و سعودی 
شان نقطه عطفی است در روابط آنها پس از شکاف 
وزیر  سیاسی  معاون  کال،  کالین  اکتبر.  ماه  در  ها 
می  »تصور  شد  مدعی  باره  این  در  پنتاگون  دفاع 
کنیم که ترکیبی از دو مقوله اشتراک گذاری سریع 
اطالعات و تغییر موقعیت دارایی های نظامی می 
ایران  رشد  به  رو  نفوذ  برابر  در  ریاض  از  توانند 

حراست کند«.
همزمان مقام ها به همکاری نظامی پایدار اشاره 
کردند که به تداوم روابط سیاسی در طول ماه ها 
تحول کمک کرد. به عنوان نمونه جت های جنگده 
افکن  بمب  بار  چندین  گذشته  سال  در  سعودی 
دوربرد آمریکایی را در مانورهایی با دیگر متحدان 
نشریه  این  ادعای  به  کردند.  اسکورت  واشنگتن 
در شرایط کنونی ایاالت متحده در حال همکاری 
بازیگران  دیگر  و  اسرائیل  عربستان،  با  نزدیک 
خاورمیانه است تا سامانه های دفاع هوایی هماهنگ 
جدید و همکاری در دریا را برای بازدارندگی ایران 

توسعه دهد؛) فعلی که با توجه به موضع تهران مبنی 
بر خروج کشورهای فرامنطقه ای و عدم دخالتشان 
را  جدی  پیامدهای  تواند  می  منطقه  معادالت  در 

برای منافع واشنگتن به دنبال داشته باشد(.
ژنرال الکسوس گرینکویچ که فرماندهی نیروی 
هوایی ایاالت متحده در خاورمیانه را بر عهده دارد، 
مدعی است که ایجاد مشارکت های قوی ضروری 
است. این مقوله موجب می شود این زمین کلیدی 
امن و در اردوگاه ما در کنار نظم بین الملل لیبرال 
بوده، حفظ  برقرار  دوم  زمان جنگ جهانی  از  که 
شود. کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید در پاسخ 
به پرسش هایی در باب روابط با عربستان سعودی 
گفته است که ایاالت متحده به ارزیابی روشمند و 
استراتژیک روابط با ریاض و در راستای منافع ما 

ادامه خواهد داد.
خارجه  امور  وزیر  فرحان،  بن  فیصل  شاهزاده 
دسامیر  ماه  در  خبری  کنفرانس  یک  در  عربستان 
برای داشتن پل  به تالش ها  گفته بود که ریاض 
ارتباطی قوی با ایاالت متحده در سراسر جهان و 
امنیتی و سیاسی ادامه خواهد داد. در حوزه های 
به ادعای تحلیلگران گرم شدن روابط عربستان و 
آمریکا که اخیرا بسیار سرد شده بود در حالی رخ 
تغییر شکل حضور  دنبال  به  بایدن  دولت  که  داد 
نظامی ایاالت متحده در خاورمیانه با تعریف چتر 
امنیتی است. آنها در ادامه تحلیل های ادعایی شان 
گفته اند که نگرانی ها در مورد ایران از زمانی آغاز 
روسیه  به  ایرانی  پهپادهای  ارسال  مسئله  که  شد 
ای  رسانه  زمان  از  که  ادعایی   ( گشت؛  مطرح 
تهران  ایران رد شد.  مقام های  بارها توسط  شدن 
بارها اعالم کرده که فارغ از همکاری های نظامی 
و استراتژیکی با مسکو در جنگ اوکراین دخالتی 
برای  میانجی  قامت  در  حاضر  و  ندارد  و  نداشته 

تحقق صلح در اوکراین فعالیت کند(.
به نوشته وال استریت ژورنال، ایاالت متحده و 
مقام های سعودی هشدار می دهند که این روابط 
همچنان متزلزل است و ممکن است دوباره سرد 
شود. شاهزاده محمد بن سلمان سیاست خارجی 
مستقل تری را ترسیم کرده و روابط خوب با رقبای 
آمریکا چون چین و روسیه؛ دو بازیگری که از منظر 
استراتژیک برای ریاض با اهمیت هستند را نیز در 
اولویت قرار داده است آن هم در شرایطی که دولت 
قدرت  را هدف  روسیه  و  چین  دارد  قصد  بایدن 

آتش خود قرار دهد.
با  ایاالت متحده به روابط نظامی اش  وابستگی 
است.  هایی  محدودیت  دارای  سعودی  عربستان 
نشان  برای  را  هواپیمابر  ناو  یک  بار  یک  آمریکا 
در  فارس  امنیت خلیج  به  اش  نظامی  تعهد  دادن 
این منطقه مستقر کرد اما 15 ماه است که در این 
زمینه منفعل است و در عوض تانکرها و جت های 

جنگی اش را فرستاده.

هرگونه نزدیکی در حال ظهور فعال به تصمیم 
عربستان در باب نفت منوط نیست زیرا مقام های 
پادشاهی گفته اند که کاهش تولید نفت در راستای 
منافع ملی شان است. پیشتر عربستان سعودی به 
در  اوپک پالس  در  روسیه  با  واسطه هم صدایی 
باب کاهش تولید نفت هدف انتقاد تند قانونگذاران 
دولت  کنگره،  که  جایی  تا  گرفت  قرار  آمریکایی 
بایدن را برای توقف فروش تسلیحات به ریاض 
تحت فشار قرار داد. حاال در سال 2023 و با شروع 
به کار کاپیتول هیل بسیاری می گویند در فصل تازه 
به  آمریکا و عربستان  روابط  کنگره،  فعالیت های 

آزمون گذاشته خواهد شد.
شان کاستن، نماینده و نویسنده الیحه ناموفقی که 
پس از کاهش تولید نفت ارائه شد و در چارچوبش 
از  آمریکایی  هوایی  پدافند  و  نیروها  خروج  بر 
متحده  ایاالت  که  گفته  بود  شده  تاکید  عربستان 
هنوز باید روابطش با عربستان را مورد ارزیابی قرار 
تولید  پاک و  انرژی  به سمت  ما  دهد و چرخش 
داخلی تسریع گردد. مقام های سعودی گفتند که 
کاهش تولید نفت برای اقتصاد آنها ضرورت دارد 
را  روسیه  به  کمک  بر  مبنی  پیشنهادی  هرگونه  و 

رد کردند.
 روسیه به عنوان بخشی از ائتالف 23 کشوری 
موسوم به اوپک پالس، تولید نفت خود را کاهش 
تصمیم  این  از  پس  نفت  بهای  که  حالی  در  داد. 
افزایش یافت در نهایت در پایان سال میالدی به 
دلیل هراس از رکود جهانی سیل نزولی را تجربه 

کرد.
نقطه کانونی  برای ادامه همکاری نظامی ایاالت 
پایگاه هوایی شاهزاده سلطان  متحده و عربستان، 
از  که  ریاض  جنوب  در  بیابانی  پاسگاه  است، 
ساختمان ها و چادرهای موقت تشکیل شده است. 
مقام های دولت بایدن در برابر خارج کردن موشک 
پایگاه سعودی مقاومت کردند و  از این  پاتریوت 
گفتند که این موشک ها برای حراست از نیروهای 

آمریکایی مستقر در این جغرافیا ضروری هستند.
جنگده های سعودی سال گذشته ماموریت هایی 
را انجام داده و بمب افکن های دوربرد آمریکایی 
را در حریم هوایی ملی خود اسکورت کرده و به 
آمریکا در سراسر خاورمیانه  نظامی  پروژه  قدرت 
کمک کردند. B-52 هفته ها قبل و بعد از تصمیم 
شاهزاده  هوایی  پایگاه  از  حدی  تا  پالس  اوپک 
سلطان خارج شدند. انتظار می رود امسال نیز این 
فرایند ادامه داشته باشد. تریسی جونز، معاون مدیر 
بخش همکاری امنیتی نیروی هوایی در خاورمیانه 
گفت که ماموریت های آموزشی معمول به هر دو 
اساسی عملیات  مقابله  طرف در مسدود کردن و 
هوایی کمک می کند. به گفته او، آمادگی آمریکا 
برای اجرای  این ماموریت تغییر نکرده بلکه فرایند 

پیچیده تر شده است.

مذاکره ترکیه با روسیه
ایران، عربستان و آمریکا را آشتی داد برای ساخت دومین نیروگاه هسته ای

ساخت  برای  روسیه  با  رایزنی  حال  در  ترکیه 
دومین نیروگاه هسته ای موردنیاز خود است.

وزیر  دونمز«،  »فاتح  رویترز،  از  گزارش  به 
به  کشور  این  که  کرد  اعالم  ترکیه  انرژی 
گاز  معوق  پرداخت  درباره  روسیه  با  مذاکرات 
طبیعی ادامه می دهد. وزیر انرژی ترکیه همچنین 
ترکیه  هسته ای  نیروگاه  دومین  ساخت  درباره 
است.دونمز  کرده  مذاکره  روسی  مقامات  با  نیز 
مهمترین  حاضر  حال  در  که  کرد  خاطرنشان 
انرژی  عرضه  امنیت  کشورها  همه  برای  مسئله 

است.
خود  منابع  از  نقل  به  اکتبر  ماه  در  بلومبرگ 
با  ترکیه  گاز  و  نفت  شرکت  که  داد  گزارش 
از  برخی  تا  است  از روسیه خواسته  بوتاس  نام 
سال  تا  را  مسکو  به  خود  گازی  پرداخت های 

202۴ به تعویق بیندازد.
وزیر نفت انرژی ترکیه نیز گفت: »زیرساخت 
های ایجاد هاب گازی در کشور و بستر تجاری 
برای اروپا آماده است.« دونمز افزود که متقاعد 
شده است که روسیه، آذربایجان و ایران می توانند 
در  اروپا  برای  گاز  تجارت  بازیگران سکوی  به 
به  نیز  ترکیه  که  افزود  وی  شوند.  تبدیل  ترکیه 

تبدیل خواهد  بازار  این  در  اثرگذار  بازیگر  یک 
شد و هزینه ای برای خدمات رسانی به معامالت 
در هاب گاز دریافت می شود و قیمت گاز مطابق 
تعدیل  غربی  اروپای  بازارهای  در  گاز  قیمت  با 

می شود.
دونمز همچنین گفت که ترکیه و روسیه در حال 
مذاکره برای ساخت دومین نیروگاه هسته ای در 
این کشور در استان سینوپ دریای سیاه هستند.

وزیر انرژی ترکیه گفت: »پروژه ساخت نیروگاه 
هسته ای در سینوپ در حال پیگیری است. ابتدا 
با ژاپن صحبت کردیم، اکنون در حال مذاکره با 
هسته ای  نیروگاه  ساخت  شرایط  هستیم.  روسیه 
در سینوپ ممکن است در مقایسه با آق قویو که 
در حال حاضر در دست ساخت است، متفاوت 
نیروگاه  باشد. روسیه پیشنهادهایی برای ساخت 
هسته ای در سینوپ دارد. اگر موافقت نکردیم، با 

کشور دیگری مذاکره خواهیم کرد.«
اردوغان«،  طیب  »رجب  نیز،  این  از  پیش 
با  گذشته  سال  سپتامبر  در  ترکیه  رئیس جمهور 
درباره  روسیه  رئیس جمهور  پوتین«،  »والدیمیر 
ساخت نیروگاه هسته ای در استان مجاور دریای 

سیاه گفتگو کرده بود.
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ارائه بسته جدید 3 میلیارد دالری 
کمک آمریکا به اوکراین

پس از مقتدی صدر، 
نخست وزیر عراق هم از 
عبارت جعلی برای خلیج 

فارس استفاده کرد
عراق  نخست وزیر  السودانی«،   شیاع  »محمد  
ملت های  جام  مسابقات  مورد  در  بیانیه ای  در 
عبارت جعلی »خلیج عربی«  از  )فارس(  خلیج 

استفاده کرد.

)واع(،  عراق  رسمی  خبرگزاری  گزارش  به 
در  عراق  نخست وزیری  اطالع رسانی  دفتر 
امروز  »السودانی  کرد:  اعالم  رسمی  بیانیه ای 
را  عربی(  )خلیج  قهرمانی  جام  آغاز  جمعه 
بین  از ورزشگاه  مردم  میان حضور سرشار  در 

المللی بصره اعالم کرد.«
تماشاگران  به  السودانی  بیانیه،  این  اساس  بر 
تیم های  برای  و  گفته  بصره خوشامد  در  عرب 
برای  و  موفقیت  مسابقات  این  در  حاضر 
تماشاگران روحیه ورزشکارانه و لذت تماشای 

مسابقات را آرزو کرد.
این،مقتدی صدر، رهبر جریان صدر  از  پیش 
»خلیج  جعلی  عبارت  از  توئیتی  در  هم  عراق 

عربی« استفاده کرده بود.
این عبارت  با  ایران همواره مخالفت خود را 
اعالم نموده و اعتراض خود را از طریق مجامع 
از  استفاده  خواستار  و  کرده  ابراز  المللی  بین 

عبارت »خلیج فارس« شده است.
کوین مک کارتی 

رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا شد

بعد  جمهوری خواه  نامزد  مک کارتی،  کوین 
مجلس  رئیس  عنوان  به  رای گیری،  بار   15 از 
در  مک کارتی،  شد.  انتخاب  آمریکا  نمایندگان 
 21۸ بود  نتوانسته  قبلی  رأی گیری  دور   1۴ هر 
کسب  را  سمت  این  تصدی  برای  الزم  رأی 
ریاست  نامزد  عنوان  به  معرفی مک کارتی  کند. 
از  ویژه  به  مخالفت هایی  با  نمایندگان  مجلس 
جانب »فراکسیون آزادی« در این مجلس روبرو 
سابق  رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد  بود.  شده 
پس لرزه های  از  یکی  کنونی  بحران  که  آمریکا 
محسوب  جمهوری خواه  حزب  در  او  ظهور 
می شود از ریاست مک کارتی حمایت کرده بود.
مک کارتی، نامزد جمهوری خواه بعد از 15 بار 
نمایندگان  مجلس  رئیس  عنوان  به  رای گیری، 

آمریکا انتخاب شد.
نمایندگان  با آنکه جمهوری خواهان در مجلس 
دموکرات ها  به  نسبت  ضعیف  برتری  یک  از 
برخوردار هستند اختالفات درون حزبی موجب 
شد که آن ها نتوانند بر سر تعیین رئیس به توافق 
برسند. کوین مک کارتی، رهبر جمهوری خواهان 
در مجلس نمایندگان در هر 1۴ دور رأی گیری 
نتوانسته بود 21۸ رأی الزم برای تصدی  قبلی 

این سمت را کسب کند.
مک کارتی بعد از به دست آوردن برتری نسبی 
به  میان دوره ای  انتخابات  در  جمهوری خواهان 
معرفی  نمایندگان  مجلس  ریاست  نامزد  عنوان 
عمومی  مخالفت های  با  او  معرفی  اما  شد، 
این  در  آزادی«  »فراکسیون  جانب  از  ویژه  به 

مجلس روبرو شد.
که  آمریکا  سابق  رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد 
او  ظهور  پس لرزه های  از  یکی  کنونی  بحران 
از  می شود  محسوب  جمهوری خواه  حزب  در 
سال  دو  او  کرده؛  حمایت  مک کارتی  ریاست 
به  حمله  بحران   2021 ژانویه   ۶ در  پیش، 
آنکه،  کنایه آمیز  و  زد،  رقم  را  کنگره  ساختمان 
در آستانه سالگرد دو سالگی آن بحران، این او 
است که جمهوری خواهان را به آرامش دعوت 

کرده است.
واکنش طالبان به اعتراف 

شاهزاده انگلیس برای قتل 
و کشتار در افغانستان

هری دوک ساسکس، شاهزاده سلطنت بریتانیا، 
در کتاب تازه خود که به زودی منتشر می شود، 
افشا کرده که هنگام  مأموریتش در افغانستان 25 
شهروند این کشور را کشته است.او که زمان و 
مکان کشته شدگان را مشخص نکرده است، گفته 
که در جریان جنگ در افغانستان، مأموریت های 

او منجر به »قتل جان انسان ها« شده است.
ارشد  عضو  حقانی  انس  خبر،  این  از  پس 
طالبان در رشته توییتی نوشت:  از میان همه ی 
قاتالن افغان ها، شما این نجابت را دارید که به 
جنایت های جنگی اعتراف می کنید و حقیقت هم 
رهبران  و  سربازان  برای  ما  مردم  که  است  این 

سیاسی تان همانند دانه های شطرنج بودند.
 هیچ توقعی ندارم که دادگاه بین المللی کیفری 
یا فعاالن حقوق بشر شما را احضار و عمل  و 
تان را محکوم کنند؛ چون آنها در برابر شما کور 

و کر اند. 
شما در این جنگ مغلوب شدید و امیدوارم که 
تاریخ بشریت این جنایت ها را به یاد داشته باش

یک روزنامه ژاپنی روز جمعه از امضای توافق 
نظامی بین توکیو و لندن در هفته آینده برای تقابل 

با تهدیدات چین و روسیه خبر داد.
امضای  از  گزارشی  در  ژاپن  یومیوری  روزنامه 
دو  نظامی  افسران  برای  متقابل  دسترسی  توافق 
لندن در حاشیه دیدار فومیو  بین توکیو و  کشور 
کیشیدا نخست وزیر ژاپن با ریشی سوناک همتای 

انگلیسی در هفته آینده خبر داد.
یومیوری به نقل از منابع دولتی، هدف از امضای 
این توافق بین توکیو و لندن را تسهیل قوانین کنترل 
ارزیابی  کشور  دو  نظامی  افسران  برای  مهاجرین 

تقویت  حال  در  ژاپن  و  انگلیس  نوشت:  و  کرد 
تهدیدات  با  مقابله  برای  نظامی  های  همکاری 

روسیه و چین هستند.
پروژه  از  گذشته  ماه  ایتالیا  و  انگلیس  ژاپن، 
هواپیماهای  جدید  نسل  ساخت  برای  مشترک 
جنگنده خبر دادند که اولین توافق همکاری دفاعی 
با یک کشور بیگانه به جز آمریکا، از زمان جنگ 
جهانی دوم است.کیشیدا قرار است دهم و یازدهم 
ژانویه از انگلیس دیدار کند. وی در یک سفر دوره 
فرانسه،  از  هفت،  گروه  عضو  کشورهای  به  ای 

ایتالیا، کانادا و آمریکا نیز دیدار خواهد کرد.

امضای توافق نظامی بین ژاپن و انگلیس

برای ممانعت از ارسال پهپادهای ایران به روسیه
 هراقدامی الزم باشد انجام می دهیم

کاخ سفید امروز از ارائه بسته جدید 3 میلیارد 
دالری کمک های آمریکا به اوکراین خبر داد.

کاخ  الجزیره،  تلویزیونی  شبکه  از  گزارش  به 
سفید امروز جمعه با صدور بیانیه ای اعالم کرد: 
آمریکا بسته کمک نظامی جدید 3 میلیارد دالری 

را به اوکراین اختصاص می دهد.
این  در  سفید  کاخ  سوی  از  صادره  بیانیه  در 
باره آمده است: بسته کمک نظامی جدید ایاالت 
به  دالر  میلیون   ۶۸2 شامل  اوکراین  به  متحده 
به  که  تجهیزاتی  جبران  برای  یف  کی  متحدان 

اوکراین ارائه کردند نیز می شود.
این  در  سفید  کاخ  بیانیه  المیادین،  گزارش  به 
کمک  می رود  انتظار  می کند:  اضافه  خصوص 
های جدید به اوکراین شامل خودروهای جنگی، 
های  موشک   و  هویتزر  خودکششی(  )توپ های 

زمین به هوا باشد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: بسته 
کمکی امروز به کی یف شامل 225 میلیون دالر 
کمک مالی برای نوسازی نیروهای اوکراینی نیز 

است.
سفید  کاخ  در  بایدن  آمدن  کار  روی  زمان  از 
در ژانویه 2021، آمریکا چند ده میلیارد دالر به 

اوکراین کمک کرده است.
بزرگنمایی درگیری ها در اوکراین و رساندن آن 
به حد رویارویی نظامی و ایدئولوژیک دو جبهه 
شرق و غرب، سیاستمداران غربی را وادار ساخته 

تا از هرچه دارند برای پیروزی در این جنگ بهره 
بگیرند.

پنتاگون پیش از این اعالم کرده بود که آمریکا 
از زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن تا کنون 
اوکراین  به  نظامی  کمک های  دالر  میلیارد  ده ها 

کرده است.
اوکراین،  در  روسیه  نظامی  عملیات  آغاز  با 
آمریکا و کشورهای اروپایی برای توقف پیشروی 
شدید  تحریم های  اعمال  ضمن  روسیه،  ارتش 
در  نظامی  تسلیحات  انواع  مسکو،  علیه  پیاپی  و 
گفته  به  که  دادند  قرار  اوکراین  ارتش  اختیار 
کارشناسان این مسئله یکی از عوامل طوالنی شدن 

جنگ در اوکراین است.
رئیس  پوتین،  والدیمیر  که  است  ذکر  به  الزم 
با   )1۴00 اسفند   5( فوریه   2۴ روسیه  جمهور 
اشاره به درخواست جمهوری های دونباس برای 
کمک به آنها جهت رهایی از ظلم و ستم رژیم 
اوکراین  در  نظامی  عملیات  آغاز  فرمان  کی یف، 

را صادر کرد.
علیه  روسیه  ارتش  گسترده  موشکی  حمالت 
شهرهای  در  اوکراین  اصلی  زیرساخت های 
 1۶ در  کریمه  پل  در  انفجار  از  پس  مختلف 
زلنسکی،  ولودیمیر  گفته  به  و  شده  آغاز  مهر 
حمالت  این  نتیجه  در  اوکراین  رئیس جمهور 
زیرساخت های  درصد   ۴0 به  نزدیک  تاکنون 

انرژی اوکراین از بین رفته است.

پی  در  آمریکا  خارجه  وزیر  بلینکن،  آنتونی 
اعمال تحریم های جدید این کشور علیه هفت نفر 
از »فعاالن حوزه پهپادی در ایران« اعالم کرد که 
واشنگتن از تمامی ابزارهای الزم برای ممانعت از 
استفاده خواهد  به روسیه  ایرانی  پهپادهای  انتقال 

کرد. 
به گزارش از رویترز، بلینکن همچنین با تکرار 
به رغم  که  افزود  تکذیب شده،  ادعاهای  برخی 
فعال  نهادهای  و  افراد  علیه  آمریکا  تحریم های 
در حوزه ساخت و انتقال پهپاد در ایران، روسیه 
علیه  خود  حمالت  در  پهپادها  این  از  همچنان 

زیرساخت های اوکراین استفاده می کند. 
ادامه  در  -جمعه-  گذشته  روز  آمریکا  دولت 
فضاسازی های خود در ارتباط با صدور پهپادهای 
ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، 
در  پهپاد  تولید  صنایع  با  رابطه  در  را  نفر  هفت 
ایران، تحریم کرد. دفتر کنترل دارایی های خارجی 
کرد  اعالم  )اوفک(  آمریکا  خزانه داری  وزارت 
که شش مدیر ارشد و عضو هیأت مدیره شرکت 
سازمان  مدیر  همچنین  و  قدس  هوایی  صنایع 
تحریم ها  فهرست  به  ایران،  هوافضای  صنایع 

اضافه شده اند.

جان بولتون نامزد انتخابات 2024 می شود
جان بولتون، مشاور امنیت ملی اسبق کاخ سفید 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  دارد  قصد  گفته 
ترامپ  دونالد  ندهد  اجازه  تا  شده  نامزد   202۴

بار دیگر وارد کاخ سفید شود.
به گزارش فارس، روزنامه دیلی میل روز جمعه 
آمریکا  ملی  امنیت  مشاور  بولتون،  جان  نوشت 
از  ترامپ  دونالد  ریاست جمهوری  دوران  در 
در  خود  سابق  رئیس  با  رقابت  برای  قصدش 

انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا خبر داده 
است.

»آقای  لقب  ترامپ  سوی  از  زمانی  که  بولتون 
تبلیغات  محور  که  گفت  بود  گرفته  خشن« 
سیاست های  اتخاذ  روی  را  انتخاباتی اش 
قرار  چین  و  روسیه  قبال  در  سخت گیرانه تر 
در یک مصاحبه روز جمعه  بولتون  داد.  خواهد 
گفت: »من وارد رقابت می شوم تا نامزدی ]حزب 

جمهوری خواه[ را به دست بیاورم و این کار را 
در وهله اول به خاطر این انجام می دهم که ما به 

یک سیاست خارجی قوی تر نیاز داریم.« 
نه  دارد  اهمیت  می کنم  »فکر  کرد:  اضافه  وی 
این  پکن  مثل  جاهایی  در  بلکه  مسکو  در  فقط 
علیه  دلیل  بدون  ستیزه جویی  که  شود  فهمیده 
و  متحده  ایاالت  که  نیست  چیزی  همسایگانتان 

متحدانش آن را تحمل کنند.«

آگهی فقدان سند مالکیت
مقدارسه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین تحت  پالک 9 فرعی از 1732  اصلی واقع در 
بخش دو  تبریز مستندابه سند10۶۸2۸ مورخه 99/03/27 دفتر 53 تبریز طی سند  به شماره سریال 
1۴۸7۴7 ه 9۸ به شماره دفتر  امالک الکترونیکی 13992030۴17000۶27۶  بنام صالح صادقپور  
ثبت و سند صادر شده است حال مالک اخیر برابر تقاضای شماره  1۴01۶2۶50935000093 
مورخه 1۴01/09/2۸ دفتر 215 تبریز و با ارائه استشهاد محلی به  پیوست تقاضای اخیر دفتر 
خانه  در اثراسباب کشی  مدعی فقدان سند مالکیت مزبور شده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است  مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود هر کس ادعایی نسبت به وجود ورقه مالکیت  یا انجام هر گونه معامله را نزد خود دارد 
میتواند اعتراض خود را کتبا به مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت تبریز تسلیم نماید 
بدیهی است پس از انقضای مدت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد 

و اعتراضات وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 تاریخ انتشار :1۴01/10/1۸ - م الف:311۴

علی علی پور-رئیس اداره اسناد و امالک منطقه جنوب تبریز 

آگهی ابالغ تصمیم اداری مبنی بر رد درخواست افرازبه صالحیت داد گاه 
فرعی  و 119  فرعی  از 11۸  اصلی  مشاعی پالک ۶271  مالکین  از  یکی  پرور  پاک  ثریا  چون 
واقع در بخش ۴ تبریز با توسل به قانون افراز و فروش امالک مشاعی مصوب آذر ماه 1357 
مالکین  از  نفر  سه  آدرس  و  سکونت  محل  از  اطالعی  بی  اظهار  با  و  مراجعه  اداره  این  به 
درخواست  پرور  پاک  همگی  زهرا  و  فاطمه  و  حسن  پرور(بنام  محمودپاک   )وراث  مشاعی 
افراز حدود سهمی خود از پالک مرقوم را نموده است لذا بدینوسیله تصمیم اداری به شماره 
1۴01۸5۶0۴171009۸13 مورخ 1۴01/10/07 مبنی بر رد درخواست افراز به صالحیت دادگاه 
به نامبرده و یا وراث احتمالی وی ابالغ میشود تا چنانچه اعتراض داشته باشند بر طبق ماده دو 

قانون صدر الذکر اقدام نمایند 
علی علیپور 
رئیس ثبت اسناد و امالک ثبت تبریز 


