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درخواست چین برای گشودن 
فصلی جدید در روابط با آمریکا

وزیر امور خارجه و مشــاور دولت چین دیروز 
اظهار کرد، آمریکا و کشــورش در صورت ترمیم 
روابط آســیب دیده خود می تواننــد در زمینه 
مسائلی همچون تغییرات آب و هوایی و همه گیری 

کروناویروس همکاری کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، وانگ یی، گفت: 
پکن آماده ازسرگیری گفتگوی سازنده با واشنگتن 
بعد از آن که روابط بین دو کشــور در زمان دولت 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق به پایین ترین 

سطحش در چند دهه اخیر تنزل یافت، است.
وی همچنین از واشنگتن خواست تا تعرفه های 
مربوط به کاالهای چینی را حذف کرده و دست از 
آنچه که او سرکوب غیرمنطقی بخش فن آوری 
چین خوانــد، بردارد؛ گام هایی کــه به گفته وی 
»شرایط الزم« را برای همکاری ایجاد خواهند کرد.
قبل از آنکه وانگ در یک اجالس برگزار شده با 
پشتیبانی وزارت امور خارجه چین سخنرانی کند، 
مقام ها تصاویری از »دیپلماســی پینگ پنگی« 
مربوط به سال ۱۹۷۲، زمانی که تبادیل بازیکنان 
تنیس روی میز راه را برای سفر ریچارد نیکسون، 
رئیس جمهور وقت آمریکا بــه چین هموار کرد، 

پخش کردند.
وانگ از واشنگتن خواست به منافع محوری 
چین احترام بگذارد، افترا زدن به حزب کمونیست 
چین را متوقف کند، دست از مداخله در امور داخلی 
پکن و همچنین مســامحه کردن بــا نیروهای 

جدایی طلب حامی استقالل تایوان بردارد.
وانگ در اظهارات از پیش آماده شده اش که به 
انگلیسی ترجمه شد، گفت: در چند سال گذشته 
آمریکا اساسا گفتگوی دوجانبه را در همه سطوح 

قطع کرد.
او ادامه داد: ما آماده هستیم تا ارتباطی صریح با 
طرف آمریکایی داشته باشیم و وارد گفتگوهایی با 

هدف حل مسائل شویم.
وانگ به یک تماس اخیر میان شی جینپینگ، 
رئیس جمهور چین و جــو بایدن، رئیس جمهور 

آمریکا به عنوان گامی مثبت اشاره کرد.
به گزارش آسوشــیتدپرس، ایــن دیپلمات 
ارشد چین همچنین از دولت جو بایدن خواست 
محدودیت هــا در حــوزه تجــارت و همچنین 
ارتباطات بین مردم را در ضمن متوقف کردن آنچه 
که پکن مداخله بیجا در حوزه های تایوان، هنگ 

کنگ، سین کیانگ و تبت خواند، بردارد.

این اظهارات وانگ یی در اجالس وزارت خارجه 
چین در زمینه روابط چین-آمریکا در حالی مطرح 
شــده که پکن دولت جدید در واشنگتن را تحت 
فشار قرار می دهد تا بسیاری از تدابیر تقابلی اتخاذ 
شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق 

آمریکا را کنار بگذارد.
وانگ خطاب به جمعی از دیپلمات ها، استادان 
دانشگاه و خبرنگاران در اجالس »مجمع النتینگ« 
گفت: ما می دانیم که دولت جدید آمریکا در حال 
بازبینی و ارزیابی سیاســت خارجی خود است. 
ما امیدواریم که سیاســتگذاران آمریکا در جهت 
بازگشت عقالنیت به سیاست شان در قبال چین با 
هدف تضمین توسعه سالم و پایدار روابط آمریکا-

چین اقدام کنند.
وانگ یی همچنین تصریح کرد، چین »نیتی 
برای به چالش کشیدن یا جانشینی آمریکا« ندارد و 
آماده همزیستی مسالمت آمیز و جستجوی توسعه 

مشترک است.
او از آمریکا خواست دست از مسامحه در قبال 
حرف ها و کارهای غلــط نیروهای جدایی طلب 
حامی اســتقالل تایوان یا حتــی حمایت از آنها 
برداشــته و تضعیف حاکمیت و امنیت چین در 
امور داخلی مربوط به هنگ کنگ، سین کیانگ 
و تبت را متوقف کند. وزیــر خارجه چین گفت 
آمریکا باید همه سطوح گفتگو را که به گفته وی در 
دولت ترامپ عمال معلق شدند فعال و همکاری را 
در زمینه مسائل دوجانه و بین المللی تقویت کند. 
مقابله با همه گیری کوویــد-۱۹، تغییرات آب و 
هوایی و بازیابی اقتصاد جهانی سه مساله بزرگی 
هستند که به گفته وی طرف ها می توانند در قبال 
آنها همکاری کنند. به گفته وانگ، آمریکا همچنین 
باید محدودیت ها علیه رسانه ها، تبادالت آموزشی 
و بین مــردم را بردارد تا تنزل چشــمگیر تعداد 
دانشــجویان چینی در آمریکا و همچنین تنزل 
سفرهای گردشگری و تجاری چینی ها به آمریکا 

را معکوس کند.

جهاننما
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نیروهای مسلح امارات و عربستان 
پیشــتاز خرید تســلیحات نظامی در 
پانزدهمین نمایشگاه تجهیزات دفاعی 
»آیدکس« ابوظبی هستند. رسانه های 
اماراتی دیــروز گــزارش دادند که این 
کشور و عربستان با عقد قراردادهایی با 
شرکت های سازنده تجهیزات نظامی، 
بیشترین ســهم معامالت انجام شده 
در اولین روز برگزاری این نمایشــگاه را 
به خود اختصاص دادند. بر اســاس این 
گزارش، نیروهای مسلح امارات در اولین 
روز این نمایشگاه ۱۹ قرارداد به ارزش ۵ 
میلیارد و ۳۰ میلیون درهم )حدود یک و 
نیم میلیارد دالر( با شرکت های داخلی 
و خارجی شــرکت کننده در نمایشگاه 
دفاعی ابوظبی منعقد کرد. ســرتیپ 
»محمد الحسانی«، سخنگوی نمایشگاه 
آیدکس ابوظبــی در گفت وگو با پایگاه 
اطالع رســانی »امارات ۷۱«، مبلغ کل 
قراردادهای نیروهای مســلح امارات با 
شــرکت های خارجی که در اولین روز 
برگزاری این نمایشگاه منعقد شده است 
را یک میلیارد و ۹۱ میلیون درهم )حدود 
۳۰۰ میلیون دالر( اعــالم کرد که ۲۲ 
درصد از ارزش کل معامالت است. وی 
بدون اشاره به نام شرکت های خارجی 
که امارات با آن هــا قرارداد منعقد کرده 
است، گفت: قرارداد خرید تسلیحات با 
هفت شرکت خارجی را شامل می شود. 
سخنگوی نمایشگاه آیدکس ابوظبی، 

قرارداد نیروهای مســلح این کشــور 
با شــرکت های داخلــی در اولین روز 
برگزاری این نمایشــگاه را ۱۲ قرارداد 
به ارزش ســه میلیارد و ۹۳۹ میلیون 
درهم اعــالم کرد. وی برجســته ترین 
قراردادهای منعقد شده توسط نیروهای 
مسلح امارات را شامل خرید ۱۲ فروند 
هواپیمای »بدر B۲۵۰ « به ارزش یک 
میلیارد و ۷۰۰ میلیــون درهم، خرید 
مهمات و سالح به ارزش ۶۸۹ میلیون 
درهم و خرید خودرو و ماشــین آالت 
نظامی به ارزش بیــش از ۲۳۰ میلیون 
درهم ذکر کرد. الحســانی قراردادهای 
محلی را شــامل تامین قطعات یدکی، 
تعمیر و نگهــداری تانک »لوکلیرک« 
و ارائــه خدمات پشــتیبانی فنی برای 
سامانه ناوبری هوایی فرماندهی مشترک 
هواپیمایی امارات به ارزش ۴۱۰ میلیون 

درهم دانست.
قرارداد ۱.۵ میلیارد دالری ریتیون 

برای تجهیز موشکی امارات 
امارات عربی متحده روز دوشــنبه 
نیز شــرکت ریتیون را برنــده قرارداد 
تجهیز نیــروی هوایی این کشــور به 
ارزش ۵.۷ میلیارد درهم معادل ۱.۵۵ 
میلیارد دالر اعالم کرد. یک سخنگوی 
ارتش امــارات گفت: »در ایــن قرارداد 
امارات بنا دارد برای تجهیز نیروی هوایی 
خود سیســتم راه اندازی موشک را در 
دستور کار قرار دهد.« شرکت ریتیون 

یکی از ۱۰ شــرکت بزرگ تولیدکننده 
اسلحه در جهان به شــمار می آید. این 
شرکت به خاطر ســاخت موشک های 
پاتریوت معروف است. دفتر مرکزی این 
شــرکت در ایالت ماساچوست آمریکا 
واقع است و سال تاسیس آن به ۱۹۲۸ 
میالدی بازمی گردد. این ســازمان در 
واقع موشک هایی برای تمامی رده های 
نظامی آمریکا می ســازد. این قرارداد 
در خالل نمایشــگاه نظامی در ابوظبی 
امضا شده است. براســاس این قرارداد 
ریتیــون، امــارات را به موشــک های 
پاتریوت مجهز خواهد کرد. پاتریوت یک 
سیستم دفاع هوایی موشکی است که 
توانایی مقابله با موشک های بالستیک، 
موشــک های کــروز، و هواگردهــای 
دشمن را در تمامی شرایط آب و هوایی 
و در هر ارتفاعی داراســت. سرلشــگر 
محمد الحسنی به رویترز خبر داده که 
»نیروهای مسلح امارات عربی متحده 
روز دوشــنبه قراردادی بــه ارزش ۷.۲ 
میلیــارد درهم امضا کرده که شــامل 
۵.۸ میلیارد درهم آن شــامل قرارداد با 
شرکت های بین المللی است. امارات از 
آغاز نمایشــگاه آیدکس IDEX طی 
دو روز قراردادهایی به ارزش ۱۲ میلیارد 

درهم منعقد کرده است.« 
قرارداد عربستان با شرکت 

آمریکایی الکهید  
شــرکت صنایع نظامی عربستان و 

شــرکت آمریکایی »الکهید مارتین« 
سازنده تجهیزات نظامی نیز در روز شروع 
نمایشــگاه آیدکس ابوظبی توافق نامه 
راهبردی با هــدف تقویت توانایی های 
دفاعی عربستان امضا کردند. در بیانیه 
مشترک که در وب سایت شرکت صنایع 
نظامی عربستان وابســته به صندوق 
ســرمایه گذاری عمومی این کشــور 
منتشر شــده است، دو شــرکت تایید 
کردند که یک توافق نامه اســتراتژیک 
بــرای ایجاد یــک پروژه مشــترک به 
منظور همــکاری دوجانبــه در زمینه 
تقویــت دفاعی و امنیتی عربســتان و 
پشــتیبانی از قابلیت های صنعتی آن 
برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی 
در چارچــوب چشــم انداز ۲۰۳۰ را به 
امضا رســانده اند. این توافق نامه توسط 
»ولید ابو خالد«، مدیر عامل شــرکت 
صنایع نظامی عربســتان و »تیموثی 
کاهیل« معــاون بین الملــل رئیس 
شــرکت الکهید مارتین آمریکا امضا 
شده است. به موجب این قرارداد شرکت 
صنایــع نظامی عربســتان ۵۱ درصد 
سهام پروژه جدید و شرکت آمریکایی 
الکهید مارتین ۴۹ درصد آن را به دست 
می آورد. توانمندسازی از طریق انتقال 
فن آوری و دانش، آموزش کادر عربستان 
برای تولید محصــوالت و ارائه خدمات 
به نیروهای مســلح ســعودی، توسعه 
توانایی های عربســتان در زمینه های 

فن آوری های ســاخت، تکنیک های 
برنامه نویسی، یکپارچه سازی سامانه ها 
و تعمیر و نگهــداری بالگرد و جنگنده، 
سامانه های دفاع موشکی و ناو دریایی از 
جمله مفاد این قرارداد اعالم شده است. 
احمدبن عبدالعزیز العوهلی، سرپرست 
ســازمان کل صنایع نظامی عربستان 
ســعودی و رئیس هیئــت اعزامی این 
کشور به نمایشــگاه بین المللی نظامی 
آیدکس ۲۰۲۱ غرفه عربستان سعودی 
در این نمایشگاه را با شعار »در سعودی 
ســرمایه گذاری کن« افتتاح کرد. این 
غرفه که توســط ســازمان کل صنایع 
نظامی عربستان سعودی اداره می شود با 
مشارکت برخی از بزرگترین شرکت های 
ملی این کشور در زمینه صنایع دفاعی و 
امنیتی و همکاری وزارت سرمایه گذاری 
فعالیت می کند. عوهلی در ســخنانی 
توضیح داد که مشــارکت عربســتان 
سعودی در این نمایشگاه فرصتی مناسب 
برای توســعه صنایع نظامی با استفاده 
از همکاری ها با شــرکت های جهانی 
تاثیرگذار و تبادل دانــش و تجربیات 
خواهد بود، و اشــاره کرد که عربستان 
سعودی به صنایع دفاعی و امنیتی ملی 
اهتمام ویــژه ای دارد. به گفته این مقام 
ســعودی، تمرکز رهبران کشور در این 
زمینه بر بومی سازی صنایع دفاعی است، 
و در همین راستا ســازمان کل صنایع 

نظامی تشکیل شده است.
درآمد امارات از »آیدکس۲۰۲۱ « 

چقدر است؟
نمایشگاه نظامی »آیدکس« بهترین 
فرصت برای درآمدزایی امارات متحده 
عربی است. بر اساس آخرین خبرهای 
منتشر شده در فضای مجازی، همان گونه 
که اشاره شد؛  در نخستین روز فعالیت 
ایــن نمایشــگاه میــزان قراردادهای 
فروش تجهیــزات بالغ بــر ۵ میلیارد 
درهم بود. مسئولین نمایشگاه ابوظبی 
از این نمایشــگاه ســهم هایی از جمله 
اجاره غرفه ها و سهم داشتن در فروش 
شرکت کنندگان این نمایشگاه دارند و 
درآمدزایی خوبی می کنند. یک درصد 
از فــروش شــرکت کنندگان در زمان 
عقد قرارداد به مســئوالن نمایشــگاه 
پرداخت می شــود و اجاره هر مترمربع 
از غرفه هــا بالغ بر ۲ هزار درهم اســت. 
نمایشگاه بین المللی تجهیزات دفاعی 
ابوظبــی )آیدکس( از روز یکشــنبه با 
حضور »محمد بن زاید آل نهیان« ولیعهد 

ابوظبی و معــاون فرماندهی نیروهای 
مســلح امارات در مرکز نمایشگاه های 
ابوظبی ) أدنیک( آغاز بــه کار کرد. در 
این نمایشگاه که به مدت پنج روز )۲۱ 
تا ۲۵ فوریه( ادامــه می یابد، یک هزار و 
۱۱۲ شرکت از ۵۹ کشور جهان آخرین 
دســتاوردها، تولیدات و تخصص های 
مختلــف نظامی خــود در زمینه دفاع 
زمینی، دریایی و هوایی را در مساحت 
۱۳۳ هزار متــر مربــع در ۳۸ غرفه در 
معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده اند. 
شماری از شرکت های بزرگ بین المللی 
از جمله بویینگ و ریتون در نمایشگاه 
سال جاری در امارات متحده عربی حضور 
دارند. این نمایشــگاه امکان همکاری 
بین شــرکت های داخلی و خارجی و 
متخصصان صنایع دفاعــی و نظامی را 
فراهم می کند. بر اساس اعالم مسئوالن 
این نمایشــگاه، رژیم صهیونیستی نیز 
قرار بود در این نمایشگاه شرکت کند، 
اما چند روز قبل از برگزاری آن بر اساس 
آنچه بسته شدن فرودگاه »بن گوریون« 
دلیل آن اعالم شد، از شرکت در نمایشگاه 
ابوظبی انصراف داد. مقدونیه شمالی، 
جمهوری آذربایجــان، لوکزامبورگ و 
پرتغال از جمله کشورهایی هستند که 
برای اولین بار در این نمایشگاه شرکت 
کرده اند. مقامات امــارات از بیش از ۷۷ 
وزیر دفاع و ۷۹ شخصیت مهم نظامی 
از جمله روسای ستاد نیروهای مسلح 
و فرماندهان دریایی از ۸۲ کشور جهان 
را برای بازدید از این نمایشــگاه دعوت 
کرده اند. انتظار می رود در پنج روز زمان 
برگزاری این نمایشگاه ۷۰هزار نفر از آن 

بازدید کنند.

نمایشگاه نظامی ابوظبی در حال برگزاری است؛

آیدکس؛ بازار گرم خرید سالح امارات و عربستان
برجسته ترین قراردادهای 

منعقد شده توسط نیروهای 
مسلح امارات در اولین 
روز برگزاری نمایشگاه 

آیدکس؛ خرید ۱۲ فروند 
 » B۲۵۰ هواپیمای »بدر
به ارزش یک میلیارد و 

۷۰۰ میلیون درهم، خرید 
مهمات و سالح به ارزش 

۶۸۹ میلیون درهم و خرید 
خودرو و ماشین آالت 

نظامی به ارزش بیش از ۲۳۰ 
میلیون درهم اعالم شد

  شبکه خبری المیادین دیروز از درگذشت انیس نقاش از چهره های قدیمی و سرشناس مقاومت و تحلیلگر برجسته لبنانی 
خبر داد. المیادین در خبر فوری  گزارش داد: انیس نقاش مبارز عرب لبنانی در ۷۰ سالگی درگذشت . برخی منابع خبری با بیان 
اینکه نقاش در دمشق فوت کرده است علت درگذشت وی را ابتال به کرونا اعالم کردند. المیادین در خبر دیگری افزود: جسد 
انیس نقاش امروز )سه  شنبه( از دمشق به بیروت منتقل و به خاک سپرده خواهد شد . »انیس 
نقاش« مبارز لبنانی و عضو سابق جنبش فتح بود که بخش بزرگی از عمر خود را در راه مبارزه با 
رژیم صهیونیستی صرف کرد. نقاش  در سال ۱۹۶۸ به جنبش فتح پیوست و مسئولیت آموزش 

نیروهای این جنبش در اردوگاهی در جنوب لبنان را برعهده داشت.  

رهبر اپوزیسیون بالروس اذعان کرده که جنبش اعتراضی علیه رئیس جمهوری این کشور که سال گذشته میالدی در آستانه 
براندازی دولت مینسک بود، به نظر شکست خورده است. سوتالنا تیخانوفسکایا، که پس از دریافت تهدیدهایی علیه فرزندانش در 
بحبوحه سرکوب خشونت آمیز علیه معترضان در تابستان سال گذشته میالدی مجبور شد از کشور فرار کند، گفت: راه به سوی 
آزادی و دموکراسی طوالنی تر و سخت تر از آن چیزی است که فکرش را می کردیم. وی در گفتگو با 
روزنامه سوئیسی »لو تمپ« و پیش از سفر برنامه ریزی شده اش در ماه آتی میالدی به این کشور گفت:  
باید اذعان کنم که ما اعتراضات را باختیم. ما دیگر راهی برای مقابله با سرکوب و خشونت رژیم بالروس 
علیه معترضان نداریم.  آنها قوی هستند و سالح دارند. می دانم بالروسی ها خسته شده اند و می ترسند. 

اذعان رهبر اپوزیسیون بالروس به شکست اعتراضات انیس نقاش، چهره سرشناس مقاومت لبنان درگذشت 

والدیمیر چیزوف، سفیر روسیه در اتحادیه اروپا درباره 
پیامدهای ناشی از تشدید تحریم ها علیه آن کشور هشدار داد. 
محاکمه آلکسی ناوالنی، منتقد پوتین منجر به افزایش تنش 
سیاسی در مناسبات اتحادیه اروپا با روسیه شده است. روزنامه 
آلمانی دی ولت مصاحبه ای با والدیمیر چیزوف، سفیر دائمی 
روسیه در اتحادیه اروپا داشته است. سفیر روسیه در اتحادیه 
اروپا گفته است که تمایلی به گمانه زنی درباره افزایش دامنه 
تحریم های اتحادیه اروپا علیه آن کشور ندارد. او در عین حال 
تاکید کرده اســت که تحریم های پیش بینی شده از سوی 
اتحادیه اروپا طی سالیان گذشته به مناسبات کشورهای عضو 
این اتحادیه و روسیه آسیب رسانده است. چیزوف تاکید کرده 
است که روسیه »شریک قابل اعتمادی« برای اتحادیه اروپا 
است و برخالف راهکار کشورهای عضو این اتحادیه، روسیه 
تاکنون با خویشتن داری نسبت به تحریم ها برخورد کرده 
است. هشدار وی درحالی مطرح شد که قرار بود وزیران امور 
خارجه کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست دیروز ۲۲ 
فوریه )چهارم اسفند( درباره تحریم های جدید علیه روسیه 

مشورت کنند.  اتحادیه اروپا بر آن است تا برای نخستین بار از 
قانون جدید تحریم های مرتبط با نقض حقوق بشر علیه روسیه 
بهره گیرد. سفیر روسیه در اتحادیه اروپا به کشورهای عضو این 
اتحادیه درباره گسترش تحریم ها هشدار داده و گفته است 
که روسیه برای مقابله با چنین اقداماتی آمادگی دارد. پس از 
بازداشت و محکومیت آلکسی ناوالنی، منتقد پوتین و برخورد 
خشن نیروهای انتظامی با شرکت کنندگان در اعتراضات در 
روسیه، تنش در مناسبات بین اتحادیه اروپا با روسیه افزایش 

یافته است.

منابــع آگاه از پیــام محرمانه پادشــاه عربســتان به 
رئیس جمهوری آمریکا و درخواســت از وی برای منتشــر 
نکردن گزارش مــرگ روزنامه نگار منتقد ســعودی پرده 
برداشتند. به گزارش ایســنا، چند منبع آگاه در گفت وگو با 
سایت ویکی لیکس سعودی فاش کردند که ملک سلمان بن 
عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی در پیامی محرمانه از جو 
بایدن، رئیس جمهوری آمریکا خواسته است که گزارش تهیه 
شده درباره قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی 
را منتشر نکند. طبق گفته این منابع، ریما بنت بندر بن سلطان، 
سفیر ریاض در واشنگتن این پیام را تقدیم بایدن کرده است. 
منابع مذکور در ادامه تصریح کردند که ملک سلمان در این 
پیام بر آمادگی عربستان برای گفت وگو با دولت بایدن بر سر 
مسائل مختلف و خواسته های آمریکا تأکید کرده و درمقابل 
این مسئله خواستار منتشر نکردن گزارش قتل خاشقجی 
شده است. یک منبع آمریکایی در گفتگو با روزنامه عربی۲۱، 
اعالم کرد، گزارش اطالعاتی دولت جو بایدن درباره جمال 
خاشقجی که در کنسولگری این کشور در استانبول توسط 

تیم عربستانی ترور شد، هفته اول مارس منتشر خواهد شد. 
این منبع اعالم کرد، گزارش به صورت کامل منتشر نخواهد 
شد. دولت آمریکا برخی مسائل سیاسی و امنیتی را درباره 
گزارش در نظر خواهد گرفت. به گفته روزنامه واشــنگتن 
پســت، در گزارش مذکور آمده است که محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان دستور قتل خاشــقجی را داده است. این 
گزارش خالصه نتایج اطالعاتی درباره پرونده خاشقجی است 
و انتشار آن احتماال فضای بین دولت بایدن و ریاض را پرتنش 

خواهد کرد.

هشدار مسکو به اتحادیه اروپا درباره تشدید تحریم ها علیه روسیهدرخواست ملک سلمان از بایدن برای عدم انتشار گزارش مرگ خاشقجی

خبرخبر


