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جهاننما

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 آســیبدیده خود میتواننــد در زمینه
مسائلیهمچونتغییراتآبوهواییوهمهگیری
کروناویروسهمکاریکنند.
بهگزارشایسنابهنقلازرویترز،وانگیی،گفت:
پکنآمادهازسرگیریگفتگویسازندهباواشنگتن
بعد از آن که روابط بین دو کشــور در زمان دولت
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور سابق به پایینترین
سطحشدرچنددههاخیرتنزلیافت،است.
ویهمچنینازواشنگتنخواستتاتعرفههای
مربوط به کاالهای چینی را حذف کرده و دست از
آنچه که او سرکوب غیرمنطقی بخش فنآوری
چین خوانــد ،بردارد؛ گامهایی کــه به گفته وی
«شرایطالزم»رابرایهمکاریایجادخواهندکرد.
قبل از آنکه وانگ در یک اجالس برگزار شده با
پشتیبانیوزارتامورخارجهچینسخنرانیکند،
مقامها تصاویری از «دیپلماســی پینگ پنگی»
مربوط به سال ،۱۹۷۲زمانی که تبادیل بازیکنان
تنیس روی میز راه را برای سفر ریچارد نیکسون،
رئیسجمهور وقت آمریکا بــه چین هموار کرد،
پخشکردند.
وانگ از واشنگتن خواست به منافع محوری
چیناحترامبگذارد،افترازدنبهحزبکمونیست
چینرامتوقفکند،دستازمداخلهدرامورداخلی
پکن و همچنین مســامحه کردن بــا نیروهای
جداییطلبحامیاستقاللتایوانبردارد.
وانگ در اظهارات از پیش آماده شدهاش که به
انگلیسی ترجمه شد ،گفت :در چند سال گذشته
آمریکا اساسا گفتگوی دوجانبه را در همه سطوح
قطعکرد.
اوادامهداد:ماآمادههستیمتاارتباطیصریحبا
طرفآمریکاییداشتهباشیموواردگفتگوهاییبا
هدفحلمسائلشویم.
وانگبهیکتماساخیرمیانشیجینپینگ،
رئیسجمهور چین و جــو بایدن ،رئیسجمهور
آمریکابهعنوانگامیمثبتاشارهکرد.
به گزارش آسوشــیتدپرس ،ایــن دیپلمات
ارشد چین همچنین از دولت جو بایدن خواست
محدودیتهــا در حــوزه تجــارت و همچنین
ارتباطاتبینمردمرادرضمنمتوقفکردنآنچه
که پکن مداخله بیجا در حوزههای تایوان ،هنگ
کنگ،سینکیانگوتبتخواند،بردارد.

ایناظهاراتوانگییدراجالسوزارتخارجه
چیندرزمینهروابطچین-آمریکادرحالیمطرح
شــده که پکن دولت جدید در واشنگتن را تحت
فشارقرارمیدهدتابسیاریازتدابیرتقابلیاتخاذ
شده از سوی دونالد ترامپ ،رئیسجمهور سابق
آمریکاراکناربگذارد.
وانگخطاببهجمعیازدیپلماتها،استادان
دانشگاهوخبرنگاراندراجالس«مجمعالنتینگ»
گفت :ما میدانیم که دولت جدید آمریکا در حال
بازبینی و ارزیابی سیاســت خارجی خود است.
ما امیدواریم که سیاســتگذاران آمریکا در جهت
بازگشتعقالنیتبهسیاستشاندرقبالچینبا
هدف تضمین توسعه سالم و پایدار روابط آمریکا-
چیناقدامکنند.
وانگ یی همچنین تصریح کرد ،چین «نیتی
برایبهچالشکشیدنیاجانشینیآمریکا»نداردو
آمادههمزیستیمسالمتآمیزوجستجویتوسعه
مشترکاست.
او از آمریکا خواست دست از مسامحه در قبال
حرفها و کارهای غلــط نیروهای جداییطلب
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
آمریکابایدهمهسطوحگفتگوراکهبهگفتهویدر
دولت ترامپ عمال معلق شدند فعال و همکاری را
درزمینه مسائلدوجانهوبینالمللی تقویتکند.
مقابله با همهگیری کوویــد ،۱۹-تغییرات آب و
هوایی و بازیابی اقتصاد جهانی سه مساله بزرگی
هستند که به گفته وی طرفها میتوانند در قبال
آنهاهمکاریکنند.بهگفتهوانگ،آمریکاهمچنین
بایدمحدودیتهاعلیهرسانهها،تبادالتآموزشی
و بین مــردم را بردارد تا تنزل چشــمگیر تعداد
دانشــجویان چینی در آمریکا و همچنین تنزل
سفرهای گردشگری و تجاری چینیها به آمریکا
رامعکوسکند.

جهان 5

نمایشگاه نظامی ابوظبی در حال برگزاری است؛

آیدکس؛ بازارگرم خرید سالح امارات و عربستان

نیروهای مسلح امارات و عربستان
پیشــتاز خرید تســلیحات نظامی در
پانزدهمین نمایشگاه تجهیزات دفاعی
«آیدکس» ابوظبی هستند .رسانههای
اماراتی دیــروز گــزارش دادند که این
کشور و عربستان با عقد قراردادهایی با
شرکتهای سازنده تجهیزات نظامی،
بیشترین ســهم معامالت انجام شده
در اولین روز برگزاری این نمایشــگاه را
به خود اختصاص دادند .بر اســاس این
گزارش،نیروهایمسلحاماراتدراولین
روز این نمایشگاه  ۱۹قرارداد به ارزش ۵
میلیاردو ۳۰میلیوندرهم(حدودیکو
نیم میلیارد دالر) با شرکتهای داخلی
و خارجی شــرکتکننده در نمایشگاه
دفاعی ابوظبی منعقد کرد .ســرتیپ
«محمدالحسانی»،سخنگوینمایشگاه
آیدکس ابوظبــی در گفتوگو با پایگاه
اطالعرســانی «امارات  ،»۷۱مبلغ کل
قراردادهای نیروهای مســلح امارات با
شــرکتهای خارجی که در اولین روز
برگزاریایننمایشگاهمنعقدشدهاست
رایکمیلیاردو ۹۱میلیوندرهم(حدود
 ۳۰۰میلیون دالر) اعــام کرد که ۲۲
درصد از ارزش کل معامالت است .وی
بدون اشاره به نام شرکتهای خارجی
که امارات با آنهــا قرارداد منعقد کرده
است ،گفت :قرارداد خرید تسلیحات با
هفت شرکت خارجی را شامل میشود.
سخنگوی نمایشگاه آیدکس ابوظبی،

قرارداد نیروهای مســلح این کشــور
با شــرکتهای داخلــی در اولین روز
برگزاری این نمایشــگاه را  ۱۲قرارداد
به ارزش ســه میلیارد و  ۹۳۹میلیون
درهم اعــام کرد .وی برجســتهترین
قراردادهایمنعقدشدهتوسطنیروهای
مسلح امارات را شامل خرید  ۱۲فروند
هواپیمای «بدر  » B۲۵۰به ارزش یک
میلیارد و  ۷۰۰میلیــون درهم ،خرید
مهمات و سالح به ارزش  ۶۸۹میلیون
درهم و خرید خودرو و ماشــینآالت
نظامی به ارزش بیــش از  ۲۳۰میلیون
درهم ذکر کرد .الحســانی قراردادهای
محلی را شــامل تامین قطعات یدکی،
تعمیر و نگهــداری تانک «لوکلیرک»
و ارائــه خدمات پشــتیبانی فنی برای
سامانهناوبریهواییفرماندهیمشترک
هواپیماییاماراتبهارزش ۴۱۰میلیون
درهمدانست.
قرارداد ۱.۵میلیارددالریریتیون
برایتجهیزموشکیامارات
امارات عربی متحده روز دوشــنبه
نیز شــرکت ریتیون را برنــده قرارداد
تجهیز نیــروی هوایی این کشــور به
ارزش  ۵.۷میلیارد درهم معادل ۱.۵۵
میلیارد دالر اعالم کرد .یک سخنگوی
ارتش امــارات گفت« :در ایــن قرارداد
اماراتبناداردبرایتجهیزنیرویهوایی
خود سیســتم راهاندازی موشک را در
دستور کار قرار دهد ».شرکت ریتیون

یکی از 10شــرکت بزرگ تولیدکننده
اسلحه در جهان به شــمار میآید .این
شرکت به خاطر ســاخت موشکهای
پاتریوت معروف است.دفتر مرکزی این
شــرکت در ایالت ماساچوست آمریکا
واقع است و سال تاسیس آن به ۱۹۲۸
میالدی بازمیگردد .این ســازمان در
واقع موشکهایی برای تمامی ردههای
نظامی آمریکا میســازد .این قرارداد
در خالل نمایشــگاه نظامی در ابوظبی
امضا شده است .براســاس این قرارداد
ریتیــون ،امــارات را به موشــکهای
پاتریوتمجهزخواهدکرد.پاتریوتیک
سیستم دفاع هوایی موشکی است که
توانایی مقابله با موشکهای بالستیک،
موشــکهای 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 ارزش۷.۲
میلیــارد درهم امضا کرده که شــامل
 ۵.۸میلیارد درهم آن شــامل قرارداد با
شرکتهای بینالمللی است .امارات از
آغاز نمایشــگاه آیدکس  IDEXطی
دوروز قراردادهاییبه ارزش ۱۲میلیارد
درهممنعقدکردهاست».
قراردادعربستانباشرکت
آمریکاییالکهید
شــرکت صنایع نظامی عربستان و

شــرکت آمریکایی «الکهید مارتین»
سازندهتجهیزاتنظامینیزدرروزشروع
نمایشــگاه آیدکس ابوظبی توافقنامه
راهبردی با هــدف تقویت تواناییهای
دفاعی عربستان امضا کردند .در بیانیه
مشترککهدروبسایتشرکتصنایع
نظامی عربستان وابســته به صندوق
ســرمایهگذاری عمومی این کشــور
منتشر شــده است ،دو شــرکت تایید
کردند که یک توافقنامه اســتراتژیک
بــرای ایجاد یــک پروژه مشــترک به
منظور همــکاری دوجانبــه در زمینه
تقویــت دفاعی و امنیتی عربســتان و
پشــتیبانی از قابلیتهای صنعتی آن
برایدستیابیبهاهدافتوسعهاقتصادی
در چارچــوب چشــمانداز ۲۰۳۰را به
امضا رســاندهاند .این توافقنامه توسط
«ولید ابو خالد» ،مدیر عامل شــرکت
صنایع نظامی عربســتان و «تیموثی
کاهیل» معــاون بینالملــل رئیس
شــرکت الکهید مارتین آمریکا امضا
شدهاست.بهموجباینقراردادشرکت
صنایــع نظامی عربســتان  ۵۱درصد
سهام پروژه جدید و شرکت آمریکایی
الکهید مارتین ۴۹درصد آن را به دست
میآورد .توانمندسازی از طریق انتقال
فنآوریودانش،آموزشکادرعربستان
برای تولید محصــوالت و ارائه خدمات
به نیروهای مســلح ســعودی ،توسعه
تواناییهای عربســتان در زمینههای

فنآوریهای ســاخت ،تکنیکهای
برنامهنویسی،یکپارچهسازیسامانهها
و تعمیر و نگهــداری بالگرد و جنگنده،
سامانههای 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 بینالمللی نظامی
آیدکس 2021غرفه عربستان سعودی
در این نمایشگاه را با شعار «در سعودی
ســرمایهگذاری کن» افتتاح کرد .این
غرفه که توســط ســازمان کل صنایع
نظامیعربستانسعودیادارهمیشودبا
مشارکتبرخیازبزرگترینشرکتهای
ملی این کشور در زمینه صنایع دفاعی و
امنیتیوهمکاریوزارتسرمایهگذاری
فعالیت میکند .عوهلی در ســخنانی
توضیح داد که مشــارکت عربســتان
سعودیدرایننمایشگاهفرصتیمناسب
برای توســعه صنایع نظامی با استفاده
از همکاریها با شــرکتهای جهانی
تاثیرگذار و تبادل دانــش و تجربیات
خواهد بود ،و اشــاره کرد که عربستان
سعودی به صنایع دفاعی و امنیتی ملی
اهتمام ویــژهای دارد .به گفته این مقام
ســعودی ،تمرکز رهبران کشور در این
زمینهبربومیسازیصنایعدفاعیاست،
و در همین راستا ســازمان کل صنایع
نظامیتشکیلشدهاست.
درآمداماراتاز«آیدکس» ۲۰۲۱
چقدراست؟
نمایشگاهنظامی«آیدکس»بهترین
فرصت برای درآمدزایی امارات متحده
عربی است .بر اساس آخرین خبرهای
منتشرشدهدرفضایمجازی،همانگونه
که اشاره شد؛ در نخستین روز فعالیت
ایــن نمایشــگاه میــزان قراردادهای
فروش تجهیــزات بالغ بــر  ۵میلیارد
درهم بود .مسئولین نمایشگاه ابوظبی
از این نمایشــگاه ســهمهایی از جمله
اجاره غرفهها و سهم داشتن در فروش
شرکتکنندگان این نمایشگاه دارند و
درآمدزایی خوبی میکنند .یک درصد
از فــروش شــرکتکنندگان در زمان
عقد قرارداد به مســئوالن نمایشــگاه
پرداخت میشــود و اجاره هر مترمربع
از غرفههــا بالغ بر ۲هزار درهم اســت.
نمایشگاه بینالمللی تجهیزات دفاعی
ابوظبــی (آیدکس) از روز یکشــنبه با
حضور«محمدبنزایدآلنهیان»ولیعهد

برجستهترینقراردادهای
منعقدشدهتوسطنیروهای
مسلح امارات در اولین
روز برگزاری نمایشگاه
آیدکس؛ خرید ۱۲فروند
هواپیمای «بدر» B۲۵۰
به ارزش یک میلیارد و
 ۷۰۰میلیون درهم ،خرید
مهمات و سالح به ارزش
 ۶۸۹میلیون درهم و خرید
خودرو و ماشینآالت
نظامی به ارزش بیش از۲۳۰
میلیون درهم اعالم شد
ابوظبی و معــاون فرماندهی نیروهای
مســلح امارات در مرکز نمایشگاههای
ابوظبی ( أدنیک) آغاز بــه کار کرد .در
این نمایشگاه که به مدت پنج روز (21
تا  25فوریه) ادامــه مییابد ،یک هزار و
 ۱۱۲شرکت از  ۵۹کشور جهان آخرین
دســتاوردها ،تولیدات و تخصصهای
مختلــف نظامی خــود در زمینه دفاع
زمینی ،دریایی و هوایی را در مساحت
 ۱۳۳هزار متــر مربــع در  ۳۸غرفه در
معرضدیدبازدیدکنندگانقراردادهاند.
شماریازشرکتهایبزرگبینالمللی
از جمله بویینگ و ریتون در نمایشگاه
سالجاریدراماراتمتحدهعربیحضور
دارند .این نمایشــگاه امکان همکاری
بین شــرکتهای داخلی و خارجی و
متخصصان صنایع دفاعــی و نظامی را
فراهم میکند.براساساعالم مسئوالن
این نمایشــگاه ،رژیم صهیونیستی نیز
قرار بود در این نمایشگاه شرکت کند،
اما چند روز قبل از برگزاری آن بر اساس
آنچهبستهشدنفرودگاه«بنگوریون»
دلیلآناعالمشد،ازشرکتدرنمایشگاه
ابوظبی انصراف داد .مقدونیه شمالی،
جمهوری آذربایجــان ،لوکزامبورگ و
پرتغال از جمله کشورهایی هستند که
برای اولین بار در این نمایشگاه شرکت
کردهاند .مقامات امــارات از بیش از ۷۷
وزیر دفاع و  ۷۹شخصیت مهم نظامی
از جمله روسای ستاد نیروهای مسلح
و فرماندهان دریایی از  ۸۲کشور جهان
را برای بازدید از این نمایشــگاه دعوت
کردهاند .انتظار میرود در پنج روز زمان
برگزاری این نمایشگاه۷۰هزار نفر از آن
بازدیدکنند.
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درخواست ملکسلمان از بایدن برای عدم انتشارگزارش مرگ خاشقجی

هشدار مسکو به اتحادیه اروپا درباره تشدید تحریمها علیه روسیه

منابــع آگاه از پیــام محرمانه پادشــاه عربســتان به
رئیسجمهوری آمریکا و درخواســت از وی برای منتشــر
نکردن گزارش مــرگ روزنامهنگار منتقد ســعودی پرده
برداشتند .به گزارش ایســنا ،چند منبع آگاه در گفتوگو با
سایتویکیلیکسسعودیفاشکردندکهملکسلمانبن
عبدالعزیز،پادشاهعربستانسعودیدرپیامیمحرمانهازجو
بایدن،رئیسجمهوریآمریکاخواستهاستکهگزارشتهیه
شدهدربارهقتلجمالخاشقجی،روزنامهنگارمنتقدسعودی
رامنتشرنکند.طبقگفتهاینمنابع،ریمابنتبندربنسلطان،
سفیرریاضدرواشنگتناینپیامراتقدیمبایدنکردهاست.
منابع مذکور در ادامه تصریح کردند که ملک سلمان در این
پیام بر آمادگی عربستان برای گفتوگو با دولت بایدن بر سر
مسائلمختلفوخواستههایآمریکاتأکیدکردهودرمقابل
این مسئله خواستار منتشر نکردن گزارش قتل خاشقجی
شدهاست.یکمنبعآمریکاییدرگفتگوباروزنامهعربی،۲۱
اعالم کرد ،گزارش اطالعاتی دولت جو بایدن درباره جمال
خاشقجی که در کنسولگری این کشور در استانبول توسط

تیمعربستانی ترور شد،هفتهاول مارس منتشرخواهد 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
گزارشخالصهنتایجاطالعاتیدربارهپروندهخاشقجیاست
وانتشارآناحتماالفضایبیندولتبایدنوریاضراپرتنش
خواهدکرد.

انیس نقاش ،چهره سرشناس مقاومت لبنان درگذشت

شبکهخبریالمیادیندیروزازدرگذشتانیسنقاشازچهرههایقدیمیوسرشناسمقاومتوتحلیلگربرجستهلبنانی
خبرداد.المیادیندرخبرفوری گزارشداد:انیسنقاشمبارزعربلبنانیدر ۷۰سالگیدرگذشت.برخیمنابعخبریبابیان
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 (سهشنبه) 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  ۱۹۶۸به جنبش فتح پیوست و مسئولیت آموزش
نیروهای این جنبش در اردوگاهی در جنوب لبنان را برعهده داشت.

والدیمیر چیزوف ،سفیر روسیه در اتحادیه اروپا درباره
پیامدهایناشیازتشدیدتحریمهاعلیهآنکشورهشدارداد.
محاکمهآلکسیناوالنی،منتقدپوتینمنجربهافزایشتنش
سیاسیدرمناسباتاتحادیهاروپاباروسیهشدهاست.روزنامه
آلمانیدیولتمصاحبهایباوالدیمیرچیزوف،سفیردائمی
روسیه در اتحادیه اروپا داشته است .سفیر روسیه در اتحادیه
اروپاگفتهاستکهتمایلیبهگمانهزنیدربارهافزایشدامنه
تحریمهایاتحادیهاروپاعلیهآنکشورندارد.اودرعینحال
تاکید کرده اســت که تحریمهای پیشبینی شده از سوی
اتحادیهاروپاطیسالیانگذشتهبهمناسباتکشورهایعضو
ایناتحادیهوروسیهآسیبرساندهاست.چیزوفتاکیدکرده
است که روسیه «شریک قابل اعتمادی» برای اتحادیه اروپا
است و برخالف راهکار کشورهای عضو این اتحادیه ،روسیه
تاکنون با خویشتنداری نسبت به تحریمها برخورد کرده
است .هشدار وی درحالی مطرح شد که قرار بود وزیران امور
خارجه کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست دیروز۲۲
فوریه (چهارم اسفند) درباره تحریمهای جدید علیه روسیه

مشورتکنند .اتحادیهاروپابرآناستتابراینخستینباراز
قانونجدیدتحریمهایمرتبطبانقضحقوقبشرعلیهروسیه
بهرهگیرد.سفیرروسیهدراتحادیهاروپابهکشورهایعضواین
اتحادیه درباره گسترش تحریمها هشدار داده و گفته است
که روسیه برای مقابله با چنین اقداماتی آمادگی دارد .پس از
بازداشتومحکومیتآلکسیناوالنی،منتقدپوتینوبرخورد
خشننیروهایانتظامیباشرکتکنندگاندراعتراضاتدر
روسیه،تنشدرمناسباتبیناتحادیهاروپاباروسیهافزایش
یافتهاست.

اذعان رهبر اپوزیسیون بالروسبه شکست اعتراضات

رهبراپوزیسیونبالروساذعانکردهکهجنبشاعتراضیعلیهرئیسجمهوریاینکشورکهسالگذشتهمیالدیدرآستانه
براندازیدولتمینسکبود،بهنظرشکستخوردهاست.سوتالناتیخانوفسکایا،کهپسازدریافتتهدیدهاییعلیهفرزندانشدر
بحبوحه سرکوب خشونتآمیز علیه معترضان در تابستان سال گذشته میالدی مجبور شد از کشور فرار کند ،گفت :راه به سوی
آزادی و دموکراسی طوالنیتر و سختتر از آن چیزی است که فکرش را میکردیم .وی در گفتگو با
روزنامهسوئیسی«لوتمپ»وپیشازسفربرنامهریزیشدهاشدرماهآتیمیالدیبهاینکشورگفت:
بایداذعانکنمکهمااعتراضاتراباختیم.مادیگرراهیبرایمقابلهباسرکوبوخشونترژیمبالروس
علیهمعترضاننداریم.آنهاقویهستندوسالحدارند.میدانمبالروسیهاخستهشدهاندومیترسند.

