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دبی همچنان عنوان شلوغترین فرودگاه بینالمللی جهان را حفظ کرد

در جریان سفر به عمان در ارتباط با موضوعات
دوجانبه ،منطقهای و بین المللی گفتگوهای
خوبی با آقای نخست وزیر و همتای خود
داشتیم ،در این مالقات ها در خصوص
همکاری های دوجانبه و گسترش همکاری
های اقتصادی رایزنی های خوبی انجام شد از
جمله در مورد از سرگیری حرکت لنج های دو
کشور با توجه به مهار کرونا

فرودگاه بینالمللی دبی در ماه دسامبر موقعیت خود را به عنوان شلوغترین فرودگاه جهان برای مسافران بینالمللی حفظ
کرد.به گزارش تسنیم به نقل از نشنال نیوز ،فرودگاه بینالمللی دبی در ماه دسامبر موقعیت خود را به عنوان شلوغترین
فرودگاه جهان برای مسافران بینالمللی حفظ کرد و از قطبهای اصلی صنعت هوانوردی مانند فرودگاه هیترو لندن پیشی
گرفت ،چرا که ترافیک مسافران در اوج سفرهای تعطیالت سال نو میالدی افزایش یافت.این رتبهبندی ماهانه که توسط
شرکت مشاوره هوانوردی  OAGبا استفاده از ظرفیت صندلیهای بینالمللی خطوط هوایی و تعداد پروازهای بینالمللی
در دسامبر  2021صورت گرفت ،در مقایسه با ماه مشابه در سال  2019قبل از شروع همهگیری کووید 19-محاسبه شد.شرکت
 OAGدر گزارش ماهانه «شلوغ ترین فرودگاه های جهان» اعالم کرد که دبی با  3.54میلیون صندلی در جایگاه نخست قرار
دارد که حدود یک میلیون بیشتر از فرودگاه بعدی در این فهرست یعنی هیترو لندن بود.

میز خبر

حسینامیرعبداللهیان:

تبادل کاال بین ایران و عمان در آینده نزدیک
گروه خبر //
حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه
درباره سفر روز گذشته خود به عمان و
سفر امروزش به قطر گفت :سفر به دو
کشور عمان و قطر در راستای تقویت
سیاست همسایگی که مورد توجه دولت
سیزدهم است ،انجام شده است.
به گزارش سالم نو به نقل از ایسنا ،حسین
امیرعبداللهیان در بدو ورود به دوحه در
گفتوگو با خبرنگاران در ارتباط با نتایج
سفر یک روزه خود به عمان و همچنین
برنامه هایش در جریان سفر به قطر تصریح
کرد :در جریان سفر به عمان در ارتباط با
موضوعات دوجانبه ،منطقهای و بین المللی
گفتگوهای خوبی با آقای نخست وزیر و
همتای خود داشتیم ،در این مالقات ها در
خصوص همکاری های دوجانبه و گسترش
همکاری های اقتصادی رایزنی های خوبی
انجام شد از جمله در مورد از سرگیری حرکت
لنج های دو کشور با توجه به مهار کرونا .در
همین چارچوب طرف عمانی قول داد که
این موضوع را پیگیری کند که ما در آینده
نزدیک شاهد از سرگیری حرکت لنج های دو
کشور برای تبادل کاال و اقالم باشیم.
این دیپلمات عالیرتبه کشورمان با بیان
اینکه در خصوص سرمایه گذاری مشترک

در برخی از پروژه ها در داخل ایران در حوزه
های مختلف از جمله سرمایه گذاری در بندر
چابهار ،با مقامات عمانی رایزنی و گفتگو
کردیم ،افزود :همچنین یکی از مشکالت اتباع
دو کشور برای انجام امور تجاری و فعالیت
های مردمی موضوع پروازهاست و در این
دیدارها در مورد از سرگیری پروازهای ایران
ایر و عمان ایر گفتوگو کردیم این موضوع
در دیدار با آقای نخست وزیر مطرح شد و
توافق شد که اقدامات الزم در این زمینه از
سر گرفته شود.وزیر خارجه همچنین با بیان
اینکه در جریان این سفر با مقامات عمانی
پیرامون مسائل منطقهای از جمله تحوالت
یمن ،افغانستان و همچنین موضوع

فلسطین رایزنی و گفتگو کردیم ،تصریح کرد:
در سطح بینالمللی نیز با توجه به برگزاری
مذا کرات وین برای لغو تحریمهای آمریکا
علیه ایران ،در این خصوص هم گفتگوهای
مفصلی با نخست وزیر و همتای عمانی خود
داشتیم.
وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد :در
گذشته عمانی ها برای به نتیجه رسیدن
این مذا کرات در قالب برجام هم در سطح
چندجانبه و هم در ارتباط با برخی از طرف
های غربی ایفای نقش می کردند.
عمانی ها همچنان برای اینکه مذا کرات به
یک نتیجه خوب و پایداری برسد از نیات
صادقانه برخوردار هستند و تالشهای

دیپلماتیک خودشان را برای کمک به میز
مذا کرات جهت رسیدن به یک توافق خوب
ادامه میدهند.
به گزارش ایسنا ،وزیر امور خارجه کشورمان
در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران در مورد
اهداف سفر خود به قطر نیز گفت :در سفر
قطر با امیر این کشور و همچنین همتای
خود در مورد مسائل دو جانبه ،بینالمللی و
منطقه ای رایزنی و گفتگو خواهیم کرد.وی
تا کید کرد :در مجموع سفر به دو کشور عمان
و قطر در راستای تقویت سیاست همسایگی
که مورد توجه دولت سیزدهم است ،انجام
شده است .امیرعبداللهیان تصریح کرد:
فرصت هایی در قطر وجود دارد از جمله
برگزاری بازی های جام جهانی فوتبال،
گفت و گوهایی در گذشته انجام شده در
خصوص اینکه در این زمینه قطر می تواند از
ظرفیتهای ایران به ویژه در حوزه خدمات
فنی و مهندسی و دیگر امکاناتی که دارد و
میتواند در این زمینه به قطر کمک کند،
استفاده کند.
وی ادامه داد :در این سفر با مقامات قطر
در مورد این همکاری ها و همچنین توسعه
همکاری های دو جانبه به ویژه در حوزه
تجاری و همچنین تحوالت منطقه ای و بین
المللی رایزنی و گفتگو میکنیم.

انفجار مهیب در اردوگاه مزدوران امارات در شبوه یمن
گروه خبر //
منابع خبری گفتند که انفجار مهیبی در اردوگاه مزدوران
وابسته به امارات در شبوه یمن رخ داده که احتماال به
خاطر حمله موشکی است.
به گزارش فارس ،منابع خبری از وقوع یک انفجار مهیب در
اردوگاه متعلق به مزدوران وابسته به امارات در شبوه یمن خبر
دادند.شبکه خبری العالم گزارش داد که این انفجار ،به خاطر
حمله موشکی بوده است که اردوگاه مزدوران اماراتی را در شرق
شهر «عتق» هدف قرار داده است.
پایگاه خبری «یمن نیوز» نیز گزارش داد که این انفجار به
خاطر اصابت موشک بالستیک است و این اردوگاه در منطقه
«نوخان» قرار دارد.این پایگاه به نقل از منابع یمنی گزارش داد
که این انفجار باعث تلفاتی در میان مزدوران موسوم به «قوات

العمالقه» شده است.این در حالی است که هنوز جزئیات
دقیقی درباره تلفات این حمله در دست نیست.
این در حالی است که نیروهای یمنی شنبه هفته جاری یک
محل تجمع بزرگ وابسته به نیروهای وابسته به امارات را در
اطراف بیجان ،با یک موشک بالستیک هدف قرار دادند.
در جریان این حمله« ،مجدی الردفانی» سرکرده لشکر سوم
گروه موسوم به «العمالقه» و شماری از همراهان وی کشته
شدند.لشکر سوم ،یکی از بزرگترین لشکرهای وابسته به امارات
است .الخبر الیمنی خبر داد که «طی چند روز گذشته ،بیش از
نیمی از نیروهای لشکر ،کشته و زخمی شدهاند».
در همین ارتباط ،یک منبع آ گاه نظامی یمن ،چهاردهم
ماه جاری از کشته شدن «سمیح جراده الصبیحی» فرمانده
تیپ دو العمالق طی یک عملیات تکتیراندازی نیروهای

مسلح یمن در شبوه خبر داد .سمیح الصبیحی از مهمترین
فرماندهان میدانی سلفی بود که مرگش خسارت بزرگی برای
امارات محسوب میشود .این در حالی بود که مزدوران وابسته
به امارات ،در حال آماده شدن برای حمله به شهرستان
«بیجان» در شبوه بودند اما خبر کشته شدن الصبیحی ضربه
بزرگی به آنها وارد کرد.چندی پیش منابع نظامی یمنی از
تالش عربستان سعودی و امارات عربی متحده برای تحویل
استان شبوه یمن به عناصر تروریستی القاعده خبر دادند.
اغلب شبه نظامیان حاضر در این گروه ،از جریانهای سلفی-
تکفیری هستند.به گفته این منابع ،عربستان سعودی به
وزیر کشور دولت مستعفی یمن دستور داده است که نیروهای
امنیتی حاضر در ابین را توجیه کنند که عبور عناصر القاعده به
استان نفتخیز شبوه را تسهیل کنند.

عمان می تواند جایگاه
خوبی برای میانجیگری بین
ایران و عربستان سعودی
داشته باشد
گروه خبر //
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس
بیان کرد :سفر وزیر خارجه به عمان می تواند زمینه
توسعه روابط ما با عمان را فراهم کند و همچنین زمینه
بهبود روابط ایران و عربستان سعودی را ایجاد میکند.
محمدحسن آصفری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری
خانه ملت ،با اشاره به سفر وزیر امور خارجه کشور به عمان
گفت :جمهوری اسالمی عالقمند است سطح روابط خود
را با کشورهای همسایه به ویژه حوزه خلیج فارس توسعه
دهد و اعتقاد داریم که امروز روابط کشورهای همسایه می
تواند در راستای توسعه ،پیشرفت ،آبادانی و تامین امنیت
در منطقه کمک کننده باشد ،دشمن مشترک تروریسم
داریم که تالش می کند بین کشورها اختالف بیاندازد.
نماینده مردم ارا ک و کمیجان در مجلس ادامه داد :با
توجه به اینکه ایران و عمان در منطقه جایگاه خوبی دارند
و روابط طوالنی داریم ا کنون عالقه داریم سطح روابط
مان را با عمان توسعه دهیم .عمان می تواند جایگاه
خوبی برای میانجیگری بین ما و عربستان سعود داشته
باشد.
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مسئول امنیتی کتائب حزباهلل:

عراق روزهای سختی پیش رو دارد
که همه در آن بازنده هستند

گروه خبر //
العسکری در بیانیهای گفت :بارها در مورد خطر مصادره حق ا کثریت و قدم گذاشتن
در مسیر خواست بیگانه به ویژه امارات و انگلیس هشدار داده بودیم.
عراق روزهای سختی پیش رو دارد که همه در آن بازنده هستندبه گزارش گروه
بینالملل دفاعپرس به نقل از المیادین ،ابوعلی العسکری مسئول امنیتی کتائب
حزباهلل عراق در بیانیهای اظهار داشت :بارها در مورد خطر مصادره حق ا کثریت و
قدم گذاشتن در مسیر خواست بیگانه به ویژه امارات و انگلیس هشدار داده بودیم.
وی با تا کید بر اینکه دیگر صدایمان گرفته شد گفت :براساس اطالعات میدانی عراق
روزهای سختی در انتظار دارد که همه در آن بازنده هستند.
در نخستین جلسه پارلمان عراق که روز یکشنبه برگزار شد یکی از نمایندگان به
محمود المشهدانی رئیس ِسنی پارلمان حمله کرد و پس از متشنج شدن فضای
موجود در صحن پارلمان و وخیم شدن وضعیت جسمی المشهدانی ،یک
آمبوالنس او را به بیمارستان «ابن سینا» در منطقه سبز بغداد منتقل کرد .با این
وجود جلسه رأی گیری در مجلس ادامه پیدا کرد و الحلبوسی برای دومین بار به
عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد.
کمیته هماهنگی شیعیان عراق در وا کنش به اتفاقات اولین جلسه پارلمان بیانیهای
صادر و به انتخاب مجدد محمد الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان این کشور
اعتراض کرد .کمیته هماهنگی در بیانیه خود اعالم کرد :ما نتایج جلسه انتخاب
رئیس مجلس و دو معاونش را رد میکنیم ،زیرا در غیاب رئیس ِسنی مجلس برگزار
شد.

عبدالباری عطوان:

امارات به توافق با انصاراهلل پایبند نماند
گروه خبر //
«عبدالباری عطوان» تحلیلگر سرشناس جهان عرب ،عنوان داشت توقیف کشتی
اماراتی حاوی تسلیحات به وسیله نیروهای انصاراهلل یمن ،نشان داد که امارات به
تعهداتش به آن ها پایبند نبوده است و باید منتظر حمالت موشکی به دبی ،ابوظبی
و دیگر تاسیسات خود باشد.
به گزارش تحریریه« ،عبدالباری عطوان» تحلیلگر سرشناس جهان عرب و سردبیر
روزنامه «رای الیوم» در «یوتیوب» گفت :من در آخرین گفتوگوی خود در سال
گذشته میالدی پیشبینی کرده بودم که سال  ۲۰۲۲میالدی سال پرالتهابی باشد.
زیرا بسیاری از مسائل بالتکلیف وجود دارد اما به صراحت میگویم که انتظار نداشتم
که این التهاب به سرعت آغاز شود .نخستین روزهای سال با التهاب آغاز شد و ۴
رویداد مهم رخ داد .نخستین رویداد آن است که نیروهای انصاراهلل یمن ،کشتی
اماراتی را توقیف کردند .این تحول بیسابقه با آینده دریانوردی در دریای سرخ در
ارتباط است.
وی عنوان داشت تحول دوم هم نبردی است که میان عربستان سعودی و حزب
اهلل در شبکههای اجتماعی آغاز شده است .شاید این تنشها به میدانهای جنگ
هم بکشد که این یک رویداد بسیار خطرنا ک است .رویداد سوم حملههای موشکی
به پایگاه های آمریکا در شمال شرق سوریه و حتی در مرزهای سوریه و عراق است.
موضوع دیگر این است که ا کنون حزب اهلل لبنان در جنوب این کشور در حال آماده
باش کامل به سر میبرد .شاید این موضوع به درگیری ربط داشته باشد.
عطوان افزود :درباره تحول نخست باید گفته شود نیروهای بسیار پیشرفته انصاراهلل،
کشتی اماراتی را که راهی بندر الحدیده بود ،توقیف کردند .در ابتدا سخنگوی ائتالف
سعودی گفت که این کشتی حاوی تجهیزات پزشکی بود ،اما انصاراهلل با انتشار
تصاویر و فیلمهایی نشان دادند که این کشتی به طور کامل حاوی جنگ افزار بود.
پس از این بود که سخنگوی ائتالف حمله به یمن سکوت مرگباری در پیش گرفت.
اماراتیها اعالم کرده بودند که از ائتالف حمله به یمن خارج شدهاند.
آنها با انصاراهلل یمن به یک توافق سری دست یافته بودند .بر پایه این توافق قرار بود
اماراتیها در جزیره سقطری نیروهای یمن را هدف قرار ندهند و انصاراهلل شهرهای
امارات را موشک باران نکنند .ا کنون این توافق از بین رفته است و همانطور که
شهرهای عربستان با موشک ها و پهپادهای بالدار هدف قرار میگیرند احتمال دارد
شهرهای امارات هم هدف قرار گیرند.
طبق اظهارات این تحلیلگر جهان عرب ،توقیف کشتی اماراتی نشان میدهد که
دریانوردی اسرائیل هم در دریای سرخ با خطر روبرو خواهد شد ۸۰ .درصد از صادرات
رژیم اسرائیل از طریق دریای سرخ و تنگه باب المندب صورت میگیرد .این نشان
میدهد که کل صادرات این رژیم با تهدید روبرو خواهد شد.
انصاراهلل بارها گفتهاند که در راستای سرنگونی اسرائیل عمل میکنند و با فلسطینیها
ابراز همدردی خواهند کرد .ا گر تحوالت به سمت خطرنا کی پیش برود احتمال دارد
آنها وارد عمل شوند و اسرائیل را نیز هدف قرار دهند و کنترل باب المندب و کانال
سوئز را در اختیار خود در آورند.

