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دیلىاستار
عب�اس:صل�حب�اترام�پ

امکانپذیراست!
رئي��س  عب��اس  محم��ود 
فلسطين  خودگردان  تش��کيالت 
در تازه ترين اظهارات خود درباره 
درخصوص منازعه ميان فلسطين 
و تل آويو گف��ت وی اعتقاد دارد 
كه تحقق صلح تاريخى به رهبری 
دونالد ترامپ، امکان پذير است و 
اي��ن صلح، امنيت را در سراس��ر 
منطقه برقرار خواهد كرد. محمود 
عباس گفت كه در جريان سفرش 
به آمريکا درباره راهکارهای صلح، 
مستقيما با دونالد ترامپ گفت وگو 
خواهد ك��رد. رئيس تش��کيالت 

خودگردان فلس��طين مدعى شد كه گزينه استراتژيک فلسطينى ها، همان 
راهکار تشکيل دو دولت است.

ایران،محورمذاکراتپسرپادشاهعربستانوترامپ
دونالد ترام��پ رئيس جمهور امريکا در اولين دي��دار خود با يک مقام 
ارش��د از خاورميانه، در كاخ س��فيد ميزبان محمد بن سلمان، پسر پادشاه، 
جانشين وليعهد و وزير دفاع عربستان سعودی بود. گفته مى شود اين ديدار 
ب��ا محوريت همکاری های اقتص��ادی و مقابله با آنچه نفوذ ايران در منطقه 
خوانده شده، برگزار ش��ده است. ترامپ و پسر پادشاه عربستان پس از اين 
ديدار حاضر نشدند در مورد گفت وگوهايشان حرفى بزنند و تنها به گرفتن 

عکس اكتفا كردند.

گاردین
بریتانياهرگونهجاسوس�ى

ازترامپراردکرد
در حاليک��ه ي��ک تحليلگ��ر 
تلويزي��ون آمري��کا ي��ک آژان��س 
جاسوسى بريتانيا را به جاسوسى و 
ش��نود از دونالد ترامپ متهم كرده 
است، يک مقام ارشد امنيتى بريتانيا 
اين اتهامات را به طور كامل تکذيب 
كرد. دفتر ارتباطات دولتى بريتانيا 
رواب��ط بس��يار نزديکى ب��ا آژانس 
امنيت ملى آمريکا دارد. اين دو نهاد 
جاسوسى ارتباط و همکاری نزديکى 
با استراليا، كانادا و نيوزلند دارند. اين 
مقام بريتانيايى افزود: طبق قوانين 
بريتانيا، دفتر ارتباطات و مخابرات 

دولتى بريتاني��ا تنها اجازه جمع آوری اطالعات برای اه��داف امنيتى را دارد و 
انتخابات آمريکا به طور آشکار هيچ ارتباطى با اولويت های ما نداشته است.

حمایتازاستقاللاسکاتلندبهباالترینسطحرسيد
حمايت مردم اس��کاتلند از ايده اس��تقالل از بريتانيا به باالترين سطح 
خود رس��يده ولى ش��ايد االن بهترين زمان ممکن برای "نيکوال استورژن" 
وزير اول اسکاتلند نباشد تا بخواهد همه پرسى جديدی را برگزار كند. اين 
نظرس��نجى نشان مى دهد كه 46 درصد اس��کاتلندی ها از ايده استقالل از 
بريتانيا حمايت مى كنند كه اين رقم دو برابر بيشتر از سال 2012 ميالدی 
اس��ت. برگزاری همه پرس��ى دوم ثابت خواهد كرد كه حزب ملى اسکاتلند 

كار سختى را برای پيروزی خواهد داشت.

والاستریتژورنال
بغداد:ترکيهبهنقضحریم
هوایىوحاکميتع�راقپایان

دهد
وزير  جعفری  ابراهي��م  دفتر 
خارجه ع��راق در بيانيه ای اعالم 
كرد: ابراهي��م جعفری در جريان 
مالقات با فاتح يلدز س��فير تركيه 
در عراق بر لزوم پايان دادن تركيه 
به نقض حاكمي��ت عراق و توقف 
نقض حريم هوايى اين كش��ور از 
س��وی جنگنده های تركيه تاكيد 
ك��رد. در اين بيانيه آمده اس��ت: 
دوط��رف در اي��ن ديدار مس��ائل 
م��ورد اهتم��ام بغداد و آن��کارا و 
راه ه��ای تقوي��ت رواب��ط بين دو 

كشور و تالش های عراقى ها در جنگ عليه تروريست و پايان دادن به نقض 
حاكميت عراق از سوی تركيه را بررسى كردند.

توافقمسکووآنکارادرموردفروشاس-400
در جري��ان مذاكرات اخير "والديمير پوتين" و "رجب طيب اردوغان"، 
طرفين امکان فروش سامانه های دفاع ضدهوايى اس-400 روسى به تركيه 
را بررس��ى كردند. رهبران دو كش��ور نس��بت به تحقق اين همکاری ابراز 
عالقه مندی نمودند. "دميتری پسکوف" سخنگوی دفتر رياست جمهوری 
روسيه در گفت وگو با اين روزنامه، اين مسئله را تاييد كرده و گفت: »طرف 
تركيه ای عالقه مندی خود برای خريد موشک های اس-400 را اعالم كرده 

و به امکان بسته شدن چنين قراردادی چشم دوخته است.«

گلفنيوز
نبرد ع�راق: نخس�توزیر

موصلدرمرحلۀپایانىاست
حيدر العبادی، نخس��ت وزير 
ع��راق، اع��الم ك��رده اس��ت كه 
عمليات آزادس��ازی غرب موصل 
از دست داعش »در مرحلۀ نهايى 
خ��ود« ق��رار دارد. نخس��ت وزير 
ع��راق در ادامه گفت آن دس��ته 
از تروريس��ت ها كه تسليم شوند 
م��ورد محاكم��ۀ عادالن��ه ق��رار 
خواهن��د گرفت، ام��ا آنانى كه به 
مب��ارزه با نيروه��ای عراقى ادامه 
مى دهند »قطعاً كش��ته خواهند 
تأكيد كرد  ش��د.« حيدرالعبادی 
ش��مار آوارگان جنگ زده در اين 

ش��هر افزايش پيدا نخواهد كرد. نخس��ت وزير عراق افزود كه شمار آوارگان 
كماكان ازآنچه پيش بينى مى شد پايين تر است.

ولدالشيخ:اوضاعیمنفاجعهباراست
اسماعيل ولدالشيخ احمد نماينده ويژه سازمان ملل در امور يمن گفت 
طرف ه��ای درگير در يمن، با تالش های س��ازمان مل برای حل بحران اين 
كش��ور مخالف هس��تند. وی در نشست خبری مش��ترک با ژان مارک آيرو 
وزير خارجه فرانس��ه در پاريس افزود: راه حل يمن از طريق راهکار سياسى 
و نظامى است و بنابراين خجالت آور است كه طرف های درگير نمى خواهند 
برای حل بحران مذاكره كنند. ولد الشيخ با اشاره به افزايش خشونت ها در 

يمن گفت كه اوضاع غيرنظاميان در اين كشور مصيبت بار است.

ذرهبین

نیمچهگزارش

هشدار چین به ترامپ 
نخس��ت وزير چين به رئيس جمه��وری آمريکا گفت 
كشورش مايل نيست ش��اهد آغاز جنگ تجاری ميان دو 

كشور باشد.
»لى كه كيانگ« نخس��ت وزير چين ب��ه دونالد ترامپ 
رئيس جمه��وری آمريکا هش��دار داد با چي��ن وارد جنگ 
تجاری نش��ود. به نوش��ته روزنامه گاردي��ن،  كه كيانگ در 
جمع خبرن��گاران گفت چين نمى خواه��د جنگ تجاری 
مي��ان آمريکا و چي��ن راه بيفتد. وی اف��زود، آينده روابط 
چين و آمريکا حياتى اس��ت و اين مس��اله تنها برای چين 
حائز اهميت نيس��ت بلکه برای واش��نگتن هم همين طور 
اس��ت. كه كيانگ در ادامه گفت جنگ تجاری ميان پکن و 
واشنگتن به ضرر شركت های خارجى نيز خواهد بود چراكه 

اين دو اقتصاد، بزرگترين اقتصادهای جهان هستند.
خبر ديگر آنکه شماری از سناتورهای جمهوری خواه 
خواس��تار تحقيق حمايت دولت اوباما از »احزاب چپگرا« 
و نهاده��ای مرتباط با س��وروس در كش��ورهای مختلف 

شده اند.
اين سناتورها مدعى شده اند كه ديپلمات های چندين 
كشور آمريکای التين، آفريقا و همچنين مقدونيه و آلبانى 
به آن ها گفته اند كه دولت »باراک اوباما« با پرداخت پول 
ت��الش كرده احزابى در اين كش��ورها قدرت گيرند كه به 
حزب دموكرات نزديک هس��تند. خب��ر ديگر آنکه دولت 
آمري��کا كه پيش��تر گفته ب��ود تالش مى كن��د انتقادات 
سازمان ملل از اسرائيل را متوقف كند، در نامه ای به چند 
گروه حقوق بشری تهديد كرده كه در صورت عدم اصالح 
رويکرد ش��ورای حقوق بشر، آمريکا از آن خارج مى شود. 
دولت آمريکا در نامه ای به 9 »سازمان غيرانتفاعى« فعال 
در زمينه حقوق بش��ر، تهديد كرده ك��ه در صورت عدم 
انج��ام »اصالحات قابل توجه« در ش��ورای حقوق بش��ر 

سازمان ملل، اياالت متحده از اين نهاد مى شود. 

پيامهایآستانه
نشست آستانه با محوريت سوريه با حضور نماينده نظام 
س��وريه، ايران، تركيه و روس��يه در حالى برگزار شد كه اين 
نشس��ت پيام های قابل تاملى به همراه داش��ت. نخست آنکه 
محور اين نشست ادامه آتش بس و افزايش كمک های مردمى 
بوده است اين مساله نشانگر اراده نظام سوريه برای برقراری 

امنيت و ثبات پايدار است.
نکته ديگر رفتار معارضه در قبال اين نشست است گروه هايى 
كه به ادعای امريکا به دنبال راهکار سياسى بوده و نظام سوريه 
را به س��ركوب آنان متهم مى كند بسياری از اين گروه ها حاضر 

به حضور در نشس��ت آستانه نش��ده اند اين امر نشانگر ماهيت 
غيرمردمى و زياده خواهانه اين گروه هاست كه موجب مى شود تا 

اين گروه ها در كنار گروه های تروريستى قرار بگيرند.
گروه هاي��ى كه مورد حمايت برخى كش��ورهای عربى و 
غربى هس��تند در اين نشس��ت به دنبال كارشکنى در روند 
مذاكرات بوده اند كه اين امر از يک سو نشانگر حقانيت مواضع 
س��وريه مبنى بر عدم مذاكره با اين گروه ها اس��ت و از سوی 
ديگر واهى بودن ادعای امريکا و ش��ركای منطقه را مبنى بر 

رويکرد راه حل سياسى نشان مى دهد.
آنچه در ورای اين نشس��ت به چش��م مى خورد آن است 
كه س��وريه و متحدانش از همه ظرفيت ها برای تحقق صلح 

و ثبات در كش��ور بهره مى گيرند اما معارضان تحت حمايت 
امري��کا و ش��ركايش همچنان در مس��ير بحران س��ازی گام 

برمى دارند كه زمينه ساز تشديد تنش ها در سوريه مى شود.
نکته قاب��ل تامل نوع رفتارهای تركيه در نشس��ت وين 
اس��ت در حالى آنکارا با حضور در اين اجالس ادعای مى كرد 
حل بحران س��وريه را مطرح مى س��ازد اما همچنان تحركات 
نظامى آن عليه دمش��ق ادامه دارد دوگانگى رفتاری ابهامات 
بس��ياری را در صداقت آنکارا برای حل بحران س��وريه ايجاد 
كرده است كه پايان دادن به اقدامات نظامى و حضور صادقانه 
در رون��د مذاكره راهکار آنکارا برای پايان دادن به نگاه منفى 

جهانى به رفتارهايش در قبال سوريه است.

در جمع بندی كلى از آنچه در باب نشست سوريه ذكر شد 
مى توان نتيجه گرفت كه همچنان يک مانع بزرگ برای تحقق 
راهکار سياسى در قبال حل بحران سوريه وجود دارد و آن عدم 
صداقت امريکا و شركای منطقه ای آن است كه موجب شده تا 
گروه های معارض به دنبال استمرار رفتارهای غيراصولى در قبال 
مذاكرات باشند. در اين ميان نقش سازمان ملل و عدم اقدامات 
آن برای مقابله با اين خرابکاری ها ابهامات بس��ياری را در باب 
صداقت اين س��ازمان برای حل بحران سوريه در افکار عمومى 
جهان ايجاد كرده است بر اين اساس اگر سازمان ملل به قضاوت 
افکار عمومى درباره خود اهميت مى دهد بايد هر چه سريع تر با 

اقدامى قاطع به حواشى و شايعات ايجاد شده پايان دهد.

فلس�طين: به گزارش خبرگزاری معاً فلس��طين، در 
درگيری های شديد ميان فلسطينيان و نظاميان صهيونيست 
در اردوگاه دهيشه در جنوب بيت لحم، 5 جوان فلسطينى 
مجروح شده و به بيمارستان منتقل شدند. نيروهای اسرائيلى 

گلوله جنگى به سوی جوانان فلسطينى شليک كردند.

کوی�ت:مجلس األم��ه )پارلمان( كويت ب��ا توافقنامه 
امضاشده بين دولت اين كش��ور و ناتو برای عبور نيروهای 
اين سازمان از خاک كويت موافقت كرد. بنابر گزارش كميته 
امور خارجه پارلمان كويت اين توافقنامه درخصوص اصول و 
احکام قانونى و ضوابط عبور نيروهای ناتو از خاک كويت در 

صورت درخواست اين سازمان و عمليات های آن است.

اردن: خبرگزاری عمون اردن گزارش داد، دولت اردن 
با تحويل »أحالم التميمى« بانوی شهادت طلب فلسطينى 
ك��ه پس از آزادی از اس��ارت رژيم صهيونيس��تى به اردن 
تبعيد شده اس��ت، به آمريکا مخالفت كرد. آمريکا مدعى 
شد احالم التميمى در انفجار رستوران »اسبارو« قدس در 
سال 2001 نقش داشته و به »عزالدين المصری« مجری 

عمليات برای رسيدن به رستوران كمک كرده است.

ک�رهجنوب�ى:به گ��زارش آسوش��يتدپرس، بعد از 
بركن��اری رئيس جمهور كنون��ى كره جنوب��ى،  انتخابات 
زودهنگام رياس��ت جمهوری در اين كش��ور روز نهم ماه 
مى برگزار خواهد ش��د.بعد از آنکه رئيس جمهور سابق از 
سوی دادگاه قانون گذار به اتهام فسادهای سياسى و مالى 
بركنار شد، مقرر گش��ت انتخابات آتى رياست جمهوری 

روز نهم ماه مى يعنى كمتر از دو ماه ديگر برگزار شود.

آمریکا: به نوشته يو اس ان آی، نيروی دريايى آمريکا 
برای اولين بار ناو هواپيمابر عظيمى را در رزمايش ساليانه 
مشترک با كره جنوبى به شبه جزيره كره اعزام كرده است. 
ناوهواپيماب��ر »كارل وينس��ون« آمري��کا به ك��ره جنوبى 
مى رس��د. اين ناو هواپيمابر آمريکايى و گروه همراه آن در 
عمليات نظامى مشترک واشنگتن - سئول در شبه جزيره 

كره مشاركت خواهد داشت.

کرهش�مالى: مقامات كره شمالى به تمامى نيروهای 
مس��لح اين كشور دستور دادند برای جنگ آماده شده و در 
مقابله با هرتجاوزی نفوذناپذير باشند. اين اقدام كره شمالى 
در راستای تالش های اين كشور برای پاسخ گويى به رزمايش 

مشترک كره جنوبى و آمريکا در شبه جزيره كره است.

دشمنان سوريه كه در نشست 
گ�زارشآخر

گروه بين الملل
آس��تانه نتوانسته اند به اهداف 
خود دس��ت يابند ب��ار ديگر 
سياس��ت انفجارهای خونين را در پي��ش گرفته اند 
چنانکه يک انفجار تروريس��تى در داخل ساختمان 
دادگستری در منطقه »الحميديه« واقع در دمشق، 
پايتخت س��وريه به وقوع پيوس��ت كه به دنبال آن 

ده ها نفر كشته شدند.
 ي��ک انفجار تروريس��تى در داخل س��اختمان 
دادگستری در دمش��ق به وقوع پيوست. اين انفجار 
در منطقه الحميديه واقع در پايتخت سوريه به وقوع 
پيوس��ت. انفجار تاكنون ده ها كشته برجای گذاشته 
اس��ت. ش��اهدان عين��ى در ش��بکه های اجتماعى 
نوش��ته اند كه عامل انتحاری پي��ش از انفجار خود، 
اقدام ب��ه تيراندازی بى هدف كرده و س��پس ضامن 
انتحاری را كش��يده اس��ت. خبر ديگر آنکه نماينده 
هيأت اعزامى گروهک ارتش آزاد سوريه در مذاكرات 

آستانه استعفای خود را اعالم كرد.
»اسامه ابوزايد« نماينده هيأت اعزامى گروهک 
ارتش آزاد س��وريه در مذاكرات آس��تانه چهارشنبه 
اعالم كرد كه به داليل كامال ش��خصى استعفا كرده 

است.
ابوزايد در پيامى كه در حس��اب كاربری توئيتر 
خود منتش��ر كرد، نوشت: »من به سران نظامى خود 
اعالم كرده بودم كه به داليل ش��خصى قادر به ادامه 
كار نيس��تم. خبرنگاران عزيز، من متأس��فم كه هيچ 
بيانيه ای در اين رابطه منتشر نخواهد شد«. پيش از 
اين، »اسامه ابوزايد« سخنگوی معارضان اعالم كرده 

بود كه معارضان س��وريه تصمي��م نهايى را گرفته اند 
و قصد ندارند در اين مذاكرات كه قرار اس��ت از روز 
سه شنبه در آستانه آغاز شود، شركت كنند. گروه های 

معارض سوريه شنبه گذشته درخواست كرده بودند 
كه مذاكرات تحت حمايت روس��يه در قزاقس��تان به 
تعوي��ق بيفت��د و اعالم كرده بودند كه نشس��ت های 

بع��دی ب��ه اين بس��تگى دارد ك��ه دولت س��وريه و 
متحدانش به آتش بس سوريه پايبند باشند.

از س��وی ديگر رئيس هيئ��ت نمايندگان دولت 
س��وريه با بيان اينکه تركيه ضامن گروه های مس��لح 
اس��ت گفت: اين دور از مشورت ها سازنده بود. بشار 
جعف��ری رئيس هيئت نمايندگان دولت س��وريه در 
مذاكرات آس��تانه در نشستى خبری گفت كه تركيه 
به عنوان يک كشور ضامن گروه های مسلح، به دنبال 
ايج��اد موانع در مذاكرات آس��تانه اس��ت. وی افزود: 
جمهوری عربى سوريه از تالش های صادقانه روسيه 

برای پيشبرد حل سياسى بحران، قدردانى مى گند.
جعفری تاكيد كرد كه ع��دم پايبندی به تاريخ 
مشخص ش��ده برای حضور در نشس��ت آستانه، به 
منزله به تسمخر گرفتن آن است. وی در ادامه اظهار 
داشت: به جز يک پيش��نهاد درخصوص مين زدايى 
از ش��هر تدمر، پيشنهاد رسمى ديگری مطرح نشده 
اس��ت. رئيس هيئت نمايندگان دولت سوريه گفت: 
ما با دوس��تان روس و ايرانى خود تالش های زيادی 
برای پيشبرد موفقيت آميز اين دور از مذاكرات انجام 

داديم و به نتايج رضايت بخشى رسيديم.
وی افزود: مش��ورت ها سازنده بود و بر ضرورت 
آتش بس و مبارزه با تروريسم و جداسازی گروه های 

تروريس��تى از گروه ه��ای مع��ارض مس��لح تمركز 
داشت.

الکس��اندر الورينتي��ف رئي��س هيئت روس��يه 
در مذاكرات آس��تانه نيز طى س��خنانى گفت كه ما 
اميدواري��م مناطق ديگر در س��وريه نيز به آتش بس 
بپيوندن��د. وی افزود: عدم حض��ور معارضان در اين 

دور از مذاكرات آستانه، به نفعشان نيست.
الورينتيف اظهار داش��ت ك��ه بعدش از اجرايى 
شدن نظام آتش بس در س��وريه، سطح خشونت در 

اين كشور خيلى كاهش يافته است.
»خيرات عبدالرحمان اف« وزير خارجه قزاقستان 
نيز گفت: ما به نتايج مش��خصى در مذاكرات آستانه 

رسيديم، و اميدهايى برای حل بحران وجود دارد.
»خيرات عبدالرحمان اف« وزير خارجه قزاقستان 
گفت كه اين دور از نشست های آستانه بخش مهمى 
از مذاك��رات چندجانب��ه به حس��اب مى آيد و باعث 

غنای مذاكرات ژنو خواهد شد.
عبدالرحمان اف در ادامه بر ضرورت حفظ ميراث 
تمدنى و بش��ری سوريه و همچنين راه حل سياسى 
بحران در اين كشور و آغاز مذاكرات ژنو تاكيد كرد.

وزير خارجه قزاقس��تان همچنين گفت: به يک 
ساز و كار سه جانبه برای نظارت بر آتش بس و ادامه 
مذاكرات در س��وريه دس��ت پيدا كرديم. س��ومين 
دور مذاك��رات آس��تانه درباره حل بحران س��وريه، 
روز سه ش��نبه با برگزاری نشست های مشورتى بين 
طرف های ش��ركت كننده در اين مذاكرات آغاز شد. 
وی افزود كه دور بعدی نشست كارشناسى مذاكرات 

آستانه، در تهران برگزار خواهد شد.

انفجارخونيندمشقدههاکشتهوزخمىبرجایگذاشت

انتقام  شکست آستانه مقابل ساختمان دادگستری

نتيجه يک نظرس��نجى نشان 
مى دهد كه با ش��دت گرفتن چ�����الش

تن��ش در رواب��ط آلم��ان ب��ا 
تركيه، بيش��تر مردم آلمان از خ��روج نظاميان اين 

كشور از تركيه حمايت مى كنند.
بنابر گزارشى كه روزنامه آلمانى »ولت« منتشر 
كرده اس��ت، 79.6 درصد افراد پرس��ش ش��ونده از 
خروج نظاميان كشورشان از تركيه حمايت كرده اند. 
40.8 درص��د از آنه��ا گفته اند كه خواس��تار حضور 
اين نيروها در كش��ور ديگری هس��تند در حالى كه 
38.8 درصد از آنها گفته اند كه مى خواهند نظاميان 
كشورش��ان به آلمان باز گردند. فقط 14.8 درصد با 

ماندن اين افراد در تركيه موافقند.
قانونگذاران آلمانى از طيف های مختلف سياسى 
هم از ارتش اين كش��ور خواستند تا نظاميان خود را 
از پاي��گاه نظامى خود در تركيه خ��ارج كند. حزب 

سوسيال مس��يحى آلمان با اش��اره به متشنج شدن 
روابط ميان آنکارا - برلين، از دولت آلمان خواس��ت 
تا نيروهای نظامى اين كش��ور را از پايگاه اينجرليک 
خارج كند. اينجرليک پايگاه هوايى بسيار مهمى در 

تركيه و در نزديکى مرز سوريه است.
»فلورين هان« س��خنگوی سوسيال مسيحى ها 
در ام��ور خارجى و امنيتى در اي��ن مورد به روزنامه 
»بيلد آم زونتاگ« گفت: »در اين ش��رايط متش��نج، 
ام��کان اينکه دولت تركيه بتواند حمايت از نظاميان 
را در اينجرلي��ک تضمين كن��د.« وی افزود: »آلمان 
نبايد اجازه بدهد كه نظاميان اين كش��ور وسيله ای 

برای چانه زنى اردوغان تبديل شوند.«
رئيس دفتر صدراعظم آلمان در انتقاد شديد از 

رويکرد سياس��تمداران تركيه ای در برابر تنش های 
كنونى گفت كه آلمان اين اختيار را دارد و مى تواند 
از سفر سياس��تمداران تركيه ای به آلمان جلوگيری 
كند. »پت��ر آلتماير« رئيس دفت��ر صدراعظم آلمان 
سياست مداران تركيه را تهديد كرد كه به آنها اجازه 
ورود به آلمان داده نخواهد ش��د. وی ضمن انتقاد از 
سياس��ت های انتخاباتى مقامات تركيه ای در آلمان 
همچنين به مقايسه سياست های كشورش با نازی ها 

واكنش نشان داد.
آلتماي��ر در اين م��ورد به فونک��ه مدين گروپه 
گفت: »ممنوعيت س��فر آخرين اقدام اس��ت كه ما 
چنين حقى خواهيم داش��ت.دولت آلمان مقايسه با 
نازی ه��ا و اتهامات عجيب و غريب را تحمل نخواهد 

كرد. تركيه هميش��ه ب��ه ارزش های بزرگى اش��اره 
مى كن��د كه احترام كش��ورش را از بين نمى برد اما 

آلمان هم افتخار خود را دارد.«
در اين ميان »فرانس��وا اوالن��د« رئيس جمهور 
فرانسه ضمن اعالم اينکه اتحاديه اروپا به تركيه نياز 
دارد، از گفت وگو برای حل مناقشات به وجود آمده 

ميان اين كشور و اتحاديه اروپا حمايت كرد.
كشورهای اروپايى اصالحات قانون اساسى تركيه 
را گامى در جهت تثبيت قدرت »رجب طيب اردوغان« 
رئيس جمه��ور تركي��ه تا نيم��ه دهه آين��ده ميالدی 

مى دانند و آن را اقدامى غيردموكراتيک خوانده اند.
اردوغان در تالش است تا با جلب حمايت مردمى، 
نظام سياس��ى اين كش��ور را از نظام پارلمانى به نظام 
رياستى تبديل كند. وزير خارجه تركيه تهديد كرد از 
توافقى كه با اتحاديه اروپا بر سر مهاجران داشته، خارج 
خواهد شد. »مولود چاووش اوغلو« وزير خارجه تركيه 

اعالم كرد كشورش ديگر دليلى برای پايبند ماندن به 
توافق با اتحاديه اروپا حول ممانعت از ورود مهاجران به 
اين قاره نمى بيند. درپى تنش های ميان هلند و تركيه، 
رئيس جمهور تركيه دستور داد توافق خواهرخواندگى 

دو شهر استانبول و روتردام لغو شود.
»رجب طي��ب اردوغان« رئيس جمه��ور تركيه 
مجددا با متهم كردن دولت هلند به دست داشتن در 
قتل عام 8هزار بوسنيايى، به قرارداد »خواهرخواندگى« 

دو شهر استانبول و روتردام پايان داد.
موش��ه يعلون وزير جنگ س��ابق اسرائيل ضمن 
هشدار نس��بت به بى ثباتى اوضاع در خاورميانه، گفت: 
رج��ب طيب اردوغان رئيس جمه��ور تركيه قصد دارد 
امپراتوری جديد عثمانى را تش��کيل دهد. يعلون قصد 
دارد كمپينى را تشکيل دهد تا نخست وزير آينده رژيم 
صهيونيستى شود. وی درباره نگرانى هايش درخصوص 
اوضاع منطقه با خبرنگاران خارجى صحبت كرده است.

منابع امنيتى يمن از انهدام مواضع نظاميان 
خط س��عودی در منطقه »الخضراء« در نجران و س����ر

منطقه »كهبوب« در لحج خبر دادند.
 واحد موش��کى ارتش يمن و انصاراهلل محل اس��تقرار نظاميان 
س��عودی را در ورودی منطقه »الخضراء« در نجران واقع در جنوب 
عربستان هدف قرار داد. يک منبع نظامى ارتش يمن به شبکه خبری 
»المسيره« گفته كه نيروهای ارتش يمن و كميته های مردمى وابسته 
به انصاراهلل، مواضع عناصر »مزدور« و نظاميان سعودی را در منطقه 

الخضراء با موشک های »كاتيوشا« هدف قرار دادند.
يگان توپخانه ای ارتش يمن و كميته های مردمى وابس��ته به 
انصاراهلل در نيمه ش��ب سه ش��نبه محل تجمع مزدوران سعودی 
و تجهي��زات آنه��ا را در غرب منطقه »كهبوب« اس��تان لحج در 
جنوب اين كش��ور به ش��دت گلوله باران ك��رد. نيروهای يمنى 
دوشنبه گذشته نيز با شليک چندين گلوله توپ، مواضع نظاميان 

سعودی را در جنوب منطقه كهبوب هدف قرار دادند. 
طبق اعالم مشاور ارش��د جانشين وليعهد سعودی، »محمد 
بن سلمان« پس از ديدار با دونالد ترامپ رئيس جمهوری آمريکا 

در اظهاراتى تعجب برانگيز مدعى ش��ده كه ترامپ دوست واقعى 
مسلمانان است! مشاور ارشد محمد بن سلمان، جانشين وليعهد 
سعودی به برخى از اظهارات وی پس از ديدار با رئيس جمهوری 
آمريکا اش��اره كرد. براساس اين گزارش، طبق اعالم مشاور ارشد 
بن س��لمان، وی پس از ديدار با ترامپ مدعى شده است: ترامپ 

دوست واقعى مسلمانان است!
محمد بن س��لمان ضمن ابراز خرسندی از توضيحات ترامپ و 
مواضع وی در قبال اسالم، مدعى شد: آنچه كه از ترامپ در رسانه ها 

گفته مى شود، با آنچه كه مشاهده كردم، كامال متفاوت است.
جانش��ين وليعهد س��عودی همچنين ضم��ن ناديده گرفتن 
سلس��له اقدام��ات رئيس جمه��وری آمري��کا عليه مس��لمانان از 
جمل��ه صدور فرمان محدوديت مهاجرتى عليه آنها، مدعى ش��د: 
رئيس جمهور ترامپ برای همکاری با كش��ورهای جهان اس��الم 
به منظور تحقق منافع مش��ترک، نيت و ع��زم جدی دارد. بدون 
شک او به طور بى س��ابقه ای به جهان اسالم خدمت خواهد كرد! 
جنگنده های سعودی در بمباران شهر صعده و مناطق اطراف آن، 

از بمب های ممنوعۀ خوشه ای استفاده كردند.

م��ردم بحرين سه ش��نبه ش��ب به نش��انه 
حماي��ت از آيت اهلل عيس��ى قاس��م رهبر غ�ربآس�يا

معنوی انقالب اين كش��ور و در اعتراض به 
ادامه اشغالگری عربستان سعودی تظاهرات كردند.

س��اكنان ش��هرک المرخ، الس��هله جنوبى، و السهله شمالى، 
كرانه، كرزكان، ابوصيبع و الشاخوره تظاهرات برگزار كرده و با سر 
دادن شعارهايى خواستار خروج نيروهای سعودی از بحرين شدند. 
همچنين تحصن كنندگان در ميدان الفداء در مقابل منزل آيت اهلل 
عيس��ى قاس��م پس از اقامه نماز جماعت در محکوميت استمرار 
محاكمه وی شعارهايى را سر دادند. در ستره نيز جوانان انقالبى در 
اعتراض به اشغالگری عربستان سعودی به خيابان ها آمده بودند كه 

نيروهای امنيتى به سمت آنها حمله كرده و با آنها درگير شدند.
روز سه ش��نبه 14 مارس مصادف با ششمين سالروز يورش 
نيروهای س��عودی با پوش��ش نيروهای س��پر جزي��ره به بحرين 
ب��ود كه با بهانه دفاع از منافع اس��تراتژيک بحرين و در حقيقت 
س��ركوب انقالب مردمى اين كش��ور عليه آل خليفه وارد بحرين 
شدند. شبکه 14 فوريه گزارش داد كه نيروهای امنيتى همچنان 

به بازداشت معترضان ادامه مى دهند و با يورش به منزل »حسين 
جعفر العطار« و »محمد ابراهيم يحيى« را بازداشت كردند.

مرك��ز حقوق بش��ر بحرين نيز اعالم كرد كه هفته گذش��ته 
در بحري��ن 32 نفر از جمله 5 كودک بازداش��ت ش��ده اند و 69 
تظاه��رات در 28 منطقه صورت گرفته كه در 9 منطقه توس��ط 

پليس ضد شورش سركوب شده است
در ادام��ه بهانه جوي��ى برای س��ركوب مردم، وزارت كش��ور 
بحري��ن اعالم كرد ك��ه بامداد امروز يک گش��تى امنيتى آن در 
منطقه سلماباد هدف تيراندازی قرار گرفته است. خبر ديگر آنکه 
معارضان خارج نشين بحرينى در اعتراض به جنايتهای سعوديها 
عليه مردم اين كش��ور و همچنين تالش آل خليفه برای محاكمه 
شيخ عيسى قاسم، در مقابل رياض در برلين تجمع كردند. شيخ 
حس��ين الديهى معاون دبير كل الوفاق گف��ت: رژيم آل خليفه با 
محاكمه ش��يخ عيسى قاسم در واقع يک مذهب اسالمى اصيل و 

واجبات عبادی آن را به پای ميز محاكمه برد.
جمعيت الوفاق اعالم كرد محاكمه شيخ قاسم محاكمه يک 

مذهب اصيل است. 
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