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ذرهبين

یادداشت

فلس�طین :به گزارش خبرگزاری معاً فلس��طین ،در
درگیریهای شدید میان فلسطینیان و نظامیان صهیونیست
در اردوگاه دهیشه در جنوب بیت لحم 5 ،جوان فلسطینی
مجروح شده و به بیمارستان منتقل شدند .نیروهای اسرائیلی
گلوله جنگی به سوی جوانان فلسطینی شلیک کردند.

علی تتماج
نشست آستانه با محوریت سوریه با حضور نماینده نظام
س��وریه ،ایران ،ترکیه و روس��یه در حالی برگزار شد که این
نشس��ت پیامهای قابل تاملی به همراه داش��ت .نخست آنکه
محور این نشست ادامه آتشبس و افزایش کمکهای مردمی
بوده است این مساله نشانگر اراده نظام سوریه برای برقراری
امنیت و ثبات پایدار است.
نکته دیگر رفتار معارضه در قبال این نشست است گروههایی
که به ادعای امریکا به دنبال راهکار سیاسی بوده و نظام سوریه
را به س��رکوب آنان متهم میکند بسیاری از این گروهها حاضر

کوی�ت :مجلس األم��ه (پارلمان) کویت ب��ا توافقنامه
امضاشده بین دولت این کش��ور و ناتو برای عبور نیروهای
این سازمان از خاک کویت موافقت کرد .بنابر گزارش کمیته
امور خارجه پارلمان کویت این توافقنامه درخصوص اصول و
احکام قانونی و ضوابط عبور نیروهای ناتو از خاک کویت در
صورت درخواست این سازمان و عملیاتهای آن است.

گروه بينالملل دشمنان سوریه که در نشست
آس��تانه نتوانستهاند به اهداف
گ�زارش آخر
خود دس��ت یابند ب��ار دیگر
سیاس��ت انفجارهای خونین را در پی��ش گرفتهاند
چنانکه یک انفجار تروریس��تی در داخل ساختمان
دادگستری در منطقه «الحمیدیه» واقع در دمشق،
پایتخت س��وریه به وقوع پیوس��ت که به دنبال آن
دهها نفر کشته شدند.
ی��ک انفجار تروریس��تی در داخل س��اختمان
دادگستری در دمش��ق به وقوع پیوست .این انفجار
در منطقه الحمیدیه واقع در پایتخت سوریه به وقوع
پیوس��ت .انفجار تاکنون دهها کشته برجای گذاشته
اس��ت .ش��اهدان عین��ی در ش��بکههای اجتماعی
نوش��تهاند که عامل انتحاری پی��ش از انفجار خود،
اقدام ب��ه تیراندازی بیهدف کرده و س��پس ضامن
انتحاری را کش��یده اس��ت .خبر دیگر آنکه نماینده
هیأت اعزامی گروهک ارتش آزاد سوریه در مذاکرات
آستانه استعفای خود را اعالم کرد.
«اسامه ابوزاید» نماینده هیأت اعزامی گروهک
ارتش آزاد س��وریه در مذاکرات آس��تانه چهارشنبه
اعالم کرد که به دالیل کامال ش��خصی استعفا کرده
است.
ابوزاید در پیامی که در حس��اب کاربری توئیتر
خود منتش��ر کرد ،نوشت« :من به سران نظامی خود
اعالم کرده بودم که به دالیل ش��خصی قادر به ادامه
کار نیس��تم .خبرنگاران عزیز ،من متأس��فم که هیچ
بیانیهای در این رابطه منتشر نخواهد شد» .پیش از
این« ،اسامه ابوزاید» سخنگوی معارضان اعالم کرده

اردن :خبرگزاری عمون اردن گزارش داد ،دولت اردن
با تحویل «أحالم التمیمی» بانوی شهادتطلب فلسطینی
ک��ه پس از آزادی از اس��ارت رژیم صهیونیس��تی به اردن
تبعید شده اس��ت ،به آمریکا مخالفت کرد .آمریکا مدعی
شد احالم التمیمی در انفجار رستوران «اسبارو» قدس در
سال  2001نقش داشته و به «عزالدین المصری» مجری
عملیات برای رسیدن به رستوران کمک کرده است.
ک�ره جنوب�ی :به گ��زارش آسوش��یتدپرس ،بعد از
برکن��اری رئیسجمهور کنون��ی کره جنوب��ی ،انتخابات
زودهنگام ریاس��ت جمهوری در این کش��ور روز نهم ماه
میبرگزار خواهد ش��د.بعد از آنکه رئیسجمهور سابق از
سوی دادگاه قانونگذار به اتهام فسادهای سیاسی و مالی
برکنار شد ،مقرر گش��ت انتخابات آتی ریاست جمهوری
روز نهم ماه مییعنی کمتر از دو ماه دیگر برگزار شود.
آمریکا :به نوشته یواس انآی ،نیروی دریایی آمریکا
برای اولینبار ناو هواپیمابر عظیمی را در رزمایش سالیانه
مشترک با کرهجنوبی به شبهجزیره کره اعزام کرده است.
ناوهواپیماب��ر «کارل وینس��ون» آمری��کا به ک��ره جنوبی
میرس��د .این ناو هواپیمابر آمریکایی و گروه همراه آن در
عملیات نظامی مشترک واشنگتن  -سئول در شبهجزیره
کره مشارکت خواهد داشت.
کره ش�مالی :مقامات کره شمالی به تمامی نیروهای
مس��لح این کشور دستور دادند برای جنگ آماده شده و در
مقابله با هرتجاوزی نفوذناپذیر باشند .این اقدام کره شمالی
در راستای تالشهای این کشور برای پاسخگویی به رزمایش
مشترک کره جنوبی و آمریکا در شبهجزیره کره است.

اذان مغرب
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اذان ظهر
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به حضور در نشس��ت آستانه نش��دهاند این امر نشانگر ماهیت
غیرمردمی و زیادهخواهانه این گروههاست که موجب میشود تا
این گروهها در کنار گروههای تروریستی قرار بگیرند.
گروههای��ی که مورد حمایت برخی کش��ورهای عربی و
غربی هس��تند در این نشس��ت به دنبال کارشکنی در روند
مذاکرات بودهاند که این امر از یکسو نشانگر حقانیت مواضع
س��وریه مبنی بر عدم مذاکره با این گروهها اس��ت و از سوی
دیگر واهی بودن ادعای امریکا و ش��رکای منطقه را مبنی بر
رویکرد راه حل سیاسی نشان میدهد.
آنچه در ورای این نشس��ت به چش��م میخورد آن است
که س��وریه و متحدانش از همه ظرفیتها برای تحقق صلح

نتیجه یک نظرس��نجی نشان
میدهد که با ش��دت گرفتن
چـــــالش
تن��ش در رواب��ط آلم��ان ب��ا
ترکیه ،بیش��تر مردم آلمان از خ��روج نظامیان این
کشور از ترکیه حمایت میکنند.
بنابر گزارشی که روزنامه آلمانی «ولت» منتشر
کرده اس��ت 79.6 ،درصد افراد پرس��ش ش��ونده از
خروج نظامیان کشورشان از ترکیه حمایت کردهاند.
 40.8درص��د از آنه��ا گفتهاند که خواس��تار حضور
این نیروها در کش��ور دیگری هس��تند در حالی که
 38.8درصد از آنها گفتهاند که میخواهند نظامیان
کشورش��ان به آلمان باز گردند .فقط  14.8درصد با
ماندن این افراد در ترکیه موافقند.
قانونگذاران آلمانی از طیفهای مختلف سیاسی
هم از ارتش این کش��ور خواستند تا نظامیان خود را
از پای��گاه نظامی خود در ترکیه خ��ارج کند .حزب

اذان صبح فردا طلوعآفتابفردا
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در جمعبندی کلی از آنچه در باب نشست سوریه ذکر شد
میتوان نتیجه گرفت که همچنان یک مانع بزرگ برای تحقق
راهکار سیاسی در قبال حل بحران سوریه وجود دارد و آن عدم
صداقت امریکا و شرکای منطقهای آن است که موجب شده تا
گروههای معارض به دنبال استمرار رفتارهای غیراصولی در قبال
مذاکرات باشند .در این میان نقش سازمان ملل و عدم اقدامات
آن برای مقابله با این خرابکاریها ابهامات بس��یاری را در باب
صداقت این س��ازمان برای حل بحران سوریه در افکار عمومی
جهان ایجاد کرده است بر این اساس اگر سازمان ملل به قضاوت
افکار عمومی درباره خود اهمیت میدهد باید هر چه سریعتر با
اقدامی قاطع به حواشی و شایعات ایجاد شده پایان دهد.

انفجار خونین دمشق دهها کشته و زخمی بر جای گذاشت

م شکست آستانه مقابل ساختمان دادگستری
انتقا 

بود که معارضان س��وریه تصمی��م نهایی را گرفتهاند
و قصد ندارند در این مذاکرات که قرار اس��ت از روز
سهشنبه در آستانه آغاز شود ،شرکت کنند .گروههای

م��ردم بحرین سهش��نبه ش��ب به نش��انه
حمای��ت از آیتاهلل عیس��ی قاس��م رهبر
غ�رب آس�يا
معنوی انقالب این کش��ور و در اعتراض به
ادامه اشغالگری عربستان سعودی تظاهرات کردند.
س��اکنان ش��هرک المرخ ،الس��هله جنوبی ،و السهله شمالی،
کرانه ،کرزکان ،ابوصیبع و الشاخوره تظاهرات برگزار کرده و با سر
دادن شعارهایی خواستار خروج نیروهای سعودی از بحرین شدند.
همچنین تحصنکنندگان در میدان الفداء در مقابل منزل آیتاهلل
عیس��ی قاس��م پس از اقامه نماز جماعت در محکومیت استمرار
محاکمه وی شعارهایی را سر دادند .در ستره نیز جوانان انقالبی در
اعتراض به اشغالگری عربستان سعودی به خیابانها آمده بودند که
نیروهای امنیتی به سمت آنها حمله کرده و با آنها درگیر شدند.
روز سهش��نبه  14مارس مصادف با ششمین سالروز یورش
نیروهای س��عودی با پوش��ش نیروهای س��پر جزی��ره به بحرین
ب��ود که با بهانه دفاع از منافع اس��تراتژیک بحرین و در حقیقت
س��رکوب انقالب مردمی این کش��ور علیه آلخلیفه وارد بحرین
شدند .شبکه  14فوریه گزارش داد که نیروهای امنیتی همچنان

هشدار چین به ترامپ
نخس��توزیر چین به رئیسجمه��وری آمریکا گفت
کشورش مایل نیست ش��اهد آغاز جنگ تجاری میان دو
کشور باشد.
«لی کهکیانگ» نخس��توزیر چین ب��ه دونالد ترامپ
رئیسجمه��وری آمریکا هش��دار داد با چی��ن وارد جنگ
تجاری نش��ود .به نوش��ته روزنامه گاردی��ن ،کهکیانگ در
جمع خبرن��گاران گفت چین نمیخواه��د جنگ تجاری
می��ان آمریکا و چی��ن راه بیفتد .وی اف��زود ،آینده روابط
چین و آمریکا حیاتی اس��ت و این مس��اله تنها برای چین
حائز اهمیت نیس��ت بلکه برای واش��نگتن هم همینطور
اس��ت .کهکیانگ در ادامه گفت جنگ تجاری میان پکن و
واشنگتن به ضرر شرکتهای خارجی نیز خواهد بود چراکه
این دو اقتصاد ،بزرگترین اقتصادهای جهان هستند.
خبر دیگر آنکه شماری از سناتورهای جمهوریخواه
خواس��تار تحقیق حمایت دولت اوباما از «احزاب چپگرا»
و نهاده��ای مرتباط با س��وروس در کش��ورهای مختلف
شدهاند.
این سناتورها مدعی شدهاند که دیپلماتهای چندین
کشور آمریکای التین ،آفریقا و همچنین مقدونیه و آلبانی
به آنها گفتهاند که دولت «باراک اوباما» با پرداخت پول
ت�لاش کرده احزابی در این کش��ورها قدرت گیرند که به
حزب دموکرات نزدیک هس��تند .خب��ر دیگر آنکه دولت
آمری��کا که پیش��تر گفته ب��ود تالش میکن��د انتقادات
سازمان ملل از اسرائیل را متوقف کند ،در نامهای به چند
گروه حقوق بشری تهدید کرده که در صورت عدم اصالح
رویکرد ش��ورای حقوق بشر ،آمریکا از آن خارج میشود.
دولت آمریکا در نامهای به « 9سازمان غیرانتفاعی» فعال
در زمینه حقوق بش��ر ،تهدید کرده ک��ه در صورت عدم
انج��ام «اصالحات قابل توجه» در ش��ورای حقوق بش��ر
سازمان ملل ،ایاالت متحده از این نهاد میشود.

مؤثّرترين وسيله جلب رحمت خدا اين است كه
خيرخواه همه مردم باشى.

و ثبات در کش��ور بهره میگیرند اما معارضان تحت حمایت
امری��کا و ش��رکایش همچنان در مس��یر بحرانس��ازی گام
برمیدارند که زمینهساز تشدید تنشها در سوریه میشود.
نکته قاب��ل تامل نوع رفتارهای ترکیه در نشس��ت وین
اس��ت در حالی آنکارا با حضور در این اجالس ادعای میکرد
حل بحران س��وریه را مطرح میس��ازد اما همچنان تحرکات
نظامی آن علیه دمش��ق ادامه دارد دوگانگی رفتاری ابهامات
بس��یاری را در صداقت آنکارا برای حل بحران س��وریه ایجاد
کرده است که پایان دادن به اقدامات نظامی و حضور صادقانه
در رون��د مذاکره راهکار آنکارا برای پایان دادن به نگاه منفی
جهانی به رفتارهایش در قبال سوریه است.

معارض سوریه شنبه گذشته درخواست کرده بودند
که مذاکرات تحت حمایت روس��یه در قزاقس��تان به
تعوی��ق بیفت��د و اعالم کرده بودند که نشس��تهای

تظاهرات ضد سعودی مردم بحرین

نيمچه گزارش

كيوسك

پیامهای آستانه

امام على عليهالسالم:

شکست عربستان در برابر مقاومت یمن

به بازداشت معترضان ادامه میدهند و با یورش به منزل «حسین
جعفر العطار» و «محمد ابراهیم یحیی» را بازداشت کردند.
مرک��ز حقوق بش��ر بحرین نیز اعالم کرد که هفته گذش��ته
در بحری��ن  32نفر از جمله  5کودک بازداش��ت ش��دهاند و 69
تظاه��رات در  28منطقه صورت گرفته که در  9منطقه توس��ط
پلیس ضد شورش سرکوب شده است
در ادام��ه بهانهجوی��ی برای س��رکوب مردم ،وزارت کش��ور
بحری��ن اعالم کرد ک��ه بامداد امروز یک گش��تی امنیتی آن در
منطقه سلماباد هدف تیراندازی قرار گرفته است .خبر دیگر آنکه
معارضان خارجنشین بحرینی در اعتراض به جنایتهای سعودیها
علیه مردم این کش��ور و همچنین تالش آلخلیفه برای محاکمه
شیخ عیسی قاسم ،در مقابل ریاض در برلین تجمع کردند .شیخ
حس��ین الدیهی معاون دبیر کل الوفاق گف��ت :رژیم آلخلیفه با
محاکمه ش��یخ عیسی قاسم در واقع یک مذهب اسالمی اصیل و
واجبات عبادی آن را به پای میز محاکمه برد.
جمعیت الوفاق اعالم کرد محاکمه شیخ قاسم محاکمه یک
مذهب اصیل است.

منابع امنیتی یمن از انهدام مواضع نظامیان
س��عودی در منطقه «الخضراء» در نجران و
ســــر خط
منطقه «کهبوب» در لحج خبر دادند.
واحد موش��کی ارتش یمن و انصاراهلل محل اس��تقرار نظامیان
س��عودی را در ورودی منطقه «الخضراء» در نجران واقع در جنوب
عربستان هدف قرار داد .یک منبع نظامی ارتش یمن به شبکه خبری
«المسیره» گفته که نیروهای ارتش یمن و کمیتههای مردمی وابسته
به انصاراهلل ،مواضع عناصر «مزدور» و نظامیان سعودی را در منطقه
الخضراء با موشکهای «کاتیوشا» هدف قرار دادند.
یگان توپخانهای ارتش یمن و کمیتههای مردمی وابس��ته به
انصاراهلل در نیمهش��ب سه ش��نبه محل تجمع مزدوران سعودی
و تجهی��زات آنه��ا را در غرب منطقه «کهبوب» اس��تان لحج در
جنوب این کش��ور به ش��دت گلوله باران ک��رد .نیروهای یمنی
دوشنبه گذشته نیز با شلیک چندین گلوله توپ ،مواضع نظامیان
سعودی را در جنوب منطقه کهبوب هدف قرار دادند.
طبق اعالم مشاور ارش��د جانشین ولیعهد سعودی« ،محمد
بن سلمان» پس از دیدار با دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا

روابط آنکارا  -برلین بر لبه پرتگاه

سوسیالمس��یحی آلمان با اش��اره به متشنج شدن
روابط میان آنکارا  -برلین ،از دولت آلمان خواس��ت
تا نیروهای نظامی این کش��ور را از پایگاه اینجرلیک
خارج کند .اینجرلیک پایگاه هوایی بسیار مهمی در
ترکیه و در نزدیکی مرز سوریه است.
«فلورین هان» س��خنگوی سوسیالمسیحیها
در ام��ور خارجی و امنیتی در ای��ن مورد به روزنامه
«بیلدآمزونتاگ» گفت« :در این ش��رایط متش��نج،
ام��کان اینکه دولت ترکیه بتواند حمایت از نظامیان
را در اینجرلی��ک تضمین کن��د ».وی افزود« :آلمان
نباید اجازه بدهد که نظامیان این کش��ور وسیلهای
برای چانهزنی اردوغان تبدیل شوند».
رئیس دفتر صدراعظم آلمان در انتقاد شدید از

بع��دی ب��ه این بس��تگی دارد ک��ه دولت س��وریه و
متحدانش به آتشبس سوریه پایبند باشند.
از س��وی دیگر رئیس هیئ��ت نمایندگان دولت
س��وریه با بیان اینکه ترکیه ضامن گروههای مس��لح
اس��ت گفت :این دور از مشورتها سازنده بود .بشار
جعف��ری رئیس هیئت نمایندگان دولت س��وریه در
مذاکرات آس��تانه در نشستی خبری گفت که ترکیه
به عنوان یک کشور ضامن گروههای مسلح ،به دنبال
ایج��اد موانع در مذاکرات آس��تانه اس��ت .وی افزود:
جمهوری عربی سوریه از تالشهای صادقانه روسیه
برای پیشبرد حل سیاسی بحران ،قدردانی میگند.
جعفری تاکید کرد که ع��دم پایبندی به تاریخ
مشخص ش��ده برای حضور در نشس��ت آستانه ،به
منزله به تسمخر گرفتن آن است .وی در ادامه اظهار
داشت :به جز یک پیش��نهاد درخصوص مینزدایی
از ش��هر تدمر ،پیشنهاد رسمی دیگری مطرح نشده
اس��ت .رئیس هیئت نمایندگان دولت سوریه گفت:
ما با دوس��تان روس و ایرانی خود تالشهای زیادی
برای پیشبرد موفقیتآمیز این دور از مذاکرات انجام
دادیم و به نتایج رضایتبخشی رسیدیم.
وی افزود :مش��ورتها سازنده بود و بر ضرورت
آتشبس و مبارزه با تروریسم و جداسازی گروههای

تروریس��تی از گروهه��ای مع��ارض مس��لح تمرکز
داشت.
الکس��اندر الورینتی��ف رئی��س هیئت روس��یه
در مذاکرات آس��تانه نیز طی س��خنانی گفت که ما
امیدواری��م مناطق دیگر در س��وریه نیز به آتشبس
بپیوندن��د .وی افزود :عدم حض��ور معارضان در این
دور از مذاکرات آستانه ،به نفعشان نیست.
الورینتیف اظهار داش��ت ک��ه بعدش از اجرایی
شدن نظام آتشبس در س��وریه ،سطح خشونت در
این کشور خیلی کاهش یافته است.
«خیرات عبدالرحماناف» وزیر خارجه قزاقستان
نیز گفت :ما به نتایج مش��خصی در مذاکرات آستانه
رسیدیم ،و امیدهایی برای حل بحران وجود دارد.
«خیرات عبدالرحماناف» وزیر خارجه قزاقستان
گفت که این دور از نشستهای آستانه بخش مهمی
از مذاک��رات چندجانب��ه به حس��اب میآید و باعث
غنای مذاکرات ژنو خواهد شد.
عبدالرحماناف در ادامه بر ضرورت حفظ میراث
تمدنی و بش��ری سوریه و همچنین راه حل سیاسی
بحران در این کشور و آغاز مذاکرات ژنو تاکید کرد.
وزیر خارجه قزاقس��تان همچنین گفت :به یک
ساز و کار سهجانبه برای نظارت بر آتشبس و ادامه
مذاکرات در س��وریه دس��ت پیدا کردیم .س��ومین
دور مذاک��رات آس��تانه درباره حل بحران س��وریه،
روز سهش��نبه با برگزاری نشستهای مشورتی بین
طرفهای ش��رکتکننده در این مذاکرات آغاز شد.
وی افزود که دور بعدی نشست کارشناسی مذاکرات
آستانه ،در تهران برگزار خواهد شد.

رویکرد سیاس��تمداران ترکیهای در برابر تنشهای
کنونی گفت که آلمان این اختیار را دارد و میتواند
از سفر سیاس��تمداران ترکیهای به آلمان جلوگیری
کند« .پت��ر آلتمایر» رئیس دفت��ر صدراعظم آلمان
سیاستمداران ترکیه را تهدید کرد که به آنها اجازه
ورود به آلمان داده نخواهد ش��د .وی ضمن انتقاد از
سیاس��تهای انتخاباتی مقامات ترکیهای در آلمان
همچنین به مقایسه سیاستهای کشورش با نازیها
واکنش نشان داد.
آلتمای��ر در این م��ورد به فونک��ه مدین گروپه
گفت« :ممنوعیت س��فر آخرین اقدام اس��ت که ما
چنین حقی خواهیم داش��ت.دولت آلمان مقایسه با
نازیه��ا و اتهامات عجیب و غریب را تحمل نخواهد

در اظهاراتی تعجببرانگیز مدعی ش��ده که ترامپ دوست واقعی
مسلمانان است! مشاور ارشد محمد بن سلمان ،جانشین ولیعهد
سعودی به برخی از اظهارات وی پس از دیدار با رئیسجمهوری
آمریکا اش��اره کرد .براساس این گزارش ،طبق اعالم مشاور ارشد
بن س��لمان ،وی پس از دیدار با ترامپ مدعی شده است :ترامپ
دوست واقعی مسلمانان است!
محمد بنس��لمان ضمن ابراز خرسندی از توضیحات ترامپ و
مواضع وی در قبال اسالم ،مدعی شد :آنچه که از ترامپ در رسانهها
گفته میشود ،با آنچه که مشاهده کردم ،کامال متفاوت است.
جانش��ین ولیعهد س��عودی همچنین ضم��ن نادیده گرفتن
سلس��له اقدام��ات رئیسجمه��وری آمری��کا علیه مس��لمانان از
جمل��ه صدور فرمان محدودیت مهاجرتی علیه آنها ،مدعی ش��د:
رئیسجمهور ترامپ برای همکاری با کش��ورهای جهان اس�لام
به منظور تحقق منافع مش��ترک ،نیت و ع��زم جدی دارد .بدون
شک او به طور بیس��ابقهای به جهان اسالم خدمت خواهد کرد!
جنگندههای سعودی در بمباران شهر صعده و مناطق اطراف آن،
از بمبهای ممنوعۀ خوشهای استفاده کردند.

کرد .ترکیه همیش��ه ب��ه ارزشهای بزرگی اش��اره
میکن��د که احترام کش��ورش را از بین نمی برد اما
آلمان هم افتخار خود را دارد».
در این میان «فرانس��وا اوالن��د» رئیسجمهور
فرانسه ضمن اعالم اینکه اتحادیه اروپا به ترکیه نیاز
دارد ،از گفتوگو برای حل مناقشات به وجود آمده
میان این کشور و اتحادیه اروپا حمایت کرد.
کشورهای اروپایی اصالحات قانون اساسی ترکیه
را گامی در جهت تثبیت قدرت «رجب طیب اردوغان»
رئیسجمه��ور ترکی��ه تا نیم��ه دهه آین��ده میالدی
میدانند و آن را اقدامی غیردموکراتیک خواندهاند.
اردوغان در تالش است تا با جلب حمایت مردمی،
نظام سیاس��ی این کش��ور را از نظام پارلمانی به نظام
ریاستی تبدیل کند .وزیر خارجه ترکیه تهدید کرد از
توافقی که با اتحادیه اروپا بر سر مهاجران داشته ،خارج
خواهد شد« .مولود چاووشاوغلو» وزیر خارجه ترکیه

اعالم کرد کشورش دیگر دلیلی برای پایبند ماندن به
توافق با اتحادیه اروپا حول ممانعت از ورود مهاجران به
این قاره نمیبیند .درپی تنشهای میان هلند و ترکیه،
رئیسجمهور ترکیه دستور داد توافق خواهرخواندگی
دو شهر استانبول و روتردام لغو شود.
«رجب طی��ب اردوغان» رئیسجمه��ور ترکیه
مجددا با متهم کردن دولت هلند به دست داشتن در
قتلعام 8هزار بوسنیایی ،به قرارداد «خواهرخواندگی»
دو شهر استانبول و روتردام پایان داد.
موش��ه یعلون وزیر جنگ س��ابق اسرائیل ضمن
هشدار نس��بت به بیثباتی اوضاع در خاورمیانه ،گفت:
رج��ب طیب اردوغان رئیسجمه��ور ترکیه قصد دارد
امپراتوری جدید عثمانی را تش��کیل دهد .یعلون قصد
دارد کمپینی را تشکیل دهد تا نخستوزیر آینده رژیم
صهیونیستی شود .وی درباره نگرانیهایش درخصوص
اوضاع منطقه با خبرنگاران خارجی صحبت کرده است.
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دیلی استار

عب�اس :صل�ح ب�ا ترام�پ
امکانپذیر است!

محم��ود عب��اس رئی��س
تش��کیالت خودگردان فلسطین
در تازهترین اظهارات خود درباره
درخصوص منازعه میان فلسطین
و تلآویو گف��ت وی اعتقاد دارد
که تحقق صلح تاریخی به رهبری
دونالد ترامپ ،امکانپذیر است و
ای��ن صلح ،امنیت را در سراس��ر
منطقه برقرار خواهد کرد .محمود
عباس گفت که در جریان سفرش
به آمریکا درباره راهکارهای صلح،
مستقیما با دونالد ترامپ گفتوگو
خواهد ک��رد .رئیس تش��کیالت
خودگردان فلس��طین مدعی شد که گزینه استراتژیک فلسطینیها ،همان
راهکار تشکیل دو دولت است.
ایران ،محور مذاکرات پسر پادشاه عربستان و ترامپ

دونالد ترام��پ رئیسجمهور امریکا در اولین دی��دار خود با یک مقام
ارش��د از خاورمیانه ،در کاخ س��فید میزبان محمد بن سلمان ،پسر پادشاه،
جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی بود .گفته میشود این دیدار
ب��ا محوریت همکاریهای اقتص��ادی و مقابله با آنچه نفوذ ایران در منطقه
خواندهشده ،برگزار ش��ده است .ترامپ و پسر پادشاه عربستان پس از این
دیدار حاضر نشدند در مورد گفتوگوهایشان حرفی بزنند و تنها به گرفتن
عکس اکتفا کردند.

مترجم :حسين ارجلو

گلف نیوز

نخس�توزیر ع�راق :نبرد
موصل در مرحلۀ پایانی است

حیدر العبادی ،نخس��توزیر
ع��راق ،اع�لام ک��رده اس��ت که
عملیات آزادس��ازی غرب موصل
از دست داعش «در مرحلۀ نهایی
خ��ود» ق��رار دارد .نخس��توزیر
ع��راق در ادامه گفت آن دس��ته
از تروریس��تها که تسلیم شوند
م��ورد محاکم��ۀ عادالن��ه ق��رار
خواهن��د گرفت ،ام��ا آنانی که به
مب��ارزه با نیروه��ای عراقی ادامه
میدهند «قطعاً کش��ته خواهند
ش��د ».حیدرالعبادی تأکید کرد
ش��مار آوارگان جنگزده در این
ش��هر افزایش پیدا نخواهد کرد .نخس��توزیر عراق افزود که شمار آوارگان
کماکان ازآنچه پیشبینی میشد پایینتر است.
ولد الشیخ :اوضاع یمن فاجعهبار است

اسماعیل ولدالشیخ احمد نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن گفت
طرفه��ای درگیر در یمن ،با تالشهای س��ازمان مل برای حل بحران این
کش��ور مخالف هس��تند .وی در نشست خبری مش��ترک با ژان مارک آیرو
وزیر خارجه فرانس��ه در پاریس افزود :راه حل یمن از طریق راهکار سیاسی
و نظامی است و بنابراین خجالتآور است که طرفهای درگیر نمیخواهند
برای حل بحران مذاکره کنند .ولد الشیخ با اشاره به افزایش خشونتها در
یمن گفت که اوضاع غیرنظامیان در این کشور مصیبتبار است.

وال استریت ژورنال

بغداد :ترکیه به نقض حریم
هوایی و حاکمیت ع�راق پایان
دهد

دفتر ابراهی��م جعفری وزیر
خارجه ع��راق در بیانیهای اعالم
کرد :ابراهی��م جعفری در جریان
مالقات با فاتح یلدز س��فیر ترکیه
در عراق بر لزوم پایان دادن ترکیه
به نقض حاکمی��ت عراق و توقف
نقض حریم هوایی این کش��ور از
س��وی جنگندههای ترکیه تاکید
ک��رد .در این بیانیه آمده اس��ت:
دوط��رف در ای��ن دیدار مس��ائل
م��ورد اهتم��ام بغداد و آن��کارا و
راهه��ای تقوی��ت رواب��ط بین دو
کشور و تالشهای عراقیها در جنگ علیه تروریست و پایان دادن به نقض
حاکمیت عراق از سوی ترکیه را بررسی کردند.
توافق مسکو و آنکارا در مورد فروش اس۴۰۰-

در جری��ان مذاکرات اخیر "والدیمیر پوتین" و "رجب طیب اردوغان"،
طرفین امکان فروش سامانههای دفاع ضدهوایی اس 400-روسی به ترکیه
را بررس��ی کردند .رهبران دو کش��ور نس��بت به تحقق این همکاری ابراز
عالقه مندی نمودند" .دمیتری پسکوف" سخنگوی دفتر ریاست جمهوری
روسیه در گفتوگو با این روزنامه ،این مسئله را تایید کرده و گفت« :طرف
ترکیهای عالقهمندی خود برای خرید موشکهای اس 400-را اعالم کرده
و به امکان بسته شدن چنین قراردادی چشم دوخته است».

گاردین

بریتانیا هرگونه جاسوس�ی 
از ترامپ را رد کرد

در حالیک��ه ی��ک تحلیلگ��ر
تلویزی��ون آمری��کا ی��ک آژان��س
جاسوسی بریتانیا را به جاسوسی و
ش��نود از دونالد ترامپ متهم کرده
است ،یک مقام ارشد امنیتی بریتانیا
این اتهامات را به طور کامل تکذیب
کرد .دفتر ارتباطات دولتی بریتانیا
رواب��ط بس��یار نزدیکی ب��ا آژانس
امنیت ملی آمریکا دارد .این دو نهاد
جاسوسی ارتباط و همکاری نزدیکی
با استرالیا ،کانادا و نیوزلند دارند .این
مقام بریتانیایی افزود :طبق قوانین
بریتانیا ،دفتر ارتباطات و مخابرات
دولتی بریتانی��ا تنها اجازه جمعآوری اطالعات برای اه��داف امنیتی را دارد و
انتخابات آمریکا به طور آشکار هیچ ارتباطی با اولویتهای ما نداشته است.
حمایت از استقالل اسکاتلند به باالترین سطح رسید

حمایت مردم اس��کاتلند از ایده اس��تقالل از بریتانیا به باالترین سطح
خود رس��یده ولی ش��اید االن بهترین زمان ممکن برای "نیکوال استورژن"
وزیر اول اسکاتلند نباشد تا بخواهد همه پرسی جدیدی را برگزار کند .این
نظرس��نجی نشان میدهد که  46درصد اس��کاتلندیها از ایده استقالل از
بریتانیا حمایت میکنند که این رقم دو برابر بیشتر از سال  2012میالدی
اس��ت .برگزاری همه پرس��ی دوم ثابت خواهد کرد که حزب ملی اسکاتلند
کار سختی را برای پیروزی خواهد داشت.

