اخبار
 ۴۵مدرسه فلسطین با تهدید تخریب
توسط رژیم صهیونیستی روبرو است

دفتر سازمان مل��ل برای هماهنگی امور
انسانی اع�لام کرده است که حداقل 45
مدرس��ه در فلسطین ب��ا تهدید تخریب
توسط رژیم صهیونیستی روبرو شده است.
به گزارش تسنیم به نقل از آناتولی ،روبرتو
والنت هماهنگ کننده موقت دفتر سازمان
مل��ل ب��رای هماهنگی ام��ور انسانی در
اراضی فلسطینی با انتشار بیانیه ای تاکید
کرد :یک مدرسه فلسطینی در شرق بیت
المقدس توسط سربازان اسرائیلی تخریب
ش��ده است.وی در ادامه اف��زود :سربازان
اسرائیلی دو کالس درس در ابونوار را که
در منطقه «سی» در شرق بیت المقدس
واقع شده است ،تخری��ب کردند .این دو
کالس به  26کودک فلسطینی خدمات
آموزشی ارائه می کرده است .هزینه های
آموزشی این کودکان توسط اتحادیه اروپا
تامین می شده است .تخریب این مدرسه
بدون مجوز بوده است.
بغداد فهرستی  60نفره از متهمان
تروریستی را منتشر کرد

دولت ع��راق برای نخستی��ن بار اسامی
 60نفر از مهمتری��ن افراد تحت تعقیب
قضای��ی ب��ه اتهامات مختل��ف از جمله
ارتباط با داع��ش ،القاعده و حزب منحله
بعث را منتشر کرد.ب��ه گزارش فارس به
نقل از روزنامه «الحیات» ،چاپ لندن ،در
فهرس��ت اسامی منتشر شده ،نام «رغد»
دختر «صدام» دیکتاتور معدوم عراق که
اکنون در اردن ب��ه سر میبرد ،نیز وجود
دارد.بر اساس این گزارش ،در این فهرست
اسامی  28عضو داعش 12 ،تن از سران
القاعده و  20فرمانده بعثی با سمتهایی
که در این سازمانه��ای تروریستی دارند،
ذکر ش��ده است و عکس برخ��ی از این
متهمان نیز منتشر شده است.مسئله قابل
مالحظه در فهرست مذکور این است که
اسم «ابوبک��ر البغدادی» سرکرده داعش
که سرنوشتش مشخص نیست و از انظار
مخفی شده ،وجود ندارد.
آمریکا :به معاهده کاهش تسلیحات
استراتژیک با روسیه پایبندیم

سخنگ��وی وزارت امور خارج��ه آمریکا،
دی��روز (دوشنبه) اعالم ک��رد ،واشنگتن
همچنان به دنبال ادام��ه اجرای معاهده
«کاهش تسلیحات استراتژیک» است که
در س��ال  2010از جانب آمریکا و روسیه
به امضا رسید.به گ��زارش ایسنا ،به نقل
از خبرگ��زاری اسپوتنیک ،ه��در ناوئرت،
سخنگ��وی وزارت امور خارج��ه آمریکا
در بیانیهای اظه��ار کرد :آمریکا به دنبال
ادامه اجرای معاه��ده کاهش تسلیحات
استراتژیک با روسیه است .آمریکا و روسیه
همانطور که طی هفت سال گذشته طبق
ای��ن معاه��ده ،ساالنه دو ب��ار اطالعات
زرادخانههای هستهای استراتژیک خود را
با یکدیگر مبادله کردهاند ،طی ماه آینده،
بار دیگر این کار را خواهند کرد.
سفر بیسابقه مقام ارشد کره شمالی
به کره جنوبی

خبرگ��زاری رسم��ی ک��ره شمال��ی
دیروز(دوشنبه) تایید کرده است که «کیم
یونگ نام» رئیس مجمع عالی خلق کره
شمال��ی در مراسم افتتاحیه ب��ازی های
المپی��ک زمستانی که قرار است جمعه در
کره جنوبی برگزار شود ،شرکت خواهد کرد.
سفر بی سابقه این مقام ارشد کره شمالی
موجب افزایش گمانه زنی ها و امیدواری
ه��ا نسبت به آغاز مذاک��رات دو کره شده
است.به گ��زارش تسنیم،وزارت اتحاد کره
جنوبی اعالم ک��رده است که یک هیئت
 22نف��ره به ریاست «کیم» قرار است روز
جمعه برای یک دی��دار سه روزه وارد کره
جنوبی شود.سفر این مقام ارشد کره شمالی
در شرایط��ی است که سئول امیدوار است
مذاک��رات بین دو ک��ره و همین طور کره
شمالی و آمریکا در جریان برگزاری بازی
های المپیک زمستانی آغاز شود.
خلبان جنگنده روس بعد از محاصره
شدن خودکشی کرد

وزارت دف��اع روسیه اع�لام کرد خلبان
جنگنده سوخو  ۲۵پس از سقوط جنگنده
اش و هنگامی که خ��ود را در محاصره
تروریسته��ا دی��د ب��ا منفج��ر کردن
نارنکج��ی به زندگی خود پای��ان داد.به
گزارش فارس ،بنا به گفته ارتش روسیه،
«رومن فیلیپوف» خلبان جنگنده روسیه
تا قبل از سقوط تمامی تالش خود را به
کار گرفته بود ت��ا هواپیما را نجات دهد
و موف��ق شد که حمله ب��ه این جنگنده
توسط یک موشک را گزارش کند.

یک فروند موشک بالستیک به پایگاه نظامی ملک فیصل شلیک شد

درماندگی ریاض دربرابر موشکهای انصاراهلل
گروه جهان:یگ��ان موشکی ارتش یمن
و انصاراهلل صبح دی��روز (دوشنبه) یک
فروند موشک بالستیک «کوتاه برد» را
به سمت پایگاه نظامی «ملک فیصل»
در خمیس مشیط منطقه عسیر واقع در
جنوب عربستان شلیک کردند.
به گزارش ف��ارس ،یک منب��ع نظامی
وابسته به یگ��ان موشکی ارتش یمن و
انصاراهلل به المسی��ره گفته که موشک
بالستی��ک دقیقا به ه��دف مورد نظر در
پایگ��اه نظامی خمی��س مشیط اصابت
کرده اس��ت .حمالت موشک��ی ارتش
یم��ن به عمق خاک عربستان از ابتدای
سال جدی��د میالدی ش��دت پیدا کرده
است؛ به طوری ک��ه از ماه ژانویه سال
 2018تاکنون بیش از  12فروند موشک
بالستیک شلیک کردهاند.
یگ��ان موشکی ارتش یم��ن و انصاراهلل
چهارشنب��ه ش��ب گذشته ی��ک فروند
موشک بالستیک «قاهر ام »2به سمت
مواضع شب��ه نظامیان وابسته به ائتالف
سعودی در استان الجوف شلیک کردند.
ارت��ش یمن و انصاراهلل در ژانویه امسال
همچنی��ن س��ه فروند جنگن��ده و 189
خ��ودروی نظامی ائت�لاف ضد یمنی را
هدف قرار داده و منهدم کردند.
یگان تک تیرانداز ارتش یمن و انصاراهلل
طی یک ماه گذشته میالدی 72 ،نظامی
سع��ودی و  174شب��ه نظام��ی ائتالف
سعودی را از پای درآوردند.

نیروه��ای یمنی در م��اه ژانویه گذشته
همچنی��ن  27خ��ودروی زره��ی و 3
دستگاه تانک و  159خودروی نظامی را
در جبهه مختلف یمن منهدم کردند.
«سایم��ون شرکلیف» سفیر انگلیس در
یمن که ب��ه پای��ان ماموریتش نزدیک
است ،اعالم ک��رد که هیچ گزینهای در
یمن به غیر از مذاکره با انصاراهلل وجود
ن��دارد .سفی��ر انگلی��س در یمن ضمن
انتقاد از محاص��ره عربستان علیه یمن
اعالم کرد که برای حل بحران و پایان
جنگ ،هیچ گزینهای به غیر از مذاکره با

انصاراهلل وجود ندارد.

کش�ته و زخمی ش�دن  ۲۲یمنی در
حمالت هوایی عربستان به صنعاء

همچنی��ن در اخری��ن تح��والت یمن،
ساختم��ان تحقیقات جنای��ی در صنعاء
توسط جنگندهه��ای وابسته به ائتالف
سع��ودی بمباران شد .منابع خبری یمن
گزارش دادند ک��ه در این حمله هوایی،
بی��ش از  ۲۲نفر کشت��ه و زخمی شدند.
ی��ک منبع امنیت��ی یمن گف��ت که در
بمب��اران ساختم��ان تحقیق��ات جنایی
صنعاء ،دو نف��ر کشته و بیش از  ۲۰نفر

دیگر زخمی شدن��د .تجاوزات عربستان
سعودی و ائتالف آن علیه یمن به بهانه
بازگردان��دن قدرت ب��ه عبدربه منصور
هادی ،بی��ش از دو سال و نیم است که
ادام��ه دارد و طی این مدت بیش از ۳۶
هزار نفر از مردم یمن کشته و دهها هزار
نفر دیگر زخمی شدهاند.

مخالفان فروش تسلیحات انگلیسی
مقابل سفارت عربستان در لندن تجمع
کردند

در عی��ن حال ،دهه��ا انگلیسی مخالف
ف��روش جن��گ اف��زار از س��وی دولت

انگلی��س ب��ه عربستان مقاب��ل سفارت
سعودی در لندن تجمع کردند.
به نوشته خبرگزاری «اسپوتینک» این
تجمع اعتراضی به دعوت یک سازمان
مردم نه��اد انگلیس��ی ( )CAATکه
مخالف تج��ارت جهان��ی اسلحه است
،صورت گرفت.
بر ای��ن اساس،حاض��ران در این تجمع
خش��م خود از تداوم ف��روش تسلیحات
ساخت انگلیس به عربستان سعودی که
ائتالفی بینالمللی علیه یمن و شیعیان
ای��ن کش��ور را از س��ال  2015به این
سو شک��ل داده و منجر به کشته شدن
هزاران نفر شده ،بیان کردند.
«ای��ان پک��اک» سخنگ��وی سازمان
م��ردم نهاد «کات» به اسپوتینک گفت:
«دولت انگلی��س از زمان آغاز جنگ در
م��ارس  2015بی��ش از  2میلیارد دالر
جنگ اف��زار به رژیم سع��ودی فروخته
اس��ت .ما از دول��ت خواستاریم به خاطر
کشتارها و تخریبهای رخ داد ه در یکی
از فقیرتری��ن کشوره��ای جهان به این
سودآوری خاتمه دهد».
به نوشته اسپوتنیک ،معترضان انگلیسی
در م��اه ژانویه نیز نام��های سرگشاده را
به «ت��رزا می» نخست وزی��ر انگلیس
ارسال کرده و از وی خواستند تا مالقات
برنامه ریزی شده با «محمد بن سلمان
ب��ن عبدالعزیز» ولیعهد عربستان را به
خاطر وضعیت یمن لغو کند.

والاستریتژورنال گزارش داد

گروه جه�ان :روزنام��ه آمریکایی «وال
استریت ژورنال» در گزارشی به نزدیکی
ریاض و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و
نوش��ت که هزینه رواب��ط آشکار این دو
بسیار بیشتر از مزیتهای آن است.
به گزارش فارس ،این گزارش سپس در
ادامه اینگونه نوشت ،عربستان سعودی
و اسرائیل یک دشم��ن مشترک به نام
ایران و یک دوست مشترک به نام دولت
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در

رابطه آشکار با اسرائیل هزینه سنگینی برای ریاض رقم میزند
واشنگتن دارند.بنا به نوشته این روزنامه
آمریکایی ،علیرغ��م آنکه شواهد زیادی
مبنی بر همک��اری غیررسمی عربستان
سع��ودی و رژی��م صهیونیست��ی وجود
دارد ،ام��ا ای��ن دو همپیم��ان آمریکایی
همچنان از برقراری روابط حسنه آشکار
دوری میکنن��د و عمدت ًا ب��ه این دلیل
اس��ت که دستاورد بسی��ار اندکی از این
موض��وع نصیب هر دو ط��رف میشود
و چیزه��ای زی��ادی را از دست خواهند

داد.وال استریت ژورن��ال سپس در این
خص��وص توضی��ح داد ،از نظ��ر رژی��م
صهیونیستی مزای��ای روابط دیپلماتیک
با سعودیه��ا ،ارزش واگذاری امتیازات
ملم��وس ب��ه فلسطینی��ان را آنطور که
ری��اض از اسرائیل انتظ��ار دارد ،ندارد.از
طرف دیگر ،برای ریاض نیز هزینه زیان
دیدن در موض��وع فلسطین ،در مقایسه
ب��ا کمکهایی که میتوان��د از اسرائیل
دریافت کن��د همچنان بیشتر است .این

کمک ه��ا در زمینه تکنولوژی و امنیتی
مانند تأمی��ن سامانههای دفاع موشکی
خواه��د بود.طبق این گ��زارش ،آرزوی
عربست��ان برای رهب��ری تمامی جهان
اسالم یا حداقل ائتالف سنی مخالف با
ای��ران ،ریشه در به دست داشتن کنترل
دو مکان مق��دس در مکه و مدینه دارد.
در این زمان که احساسات مسلمانان در
رابطه با آینده قدس تحریک شده است،
عربستان سعودی از عهده مسئولیت دیده

شدن بعنوان دوست رژیم صهیونیستی
برنمیآید.وال استریت ژورنال توضیح داد
که این تنها ایران و همپیمانانش نبودند
که به مسئل��ه به رسمیت شناخته شدن
قدس بعنوان پایتخت اسرائیل اعتراض
کردند بلک��ه «رجب طی��ب اردوغان»
رئیسجمه��ور ترکیه نیز که به دنبال به
چالش کشیدن برتری عربستان سعودی
در جهان اسالم است ،نیز به این قضیه
اعتراض کرده است.

عبدالباری عطوان در یادداشتی مهم از احتمال تغییر معادالت جنگ در سوریه نوشت

پاسخپوتینبهانهدامجنگندهسوخوچهخواهدبود؟

گ�روه جه�ان« :عبدالباری عط��وان» تحلیلگر
مطرح جهان عرب در سرمقاله روزنامه رایالیوم
به بررس��ی ابع��اد و تبعات سرنگون��ی جنگنده
سوخوی 25 -روسیه توسط تروریستها پرداخته
و نوشته است :بیانیه «محمود ترکمانی» فرمانده
نظام��ی «هیات تحریر الش��ام» یا جبهه النصره
سابق درخص��وص سرنگون ک��ردن هواپیمای
جنگی روسیه بر ف��راز شهر «سراقب» در ریف
ادلب ،ی��ک نقطه عطف مه��م در جگ سوریه
ایجاد میکند که چه بسا میتواند عواقب جدی
در زمینههای سیاسی و نظامی داشته باشد و به
وخیم شدن روابط بین دو ابر قدرت یعنی روسیه
و ترکیه منجر شود.
به گ��زارش تسنی��م ،طبق گزارشه��ای اولیه،
هواپیمای روسیه که توسط یک موشک حرارتی
پیشرفته و دوشپرت��اب آمریکایی از نوع «مان
پاد» ساقط ش��د ،تایید میکند که جبهه النصره
طی دورهه��ای اخیر از جانب «گروهی» به این
سالح دست یافته است.
دو احتم��ال اساسی در این زمینه مطرح میشود
و ب��ه هر سوالی درباره هوی��ت این طرف پاسخ
میدهد:
نخست :ایاالت متحده آمریکا مستقیما این نوع
موشک را در اختیار جبه��ه النصره -به رهبری
«محمد الجوالن��ی» -ق��رار داده است آن هم
در چارچ��وب طرح جدید ب��رای گسترش جنگ
و افزای��ش فشارها ب��ه روسی��ه و همپیمانانش
بهعنوان یک طرف پیروز در آن.
دوم :یک طرف منطق��های سوم این موشکها
را به النص��ره رسانده است .انگشت اتهام نیز به
سم��ت  4طرف نشانه م��یرود ،اول ترکیه ،دوم
قطر ،سوم اردن و چهارم عربستان سعودی.
دولت آمریکا به زب��ان سخنگوی وزارت خارجه
بالفاصله ،اعط��ای جنی��ن موشکهایی به هر

ی��ک از گروهه��ای معارض س��وری را رد کرد.
اگ��ر ما این ای��ن تکذیبیه را ب��اور کنیم در این
راست��ا احتمالی دومی ،که قوت آن بیشتر است،
مط��رح میشود یعنی «ی��ک کشوری» تصمیم
گرفت��ه است در تالش برای تغییر موازنه قدرت
در منطقه ادلب به نف��ع جبهه النصره و متوقف
ساختن پیش��روی ارتش سوریه -که با پشتیانی
هوای��ی روسیه انجام میش��ود و تاکنون صدها
روست��ا و مواضع استراتژیک و بسیار بااهمیت از
جمله فروگاه نظامی «ابو الظهور» را آزاد کردند،
این موشکه��ا را در اختیار این گروه قرار دهد.
ای��ن پیشرویها ارتش سوریه ادلب را در آستانه
آزادسازی ادلب قرار داده است و آزادسازی ادلب
یعنی پایان النصره ،احرار الشام و دهها گروههای
همپیمان با آن.
احتم��ال دوم��ی ،که ق��وی نیز اس��ت ،اینکه
معارض��ان مسلح سوریه از جمل��ه جبهه النصره
و گ��روه «ارتش آزاد سوری��ه» ،که طی  7سال
گذشت��ه ،به حامیان آمریکایی ،ترکیهای و عرب
خ��ود «التم��اس میکردن��د» موشکهای ضد
هوایی در اختی��ار آنها قرار بده��د -همانگونه
ک��ه موشکهای ضد تانک «ن��او» برای مقابله
ب��ا جنگندههای روسیه و سوری��ه را به آنها داده
است -ولی این درخواستها به یک دلیل ساده
ب��ا مخالفت آمریکا روب��هرو میشد و آن اینکه
دولت آمریکا نگران است که این نوع موشکها
به دست گروههای تندرو مانند داعش بیفتد و این
گروهها با این موشکها هواپیماهای آمریکایی
ی��ا حتی اهداف غیرنظامی اسرائیل را هدف قرار
دهند بهویژه اینک��ه مقادیر زیادی از تجهیزات
نظامی و نیز جنگجویان سوی ،که توسط آمریکا
آموزش نظامی دیده و تسلیح شدهاند ،به همراه
سالحهایشان به داعش پیوستهاند.
بعی��د نمیدانیم دولت آمریک��ا که برای تخریب

کنگ��ره گفتوگوه��ای ملی سوری��ه در سوچی
ت�لاش ک��رد و به همی��ن منظ��ور ،گروههای(
سوری) همپیمان خود و مورد حمایت عربستان
سع��ودی و ترکیه را به عدم مشارکت در کنگره
مذک��ور دعوت ک��رد ،ماموری��ت تحویل چنین
موشکهای ضد هوایی را به یکی از همپیمانان
منطقهای خود و در راستای اجرای مرحله «»B
یعنی خرابکاری نظامی ،محول کرده است.
واکن��ش رهبری روسیه خشمگینانه بود و در دو
سط��ح نمود پیدا کرد ،نخس��ت نظامی :بمباران
سری��ع منطق��ه تحت کنت��رل جبه��ه النصره و
عناصر آن در منطقهای ،ک��ه جنگنده سرنگون
و خلب��ان آن کشته شد .خلب��ان این جنگنده به
جای تسلیمش��دن به تروریستها و اسیر شدن،
تا لحظه مرگ جنگید .فرماندهی نظامی روسیه
اعالم کرد این بمباران به کشته شدن دستکم
 35تن از عناصر النصره منجر شد.
پوتین کظم غیظ کرد و به واکنشی انتقامی علیه
ترکیه ،زمانیکه جنگن��ده سوخوی روسیه را در
نوامب��ر  2015در نزدیکی مرزهای سوریه ساقط
کرد ،دست ن��زد .چنین سیاس��ت خویشتنداری
پوتی��ن ،بیشت��ر از عذرخواه��ی «رج��ب طیب
اردوغ��ان» رئیسجمهوری ترکی��ه ،که هم به
زب��ان ترکی و ه��م به زبان روس��ی انجام شد،
محقق ک��رد .بهگونهای که اردوغان برای طلب
بخشش به مسک��و پرواز کرد .م��ا اینجا درباره
خ��روج ترکی��ه از ائتالف آمریک��ا و ورودش به
ائتالف روسیه و ای��ران ،سخن میگویم ،امری
که به ط��ور مثب��ت در صحنه میدان��ی سوریه
منعکس ش��د؛ به گونهای ک��ه نیروهای سوریه
استان حلب را با همکاری ترکیه بازپس گرفتند
و توافق کاهش تن��ش در  4منطقه حاصل و از
شدت درگیریها در سرتاسر سوریه به استثنای
برخی منطقهها کاسته شد.

در حالیکه این خلبان روسی تسلیم شدن را رد
ک��رد و تا لحظه مرگ ،به تیران��دازی ادامه داد.
پس آیا از پوتی��ن انتظار داریم که این اهانت را
ببلعد و جنگ در سوریه را ببازد؟
بعید نمیدانیم که بهای «اولیه» این هواپیمای
سوخ��و و خون خلبان آن ،تسری��ع بخشیدن به
حمل��ه ب��رای بازپسگیری کامل ادل��ب و نابود
کردن جبهه النصره و دیگر گروههای تروریستی
همپیم��ان آن باشد که مسکو آنها را در فهرست
تروریس��م قرار داده است .آمریکا و همپیمانانش
در چنین حالت دو گزین��ه دارند؛ یا سکوت و یا
درگی��ری نظامی .نتایج ه��ر دو گزینه خطرناک
است.
روزه��ای پیش رو در صحن��ه سوریه در تمامی
سط��وح نگرانکننده است و م��ا اینک در سایه
سکوت روسیه ،که آرامش پیش از طوفان شدید
است ،قرار داریم .اتهام سناتور روسی به آمریکا
مبنی بر نقشآفرین��ی در تحویل این موشکها
ب��ه جبهه النصره ،اولی��ن حکم در بحران بزرگ
فراروی است ...پوتین داناتر است.

گروه جه�ان :براساس گزارشهای تازه
منتشر ش��ده ،داعشیه��ای برخاسته از
کشوره��ای اروپای��ی به وی��ژه فرانسه
بی��ش از آنکه انگیزهه��ای ایدئولوژیک
داشته باشن��د ،برآمده از محلههای جرم
خیز و حلقههای مجرمان و جنایتکاران
هستند.
به گزارش ایسنا ،ب��ه نقل از خبرگزاری
آسوشیتدپ��رس ،ص�لاح عبدالس�لام،
مظنون اصلی حمالت تروریستی نوامبر
 2015در شه��ر پاریس ،بارزترین مثالی
است که نشان از تالقی جرم و جنایت با
اقدامات تروریستی دارد.
او از س��وی دستگاه قضای��ی فرانسه به
همراه ب��رادرش به معامله موادمخدر در
مغازه مشروب فروشی خود ،متهم شده
بود.
عبدالس�لام بازمان��ده گ��روه  10نف��ره
داعش��ی اس��ت ک��ه در نوامب��ر 2015

پیوند مذهب ،جرم و جنایت؛ ترفند داعش برای رشد در اروپا
حمالت تروریست��ی در پاریس که 130
کشته برجای گذاشت ،به راه انداختند.
صالح عبدالسالم قرار است روز دوشنبه
در زادگاه��ش یعنی شه��ر بروکسل در
ارتب��اط با درگیری با پلیس نیز محاکمه
شود.
فرار صالح عبدالسالم ،زیاد طول نکشید
و در  18مارس  2016در همان محلهای
ک��ه خ��ودش و بسی��اری از همک��اران
شبهنظامی داعشیاش بزرگ
شدند ،دستگیر شد .چهار روز
بعد عوام��ل انتحاری داعش
حمله دیگ��ری این ب��ار در
فرودگ��اه و متروی بروکسل
انجام دادند.
در مجموع این شبکه پراکنده
شبهنظامیان داعش  162نفر
را در ای��ن دو شه��ر اروپایی
کشتند.
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اخبار
حریری:توافق با حزباهلل برای اداره
امور داخلی لبنان ضروری است

نخس��ت وزیر و رهبر جری��ان المستقبل
لبنان اعالم کرد ،ب��رای پیشرفت کشور
باید با ح��زباهلل در ام��ور داخلی توافق
کنی��م .به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت
النشره ،سعد حریری ،نخست وزیر لبنان
تاکید ک��رد ،لبنان امروز در مقابل چالش
بزرگی ق��رار دارد و این دوره از انتخابات
پارلمانی مانند انتخابات پارلمانی پیشین
نیست و برای مقابله با این چالش بزرگ
هم��ه باید در این انتخابات شرکت کنند.
حریری ضمن تاکید ب��ر وجود توافق در
اداره لبن��ان گفت ،از زم��ان تشکیل این
دولت دستاوردهایی که محقق شده تنها
به لط��ف توافق موج��ود در کشور بوده
است.
شاه اردن :حل مسئله فلسطین بدون
ایفای نقش آمریکا ممکن نیست

عبداهلل دوم در مصاحبهای با شبکه «سی
ان ان» که در حاشیه همایش اقتصادی
داووس انج��ام شد ،تأکید کرد که «روند
صل��ح و حل مسالمتآمیز ب��دون ایفای
نق��ش آمریکا غی��ر ممکن اس��ت ».به
گزارش فارس ،ش��اه اردن اظهار داشت
ک��ه با وج��ود تصمیم «دونال��د ترامپ»
رئیسجمهور آمریکا درباره انتقال سفارت
آمریکا به ق��دس اشغالی ،ام��ا این یک
واقعیت است که بدون ایفای نقش آمریکا
حل مسالمتآمیز مسئله فلسطین ممکن
نیس��ت .اردن دسامبر گذشت��ه اقدامات
ترامپ درباره به رسمیت شناختن قدس
به عنوان پایتخ��ت رژیم صهیونیستی و
تصمی��م خود برای انتقال سفارت آمریکا
به ق��دس را نقض قطعنامههای سازمان
ملل و مصوبات مجامع بینالمللی خوانده
بود.
زمان برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری آذربایجان تغیر کرد

آسوشیتدپرس گزارش داد

ی زبانهایی
اکثر این افراط گران فرانسو 
بودند که ب��زرگ شده یکی از شهرهای
هدف حمله خود بودند و این توطئه ،یک
حمله موفق داعش ب��ا استفاده از پیوند
دادن جرم و جنایت و مذهب بود.
محاکمه سه متهم به دادن پناهگاه امن
به عوامل این حمالت میتواند جوانبی
از تالقی ج��رم و جنایت و مذهب را در
داعش که تسهی��ل کننده این حمالت
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تروریست��ی مرگبار در اروپ��ا بود ،فاش
کند.
فرمان��ده عملیاتی این گ��روه شخصی
به ن��ام عبدالحمید اباع��ود بود که یک
مجرم سابقهدار است .او از فضای محله
زادگاه��ش یعنی منطق��ه مولنبک شهر
بروکس��ل استفاده میکرد ت��ا نیروهای
جدید جذب داعش کند.
اباعود حتی اقدام به جذب برادر  14ساله
خود به داعش کرده بود.
بسی��اری از جوانانی که پیرو
اقدام��ات او ج��ذب داع��ش
شدن��د ،خود ج��زو مجرمین
بودن��د و ای��ن بخش��ی از
یکس��ری تالشهای عمدی
ای��ن سازمان افراطگر بوده تا
از «مهارته��ای» آنها نظیر
دسترسی به بازار سیاه سالح،
جعل اسناد و مدیریت محرمانه

خدمات لجستیکی استفاده کند.
هنگامی که کشت��ار در شب  13نوامبر
 2015در پاری��س پای��ان یافت آخر سر
هفت عامل حمله کشته شدند و سه نفر
فرار کردند شام��ل عبدالسالم ،اباعود و
یک ساکن دیگ��ر محله مولنبک به نام
شکیب اکروه.
عبدالس�لام ظاهرا بعد از ای��ن اتفاقات
به دوستان��ش در بروکسل زنگ زد تا با
ماشین به دنبال او آمده و سوارش کند.
اباع��ود حتی ب��ا دخترعموی��ش به نام
«حسنا آیت بلقاس��م» که ساکن حومه
پاریس ب��وده و در زندگ��یاش در عین
روی آوردن ب��ه افراط گ��ری ،به شکل
گسترده از موادمخ��در استفاده میکرد،
تماس گرفت.
او از اینکه بتواند به او کمک کند اظهار
خرسندی کرد و بعد از آن با مواد فروش
خود تماس گرفت تا به آنها کمک کند.

بر اس��اس دستور صادر ش��ده از سوی
دفت��ر اله��ام عل��ی اف رئی��س جمهور
آذربایج��ان ،انتخابات ریاست جمهوری
این کشور ق��رار است به جای  17اکتبر
یعن��ی  25مهرم��اه  1397در روز 11
آوری��ل یعنی  22فروردین  1397برگزار
شود .به گزارش تسنیم به نقل از رویترز،
اله��ام علی اف از س��ال  2003میالدی
ق��درت را در جمه��وری آذربایج��ان د
ر اختی��ار دارد .حزب حاک��م این کشور
علی اف را ب��ه عنوان نام��زد انتخابات
ریاس��ت جمهوری معرف��ی کرده و وی
احتماال ب��رای چهارمی��ن دوره ،رئیس
جمهور آذربایجان خواهد شد .هنوز هیچ
نامزد دیگری برای شرکت در انتخابات
ریاست جمه��وری اعالم آمادگی نکرده
است.
بغداد ،آغاز روند خروج نظامیان
آمریکایی از عراق را تایید کرد

سخنگ��وی دول��ت ع��راق خب��ر رسانه
آمریکایی مبنی بر آغ��از خروج نظامیان
این کش��ور از ع��راق پ��س از شکست
داع��ش را تایید ک��رد .پیمانکاران غربی
تحت ائت�لاف تح��ت رهب��ری آمریکا
علیه داع��ش میگویند که ارتش آمریکا
در پی شکس��ت تکفیریهای «داعش»
در ع��راق ،عقبنشین��ی از ای��ن کشور
را آغ��از کرده است .به گ��زارش فارس،
خبرگ��زاری آسوشیتدپرس گ��زارش داد
نظامیان آمریکایی ،تسلیحات و تجهیزات
در ح��ال خارج شدن از عراق و انتقال به
افغانستان است .طبق این گزارش ،دهها
نظامی آمریکای��ی در یک هفته گذشته،
با پروازه��ای روزانه ،خاک عراق را ترک
کردهاند
آناستازیادس مجددا رئیس جمهور
قبرس شد

با پیروزی نیک��وس آناستازیادس در دور
دوم انتخابات ،دوره ریاست جمهوری وی
برای ی��ک دوره پنج ساله دیگر ابقا شد.
ب��ه گزارش ایسنا ،به نق��ل از خبرگزاری
رویترز،پ��س از پایان شم��ارش آرا اعالم
شد ،آناستازی��ادس محافظه کار توانسته
است  ۵۶درصد از آرا را از آن خود کند و
در مقابل استاوروس ماالس چپ گرا ۴۴
درصد را کسب کرده است.

