راهپیمایی گسترده در سرزمینهای اشغالی فسطین ادامه دارد

اخبار
حمله موشکی ارتش یمن به پایگاه
نیروهای سعودی در نجران

نیروی موشکی ارتش
یمن ی��ک پ��ادگان
س��عودی در نج��ران
را هدف حمل��ه قرار
داد .به گزارش ایسنا،
به نقل از ش��بکه خبری المسیره ،منابع
نظامی اعالم کردند که نیروی موشکی
وابس��ته به ارتش و کمیتههای مردمی
یک موشک بالس��تیک از نوع «بدر« 1
به پایگاه نیروهای عربستانی در نجران
شلیک کردند .ترکی المالکی ،سخنگوی
رس��می نیروهای ائتالف عربی در یمن
اع�لام کرده که نیروه��ای دفاع هوایی
ائتالف این موشک را رهگیری کردهاند.
نیروی موشکی ارتش یمن روز پنجشنبه
گذش��ته نی��ز موش��ک بالس��تیکی به
انبارهای آرامکو در جیزان شلیک کرده
بود .در همین راستا ،شرف غالب لقمان،
س��خنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن
اعالم کرد که حمالت پی در پی نیروی
موش��کی ارتش یمن علیه اهدافی است
که بیش��ترین تأثیر را ب��ر قدرت هوایی،
زمین��ی و دریای دش��من دارند و طبق
برنامههای سنجیده اداره میشوند.
استعفای نماینده کنگره آمریکا
در پی رسوایی جنسی

یک نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا
پس از متهم ش��دن به اتهامات آزارگری
جنسی ،س��وءرفتار و رفتارهای نامناسب
جنس��ی از سمتش استعفا کرد .به نوشته
«هیل» ،آقای «بلیک فارنتهولد» متهم
اس��ت از  84000دالر اموال دولتی برای
ح��ل و فصل اختالفات مرب��وط به یک
پرونده آزارگری جنس��ی اس��تفاده کرده
اس��ت .یکی از دستیاران زن این نماینده
آمری��کا از وی به دلیل ایجاد محیط کار
خصمانه،تبعیضهایجنسیتیوهمچنین
درخواستهای نامناسب جنسی شکایت
کرده بود .گفته میش��ود «فارنتهولد» از
محل بودجه عمومی ب��ه این همکارش
 84000دالر برای حل و فصل اختالفات
در این پرونده پرداخت کرده است.
بازگشت تحرکات داعش به  ۲منطقه
استان «دیالی» عراق

پلیس استان «دیالی»
ع��راق ،اع�لام ک��رد
ک��ه در دو منطق��ه از
این اس��تان ،بار دیگر
تحرکات��ی از داع��ش
مشاهد میش��ود و این گروه تکفیری ،در
حال س��وء استفاده از ش��رایط جغرافیایی
منطقه اس��ت .به گ��زارش فارس به نقل
از پایگاه خبری «ب��اس نیوز» عراق ،این
تحرکات داعش در حالی مشاهده میشود
که در ژوئیه س��ال  ،2017اس��تان دیالی
کامال از دس��ت داعش آزاد شد .تحرکات
داعش اخیرا در استانهای نینوی ،دیالی
و صالحالدی��ن افزای��ش یافته اس��ت و
حمالت تروریس��تی این گ��روه تکفیری
بویژه در منطقه «حمرین» واقع در میان
این استانها تشدید یافته است .سرهنگ
«غالب العطیه» سخنگوی پلیس دیالی،
اعالم کرد که برخی از هستههای خاموش
داعش در حال پیشروی در مناطق جنوب
«به��رز» و ناحیه «کنعان» هس��تند و از
وضعیت جغرافیایی نزدی��ک به تپههای
حمرین و دشوار کنترل این مناطق ،سوء
اس��تفاده میکنند .اما نیروهای اطالعات
نظامی و پلیس دیالی با استفاده از اطالعات
ارائه شده از س��وی برخی شهروندان ،در
حال تعقیب این عناصر تروریستی هستند.
«حیدر العبادی» نخستوزیر عراق ،در 9
دسامبر سال  ،2017پایان داعش در عراق
و پیروزی کامل بر این گروه تروریستی را
اعالم کرده ب��ود اما بقایای تکفیریهای
پنهان شده در مناطق صحرایی ،با ترمیم
ساختار خود ،در تالشند تا بار دیگر در این
کشور ،جوالن دهند و حمالت تروریستی
هفتههای اخی��ر داعش در «الحویجة» و
استان دیالی ،دهها کشته و زخمی برجای
گذاشته است.
کشته شدن  ۴سرباز ترکیه در عفرین

چهار تن از س��ربازان ارتش ترکیه در پی
انفجاری در ش��هر عفرین واقع در شمال
سوریه کش��ته ش��دند .به گزارش ایسنا،
مس��ئول دفتر اطالعرس��انی یگانهای
مداف��ع خل��ق ک��رد در گفتگو با ش��بکه
ماه��وارهای «العربیه الحدث» اعالم کرد،
در پی انفج��اری که توس��ط یگانهای
مدافع خلق کرد در یکی از مراکز استقرار
نیروه��ای ارتش ترکیه در ش��هر عفرین
انجام شد ،چهار سرباز ارتش ترکیه کشته
ش��ده و دو تن دیگر از آنها زخمی شدند.
طبق گزارش این دفتر ،نیروهای وابس��ته
ب��ه یگانهای مدافع خلق ک��رد در قالب
مرحل��ه دوم مقاوم��ت در ش��هر عفرین،
یکی از نقاط اس��تقرار نیروهای ترکیهای
در اط��راف خیابان الفالت در این ش��هر
را منفجر کردند .س��ربازان ارتش ترکیه و
گروههای سوری وابسته به آنها در تاریخ
 ۱۸مارس در قالب عملیات نظامی که از
حدود دو م��اه قبل علیه نیروهای کرد در
شهر عفرین آغاز کرده ،کنترل کامل این
شهر را به دست گرفتند.

گ�روه جه�ان :در آخری��ن تح��والت
سرزمینهای اش��غالی وزارت بهداشت
فلس��طین دیروز ش��نبه اعالم کرد که
یک خبرنگار فلسطینی به ضرب گلوله
نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت
رسیده است .به گزارش مهر ،بر اساس
ای��ن خبر ای��ن خبرنگار فلس��طینی در
جری��ان حمل��ه نظامیان اس��رائیلی به
غیرنظامیان فلسطینی در منطقه مرزی
نوار غزه و اراضی اش��غالی زخمی شده
ب��ود و ام��روز در پی ش��دت جراحات
وارده به شهادت رس��یده است« .یاسر
مرتجی» عکاس  ۳۱س��اله خبرگزاری
«عین میدیا» که در غزه مس��تقر بوده،
خبرنگاری اس��ت که به شهادت رسیده
اس��ت .عالوه بر آن وزارت بهداش��ت
فلس��طین تأکید کرد که یک فلسطینی
دیگ��ر نیز در پ��ی ش��دت جراحات به
شهادت رسیده است که به این ترتیب
ش��مار ش��هدای م��وج دوم تظاهرات
بازگش��ت به  ۱۰تن رس��یده و بیش از
 ۱۴۰۰نفر دیگر زخمی شده اند.
راهپیمایی بازگش�ت فلسطینی ها تا
سالروز نکبت ادامه می یابد

در همی��ن رابطه،اس��امه القواس��می
س��خنگوی جنب��ش فتح گف��ت :مردم
فلس��طین قربانی تن��ش کنونی موجود
هس��تند و ب��رای رس��یدن ب��ه آزادی،
اس��تقالل و اصول مد نظر جامعه بین
المللی تصمیم به راهپیمایی مس��المت
آمی��ز تحت عن��وان حق بازگش��ت تا
سالروز نکبت فلس��طین (ماه مه آینده)
گرفتند .القواس��می افزود :به رغم این
ک��ه پیام ما مس��المت آمیز اس��ت ولی
نظامیان اس��رائیلی روز جمعه گذش��ته
 ۲۰فلسطینی را شهید کردند .تحقیقات
بی��ن المللی در س��ایه مخالفت آمریکا
ب��رای پیگی��ری جنایات اس��رائیلی ها
ضروری است .متاسفانه آمریکا هرگونه
ت�لاش ب��رای تحقیق درب��اره جنایات
صهیونیس��ت ها در حق فلسطینیان را
وتو می کند و جامعه بین المللی نیز در
قبال این جنایات س��کوت اختیار کرده
اس��ت .وی تاکید ک��رد :جنبش فتح با
همه گروه ه��ای چپگرا در جهان حتی
اگر یهودی باشند برای برقراری صلحی

«حق بازگشت» کابوس صهیونیستها

که اسرائیل آن را رد می کند هماهنگی
و همکاری می کند .این مقام فلسطینی
خطاب به جامعه اسرائیل ،اروپا ،آمریکا
و جامع��ه جهانی گفت :محقق ش��دن
صلح ب��ه مثاب��ه پی��روزی ارزش ها و
عدال��ت بی��ن الملل��ی اس��ت اصول و
عدالتی که جامعه بین المللی و سازمان
های بین المللی منادی آن هس��تند .از
س��وی دیگر «فیصل ابوش��هال» عضو
ش��ورای قانونگذاری فلس��طین اعالم
ک��رد :راهپیمایی بازگش��ت جمعه این
هفته ادامه برنامه جمعه گذشته است و
تا سالروز نکبت آتی ادامه می یابد .این
راهپیمایی مس��المت آمیز و حامل پیام
حق بازگشت (آوارگان فلسطینی) ،حق
تعیین سرنوش��ت ب��رای جامعه جهانی
اس��ت .این راهپیمایی همچنین حامل
پیامی برای دونالد ترامپ رئیس جمهور
آمریکا اس��ت که ب��رای تحمیل کردن
معامله قرن بر فلس��طینیان تالش می
کند ولی مردم فلس��طین ب��ا آن مقابله
و از حقوق مش��روع خود دفاع خواهند
کرد .ابوش��هال افزود چادرهایی که در
مناطق مرزی غزه با فلس��طین اشغالی
برپا شده است مسالمت آمیز است و در
آن سخنرانی هایی اجرا و نمایشهای
محلی فلس��طینی (فولکل��ور) اجرا می

شود.

اگر اس�رائیل غزه را بزند عمق رژیم
صهیونیستی را هدف قرار می دهیم

همچنی��ن محم��ود الزهار عض��و دفتر
سیاس��ی جنبش حماس تاکید کرد :در
صورت��ی که اس��رائیل به خ��ود جرأت
ترور فرماندهان فلس��طینی در نوار غزه
را بدهد ما نیز عمق اس��رائیل را هدف
قرار خواهیم داد .ش��لیک به افراد غیر
مسلح جزء رویکرد اشغالگران محسوب
می ش��ود .زمانی فرا خواهد رس��ید که
تمام خاک فلس��طین را آزاد می کنیم.
الزهار گفت :راهپیمایی مس��المت آمیز
بازگشت جزئی از راهکارهای مقاومت
در برابر اشغالگران اسرائیلی است .وی
در ادامه افزود :مسالمت آمیز بودن این
راهپیمایی به معنی دست برداشتن ما از
سالح هایمان نیست چرا که این سالح
ه��ا از مبانی مل��ی و آرمان فلس��طین
محافظ��ت م��ی کن��د .م��ا از مقاومت
مسلحانه در زمان مناسب خود استفاده
خواهیم کرد.
آمریکا مجددا صدور بیانیه ش�ورای
امنیت درباره غزه را ناکام گذاشت

اما در آخرین تحوالت،منابع دیپلماتیک
اع�لام کردند ،آمریکا ب��ار دیگر صدور
بیانی��های از س��وی ش��ورای امنیت با

آخرینتحوالتسوریه

حمله خمپارهای جیش االسالم از دوما به دمشق

گروه جهان:خبرگزاری رس��می س��وریه «س��انا»،
گ��زارش ک��رد که حم�لات خمپ��ارهای گروهک
تروریس��تی «جیش االس�لام» به چن��د نقطه در
پایتخت ،دستکم چهار نفر را به کام مرگ کشاند.
سانا در این خصوص نوشت که «چهار نفر شهید و
بیش از  30شهروند که برخی حالشان وخیم است،
در پی حم�لات خمپارهای تروریس��تهای جیش
االسالم از دوما در غوطه شرقی دمشق به حی المزه
و اطراف میدان امویین ،مجروح شدند» .به گزارش
س��انا ،منبعی در پلیس دمشق اعالم کرده که یکی
از کشتهها و چند نفر از زخمیها کودکند و یک نفر
از کشتهها نیز زن بوده است دوما در شرق دمشق،

تنها شهری اس��ت که هنوز از حضور تروریستها
پاکس��ازی نشده و روند اخراج عناصر این گروهک
که تحت حمایت عربستان س��عودی قرار دارد ،به
دلیل اختالفات داخلی این گروهک به تعویق افتاده
است .در نتیجه عملیات نظامی که ارتش سوریه از
اوایل اس��فند  1396آغاز کرده است ،مناطق غوطه
شرقی دمشق جز شهر دوما به طور کامل از حضور
افراد مسلح و گروههای تروریستی پاکسازی شده و
دمشق برای ممانعت از خمپارهپراکنی تروریستها،
منتظ��ر پاکس��ازی کامل دوم��ا اس��ت .خبرنگار
خبرگزاری س��انا همچنین گزارش کرده که ارتش
سوریه به خمپارهپراکنی جیش االسالم پاسخ داده
اس��ت .روز گذش��ته نیز در پی حمالت خمپارهای
تروریستهای جیش االسالم ،جنگندههای سوریه،
چن��د نقطه از مواضع این گروهک در دوما را هدف
گرفته بودند« .حمزه بیرقدار» سخنگوی آنچه ستاد
مشترک جیش االسالم نامیده میشود ،روز گذشته
حمالت خمپارهای از دوما به دمشق را تکذیب کرده
بود اما امروز نیز این حمالت تاکنون به کشته شدن
چهار غیرنظامی در دمشق منجر شده است.

درخواست برای انجام تحقیقات مستقل
در زمینه درگیریهای بین اس��رائیل و
فلسطینیها را ناکام گذاشت .به گزارش
ایسنا ،سایت شبکه اسکای نیوز به نقل
از خبرگ��زاری فرانس��ه گ��زارش داد،
منصور العتیبی ،سفیر کویت در سازمان
مل��ل بعد از ظهر جمعه ب��ه خبرنگاران
گفت ،از شورای امنیت درخواست کرده
ت��ا بیانیهای را نظی��ر بیانیه دیگری که
کویت هفته گذش��ته ارائه کرد و در آن
موق��ع نیز با اعتراض و مخالفت آمریکا
روبهرو ش��د ،صادر کند .منصور العتیبی
در کنفرانس خبری مش��ترک با ریاض
منصور ،نماینده فلس��طین در س��ازمان
ملل و ماجد عبدالعزیز ،نماینده اتحادیه
ع��رب در س��ازمانهای بینالمللی در
نیوی��ورک تاکید کرد :م��ا پیشنویس
بیانیهای جدید را بین اعضای ش��ورای
امنیت درباره وقایع فلسطین و وضعیت
فلس��طینیها در نوار غزه توزیع کردیم
و این ش��بیه بیانیهای قبلی ماس��ت .ما
در آن خواس��تار توقف هدف قرار دادن
تظاهرکنندگان فلس��طینی در نزدیکی
خط مرزی نوار غزه ش��دیم .وی افزود،
بیانی��ه قبل��ی موافقت  ۱۴عض��و را به
جز آمریکا به همراه داش��ت اما آمریکا
حتی بحث ک��ردن جزئیات بیانیه را رد
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کرد که همی��ن امر صدور این بیانیه را
ناکام گذاش��ت .العتیب��ی گفت :کویت
بیانیه جدی��دی در محکومیت اقدامات
اسرائیلیها داده اس��ت .شورای امنیت
ب��رای ص��درو بیانیهه��ای مطبوعاتی
یا ریاس��تی باید موافق��ت جمعی  ۱۵را
بگیرد البته هر کش��ور عضوی میتواند
با مخالفتش صدور این بیانیهها را ناکام
بگ��ذارد .ریاض منص��ور نیز گفت :باید
حمای��ت بینالمللی از ملت فلس��طین
در غزه ،کرانه باختری و قدس ش��رقی
فراهم شود .سفیر فلسطین در سازمان
مل��ل افزود :در صورتیکه باالترین نهاد
در س��ازمان مل��ل کاری انج��ام ندهد
اسرائیل برای ادامه عملیات و کشتارش
علیه ملت فلسطین که حق بازگشت به
سرزمینشان را از دست دادهاند جریتر
خواه��د ش��د .وی از مجم��ع عمومی
سازمان ملل خواست تا به منظور انجام
تحقیقات بینالمللی ب��ه دلیل اقدامات
اس��رائیل تشکیل جلس��ه دهد .اما یک
دیپلمات از کش��ورهای عضو ش��ورای
امنیت که خواس��ت نامش فاش نشود،
گفت ،آمریکا مجددا جمعه به درخواست
ش��ورای امنیت برای ص��دور بیانیهای
اعت��راض ک��رد .حس��ام زملط ،س��فیر
فلسطین در شورای امنیت تصریح کرد:
اقدامات اسرائیل مس��تحق شدیدترین
محکومیتها از جانب آمریکا عالوه بر
اتخاذ تدابیری به منظور لزوم احترام به
قانون بینالمللی است اما ما شاهد هیچ
محکومیتی نیستیم .طی درگیریهای
روز گذشته در نزدیکی مرزهای غزه و
س��رزمینهای اشغالی و در پی شهادت
حمزه عبداهلل  ۲۰س��اله بر اثر ش��دت
جراحت در ش��ق البریج ،تعداد ش��هدا
به  ۹تن رس��ید ،در حال��ی که بیش از
 ۱۰۰۰تن هم زخمی و و مصدوم شدند.
فلسطینیها از  ۳۰آوریل اعتراضاتی را
تحت عن��وان «راهپیمایی بازگش��ت»
همزمان با س��الروز « روز زمین» آغاز
کردن��د و ق��رار اس��ت ای��ن تظاهرات
و راهپیماییه��ا را ت��ا  ۱۵مه س��الروز
«نکبة» ب��ا هدف به جری��ان انداختن
موضوع «حق بازگش��ت» و شکس��تن
محاصره غزه ادامه دهند.

دبیرکلناتو:

ناتوبهمیدانهایجنگدرافغانستانبازمیگردد

گ�روه جهان:ینس اس��تولتنبرگ دبیرکل
ناتو که در مرکز مطالعات سیاسی دانشگاه
«اوتاوا» کانادا صحبت می کرد ،گفت :ناتو
و متحدانش در صورتی که نیاز باشد آماده
هس��تند تا به افغانس��تان ،عراق و یا دیگر
مناطق نیروهای نظامی بفرستد تا بار دیگر
در ماموریتهای جنگی بر ضد تروریس��م
ش��رکت کنند؛ چنانچه در گذشته نیز این
کار را کردهایم اما بهتر است که نیروهای
امنیت��ی و دفاع��ی افغانس��تان را آموزش
دهیم تا ماموریتی ک��ه نیروهای ما برضد
تروریسم انجام می دهند را خود نیروهای

این کش��ور پیش ببرند .به گ��زارش مهر،
وی افزود :نیروهای نظامی ناتو همیش��ه
در عملی��ات نظامی در کش��ورها ش��رکت
داشتند اما ناتو نمیخواهد این ذهنیت نزد
مردم افغانستان ایجاد شود که این سازمان
در افغانس��تان مداخله میکند و به ناتو به
چش��م یک نیروی مداخله گر دیده ش��ود.
دبیر کل ناتو در ادامه گفت روش مناس��ب
ت��ر ،موثرت��ر و پایدارتر این اس��ت که ما
نیروهای امنیتی افغانستان را تقویت کنیم
تا خود کشورش��ان را باثبات سازند .دهها
هزار نظامی ما افغانس��تان را ترک کردند،
تنه��ا بخش��ی کوچکی از نظامی��ان ما در
افغانستان باقی مانده اند تا برای نیروهای
امنیت��ی و پلیس افغانس��تان آموزش های
نظامی فراهم کنند؛ می دانیم ش��رایط در
افغانستان س��خت است ،اما بهتر است که
نیروهای امنیتی افغانستان خود به دفاع از
کشورش��ان بپردازند و خود در قبال امنیت
کشورشان مسئولیت پذیر باشند.

بحران بین مسکو و واشنگتن باال گرفت

گروه جه�ان :وزارت خزانه داری آمریکا
روز جمعه (دیروز) فهرس��ت تحریمهای
جدی��دی را علیه روس��یه منتش��ر نمود
که ش��امل اس��امی  24مقامات دولتی
و بزرگتری��ن تجار روس و  14ش��رکت
روسی است .بسته جدید تحریمها علیه
روسیه ،ادامه تحقق قانون فدرال 3364
«مقابل��ه با دش��منان آمری��کا از طریق
اعم��ال تحریمه��ا» ()CAATSA
است که در ماه آگوست سال گذشته به
تصویب کنگره آمریکا رس��یده و رئیس
جمه��ور «دونالد ترامپ» نیز آن را تایید
کرد .روزنامه «ایزوستیا» ،چاپ مسکو به
نقل از مقامات آگاه نوشته است :روسیه با
دقت زیاد بسته تحریمهای جدید آمریکا
که ه��دف از آن اجرای محدودیتهای
دوب��اره برای بازدارندگی هر چه بیش��تر
روسیه است را مطالعه و بررسی نموده و
سپس با آن مقابله به مثل خواهد نمود.
مقامات بلندپایه وزارت کشور و گاردملی
روسیه ،روسای شرکتهای «گازپروم»،
«راس آبارون اکسپورت» و برخی تجار
بزرگ روس��ی ک��ه وزارت خزانه داری
آمریکا آنها را «الیگارش» نامیده است،
درفهرس��ت جدید تحریمه��ا گنجانده
شدهاند.
«کنستانتین کاس��اچوف» رئیس کمیته
امور بین الملل شورای فدراسیون (سنای)
روس��یه و چند س��ناتور دیگ��ر و برخی
مقامات بانک مرکزی و دیگر بانکهای
روس��ی نیز دیده می شوند .بدین ترتیب
اکن��ون  180تبع��ه روس در فهرس��ت

آیا تحریمهای جدید آمریکا میتواند باعث بازدارندگی روسیه شود؟
تحریمهای آمریکا ج��ای گرفته اند .به
گزارش تسنیم،بس��ته جدی��د تحریمی
یکی از بزرگترین بس��تههای تحریمی
علیه روس��یه اس��ت .که ش��رکتهای
فعال روس��ی در عرصه انرژی و فلزات
و همچنین بانکهای دارای تماسهای
بین المللی گس��ترده را شامل می شود.
ب��ر اس��اس دس��تور وزارت خزانه داری
آمریکا ،تمامی ش��رکتهای آمریکایی
که با افراد این فهرست تحریمی ارتباط
دارند ،موظف شده اند روابط خود با آنها
را تا تاریخ  5ژوئن آینده (تیر ماه امسال)
قطع کنند .بدین ترتیب این تحریمها در
وهله نخست علیه تجار آمریکایی اعمال
شده اس��ت« .والدیمیر جباروف» نائب
رئی��س کمیته امور بین الملل ش��ورای
فدراسیون روس��یه به این روزنامه گفته
اس��ت« :این اقدام آمریکا که برخوردیی
کامال غیردوس��تانه است ،گویای فقدان
درک مواضع روس��یه از س��وی مقامات
واشنگتن اس��ت و رهبران روسیه قطعا
بموقع خویش به آن پاسخ
مناسب خواهند داد».
ترام�پ میخواهد خود
را از ش�ر جنجال «ردپای
روسیه» خالص کند

روزنام��ه اینترنتی «گازیتا.
رو» در ای��ن باره نوش��ته
اس��ت :وزارت امور خارجه
آمریکا اطمین��ان دارد که
اف��رادی که نامش��ان در
فهرس��ت س��یاه است ،در

تصمیم گیریهای کرملین در خصوص
س��وریه و اوکرای��ن دخال��ت داش��ته و
تجارتشان را بر اساس اقدامات بی ثبات
کننده دولت روس��یه ،گسترش داده اند.
این در حالی است که خود افرادی که در
فهرس��ت جدید تحریمهای آمریکا قرار
گرفته اند ،معتقدند اگر نامش��ان در این
فهرست س��یاه گنجانده شده ،دقیقا به
منزله آن اس��ت که آنها در جهت گیری
درس��تی در حرک��ت هس��تند و همین
مس��ئل باعث خش��م مقامات واشنگتن
شده است.
«آلکس��ی مکارکین»نائی رئیس مرکز
فناوریهای سیاسی روسیه معتقد است
ک��ه تحریمهای جدید بازتاب تحقیقاتی
است که دادس��تان کل آمریکا در مورد
«ردپای روس��یه» در انتخابات ریاس��ت
جمه��وری ای��االت متحده انج��ام داده
اس��ت .بر اس��اس این تحقیقات ،برخی
تجار روسی مستقیما یا بطور غیرمستقیم
روی فعالیتهای انتخاباتی دونالد ترامپ

سرمایه گذاری کرده بودند.
مکارکین ب��ه این روزنامه گفته اس��ت:
«مش��خص اس��ت که همه ای��ن افراد
و ش��رکتها به اوضاع اوکراین و س��وریه
مربوط نمی ش��وند .به احتمال زیاد این
ارس��ال عالمتی به کس��انی اس��ت که
به عقی��ده آمریکاییها ب��ه فعالیتهای
انتخاباتی ترامپ کمک کردهاند .هرچند
خود ترامپ چنین ارتباطی را تکذیب می
کن��د ،ولی با حمایت از ای��ن تحریمها،
سعی دارد خود را از جنجالهای مربوط
ب��ه ارتباط داش��تن ب��ا روسها خالص
شود».
واشنگتن امکان مذاکره با مسکو در
باره روابط آینده را از بین میبرد

روزنامه «وزگلی��اد» در مقالهای به این
مطلب اش��اره کرده که در می��ان افراد
تحریم ش��ده ،بس��یاری مقامات دولتی
و نمایندگان پارلمان روس��یه هستند .از
جمله این افراد «نیکوالی پاتروش��یف»
رئیس شورای امنیت ملی روسیه است.
بدین ترتی��ب طرف
آمریکای��ی ام��کان
مذاکره با کسانی که
آینده روابط روس��یه
و آمری��کا ب��ه آنه��ا
بس��تگی دارد را از
بین برده اس��ت .خود
پاتروش��یف که یکی
از مهرههای��ی اس��ت
که در کنار «والدیمیر
پوتی��ن» سیاس��ت

خارجی روس��یه را رقم م��ی زند ،در این
باره گفته اس��ت« :این تصمیم گیری به
خود مقامات آمریکایی مربوط می شود.
من بارها برای انجام مذاکرات به ایاالت
متحده سفر کردهام .اکنون نیز تحریمها
به معنای آن نیس��ت که ما دیگر با آنها
تماس و مذاکره نداشته باشیم .کشورهای
دیگری وجود دارند که می توانند عرصه
مذاکرات شوند .ضمن اینکه این اقدامات
تاثی��ری بر اقدامات بین المللی روس��یه
نخواهد داش��ت و م��ا فعاالنه در عرصه
سیاس��ت بین المللی با همه کشورهای
عالقه مند مشارکت خواهیم داشت».
اف�راد اطالعات�ی فعال در س�فارت
آمریکا خاک روسیه را ترک کردند

روزنام��ه «کامرس��انت» نیز خب��ر داده
اس��ت که روز پنج ش��نبه  60دیپلمات
آمریکای��ی که در نتیجه پاس��خ متقابل
روس��یه به اخراج دیپلماتهای روسی از
ایاالت متحده اخراج شده بودند  ،سفارت
این کش��ور در مسکو را ترک کردند .در
میان این افراد ،مترجم مخصوص «جان
هانتسمن» س��فیر آمریکا و سخنگوی
رسمی سفارت نیز وجود داشتند.
به گفت��ه منابع خبری ای��ن روزنامه در
ساختارهای دولتی ،اکثر کارکنان سفارت
آمریکا که اخراج ش��دهاند ،در حقیقت از
همکاران سازمان س��یا و آژانس امنیت
ملی آمریکا و یا بخ��ش اداره اطالعات
وزارت دف��اع آمریکا بودند .این در حالی
است که وزارت خارجه آمریکا این مسئله
را تکذیب کرده است.
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اخبار
هالکت فرمانده داعش
در حمله ارتش افغانستان

نیروهای افغان یک فرمانده مهم داعش
را در حمله هوایی به هالکت رس��اندند.
به گزارش ایس��نا ،به نق��ل از خبرگزاری
رویت��رز ،مقامه��ای امنیتی افغانس��تان
گ��زارش دادند ،قاری حکم��ت ،یکی از
فرمانده��ان مهم داعش در این کش��ور
یک س��ال پ��س از جدای��ی از طالبان و
ایج��اد یک��ی از ش��اخههای داعش در
افغانستان بعدازظهر پنجشنبه گذشته در
منطق��ه «درز آب» در والی��ت جوزجان
واقع در شمال افغانستان در جریان حمله
هوایی به هالکت رسید .حنیف رضایی،
سخنگوی نیروی هوایی ارتش افغانستان
گفت ،مولوی حبیب الرحمان به جای این
فرمانده کش��ته شده منصوب شده است.
گروه شبه نظامی داعش یک شاخه برای
خود در والیت جوزجان در س��ال گذشته
میالدی و همزم��ان با جدایی حکمت از
طالبان ایج��اد و نظر نیروهای آمریکایی
را به خود جلب کرد.
فیلیپین از قصد خود برای پذیرش
آوارگان روهینگیایی خبر داد

«رودریگو دوترته» رئیسجمهور فیلیپین،
آنچه که در میانمار علیه مسلمانان روهینگیا
رخ میده��د را «نسلکش��ی» خواند .به
گزارش فارس به نقل از «رویترز» ،دوترته
ضمن ابراز همدردی با مسلمانان روهینگیا
از قصد خود برای پذیرش این آوارگان خبر
داد و اف��زود :اروپا باید در این زمینه کمک
کند .وی همچنین اظهار داش��ت :جامعه
بینالمللی قادر به حل مش��کل روهینگیا
در میانمار نیس��ت .ب��ه دنب��ال اظهارات
رئیسجمهور فیلیپین ،س��خنگوی دولت
میانمار گف��ت :دوترته چی��زی از میانمار
نمیداند و همیشه این گونه بیپروا صحبت
میکن��د .س��ازمان ملل و چندین کش��ور
غربی اقدامات میانمار را پاکسازی قومیتی
خواندند اما میانم��ار آن را رد میکند .از 25
آگوس��ت س��ال  2017پس از آنکه موج
جدید خشونتها علیه مسلمانان روهینگیا
آغاز شد ،خانههایشان به آتش کشیده شد
و زنان و کودکانش��ان م��ورد تجاوز ارتش
میانمار قرار گرفت که در نتیجه آن نزدیک
به  700هزار نفر از این افراد آواره شده و به
بنگالدش گریختهاند .مسلمانان میانماری
س��اکن ایالت راخین در غ��رب میانمار به
نام مسلمانان روهینگیا شناخته می شوند.
آنان دستکم از س��ال  2012مورد حمله
بودایی��ان هس��تند و آنچه بر ش��دت این
وضعیت میافزاید سکوت مقامات دولتی
اس��ت تا جایی که گاه نظامیان دولتی نیز
در اقدامات خش��ونتبار س��هیم میشوند.
بن��گالدش و میانم��ار در تاریخ  23نوامبر
 2017توافقنامهای را به منظور بازگشت
آوارگان روهینگیایی امضا کردند که طبق
این توافق قرار ش��د روند بازگش��ت از 23
ژانویه آغاز شود اما این اتفاق رخ نداد.
آخرین نظرسنجیها :اردوغان در
لبه تیغ قرار دارد

موسسهنظرسنجیمتروپل،نتایجنظرسنجی
خود در ماه مارس در مورد انتخابات ترکیه
را منتشر کرد .به گزارش تسنیم،بر اساس
این نظرسنجی 49.8 ،درصد از مردم ترکیه
موافق ادامه ریاست جمهوری رجب طیب
اردوغان هستند 42.1 ،درصد مخالف ادامه
ریاست جمهوری وی هستند و  8.1درصد
اعالم کردند که نظ��ری در این خصوص
ندارند .در نظرسنجی متروپل 68.8 ،درصد
از مردم ترکیه مخالف ادامه ریاست کمال
قلیچدار اوغلو بر ح��زب جمهوریت خلق
هس��تند و  19.4موافق ادامه ریاست وی
بر حزب مخالف ترکیه هستند .همچنین
 56.4درصد از طرفداران حزب جمهوریت
خلق موافق ریاست قلیچدار اوغلو هستند.
از دیگ��ر نتایج این نظرس��نجی ،موافقت
 39.1درصد از مردم ترکیه از ائتالف حزب
عدالت و توسعه با حزب حرکت ملیگرا و
مخالفت  32.6درصد از این ائتالف است،
 28.3درصد ه��م اعالم کردند که نظری
در این خصوص ندارند .از طرف دیگر 45
درصد از طرف��داران حزب حرکت ملیگرا
مخال��ف ائتالف این حزب با حزب عدالت
و توسعه هستند.
هند به دنبال خرید  110جنگنده
به ارزش  15میلیارد دالر

نی��روی هوایی هن��د اعالم ک��رد :هند
در ت�لاش برای خرید نزدی��ک به 110
فرون��د جت جنگنده به ارزش  15میلیارد
دالر اس��ت .به گزارش فارس به نقل از
«رویترز» ،این اقدام اولین گام به س��وی
قراردادی است که مدتها به تاخیر افتاده
بود .ش��رکتهای «داس��و اویاس��یون»،
«الکهید مارتین»« ،بوئینگ» و «ساب»
از جمله تولیدکنندگان جتهای جنگنده
هستند که انتظار میرود در این زمینه با
یکدیگر رقابت کنند.

