اخبار
کشته شدن  ۷۱تروریست در عملیات
ارتش مصر در سیناء

«تامر الرفاعی» سخنگوی نظامی مصر
گفت که نیروهای مسلح این کشور در
عملیات موسوم به «سیناء ۷۱ ،»۲۰۱۸
تروریست را به قتل رساندهاند .الرفاعی
در یک کنفرانس خبری که از تلویزیون
مصر پخش شد ،گفت که در این عملیات
که با مشارکت نیروهای پلیس اجرا شد
۱۵۸پایگاه گروههای تروریستی تخریب
شــد و  ۴۱۳پایگاه دیگر تروریســتها
هدف حمــات توپخانهای قرار گرفت.
به گفتــه وی همچنین هفــت نفر از
نیروهــای ارتش کشــته و  ۶نفر دیگر
در حین یورش بــه مکانهای اختفای
تروریستها زخمی شدند.
دمشق :فرانسه در فرآیند صلح
سوریه نقشی ندارد

وزارت امــور خارجه ســوریه تأکید کرد،
فرانســه تا زمانی که از تروریسم حمایت
میکند ،نمیتواند هیچ نقشی را در زمینه
فرآیند برقراری صلح در سوریه ایفا کند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت النشرة،
وزارت امور خارجه سوریه در نامههایی به
دبیرکل ســازمان ملل و رئیس دورهای
شــورای امنیت در پاسخ به نامه نماینده
دائمی فرانســه در هفتــم فوریه ،۲۰۱۸
اعالم کرد :فرانســه در شورای امنیت از
سیاستهای خود در حیطه ترویج دروغها
و ادعاهای فاقد اعتبار دســت برنداشته
است .هدف فرانسه از ارسال این نامهها
وارونــه جلوه دادن حقایــق و حمایت از
گروه تروریســتی «جبههالنصره» ،یکی
از شــاخههای القاعده در ســوریه است
که از ســوی شــورای امنیت در لیست
گروهکهای تروریستی قرار گرفته است.
نامههایمحرمانه«سعدالحریری»به
آیتاهلل«سیستانی»و«حیدرالعبادی»

یک روزنامه ســعودی از اقدام «ســعد
الحریری» نخستوزیر لبنان در ارسال دو
نامه محرمانه به مرجعیت دینی شیعیان در
عراق و نخســتوزیر این کشور خبر داد.
روزنامه سعودی «الوطن» در گزارشی که
منتشر کرد ،نوشــت :نخست وزیر عراق
درباره سفر برخی از فرماندهان گروههای
زیرمجموعه «الحشد الشعبی» به لبنان،
دو نامه به آیتاهلل سیســتانی؛ مرجعیت
عالی شیعیان در عراق و «حیدر العبادی»
نخستوزیر این کشور ارسال کرده است.
به گزارش فارس ،این روزنامه نوشــت:
اخیرا ،حریری این دو نامه را ارسال کرده
و از آیتاهلل سیستانی و العبادی خواسته
اســت که مانع سفر فرماندهان نیروهای
الحشــد به لبنان و اعزام رزمندگان این
نیروها به مناطق لبنانی شوند.
فتح :شایعهها درمورد
محمود عباس صحت ندارد

جنايت جنگي جديد آلسعود

بمباران خودرو «برنامه غذاي جهاني» در يمن

گروه جهان :ائتالف عربي ضد يمن به
رهبري عربستان سعودي ،پنجشنبهشب
گذشته به بمباران دو خودروي حمل بار
و يک کاميون حمل بار در جنوب استان
«صعده» در شمال يمن اذعان کرد.
به گزارش فارس ،حمله به خودروهاي
حمل بار در جنوب صعده که حامل مواد
و کمکهاي غذايي براي مردم جنگزده
شمال يمن بوده ،چهارشنبه ( 21فوريه/
دوم اسفند) انجام شده است.
به گــزارش وبــگاه روزنامه ســعودي
«عکاظ» ،ائتــاف عربي در بيانيه خود
در اين خصوص آورده است که «آنچه
در زمان و مکان ادعايي در رســانهها،
ذکر شــده« ،هدفي مشــروع» بوده و
عبارت بوده از يک ايست بازرسي متعلق
به عناصر کودتاچي شبهنظاميان مسلح
حوثي که مورد حمايت ايران هســتند.
آنهــا غيرنظامينبودند» .ائتالف عربي
در ادامه اذعان کرده که «بعدا روشــن
شــد که کاميون [حمل مــواد غذايي]
متعلــق به برنامه غذاي جهاني اســت
کــه در نتيجه حرکتش در داخل منطقه
عمليات آسيب ديده است .اين کاميون
پيشتر خواستار صدور مجوز مخصوص
تأمين امنيــت کاروانهاي و کادرهاي
امدادي ...در داخل يمن نشده است که
اين امر خالف اقدامات هماهنگي بين
فرماندهي نيروهاي مشــترک ائتالف
و دفتر هماهنگي امور بشردوســتانه در
يمن است» .طبق گزارشهاي خبري،
بيشتر حمالت کنوني هوايي عربستان
شــامل اهداف غيرنظامياســت .عادل
الجبير وزير خارجه عربستان ،پنجشنبه
در سخناني در پارلمان اروپا در پاسخ به
سوال يکي از نمايندگان اروپايي درباره

اينکه  90درصد حمالت عربســتان به
نقاط غيرنظاميدر يمن است ،اين مسئله
را تکذيب کرد .بيمارستان ،مدرسه ،سالن
و مراسم عروســي ،نيروگاه برق ،منازل
مسکوني ،خودروهاي غيرنظاميو پلها
و تأسيســات زيربنايي از جمله اهدافي
است که عربستان در يمن به آن حمله
کرده و گزارشهاي متعــددي در اين
خصــوص در رســانههاي منطقهاي و
غربي منتشر شده است.
ســازمان عفو بينالملل ،دســامبر سال
 2015در گزارشــی کوتــاه اعالم کرد
که ائتالف عربي به رهبري عربســتان
ســعودي ،در ســال  2015مجموعــه
حمالتي هوايي به تعدادي از مدارسي در
يمن انجام داده که هنوز در حال استفاده
دانشآمــوزان بــوده اســت؛ امري که
نقض حقوق بشر است و مانع تحصيل

بنابــر اعــام خبرگزاري اســپوتنيک،
«محمد علي الحوثــي» ،رئيس کميته
عالــي انقالب يمــن در اين جنبش در
نامهاي به «آنتونيو گوترش» ،دبير کل
ســازمان ملل متحد طرحي چند بندي
را براي توقف جنگ عليه يمن پيشنهاد
داده است.
طرح انصارا ...براي پايان دادن به بحران
يمن شــامل تشــکيل کميتهاي براي
آشتي ،رجوع به صندوقهاي رأي جهت
انتخاب رئيس جمهور و رئيس پارلمان
ميشــود به گونهاي کــه همه مردم و
احزاب و نيروهاي سياسي بتوانند در اين
انتخابات شرکت کنند.
اين طرح همچنين خواستار تضمينهاي
بينالمللي به منظور آغاز بازسازي يمن
ي از هر گونه
و جبران ويرانيها ،جلوگير 
تجاوز از سوي کشورهاي بيگانه به اين

هزاران دانشآموز شده .در آن گزارش
با عنوان «کودکانمان بمباران ميشوند؛
مدارس يمن هدف حمله اســت» آمده
اســت که طي تحقيقاتي روشن شد که
در بازه زماني آگوســت و اکتبر ســال
 2015پنج حمله هوايي به مدارس يمن
شــده که در نتيجه آن پنج نفر کشته و
حداقل چهارده نفر مجروح شــدهاند که
چهارنفرشــان کودک بودند .عربستان
سعودي تجهيزات و مهمات مورد نيازش
در جنگ عليه يمن را عمدتا از آمريکا،
انگليس و فرانسه خريداري ميکند.
طرح جديد انصــارا ...براي پايان
دادن به بحران يمن

جنبش انصارا ...يمــن از طرحي جديد
براي پايان دادن به بحران سه ساله اين
کشــور و توقف حمالت ائتالف متجاوز
عربستان به خاک يمن خبر داد.

کشــور ،اعالم عفو سراسري ،آزادسازي
همه افراد بازداشــت شــده طرفهاي
درگير و رجوع به همهپرســي براي حل
هر پروند ه مورد مناقشه است.
الحوثي در اين نامه تأکيد کرده است هر
گونه راه حلــي براي بحران يمن بدون
توقف حمالت ائتالف متجاوز عربستان
به اين کشور و پايان دادن به محاصره
هوايــي ،زميني و هوايي «ريشــهاي»
نخواهد بود .رئيس کميته عالي شوراي
انصارا ...يمن همچنين گفته اســت در
صورت عدم پاســخ گويي بــه راه حل
ارائه شــده ،مســئوليت تداوم بدترين
تراژدي يمــن برعهده ســازمان ملل
متحد و شــوراي امنيت است .حوثي در
اين نامه از نمايندگان کشورهاي عضو
شوراي امنيت سازمان ملل دعوت کرد
براي اينکه از نزديک از شرايط انساني و
واقعيت ميداني يمن اطالع پيدا کنند ،به
اين کشور سفر کنند.
ائتالف عربي ضد يمن به ســرکردگي
عربستان سعودي از ابتداي سال  94به
بهانه حمايت از دولت و فراري مستعفي
يمن و در اصل با هدف سرکوب انقالب
مردمــيو جلوگيري از قــدرت گيري
نيروهاي انصارا ...يمن ،عليه اين کشور
اعالن جنگ کرد .با گذشت نزديک به
ســه سال از جنگ عربستان عليه يمن،
ائتالف متجاوز سعودي به هيچ يک از
اهداف از پيش تعيين شده خود در يمن
نرســيده اســت .در مقابل آنچه نصيب
مردم فقير اين کشــور شــده ،نابودي
تأسيسات حياتي و زيرساختها ،قحطي
و شــيوع بيماريهاي واگيردار اســت
که بر اثر اين جنــگ چندين هزار غير
نظاميکشته شدهاند.

عبدالباری عطوان در تحلیلی مهم مطرح کرد

«گروه جهان :عبدالباری عطوان» ،سردبیر روزنامه
فرامنطقه ای «رای الیوم» در یادداشــتی با عنوان
«رویارویی آتی با اســرائیل عمدتا دریایی است تا
زمینی» ،از فشارهای داخلی و خارجی بر نتانیاهو
برای دســتیابی به راه حل ســریعی با لبنان برای
اجتناب از وقوع جنگ خبر داد و گفت ممکن است
خوشحالی اسرائیل از انعقاد «معامله گازی قرن» با
مصر زود باشد.
به گزارش فارس ،در این یادداشــت آمده اســت:
دولت بنیامین نتانیاهو تحت فشــار رو به افزایش
داخلی و خارجی است تا شدت تنشهای کالمی
و تهدیدات حزب اهلل را تسکین دهد و تالشهای
جدی برای حل و فصل اختالفات دریایی در مورد
چاههای نفت و گاز با لبنان برای جلوگیری از جنگ
بالقوه ویرانگر ایجاد کند.
این فشارها پس از آن وارد شد که نتانیاهو از معامله
گازی  15میلیارد دالری با مصر ابراز خوشــحالی
کرد در حالی که ســید حســن نصراهلل در آخرین
سخنرانی اش از آمادگی خود برای [پاسخ به تعدی
روزافــزون تلآویو به ذخایر گازی و نفتی لبنان و]
حمله به سکوهای گاز اسرائیلی در دریای مدیترانه
خبر داده و گفته بود که مترصد گرفتن چراغ سبز از

حزباهلل سکوهای گازی اسرائیل را کوه آتش میکند
شورای عالی دفاع لبنان در این خصوص است.
سید حســن نصراهلل به طور شفاف در سخنرانی
خود اعالم کرد که هدف اصلی در رویارویی آتی،
مرزهای خشکی نیست بلکه مرزهای دریایی است
تا بگوید آینده اقتصادی لبنان که میتواند راه حل
نهایی برای اکثریت ،یا نه همه ،بحران های مالی
آن باشــد ،در ذخایر گاز قرار دارد و این مســئله
مــرگ و زندگی برای همه لبنــان از تمام اقوام و
گروههایشان است .
اگر رژیم اســرائیل ادعا میکنــد که بلوک گازی
شــماره [ 9در آبهای منطقهای لبنان] بخشــی از
مرزهایش اســت ،این ادعاها بر اساس هیچ اصل
قانونی نیســت؛ مرز دریایی بین لبنان و فلسطین
اشغالی هرگز توسط یک سازمان تخصصی مستقل
مشخص نشــده است و سازمان ملل متحد یا هر
سازمان بین المللی دیگر آن را تصویب نکرده است.
حتی مرزهای زمینی یــا خطوط به اصطالح آبی
که در ســال  2000پس از آنکه ارتش اسرائیل از
جنوب لبنان خارج شد ،توسط سازمان ملل متحد
ترسیم شده است ،مورد قبول رسمی مقامات لبنانی
قرار نگرفته است بنابراین نمی تواند برای ترسیم
مرزهای دریایی لبنان مورد اســتناد قرار بگیرد و

حزب اهلل هم که موشــک و اراده شلیک آن را در
اختیار دارد بر این موضوع مهم اتکا دارد.
«نفتالی بنــت» ،وزیر آموزش و پرورش و یکی از
اعضای کابینه اســرائیل که افسر ارتش این رژیم
هم محسوب میشود ،طی مشارکت خود در یک
مانور آمادگی جبهه داخلی در یک مدرسه اسراییلی
ســطح خطر را باال توصیف کــرد و گفت :پیش
بینیها میگوید که هر جنگ جدیدی باعث ایجاد
خســاراتی در سطحی غیر معمول شده و اسرائیل
دیگر از ابتدای سال  1967ابتکار عمل نداشته است
و زمان جنگ علیه کشــورهای عربی بدون اینکه
هیچ گونه تعرضی به عمق اسرائیل وارد شود تمام
شده و بازنخواهد گشت.
«آویگدور لیبرمن» ،وزیر جنگ اسرائیل هم چند
روز پیش همین ســخن را به زبــان آورد و گفت:
اســرائیل از زمان جنگ شش روز در هیچ جنگی
پیروز نشــده و راهبرد کنونی آن دفاعی اســت.
فرمانده پیشــین نیروی هوایی اسرائیل به اغراق
گفته است که هواپیماهایش در پنج سال گذشته
یک صد بار خاک سوریه را مورد حمله قرار دادند اما
نمیگوید که این حمالت مانع از رسیدن  150هزار
موشک به دست حزب اهلل در جنوب لبنان و توسعه

موشکهای  5 SAMای نشده که هواپیمای اف
 16اســرائیل را برای اولین بار از زمان ورود آن به
دستگاه نظامی در سال  2000سرنگون کردند.
نتانیاهو همچنان خوشحال از توافق صادرات گاز
با مصر اســت ،که یک مشکل مازاد بزرگی برای
قاهره درست خواهد کرد که نمی داند چگونه آن
را به بازار جهانی عرضــه کند ،اما اگر جنگ آغاز
شود ،ممکن اســت این خوشحالی موقتی باشد و
موشکهای حزب اهلل با فرود آمدن بر سکوهای
گازی اسرائیل آنها را به کوهی از آتش مبدل کند.

اتحادیه اروپا به دنبال تحریم ژنرالهای ارتش میانمار

گروه جهــان :دو دیپلمات اتحادیه اروپا آمریــکا و کانادا اضافه میشــود .یک ایــن اتحادیه همچنین روز دوشــنبه از اروپا درخواست خواهند کرد که راههای
اعالم کردند ،این اتحادیه تحریمهایی دیپلمــات در خصــوص تحریمهــای موگرینی و ســرویس خارجی اتحادیه تقویــت تحریمهای تســلیحاتی این
را علیه ژنرالهای میانمار وضع و هفته اتحادیــه اروپا اظهــار کرد:
اتحادیــه را کــه در دهه
آینده از مسئول سیاســت خارجی این وزرای خارجــه اتحادیه اروپا
 ۱۹۹۰میــادی علیــه
اتحادیه درخواســت میکند تا فهرستی از فدریکا موگرینی ،مسئول
کشورهای آسیای جنوب
را از اسامی افراد مشمول این تحریمها سیاست خارجی اتحادیه اروپا
شرقی اعمال شــدهاند،
ارائه دهد.
درخواســت خواهند کرد که
بررســی کنــد .مقامات
به گزارش ایســنا،به نقل از خبرگزاری محدودیتهــا علیه اعضای
میانمــار در خصوص این
رویتــرز ،ممنوعیتهای مســافرتی و ارشــد ارتش میانمار بر سر
تحریمها اظهــار نظری
توقیف داراییها ،سنگینترین اقدامات سوءاســتفاده سیستماتیک
نکردهانــد .پیشبینــی
اتحادیــه اروپا علیــه ژنرالهای ارتش از حقوق بشــر ،بدون تأخیر
میشود که اتحادیه اروپا
میانمار خواهد بود کــه به تحریمهای اعمال شــود .وزرای خارجه
در بیانیــهای کــه انتظار

رژیمصهیونیستی :در جنگ آینده
زیان بیسابقهای متحمل میشویم

نفتالــی بنت وزیر آمــوزش کابینه رژیم
صهیونیســتی در جریان مانــور جبهه
داخلــی در برابر جنگ احتمالی در بازدید
از یک مدرسه گفت :سطح خطرات علیه
اسرائیلیها (در فلسطین اشغالی) افزایش
یافته است و هرگونه جنگ جدید احتمالی
به زیان و خسارت در وسعتی منجر خواهد
شد که قب ً
ال ندیدهایم .به گزارش تسنیم
به نقل از رأی الیوم ،گفتههای بنت اذعان
رسمی رژیم اسرائیل به این مسئله است
که تئوری دیوید بن گوریون مؤسس رژیم
اسرائیل با توجه به تحوالت جدید نظامی
در منطقه به تاریخ پیوسته است .تئوری
بن گوریون که در دهه پنجاه قرن گذشته
آن را بنیان نهاد ،بر این اساس استوار بود
که رژیم اســرائیل باید در طول چند روز
سرنوشــت جنگ را یکسره کند و اجازه
ندهد که عمق خاک (فلسطین اشغالی) به
صحنه جنگ تبدیل شود .بهنوشته پایگاه
صهیونیستی یدیعوت آحارونوت ،نفتالی
بنت که عضو کابینه امنیتی رژیم اسرائیل
است ،افزود :در ســایه تهدیدات موجود،
مسئوالن ذیربط هرکاری برای کمک به
ساکنان در شرایط اضطراری خواهند کرد.

«سرگئي الوروف» وزير امور خارجه
روســيه در پايــان مذاکــرات خود با
«ايويتســا داچيچ» وزير امور خارجه
صربســتان در بلگراد ،اعالم کرد که
در مسکو به اين قضيه بسيار مشکوک
هستند که غرب اصال مايل باشد روي
ازســرگيري مذاکرات بين سوريها در
ژنو تمرکز کند و نقشــه «بي» براي
ســوريه در نظر دارد و با متهم کردن
دولت سوريه در تماميمشکالتي که
در اين کشــور وجــود دارد ،در واقع
نقشه ســرنگوني نظام سياسي (بشار
اسد ،رئيس جمهوري سوريه) را دنبال
ميکند که نقض آشکار قطعنامه شماره
 2254شوراي امنيت است.
الوروف گفت« :اگر اســتدالالت ما
براي حــل و فصل سياســي اوضاع
سوريه همچنان ناديده گرفته شود ،ما
انتخاب ديگري نداريم و عقل سليم هم
اين را ميگويد که هدف کشــورهاي
غربــي را از ســرگيري درگيريهاي
نظاميدر سوريه و حمايت از گروههاي

تروريستي در اين راستا ارزيابي کنيم.
در حاليکه روســيه آمادگي بررســي
قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان
ملل براي توقف درگيريها در سوريه
را دارد ،ولــي رژيم آتــش بس نبايد
شــامل گروههاي تروريستي داعش
و جبهه النصره شــود ».وزير خارجه
روسيه همچنين تاکيد کرد که مواضع
مســکو در قبال کوزوو تغييري نکرده
و مقامات پريشــتينا بايد بجاي چنين
درخواستي از روسيه ،نگران مشکالت
خود ،از جمله اتهامات وارده به رهبران
خود در مورد دست داشتن در جنايات
جنگي باشــند .به گفته وي ،مواضع
روســيه در باره کوزوو بر همه آشکار
بوده و مطابق با قطعنامه شماره 1244
شــوراي امنيت ســازمان ملل است،
در حاليکــه اين موضــع گيري مغاير
با کشــورهاي غربي ميباشد .مسکو
همچنان از مواضع صربستان در قبال
کوزوو حمايت ميکند .غرب بالکان را
مجبور کرده بين غرب و روسيه ،يکي

را انتخــاب کند ســرگئي الوروف در
جريان سخنراني خود براي دانشجويان
دانشگاه ملي بلگراد نيز اعالم کرد که
عضويت کشــورهاي منطقه بالکان
در ناتــو ،آنها را مجبــور ميکند تا در
روياروييهاي نظامي-سياسي طرف
ايــن ســازمان را گرفته و فلســفه و
منطقي که از ســوي آمريکا و ناتو به
آنها تحميل ميشود را بپذيرند.
وزير خارجه روسيه تاکيد کرد« :تالش
زيادي صورت ميگيرد تا کشــورهاي
بالکان به ناتو بپيوندند .مســلما هدف
اعالم شــده از اين مسئله که تقويت
امنيت ملي اين کشورهاســت ،هدف
واقعي آنها نيست ،براي اينکه تهديدي
کشــورهاي بالکان را در معرض خطر
قرار نداده است .هدف اصلي آن است
تا اين کشورها مجبور شوند بين غرب
و روســيه ،يکي را انتخاب کنند و در
روياروييهاي سياسي و نظاميمجبور
شــوند طرف آمريکا و ناتو را گرفته و
فلسفهاي که از سوي آنها بر کشورهاي
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اخبار
موافقت اربیل با تحویل فرودگاههای
«کردستان» به بغداد

«ســعد الحدیثــی»
ســخنگوی دولــت
عــراق ،از اعــام
موافقت دولت منطقه
کردســتان با تحویل
مدیریــت فرودگاههای ایــن منطقه به
بغداد و پیشرفت مذاکرات و دستیابی به
توافق بــرای حل اختالفات طرفین خبر
داد .به گزارش فارس ،وی در گفتوگو با
«الصباح الجدید» گفت :کمیتههای فنی
تشکیل شده برای حل این مشکل ،گام
بزرگی برای حــل پروندههای مربوط به
دو فرودگاه بینالمللی ســلیمانیه و اربیل
برداشتند و منطقه کردستان با بازگشت
کارمندان دولت فدرال به این دو فرودگاه
برای نظارت بر ایــن دو گذرگاه هوایی
موافقت کرده است.
تهدید واشنگتن
به حمله مجدد به سوریه

نماینده آمریکا در ســازمان ملل اعالم
کرد :بعید نیســت که آمریکا بار دیگر از
قدرت نظامی علیه ســوریه استفاده کند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سومریه نیوز،
نیکی هیلی ،نماینده آمریکا در ســازمان
ملل در ســخنرانی که امــروز (جمعه)
در دانشــگاه شــیکاگو ایراد کرد ،گفت:
در هیچ شــرایطی راه حل نظامی امری
بعید نیســت .ما نمیخواهیم که در بطن
درگیریهای ســوریه قــرار بگیریم ،اما
میخواهیم تا جایی که در توانمان است،
از مردم در مقابل ســاحهای شیمیایی
حفاظت کنیم.

اروپايي تحميل ميشود را بپذيرند».
وي يادآور شــد ،تنهــا تهديد واقعي
مشــترک ،تهديدات تروريستي است
که در اين زمينــه نيز ناتو ثابت کرده
که در شرايطي نيســت که بتواند به
آنها پاسخ دهد .اقدامات ناتو در عراق،
ليبي و اکنون نيز در ســوريه به بهانه
مبارزه با تروريسم ،تنها باعث بي ثباتي
و هرج و مرج شــده و شرايط را براي
تشکيل گروههاي تروريستي بيشتري
در منطقه فراهم کرده است.
الوروف همچنيــن تاکيــد کرد که
آمريکا تالش ميکند تا روســيه را از
بازار انرژي اروپا خارج کند .وي توضيح
داد« :ما به خوبي ميدانيم که بخش
قابل توجهي از اقدامات ضدروسي در
اروپا به ابتکارعمل واشــنگتن صورت
ميگيرد و هدف از آن دســت يابي به
برتري نظامي-سياسي و البته اقتصادي
آمريکاست .يکي از اين تالشها ،بيرون
راندن روســيه از بازارهاي محلي در
اروپاست تا کشورهاي اروپايي مجبور

«رجب طیب اردوغان»
رئیسجمهــور ترکیه
اعــام کرد کــه از
ابتدای عملیات «شاخه
زیتون» تا کنون415 ،
کیلومتر مربع از منطقه عفرین به کنترل
نیروهای ترکیــه و همپیمانانش درآمده
اســت .به گزارش فــارس ،اردوغان طی
ســخنرانی در جمع ســران استانی حزب
عدالت و توسعه (آ.ک.پ) گفت« :تا صبح
امروز  1873تروریســت از پای درآمده و
 415کیلومتر مربع (از منطقه عفرین) تحت
کنترل ما قرار گرفته است 1000 .روستا از
دست تروریستها آزاد شده است ».وی با
بیان اینکه هدف عملیاتهای نظامی ترکیه
در شمال سوریه ،بازگرداندن  3.5میلیون
آواره سوری حاضر در ترکیه به خانههایشان
است ،توضیح داد« :تابستان امسال برای
تروریستها و حامیانشــان بسیار سوزان
خواهد بود».
روابط نامشروع کار دست معاون
نخستوزیر استرالیا داد

میرود در روز دوشنبه در نشست وزرای
خارجه این اتحادیه منتشــر شــود ،بر
درخواست خود برای آزادی خبرنگاران
رویترز که به دلیــل اتهام نقض قانون
اســرار دولتی میانمار بازداشت شدهاند،
تاکید کند .این دو دیپلمات اذعان کردند
که نام ژنرالهای مشــمول این تحریم
هنوز مشخص نشده اســت اما آمریکا
در ماه دســامبر اعالم کرد ،ژنرال مانگ
مانگ ســوئه را که به ســرکوب اقلیت
روهینجایی در راخین متهم شده ،تحریم
کرده است.

«بارنابی جویس» معاون نخســتوزیر و
رهبر حزب ملی اســترالیا دیروز (جمعه)
اعالم کــرد که به خاطر افشــای رابطه
غیراخالقی از ســمت خود استعفا خواهد
داد .به گزراش فارس ،جویس با بیان اینکه
افشای رابطه نامشروع او با یکی از کارکنان
دولت ،ائتالف حزب او با حزب نخست وزیر
را در خطر قرار داده است ،گفت روز دوشنبه
از هر دو ســمت استعفا میدهد .به نوشته
خبرگــزاری «رویترز» جویــس تا کنون
در برابر درخواســتها برای استعفا ،پس
از آشــکار شدن رابطه غیراخالقی با مدیر
رسانهای خود ،مقاومت کرده بود.
عادل الجبیر :عربستان
در حال تغییر است

الوروف در بلگراد:

غرب همچنان به فکر تغيير نظام در سوريه است
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اردوغان 415 :کیلومتر مربع از
عفرین را تحت کنترل گرفتیم

رویترز گزارش داد

یک رهبر جنبش «فتح» شــایعاتی را که
درباره شرایط بد جسمی رئیس تشکیالت
خودگردان فلســطین منتشر شده است،
تکذیب کرد .به گزارش ایســنا ،به نقل از
سایت شبکه روسیا الیوم ،حسین الشیخ،
عضو کمیتــه مرکزی جنبــش «فتح»
گفت :محمود عباس ،رئیس تشــکیالت
خودگردان فلسطین در سالمتی کامل به
سر میبرد و وی معاینات معمول پزشکی
را انجام داده است.
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شــوند گاز مايع گرانقيمت آمريکا را
خريداري کنند».
بــه گفتــه وي ،چنين خط مشــي
کــه متاســفانه اتحاديه اروپــا هم از
آن حمايــت ميکند ،بــه منافع ملي
صربستان و ديگر کشورهاي کوچک
اروپايي آسيب جدي رسانده است.
وزيــر امور خارجه صربســتان نيز در
جريان ديدار خود با ســرگئي الوروف
تاکيد کــرد که بلگــراد بدون کمک
و حمايت مســکو نميتواند از منافع
ملــي خــود در عرصه بيــن المللي
دفاع کند و به همين دليل سياســت
خارجي صربستان بر اساس گسترش
همکاريهاي متقابال سودمند با روسيه
مبتني است.
ســفر دو روزه وزيــر خارجه روســيه
به بلگراد ،به مناســبت بزرگداشــت
يکصدوهشتادمين ســالگرد برقراري
روابــط ديپلماتيــک بين روســيه و
صربســتان صورت گرفــت .الوروف
عصر پنج شنبه به مسکو بازگشت.

«عادل الجبیر» وزیر خارجه عربســتان،
در خالل سخنرانی در کنفرانس «»G5
در بروکســل ،مدعی آغاز مرحله تغییر در
کشورش شــد .به گزارش فارس به نقل
از شــبکه العربیه ،الجبیر در سخنان خود
مدعی شــد که حوثیها در یمن بارها راه
حل سیاســی را به بن بست کشاندهاند و
عربستان خواستار این نیست که به جنگ
در یمن اصرار بــورزد .او همچنین گفت
که وضعیت یمن پیچیده شده است .وزیر
خارجه عربســتان در خصوص سوریه نیز
مدعی شد که کشورش در راستای ثبات
زایی در ســوریه عمل میکنــد و برای
رسیدن به راهحل سیاسی بر اساس بیانیه
ژنو تالش میکند .الجبیر همچنین درباره
عراق هم گفت که عربســتان در راستای
تحکیم روابط بین دو کشور تالش میکند
و عراق نقش مهمی در جهان عرب دارد
و ما از تالشها در راســتای بازسازی این
کشــور حمایت میکنیم .او همینطور به
مثابه دیگر ســخنرانیهای خود ،ایران را
هدف حمالت خود قرار داد و مدعی شــد
که ایران بزرگترین و تنهاترین خطر برای
منطقه و چه بسا جهان است.

