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سنگاپور: سنگاپور از دیروز میزبان چندین اجالس 
منطقه ای و بین المللی مرتبط با اتحادیه جنوب ش��رق 
آس��یا آس��ه آن از جمله پنجاه و یکمین نشست وزرای 
ام��ور خارجه این اتحادیه و نشس��ت های مرتبط با آن 
است . وزیران امور خارجه 10 کشور عضو این اتحادیه 
ب��ه همراه وزیران خارجه کش��ورهای ناظ��ر در پنجاه 
و یکمین نشس��ت ، کنفرانس بعد از نشس��ت وزیران 
خارجه، نوزدهمین نشس��ت آ.سه.آن پالس، هشتمین 
نشست وزیران شرق آسیا و بیست و پنجمین همایش 
منطقه ای آ.سه.آن در باره آخرین تحوالت منطقه ای و 

فرا منطقه ای گفت و گو می کنند.

 افغانس�تان: یک منبع امنیتی انگلیس خبر داد 
که دولت این کشور در نظر دارد تا برای مقابله با گروه 
طالبان و تروریس��ت های داعش ۴۹0 نظامی دیگر را 
به افغانس��تان اعزام کند. این منبع که خواست نامش 
فاش نش��ود، افزود: نبرد میان نیروهای ویژه آمریکایی 
و انگلیسی علیه مخالفان مسلح دولت کابل ادامه دارد 
اما به طور عمومی به آن پرداخته نمی شود. وی ادامه 
داد: ای��ن نیروها بدون آنکه جلب توجه کنند در حال 
حمله به شبکه های مخالفان مسلح دولت افغانستان و 

کسانی هستند که از این گروه ها حمایت می کنند.

قطر: رئیس س��تاد ارتش عراق که براساس دعوت 
رسمی همتای قطری اش به دوحه سفر کرده بود در پایان 
س��فرش از آمادگی دوحه برای همکاری نظامی با بغداد 
خبر داد. »عثمان الغانمی« که براس��اس دعوت رسمی 
»غانم بن ش��اهین الغانم« به دوحه سفر کرده بود، تأکید 
کرد که در این سفر تقویت همکاری نظامی و آموزش در 

زمینه دریایی و زمینی مورد بررسی قرار گرفته است.

لیبی: س��رهنگ »المهدی البرغث��ی« وزیر دفاع 
دول��ت وفاق ملی لیب��ی که گفته می ش��ود در حمله 
تروریس��تی به یک پایگاه هوایی دس��ت داشته است، 
برکنار شد. سرهنگ البرغثی به دست داشتن در حمله 
تروریس��تی به پای��گاه هوایی »براک الش��اطئ« متهم 
است. الس��راج همچنین با »اس��تفان ویلیامز« معاون 
فرس��تاده ویژه دبیرکل س��ازمان ملل در لیبی دیدار و 
درباره تحوالت سیاس��ی این کشور و تدابیر اتخاذ شده 

برای موفقیت برگزاری انتخابات گفت وگو کرد.

جمهوری آذربایجان: رئیس جمهوری آذربایجان 
گف��ت: روابط باک��و و اتحادیه اروپا با موفقیت توس��عه 
می یابد. الهام علی اف در دیدار با »تگیوو کالر« نماینده 
ویژه اتحادیه اروپا در امور قفقاز جنوبی و هیات همراه با 
اشاره به سفر اخیر خود به بروکسل و دیدار با مسئوالن 
اتحادیه اروپ��ا، مذاکرات انجام گرفته در این دیدار ها را 

ثمربخش عنوان کرد.

ذرهبین

خاک سعودی  در اختیار اسرائیل 
گزارش ه��ای رس��انه ای از اقدام عربس��تان مبنی بر 
اختصاص دادن منطقه ای به مساحت 16 هزار کیلومترمربع 
در منطقه تبوک به رژیم صهیونیس��تی به عنوان انباری 

برای سالح های شیمیائی خود خبر می دهد.
گام های تند عربستان برای عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیستی ، استراتژی است که به نظر می رسد 
ه��دف از آن آماده کردن افکار عمومی برای پذیرفتن 
برقراری روابط کامل میان عربستان و این رژیم است.
آخرین اقدامات براس��اس اعالم رس��انه ها درباره 
اختصاص دادن منطقه ای به مساحت 16 هزار کیلومتر 
مرب��ع در منطق��ه تبوک واقع در ش��مال عربس��تان 
یعن��ی یک و نیم برابر مس��احت لبنان اس��ت تا رژیم 
صهیونیس��تی از آن به عنوان انباری برای س��الح های 

شیمیائی و مانورهای دریایی و زمینی استفاده کند.
عربس��تان اعالم کرد این منطق��ه ممنوعه بوده و 
برای اهداف نظامی و همکاری میان رژیم صهیونیستی 
و عربستان استفاده خواهد شد و در نزدیکی این منطقه 
ش��هر نیوم با 500 میلیارد دالر هزینه ساخته خواهد 
ش��د. عربستان هم چنین تصمیم گرفت شهرهای این 
منطقه ممنوعه از جمله مناطق مسکونی شرما، مویلح 
و ضبا را تخلیه کند. در مرزهای این منطقه ممنوعه، دو 
جزیره غیرمس��کونی تیران و صنافیر قرار دارد که سال 
گذش��ته عبدالفتاح السیسی براساس توافقی حاکمیت 
آن را به عربستان واگذار کرد . شهر ایالت نیز در خلیج 
العقبه یعنی بزرگترین پایگاه دریایی اسرائیل واقع شده 
و این منطقه سرش��ار از نفت و طالس��ت. گزارش های 
مطبوعاتی همچنین به مشارکت اردن و امارات در این 

معامله اشاره دارد.
اظه��ارات و س��خنان محم��د بن س��لمان ولیعهد 
عربستان س��عودی در ماه های اخیر نیز به عادی سازی 
روابط اشاره دارد، وی پیش از این گفته بود اسرائیلی ها 
حق دارند در س��رزمین خود از زندگی مس��المت آمیز 
بهره مند ش��وند. این در حالی اس��ت ک��ه ریاض حریم 
هوایی خود را برای اولین بار از ابتدای سال جاری برای 

سفرهای تجاری از هند به رژیم صهیونیستی باز کرد.

نیمچهگزارش

گاف وزیر خارجه جدید انگلیس
وزی��ر خارجه جدید انگلیس در اولین س��فر خارجی اش در این س��مت، در 

نشست خبری در پکن، همسر چینی اش را ژاپنی معرفی کرد. 
»جرمی هانت« دیروز اولین س��فر خارجی اش در این سمت را با یک گاف 
آغ��از کرد. هانت که برای دیدار با مقام های چینی راهی پکن ش��ده، همس��ری 
چینی دارد. اما او در دیدار با همتای خود به جای اینکه بگوید همس��رش چینی 

است به اشتباه گفت که همسرش ژاپنی است.
 هانت که در ابتدای این س��فر در نشست خبری در حال معرفی خود و خانواده اش 
بود، گفت: »خانم من ژاپنی است، خانم من چینی است. چه اشتباه وحشتناکی! همسر 
من چینی اس��ت و فرزندانم هم نیمه چینی هس��تند.« الزم به ذکر اس��ت »لوسیا گو« 
همس��ر وزیر خارجه انگلس��تان اهل کشور چین است. این دو که در سال ۲00۹ ازدواج 

کردند، اکنون سه فرزند دارند.

شرق آسیا
اتحاد تحریک انصاف با قائد اعظم

س��خنگوی حزب تحریک انصاف اعالم کرد این حزب برای تش��کیل دولت 
پنجاب با حزب مسلم لیگ شاخه قائد اعظم متحد شده است. 

ف��واد چوده��ری افزود: بعد از متحد ش��دن ب��ا کاندیداهای مس��تقل تعداد 
کرسی های حزب تحریک انصاف در مجلس ملی به 131 کرسی رسید. چودهری 

تأکید کرد: نمایندگان مستقل در حال پیوستن به حزب تحریک انصاف هستند. 
وی افزود: به زودی اعضای کابینه دولت حزب تحریک انصاف را معرفی خواهیم 
کرد. حزب مس��لم لیگ ش��اخه قائد اعظم اعالم کرد در بدس��ت آوردن 8 کرسی ایالت 
پنجاب با حزب تحریک انصاف همکاری کرد و در حال حاضر س��عی داریم برای معرفی 
کردن چودهری پرویز الهی به عنوان سروزیر پنجاب به توافق برسیم. حزب مسلم لیگ 
شاخه قائد اعظم از شاخه های حزب مسلم لیگ است که در سال ۲001 میالدی توسط 

پرویز مشرف رئیس جمهور و حاکم نظامی اسبق پاکستان به وجود آمد.

شبه قاره
 پرونده همدستی با روسیه کار دموکرات هاست

رئیس جمهور آمریکا در مجموعه توییت هایی نوش��ت هیچ همدستی میان 
س��تاد انتخاباتی  او و روس��یه وجود نداش��ته و دموکرات ها این پرونده سازی را 

انجام داده اند.
دونالد ترامپ نوش��ت: هیچ همدستی )میان س��تاد انتخاباتی وی و روسیه( 
وج��ود ندارد. تالش های متقلبانه رابرت مولر برای بد نام کردن من به س��رکردگی 
هفده دموکرات عصبانی از جمله وکیل کاخ سفید در زمان اوباما با یک پرونده جعلی 
ش��روع ش��د که با پول هیالری کلینتون بدبخت و کنگره ملی حزب دموکرات باز ش��د؛ 
بنابراین این تالش برای بد نام کردن من یک فریب کاری غیرقانونی است.  آیا رابرت مولر 
اصال قصد دارد تضاد منافعش با رئیس جمهور ترامپ از جمله این حقیقت را که ما رابطه 
تجاری بسیار بد و پرتنشی داشتیم، فاش کند. من تالش وی برای ریاست بر اف بی آی 

را رد کردم و کومی )رئیس سابق اف بی آی( نیز رفیق نزدیکش است. 
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یشه یابی اختالفات  ر
فرامرز اصغری 

روابط میان ترکی��ه و آمریکا در هفته های اخیر بار دیگر 
در مسیر تنش قرار گرفته که اساس آن را نیز پرونده کشیش 

آمریکایی بازداشت شده در ترکیه تشکیل می دهد. 
مایک پنس مع��اون رئیس جمهوری آمریکا در حس��اب 
توییتری خود با اش��اره به حکم دادگاه ازمیر مبنی بر حبس 
خانگی »آندرو برونسون« کشیش آمریکایی که از دسامبر سال 
۲016 به اتهام جاسوس��ی و همکاری با گروه های تروریستی 
فتح اهلل گولن و پ.ک.ک در بازداش��ت به سر می برد، نوشت: 

همان گونه ک��ه آخر هفته گفته بود تبدیل بازداش��ت آندرو 
برونس��ون به حبس خانگی کافی نیست. ایاالت متحده آمریکا 
تا زمانی که کشیش برونسون آزاد نشود، آماده اعمال تحریم 

علیه ترکیه است.
 اندرو برانس��ون در س��ال 1۹۹3 به ترکی��ه آمد و اقدام 
به تأس��یس کلیس��ایی به نام "رس��تاخیز" در ازمیر کرد. وی 
در تاریخ ۹ دس��امبر ۲016 به اتهام ارتکاب جرم در حمایت 
از س��ازمان های تروریستی فتح اهلل گولن و پ ک ک بازداشت 
ش��د.این کشیش آمریکایی در ماه اوت س��ال ۲01۷ با اتهام 
دیگ��ری مبنی ب��ر، جم��ع آوری اطالعات محرمان��ه به قصد 
جاسوس��ی سیاس��ی و نظامی و تالش برای بر هم زدن نظم 
عمومی، روبه رو شد. اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز تاکید 
کرده تس��لیم این اعمال فش��ارها نمی ش��ود چراکه کشورش 
کشوری مستقل است و زیر بار فشار آمریکا نمی رود. با توجه 

به اینکه پیش��تر نیز روابط دو کش��ور با تنش همراه بوده اما 
تا این حد ش��دت نداشته است این مسئله آشکار می شود که 
ریش��ه اختالفات ورای مس��ئله یک تبعه آمریکایی است هر 
چند که ترامپ با آزادی این فرد س��عی دارد تا قدرت نمایی 

کرده و نشان دهد که توان حمایت از اتباع آمریکا را دارد. 
با تمام این تفاس��یر اهداف و مولفه های دیگری را نیز در 
ب��اب تنش های اخیر میان دو کش��ور می توان موثر دانس��ت. 
نخست آنکه به رغم درخواست ها و فشارهای آمریکا، گرایش 
ترکیه به روس��یه به ش��دت افزایش یافته چنانک��ه توافقات 
سیاس��ی و اقتصادی متعددی می��ان طرفین صورت گرفته و 
حتی ترکیه از خریداران سیس��تم موشکی اس ۴00 روس ها 
اس��ت. این رویکرد بویژه در حوزه نظامی از س��وی یک عضو 
ناتو برای آمریکا و ش��رکایش سنگین است لذا بخشی از این 
اختالفات را در مس��ئله نگاه آنکارا به دمشق می توان مشاهده 

کرد. فرآین��دی که با طرح ترکیه ب��رای عضویت در بریکس 
ابعاد جدیدتری گرفته است. 

دوم آنک��ه آمریکا در چارچوب آنچ��ه اعمال تحریم علیه 
ایران می نامد خواستار قطع روابط اقتصادی آنکارا با جمهوری 
اسالمی ش��ده در حالی که س��ران ترکیه بر عدم اجرای این 
خواس��ته تاکید کرده اند. بر این اس��اس می توان گفت آمریکا 
به بهانه آزاد س��ازی کش��یش خود به دنبال انتقالم گیری از 

آنکاراست.
 فرآیندی که البته مس��ئله افغانس��تان و تفاوت دیدگاه 
میان دو کشور در قبال آن را نیز باید به آن افزود. به هرتقدیر 
تیرگی روابط دو کش��ور امری ریش��ه دار بوده ک��ه در آینده 
می تواند ابعاد جدیدتری به خ��ود بگیرد بویژه اینکه مناطقع 
طرفین چندان همس��و نب��وده و آنها را در مس��یر تنش قرار 

می دهد. 

یادداشت

ادامه از صفحه اول
روزگار خونینی را که آنها به یمن تحمیل کرده اند 
مشابه آن را فقط می توان در جنایات صهیونیست ها 
علیه ملت فلسطین در غزه مشاهده کرد که هزاران 
زن و ک��ودک را به جرم فلس��طینی بودن به خاک و 

خون کشیده اند و از هیچ جنایتی فروگذار نیستند.
همزمان با افزایش حمایت های نظامی آمریکا از 
ائتالف سعودی، یک مقام سازمان ملل درباره حمالت 
هوایی ائت��الف تحت رهبری عربس��تان ب��ه مراکز 
بهداشتی شهر بندری »الحدیده« یمن هشدار داد و 
گفت این ش��هر ممکن است تنها یک حمله هوایی 

دیگر با همه گیر شدن »وبا« فاصله داشته باشد.
ای��ن روزه��ا آمری��کا و التبه انگلی��س فروش 
تسلیحات به عربستان را تشدید کرده اند که همه آن 
علیه مردم یمن به کار گرفته می ش��ود بگونه ای که 
فاجعه انس��انی علیه این کشور را به شدت باال برده 
چنانکه هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل در 
یمن درباره مخاطرات حمالت هوایی ائتالف تحت 
رهبری عربس��تان در شهر »الحدیده« یمن هشدار 
داد. ائت��الف تح��ت رهبری عربس��تان در روزهای 
گذش��ته مناطق مختلف در یمن، از جمله مناطق 
نزدیک به یک مرکز بهداش��تی و مرکز آبرسانی در 

شهر »الحدیده« را هدف حمله قرار داد.
»لیز گرندی«، هماهنگ کننده امور انسانی یمن 
در س��خنانی که متن آن روی وب س��ایت سازمان 
ملل قرار گرفته گفت: »در چند هفته گذش��ته، ما 

هر کاری ک��ه امکان دارد را برای کمک رس��انی به 
صدها هزار س��اکن ش��هر الحدیده و مناطق اطراف 
آن را انجام داده ایم. این حمالت زندگی شهروندان 

بی گناه را در معرض خطر مفرط قرار می دهد.«
»گرن��دی« تصریح ک��رد از زمان آغاز حمالت 
هوایی ائتالف تحت رهبری عربس��تان به این شهر 
تالش های��ی برای رس��اندن غذا، آب آش��امیدنی و 
جعبه کمک های اولیه صورت گرفته است. ائتالفی 
به رهبری عربستان س��عودی از فروردین ماه سال 
13۹۴ کش��ور فقی��ر یم��ن را ب��رای بازگرداندن 
قدرت به »عبد رب��ه منصور هادی«، رئیس جمهور 
مس��تعفی یمن هدف حم��الت س��نگین هوایی، 
زمین��ی و دریایی قرار داده اس��ت. این حمالت به 
نابودی زیرساخت های یمن و گسترش فقر، بیکاری 
و گسترش بیماری های واگیردار در این کشور فقیر 
عربی منجر شده است. مسئوالن نزدیک به جنبش 
انصاراهلل می گویند از زمان آغاز این حمالت بیش از 
36 هزار غیرنظامی یمنی شهید و زخمی شده اند.

گرن��دی درب��اره وضعیت »الحدی��ده« گفت: 
»وب��ا همی��ن حاال در محله های سراس��ر ش��هر و 

اس��تان وجود دارد. آسیب رس��انی به تأسیس��ات 
بهداش��تی، آب رسانی و س��المت، تمامی کارهایی 
را که ت��الش می کنیم انجام دهیم، با خطر مواجه 
می کنند. ممکن است تنها یک حمله هوایی دیگر 
با همه گیر ش��دن غیرقاب��ل مهار ]ای��ن بیماری[ 

فاصله داش��ته باشیم.« کارشناس��ان سازمان ملل، 
یمن را صحنه بزرگترین بحران بش��ری در جهان 
توصی��ف می کنند. ۲۲ میلی��ون نفر که ۷5 درصد 
جمعیت یمن را تش��کیل می دهن��د نیازمند نوعی 
کمک رس��انی و حمایت بشردوس��تانه هستند. از 

این میان، 8.۴ میلیون نفر نمی دانند وعده غذایی 
بعدی شان از کجا تأمین خواهد شد. 

الزم به ذکر است عملیات گسترده اشغالگران 
با پشتیبانی جنگنده های سعودی به گذرگاه عسیر 
با پاس��خ کوبنده ارتش و کمیته های مردمی یمن 

به شکست انجامید. 
سخنگوی رسمی انصاراهلل یمن تاکید کرد که 
ام��ارات بدون آمریکا هیچ اس��ت و ضعیف تر از آن 
است که بتواند وارد نبرد با یک روستای یمنی شود 
چه برسد به آنکه وارد جنگ با ملت این کشور شود. 
محمد عبدالس��الم سخنگوی رسمی انصار اهلل یمن 
در پس��ت توئیتری خود خطاب ب��ه »انور قرقاش« 
وزیر مش��اور در ام��ور خارجه امارات نوش��ت: این 
جنگ تجاوزکارانه آنچه را که می خواس��تند پنهان 
کنند آش��کار کرد. شما اماراتی ها بدون آمریکا هیچ 
هستید. عبدالسالم تاکید کرد: نظام حاکم در امارات 
ضعیف تر از آن اس��ت که یک جبهه نبرد علیه یک 
روس��تا در یمن ایجاد کند چه برس��د به آنکه وارد 
جنگ با ملت این کشور ش��ود. وی در ادامه افزود: 
رابطه میان آمریکا و امارات رابطه استعمارگر و یکی 

از دست نشانده های منطقه ای خود است. 
الزم به ذکر اس��ت امارات در طول س��ه سال 
اخیر به کش��تار مردم و ایج��اد زندان های مخفی 
همچ��ون گوانتانام��و پرداخته اس��ت در حالی که 
از س��وی کش��ورهای غربی نیز این جنایات مورد 

حمایت قرار می گیرد. 

سازما ن ملل نیز درباره پیامدهای تجاوز ائتالف سعودی به الحدیده هشدار داد

یک حمله هوایی دیگر تا همه گیر شدن وبا 

حمایت ه��ای  ک��ه  داع��ش  آس�یا گس��ترده آمریکا و ش��رکای غ�رب 
منطق��ه ای آن را دارد، ده ه��ا زن، دختر و کودک 
دروزی را از ش��هر س��ویدای س��وریه ب��ه گروگان 

گرفت و تهدید کرد آنان را قتل عام خواهد کرد.
ای��ن روزها همزمان با عملیات ارتش س��وریه 
ب��رای مقابل��ه با تروریس��ت ها، آمریکا و ش��رکای 
منطق��ه ای آن بویژه صهیونیس��ت ها حمایت های 
خود را از این تروریس��ت ها ش��دت بخشیده اند که 
موجب جنایات بیش��تر آنها شده چنانکه داعش با 
تهی��ه ویدیویی از یکی از زنان اس��یر، از زبان این 
زن به نظام س��وریه پیام داد اگر خواسته هایش��ان 
بر آورده نشود همه گروگان ها کشته خواهند شد. 
این زنان، دخت��ران و کودکان دروزی پس از نفوذ 
داعش به روستای شبکی در شرق سویداء و کشتار 

تعداد قابل توجهی از روستاییان، ربوده شدند.
الزم به ذکر اس��ت در ادامه مبارزه س��وریه با 

تروریس��م، ارتش سوریه ضمن ادامه عملیات خود 
در منطقه حوض الیرموک در غرب اس��تان درعا، 
به مواضع گروه تروریس��تی داعش در ریف شرقی 
و شمال ش��رقی استان س��ویداء حمله می کند تا 
مانع از حمالت این گروه به مناطق مذکور ش��ود. 
مناب��ع محلی اعالم کردند ک��ه نیروهای ارتش به 
سمت روس��تای »الش��جره« واقع در شمال غرب 
درعا پیش��روی ک��رده و مواضع داع��ش را در این 
روس��تا هدف حمالت توپخانه ای و موش��کی قرار 

داده است.
عناصر داعش نیز در زیر آتش س��نگین ارتش 
س��وریه، چاره ای جز فرار به س��مت روس��تاهای 
»القصیر و الکویا« واقع در غرب الش��جره نداشتند. 

منابع رس��انه ای معارض پیش��تر اعالم کرده بودند 
که ارتش س��وریه در تالش اس��ت که الش��جره را 
آزاد کن��د؛ روس��تایی ک��ه مهمتری��ن مقر داعش 
در منطق��ه ح��وض الیرم��وک به ش��مار می رود. 
گروه��ک بیع��ت کرده ب��ا داعش در ح��ال حاضر 
روس��تاهای »الش��جره«، »معریه«، »کویا«، »بیت 
ارا« و »عابدی��ن« را در اش��غال خ��ود دارد. منابع 
محل��ی همچنین خبر دادند ک��ه افراد غیر نظامی 
که بیش��تر آنان زنان و کودکان هستند، از طریق 
منطق��ه »وادی القصی��ر« در حال خ��روج از این 
مناط��ق هس��تند. در همین راس��تا، خانواده هایی 
که از مناطق »س��حم الجوالن و جلین« در همین 
محور آواره شده بودند، پس از پاکسازی آن توسط 

ارتش س��وریه، به منازل خود بازگشتند. در استان 
قنیطره هم پرچم س��وریه در پاسگاه »قصیبه« به 
اهتزاز درآمده و پس از آزادسازی، بار دیگر فعالیت 

خود را از سر گرفته است.
گروههای مس��لح حاضر در روستاهای »بریقه 
و بئ��ر عجم« نی��ز دومی��ن بخش از س��الحهای 
س��نگین و نیمه س��نگین خ��ود را ب��رای تکمیل 
توافق »مصالحه« در ریفهای قنیطره تحویل ارتش 
س��وریه دادند. ی��ک منبع میدانی اع��الم کرد که 
علت تأخی��ر تکمیل توافق مذکور به خاطر مقادیر 
زیاد س��الح نز گروههای مس��لح به وی��ژه در این 
دو ش��هرک و »جباتا الخش��ب« در بخش شمالی 
اس��تان قنیطره اس��ت. در همین راستا، »سرگئی 
کورالینکو« جانش��ین فرمانده نیروهای روسیه در 
س��وریه اعالم کرد که پس از هماهنگی با سازمان 
ملل، قرار است که مراکز و نقاط ناظران وابسته به 
این استان موسوم به »آندوف« بار دیگر در استان 

قنیط��ره فعالیت خ��ود را آاز کنن��د. در حالی که 
ارتش س��وریه خود را برای آزادسازی ادلب آماده 
می کند، خبرگزاری رسمی آلمان از تشکیل ارتشی 
جدید توس��ط گروه های تروریستی برای مقابله با 

ارتش سوریه در این استان خبر داد.
خبر دیگر آنکه آیمان العسیمی سخنگوی هیات 
مخالفان دولت س��وریه در نشس��ت سوچی خاطر 
نش��ان کرد که این هیات از 10 نفر تش��کیل شده 
است و احمد توما سرپرستی آن را برعهده دارد. توما 
در چند دور قبلی مذاکرات آستانه سرپرستی هیات 

مخالفان دولت سوریه را برعهده داشته است. 
 وزیر خارجه روسیه در اجالس آموزشی جوانان 
با عنوان »قلمرو معانی« که در منطقه »والدیمیر« 
روس��یه برگزار می ش��د گف��ت: »ما ب��ه خوبی از 
نقش��ه های ارتش های آمریکا و کشورهای غربی در 
سر می پرورانند مطلعیم و خوشبختانه کشور روسیه 

به خوبی از همه لحاظ حفاظت می شود.«

تروریست های تحت حمایت آمریکا جنایتی دیگر را رقم زدند

زنان دروزی سوید در چنگال داعش

در ادامه تنش های کشورهای آفریقایی  ب��ا ام��ارات ب��ه دلی��ل دخالت ه��ای ق�اره ثروتمند
بحران س��از این کش��ور، نخس��ت وزیر اتیوپی در اظهاراتی 
خطاب یه ولیعهد ابوظبی به شدت از امارات برای مخدوش 

کردن چهره اسالم واقعی انتقاد کرد.
 آبی احمد، نخس��ت وزیر اتیوپی، تاکید کرد مسلمانان 
در این کش��ور نیازی به آموختن اسالم از امارات ندارند. او 
در س��خنرانی خود در تجمعی در ایالت ویرجینیای آمریکا 
گف��ت: »از محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی، خواس��تم تا در 
تاس��یس مرکز اس��المی در اتیوپی مش��ارکت کند و او هم 
پاس��خ داد امارات می خواهد در ترویج دین مشارکت کند. 
ام��ا من به او گفتم اتیوپی نیازی ندارد که دین را از امارات 

بیاموزد و دین از دست شما تباه شده است.«
 نخس��ت وزیر اتیوپی خطاب به مقام��ات اماراتی افزود: 
ما برای تروی��ج آموزه های صحیح دین��ی فقط به آموختن 
س��ریع زبان عربی نی��از داریم تا دین را ب��ه خوبی بفهمیم 
و آن را به ش��ما هم بیاموزیم. نخس��ت وزیر اتیوپی در ادامه 
اضافه کرد: او )ولیعهد ابوظبی( از من سوال کرد چرا؟ به او 
گفت��م به دو علت؛ اول اینکه دین دعوت به صلح برای همه 
می کن��د، اما آنچه امروز در خاورمیانه به ویژه الجزایر، یمن 
و مصر ش��اهد آن هس��تیم آن است که مسلمانان خودشان 
را نابود می کنند. اس��المی که شما ترویج می دهید، به جای 
س��ازندگی خود اسالم را نابود می کند. شما صلح و مسامحه 
را فراموش کرده اید. دوم اینکه همانطور که می دانیم اسالم 

با پنج رکن خود به بخشندگی و مسامحه دعوت می کند.
در همی��ن ح��ال اعتراض های س��ومالی ب��ه مداخالت 
امارات در حالی شدت گرفته که امارات برای پایان دادن به 
اختالفات میان دو کش��ور اعالم کرد، سومالی باید به خاطر 
خس��ارتی که ابوظبی وارد ک��رده، عذرخواهی کند. امارات 
مدعی اس��ت، موگادیش��و به دلیل رویکردی که داش��ته از 
تالش های ابوظبی برای برقراری ثبات در این کش��ور غرق 

در آشوب محروم شده است.
ان��ور قرقاش ادع��ا می کن��د، زمانی ک��ه هیچ کس در 
س��ومالی نبود ما بودیم یعنی زمانی که اوضاع سخت بود و 
هنوز هم هس��ت، اما زمانی که بیرون آمدیم سخت نبود. ما 
نقش زیادی علیه گروه الش��باب، آموزش نیروهای سومالی 
و برقراری اوضاع داش��تیم. انور قرقاش، وزیر مشاور امارات 
در همایش��ی در لندن گفت، در ح��ال حاضر تالش ها برای 
میانجی گری میان ابوظبی و س��ومالی در حال انجام است و 

مشکلی در این باره وجود ندارد.
وی اف��زود: به دنبال همکاری با س��ومالی و تکمیل کار 
خود در این کش��ور هستیم. اما به صراحت اعالم کردیم که 
در معامله باری به مبلغ ۹ میلیون دالر که در مسیر رسیدن 
به افراد جذب ش��ده در ارتش بود، ضرر کردیم و به همین 
دلیل س��ومالی باید عذرخواهی کند. احمد عیس��ی عوض، 
وزیر خارجه س��ومالی روز ش��نبه اعالم کرده بود، کشورش 
به منظور پای��ان دادن به اختالفات خود با امارات به دنبال 

میانجی گری عربستان است.

اسالم از دست سران امارات تباه شده است
در ادام��ه تنش��ها می��ان واش��نگتن و  ن ا آنکارا، مایک پنس معاون رئیس جمهور بح�����ر
آمری��کا اعالم ک��رده تا زمانی که کش��یش برونس��ون آزاد 

نشود، آماده اعمال تحریم علیه ترکیه هستیم.
مایک پنس در حس��اب توییتری خود با اشاره به حکم 
دادگاه ازمی��ر مبن��ی بر حب��س خانگی »آندرو برونس��ون« 
کش��یش آمریکای��ی که از دس��امبر س��ال ۲016 ب��ه اتهام 
جاسوس��ی و همکاری با گروه های تروریستی فتح اهلل گولن و 
پ.ک.ک در بازداش��ت به سر می برد، نوشت: همان گونه که 
آخر هفته گفته بود تبدیل بازداشت آندرو برونسون به حبس 
خانگی کافی نیست. ایاالت متحده آمریکا تا زمانی که کشیش 

برونسون آزاد نشود، آماده اعمال تحریم علیه ترکیه است.
گفتنی اس��ت دونالد ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا روز 
پنجشنبه در صفحه شخصی خود در توییتر در اقدامی غیر 
دیپلماتیک نوش��ت: ایاالت متحده آمریکا به دلیل بازداشت 
طوالنی مدت آندرو برونس��ون که یک مسیحی بزرگ، مرد 
خانواده و انس��انی فوق العاده اس��ت، تحریم های گسترده ای 
را علی��ه ترکیه اعمال می کند. این مرد ب��ا ایمان و بی گناه 

باید فوراً آزاد شود.
همچنی��ن رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در 
مورد حبس خانگی »اندرو برونس��ون« کش��یش آمریکایی 
ک��ه باعث تهدی��د دونالد ترام��پ رئیس جمه��ور آمریکا به 
اعمال تحریم های گس��ترده علیه ترکیه شد، اظهار داشت: 
»آندرو برونسون« به اتهام همکاری با گروه های تروریستی 

پ.ک.ک و فتح اهلل گولن دس��تگیر ش��ده و دادگاه ترکیه از 
روی حس��ن نیت با توجه به وضعیت جس��مانی وی، حکم 
بازداش��ت را به حبس خانگی تبدیل کرده اس��ت. مقامات 
آمریکای��ی به جای احترام به حکم دس��تگاه قضایی ترکیه 
شروع به تهدید ترکیه به تحریم اقتصادی می کنند. به آن ها 
هش��دار می دهم که نمی توانید با تحریم اقتصادی ترکیه را 

وادار به عقب نشینی کنید. 
از طرف دیگ��ر مایک پمپئو وزیر ام��ور خارجه آمریکا 
ب��ا مولود چاووش اوغلو وزیر ام��ور خارجه ترکیه به صورت 
تلفن��ی درباره کش��یش آندرو برونس��ون گفت وگو کردند و 
ضمن تأکید بر تداوم گفت وگوها در این باره، متعهد ش��دند 
که به تب��ادل نظر پیرامون نگرانی ه��ای دیگر نیز بپردازند. 
اندرو برانسون، کشیش آمریکایی که در ترکیه زندانی است، 
با فهرست طوالنی از اتهامات مرتبط با جاسوسی، تروریسم 
و سایر جرایم در حمایت از سازمان های تروریستی فتح اهلل 
گولن و پ ک ک روبروست. اندرو برانسون در سال 1۹۹3 به 
ترکیه آمد و اقدام به تأسیس کلیسایی به نام "رستاخیز" در 
ازمیر کرد. وی در تاریخ ۹ دس��امبر ۲016 به اتهام ارتکاب 
جرم در حمایت از س��ازمان های تروریستی فتح اهلل گولن و 

پ ک ک بازداشت شد.
خب��ر دیگر از ترکیه آنکه ایلنور چویک مش��اور ارش��د 
اردوغان با انتش��ار مقاله ای در روزنامه ینی شفق مدعی شد 
که امنیت ملی ترکیه، هدف تهدید رژیم صهیونیس��تی قرار 

گرفته است.

تنش آمریکا و ترکیه بر سر یک کشیش


