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عراق: حشد شعبی با صدور بیانیه ای به سخنان 
یکی از مس��ئوالن سابق این کش��ور علیه این نیروها 
واکنش نش��ان داد و اعالم کرد که این گروه بخشی از 
تشکیالت امنیتی عراق است. تشکیالت حشد شعبی 
در واکنش به سخنان »صالح المطلک« معاون نخست 
وزیر س��ابق عراق علیه این تشکیالت بیانیه ای صادر 
کرد. در ادامه این بیانیه تاکید شده است: حشد شعبی 
تابع اوامر فرمانده کل نیروهای مس��لح اس��ت. ما حق 
پیگیری قضایی علیه هر کسی که به دنبال خدشه دار 

کردن وجهه حشد شعبی است را محفوظ می دانیم.

س�ودان: منابع خبری از آغ��از عملیات نیروهای 
امنیتی سودان برای متفرق کردن تحصن کنندگان در 
مقابل وزارت دفاع در خارطوم پایتخت این کشور خبر 
می دهند. ش��اهدان عینی در خارط��وم گزارش دادند 
که نیروه��ای امنیتی امروز دوش��نبه عملیات مربوط 
به متفرق کردن تحصن کنندگان در مقابل س��اختمان 

وزارت دفاع را آغاز کردند.

قطر: رئیس مجلس ش��ورای قطر می گوید که در 
صورت قطع گاز امارات، یک س��وم دبی و ابوظبی در 
تاریکی فرو خواهد رف��ت. »احمد آل محمود« رئیس 
مجلس شورای قطر تأکید کرد که از ابتدای بحران در 
روابط دوحه با چهار کشور عربی، »تمیم بن حمد آل 
ثانی« امیر قطر دستور داده بود که این قضیه مدیریت 
ش��ود به گونه ای هیچ ف��ردی از این اختالفات متضرر 
نش��ود. آل محمود در حاش��یه نشست مجمع عمومی 
اتحادیه بین المجالس در دوحه، در مصاحبه با ش��بکه 
روس��یا الیوم گفت که امارات همه چیز را با قطر قطع 

کرده جز گاز قطر.

پاکس�تان: وزارت امور خارجه پاکستان با انتشار 
بیانیه ای هشدار داد هند از هر گونه اقدام تالفی جویانه 
خ��ودداری کند. دفتر وزارت امور خارجه پاکس��تان با 
احضار سفیر هند ضمن اعالم مراتب اعتراض خود در 
زمینه دامن زدن به جنگ توسط نظامیان هند هشدار 
داد در ص��ورت هر نوع تالش ب��رای تجاوز دهلی نو با 

پاسخ دندان شکن اسالم آباد مواجه خواهد شد.

انگلیس: نخس��ت وزیر انگلی��س با هدف صحبت 
پیرامون برگزیت، فردا سه ش��نبه با صدر اعظم آلمان 
دی��دار خواهد ک��رد. ترزا م��ی نخس��ت وزیر انگلیس 
قرار اس��ت فردا سه  ش��نبه در س��فر به برلین با آنگال 
م��رکل صدر اعظ��م آلمان در راس��تای بحث و تبادل 
نظ��ر پیرامون برگزیت، دیدار کند. به گفته »اس��تفان 
زایبرت« س��خنگوی دولت آلمان، انس��جام ۲۷ عضو 
باقی مان��ده در اتحادیه اروپا همیش��ه برای برلین مهم 
ب��وده اس��ت و مباحثات نی��ز با همین روحی��ه انجام 

می شود.

ذرهبین

محور شرارت عربی
»منص��ف المرزوقی« اولی��ن رئیس جمهور تونس 
پس از انقالب ۲011، عربستان سعودی، مصر و امارات 
را کش��ورهای »محور شرارت عربی« توصیف کرد و از 

ملت های عرب خواست تا به آنها تکیه نکنند.
 ب��ا ورود به پنجمین روز حمل��ه نیروهای خلیفه 
حفت��ر به طرابلس در لیبی، واکنش ها در کش��ورهای 
همس��ایه در مخالف��ت با ای��ن حمله همچن��ان ادامه 
دارد. »منصف المرزوقی« رئیس جمهور س��ابق تونس، 
»خلیف��ه حفتر« را اجیر ش��ده به دس��ت عربس��تان 
س��عودی، امارات و مصر دانست و از این سه کشور با 

عنوان »محور شرارت عربی« یاد کرد.
او در گفت و گ��و با ش��بکه الجزی��ره گفت: آن چه 
امروزه در لیبی مشاهده می کنیم، تالش دیگری برای 
مقابله با »بهار عربی« اس��ت و خلیفه حفتر که جنگ 
علیه پایتخت کش��ورش را آغاز کرده به دس��ت محور 
ش��رارت عربی یعنی امارات، عربستان سعودی و مصر 
اجیر ش��ده است تا با تمام قوا و در راستای خدمت به 

اسرائیل و غرب مقابل بهار عربی بایستد.
مرزوق��ی ک��ه اولین رئیس جمه��ور تونس پس از 
انقالب س��ال ۲011 اس��ت، در ادامه افزود: بهار عربی 
با جنگ داخلی در س��وریه و جن��گ در یمن و کودتا 
در مصر نابود ش��د، همانطور که در تونس به دس��ت 
فس��اد و رس��انه های فاس��د از بین رفت و تالش های 
محور ش��رارت اکنون به س��مت لیبی متمرکز ش��ده 
اس��ت. او تأکید کرد که قدرت ه��ای جهانی به همراه 
کشورهای محور شرارت عربی در حال توطئه هستند 
و مسأله آزادی در کشورهای عربی برای آن ها اهمیتی 
ن��دارد و نباید به آن ها تکیه کرد. مرزوقی از ملت های 
عرب��ی خواس��ت تا به دس��ت خودش��ان راه آزادی را 
بپیماین��د. رئیس جمهور س��ابق تون��س در خصوص 
نهاده��ای بین المللی نیز گفت که ای��ن نهادها تحت 
س��لطه قدرت های بزرگ قرار دارند و مسأله آزادی و 
حقوق بشر در کش��ورهای عربی آخرین چیزی است 

که برایشان اهمیت دارد.

نیمچهگزارش

مقاومت تنها راه آزادی
رئی��س پارلمان لبنان ضمن هش��دار درب��اره اقدامات پی در پ��ی آمریکا در 
حمایت از رژیم صهیونیستی تأکید کرد، هر چه به زور و اجبار گرفته شده تنها 

با وحدت و مقاومت قابل پس گرفتن است.
»نبیه بری« در س��خنرانی خود در برابر اتحادیه بین المجالس کش��ورهای 
اسالمی در قطر به اقدامات آمریکا علیه قدس و جوالن اشغالی پرداخت و درباره 
گام بع��دی هش��دار داد. بری گفت، پ��س از تصمیم »دونالد ترام��پ« رئیس جمهور 
آمریکا مبنی بر شناس��ایی قدس به عنوان پایتخت رژیم »اسرائیل« و نیز به به رسمیت 
شناختن حاکمیت این رژیم بر »جوالن سوریه«، گام بعدی )واشنگتن( بزرگ تر خواهد 
بود. رئیس پارلمان لبنان تصریح کرد، اقدامات اس��رائیلی شبیه جنایت »بمباران مسجد 
العباسیه در جنوب لبنان در سال 19۷8«، دو کشتار »قانا« که اولین مورد آن را توپخانه  

رژیم صهیونیستی در ۲006 انجام داد.

مقاومت
خیلی دیر آمدید

وزیر خارجه پیش��ین عراق با اشاره به سفر مقامات سعودی به بغداد گفت: 
عربستان سعودی خیلی دیر به سراغ بغداد آمد، چندین سال بعد از ایران.

هوشیار زیباری وزیر خارجه پیشین عراق با اشاره به سفرهای اخیر مقامات 
عربس��تان و ایران و به عراق در حساب توئیتری خود نوشت: »سفر اخیرا هیات 
وزرای عالیرتبه س��عودی به بغداد مورد اس��تقبال اس��ت اما برای بازتوازن روابط 

بغداد با تهران و ریاض خیلی دیر شده است.
 نفوذ ایران در عراق چند س��ال جلوتر از س��عودیها انجام شده است، آنها)سعودیها( 
خیلی دیر بغداد را به آغوش کش��یدند.« اش��اره زیباری به س��فر هیات بزرگ اقتصادی 
عربستان سعودی به بغداد در روز 14 فروردین است. الزم به ذکر است این در حالیست 
که عربس��تان سعودی ۲5 س��ال روابط خود را با عراق قطع کرده بود و در سال ۲015 

مجددا سفارت خود در بغداد را بازگشایی کرد. 

سرخط
استعفا ناگهانی وزیر امنیت داخلی آمریکا 

رئیس جمهور آمریکا از طریق توئیتر از اس��تعفای »کریستن نیلسن« وزیر 
امنی��ت داخلی این کش��ور خبر داد.دونال��د ترامپ در ادامه اعالم اس��تعفاهای 
مقامات زیر دستش از طریق توئیتر، این بار در حساب توئیتری خود از استعفای 

کریستن نیلسن وزیر امنیت داخلی آمریکا خبر داد.
این اتفاق دو روز پس از آن رخ می دهد که نیلسن به همراه ترامپ از مرزهای 
جنوبی این کش��ور با مکزیک بازدید کرده بود. هنوز مش��خص نیست که این استعفا 
اجباری بوده اس��ت یا اینکه نیلس��ن با تمایل خود از س��متش کناره گیری کرده است. 
ترامپ در حس��اب توئیتری خود نوشت: کریستن نیلسن از پست خود کنار خواهد رفت 
و من از او به خاطر خدماتش سپاسگزارم. خوشحالم اعالم کنم که »کوین مک الینان« 
کمیسیونر فعلی مرزی و گمرکی آمریکا سرپرست وزارت امنیت داخلی را فعال بر عهده 

خواهد داشت و مطمئنم که از پس این کار بر خواهد آمد.

بحران
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دیدار در مسکو 
علی تتماج 

رج��ب طیب اردوغ��ان رئیس جمهور ترکیه در س��فری 
رس��می دیروز برای دیدار با پوتین همت��ای روس خود وارد 
مس��کو ش��د. از ابتدای س��ال ۲0196 طرفین چندین دیدار 
داشته اند که نش��انگر اراده دو کش��ور برای توسعه مناسبات 
اس��ت. حال این سوال مطرح می شود که هدف اردوغان برای 

سفر به مسکو چیست و چه اهدافی را پیگیری می کند؟
بخشی از این سفر برگرفته از اهداف دو کشور برای توسعه 
مناس��بات اقتصادی اس��ت. از یک سو روس��یه از محورهای 

ص��ادرات ترکیه و نیز حضور معماران و س��اختمان س��ازان 
این کش��ور است و از س��وی دیگر بخش گردش��گری ترکیه 
با گردش��گران روس رونق می گیرد. در همین حال بخشی از 
نیازهای اقتصادی ترکیه توسط روسها تاکید می شود. در کنار 
این مباحث عرصه منطقه ش��اهد تحوالتی است که هم برای 
روس��یه و هم برای ترکیه دارای اهمیت اس��ت. نخست آنکه 
تحوالت س��وریه همچنان از کانون های اصلی مناس��بات دو 
کشور است. بر اساس توافقات سه جانبه میان ترکیه، روسیه 
و ایران در س��وچی و آس��تانه، در کنار پذی��رش حق ترکیه 
برای مبارزه با تروریس��م، هر گونه اق��دام نظامی در مرزهای 
س��وریه باید با هماهنگی دمشق صورت گیرد و همه کشورها 
از جمل��ه ترکی��ه باید از اقد ام خصامانه علیه امنیت دمش��ق 

دست بردارند.
 در همی��ن ح��ال آمریکا و برخی از کش��ورهای اروپایی 

تحرکات نظامی خود در س��وریه و منطقه را تشدید کرده اند 
ک��ه عمالت بر امنیت ترکیه تاثیر بس��یار خواهد داش��ت. بر 
همین اس��اس از محورهای س��فر اردوغان را بررسی تحوالت 
س��وریه با محوریت چگونگ��ی اجرای توافقات آس��تانه و نیز 

مقابله با تحرکات نظامی غرب در سوریه تشکیل می دهد. 
نکت��ه مه��م دیگر در س��فر اردوغان را می توان بررس��ی 
پرونده فلسطین دانس��ت. اخیرا دو رویداد مهم در این حوزه 
روی داده است. از یک سو روسیه میزبان گروه های فلسطینی 
بوده و از س��وی دیگر در اقدامی مغایر با تمام قوانین جهانی، 
ترامپ حاکمیت رژیم صهیونیستی بر جوالن سوریه را مطرح 
کرده است. در این میان ترکیه که همواره بر آن بوده تا خود 
را حامی فلس��طین معرفی کند، در کنار اس��تقبال از نشست 
گروه های فلس��طینی در مس��کو، مخالفت ش��دیدش با اقدام 
ترامپ را بیان کرده اس��ت. این مسئله تنش هایی را در میان 

ترکیه و رژیم صهیونیس��تی به همراه داش��ته اس��ت. بررسی 
پرونده فلس��طین بویژه در باب مس��ئله جوالن از محورهای 

سفر اردوغان است.
 اما شاید یکی از مهمترین محورهای سفر اردوغان درباره 
خرید اس 400 روس��ی باشد. ترکیه در حالی به دنبال خرید 
س��امانه موش��کی اس 400 اس��ت که در نقطه مقابل آمریکا 
درباره این اقدام هش��دار داده و حتی تهدید به توقف فروش 
جنگن��ده اف 35 به ترکیه کرده اس��ت. ترکیه مصمم اس��ت 
ک��ه اس 400 روس را دریافت نماید و همزمان نیز تمایل به 
تشدید فش��ارهای آمریکا نمی باشد. زمینه سازی برای تحقق 
این مهم را می توان از ابعاد مذاکرات اردوغان و پوتین دانست 
که می تواند بر آینده روابط آنکارا با غرب تاثیرگذار باش��د در 
حالی که همین مس��ئله می تواند ابزار فس��ار مسکو بر اروپا و 

آمریکا باشد. 

یادداشت
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ادامه از صفحه اول
محاصره اقتصادی و سیاس��ی و نیز اس��تمرار 
تجاوز ائتالف آمریکایی- س��عودی موجب شده تا 
وضعی��ت بحرانی یمن هر روز ابعاد گس��ترده تری 
بگیرد. در همین چارچوب وزارت بهداشت عمومی 
وابسته به جنبش انصار اهلل یمن )دولت نجات ملی 
یمن( برای مقابله ب��ا بیماری وبا که از ابتدای ماه 
ژانویه امسال ) ۲019 ( منجر به مرگ دهها نفر و 
بستری شدن هزاران تن دیگر شده ، در این کشور 

حالت فوق العاده اعالم کرده است.
یوس��ف الحاضری س��خنگوی وزارت بهداشت 
دولت ) نجات ملی ( یمن گفت: با توجه به شرایط 
فعلی ناش��ی از ش��یوع بیماری وبا و گسترش این 
بیماری در صنعا و بقیه اس��تان های یمن ، وزارت 
بهداشت حالت فوق العاده اعالم کرده است. یوسف 
الحاض��ری به العربی الجدی��دی گفت جنگ چهار 
ساله در یمن عامل اصلی شیوع این بیماری است.

وی خاطر نش��ان کرد اعالم حالت فوق العاده 
ایج��اب می کند تا همه افراد در حوزه های دولتی 
، مدن��ی ، مردم��ی ، حزبی و غیره ب��رای مقابله با 
بیم��اری وبا بس��یج ش��وند . الحاضری اف��زود از 
ابت��دای س��ال ۲019 ، ح��دود ۲9 ه��زار و ۷50 
مورد مش��کوک به ابتال به بیماری وبا در پایتخت 
)صنعا( مش��اهده شده اس��ت و تا تاریخ 4 آوریل 
)15 فروردین( دست کم ۲9 نفر بر اثر این بیماری 

در صنعا جان باختند. س��خنگوی وزارت بهداشت 
دولت )نجات ملی( یمن گفت: ش��مار مبتالیان به 
بیماری وب��ا فراتر از میانگین طبیعی آن اس��ت و 
سیس��تم بهداش��تی توان کافی ب��رای کنترل این 

فاجعه بی س��ابقه را در صنعا و بقیه اس��تان های 
کشور ندارد.

وی یادآور شد ش��مار مبتالیان به بیماری وبا 
در کشور از ابتدای ژانویه سال ۲019 تا اواخر ماه 

مارس به 16۲ هزار و 463 مورد رسیده است.
الحاض��ری تاکید ک��رد از ابتدای س��ال ۲019 
دس��ت کم 3۲۷ نفر در کشور بر اثر بیماری وبا جان 
باختند و آمار کل قربانیان این بیماری از زمان شیوع 
آن در س��ال ۲016 به بیش از س��ه هزار نفر رسیده 
است و بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر در استان 

های مختلف کشور به این بیماری مبتال شدند. 
در همین حال سازمان جهانی بهداشت دوشنبه 
گذش��ته از افزایش تعداد کشته های ناشی از ابتال 
به بیم��اری وبا در یمن از ابتدای س��ال ۲019 به 
۲91 مورد خبر داد. بر اساس بیانیه سازمان جهانی 
بهداش��ت در این مدت همچنین 14۷ هزار و 9۲۷ 
نفر در یمن به بیماری وبا مبتال ش��دند . س��ازمان 
جهانی بهداشت افزود تعداد تلفات ناشی از بیماری 
وبا در یمن در ماه مارس افزایش چشمگیری داشته 
است و دست کم 195 نفر در ماه مارس بر اثر این 

بیماری جان خود را از دست دادند .
 کودکان، نوزادان و افراد مس��ن به ش��دت در 
برابر وبا آس��یب پذیر هس��تند و گاهی اوقات این 

گروه های س��نی در صورت درمان نش��دن خیلی 
زود جان خود را از دس��ت می دهند. اما ملت یمن 
به رغم تمام این س��ختی ها حاضر به تسلیم شدن 
نیس��ت چنانکه وزیر خارجه دولت مستعفی یمن 
اع��الم کرد، حاضر نیس��ت »گزینه شکس��ت« در 

»الحدیده« در غرب یمن را بپذیرد.
»خالد الیمانی« وزیر خارجه دولت مس��تعفی 
یمن که در »ریاض« پایتخت عربس��تان مس��تقر 
اس��ت، به »شکس��ت« در الحدیده در غرب یمن، 
اذعان کرد. ش��بکه خبری العربیه در وبسایت خود 
به نقل از الیمانی نوش��ت، »دولت ]مستعفی[ یمن 

شکست در الحدیده را... نمی پذیرد«.
الزم به ذکر اس��ت سه نهاد حقوق بشر جهانی 
تالش دارند این هفته در یک روند قضایی به صادرات 
سالح لندن به عربستان سعودی اعتراض کنند. این 
س��ازمان به همراه س��ازمان »حقوق بشر جهانی« 
و س��ازمان »دیده بان حقوق بش��ر« که مقر آن در 
انگلیس اس��ت، تصمیم دارند در دادگاه اس��تیناف 
لندن علیه صدور مجوز صادرات س��الح از انگلیس 
به عربستان سعودی )که در ژوئن ۲01۷ در دادگاه 
عالی انگلیس صادر شد( اعتراض کنند. در این میان 
»مارتین گریفیتس« فرس��تاده ویژه س��ازمان ملل 
متحد در امور یمن وارد شهر »صنعاء« پایتخت این 
کشور شد. قرار است وی در جریان سفر به صنعاء با 

طرف های مختلف یمنی دیدار کند.

ادامه جنایات ائتالف سعودی - آمریکایی در سایه سکوت مدعیان حقوق بشر

»وبا« یمن را به حالت فوق العاده کشاند

بازی النصره برای فرار از مجازات 
پیشروی ارتش سوریه و متحدانش در  آس�یا مناطق تحت اش��غال تروریس��ت ها در غ�رب 
حالی ادامه دارد که گروه تروریستی جبهه النصره )القاعده( 
اخیرا در شمال غرب سوریه نهاد موسوم به مجلس الشوری 
را تش��کیل داده که ظاهرا در راس��تای مشروعیت بخش��ی 

سیاسی به خود در ادلب و اطراف آن است.
ائتالف تروریس��تی »هیئة تحریر الشام« )هتش( –که 
جبهه النصره رکن اصلی تشکیل دهنده آن است- در تالش 
است که به اش��غال مناطق شمال غربی سوریه، مشروعیت 
ببخشد. روزنامه »العربی الجدید« -نزدیک به قطر- گزارش 
داد که تحریر الش��ام هفته جاری نهاد موس��وم به »مجلس 
الش��وری« را تش��کیل داد و »بس��ام صهیونی« را به عنوان 
رئیس آن انتخاب کرد. انتخاب رئیس جدید مجلس الشوری 
که از نهاد موسوم به »المؤتمر العام للثورة السوریة« )کنگره 
سراس��ری انقالب سوریه( تشکیل شد، جنجال زیادی به پا 

کرده است.
این کنگره در ماه فوریه با نظارت النصره برگزار ش��د و 
معاضان سوری آن را تحریم کردند. لذا بسیاری از معارضان، 
مجلس الشوری را »صرفا در ادامه دولت ]موسوم به[ نجات 
]ملی[ می دانند که وابس��ته به تحریر الش��ام است و وجود 
آن، عمال در واقعیت وضعیت ش��مال سوریه تغییری ایجاد 
نمی کند«. اس��تان ادلب تنها استان سوریه است که تقریبا 
به طور کامل تحت اشغال گروه های مسلح است. ادلب اوایل 

س��ال ۲015 در نتیجه اتحاد چندین گروه مسلح بزرگ در 
قالب ائتالفی به نام »جیش الفتح« اش��غال شد. این ائتالف 
مورد حمایت برخی کش��ورهای منطقه مثل عربستان، قطر 
و ترکیه قرار داشت. اکنون دیگر چنین ائتالفی وجود ندارد 
و گروه های مختلف در آن دچار اختالفات شدیدی هستند. 
بیش��تر این استان اکنون تحت کنترل جبهة النصره )شاخه 

القاعده در سوریه( است.
خبر دیگر آنکه 450 نفر از آوارگان سوری که در اردوگاه 
الرکب��ان در محاصره نیروهای آمریکایی و تروریس��ت های 
وابس��ته به آنان قرار داشتند، توانستند از این اردوگاه خارج 

و وارد مناطق تحت کنترل دولت سوریه شوند.
نظامی��ان آمریکا و »تروریس��ت «های وابس��ته به آنان 
در منطق��ه »التن��ف« در مثلث مرزی س��وریه-عراق-اردن 
)جنوب شرق اس��تان حمص( همچنان اردوگاه »الرکبان« 
را در محاص��ره خود دارند. برخ��ی از منابع ویژه به روزنامه 
»الوطن« س��وریه گفتند که علی رغم محاصره این اردوگاه، 
450 نف��ر توانس��تند از این اردوگاه خارج ش��وند و خود را 
به گذرگاه »جلیغم« برس��انند. خانواده هایی که توانستند از 
الرکبان خارج ش��وند، ساکنان شهرها و شهرک های »تدمر، 
القریتین، مهین و السخنة« در شرق استان حمص بودند. 

به گفته این منابع، خانواده هایی که توانستند از الرکبان 
خارج شوند، ساکنان شهرها و شهرک های »تدمر، القریتین، 

مهین و السخنة« در شرق استان حمص بودند. 

نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در  لش دیدار با ش��هرداران حامی حزب لیکود چ�����ا
هش��دار داد که اگر نتوانند روند را تغییر دهند در انتخابات 

روز سه شنبه شکست خواهند خورد.
 نتایج نظرسنجیها نشان می دهد که احزاب دست راستی 
اسرائیل نزدیک به حزب لیکود به رهبری »بنیامین نتانیاهو« 
اکثریت الزم برای تشکیل کابینه را بدست نخواهد آورد. این 
موضوع باعث شده است که دو روز مانده به انتخابات سراسری 
در سرزمینهای اشغالی، نتانیاهو در این زمینه به هم حزبی های 
خود هش��دار دهد. نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی در جمع 
ش��هرداران حامی حزب لیکود گفت: من در سال 1999 نیز 
همینج��ا بودم و چنین ش��رایطی را تجربه ک��ردم؛ اگر روند 

انتخابات را عوض نکنیم بازی را خواهیم باخت.
نتانیاه��و در ادامه هش��دار داد، به دلیل اینکه »موش��ه 
فیگلی��ن« رهبر حزب لیبرال »ژوئت« حاضر نش��ده به هیچ 
ائتالف��ی بپیوندند کس��ب 61 کرس��ی کنس��ت ب��رای هیچ 
طرفی تضمین ش��ده نیست. طبق نظرسنجیهای رسانه ای و 
نظرسنجیهای خود ما اگر 61 کرسی را بدست نیاوریم ائتالف 
سبز و آبی انتخابات را می برد و دولت را تشکیل خواهد داد.

نشست نتانیاهو با شهرداران به صورت اضطراری تشکیل 
شد و وی در این دیدار شهرداران مناطق مختلف اسرائیل را 
تش��ویق کرد که مردم را متقاع��د کنند تا به حزب لیکود و 
دیگر احزاب دس��ت راستی کوچک رای بدهند تا دولتش را 

از خطر س��قوط نجات دهد. انتخابات پارلمانی در فلسطین 
اشغالی قرار است امروز برگزار شود؛ در این انتخابات حدود 
40 لیست از احزاب مختلف با یکدیگر رقابت می کنند. تعداد 
کرس��ی های کنست 1۲0 عدد اس��ت و رقابت اصلی کنونی 
میان حزب حاکم »لیکود« به ریاست »بنیامین نتانیاهو« و 
ائتالف »آبی س��فید« به ریاست »بنی گانتز« رئیس پیشین 

ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی است.
در این میان »بت��و اورورک« نامزد دموکرات انتخابات 
ریاس��ت جمهوری س��ال آینده آمریکا و عضو سابق کنگره 
این کش��ور گفت ک��ه او »بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر 
رژیم صهیونیستی را »نژادپرست« می داند. خبر دیگر آنکه 
حم��اس با صدور بیانیه ای اظهارات اخیر وزیر خارجه عمان 
مبنی بر لزوم اطمینان خاطر دادن به رژیم صهیونیس��تی را 
بش��دت محکوم کرد. »یوسف بن علوی«، وزیر امور خارجه 
عمان ش��نبه )1۷ فروردین( در نشست اقتصادی »داووس« 
به میزبان��ی اردن ادعا کرد، رژیم صهیونیس��تی در منطقه 
خاورمیانه احس��اس ناامنی می کند و کشورهای عربی باید 

برای رفع این احساس و نگرانی  این رژیم تالش کنند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت ده ها شهرک نش��ین صهیونیس��ت 
تحت حمایت نیروهای پلیس رژیم صهیونیس��تی به مسجد 
االقصی تعرض کردند. آخرین اخبار از قدس اشغالی حاکی 
از آن اس��ت که مس��جداالقصی بار دیگر مورد تعرض ده ها 

شهرک نشین صهیونیست قرار گرفته است.

اذعان نتانیاهو به ناکامی انتخاباتی 


