
فلس�طین: منابع خبری گزارش دادند، مقام های 
صهیونیس��تی با اح��داث یک ه��زار و ۸۰۰ واحد 
مسکونی در کرانه باختری موافقت کردند.بر اساس 
این طرح ش��هرک های صهیونیست نشین جدیدی 
در کران��ه باختری احداث خواهد ش��د. وزیر جنگ 
رژیم صهیونیس��تی در همین رابطه مدعی شد که 
حت��ی یک وجب از خ��اک اس��رائیل را به عرب ها 

نخواهیم داد.

واتی�کان: رهبر کاتولیک های جهان به دلیل آنچه 
از سوی واتیکان کس��الت جزئی اعالم شد، مراسم 
مذهبی روز پنجشنبه را لغو کرد. سخنگوی واتیکان 
اعالم کرد: »او به دلیل کس��الت جزئی ترجیح داد 
در ]عمارت[ س��انتا مارتا بماند. وی سایر مسئولیت 

های خود را مطابق معمول دنبال خواهد کرد«.

تون�س: پارلمان تونس در جلس��ه ای 15 س��اعته 
س��رانجام ب��ا 129 رأی مواف��ق و 77 رأی مخالف، 
به دولت جدید این کش��ور رأی اعتماد داد. جلسه 
پارلمان ب��رای رأی اعتماد به دول��ت حدود پانزده 
ساعت طول کشید و دولت الفخفاخ کمترین میزان 
رأی موافق در بین هفت دولت اخیر این کش��ور از 

ناآرامی های سال 2۰11 تا کنون را کسب کرد.

اردن: دول��ت اردن اع��الم ک��رد قص��د ن��دارد با 
درخواست تل آویو برای صادرات ماسک به فلسطین 
اش��غالی موافق��ت کند.  یک منب��ع دولتی اردن از 
درخواس��ت جدید مس��ئوالن رژیم صهیونیستی از 
»امان« خبر داد. این مس��ئول به خبرگزاری اردنی 
»عمون« گفت که مس��ئوالن رژیم صهیونیستی از 
اردن خواسته اند که مقادیر زیادی ماسک در اختیار 

آنان قرار دهد.

افغانستان: سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر 
گف��ت که توافقنام��ه صلح میان ای��االت متحده و 
طالبان روز ش��نبه به امضا خواهد رس��ید و پس از 
آن دولت افغانس��تان 5 هزار زندانی طالبان را آزاد 
می کن��د. در حالی که دو روز ت��ا امضای توافقنامه 
می��ان آمریکا و طالبان باقی مانده اس��ت، س��ران 
طالب��ان از آزادی تع��دادی از زندانی��ان این گروه 

توسط دولت افغانستان خبر دادند.

وقت کشی برای طوالنی  کردن جنگ یمن 
عضو هیئت مذاکره کنن��ده دولت نجات ملی یمن 
نشس��ت های فرس��تاده س��ازمان ملل ب��ه یمن در 
پایتخت اردن را وقت کشی برای طوالنی تر کردن 

جنگ یمن دانست.
»عبدالمجید الحنش« عض��و هیئت مذاکره کننده 
صنعا در گفت وگو با المیادین  نشست های فرستاده 
سازمان ملل به یمن در پایتخت اردن را وقت کشی 
در توق��ف جنگ یمن خوان��د. او در این باره گفت: 
»نشس��ت های فرستاده س��ازمان ملل  با مشاوران 
و اح��زاب و نهادها در امان ب��رای ما هیچ اهمیتی 
ندارد«. ب��ه گفته الحنش، این نشس��ت ها با هدف 
وقت کش��ی و طوالنی تر کردن م��دت جنگ انجام 
می ش��ود در حالی که راه حل بح��ران یمن واضح 
اس��ت، اینکه جنگ باید متوقف شود و تحریم ها از 

سر یمن برداشته شود. 
عض��و هیئت مذاک��ره کنن��ده دولت نج��ات ملی 
یمن گفت: »نشس��ت های امان به منظور سرپوش 
گذاش��تن بر ناتوانی مارتین گریفیتس برای تعیین 
زم��ان مذاک��رات اس��ت«.امان پایتخ��ت اردن به 
درخواست س��ازمان ملل متحد تاکنون میزبان دو 
دور از مذاکرات گروه ه��ای یمنی برای حل بحران 
یمن و دستیابی به توافق درباره پرونده تبادل اسرا 
و مسائلی غیر از توقف جنگ و محاصره بوده است. 
فرس��تاده ویژه س��ازمان ملل متحد پس از رایزنی 
درباره یم��ن در پایتخت اردن، تأکید کرد که صلح 
در یم��ن تنها از طری��ق راه حل فراگی��ر و مذاکره 
محق��ق خواهد ش��د. خب��ر دیگر آنکه وب س��ایت 
خبری-تحلیلی »دیفنس« نوش��ت ک��ه تصاویری 
که رسانه های سعودی از مانور اخیر بین واشنگتن 
و ری��اض منتش��ر کرده اند، حض��ور پدافند لیزری 
»اس��کای گارد 3« در خ��اک عربس��تان را تأیی��د 
می کند. تصویر منتش��ر شده بخش��ی از تعدادی از 
ناوچه های گش��تی از نوع »Mark VI« متعلق به 
نیروی دریایی آمریکا را نشان می دهد که وارد پایگاه 
س��عودی مذکور شده است. در این تصویر می توان 
یک یگان کنترل آتش باری سامانه اسکای گارد3 را 
با آنتن های مختص رادار نس��ل سوم سامانه مذکور 

را در نزدیکی موج شکن دید

نیمچه گزارش

حفاری اولین چاه نفت در لبنان
کش��تی مستقر شده در س��واحل لبنان با هدف حفر اولین چاه نفتی در این 
کشور، آغاز به کار کرد. وبگاه »العهد« اعالم کرد، »میشل عون« رئیس جمهور 
لبنان با حضور »حسان دیاب« نخست وزیر و »ریمون غجر« وزیر انرژی این 
کشور، یک کشتی را که مأموریت حفر چاه نفتی در بلوک شماره چهار لبنان 
بر عهده دارد، راه اندازی کرد. عون طی نشس��ت خبری گفت که لبنان ش��اهد 
یک روز تاریخی خواهد بود و این کشور به طور رسمی به عضویت باشگاه کشورهای 
تولید کننده نفت در جهان درخواهد آمد. عون در ادامه اعالم کرد، عملیات اکتشاف 
و استخراج نفت باید سال 2۰13 انجام می شد ولی طمع ورزی ها، برخی تصمیمات و 
اظهارات مانع از تحقق این کار ش��د. رئیس جمهوری لبنان گفت:  »همانگونه که در 
گذش��ته و حال از حقوق خود بر هر وجب از خ��اک لبنان دفاع کرده ایم، با چنگ و 

دندان نیز از حقوق خود بر آب های سرزمینی خود دفاع خواهیم کرد«

 عدم پایبندی ترکیه به تعهداتش در سوچی 
س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه گفت یکی از دالیل اصلی وخیم تر شدن 
اوضاع در ادلب، بی توجهی ترکیه به تعهداتش بر اساس توافق سوچی است. 
ماریا زاخاروا، س��خنگوی وزارت امور خارجه روسیه عدم پایبندی ترکیه به 
تعهدات خود در توافق س��وچی را یکی از دالیل اصلی وخیم تر شدن اوضاع 
در ادلب دانس��ت. زاخارووا در بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی در خصوص اوضاع 
ادلب، تاکید کرد عدم اجرای تفاهم نامه روسیه و ترکیه که در 17 سپتامبر 2۰1۸ 
در سوچی به امضا رسید، دلیل اصلی وخیم تر شدن اوضاع در ادلب است. وی افزود 
به رغم اجرای توافق در منطقه کاهش تنش، تروریستها به نقض آتش بس و حمله 
به ش��هر های اطراف و پست های دیده بانی ارتش سوریه ادامه دادند. زاخارووا اظهار 
داش��ت که رایزنی ها در مورد وضعیت در ادلب که از روز چهارش��نبه بین روسیه و 

ترکیه آغاز شده، ادامه خواهد داشت.

کشتار حامیان شیخ زکزاکی 
پلیس نیجری��ه »محمد جواد لیمان«، نوجوان 15 س��اله را به دلیل حمایت 
از ش��یخ »ابراهیم زکزاکی« رهبر جنبش اسالمی نیجریه به شهادت رساند. 
وبگاه »العهد« به نقل از حساب توییتری جنبش اسالمی نیجریه گزارش داد: 
»محمد جواد دانش آموز دبیرستان بود و به دستور فرماندار منطقه "ناصر احمد 
الرفاعی" به ش��هادت رسید. تنها گناه وی مشارکت در تظاهرات مسالمت آمیز 
در ش��هر کادونا در دیروز بود؛ تظاهراتی که معترضان خواهان آزادی ش��یخ ابراهیم 
زکزاکی و همسر وی بودند«. شیخ زکزاکی از آذرماه 139۴ و به دنبال یورش وحشیانه 
نیروهای ارتش و پلیس به اقامتگاه وی در ایالت »کادونا« در شمال نیجریه بازداشت 
و محبوس شد؛ یورشی که در نتیجه آن تعداد زیادی شهید و زخمی شدند. نیروهای 
امنیتی و نظامی، »زینت ابراهیم« همس��ر شیخ زکزاکی  را هم دستگیر کردند. رهبر 

جنبش اسالمی نیجریه و همسرش در حمله نیروهای امنیتی زخمی شدند. 

علی تتماج 

 عمران خان نخس��ت وزیر پاکس��تان روز پنج ش��نبه وارد 
دوحه ش��د و در دی��وان امیری ب��ا »تمیم ب��ن حمد آل 
ثان��ی« امیر قطر دیدار کرد. این دومین س��فر وی در یک 
س��ال گذشته به قطر اس��ت.امیر قطر نیز ژوئن 2۰19 به 
پاکستان سفر کرد و طی آن متعهد شد که 3 میلیارد دالر 
به پاکس��تان کمک نمای��د. در همین حال چند روز پیش 

صفر بن مبارک س��فیر قطر در اس��الم آباد، ضمن دیدار با 
شاه محمودقریش��ی وزیر امور خارجه پاکستان از وی برای 
شرکت در مراسم امضای قرارداد صلح بین طالبان و آمریکا 
که 29 فوریه انجام خواهد شد، دعوت کرد. حال این سوال 
مطرح می ش��ود که دو کش��ور چه اهدافی را در ورای این 

دیدارها و گسترش روابط پیگیری می کنند؟ 
در باب اهداف قطر بخش��ی از این رویکرد در قالب تعامالت 
دو جانبه از جمله در حوزه اقتصادی اس��ت از یک سو قطر 
به دنبال تامین نیازهای انرژی پاکس��تان اس��ت و از سوی 
دیگر تامین نیازهای کشاورزی و غذایی خود را از این کشور 
مورد توجه دارد. در همین حال قطر حضور در پاکستان را 
مولفه ای برای مقابله با عربستان م داند و نوعی رقابت میان 

دو کش��ور برای توسعه نفوذ در اسالم آباد وجود دارد. نکته 
مه��م دیگر آنکه قطر به دنبال ایفای نقش در قالب میانجی 
برای حل بحران افغانس��تان که برگزاری نشست های صلح 
افغانس��تان میان طالبان و آمریکا نمودی از آن است. قطر 
می  داند که بدون نقش آفرینی پاکستان نمی توان دستاورد 
چندانی در این عرصه داشته باشد لذا تالش دارد با نزدیکی 
با اسالم آباد از ظرفیت های آن برای بازیگری موفق در صلح 
افغانستان بهره گیرد. در این میان پاکستان نیز از رویکرد به 
قطر اهداف متعددی را دنبال می کند که بخش��ی از آن نیز 
اهداف اقتصادی است و تامین نیازهای انرژی. در همین حال 
پاکستان می داند که نیازمند حرکت بر لبه تیغ میان قطر و 
عربستان است و لذا با ایجاد تعامل و باالنش در مناسباتش 

با این دو کشور تالش دارد تا مانع از رویکرد خصمانه یکی از 
آنها علیه خود شود. در این میان پاکستان وجود هر کشوری 
از جمله در اردوگاه خود را مولفه ای برای مقابله با هند می 
داند و س��عی می کند تا این تعامالت اس��تمرار داشته باشد 
بویژه اینکه اخیرا ترامپ رئیس جمهور آمریکا با سفر به هند 
به حمایت از دهلی نو از جمله در حوزه کشمیر پرداخته که 

برای پاکستان تهدید قلمداد می شود. 
در جم��ع بندی نهایی از آنچه ذکر ش��د می توان گفت که 
س��فر عمران خان به هند برگرفته از نیاز دو کش��ور برای 
توس��عه روابط اس��ت که بخش عم��ده ای از آن را اهداف 
اقتص��ادی و ایفای نقش در مع��ادالت منطقه ای از جمله 

صلح افغانستان تشکیل می دهد. 

یادداشت

 مقابله عراق با توطئه عربستان
و امارات 

عراق با توطئه جدید برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس برای بررسی 
گنجاندن گروه های مقاومت در فهرست تروریسم عربی, مخالفت کرد.

عراق این طرح بررس��ی را که برخی کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس به 
ش��ورای وزیران کش��ور عربی ارائه کرده اند ، رد کرد.در این طرح بررسی 
درخواس��ت شده اس��ت گروههای مقاومت در فهرست تروریسم گنجانده 
ش��وند. عراق در نشس��تی, اعتراض خود را به بررس��ی کش��ورهای عربی 
مش��رف بر خلیج فارس اعالم کرد. این بررسی درباره گنجاندن گروههای 
مقاومت در فهرس��ت تروریسم عربی اس��ت  یعنی همان گروههایی که با 
داعش مبارزه کرده اند.دولت عراق افزود: این بررس��ی توطئه ای است که 
عربس��تان ، بحرین و امارات هدایت آن را برعهده دارند و هدف از آن نیز 
تیپ رزمی العباس ، عصائب اه��ل الحق، جنبش النجباء، حزب اهلل لبنان 
و جنبش انصاراهلل یمن اس��ت. وزارت خزانه داری آمری��کا در بیانیه ای از 
تحریم دبیرکل ح��زب اهلل عراق خبر داد. طبق اع��الم خزانه داری آمریکا 
»احمد الحمداوی«، دبیر کل کتائب حزب اهلل عراق در فهرست تحریم های 
آمریکا قرار گرفته اس��ت.  چند روز پیش سخنگوی گردان های حزب اهلل 
ع��راق گفته بود تالش ها ب��رای اخراج نظامیان آمریکای��ی از خاک عراق 
همچنان ادامه دارد و نیروهای مقاومت در حال بررس��ی گزینه های الزم 
برای تحقق این هدف هستند.»جعفر الحسینی«، سخنگوی این گردان ها 
روز 29 بهمن در گفت وگو با شبکه المیادین لبنان گفت که »دیدارهایی 
بین فرماندهان گروه های مقاومت عراق در ش��هرهای بغداد و قم صورت 
گرفته است و این گروه ها گزینه های راهبردی برای اخراج نظامیان آمریکا 
از عراق را بررس��ی می کنند«. حس��ینی همچنی��ن از وجود هماهنگی با 
متحدان خود در تهران به منظور راه های پاسخ به جنایت شهید سلیمانی 
و ابومهدی المهندس، جانش��ین فرمانده س��ازمان الحش��د الشعبی عراق 
خبر داد. قانون گذاران عراقی در اعتراض به این جنایت و ترور و افش��ای 
هم دس��تی آمریکا با رژیم صهیونیس��تی در حمالت مشکوک به نیروهای 
الحش��د در تابستان گذشته، الیحه قانون اخراج نظامیان خارجی از خاک 
ع��راق را 15 دی ماه تصویب کردند و از دولت خواس��تند همه توافق ها و 

هم کاری های نظامی با آمریکا در قالب ائتالف بین المللی را لغو کند.

طرابلس قربانی جنگ سوریه 
افکار عمومی در حالی معطوف به سوریه شده که منابع لیبیایی از تعلیق 
پروازه��ا در فرودگاه بین المللی »معیتیقه« در طرابلس پایتخت لیبی در 

پی حمله موشکی نیروهای ژنرال »خلیفه حفتر« خبر دادند.
 نیروه��ای دولت وفاق مل��ی )غرب لیبی( از تعلی��ق پروازها در فرودگاه 
معیتیقه پس از حمله نیروهای ش��رق لیبی تحت امر ژنرال خلیفه حفتر 
ب��ه این ف��رودگاه خبر دادند.طبق گ��زارش وبگاه »بوابة الوس��ط«، دفتر 
رس��انه ای عملیات »برکان الغضب« وابسته به نیروهای دولت وفاق ملی 
لیبی در صفحه فیس بوک خود اعالم کرد که پروازها در فرودگاه معیتیقه 
به دنبال حمله موش��کی نیروه��ای حفتر به این فرودگاه تعلیق ش��د و 
فرودگاه از مس��افران خالی شده است.در همین ارتباط شبکه اسکای نیوز 
به نقل از یک مسئول گروه موسوم به »ارتش ملی لیبی« تحت امر حفتر 
گ��زارش کرد که در حمله توپخانه ای به ف��رودگاه معیتیقه، هفت تا 1۰ 
نفر از نظامیان ترکیه نیز کش��ته ش��ده اند.لیبی از زمان سرنگونی »معمر 
قذافی« دیکتاتور سابق این کشور در سال 2۰11 به دو دولت موازی در 
شرق و غرب تقسیم شده؛ یکی دولت وفاق ملی به ریاست »فایز السراج« 
در طرابلس)غرب کش��ور( که در س��طح جهان به رسمیت شناخته شده 
اس��ت و دیگری دولت ُطبُرق در ش��رق لیبی به نخست وزیری »عبداهلل 
الثن��ی« و »عقیله صالح« رئیس مجل��س نمایندگان آن که خلیفه حفتر 
نیز از حمایت آن ها برخوردار است.این کشور از حدود یازده ماه پیش به 
صحنه درگیری بین نیروهای شرق به فرماندهی خلیفه حفتر و نیروهای 
دولت وفاق ملی به ریاست »فائز السراج« در طرابلس )غرب( تبدیل شده 
اس��ت، حفتر از حمایت های مالی و تس��لیحاتی امارات و مصر برخوردار 
اس��ت و نیروهای الس��راج نیز از حمایت های قطر و ترکیه برخودارند.در 
همین ارتباط یک منبع یک نظامی لیبی وابسته به نیروهای حفتر از آغاز 
مجدد درگیری  شدید با اس��تفاده از سالح سنگین در محورهای جنگی 
در طرابلس خبر داد.خبرگزاری اس��پوتنیک ب��ه نقل از این منبع نظامی 
گزارش کرد که »محور ابوسلیم شاهد درگیری شدید با توپخانه سنگین 
بین نیروهای دولت وفاق ملی و یگان های »ارتش ملی«)وابسته به حفتر( 
اس��ت«.این منبع افزود که »شبه نظامیان دولت وفاق ملی دیشب و صبح 

امروز مواضع ارتش ملی لیبی را با خمپاره هدف قرار دادند«.

فشار هند برای بازگشت مسلمانان 
روهینگیا 

ری��وا گانگولی س��فیر هند در بنگالدش اعالم کرد ک��ه دهلی نو در حال 
فشار بر میانمار جهت بازگشت امن و پایدار مسلمانان روهینگیا به کشور 

خود می باشد.
نش��ریه" دیلی استار" چاپ بنگالدش نوشت: سفیر هند در سخنرانی خود  
در اردوگاه مس��لمانان روهینگیا در منطقه کاگس بازار بنگالدش گفت: ما 
از دولت میانمار خواس��ته ایم تا مس��اله روهینگیا را به صورت دوجانبه با 
بنگالدش حل کند.س��فیر هند همچنین کمک های انس��ان دوستانه این 
کش��ور را به مس��لمانان روهینگیا اهدا کرد. هند تاکنون ب��ا میانمار برای 
س��اخت خانه های پیش ساخته جهت بازگشت مسلمانان روهینگیا کمک 
کرده است. با این حال دهلی نو از سوی سازمان های بین المللی به دلیل 
عدم فش��ار بر میانمار در خصوص مس��اله روهینگیا مورد انتقاد قرار گرفته 
است. تالش های بنگالدش و میانمار برای بازگشت مسلمانان روهینگیا به 
خانه های خود موفقیت آمیز نبوده است. مسلمانان روهینگیا معتقدند که 
وضعیت در استان راخین برای بازگشت آنها مهیا نشده است و آنها ضمانت 
دریافت حقوق شهروندی را از سوی دولت میانمار دریافت نکرده اند. نشریه 
"هندو" نوشت: هند و میانمار در طول سفر "یو وین مینت" رییس جمهوری 
میانمار به هند 1۰ توافقنامه در زمینه های مختلف از جمله توسعه استان 
راخین امضا کردند."یو وین مینت" رییس جمهوری میانمار در سفری چهار 
روزه از هند دیدار می کند.  وی روز گذش��ته با نارندرا مودی نخس��ت وزیر 
هند و رام نات کویند رییس جمهوری این کش��ور دی��دار کرد.وزارت امور 
خارجه هند گفت: در میان قرارداد های امضا ش��ده،  چهار یاداشت تفاهم 
شامل به استان راخین مربوط می شود و شامل پروژه هایی مانند انبار های  
ذخیره بذر و سیس��تم های آبرسانی، سیستم های انرژی خورشیدی برای 
پنج شهر و احداث دو جاده و ساخت  پیش دبستانی می شود. سایر تفاهم 
نامه ها، همکاری در محصوالت نفتی، ارتباطات و حفاظت از ببرها و س��ایر 
حیوانات وحشی را پوشش می دهد. طبق گزارش مقام های بنگالدش از ماه 
اوت)مرداد( سال 2۰17 قریب به 7۰۰ هزار مسلمان روهینگیا به بنگالدش 
ف��رار کرده اند، درحالی ک��ه پیش از این چند صد هزار نفر از مس��لمانان 

روهینگیا در مناطق مختلف بنگالدش زندگی می کردند.

گزارش

ترکی��ه در حالی با حمایت اروپا و آمریکا به اش��غالگری در 
ادلب می پردازد که پاس��خ س��خت ارتش سوریه و حمایت 
سوریه و جبهه مقاومت از آن، موجب شده تا اردوغان برای 
ف��رار از شکس��ت به مباحثی همچون آت��ش بس و منطقه 

پرواز ممنوع روی آورد. 
همزمان با شکس��ت س��نگین ترکیه در برابر ارتش سوریه 
با دهها تلفات، یک مقام ارش��د اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی 
از افزای��ش درگیری ها و تنش در اس��تان ادلب )س��وریه(، 
خواس��تار برقراری آتش بس در این منطقه ش��د.  »جوزپ 
ب��ورل« مس��ئول سیاس��ت خارج��ی اتحادی��ه اروپا گفت 
درگیری ها و عملیات در اس��تان ادلب باید هرچه س��ریعتر 

متوقف شود.
بورل در صفحه توئیتر خود نوش��ت: »تنش های کنونی در 
ادلب باید به س��رعت متوقف ش��ود. خطر تبدیل شدن آن 
ب��ه یک درگیری نظامی نامح��دود بین المللی  وجود دارد. 
همچنی��ن باعث درد و رنج انس��انی غی��ر قابل تحمل و به 
خطر افتادن غیرنظامیان شده است«. در این میان الوروف 
وزیر امور خارجه روس��یه در نشس��ت خبری مش��ترک با 
همتای لوکزامبورگی خود گفت کشورش به تروریست ها در 
سوریه امتیاز نمی دهد. آسلبرن نیز بر لزوم ایجاد صلح بین 
فلس��طین و رژیم صهیونیستی بر اساس راهکار دو کشوری 
و احترام به حقوق فلسطینیان تأکید کرد. همچنین دولت 
ترکیه بعد از متحمل ش��دن تلفات سنگین در ماجراجویی 
نظامی در ادلب، خواس��تار اعمال منطق��ه پرواز ممنوع در 
حریم هوایی ادلب در سوریه شد. فرماندهی ناوگان دریایی 
روس��یه از اعزام دو ناو جنگی خود به س��واحل سوریه خبر 
داد. همچنین ارتش سوریه اجازه نداد 11 خودروی نظامی 

آمریکا از روس��تای »حامو« در اس��تان حسکه عبور کنند 
و آن��ان را مجبور کرد از همان مس��یری ک��ه آمده بودند، 
بازگردند. وزارت دفاع روسیه نیز با بیان اینکه آنکارا حضور 
نظامیانش در ادلب را به مسکو اطالع نداده بود، گزارش ها 
مبن��ی بر حمله جنگنده های روس به نظامیان ترکیه را رد 
کرد. از سوی دیگر جعفری نماینده دائم سوریه در شورای 
امنیت سازمان ملل متحد گفت که حضور ترکیه در سوریه 
یا هر کش��وری دیگری که حضورش بدون موافقت دمشق 
باش��د، غیرقانونی اس��ت. نماینده دائم سوریه سازمان ملل 
متحد از مواضع برخی کش��ورها در  این سازمان انتقاد کرد 

و گفت که برخی از کش��ورهای عضو این سازمان به دنبال 
تبدیل ش��ورای امنیتی به تریبونی ب��رای پیمان آتالنتیک 

شمالی )ناتو( جهت حمایت از ترکیه هستند.
در ای��ن می��ان وزارت خارجه آلمان با حمای��ت از گروه های 
تروریستی مس��تقر در ادلب در برابر پیشروی ارتش سوریه، 
دمش��ق را به ارت��کاب به جنایت جنگی مته��م کرد.»هایکو 
م��اس« وزیر خارج��ه آلمان عملیات ضد تروریس��تی ارتش 
سوریه و پوشش هوایی روسیه را »جنایت جنگی« ادعا کرده 
و خواس��تار انجام اقدامات متقابل شد. نکته قابل توجه آنکه 
بالگردهای رژیم صهیونیس��تی بامداد جمع��ه مواضع ارتش 

سوریه را در قنیطره بمباران کرده اند. از سوی دیگر  استاندار 
»هاتای« در ترکیه از کش��ته ش��دن 33 سرباز این کشور بر 
اثر یک حمله هوایی در اس��تان ادلب سوریه خبر داده است.

همزمان رس��انه های ترکیه ای گزارش داده اند شورای امنیت 
ملی ترکیه به ریاست »رجب  طیب اردوغان«، رئیس جمهور 
ترکیه تشکیل جلسه داده است. از سوی دیگر وزارت خارجه 
ترکیه بعد از دیدار هیأت این کش��ور با هیأت روس در مورد 
ادلب س��وریه، اعالم کرد که موضع آنکارا در باره این منطقه، 
توقف درگیری اس��ت. وزیر دفاع ترکیه مدعی ش��د که این 
کشور در پاسخ به حمله هوایی ، 2۰۰ مقر ارتش سوریه را از 
زمین و هوا هدف قرار داده اس��ت. عضو کمیسیون بین الملل 
مجلس دومای روس��یه، ترکیه را حامی تروریسم در منطقه 
دانس��ت و در خص��وص هرگونه اقدام نظامی این کش��ور در 
س��وریه هش��دار داد. دولت ترکیه به بهانه نظ��ارت بر توافق 
س��وچی تا کنون ۴1 مرکز دیده بانی در اس��تان ادلب سوریه 
احداث کرده اس��ت. در این میان مرکز موس��وم به »دیدبان 
حقوق بش��ر س��وریه« -نزدیک به تروریس��تها- خبر داد که 
ارتش س��وریه امروز توانسته است جنوب استان ادلب را آزاد 
کند. مرکز موسوم به »دیدبان حقوق بشر سوریه« -نزدیک به 
تروریستها- از پیشرویهای سریع ارتش سوریه »در نوار جنوبی 
ریف ادلب و ارتفاعات شحشبو و سهل الغاب در ریف حماه« 
خب��ر داد. همچنین کاخ کرملی��ن می گوید رئیس جمهوری 
روسیه در تاریخ پیشنهادشده از سوی همتای ترکیه ای برای 
برگزاری نشست ادلب، برنامه کاری دیگری دارد. درگیری با 
ارتش س��وریه و کارش��کنی ترکیه در پاکسازی ادلب از لوث 
تروریست های مورد حمایت غرب، به نقطه آغاز دور تازه ای از 

تنش ها میان آنکارا-مسکو بدل شده است.

چرایی سفر به قطر
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پاسخ سخت سوریه ارتش ترکیه را در ادلب زمین گیر کرد

فرار اردوغان با رمز آتش بس و منطقه پرواز ممنوع


