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ذرهبين

یادداشت

مراکش :یک روزنامه مراکشی فاش کرد که پادشاه این
کش��ور برای دومینبار با سفر شیمون پرز به این کشور به
دلیل مواضع معاندانه وی درقبال مذاکرات صلح خاورمیانه
مخالفت کرده اس��ت .به گزارش ایس��نا ،ای��ن دومینباری
است که سفر رئیس س��ابق رژیم صهیونیستی به مراکش
لغو میش��ود .وی قصد داش��ت برای ش��رکت در کمپینی
بینالمللی در مراکش به این کش��ور سفر کند .پیش از این
نیز پرز در سال  2010از حضور در این کشور محروم شد.

علي تتماج
فرانس��وا اوالند رئيسجمهور فرانسه از ديروز سفر خود به
غرب آس��يا با محوريت عربستان و قطر را آغاز كرده است .در
كنار مسائل اقتصادي از جمله فروش تسليحات به اين كشورها
و سوق دادن س��رمايههاي آنها به اقتصاد فرانسه در باب سفر
اوالند به عربستان و قطر چند نكته قابل توجه است كه اساس
آن را نيز رقابت ميان فرانسه و آمريكا تشكيل ميدهد.
حضور اوالند بعنوان ميهمان افتخاری در نشس��ت سران
کشورهای حوزه خلیجفارس در ریاض درست چند روز قبل از
عزیمت عربها به کمپ دیوید ،بيانگر رقابت پنهان و آش��کار

ترکیه :به گزارش روزنام��ه حریت ،رئیسجمهوری
جدید قبرس ترکنشین در اولین سفر خارجی خود طی
هفته جاری به آنکارا سفر خواهد کرد .مصطفی آکینجی،
رئیسجمه��وری جدید قبرس ترکنش��ین که  30آوریل
به این س��مت رسید ،در این سفر یک روزه از سوی وزیر
خارج��ه همراهی میش��ود .پیش از ای��ن آکینجی ،وزیر
خارجه این کش��ور را به عنوان نماینده قبرس ترکنشین
در مذاکره با طرف یونانی انتخاب کرد.

گروه بينالملل رئيسجمهور فرانسه در حالي
در قط��ر در نق��ش يك دالل
گزارش هشت
سالح ظاهر شد و وزير خارجه
آمريكا نيز فردا راهي منطقه ميشود كه تحوالت از
رقابت دو كش��ور ب��راي حمايت قات�لان ملتهاي
منطقه و حاميان تروريسم حكايت دارد.
فرانسه و آمريكا اين روزها رقابتي سنگين براي
تقويت حمايتهاي سياس��ي و نظامي از عربستان و
قطر آغاز كردهاند در حالي كه كشورهاي هدف آنها
از حاميان تروريسم و عامل كشتار ملتهاي منطقه
هس��تند كه نمود آن را در يمن و س��وريه ميتوان
مشاهده كرد.
ق��رارداد ف��روش  ۲۴فروند جنگنده فرانس��وی
رافائل به قطر ديروز در حضور رئیسجمهور فرانسه
و امیر قطر در دوحه رس��ماً منعقد ش��د .بنابر اعالم
خبرگزاری فرانس��ه ،قرارداد مرب��وط به فروش 24
فرون��د جنگنده فرانس��وی رافائل ب��ه قطر به ارزش
 6.3میلیارد یورو ،ديروز در حضور «فرانسوآ اوالند»
رئیسجمهور فرانسه و «شیخ تمیم بنحمد آلثانی»
امیر قطر در دوحه رسما منعقد شد .اين جنگندهها
براي كشتار مردم يمن به كار گرفته ميشوند.
ش��رکت فرانس��وی داس��و ب��ه عنوان س��ازنده
جنگندهه��ای رافائل موفق ش��ده طی ماههای اخیر
ب��ه انزوای  10س��اله خود در ف��روش جنگندههای
پیش��رفتهاش پایان دهد و  3ق��رارداد مهم خارجی
ش��امل فروش  24جنگنده به مص��ر در فوریه36 ،
جنگن��ده به هن��د در دو ماه بع��د و  24جنگنده به
قط��ر را امضا کند .هواپیماه��ای «رافائل» به عنوان

فلسطين :براس��اس گزارش وبگاه خبری المصریون،
جنبش مقاومت اس�لامی فلس��طین «حماس» اعالم کرد
که برای برگزاری انتخابات ریاس��ت تشکیالت خودگردان
و ش��ورای قانونگذاری آماده است اما این رئیس تشکیالت
خودگردان اس��ت که در این موضوع جدی نیست .حماس
گفت :عباس برای دور دس��تور برگزاری انتخابات و تعیین
زمان آن جدی نیست و از مسئولیتهای خود در این زمینه
فرار میکند .آخرین انتخابات ریاست تشکیالت خودگردان
س��ال  2005و آخرین انتخابات ش��ورای قانونگذاری سال
 2006برگزار شده و پس از آن فتح و حماس بر تعیین یک
مهلت برای برگزاری انتخابات به توافق نرسیدهاند.
پاکستان :به گزارش دنیا نیوز ،بعد از گروگانگیری
 7پلیس پاکس��تانی در مرز ایالتی «پنجاب» و «س��ند»؛
س��رانجام و پس از  16ساعت عملیات ویژه ،آنان از چنگ
رباین��دگان آزاد ش��دند .بیش از  2هزار پلی��س از ایالت
«پنجاب» و «س��ند» در عملیاتی مش��ترکی موفق شدند
 7گروگان پلیس را که روز گذشته ربوده شده بودند ،آزاد
کنند .گزارشها نش��ان میدهد  5مخفیگاه افراد مس��لح
توس��ط بالگردهای جنگی هدف قرار گرف��ت و نیروهای
پلیس توانستند گروگانها را نجات دهند.
افغانس�تان :به گزارش رویت��رز ،نمایندگان طالبان
ب��رای دومی��ن روز در قطر و در دیدار با ش��خصیتهای
سیاسی افغانستان درباره آتشبس احتمالی مذاکره کرده
اما کامال با ادامه حضور نیروهای آمریکایی در این کش��ور
مخالف��ت کردند .این مذاکرات غیررس��می ب��ه میزبانی
وزارت ام��ور خارج��ه قطر همزمان ب��ا آن صورت گرفت
که درگیریها در افغانس��تان پس از خروج اکثر نیروهای
متحد و آمریکایی افزایش یافته است.
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پاریس و واشنگتن در منطقه خلیجفارس ميباشد .بسياري از
ناظران سياسي بر اين عقيدهاند كه تمرکز امریکا بر خاورمیانه
طی یک دهه آینده کاس��ته خواهد شد و از همین رو فرانسه
تالش دارد تا جای خالی آمریکا را در این منطقه پر نماید.
اين سياست از سوي انگليس و آلمان نيز پيگيري ميشود
چنانكه انگليس در حال تقويت ناوگان دريايي خود در بحرين
ميباشد .تالش فرانسه براي كسب منافع بيشتر در اين رقابت
را در رفتارهاي س��ران اين كش��ور ميتوان مش��اهده كرد كه
اوالند در اين س��فر عمال آنه��ا را اجرا كرده اس��ت .اوالند در
حالي به حمايت از رژيمهاي عربي تاكيد دارد كه بس��ياري از
آنها سركوبگر و اشرافي هستند و اين با ادعاي آزادي خواهي

فرانسويها همخواني ندارد.
اوالند به كش��ورهايي س��فر ميكند كه محور تروريس��م
هس��تند در حالي كه فرانسه آنها را محور جهان اسالم معرفي
ميكند .اين مس��ئله ميتواند بر عملك��رد و نگرش  6ميليون
مس��لمان س��اكن فرانس��ه تاثير منفي داشته باش��د بگونهاي
كه بس��ياري را به نظام فرانس��ه بدبين س��ازد و از سوي ديگر
زمينهساز گرايش جوانان به سمت گروههاي تروريستي گردد.
خودداري مقامات کاخ الیزه از محکومیت کشتار مردم در
یمن توسط جنگندههاي سعودی نقض صریح ادعای مقامات
فرانسوی در احترام به اصول انسانی است .سياست فرانسه در
منطقه به تفرقه ميان كش��ورها منجر ميش��ود چنانكه اوالند

رقابت اوالند و اوباما براي حمايت از قاتالن

گل سرس��بد هواپیماهای نظامی فرانسه که هند نیز
ب��ه تازگی  36فروند از آن را س��فارش داده اس��ت،
جنگندهای چندمنظوره اس��ت .امروز فرانسوا اوالند
رئیسجمهور فرانس��ه اولین رهبر غربی خواهد بود
که به صورت افتخاری در نشس��ت شورای همکاری
خلیجفارس شرکت میکند.

حضور اوالند در منطقه ،همزمان با ادامه عملیات
ائتالف سعودی در یمن تازهترین اقدام پاریس برای
تحکیم روابط با ش��یوخ حاشیهنش��ین خلیجفارس
به ش��مار میآید .کش��ورهایی که هرچند به واسطه
داشتن حکومتهای مستبد و تمامیتخواه رفتاری
ب��ر خالف به اصط�لاح ارزشهای غرب��ی دارند ،اما

نخس��توزیر انگلیس كه دوران سختي را
براي كس��ب دوباره قدرت سپري ميكند
فرنگستــان
براي كسب راي دس��ت به قلم شد و طی
یادداش��تی از مردم این کشور خواست با رای دادن به حزب وی،
آینده بهتری را برای خود و خانوادههایشان رقم بزنند.
در آغازی��ن روز هفته انتخاباتی انگلی��س« ،دیوید کامرون» با
انتشار یادداش��تی از مردم این کشور درخواست کرد برای تشکیل
دولتی ثابت و قوی به وی رای بدهند .کامرون که این یادداشت را در
صفحات شخصی شبکههای احتماعی خود منتشر کرد ،گفته است
«روز جمعه یکی از ما دو نفر« ،اد میلیبند» یا من ،نخستوزیر آینده
شما خواهیم بود .خیلی ساده است ،انتخابی گریزناپذیر :انتخاب من
برای دولتی قوی و باثبات یا دولتی با نخستوزیری میلیبند و بحران
بدهكار بودن به حزب ملی اس��کاتلند را درپی خواهید داشت .برای
شما میتواند تغییر ایجاد کند و تغییر ایجاد میکند».
کام��رون ادامه داد «اگ��ر کارگرها با کمک حزب اس��تقالل
اس��کاتلند برنده انتخابات ش��وند ،بریتانیا و اص�لاح اقتصادیاش
متوقف خواهد شد .دولت اسکاتلند هر وقت رایگیری در پارلمان
باشد با درخواست قرض بیش��تر و مالیات باالتر برای ثروتمندان،
دولت را بدهکار میکند».
محمد بنس��لمان جانش��ین
ولیعه��د عربس��تان در اولین
چـــــالش
اظهارات و تصمیمگیریهای
خود پس از در اختیار گرفتن این منصب اعالم کرد
که ریاض به این شرط آماده آتشبس در یمن است
که استان حضر موت تحت کنترل عربستان باشد.
محمد بنس��لمان بنعبدالعزی��ز ،وزیر دفاع و
جانشین ولیعهد عربستان در سخنانی تصریح کرده
اس��ت :مرحله نخست جنگ عربس��تان در یمن به
پایان رسیده است .در نتیجه عربستان نیاز شدیدی
به کنترل بر دریای عرب دارد که هدف اصلی حمله
به یمن بوده اس��ت .الحاق استان حضرموت یمن به
عربستان و متصل کردن آن به بندر المکال نیز شرط
اصلی آتشبس در یمن است.

کام��رون جایگزین چنین انتخاب��ی را روی کار آوردن دوباره
«ج��ورج اوزب��ورن» وزیر دارای��ی کنونی انگلی��س و عضو حزب
محافظهکار دانس��ت .کامرون در ادامه یادداش��ت نوش��ته است با
بازگش��ت خود و دیگر هم حزبیهایش به دول��ت ،محافظهکاران
برنامهه��ای طوالنیم��دت اقتص��ادی خ��ود را ادام��ه داده و این
اطمینان را میدهند که دولتی با ثبات و اقتصادی قوی و آیندهای
درخشانتر برای خانوادههای انگلیسی فراهم کنند.
وی برنامهه��ای محافظ��هکاران ب��رای کاه��ش مالیات 30
میلیون نفر از مردم در مش��اغل س��خت را جویا شد و گفت این
بخش��ی از برنامه متوازن محافظهکاران برای ماندن در مس��یری
است که به سوی آینده بهتر پیش میرود.
انتخابات سراس��ری (پارلمانی) بریتانیا (انگلیس ،اس��کاتلند،
ایرلند ش��مالی و ولز) پنجش��نبه هفته جاری برگزار خواهد ش��د
که رقابتی اس��ت میان احزاب سیاسی این کشور ،اما رقابت اصلی
میان دو حزب محافظهکار و کارگر است که براساس نظرسنجیها
رقابتی شانهبهشانه دارند .احزاب انگلیس دو روز مانده به انتخابات
عمومی در این کشور تمام تالش خود را برای کسب هرچه بیشتر
 650کرس��ی مجلس عوام این کش��ور به کار گرفته اند تا س��هم
بیشتری در قدرت سیاسی و دولت آینده داشته باشند.

انفجار در دمشق براي برهمزدن ژنو

همزمان با نشست دولت سوريه و مخالفان
در ژنو ،در اقدامي تروريس��تي براي برهم
غ�رب آس�يا
زدن اين نشس��ت ،یک تروریست انتحاری
ديروز خود را در یکی از محلههاي دمش��ق پایتخت س��وریه در
میان مجتمعهاي دولتی منفجر کرد.
نیروهای امنیتی توانس��تند اعضای یک گروه تروریستی را
پس از تعقیب وگریز در محله رکنالدین به هالکت برس��انند اما
در آخ��ر یکی از آنها پ��س از فرار خود را در یک��ی از محلههاي
دمش��ق که ادارات دولتی و سفارتخانهها در آن قرار دارد منفجر
کرد .یکی از ساکنان محله مذکور گفت :نیروهای امنیتی وارتش
خیابانهاي اصلی دمشق را بس��تند و تدابیر امنیتی در نزدیکی
مراکز دولتی و سفارتخانهها تشدید شد.
س��وریه از مارس (اس��فند)  2011تاکنون ب��ا بحران حضور
تروریس��تهاي تکفی��ری داخلی و خارجی مواجه اس��ت .فعاالن
سوری از شنیده شدن صدای دو انفجار در دمشق ،پایتخت سوریه
و زخمی شدن چند تن خبر دادهاند .الزم به ذكر است همزمان با
برگزاري نشست ژنو در اقدامي تحريكآميز روزنامه واشنگتنپست
در س��رمقاله خود ب��ه دولت ب��اراک اوباما توصیه کرده اس��ت تا
«منطق��های امن» برای ش��کلگیری و تقوی��ت گروههای غربگرا

تجزيه یمن ،شرط جانشین ولیعهد عربستان برای توقف جنگ

آلسعود آرزويش را بر زبان آورد

وی گفته اس��ت :م��ا از مدتها دنب��ال اجرای
چنین سیاستی بودهایم و برای انتقال لولههاي نفت
از عربس��تان به المکال و رس��یدن نفت عربستان به
آبهای منطقهای برنامهری��زی میکردیم و در این
راس��تا توافقنامههای��ی را امضا کردهایم که پیش��تر
عبدربه منصور هادی( ،رئیسجمهور مستعفی یمن)
آن را امضا کرده است.
جنايات عربس��تان در يمن در حالي ادامه دارد
كه س��خنگوی یونیسف در یمن با اش��اره به کشته
ش��دن  115کودک و زخمی ش��دن  172تن دیگر

دالرهای نفتی آنها دولت سوسیالیس��ت فرانسه را
ک��ه در داخل از کاهش ش��دید اقب��ال عمومی رنج
میبرد ،به تالش برای پ��ر کردن جایگاه رو به افول
آمریکا در خاورمیانه ترغیب کرده است.
رئیسجمهور فرانس��ه که محبوبیتش در داخل
این کش��ور به کمتر از 20درصد رسیده و اگر اوضاع
اقتصادي آنه��ا به منوال کنونی پیش رود ،ش��انس
اندک��ی ب��رای انتخاب مج��دد دارد ،هفته گذش��ته
امض��ای قرارداد فروش جنگنده ب��ه قطر را «خبری
خوب» برای مردم فرانسه توصیف کرد.
فرانس��ه پیش از این در م��اه فوریه هم قرارداد
مش��ابهی ب��ا دول��ت مص��ر ،اصلیتری��ن دش��من
اخوانالمس��لمین بس��ت و انتظ��ار دارد ب��ه زودی
قراردادهای تازهای نیز ب��رای فروش رافائلها ،روی
میز داشته باشد.
ام��ارات متحده که در ائتالف س��عودی متجاوز
ب��ه یم��ن مش��ارکت دارد ،از چندی قب��ل مذاکره
ب��رای خرید رافائل را آغاز کرده اس��ت .وزیر خارجه
فرانسه گفته است که مذاکرات با ابوظبی «در جهت
درستی» پیش میرود.
الزم به ذكر اس��ت اوالند بارها از كش��تار مردم

يمن به دست عربستان حمايت كرده است.
رقابت شديد ميان فرانسه و آمريكا براي حضور
در كشورهاي عربي زماني آشكارتر ميشود كه پس
از آنک��ه دیدهبان حقوق بش��ر اع�لام کرد بمبهای
خوش��های توس��ط ائتالف تحت رهبری عربس��تان
در یمن اس��تفاده میش��ود ،آمریکا از داشتن ذخایر
این بمبها و تجهیز عربس��تان به این بمبها دفاع
کرده و مدعی ش��ده ب��رای فروش این تس��لیحات
محدودیتهایی وجود دارد.
در همی��ن حال یکی از مقامه��ای وزارت دفاع
آمری��کا گف��ت :ما تلف��ات غیرنظامی��ان را به خاطر
وخام��ت جن��گ و درگیریه��ا در یمن به حس��اب
میآوریم .ما از طرفی��ن درگیر در یمن میخواهیم
تا به قوانی��ن بینالملل پایبند بمانند و برای کاهش
تعداد تلفات غیرنظامیان هرآنچه را که ضروری است
انج��ام دهند .واش��نگتن به دقت گ��زارش دیدهبان
حقوق بشر را بررسی میکند.
دیدهبان حقوق بشر اعالم کرد ،مهمات استفاده
شده در یمن به نظر س��اخت "شرکت سیستمهای
تکسترون" است و طی سالهای گذشته آمریکا آنها
را برای امارات متحده عربی و عربس��تان میفرستاد.
الزم به ذكر اس��ت وزرای دفاع آمریکا و عربس��تان
در گفتوگ��وی تلفنی بر راهه��ای افزایش همکاری
دفاعی میان دو کش��ور تاکید کردند .در همين حال
خبرگزاری فرانس��ه گزارش داد ،س��خنگوی وزارت
امور خارجه آمری��کا اعالم کرد جان کری وزیر امور
خارجه این کش��ور برای گفتوگو در مورد مس��ائل
امنیتی به فرانسه و عربستان سفر خواهد کرد.

تروريستها بارديگر مردم سوريه را به خاك و خون كشيدند

كامرون براي كسب راي دست به قلم شد

رشوه جانشين وليعهد به وليعهد
مجتهد فعال سیاس��ی مشهور عربس��تانی معروف به
مجتهد در صفحه شخصی خود در توییتر فاش کرد :محمد
بنسلمان جانشین جدید ولیعهد برای ساکت نگه داشتن
مقرن بنعبدالعزیز ولیعهد سابق آلسعود  10میلیارد ریال
( 2/7میلیارد دالر) به او پرداخت کرده است.
ب��ه گزارش پایگاه اینترنتی عرب��ی پرس ،وی افزود:
مقرن برای صرف نظر کردن از مقام و یا ساکت ماندن به
نفع محمد بننایف و محمد بنس��لمان ،خواستار دریافت
چنین مبلغی نش��ده ،بلکه پرداخت ای��ن مبلغ با ابتکار و
پیشنهاد محمد بنسلمان انجام گرفته است.
وی خاطرنش��ان ک��رد :محمد بنس��لمان ش��اهزاده
جاهطلب و بلند پرواز  36س��اله ک��ه همزمان وزیر دفاع و
فرمانده نبرد علیه یمن و رئیس اداره دربار شاهی عربستان
است ،اخیرا ریاست شرکت نفتی آرامکو را در اختیار گرفته
و به نظر ميرسد ،برای رسیدن به هرم قدرت در عربستان
عجله دارد.
مجته��د چندی پیش نی��ز فاش کرد ک��ه اداره دربار
ش��اهی عربس��تان به دستور محمد بنس��لمان به هر یک
از مفتیهاي دربار آلس��عود  20میلی��ون ریال باج داده تا
بدین ترتیب حمایت آنه��ا را جلب کند ،زیرا او ميخواهد
با کمک پدرش در آینده زمام امور عربس��تان را در اختیار
گیرد .مجتهد همچنین فاش کرد که احمد بنعبدالعزیز به
همراه شمار دیگری از شاهزادگان در صدد بازگشت توازن
در حاکمیت هس��تند ت��ا از ماجراجوییهاي ش��اهزادگان
بیتجربه در امان باشند.

س��فر رئیسجمهور فرانسه به دو کش��ور قطر و عربستان که
رقبای ش��ناخته ش��ده در مس��ائل منطقهای و حوزه شورای
همکاری خلیجفارس بش��مار ميروند ،نش��ان ميدهد فرانسه
تمایل دارد با هر دو کش��ور رقیب بازی موازی و همس��انی را
ش��روع نماید آنچه اکن��ون در منطقه خاورمیانه به عینه دیده
ميشود تالش بازیگران منطقهاي با بهرهگیری از تروریستها
ب��رای تغییر در موازنه منطقهای ب��ه نفع خود و تحقق پارهاي
آمال و آرزوهای دست نیافتنی است.
سکوت همراه با رضایت فرانسه و حمایتهای گاه و بیگاه
ضمنی و صریح آن در برابر این سیاس��تها ،آینده منطقه را با
هالهاي از ابهام روبرو ساخته است.

همزمان با سفر اوالند به قطر و عربستان آشكار شد

در آستانه انتخابات پارلماني انگليس

نيمچه گزارش

كيوسك

روياهاي اوالند در منطقه

اذان مغرب
20:13

اذان صبح فردا طلوعآفتابفردا
06:08
04:33

به راستى كه حرام ،افزايش نمىيابد و اگر افزايش يابد ،بركتى ندارد و اگر
انفاق شود ،پاداشى ندارد و اگر بماند ،توشهاى به سوى آتش خواهد بود.
كافى(ط-االسالمیه) ج 5

در حمالت عربستان به یمن و مشکالت امدادرسانی
به آوارگان و شهروندان آسیب دیده ،انجام اقداماتی
فوری و بازدارنده ب��رای توقف نقض حقوق کودکان
یمنی را خواس��تار شد .یونیس��ف در بیانیهای اعالم
کرد :دس��تکم  115کودک در جریان خشونتهای
ی��ک ماه گذش��ته مناط��ق مختلف یمن کش��ته و
 172کودک دیگر نیز زخمی ش��دهاند .کمیته عالی
انقالبی جنبش انص��اراهلل فراخوانی را برای برگزاری
تجمعهای اعتراضآمیز ديروز برای مخالفت با تجاوز
ظالمانه عربستان به یمن داد.

در س��وریه ایجاد کند .این روزنامه متمای��ل به جمهوریخواهان
با ادعای پیش��روی گروههای افراطگرا در سوریه ،نوشته است که
اکنون آمریکا فرصت مناسبی برای تغییر نظام سوریه دارد ،اما در
صورتی که راهبرد درس��تی در دس��تور کار نداشته باشد ،ممکن
است که نظام سوریه با یک نظام افراطگرا جایگزین شود.
واشنگتنپس��ت ب��ا بیان اینکه کاخ س��فید پس از شکس��ت
مذاکرات ژنو س��وئیس میان نمایندگان دولت و مخالفان س��وری
هیچ راهبردی برای پایان دادن به بحران نداشته ،مدعی شده است
که عدم حمایت از «گروههای میانهرو» دلیل اصلی پیوستن اعضای
آنها به گروههای تندرو در سوریه است .الزم به ذكر است با وجود
اینکه سوریه موافقت کرد که با معارضان این کشور در ژنو مذاکره
کند اما به این مذاکرات که با پیشنهاد فرستاده ویژه سازمان ملل
در امور این کشور مطرح شد ،با دیده تردید مینگرد.
خبر ديگر آنكه صدها ش��هروند ترکیهای با برگزاری تظاهرات
گس��ترده در استانبول و مرسین همبستگی خود را با مردم سوریه
در مقابله با تروریستها اعالم و حمایت نظام رجب طیب اردوغان از
گروههای تروریستی را محکوم کردند .در ادامه دروغپردازيها براي
ايجاد تزلزل در روحيه مردم سوريه پایگاه اینترنتی ایالف مدعی شد
که مادر اسد از سوریه خارج شده و به بالروس رفته است.

در همی��ن حال س��خنگوی جنب��ش انصاراهلل
اعالم کرد که اخب��ار مبنی بر فرود نیروهای نظامی
عربس��تان سعودی در شهر عدن صحت ندارد .نبیل
العربی نیز با فرس��تاده جدید س��ازمان ملل به یمن
دی��دار و برونرف��ت از بح��ران این کش��ور را مورد
بررسی قرار داد .تمرینهای نیروهای ویژه عربستان
سعودی روز چهارشنبه آغاز میشود و قرار است این
نیروها برای مقابله با حمالت مس��لحانه «گروههای
تروریستی» آموزش ببینند.
منابع آگاه یمنی اعالم کردند که واشنگتن اخیرا
فرستاده جدید س��ازمان ملل به یمن را فرا خوانده و
نکاتی را درخصوص بحران یمن از جمله لزوم تالش
برای حل سیاس��ی بحران یم��ن از راه مذاکرات را به
وی یادآور ش��ده اس��ت .معاون رئیسجمهور فراری

و مس��تعفی یمن که در س��فر دورهای به کشورهای
حاش��یه خلیجفارس به س��ر میبرد ،به دنبال اجرای
طرح آمریکایی  -سعودی تجزیه یمن به دو بخش در
شمال و جنوب است.
عربس��تان برای اجرای طرح آش��وب در صنعاء،
ش میکند سطح آمادگی حزب «االصالح» (شاخه
تال 
اخوانالمسلمین) برای درگیری با نیروهای ارتش یمن
و کمیتههای مردمی وابس��ته به انص��اراهلل را افزایش
دهد .الزم به ذكر اس��ت دولت مصر با صدور بیانیهای
اعالم کرد مأموریت خارجی بخشی از نیروهای ارتش
این کش��ور برای  3ماه دیگر تمدید شده است .منابع
خبری از عقبنش��ینی نظامیان س��عودی از منطقه
«ج��ازان» در مرز یمن پس از درگی��ری با نیروهای
قبایل یمنی خبر دادند.

2015/05/04

کویت تایمز
آمری�کا و فرانس�ه
میخواهن�د بح�ران
سوریه امسال تمام شود

حدیث

8

بينالملل

صاحبامتياز :علييوسفپور مدير مسئول :محمد پيرعلي
سردبير و دبير گروه سياسي :محمد صفري دبير تحريريه و مديرهنري :مهدي رجبي
امور مشتركين :مهدي يوسفي  88006969آگهيها :سميه ملكي چاپ :بامشادسبز44545054 -
توزيع :صداي ناشران صبح  66268582نشاني :ميدان گلها -خيابان جهانآرا -كوچه بابك -پالك  16تلفن 88013870-6 :نمابر88007575 :
كد پستيISSN 2008 3947- 1438634871 :

امام هادى علیهالسالم:

مترجم :حسين ارجلو

جروزالم پست
دف�اع آمــریکا از
فروش بمب خوشهای به
عربستان

تودیز زمان
حزباهلل لبنان پیکر
 ۲مجاهد ش�هید خود را
تشییع کرد

داون
عملیات 2هزارنیروی 
ویژه برای آزادی  7پلیس
گروگان در پاکستان

حس��ن عبدالعظی��م
هماهنگکنن��ده ارش��د
هیئت تنس��یق (متشکل
از  12ح��زب مع��ارض
داخلی سوریه ) سوریه در
توگو با روزنامه الحیات
گف 
تاکید کرد که تالشهایی
در سطح بینالمللی وجود
دارد تا گروههای سیاس��ی
در سوریه در سالجاری به
توافقی سیاسی دست پیدا
کنند .حس��ن عبدالعظیم
اف��زود« :م��ا در مرحلهای
بس��یار حساس به سر میبریم و  5کش��ور بزرگ دنیا تمایل دارند تا
بحران در سوریه پایان پیدا کند؛ چراکه خطرهای تروریسم برای دنیا
و منطقه بسیار افزایش یافته است».

آمریکا از اقدامات خود
در تجهیز عربستان سعودی
با بمبهای خوشهای که در
جنگیمنعلیهغیرنظامیان
استفاده میکند ،دفاع کرد.
ی��ک مق��ام پنتاگ��ون به
خبرگزاری فرانس��ه گفت
دریافتکنن��دگان مهمات
خوش��های آمریکا متعهد
شدهاند که این تسلیحات
فقط علیه «اهداف نظامیِ
ب��ه وضوح تعریف ش��ده»
اس��تفاده میشود .سازمان
دیدهبان حقوق بش��ر اعالم کرد نیروهای س��عودی در حمالت هوایی
مرگبار خود در مناطق غیرنظامی یمن ،از بمبهای خوشهای استفاده
میکنند که از سوی آمریکا تامین شدهاند.

اهالی منطق��ه البلده
واق��ع در جن��وب لبن��ان
مجاه��د ش��هید مرتضی
علی یوس��ف که در حین
انج��ام تکالی��ف جهادی
خود به ش��هادت رس��یده
اس��ت را تش��ییع کردند.
تشییعکنندگان مراسم را
از مقاب��ل منزل ش��هید با
حضور گسترده خود آغاز
کردن��د ،در ای��ن مراس��م
محم��د فنی��ش و ن��واف
الموس��وی از فعاالن ارشد
حزباهلل لبنان و شخصیتهای منطقهای دیگر حضور داشتند .پیکر
این شهید مبارز بعد از تشییع گسترده به خاک سپرده شد .در منطقه
الریحان نیز شهید مجاهد علی احمد عواض تشییع گردید.

بی��ش از  2ه��زار
پلیس از ایالت «پنجاب»
و «س��ند» در عملیات��ی
مش��ترکی موفق ش��دند
 7گ��روگان پلی��س را که
ربوده ش��ده بودن��د ،آزاد
کنن��د .گزارشها نش��ان
میدهد  5مخفیگاه افراد
مسلح توس��ط بالگردهای
جنگی هدف قرار گرفت و
نیروهای پلیس توانستند
گروگانها را نجات دهند.
براس��اس این گزارش بعد
از آزادی گروگانها عملیات هوایی متوقف ش��ده اس��ت اما نیروهای
پلیس و دس��تههایی از یگانهای ویژه پلیس با ادامه پیشروی خود
سعی دارند از فرار افراد مسلح جلوگیری کنند.

«هادی العامری» دبیرکل سازمان بدر عراق در اظهاراتی مطبوعاتی
گفت :به هیچ کس��ی اجازه داده نخواهد شد که عراق را تجزیه کند و
ما دستان تفرقهافکنان را قطع خواهیم کرد .العامری گفت :همه اهالی
با شرف استانهای غربی کشور روزانه برای ما نامه ارسال میکنند که
محتوای آن این است :عراق امانتی در دستان شماست و با تجزیه آن
موافقت نکنید .وي تاکید کرد :ما برای حفظ وحدت عراق با خون خود
میجنگیم و همه با مهارت ما در رزم آشنا هستند.

گفته میش��ود بنیامین نتانیاهو ،نخس��توزیر اس��رائیل در ماه
مارس درخواست جان کری ،وزیر خارجه آمریکا برای سفر به اراضی
اشغالی را رد کرده است .شبکه  2تلویزیون اسرائیل یکشنبه گزارش
داد کری قصد داشت پس از پیروزی نتانیاهو در انتخابات  17مارس
به تلآویو س��فر کند که با مخالفت نخستوزیر اسرائیل مواجه شد.
نتانیاهو از کری خواس��ت پس از تش��کیل دول��ت ائتالفی جدید به
اراضی اشغالی سفر کند.

رئیسجمهور جمهوری چک تحریمهای غرب علیه روس��یه بر
س��ر بحران اوکراین را دارای نتایج معکوس دانسته و گفته است این
تحریمها باعث تنش میش��ود .میلوژ زِم��ان ،رئیسجمهور چک ،در
حالی که به تحریمهای تحمیلی غرب علیه روسیه اشاره داشت گفت:
«این تحریمها نه تنها کارآمد نیستند ،بلکه غیرسودمند هستند .آنها
به جای تشنجزدایی ،فقط باعث تنش میشوند ».رئیسجمهور چک
در ادامه لغو تحریمهای تحمیلی علیه روسیه را خواستار شد.

ش��ب دوشنبه یک شهروند ازبکس��تان به اتهام همکاری و پخش
برگههای تبلیغاتی «داعش» در تاشکند پایتخت ازبکستان دستگیر شد.
وزارت کش��ور ازبکس��تان در این زمینه اعالم کرد ،بازجویی از این فرد
در حال حاضر آغاز شده است .این بازداشت به احتمال قوی به حادثه
روستای «حصارای» ناحیه «پارکنت» استان تاشکند مربوط است که در
روزهای گذشته بر روی دیوارهای موسسات آموزشی اشخاص ناشناس
برگههای سیاه به نشانه تهدید بر علیه حکومت نصب کرده بودند.

هادی العامری :دستان تفرقهافکنان را قطع میکنیم

نتانیاهو ماه مارس با سفر کری به اراضی اشغالی مخالفت کرد

چک :تحریمهای روسیه غیرسودمند است

تبلیغ داعش در ازبکستان

