حملهتروریستیدر«قاهره»
با  2کشته و  3زخمی

سرویس خارجی :حمله انتحاری تروریست ها به نزدیکی مسجد «االزهر»
مصر در مرکز شهر «قاهره» ،به کشته شدن دو نیروی امنیتی و زخمی شدن
سه تن دیگر منجر شد.
به گفته منابع خبری ،یک تروریست انتحاری زمانی که از سوی پلیس
مصر تحت تعقیب قرار گرفت اقدام به انفجار خود در منطقه «الجمالیه » در
نزدیکی دانشگاه و مسجد «االزهر » در مرکز «قاهره» کرد.
اینمنابعافزودند :دراینانفجاردونفرازنیروهایامنیتیکشتهوسهتندیگرنیز
مجروح شدند.منابع امنیتی گفتند :فردی که در این حمله تروریستی  ،خود را منفجر
کرد  ،عاملی بود که جمعه هفته پیش اقدام به پرتاب بمب داخل مسجد «االستقامه»
کرده بود.نیروهای مصری نیز در واکنش به این حمله ،با یورش به مواضع
تروریست ها در «العریش » در «سینا»  16 ،تن از آنان را از پا درآوردند .وزارت
کشور مصر در همین رابطه از هالکت  16تروریست در حمله نیروهای امنیتی
به مواضع ترویست ها در «العریش» ،واقع در استان «سینا» خبر داد.
وزارت کشور مصر اعالم کرد :بخش امنیت ملی این وزارتخانه توانست
دو مرکز تروریست ها در منطقه «سینا» را رصد کند که برای اجرای عملیات
تروریس���تی به تاسیس���ات مهم و حیاتی و شخصیتهای برجسته در شهر
« العریش» برنامه ریزی میکردند.طبق اعالم وزارت کشور مصر ،این نیروها به
نخستین کانون تروریستها در «العریش» حمله و سپس نیروهای تروریستی
نیز به سمت نیروهای پلیس تیراندازی کردند که در پی آن 10تن از تروریستها
کش���ته ش���دند .این وزارتخانه افزود :در حمله به کانون دوم تروریست ها
نیز به دنبال تیراندازی میان نیروهای تروریس���تی و پلیس ش���ش تن دیگر از
تروریستها کشته شدند و تعداد سالح ،مهمات و بمب تروریستها توسط
پلیس ثبت و ضبط شد.در همین حال ،سخنگوی وزارت خارجه کشورمان
حمله تروریستی در مصر را شدیدا محکوم کرد«.بهرام قاسمی» ضمن تسلیت
به خانواده قربانیان ،برای مجروحان حادثه شفای عاجل مسئلت کرد.وی تاکید
کرد :تروریسم تهدید مشترک برای کشورهای منطقه است و مبارزه با این پدیده
شوم نیازمند عزم صادقانه و تالش مشترک همه کشورها است.
«صباح األحمد الجابر الصباح» ،امیر کویت نیزبا ارسال پیامی به «عبدالفتاح
السیس���ی» رئیسجمهوری مصر ،وقوع انفجار تروریستی در نزدیکی مسجد
«األزهر» در «قاهره » و قربانی شدن شماری از نیروهای امنیتی را تسلیت گفت.
وی بر حمایت کویت از مصر و تالشهای آن برای حفظ امنیت و ثبات این
کش���ور تأکید و از خداوند متعال برای زخمیهای این حادثه شفای عاجل
مسئلت کرد.وزارت خارجه قطر نیز حمله انتحاری به منطقه ای در پایتخت
مصر در نزدیکی «االزهر » را محکوم کرد و بر مخالفت «دوحه» با خشونت
و تروریسم تاکید کرد.
*الجزایر
تونس و الجزایر اجازه عبور هواپیمای «نتانیاهو» از حریم هوایی خود را
ندادند.کانال  ۱۳تلویزیون رژیم صهیونیستی در همین رابطه در گزارشی اعالم
کرد  :مقامات تونس و الجزایر به هواپیمای حامل نخست وزیر اسرائیل اجازه
عبور از حریم هوایی خود به مقصد مغرب را ندادهاند.
* لیبی
روسیه اعالم کرد :داعش در لیبی متمرکز شده و در حال تقویت روابط
خود با «القاعده» است«.میخائیل بوگدانف» ،معاون وزیر خارجه روسیه اعالم
کرد :مسکو آماده همکاری با واشنگتن برای نابودی کامل تروریستهاست.

نخستین انتقاد ُعمان از اقدامات
امارات در یمن

سرویس خارجی  :وزیر خارجه
ُعمان در نخس���تین انتقاد «مسقط»
از تجاوزات ائتالف سعودی-اماراتی
علیه یمن ،از سیاس���ت های امارات
در این کش���ور انتقاد کرد«.یوسف
بن عل���وی» وزیر خارجه ُعمان در
سخنانی گفت« :مسقط» با «ابوظبی»
در مسئله جنگ یمن اختالف دارد.
وی در مصاحبه با شبکه روسیاالیوم
افزود« :ما با امارات در مسئله جنگ
یمن اختالف داریم ،موضع ما روشن
است؛ نه باعث بروز جنگ و اختالف
میشویم و نه اینکه به سمت جنگ
هدایت میکنیم ،اماراتی ها دیدگاه و
تمایالت دیگری دارند و هر انسانی
مختار است  ،اما ما معتقدیم که این

تمایالت باید مدیریتشده باشند.
وزیر خارجه ُعمان درباره بحران
به وجود آمده در روابط بین قطر و
چهار کش���ور عربی نیز گفت :علت
آن  ،اختالف���ات فکری و قبیلهای
اس���ت نه اختالفات مادی و کلید
حل آن به دس���ت خود طرفهای
اختالف است.
وی همچنین گفت :نمیتوان با
پول مواضع ُعمان را خرید و مواضع
سیاسی «مسقط» در خصوص روابط
با کشورهای دوست و برادر « ،ثابت»
اس���ت.وزیر خارجه عمان ادامه داد:
منطقه خاورمیانه شاهد شروع «پایان
بازیهای بزرگ» و در راس آن بحران
سوریه است.

س���رویس خارج���ی :رژیم
صهیونیس���تی بار دیگر باب الرحمه
ـ یکی از دروازه های مسجد مبارک
االقصی ـ را ب���ه روی نمازگزاران
فلسطینی بست که در پی این تجاوز،
اوضاع این مسجد ملتهب و متشنج
شد.
در پی بس���ته شدن مجدد باب
الرحم���ه درگیری ش���دیدی میان
نمازگزاران و جوانان فلس���طینی با
نیروهای ارتش رژیم اشغالگر قدس
صورت گرف���ت و در جریان این
درگیری ها تعدادی از جوانان از جمله
شماری از بانوان فلسطینی بازداشت
شدند.تعدادی از فلسطینیان ساکن بیت
المقدس به نش���انه مخالفت با بسته
ش���دن این دروازه ،نماز خود را در
مقابل آن به جا آوردند که از س���وی
نیروهای امنیتی و ارتش اسرائیل هدف
حمله قرار گرفتند.
نظامیان اشغالگر صهیونیستی از
اولین ساعات صبح دیروز سهشنبه
با حضور گس���ترده در منطقه باب
الرحمه در داخل مسجد االقصی آنجا
را ب���ه پادگان نظامی مبدل کردند و
نیروهایی را برای حفاظت از شهرک
نشینان صهیونیست به منظور یورش

آنها به منطقه باب الرحمه و تحریک
فلسطینیانگماشتند.
«فراس الدبس» مسئول روابط
عمومی و رسانهای اوقاف اسالمی در
ق���دس گفت ،نیروهای پلیس رژیم
اش���غالگر زنجیرهای آهنی و قفل و
دره���ای آهنی بیرون باب الرحمه را
برداش���ته اند اما منطقه همچنان به
روی نمازگزاران فلسطینی بسته مانده
است .نمازگزاران دیروز زنجیرهای
آهنی و قفلی را که رژیم صهیونیستی
به درهای ساختمان باب الرحمه زده
بودند شکستند تا وارد آنجا شوند ،اما
با ضربوشتم نظامیان اشغالگر روبهرو
شدند و جمعی از آنها از جمله رائد
دعنا ،امام مسجد بیت حنینا در شمال
قدس را که امام جماعت نماز ظهر
دی���روز در باب الرحمه بود هنگام
خروج از باب العمود بازداشت کردند
اما ش���مار زیادی از مردم در پاسخ
به فراخوان در شبکههای اجتماعی
به سمت مس���جد االقصی آمده و
نم���از را در محوط���ه باب الرحمه
خواندند.
تشکیالت خودگردان با صدور
بیانیهای اقدامات رژیم اش���غالگر در
مسجد االقصی و بخصوص بستن
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 12و  18دقيقه
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 17و  50دقيقه

غروب آفتاب

 18و  09دقيقه

اذان مغرب

نيمه شب شرعي (پايان وقت اداي نماز عشا)

اذان صبح (فردا)

سوم
نود و
سال

 23و  36دقيقه
 5و  21دقيقه

 6و  45دقيقه

طلوع آفتاب (فردا)

تظاهرات گسترده هنديها در اعتراض به سفر بنسلمان به دهلينو

سرویس خارجی« :دهلی نو»،
پایتخت هند همزمان با ورود «محمد
بن سلمان»  ،به صحنه تظاهرات ضد
سعودی مردم این کشور در اعتراض به
سفر ولیعهد عربستان تبدیل شد.
به گفت���ه منابع خبری ،هزاران
معترض خش���مگین در «دهلینو» با
در دست داش���تن تصاویر «جمال
خاشقجی» ،روزنامهنگار منتقد و کشته
شده عربستانی توسط سعودی ها ،علیه
«بن سلمان» و سفر وی به کشورشان
شعار سر دادند.
شرکت کنندگان در این تظاهرات
همچنین نقش "محمد بن س���لمان"
در جن���گ یمن و حمایت ریاض از
تروریستها را محکوم کردند .این در
حالی است که در روزهای اخیر نیز
شمار زیادی از رسانهها و تحلیلگران
هندی س���فر ولیعهد عربستان را به
کشورشان محکوم کرده بودند.
ب���ه گفته منابع خبری ،مواردی
همچون تجارت ،س���رمایه گذاری
و مس���ائل نظامی و امنیتی درصدر
محوره���ای مذاکرات وی با مقامات
هندی در دهلی نو اس���ت .بر اساس
اعالم وزارت خارجه هند ،بن سلمان
همچنین در دیدار با مقامات دهلی در
مورد تجارت ،انرژی های تجدیدپذیر،
سرمایه گذاری ،مسائل نظامی و امنیتی
گفتگو خواهد کرد.
در همین ح���ال ،برخی منابع
سعودی گفتند :ولیعهد عربستان وعده

تنش زدایی بین هندوستان و پاکستان
را داده است.
«عادل الجبیر» ،وزیر مش���اور
عربس���تان در امور خارجی در یک
نشست خبری گفت :هدف ما تالش
برای کاهش تنش بین پاکس���تان و
هندوستان است و اینکه ببنیم آیا راهی
برای حل این اختالفات به صورت
صلح آمیز هست یا خیر.

واکن��ش تهران ب��ه اتهامات
ریاض
س���خنگوی وزارت خارجه
کش���ورمان در واکنش به س���خنان
ضدایرانی «عادل الجبیر» وزیر مشاور
در امور خارجه س���عودی که تهران
را به حمایت از تروریسم در منطقه
متهم کرده بود ،عربس���تان را محل
صدور تروریسم سازمانیافته در سطح

بینالمللی خواند که فاقد صالحیت
برای متهمکردن دیگران است.
«بهرام قاس���می» در واکنش به
سخنان سراس���ر دروغ و کینهتوزانه
«عادل الجبیر» در یک کنفرانس خبری
درباره کشورمان گفت :سخنان بیمایه
و آکنده از نفرت ایشان که سابقهای بس
طوالنی در دروغ پردازی و کینهورزی
نسبت به ایران و ایرانیان دارد ،هرگز

هند،آژانس جاسوسی پاکستان را به دست داشتن در حمله خونین
کشمیر متهم کرد

سرویس خارجی :فرمانده ارتش هند در
منطقه کشمیر آژانس جاسوسی پاکستان موسوم
به «آی اس آی» را به دست داشتن در حمله
انتحاری اخیر علیه نظامیان هندی در کشمیر
که  44کشته بر جا گذاشت ،متهم کرد.
ژن���رال «دلیون» ،گفت :ما از زمان حمله
انتح���اری به کش���میر ،هدایت کنندگان این
ایم و این رهبری توس���ط
حمله را رصد کرده
فرماندهان آژانس جاسوسی پاکستان و جیش
شود.
محمد کنترل می
در این حال«،نارندرا مودی» نخست وزیر
هند با بیان این که حمله تروریستی پلواما ثابت
کرد که زمان مذاکره به پایان رس���یده است و
جهان باید برای اقدام علیه تروریس���ت ها و
حامیان آنها متحد شوند،گفت:تاخیر در مبارزه با
تروریسم به معنای حمایت از آن است .همچنین

در پی حمله انتحاری به نیروهای نظامی هند در
کشمیر ،این کشور در تالش است تا در نشست
گروه ویژه اقدام مالی در پاریس ،نام پاکستان
را به خاطر تامین مالی گروه های تروریستی،
در فهرست سیاه  FATFقرار دهد.
در چنین ش���رایطی،عمران خان نخست
وزیر پاکستان با رد هر گونه ارتباط کشورش
ب���ا حمله مرگبار علیه کاروان نظامیان هند در
منطقه کشمیر تاکید کرد:اسالم آباد در صورت
ل���زوم هر گونه حمله از جانب هند را تالفی
خواهد کرد .وی گفت :اگر هند بتواند مدارک
معتبر در خصوص حمله اخیر و عامالنش به
ما ارائه دهد،اطمینان می دهیم که برخورد الزم
را انجام خواهیم داد .این در حالی اس���ت که
شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان
با ارسال نامه ای به دبیرکل سازمان ملل ضمن

ضرب و شتم نمازگزاران فلسطینی در مسجد االقصی توسط نظامیان صهیونیست

ب���اب الرحمه با زنجیرهای آهنی را
محکوم کرد و درباره نقشههای این
رژیم برای تقس���یم زمانی و مکانی
مسجد االقصی و فراهم کردن زمینه
تسلط کامل بر آن هشدار داد.
در بیانیه آن آمده اس���ت :رژیم
اشغالگر اسرائیل مسئول کامل تنش
حاکم بر مس���جد االقصی است و
درباره ادامه سیاست های سرکوبگری
و خودس���رانه این رژیم وتحریک
احساسات ملت فلسطین هشدار می
دهیم.
از س���ویی جنب���ش مقاومت
اس�ل�امی حماس نس���بت به ادامه
تعرض صهیونیست ها به قبله نخست
مس���لمانان هشدار داد و خاطرنشان
کرد که این اقدام باعث شکل گیری
قیام گسترده علیه دشمن صهیونیستی
خواهد شد.
اتحاديه عرب هم اقدام نظاميان
صهيونيس���ت در مسجد االقصي را
محكوم كرد.
وزارت ام���ور خارجه اردن
نیز بستن دروازههای مسجداالقصی
در قدس اش���غالی توسط نظامیان
صهیونیست را محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه

اردن طی بیانیهای اعالم کرد :اسرائیل
اشغالگر باید طبق قوانین بینالمللی،
دروازههای مسجداالقصی را مجددا ً
گشوده و به این مکان مقدس احترام
بگذارد زیرا این اقدام خالف قوانین
المللی و تعرض به وضع قانونی و
بین
تاریخی مسجداالقصی است.
پارلم���ان اردن نیز ضمن انتقاد
شدید از تجاوزات رژیم صهیونیستی
در قدس اش���غالی ،خواستار اخراج
س���فیر این رژیم از امان و فراخوانی
س���فیر اردن از تلآویو شد .پارلمان
اردن از دولت برای اخراج سفیر رژیم
صهیونیستی از امان و فراخوانی سفیر
اردن از تلآویو درخواست کرد.
در چنین شرایطی وزیر جنگ
س���ابق رژیم صهیونیستی خواستار
ازسرگیری سیاست ترور فرماندهان
و رهبران گروههای مقاومت فلسطینی
شد.
آویگدور لیبرمن گفت :دولت
اسرائیل بهخوبی میداند که رویارویی
با جنبش حماس اجتنابناپذیر است،
ولی آنه���ا ترجیح میدهند بهخاطر
مسائل انتخاباتی ،خود را به نفهمی
و ندانس���تن بزنند .همزمان با این
تحوالت ،دو موش���ک از نوار غزه
به سوی ش���هرکهای صهیونیستی
شلیک شد.
خبر دیگر اینکه «بسام ابوشریف»
مش���اور سابق «یاسر عرفات» رئیس
پیش���ین تشکیالت خودگردان فاش
کرد که عرفات از طریق خمیردندانش
ترور شد.
به گفته ابوش���ریف ،عرفات از
طریق س���می که وارد خمیردندانش
کردند ترور شد و هر وقت مسواک
میزد مقداری از س���م وارد لثه او و
از آنجا وارد خونش میشد.
در رویدادی دیگر وزیر خارجه
اسبق رژیم صهیونیستی کنارهگیری
خود از فعالیت سیاسی را اعالم کرد.
زیپی لیونی گفت از فعالیت سیاسی
کنارهگی���ری کرده و حزبش هم در
انتخابات آتی اسرائیل در نهم آوریل
شرکت نخواهد کرد.

سفارت آمریکا در بغداد:ترامپ مطلق ًا خواستار جنگ با ایران نیست

سرویس خارجی :سفارت آمریکا در بغداد
ب���ا صدور بیانیه ای درباره اینکه ترامپ در قبال
تهران چه رویک���ردی دارد ،اعالم کرد :رئیس
جمهوری آمریکا مطلقا خواستار جنگ با ایران
ای
نیست.سفارت آمریکا در بغداد با صدور بیانیه
عزم واش���نگتن برای استفاده از حریم هوایی یا
اراض���ی عراق ب���رای حمله به هر مکان یا هر
کشوری را تکذیب و اعالم کرد :دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری آمریکا مطلقا خواس���تار جنگ
با ایران نیس���ت و نیروهای آمریکایی از حریم
هوایی عراق یا اراضی عراق برای حمله به هر
مکان یا هر کشوری استفاده نخواهند کرد«.جوی
هود» کاردار سفارت آمریکا در بغداد در گفتگو
با رس���انه ها افزود :مواضع ترامپ بر این بوده
است که وی از نیروهای آمریکایی نمی خواهد
که وارد جنگ هایی ش���وند که نیازی به آنها
نیس���ت .وی افزود :ترامپ ابدا خواستار جنگ
با ایران نیست و پیشنهادی هم برای تغییرات یا
اصالحات درباره توافقنامه راهبردی میان عراق
و آمریکا نمی کند.
در همین حال« ،حس���ن الساری» ،دبیر کل
جنبش جهاد و سازندگی وابسته به الحشد الشعبی
عراق اظهار داش���ت :آمریکا قادر به دور کردن

تقويم اطالعات

كوتاه از سراسر جهان

نیروهای الحشد الشعبی از مرز عراق و سوریه
نیست و حضور نیروهای این کشور در عراق به
منزله نقض حاکمیت بغداد است.
وی افزود :تحریک نیروهای الحشد الشعبی
نیز به سود نیروهای آمریکایی نیست و واشنگتن
دیگ���ر قادر به ایج���اد یک قدرت مانند داعش
در اراض���ی عراق نخواه���د بود چراکه عراق
در ح���ال حاضر موسس���ات امنیتی دارد که از
گذشته قدرتمندتر هستند.این مقام عراقی ادامه
داد :واشنگتن تالش کرد تا مانع ورود نیروهای
الحشد الشعبی به موصل ،فلوجه و تکریت شود
فایده بود.
اما تالش آن بی
همزمان« ،یحیی رسول» سخنگوی فرماندهی
عملیات مشترک عراق نیز اخبار منتشر شده در
خصوص آمادگی نیروهای این کشور برای ورود
به خاک سوریه با هدف مبارزه با گروه تروریستی
داعش را رد کرد.
همزمان« ،جعفر الحسینی» سخنگوی نظامی
اهلل عراق نیز با اش���اره به اینکه
های حزب
گردان
نامه نیروهای آمریکایی را تحویل نگرفتند ،تأکید
کرد :واشنگتن قصد دارد در عراق نقشه جدیدی
پی���اده کند.وی اعالم کرد  :آمریکایی ها در این
کشور  31پایگاه نظامی دارند.الحسینی گفت :از

های آمریکا در عراق ،هفت پایگاه
مجموع پایگاه
ها و ش���ش پایگاه مربوط به
مخصوص جنگنده
کارهای اطالعاتی است.وی در گفتگو با شبکه
خبری المیادین افزود :آمریکاییها در عراق 34
هزار سرباز ،پنج شرکت پشتیبانی و  24شرکت
همکار دارند.
سخنگوی نظامی گردان های حزب اهلل با
بیان اینکه اس���تقرار نیروهای آمریکایی در عراق
ای است که واشنگتن در سر دارد،
بیانگر نقش���ه
گف���ت :ما اطالعاتی از آن (طرح آمریکا) داریم
و متعاقب���ا آن را اعالم خواهیم کرد ...آمریکاییها
طی روزهای آتی دس���ت به تحرکاتی خواهند
زد و ش���اید در مرزهای سوریه و عراق دست
به عملیات نظامی بزنند.در همین حال« ،قاس���م
مصلح» از فرماندهان س���ازمان «الحشد الشعبی»
اعالم کرد :آمریکا قصد دارد عشایر استان االنبار
و عناصر تکفیری را که در بند زندان هستند ،زیر
نظر خود سازماندهی کند.
در تحولی دیگری« ،حیدرالعبادی» ،رئیس
ائتالف سیاسی «النصر» که نتوانست در انتخابات
 2018مجددا نخس���ت وزیر عراق شود ،اعالم
ک���رد  :قصد دارد بار دیگر وارد رقابت در این
عرصه شود.

اعتراض به اتهامات اخیر دهلی نو مبنی بر دست
داشتن اسالم آباد در حمله انتحاری به کشمیر،
زدایی
از این س���ازمان خواست تا برای تنش
میان دو کشور نقش آفرینی کند .وی همچنین
گفت :هرگز چنین تصوری که توس���عه روابط
با س���عودی را به قیمت کاهش روابط با ایران
مقدم بشماریم نداریم ،اهمیت روابط ما با ایران
جایگاه ویژه ای دارد و روابط دو کشور دیرینه
و تاریخی است.
در این حال،همزمان با برگزاری کنفرانس
خبری مش���ترک میان وزیرخارجه پاکستان و
عادل الجبیر مشاور وزیر امور خارجه عربستان
سعودی در اسالم آباد  ،تلویزیون ملی پاکستان
در اقدامی جالب س���خنان ضد ایرانی وی را
سانس���ور وپخش مس���تقیم آن را به صورت
ناگهانی قطع کرد.

م گسترده
اتحادیه اروپا تهدید به تحری 
علیه ونزوئال کرد

س���رویس خارجی :مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به
های جدید و گسترده علیه دولت ونزوئال هشدار داد.
اعمال تحریم
فدریکا موگرینی در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت :تصمیم
های جدید اتحادیه اروپا علیه ونزوئال در هر
احتمالی درباره اعمال تحریم
زمانی اتخاذ خواهد ش���د.اظهارات موگرینی در شرایطی است که ونزوئال
مانع از ورود ش���ش نماینده پارلمان اروپا به خاک این کش���ور شد .این
نمایندگان قصد داشتند برای دیدار با خوان گوایدو رهبر مخالفان و رئیس
جمهور خودخوانده ونزوئال وارد این کشور شوند .موگرینی افزود :ما از
اینکه ونزوئال اجازه ورود به نمایندگان پارلمان اروپا را نداد ،متأسفیم .گفتنی
های ونزوئال
است نمایندگان پارلمان اروپا که پیش از این با ممانعت مقام
رو شدند ،قصد دارند از طریق کلمبیا
برای ورود به خاک این کشور روبه
وارد ونزوئال ش���وند.پنج نماینده پارلمان اروپا اعالم کردند که برای ورود
های
ای از کمک
مجدد به خاک ونزوئال از طریق کلمبیا همراه با محموله
شده از سوی آمریکا تالش خواهند کرد.
دوستانه ارسال
انسان
همزمان رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که واشنگتن خواستار انتقال
ها درباره این کشور
آمیز قدرت در ونزوئال است اما همه گزینه
مس���المت
نیز روی میز اس���ت .دونالد ترامپ گفت :مردم ونزوئال در آس���تانه تاریخ
ایستاده اند و آماده اند کشور و آینده خود را به دست گیرند زیرا حکومت
سوسیالیستی ،ونزوئال را به سمت دروازه ویرانی برده است .رئیس جمهور
آمریکا با بیان اینکه زمان افول سوسیالیسم در نیمکره ما فرا رسیده ،گفت:
این مساله نه فقط در ونزوئال بلکه در نیکاراگوئه و کوبا نیز وجود دارد .وی
خطاب به ارتش ونزوئال که مطابق با قانون اساسی این کشور از نیکالس
مادورو حمایت می کند نیز اظهار داشت :در صورت تداوم این حمایت،
همه چیز را از دست خواهید داد.
در این حال رئیس جمهوری ونزوئال ضمن محکوم کردن اظهارات
ها
دونالد ترامپ گفت :رئیس جمهوری آمریکا با سخنرانی به سبک نازی
به دنبال تحمیل ایدئولوژی مدنظرش بر ونزوئال اس���ت .نیکالس مادورو
تاکید کرد :کمک های ارسالی آمریکا به ونزوئال نیز فقط یک نمایش بود.
در خبری دیگر ژاپن «خوان گوایدو» را به عنوان رئیس جمهوری موقت
جمهوری قانونی
ونزوئال به رس���میت شناخت .در چنین شرایطی رئیس
های بشردوستانه روسیه برای
ونزوئال میگوید امروز چهارش���نبه کمک
کشورش به مقدار  ۳۰۰تُن را دریافت خواهد کرد.
سرویس خارجی :فرمانداران
 16ایال���ت آمری���کا در پی اعالم
وضع اضطراری ملی از س���وی
رئیس جمه���وری آمریکا برای
س���اخت دیوار م���رزی ،از وی
شکایت کردند.ائتالفی از  16ایالت
آمریکا به رهبری ایالت کالیفرنیا این
شکایت را از دونالد ترامپ رئیس
جمهوری آمریکا در دادگاه منطقه
شمالی کالیفرنیا ثبت کردند.در همین
رابطه«،خاویر باس���را» دادستان کل
ایالت کالیفرنیا در این باره گفت :در
روز «رئیسان جمهوری» ما ترامپ
را به دادگاه می کش���انیم تا جلوی
استفاده او از قدرت را بگیریم.
سوء
وی با بیان این که از ترامپ شکایت
می کنیم ت���ا از اقدام یکجانبه او
برای دزدی بودجه مالیات دهندگان
که به صورت قانونی از س���وی
کنگ���ره برای مردم ایالت ما تعیین
شده بودجلوگیری کنیم،گفت:دفتر
جمهوری آمریکا مکان
ریاس���ت
اج���رای نمایش نیس���ت .گفتنی
هایی که کالیفرنیا را در
است ایالت
طرح ش���کایت از ترامپ همراهی
اند عبارتند از کلرادو ،کنتیکت،
کرده
هاوایی ،ایلینوی ،مِین ،مریلند،
دال ِور،
سوتا ،نوادا ،نیوجرسی،
میشیگان ،مینه
نیومکزیک���و ،نیویورک ،اورگن و
ویرجینیا .این در حالی اس���ت که
نتایج نظرس���نجی موسسه گالوپ
نشان می دهد که 35درصد مردم
آمریکا معتقدند که رهبری ضعیف،
بزرگترین مش���کل پیش روی این
کشور اس���ت .در این حال« ،راد

این واقعی���ت را تغییر نمیدهد که
پدرخوانده واقعی تروریسم تکفیری
در جهان و منطقه کس���ی جز دولت
متبوع او نیست و این سخن و کالم
برای آنانی که اندکی از چهره ریاکارانه
او را میشناسند نیاز به شرح و بیان
بیشتر ندارد.
وی خاطرنشان کرد :عربستان
س���عودی بهعنوان خاستگاه تفکری
سرویس خارجی :روزنامه
الوطن س���وریه گزارش داد که
ابومحم���د الجوالنی س���رکرده
گروه تروریستی جبهه النصره در
انفجارهای روز دوشنبه در جنوب
استان ادلب مجروح شده است.
ای���ن روزنامه نوش���ت که
الجوالنی سرکرده تروریست های
النصره با ش���ماری از فرماندهان
ارشد خود در حال عبور از منطقه
القصور در جنوب اس���تان ادلب
ب���ود که به فاصله چند دقیقه دو
خودروی بمب گذاری ش���ده در
مسیر عبور او منفجر شد.
به گفته ی���ک منبع آگاه در
گروه موسوم به کاله سفیدها نیز
سرکرده گروه تروریستی النصره
بر اثر این انفجار مجروح ش���ده
است .این منبع افزود :افراد همراه
الجوالنی به سرعت وی را به یک
کلینیک تخصصی جراحی منتقل
کردند تا معالجه اولیه بر روی او
صورت گیرد.
همچنین تروریس���ت های
مسلح وابسته به گروه تروریستی
النصره در اط���راف این کلینیک
درمانی حلقه امنیتی زدند تا پس
از معالج���ه اولیه او را به مکانی
نامعلوم منتقل کنند.
این در حالی اس���ت که در
روزهای اخی���ر تبادل آتش میان
تروریس���ت های ادلب و ارتش
سوریه باال گرفته است و تروریست
ها با نقض توافق کاهش تنش به
حمالت خمپ���اره ای خود علیه
غیرنظامیان ادامه می دهند .از سوی
دیگر ارتش س���وریه نیز حمالت
خود را به مواضع تروریس���ت ها
در شمال غرب این کشور تشدید
کرده است.در چنین شرایطی ژنرال
«جوزف ووتل» فرمانده نیروهای
مرکزی آمریکا در مخالفت آشکار

با دستور دونالد ترامپ برای خروج
نظامیان آمریکایی از سوریه گفت
که داعش تهدیدی مستقیم برای
آمریکا محسوب می شود.
ووت���ل گفت که داعش در
گذش���ته چنین تهدیدی را نشان
داده و در آینده نیز قادر به انجام

توهین آشکار گوگل به پرچم پاکستان

ایسنا :چند روز پس از حمله انتحاری به سربازان هندی در کشمیر که
به تیره ش���دن روابط این کش���ور با پاکستان انجامید ،نتایج موتور جستجوی
اینترنتی گوگل طوری منحرف شده که با جستجوی عبارت انگلیسی "بهترین
دستمال توالت جهان" ،پرچم کشور پاکستان ظاهر میشود .اگر در قسمت
عکس گوگل عبارت "بهترین دستمال توالت جهان" جستجو شود ،تصویرهایی
از پرچم س���بز و س���فید پاکستان ظاهر میشود .شرکت گوگل درباره اینکه
چطور چنین اتفاقی افتاده ،توضیحی نداده اس���ت .این اولین بار نیس���ت که
نتایج عجیبی از جستجوی گوگل به دست آمده است زیرا چندی پیش نیز
پ رئیس
برای جستجوی واژه "احمق" به زبان انگلیسی ،عکس دونالد ترام 
جمهوری آمریکا ظاهر میشد.

حبس خانگی والدین نخستوزیر پیشین ایتالیا به اتهام اختالس

ایس���نا :والدین «متئو رنتزی» نخست وزیر پیشین
ایتالیا به اتهام ارتکاب فساد مالی و اختالس تحت حبس
خانگی قرار گرفتند .منابع قضایی ایتالیا اعالم کردند که
«تیزیانو رنتزی» و «لورا بوولی» پدر و مادر متئو رنتزی
نخست وزیر پیشین ایتالیا مظنون به اختالس و فساد
بوده و تا زمان ادامه تحقیقات در این باره تحت حبس
خانگی خواهند بود .در همین راستا نخست وزیر پیشین
ایتالیا در پیامی در فیسبوک نوشت :من اعتماد بسیاری نسبت به سیستم قضایی
ایتالیا دارم اما پدر و مادرم قربانی فعالیتهای سیاسی من شدهاند .رنتزی از
فوریه ۲۰۱۴تا دسامبر ۲۰۱۶نخست وزیر ایتالیا بود.

موشکهای «اس »400-ارسالی روسیه به چین در دریا غرق شد

فارس :روس���یه از غرق ش���دن یک محموله از سامانه بسیار پیشرفته
«اس »400-که با کشتی در حال ارسال به چین بود خبر داد.روسیه تایید کرد
که محموله موش���کهای «اس »400-ارسالی به چین در جریان یک طوفان
در دریا غرق شد.
روسیه و چین چندی قبل قراردادی برای ارسال سامانه موشکی اس400-
منعقد کردند که بر اساس آن مسکو این سامانه را به طرف چینی بفروشد ،اما
اکنون مدیرعامل شرکت روسی «روستک» اعالم کرد نخستین محموله ارسالی
به چین به دلیل طوفان در دریا غرق شد.

وزیر مشاور در امور آوارگان دولت سعد حریری
نخست وزیر لبنان بعنوان اولین وزیر لبنانی از زمان آغاز
بحران داخلی سوریه ،به دمشق رفت .صالح الغریب ،در
پاسخ به دعوت حسین مخلوف ،وزیر محیط زیست
این کار است و باید این موضوع
را ج���دی گرف���ت .در این حال
وزیر خارجه روسیه در واکنش به
حضور نظامیان آمریکا در سوریه
گف���ت که حضور این نیروها در
س���وریه غیرقانونی بوده و باعث
پیچیدگی اوضاع این کشور شده
است .س���رگئی الوروف اظهار
داشت :حضور نظامیان آمریکا در
س���وریه به بهانه مبارزه با داعش
غیرقانونی است و خروج آنها بار

مردم آمریکا همزمان با روز«رئیس جمهور»در
دهها ش���هر مختلف این کشور از جمله واشنگتن،
شیکاگو ،نیویورک ،لس آنجلس و سانفرانسیسکو
در اعت���راض به اعالم وضعیت فوق العاده ملی از
س���وی ترامپ برای ساخت دیوار مرزی تظاهرات

به دنبال تقسیم سوریه و تشکیل
یک "شبه دولت" در شرق فرات
است .وزیر خارجه روسیه گفت:
پیمانانش نسبت
به واشنگتن و هم
به انج���ام اقدامات غیرقانونی در
دهیم.
سوریه هشدار می
همچنین س���رگئی الوروف
در کنفرانس مطبوعاتی با یوسف
بن علوی وزی���ر خارجه عمان
اعالم کرد که بازگش���ت سوریه
تواند به یافتن
به اتحادیه عرب می

و  17مج���وز دیگر را نیز باطل کرده اس���ت .در
همین رابطه«،هارون چخانسوری» سخنگوی رئیس
جمهوری افغانس���تان با بیان این که قرار گرفتن
کشورش در فهرست سیاه پولشویی «غیرمنصفانه»
اس���ت،گفت :تالشهای جدی در زمینه نظام مالی
این کشور در حال اجرا است.
از طرفی«میخائی���ل بوگدانف» نماینده رئیس
جمهوری روسیه در امور خاورمیانه با اعالم نگرانی
از انتقال تروریس���ت ها از خاورمیانه به کشورهای
آسیای مرکزی از جمله افغانستان اعالم کرد :گروه
تروریستی داعش هر روز مناطق تحت کنترل خود

متوقف می کند.
در چنین ش���رایطی«،فدریکا
موگرینی» مسئول سیاست خارجی

کردند.
تظاهرکنندگان این اقدام رئیس جمهوری آمریکا
را سوء استفاده از قدرت و تخطی از کنگره دانستند
و اعالم کردند :مهم است اجازه دهیم این خشم و
نفرت از اقدام ترامپ شنیده شود.

یونکر» رئیس کمیس���یون اروپا به
دولت«دونالد ترامپ» هشدار داد در
صورت اعمال تعرفه واردات برای
خودروهای اروپایی ،اتحادیه اروپا
واردات سویا و گاز مایع را از آمریکا

سوریه وارد دمشق شد.
از زمان بحران س���وریه و سرازیر شدن آوارگان
س���وری به لبنان این نخستین بار است که یک وزیر
رود.
لبنانی به سوریه می

اتحادیه اروپا ،افغانستان را در فهرست سیاه قرار داد

سرویس خارجی :کمیسیون مبارزه با پولشویی
اتحادیه اروپا بار دیگر افغانستان را به دلیل کمکاری
در مبارزه با تروریس���م و تامین تروریس���تها در
فهرست سیاه قرار داد .این کمیسیون بانک مرکزی
افغانس���تان را به دلیل عدم مبارزه با پولشویی در
فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار داد.
این در حالی است که بانک مرکزی افغانستان
تاکید کرد که اقدامات الزم را بر اس���اس قوانین
مبارزه با پولشویی انجام داده و در یکسال گذشته
برای مبارزه با پولش���ویی  29حساب را مسدود،
مجوزهش���ت نهاد س���رویس دهنده مالی را لغو
خ���ود برای انتخابات ریاس���ت
جمهوری س���ال  ۲۰۲۰را اعالم
کرد.در تحول���ی دیگر«،ژان کلود

دیگر ثبات را در این کشور برقرار
کن���د .وی افزود :آمریکا مانع
می
از سرمایه گذاری همپیمانانش در
شود
مناطق آزاد ش���ده سوریه می
و اوضاع در ش���مال ش���رق این
کش���ور پیچیده است که دلیل آن
های واشنگتن بوده که
نیز سیاست

حل اوضاع سیاسی این کشور
راه
س���ازی روابط دمشق با
و عادی
کشورهای عربی کمک کند.
الوروف یادآور شد :در رابطه
با س���وریه مواضع ما (روسیه و
عمان) یکسان است.
یوسف بن علوی نیز در تأیید

سفر غیرمنتظره وزیر کابینه حریری به دمشق

تظاهرات مردم آمریکا علیه ترامپ دراعتراض به اعالم وضع اضطراری ملی

ترامپ با مس���کو است تا یک ماه
گیری
دیگر از مقام خ���ود کناره
کند.
می
از سویی،برنی سندرز ،سناتور
ی
دموکرات آمریکایی کاندیداتور 

ایسنا :یکی از رهبران کشاورزان نیکاراگوئه که به
برگزاری اعتراضات س���ال گذشته علیه «دانیل اورتگا»
رییس جمهوری این کشور کمک کرده بود ،به دستور
اورتگا به ۲۱۶سال حبس محکوم شد .یکی از قضات
نیکاراگوئه" ،مداردو مایرنا" را به تروریسم ،قتل و جرائم
س���ازمان یافته متهم کرد؛ اتهاماتی که این کشاورز همه
آنها را رد میکند .مایرنا پیش از آنکه در جوالی سال
گذشته میالدی بازداشت شود ،یکی از اعضای اپوزسیون نیکاراگوئه بود که در
مذاکرات ناکام با دولت این کشور شرکت داشت .در اعتراضات سال گذشته
علیه اورتگا۳۲۰ ، ،تن از مردم در اعتراضات جان باختند.

سرکرده گروه تروریستی جبهه النصره سوریه در انفجار خودروی بمبگذاری شده زخمی شد

شكايت 16ايالت آمريكا از ترامپ

روزنستاین» ،معاون وزیر دادگستری
آمریکا که منصوب کننده بازپرس
ویژه پرونده تبانی ستاد انتخاباتی

بنیادگرا که محل صدور تروریس���م
سازمانیافته در س���طح بینالمللی
است ،اساس ًا فاقد هرگونه صالحیت
و اعتباری اس���ت که بخواهد دیگر
کش���ورها را به حمایت از تروریسم
مته���م کند؛ وزیر مش���اور در امور
خارجی عربستان باید بهجای فرافکنی
و تالش مذبوحانه برای منحرف کردن
افکار عمومی جهان از نقش خود در
تاسیس و ترویج این گروههای بیرحم
و آدمکش ،پاس���خگوی تروریسم
ریشهدار در داخل ساختار حاکمیتی
عربستان و روایتگر جنایات و فجایع
عظیم ضد انسانی خود در اثر تهاجم
نظامی به مردم یمن و کش���تار مردم
بی گناه دیگر کش���ورهاي منطقه و
حتی دیگر کشورهای جهان توسط
گروههای تروریستی تولید خود در
منطقه و جهان باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه
همچنین گفت :نهادهای حقوق بشری
باره���ا با صدور قطعنامههایی توجه
افکار عموم���ی را به نقض فاحش
حقوق بشر در عربستان جلب کردهاند،
با اینحال این کش���ور هنوز مورد
حمایت آمریکا و جوامع غربی است
و به پش���تگرمی این حمایتها و در
پناه اس���تانداردهای دوگانه آمریکا و
برخی کشورهای غربی سالهاست
به ترویج افراط گرایی و تس���لیح و
تعلیم تروریستهای دستآموز خود
پردازد.
می

«اورتگا» یک کشاورز معترض را به ۲۱۶سال حبس
محکوم کرد

اتحادیه اروپا درباره درخواس���ت
واشنگتن از اروپا مبنی بر پذیرش
اسیران داعش اظهار داشت :اتحادیه
اروپ���ا هنوز تصمیمی در این باره
اتخاذ نکرده است.

سخنان الوروف گفت :سوریه یکی
از کش���ورهای بنیانگذار اتحادیه
عرب است و مسائل زیادی وجود
دارد که سوریه و سایر کشورهای
دهد .خبر
عربی را به هم پیوند می
دیگر اینکه س���لیمان سویلو وزیر
کشور ترکیه در پی تدارک دولت
سوریه برای بازگشت پناهجویان
به کشورشان ،اعالم کرد که بیش
از  311هزار پناهجوی سوری به
کشور خود بازگشته اند.

در این کشور را بیشتر می کند.وی افزود :این موضوع
تهدیدی جدی برای کشورهای عضو سامان پیمان
امنیت جمعی است .در این حال ،مرکز ضد تروریسم
کشورهای مستقل مشترک المنافع اعالم کرد :بنا بر
پیش بینیهای انجام شده بیش از  ۲۰گروه تروریستی
در افغانستان فعالیت میکنند.در چنین شرایطی،منابع
رس���انه ای از برگزاری دوردوم نشس���ت احزاب
افغانستان با طالبان در قطر در ماه مارس خبر دادند.
در تحولی دیگر ،طالبان با انتش���ار ویدئویی اعالم
کرد:هواپیمای بدون سرنشین«اسکن ایگل» آمریکا
را در والیت فراه سرنگون کرده است.

اردوغان :آمریکا تروریست ها را تسلیح می کند
اما اجازه فروش سالح به ترکیه را نمی دهد

س���رویس خارج���ی :رئیس
جمهوری ترکیه اعالم کرد :آمریکا به
تروریستها سالح میفرستد و آنها
را تسلیح می کند ،اما اجازه فروش
سالح به ترکیه را نمیدهد.
رجب طی���ب اردوغان با بیان
این که آمریکا به تروریستها سالح
میفرستد ،اما اجازه برخورداری ترکیه
از تس���لیحات را نمیدهد،خطاب به
ایاالت متحده گفت :ش���ما  ۲۳هزار
کامیون س�ل�اح برای تروریستها
فرس���تادید اما اجازه تجهیز ترکیه به
س�ل�اح را نمیدهید علیرغم این که
ما بهای آن را میپردازیم .وی گفت:
از تأسیس یک تشکیالت تروریستی
در مجاورت كشورش چشم پوشی
نخواهد کرد و ما گذرگاه تروریستی
در مرزهای جنوبی ترکیه را تخریب

خواهیم نمود.رئیس جمهوری ترکیه
همچنین گفت :ناتو بر خالف آمریکا،
با فروش اس 400-روسیه به آنکارا
مخالف نیس���ت.وی با تاکید بر این
ک���ه آمریکا برای فروش سیس���تم
دفاع موش���کی به ترکیه هیچ گامی
را برنداش���ته است و ما حق داریم
از سیس���تمهای مختلف دفاعی در
کش���ورمان استفاده کنیم گفت :ناتو
ب���ه وضوح اعالم ک���رده که خرید
اس  400روس���ی توسط آنکارا هیچ
مش���کلی ایجاد نمیکند .در چنین
ش���رایطی« ،بینالی ییلدیریم» رئیس
مجلس ترکیه که از س���وی حزب
عدالت و توسعه نامزد پست شهرداری
استانبول شده است برای شرکت در
انتخابات محلی ش���هرداری ها از
سمت خود کنارهگیری کرد.

خیز آمریکا برای تأسیس دفتر دیپلماتیک
در کره شمالی

س���رویس خارجی:مقامات آمریکایی همزمان با نزدیک شدن به برگزاری
دومین نشست میان ترامپ و رهبر کره شمالی،از تالشهای واشنگتن برای ایجاد
دفتر دیپلماتیک در این کشور در راستای بهبود روابط فیمابین خبر داد.پایگاه
خبری «وکس» به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا اعالم کرد :واشنگتن
خواهان حضور یک دیپلمات ارشد در کره شمالی برای برپایی دفتر دیپلماتیک
در این کشور است تا نقش شبیه سفارتخانه اما با عملکرد بسیار پائین را ایفاء
کند .واشنگتن امیدوار است پیونگ یانگ نیز در اقدام متقابل نمایندگان خود را
به آمریکا اعزام کند.این مقام آمریکایی گفت :دولت واشنگتن نسبت به عالقمندی
کره شمالی در این زمینه مطمئن نیست و این اتفاق بستگی به توافق احتمالی
بین «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی
دارد که قرار است اواخر ماه جاری در ویتنام با هم دیدار کنند.

