تأکید آیتاهلل العظمی سیستانی
ت داعش
بر مستندسازی جنایا 

سرویس خارجی:نماینده مرجع
عالیقدر شیعیان عراق از توصیه آیتاهلل
العظمی سیستانی درباره مستندسازی
جنایتهای داعش در عراق خبر داد.شیخ
«عبدالمهدی الکربالیی» نماینده مرجع
عالیقدر شیعیان عراق ضمن شرکت در
افتتاحیه اولین نمایشگاه تصاویر جنگی
شهر کربال از توصیه آیتاهلل سیستانی
درباره مستندسازی جنایتهای داعش
در داخل منطقه یا خارج آن خبر داد.وی
از آیتاهلل العظمی سیستانی نقل کرد که
«جنایتهای بینالمللی و محلی داعش
ثبت و در نهادهای ویژه حفظ شود .نماینده مرجع عالی شیعیان عراق تاکید کرد
که نیروهای داوطلب و امنیتی که در جنگ علیه داعش شرکت کرده بودند ،به
دلیل ایمانشان به عدالت پیروز شدند.شیخ مهدی الکربالیی گفت که عراقیها
در جنگ با داعش نه فقط از کشورشان بلکه از کل منطقه و حتی کشورهای
غربی و اروپایی دفاع کردند ،لذا باید همه جنایتهای داعش مستندسازی شود
تا این مساله از بین نرود.وی تصریح کرد :عراق پس از اشغال عناصر تکفیری
داعش بر بخش گستردهای از اراضی این کشور و رسیدن به حومه بغداد ،شرایط
سختی را سپری کرد.نماینده آیتاهلل سیستانی تاکید کرد که فتوای دفاع کفایی
مرجعیت دینی عراق معادالت را بر هم زد و عراق را نجات داد.شیخ مهدی
الکربالیی در ادامه بر ضرورت «همکاری برای مبارزه با تفکر افراطی» تاکید
و از «روابط فرانسه و عراق و نقش پاریس در حمایت از بغداد برای مبارزه
با تروریسم» استقبال کرد .نماینده آیتاهلل سیستانی تاکید کرد که جنگ آینده
نظامی نیست ،بلکه نبرد حمایت از شهروندان عراقی است که بار اصلی مقابله
با تفکرات افراطی را به دوش میکشند.وی اظهار داشت که عراق مسئولیت
جنگ را به تنهایی به دوش کشید ،این در حالی است که تروریسم و تفکر
افراطی همه جهان از جمله اروپا را تهدید میکند .نماینده مرجع عالی شیعیان
عراق خاطرنش���ان کرد که امتیاز ما در بحرانها ،ملت است .نیروهای امنیتی
عراق در سال ۲۰۱۴به تنهایی قادر به مقابله با خطر داعش نبودند ،بلکه فتوای
مرجعیت عالی مستقیما مردم عراق را به دفاع از کشور کشاند.
از سویی،نخست وزیر عراق تاکید کرد که منافع این کشور با کشورهای
همسایه آن گره خورده و بغداد هرگز به سیاست دسته بندی های منطقهای
گردد« .عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق در جریان دیدار با «علی بن
بازنمی
احمد الکواری» وزیر بازرگانی قطر در بغداد تاکید کرد :منافع ما با کشورهای
همس���ایه گره خورده اس���ت.وی در ادامه افزود :عراق اراده مستحکمی برای
های خود با قطر دارد .عراق دوس���ت همه کشورها بوده و
تقویت همکاری
عامل صلحی است که به منطقه خدمت میکند .ما هرگز به سیاست جنگهای
ویرانگر و دسته بندیهای منطقهای باز نمیگردیم.در این حال،ائتالف «البناء»
عراق بر نقش مهم برگزاری رزمایش مشترک بغداد ،تهران و دمشق در مناطق
مرزی در جلوگیری از حمایت داعش تأکید کرد«.حنین قدو» نماینده ائتالف
البناء در پارلمان عراق گفت که برگزاری رزمایش سهجانبه ایران ،عراق و سوریه
مسئلهای مبرم و ضروری است .قدو به پایگاه خبری «المعلومه» عراق ،گفت که
در صورت برگزاری این رزمایشها ،راه به روی واشنگتن که قصد دارد نفوذ
خود را تحمیل و از داعش حمایت کند ،بسته خواهد شد.
از طرفی وزیر بازرگانی و صنعت قطر خواستار امضای توافقنامه تجارت
آزاد با عراق ش���د .علی بن احمد الکواری وزیر بازرگانی و صنعت قطر که
در راس یک هیات به بغداد سفر کرده است ،روز یکشنبه در دیدار با «عادل
عبدالمهدی» نخست وزیر عراق ،امضای توافقنامه تجارت آزاد میان دو کشور
را باعث تبادل ،تشویق و حمایت از سرمایه گذاران دو کشور دانست .الکواری
گفت :عراق و قطر فرصت های بسیاری برای کار با یکدیگر و تبادل منافع
دارند و عزم قطر افزایش همکاری ها و تقویت روابط با عراق در زمینههای
اقتصادی ،تجاری ،س���اختمان ،س���رمایه گذاری و تبادل سفرهای تجاری و
سرمایهگذاران است.

مادورو خواستار استعفای تمامی اعضای
کابینه ونزوئال شد

سرویس خارجی:رئیس جمهوری ونزوئال به منظور آنچه که «بازسازی بنیادین»
کابینه خوانده از وزرای دولتش خواسته است از سمت خود استعفا کنند.نیکالس
مادورو رئیس جمهوری ونزوئال از کل اعضای کابینه خود خواسته است که در راستای
انجام تغییرات بنیادین برای مقابله با تهدیدها از سمت خود استعفا کنند.به گزارش
رویترز ،ترمیم کابینه پس از آن صورت میگیرد که ونزوئال به مدت  10روز با قطع
برق سراسری با مشکالت عدیدهای بعد از بحران سیاسی چند ماهه در این کشور
مواجه شده بود .نیکالس مادورو علت قطع برق را حمله سایبری آمریکا با کمک
مخالفان داخلی برای سرنگونی حکومت خوانده است .در همین رابطه،معاون رئیس
جمهوری ونزوئال اظهار داشت ،نیکوالس مادورو در حال برنامهریزی برای اجرای
یک «تغییر ساختار عمیق» در دولتاش است .دلسی رودریگز ،معاون رئیس جمهور
ونزوئال در توییتی نوشت :رییس جمهور نیکوالس مادورو از کل کابینه اجرایی خود
خواسته تا در بررسی و تجدید نظر در نقشها و وظایفشان طی فرآیند تغییر ساختار
عمیق شیوهها و کارکردهای دولت بولیواری ونزوئال و در راستای حفاظت از سرزمین
پدری بولیوار و چاوز دربرار هرگونه تهدیدی مشارکت کنند.
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ظهر شرعي

سرویس خارجی:رهبران جامعه
مسلمانان نیوزیلند مراتب قدردانی خود
را از بابت حمایت جامعه و مردم این
کشور از آنها در پی حمله تروریستی
هولناک روز جمعه یک عامل مس����لح
به دو مسجد که منجر به جان باختن
۵۰مسلمان شد ،ابراز کردند .مصطفی
فاروق ،رییس فدراسیون انجمنهای
اسالمی نیوزیلند اظهار داشت ،جامعه
مسلمانان نیوزیلند از بابت این حادثه
در بهت و سوگواری به سر میبرد اما
همچن����ان پایداری خود را حفظ کرده
است .این رهبر مسلمانان نیوزیلند در
کنفرانسی خبری در شهر کرایستچرچ،
جایی که حمله تروریستی روز جمعه
گذش����ته در آن صورت گرفت اظهار
داشت :ما میدانیم در کشوری زندگی
میکنی����م که مردم آن از ما اس����تقبال
میکنند و ما را دوست دارند؛ کشوری
که یکی از زیباترین و صلحآمیزترین
کشورهای جهان است.فاروق همچنین
اظه����ار کرد ،پیام ما ب����رای آنان که
نفرتپراکنی میکنند ،این اس����ت که
"شکستاسفناکی" خوردهاند.بهگزارش
خبرگزاری رویترز ،خانواده قربانیان این
حمله مسلحانه از اینکه جسد عزیزانشان
هنوز به آنها تحویل داده نش����ده ،ابراز
تاس����ف کردهاند .این در حالی است
که مسئوالن نیوزیلند میگویند همچنان
مشغول انجام کالبدشکافی و تحقیقات
بر روی جسد قربانیان این حمله هستند.
ریحانه علی ،هماهنگکننده امور زنان
فدراسیون انجمنهای اسالمی نیوزیلند
اظهار کرد :این افراد در حال نماز و در
راه اقام����ه آن در روز جمعه که روزی
مقدس برای مسلمانان است و در فضایی
که از دید ما مقدس ش����مرده میشود،

سرویس خارجی:پلیس هلند از
کشته و زخمی شدن ۱2تن در جریان
تیراندازی به یک تراموا در مرکز شهر
اوترخت خبر داد ،پلیس این رخداد
های تروریس���تی ارزیابی
را با انگیزه
کرده اس���ت.به نوشته روزنامه دیلی
شدن سه نفر و
میل ،پلیس از کشته 
زخمی ش���دن  ۹تن دیگر در جریان
تیراندازی یک یا چند مرد مس���لح به
قطار شهری در مرکز شهر اوترخت
هلند خبر داده است.پلیس می گوید
عامل یا عامالن تیراندازی همچنان در
حال فرار هس���تند .همچنین حرکت
قطارهای شهری متوقف شده است.
دولت هلند نیز یک نشست فوق العاده
در پی این رخداد تش���کیل داد.پلیس
هلند گفته است که ممکن است یک
انگیزه تروریستی در پشت این رخداد
وجود داشته باشد.تدابیر امنیتی نیز در
اطراف مقر دولت در الهه تشدید شده
است و از مدارس خواسته شده درها
را بسته نگه دارند.نخست وزیر هلند
در سخنانی تصریح کرد :ما نسبت به
این رخداد بسیار نگران هستیم.چندین
بالگرد نیز برای ارائه کمک به این مکان
ها گزارش دادند که
فرستاده شد.رسانه
نیروهای مبارزه با تروریسم ساختمانی
رود
اند که گمان می
را محاصره کرده
عامل تیراندازی در آن باشد.تدابیر امنیتی

های هلند و در مقرهای
نیز در فرودگاه
نهادهای حیاتی تش���دید شده است.
دولت هلند نیز گفت که سطح هشدار
تهدیدهای تروریستی در اوترخت را
کند.
حداکثری اعالم می
* فرانسه
هایی
نخست وزیر فرانسه برنامه
را ب���رای نیروهای امنیتی جهت مهار
آشوبگران اعالم می کند.این اظهارنظر

وزیری فرانسه
از سوی دفتر نخست
لیزه
پس از آشوب و درگیری در شانزه
های مرتبط با جنبش
و افزایش خشونت
اعتراضی جلیقه زردهای فرانسه مطرح
های روز
شده است.در جریان درگیری
لیزه پاریس
شنبه گذشته در خیابان شانزه
ها
گران اقدام به تخریب مغازه
آشوب
ها و آتش زدن الستیک
و رس���توران
ها کردند .امانوئل ماکرون ،رئیس
ماشین

گاردین :ولیعهد عربستان از برخی مسئولیتهای خود سلب شده است

س���رویس خارجی :تارنمای روزنامه گاردین نوشت
که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در چند جلسه اخیر
دیپلماتیک و در س���طح وزیران حضور پیدا نکرده و گفته
می شود احتماال از برخی اختیارات اقتصادی و مالی خود
سلب شده است.
این روزنامه انگلیسی افزود :اقدام برای ایجاد محدودیت
در مس���ئولیت های بن سلمان ،از سوی پادشاه عربستان به
گروهی از وزرای ارشد این کشور ابالغ شده است.به نوشته
گاردین به نظر  ،پادشاه عربستان از بن سلمان خواسته تا در
جلسه کابینه حضور پیدا کند اما وی در این جلسه حاضر
نش���ده است.در حالی که این اقدام به صورت علنی اعالم
نشده ،منابع خبری به روزنامه گاردین گفتند که «مساعد العیبان»
مشاور جدید امنیت ملی عربستان و یکی از مشاوران مورد
اعتماد ملک سلمان به صورت غیر رسمی از جانب پادشاه
عربستان بر روی سرمایه گذاری های عربستان نظارت می
کند .رابطه بین پادشاه عربستان و پسرش از زمان قتل جمال
خاش���قجی روزنامه نگار برجسته سعودی دچار تنش شده
است .گزارشهایی منتشر شده که محمد بن سلمان دستور
قتل خاشقجی را صادر کرده و وی با محکومیت های شدید
بینالمللی روبرو شده است .کارشناسان حوزه خاورمیانه دو
دلیل را برای ایجاد تنش در قلب خاندان سلطنتی آل سعود
اعالم کرده اند ،یک دلیل مساله قتل خاشقجی و دیگری نگرانی
بر سر نقش ملک سلمان در جنگ یمن است.منابع آگاه به
گاردین گفتند که محمد بن سلمان در دو جلسه هفتگی کابینه
وزیران عربستان با مدیریت ملک سلمان حضور پیدا نکرده
است .ولیعهد عربستان همچنین در دیدارهای رسمی مقامات
خارجی از این کشور از جمله دیدار با سرگی الوروف وزیر
امور خارجه روسیه شرکت نکرده است.بن سلمان در جلسه
نیوزیلند ضمن اعالم موافقت کابینه با
تغییر قوانین حمل س��ل�اح ،تاکید کرد
که تا ۵فروردین جزئیات بیش����تری از
این طرح ارائه خواهد ش����د «.جاسیندا
آردرن» نخستوزیر نیوزیلند میگوید
کابینه این کشور حمایت محسوسی
از تغییر قوانین کنترل س��ل�اح به خرج

های
قریب به ۲۰هزار نفر در وین علیه سیاس���ت
راس���ت افراطی ،نژادپرستانه و ضد اسالمی در اروپا
تظاهرات کردند .تظاهرکنندگان در این شهر پالکاردهایی
با مضامینی همچون «نه به نازیسم در دولت»« ،ممنوعیت
حجاب ،نژادپرس���تانه است» و «تروریسم دین ندارد»

با مقامات ارشد مالی و اقتصادی در اوایل این هفته ،جلسه با
رئیس «سازمان بهداشت جهانی» و جلسات با نخست وزیر
لبنان و س���فیران هند و چین نیز حضور پیدا نکرده است.
ولیعهد عربستان در عکس ها یا بیانیه های خبری اخیر به
غیر از گزارشی در مورد گفت و گوی تلفنی وی با شنیزو
آبه نخست وزیر ژاپن ،ظاهر نشده است.
دراین حال،یک رس���انه آمریکایی گوشههای جدیدی
از برنامههای مخوف خاندان سلطنتی عربستان برای حذف
منتقدان و تشکیل واحدی ویژه با نام «گروه مداخله سریع»
برای این منظور ،فاش کرده است.به گزارش نیویورک تایمز،
در سال ۲۰۱۷به دستور «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان
سعودی یک نهاد به نام «گروه مداخله سریع عربستان سعودی»
تشکیل شد .مأموریت این گروه ویژه ،تعقیب ،ربایش ،بازداشت
و شکنجه منتقدان دستگاه حکومتی عربستان سعودی بوده و
قتل «جمال خاشقجی» که در ماه اکتبر در کنسولگری عربستان
در استانبول رخ داد نیز بخشی از اقدامات این گروه بوده است.
این نهاد یا گروه ویژه زمانی تشکیل شد که محمد بن سلمان
به سمت ولیعهدی عربستان سعودی ارتقا پیدا کرد .این روزنامه
نویسد این گروه از آن زمان به بعد یک سری عملیات در
می
کشورهای همسایه انجام داد و مأموریت آن شامل بازگرداندن
اجباری مخالفان سعودی به ریاض و دیگر شهرها در عربستان
شد.نیویورک تایمز به نام منابع اطالعاتی مورد
س���عودی می
ای نکرده است .سازمان اطالعات مرکزی آمریکا
استفاده اشاره
(سیا) نیز از اظهارنظر در این باره خودداری کرده است .با این
حال ،این روزنامه به نام برخی افراد دخیل در این گروه اشاره
کرده است .این روزنامه نوشت «سعود القحطانی» ریاست این
گروه را بر عهده دارد که یکی از مش���اوران نزدیک ولیعهد
عربستان سعودی محسوب میشود.

داده است که واکنشی است به جنایت
اسالمستیزانهای که روز جمعه گذشته
در ۲مس����جد واقع در شهر کرایست
چ����رچ صورت گرفت و ۵۰قربانی به
جای گذاش����ت.وی در این باره افزود:
این نهایت ًا به این معنا اس����ت که ظرف
۱۰روز بعد از وقوع این جنایت هولناک

ریزی عملیات مشترک نظامی با
بود که ترکیه در حال برنامه
ک» است .در چنین شرایطی،ارتش
پک
ایران ،علیه گروه « 
عراق در بیانیه ای از کشته شدن دو سرباز این کشور بر اثر
درگیری با گروه تروریستی «پ.ک.ک» در منطقه سنجار
خبر داد .از سویی،جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در
مصاحبه ای ترکیه را به خاطر تصمیم برای خرید سامانه
اس  ۴۰۰-روس���یه به باد انتقاد گرفت وگفت :به دلیل
خرید این سامانه روسی از سوی آنکارا نگران هستیم و
این مشکل بزرگی است.

تالش برای تشکیل دولت

ادامه اعتراضات الجزایریها همزمان با

سرویس خارجی :نخست وزیر
الجزایر در میان ادامه اعتراضات برای
مخالفت با تمدید دوره ریاس���ت
جمه���وری عبدالعزی���ز بوتفلیقه ،
مذاکرات برای تشکیل دولت جدید
را آغاز کرد که شش انجمن در بخش
آموزش و پرورش در الجزایر با دیدار
با نخس���ت وزیر جدید این کشور
های دولتی مخالفت
در زمینه رایزنی
کردند.خبرگزاری رسمی الجزایر به
نقل از یک منبع مس���ئول اعالم کرد،
های ملی
دولت جدید شامل صالحیت
با وابستگی سیاسی یا بدون وابستگی به

و تروریستی ،قوانینی اعالم خواهند شد
که به باور من ،جامعه نیوزیلند را امنتر
میکند .ما این تصمیم را در سطح کابینه
و با یکپارچگی اتخاذ کردهایم.
از طرفی،خبرگ����زاری رویترز
گزارش داد که تروریس����ت استرالیایی
اواخر س����ال  2016به سرزمینهای

کردند.محمد یوکسک که یکی از سازماندهان
حمل می
این تظاهرات بود در سخنرانی خود در جمع معترضان
اع�ل�ام کرد که هدف از ای���ن تظاهرات ،بلند کردن
های دولت راست افراطی
صدای اعتراض به سیاست
در اتریش است.

ن علیه تروریستها انجام دادیم
ک با ایرا 
آنکارا  :عملیاتی مشتر 

سرویس خارجی:وزیر کشور ترکیه از انجام عملیات
ک»
پک
های « 
مش���ترک کشورش با ایران علیه تروریست
خبر داد.
«س���لیمان س���ویلو» اعالم کرد :آنکارا و تهران یک
ک» انجام دادند.
پک
های « 
عملیات مشترک علیه تروریست
ی ترکیه یک عملیات مشترک
وی گفت:ما در مرز ش���رق 
ایم و نتیجه آن را اعالم
ک ش���روع کرده
پک
با ایران علیه 
خواهیم کرد.
این در حالی است که سویلو چند روز پیش اعالم کرده

های دموگرافی جامعه
آن بوده و ویژگی
الجزایر را بازتاب خواهد کرد.
های
رود که تالش
احتمال نمی
نورالدین بدوی ،نخست وزیر الجزایر
از طریق آغاز مذاکرات درباره دولت
جدید اعتراضات مردم را فروبنشاند.در
این راستا ،شش سندیکای مستقل در
بخش آموزش درخواست بدوی برای
حضور جهت رایزنی را رد کردند .در
بیانیهصادرهازاینسندیکاهاآمدهاست،
آنها با تمدید دوره ریاست جمهوری
بوتفلیقه و تصمیمات همراه با آن به
دلی���ل مغایرت این اقدامات با قانون

 12و  12دقيقه

غروب آفتاب

 18و  16دقيقه

 18و  33دقيقه اذان مغرب
(پايان وقت اداي نماز عشا)

اذان صبح (فردا)
طلوع آفتاب (فردا)

 23و  30دقيقه نيمه شب شرعي

 18و  34دقيقه
(پايان وقت اداي نماز عشا)

 4و  45دقيقه اذان صبح (پنجشنبه)

 6و  09دقيقه طلوع آفتاب (پنجشنبه)

 23و  30دقيقه
 4و  44دقيقه
 6و  07دقيقه

حمله تروريستي در «اوترخت» هلند با  3كشته و  9زخمي

تظاهرات علیه سیاستهای ضد اسالمی در اتریش

مصطفی علی همچنین در این کنفرانس
خبری گفت :پس از این فاجعه ما تالش
میکنیم که همواره خاطرمان باشد که
پاسخ ما به این حادثه غمبار و هولناک،
محبت بوده است .پاسخ ما به این حجم
زیاد نفرت ،عشق بوده است.
این در حالی است که،نخستوزیر

 18و  15دقيقه

اذان مغرب

نيمه شب شرعي

رهبر مسلمانان نیوزیلند :جواب نفرت علیه خود را با عشق دادیم
جان باختهاند .آنها در راه دینشان جانشان
را از دس����ت دادند و حاال همین دین
است که التیامبخش عزیزان آنها است
.از روز جمعه تا کنون دهها هزار تن از
مردم در مکانهای یادبود قربانیان این
حمله تروریستی حضور پیدا کرده و با
خانوادههای آنان ابراز همدردی کردهاند.
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 12و  12دقيقه ظهر شرعي

غروب آفتاب

نودو سوم
سال

كوتاه از سراسر جهان

اساسی مخالفت کردند .این در حالی
های
است که،هزاران تن از الجزایری
مقیم فرانس���ه در اعتراض به ادامه
ریاس���ت جمهوری بوتفلیقه مجددا
هزاران
در پاری���س تظاهرات کردند.
های
ها و فرانس���وی
تن از الجزایری
تبار با در دس���ت داشتن
الجزایری
پرچم این کشور در میدان "جمهوری"
واق���ع در پاریس تظاهرات کردند و
پالکاردهایی در دس���ت داشتند که
ها نوشته شده بود "پیروزی
روی آن
آمیز یا سرنگونی
به صورت مسالمت
عزتمندانه".

اش����غالی سفر کرده و مدت  9روز در
آنجا اقامت داشته است .براساس این
گزارش« ،برنتون تارنت» ،تروریس����ت
استرالیایی ،در اکتبر  2016با یک ویزای
سه ماهه توریستی به اسرائیل رفته بود و
به مدت  9روز در سرزمینهای اشغالی
اقامت داشته است.همچنین این احتمال

مطرح است که عامل اسالمستیز جنایتی
که روز جمعه گذشته در نیوزیلند رقم
خ����ورد ،از حمایت افراد یا گروههایی
ناش����ناس برخوردار بوده است«.مایک
بوش» کمیسر پلیس نیوزیلند میگوید
نیروهای امنیتی به این نتیجه رسیدهاند
که تنها یک نفر در جنایت اسالمستیزانه
کرایست چرچ دخیل بوده است با این
ح����ال ،این احتمال وجود دارد که وی
از حمایت دیگران نیز برخوردار بوده
که تحقیق پیرامون این مس����ئله بسیار
مهم است.
در چنین ش����رایطی،کاخ سفید
هرگونه ارتباط می����ان عامل جنایت
تروریس����تی نیوزیلند با ترامپ را رد
کرد«.میک مولوانی» رئیس موقت ستاد
کارکنان کاخ سفید در مصاحبه با فاکس
نیوز در اظهاراتی مدعی ش����د آنچه که
در خصوص تأثیرگذاری سخنان ترامپ
درباره موض����وع مهاجرت بر عامل
کش����تار تروریستی جمعه در نیوزیلند
گفته میشود ،بیهوده گوئی بوده و غیر
منصفانه است!
از دیگ����ر س����و،معاون دبیرکل
حزباهلل لبنان ضمن تأکید بر ضرورت
مقابله همهجانبه با آمریکا گفت ،حمله
تروریستی اخیر به دو مسجد در نیوزیلند
نسخهای از افکار رئیسجمهوری آمریکا
بود و قاتل هم به این موضوع اذعان کرد.
«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور
ترکیه نیز در س����خنرانی در شهر ازمیر
درباره جنایت اخیر در نیوزیلند گفت
هم����ه و در راس آنها ،س����ازمان ملل
جنایت نیوزیلند را ضد اسالم توصیف
کردهان����د اما از اینکه فرد جنایتکار را
«تروریس����ت مسیحی» توصیف کنند،
خودداری میکنند.

ی تمایلی ب ه
بولتون :رهبر کرهشمال 
خلع سالح هستهای ندارد

سرویس خارجی :مشاور امنیت ملی آمریکا چند هفته پس از شکست
مذاکرات اتمی ترامپ با «کیم جونگ اون» در ویتنام ،اعالم کرد :رهبر کره
شمالی تمایلی به خلع سالح هسته ای کشورش ندارد«.جان بولتون» گفت :به نظر
می رسد کیم جونگ اون رهبر کره شمالی عالقه ای به انجام اقدامات الزم برای
دستیابی به توافق هسته ای نداشته باشد .وی با بیان این که کره شمالی تمایلی
به انجام اقدامات ضروری در زمینه خلع سالح هسته ای ندارد و به تازگی نیز
اعالم کرده ممکن است آزمایش های هسته ای و موشکی را از سر بگیرد،افزود:
اگر اقدامات پیونگ یانگ به یک حالت تحریک آمیز برسد ،این امر به نفع آنها
نیست.مشاور امنیت ملی کاخ سفید با تاکید براین که ترامپ می خواهد تهدید
کره شمالی را از طریق مذاکرات حل کند افزود :تاکنون چندین برنامه به کره
شمالی پیشنهاد کرده ایم اما هیچ کدام از آنها موثر واقع نشده است.

نیروهای یمنی با  ۳موشک بالستیک
جنوب عربستان را هدف گرفتند

سرویس خارجی:یگان موشکی ارتش یمن و انصاراهلل سه فروند موشک
«زلزال »۱-را به سمت منطقه «نجران» واقع در جنوب عربستان شلیک کرد.مرکز
رسانی نظامی یمن گفت که یگان موشکی سه فروند موشک بالستیک را به
اطالع
نظامیان
سمت منطقه «السدیس» در نجران شلیک کرد که در پی آن شماری از شبه
ائتالف سعودی کشته یا زخمی شدند.از طرفی،رژیم سعودی در ادامه نقض آتش
ای گسترده قرار
بس «الحدیده» مناطق مختلف این شهر را هدف حمالت خمپاره
ها با این حمالت قصد داشتند تعدادی از مواضع وابسته به نیروهای
داد.سعودی
یمنی را منهدم کنند که ناکام ماندند.

جمهوری فرانسه با لغو سفر آخر هفته
خود به پاریس برگش���ت تا نشست
کمیته بحران را با وزرایش برگزار کند
و در آن دستور داد تا سریعا اقداماتی
های
را صورت دهند تا دیگر آشوب
این چنینی رخ ندهد.در همین حال
دفتر ادوار فیلیپ نخست وزیر فرانسه
های اخیر در این
اعالم کرد :خشونت
های
دهد که مدیریت
کشور نشان می

امنیتی ناکافی هستند.این در حالی است
که ،شبکه رادیویی «یوروپ  »1اعالم
کرد« :امانول مکرون» رئیس جمهوری
فرانسه پس از خشونت هایی که در
جریان هجدهمین هفته اعتراض های
جلیقه زردها در پاریس به وقوع پیوست
گفته که می خواهد تظاهرات در خیابان
ش���انزه لیزه را ممنوع اعالم کند .این
اظهارات مکرون درست نقطه مقابل

سخنانی است که او در 11اسفند امسال
بیان کرد .در آستانه شانزدهمین هفته
تظاهرات جلیقه زردها ،امانوئل مکرون
در جری���ان گفت وگو با نمایندگان
منتخب در منطقه بوردو ،ممنوعیت
ملی برای تظاه���رات را لغو کرد و
گفت :ممنوعیت هرگونه تظاهرات در
همه جای فرانسه هیچ تاثیری ندارد.
مکرون در جری���ان این دیدار گفته
بود :بازگشت به وضعیت اضطراری
ه���ای مدنی را محدودتر کرده
آزادی
و ش���رایط را آرام نخواهد کرد.شبکه
رادیویی ی���وروپ  1افزود :به دنبال
ها در شنبه گذشته ،دولت
خش���ونت
به دنبال اقدامی س���خت در برابر این
ها است.در این حال،دادستان
خشونت
پاریس اعالم کرد :به دنبال هجدهمین
هفته اعتراض های جلیقه زردها در
پاریس و افزایش خشونت ها250 ،نفر
در مجموع دستگیر شدند که 92نفر
آنها هنوز در بازداشت به سر می برند
و  97نفر دیگر باید محاکمه ش���وند.
خبرگزاری فرانسه اعالم کرد:غارت
اموال مردم ،آتش سوزی ،پرتاب سنگ
به نیروهای پلیس ...هجدهمین هفته
اعتراض جلیقه زردها شاهد باالگرفتن
و شدت خشونت ها بویژه در خیابان
ش���انزه لیزه بود که توسط معترضان
ویران شد.

ی واشنگتن
نشانه ناتوان 
آتالنتیک:معافیتهای نفتی 
در اعمال فشار به ایران است

سرویس خارجی :نشریه آتالنتیک در گزارشی با اشاره
به این که رویکرد سختگیرانه ترامپ دربرابر برجام موجب
استواری و احتیاط جهانی برای حفظ آن خواهد شد ،اعالم
کرد :اعطای معافیت های نفتی نش���ان دهنده عدم توانایی
آمریکا برای اعمال فشار به ایران است.
های نفتی ایران نشان داد
بر اساس این گزارش،معافیت
که آمریکا نمی تواند تمام و کمال این کشور را تحت فشار
بگذارد و در کنار چنین واقعیتی ،تعهد تهران و قدرت های
جهانی در نهایت موجب حفظ برجام خواهد شد.
آتالنتیک نوشت:اکنون که به پایان معافیت شش ماهه
تحریم های نفتی ایران می رسیم ،مقابله دوباره آمریکا با
مقصدهای صادراتی نفت ایران نه فقط دش���منی آشکار با
تهران است بلکه نوعی رویارویی با متحدان نزدیک واشنگتن
نیز بوده ،بنابراین دنبال کردن چنین سیاستی نوعی نزاع با
متحدانی است که به واردات نفت ایران محتاج هستند و
چنین واقعیتی بستری را به وجود می آورد که سرانجام
دولت ایاالت متحده ناچار به بازگشت به برجام شود .به
طور که حزب دموکرات
گفته این نشریه،این موضوع همان
تواند فضا را برای رئیس
نیز خواس���تار آن شده است ،می
ای فراهم کند که دوباره
جمه���وری بعدی آمریکا به گونه
به توافق بپیوندد و در نهایت سیاس���ت ترامپ به صورت

وارونه ای موجب حفظ برجام شود .آتالنتیک با اشاره به
این که نمایندگان وزارت انرژی و شورای امنیت ملی آمریکا
مدعی هستند توقف کامل فروش نفت ایران بازار تقاضای
این کاال را با کمبود مواجه نخواهد کرد ،گفت :پیداس���ت
که ژاپن و کره جنوبی همچنان به دنبال کس���ب معافیت
هستند و این نشان دهنده سهم مهم نفت ایران در بازار این
کاالی استراتژیک است .در این گزارش آمده است:عالوه
بر این دو کشور ،چین به عنوان یکی از بزرگترین شرکای
تجاری ایران ،روزانه نیم میلیون بش���که نفت از ایران وارد
می کند و آمریکا به محدودیت های خود برای فش���ار بر
پکن به منظور قطع واردات نفت از این کشور آگاه است،
از این رو پیش بینی می ش���ود که ایران کماکان موفق به
فروش نفت خود شود و تهران با هوشیاری منتظر به پایان
رسیدن دوره ریاست جمهوری ترامپ بوده زیرا راه صبر
را در پیش گرفته اس���ت .در این حال «جو بایدن» ،معاون
اول باراک اوباما ،رئیس جمهوری پیشین آمریکا گفت :زمان
آن فرارس���یده است که «ستون فقرات» ایاالت متحده را
از نو بسازیم .بایدن افزود  :سیاست آمریکا تحت ریاست
نظرانه» و
گرایانه»« ،تنگ
ای «عوام
جمهوری ترامپ به اندازه
توانیم
«شریر» شده است که ما در بسیاری موارد حتی نمی
وارد یک گفتگو با یکدیگر شویم.

جنگندههای «سوخو »25-روسیه به سوریه بازگشتند

سرویس خارجی:وبگاه ویژه امور
ای
نظامی با استناد به تصاویر ماهواره
های «سوخو»25-
از بازگشت جنگنده
روسیه به پایگاه هوایی «حمیمیم» خبر
داده و نوش���ته است که این رخداد
ای از نزدیک بودن
تواند نش���انه
می
عملیات آزادسازی «ادلب» باشد.برخی
اند که نیروی
منابع خبری مدعی شده
هوایی روس���یه بعد از یک سال وقفه
های «سوخو25-اس»
مجددا جنگنده
خود را در یک پایگاه هوایی در سوریه
مستقر کرده است.وبگاه «دیفنس بالگ»
با استناد به تصویر جدید منتشر شده
از سوی شرکت اطالعاتی اسرائیلی
ها
ست» از بازگشت این جنگنده
«ایمیج
به پایگاه هوایی «حمیمیم» در جنوب
ش���رقی «الذقیه» خبر داده است .این
ها آخرین بار در جوالی (تیر)
جنگنده
۲۰۱۸در پایگاه هوایی حمیمیم رویت
شده بودند.پایگاه هوایی حمیمیم همراه
با پایگاه دریایی در «طرطوس» واقع
ب غربی س���وریه ،یکی از دو
در جنو 
تاسیسات نظامی اصلی ارتش روسیه
شود و بنابر
در این کشور محسوب می

های
ها ،ارتش روسیه سامانه
گزارش
های
پیشرفته دفاع موشکی و جنگنده
خود را در این پایگاه هوایی مس���تقر
کرده اس���ت.دیفنس بالگ ،بازگشت
ها به حمیمیم را نش���انه
این جنگنده
احتمالی تصمیم روسیه و سوریه برای
مانده در شمال
آزادسازی مناطق باقی
سوریه دانسته است.
در این حال،معاون وزیر خارجه
روسیه و فرستاده این کشور به منطقه
خاورمیانه و شمال آفریقا تاکید کرد:
های
رایزنی ما با دولت سوریه و گروه
ربط و همچنین با دولت ترکیه در
ذی
سطح نظامی ،سیاسی و امنیت و منطقه
حائل در شمال سوریه همچنان ادامه
دارد.میخائیل بوگدانف ،معاون وزیر
خارجه روسیه و فرستاده این کشور
به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در
جریان کنفرانس مطبوعاتی خود در
خارطوم ،پایتخت سودان گفت :برخی
توافقات در س���وریه به کندی انجام
شوند اما باید برای تحقق اهدافمان
می
که همان از بین بردن داعش در سوریه
به ویژه در شمال این کشور و ادلب

ریزی پیش برویم.این مقام
است با برنامه
روسیه تصریح کرد :طبیعتا مذاکرات در
هاوبازگشت
زمینهبازسازیزیرساخت
آوارگان و حل و فصل سیاسی بحران
س���وریه ادامه دارد و اوضاع در این
کش���ور به رغم برخی مشکالت که
نی���از به تالش بیش���تر دارند ،رو به
بهبودی نهاده است.همچنین وزارت
دفاع روسیه اعالم کرد ،پلیس نظامی
این کش���ور شرایط مناسب را برای
المللیحافظصلح
فعالیتنیروهایبین
در منطق���ه تفکیک نیروها در جوالن
اش���غالی سوریه فراهم کرده است.از
طرفی،جوزف دانفورد ،رئیس س���تاد
مشترک ارتش آمریکا گزارش منتشر
شده روز یکشنبه مبنی بر اینکه آمریکا
برای باقی نگه داشتن ۱۰۰۰سرباز در
کند را تکذیب
ریزی می
سوریه برنامه
کرد.جوزف دانفورد در توییتر نوشت:
گزارش منتشر شده از سوی روزنامه
آمریکایی وال استریت ژورنال مبنی بر
اینکه ارتش آمریکا قصد دارد حدود
۱۰۰۰سرباز را در سویه باقی بگذارد،
نادرست است.

س پایتخت جدید
ل تأسی 
روسیه :داعش به دنبا 
در شمال افغانستان است

س���رویس خارجی :سرویس امنیت فدرال روسیه از
تحرک گروه تروریستی داعش برای تاسیس پایتخت جدید
خود در ش���مال افغانستان خبر داد.سرویس امنیت فدرال
روسیه اعالم کرد :داعش در پی از دست دادن مقرهایش
در سوریه و عراق ،اکنون در حال ایجاد پایتخت جدیدی
برای خود در ش���مال افغانستان است .بنابر اعالم سرویس
های داعش به طور مطلوبی
امنیت فدرال روسیه ،تروریست
اند و
مواضع خود در ش���مال افغانس���تان را تقویت کرده
حوادث در مرزهای این کشور شدت یافته است.سرویس
سرویس خارجی :عضو روابط
بینالمل���ل در جنب���ش حماس از
مکانیزمه���ای جدیدی برای مقابله با
عادیسازیروابطمیانرژیمصهیونیستی
و کشورهای عربی خبر داد.
باس���م نعیم ،عضو دفتر روابط
بین المل���ل در جنبش حماس در
رس���انی
گفتگویی با "مرکز اطالع
فلس���طین" گفت :همگان خطرات
سازی روابط برخی کشورهای
عادی
عربی با رژیم صهیونیستی و شتاب
رهب���ران عربی برای برقراری روابط
با این رژیم و کنار گذاش���تن مسأله
کنند .حماس
فلس���طین را درک می
های مداومی برای
دیداره���ا و تماس
س���ازی روابط رژیم
مقابله با عادی
صهیونیستی با کشورهای عربی برقرار
سازی روابط
کرده اس���ت .ما با عادی
مخالفیم .رژیم نژادپرست اسرائیل به
کند و مرتکب
مقدس���ات توهین می
شود .این
هایی علیه مردم ما می
جنایت
سازی روابط جنایت و خیانتی
عادی
علیه مسأله فلسطین است .
وی از دیدارهای���ی با رهبران
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس
سازی
برای بررس���ی موضوع عادی
روابط و هشدار نسبت به خطراتش
پرده برداش���ت و گفت :ما با توجیه
برخی کش���ورهای عرب���ی برای
سازی روابط با رژیم صهیونیستی
عادی

ها از سوریه
امنیت روسیه درباره چگونگی عزیمت داعشی
که آیا «ابوبکر البغدادی» سرکرده داعش
به افغانستان و این
موفق به فرار و حضور در این مرکز جدید شده یا خیر،
توضیحی ارائه نداد.
در تحولی دیگر«،محمد عمر داوود زی» نماینده ویژه
رئیس جمهوری افغانستان در امور صلح ضمن استقبال از
گفتگوهای ایران و طالبان گفت:ما از جمهوری اسالمی ایران
به عنوان کشوری صلح طلب می خواهیم قدم های سریعتری
برای برقراری صلح در افغانستان بردارد.

رئیس جمهوری اتریش خواستار مقابله با اقدامات ضدبرجامی ترامپ شد
ایرنا« :الکساندر فن در بیلن» در مصاحبه ای
با یک روزنامه آلمانی از اتحادیه اروپا خواست در
برابر سیاست های یکجانبه دولت ترامپ به ویژه
درقبال توافق برجام ایستادگی کند.رئیس جمهوری
اتریش با اشاره به خروج آمریکا از توافق هسته ای
با ایران تاکید کرد که ترامپ بدون هیچ دلیلی از
این توافق خارج شده و شرکت های اروپایی را به
اعمال تحریم های سنگین در صورت تجارت با
این کشور تهدید کرده است.فن در بیلن اینگونه رفتار واشنگتن را «زیاده روی»
خواند و از اروپایی ها خواست در برابر آن ایستادگی کنند .وی همچنین در
مورد پیشرفت سریع در بخشی از اروپا نسبت به بخش دیگر ،هشدار داد و
گفت برخی کشورها نباید احساس کنند که یک هسته اصلی در اتحادیه اروپا
قرار دارد و آنها خارج از آن هستند.
سفر اروپایی رئیس جمهوری چین به ایتالیا و فرانسه
ایرنا :سخنگوی وزرات خارجه چین اعالم کرد «شی جین پینگ» رئیس
جمهوری چین  1تا  6فروردین از سه کشور ایتالیا ،موناکو و فرانسه دیدار
کند.لو کانگ روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود :این سفر بنا به دعوت
می
رئیس جمهوری ایتالیا ،شاهزاده موناکو و رئیس جمهوری فرانسه انجام خواهد
شد.واتیکان از جمله کشورهایی است که با چین روابط رسمی دیپلماتیک
ندارد و کارشناسان بر این عقیده هستند که این سفر می تواند سرآغازی برای
برقراری روابط رسمی میان دو کشور باشد.
پوتین در واکنش به تحریم های غرب به کریمه رفت
مهر:رئیس جمهوری روسیه برای افتتاح چند
پروژه به کریمه سفر کرد.درحالی که آمریکا ،کانادا
های جدیدی را در
و اتحادیه اروپا به تازگی تحریم
اند ،تاس
خصوص کریمه علیه روسیه اعمال کرده
از سفر «والدیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه به
کریمه خبر داده است.بر اساس این گزارش ،پوتین
در این سفر ضمن افتتاح چند پروژه در کریمه و
«سواستوپول» در مراسم پنجمین سالگرد همه پرسی
استقالل کریمه از اوکراین شرکت کرد .چهار روز پیش آمریکا ،کانادا و اتحادیه
های جدید علیه روسیه خبر
اروپا با صدور یک بیانیه مشترک از وضع تحریم
ها به دلیل حمله به س���ه کش���تی اوکراینی و الحاق
دادند .دور جدید تحریم
شبه جزیره کریمه به خاک روسیه اعمال شده است.
تلویزیون رژیم صهیونیستی:تلفن همراه ایهود باراک
هک و اطالعات آن به ایران داده شد
فارس:چند روز بعد از ادعای هک ش���دن تلفن همراه بنی گانتز ،یک
شبکه تلویزیونی رژیم صهیونیستی گزارش داد که تلفن همراه ایهود باراک
نیز هک ش���ده و اطالعات آن به ایران فروخته ش���ده است.کانال  12رژیم
صهیونیستی گزارش داد ایران مستقیم ًا درگیر این موضوع نبوده است بلکه
اند .پیش از این،
هکرهای خارجی اطالعات بدست آمده را به ایران فروخته
همین ش���بکه صهیونیستی مدعی شده بود که هکرهای ایرانی تلفن همراه
بنی گانتز رهبر حزب «کاحول الوان» ،رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو در انتخابات
اند.
ماه آوریل ،را نیز هک کرده
حمایت ترامپ از مجری اسالمستیز «فاکس نیوز»
جمهوری آمریکا از مجری شبکه
فارس:رئیس
«فاکس نیوز» که یک نماینده مس���لمان کنگره را
به دلیل داش���تن حجاب به نقض قانون اساسی
آمری���کا متهم کرده بود ،دفاع کرد«.دونالد ترامپ»
جمهوری آمریکا از «جنین پیرو» مجری شبکه
رئیس
«فاکس نیوز» که حجاب را خالف قانون اساسی
آمریکا خوانده ،دفاع کرد.پیرو ،که زمانی هم قاضی
خواه بوده ،در برنامه
و سیاس���تمداری جمهوری
اش مدعی شد که «ایلن عمر» نماینده مسلمان کنگره آمریکا به دلیل
هفتگی
داشتن حجاب قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است.در پی این اظهارات و
های آمریکایی گزارش دادند
ای که پس از آن به راه افتاد ،رسانه
جنجال گسترده
شود .ترامپ در واکنش به این تصمیم
که برنامه جنین این هفته پخش نمی
فاکس نیوز ،در توییتر نوشت« :قاضی جنین پیرو را بازگردانید .دموکرات چپ
ای
های جعلی ،از هر حقه
اش ،یعنی رسانه
افراطی همراه با شریک مورد عالقه
جانبه علیه
ها جنگی همه
کند تا اکثریت کشور ما را ساکت کند .آن
استفاده می
اند.
کنند ،راه انداخته
العاده عمل می
مجریان فاکس نیوز که دارند فوق
آغاز رزمایش بینالمللی «باد شمالی» در سوئد
ایسنا:مانور نظامی تمام عیار «باد شمالی» با حضور ۱۰هزار پرسنل شامل
حدود ۷۰۰۰سرباز خارجی در شمال شرقی سوئد آغاز شد.این مانور که تا
۲۷مارس ادامه خواهد داشت ،شامل نیروهای سوئد ،ایاالت متحده ،انگلیس،
کنندگان از کشورهای همسایه
نروژ و فنالند خواهد بود.اکثر نیروهای شرکت
فرستد.
سوئد هستند؛ نروژ حدود ۴۵۰۰سرباز و فنالند حدود ۱۵۰۰سرباز می
کنندگان در
های جنگی مشارکت
رزمایش "باد ش���مالی" برای ارتقای قابلیت
های جنگی مشترک است.
زمستان و تقویت قابلیت عملیات
سفر بولسونارو به آمریکا برای تحکیم ائتالف با ترامپ
جمهوری برزیل برای دیدار
ایس���نا:رئیس
کار-
ب���ا دونالد ترامپ و تحکیم ائتالف محافظه
پوپولیس���تی برای افزایش فشارها بر ونزوئال وارد
جمهوری
واشنگتن ش���د .ژایر بولسونارو ،رئیس
راست افراطی برزیل به همراه شش وزیرش راهی
جمهوری برزیل پس از ورود در
آمریکا شد .رئیس
ها این اولین بار است
پیامی نوشت :پس از مدت
جمهوری برزیل که ضد آمریکایی
که یک رئیس
آید.
نیست ،به واشنگتن می
اعتراف داعش به پایان «خالفت» خود خواندهاش
فارس:همزمان با محدود ش���دن مرزهای حکومت خودخوانده ابوبکر
ها هم در محاصره
تر از نیم کیلومتر مربع که از همه طرف
البغ���دادی ب���ه کم
قرار دارد ،گروهک داعش با انتشار ویدئویی تلویحا پذیرفته است حکومتش
به پایان رسیده است.نیروهای دموکراتیک سوریه اعالم کردند که در بیست و
اند که این
چهار ساعت گذشته سی و هشت عضو داعش را به قتل رسانده
موضوع نشانگر قریب الوقوع بودن پایان خالفت خودخوانده البغدادی است که
ای آورده
با انتشار ویدیویی ضمن اعتراف به پایان داعش در پایان آن سروده
رسد» .وبگاه خبری دیدبان حقوق
گوید «همه چیز به پایان می
است که می
تر
بشر سوریه آورده است :با محدود شدن مرزهای حکومت البغدادی در کم
ها هم در محاصره قرار دارد ،گروهک
از نیم کیلومتر مربع که از همه طرف
داعش عمال به س���قوط خالفت خودخوانده خود اعتراف کرد.این گروهک
ها منتش���ر کرد گفت:
در ویدیویی که خبرگزاری اعماق و دیگر خبرگزاری
هر خسارتی در دنیا و هر عذابی از جانب خداست» و در پایان آن آهنگی
«
گوید «همه چیز رو به نابودی است».
شود که می
خوانده می
تبادل آتش میان نیروهای پاکستان و هند در «کشمیر» با  4کشته و زخمی
سرویس خارجی :درگیری نظامیان پاکستان و هند در منطقه مرزی کشمیر
یک کش���ته و س���ه زخمی بر جا گذاشت .در همین رابطه ،مقامات وزارت
دفاع هند اعالم کردند :نقض آتش بس در منطقه کشمیر توسط پاکستان باعث
کشته شدن یک سرباز هندی و زخمی شدن سه نفر دیگر شد.به گفته این
مقامات ،درگیری نظامی در بخش «راجوری» کشمیر میان نیروهای هندی و
پاکستانی رخ داد.این در حالی است که منابع خبری به نقل از وزارت دفاع
هند اعالم کردند :دهلی نو تجهیزات مهم نظامی از جمله ناو هواپیمابر «ای ان
اس ویکرامادیتا» ،کشتی های جنگی و زیردریایی های اتمی خود را به هنگام
افزایش تنش با پاکستان در حالت عملیاتی قرار داده بود.

حماس :عادیسازی روابط با اسرائیل خیانت به فلسطین است

هایی را
ها بهانه
مخالفیم .برخی از آن
کنند که از جمله آن تالش
مطرح می
برای ایج���اد راه خروجی از بحران

نی���ز این مس���أله را با تهدیداتی که
منطق���ه از جانب ایران با آن مواجه
کنند .نعیم از تشکیل
است ،توجیه می

سازی روابط با اشغالگران خبر داد .او
درباره تروریستی خواندن حماس از
سوی اتحادیه اروپا گفت :ما با رهبران

هزاران فلسطینی هالکت نظامیان صهیونیست را جشن گرفتند

هزاران فلسطینی با راهپیمایی در نوار غزه هالکت
س���ه نظامی رژیم صهیونیستی از سوی یک جوان را
جش���ن گرفتند.آنان در حالی که شماری از رهبران
های فلس���طین همراهشان بودند ،با در دست
جنبش
های سبز بعد از راهپیمایی و اجتماع در
داشتن پرچم
فلسطین و توقف مذاکره بعد از اعالم
معامله قرن و مخالفت طرف فلسطینی
هاس���ت .برخی
با دیدار با آمریکایی

میدان ش���هدای غزه ش���ادی و سرور خود را از اقدام
امروز جوان فلسطینی ابراز کردند .اقدام جوان فلسطینی
به عملیات سلفیت معروف شده است.گفته می شود
یک خاخام صهیونیست که در عملیات کرانه باختری
زخمی شده بود ،کشته شد.

های
کمیته مقدماتی از س���وی هیأت
های ملی فلسطین برای
محلی و گروه
های ملی علیه عادی
هماهنگی تالش

اروپای���ی برای تغییر این موضع در
های
ارتباط هستیم.وی درباره هیأت
بین الملل���ی و اروپایی که در دوره

اند ،گفت :ما
اخیر وارد نوار غزه شده
ها
در جریان دیدارهایمان با این هیأت
درباره اوضاع انسانی نوار غزه و امکان
بس یا راهکار صحبت
رسیدن به آتش
کنیم.باس���م نعیم درباره روابط با
می
سوریه و افتتاح دفتر این کشور در غزه
ها
گفت :این مسأله مثل سایر پرونده
گیرد .سوریه
مورد بررس���ی قرار می
کش���وری بزرگ و اصیل و محوری
در منطقه اس���ت .اگر مردم سوریه با
روشی برای اداره کشورشان موافقت
کنند حضور ما در این کشور ضروری
گونه
و مهم خواهد بود .ما طرف هیچ
اختالفی در منطقه نیستیم و از هیچ
طرفی به ضرر طرف دیگر جانبداری
کنیم .
نمی
در ای���ن حال،ارت���ش رژیم
صهیونیستی طرحی را به کابینه امنیتی
این رژیم ارائه کرده اس���ت که شامل
اشغال منطقه غزه در جنگ احتمالی آتی
است.یک پایگاه خبری اسرائیلی مدعی
شد که کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی
با پیش���نهاد ارتش ای���ن رژیم برای
اشغال منطقه غزه در جنگ احتمالی
پیش رو موافقت کرده است.به نوشته
پایگاه والال ،این طرح پیش از این در
زمان «گادی آیزنکوت» رئیس س���تاد
مشترک سابق ارتش صهیونیستی مطرح
شد و در زمان «اویو کوخافی» رئیس
فعلی ،مورد موافقت قرار گرفته است.

