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زاخاروا  :اوباما برای نابودی جهان
 9روز وقت دارد

چند روز مانده به پایان ریاست جمهوری اوباما ،ماریا زاخاروا ،سخنگوی وزارت خارجه روسیه ،باکنایه به رئیس جمهور آمریکا در صفحه فیس
بوک خود نوشت« :هر روز خبرهایی از واشنگتن می خوانم :تحریم های جدید در ارتباط با روسیه  ،ارسال سیستم های دفاع هوایی قابل حمل
برای جالدان سوری ...خدا جهان را در هفت روز آفرید .دولت اوباما دو روزهم بیشتر وقت دارد تا کل آن را نابود کند» .

اولیننشستخبری زیرسایه رسواییجدید

...

تحلیل روز

اظهاراتترامپدربارهاتهامجنسیجدید،دخالتروسیهدرانتخابات،داعشوفعالیتهایاقتصادی

دکترغالمرضاکحلکی

کامیار-هرچه قدر هم توئیت ک��رده بود تا اتهامات
جنس��ی جدید ب��ه خ��ودش را رد کند،بازهم طاقت
نیاورد واولین نشس��ت خبری خ��ود را برگزارکرد.
نشستی که با انبوهی از اس��ناد و مدارک آمده بود و
درابتدایآنگزارشهایجدیدیکهعلیهاومنتشر
ش��ده و او را به فس��اد اخالقی متهم ک��رده،رد کرد.
دیروز برخی رسانه های آمریکایی مانند سی ان ان
گزارشی را به نقل از دستگا ه های اطالعاتی آمریکا
منتش��ر کردند مبنی ب��ر اینکه س��رویس اطالعات
روس��یه از ش��وی جنس��ی ترامپ به همراه چند زن
روس��پی در هتل��ی در مس��کو فیلمبرداری ک��رده و
میتواندویراتحتفشاربگذارد.ترامپنیزباگالیه
شدید نسبت به س��ازمان های اطالعاتی آمریکا که
اجازه دادن��د این خبر به ادعای خودش س��اختگی
منتشرشودگفتکه اینتیرخالصبهسمتاوبوده
است.در ادامه به مهم ترین نکاتی که ترامپ در این
نشست خبری مطرح کرد ،اشاره می کنیم:
*من س��ال ها قبل برای برگ��زاری مس��ابقه "ملکه
زیبایی" به روسیه رفته بودم و مراقب بودم که سوژه
دستسرویسهایخارجیندهموبه همراهانمنیز
توصیهمیکردممراقبباشند .مندرخارجازکشور
همیشه زیر نورافکن هستم ولی مواظبم.
*بازفید (سایتی که اتهامات جنس��ی علیه او مطرح
کرده) آشغال است .ش��ما (خبرنگار سیانان) حق
سوالندارید.بیادبنباشید.شماخبرجعلمیکنید.
* فکر میکنم هک کار روسیه بوده ،اما کشورهای
دیگر هم ما را هک کردهاند .خیلی کشورهای دیگر.
مثال چی��ن .م��وارد پرش��ماری از هک وج��ود دارد.

اوباما؛ آمریکا و پیشروی به عقب!
هشتسالپپشبود؛اوبامایسیاهپوسترئیسجمهورآمریکا
ش��ده بود؛ او با ش��عار تغییر آمده بود و خیلیها او را «خورشید
سیاه»مینامیدندومطرحمیکردندکهبهقدرترسیدناوباما،
نشانهتحولبزرگیدرساختارسیاسیواجتماعیآمریکاست.
البته تحول رخداده بود؛ بهقدرت رس��یدن ی��ک دورگه که در
چهرهاو،سفیدی،ویژگیبرجستهاشنبود؛آنهمدرجامعهای
بهشدتنژادپرست.تغییریکهالبتهخیلیزودرنگباختو به
زودی و چند باره ،آمریکا خش��ونتهای نژادپرستانه را تجربه
کرد و زمین ،رنگ «سرخ نژادپرستی» گرفت .اوباما این بار در
س��خنرانی وداع خود پش��ت تریبون رفت و گفت که در آمریکا
دموکراس��ی درخطر اس��ت .او هش��دار داد که نابرابریهای
نژادی و اقتصادی کشورش را تهدید میکند .مثل همیشه او
خوب حرف میزد و با صدای بغضآلودش ،تأثیرگذار بود .اما
«خورشید سیاه» آمریکاییها نتوانس��ته بود در داخل و خارج
این کشور تغییرات وعده داده شده را ایجاد کند .مردم دوباره
به گذش��ته نژادپرستانه خود بازگشته و ش��اید انتخاب ترامپ
نمونهای از این بازگشت بهتعارض های قومی و نژادی باشد.
مرد خوشسخن آمریکا ،در مورد صلح در خاورمیانه و کاسته
شدن از بعد نظامی عرصه بینالمللی و صلح گستری ،خیلی
حرف زده بود .اما کودکان در سوریه و یمن ،حس خوب دختر
پایان ریاست جمهوری ،پدر را همراهی
او را که در س��خنرانی ِ
میکرد،ندارند؛دختراوبامااشکشوقازگونهمیگرفت،اما
کودکان یمن ،سوریه ،عراق و ،...خیلی وقت است که چشمه
اشکهایشان خشکیده اس��ت .آری اوباما با خود تغییر آورد و
باعثپیشرویآمریکاوجامعهجهانیبهعقبشد!

...

البته آقای پوتین تایید کرد این اخباری که در مورد
دخالت روسیه در انتخابات آمریکا منتشر میشود
کذب محض است.
*م��ن هی��چ رابطهای ب��ا روسه��ا نداش��تهام ،هیچ
معاملهای با آنها انجام ن��داده و به آنها مدیون هم
نیستم.
*ما متوجه ش��دیم که هی�لاری کلینتون س��واالت
مناظرهراازقبلدراختیارداشتدرحالیکهاگرمن
چنینکاریکردهبودمبهسرعتازمنمیخواستند
که صحنه انتخاب را ترک کنم.
*احترام زیادی برای مردم و دولت مکزیک قائلم اما
مکزیک باید به ما هزینه احداث دیوار را بدهد.
*اگر پوتین من را دوست دارد این یک امتیاز بزرگ
اس��ت .آنها میتوانند در نابود کردن داعشی که در
دولت اوباما ایجاد شد به ما کمک کنند.

*ما با کنار گذاشتن بیمه بهداش��تی اوباما به مردم
خدمت میکنیم .به محض تش��کیل دول��ت برنامه
جایگزین بیمه بهداشتی معرفی میشود.
*من دیگر هی��چ پیم��ان و ق��راردادی در روس��یه یا
هیچ کش��ور دیگری ن��دارم ت��ا بحث تض��اد منافع از
ذهن افراد پاک ش��ود.چندی پیش یک ق��رارداد ۲
میلی��ارد دالری در دب��ی را نیز رد کردم ت��ا به عنوان
رئیس جمهور بتوانم وظایفم را انجام دهم؛ هرچند
معتقدم که میتوانم فعالیتهای اقتصادیام را به
خوبیدرکنارامورریاستجمهوریانجامدهمامابه
کلی از «امپرات��وری» مالیام جدا ش��دم و فرزندانم
مدیری��ت آن را بر عه��ده میگیرند .پس��ر من طی 8
س��ال آینده مدیریت خوب��ی را در ش��رکت های من
خواهد داشت و اگر خوب نباش��د به او خواهم گفت
که "تو اخراجی!".

ترکیه زیر قولش زد

اندیشکده روز

وزیردفاع آنکارا :حضور نیروهای ترک در شمال عراق ضروری است!

3دشمن اصلی تل آویو در سال 2017

«فکری ایش��یک» ،وزیر دفاع ترکیه همچون دیگر مقامات
ای��ن کش��ور ،ب��ا خل��ف وع��ده و زی��ر پ��ا گذاش��تن تعهدات
«بینال��ی ایلدیریم»،نخس��ت وزی��ر ترکیه ،خ��روج از پایگاه
«بعشیقه»درش��مال عراق را رد ک��رده و حض��ور نیروهای
ت��رک در آن را ض��روری دانس��ت؛ ای��ن درحالی اس��ت که
دولت و پارلمان عراق ،ترکیه را اش��غالگر میدانند.آنکارا
مدعی اس��ت که با هدف آموزش نیروهای پیشمرگه برای
آمادگی آنها جهت نبرد با تروریس��ت های تکفیری داعش
وارد موصل شده اس��ت .اما این ادعا امروز دیگر نزد کمتر
کسی پذیرفته ش��ده اس��ت و همه از حمایت های ترکیه از
داعش و روابط تج��اری آن با این گروه تروریس��تی ،مطلع
هستند«.فکری ایشیک» با نادیده گرفتن تمامی تعهدات

مرکزمطالعاتامنیتداخلیرژیمصهیونیستینوشت:دررأس
اولویتتهدیداترژیمصهیونیستی،حزبا...لبنانقراردارد.
موشکهایاینحزببههرنقطهایازفلسطیناشغالیمیرسد
،شدیدترودقیقترازگذشتهاست.ایراندومینتهدیدکنندهتل
آویو است .سومین عامل ش��دیدی که تل آویورا تهدید میکند
جنبشحماساست.حماسدرحالحاضردچاربازدارندگی
اس��رائیل ش��ده اس��ت ،اما همچنان به تقوی��ت توانمندیهای
خود ادامه میدهد ،حتی اگر دو طرف به دنبال جنگ نباشند،
ام��ا درگیری متقاب��ل ممکن اس��ت به عل��ت هر نوع تنش��ی در
ابعاد داخل��ی  ،اقتصادی یا اجتماعی به طور عمیق آغاز ش��ود.

بین ایلدیریم و العبادی ،تأکید کرد که پس از آزادی موصل
از دس��ت داعش درباره وضعیت بعشیقه با مقامات عراقی
مذاک��ره خواهیم ک��رد .اینگونه اظهار نظره��ای مقامات
ترک ،در حالی است که در جریان سفر «بینالی ایلدیریم»
به بغداد توافق  9گانه ای میان دو کشور حاصل گردید که
بر اس��اس آن ترک ها باید به حاکمیت ملی ع��راق احترام
گذاشتهوبعشیقهراترککنند .العبادی،نخستوزیرعراق
در پاس��خ به بدعهدی ترکیه ،تأکید کرد ک��ه تا زمان خروج
نیروهای ترکیه از پایگاه بعشیقه ،گسترش روابط با آنکارا
ممکن نیست .همزمان ،به گزارش ال بی سی ،سخنگوی
دس��تگاه مبارزه با تروریس��م عراق اعالم کرد که نیروهای
عراقیدستکمبر 80درصدازشرقموصلمسلطشدند.
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اظهار نظر روز
سیمون تیسدال:

خاطره خوبی از اوباما در خاورمیانه باقی نماند

جنایت سعودی با حمله به مدرسه ابتدایی

شهادت 8دانش آموز یمنی در حمله جنگنده های
سعودی به شمال صنعا

در حمل��ه جنگندهه��ای س��عودی ب��ه مدرس��ه ابتدایی ش��هر "نهم" در ش��مال
غربی صنعا پایتخت یمن ۸ ،دانش آموز ش��هید و  ۱۵تن دیگر مجروح ش��دند.
جنگندههای سعودی در این حمله که هنگام رفتن کودکان به مدرسه روی داد،
مدرسه الفالح را هدف قرار دادند ۲.تن از شهدا ،دختربچههایی ۱۲ساله و۱۳
ساله بودند.به گفته یونیس��ف از آغاز جنگ عربستان علیه مردم یمن۱۴۰۰ ،
کودک جان س��پرده اند.گروههای حامی حقوق بش��ر بارها بمب��اران مناطق
غیرنظامی یمن و کش��تار ش��هروندان را به دس��ت ائتالف عربس��تان سعودی
محکوم کردهاند.اواسط مهر امس��ال نیز حمله هوایی عربستان به یک مراسم
تشییع جنازه در صنعا حدود  ۱۴۰شهید بر جا گذاشت و باعث شد کاخ سفید
اعالم کند در کمکهای تسلیحاتی به ائتالف تجدیدنظر میکند؛ این درحالی
است که انگلیس در دهه ۸۰میالدی ۵۰۰بمب خوشهای به عربستان فروخته
اس��ت که ممکن اس��ت از آن ها در جنگ کنونی علیه مردم یمن استفاده شده
باش��د .اس��تفاده از این مهمات در قوانین بینالمللی ممنوع است .به گزارش
راش��اتودی ،این اولین باری اس��ت که وزارت دفاع انگلیس فاش کرده که چه
تعداد تس��لیحات و ادوات نظامی به عربستان س��عودی صادر کرده است .این
افشاگریهااحتماالفشاربیشتریرابرانگلیسواردمیکندتافروشتسلیحات
بهعربستانرامتوقفکند.انگلیسماهنوامبرازتوقففروشتسلیحاتبهریاض
امتناع و درخواست دو کمیته پارلمانی و گروههای حقوق بشری را رد کرد.

طلسم «کاخ آبی»

محاکمۀبرادروبرادرزادهبانکیموندرآمریکابهاتهامرشوهدهی
دبیر کل س��ابق س��ازمان مل��ل که خ��ود را برای ش��رکت در
رقابت های ریاس��ت جمهوری کره جنوبی آماده می کند ،با
اتهام فساد مالی بس��تگان خود در آمریکا مواجه شده است.
فس��اد مالی مس��ئوالن در کره جنوب��ی خواب را از چش��مان
س��اکنان «کاخ آب��ی» ،کاخ ریاس��ت جمهوری ک��ره جنوبی،
ربوده اس��ت .هفته هاس��ت که میزان محبوبیت پارک گئون
های ،رئیس جمهور ک��ره به دلیل سوءاس��تفاده مالی چوی
س��ن س��یل دوس��ت نزدیک��ش ،در ح��ال کاهش اس��ت .در
کیفرخواس��ت دادگاه فدرال نیویورک« ،یو هیون بان» دالل
معامالت ملک��ی و ب��رادرزاده ب��ان کی م��ون و نی��ز «بان کی
سانگ» برادر دبیرکل سابق س��ازمان ملل به پرداخت رشوه
متهم شدهاند .طبق کیفرخواست ،ش��رکت کیانگنام که در

س��ال  2013با بحران کمبود نقدینگی مواجه شده بود ،به
ج 72طبقه این شرکت در
بان کی سانگ ماموریت داد که بر 
ویتنام،معروفبه«لندمارک»72رادرازایدریافتمقداری
کمیس��یون به «یک مقام خاورمیانهای» بفروش��د .برای این
منظ��ور ،در آوری��ل ،2014رش��وهای 500ه��زار دالری به
واس��طهای به نام «مالکوم هریس» که مدعی بود کارگزار آن
مقاماست،پرداختشد.اماهریسکهادعایکارگزاریاش
نیز نادرس��ت بود ،پولها را س��رقت کرد .اکنون ،ب��ا توجه به
حساس��یت های به وجود آمده در کره جنوبی بر روی فس��اد
مس��ئوالن ،ادامه یافتن اتهامات مطرح ش��ده در آمریکا علیه
بستگان بان کی مون ،می تواند ش��انس وی را برای رسیدن
به پس��ت ریاس��ت جمهوری در ک��ره جنوبی کم رن��گ کند.

تحلیل گر گاردین بابیان این که اوباما
تأثیرمثبتچندانیبرشرایطووضعیت
موج��ود خاورمیان��ه نداش��ت و خاطره
خوبی نی��ز از خود در ای��ن منطقه باقی
نگذاش��ت ،گفت:اوبام��ا نی��ز همانن��د
نخستوزیر اسرائیل در س��ال 2009و کمی بعد از پیروزی در
انتخاباتریاستجمهوریآمریکاسخنرانیمفصلیراانجامداد
ودراینسخنرانیازآغازیجدیدبرایخاورمیانهسخنگفت.
اما س��خنرانی الهامبخش وی در قاهره نه تنها س��رآغاز تحول و
پیش��رفت برای این منطقه نبود ،بلکه ش��روعی برای فروپاشی
منطقهایوبیاعتناییفزایندهاینکشوربهبحرانهایموجود
درمنطقهخاورمیانهبود.خروجآمریکاازعراقموجببروزخالء
سیاسیدربغدادشدواندکیبعدداعشظهورکرد.آغازتحوالت
عربیدرسال 2011تنهاواشنگتنرادربهتوحیرتفروبرد.
پس از سقوط مبارک در مصر آمریکا تنها به ابراز نگرانی در این
خصوص اکتفا و از روی کار آمدن یک دیکتاتور نظامی طرفدار
آمریکا اس��تقبال کرد .در س��وریه نی��ز اوباما در ی��ک پیشبینی
شتابزده س��قوط دولت اس��د را اعالم کرد .میراث باقیمانده
اوبامادردوکشورلیبیویمننیزچنداندرخورافتخارنیست.

...

خبرهای متفاوت
دادگاه اروپایی :دختران مسلمان سوئیسی
باید با پسرها شنا کنند!
بی بی سی :دادگاهحقوقبشراروپاباصدورراییبهنفعدولت
سوئیس ،حکم کرده است که والدین مسلمان موظف هستند
فرزندان خ��ود را برای یادگیری ش��نا به اس��تخرهای مختلط
بفرستند .این دادگاه اروپایی به شکایت دو شهروند سوئیسی
ترکتباررسیدگیمیکردکهحاضرنبودنددختراننوجوانخود
رابهکالسهایاجباریآموزششنادراستخرمختلطبفرستند.

اوباما رئیس گلچین ترانه ها می شود!
دیلی می��ل :ب��اراک اوباما اخیرا به ش��وخی گفت دوس��ت
دارد وقت��ی دوران ریاس��تجمهوریاش ب��ه س��ر آم��د در
اسپاتیفای کار کند .تصمیمگیرندگان اسپاتیفای هم روی
رئیسجمهور را زمین نینداختند و شغلی برایش دستوپا
کردند .در صفحه مربوط به اس��تخدام این غول موس��یقی
آنالین شغلی آگهی شده با عنوان "پرزیدنت آو پلیلیست"،
یا به زبان کمی فارسیتر ،رئیس گلچین ترانهها.

▪ ▪آمریکاوتداومنژادپرستی

خداحافظی اوباما با چشمان اشکبار

دفاعازخود

گروهبینالملل-باراکاوباما،رئیسجمهورآمریکاسهشنبه
ش��ب در س��خنرانی خداحافظی خود از عملکرد هشت ساله
اش در مقام ریاست جمهوری ایاالت متحده دفاع کرد .اوباما
ترجیحدادبرایاینسخنرانیبهجایدفترخوددرکاخسفید،
دراقدامیمتفاوتبهشیکاگو،همانجاییکهفعالیتسیاسی
رسمیخودراشروعکردهبود،برودودرآنجاسخنرانیکند.
از حاش��یه های پر رنگ این س��خنرانی می توان به اشک های
اوبامااشارهکرد.باراکاوبامادربخشهاییازسخنرانیخود
زمانی ک��ه متن مربوط به تش��کر و قدردانی از «میش��ل اوباما»
بانویاولآمریکاراقرائتمیکرد،گریههمکردوتالشکردتا
اشکهایشراازچشمانشپاککند.
▪ ▪خودستاییبهسبکآمریکایی

رئیس جمهور آمریکا که این روزها ش��اهد هجمه گس��ترده
جمهوریخواهانبهدستاوردهایهشتسالهاشدردوران
حضوردرکاخسفیداست،تالشکرددراینسخنرانیبهدفاع
ازموفقیتهایخودبپردازد.اوبامادرهمینراستابااشارهبه
برنامهخدماتدرمانیخودموسومبه«اوباماکر»تصریحکرد:
چنانچهکسیبرنامهبهتریبهعنوانجایگزینداشتهباشد،
من به طور علنی از آن حمایت خواهم کرد .رئیس جمهوری
آمریکااظهارداشت«:اگرهشتسالپیشبهشمامیگفتمکه
آمریکاروندرکودبزرگاقتصادیرابرعکسخواهدکرد،اگر
بهشمامیگفتمکهفصلجدیدیازرابطهبامردمکوبارارقم

خواهیم زد ،برنامه هسته ای ایران را بدون شلیک گلوله ای
متوقفخواهیمکردوازدستمغزمتفکرحادثه ۱۱سپتامبر
خالصخواهیمشد...،اگرهمهاینمواردرابهشمامیگفتم
ممکن بود بگویید اه��داف بلندپروازانه ای داری��م اما این ها
کارهاییاستکهماانجامدادیم.آمریکاازوقتیماکارمانرا
آغازکردیمدرجایگاهبهتروقویتریایستادهاست».

اوهمچنیننسبتبهتهدیدهاییکهمتوجهنظامدموکراتیک
آمریکاس��ت ،هش��دار داد :تهدیدهای��ی از جمل��ه نابراب��ری
اقتصادی ،شکافهای نژادی و فرورفتن بخشهای مختلف
جامع��ه در حبابهایی ک��ه اف��کار و عقای��د در آن ه��ا بر یک
مجموعه از واقعیتهای مشترک استوار نیست ،وجود دارد.
اوباما تاکید کرد :نژادپرس��تی در آمریکا هنوز به عنوان یک
«عامل نفاق» در این کشور مطرح است .رئیسجمهور آمریکا
در این سخنرانی اذعان داشت ،این که از اصطالح «آمریکای
پس از نژادپرس��تی» صحبت میش��ود ،چندان واقعگرایانه
نیست و تالشهای بسیاری در این زمینه باید صورت گیرد تا
این کشور به این مرحله برسد.باراک اوباما همچنین در نطق
خود که در جمع  ۱۸هزار نفر از هوادارانش در شیکاگو ایراد
شد ،بر انتقال مس��المت آمیز قدرت به دونالد ترامپ تاکید
کرد .اوباما در خصوص انتقال قدرت در آمریکا گفت :ظرف
 10روز دیگر ،جهان شاهد نشانه دموکراسی ما خواهد بود:
انتق��ال صلحآمیز ق��درت از یک رئیسجمهوری ک��ه آزادانه
انتخاب شده است به یک رئیسجمهور دیگر .من به ترامپ
رئیسجمهور منتخب متعهد می ش��وم ک��ه دولت من بدون
اش��کالترین انتقال ق��درت احتمالی را تضمی��ن میکند،
همان طور که جرج بوش ب��رای من چنین کرد .زی��را این به
همه ما بس��تگی دارد که تضمین کنیم که دولت ما میتواند
به م��ا در رویاروی��ی با بس��یاری از چالشهایی ک��ه همچنان
پیش رو داریم ،کمک کند» .دونال��د ترامپ که جای اوباما را
خواهد گرفت قول داده است بعضی از دستاوردهای اصلی
او را باطل کند که قانون اصالح نظام مراقبتهای بهداشتی
موسوم به اوباماکر در کانون آن هاس��ت .او روز  ۲۰ژانویه به
قدرت خواهد رسید.

فراخبر

حاشیه های سخنرانی خداحافظی اوباما
ساکنان شیکاگو برای دریافت بلیتهای سخنرانی خداحافظی اوباما ،چندین ساعت را در هوایی بسیار سرد در صف
سپریکردند.بلیتهایاینمراسمرایگانتوزیعشدامادرساعاتآخرپیشازسخنرانیهربلیتهزاردالردراینترنت
خرید و فروش میشد .ایراد سخنرانی خداحافظی یکی از سنتهای روسای جمهور آمریکاست .جورج دبلیو بوش و
بیل کلینتون نطق خداحافظی خود را از کاخ سفید ایراد کردند و جورج بوش پدر در آکادمی نظامی وست پوینت نطق
کرد .اما اوباما درشهری که به وی برای تبدیل شدن به نخستین رئیسجمهور سیاهپوست آمریکا کمک شایانی کرد
س��خنرانی خداحافظی اش را ایراد کرد .عالوه بر آن اوباما بعد از پایان دوران ریاست جمهوری در همین شهر ساکن
می شود و کتابخانه و «بنیاد اوباما» نیز در شیکاگو دایر خواهد شد .نخستین سخنرانی اوباما نیز پس از پیروزی در هر
دو انتخابات ریاست جمهوری ،در شهر شیکاگو ایراد شد .اوباما دربخشی از سخنرانی اش خطاب به جو بایدن معاون
اول خود گفت« :جو! از وقتی خواستم رئیس جمهور بشم ،تو اولین تصمیمی بودی که من گرفتم ...و بهترین تصمیم.
داداشمی!»اوباما درحالی به کار خود پایان میدهد که میزان رضایت از او براساس نظرسنجی آسوشیتدپرس -مرکز
تحقیقات امور دولتی ان او آر سی ۵۷درصد است که رقمی شبیه بیل کلینتون هنگام ترک کاخ سفید است.

دولت سوریه و مخالفان مسلح در وادی
بردی توافق جدید کردند

پنج دیپلمات اماراتی در انفجار قندهار
افغانستان کشته شدند

نامه  17مقام اروپایی به ترامپ :پوتین
بزرگی آمریکا را نمی خواهد

استاندارریفدمشقازتوافقجدیدبینمخالفانمسلح
و ارتش سوریه در وادی بردی در ریف دمشق خبر داد.به
گزارش ایسنا ،عالء منیر ابراهیم ،استاندار ریف دمشق
گفت :با افراد مسلح مستقر در دو منطقه عین الفیجه و
بس��یمه برای ورود کارشناس��ان صیانت و تعمیرکاران
به چش��مههای عین الفیجه به توافق رسیدیم .نابودی
منابع آب رسانی موجب قطع آب دمشق و ریف دمشق
شده است.

وزارت خارجه ام��ارات از زخمی ش��دن «جمعه محمد
عبدا ...الکعبی» سفیر این کشور در افغانستان و کشته
شدن پنج دیپلمات دیگر این کشور در جریان دو انفجار
در قندهار خبر داد .دولت امارات به همین مناسبت سه
روزعزایعمومیاعالمکردهاست.همچنینسخنگوی
والی قندهار اعالم کرده که بر اثر انفجار در مهمانخانه
والی قندهار «عبدالعلی شمسی» ،معاون والی قندهار
که به شدت زخمی شده بود  ،جان داده است.

رئیس جمه��وری بلغارس��تان و  16ت��ن از مقام های
س��ابق کش��ورهای اروپای ش��رقی و مرک��زی در نامه
ای به دونالد ترامپ رئیس جمه��وری منتخب آمریکا
خواس��تار دفاع از «منافع و اهداف» مش��ترک شامل
صلح  ،قدرت «آتالنتیک» و آزادی ش��دند .به گزارش
روزنامه واش��نگتن پس��ت ،آن ها در نامه ای به ترامپ
نوشتند« :پوتین بزرگی آمریکا را نمی خواهد اما ما به
عنوان متحدان شما  ،می خواهیم».
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