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ظریفدرکنفرانسبازسازیعراق
شرکتمیکند
ســخنگوی وزارت خارجه از شــرکت وزیر
امور خارجه کشــورمان در کنفرانس بازسازی
عراق خبر داد .به گزارش ایسنا ،بهرام قاسمی،
ســخنگوی وزارت امــور خارجه با اشــاره به
اهمیت عراق بهعنوان یک کشــور دوســت و
همسایه ایران گفت :دکتر محمدجواد ظریف،
وزیــر امور خارجــه کشــورمان در کنفرانس
بینالمللی بازســازی عراق به میزبانی کویت
شرکت خواهد کرد .وی افزود :ایران از برگزاری
این کنفرانس اســتقبال و مشــارکت جامعه
بینالمللی در روند بازسازی این کشور را امری
ضروری و اقدام در مســیری درست میداند و
ما بر ضرورت مشارکت صادقانه و غیرمشروط
جامعــه بینالمللــی در این بازســازی تأکید
داریم؛ جمهوری اســامی ایران در حمایت از
مردم و دولت عراق هیچگونه تردیدی به خود
راه نداده همانگونه که در مبارزه با تروریســم
نیز در کنار مردم و دولت عــراق بوده و خواهد
بود .ســخنگوی وزارت امور خارجــه در ادامه
اظهار داشت :جمهوری اسالمی ایران در مسیر
کمک به بازسازی و توســعه اقتصادی عراق،
همانند دیگر حوزههای سیاسی ،امنیتی ،نقش
حمایتی و سازنده خود را در دوران پسا داعش
ادامه خواهد داد.
وی در پایان افزود :هدف این کنفرانس تجمیع
کمکهای مالــی منابع مختلــف بینالمللی
برای بازســازی بهویژه در مناطــق جنگزده،
زمینهســازی برای ارایه راه حل ریشــهای در
منازعات داخلی ،نوسازی ظرفیتهای محلی و
ملی عراق ،تقویت بافت اجتماعی ،ایجاد توازن
بین روند بازســازی و برنامه آشتی ملی و جذب
سرمایهگذاریخارجیاست.

وزیرکشورعراق:میانایران،آمریکاو
عربستانمیانجیگرنیستیم
وزیر کشور عراق با بیان اینکه اختالفات میان
ایران و آمریکا و عربســتان به نفع عراق نیست،
گفت :ما میان ایران ،آمریکا و عربستان میانجیگر
نیستیم.
بهگزارش ایسنا ،قاســم االعرجی ،وزیر کشور
عراق در گفتوگو با روزنامه فرامنطقهای الحیات
در رابطه با میانجیگریاش میان ایران ،آمریکا و
عربســتان بهعنوان یکی از فرماندهان سازمان
بدر کــه روابط تاریخی و عمیق بــا تهران دارد،
گفت :مــا میانجیگر نیســتیم و هیچکس از ما
نخواسته است که میانجیگری کنیم اما منطقه
سختیهای زیادی را تحمل کرده است و هرگونه
اختالف میان ایران و عربستان یا ایران و آمریکا
به نفع عراق نخواهد بود و اجازه نخواهیم داد که
به میدان تسویه حساب برای هر طرفی تبدیل
شویم.

تلفات خونین ترکیه در آمار کردها از عملیات عفرین

اخبار جهان

 ۲۰۰نظامی ترکیه تنها در یک هفته در عفرین کشته شدند
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قلیچدار اوغلو :ترکیه هیچ وظیفه یا مسئولیتی برای از بین بردن کامل تروریسم در سوریه ندارد

شهروند| بیستوســه روز از آغاز حمالت ترکیه به
عفرین سوریه میگذرد و هنوز مشخص نیست که این
جنگ که به گفته مقامات ترکیه به منظور از بین بردن
«تروریستها» صورت گرفته ،تا چه زمانی ادامه خواهد
یافت .آنها میگویند این عملیات تا زمانی ادامه خواهد
داشتکهاینمنطقهازوجود«تروریستها»پاکشود.
روز گذشــته ،یگانهای مدافع خلق ُکــرد از انهدام
دستکم  ۵تانک ارتش ترکیه و کشتهو زخمی شدن
دهها نظامی تــرک و همپیمان عرب آنهــا در دو روز
گذشته در عفرین خبر دادند .کردها همچنین تأکید
دارند که در هفته اول فوریه نزدیک به ۲۰۰نظامی ترک
را کشتهاند .یگانهای مدافع خلق کرد سوریه با پخش
تصاویریویدیوییمدعیشدند،یکتانکارتشترکیه
را در شمال منطقه عفرین منهدم کردند که بر اثر آن،
تعدادی از افراد مســلح اطراف تانک کشته یا زخمی
شدند.
یگانهای مدافع خلق کرد ســوریه همچنین اعالم
کردند ،در عملیاتی علیه یکــی از پایگاههای نیروهای
عرب «ارتش آزاد ســوریه» ،وابسته به ارتش ترکیه در
شهر«اعزاز»،در ۲۰کیلومتریعفرین،چهارتانک،انبار
مهمات و چندین سالح سنگین ارتش ترکیه که برای
پشتیبانی از نیروهای ارتش آزاد در این منطقه مستقر
شدهبودندرامنهدمو ۵نظامیترکراکشتند.
از ســوی دیگر ،نیروهای ســوریه دموکراتیک در
بیانیهاینتایجدرگیریکردهاباارتشترکیهوگروههای
عربهمپیمانآنکارادرعملیاتنظامی«شاخهزیتون»
را در بازه زمانی یکم تا هشــتم فوریه اعالم کردند .بنابر
این بیانیه ،نتیجه این درگیریها در ۱۲محور در طول
مرزهای سوریه با ترکیه کشــته شدن نزدیک به ۲۰۰
نظامی ترک بوده اســت.نیروهای سوریه دموکراتیک
میگویند در هفته نخســت فوریه خسارت سنگینی
به نظامیان و تجهیزات ارتش ترکیه و گروههای عرب
همپیمان آنها وارد کردهاند؛ تعداد قربانیان درگیریها
در میان نظامیان ترک بنا بر اعــام این نیروها  ۱۰۰تا
 ۲۰۰کشته است و تعداد تلفات گروههای «ارتش آزاد
ســوریه» دهها تن برآورد شده اســت که در میان آنها
یکی از فرماندهان ارتش آزاد هم به چشــم میخورد.
همچنین کردها مدعی شدهاند که نزدیک به ۲۰تن از
نیروهای آنها بر اثر استفاده ارتش ترکیه از موشکهای
حاویگازسمیدرحمالتخوددرششمفوریهمصدوم
شدهاند .روز گذشــته ،همچنین قلیچدار اوغلو ،رهبر
حزب مردم جمهوریخواه ترکیه که از منتقدان جدی
اردوغان ،رئیسجمهوری این کشور است ،از عملیات
موسوم به «شاخه زیتون» حمایت کرده است .او گفته
«این حمایت به این دلیل است که دیگر نمیخواهیم
هیچ گروه تروریســتی به مرزهای ترکیه نفوذ کند ».با
این حال ،اما او گفته که نیروهای ترکیه نباید وارد مرکز
عفرین شوند و هشــدار داده با ورود نظامیان ترکیه به
عفرین«،حمامخونراهمیافتد».
کمال قلیچدار اوغلو اعالم کــرد که حزبش درحال
حاضر یگانهای مدافع خلق و حزب اتحاد دموکراتیک
سوریه را تروریستی میداند .پیشتر ،سخنگوی رجب
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سفیر روســیه در تهران از رایزنی روس اتم و
ایران برای تغییر در سایت فردو خبر داد و تأکید
کرد :هیچ تغییری در برجام نباید حاصل شود.
بهگزارش ایسنا ،لوان جاگاریان در گفتوگو با
خبرگزاری تاس گفت که یک هیأت از شرکت
روس اتــم رایزنیهایی را با ایــران برای اعمال
تغییرات در تأسیس��ات فردو انجام داده است.
جاگاریان در ادامه تأکید کرد که مسکو از سطح
همکاریهای ایران و روسیه در چارچوب برنامه
جامع اقدام مشترک (برجام) رضایت دارد و این
هیأت از روس اتم که درحــال حاضر در تهران
به ســر میبرد ،درباره جنبههای عملی خاص
این پروژه به منظور تنظیم مجدد رآکتور فردو
رایزنیمیکند.
وی افزود :امیدواریم که هرچه زودتر شــاهد
نتایج این رایزنیها باش��یم .ایــران و گروه 5+1
شامل آمریکا ،روســیه ،چین ،فرانسه ،انگلیس
و آلمان در ژوئیه  2015بر ســر برجام به توافق
دســت یافتند که براســاس آن ،ایران در ازای
محدودکــردن برنامــه هســتهایاش از لغــو
تحریمهای اقتصادی علیه این کشور برخوردار
شد .آژانس بینالمللی انرژی اتمی که مسئولیت
نظارت بر اجــرای این توافق هســتهای را دارد
تاکنون در تمام گزارشهای خود از روند اجرای
برجام تأیید کرده است که ایران بهطور کامل به
تعهدات خود عمل میکند ،امــا دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا که از منتقدان سرسخت
این توافق بهشــمار میآید ،اخیرا هشدار داد که
اگــر اروپاییها آنچه را وی نقــاط ضعف توافق
هســتهای میداند اصالح نکنند ،واشنگتن از
توافق خارج خواهد شد .سفیر مسکو در تهران در
ادامه این گفتوگو تصریح کرد :ایران و روسیه هر
دو نسبت به وضع کنونی پیرامونی برجام نگران
هستند .منطقی است که همتایان اروپاییمان
نیز نسبت به این موضوع نگرانی داشته باشند،
چراکه تالش زیادی را بــرای حصول این توافق
به کار گرفتهاند.
جاگاریان گفت :من مایلم یکبار دیگر تأکید
کنم که ایران بهطور کامل بــه تعهداتش ذیل
برجام پایبند است .این توافق حاصل رایزنیهای
بینالمللی پیچیده و طوالنی است و همانگونه
که در تابســتان  2015بر سر آن توافق شد باید
باقی بمان��د .وی در پایان تأکیــد کرد که هیچ
تغییری در برجام نباید ایجاد شود.
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طیباردوغانبرخیازاعضایحزبمردمجمهوریخواه
رابهحمایتغیرمستقیمازایندوگروهمتهمکردهبود.
قلیچدار اوغلو در گفتوگــو با روزنامه حریت تأکید
کرد« :دولت باید از ورود نیروهای ترکیه به داخل شهر
عفرینبرایجلوگیریازفجایعانسانیجلوگیریکند».
وی ادامــه داد« :اگر ما از عملیات ســپر فرات حمایت
کردیماکنوننیزازعملیاتعفرینحمایتمیکنیمزیرا
نمیخواهیم هیچ گروه تروریستی به داخل مرزهایمان
نفوذکند.درواقعمانیازداریمکهازمرزهایمانمحافظت
کنیم».بااینحالاما«نبایدواردشهرعفرینشد»«:چرا
شما میخواهید وارد مرکز شهری شوید که ۵۰۰هزار
نفر جمعیت دارد؟ چگونه میتوانید تروریســتها را
از دیگران تشــخیص دهید .اگر وارد شهر شوید حمام
خون رخ میدهد».وی در ادامــه اظهاراتش با انتقاد از
اردوغان مبنی بر لزوم رفتن به شرق منبج گفت« :باید
امنیت کشورمان در اولویت اول قرار گیرد .ترکیه هیچ
وظیفه یا مسئولیتی برای از بین بردن کامل تروریسم
در سوریه ندارد .جان ســربازان ما بیارزش نیست .اگر
اردوغان میخواهد بهطور کامل تروریسم را از بین ببرد،
میتواند سوریها را که در ترکیه هستند آموزش دهد و
برای جنگ بفرستد .آیا درست است که سربازان ما برای
حفاظت از خاک سوریه بجنگند درحالیکه نوجوانان
سوریاینجانشستهاند؟»
قلیچدار اوغلــو در بخش دیگــری از اظهاراتش از
ارسال تسلیحات توســط آمریکا و کشورهای غربی به
منطقه گفت« :مسلح کردن خاورمیانه باعث افزایش
خونریزیها میشود .کســانی که در این مسیر کشته

میشوند ،مسلمانان هستند و کسانی که این سالحها را
بهمسلمانانمیدهندکشورهایغربیاند».
از ســوی دیگر ،با ادامــه درگیری میــان کردها و
نیروهای ارتش ترکیه در خاک ســوریه ،دمشق اعالم
کرده که هر کسی به ســوریه تجاوز کند ،به سرنوشت
جنگنده اسراییلی دچار میشــود .معاون وزیر خارجه
سوریه تأکید کرد که هر کســی به سوریه تجاوز کند،
سرنوشتشمثلجنگندهاسراییلیخواهدبود.
فیصل مقداد ،معــاون وزیر خارجه ســوریه گفت:
«دستاوردی که ارتش ســوریه با سرنگونی جنگنده
اسراییلی محقق کرد ،نشــاندهنده بازگشت سوریه و
تصمیمشبرایچیرهشدنبردشمنانشاست».
گرچه اظهارات مقداد بعد از سرنگونی یک جنگنده
اف ۱۶اسراییل توسط ارتش سوریه در تپههای جوالن
ایراد شــده ،اما به نظر میرسد که بخشی از صحبت او،
خطاب به نیروهای ترکیه نیز باشــد .دمشق پیش از
آغاز حمالت ترکیه به عفرین اعالم کــرده بود که هر
هواپیمای جنگی ترکیه را که بدون اجازه وارد آسمان
سوریه بشــود را هدف قرار خواهد داد .با این حال اما با
ورودجنگندههایترکیهبهآسمانسوریه،عمالدمشق
هیچگونه واکنش عملی نداشــته است .گرچه مسکو
بهطور سنتی طرفدار حزب اتحاد دموکرات کردستان
(پ.ی.د) و یگانهای مدافع خلــق آن (ی.پ.گ) که
کنترل بخش بزرگی از شمال سوریه را در دست دارند،
بوده اســت ،اما برخی معتقدند کــه حمالت ترکیه با
هماهنگی و چراغ سبز روسیه صورت گرفته و مسکو،
دمشقرابرایانجاماینعملیاتنظامی،قانعکردهاست.

با نزدیکشدن موعد انتخابات عراق قوت گرفت

به گفته یــک منبع نزدیک بــه دبیرکل حزب
«الدعــوة االســامیة» ،نــوری مالکــی ،رئیس
ائتالف دولت قانون قصد دارد سلســله توافقها و
گفتوگوهایی را با گروههای سیاسی اهل تسنن و
کرد با هدف ائتالف با آنها پس از انتخاباتی که قرار
است  ۱۲مه آتی برگزار شود ،انجام دهد.ب ه گزارش
ایسنا ،این منبع که نخواست هویتش افشا شود ،به
روزنامه فرامنطقهای القدس العربی گفت :ائتالفها
با تشکیل سه ائتالف اصلی شــیعه (ائتالف النصر
به رهبری حیدرالعبــادی ،ائتالف الفتح به رهبری
هادیالعامریودولتقانونبهرهبرینوریمالکی)
به پایان رســیدند و البته توافقهایی در مورد یک
ائتالف پس از انتخابات هم ادامه دارد .به گفته این
منبع ،مالکی با گروههای سیاسی اهل تسنن و کرد
توافقهایی دارد اما این توافقها به صورت محرمانه و
بدون علنیسازی آنها برای اعضای ائتالف در دست
انجام هستند و مالکی به دلیل اینکه میترسد این
توافقها از دست بروند ،تالشهایی که در این راستا
انجاممیشودراعلنینمیکند.طبقاظهاراتمنبع
یادشــده ،این توافقها به شــکل تدریجی روشن
خواهند شــد و این احتمال وجــود دارد که عالوه

ناظران روس در عفرین و بیــرون از آن ،تا زمان حمله
ترکیه به این منطقه ،با نیروهای «ی.پ.گ» همکاری
میکردند تا مانع از وقــوع درگیریها میان گروههای
مختلف مسلح شــوند .روسها ،حتی در سطح وزرا ،با
مقامات«پ.ی.د»در مورد سوریهدرارتباطبودهاند.
ترکیه در روز 19ژانویه ،عملیات هوایی و زمینی خود
را علیه مبارزان کرد در شهر عفرین در شمال سوریه آغاز
کرد.نیروهاینظامیروسیه،دقیقاپیشازآغازعملیات،
از منطقه خارج شدهاند و جنگندههای ترکیه نیز اجازه
استفاده از پایگاه هوایی عفرین را که تحت کنترل دولت
سوریهونیروهایروسیهاست،بهدستآورد.
این اتفاقات زمانی رخ میدهد که روابط میان ترکیه و
روسیه در زمینه جنگ سوریه ،بسیار به یکدیگر نزدیک
ی که در روابط آنکارا با واشینگتن ،که از
شــده؛ درحال 
کردهای جنگجو در شمال ســوریه حمایت میکند،
شاهدتنشهاییهستیم.
ترکیــه« ،پ.ی.د» و «ی.پ.گ» را جــزو گروههای
تروریستی به شمار میآورد و هر دوی آنها را شاخهای از
حزب کارگران کردستان ،یا «پ.ک.ک» میداند که در
دهههای اخیر ،برای به دست آوردن استقالل و درنهایت
برای داشــتن «ترکیه کامال دموکراتیک» ،دســت به
شورش مسلحانه در ترکیه زدهاند .از دهه  ،1980یعنی
زمانی که پ.ک.ک در جنوبشــرق ترکیه شورشها
و حمالتی را صورت داده ،تاکنون 40هزار نفر کشــته
شدهاند.پ.ک.کتوسطایاالتمتحدهآمریکاواتحادیه
اروپا نیز در لیست سیاه قرار دارد و یک گروه تروریستی
بهشمارمیرود.

بیانیه سئول درباره روابط با پیونگیانگ:

ائتالف احتمالی مقتدی صدر با حکیم

بر حزب دموکرات کردســتان به رهبری مسعود
بارزانی ،همگرایی میان ائتالف دولت قانون و سلیم
جبوری ،رئیس پارلمان عراق حاصل ش��ود.برخی
اطالعات به دســت آمده نیز از قصد مقتدی صدر،
رهبر جریان صدر عراق برای ائتالف با عمار حکیم،
رهبرجریانحکمتپسازانتخاباتخبرمیدهند.
طبقاظهاراتمنابعیآگاه،بهتازگیجریانحکمت
بهدلیلبرخیمسائلفنیدرارتباطباشرطالعبادی
برای انتخاب دو کاندیدای ائتالف ،از ائتالفالنصر
خارج شــد و حکیم تصمیم گرفت که به صورت
مستقل در انتخابات ش��رکت کند.این منابع فاش
کردند؛ رائد فهمی ،دبیرکل حزب کمونیست عراق
همچنانخوششانسترینکاندیداازسویجریان
صدر برای برعهدهگرفتن ســمت نخستوزیری
است .جعفر موسوی ،معاون رئیس هیأت سیاسی
جریان صدر عراق در ۲۰دسامبر گذشته از تشکیل
حزب «االستقامة الوطنی» (پایداری ملی) خبر داد
که تصمیم دارد در انتخابات  ۲۰۱۸در کنار ســایر
احــزاب چپگرا و مدنی با یــک ائتالف انتخاباتی
جدید به نام «سائرون لالصالح» (حرکتکنندگان
بهسویاصالحات)شرکتکند.

کرهجنوبی به دنبال از سرگیری ارتباط با کرهشمالی است

کرهجنوبی روز گذش��ته اعالم کــرد که به دنبال
برقرارکردن دیدارهای مجدد خانوادههای دورافتاده
دو کره و کاهش تنشها با پیونگیانگ اســت و آن
را گام نخســت برای ایجاد زمینه برگزاری نشست
بیسابقه مقامات دو کشور میداند.ب ه گزارش رویترز،
این اظهارنظر از سوی وزارت اتحاد مجدد دو کره در
سئول پس از پایان ســفر سهروزه هیأت کرهشمالی
مطرح شــد که نتیجهاش دعوت از مون جائه -این،
رئیسجمهوریکرهجنوبیبرایسفربهپیونگیانگ
با هدف گفتوگو با مقامهای کرهشمالی است .این
وزارتخانه همچنین اعالم کرد :این سفر نشاندهنده
تمایل زیاد کرهشمالی برای بهبود روابط بین دو کره
است و اگر پیونگیانگ چنین تمایلی داشته باشد،
باید اقدامات غیرمنتظرهای را برای انجام آن صورت
دهد.سفر هیأت کرهشمالی با حضور کیم یو جونگ،
خواهر رهبر کرهشمالی به کرهجنوبی برای بسیاری
از مردم این کشور جذاب بوده اما بسیاری هم درباره
صداقت کرهشــمالی و تمایل این کشور برای تداوم
برنامههــای اتمی بدبین هس��تند .در بیانیه وزارت
اتحاد مجدد دو کره همچنین ذکر شده است؛ اگرچه
بســیاری از مردم کرهجنوبی از حضور وزرشکاران و

مقامهای کرهشمالی در بازیهای المپیک زمستانی
در کرهجنوبی اســتقبال کردند اما هنوز انتقادها و
نگرانیهای بیشماری در اینباره وجود دارد.در سفر
هیأت کرهشمالی ،نامهای از سوی کیم جونگ اون،
رهبرکرهشمالیتوسطخواهرشبهرئیسجمهوری
کرهجنوبی داده شــد و از وی خواستند تا به پیونگ
یانگ سفر کند .رئیس جمهوری کرهجنوبی نیز در
پاسخ گفت :اجازه دهید شرایطی برای ایجاد چنین
سفری مهیا شود .اگر چنین نشستی صورت گیرد،
نخستین دیدار بین مقامهای دو کره از 2007خواهد
بود .وزارت اتحاد دو کره همچنیــن اعالم کرده که
اقداماتی برای بهبود شرایط بین دو کره باید از سوی
دو طرف صورت گیرد و این مســأله باید با حمایت
جامعه بینالملل ص��ورت گی��رد .در بیانیه وزارت
ن حال آمده است :ما بهطور
خارجه کرهجنوبی درعی 
کامل از اقدامات بینالمللی براســاس تحریمهای
اعمالشده علیه کرهشــمالی که مبنای خل ع سالح
اتمی شــبهجزیره کره و راهحلی صلحآمیز اســت،
تبعیت میکنیم .اگر پیشرفتی مطمئن و قاطع برای
ایجادشرایطباهدفخلعسالحاتمیباشد،پیشرفت
تمامعیاردرروابطبیندوکرهامکانپذیرخواهدبود.

ذرهبین
کیم یو جونگ ،خواهر رهبر کره شمالی در کنار مایک پنس ،معاون ترامپ در افتتاحیه مراسم المپیک در کره جنوبی
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سقوط جهان به پرتگاه
Alexander Dubovsky

ایسنا| مشــاور رئیس تشــکیالت خودگردان
فلســطین تأکید کرد که به موافقت روســیه با به
رسمیت شناختن قدس بهعنوان پایتخت اسراییل و
فلسطین اعتراضی ندارد .نبیل شعث ،مشاور رئیس
تشــکیالت خودگردان فلســطین در امور خارجه
و روابط بینالملل گفت :فلســطین هیچ مخالفتی
با اینکه روســیه قدس غربــی را بهعنوان پایتخت
اسراییل و قدس شرقی را بهعنوان پایتخت فلسطین
به رسمیت بشناسد ،ندارد .وی قبل از سفر محمود
عباس ،رئیس تشــکیالت خودگردان فلسطین به
مســکو درباره موافقت فلســطین با موضع روسیه
گفت :بله ،همه چیز خوب است .فلسطین با شرکای
خارجی ازجمله روســیه برای ایجاد ساختاری در
حلوفصلمناقشاتبااسراییلهمکاریوازبرگزاری
نشستگستردهایدرمسکواستقبالمیکند.
شعث گفت« :اکنون صحبت درباره ساختار بین
المللی است که به جای سلطه یک طرفه آمریکا در
اداره روند صلح خاورمیانه ،بر قوانین و توافقنامههای
بینالمللی درباره فلسطین اسـ�تناد داشته باشد».
وی گفت« :در ســایه اظهــارات دونالــد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا درباره قدس و آوارگان امکان
نداردآمریکارایک«میانجیگرشفاف»بدانیم».

رژیم صهیونیستی نتایج نشست امنیتی
کابینه را درباره سرنگونی جنگندهاش
مخفی کرد
ایســنا| کابینه امنیتی رژیم صهیونیســتی
بدون صــدور هیچ مصوبــهای و امتنــاع وزیران از
هرگونه اظهارنظری همزمان با درخواست مقامات
صهیونیستی برای باال نگهداشتن سطح پاسخگویی
و حمله مسـ�تقیم به ایران به کار خـ�ود خاتمه داد.
بنیامین نتانیاهو ،نخســتوزیر رژیم صهیونیستی
در جلســه هفتگی کابینه ضمن ستودن حمالت
جنگندههای اسراییلی مدعی شــد ،این حمالت
ضربه ســختی را به نیروهای «ایرانی و سوری» وارد
آورد .نتانیاهو در ابتدای این جلسه مدعی شد« :ما به
همه توضیح دادهایم که اصول ویژه ما در درگیریها
به هیچ شکلی تغییر نخواهد کرد و ما با هر کسی که
بخواهدماراتهدیدکند،مقابلهخواهیمکرد».
وی افزود« :من با یکی از خلبانهای زخمی شده
صحبت کردم و خوشحال شدم که میتواند راه برود
و وضع سالمتیاش خوب است ».در پی سقوط یک
فروند جنگنده اف  ۱۶ارتش رژیم صهیونیستی این
رژیم حمالت هوایی را به اهدافی در خاک سوریه آغاز
کرد .رسانههای عبری زبان گزارش دادند ،در جلسه
کابینه امنیتی رژیم صهیونیســتی که برای چهار
ساعت ادامه داشت ،هیچگونه تصمیمی اتخاذ نشد
ووزرایاسراییلیازاظهارنظرامتناعکردند.
ماتیس:

پیونگیانگ نمیتواند بین ما و سئول را
به هم بزند
ایسنا|وزیردفاعآمریکاگفتهاستکههنوزخیلی
زود است که بگوییم آیا بازیهای المپیک زمستانی
کرهجنوبی نتیجهبخش خواهد بود و باعث کاهش
تنشها میان دو کره میش��ود یا نه .جیمز ماتیس،
وزیر دفاع آمریکا گفت ،بهبود آرام روابط میان دو کره
در جریان بازیهای المپیک زمستانی هنوز آنقدرها
کافی نیست که باعث ایجاد صلح در شبهجزیره کره
شود .وزیر دفاع آمریکا همچنین به خبرنگاران گفت:
«هنوز خیلی زود است که بگوییم بازیهای المپیک
زمستانی در کرهجنوبی راهی برای کاهش تنشها
بین دو کره است».
ماتیسهمچنیناقداماتتحریکآمیزکیمجونگ
اون ،رهبر کرهشمالی بهویژه تصمیم وی در برگزاری
رژه نظامی پیش از بازیهای المپیک زمستانی را زیر
ســوال برد و ادامه داد« :در گرماگرم آمادهسازیها
برای برگــزاری این بازیها ،رهبر کرهشــمالی رژه
نظامی برگزار کرد و موشکهای بالستیک خود را به
نمایشگذاشت».
وزیردفاعآمریکاهمچنینگفتکهاینژستهای
سیاسی میان کرهشــمالی و کرهجنوبی در جریان
بازیهای المپیک زمســتانی باعث ایجاد تنش در
روابطبینسئولوواشنگتننشدهاست.
وزیر کشور عراق:

 ۱۰۰۰داعشی را در بازداشت داریم
ایسنا| وزیر کشور عراق با اشاره به بازداشت بیش
از یکهزار داعشــی و اخذ اطالعاتی مهم و حساس
از آنهــا تأکید کرد که نیروهــای امنیتی هیچگونه
عملیاتی در خارج از مرزهای کشــور ندارند و تنها
گاهی اطالعــات الزم را برای حمالت جنگندههای
ائتالف ضدداعش به مخفیگاههــای داعش فراهم
میکنند .قاســم االعرجی ،وزیر کشــور عراق در
گفتوگو با روزنامه فرامنطقهای الحیاة اظهار داشت:
«در عملیاتهــای اطالعاتــی که در اســتانهای
آزادشده انجام میشود ،نتایج مهمی برای نیروهای
میدانی ما در مسیر رســیدن به اهدافشان مطابق با
طرحهایاستراتژیکتعیینشدهبهدستآمدهاست
و همسران داعشیها در این زمینه نقش بزرگی ایفا
کردند ،آنها اطالعات دقیقی از محل اختفای رهبران
داعش و اقدامات آنها در اختیــار ما قرار دادند و باید
تأکید کنم که منبع بسیاری از این اطالعات زنان و
برخیهمسرانداعشیهاهستند».وزیرکشورعراق
در ادامه گفت« :بیشتر تروریستهای بازداشت شده
از کشورهای آسیای میانه و ترکیه بوده و تعدادشان
به  ۱۰۴۹تن میرســد که از این تعــداد  ۳۹۹تن از
شهروندانترکیهبودهاند».

