
ادامه درگیری  ارتش عراق با 
القاعده در فلوجه و الرمادی

اشیای تاریخی موزه تاشکند زینت بخش 
خانه دختر رئیس جمهور ازبکستان 

گروه جهان :در حالی که ارتش عراق برای آغاز حمله ای گس��ترده جهت بازپس گیری ش��هر فلوجه از 
شورشیان القاعده آماده می شود، منابع عراقی از کشته شدن دستکم 25 تن از اعضای گروه  تروریستی« دولت 

اسالمی عراق و شام« در درگیری های روز یکشنبه خبر دادند. 
به گزارش پایگاه اینترنتی ش��بکه خبری اس��کای نیوز عربی، نیروهای ارتش عراق در حال آماده ش��دن 
برای انجام حمالت گس��ترده به ش��هر فلوجه در استان غربی االنبار هس��تند تا این شهر را از تروریست های 
مس��لح وابس��ته به القاعده پاکس��ازی کنند. هم چنین هزاران تن از خانواده های اهالی شهر فلوجه نیز به دلیل 
اوضاع وخیم انسانی در این شهر به دو منطقه »الحبانیه« و »الصقالویه« در مجاورت فلوجه کوچ کردند. شبکه 
الجزیره نیز اعالم کرد که جنگنده های ارتش عراق روز یکش��نبه حمالتی را به پایگاه های القاعده در ش��هر الرمادی انجام دادند که در پی آن ده ها غیرنظامی 
و نظامی کش��ته ش��دند. مس��ئوالن محلی در الرمادی اعالم کردند، در حمله جنگنده های ارتش عراق به شرق الرمادی 25 تن از اعضای گروه »دولت اسالمی 
عراق و ش��ام« موس��وم به »داعش« کشته شدند. برخی منابع نیز به خبرگزاری آسوشیتدپرس اعالم کردند که در درگیری های روز یکشنبه 22 سرباز عراقی و 
22 غیرنظامی کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند. همچنین ساعاتی پس از این حمله هوایی، ارتش عراق منطقه »البوفراج« در اطراف شهر الرمادی، بزرگترین 

شهر استان االنبار را هدف حمالت توپخانه ای قرار داد. 

گروه جهان :مخالفان رئیس جمهوری ازبکستان مدعی اند که اولین دختر وی تعداد زیادی از اشیای موزه 
ملی تاشکند را مصادره کرده است. 

به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، مخالفان در تبعید دولت ازبکس��تان ماه گذش��ته میالدی وارد خانه دختر 
بزرگتر اس��الم کریم اف، رئیس جمهوری این کش��ور شده و تصاویری از اش��یای موزه تاشکند را که در خانه 
وی مصادره ش��ده بود، منتشر کردند. اعضای یک گروه مخالف به منزل خالی و مجلل دختر رئیس جمهوری 
ازبکستان وارد شده و تصاویری از اشیای گرانبهای موزه ملی تاشکند را که وی مصادره کرده بود، در اسکایپ 
و توییتر منتش��ر کردند. اش��یایی که این زن در ویالی باش��کوهش که در 2009 میالدی و به مبلغ 18 میلیون 
فرانک سوئیس )20 میلیون دالر( خریداری شده بود، نگهداری می کند، شامل آثار هنری، جواهرآالت طالیی و نقره ای است. صفر بکان، رئیس این گروه از 
مخالفان در تبعید که 15 سال است در سوئیس ساکن است، اعالم کرد که گشت در خانه مجلل این زن همانند بازدید از موزه بدون بلیط است. بنا بر گزارش 
روزنامه سوئیسی المتن دو دیمانش، این گروه مدعی است که گلناره کریموا بسیاری از اشیای موزه ملی تاشکند را به نفع خود مصادره کرده بود. گلنارا اولین 
دختر رئیس جمهوری ازبکس��تان که عالوه بر سیاس��ت، طراح مد، خواننده پاپ و رئیس صندوق های خیریه نیز است و به نظر می رسید که جانشین احتمالی 

پدر 75 ساله اش باشد، در ماه های اخیر از قدرت کنار گذاشته شد. 

گ��روه جهان :ط��رح معترضان تایلن��دی برای تعطیل ک��ردن بانکوک در هفته آین��ده و برهم زدن 
انتخابات پیش رو و نیز تعهد حامیان دولت به برگزاری تظاهرات های گس��ترده علیه اپوزیس��یون، نش��ان 

می دهد که این کش��ور به س��وی یک درگیری سیاس��ی پیش می رود. 
ب��ه گزارش خبرگزاری رویترز، یینگالک ش��یناواترا، نخس��ت وزیر تایلند ب��رای برگزاری انتخابات 
دوم فوریه که احتماال با رای حامیانش در ش��مال و ش��مال شرق تایلند در آن به پیروزی خواهد رسید، 

با اقدامات اپوزیس��یون در بانکوک روبرو اس��ت. 
هزاران معترض روز یکش��نبه به عنوان یک اعتراض اولیه و مقدماتی در آس��تانه تظاهرات گسترده 
13 ژانوی��ه، به خیابان های بانکوک ریختن��د. آن ها قصد دارند در این روز ادارات دولتی و چهارراه های 

کلیدی را برای برهم زدن انتخابات دوم فوریه به مدت چند روز مس��دود کنند. 
این در حالی اس��ت که یینگالک 46 س��اله از به تعویق انداختن انتخاب خودداری کرده و می گوید 

چنین اقدامی برخالف قانون اساس��ی تایلند اس��ت.
 ع��دم اطمین��ان ج��اری در فضای سیاس��ی تایلند، اقتصاد این کش��ور را به عن��وان دومین قدرت 
اقتصادی جنوب شرق آسیا تهدید می کند. هر چند که یینگالک برای ادامه راهش مصمم به نظر می رسد 
اما هر چه اعتراضان بیش��تر می ش��ود، او با انزوای بیش��تری روبرو می ش��ود و همچنین احتمال دخالت 
ارتش یا دس��تگاه قضایی برای پایان دادن به این بن بس��ت وجود دارد. یینگالک روز یکش��نبه در صفحه 
ش��خصی خود فیس بوک نوش��ت: انتخابات نوش دارویی برای درمان فوری مشکالت نیست، اما می توان 
از آن برای حل درگیری ها در یک سیس��تم دموکراتیک اس��تفاده کرد. اپوزیس��یون تایلند خواس��تار لغو 

انتخابات و تش��کیل یک ش��ورای مردمی برای نظارت بر اصالحات اس��ت. 
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مذاکره تنها راه خروج سودان 
جنوبی از بحران است 

گروه جه��ان :رئیس جمهوری س��ودان 
صبح دی��روز )دوش��نبه( به منظ��ور مذاکره با 

همتای سودان جنوبی خود وارد جوبا شد. 
به گزارش روزنامه مصری الیوم الس��ابع، 
عمر البش��یر، رئیس جمهوری سودان به منظور 
مذاک��ره با س��الوا کر میاردت، همتای س��ودان 
جنوب��ی خود وارد جوبا ش��د. ب��ه گفته منابع 
خبری س��ودان جنوبی البشیر بالفاصله پس از 
ورود ب��ه جوبا راهی کاخ ریاس��ت جمهوری 
این کشور شد. البش��یر در جوبا اظهار کرد: ما 
خواهان حفظ ثبات در س��ودان جنوبی هستیم 
و ه��ر مش��کلی در جوبا بر خارط��وم نیز تاثیر 
می گذارد. وی عنوان داش��ت: ما دستوراتی به 
تمام بخش ه��ا دادیم تا از آوارگان از س��ودان 

جنوبی در خاک  سودان استقبال شود. 
رئیس جمهوری س��ودان همچنین تاکید 
کرد اقدامات مسلحانه به حل مشکالت موجود 
نمینجام��د و مذاکرات تنه��ا راه برون رفت از 

بحران موجود است. 
البش��یر تاکید کرد: سودان از هیچ یک از 
مخالفان در همسایگی خود حمایت نمی کند و 
اجازه نمی دهد از س��ودان اقدامات خصمانه ای 
علیه جوبا انجام ش��ود. در همین راس��تا، سالوا 
کر میاردیت، رئیس جمهوری س��ودان جنوبی 
نی��ز خاطرنش��ان کرد ک��ه ارتش این کش��ور 
اوض��اع امنیتی در جوبا را تح��ت کنترل خود 
درآورده اس��ت. وی با بیان این که آماده است 
با شورش��یان مذاکره کند، خاطرنش��ان کرد: اما 
این امر مش��روط به آن اس��ت ک��ه آن ها هیچ 
پیش ش��رطی نگذارند. س��الواکر پس از دیدار 
با عمر البش��یر عنوان داشت که در صدد است، 
اف��رادی را که در حزب حاکم س��ودان جنوبی 
تابع ضوابط نیستند، برکنار کند. عمر البشیر در 
حالی به جوبا رفته که همس��ایه جنوبی سودان 

درگیر کودتا و آشوب های داخلی است. 
س��ودان جنوب��ی بیش از دو هفته اس��ت 
که ش��اهد نا آرامی و درگیری اس��ت. درگیری 
میان نیروهای وفادار به معاون س��ابق سالواکر 
و نظامی��ان دولتی آغاز ش��د و هنوز در برخی 

شهرهای این کشور ادامه دارد. 

درآمد هنگفت تونی بلر
 به 13 میلیون پوند رسید 

گروه جهان :درآمد تونی بلر، نخست وزیر 
پیش��ین انگلیس از ش��رکت های تجاری اش با 
افزایش چش��مگیر سود در س��ال 2013 به 13 

میلیون پوند رسید. 
به گزارش روزنامه گاردین، حساب های 
جدید باز شده در آژانس اجرایی کارخانجات 
از  یک��ی  ک��ه  می دهن��د  نش��ان  انگلی��س 
سرمایه گذاری های شبکه پیچیده نهادهای مالی 
تونی بلر، نخست وزیر سابق انگلیس با افزایش 
50 درصدی س��ود همراه ب��ود و به دو میلیون 
پوند نزدیک شده است. بلر از زمان خروجش 
از صحن��ه سیاس��ت در س��ال 2007، از طریق 
تجارت های مختلف، میلیون ها پوند به دس��ت 
آورده است. بلر تاکید کرده است که هدفش از 
این اقدامات تبدیل ش��دن به یک فرد ثروتمند 
نیس��ت، بلکه از درآم��د خ��ود در پروژه های 
بشردوس��تانه و خیری��ه اس��تفاده می کند. این 
اظهارات در حالی مطرح می شوند که تونی بلر 
به یکی از گران قیمت ترین س��خنرانان عمومی 
در جهان تبدیل شده که با جت خصوصی اش 
پ��رواز می کند. بل��ر همچنین ی��ک خانه چند 
میلی��ون پون��دی در لن��دن دارد. ش��رکت های 
فای��رراش  و   )  Windrush( وین��دراش 
)Firerush( که متعلق به بلر هس��تند، در یک 
سال گذش��ته افزایش قابل توجهی را در سود 
خود تجربه کردند. این در حالی است که دفتر 
تونی بلر در واکنش به این آمارها اعالم کرد که 
بلر مالیات ش��رکت های خود را کامل پرداخت 
می کن��د. یکی دیگر از پ��ر درآمدترین کارهای 
بلر، مش��اوره دادن به دولت قزاقستان است. با 
توجه به اینکه سازمان عفو بین الملل، قزاقستان 
را به دلیل س��ابقه سیاهش در زمینه حقوق بشر 
س��رزنش می کند، بلر نیز برای همکاری با این 

کشور مورد انتقاد قرار گرفته است. 

تظاهرات  ده هزار نفری مخالفان 
دولت اوکراین در کی یف 

:هزاران معت��رض اوکراینی  گروه جهان 
در کی ی��ف تجم��ع کردند ت��ا علی��ه تصمیم 
رئیس جمهور کشورش��ان برای ع��دم امضای 
ق��رارداد هم��کاری تجای ب��ا اتحادی��ه اروپا، 
اعتراض کنن��د. این اولین تظاهرات گس��ترده 

اپوزیسیون اوکراین در سال 2014 بود. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیش از 10 
هزار نفر روز گذش��ته )هفتمی��ن هفته از آغاز 
تظاهرات( دست به تظاهرات در کی یف زدند. 
ویتال��ی کلیچکو، یکی از رهبران اپوزیس��یون 
اوکرای��ن در س��خنرانی در ای��ن تظاهرات، از 
اتحادیه اروپا خواس��ت تا تحریم هایی را علیه 

رئیس جمهوری این کشور وضع کند. 
کلیچک��و که ماه گذش��ته اعالم کرد برای 
تمرک��ز کامل ب��ر سیاس��ت، از ورزش بوکس 
کناره گی��ری می کند، در ادامه گف��ت: مقامات 
می خواهن��د نش��ان دهن��د ک��ه ص��دای ما را 
نمی ش��نوند. من می دانم که س��خت اس��ت اما 
ما ت��وان پی��روزی را داری��م. وی همچنین از 
طرح های��ی برای یک اعتص��اب جامع خبر داد 
و گفت ک��ه ابتدا یک اعتصاب هش��داردهنده 
برگزار ش��ده و در صورت عدم توجه مقامات، 

یک اعتصاب جامع برگزار خواهیم کرد. 

گروه جهان :وزیر خارجه آمریکا در دهمین 
دور س��فرش به منطقه خاورمیانه با پادش��اه اردن 
و عربس��تان دیدار و آن ه��ا را در جریان آخرین 

تح��والت رون��د صل��ح خاورمیان��ه ق��رار داد. 
اینترنتی ش��بکه خبری  به گ��زارش پای��گاه 
الجزی��رة، جان ک��ری، وزیر خارج��ه آمریکا در 
سفرش به اردن با عبداهلل دوم، پادشاه اردن دیدار 

و گفت وگ��و ک��رد. 
عبداهلل دوم در این دیدار اعالم کرد که امان 
ب��ه حمایت خ��ود از تالش ها در راس��تای تحقق 
صلح میان فلس��طینی ها و اس��رائیلی ها و آنچه که 
مناف��ع عال��ی اردن را رقم می زن��د، ادامه خواهد 
داد. همچنی��ن ک��ری پیش از ترک ام��ان در میان 
جمع��ی از خبرن��گاران گفت: م��ن می توانم این 
ضمان��ت را ب��ه همه طرف ه��ا بدهم ک��ه باراک 
اوبام��ا، رئیس جمه��وری آمری��کا و ش��خص من 
متعهد هس��تیم که پیش��نهادهای عادالنه ای به دو 
طرف فلسطین و اسرائیل ارائه بدهیم. وی افزود: 
روند صل��ح خاورمیان��ه ش��فاف تر و تصمیمات 
دش��وار برای همگان واضح تر شده و همین مساله 

کم��ی وق��ت می ب��رد. 
کری همچنین پس از دیدار با ملک عبداهلل 
دوم، اردن را به مقصد ریاض ترک کرد. 

وی در سفرش به ریاض پس از نشست سه 
س��اعته با عبداهلل بن عبدالعزیز، پادش��اه عربستان 
گفت: مل��ک عبداهلل ب��ن عبدالعزیز از تالش های 
آمریکا در پیش��برد روند صلح خاورمیانه حمایت 
می کند و بر این باور اس��ت که ما می توانیم ظرف 
روزهای آتی موفق ش��ویم. این مس��اله برای همه 
منطق��ه مهم اس��ت و اگر م��ا بتوانی��م موفقیتی را 
رق��م بزنیم نتای��ج مطلوب بس��یاری را به همگان 
خواهد رس��اند. در همین راستا، س��عود الفیصل، 
وزیر خارجه عربستان نیز این نشست را »خوب« 
ارزیابی کرد. براس��اس گزارش منابع خبری وزیر 
خارجه آمریکا پس از سفرش به اردن و عربستان 

بار دیگر به قدس بازگش��ت. 
اتمام حجت پوتین با ریاض

همچنی��ن رئی��س جمه��ور روس��یه در پی 
انفجاره��ای تروریس��تی که ولگاگراد روس��یه را 
مورد هدف قرار داده بود به تروریست های تحت 

فرمان عربس��تان وعده پاس��خ دردناکی را داد.
به گ��زارش روزنامه »االوس��ط«، »والدیمیر 

پوتی��ن« رئیس جمهور روس��یه در پی انفجارهای 
تروریس��تی ک��ه در ولگاگراد اتفاق افت��اده تأکید 
کرد که تروریس��ت های تحت فرمان عربستان که 
تئوریسین های این حواث بوده اند پاسخ دردناکی 
دریاف��ت خواهند کرد.پوتی��ن افزود: این حوادث 
نیاز به بررس��ی و تحقیق ندارد زیرا به انفجارهای 
لبنان، س��وریه و عراق ش��بیه است و واضح است 
که چه کس��ی در پشت پرده آنها قرار دارد.رئیس 
جمهور روس��یه گفت: به جانیان فرصت نخواهم 
داد و پاس��خ ما به زودی نقشه خاورمیانه را تغییر 
خواه��د داد و این وعده من به فرزندان روس��یه 
است.این در حالی اس��ت که پیشتر مدیر سازمان 
امنیت ف��درال روس��یه »الکس��اندر پورتینکوف« 
گ��زارش نهائ��ی خ��ود را درب��اره انفجاره��ای 
تروریس��تی اخیر ب��ه پوتین تحوی��ل داده بود.بر 
اس��اس این گ��زارش یک��ی از انفجاره��ا را یک 
تروریست که از اعضای یک گروهک تروریستی 
مورد حمایت عربستان در سوریه است اجرا کرده 
اس��ت.در همین راستا شبکه تلویزیونی »آفاق« در 
گزارش��ی تأکید کرد که رئیس جمهور روس��یه به 
عربس��تان هش��دار داده که به عنوان کشوری که 
از تروریس��ت در منطقه حمای��ت مالی می کند و 
مس��ئول اصلی جرائم ضد حقوق بش��ری است،  
حمله خواهد کرد.یک کارش��ناس مسائل سیاسی 
اه��ل کش��ور چ��ک نی��ز در همین راس��تا گفت: 
سرنخ های انفجارهای ولگاگراد در شمال قفقاز و 
چچن محدود نمی شود با وجود اینکه عامالن این 
انفجارها چچنی و قفقازی بوده اند اما س��رنخ های 
این حادثه به عربس��تان می رسد.وی تأکید کرد که 
برای فهمیدن ارتباط حوادث اخیر باید به آنچه در 
دیدار رئیس جمهور روس��یه و »بندر بن سلطان« 
رئیس س��ازمان اطالعاتی عربستان رجوع شود که 
تالش کرده بود موضع روس��یه را در قبال سوریه 
با اس��تفاده از پیش��نهاد های مختلف تغییر دهد اما 
پوتین معتقد اس��ت که مقامات فعلی سوریه برای 
مردم این کش��ور بهترین گزینه هس��تند.در پی دو 
انفجار تروریس��تی که در ولگاگراد روس��یه اتفاق 
افتاد دس��ت کم 32 نفر کشته شده و حدود 102 

تن دیگر زخمی ش��دند.
ولیعهد ابوظبی: مردم عربستان منتظرند 

آمریکا به دادشان برسد 
پایگاه خبری ویکی لیکس با انتش��ار س��ندی 

ب��ه نقل از ولیعهد امارات فاش کرد: 90 درصد از 
مردم عربس��تان منتظرند که آمری��کا پس از اتمام 
کارش در عراق نظام حاکم بر این کشور را تغییر 
ده��د. پایگاه خبری ویکی لیکس اخیرا س��ندی را 
منتش��ر کرد که ش��امل انتقادات محم��د بن زاید، 
ولیعهد ابوظبی از ش��اهزادگان عربستانی و جریان 
گفت وگوی وی با ریچاردهاس، رئیس ش��ورای 
روابط خارجه آمریکا اس��ت. در این سند به نقل 
از محمد بن زای��د آل نهیان، ولیعهد ابوظبی آمده 
که 90 درصد از مردم عربس��تان منتظر آن هستند 
که آمری��کا پس از پای��ان کارش در عراق، رژیم 
آل س��عود در این کشور را که سال هاست قدرت 
را به دس��ت گرفته برکنار کن��د. همچنین در این 
س��ند آمده که اختالفات عربستان و امارات ظرف 
دوره های گذش��ته در خصوص برخی از مس��ائل 
افزایش یافته اس��ت. بر اساس این سند محمد بن 
زاید از ائتالف دو جانیه بندر بن س��لطان، رئیس 
سازمان اطالعات و محمد التویجری، رئیس دفتر 
پادش��اهی عربستان در برابر سلمان بن عبدالعزیز، 
ولیعهد و محمد بن نایف، وزیر کش��ور عربستان 

حمای��ت م��ی کن��د. 
انتشار این سند  همچنین پیش بینی می ش��ود 
باعث ایجاد بحران میان عربس��تانی ها ش��ود چرا 
ک��ه آن ها امی��ر نایف بن عبدالعزیز را ش��خصیتی 
دارای جای��گاه مهم و عالی در خانواده س��لطنتی 
عربستان می دانند. در این سند که تاریخ آن به 10 
ژانوی��ه 2003 بازمی گردد آمده ک��ه گفتگوی داغ 

میان محمد ب��ن زاید، ولیعهد کنونی و وزیر دفاع 
وق��ت با ریچارد ه��اس در آن زمان و در جریان 
مراسم دو س��اعته در ضیافتی در هشتم همان ماه 

ص��ورت گرف��ت. 
بر اساس این سند محمد بن زاید انتقادهای 
شدیدی را از ش��ماری از شاهزاده های خانواده 
س��لطنتی عربس��تان به ویژه نایف بن عبدالعزیز، 
وزیر کش��ور وقت عربستان ایراد و اعالم کرده 
ک��ه خصوصی��ات اخالقی نایف درس��تی نظریه 
روانشناس��ی داروین را ثاب��ت می کند. بن زاید 
در ای��ن س��خنان نایف را به میمونی بر اس��اس 
نظری��ه داروین تش��بیه ک��رده و به ای��ن نظریه 
داروین اش��اره دارد که معتقد اس��ت انسان در 
اصل میمونی بوده که بعدها تکمیل یافته اس��ت. 
محم��د بن زاید همچنین ب��ه ریچارد اعالم کرد 
که بر اس��اس یک پژوه��ش 90 درصد از مردم 
عربس��تان منتظرند آمریکا پ��س از اتمام کارش 
در ع��راق برای تغییر قدرت در عربس��تان وارد 
عمل ش��ود. بر اساس این س��ند که ویکی لیکس 
از آن ب��ه عن��وان س��ندی »مه��م« ی��اد می کند 
محم��د بن زاید ب��ه ریچارد ه��اس اعالم کرده 
که عربس��تان و قط��ر در اصل وهاب��ی بودن با 
یکدیگ��ر اش��تراک دارند ولی رابط��ه امارات با 
ریاض پیچیده اس��ت و مس��ائل موجود میان دو 
ط��رف در خص��وص مرزها هن��وز حل و فصل 
نش��ده و مس��اله چاه ه��ای نفت��ی همچنان مورد 

اختالف دو طرف اس��ت. 

گروه جهان :در حال��ی که تظاهرات حامیان 
اخوان المس��لمین در سراس��ر مص��ر ادام��ه دارد 
مناب��ع خبری از وخام��ت حال یک��ی از رهبران 
اخوان المس��لمین در زن��دان ک��ه از 15 روز قبل 
دست به اعتصاب غذا زده خبر دادند. به گزارش 
پایگاه اینترنتی ش��بکه خب��ری الجزیره، جمعی از 
دانش��جویان و حامیان اخوان المسلمین مصر روز 
یکش��نبه بار دیگر در دانشگاه ها و مناطق مختلف 
این کش��ور تظاه��رات کردند. به گ��زارش منابع 
خبری طی درگیری هایی که میان تظاهرکنندگان و 
نیروهای امنیتی در تظاهرات دانش��گاه اسیوط رخ 
داد، دست کم 40 تن زخمی شدند. این تظاهرات 
در اعتراض به برخورد ش��دید نیروهای امنیتی با 
دانشجویان دختر و اس��تفاده از گلوله های مشقی 
و گاز اش��ک آور و دیگر اقدامات خش��ونت آمیز 
برای س��رکوب تظاه��رات اخیر برگزار ش��د. در 
دانش��گاه های االزه��ر، حلوان، س��وهاج و الفیوم 
نیز دانش��جویان حامی اخوان المسلمین تظاهرات 
برگزار کرده و با س��ر دادن شعارهایی استفاده از 
زور و خش��ونت در س��رکوب تظاهرات از سوی 
نیروه��ای امنیتی مصررا به ش��دت محکوم کرده 
و خواهان قصاص عامالن کش��تار تظاهرکنندگان 
ش��دند. ش��رکت کنندگان در تظاهرات استان های 
مختل��ف مص��ر همچنی��ن با در دس��ت داش��تن 
نمادهای میدان »رابعه العدویه« بازگش��ت مجدد 
»مش��روعیت« و همچنین آزادی زندانیان سیاسی 

را خواس��تار ش��ده و »کودتای نظامی« را محکوم 
کردن��د. همچنین در اس��تان الجی��زه زنان مصری 
حام��ی اخوان المس��لمین با برگ��زاری تظاهراتی 
خواهان بازگش��ت دموکراس��ی به این کش��ور و 
آزادی زندانیان سیاسی ش��دند. در استان الشرقیه 
نیز جمعی از ش��هروندان حامی اخوان المس��لمین 
ب��ا تش��کیل زنجیره  انس��انی مخالفت خ��ود را با 
»کودتای نظامی« اعالم کرده و خواهان بازگش��ت 
»مش��روعیت« شدند. براس��اس آمار ارائه شده از 
س��وی »ائتالف حمایت از مشروعیت« در جریان 
تظاه��رات روزهای اخیر در مصر دس��ت کم 19 
تن کش��ته و ده ها ت��ن دیگر زخمی ش��دند. این 
در حالی اس��ت که مقامات مص��ری اعالم کردند 
که تعداد کشته ش��دگان در جریان تظاهرات اخیر 
14 تن کش��ته و 62 تن دیگر زخمی شدند که در 
می��ان آن ها 17 ت��ن از نیروهای امنیتی به چش��م 
می خورن��د. همچنی��ن وزارت کش��ور مص��ر نیز 
اع��الم کرد 250 تن از تظاهرکنندگان در روزهای 
اخیر بازداش��ت ش��ده اند. از س��وی دیگر جریان 
اخوان المسلمین ادعای دس��ت داشتن یک جوان 
مصری که پ��در وی از رهبران اخوان المس��لمین 
است را در انفجار س��اختمان امنیتی دقهلیه را رد 
ک��رد. در همین حال با نزدیک ش��دن به جلس��ه 
دادگاه محم��د مرس��ی رئیس جمه��وری برکن��ار 
شده مصر و انتش��ار برخی شایعات در خصوص 
وضعیت جسمانی و سالمت وی، اخوان المسلمین 
در بیانی��ه ای اعالم کردند که ممانعت دادس��تانی 
مص��ر و نگهبان��ان زندان برج الع��رب با مالقات 
خانواده محمد مرس��ی ب��ا وی در زندان باعث به 
وجود آم��دن برخی س��واالت در زمینه وضعیت 
جس��مانی وی شده و شک و ش��بهه ها را در این 

زمین��ه افزای��ش می ده��د. 
در این بیانی��ه آمده اس��ت: »کودتاچیان« از 
اولین روز آغاز کودتا محمد مرس��ی را بازداشت 

ک��رده و در م��کان نامعلوم��ی مخف��ی کردند. در 
ادامه بیانیه  مذکور تصریح ش��ده است: بازداشت 
و مخف��ی نگه داش��تن مرس��ی ب��ه مثاب��ه اعمال 
فش��ار به وی جهت تس��لیم ش��دن و کوتاه آمدن 
از مواضع��ش اس��ت. همچنین اخوان المس��لمین 
سکوت دبیر کل سازمان ملل و برخی دولت های 
غربی را در برابر بازداش��ت و مخفی نگاه داشتن 
مرس��ی و ممانع��ت از مالقات وی ب��ا خانواده و 
وکیلش را به شدت محکوم کردند. از سوی دیگر 
مناب��ع خبری گزارش دادند که محم��د البلتاجی، 
یکی از رهبران اخوان المس��لمین که هم اکنون در 
بازداشت به سر می برد و از 15 روز پیش تاکنون 
دس��ت به اعتصاب غذا زده است و هم اکنون در 
وضعیت جس��مانی نامطلوبی به سر می برد. محمد 
البلتاجی پیش��تر اعالم کرده ب��ود که در اعتراض 
به ش��رایط س��خت زندان و س��وء رفت��ار عوامل 
و مقام��ات زندان ب��ا وی اعتصاب غ��ذا می کند. 
س��ناء عبدالجواد، همس��ر البلتاج��ی در این باره 
ب��ه خبرنگاران گفت ک��ه خانواده وی از وضعیت 
جسمانی بلتاجی در داخل زندان چیزی نمی دانند 
و وکالی وی خبر داده اند برخی اقدامات پزشکی 
برای بهبود وضعیت س��المتی وی در حال انجام 
اس��ت اما نتایج این اقدامات هنوز نامعلوم است. 
وزیر خارجه مصر: قطر به مداخالتش پایان 

ندهد تدابیر دیگری اتخاذ می کنیم 
همچنی��ن در ای��ن می��ان وزی��ر خارجه مصر 
تصریح ک��رد: در صورتی که قطر ب��ه دخالت های 
خود در امور داخلی مصر پایان ندهد، قاهره دست 
ب��ه اقدامات دیگری خواهد زد. ب��ه گزارش پایگاه 
خبری العهد لبن��ان، نبیل فهمی، وزیر خارجه مصر 
در س��فر دو روزه اش به الجزایر خاطرنش��ان کرد: 
در جری��ان مذاکراتم با طرف های الجزایری اگر در 
خصوص اوضاع داخلی مصر پرس��یده شود،  آن را 
تشریح خواهم کرد و این مساله یک امر طبیعی است 

و هیچ مش��کل در خصوص آن وجود ندارد. وزیر 
خارجه مصر خاطرنش��ان کرد: در سایه چالش های 
ب��زرگ و خطرناکی که جهان ع��رب و آفریقا با آن 
مواجه است، رایزنی های الجزایر و مصر یک وظیفه 
و مسئولیت به شمار می آید. فهمی عنوان داشت: از 
آن جا که الجزایر و مصر دو کش��ور مهم در منطقه 
هس��تند باید جهت برقراری ثب��ات و بهبود اوضاع 
کش��ورهای ع��رب و آفریقایی با ه��م رایزنی هایی 
داش��ته باش��ند. وزیر خارج��ه مص��ر همچنین در 
مصاحبه با روزنامه عربستانی »عکاظ« تصریح کرد: 
در صورتی که قطر به دخالت های خود در خصوص 
ام��ور داخلی مصر پایان ندهد، قاهره تدابیر دیگری 
در قبال دوحه اتخاذ خواهد کرد. وی عنوان داشت: 
موضع قطر به هیچ وجه مورد قبول قاهره نیس��ت و 
نباید هیچ کش��وری در امور داخلی دیگر کش��ورها 
مداخله کند. وی افزود: پیش��تر سفیر قطر احضار و 
به وی ابالغ ش��د که دوحه مسئول پیامدهای ناشی 
از این مداخله ها در امور داخلی مصر اس��ت. فهمی 
در پاس��خ به س��والی مبنی بر این که عدم سفر جان 
کری، وزیر خارجه امریکا به مصر در جریان س��فر 
جدیدش به منطقه نش��انگر تنش در روابط قاهره و 
واشنگتن است،  گفت: من این نظرات را نمی پذیرم. 
چرا که چند س��اعت گذش��ته تماس تلفنی با گروه 
»دوستان س��وریه« داشتیم تا اوضاع سوریه را مورد 
بررسی قرار دهیم و وزارت خارجه مصر و آمریکا 
نیز در آن مشارکت کردند. این مقام مصری تصریح 
ک��رد: کری ب��رای مذاک��رات صل��ح خاورمیانه به 
منطقه آمده اس��ت. ما از مناب��ع مختلف در جریان 
این مذاکرات قرار می گیریم و یک فرس��تاده آمریکا 
ظ��رف س��اعت های آتی وارد مصر می ش��ود و من 
پ��س از بازگش��ت از الجزایر ب��ا وی دیدار خواهم 
کرد. وزیر خارجه مصر خاطرنشان کرد که آمدن یا 
نیامدن جان کری به کش��ورش را به موضع  سیاسی 

واشنگتن ربط نمی دهد. 

دیدار کری با پادشاهان اردن و عربستان 

ادامه تظاهرات حامیان» مرسی« در مصر
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خاور دور خاور نزدیك

نخست وزیر ژاپن سئول 
و پکن را توجیه می کند

گروه جه��ان :نخس��ت وزیر ژاپن دیروز 
)دوش��نبه( اعالم کرد ک��ه می خواهد با رهبران 
کره جنوبی و چین دیدار کند و به آن ها چرایی 
ادای احترامش به قربانیان جنگ یاس��وکونی را 

توضیح دهد. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، ادای احترام 
26 دسامبر 2013 شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن 
به معبد یاس��وکونی باعث خشم پکن و سئول 
و نگرانی آمریکا ش��د. آبه در جریان کنفرانس 
خبری پس از ادای احترام به این معبد در سال 
جدید میالدی گفت: مذاک��ره با کره جنوبی و 
چی��ن برای برقراری صل��ح و امنیت در منطقه 
ضروری و الزم اس��ت. من ب��ه دنبال توضیح 
ادای احترامم به این معبد هس��تم و باید بگویم 
ک��ه مذاکره با پکن و س��ئول همانند همیش��ه 
پابرجاس��ت. چی��ن و کره جنوب��ی در جریان 
جنگ جهانی دوم به ش��دت از رفتار خصمانه 
ژاپن آزار دیدند و در سال های دهه 1930 چین 
توس��ط ژاپن اش��غال و کره نیز در سال 1910 
تا 1945 مستعمره ژاپن بود. نخست وزیر ژاپن 
همچنی��ن در این کنفرانس خب��ری اعالم کرد: 
من مطمئن هس��تم که می توان��م در مورد ادای 
احترامم به این معبد به کش��ورهای همس��ایه ام 
توضی��ح دهم. خبرگزاری فرانس��ه نیز گزارش 
داد: آبه در حالی قرار است روز پنجشنبه هفته 
جاری سفر خود به آفریقا و خاورمیانه را آغاز 
کن��د که وانگ ی��ی، وزیر ام��ور خارجه چین  
س��فر خود را به اتیوپی، جیپوتی، غنا و سنگال 
آغاز می کند. آبه قرار اس��ت وامی به مبلغ 577 
میلی��ون دالر به موزامبیک بدهد و به س��احل 

عاج، اتیوپی و عمان برود. 

صدور حکم 30 سال زندان
 برای 5 شهروند عربستانی 

گروه جهان :دادگاهی در عربس��تان پنج 
تن از شهروندان این کشور را به اتهام وابستگی 
به القاعده و توطئه چینی برای انفجار پاالیشگاه 
نفتی عربس��تان ب��ه پنج ماه تا 30 س��ال حبس 

محکوم کرد. 
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری دانش��جویان 
ایران)ایس��نا(، به نوش��ته روزنامه الیوم السابع، 
دادگاه عربس��تان پنج متهم را به اتهام عضویت 
در القاعده در توطئه در انفجار پاالیشگاه نفتی 
در منطقه »ینبع« در دریای س��رخ به پنج ماه تا 
30 س��ال حبس محکوم کرد ک��ه این پنج تن 
از میان هفت فردی هس��تند که اتهام در اختیار 
داش��تن س��الح با هدف بر هم زدن امنیت نیز 

علیه آن ها مطرح شده است. 
خبرگزاری عربستان گزارش داد که یکی 
از اعضای این گروه به 30 سال حبس و چهار 
تن دیگر به پنج ماه تا 23 س��ال حبس محکوم 
شدند و حکم های صادره علیه دیگر متهمان که 

در دادگاه حضور نیافته بودند اعالم نشد. 

اردوغان: با محاکمه مجدد نظامیان 
متهم به کودتا مشکلی نداریم 

گروه جهان :نخست وزیر ترکیه از تمایل 
کشورش برای محاکمه مجدد برخی از افسران 
ارتش ک��ه به تالش برای بران��دازی حکومت 

متهم شده اند، خبر داد. 
ب��ه گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه، رجب 
طی��ب اردوغان، نخس��ت وزیر ترکی��ه پیش از 
آغاز سفرش به چند کشور آسیایی، در فرودگاه 
اس��تانبول در جم��ع خبرن��گاران گفت: دولت 
ترکیه با محاکمه مجدد این افراد مشکلی ندارد. 
وی به ش��رایط و اصول اجرایی فرآیند حقوقی 
برای محاکمه مجدد افس��ران ارتش اش��اره ای 
نکرد ولی گفت که وزارت دادگستری در حال 

کار بر روی این پرونده است. 
نخس��ت وزیر ترکیه ضم��ن اعالم این که 
ب��رای انج��ام محاکمه های مج��دد، باید پایه و 
اس��اس حقوقی وی��ژه ای تدوین ش��ود، ابراز 
امی��دواری ک��رد، مخالف��ان در پارلم��ان نیز با 
محاکم��ه مج��دد این اف��راد مخالفتی نداش��ته 
باش��ند. پس از روی کار آم��دن دولت رجب 
طیب اردوغ��ان در س��ال 2002، صدها تن با 
اتهامات دسیس��ه برای سرنگونی دولت روبرو 
شده و محبوس شده اند که از آن جمله می توان 
به رئیس سابق ارتش ترکیه و دیگر فرماندهان 
ارشد ارتش اش��اره کرد. به گفته رئیس کانون 
وکالی دادگستری ترکیه،  دولت این کشور در 
نظ��ر دارد تا برای صدها افس��ر نظامی و دیگر 
اش��خاصی که به توطئه برای سرنگونی دولت 
محکوم شده بودند دوباره دادگاه تشکیل دهد. 

احتمال انتصاب یکی از نزدیکان 
مرکل در دولت بحران آفرید

گ��روه جهان :ام��کان انتص��اب یکی از 
افراد نزدی��ک به صدراعظم آلم��ان در دولت، 

واکنش های انتقادی را به دنبال داشته است.
به گ��زارش ش��بکه خب��ری »یورونیوز«، 
انتصاب احتمالی »رونال��د پوفاال«، از نزدیکان 
»آنگال مرکل« صدر اعظم آلمان، برای ریاست 
ش��رکت راه آه��ن این کش��ور »دویچ��ه بان« 
نگرانی هایی را بر انگیخته است.نماینده سبزها 
در پارلم��ان آلمان این انتصاب را برای کس��ی 
ک��ه اخیرا دولت را ترک کرده عجیب دانس��ته 
و یکی از نماین��دگان محافظه کار نیز از پوفاال 
خواسته کرس��ی نمایندگی خود در بوندستاگ 
را ترک کند.همزمان بخش��ی از شورای نظارت 
بر ش��رکت راه آه��ن آلمان اعالم ک��رده که با 
انتص��اب احتمال��ی این فرد نزدی��ک به مرکل 

مخالفت خواهد کرد.

گروه جهان :معاون دبیر کل ش��ورای همکاری خلیج فارس در حاش��یه نشست فوق العاده ای که روز 
یکشنبه در سطح نمایندگان وزرای کشور و مسئوالن امنیتی کشورهای عضو این شورا برگزار شد، تاکید کرد 

که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از بحرین در حفظ امنیت این کشور حمایت می کنند. 
به گزارش مجله الجزیرة العربیة، هزاع مبارک، معاون دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس با بیان این 
که امنیت بحرین به منزله امنیت کل کش��ورهای عرب حوزه خلیج فارس اس��ت تاکید کرد: همه کشورهای 
عضو شورای همکاری خلیج فارس از لحاظ مادی و معنوی در برابر هر خطر خارجی که بحرین را تهدید 
کند از این کش��ور حمایت می کنند. الهاجری در میان جمعی از خبرنگاران در حاش��یه نشس��ت فوق العاده 
شورای همکاری خلیج فارس که در سطح نمایندگان وزرای کشور و مسئوالن امنیتی کشورهای عضو شورا 
در منامه، پایتخت بحرین برگزار ش��د گفت: همکاری در زمینه های امنیتی و غیرامنیتی در میان کش��ورهای 
عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس رو به افزایش است. وی همچنین افزود: همه کشورهای عضو شورای 
هم��کاری خلیج فارس طرح ها و برنامه های »تروریس��تی« را که امنیت بحرین را هدف گرفته اند به ش��دت 
محکوم می کنند. الهاجری تصریح کرد: امنیت در کشورهای حوزه خلیج فارس و عضو شورای همکاری یک 
مساله مشترک و غیرقابل تفکیک است و همه کشورهای عضو شورا از منامه در حفظ امنیت بحرین حمایت 
می کنند. وی همچنین افزود: طبق اخباری که به دست ما رسیده بحرین اقدامات گسترده ای را در خصوص 
مب��ارزه با عملیات های »تروریس��تی« در این کش��ور اتخاذ کرده و ما عقیده داریم ک��ه بحرین در برخورد با 
تروریس��ت و حوادث امنیتی به »پیش��رفت های زیادی« دست یافته و در سطح »قابل قبولی« است. الهاجری 
همچنین با اش��اره به طرح تش��کیل پلیس مشترک کش��ورهای حوزه خلیج فارس گفت: این مساله در راس 

دستور کار نشست های آتی شورای همکاری در سطح وزرای کشور در کشورهای عضو خواهد بود. 

تایلند در آستانه تعطیلی سیاسی؛
 بانکوک مرکز جنگ می شود 

تاکید شورای همکاری خلیج فارس
 بر حمایت همه جانبه از بحرین 


