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مذاکرات یمن به پایان سال موکول شدبینالملل

| نامزد جمال خاشقجى اظهار كرد، كسانى 
كه جان خاشــقجى را گرفتند و كسى كه به آنها 
دستور اين كشــتن را داده بود آيا انسان هستند؟ 
به گزارش النشــره، در پى اظهارات يك منبع در 
دادستانى كل تركيه مبنى بر اينكه تحقيقات نشان 
مى دهد جسد جمال خاشقجى، روزنامه نگار منتقد 
ســعودى به طور كامل در مواد شيميايى اسيدى 
حل شــده اســت، خديجه چنگيز، نامزد جمال 
خاشقجى در شــبكه هاى اجتماعى عنوان داشت 
كه قاتالن او خانواده اش و نزديكانش را از تدفين 
وى در مدينه منوره آنطور كه خود او مى خواست، 

محروم كردند.
وى گفت كــه نمى تواند كلماتــى را براى بيان 
اندوه بسيارش از شنيدن خبر از بين بردن جسد 

همسرش در اسيد بيان كند.
خديجه چنگيز خاطرنشان كرد: بعد از آنكه تو را 
كشتند و تكه تكه كردند، بدن تو را در اسيد از بين 
بردند و ما را از خواندن نماز براى تو و دفن پيكرت 
در مدينــه منوره آنطور كه وصيــت كرده بودى، 
محروم كردند و نگذاشــتند آنطور كه تو شايسته 
آن هستى و ما نيز مستحق هستيم برايت مراسم 

تدفين برگزار كنيم.
وى در پايــان گفت: آيا آن قاتالن و كســى كه 
به آنها دســتور قتل داده بود، انسان هستند؟ من 

خواهان حقيقت و اجراى عدالت هستم.
**ترامپ: موضع گيرى بســيار قــوى در قبال 

پرونده خاشقجى خواهم داشت
رئيس جمهــورى آمريكا اظهار داشــت، ظرف 

روزهاى آينده «موضع گيرى بسيار قوى» آمريكا 
در قبال پرونــده جمال خاشــقجى روزنامه نگار 
منتقد سعودى اعالم خواهد شد. ترامپ همچنين 
روابطش با والديمير پوتين و شــى جينپينگ را 

«خوب» ارزيابى كرد.
دونالــد ترامــپ، رئيس جمهــورى آمريكا در 
كنفرانس خبرى در كاخ ســفيد درباره مســؤول 
دانستن عربستان در خصوص قتل جمال خاشقجى 
اظهار داشــت: همانطور كه قبال تاكيد كردم اين 
مساله بسيار ناراحت كننده است اما ظرف روزهاى 
آينده موضع گيرى من در قبال اين پرونده بسيار 

قوى  خواهد بود.
ترامپ خاطرنشان كرد، با كنگره به طور جدى 
درباره ماهيت نوع واكنش آمريكا به قتل خاشقجى 
و همين طور با تركيه و عربستان براى افشاى تمام 

ابهامات درباره اين حادثه همكارى مى كند.
رئيس جمهــورى آمريكا در ابتــدا روايت هاى 
ســعودى درباره قتل خاشــقجى را قابل اعتماد 
دانســت اما بعد گفت كه از رويكرد عربستان در 
قبال اين مساله راضى نيســت در حاليكه در هر 
دو حزب در داخل محافل سياســى آمريكا اعمال 
مجازات هايى عليــه عربســتان در خصوص اين 
پرونده شده و وليعهد سعودى را به دست داشتن 

در آن متهم كردند.
وى در بخــش ديگــرى از ايــن كنفرانــس 
روابط هايش را با والديمير پوتين، شى جينپينگ، 
روســاى جمهورى روســيه و چين خوب ارزيابى 

كرد.

ترامپ اظهار داشت: من شى جينپينگ را خوب 
مى شناســم اما روابط خوبى با هر دو دارم و ديدار 

خيلى خوبى هم با پوتين داشتيم.
وى اظهار داشــت: پوتين اقــدام به جدا كردن 
كريمه از اوكراين كرد، اين در زمان رژيم اوباما بود 
و رئيس جمهورى ســابق مسؤول چنين رويدادى 

بود.
**انگليس و كانادا حل پرونده قتل خاشقجى را 

يك نياز فورى تلقى كردند
انگليس و كانادا اعالم كردند، مشــخص شدن 
آنچه براى جمال خاشــقچى روزنامه نگار منتقد 
سعودى رخ داده همچنان يك نياز فورى محسوب 
مى شود. ترزا مى، نخست وزير انگليس و جاستين 
ترودو، همتــاى كانادايى اش در جريان تماســى 
تلفنى درباره عربستان سعودى و قتل وحشتناك 

جمال خاشقجى گفت وگو كردند.
خبرگزارى آناتولــى در گزارش خود اعالم كرد:  
ترزا مى و جاســتين ترودو در جريان اين تماس 
تلفنى توافق كردند كه مشخص شدن آنچه براى 
جمــال خاشــقجى رخ داده و همچنين محاكمه 
مسؤوالن اين اقدام مخوف يك نياز فورى محسوب 

مى شود.
جمال خاشــقجى روزنامه نگار سعودى و يكى 
از مقاله نويســان روزنامه واشــنگتن پســت در 
تاريخ دو اكتبر ســال جارى ميالدى پس از ورود 
به كنسولگرى عربستان در اســتانبول به منظور 
دريافــت اوراق مربوط بــه ازدواج مجددش ابتدا 

ناپديد و سپس كشته شد.

به گفته دفتــر دادســتانى اســتانبول جمال 
خاشــقجى در زمانى كــه در داخل ســاختمان 
كنسولگرى بوده با تزريق يك ماده مخدر بيهوش 
و سپس با استفاده از يك استخوان بر تكه تكه شده 
اســت. دولت انگليس در بيانيه اى گفت: ترزا مى 
و جاسين تردو همچنين توافق كردند كه جامعه 
بين الملل بايد به تحت فشــار گذاشتن پادشاهى 

عربستان سعودى براى انجام يك تحقيقات كامل، 
موثق و شفاف ادامه دهد.

مقامات عربستان سعودى پس از روزها انكار در 
خصوص داشتن اطالعى از مكان خاشقجى نهايتا 
اعالم كردنــد وى در داخل كنســولگرى به قتل 
رسيده است.ترزا مى و جاســتين تردو همچنين 
به موضوع يمن پرداخته و در خصوص نياز فورى 

تسكين وضعيت بشردوستانه و دست يابى به يك 
راه حل سياسى اتفاق نظر داشتند.ترزا مى گفت: 
ما از درخواست آمريكا براى كاهش تنش در يمن 
حمايــت مى كنيم و اين اقدام بايــد با يك توافق 
سياسى بين احزاب درگير پشتيبانى و تاييد شود.
انگليس، فرانسه و آلمان به همراه تعداد كثيرى از 
كشورهاى ديگر قتل خاشقجى را محكوم كردند.

نامزد خاشقجی:

انصاراهلل:تشدیدحمالتعلیهیمنبااجازهآمریکاصورتمیگیرد
| سخنگوى انصاراهللا يمن در سخنانى گفت كه تشديد تنش هاى اخير در اين كشور با اجازه نظامى آمريكا صورت گرفته است.

محمد عبد السالم، سخنگو و رئيس هيئت مذاكره كننده جنبش انصاراهللا يمن در گفت وگو با شبكه المسيره، ائتالف متجاوز عربى تحت امر عربستان را مسئول تشديد 
تنش ها در يمن دانست و گفت كه اين تشديدها با اجازه نظامى آمريكا صورت گرفته است.

وى افزود: تنها دستاوردى كه متجاوزان در تنش هاى اخير كسب كردند پيشروى در برخى از بيابان ها و دره ها بوده است.
عبد السالم با بيان اينكه اوضاع نظامى در جبهه هاى مختلف به هيچ وجه نگران كننده نيست، اظهار كرد كه يمن در حال حاضر با مجهزترين و قدرتمندترين كشورهاى 
جهان روبه روســت، آنچه در حال حاضر در جبهه هاى مختلف رخ مى دهد، نابودى نيروهاى دشمن است. دشــمن شكست خورده و به كشته شدن هزاران نيروى خود 

توجهى نمى كند.
وى گفت كه ائتالف متجاوز مسئول نتايج ناشى از تنش هاى اخير در قبال جهان، ملت و مردم شهر الحديده است.

سخنگوى انصاراهللا در ادامه تاكيد كرد: ائتالف عربى در حال نابودى الحديده بوده و پل ها و ساختمان ها را هدف قرار مى دهد و از حمله به بندر الحديده صحبت مى كند.
وى ادامه داد: مردم الحديده نمى پذيرند كه به سرنوشتى همچون عدن و ديگر مناطق اشغالى دچار شوند.

هیلی:کرهشمالیمذاکرهباآمریکارابهتاخیرانداختچونآمادهنبود
| سفير آمريكا در سازمان ملل ضمن درخواست از پيونگ يانگ براى اجراى توافق ماه ژوئن با آمريكا، اظهار كرد، كره شمالى مذاكرات با آمريكا را به تاخير انداخت 

«زيرا آماده اين اقدام نبود».
نيكى هيلى، سفير آمريكا در سازمان ملل پيش و پس از جلسه شوراى امنيت درباره تحريم هاى كره شمالى كه پشت درهاى بسته برگزار شد، در گفت وگو با خبرنگاران 
گفت، حاال نوبت كره شمالى است كه اقدام كند. او همچنين از روسيه بر سر تالش براى برداشــتن تحريم هاى بانكى عليه كره شمالى كه با هدف محدود كردن برنامه 
هســته اى پيونگ يانگ صورت گرفته، انتقاد كرد.هيلى كه پايان سال جارى ميالدى ســمت خود را ترك مى كند، گفت: زمانى براى توقف، تاخير يا عبور از آنچه كه در 
سنگاپور بر سر آن توافق شد، وجود ندارد.كيم جونگ اون، رهبر كره شــمالى و دونالد ترامپ، رييس جمهور آمريكا طى ديدار تاريخى خود در ماه ژوئن كه در سنگاپور 
صورت گرفت، متعهد شدند كه در راستاى خلع سالح هسته اى از كره شمالى با يكديگر همكارى كنند.به گزارش خبرگزارى رويترز، بنا بود مايك پامپئو، وزير امور خارجه 
آمريكا روز پنجشنبه با مقامات كره شمالى ديدارى داشته باشد اما وزارت امور خارجه آمريكا يك روز پيش از موعد مقرر براى برگزارى اين نشست از تاخير آن خبر داد 
و براى اين تاخير دليلى ذكر نكرد.هيلى همچنين روابط واشــنگتن و پيونگ يانگ را «صميمانه» توصيف كرد و گفت، فكر نمى كند «مشكل مهمى» براى برگزارى اين 

نشست وجود داشته باشد و احتماال بار ديگر براى اين ديدار برنامه ريزى مى شود.

خبرنامه

آیا قاتالن همسرم انسان بودند؟

| فرستاده سازمان ملل به يمن مذاكرات صلح اين كشور را كه قرار بود تا پايان ماه جارى ميالدى برگزار شود، به تعويق انداخت. 
فرحان حق، سخنگوى سازمان ملل متحد اعالم كرد، مارتين گريفيتس، فرستاده سازمان ملل به يمن مذاكرات صلح يمن را كه قرار بود 

تا پايان ماه جارى ميالدى برگزار شود، تا پايان سال جارى ميالدى به تعويق انداخت.
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