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اشرف غنی :داعش را
در افغانستان نابود خواهیم کرد
رئیس جمهور افغانستان وعده داد که دولت
«کابل» ،گروه داعش که شــاخه محلی آن با
طالبان افغانســتان درگیر شده است را نابود و
با خاک یکسان خواهد کرد.به گزارش « بی بی
سی» « ،اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان
در مصاحبه ای که در حاشیه اجالس اقتصادی
«داووس» با این شــبکه داشت گفت :داعش
یک پدیده افغان نیســت و جنایات این گروه
باعث رویگردانی مردم افغانســتان از آن شده
اســت .وی افزود :مردم و دولت افغانســتان با
انگیزه تمام از داعش انتقام خواهد گرفتند .اینها
(داعش) اشتباه کرده اند با ملت افغانستان طرف
شده اند.اشرف غنی هم چنین خواستار اقدامات
علیه داعش در سطح منطقه ای و بین المللی
شــد .وی بیان کرد :نمی توان انکار کرد که ما
اکنون با خطرات قابل توجهی روبرو هســتیم
اما باید دانســت که بخش زیادی ار سیاست
دولت کابل ایجاد اتحاد منطقه ای و هماهنگی
با کشورهای همسایه به ویژه آن کشور هایی
است که سالیان متمادی با آن در جنگیم.وی
افزود :منطقه ای که وارث خصومت های قبلی
و رفتارهای کوته بینانه است نیازمند تالش و
تمرکز خواهد بود .غنی در اظهار نظر دیگری
اخطــار داد که اگر گفتگوهای صلح با طالبان
شروع نشود نبردها تا ماه آوریل شدت خواهد
گرفت و تبعات آن در سراســر منطقه حس
خواهد شد.وی افزود :زمان با ما یار نیست .همه
ما می فهمیم که فوریه و مارس ماه های حیاتی
هستند .وی تصریح کرد :پیشتر در روز یکشنبه
گزارش شــد که طالبان برای اولین بار شرایط
تــازهای را برای آغاز گفتگوهای صلح با دولت
افغانستان اعالم کرد ،ناظران باید درک کنند که
جنگ در کشورش «فقط یکی از اجزای» جنگ
گسترده تری است که همچنین پاکستان را در
بر می گیرد.غنی در ادامه گفت :مشکالت به هم
مرتبط است و نمی توان با استفاده از زور فقط
در یک کشور آنها را حل کرد.وی تاکید کرد که
پاکستان نیز باید علیه گروه هایی از طالبان که
با گفتگوها موافق نیستند وارد عمل شود.
تمسخرفتوایمفتیسعودی
از سوی کاربران اینترنت
شیخعبدالعزیزالشیخمفتیاعظمآل سعودی
در فتوای خود بازی شطرنج را اقدامی شیطانی
و عامل تلف شدن پول و وقت کاربران دانسته
و آن را با قمار والکل مقایسه کرده است .صدور
این فتوا در شــرایطی صــورت می گیرد که
بسیاری از مردم خاورمیانه و کشورهای عربی
شــطرنج بازی می کنند و مسابقات ورزشی
متعددی نیز در این کشــورها اجرا می شود.
بعد از صدور این فتوای تند بسیاری از کاربران
عرب و مســلمان در شبکه های اجتماعی آن
را غیرمنطقی و افراطی توصیف کرده و صدور
چنین فتاوایی توســط مفتی های سعودی را
نشــانگر بدویت و جاهلیت حاکم بر آل سعود
دانســته اند .کار به جایی رسید که موسی بن
طیلی یکی از اعضای انجمن شطرنج عربستان
با حضور در توییتر از بازی شطرنج دفاع کرد و
اظهار داشت این بازی ارتباطی با قمار ندارد و
این انجمن  70مسابقه شطرنج را در عربستان
برگزار کرده اســت .وی سپس عکس هایی از
تعدادی ســعودی که در این رقابتها شرکت
کرده بودند ،منتشر کرد.در این میان سرنوشت
مسابقه آتی شطرنج در شهر مکه در هاله ای
از ابهام اســت و مشخص نیست این مسابقه
برگزار میشود یا خیر .انجمن شطرنج عربستان
میگوید قصد دارد این مسابقات را برگزار کند.
قرائت تکفیری و قرون وســطایی مفتی های
وهابی سعودی از اسالم و ارائه تصویری خشن
و بی منطق از مسلمانان همواره با انتقادهای
تند دیگر کشورهای اسالمی مواجه شده است.
برخی کاربران توییتر در تمسخر چنین فتوایی
گفته اند ظاهرا سعودی ها فکر می کنند این
بازی موجب سرنگونی شاه می شود و لذا آن را
حرام اعالم کرده اند.
انگلیس تهدید به حمالت تروریستی شد
شبه نظامیان گروه داعش با انتشار ویدئویی
حاوی تصاویــر و آخرین اظهــارات  ۹نفر از
تروریســت های حمــات  ۱۳نوامبر پاریس،
تهدید کردند که بریتانیا را مورد هدف قرار می
دهند.فردی با نام ابو عمر البلژیکی در این ویدئو
با اشاره به حمالت هوایی ائتالف غرب در سوریه
می گوید اگر شما هواپیماهای جنگی تان را برای
بمباران مسلمانان می فرستید ،دولت اسالمی
هم کســانی برای حمله به شما می فرستد .با
اینکه بدلیل اختالفات میان دولت ســوریه و
نیروهای اپوزیســیون برگزاری مذاکرات صلح
سوریه در روز دوشنبه  ۲۵ژانویه در هاله ای از
ابهام قرار دارد ،با این حال خشونت و درگیری
همچنان در سوریه ادامه دارد.تصاویر ارسالی از
سوریه درگیری های شدید میان شبه نظامیان
گروه دولت اسالمی و نیروهای سوری و روسی
را در شهر حمص نشان می دهد.تالش ها برای
برقراری صلح در سوریه با چالش های بزرگی
روبروست که در این میان اختالف بر سر نقش
بشار اسد در آینده سوریه و همچنین تیرگی
روابط ایران و عربســتان سعودی از مهمترین
آنها می باشد.

گزارش ان.بی.سی از آخرین وضعیت پادشاه عربستان

ملک سلمان به بیماری
زوال عقل مبتالست

شــبکه خبری آمریکایی ان .بی .سی در گزارشی
از ابتالی شــاه عربســتان به « بیماری زوال عقل»
( )dementiaخبر داد و نوشت رقابت و دعوای بن
نایف و بن سلمان در حکومت ریاض به آشفتگی در
این کشور منجر شده است.
به گزارش ایرنا ،شبکه ان .بی .سی آمریکا به نقل از
«بروس ریدل» افسر سابق اطالعاتی در سازمان سیا
و متخصص امور خاورمیانه ،نوشت«« :برای شناخت
خاندان سلطنتی سعودی ،شما نباید حقوق و علوم
سیاسی بخوانید؛ بلکه باید تراژدی های شکسپیر را
مطالعه کنید!
دعوای «محمــد بن نایف» ولیعهد عربســتان و
«محمد بن سلمان» وزیر دفاع و رئیس دربار ،از همه
شاخص های موجود در نمایشنامه های دوره الیزابت
برخوردار است؛ شاخص هایی چون ائتالف های دور
از ذهن ،درباریان جاه طلب و پادشاه پیر و مریض که
احتماال از نظر ذهنی هم دچار اشکال است».
ان .بی .سی نوشت«« :منابع دیپلماتیک و مقام های
آمریکایی معتقدند «ملک سلمان» حاکم عربستان
که قرار اســت «جان کری» وزیر خارجه آمریکا نیز
این هفته با وی دیدار کند ،نشــانه هایی از بیماری
زوال عقــل ( )dementiaدارد .یک مقام رســمی
در واشــنگتن می گوید در یکی از دیدارهای اخیر با
ملک ســلمان ،او بارها ناچار شد برای درک مکالمه،
سکوت کند و روی آنچه می گوید یا می شنود فکر

کند .همچنین یکی از دســتیاران سلمان احتماال از
اتاقی دیگر ،گاه به وی پیام می داد که پاســخ ها را
چگونه بیان کند و او پیام ها را از روی یک دســتگاه
 iPadمی خواند ».این شبکه خبری آمریکایی افزود:
وضعیت آنقدر جدی اســت کــه برخی تحلیلگران
می گویند بهار گذشــته که ملک سلمان به دعوت
«بــاراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا برای حضور
در «کمپ دیوید» پاســخ منفی داد ،ناخرسندی از
سیاست های واشنگتن تنها دلیل این کار نبود؛ بلکه
سلمان تمایل نداشت مقابل رسانه های جهان بیش
از این شرمنده شود.
این رســانه آمریکایی تصریح کــرد« :محمد بن
نایف» شاهزاده ای که ولیعهد سلمان است ،اگرچه
خویشــاوند اوست ،اما از نظر سیاست ها و طرز فکر،
 180درجــه با او اختالف نظر دارد .محمد بن ِ
نایف
 55ساله ،از متحدان امین آمریکا است .ولیعهد و وزیر
کشور عربســتان پس از موفقیت در سازمان مبارزه
با تروریسم سعودی پیشرفت کرد .در همان سازمان
بود که محمد بن نایف به یکی از شخصیت های مورد
عالقه سازمان سیا نیز تبدیل شد.
ان .بی .سی نوشت« :محمد بن سلمان» پسر شاه
عربستان ،تنها  29سال سن دارد .او وزیر دفاع و اهل
تبلیغات فراوان در شبکه های اجتماعی ،تلویزیون و
حتی بیل بوردهای خیابان است .وی یکی از طراحان
اصلی جنگ یمن به شمار می رود.

این رسانه آمریکایی افزود«« :سفرهای پی در پی
«محمد بن سلمان» به روسیه ،فرانسه و آمریکا ،به
طور گســترده در روزنامه های سعودی پوشش داده
می شــود که این کار ،شــخصیت او را نزد جوانان
عربستان بسیار ویژه کرده است« .بروس ریدل» افسر
اطالعاتی ،می گوید :جوانان عربستان ،خود را در او
می بینند.
حکومت سعودی معموال اینگونه رفتار نمی کرد» .
ان.بی.سی تصریح کرد«« :سیاست های تند محمد
بن سلمان نیز در جلب احساسات جوانان موثر بوده
است .اکنون رقابت میان «محمد بن نایف» و «محمد
بن ســلمان» بر ســر اینکه چه کسی سیاست های
تندروانه تر و به اصطالح مقتدرانه تری دارد ،به یکی
از دل مشــغولی های این دو نفر تبدیل شده است.
البته این رقابت ،پیامدهای اسفناکی هم داشته است
کــه تیرگی روابط با ایران ،هزینه های هنگفت برای
جنگ در یمــن و برخی واکنش های بین المللی از
جمله این پیامدهاست»».
این شبکه خبری آمریکایی ادامه داد :گردن زدن
«نمر باقر النمر» ،روحانی شیعه که به اعتقاد مقام های
آمریکایی ،با فشار «بن نایف» انجام شد ،روابط ریاض
و تهران را تیره تر کرد و حتی به واکنش کشورهای
غربــی انجامید .همچنین جنگ یمــن که در آغاز،
پیروزی هایی برای ریاض به همراه داشت ،اکنون به
جنگی فرسایشی تبدیل شده است که عربستان باید
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وزیر امور خارجه آمریکا که به کشــور کمونیســت الئوس سفر کرده
بود ،ابراز امیدواری کرد که به زودی تاریخ نشســت آتی سوریه مشخص
شود؛ سفر کری یکی از نادرترین سفرهای یک مقام عالیرتبه آمریکایی
به سرزمین دشمن سابق واشنگتن محسوب میشود.به گزارش ایسنا ،به
نقل از خبرگزاری فرانسه ،سفر مذکور پیش از نشست مهم ماه آتی باراک
اوباما ،رئیسجمهوری آمریکا و رهبران بلوک آسهآن در آمریکاست .اوباما
نیز قرار اســت تابستان سال جاری میالدی به این کشور کوچک آسیای
جنوبشرقی سفر کند.جان کری ،وزیر خارجه آمریکا در بدو ورود به این
کشــور به رویترز گفت :با استفان دی میستورا ،نماینده سازمان ملل در
ســوریه توافق کردیم تا قبل از مشخص شدن مواضع از سوی طرفهای
ذیربط دعوت نامهای برای شرکت کنندگان در نشست ژنو ارسال نشود.
امیدوارم ظرف یک یا دو روز آینده مواضع به طور دقیق در این خصوص
مشخص شود.
کــری گفت :اظهارات اخیر مقامهای ســوری مبنی براینکه حاضر به
هیچ گونه مصالحهای در سر میز مذاکرات نیستند و شکایت مخالفان مبنی
براینکه مجبور به مذاکره شدهاند نشان از "تنش و شایعه" دارد .وزیر خارجه
آمریکا هرگونه تفرقه میان حامیان مخالفان را رد کرد و گفت که حمایت
آمریکا از دشمنان اسد به قوت خود باقی است.کری در الئوس همچنین
با وزیران امور خارجه روسیه ،فرانسه ،ترکیه و عربستان گفتوگوی تلفنی
داشت تا در رابطه با مقدمهچینی ژنو رایزنی کند.حزب کمونیست از 1975
و پایان جنگ ویتنام بر کشور فقیر الئوس حکمرانی میکند اما روابط میان
ب شرق آسیا
الئوس و آمریکا با معاشــرت اوباما و مجمع کشورهای جنو 

(آســهآن) ارتقا یافته است؛ به عنوان وزنه تعادل قدرتی در مقابل قدرت
منطقهای چین.الئوس امسال ریاست آ ســ ه آن  10عضوی را به دست
دارد و شــاهد نشستهای دیپلماتیکی خواهد بود که این کشور منزوی
و بهشدت کنتر ل شده را بیشتر در کانون توجه و بررسی قرار میدهد.
یکی از مقامهای وزارت امور خارجه آمریکا پیش از این ســفر در جمع
خبرنگاران گفت :پس از دههها روابط مشــکلدار میان الئوس و آمریکا
و گذشــت یک دوره بیگانگی و ســوءظن متقابل ،واقعا تغییری مهم در
مناسبات دوجانبه به وجود آمده است.از آنجایی که جنگ آمریکا در ویتنام
حاصل تحرکات پنهانی سیا بوده که نهایتا به بمباران این کشور ختم شد،

آمریکا با وعده خنثیســازی بمبهای عملنکرده در الئوس که حاصل
دوران جنگ ویتنام اســت و نیز از طریق طرحهای آموزشی و بهداشتی
روابط خود را تا حدی با الئوس ترمیم کرده است.هواپیماهای آمریکایی
بین سالهای  1964تا  1973بیش از دو میلیون تن بمب برالئوس ریخت
و حدود  580هزار عملیات بمباران داشــت و این اقدامات به بهانه قطع
مسیر تدارکاتی مبارزان ویتنامی از طریق شمال این کشور همسایه انجام
شد .حدودا  30درصد از بمبها منفجر نشد و  50هزار تن بر اثر انفجارها
از زمان پایان جنگ ویتنام کشته شدهاند.
جان کری ،وزیر امور خارجه آمریکا که خودش از کهنهسربازان جنگ
ویتنام اســت ،دومین وزیر امور خارجه آمریکاست که از اواسط دهه 50
میالدی به الئوس سفر میکند .پیش از وی هیالری کلینتون ،وزیر امور
خارجه سابق آمریکا در سال  2012به الئوس رفته بود.کری در پایان سفر
ک روزهاش به الئوس گفت که آمریکا کمکهای مالی برای پاکســازی
ی 
بمبهای منفجر نشده را افزایش میدهد .با این حال وی تاکید کرد که
رقم نهایی هنوز تایید نشده و مذاکرات در این رابطه ادامه دارد.آمریکا برای
یافتن و خنثیسازی بمبهای دوران جنگ ویتنام از کمک پنج میلیون
دالری در سال آغاز کرد و تدریجا آن را در سال گذشته به  15میلیون دالر
رساند و امسال هم احتماال  19 / 5میلیون دالر میشود .به گفته کری که
یکشنبه شب وارد وینتیان شد ،اوباما تابستان به الئوس میرود و احتماال
بسته حمایتی در آن زمان نهایی میشود.رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا
همچنیــن گفت که الئوس میخواهد حقوق دریاییاش در دریای چین
جنوبی حفظ شود و خواستار رویارویی نظامی نیست.

تظاهرات در استانهای مختلف مصردرسالگرد انقالب

مارسلو ربلو دو سوسا رئیس جمهوری پرتغال شد

روز گذشته (دوشــنبه) همزمان با پنجمین سالروز انقالب  25ژانویه مصر مردم این کشور در
اســتانهای مختلف دست به تظاهرات زدند.به گزارش ایســنا ،به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه
خبری الجزیره ،دیروز(دوشنبه) مصادف با  25ژانویه پنجمین سالروز انقالب مصریها بود که به
برکناری حسنی مبارک ،دیکتاتور سابق مصر در سال  2011انجامید.در همین راستا استانهای
مختلف مصر صحنه تظاهرات گسترده در پنجمین سالروز انقالب شد .در اسکندریه تعداد زیادی
از مخالفان کودتای نظامی دست به تظاهرات زده و خواهان باز پسگیری روند انقالب ،سرنگونی
نظام کنونی ،آزادی بازداشــت شدگان سیاســی و محاکمه تمامی مسئوالنی شدند که دست به
کشتار تظاهرکنندگان زده بودند.
در اســتان کفرالشــیخ نیز تعداد زیادی از تظاهرکنندگان خواهان بازپس گیری مشــروعیت
محمد مرســی ،رئیس جمهور برکنار شده مصر و پاکسازی دستگاههای پلیس ،سیستم قضایی و
رسانهها از دشمنان انقالب شدند .آنها بر پایبندی خود به اهداف انقالب  25ژانویه تاکید کردند.
این تظاهــرات همزمان با فراخوان گروههای مخالف در کشــور از جمله ائتالف ملی حمایت از
مشروعیت برای تظاهرات در پنجمین سالروز انقالب برگزار شد.
وزارت کشــور مصر نیز در مقابل اعالم کرد که طرح گســتردهای را برای مراســم و تظاهرات
احتمالی در ســالروز انقالب در نظر گرفته و تعداد زیادی از نیروهای امنیتی را در قاهره و دیگر
استانها مستقر کرده است.

‘مارســلو ربلو دو سوســا’ ( ) Marcelo Rebelo de Sousaنامزد راست میانه در انتخابات
ریاســت جمهوری کشور پرتغال به پیروزی دســت یافت.به گزارش روز دوشنبه شبکه تلویزیونی
یورونیوز ،نتایج اولیه انتخابات ریاســت جمهوری پرتغال براساس تقریبا تمام آرای شمارش شده
نشــان می دهد «دو سوســا»  67ساله با کســب  52درصد آرا پیروز این انتخابات است.انتخابات
ریاست جمهوری پرتغال روز یکشنبه برگزار شد و  10نامزد به رقابت پرداختند.این گزارش افزود،
هر چند پســت ریاست جمهوری در پرتغال یک مقام تشریفاتی است اما فرد رئیس جمهوری این
اختیار را دارد که در شــرایط بحرانی پارلمان این کشــور را منحل کند.دوره ریاست جمهوری در
پرتغال پنج ســاله اســت و هر فرد منتخب برای دو دوره می تواند این مسئولیت را بعهده گیرد.به
گــزارش یورونیوز بیش از  9میلیون پرتغالی واجد شــرایط در انتخابات  24ژانویه به پای صندوق
های رای رفتند.این نهمین انتخابات ریاســت جمهوری در پرتغال از ســال  1974است.دو دوره
ریاســت جمهوری 'آنیبال کاواکو ســیلوا’(  )Aníbal Cavaco Silvaرئیس جمهوری کنونی
پرتغال پایان یافته است.سیلوا نوزدهمین رئیس جمهوری پرتغال بود که در مارس  2006میالدی
به قدرت رســید.به گزارش ایرنا ،مردم پرتغال روز یکشنبه درحالی برای انتخاب رئیس جمهوری
جدید کشورشــان به پای صندوق های رای رفتند که این کشور در جو بی ثباتی سیاسی به دلیل
فعالیت دولت «آنتونیو کاستا» نخست وزیر سوسیالیست حمایت شده از سوی چپگرایان افراطی،
به سر می برد.

«برنار کزنوو» وزیر کشــور فرانسه اعالم کرد در
ســال  2015میالدی 11 ،مورد اقدام تروریســتی
در این کشور خنثی شــده است.به گزارش روزنامه
فرانسوی «لو فیگارو» ،کزنوو در گفت و گو با شبکه
 5تلویزیون فرانسه ،اعالم کرد :از بهار  2015تا پایان
ســال 6 ،مورد اقدام تروریســتی در سراسر فرانسه
خنثی شد که برخی از آمران و عامالن آن ها همان
افرادی بودند که حمالت تروریستی  13نوامبر (22
آبان) پاریس را صورت دادند.وزیر کشــور فرانسه با
حضور در برنامه « س پلیتیک» اعالم کرد :یکی از

وزیر کشور فرانسه 11 :اقدام تروریستی سال گذشته خنثی شد
اقدامات تروریســتی قرار بود در یک سالن کنسرت
صورت گیرد .همچنین اقدامات دیگری به شــکل
کشتار وسیع فرانسوی ها در خیابان ها و شهرهای
مختلف فرانســه مد نظر بوده است.به گزارش ایرنا،
کزنوو همچنین اعالم وضعیت فوق العاده در سراسر
فرانســه را که پس از حمالت تروریســتی پاریس
اعالم شــد ،امری «ضروری» خوانــد و بر ادامه آن
تاکید کرد.وی افــزود :وضعیت فوق العاده یک ابزار

بینالملل

روزی  200میلیون دالر برایش هزینه کند .تصمیم
عربستان برای افزایش تولید نفت در بحبوحه سقوط
قیمت ها که هر دو شاهزاده از آن حمایت کردند نیز
در نهایت به کاهش قدرت اقتصاد عربستان و کاستن
از خدمات اجتماعی در آن کشور منجر شد».
این رسانه آمریکایی اضافه کرد :اختالف شاهزادگان
عربستان تا اندازه زیادی به چینش دستگاه حکومت
پس از درگذشت «ملک عبداهلل» در ژانویه  2015باز
می گردد .انتصاب «بن نایف» به والیتعهدی تنها به
عملکرد او در سازمان ضدتروریستی مربوط نیست و
او روابط خاصی در حکومت داشــته است .او فرزند
شــاهزاده نایف اســت که اگر پیش از ملک عبداهلل
نمی مرد ،اکنون حاکم عربستان بود.ان.بی.سی ادامه
داد :ملک ســلمان ،فرزند خود «محمد بن سلمان»
را به عنــوان ولیعهد دوم منصوب کرد .بنابراین ،اگر
«محمد بن نایف» بمیرد ،بن سلمان شاه خواهد شد.
این رســانه آمریکایی سپس این پرسش را مطرح
کرد که «در این رقابت چه کسی پیروز خواهد شد؟»
و پاســخ داد :البته سلمان ترجیح می دهد پسرش
پیروز رقابت باشــد« .سیمون هندرسون» تحلیلگر
سیاســی ،می گوید «شاه عربســتان فکر می کند
آفتابش با وجود پســرش بر مسند قدرت همچنان
خواهد درخشید».
ان .بی.ســی نوشــت :جان کری ،در هنگام دیدار
با ملک ســلمان ،با پسر او نیز دیدار خواهد کرد.این
شــبکه خبری آمریکایی با اشــاره مجدد به روابط
خــوب بن نایف با مدیران ســیا از جملــه با «جان
برنان» رئیس کنونی سازمان اطالعات مرکزی آمریکا
( )CIAیادآور شد :بن نایف به زبان انگلیسی مسلط
است و عالوه بر تحصیل در ایالت اورگان ،در پلیس
فدرال آمریکا ( )FBIو در اســکاتلند یارد دوره های
ضدتروریستی را طی کرده است.ان.بی .سی تصریح
کرد :اما رقابت میان این دو شــاهزاده به کجا خواهد
انجامید؟ کارشناســان در این باره اتفاق نظر ندارند.
بن ســلمان و مادرش دربــار را کنترل می کنند؛
بنابراین بن نایف نمی تواند بدون آگاهی بن سلمان
با پادشاه دیدار کند .افزون بر این ،شاید ملک سلمان
حتی توانایی تصمیم گیری درباره جانشین خود را
نداشته باشد .این رسانه آمریکایی افزود« :با این حال
بن نایف فردی مقاوم و جان سخت است .او دستکم
ســه بار از تالش برای ترور جان سالم به در برده که
در جدی ترین حمله ،یکی بمب گذار انتحاری وابسته
به القاعــده در اوت  2009خود را منفجر کرد و بن
نایف دچار ســوختگی های سطحی شد .هندرسون
می گویــد :بنابراین بن نایف بخــت و اقبال دارد و
بخت چیزی است که در فرهنگی سعودی از اهمیت
فراوانی برخوردار است».

کری :امیدواریم تا یکی دو روز آینده تاریخ نشست سوریه مشخص شود

(امنیتی) اســت و به این دلیــل که ما آن را تمدید
می کنیم قرار نیست همیشگی باشد.در حالی که قرار
بود وضعیت فوق العاده در فرانســه تا نیمه شب 26
فوریه ( 7اسفند) پایان یابد ،کاخ ریاست جمهوری
فرانسه (الیزه) روز جمعه اعالم کرد در نظر است این
وضعیت سه ماه دیگر تمدید شود.دولت طرح تمدید
وضعیت فوق العاده را  3فوریه ( 14بهمن) به شورای
وزیران و سپس به پارلمان ارائه خواهد کرد.وزیر کشور

فرانســه تاکید کرد :تا زمانی که خطر قریب الوقوع
وجود دارد به تمدید این وضعیت نیاز داریم .کزنوو
همچنین یادآوری کرد :همه تروریست هایی که در
حمله پاریس ،ما را هدف قرار دادند ،پیدا نشده اند.
در حمالت تروریســتی پاریس  130نفر جان خود
را از دســت دادند و بیش از  350نفر دیگر مجروح
شدند .این برای نخستین بار در تاریخ فرانسه بود که
عملیات انتحاری در خاک این کشور صورت گرفت.
گروه تروریستی «داعش» مسئولیت این حمالت را
برعهده گرفت.
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گسترشتظاهرات
جوانان بیکار تونسی به  14استان
محمد ابــو عود تحلیلگر سیاســی تونس
گفت:دولــت تونس از زمان انقالب تا به امروز
نتوانسته راه حلی برای بحران بیکاری جوانان
این کشور پیدا کند و پیشنهاد ائتالف حاکم در
خصوص ترتیب دادن سمیناری برای اشتغال
راه حل مناسبی برای این بحران نیست .پایگاه
خبــری الیوم الســابع روز دوشــنبه گزارش
داد ،ابو عود گفت که این پیشــنهاد در حالی
مطرح شده که در  14استان تونس تظاهرات
اعتراض آمیز برای بیکاری برگزار شده است.
تحلیلگر سیاسی تونس که تلفنی با شبکه الغد
العربی گفت و گو می کرد اظهار داشت ،ائتالف
حاکم و اتحادیه عمومی مشــاغل و اتحادیه
االعراف از زمان انقالب تونس هنوز نتوانستند
راه حلی برای بحران جوانان تونس پیدا کنند.
این سیاستمدار تونسی گفت که فراهم آوردن
فرصت های کاری برای جوانان دراین زمان و
ایجاد سرمایه گذاری های خارجی به چندین
ماه زمان نیاز دارد .وی افزود :از زمان عملیات
تروریستی در مجتمع سوســه بیشتر مراکز
سیاحتی تعطیل شده و سرمایه گذاری های
خارجی نیز کاهش یافته اســت  .این مساله
موجب کاهــش درآمد های مالی و در نتیجه
وقفه در زمینه های کاری شــده است.ابو عود
گفت :دولت تونس با درخواســت قرض های
جدید به منظور ایجاد زمینه های جدید کاری
روی آورده است تا تعداد بیشتری از جوانان را
به کارهای عمومی بازگرداند.
اوباما پاکستان را متهم به کم کاری
در مبارزه با تروریسم کرد
رئیس جمهوری آمریکا که سخنان چند روز
پیش او درباره وضعیت ثبات پاکستان باعث
رنجش مقام های این کشــور شــده بود ،روز
گذشته نیز پاکستان را عمال به کم کاری در امر
مبارزه با تروریسم متهم کرد'.باراک اوباما' چند
روز پیش گفته بود که بی ثباتی در پاکستان
در سال های آینده نیز ادامه خواهد یافت .او در
سخنان اخیرش نیز گفته است پاکستان باید
در امر مبارزه با تروریسم جدی تر عمل کند
و تالش بیشــتری در این زمینه انجام دهد و
'اگر بخواهد ،می تواند'.رئیس جمهوری آمریکا
در مصاحبه ای با یک رســانه هندی ،با اشاره
به حمله اخیر تروریســت ها به دانشگاهی در
شمال غرب پاکستان گفته است که این کشور
نیاز به انجام اقدام های جدی تر برای مبارزه
با تروریســم دارد و پاکستان باید برای از بین
بردن این گروه ها مصمم تر عمل کند .اوباما
گفته است که ســخت گیری پاکستان علیه
تروریســت ها ،سیاست درســتی است که از
سوی این کشور اتخاذ شده است اما پاکستان
باید اقدامات موثرتری در این زمینه انجام دهد
و البته توان آن را هم دارد.آمریکا در گذشــته
نیز پاکســتان را بارها به عدم برخورد قاطع با
برخی گروه های تروریستی نظیر 'لشگر طیبه'
و 'شــبکه حقانی' متهم کرده است .پاکستان
این ادعاها و اتهامات مطرح شده ازسوی آمریکا
را رد کرده و مدعی است هیچ گونه تبعیضی
در مبارزه با تروریست ها قائل نیست.
آمار قربانیان سرما
در تایوان به  ۵۷تن رسید
کاهش شــدید دمای هــوای تایوان در پی
تغییرات شدید جوی است که از دو روز گذشته
بسیاری از کشورهای شرق آسیا را فرا گرفته
و در طی یک دهه اخیر بی ســابقه توصیف
شده است.منابع خبری منطقه تایوان دیروز -
دوشنبه  -در گزارشی از کشته شدن  57نفر
خبر دادند که مرگ بیشتر آنان بر اثر انجماد
گزارش شده است.شبکه خبری فونیکس نیز
گزارش داد که فقط  40نفر در شهر تایپه مرکز
تایوان جان خود را از دســت داده اند.براساس
گزارش اداره مرکزی هواشناسی جزیره تایوان،
بر اثر ورود موج شــدید سرما به این منطقه
که در  44ســال اخیر بی سابقه توصیف شده
شرایط ســختی را برای ســاکنان آن ایجاد
کرده است.بر اســاس این گزارش مناطقی از
جزیره تایوان که تاکنون بارش برف را تجربه
نکرده اند ،طی دو روز اخیر شاهد بارش برف
و تگرگ گســترده بود و این مسئله به میزان
قابل توجهی ،باعث غافلگیری شــهروندان و
بازدیدکننــدگان از اماکن دیدنی این منطقه
را فراهــم آورد که آمادگی رویارویی با چنین
شــرایطی را نداشتند .هر چند که بسیاری از
اهالی این جزیره که در جنوب چین واقع شده،
ابتــدا از ریزش برف هیجان زده شــده اند اما
کشته شدن تعداد زیادی از اهالی این منطقه
این شــادمانی ناگهانی را با شوکی بی سابقه
همراه کرده است.اداره هواشناسی تایوان دیروز
یکشنبه هشدار داده بود که با توجه به کاهش
میزان بخار هوا در مناطق ساحلی ،برای مناطق
مختلف این جزیره امکان کاهش ناگهانی دما و
بارش های شدید برف و تگرگ وجود خواهد
داشت.کاهش بی ســابقه دما عالوه بر تایوان
کشــورهای شرق آسیا از جمله کره جنوبی و
شــمالی ،ژاپن ،چین و هنگ کنگ را نیز فرا
گرفت و کوالک شــدید در ژاپن پنج نفر را به
کام مرگ فرســتاد و صدها تن را نیز زخمی
کرد.

