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به پيام رسان داخلی اطمينان كنيم

حكومت نیجریه به مالقات خبرنگاران 
با شیخ زكزاكی تن داد

مردم نيجریه اواخر هفته قبل در اعتراض به تداوم بازداشت غيرقانونی شيخ 
زكزاكی تظاهرات كردند كه حمالت نيروهای امنيتی به آنها موجب شـهادت 

دست كم یک نفر و زخمی شدن شماری دیگر شد. 
با تشدید فشار  ها و گزارش  هایی كه درباره وخامت حال این روحانی شیعه نیجریه ای 
منتشر شد روز    شنبه برای اولین بار پس از دو سال اجازه یافت در جمع خبرنگاران 
حضور یابد. وی از س��ال 2015، زمانی كه ارتش نیجریه به حسینیه شهر »زاریا« 
حمله كرد، به همراه همسرش در بازداشت به س��ر می برد. منابع محلی می گویند 
در آن حمله نزدیک به هزار نفر از جمله پسر ش��یخ زكزاكی كشته شده اند. حضور 
رسانه ای شیخ زكزاكی پس از آن صورت گرفت كه در روزهای گذشته با باال گرفتن 
نگرانی   ها درباره وضعیت سالمت او، چندین تظاهرات در شهرهای مختلف نیجریه 
در حمایت از رهبر جنبش اسالمی نیجریه صورت گرفت. شیخ زكزاكی كه دیروز با 
گردنی باندپیچی شده و پس از حضور در بیمارستانی در ابوجا در جمع خبرنگاران 
حاضر شد، از مردم نیجریه به دلیل حمایت هایشان از او تشکر كرد. او همچنین گفت 
همچنان زنده  است و اجازه یافته كه توسط پزشک خود مورد معاینه قرار گیرد. وی 
گفت: »پیش از این فقط پزشکان امنیتی مرا معاینه می كردند، اما اكنون اجازه یافتم 
كه توسط پزشک خودم كه قباًل هم مرا معاینه می كرد، معاینه شوم به لطف دعاهای 

]مردم[، حالم رو به بهبود است.«
..............................................................................................................................................

خشم مراكشی     ها از اظهارات توهین آمیز 
مقام عربستانی

اظهـارات تركـی آل الشـيخ، رئيـس هيئـت كل ورزش عربسـتان 
دربـاره مراكـش و اشـاره های او بـه ایـن كشـور بـه عنـوان كشـوری 
بـرای گردشـگری جنسـی، خشـم مراكشـی     ها را بـه دنبـال داشـت.

 به گزارش روزنامه القدس العربی، تركی آل الشیخ به شکلی غیرمستقیم گفته بود كه 
تمایل دارد با هدف » گردشگری جنسی « از شهر مراكش خود را به باشگاه منچستریونایتد 
برساند و این مقصود را بیش��تر كاربران اجتماعی متوجه شده و به شدت نسبت به آن 
واكنش نشان دادند. این سخنان آل الشیخ خشم بزرگی را در مراكشی     ها ایجاد كرد و آنها 

سخنان او را اهانت به مراكش تلقی كردند.  
..............................................................................................................................................

یورش پلیس یونان به تظاهرات كنندگان 
در حالی كه حدود 20 هزار نفر از مردم یونان با برپایی تظاهرات در شـهر آتن 
نسبت به اصالحاتی كه قرار اسـت دو    شـنبه 15 ژانویه در پارلمان به تصویب 
برسد، اعتراض كرده بودند، پليس با شليک گاز اشک آور به آنها حمله ور شد.

 به گزارش رویترز، بر اس��اس اصالحات جدید قانونی، حق برپایی اعتصاب در یونان به 
شدت محدود خواهد شد و اتحادیه های كارگری برای برپایی اعتصاب با محدودیت های 

زیادی روبه رو می شوند. 

اردوغان: امریكا 4900 كامیون حامل سالح 
برای تروریست  ها در سوریه فرستاده است

رجب طيـب اردوغـان، رئيس جمهور تركيـه درباره  كمک های امریكا به تروریسـت  ها در شمال سوریه،   جهان
گفت كه واشنگتن 4هزار و 900 كاميون حامل سالح به شمال سوریه ارسال كرده است. 
در شرایطی كه روسیه به امریکایی   ها هشدار داده است كه از تجهیز و تقویت گروه های 
تروریستی دس��ت بردارند اما مقامات واش��نگتن همچنان به كمک های تسلیحاتی به 
گروه های تکفیری در سوریه ادامه می دهند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، اردوغان روز 
   شنبه طی سخنانی در جمع اعضای حزب  عدالت و توسعه درباره تحوالت میدانی سوریه 
گفت: »امریکا 4هزار و900 كامیون حامل سالح برای حمایت از گروه های تروریستی به 
شمال سوریه فرستاده است.« وی افزود: بین ما و امریکا همکاری راهبردی وجود دارد 
و ما باید برای مبارزه با تروریسم با امریکا همکاری كنیم، اما آنها با سالح از تروریست   ها 
حمایت می كنند و بنابراین این كشور باید در سیاست های خود تجدید نظر كند. اردوغان 
گفت: امریکا به ما دروغ می گوید، اما كسی نمی تواند ما را فریب دهد، ما اقدامات الزم را 
برای از بین بردن تروریسم در سوریه انجام می دهیم. رئیس جمهور تركیه تأكید كرد: تمام 
سالح   هایی كه امریکا ارسال كرده، فروخته شده و برخی از این سالح   ها علیه ما در عراق 
استفاده می شود. اردوغان در ادامه سخنان خود به تحوالت میدانی سوریه هم اشاره كرد 
و گفت»ما 3 هزار تروریست داعشی را در س��وریه به هالكت رساندیم و می توانیم بقیه 
تروریست   ها را نیز در شرق و در عراق از بین ببریم.« اردوغان درباره ادلب گفت: »ما تالش 
تروریست   ها را ناكام خواهیم گذاشت، همانگونه كه در عملیات درع  الفرات و در عفرین این 
كار را كردیم.« وی در واكنش به اخبار منتشر شده در خصوص كمربندی كه حزب اتحاد 
دموكراتیک در پی ایجاد آن در شمال سوریه است، گفت: ما بخش غربی گذرگاه تروریستی 
در ادلب را منهدم خواهیم كرد. رئیس جمهور تركیه افزود: اگر تروریست   ها تسلیم نشوند، 
به مبارزه خود علیه آنها ادامه می دهیم و هر لحظه آنها را هدف قرار خواهیم داد. اردوغان 
اخیراً گفته بود كه ما عملیات درع الفرات )سپر فرات( را در عفرین و منبج سوریه ادامه 
خواهیم داد. وی پیش از این در نشستی خبری با امانوئل ماكرون، رئیس جمهور فرانسه در 
پاریس گفت: شمال سوریه تهدیدی مستمر علیه تركیه به شمار می رود و ما هرگز اجازه 
ایجاد گذرگاهی تروریستی را در آنجا نخواهیم داد. اظهارات اردوغان درحالی است كه 
به رغم نابودی داعش در سوریه، دولت امریکا گفته است كه نیروهای این كشور همچنان 
در شمال سوریه باقی خواهند ماند. به گفته برخی مقامات امریکایی، واشنگتن سعی دارد 
با حضور در شمال سوریه عالوه بر حمایت از تشکیل دولت مستقل كردی، راه نفوذ ایران 
و حزب اهلل به این منطقه را ببندد. حمایت امریکا از كردها، در دو سال گذشته سبب شده 
تنش  ها بین آنکارا و واشنگتن تشدید شود. تركیه مسلح كردن كردهای سوریه را تهدیدی 
برای امنیت مرزهای خود می داند ولی واشنگتن بدون توجه به منافع تركیه، همچنان به 
تجهیز كرد  ها اقدام می كند. همچنین در هفته های اخیر گزارش  هایی منتشر شده است 
كه امریکا بازماندگان داعش را با بالگرد به استان حسکه انتقال داده تا بار دیگر با آموزش و 

تجهیز مجدد، آنها را به میدان مبارزه با دولت سوریه اعزام كند. 

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
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سال نوزدهم- شماره 5285 - 16 صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:500تومان

سایر استان ها: 300 تومان

يادداشت هاي امروز

اصالحات والیبال از لیگ کلید بخورد
سعید احمدیان

13

ولع مذاکره، نمايش ترامپ و الشه برجام 
محمد اسماعیلي

2

نقشه راهی از میانه آشوب ها 
عباس حاجي نجاري

2

بي مهري بیمه ها در طرح تحول سالمت به 
بیماران/ علیرضا دهلوي

3

 سفارت ایران در بغداد می گوید 
در خدمت بخش خصوصی است

سهم ایران از بازار
 800میلیاردی عراق پساداعش 
   مسجدي، سفیر ایران در عراق: ایران پس از چین، دومین 
شریک تجاری عراق اس��ت و پس از ایران نیز تركیه قرار دارد 
و حجم مبادالت م��ا با عراق بین 6/5 تا ۷ میلیارد دالر اس��ت 
و با فروش برق، گاز، توریس��م مذهبی س��االنه به 12میلیارد 
دالر می رسد كه رقم قابل توجهی است. حجم مبادالت فعلی 
راضی كننده نیست و بر اساس برنامه ریزی انتظار می رود طی 
پنج س��ال آینده به 20 میلیارد دالر افزایش یابد|صفحه15

آگهى مزایده

اردوغان: امریکا 4900 كامیون 
حامل سالح برای تروریست  ها 

در سوریه فرستاده است
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  رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه درباره 
كمک های امریكا به تروریست  ها در شمال سوریه، 
گفت كه واشنگتن 4هزار و 900 كاميون حمل سالح 

به شمال سوریه ارسال كرده است

توزیع فيلم محمدرسول اهلل)ص( در شبكه 
نمایش خانگي با استقبال روبه رو شد

بزرگ ترین فيلم 
 سينماي دیني ایران 
روي لوح فشرده رفت
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افزایش حقوق كاركنان با دریافتي كمتر از 5 ميليون 10 تا 18درصد و بيش از 5 ميليون تومان در ماه هيچ

افزایش حقوق 
مقامات و نمایندگان ممنوع شد

با مصوبه عصر كميسيون تلفيق بودجه9۷

صفحه 4

   اقتصادي

 ترامپ از برجام خارج نشد  ولی
  شروطی ناشدنی تعيين كرد  و 4ماه برای

 تحقق آنها مهلت داد

لگد امریکا  به تقریباً هیچ


