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پس از بحران قطر و محاصره این کشــور، ترکیه از قطر حمایت نمود. ترکیه ای 
که در ماه های اخیر خودش آبســتن تحوالت بوده اســت. اگر فکر کنیم که ترکیه 
برای مقابله با تروریســم طرح دوستی با قطر ریخته است؛ تنها به ظاهری ترین دلیل 
رســیده ایم. از اولین اقدامات ترکیه در قطر، امضــای توافق نامه ای بین رجب طیب 
اردوغــان و تمیم بن حمد- امیر قطر- مبنی بر حضــور 3000 نظامی نیروی زمینی 
ترکیه در اولین پایگاه نظامی خارجی ترکیه در خاورمیانه بوده است. این رویکرد ترکیه 
کنــش و واکنش ایاالت متحده در خاورمیانه را کمرنگ می کند. چرا که پایگاه العدید 
بزرگترین پایگاه نظامی از این پس دچار انزوا خواهد شــد و باید گفت باز هم آمریکا 

طعم عقب نشینی نظامی را در خاورمیانه خواهد چشید.
علت دیگر حمایت زود هنگام ترکیه از قطر را می توان در منابع عظیم نفت و گاز 
قطر یافت. قطر از جمله کشــورهای خلیج فارس است که از منابع بی نظیری از نفت 
و گاز برخوردار می باشد که می تواند برای ترکیه بسیار مناسب باشد. یا شاید حمایت 
از قطر ناشی از خوی فرصت  طلبانه و توسعه طلبانه سیاست خارجی اردوغان باشد که 

رؤیای بازگشت به عظمت عثمانی را در سر می پروراند.
موضوع دیگری که در رابطه با حمایت سریع ترکیه از قطر مطرح می گردد مقابله 
با ایران و عربستان سعودی است. از دریچه نگاه ترکیه، ایران با حضورش در سوریه و 
عراق توانسته خودش را به دنیا ثابت کند و از طرفی نیز روابط حسنه ای با لبنان برقرار 
نموده اســت. ایران توانسته است دوستان و حامیانی در منطقه ی خطیری برای خود 
رقم بزند اما ترکیه هنوز در فکر »اروپایی شدن« و اندیشه »عثمانی با شکوه« است و 
حتی قدمی پیش نرفته است و با دخالت در بحران سوریه هر روز تغییر موضع داده و 
ثابت نبوده است روزی مدافع دولت سوریه و بارها مدافع تروریست ها. ترکیه در بحران 

سوریه منفعل بوده است.
ترکیه با حضور در قطر به مقابله با عربســتان نیز می پردازد، عربستان که عنوان 
»برادر بزرگتر« کشــورهای عرب زبان را کسب کرده است و این عنوان بیانگر تسلط 
عربستان بر کشــورهای عرب است. اقدام قطر نشان داد که می توان تابوی اطاعت 

محض از برادر بزرگتر را شکست و رو در روی او ایستاد.
در بررسی عرصه سیاسی قطر و ترکیه به عنوان دو کشور حامی اخوان المسلمین 
در مصر و گروه های تروریستی مسلح متخاصم با ارتش سوریه مشخص می شود که 
پایگاه نظامی ترکیه برای حمایت از قطر نیســت. چرا که اواًل آمریکا در این کشــور 
حضــور دارد و ثانیاً قدرت نظامی ترکیه این اجــازه را نمی دهد، بلکه این اقدام برای 
نظامی ســازی منطقه و تحقق طمع ورزی های اردوغان اســت که در هر نقطه از 
تحوالت منطقه ای سعی دارد خود را به اثبات برساند. اظهارات داود اوغلو در دانشگاه 
قطر در مورد تالش این پایگاه نظامی برای تحقق ثبات و مقابله با تهدیدات مشترک 
نیز بهانه ای اســت که سعی دارد اهداف سیاســی و اقتصادی یا نظامی این کشور را 

پوشش دهد. 
 ترکیه بزرگ ترین بازنده روند نظامی ســازی منطقه خواهد بود، چرا که در ابعاد 
دینی باعث تقسیم شدن کیک منطقه بین مصر و ایران و عربستان می شود، در ابعاد 
قومی نیز آنکارا هیچ نفوذی در میان کشورهای عربی ندارد. در ابعاد سیاسی نیز تجربه 
اردوغان از سال 2011 تاکنون بهترین دلیل است که نشان دهنده دشمنی ملت های 
عربی با حاکمیت عثمانی اردوغان است. به نظر می رسد ترکیه بازنده باشد؛ رفتارهای 
عجوالنه و خارج از ادبیات سیاســی اردوغان، نظیر رفتار او با آلمان و هلند و ... و نیز 
نداشتن سابقه نظامی پیروزمند در کارنامه اش بیانگر این امر است. ترکیه از خاورمیانه 

هیچ سهمی نخواهد داشت.

بر اســاس گزارش یک گروه مرتبط با رصد ترور، جنگجویان تنهای داعش در 
سایت های آنالین دوستیابی به دنبال عشق هستند.

وب سایت انگلیسی زبان نکاح اسالمی )Islamic Marriage( تبلیغات 
مردانی از ســرزمین های »جهادی« در عراق و ســوریه ثبت کرده است و انستیتو 
تحقیقات خاورمیانه مســتقر در واشینگتن دی ســی پایتخت ایاالت متحده فاش 
کرده است که »جهادیون« و اسالم گرایان افراطی آگهی های خود را در صفحات 

دوستیابی قرار داده اند.
این ســازمان در یک توئیت و همزمان در وب سایت خود نوشته است: »اسالم 
گرایان افراطی و جنگجویان داعش در وبســایت انگلیسی زبان نکاح اسالمی فعال 

هستند.«
این گزارش باعث افزایش این هراس شده که تروریست های داعش از وبسایت 
برای یافتن همسر استفاده می کنند و به دنبال ایجاد نسل بعدی متعصبان هستند.

آگهی های ثبت شــده در سایت نکاح اسالمی از جانب مردانی از شهر موصل 
عراق و پایتخت خودخوانده آن ها در رقه سوریه است.

هرچند بســیاری از مردانی که در سایت آگهی ثبت کرده اند جنگجوی داعش 
نیســتند، اما نگرانی هایی وجود دارد که برخی از داعشــی ها از این وب ســایت 

استفاده می کنند.
یک مرد در موصل می گوید: من مردی مطلقه از عراق هستم، دنبال عشق و 
تفریح با یک زن )همسر( هستم، یک دختر سه ساله دارم، قصد ندارم بچه بیشتری 

داشته باشم، بعدا راجع بهش بحث می کنیم.
من در جستجوی همسری برای عشق ورزیدن و سپری کردن اوقاتی خوش با 
یکدیگر در همه جا هســتم. در جای مشخص رومانتیک و شیرینی همچون ترکیه 

یکدیگر را مالقات کنیم، تا خاطرات شیرینی از عشق ثبت کنیم.
مرد دیگری از موصل می گوید: من 33 ســاله هســتم، متاهل، ساکن عراق. 
عالقه مند به ورزش، موســیقی، نواختن پیانو، سینما، اینترنت و عشق بازی. دنبال 
زن روشــنفکری هستم که به دوستی و عشــق بازی در عراق یا کشوری همسایه 

عالقه مند باشد.
مردی از رقه این را پســت کرده است: به نام اهلل رحیم، عبداهلل یاسر االبراهیم 
از سوریه دنبال رابطه ای جدی هستم و دوست ندارم با احساسات بازی شود. برای 

همه افراد این وبسایت آرزوی توفیق دارم و از صاحبان وبسایت سپاسگزارم.
مرد دیگری از عراق که به دنبال همسر دوم است نوشته: من مسلمانی هستم 
که دنبال همسر دوم است تا ایمان خود را تکمیل کنم و زندگی شادی داشته باشم. 
من به دنبال زن مسلمانی هستم که بخواهد به عنوان همسر دوم با من ازدواج کند 
و به اهلل ایمان داشته باشد و به من کمک کند که مرد خوبی باشم و عاشق اسالم 

باشد. من هر کاری بتوانم برای چنین زنی انجام خواهم داد.
شــاهدی وجود ندارد که این پروفایل ها متعلق به جنگجویان داعش یا افرادی 

باشد که از دیدگاه افراطی برخوردار هستند.
دو ســال پیش گروه هکر آنانیموس )ناشناس( یورشــی آنالین علیه حامیان 
متعصب داعش از جمله چند سایت دوستیابی متعلق به اعضای داعش ترتیب داد.

آنانیموس، وب ســایت ISISsingle.com )مجردهای داعش( را تعطیل 
و استفاده از آن را غیرممکن کرد اما آگهی ای که ظاهرا متعلق به یکی از اعضای 
این گروه وحشــت بود را روی وبسایت باقی گذاشت. او نوشته بود: من دختر ایده 
آلی که از این وبسایت استفاده می کند را پیدا می کنم. من به دنبال دختری هستم 

که حرف نزند و تنها زمانی که من فرمان می دهم خودش را منفجر کند.
 خیلی زود پس از پیوســتن به وب سایت دختری فوق العاده پیدا کردم، پس از 
آن که خود را منفجر کرد دختر بی نظیر دیگری پیدا کردم. این وب ســایت بمب 

".ISISsingles.com است. متشکرم
پل هورنر، یکی از ســخنگویان کاخ سفید در آن زمان به سی ان ان گفته بود 

که اقدام صورت گرفته توسط آنانیموس مورد تایید او قرار دارد.
وی گفت: نمی توانم درباره عملیات پیشین گروه آنانیموس صحبت کنم، اما هر 

کاری که فضای آنالین داعش را تعضیف کند، اقدام مثبتی است.

بحران قطر، ترکیه را به 
خلیج فارس کشاند

داعش و عشق

طبیعتًا تــداوم بحران پیش آمده می توانــد تالش های آنکارا 
برای گسترش روابط اقتصادی با دولت های حاشیه خلیج فارس را 
به مخاطره انداخته و شــرکت های ترکیه ای را از بازار پررونق این 

کشورها خارج سازد
الوقت - در هفتۀ گذشــته عربستان سعودی، بحرین، امارات 
متحدۀ عربی، مصر، لیبی، یمــن و برخی دولت های دیگر عربی 
روابــط دیپلماتیک خود را با قطر به بهانۀ حمایت این کشــور از 
تروریســم قطع و اتباع این کشــور را اخــراج کردند و همچنین 
راه هــای زمینی و هوایی خود را به روی این کشــور بســتند و 
آن را در حلقــۀ تحریــم قرار دادند. در این میــان ترکیه از جمله 
کشورهایی اســت که رویکرد کشــورهای عربی و در راس آنها 
عربستان سعودی نسبت به قطر را مورد انتقاد قرار داده و مخالفت 
خود را با آن ابراز داشته اســت. اردوغان 12 ژوئن در سخنانی با 
اشــاره به اینکه از خوشحالی برخی دولت های منطقه در پی بروز 
کودتای 15 جوالی آگاه است، خواستار پایان یافتن هرچه سریعتر 
تحریم قطر شــد. در پی بروز این اختالف میان دولت های عربی 
شورای همکاری و ترکیه که تا پیش از این در بحران ها و مسائل 
منطقه ای ســعی بر همکاری و اتحاد داشته اند، اکنون این مسئله 
مطرح است که پشتیبانی از قطر در مقابل بلوک دولت های عربی 
و غربی چه فرصت ها و چالش های را برای آنکارا ممکن است در 

پی خواهد داشته باشد؟
ایجاد فرصت های اقتصادی

پس از بسته شــدن گذرگاه مرزی المسوره توسط عربستان، 
که تنها گذرگاه مرزی قطر در خشکی محسوب می شود که روزانه 

بین 600 تا 800 کامیون از آن عبور و مرور کرده تا کاالهای مورد 
نیاز قطر تأمین شود، یکی از راه هایی که دوحه برای تأمین اقالم و 
کاالهای مورد نیاز پیش گرفت وارد کردن کاال از طریق هوایی از 
ترکیه بود. ترکیه در سال های حکومت حزب عدالت و توسعه روند 
توسعه ی اقتصادی پایدار را پیموده است و تداوم این رشد به یافتن 
بازارهای جدید بستگی دارد که این امکان در عرصه رقابت سخت 
با دیگر کشــورهای پیشرفته به سادگی میسر نیست. لذا باز شدن 
پای شــرکت های ترک به بازار سرمایه و کاالی قطر دستاوردی 
قابل توجه در پی بروز تنش و بحران در روابط کشــورهای عربی 

حاشیه خلیج فارس می باشد.
احداث پایگاه نظامی دائمی در خلیج فارس

ترکیه از جمله کشورهایی اســت که برای تداوم برنامه های 
توسعه اقتصادی به شــدت وابسته به تأمین منابع انرژی از خارج 
و بویژه کشــورهای حاشــیه خلیج فارس اســت. از این رو بروز 
نوسانات در انتقال منابع انرژی از خلیج فارس به بازارهای جهانی 
به هیچ وجه مطلوب ترکیه نیســت لذا ترک ها همواره در آرزوی 
ایجاد مراکز نظامی در حاشیه خلیج فارس برای حفاظت از منافع 
خوددر منطقه بوده اند. از طرف دیگر ترکیه که در ســال های اخیر 
با توســل  به دکترین عمق استراتژیک در پی تبدیل کردن آنکارا 
به قدرت اول منطقه ای و قدرتی فرامنطقه ای بوده است به حضور 
نظامی در خارج از مرزهای ترکیه و بویژه مناطق ژئواســتراتژیک 
و ژئواکونومیــک هماننــد خلیج فارس احتیــاج دارد که این نیاز 
با بروز تنش در روابط کشــورهای حاشــیه خلیج فارس در حال 
تحقق است. در این راستا در 18 خرداد مجلس ترکیه طرح اعزام 

نیروی نظامی به کشــور قطر را بــا رای مثبت کلیه نمایندگان به 
دو الیحه »استقرار نیروهای مسلح جمهوری ترکیه در خاک قطر 
طبق توافقات دولت قطر با حکومت جمهوری ترکیه« و همکاری 
جمهــوری ترکیه با دولــت قطر در خصوص آمــوزش نیروهای 
ژاندارمری را به تصویب رسانید. گفتنی است پروتکل همکاری در 
زمینه آموزش ژاندارمری بین دو کشــور در 2 دسامبر سال 2015 
در دوحه و توافق برای اســتقرار نظامیان ترک در قطر نیز در 28 
آوریل سال گذشــته در آنکارا منعقد شده بود که با بروز تنش در 
روابط قطر و همســایگان خود و احتمال اقدام نظامی علیه دوحه، 

اجرای این معاهدات جنبه عملی یافته است.
تقویت مخالفان آنکارا

اگرچه حمایت آنکارا از دوحه توانسته است از جنبه های ذکر 
شــده برای اردوغان دستاوردهایی داشته باشــد اما بدون تردید 
درصورت تداوم بحران، این روند بدون داشتن هزینه برای ترکیه 
نخواهد بود. در 10 ژوئن وزیردفاع قطر به افشــاگری در رابطه با 
دیــدار رهبران پ.ک.ک با رئیس اطالعات امارات در ماه پیش از 
آن کرد. افشای این مالقات نشاندهنده استراتژی دولت های عربی 
حاشــیه خلیج فارس و بویژه امارات و عربستان برای تحت فشار 
قرار دادن آنکارا به منظور بازگشت از مواضع حمایتگرانه از دوحه 
می باشــد. آنکارا پس از شکست پروسه صلح با پ.ک.ک، همواره 
اقدامات این گروه شــبه نظامی را توطئه دول خارجی و دشمنان 
ترکیه برای ایجاد ناامنی در این کشور و جلوگیری از قدرت یافتن 
ترکیه در منطقه دانســته است که افشــای دیدار مقامات امنیتی 
امــارات با رهبران پ.ک.ک می تواند زنگ خطری برای آنکارا در 

زمینه تقویت نظامی و گســترش اقدامات ضــد امنیتی این گروه 
در آینده باشد.

تضعیــف همکاری های اقتصادی با کشــورهای 
شورای همکاری

ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس روابط اقتصادی رو به 
گسترشــی دارند و هم اکنون حجم روابط اقتصادی ترکیه با این 
کشــورها بالغ بر 17 میلیارد دالر می رســد که در سفر ماه فوریه 
اردوغان به بحرین و عربستان و سپس کویت )ماه می( بر افزایش 
همکاری هــای اقتصادی بویژه ایجــاد اتحادیه گمرک منطقه ای 
توافق شــد. طبیعتًا تداوم بحران پیش آمــده می تواند تالش های 
آنکارا برای گســترش روابط اقتصادی با دولت های حاشیه خلیج 
فــارس را به مخاطره انداخته و شــرکت های ترکیه ای را از بازار 

پررونق این کشورها خارج سازد.

فرصت ها و چالش ها نفیسهالهدادی-تحلیلگر

روزنامه صهیونیســتی »هآرتس« در شــماره روز 
دوشــنبه خود نوشــت: بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر 
رژیم صهیونیستی و اسحاق هرتزوگ، رئیس اپوزیسیون 
این رژیم و رهبر حزب اتحادیه صهیونیســت در آوریل 
۲۰۱۶ و در اوج تالش هــای بین المللــی بــرای ایجاد 
طرحی منطقه ای برای صلح با عبدالفتاح سیسی، رئیس 
جمهــوری مصر در کاخش در قاهــره دیداری محرمانه 

داشتند.

به نوشــته این روزنامه، نتانیاهو و هرتزوگ شبانه با 
یک هواپیما وارد قاهره شده و در کاخ ریاست جمهوری 

مصر دیداری محرمانه با سیسی داشتند. 
در این نشست سیسی این دو مقام اسرائیلی را برای 
برداشتن گام های سیاسی مورد نظر جهت پیشبرد روند 
صلح تحت فشار گذاشت و ســپس نتانیاهو و هرتزوگ 

پیش از طلوع آفتاب به اراضی اشغالی بازگشتند.
این دیدار تنها یک ماه پس از نشست محرمانه العقبه 
با حضور نتانیاهو، عبداهلل دوم پادشــاه اردن، سیســی و 
نظارت جان کری،  وزیر خارجه وقت آمریکا جهت تدوین 

یک طرح صلح منطقه ای انجام شد.
نتانیاهو در نشست العقبه به هرتزوگ ابالغ کرد که 
خواســتار گفت وگو با رهبران کشورهای عربی شود زیرا 

آنان به نتانیاهو اعتماد و اطمینان ندارند. 
به این ترتیب رهبران کشورهای عربی از آنجایی که 
نتانیاهو نتوانســته بود با وجود ائتالف راست گرایش در 
روند تحقق صلح پیشرفتی داشــته باشد، از این پس با 
هرتزوگ گفت وگو کرده و از وی به عنوان رئیس دومین 

حزب بزرگ در کنســت )پارلمان اسرائیل( پس از حزب 
لیکود برای پیوستن به کابینه نتانیاهو دعوت کردند.

رهبران کشــورهای عربی به هرتزوگ گفتند، ورود 
حزب متبوعش بــه کابینه جایگزینــی را برای احزاب 
راســت گرا در ائتالف دولتی به نتانیاهو ایجاد می کند به 

این امید که احزاب راست گرا را کنار بگذارد.
آنهــا گفتنــد:  احزاب راســت گرا بــر عکس حزب 
»اتحادیه صهیونیست« هرتزوگ مانعی در برابر نتانیاهو 

برای برقراری صلح هستند.
سیســی اواســط ماه مه یعنی مدت کوتاهی پس 
از دیــدار محرمانه در کاخ ریاســت جمهــوری در یک 
ســخنرانی دو طرف اسرائیلی و فلسطینی را به غنیمت 
شــمردن این فرصت برای حل اختالفات و پایان دادن 
به درگیری ها تشویق کرده و از احزاب اسرائیل خواست 
برای دســتیابی به توافقنامه ای داخلی جهت سازش با 

طرف فلسطینی تالش کنند.
در آن زمــان به جای اینکه نتانیاهو حزب هرتزوگ 
را به کابینه ملحق ســازد،  با وجــود مخالفت برخی از 

اعضای حزب هرتزوگ و انتقادات شدید آنها، یک حزب 
راســت گرای دیگر یعنی حزب تندروی »اسرائیل بیتنا« 

 به کابینه ملحق شد.
پیشــتر هرتــزوگ در یکی از نشســت های حزبی 
گفته بود: زمانــی که برای ورود به کابینه اعالم آمادگی 
کــردم، این اقدام را با توجه به مســئولیت  رهبری خود 
 در اولویت دادن منافع داخلی بر منافع شــخصی انجام 

دادم.
وی افزود: رهبران کشورهای عربی به من گفتند که 
وقت آن رســیده که اســرائیل پس از ۷۰ سال جزئی از 
منطقه شود و اختالفات با طرف فلسطینی پایان یابد اما 
آنها خواستار توقف ساخت شهرک ها و انحصار ساخت و 
سازها تنها به شهرک های بزرگ و به رسمیت شناختن 

طرح صلح عربی هستند.
به نوشــته این روزنامه هواپیمــاي حامل نتانیاهو و 
هرتزوگ و مشــاوران آن دو شــبانه از تل آویو به قاهره 
پــرواز کرده و آن ها بعــد از دیدار با السیســي در کاخ 

ریاست جمهوري به تل آویو بازگشته اند.

افشای نشست محرمانه نتانیاهو و هرتزوگ با السیسی

فرانک بیکر در بازدید از استان حلبچه در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: موضع دولت انگلیس، روشن است؛ ما حق تعیین سرنوشت را برای همۀ ملت ها به رسمیت می شناسیم و ملت عراق نیز 
این حق را دارد.

وی افزود: بریتانیا بر این باور است که درزمان حاضر، شرایط برای برگزاری همه پرسی در منطقه کردستان )عراق( مناسب نیست.
به نوشتۀ وبگاه شبکه السومریه، بیکر تاکید کرد: ما معتقدیم که تصمیِم برگزاری همه پرسی باید با همکاری بغداد صورت گیرد.

گفتنی اســت که احزاب ُکرد، چهارشــنبه گذشته، در پارک صالح الدین در اربیل نشستی به ریاست مسعود بارزانی رئیس منطقۀ کردستان عراق برگزار کردند و در حالی که برخی از نیروهای 
سیاسی این نشست را تحریم کرده بودند، حاضران توافق کردند که برای تعیین سرنوشت کردستان، در تاریخ 3 مهر 13۹6 همه پرسی برگزار کنند.

موضع انگلیس در 
قبال همه پرسی در 

کردستان عراق

رئیس جمهوری فلیپین اعالم کرد ســرکرده گروه تروریستی داعش شخصا 
دســتور حمالت عناصر این گروه در فیلیپین و گرفتن شــهر مراوی را صادر کرده 

است.
به نقل از ســی ان ان، »رودریگو دوترته« رئیس جمهوری فلیپین یک شنبه 
در کنفرانس خبری پس از عیادت از ســربازان مجروح شــده در مبارزه با عناصر 
داعش که در بیمارســتانی در شــهر »کاگایان داورو« بستری هستند، با استناد به 
گزارش برخی از مقام های امنیتی اعالم کرد که »ابوبکر البغدادی« سرکرده گروه 
تروریستی داعش، شخصا دستور عملیات عناصر این گروه در فیلیپین و شهر مراوی 

را صادر کرده است.

وی در ادامــه صحبت هایش اذعان کرد که انتظار چنین حمله گســترده و 
طوالنی شدن درگیری ها در این سطح را نداشتیم.

دوترته با اعالم اینکه جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه نمی دهد، افزود 
که گروه مائوته با تفســیر افراط گرایانه از اســالم و ترویج خشــونت، با داعش و 
تروریست های تحت تعقیب که سعی در برپایی خالفت به اصطالح اسالمی دارند، 
در ارتباط هستند.رئیس جمهوری فیلیپین در ادامه تاکید کرد که گروه مائوته یک 

گروه تروریستی مرتبط با داعش است.
وی در خصوص اعالم حکومت نظامی در جزیره »میندانائو« خاطرنشان کرد 
به دلیل حضور دائمی شبه نظامیان مسلح در این جزیره و برخوردهای این عناصر با 

نیروهای دولتی مجبور بوده در این جزیره حکومت نظامی برقرار کند.
رودریگو دوترته عنوان کرد که در حال حاضر عناصر گروه های تروریستی و 
شبه نظامیان مسلح در حال عقب نشینی و فرار هستند. وی افزود که احتمال انجام 

عملیات های تروریستی و بمب گذاری های پراکنده بسیار زیاد است.
وی ادامــه داد: »برادران مائوته در ابتدا خود را بازرگانان ســاده معرفی کردند 
ولی به کار تولید مواد مخدر پرداخته و از این پوشش برای منحرف کردن دولت و 

سازماندهی گروه تروریستی خود استفاده کردند.«
رئیس جمهوری فیلیپین مســاله مواد مخدر و تروریســم را مرتبط با یکدیگر 

دانست و افزود که تعقیب مساله مواد مخدر امری ضروری است.

هفته نامه نیوزویک در گزارشــی برخــی از کارهای 
روزانه والدیمیر پوتین را که چشم اندازی از زندگی شخصی 
این رئیس جمهوری روســیه را نشان می دهد، بازگو کرده 
است. به نوشته روزنامه ایندیپندنت، طبق پروفایلی که سال 
201۴ »بن جودا« از هفتــه نامه نیوزویک برای والدیمیر 
پوتین نوشت، زندگی روزانه رئیس جمهوری روسیه شامل 

ساعت ها شنا، مصرف نکردن الکل و شب بیداری هاست.
بن جــودا برای نگارش کتابی با عنــوان »امپراتوری 
شکننده: چطور روسیه عاشق رفتار و کردار والدیمیر پوتین 
شــدـ« سه ســال وقت صرف تحقیق درباره رفتار رهبران 

خارجی کرد.
در بخشی از یادداشــت های او از زندگی پوتین آمده 
اســت: اگر می خواهید لبخند به لبان پوتیــن بیاورید، به 
او یک ســگ خوش رفتار و تخم بلدرچین برای صبحانه 
بدهید. پوتین صبح ها دیر از خواب بلند می شــود. نزدیک 
ظهر صبحانه می خورد. صبحانه او معموال املت یا غالت 
به همراه تخم بلدرچین و آبمیوه اســت. او به محض اتمام 

صبحانه اش، قهوه می خورد.
به گفته بن جودا، پوتین پس از آن به سراغ ورزش می 
رود. طبق گزارش نیوزویک، پوتین حدود دو ســاعت شنا 
می کند و زمانی که در آب است، اغلب بسیاری از تفکرات 

درباره روسیه را انجام می دهد.
رهبر کرملین پس از آن به باشــگاهش می رود. سال 
2015 تصویری از پوتین به همراه دیمیتری مدودف، نخست 
وزیر روسیه در حال نرمش کردن منتشر شد. طبق گزارش 

اسکوآیر، لباس تمرین پوتین 3200 دالر قیمت داشت.

محقق نیوزویک تاکید کرد، پوتین روی انتخاب لباس 
حســاس است و لباس های سفارشی و کروات های مارک 
والنتینو را ترجیح می دهد. با این حال، وب ســایت دولتی 
روســیه گزارش داده که برند مورد عالقه پوتین در پوشاک 

»کیتون« و »بریونی« است.
براســاس گزارش نیوزویک، رئیس جمهوری روسیه 
معموال کارش را عصر با مطالعه یادداشــت ها آغاز می کند 
که این موارد شامل گزارش های اطالعات داخلی و خارجی 
و نیز کلیپ هایی از رســانه های روســی و رســانه های 
بین المللی می شــود. به جز مــوارد کاری، پوتین زیاد اهل 
مطالعه نیســت و به شوخی گفته بود که یک رمان در سال 

2006 خوانده است.
به نوشــته این نشــریه، هر از گاهی یکی از مشاوران 
پوتین یک ویدئوی آنالین طنز از مسخره شدن او و دولتش 
نشــان می دهد. در غیر این صورت، پوتین خیلی مایل به 
استقاده از تکنولوژی در کار نیست و پوشه های قرمز رنگ 

و اسناد کاغذی را ترجیح می دهد. 

او تــا دیروقت بیدار اســت و کار می کند و ســطح 
هوشــیاری باالیی دارد. زمانی که پوتین به سفر می رود، 
همه چیز از ملحفه ها گرفته تا وسایل توالت و حتی ظرف 
میوه جایگزین می شــود. او حتی میوه ای که میزبانش به 

او بدهد و اول توسط کرملین تمیز نشده باشد، نمی پذیرد.
روزنامه تلگراف پیشتر گزارش داده بود، بستنی پسته از 

جمله خوراکی های مورد عالقه پوتین است. 
او حتی یکبار به شــی جینپینــگ، رئیس جمهوری 
چین حین نشســت سال گذشته جی بیســت، یک بسته 
بســتنی هدیه داده بــود. طبق گزارش هــا، پوتین الکل 
مصرف نمــی کند مگر در مراســم های رســمی. پوتین 
 همچنین عاشــق حیوانات اســت و خودش ســه ســگ 

دارد.
براســاس همین گزارش، برنامه های او در آخر هفته 
منعطف تر می شــود تــا پوتین بــرای کالس های زبان 
انگلیســی اش هم آماده شــود. او گاهی یکشنبه ها دعا و 
اعتراف می کند. با این وجود، مقام های روســی نزدیک به 
رئیس جمهوری روسیه تاکید کردند که »زندگی او چندان 

شبیه مسیحیان مقید نیست.«
هر چند هفته یکبار، برنامه کاری پوتین برای یکی از 
عالیق سابقش همچون هاکی روی یخ خالی می شود. او 
تنها تماشاچی نیســت و در یک لیگ بازی می کند و تیم 

بادیگاردها را به چالش می کشد.
طبق گزارش نیوزویک، پوتین عالقه بسیاری به ماندن 
در خانه دارد. گرچه مســیر رفتن به مسکو تنها 25 دقیقه 
است، اما او سکونتگاهش را به کاخ کرملین ترجیح می دهد. 

صدور دستور عملیات تروریستی در فیلیپین توسط البغدادی

گزارش نیوزویک از عالیق پوتین

حمایت آنکارا از دوحه

به نقل از رویترز؛ سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه در 
آخرین ساعات روز دوشنبه به توافق رسیدند یک بسته تحریمی 
را بر ضد روســیه و به ادعای دخالت این کشــور در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا و روابط مسکو با اعضای تیم دونالد 

ترامپ تصویب کنند.
اعضای ارشد دو کمیته بانکداری و روابط خارجی سنا این 
توافق را اعالم کردند. بر این اســاس، اگر رئیس جمهور آمریکا 
بخواهد تحریم های کنونی روســیه را کاهش دهد و یا آن ها را 
حذف کند، باید از ســنا مجوز بگیرد. همچنین بر اساس طرح 
جدید، تحریم های کنونی بر ضد روسیه و تعدادی از شهروندان 
این کشور که به ادعای سناتورها به فساد متهم شده اند، حقوق 
بشــر را زیر پا می گذارند و ســالح در اختیار دولت بشار اسد 
قرار می دهند تشدید می شود. بخشی از این طرح نیز به تشدید 
تحریم ها بر ضد افرادی که به گفته ســناتورها به نمایندگی از 

روسیه به اقدامات هکری می پردازند اختصاص دارد.
قرار است این تحریم ها به طرح تحریم ایران که هم اکنون 
در ســنا در حال بررسی اســت افزوده شــود. انتظار می رود 
رأی گیری مقدماتی درباره بسته تحریمی روسیه روز چهارشنبه 

در سنا انجام شود.
بر اساس طرح سناتورها، بخش های مختلف اقتصاد روسیه 
نظیر اســتخراج معادن، کشتی رانی و زیرساخت های ریلی این 
کشور در معرض اِعمال تحریم های جدید قرار خواهند گرفت.

بیانیه جدید عربستان درباره قطر

توافق سناتورها برای 
گنجاندن تحریم های روسیه 

در طرح ایران

ملک ســلمان در بیانیۀ جدید، رعایت 
موارد حقوق بشرِی مرتبط به خانواده هایی 
که پیوندهایــی قطری ســعودی دارند را 
از شــمولیت قطع روابط میان دو کشــور، 
مستثنی کرد.به گزارش خبرگزاری رسمی 
عربستان »واس«، وزارت کشور عربستان، 

شماره تلفنی برای رســیدگی به این گونه 
موارد اســتثنایی اعالم کــرد تا تصمیمات 
الزم را در خصــوص این گونه موارد اتخاذ 
کند. همزمان با اعالم این موضع از سوی 
عربستان، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه 
عربســتان نیز با صدور بیانیه ای مراعات 

موارد انســانی در خصــوص خانواده های 
مشترک بحرینی قطری را از شمولیت قطع 
روابط دو کشور مســتثنی کرد. خبرگزاری 
بحرین نیز از اختصاص شماره تلفنی ویژه 
برای دریافت گزارش دربارۀ این گونه موارد 
استثنایی خبر داد که موظف به رسیدگی به 

این گونه موارد استثنایی است.امارات نیز در 
همین راستا، تصمیماتی مشابه اتخاذ کرد و 
شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس امارات 
متحدۀ عربی، دستور مستثنی کردن موارد 
انســانی مربوط به خانواده های مشــترک 

اماراتی و قطری را صادر کرد.


