قاره سبز

کاهش چشمگیر محبوبیت مرکل

چشیدن مزه میوه تلخ جنگ تجاری

نظرس��نجیهای اخیر نش��ان میدهد محبوبیت صدراعظم آلمان و احزاب
متحدش طی ماههای اخیر کاهش چشمگیری داشته است.
پس از درگیریهای اخیر بر س��ر سیاستهای مهاجرتی در آلمان که جناح
آن��گال مرکل مخالف سیاس��ت درهای بس��ته و کنترل مرزها اس��ت ،تازهترین
نظرس��نجی در آلم��ان نش��ان میدهد محبوبیت ح��زب محافظ��هکار «اتحادیه
دموکرات مسیحی» آنگال مرکل و حزب متحدش «اتحایه سوسیال مسیحی» تا عدد
بیسابقه  29درصد کاهش یافته است.
این نظرسنجی را موسسه نظرسنجی « »Infratest Dimapانجام داده است .دو
وزیر «حزب سوس��یال دموکرات آلمان» هایکو ماس ،وزیر امور خارجه ،و اوالف شولتز،
وزیر دارایی به ترتیب محبوبترین سیاستمداران آلمان هستند و آنگال مرکل به جایگاه
سومین سیاستمدار محبوب آلمان سقوط کرده است.
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شرق آسیا

شروط الزم برای موفقیت دولت آینده عراق

وزی��ر امور خارجه چین هش��دار داد حل مناقش��ات تجاری بین کش��ورها
براس��اس قوانین داخلی و حل نگرانیهای خود با اقدام یک جانبه ،مغایر اصول
اساسی سازمان تجارت جهانی است و آمریکا با چنین اقداماتی نه تنها به هدف
خود نمیرسد بلکه مزه میوه تلخ آن را خواهد چشید.
وانگ یی تاکید کرد :اکنون در عصر جهانی ش��دن هستیم کاالهای تولیدی
کش��ورها مختلف از طری��ق زنجیرهه��ای ارزش و صنایع به هم پیون��د خوردهاند و
ارتب��اط نزدیک دارند .نزدیک به  60درصد از کاالهای صادراتی چین به آمریکا توس��ط
ش��رکتهای خارجی از جمله ش��رکتهای بینالمللی آمریکای��ی در خاک چین تولید
میشود آیا آمریکا قصد دارد از شرکتهای خود عوارض گمرکی اخذ کند؟
وانگ یی همچنین گفت :آمریکا باید با تعدیل برنامهها و دیپلماس��ی تجاری خود،
صدای مصرفکنندگان آمریکایی را بشنود.

رئیس ائتالف ملی ش��یعیان عراق شروط الزم برای موفقیت مأموریت دولت
آینده را بر شمرد.
سیدعمار الحکیم گفت :ما نیازمند معادلهای قوی هستیم که تشکیل ائتالفی
قوی بین گروههای پیروز ،انتخاب نخس��توزیری قوی و کابینیهای قدرتمند را
تضمین کن��د .حکیم تاکید کرد :ما از خواس��تههای بر ح��ق تظاهراتکنندگان
حمایت میکنیم و اجازه خیانت به مردممان به دلیل سوءاس��تفاده از تظاهراتها از
سوی برخی که اهداف خاصی را دنبال میکنند نمیدهیم.
وی اظهار داشت :همه سیاستمداران باید بدانند که ما نسلی جوان و مختلف داریم
که پیچیدگیهای گذش��ته را درک نکردند و به توافقات حاضر بین گروههای سیاس��ی
توجهی ندارند ،بلکه آنها به آینده چش��م دوختهاند .وی گفت :معیارهایی که مرجعیت
عالیقدر دینی برای نخستوزیر برشمرد ،معیارهایی کافی است.

فرادیـد
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یادداشت

ذرهبین
جیبوت�ی :دع��وت «محم��د عب��داهلل فرماج��و»
رئیسجمه��ور س��ومالی برای رفع تحریم تس��لیحاتی
اریتره موجب عصبانیت ش��دید جیبوتی ش��د .سفارت
جیبوت��ی در موگادیش��و پایتخت س��ومالی با انتش��ار
بیانیهای از نارضایت��ی جیبوتی از دعوت رئیسجمهور
س��ومالی برای رفع تحریم تس��لیحاتی اریتره خبر داد.
در ای��ن بیانیه آمده اس��ت که دول��ت و ملت جیبوتی
از درخواس��ت رئیسجمهور س��ومالی از سازمان ملل
درخصوص رفع تحریم تسلیحاتی اریتره در جریان سفر
وی به «أسمره» احساس ناامیدی میکنند.
ترکی�ه :دس��تیار وزی��ر خارجه آمری��کا در امور
سیاس��ی  -نظامی میگوید که خرید سامانه اس۴۰۰
روسیه توس��ط ترکیه برای واشنگتن فاجعهبار است و
میتواند به گسست روابط واشنگتن با آنکارا بیانجامد.
در حالی که تنشها بین روابط آمریکا و ترکیه بر س��ر
مسائل مختلف ادامه دارد ،دستیار وزیر خارجه آمریکا
به آنکارا درباره خرید س��امانه اس ۴۰۰روسیه و تاثیر
آن بر روابط آن با واشنگتن هشداری جدی داد.

کره ش�مالی :کاخ س��فید اعالم ک��رد رهبر کره
ش��مالی در نامه ت��ازهای به ترام��پ ،تعهدات صورت
گرفته در نشس��ت س��نگاپور را پیگیری کرده اس��ت.
«سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید گفت نامه جدید
رهبر کره ش��مالی که دیروز به دس��ت ترامپ رسیده،
«با هدف پیگیری دیدارشان در سنگاپور» و «پیشبرد
تعهداتی» که طرفین انجام دادند ،نوش��ته شده است.
از زمان نشست سنگاپور ،این دومین بار است که کیم
جونگ اون به ترامپ نامه مینویسد.
دانمارک :بیش از هزار نفر در پایتخت دانمارک برای
اعتراض به قانون ممنوعیت پوشیدن روبنده در این کشور
راهپیمایی کردند .شرکتکنندگان در این تظاهرات قانون
جدید در دانمارک را تبعیض علیه مس��لمانان توصیف و
تأکید کردند که با ای��ن تصمیم مقابله میکنند .بعد از
فرانسه و برخی کشورهای اروپایی مانند بلژیک ،هلند و
بلغارستان که پیش از این چنین قانونی را تصویب کرده
بودند ،دانمارک نیز قانون ممنوعیت پوش��یدن نقاب در
اماکن عمومی را تصویب کرده است.
انگلیس :پهلو گرفتن یک ن��او هواپیمابر متعلق
ب��ه نیروی دریایی انگلیس در س��واحل توکیو ،حضور
دریایی این کش��ور اروپایی در آبهای پیرامونی ژاپن
را به چهار ماه افزایش داد.

نیمچه گزارش
غ موزه ملیتا
نماد مقاومت لبنان در با 

ب��ا غ موزه «ملیتا» در جن��وب لبنان که تصویرگر
مقاومت در براب��ر صهیونیستهاس��ت اینبار میزبان
پهپادهای مقاومت است.
مقاومت اس�لامی لبنان به مناس��بت دوازدهمین
سالروز جنگ  33روزه ،بخشی از تسلیحات و تجهیزات
نظام��ی خ��ود را در باغ م��وزه «ملیت��ا» در ارتفاعات
منطقه «التفاح» در جنوب لبنان به نمایش گذاش��ت.
براساس گزارش گروه رس��انهای «االعالم الحربی» در
لبنان ،جدیدترین سالحی که به نمایش گذاشته شده
تعدادی از پهپادهای مقاومت هس��تند که شعار «القوة
الجویة» (نیروی هوایی) بر روی آن حک شده است.
در گذش��ته نه چندان دور ،ب��اغ موزه ملیتا فقط
میزبان دو پهپاد از نس��ل قدی��م یعنی «مرصاد» یک
و دو ب��ود ،ام��ا امروز رهبری مقاوم��ت تصمیم گرفته
پهپادهایی از نس��لهای متنوع را در خدمت بگیرد که
برخ��ی از آنها در جنگ  33روزه مورد اس��تفاده قرار
گرفتند؛ این پهپادها همچنین در س��ال  2017برای
کش��ف مخفیگاههای گروههای تروریستی-تکفیری و
حمله به آنها مورد استفاده قرار گرفت.
باغ موزه ملیتا تاریخ مقاومت در برابر صهیونیستها
از زمان آغاز اشغال بیروت در  1982تا پایان جنگ 33
را ب��رای مخاطب به تصویر میکش��د .جنگ  33روزه
در س��ال  2006پس از آن آغاز ش��د که طی عملیات
نیروه��ای ح��زباهلل  7نفر از س��ربازان صهیونیس��ت
کش��ته و  21تن دیگر مجروح شدند .این جنگ از 12
ژوئیه  2006تا  14آگوس��ت همان سال طول کشید.
صهیونیس��تها بارها هراس خود از تقوت توان دفاعی
مقاومت لبنان را اعالم کردهاند.

رفتارهای تاملبرانگیز
علی تتماج

این روزها اخبار قابل تاملی در محافل رس��انهای منتشر
میش��ود که جای تامل دارد .وزیر بهداش��ت یمن از شهادت
 ۵۵نف��ر و زخمی ش��دن بی��ش از  ۱۳۰نفر دیگ��ر در حمله
هوایی متجاوزان س��عودی آمریکایی به بیمارس��تان الثوره و
ب��ازار صی��ادان الحدیده خب��ر داد .در همین حال مس��ئول
هماهنگ کننده کمکهای بشردوس��تانه سازمان ملل متحد
در اظهاراتی که در پایگاه اطالعرس��انی این س��ازمان منتشر

شد ،افزود :زمانی که ما صحبت از هشت میلیون و  500هزار
یمن��ی میکنیم که دچار گرس��نگی حاد هس��تند ،این بدان
معناست که آنها روزانه یا هر  48ساعت و یا دو روز در هفته
ی��ک وعده غذایی دارند .این وضعیت در ش��رایطی روی داده
که عربس��تان و امارات بیش از س��ه سال است که مردم یمن
را تحت محاصره قرار داده و از ورود هرگونه کمک انسانی به
این کشور جلوگیری میکنند.
از فلسطین نیز خبر میرسد رژیم صهیونیستی اعالم کرد
مانع از ورود گاز و س��وخت به نوار غزه میشود منطقهای که
سالهاس��ت که تحت محاصره کامل قرار دارد و س��ازمان ملل
بارها درباره وضعیت بحرانی در این منطقه هشدار داده است.
الزم به ذکر اس��ت در این میان ارتش صهیونیستی تقریبا هر
روز م��ردم غ��زه را هدف قرار داده و در این حمالت به زنان و

کودکان و حتی به بیمارستانها نیز رحم نمیکند.
در بحرین نیز نزدیک دو س��ال اس��ت که منطقه الدراز
به جرم حمایت از ش��یخ عیسی قاسم در محاصره قرار دارد و
تحریم واردات از جمله در حوزه مواد غذایی و سوخت در این
منطقه اعمال میش��ود .مجموع این رفتارها در حالی صورت
میگیرد که یک س��وال مطرح میشود و آن اینکه ریشه این
رفتارهای غیر انسانی چیست؟ بررسی ریشهای ماهیت حاکم
بر این س��ه ساختار نشان میدهد که آنها یک نقطه مشترک
دارن��د و آن اینکه تحت حمایت آمری��کا و البته انگلیس قرار
دارند .این کش��ورها همواره تاکید کردهاند که از اش��غالگران
قدس ،یمن و س��رکوبگران مردم بحری��ن حمایت میکنند
چنانکه اخیرا کنگره آمریکا بس��ته پیش��نهادی جدیدی رای
حمایت از رژیم صهیونیستی ارائه کرده است.

بر این اس��اس ماهیت آمریکایی آنها را میتواند از عوامل
و ریش��ههای جنایات آنها دانس��ت .در همین حال باید توجه
داشت که آمریکا خود نیز دلبستگی خاصی به تحریم دارد و هر
کشوری که با آن مخالفت کند در لیست تحریم قرار میگیرد
که رفتار آمریکا در قبال ایران ،روسیه ،کره شمالی و چین و ...و
حتی اعمال تعرفههای سنگین علیه اروپا به دلیل مخالفت این
ح این کشور نمودی از این رفتار است.
اتحادیه با طر 
ب��ا توجه به این ش��رایط میتوان گفت که ب��رای مقابله با
وضعیت بحرانی ،یمن ،بحرین و فلس��طین و هر منطقهای که
در محاص��ره و تحریم قرار دارد باید ابتدا ائتالفی علیه آمریکا و
رفتارهای ضد بشری آن صورت گیرد چراکه رژیمهایی همچون
امارات ،عربستان و صهیونیستها دست نشاندههای آمریکا بوده
و با منزوی شدن آمریکا آنها نیز به انزوا کشیده خواهند شد.

بمباران بیمارستان حدیده دهها شهید و زخمی برجای گذاشت

گ�زارش ویژه

کشتار ،کسب و کار سعودی در یمن
گروه فرادید

جنایتی دیگر توس��ط ائتالف
س��عودی – آمریکایی رقم زده شد وزیر بهداشت
یمن از ش��هادت  ۵۵نفر و زخمی ش��دن بیش از
 ۱۳۰نفر دیگر در حمله هوایی متجاوزان سعودی
آمریکای��ی به بیمارس��تان الثوره و ب��ازار صیادان
الحدیده خبر داد.
ط��ه متوکل گف��ت در این حم�لات عالوه بر
این مناطق مس��کونی و مناطقی که فعالیت مردم
جریان داش��ت مورد حمله قرار گرفت .وی افزود:
« این حمله نش��ان میدهد دست کسانی که به ما
حمله میکنند در دس��ت آمریکا و اس��رائیل است
و آمریکا و اس��رائیل دش��من ملت یمن هس��تند.
ای��ن جنای��ت بزرگی اس��ت که یک بیمارس��تان
ه��دف حمله قرار بگیرد و حت��ی به آمبوالنس نیز
حمله شود درحالی که مصدومان را به بیمارستان
منتقل میکرد .براس��اس قوانین بینالمللی حمله
به خودروهای امدادرسان ممنوع است .این حمله
ب��ا دق��ت ،غیرنظامیان را ه��دف ق��رار داد و برابر
چشمان جهانیان ش��هروندان بیگناه را به خاک و
خون کشید.
ام��ا مردم یمن با اراده و ایس��تادگی خود این

تجاوز آمریکایی  -اس��رائیلی و سعودی را شکست
خواهند داد و همه این جنایات در برابر ایستادگی
م��ردم یمن به رهبری س��ید عبدالملک بدرالدین
ناکام خواهد ماند ».یوس��ف الحاضری س��خنگوی
رسمی وزارت بهداشت یمن نیز گفت متجاوزان در
حمله هوایی به بیمارستان الثوره بیماران و مردمی
را که برای دریافت خدمات رایگان به بیمارس��تان
مراجع��ه میکردند ه��دف قرار دادن��د و عالوه بر
این یک خ��ودرو آمبوالنس را که مصدومان حمله
هوایی به اس��کله صیادی را به بیمارس��تان منتقل
میکرد ب��ه صورت عمدی هدف قرار داد .این یک
رسوایی بزرگ برای متجاوزان است و در این حمله
پنجاه نفر از غیرنظامیان بیگناه یمنی به ش��هادت
رس��یدند .محمدعلی الحوثی رئی��س کمیته عالی
انقالبی یمن اعالم کرد :ائتالف متجاوز س��عودی با
حمله هوایی به بیمارستان الثوره الحدیده ،شورای
امنیت سازمان ملل را به چالش کشید.
جنای��ت و کش��تار اخی��ر ای��ن ائت�لاف علیه
شهروندان غیر نظامی یمن اندکی پیش از نشست
شورای امنیت ،حامل این پیام است که متجاوزان
عمال نتایج این نشس��ت و تالشه��ای بینالمللی
برای برق��راری صلح را قاطعان��ه رد کردهاند .الزم

به ذکر اس��ت ائتالف مذکور ط��ی هفتههای اخیر
بر شدت بمباران یمن افزودهاند که صدها شهید و
زخمی بر جای گذاش��ته در حالی که سازمان ملل
نیز در برابر این کش��تارها س��کوت کرده است .در
واکنش به جنایات رژیم آلس��عود و همپیماناش؛
یگان موش��کی نیروهای مش��ترک یمن��ی مکان
تجمع نظامیان س��عودی را در شرق منطقه جبل
الدود در جیزان با موشک بالستیک زلزال  3هدف
قرار داد.
ب��ا آغاز حمالت هوای��ی ائتالف متجاوز عربی
به س��رکردگی عربس��تان س��عودی علی��ه یمن،
س��ازمانهای بشردوس��تانه اعالم کردن��د هزاران
ک��ودک یمنی ه��ر روز از حمالت بمب��اران بندر
حدی��ده فرار میکند و ب��ه همین دلیل در معرض
خطر گرس��نگی و بیماری قرار میگیرند .صندوق
خیری��ه نجات کودکان اعالم کرد در حدود ش��ش
ه��زار نفر هر روز ش��هر حدیده را ت��رک میکنند
که نیمی از آنها کودک هس��تند ،آماری که نشان
میدهد مجموع تعداد افراد فرار کرده از زمان آغاز
حمالت در ژوئن بیش از  330هزار نفر است .شهر
حدیده بندر اصلی کش��ور یمن محسوب میشود
و باور بر این اس��ت ک��ه ح��دود  8.4میلیون نفر

واکنش مسکو به طرح جدید کنگره آمریکا
در واکنش به اقدام کنگره برای تحریم
بحــــ�ر ا ن
جدید مسکو« ،سرگئی الوروف» وزیر
خارجه روس��یه ،ای��ده اینکه روس��یه در انتخاب��ات آمریکا
مداخله میکند و دموکراس��ی در آمریکا را تضعیف میکند
را مضحک و نامعقول خواند.
وی در م��ورد آخرین جلس��ه کمیته اطالعاتی س��نای
آمری��کا در زمینه مداخله روس��یه در انتخاب��ات آمریکا به
خبرن��گار ش��بکه راش��اتودی گف��ت« :خندهدار اس��ت که
میش��نوم تصاویر مضحک میتوانند دموکراس��ی آمریکا را
تضعیف کنند».
س��ناتورهای جمهوریخ��واه و دموک��رات آمریکایی رو
پنجش��نبه قانون��ی را برای تحریمهای جدید علیه روس��یه
ارائه دادند .این اق��دام به عنوان گام جدیدی در واکنش به
اتهام مداخله مس��کو در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا و
اقدامات این کشور در سوریه و اوکراین صورت گرفته است.
وزیر خارجه روس��یه چنین تصوری از کشورش را به پارانویا
که نوعی اختالل روانی اس��ت تعبیر کرد و پیگیری مواردی
اینچنینی را از جانب س��ناتورهای آمریکایی اقدامی دانست
که وجهه آنها را تخریب میکند .نهادهای اطالعاتی آمریکا
دولت روس��یه را به دخالت در انتخابات ریاس��تجمهوری
س��ال  ۲۰۱۶آمریکا به نفع «دونال��د ترامپ» رئیسجمهور
این کشور متهم میکنند .مسکو این اتهامات را رد و تأکید
کرده است این کشور هرگز در مبارزات انتخاباتی کشورهای

همزمان با اعالم خبر استقرار
غ�رب آس�يا
نیروهای حافظ صلح و پلیس
نظامی روس��یه در جوالن و درپی تسلط نیروهای
ارتش و مقاومت س��وریه بر مرز جوالن اش��غالی،
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از موضع قبلی خود
مبنی بر لزوم س��رنگونی «بشار اسد» از قدرت در
سوریه عقب نشینی کرد.
«آویگ��دور لیبرم��ن» وزی��ر جن��گ رژی��م
صهیونیس��تی «بشار اس��د» رئیسجمهور سوریه
را پی��روز بحران در این کش��ور دانس��ت .لیبرمن
ط��ی بازدی��د از یک پای��گاه نی��روی هوایی رژیم
صهیونیس��تی در شمال فلس��طین اشغالی ،گفت:
«ما در امور داخلی س��وریه دخال��ت نمیکنیم تا
زمانی که توافق  1974نقض نش��ده باشد...جبهه
س��وریه با احیای حکومت اس��د (در این کش��ور)
آرامتر خواهد شد».
الزم به ذکر است خبرگزاری اسپوتنیک روسیه

در آس��تانه قحطی و گرس��نگی قرار داشته باشند.
حمالت علیه این شهر در ماه ژوئن و توسط ائتالف
متجاوز عربی به سرکردگی عربستان و امارات آغاز
ش��د و تاکنون منجر به کشته ش��دن بیش از 10
هزار نفر شده است.
«لی��ز گران��دی» مس��ئول هماهنگکنن��ده
کمکهای بش��ر دوستانه س��ازمان ملل متحد در
اظهارات��ی اف��زود :زمانی که ما صحبت از هش��ت
میلی��ون و  500ه��زار یمنی میکنی��م که دچار
گرس��نگی حاد هس��تند ،این بدان معناس��ت که
آنه��ا روزانه یا هر  48س��اعت و یا دو روز در هفته
ی��ک وعده غذایی دارن��د .وی تصریح کرد :بحران
انس��انی یمن ،بزرگ ترین نمونه در جهان است و

 75درصد از غیرنظامیان یمنی نیازمند کمکهای
بشردوس��تانه و حمایت هستند و این نسبت را ما
در هیچ کشور دیگری نمیبینیم.
خب��ر دیگ��ر از یمن آنکه اس��تقبال س��فیر
عربستان سعودی از رئیسجمهور دولت مستعفی
یمن که برای آرام کردن اوضاع در استان «المهره»
وارد این استان شده بود ،خشم و اعتراض یمنیها
را درپی داش��ته است .الزم به ذکر است عربستان
و ام��ارات از هم��ان آغ��از حمله به یم��ن به بهانه
بازگرداندن قدرت به رئیسجمهور مس��تعفی این
کشور ،به دنبال منافع اقتصادی و سیاسی خود در
یمن بودند .چپاول اس��تان نفتی «حضرموت» نیز
در صدر اهداف آنها قرار داشت.

جلوگیری رژیم صهیونیستی از ورود سوخت به غزه

دیگر دخالت نمیکند.
روز  ۱۷م��ی ۲۷( ۲۰۱۷اردیبهش��ت « )۱۳۹۶راد
روزنش��تاین» ،معاون دادس��تان کل آمریکا «رابرت مولر»
را به عن��وان بازرس ویژه تحقیقات درب��اره دخالت ادعایی
روسیه در انتخابات آمریکا منصوب کرد .وی وظیفه هدایت
تحقیقات افبیآی و دادستانهای وزارت دادگستری درباره
این پرونده را به عهده دارد.
انتصاب «مولر» به این س��مت بعد از آن صورت گرفت
که دونال��د ترامپ «جیم��ز کومی» مدی��ر اداره تحقیقات
مرک��زی آمریکا« ،اف بیآی» را از س��مت خود برکنار کرد.
«لیندسی گراهام» س��ناتور جمهوریخواه یکی از حامیان
اصلی ای��ن اقدام گفت« :رژیم تحریمه��ای کنونی از اینکه
جل��وی مداخله روس��یه در انتخابات می��ان دوره را بگیرد،
ناتوان مانده اس��ت ».این موضعگیری گراهام در ش��رایطی
است که وی پیشتر گفته بود آنچه وی یک برنامه تحریمی
جهنمی خوانده بود را برای تنبیه روسیه مد نظر دارد.
خبر دیگر از آمریکا آنکه تظاهرات در اعتراض به اعالم
«برت کاوانا» به عنوان نامزد عضویت در دیوان عالی آمریکا
در مقابل ساختمان مجلس سنا به مداخله پلیس و بازداشت
 ۷۴معترض انجامید .خبر دیگر آنکه گروهی از سناتورهای
دموکرات و جمهوریخواه در جلسه خصوصی با نمایندگان
 ۹کش��ور عضو این ائتالف ،بر تداوم تعهد واش��نگتن نسبت
به ناتو تاکید کردند.

در س��ایه س��کوت جهان��ی و حمایت
مقـــاوم�ت
آمریکا و در حالی که غزه در وضعیت
بحران انس��انی قرار دارد ،رژیم صهیونیستی اعالم کرد مانع
از ورود گاز و س��وخت ب��ه نوار غزه میش��ود؛ منطقهای که
سالهاست که تحت محاصره کامل قرار دارد.
آویگ��دور لیبرم��ن وزیر جنگ اس��رائیل اعالم کرد به
کامیونهای حامل س��وخت اجازه عب��ور از گذرگاه کرم ابو
س��الم داده نمیش��ود .بنا به گفته وی ،این اقدام به تالفی
اقدام فلس��طینیان در اس��تفاده از بادبادکهای حامل مواد
آت��ش زا و فرس��تادن آنها به س��مت اراضی اش��غالی انجام
میشود .این در حالی اس��ت که فلسطینان در غزه به طور
منظم با قطعی برق مواجهند و برای استفاده از ژنراتورها به
دریافت سوخت متکی هستند.
الزم به ذکر اس��ت دیروز منابع فلسطینی اعالم کردند
که فلس��طینیها تظاهرات «جمعه زندگ��ی و آزادی» ضد
اشغالگران را برگزار کردند که با دخالت ارتش صهیونیستی
به خاک و خون کش��یده ش��د .هیات عال��ی راهپیماییها
بازگش��ت و شکس��ت محاصره غ��زه از همه س��اکنان غزه
خواسته بود که در تظاهرات جمعه زندگی و آزادی شرکت
کنند و با محاصره و همه تالش هایی که برای نابودی آرمان
فلس��طین صورت میگی��رد و در راس آنها معامله قرن قرار
دارد ،مخالفت کنند .جالب توجه آنکه دفتر نخس��توزیری
رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد درپی وضعیت ناآرام نوار غزه

نیروهای حافظ صلح و پلیس نظامی روسیه در جوالن مستقر میشوند

اذعان وزیر صهیونیستی به پیروزی اسد

اعالم کرد س��امانه دفاع هوایی سوریه توانست سه
موشک و یک پهپاد دش��من را در حومه پایتخت
این کش��ور ساقط کند .گفته میشود که دو فروند
موش��ک در جنوب دمش��ق و یک فروند دیگر در
شمال غربی دمشق خنثی و رهگیری شدند.
خبر دیگر آنکه نیروهای س��ازمان ملل موسوم
به «نیروهای حاف��ظ صلح»به همراه پلیس نظامی
روس��یه برای اولین بار بعد از شش سال ،مأموریت
خود را در منطقه جوالن اش��غالی س��وریه از س��ر
گرفتند« .سرگئی رادسکوی» ،رئیس بخش عملیات
عمومی وابس��ته به س��تاد کل نیروهای مسلح این
کش��ور با اعالم این خبر گف��ت که نیروهای حافظ
صلح س��ازمان ملل متحد به هم��راه پلیس نظامی
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پاکس�تان :وزی��ر ام��ور خارجه موقت پاکس��تان
اظهارات مقام آمریکایی درباره تأمین اعتبار کریدور چین
هلل
از طری��ق صندوق بینالمللی پ��ول را رد کرد« .عبدا 
ن هارون» سخنان وزیر امور خارجه آمریکا درباره
حسی 
پروژههای چین رد و اعالم کرد :کریدور اقتصادی پکن را
تکمیل خواهیم کرد .وی افزود :هیچ کشوری حق ندارد
درباره کریدور اقتصادی چین در پاکستان و نوع پرداخت
هزین��ه این پروژهها اظهار نظر کند .اظهارنظر وزیر امور
خارجه آمری��کا درباره تأمین اعتب��ار کریدور اقتصادی
چین توسط پاکستان مناسب نیست و هیچ کشور ثالث
نباید برای اجرای این پروژه مانعتراشی کند.

سرخط

روس��یه اولین گش��تزنی خود را طی ش��ش سال
گذش��ته در منطقه حائل بین ارتش سوریه و رژیم
صهیونیستی در جوالن اشغالی شروع کردند.
ارتش سوریه بعد از گذشت بیش از شش سال
سهش��نبه آخرین مناطق مس��کونی تحت اش��غال
گروه تروریس��تی داعش در استان درعا را آزاد کرد
و بدین ترتیب حضور تروریس��تهای داعش و غیر
داعش��ی که مورد حمایت رژیم صهیونیستی طی
این سالها بودند ،در این منطقه به تاریخ پیوست.
در این میان ارتش س��وریه در پاکس��ازی روستاها
و ش��هرکهای اطراف منطقه «ح��وض الیرموک»
انبارهای مهمات تروریس��تها را کشف کرد که در
آن سالحهای س��اخت رژیم صهیونیستی و آمریکا

و تداوم پرواز بادبادکهای آتشزا به س��مت ش��هرکهای
صهیونیستنشین ،سفر بنیامین نتانیاهو به کلمبیا لغو شده
اس��ت .نتانیاهو قرار بود از  6آگوس��ت طی سفری سه روزه
برای حضور در مراس��م تحلیف «ایوان دوک» رئیسجمهور
جدید کلمبیا و همچنین دیدار با سران کشورهای آمریکای
جنوبی ،به این کش��ور س��فر کند .این س��فر اما با افزایش
تنشه��ا در مرز غزه ،تداوم ارس��ال بادبادکها و بالنهاش
آتشزا به سمت ش��هرکهای صهیونیستنش��ین و تبادل
آت��ش نظامیان صهیونیس��ت با گروهه��ای مقاومت در این
منطقه ،لغو شد.
در ای��ن میان قانونگ��ذاران آمریکایی با گنجاندن طرح
تفاهمنامه حمایت نظامی  10س��اله از رژیم صهیونیس��تی
در بودجه نظامی س��االنه این کش��ور ،آن را تصویب کردند.
این طرح جامع شامل ارائه حمایت  500میلیون دالری در
حوزه پدافند موش��کی و  50میلیون دالر در حوزه مقابله با
تونلهای مقاومت در مرز غزه است.
از س��وی دیگر پایگاه یک مجله آمریکایی در گزارشی
از موج تازه فعالیتهای گروههای حامی رژیم صهیونیستی
برای تحت فشار قرار دادن حامیان فلسطین در دانشگاههای
آمریکا پرده برداش��ته اس��ت .این در حالی است که آژانس
امدادرس��انی و کاریاب��ی آوارگان فلس��طینی درپی کاهش
حمایتهای مالی آمریکا نهصد و پنجاه و شش کارمند خود
را در نوار غزه اخراج کرد.

وجود داشت.
خب��ر دیگر آنکه س��تاد کل نیروهای مس��لح
روس��یه از آمریکا خواس��ت تا پایگاه «التنف» در
سوریه را هر چه س��ریعتر تعطیل و این منطقه را
ت��رک کند .آمریکا محدودهای حدود  35مایلی در
اطراف پایگاه نظامی «التنف» را تحت اشغال خود
درآورده و در ای��ن منطقه بس��یاری از تجهیزات و
آموزشهای نظامی را در اختیار تروریس��تها قرار
میده��د .اردوگاه «الرکب��ان» نی��ز در حدود 11
مایل��ی جنوب پای��گاه «التنف» ق��رار گرفته و در
داخل منطق��ه تحت کنت��رل آمریکاییها در مرز
سوریه با اردن است« .سرگئی رادسکوی» فرمانده
عملیات اصلی ستاد کل ارتش روسیه در گفتوگو
ب��ا خبرنگاران گف��ت ،آمریکا باید هرچه س��ریعتر
پای��گاه «التنف» را تعطیل و ای��ن منطقه را ترک
کند .همچنی��ن الوروف وزیر امورخارجه روس��یه
تصری��ح کرد آمری��کا و غرب در ارائ��ه کمکهای

بشردوس��تانه به مردم سوریه کارشکنی میکنند و
سازمانهای بینالمللی نیز چشم به دهان غربیها
دوختهاند و به مردم این کشور کمکی نمیکنند.
خب��ر دیگر آنک��ه مناب��ع خبری وابس��ته به
معارضان سوریه ،از آغاز عملیات ائتالف تروریستی
«هیئة تحریر الشام» ،به محوریت «جبهه النصره»
در شهر ادلب و ریف آن خبر دادند.
خبرگ��زاری «اباء» وابس��ته به تحریر الش��ام
گ��زارش داد ک��ه ه��دف از این عملی��ات امنیتی
کسانی هس��تند که از آنها تحت عنوان «مروجین
مصالحه» با دولت س��وریه یاد میشود .اباء به نقل
از «حمزه الفاروق» ،مس��ئول امنیتی تحریر الشام
نوشت هدف از این عملیات کسانی هستند که در
شهر «خان شیخون» و روستای «مدایا» به دنبال
مصالحه با دولت سوریه هستند .الفاروق اعالم کرد
که در این شهر و روستا چند نفر نیز بازداشت شده
و قرار است از آنها بازجویی به عمل آید.

