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اردن: فش��ار آمری��کا و رژیم صهیونیس��تی برای 
پیش��برد طرح موس��وم به معامله قرن مقامات رسمی 
اردن را در مخالف��ت با این ط��رح به جنبش مقاومت 
اس��امی فلسطین)حماس( در غزه نزدیک تر کرد. این 
اتفاق پس از آن روی داد که مس��ئوالن بیمارس��تان 
میدان��ی اردن در غزه از اس��ماعیل هنیه، رئیس دفتر 
سیاسی حماس و شماری از اعضای آن برای بازدید از 

این بیمارستان دعوت کردند.

س�ودان: رئیس ش��ورای انتقالی نظامی سودان 
برای خارج کردن نام این کش��ور از فهرس��ت س��یاه 
آمری��کا، هیئتی را به واش��نگتن اع��زام خواهد کرد. 
ژن��رال »عبدالفت��اح البرهان« رئیس ش��ورای انتقالی 
نظامی س��ودان اعام کرد یک هیئت س��ودانی برای 
بحث و گفتگو درباره خارج کردن س��ودان از فهرست 
"کش��ور های حامی تروریس��م" آمریکا به واش��نگتن، 

پایتخت این کشور عزیمت خواهد کرد.

مقدونیه ش�مالی: پ��س از اینک��ه هیچکدام از 
نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمهوری مقدونیه شمالی 
نتوانس��تند اکثری��ت آرا را کس��ب کنن��د، دو نام��زد 
رقی��ب باید در دور دوم انتخاب��ات با هم رقابت کنند. 
»استیو پنداروفسکی« نامزد حامی غرب در  انتخابات 
ریاس��ت جمهوری مقدونیه ش��مالی در نخستین دور 
انتخابات  این کش��ور با اختاف نزدیک از رقیب خود 

پیشی گرفت.

لیبی: س��ازمان بهداش��ت جهانی اع��ام کرد که 
ش��مار تلفات درگیری ها در حوم��ه طرابلس پایتخت 
لیبی به ۲۵۴ کش��ته و ۱۲۲۸ زخمی رسید. به نوشته 
روزنامه »القدس العربی«، در این گزارش آمده است که 
۱۵۲ نفر از زخمی ها تحت عمل جراحی قرار گرفتند. 
درگیری نیروهای ش��رق )طب��رق( و غرب )طرابلس( 

لیبی وارد هجدهمین روز شده است.

ترکیه: قاضی پرونده فتح اهلل گولن سراغ فرماندهی 
نی��روی زمینی ارتش ترکیه رفته و ب��رای ۵۰ درجه دار 
حکم بازداش��ت صادر کرده است. اگر چه تاکنون ده ها 
هزار نظامی و کارمند اخراج و زندانی شده اند، اما بررسی 
ابعاد محرمانه این پرونده هنوز هم به پایان نرس��یده و 
تحلیل گ��ران امنیتی ترکیه بر این باورند که تعداد قابل 
توجهی از ش��اگردان گولن موفق شده اند همچنان خود 
را در نیروهای مسلح و برخی ارگان ها و وزارت خانه های 

حساس و مهم ترکیه پنهان نگه دارند.

ذرهبین

عامل انفجارهای سریالنکا
وزی��ر بهداش��ت دولت س��ریانکا اع��ام کرد که 
بمب گذاری هتل  ها و کلیس��اها که به مرگ ۲9۰ نفر 
و زخمی شدن ۵۰۰ نفر دیگر منجر شد، توسط گروه 

موسوم به »جماعت توحید« صورت گرفته است.
وزیر بهداش��ت دولت س��ریانکا روز دوشنبه یک 
گ��روه افراط گ��را را به عن��وان عام��ل بمبگذاری های 
مرگب��ار دیروز در این کش��ور متهم کرد.در سلس��له 
انفجارهای س��ریانکا، حدود ۲9۰ نفر جان خود را از 
دست دادند و بیش از ۵۰۰ نفر دیگر نیز دچار سطوح 
مختلف��ی از جراح��ت ش��دند. »راجیتها س��ناراتنی« 
وزیر بهداش��ت س��ریانکا گفت گروه محلی »جماعت 
توحید«، بمب گذاری های این کش��ور را س��ازماندهی 

کرده است.
از طرف دیگر، دفتر ریاست جمهوری سریانکا نیز 
»وضعیت اضطراری ملی« اعام کرد که از نیمه ش��ب 
دوش��نبه آغ��از خواهد ش��د.رئیس جمهور س��ریانکا 
همچنین از کشورهای خارجی درخواست کرده است 
که به این کش��ور در پیگی��ری ارتباطات بین المللی با 
این حمات کمک کنند.  چند کلیس��ا و هتل  در چند 
ش��هر سریانکا هدف حمله قرار گرفتند. این انفجارها 
در حالی صورت گرفت که هزاران نفر در حال برگزاری 

مراسم جشن های »عید پاک« بودند.
راش��اتودی به نقل از نیروهای امنیتی س��ریانکا 
گزارش کرد دستکم ۳۲ تبعه خارجی در میان قربانیان 
این حادثه حضور داش��تند که ملی��ت آنها، آمریکایی، 
انگلیسی، ترکیه ای، هندی، چینی، دانمارکی، هلندی 
و پرتغالی بوده اس��ت. نخست وزیر سریانکا به گفتگو 
با رئیس جمه��ور و تصمیم به اجرای حکومت نظامی 

در کشور اشاره کرد.
دی��روز خبرگزاری رویترز ب��ه نقل از منابع محلی 
از وق��وع ی��ک انفجار دیگ��ر در نزدیکی ی��ک ون در 
نزدیکی کلیسایی واقع در »کلمبو« پایتخت سریانکا 
خب��ر دادند. ای��ن انفجار در حالی رخ داده اس��ت که 
نیروهای امنیتی س��ریانکا در حال خنثی کردن یک 
بم��ب بودند. به دنب��ال انفجار بمب، ی��ک ون که در 
نزدیکی کلیس��ا قرار گرفته بود، منفجر شد. انفجار در 
حالی به وقوع پیوس��ت که  پلیس س��ریانکا از کشف 
۸۷ چاشنی بمب در ایستگاه مرکزی اتوبوس در شهر 

کلمبو خبر داده بود.

نیمچهگزارش

واکنش مسکو به انتخابات اوکراین
نخست وزیر روسیه پیروزی ولودیمیر زلنسکی در انتخابات ریاست جمهوری 
اوکراین را فرصتی مناسب برای بهبود روابط میان مسکو و کی یف قلمداد کرد.

 دیمیتری مدودوف، نخس��ت وزیر روس��یه پیروزی ولودیمیر زلنس��کی در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری اوکراین را فرصتی مناسب برای بهبود روابط میان 
مس��کو و کی یف قلمداد کرد. نخست وزیر روسیه در نخستین واکنش یک مقام 
دولتی روس��یه به انتخاب ولودیمیر زلنسکی، کمدین مشهور اوکراینی که به تازگی 
پا به سیاست گذاشته است با انتشار مطلبی بر روی شبکه اجتماعی فیس بوک تصریح 
کرد: »این یک شانس خوب برای بهبود روابط )اوکراین( با کشور ما است.« مدودوف در 
عین حال تصریح کرده اس��ت که قصد »رویاپردازی« در باره ولودیمیر زلنسکی را ندارد 
اما اطمینان دارد که رئیس جمهوری جدید اوکراین بدون هیچ ش��ک و تردیدی همان 

موضعی را در قبال روسیه در پیش خواهد گرفت.

قاره سبز
رهبر کره شمالی راهی مسکو می شود

کی��م جون��گ اون، رهبر کره ش��مالی قرار اس��ت این هفته ب��رای دیدار با 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه راهی 

این کشور شود. 
جزئیات اندکی درباره این نشس��ت منتش��ر ش��ده، اما این دیدار که اولین 
نشس��ت سران دو کشور از ۸ س��ال پیش تاکنون و زمان دیدار میان کیم جونگ 
ایل، رهبر س��ابق کره شمالی و دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه است، کمتر از 
دو ماه از نشست ناموفق دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون در هانوی 
ویتنام برگزار خواهد ش��د. پیونگ یانگ در یک حمله تند خواس��تار حذف مایک پمپئو، 
وزیر خارجه آمریکا از مذاکرات هس��ته ای میان واشنگتن و پیونگ یانگ شد. روابط میان 
مسکو و پیونگ یانگ به دهه ها پیش برمی گردد و پس از سال ها رهبر فعلی کره شمالی 

به دنبال احیای روابط دیرینه میان دو کشور است.

شرق آسیا
ریاست جمهوری »غنی« تمدید شد

دیوان عالی افغانس��تان اعام کرد که دوره ریاست جمهوری »اشرف غنی« 
تا زمان برگزاری انتخابات تمدید شده است.

دی��وان عالی افغانس��تان با صدور بیانیه ای از تمدید دوره ریاس��ت جمهوری 
اش��رف غنی خبر داد. در بیانیه این نهاد قضائی آمده است: دیوان عالی کشور به 
چالش های مالی، امنیتی و تدارکاتی پیش روی کمیسیون برگزاری انتخابات واقف 
اس��ت. انتخابات ریاست جمهوری افغانس��تان بنا بود تا روز ۲۰ آوریل برگزار شود اما 
مسئوالن برگزاری انتخابات این کشور اعام کردند انجام این رأی گیری تا پیش از انتخابات 
مجلس این کشور در ماه اکتبر سال جاری مقدور نیست. این انتخابات نخست قرار بود با 
سه ماه تعویق در تاریخ ۲۰ ژوئیه برگزار شود اما زمان آن دوباره تا ۲۸ سپتامبر تمدید شد. 
از س��وی دیگر احزاب و سیاستمداران مخالف دولت در این کشور خواستار آن شده اند که 

در فاصله باقی مانده تا برگزاری انتخابات دولتی موقت جایگزین دولت فعلی شود.
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ویاپردازی های اماراتی ر
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غرب آس��یا و ش��مال آفریقا همچنان آم��اج بحران های 
امنیتی متعددی است که می تواند بر کل امنیت نظام جهانی 
تاثیرگذار باش��د. آنچه در میان این معادالت قابل توجه است 
زنجی��ره تحرکات ام��ارات اس��ت. در حالی ام��ارات در کنار 
س��عودی طرح کش��تار گس��ترده مردم یمن را اجرا می سازد 

که همزمان توس��عه روابط با رژیم صهیونیس��تی را نیز دنبال 
می کند چنانکه یکی از مقامات اماراتی ادعای لزوم همگرایی 
منطقه ای با رژیم صهیونیس��تی علیه ای��ران را مطرح کرده 
اس��ت. در کنار این اقدامات، ام��ارات رفتارهای تامل برانگیز 
دیگری نیز داشته اس��ت از جمله عربستان سعودی و امارات 
در راستای حمایت از شورای نظامی انتقالی سودان، از کمک 
۳ میلیارد دالری به س��ودان خبر دادن��د. همزمان گزارش ها 
از دخال��ت ام��ارات در امور الجزایر حکای��ت دارد  که البته با 
اعت��راض مردمی همراه بوده اس��ت. در لیبی نی��ز امارات از 
حامیان خلیفه حفتر اس��ت ک��ه در هفته های اخیر موجی از 

کشتار و جنایت را به پا کرده است. 
در همین حال س��ازمان های اطاعات��ی ترکیه چند روز 
پی��ش، از بازداش��ت دو نفر ب��ه اتهام ارتباط با س��ازمان های 
اطاعات��ی امارات پس از تحت نظر گرفتن این افراد به مدت 

ش��ش ماه خبر دادند.گزارش ها نش��ان می دهد که امارات به 
طور کلی اداره و حمایت مالی از دو گروه رس��انه ای »زمان« 
و »احوال« وابس��ته به گولن را بر عهده دارد و این دو رس��انه 
مالکیت برخ��ی پایگاه های خبری ب��ه زبان های عربی، ترکی 
و انگلیس��ی را بر عهده دارند که سیاس��ت رس��انه ای مخالف 

اردوغان در خارج از این کشور را اتخاذ کرده اند.
در همی��ن حال امارات تحرکاتی را در پاکس��تان و هند 
داش��ته اس��ت از یک س��و ادعای کمک چند میلیارد دالری 
به پاکس��تان را س��ر داده و از س��وی دیگر بر توسعه روابط و 
تامین نیازهای انرژی هند تاکید داشته است. نکته قابل توجه 
آنکه مقامات امارات س��نگ بنای س��اخت اولین معبد هندو 
در منطقه خلیج فارس را گذاش��تند که قرار است در ابوظبی 
ساخته شود. معبد هندو در امارات نزدیک بزرگراه میان دبی 
و ابوظبی به مس��احت ۵۵ هزار متری س��اخته خواهد شد.با 

توجه به این ش��رایط این سوال مطرح اس��ت که چرا امارات 
چنی��ن رفتارهای��ی صورت می ده��د و چه اهداف��ی را دنبال 
می کند؟ بررس��ی رفتار س��ران امارات نش��ان می دهد که بن 
زاید ولیعهد تاش دارد تا نقش بن س��لمان عربس��تان را در 
امارات ایفا نماید بر این اس��اس اولی��ن اولویت آن جلب نظر 
آمریکاس��ت و در مرحله بعدی نیز حرکت همسو با عربستان. 
بر این اس��اس امارات با پش��توانه مالی سعی دارد تا تحوالت 
منطقه را به س��مت اهداف آمریکا و سعودی هدایت نماید تا 
ش��اید رویاهای جاه طلبانه بن زاید محقق ش��ود. رفتاری که 
نتیجه آن ایجاد بحران های گسترده در منطقه و شمال آفریقا 
خواه��د بود چنانکه ام��روز رد پای امارات را در بس��یاری از 
بحران ها می توان مشاهده کرد در حالی که در سایه عربستان 
و آمری��کا خود را پنهان س��اخته و س��عی دارد تا با س��کوت 

رسانه ای این نقش بحران ساز را کم رنگ جلوه دهد. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه خیان��ت س��عودی ب��ه جهان گ�زارش 
اس��ام همزمان با کش��تار مردم یمن و حمایت از 
تروریس��م در سوریه و عراق و اقدام علیه مقاومت، 
در فلس��طین ابع��اد ت��ازه ای می گی��رد چنانکه، 
کش��ورهای عربی ب��ه س��رکردگی عربس��تان به 
فلس��طینی ها برای پذیرش معامله قرن فشار می 
آورند و خواهان ایجاد توافق صلح بین کش��ورهای 

عربی با رژیم صهیونیستی هستند.
یک مقام ارشد سازمان فتح فلسطین که به نام 
وی اش��اره نشده در گفتگو با پایگاه خبری الخلیج 
آناین اعام کرد: برخی کش��ورهای عربی فش��ار 
گس��ترده ای بر روی فلسطینی ها می آورند تا طرح 
معامل��ه قرن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
را بپذیرند. وی افزود: عربس��تان ب��ا مدیریت این 
کمپین، فلس��طینی ها را برای پذیرش معامله قرن 
تحت فش��ار قرار داده اس��ت. این مقام فلسطینی 
گفت: برخی کشورهای عربی مخصوصاً عربستان، 
مصر و ام��ارات عاقمند به توافق قرن هس��تند و 
این کشورها از تمام ابزار از جمله ارعاب سیاسی و 
مالی برای فشار بر فلسطینی ها استفاده می کنند.

این مقام س��ازمان فت��ح تاکید ک��رد: رهبری 
فلسطین تسلیم فش��ار اعراب، آمریکایی ها یا حتی 
اس��رائیلی ها ب��رای پذی��رش این توافق نمی ش��ود. 
اظهارات این مقام فلسطینی در حالی مطرح می شود 
ک��ه مقامات دولت آمریکا چندی پیش اعام کردند 
که طرح موسوم به توافق قرن را پس از ماه رمضان و 

در اوایل تابستان سال جاری ارائه خواهند کرد.
این در حالی اس��ت که در اقدامی تش��ریفاتی 

وزی��ران خارج��ه اتحادی��ه عرب در نشس��ت روز 
یکش��نبه خود در قاهره اع��ام کردند هر طرحی 
درباره موضوع فلسطین که با توافق های بین المللی 

همخوانی نداشته باشدمردود است.
نشس��ت اتحادیه عرب در س��طح وزیران امور 
خارج��ه و با عنوان »تحوالت موضوع فلس��طین- 
روند سیاس��ی و بحران مالی« و به ریاست سومالی 
و حض��ور »محم��ود عب��اس« رئیس تش��کیات 

خودگردان فلسطین برگزار شد.
در بیانی��ه پایان��ی نشس��ت وزی��ران خارجه 
اتحادیه عرب آم��ده است:»کش��ورهای عربی که 
طرح صلح عربی را در سال ۲۰۰۲ بر اساس قوانین 
بین الملل��ی و قطعنامه های قانونی بین المللی ارائه 
کردن��د نمی توانن��د هیچ گونه طرح ی��ا معامله ای 
را که ب��ا توافق های بین المللی همخوانی نداش��ته 
باش��د، قبول کنند. در این بیانیه تاکید شده است: 

»هیچگون��ه طرحی در تحقق صل��ح دائم و فراگیر 
در خاورمیانه موفق نخواهد ش��د مگر آنکه حقوق 
مش��روع ملت مبارز فلسطین را اجابت کند که در 
راس آن، حق تعیین سرنوش��ت و تش��کیل دولت 
مس��تقل در مرزهای ۴ ژوئ��ن ۱96۷ به پایتختی 
قدس ش��رقی و ح��ق بازگش��ت آوارگان و آزادی 
اس��یران اس��ت.« اتحادیه عرب در ای��ن بیانیه به 
اسرائیل درباره قوانین نژادپرستانه در قانونی کردن 
شهرک سازی و به سرقت بردن درآمدهای مالیاتی 

تشکیات خودگردان فلسطین هشدار داد.
در این بیانی��ه بر پایبندی کش��ورهای عربی 
در حمای��ت از بودج��ه دولت فلس��طین و اجرایی 
ش��دن توافق نشست س��ران عرب در تونس برای 
تامی��ن مالی ماهانه ۱۰۰ میلیون دالر تش��کیات 
خودگردان فلس��طین ب��رای مقابله با فش��ارهای 
سیاس��ی و مالی که با آن مواجه است، تاکید شد. 
معامل��ه قرن یا توافق نهایی، طرحی به پیش��نهاد 
دول��ت آمری��کا و رژی��م صهیونیس��تی و حمایت 
عربس��تان، برای پایان مناقشه اسرائیل با فلسطین 
و مقدمه ای برای عادی سازی روابط عربی اسرائیلی 
اس��ت که قرار اس��ت پس از ماه رمضان رونمایی 
ش��ود. در این میان "نبیل ابوردینه" معاون نخست 
زیر و وزیر رسانه تش��کیات خودگردان فلسطین 

با اش��اره به مردود خوان��دن "معامله قرن ترامپ" 
تاکید کرد: ما به هیچ وجه نمی پذیریم که آمریکا 
به تنهایی و ب��دون حضور طرف های عربی و بین 
الملل��ی میانجی گری کن��د. ابوردینه تصریح کرد: 
دولت فلس��طین )تش��کیات خودگران( با طرف 
ه��ای عربی و بین المللی جه��ت احقاق حق خود 
رایزن��ی خواهد ک��رد. وی تاکید ک��رد: هیچ وقت 
اجازه نخواهیم داد معامله قرن ترامپ عملی شود.

 این خیانت عربی با معامله قرن در حالی صورت 
می گیرد ک��ه نظامیان صهیونیس��ت یک نوجوان 
فلس��طینی را در کران��ه باخت��ری رود اردن هدف 
اصاب��ت گلوله قرار دادند. نوجوان فلس��طینی حتی 
پس از آنکه مورد اصابت گلوله قرار گرفت همچنان 
در بازداشت قرار داشت اگرچه فلسطینی ها پس از 
درگیری با نظامیان صهیونیست وی را به بیمارستان 
منتقل کردند.  طبق گفته فلس��طینی هایی که در 
محل حضور داش��تند ، نوجوان فلسطینی به مرکز 
درمان��ی بیت جا در نزدیکی بیت لحم انتقال داده 
شد و اکنون تحت کنترل ارتش اسرائیل قرار دارد.  
ارتش اس��رائیل این تیراندازی را تایید و اعام کرد 
نوجوان فلسطینی در حالیکه قصد فرار داشت هدف 
تیران��دازی قرار گرفت و در این زمینه تحقیقاتی به 
عمل خواهد آمد. از س��وی دیگر منابع فلس��طینی 
از یورش بیش از ۱۷۰ شهرک نش��ین به همراه یک 
وزیر صهیونیست به مسجداالقصی و هتک حرمت 
مجدد این مکان مقدس خبر دادند. خبر دیگر اینکه 
قایق های جنگی ارتش رژیم صهیونیستی به سمت 
قایق های ماهیگیران فلسطینی در سواحل نوار غزه 

آتش گشودند.

عربستان خیانتی دیگر را علیه جهان اسالم رقم می زند

سعودیمامورتحمیلمعاملهقرنبهفلسطینیها

در ادامه تنشها میان مسکو-  ن ا وابسته بح�����ر رسانه های  واشنگتن، 
به نیرو های مس��لح روس��یه از آغاز پ��رواز نظارتی 
هواپیمای این کشور در آسمان آمریکا خبر دادند.

 رس��انه نیرو های مسلح روس��یه اعام کردند 
گروه��ی از ناظران نظامی روس��یه از دوش��نبه به 
مدت پنج روز )۲۲ تا ۲۷ آوریل( پروازهای نظارتی 
در خاک آمریکا خواهند داش��ت. روزنامه رس��می 
نیرو های مس��لح روسیه )ستاره س��رخ( به نقل از 
سرگئی ریازکوف، رئیس مرکز ملی کاهش تهدید 
هسته اِی وزارت دفاع افزود: »این پرواز با هواپیمای 
توپولف تو-۲۱۴ و در چارچوب معاهده بین   المللی 

آسمان های باز انجام می شود«.
بن��ا به این گزارش، این پرواز نظارتی از پایگاه 

هوایی »رسکرنس مموریال« ایالت میزوری آمریکا 
آغاز می ش��ود و حداکثر دامن��ه پرواز آن تا ۴۸۰۰ 
کیلومتر خواهد بود. به نوش��ته ستاره سرخ، مسیر 
پرواز این هواپیما با مقامات آمریکایی هماهنگ شده 
و کارشناسان آمریکایی حاضر در هواپیما استفاده 
از تجهیزات نظارت��ی و پایبندی بر مفاد تعهدنامه 
بی��ن دو کش��ور را کنترل می کنن��د. خبر دیگر از 
آمری��کا آنکه وکی��ل رئیس جمه��ور آمریکا در پی 
انتش��ار گزارش مولر اعام ک��رد دریافت اطاعات 
از روس��یه از س��وی کمپین انتخاباتی ترامپ کار 

اشتباهی نبوده است.
جولیان��ی وکی��ل رئی��س جمه��ور آمریکا در 

مصاحبه با شبکه خبری سی ان ان گفت: دریافت 
اطاع��ات از روس ها کار غلطی نیس��ت. بس��تگی 
دارد ک��ه این اطاع��ات از کجا بدس��ت آید. وی 
درب��اره دریافت اطاعات از روس ه��ا درباره نامزد 
رقیب خود در صورت ش��رکت در انتخابات گفت: 
احتماال اینکار را نخواهم کرد. جولیانی افزود: هیچ 
جرم��ی صورت نگرفته. گرفتن اطاعات از روس ها 
کار اشتباهی نیس��ت. وکیل رئیس جمهور آمریکا 
همچنین در مصاحبه با ان بی س��ی درباره اشتباه 
بودن اس��تفاده از اطاعات س��رقت شده از سوی 
دش��منان خارج��ی گفت این موضوع بس��تگی به 

محتوای اطاعات به سرقت رفته دارد.

در همین حال »جرال��د نادلر« رئیس کمیته 
قضای��ی مجلس نمایندگان آمری��کا در مصاحبه با 
ش��بکه ان بی س��ی نیوز احتمال استیضاح دونالد 
ترامپ رئی��س جمهوری این کش��ور در ارتباط با 
گ��زارش بازرس »راب��رت مول��ر« را رد نکرد. وی 
تاکی��د کرد ک��ه کنگره به دنب��ال مطالعه گزارش 
بدون سانسور مولر است.  نادلر در برنامه »میت د 
پرس« این ش��بکه در روز یک شنبه گفت: کنگره 
مواضع و گزارش��های هر دو نفریعنی »ویلیام بار« 
وزیر دادگستری و رابرت مولر را گوش خواهد کرد 
و قب��ل از هرگونه نتیجه گیری درباره اس��تیضاح 
گزارش بدون سانسور مولر را مطالعه خواهد کرد. 
رئیس کمیته قضایی مجل��س نمایندگان که 
پیش از این از وزیر دادگس��تری به خاطر سانسور 

گزارش مولر انتقاد کرده و وی را به تضعیف جایگاه  
دادس��تانی آمریکا متهم کرده بود افزود: »برخی از 
اتهاماتی که در گزارش وجود دارد قابل اس��تیضاح 
است؛ جلوگیری از اجرای عدالت، اگر اثبات شود، 

می تواند به استیضاح منجر شود.«
گ��زارش راب��رت مولر درب��اره تبان��ی ادعایی 
تی��م ترام��پ ب��ا روس��یه در جری��ان انتخاب��ات 
ریاس��ت جمهوری س��ال ۲۰۱6 آمریکا پنجشنبه 

منتشر شد.
  ای��ن گزارش به این جمع بندی رس��یده که 
اعضای تیم ترامپ با دولت روسیه تبانی نکرده اند. 
مول��ر علی رغم ای��ن، در این گ��زارش از ۱۰ اقدام 
توس��ط ترامپ نام برده که می توان آنها را مصداق 

»مانع تراشی در اجرای عدالت« دانست. 

پرواز نظارتی روسیه بر فراز آمریکا

یه بحران سازی فرانسه با مهره کردهای سور
در ادامه افش��ای سیاست های بحران ساز فرانسه، رئیس  لش کمیت��ه اجرایی ش��ورای س��وریه دموکراتی��ک از اعام چ�����ا

حمایت نظامی رئیس جمهوری فرانسه از کردها خبر داد.
 الهام احمد، رئیس کمیته اجرایی شورای سوریه دموکراتیک در سخنانی 
اعام کرد که امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانس��ه در دیدار اخیر خود با 
هیئتی از شورای سوریه دموکراتیک، به کردهای سوریه قول حمایت نظامی 
برای مقابله با تهدیدات را داده است. وی افزود: نیروهای فرانسوی در سوریه 
همچنان باقی خواهند ماند، چراکه فرانس��ه قول داده  اس��ت حمایت نظامی 
و غیرنظامی موثری از کردها با هدف مقابله با تروریس��م و ریش��ه کن کردن 

آن به عمل آورد.
اله��ام احم��د در ادامه گفت که در این دیدار ماک��رون بر ضرورت حفظ 
ثبات و امنیت منطقه از هرگونه تهدیدی تأکید کرد. رادیو فرانس��ه اخیراً به 
نق��ل از کاخ الیزه گ��زارش داد که فرماندهان نیروهای س��وریه دموکراتیک 
که بیش��تر اعضای آن را نیروهای کرد تش��کیل می دهند، با امانوئل ماکرون 
دیداری داش��تند. این در حالی اس��ت که دیدار این هیات متشکل از کردها 
و عرب های ش��مال شرق س��وریه با ماکرون موجب واکنش تند وزارت امور 
خارجه ترکیه شده است. در همین حال منابع رسانه ای سوری اعام کردند، 
آمری��کا و یک گروه مس��لح تحت ام��رش، در حال ج��ذب جوانان حاضر در 

اردوگاه الرکبان هستند تا از آنان در عملیات های آتی استفاده کنند. 
پای��گاه خبری معارض »عن��ب بلدی« گزارش داد ک��ه عناصر مغاویر و 
ائت��اف آمریکا در حال جذب جوانان حاضر در اردوگاه »الرکبان« هس��تند. 
اردوگاه الرکبان در منطقه »التنف« در جنوب ش��رق اس��تان حمص سوریه 
واقع ش��ده و در آن، هزاران آواره سوری حضور دارند که نیروهای آمریکایی 
و ترویس��ت های تحت فرم��ان آنان، در خروج آنان به مناطق داخل س��وریه 

کارشکنی می کنند. 

عملیات مشترک یگان پهپادی و توپخانه ای یمن
در ادامه ناکامی متجاوزان به یمن، س��خنگوی نیروهای  مسلح یمن اعام کرد، در پی شلیک موشک »بدر-اف« مق���اوم�ت

به مواضع ائتاف سعودی، ۵۴ نفر کشته شدند.
»یحیی س��ریع« سخنگوی نیروهای مس��لح یمن تعداد تلفات وارد شده 
به ائتاف سعودی در پی ش��لیک یک فروند موشک بالستیک »بدر-اف« به 
»جیزان« )واقع در مرز یمن با عربس��تان( را اعام کرد. س��ریع اعام کرد، با 
شلیک موفق این موشک، ۵۴ تن از نیروهای ائتاف متجاوز کشته شدند که 
نه نفر از آنها از افس��ران سعودی هستند. وی در ادامه افزود، همچنین دهها 
نفر دیگر از مزدوران ائتاف عربی به فرماندهی عربس��تان سعودی نیز در پی 
شلیک این موشک مجروح ش��دند. بُرد بدر-اف ۱6۰ کیلومتر ، شعاع انفجار 
۳۵۰ متر  و تعداد ترکش های آن بیش از ۱۴ هزار عدد اس��ت؛ در ارتفاع ۲۰ 
متری منفجر می ش��ود و دقت اصابت آن تنها س��ه متر اس��ت. خبر دیگر از 
یمن آنکه محمد علی الحوثی حضور نمایندگان جدید در پارلمان و موفقیت 
تجربه دموکراس��ی را به هیئت رئیس��ه پارلمان تبریک گفت. رئیس کمیته 
عالی انقابی یمن در نشس��تی که با حضور رئیس و هیئت رئیس��ه پارلمان 
برگزار شد با نمایندگان جدید پارلمان دیدار کرد. محمد علی الحوثی ضمن 
اب��راز خرس��ندی از حضور نماین��دگان جدید در پارلم��ان و موفقیت تجربه 
دموکراس��ی، این موفقیت را به نمایندگان و رئیس و هیئت رئیس��ه پارلمان 
تبریک گفت و خوش��حالی خ��ود را از حضور نماین��دگان جدید در پارلمان 
نش��ان داد و افزود ب��ه یاری خداوند انتخابات با وج��ود تجاوزات به یمن، به 

خوبی برگزار شد. 
در همین حال سخنگوی انصاراهلل یمن گفت: بسیاری از رژیم های عربی 
بیش تر از دش��من صهیونیستی برای حذف مساله فلسطین عجله دارند. وی 
افزود: راه حل در دستان مردم فلسطین است که مستحق یک رهبری شجاع 
هستند تا آشتی داخلی را به جریان اندازد و بار دیگر تفنگ به دست گیرد. 

یکا از شمال عراق اخراج فوری آمر
آس�یا س��خنگوی سازمان »الحشد الش��عبی« عراق در محور  ش��مال با اش��اره به مانع تراش��ی آمری��کا در فعالیتهای غ�رب 

نیروهای عراقی، خواستار بیرون راندن نظامیان آمریکایی شد.
»علی الحس��ینی« سخنگوی سازمان »الحش��د الشعبی« عراق در محور 
ش��مال، از نظامیان آمریکایی خواس��ت که فورا از این منطقه خارج ش��وند. 
الحسینی به پایگاه خبری »المعلومه« گفت که »تحرکات آمریکا در الحویجه 
و س��ایر مناطق ش��مالی، غیر قابل توجیه و کاما مردود است«. وی تصریح 
کرد، »نیروهای امنیتی و الحش��د الشعبی قادرند حمات ]گروه تروریستی[ 
داعش را در این مناطق دفع کنند«. س��خنگوی الحش��د از دولت مرکزی در 
بغداد خواس��ت که »فورا این نیروها را اخراج کند؛ زیرا که بر س��ر راه تاش 
نیروه��ای امنیتی برای پیش��روی و از بین بردن هس��ته های پنهان ]داعش[ 

مانع تراشی می کنند«.
در خصوص تحرکات تروریست های ارتش آمریکا در غرب عراق نیز، یک 
منبع حاضر در استان االنبار  گفت که تروریست های ارتش آمریکا )نیروهای 
س��نتکام( کارهای مربوط به احداث نخستین باند فرود بالگردهای نظامی در 

غرب االنبار را به پایان رسانده اند. 
خبر دیگر آنکه گروه »لجان الحراک الش��عبی« در بیانیه ای به مناسبت 
س��الگرد تخریب روستای »المسوره« در ش��رق عربستان، بر ادامه مقاومت و 
ایس��تادگی در مقابل حکومت س��عودی تأکید کرد. گروه موس��وم به »لجان 
الحراک الش��عبی« )کمیته ه��ای جنبش مردمی( در »ش��به جزیره عربی«، 
حکومت »عربس��تان س��عودی«  را »حامی تروریسم« دانس��ت و اعام کرد 
»ش��عله تحرک مردمی خاموش نخواهد ش��د«. الحراک الش��عبی در دومین 
س��الروز )قمری( تخریب روس��تای المس��وره، زادگاه نمر باقر النمر، در شهر 
شیعه نشین العوامیه در شرق عربستان، با صدور بیانیه ای تأکید کرد که »آل 

سعود به دروغ خود را حامی اسام معرفی می کند«.


