عربستان موجب بدنامی  جهان اسالم

سرخط

اروپا باید بازیگر جهانی شود

وزی��ر ورزش و جوانان یمن گفت که عربس��تان س��عودی با سیاس��تهای
«وحشیگرانه» خود موجب بدنامی اسالم شده است.
«حس��ن زید» گفت ،عربستان س��عودی از زمان تأسیس ،سیاست ترور را
علیه انس��انها و مسلمانان و به خصوص ش��یعیان منطقه الشرقیه و کشورهای
مجاور به کار برده است.او به پایگاه خبری مرآة الجزیره گفت که نظام سعودی از
طریق سیاستهای وحشیگرانه خود در حال بدنام کردن اسالم و مبارزه با مسلمانان
است و حاکمان سعودی تا کنون صدها نفر را به صورت مستقیم از طریق اعدام به قتل
رس��انده و صدها هزار تن دیگر را از طریق اش��اعه تفکر تکفیری و وهابی به کام مرگ
بردهاند .دبیرکل حزب «الحق» یمن افزود« :گویی نظام س��عودی به وجود آمده است تا
چهره قبیح صهیونیس��تها را تطهیر و در مقابل اسالم را بدنام کند تا سرعت انتشار آن
در جهان را بگیرد».
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قاره سبز

نقش پوتین در آزمایش موشکی کره شمالی!!

در ادامه رویکرد اروپا به جدایی از سیاس��تهای آمریکا ،رئیس شورای اروپا
تاکید کرد که اروپا باید به بازیگری جهانی در عرصه بین الملل تبدیل شود.
«دونالد تاسک» با اشاره به انتخابات قریب الوقوع پارلمان اروپا آورده است:
اروپا باید به یک بازیگر جهانی در عرصه بین المللی تبدیل ش��ود .وی با اش��اره
به مناقشات اخیر میان چین و آمریکا نوشت :گفتگو تنها راهکار دیپلماتیک برای
حل و فصل اختالفات اس��ت .تاسک که قرار اس��ت در نشست روز پنجشنبه اعضای
اتحادی��ه اروپا در رومانی «برگه اس��تراتژیک» خود درباره اروپ��ا را ارائه دهد ،همچنین
خاطر نش��ان کرده اس��ت :مش��ارکت در انتخابات آتی اروپا باید بگونه ای باشد که مهر
تائیدی بر حضور مقتدرانه اروپا در عرصه بین المللی باشد .بسیاری از کشورهای اروپایی
تاکی��د دارند که رویکرد همگرایانه به آمریکا دیگر پاس��خگوی نیازهای اتحادیه نبوده و
باید راه استقالل در پیش گیرند.

وزیر خارجه آمریکا مدعی اس��ت رهبر کره ش��مالی بع��د از دیدار با رئیس
جمهوری روس��یه به فکر آزمایش موش��کی افتاد که روز شنبه انجام شد .مایک
پومپئو در گفتگو با «سیبیاس» تالش کرد آزمایش موشکی اخیر کره شمالی
را به دیدار کیم جونگ اون رهبر این کش��ور و والدیمیر پوتین رئیس جمهوری
روسیه ،ربط دهد!
وی در این باره مدعی ش��د :کره شمالی تحت شدیدترین تحریمهای تاریخ خود
قرار دارد .شاید این همان چیزی است که به رئیس کیم اعمال فشار میکند .پومپئو در
ادامه ادعاهای خود افزود :میبینید که این (آزمایش موش��کی) درس��ت بعد از سفر وی
به روس��یه اتفاق افتاد .درس��ت بعد از اینکه با پوتین صحبت کرد؛ تصمیم گرفت چنین
کاری کند .نکته قابل توجه آنکه البته وی توضیح بیشتری درباره تأثیر این دیدار که روز
 ۵اردیبهشت در والدیوستوک روسیه انجام شد؛ ارائه نداد.

فرادیـد
ذرهبین

الجزائ�ر« :عبدالقادر بن صالح» در س��خنانی به
مناس��بت حلول م��اه مبارک رمضان ،اع�لام کرد که
انتخاب��ات ریاس��تجمهوری در موعد مق��رر (چهارم
ج��والی) برگزار و انتق��ال قدرت ب��ه رئیس منتخب
انجام خواهد ش��د .وی گروههای سیاسی و مدنی را به
اجرای رایزنیهای سیاس��ی به منظور بررسی سازوکار
فراهم ش��دن شرایط مس��اعد برای برگزاری انتخابات
فراخواند.
افغانس�تان« :سهیل شاهین» س��خنگوی دفتر
سیاس��ی طالبان اعالم ک��رد که مذاکرات ب��ا آمریکا
ب��ه خاطر یکی از مس��ائل کلیدی یعن��ی زمان خروج
نیروهای خارجی از افغانستان متوقف شده است .وی
گف��ت :دو طرف تالش میکنند ک��ه تفاوت دیدگاهها
را مح��دود کرده و به یک توافقی درباره جدول زمانی
خروج نیروهای خارجی در افغانستان دست یابند.
کش�میر :ارتش پاکس��تان اعالم ک��رد نیروهای
نظام��ی هند ب��ا تیراندازی در ی��ک منطقه آتش بس
در منطقه کش��میر باعث کش��ته شدن یک زن و یک
پسربچه  12ساله شدند .ارتش پاکستان در بیانیه ای
با اعالم اینک��ه در تیراندازی یک زن دیگر نیز زخمی
شده است؛ افزود نیروهای نظامی این کشور نیز به این
تیراندازی واکنش نش��ان دادند ،با این حال آماری از
تلفات احتمالی هندی وجود ندارد.

هند :انگلیس در حال مذاکره با هند برای ساخت
ناو هواپیمابر پیش��رفته مش��ابه ناو هواپیمابراچ ام اس
ملکه الیزابت در راستای برنامه ساخت در هند است.
هن��د هم اکنون دارای ن��او هواپیمابر  45هزار تنی به
نام ای ان اس ویکرام ادیتیا اس��ت که در سال 2004
از روسیه خریداری کرد.
چین :وزارت خارجه چین اق��دام نیروی دریایی
آمریکا مبنی ب��ر اعزام  ۲رزمناو به اطراف جزایر مورد
مناقشه در دریای چین جنوبی را تحریکآمیز توصیف
کرد و از آنها خواست منطقه را ترک کنند.
گفتنی اس��ت  ۲ناو آمریکایی دی��روز در نزدیکی
جزایر مورد مناقشه دریای چین جنوبی به گشت زنی
پرداختند.

نیمچه گزارش
ابطال توافق گازی اردن با تلآویو

رئی��س کمیس��یون ان��رژی مجل��س نمایندگان
(پارلمان) اردن میگوید که از دیدگاه پارلمان توافقنامه
گاز امضا ش��ده با رژیم صهیونیستی تمام شده است و
در پارلمان با آن هرگز موافقت نخواهد شد.
«موسی هنطش» رئیس کمیسیون انرژی پارلمان
اردن با اشاره به اینکه توافقنامه گاز امضا شده با رژیم
صهیونیس��تی باطل ش��ده اس��ت ،گفت که «پارلمان
ای��ن توافقنامه را رد کرده و دیگ��ر آن را نمیپذیرد».
هنطش در مصاحبه با خبرگزاری اس��پوتنیک توضیح
داد« ،این توافقنامه برای پارلمان تنها در حد یک خبر
اس��ت و چیز پنهانی نیست که بیشتر نهادهای دولتی
این رویک��رد را دارند و هیچ کس حتی نخس��توزیر
و وزی��ر انرژی جرأت بیان س��خن درب��اره وجود این
توافقنامه را ندارند».
هنطش همچنین گفت ک��ه پارلمان یک بار این
توافقنام��ه را رد ک��رده و دیگر تحت هیچ ش��رایطی
آن را نمیپذی��رد و در ص��ورت بررس��ی مجدد آن را
بر اس��اس طرح راهبردی انرژی بررسی خواهد شد اما
«ای��ن توافقنامه هرگز حت��ی از جنبه حقوقی تصویب
نخواهد شد» .رئیس کمیس��یون انرژی پارلمان اردن
در ادامه ش��رایط کشور را «بس��یار حساس» توصیف
کرد و گفت که وضعیت سیاس��ی اص�لا به نفع اردن
نیس��ت و «لذا بایستی موضع قدرتمندی داشته و این
پیام را به دش��من صهیونیستی و حامیان آن برسانیم
ک��ه ما هرگز خ��واری و ذلت را نمیپذیریم و تس��لیم
نمیشویم».
اردن س��پتامبر  ۲۰۱۶توافقنامهای به ارزش ۱۰
میلیارد دالر به منظور واردات گاز از رژیم صهیونیستی
امضا کرده است .هفته پیش روزنامه سعودی «الشرق
األوس��ط» از دس��تور «عبداهلل دوم» ش��اه اردن برای
بررس��ی فنی مفاد توافقنامه گازی امضا ش��ده با رژیم
صهیونیس��تی خبر داد .این روزنامه نوش��ت که ش��اه
اردن رس��ما خواس��تار ارائه گزارش فنی درباره اینکه
«آیا استمرار این توافقنامه به مصلحت ملی اردن است
یا توقف آن» ،شده است.
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یادداشت
منطقه و جهانیان به همراه داشت.
نخس��ت آنکه موش��کهای مقاوم��ت ک��ه از باریکه غزه
ش��لیک میش��وند و حامل کالهکهای منفجره هس��تند ،و
خودروهای زرهی اسرائیل و سرنشینان نظامی آنها را منهدم
میکنند ،از سوی پاس��خی به طرح «معامله قرن» است که
درصدد ایجاد اس��رائیل بزرگ از فرات تا نیل است ،و از سوی
دیگر به عربهای سازش��کار ،که نتانیاهو نخس��توزیر رژیم
صهیونیس��تیرا رهبر و حامی خودش��ان قرار دادهاند را هدف
م��ی گیرد و به آنان شکس��ت طرح س��ازش و تحمیل آن به
فلسطین را نشان می دهد .رهبران مقاومت در نوار غزه مانند
اکثریت قریب به اتفاق فلسطینیان ساکن ،اعتقاد راسخ دارند
که رژیم صهیونیس��تی فقط زبان زور را میفهمد و آنها استاد
ی��اد دادن این زب��ان و واژگان و مفهوم آنها هس��تند و اولین
کلم��ه در قاموس آنها جهاد ،رس��تگاری ،ش��هادت و کرامت

درسی برای همگان
فرامرز اصغری

رژیم صهیونیس��تی اول هفته تهاجمی گس��ترده را علیه
غزه آغاز کرد .صهیونیستها در تبلیغات گسترده بر این ادعاد
بوده اند که می توانند غزه را با خاک یکس��ان س��ازند اما در
نهایت آنچه روی داد تن دادن این رژیم به آتش بس اجباری
بود چرا که ش��لیک صدها موش��ک از غزه به اراضی اشغالی،
کابوس��ی وحشتناک را به صهیونیس��تها تحمیل کرد .طرح
صهیونیست ها از این جنگ افروزی در حالی با ناکامی همراه
بود که پیروزی مقاومت درسهای بسیاری برای فلسطینیها،
ادامه از صفحه اول

رژیم صهیونیس��تی ب��ه رغم برخ��ورداری از
تسلیحات و تجهیزات گسترده در برابر موشکهای
ساده مقاومت غزه ناکام ماند در نهایت درخواست
آتش بس را مطرح کرد مس��ئلهای که بار دیگر بر
هم��گان اثبات کرد که مقاومت تنها راه پیروزی بر
ارتش صهیونیستی است.
مقاومت پاس��خ تجاوزات ارتش صهیونیس��تی
ک داد بگونهای که صدها موشک سراسر
را با موش�� 
اراضی اشغالی را هدف قرار داد و بسیاری را از جمله
ش��خصیتها و وزرای صهیونیس��ت را به پناهگاهها
کش��اند .مقاومت با رونمایی از بدر 3نش��ان داد که
حاضر به تس��لیم شدن نیس��ت و این پیامی که بود
صهیونیستها آن را درک کرده و از روی اجبار تن به
آتش بس دادند هر چند که برای پنهان سازی ابعاد
شکستش��ان با برخی حمالت پراکنده به غزه ادعای
ادامه جنگ س��ر دادند .شاخه نظامی جهاد اسالمی
موش��ک جدیدی را رونمایی ک��رد که قادر به حمل
 ۲۵۰کیلوگرم مواد منفجره اس��ت و برای اولین بار
«عسقالن» در فلسطین اشغالی با این موشک هدف
قرار گرفت« .س��رایا الق��دس» (گروهانهای قدس)
ش��اخه نظامی جنبش جهاد اس�لامی فلس��طین با
پخش ویدئویی ،پیامی مهم به رژیم صهیونیستی و
شهرکنشینان مجاور غزه فرستاد .جهاد اسالمی اعالم
کرد ،از این موشک برای هدف قرار دادن «عسقالن»
در دور اخیر درگیریها استفاده کرده است.
تنش نظامی غزه و رژیم صهیونیستی از شنبه

عربی ،که با رژیم اشغالگر سازش کردهاند و سازش میکنند،
در چالشی بزرگ در مواجهه با شهروندانشان مواجه خواهند
شد و این معضل زمانی تشدید خواهد شد که ضعف اسرائیل
در رویاروی��ی با مقاومت گروههای مقاومت و استقامتش��ان
برم�لا گردد ،همانگونه که ضعف آمریکا در مواجهه با ایران،
در س��ایه استمرار روانه ش��دن نفت این کشور و نیز شکست
ممنوعیت «به صفر رس��اندن صادرات نفت» که ترامپ آن را
تحمیل کرده ،آش��کار گشته است ملتهای منطقه دیدند که
چطور غزه در محاصره توانس��ت این رژی��م را به عقب راند و
لذا ادعای س��ازش برای جلوگیری از تجاوزات صهیونیس��تی
ادعایی واهی اس��ت چرا که تنها راه زمین گیر س��اختن این
رژیم مقاومت و ایستادگی است که در نهایت نیز تحقق بخش
آرمان ملل فلس��طین یعنی تشکیل کشور مستقل فلسطینی
به پایتختی قدس شریف خواهد بود.

موشکهای غزه رژیم اشغالگر را وادار به درخواست آتشبس کرد

برتری «بدر» مقاومت بر ارتش صهیونیستی

(چهارم می) آغاز ش��د و گروههای فلس��طینی در
پاسخ به حمالت رژیم صهیونیستی در کمتر از ۴۸
س��اعت ،بیش از  ۶۰۰راکت و موشک به شهرها و
شهرکهای رژیم اسرائیل شلیک کردند « .اشرف
القدره» سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین اعالم
کرد ،در درگیریهای روزهای چهارم و پنجم می،

زندانهای سری جدید امارات در یمن

نیروهای اش��غالگر اماراتی س��ه زندان سری در ساحل
حق�وق بش�ر
غربی یمن س��اخته اند .این زندان ها توس��ط گروه ها و
ش��به نظامیان وابس��ته به امارات اداره می ش��وند و فجیع ترین و وحشیانه
ترین نوع ش��کنجه ها در حق زندانیان که عموم��ا از اهالی الحدیده و المخا
هستند ،اعمال می شود.
منابع حقوقی فاش کرده اند که گروه های مس��لح موس��وم به "عمالقه"
و تکاوران وابس��ته به امارات ،تجربه س��اخت زندان های س��ری را از جنوب
به مناطق س��احل غربی در الحدیده منتقل ک��رده اند .برخی منابع آگاه طی
اظهاراتی که در پایگاه خبری "الجنوب الیوم" گفته اند که نیروهای موسوم به
"عمالقه" با نظارت امارات س��ه زندان س��ری؛ دو زندان در المخا واقع در غرب
تعز و یک زندان دیگر در الخوخه واقع در جنوب الحدیده تأس��یس کرده اند.
نیروهای وابسته به ابوظبی در ساحل غربی این زندان ها را اداره می کنند.
منابع آگاه گفته اند شماری از شهروندان یمنی بدون اتهام مشخصی در
این زندان ها نگهداری می ش��وند و اغلب آنها به طرز وحش��یانه ای شکنجه
می ش��وند و حق مالقات ندارند؛ آنها حتی در صورت وخامت اوضاع جسمی
هم آزاد نمی شوند .این منابع گفته اند یگان های تحت فرماندهی "نیروهای
ویژه تهامی" وابس��ته به امارات ،پس از بازداشت جوانان بر اساس اتهام های
واه��ی آنها را به زندان الکهربا در منطقه الخوخه می فرس��تد و هرگز آنها را
برای رسیدگی به اتهاماتشان به دادگاه معرفی نمی کند .یکی از این زندانیان
جوانی به نام "عبد الجبار محمد احمد قوبعی" اس��ت که از یک سال و  9ماه
پیش به اتهامات واهی بدون محاکمه زندانی شده است.
همزمان با امارات جنایات سعودی نیز ادامه دارد چنانکه مقامات سعودی
در اقدامی سیاسی ،اجازه ادای مناسک حج عمره را به شهروندان مناطق تحت
کنترل شورای عالی سیاسی و دولت نجات ملی یمن نمیدهند .اسماعیل ضیف،
مس��ئول بخش حج و عمره در وزارت اوقاف و ارش��اد یمن ،به این خبرگزاری
گفت مقامات س��عودی تالش میکنند عمرهگذاران یمن��ی را ،با وجود اینکه
گذرنامه عمره در اختیار دارند ،از گذرگاه الودیعه به یمن برگردانند.

در ادامه مبارزه با تروریس��م،
غ�رب آس�يا
ارتش س��وریه دیروز عملیات
خود را در ش��مال غرب حماه آغاز کرد و بالفاصله
موفق ش��د روس��تای «الجنابره» و ارتفاعات «تل
عثمان» را آزاد کند.
گروه موس��وم به «دیدبان حقوق بشر سوریه»
گزارش داد که ارتش س��وریه در نوار شمالی حماه
با تروریس��تها به ش��دت درگیر و موفق شده است
روس��تای «الجناب��ره» را آزاد کن��د .دیدبان اعالم
کرد که درگیریها در ش��مال این روس��تا همچنان
ادامه دارد و عناصر مس��لح در تالشند که بار دیگر
الجنابره را به اش��غال خود درآورند .ارتش س��وریه
همچنین با حمایت هوایی گس��ترده میکوشد که
ارتفاعات «تل العثمان» را آزاد کند.

اس��ت و فهرست عزت و غرورش��ان طوالنی است .آنها حاضر
به تس��لیم ش��دن نیستند و پاس��خ کلوخ را با سنگ و مشت
آهنین خواهند داد.
دوم آنکه این جنگ نشان داد که قدرت بازدارندگی رژیم
صهیونیس��تی در ح��ال تحلیل رفتن اس��ت و این ،مقاومت
است که برنامهها و ش��روط خود را تحمیل و قواعد درگیری
را مش��خص میکند .در این میان صدها هزار صهیبونیس��ت
بهمنظ��ور حف��ظ جانش��ان ،از محل اقامتش��ان در جنوب
فلسطین به شمال فرار کردهاند و حالتی از وحشت آنها را فرا
گرفته است و انتظار میرود که این وضعیت ،در سایه رسیدن
موش��کها به تلآویو و فراتر از آن ،تشدید شود .نه تنها افراد
عادی که حتی وزرا نیز به پناهگاه رفتند و این خود نشانه ای
دیگر بر پیروزی مقاومت است.
سوم انکه کشورهای حوزه خلیجفارس و دیگر کشورهای
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ترکی�ه :وزارت خارجه آمریکا از ترکیه خواس��ت
عملیات حفاری در ش��رق مدیترانه و در منطقه مورد
مناقش��ه با قبرس را متوقف کند .م��ورگان اورتگاس
س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت :واش��نگتن به
ش��دت از قصد ترکیه مبنی بر آغ��از عملیات حفاری
در منطقه اقتصادی ویژهای که ادعای حاکمیت آن با
جمهوری قبرس است؛ ابراز نگرانی میکند.

شرق آسیا

 25فلسطینی به شهادت رسیدهاند و  154نفر دیگر
زخمی ش��دهاند .منابع پزشکی رژیم صهیونیستی
نیز اعالم کردند ،پاس��خ موشکی مقاومت منجر به
کشته ش��دن چهار اسرائیلی و مجروح شدن 131
نفر شده است .این تنش در بامداد روز سوم پس از
وساطتهای مصر و مذاکرات غیرمستقیم تلآویو

ونزوئال آماده هرگونه سناریو

و غزه ،به آتشبس ختم شد.
خبرگزاری فلس��طینی «سما» به نقل از منابع
آگاه گ��زارش داد که «اس��رائیل» حص��ول توافق
آتشبش با میانجیگری مصر و قطر را اعالم کرده
است .در همین راستا فرمانده جبهه داخلی ارتش
رژیم صهیونیس��تی صبح اعالم ک��رد ،به مقامات
محلی در جنوب (مرز غزه با فلس��طین اش��غالی)
دس��تور داده تم��ام اقدامات اتخاذ ش��ده در زمان
حم�لات دو روز اخیر لغو و مدرس��هها باز ش��ود.
روزنام��ه «یدیعوت آحارون��وت» در همین زمینه
گ��زارش داد ،رژیم صهیونیس��تی موانعی را که در
مناط��ق مرزی با نوار غزه قرار داده بود ،برداش��ته
است و خطوط ریلی کار خود را از سر گرفتهاند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامی فلسطینی
(که نام��ش را ذکر نک��رد) ،آتشبس به ش��رطی
برقرار ش��ده ک��ه «متقاب��ل و همزمان» باش��د و
رژیم صهیونس��تی به توافقهای مربوط به شکست
محاصره غزه تعهد داش��ته باش��د که از جمله این
التزامها ،بازگرداندن دامنه صید از ش��ش مایل به
 15مایل ،بهبود وضعیت برق و س��وخت و واردات
و صادرات کاالست«.وس��ام زغبر» از مقامات ارشد

وزیر خارجه ونزوئال که به روس��یه سفر کرده اعالم کرد
آمريكايالتين
که کاراکاس برای هر س��ناریویی آماده است و به اقدام
نظامی آمریکا واکنش متقابل نشان می دهد.
«خورخه آریاس��ا» وزی��ر خارجه ونزوئال ،در این رابط��ه گفت :کاراکاس
دیپلماس��ی را برای حل بحران سیاسی موجود در ونزوئال ترجیح میدهد اما
ما برای هر س��ناریویی آماده هس��تیم و اگر آمریکا روی به استفاده از گزینه
نظامی علیه ونزوئال بیاورد ما نیز مقابله به مثل میکنیم .وی در ادامه گفت :ما
دارای ارتش ،پلیس و مردم بوده و آماده انهدام هرنوع ارتشی هستیم ،این مهم
نیست که آن ارتش تا چه حد قدرتمند باشد .آریاسا در ادامه افزود :ما بارها به
واشنگتن گفتهایم که حاضر به حل تمامی مسائل از طریق گفتگو هستیم.
ای��ن اظهارات وزیر خارج��ه ونزوئال در واکنش ب��ه صحبتهای «خوان
گوای��دو» رهبر مخالف��ان و رئیس جمهور خودخوان��ده ونزوئال که گفته بود
گزین��ه مداخل��ه نظامی آمریکا در ونزوئال را بررس��ی میکند ،ایراد ش��د .در
م��ورد احتمال مداخله نظامی آمریکا در ونزوئال نیز مایک پمپئو وزیر خارجه
آمریکا امروز یکشنبه با نقض منشور ملل متحد در لزوم عدم مداخله در امور
داخلی کش��ورهای مستقل در س��خنانی گفت :معتقدم که هر اقدامی توسط
آمریکا در ونزوئال شامل اقدام نظامی در این کشور قانونی است! در این میان
«خ��وان گوایدو» رئیسجمه��ور خودخوانده ونزوئال تاکی��د کرد که در حال
ارزیابی درخواس��ت از آمریکا برای مداخله نظامی در این کشور است .گوایدو
در مصاحبه با ش��بکه خبری «بیبیس��ی» ،در پاس��خ به این سوال که آیا از
مداخله نظامی آمریکا اس��تقبال میکند گفت« :من بهعنوان رئیس پارلمان
مل��ی تمامی گزینهها را در نظر در صورت ل��زوم ارزیابی میکنم» .گوایدو با
وجود شکس��ت کودتای طرفدارانش علیه «نیکالس م��ادورو» رئیسجمهور
قانونی ونزوئال ،مدعی ش��د« :بهروشنی قابلمشاهده است که نیروهای مسلح
دیگر از مادورو حمایت نمیکنند».
گوایدو ،رئیس پارلمان ملی ونزوئال ،از ماه ژانویه سال جاری میالدی خود را
رئیسجمهور نامید و با این اقدام وی ،این کشور دچار آشفتگی سیاسی شد.

مبارزه دمشق با تروریستها وارد فاز تازهای شد

«حماه» چشم انتظار ارتش سوریه

جنگندههای روس هم ش��هرک «السرمانیه»
در ش��مال غرب حماه مواضع گروههای مس��لح را
هدف قرار دادن��د .خبرنگار رادیو «ش��ام-اف-ام»
نیز که در حماه حض��ور دارد اعالم کرد که ارتش
س��وریه عملیات خود را در شمال غرب حماه آغاز
کرده است.
وی تصری��ح کرد ،ارتش س��وریه در بدو آغاز
این عملیات توانس��ت تل عثمان و الجنابره را آزاد
کند و بر مزارع اطراف این روس��تا نیز مسلط شود.
خبرگ��زاری اس��پوتنیک هم به نق��ل از یک منبع

نظامی گزارش داد که که عملیات ارتش سوریه به
س��مت منطقه «عاری از سالح» در غرب و شمال
غرب حماه است.
ای��ن منبع تأکید ک��رد که ارتش س��وریه در
درگیری ب��ا عناصر تروریس��تی «جی��ش العزه و
جبهه النصره» توانسته این دو منطقه را آزاد کند.
عملیات ارتش سوریه در واکنش به حمالت مکرر
تروریستها و تجاوزات مداوم آنان به مناطق امن در
حم��اه و ادلب بوده و به همین دلیل عملیات خود
را آغاز کرده است .پس از دیدار روسای جمهوری

جبه��ه دموکراتی��ک ب��رای آزادی فلس��طین هم
تصریح کرد :توافق آتشبس ش��امل توقف حمالت
اسرائیلی به ملت فلسطین و التزام (رژیم) اشغالگر
ب��ه اجرایی کردن توافقهای مربوط به کاس��تن از
محاصره غزه از جمله بازگشایی معابر است.
در ای��ن میان رئی��س دفتر سیاس��ی جنبش
مقاومت اس�لامی فلس��طین با هش��دار ب��ه رژیم
صهیونیس��تی گفت که وسعت واکنش مقاومت ،به
س��طح تجاوزگری دشمن بستگی دارد« .اسماعیل
هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی
فلسطین روز یکشنبه گفت که دشمن اسرائیلی به
تظاهرات بازگشت تهاجم کرد و پس از آن مجاهدین
فلس��طینی را که دور از این تظاهرات بودند هدف
قرار داد .در این میان برای پنهان سازی شکست در
برابر غزه ،نخس��توزیر رژیم صهیونیستی که عمال
و تحت فشار مقاومت ،به آتشبس تن داده ،گفت،
جنگ غزه هنوز پایان نیافته اس��ت .نتانیاهو مدعی
ش��د :ه��دف از درگیری اخیر ک��ه همچنان همان
هدف پابرجاست ،تضمین آرامش و امنیت ساکنان
جنوب اس��ت .مقامات و تحلیلگ��ران مختلف رژیم
صهیونیس��تی که از تن دادن نخستوزیر این رژیم
به آتشبس در نوار غزه عصبانی هستند  ،اظهارات
تن��دی علیه وی مط��رح کردند« .تامی��ر عیدان»
رئیس شورای منطقهای «سدوت هنگب» به رادیو
رژیم صهیونیستی گفت :اگر انتخابات امروز برگزار
میشد بدون ش��ک به لیکود یا رئیس آن بنیامین
نتانیاهو رأی نمی دادم.

اقدام حقوقی لبنان برای دریافت غرامت

شماری از ش��خصیت های لبنانی با اجتماع در «مزارع
مقـــاوم�ت
ش��بعا» ،خواس��تار اقدام حقوقی در مجامع بین المللی
برای دریافت غرامت خس��ارت های وارده از س��وی اسراییل به لبنان در 50
سال گذشته شدند.
این ش��خصیت ها با اجتماع در ورودی منطقه مزارع ش��بعا بر تعلق این
مزارع و بلندی ها «کفر ش��وبا» به لبنان تاکید کردند .در این اجتماع چهره
های��ی از جمله «محمود قماطی» وزیر دولت لبن��ان در امور پارلمان« ،علی
فیاض» نماینده پارلمان ،نمایندگان «طالل ارسالن» نماینده پارلمان« ،وئام
وهاب» وزیر س��ابق« ،فیصل داود» نماینده س��ابق ،نمایندگان احزاب ،قوا و
ش��خصیت های ملی » ،محمد صعب» ش��هردار کفر ش��وبا و چهرهای دیگر
حضور داشتند.
حاض��ران در همچنین بر لزوم افزایش تح��رک دیپلماتیک برای اجرای
کامل قطعنامه  425برای مجبور کردن اس��راییل به خروج از اراضی لبنانی از
جمله مزارع شبعا ،بلندی ها کفر شوبا« ،الغجر» و مناطق دیگر تاکید کردند.
همچنی��ن اح��زاب و گروه ه��ای لبنانی خواس��تار تح��رک دیپلماتیک
مس��ووالن لبنانی برای احترام گذاش��تن دش��من به قطعنامه  1701که بر
حقوق لبنان در مزارع و بلندی ها تاکید کرده ،شدند .تشکیل کمیته ای ویژه
برای پیگیری مس��اله مزارع ش��بعا ،بلندی های کفر شوبا و اراضی اشغالی از
دیگر درخواست های شرکت کنندگان در این اجتماع بود .این دیدار با آتش
زدن پرچم رژیم صهیونیستی و سردادن شعارهایی در محکومیت تجاوزات و
اشغالگری این رژیم پایان یافت.
خب��ر دیگر آنکه ح��زباهلل لبنان ضم��ن محکومیت حم�لات اخیر رژیم
صهیونیس��تی علیه ساکنان نوار غزه تاکید کرد ،تنها گزینه برای پایان دادن به
ی و قلدری اسرائیل ،مقاومت و اتحاد داخلی فلسطینیهاست .حزباهلل
گردنکش 
لبنان در بیانیهای اقدامات خصمانه و مداوم صهیونیستها علیه مناطق مسکونی
و حیاتی ساکنان نوار غزه که در سایه سکوت جامعه جهانی و کشورهای عربی
انجام شده و دهها شهید و زخمی برجای گذاشته است ،محکوم کرد.

روس��یه و ترکیه در س��وچی در بیس��ت و شش��م
ش��هریور ماه گذش��ته ،اعالم ش��د که یک منطقه
عاری از س�لاح به عم��ق  ۱۵ت��ا  ۲۰کیلومتر در
بین خطوط تماس ارتش س��وریه و افراد مسلح در
شمال غرب س��وریه ایجاد خواهد شد و گروههای
مس��لح و ارتش سوریه از این مناطق عقب نشینی
کرده و تنها نیروهای روس��ی و تُرک در آن مستقر
خواهند شد.
بر اساس این توافق قرار بود در مرحله نخست
یک منطقه عاری از س�لاح در اطراف ش��هر ادلب
ایجاد ش��ود .در مرحله دوم نیز باید سالح سنگین
جم��عآوری میش��د و در مرحل��ه بع��د نهادهای
دولتی س��وریه پیش از پایان سال جاری میالدی
فعالی��ت خ��ود را آغازکنند .ترکیه ک��ه در اجرای

این توافق متعهد ش��ده بود تروریس��تها را از این
منطقه خارج کند ،نتوانس��ت ب��ه تعهد خود عمل
کند؛ زیرا تروریس��تها باید ت��ا  23مهر ماه 1397
از این منطقه خارج میش��دند .در همین ارتباط،
عناصر تروریستی جبهه النصره ،شهر «السقیلبیة»
در استان ادلب را هدف حمالت راکتی قرار دادند.
تروریستها در غرب حماه نیز روستای «جب رمله»
را هدف حمالت خود قرار دادند .ارتش سوریه نیز
در «اللطامن��ة ،کفرزیت��ا و حصرای��ا» به حمالت
تروریس��تها پاس��خ داد و مواضع آن��ان را بمباران
کرد .عناصر وابس��ته به ترکیه ب��ا حمله به مواضع
ارتش سوریه در شمال حلب قصد داشتند عملیات
نیروه��ای س��وری در اس��تان ادلب را ب��ه تعویق
بیندازند که طرح آنان شکست خورد.

