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پاکس�تان: منابع پاکس��تانی اعالم کردند که در 
یک انفجار، مس��جدی در ش��هر کویته در هنگام نماز 
جمعه هدف قرار گرفته ش��د. رس��انه های پاکس��تانی 
اعالم کردند،  در این انفجار که در نزدیکی مس��جدی 
در جری��ان برگ��زاری نم��از جمعه در جن��وب غرب 
پاکس��تان رخ داد دس��ت کم پنج تن کشته و ۱۳ تن 

زخمی شدند.

سودان: شورای نظامی س��ودان و ائتالف آزادی 
و تغییر از دس��ت یابی به تواف��ق جدیدی در خصوص 
فرآین��د انتق��ال ق��درت در این کش��ور خب��ر دادند. 
جریان ه��ای سیاس��ی و احزاب س��ودان موس��وم به 
»ائت��الف نیروهای آزادی و تغییر« با ش��ورای نظامی 
این کشور به توافق های جدید در فرآیند انتقال قدرت 

دست یافتند.

ترکی�ه: یک مقام ترکیه اع��الم کرد که نیروهای 
مسلح این کشور دوره آموزش��ی چگونگی استفاده از 
س��امانه دفاع موشکی اس 400 را برای نیروهای خود 
آغاز کرده اس��ت. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش 
داد که نیروهای مس��لح ترکیه دوره آموزشی استفاده 
از سیس��تمهای دفاع موش��کی روس��ی، ک��ه علیرغم 
هش��دارهای واش��نگتن خریده اس��ت، را آغ��از کرده 

است.

عربس�تان: عربس��تان در جدیدترین اقدام خود 
برای عادی س��ازی روابط ب��ا رژیم صهیونیس��تی، در 
یک پالکارد خوش��امدگویی در نزدیکی مسجدالنبی، 
کلمه عبری »ش��الوم« را در کنار دیگر زبان های دنیا 
نصب کرد.زائ��ران مدینه منوره با دیدن پالکاردی که 
کلمه عبری »ش��الوم« )س��الم( در کن��ار عبارت های 
خوش��امدگویی به دیگر زبان های جه��ان بر روی آن 

نوشته شده بود، تعجب زده شدند.

لیب�ی: مناب��ع نظام��ی در طرابل��س گفتن��د از 
نخستین ساعات بامداد امروز حمالت هوایی و زمینی 
ش��دید نیروهای وابس��ته به ژنرال خلیفه حفتر علیه 
مواض��ع نیروهای دولت وفاق مل��ی لیبی در طرابلس 

از سر گرفته شد. 
درگیری های ش��دید با س��الح های س��نگین در 
حومه جنوب��ی طرابلس )پایتخت لیبی( بین نیروهای 
دولت وفاق ملی با نیروهای ش��رق این کشور موسوم 
به یگان ه��ای ارتش ملی به فرمانده��ی ژنرال خلیفه 

حفتر ادامه دارد.

ذرهبین

 هشدار روسیه به تحرکات نظامی
 در مرزهایش

ماریا زاخاراوا، س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه 
اعالم ک��رد دالیل فراوانی وجود دارد که مس��کو باور 
کند هدف آمریکا از استقرار ایستگاه راداری در نروژ و 

مرز های روسیه، اقدامات جاسوسی است.
او ب��ا بیان اینکه این ایس��تگاه راداری بخش��ی از 
س��امانه ضدموشکی آمریکاست افزود: »دالیل فراوانی 
وج��ود دارد که باور کنی��م این رادار منحص��راً برای 
جاسوس��ی و نظارت روسیه مس��تقر شده و بخشی از 
شبکه دفاع موش��کی جهانی آمریکاست«. سخنگوی 
وزارت خارج��ه روس��یه در ادامه تأکی��د کرد: »کامال 
روش��ن است که مسکو مانند هر کشور دیگری نسبت 
ب��ه این تح��رکات نظامی در مرز های خ��ود بی تفاوت 
نخواه��د بود و ما ب��رای تضمین امنیت م��ان اقدامات 
تالفی جویان��ه و متقابل انجام خواهی��م داد«. در این 
میان بر اس��اس گزارش ارتش آمریکا، این کش��ور که 
همواره خود مس��کو را به دخال��ت در امور داخلی اش 
مته��م می کند، راهبرد هایی برای »تش��دید فش��ار و 
ایجاد بی ثباتی در روس��یه« اتخاذ خواهد کرد. بخش 
تحقیقاتی ارتش آمریکا گزارش��ی منتش��ر کرده است 
که ش��امل دس��تورالعمل تدابیر مختلف برای مداخله 
در روسیه است. به موجب این بررسی آمریکا می تواند 
راهبرد ه��ای اقتص��ادی، نظام��ی و ایدئولوژیکی برای 
”تشدید فشار و ایجاد بی ثباتی در روسیه“ اتخاذ کند.

خب��ر دیگر آنک��ه وزارت خارجه روس��یه توضیح 
داد، علت خودداری مس��کو از اعطای روادید ورود به 
"ویکتوریا نولند" دیپلمات س��ابق آمریکایی این است 
که وی در فهرست س��یاه روسیه )که محرمانه است( 
در پاس��خ به تحریم های واش��نگتن قرار دارد. وزارت 
امور خارجه روسیه در پاسخ به درخواست خبرگزاری 
»تاس«، رس��ماً تایید کرد که مس��کو از دادن روادید 
ورود ب��ه "ویکتوری��ا نولند" مش��اور س��ابق وزیر امور 
خارجه آمریکا در امور اروپا و اورآسیا خودداری کرده، 
چرا که وی در فهرس��ت س��یاه روسیه قرار داد که در 
پاسخ به تحریم های ضدروسی آمریکا تهیه شده است. 
منابع خبری همچنین اعالم کردند واشنگتن سیاست 
ستیزه جویانه ای را برای توقف پروژه انتقال گاز روسیه 
ب��ه اروپا دنبال می کند تا بتوان��د رقبای خود در نظام 

بین الملل را شکست دهد.

نیمچهگزارش

ویروس امارات به جان منطقه افتاده است
رئیس جمهور پیشین تونس دخالت  های امارات در منطقه را به »ویروس« تشبیه 
کرد و گفت،  این مداخله ها زمینه را برای کودتاهای خشن فراهم می کند. »منصف 
المروزقی« رئیس جمهور س��ابق تونس و نامزد انتخابات پیش روی این کش��ور در 

یادداشتی در صفحه فیسبوک خود از نقش امارات در منطقه به شدت انتقاد کرد.
المرزوقی نوشت: »تمام منطقه امروز در معرض انتشار "ویروس اماراتی" قرار 
دارد، ویروس��ی که در صدد تخریب لیبی اس��ت و در کمین تونس، الجزائر، مغرب و 
موریتانی نشس��ته؛ خط مقدم امروز الجزایر اس��ت، « وی تأکید کرد، این بدیهی اس��ت 
که الجزایر در »خط مقاومت« با این »ویروس خطرناک« قرار داش��ته باش��د. المروزقی 
ادامه داد: »سیاس��ت امپریالیسمی نادرست ابوظبی و دخالت شرم آور آن در یمن، لیبی 
و سومالی و هر مکانی که بتوان از ضدکودتاها حمایت مالی کرد، زمینه برای کودتاهای 

خشن و خشن تر را فراهم می کند.«

وتمند قاره ثر
تیلرسون کودن بود

»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا به انتقادات »رکس تیلرسون«، وزیر خارجه 
سابقه اش پاسخ داد.  »رکس تیلرسون« وزیر خارجه سابق آمریکا روز چهارشنبه در 
نشستی در کنگره گفته است که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور این کشور در اولین 
دیدارش با »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه، صحنه را واگذار کرده است. ترامپ 
در واکنش به این خبر در توئیتر نوش��ت: »رکس تیلرس��ون که یک آدم کودن و بدون 
آمادگی و توانایی برای وزیر خارجه شدن است، داستانی سر هم کرده )او را اخراج کردم( که 

در دیدار با والدیمیر پوتین در هامبورگ آلمان صحنه را به والدیمیر پوتین واگذار کردم.
 فکر نمی کنم پوتین موافق این باشد. عملکرد آمریکا گویا است.« یکی از دستیاران 
کنگره که خواس��ته نامش فاش نش��ود، در مورد محتوای جلسه با تیلرسون گفته است: 
»ما وقت زیادی را به بحث درباره اینکه پوتین چطور از هر فرصتی برای پیش��برد آنچه 

که می خواسته استفاده کرده، سپری کردیم.«

چالش
رژیم صهیونیستی عامل اصلی تروریسم 

ماهاتیر محمد در دیدار با خالد مشعل تجاوزگری  های رژیم صهیونیستي را 
عامل اصلی بی ثباتی و تروریسم در منطقه دانست.

نخست  وزیر مالزی با اعالم حمایت مجدد از مبارزات فلسطینی ها در برابر 
اش��غالگری های رژیم صهیونیس��تی، تجاوزگری  های ای��ن رژیم را عامل اصلی 
وجود بی ثباتی و تروریسم در منطقه توصیف کرد.  ماهاتیر محمد و خالد مشعل 
در خصوص سیاست های رژیم صهیونیستي در منطقه، تالش ها  برای تغییر ماهیت 
قدس، حمالت نظامیان صهیونیست به نوار غزه و همچنین درباره موضوع »معامله قرن« 
بحث و تبادل نظر کردند.     نخس��ت وزیر مالزی که روز س��ه شنبه در مراسم افطاری در 
»پوتراجای��ا« پایتخت اداری مالزی میزبان خالد مش��عل و هیئت  همراه وی بود، تاکید 
کرد »برقراری صلح جهانی منوط به حل مسئله فلسطین است.« وی با تاکید بر مخالفت 

مالزی با سیاستکهای رژیم اشغالگر ، از فلسطینیان  حمایت کرد.    

سرخط 
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ترزا چرا رفتنی شد؟
فرامرز اصغری

ترزا می نخس��ت وزیر انگلیس با تاکید بر اینکه در مورد 
مس��اله بریگزیت موضعی درس��ت داش��ته از ریاس��ت حزب 
محافظه کار این کش��ور و در نهایت از نخس��ت وزیری استعفا 
کرد. این اس��تعفا در حالی صورت گرفت که از مدت ها پیش 
گمانه زنی ها مبنی بر سرنوش��تی تلخ برای او مطرح شده بود. 
حال این س��وال مطرح می شود که چرا ترزا می  با این ناکامی 

مواجه شده و ریشه شکست او کجاست؟ 

برخی ناظران سیاس��ی بر این عقیده داند که ریشه ناکامی 
وی برگرفت��ه از اقدامات��ش در برگزیت اس��ت. ت��رزا می وزیر 
کش��ور س��ابق که ژوئیه ۲0۱۶ پس از استعفای دیوید کامرون 
به نخس��ت وزیری رسید از اواس��ط ژانویه سه بار در به تصویب 
رساندن توافق خروج از اتحادیه اروپا که در مورد آن با اروپایی ها 
مذاکره کرده بود، شکست خورد. او تالش کرد تا از یک سو در 
پارلمان انگلیس نتوانست طرح های جایگزین برگزیت را تصویب 
نماید و از س��وی دیگر در اروپا نیز او رضایت س��ایر کشورها برا 
دادن امتیازات به انگلیس را نتوانست جلب نماید. مجموع این 
مسائل موجب شد تا عمال جایگاه او در مقام نخست وزیر تحت 
الشعاع قرار گیرد در حالی که همزمان نیز مخالفان وی در حزب 

محافظه کار برکناری وی را رمز ادامه بقا حزب عنوان کردند. 
هر چند که مس��ئله برگزی��ت را می توان از ریش��ه های 

شکس��ت ترزا دانس��ت اما در کنار آن نکاتی دیگر را نیز باید 
افزود که تاثیر قابل تاملی بر این وضعیت داش��ته اند. در حوزه 
داخلی انگلیسف به رغم وعده های بسیار او نتوانست مشکالت 
اقتصادی و اجتماعی را رف��ع نماید چنانکه آمارها از افزایش 
ب��ی خانم ها حکای��ت دارد. همچنین در ح��وزه اجتماعی نیز 
تش��دی رفتارهای نژادپرس��تانه در جامعه گسترش یافته که 

بخش عمده ای از آن نیز علیه مسلمانان بوده است. 
ت��رزا م��ی در مجم��وع درگی��ر بحران ه��ای اقتصادی و 
نابس��امانی های اجتماعی و سیاس��ی در داخل ش��ده بود در 
حالی که سیاست هایش هر روز بر این بحران ها دامن می زند 
و کناره گیری از نخست وزیر تنها گزینه وی برای شانه خالی 

کردن از زیر بار مسئولیت بوده است. 
در همین حال اس��کاتلند و ولز و س��ایر اقمار انگلیس از 

زم��ان اجرای برگزیت، بر جدای��ی از بریتانیا تاکید کرده اند و 
عمال اصل فروپاش��ی بریتانیا در حال رقم خوردن اس��ت در 
حال��ی که بس��یاری این وضعیت را برگرفته از سیاس��ت های 
ترزا می می دانند. مسئله دیگر در چارچوب سیاست خارجی 
ترزا م��ی، رویکرد یک جانب��ه به همراهی با آمری��کا و البته 
اصرار بر بحران س��ازی در غرب آسیاست. لندن در این سالها 
یکپارچ��ه در کنار آمریکا ایفای نقش کرده اس��ت که نتیجه 
آن نیز در اس��تمرار بحران عراق و سوریه، حمایت انگلیس از 
کشتار مردم یمن، همراهی با تحریم های ضد ایرانی، می توان 
مشاهده کرد. این رفتار در حالی صورت می گیرد که همراهی 
ب��ا آمریکا به مولفه ای منفی برای دولتها مبدل ش��ده که هم 
محبوبیت درونی و هم جایگاه بیرونی آنها را تحت شعاع قرار 

می دهد و ترزا می نیز به این وضعیت دچار شده است. 

یادداشت

همزمان با تش��دید تح��رکات آمریکا  آس�یا علی��ه دریای چین، پک��ن اعالم کرد با ش�رق 
هرگونه الیحه تحریمی از س��وی کنگره آمریکا در ارتباط با 
فعالی��ت های چی��ن در دریاهای جنوبی و ش��رقی مخالف 

است و آن را برنمی تابد.
لوکان��گ س��خنگوی وزارت خارج��ه چی��ن در جمع 
خبرنگاران اع��الم کرد فعالیت های چین در دریای جنوبی 
از جمله س��اخت و سازهایش در این منطقه جزو موارد حق 
حاکمیتی محس��وب می ش��ود. وی افزود آمریکا حق ندارد 
فعالی��ت های چی��ن را که در منطقه تح��ت حق حاکمیت 
خ��ود انجام می گیرد، ه��دف قرار دهد و ی��ا بخواهد افراد 
و یا ش��رکت های مرتب��ط با این برنامه ه��ا را تحریم کند.
او هش��دار داد که هر اقدامی از س��وی آمری��کا برای هدف 
قرار دادن اش��خاص حقیقی و حقوق��ی و تحریم کردن آنها 
به دلیل فعالیت هایش��ان در دریای جنوبی چین می تواند 

ضربه جدی به روابط دو کشور بزند.
گروهی از س��ناتورهای آمریکایی که چین اقدامات آنها 
را مخرب توصیف کرده اس��ت در حال بررسی و تالش برای 
تصویب الیحه تحریم های دریاهای جنوبی و ش��رقی چین 
هس��تند. بر اساس این الیحه دولت آمریکا می تواند دارایی 
های اشخاص حقوقی و حقیقی را که در این مناطق فعالیت 
می کنند و در ساخت و سازهای ذی ربط شرکت دارند، در 

داخل خاک آمریکا مسدود کند. 

الزم به ذکر است نیروی دریایی آمریکا گزارش کرد که 
آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا، اولین رزمایش دریایی 

۶ روزه در غرب اقیانوس آرام را آغاز کردند.  
رزمای��ش »پاس��یفیک ون��گارد« در نزدیک��ی جزیره 
آمریکای��ی »گوام« در آس��تانه دیدار اواخ��ر هفته »دونالد 
ترام��پ« رئیس جمه��ور آمری��کا از ژاپن برگزار می ش��ود.  
دری��ادار »فیلیپ س��ویر« فرمانده ناوگان هفت��م آمریکا در 
بیانی��ه ای درباره ای��ن رزمایش گفت: »پاس��یفیک ونگارد، 
نیروهای چهار کشور دریایی همفکر که بر اساس ارزش ها و 
منافع مش��ترک، امنیت را در سراسر منطقه هند-اقیانوسیه 
فراهم می آورند، به هم پیوند داده است«. همچنین روزنامه 
دولتی چین نوش��ت حضور کش��تی های جنگی آمریکا در 
دری��ای جنوب چی��ن، می تواند به جرق��ه ای برای درگیری 
مستقیم میان ۲ کش��ور تبدیل شود. نکته قابل توجه آنکه 
دونالد ترام��پ، رئیس جمهور آمریکا از امکان حصول توافق 
درباره نحوه فعالیت هوآوی در این کشور در قالب توافقنامه 

تجاری با چین سخن گفت.
 رئیس جمه��ور آمریکا همچنی��ن از ویلبر راس، وزیر 
بازرگانی این کش��ور خواس��ت تا محدودیت های الزم را در 
براب��ر ش��رکت های خارجی که ب��ه ادع��ای او، فعالیت های 
آن ها به بخش زیرس��اخت و امنیت ارتباطات آمریکا آسیب 
می رس��اند و مخل امنیت ملی این کش��ور به شمار می رود، 

اعمال کند.

پکن و واشنگتن در نبرد دریاها 
همزمان با هش��دار گروه های مقاومت  آس�یا فلس��طین درب��اره خیان��ت بحرین به غ�رب 
فلس��طین، یک��ی از مقامات ارش��د تش��کیالت خودگردان 
فلس��طین نی��ز از تحری��م کنفرانس اقتصادی پیش��نهادی 
آمری��کا در چارچوب معامله قرن که قرار اس��ت در بحرین 

برگزار شود، خبر داد.
»صائب عریقات« از مذاکره کنندگان ارش��د تشکیالت 
خودگردان فلسطین ش��امگان چهارشنبه گفت که سازمان 
آزادی بخش فلس��طین تحریم کنفرانس پیش��نهادی دولت 
آمریکا در بحرین را توس��ط فلسطین اعالم می کند. نشست 
اقتص��ادی بحرین ب��ه عنوان اولین گام در راس��تای اجرای 
طرح موسوم به »معامله قرن« قرار است طی روزهای ۲۵ و 
۲۶ ژوئن )4 و ۵ تیرماه( در منامه برگزار شود. جنبش فتح 
نیز ضمن تحریم نشست »منامه« آمده است که کاخ سفید 
حقوق فلسطینیان را پایمال کرده و چیزی را که دارایی اش 

نیست به کسی که استحقاق آن را ندارد، بخشیده است.
همچنین »سامی ابو زهری« عضو ارشد جنبش حماس 
نی��ز در واکنش به برگزاری نشس��ت آت��ی بحرین گفت که 
»اصرار منامه بر برگزاری نشس��ت اقتص��ادی در بحرین با 
وجود مخالفت های فلس��طینیان، نق��ض تصمیمات و بیانیه 
نشست تونس اس��ت«. »خالد البطش« عضو دفتر سیاسی 
جنبش »جهاد اس��المی« فلسطین نیز در بیانیه ای میزبانی 
بحرین ب��رای برگزاری نشس��ت اقتصادی آتی موس��وم به 

»صلح برای شکوفایی« را محکوم کرد.
در بیانی��ه جنبش جهاد اس��المی آمده اس��ت: »عادی 
ش��دن رسمی روابط کش��ورهای عربی با تل آویو در نشست 
آمریکایی -صهیونیستی به میزبانی بحرین را که با هدف باز 
ش��دن مسیر اجرا ش��دن طرح معامله قرن برگزار می شود، 
محک��وم می کنیم«. ناظران معتقدند، آمریکا از طریق اعالم 
جنب��ه اقتص��ادی طرح صلح خ��ود به دنبال ارائ��ه ]باج و[ 
مشوق هایی به فلسطینی ها و کشورهای عربی مشمول این 
طرح نظیر اردن، لبنان و مصر است تا بعدا مجبور شوند بُعد 
سیاسی طرح را هم قبول کنند. »محمد أبو جیاب« سردبیر 
هفته نامه »االقتصادیة« فلسطین در این خصوص می گوید: 
»معامله قرن آمریکا عمدتا بر اقتصاد و نه سیاس��ت استوار 

است و جنبه های سیاسی در حاشیه نتایج آن قرار دارد«.
خب��ر دیگر از فلس��طین آنکه دبی��ر کل جنبش جهاد 
اس��المی فلس��طین از آمادگی این جنبش ب��رای مقابله با 
توطئه های صهیونیس��ت ها در قبال مقدس��ات اس��المی و 
فلس��طین خبر داد. »زیاد النخاله«، دبیر کل جنبش جهاد 
اس��المی فلس��طین تأکید کرد که قدس همچون گذش��ته 
موضوع اصلی درگیری فلسطینیان با صهیونیست ها خواهد 
بود و آن ها هرگز از این شهر چشم پوشی نخواهند کرد. خبر 
دیگر آنکه رئیس آژانس امداد سازمان ملل برای پناهندگان 
فلسطینی )آنروا(، درخواست آمریکا برای انحالل این آژانس 

را رد کرد. 

فلسطین یکپارچه نشست منامه را تحریم کرد 

گروه فرادید  ویژه ت��رزا می ب��ا تاکید ب��ر اینکه گ�زارش 
در مورد مس��اله بریگزیت موضعی درس��ت داشته 
از ریاس��ت حزب محافظه کار و نخست وزیری این 
کشور استعفا و ظرف چند روز آینده رسما از خانه 

شماره ۱0 خارج خواهد شد.
 ت��راز م��ی نخس��ت وزی��ر انگلی��س که طی 
دوران نخس��ت وزیری اش بر سیاست های شکست 
خورده اش در برگزیت و اداره کشور ، روابط با اروپا 
و جهان ادامه می داد  در نهایت مغلوب خوش ش��د 
و دیروز از منصب خود در ریاست حزب محافظه کار 
انگلیس اس��تعفا کرد.نخس��ت وزیر انگلیس اظهار 
کرد، ظرف روزهای آینده رقابت برای انتخاب رهبر 

جدید حزب محافظه کار آغاز می شود. 
خان��م می ط��ی س��خنرانی در مقاب��ل دفتر 
نخس��ت وزیری انگلیس در خیابان داونینگ گفت: 
»در یک دموکراس��ی، اگر به م��ردم گزینه ای برای 
انتخاب بدهید، وظیفه دارید تصمیمی که می گیرند 
را اجرا کنید«. وی با اش��اره مخالفت مجلس عوام 
انگلیس با توافقی که بعد از مذاکره با اتحادیه اروپا 
درب��اره برگزیت به دس��ت آورده ب��ود، توضیح داد: 
»هرچه در توان داشتم برای قانع کردن نمایندگان 

پارلم��ان جه��ت حمایت تواف��ق انج��ام دادم. اما 
متاسفانه موفق نشدم. سه بار تالش کردم«.

ترزا می با اعالم استعفا از پست نخست وزیری 
انگلیس، افزود: »اکنون برای من روشن شده که به 
نفع کشور است تا یک نخست وزیر جدید، تالش ها 
)ب��رای برگزیت( را هدایت کن��د. پس امروز اعالم 
می کنم که به عنوان رهبر حزب محافظه کار در روز 
جمعه 7 ژوئن استعفا می دهم تا نفر بعدی انتخاب 
شود«. وی همچنین از لزوم اجرای فرایند انتخاب 
رهبر جدید برای محافظ��ه کار انگلیس طی هفته 
آین��ده خب��ر داد. خانم می با بی��ان اینکه تا زمان 
تکمی��ل فراین��د انتخاب رهبر جدی��د برای حزب 
محافظه کار، به عنوان نخس��ت وزیر به فعالیت خود 
ادام��ه می دهد، تصری��ح کرد: » هم��واره از اینکه 
نتوانس��تم توافق برگزیت را تصویب کنم، افسوس 
خواهم خورد. نفر بعدی باید راهی پیدا کند که به 
نتیجه همه پرس��ی )خروج از اتحادیه اروپا( احترام 
بگذارد«. وی همچنین درباره وظیفه نخس��ت وزیر 
بعدی انگلیس درقبال توافق خروج از اتحادیه اروپا 
اضافه کرد: »او برای موفق ش��دن باید در پارلمان، 
اجماع نظ��ر ایجاد کند؛ کاری که من نتوانس��تم. 
چنی��ن اجماع��ی فقط زمانی به دس��ت می آید که 

طرفین مباحثات حاضر به سازش باشند«.
 ترزا می ضمن اش��اره به همه پرس��ی س��ال 
۲0۱۶ ب��رای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا گفت: 
»آن همه پرس��ی نه تنها فقط یک درخواست برای 
خروج از اتحادیه اروپا نبود بلکه درخواس��تی برای 
تغییر بزرگ در کش��ورمان ب��ود... اما مطمئنم که 
می توانی��م توافق برگزیت را اجرا کنیم«. وی پیش 
از پای��ان بغض آل��ود صحبت هایش، با چش��مانی 
اش��ک بار گفت: »این شغل افتخار زندگی من بود. 
دومین نخس��ت وزیِر زن )انگلیس(. که البته قطعا 

آخرین )نخست وزیر زن( نخواهم بود«.
در اساس��نامه حزب محافظ��ه کار برای انتخاب 
رئیس این حزب، رأی گیری های اولیه بین نمایندگان 
حزب در پارلمان پیش بینی ش��ده است. در هر دور 
رأی گیری، نامزدی که کمترین رأی را آورده است، 

حذف می شود. این روند تا جایی ادامه پیدا می کند 
که دو نامزد بیش��تر باقی نمان��د. پس از آن اعضای 

حزب باید بین این دو نامزد یکی را انتخاب کنند.
ترزا می وزیر کشور سابق که ژوئیه ۲0۱۶ پس 
از استعفای دیوید کامرون به نخست وزیری رسید 
از اواس��ط ژانویه س��ه بار در به تصویب رس��اندن 
تواف��ق خ��روج از اتحادیه اروپا ک��ه در مورد آن با 
اروپایی ه��ا مذاکره کرده بود، شکس��ت خورد. ترزا 
می، نخس��ت وزیر انگلیس پیشنهادهای ۱0 گانه 
جدیدی ب��رای بریگزیت اعالم کرد و گفت که اگر 
اعضای پارلمان از طرح وی حمایت کنند می تواند 

رفراندوم تایید بریگزیت را برگزار کند.
این اقدام می انتقادات های بسیار گسترده از سوی 
قانون گذاران و مقام ها را به دنبال داشت. به عالوه آندرآ 
لیدسام، رهبر مجلس عوام این کشور به دلیل اختالف 

با ترزا می اس��تعفای خ��ود را اعالم ک��رد. مخالفان 
نیز خواس��تار برگزاری انتخابات زودهنگام ش��دند و 
قانون گذاران انگلیس��ی از می خواستند کنار برود. به 
نوش��ته روزنامه تایمز ترزا می پس از دیدار با گراهام 
بردی، رییس کمیته ۱۹۲۲ که یک گروه از نمایندگان 
محافظه کار در مجلس عوام و با مسئولیت نظارت بر 
رهبری است، استعفای خود را اعالم می کند. در این 
میان پس از آنکه نشریه »تایمز« گزارش داد که »ترزا 
می« از نخس��ت وزیری انگلیس کناره می گیرد، وزیر 
خارجه این کش��ور گفت می دستکم تا زمان سفر دو 

هفته دیگر ترامپ به لندن، نخست وزیر خواهد بود.
جانسون در انتظار نخست وزیری

روزنامه انگلیس��ی س��ان با اس��تناد به نتایج 
یک نظرس��نجی، وزیر خارجه س��ابق این کش��ور 
را به عنوان جانش��ین احتمالی نخس��ت وزیر برای 
ریاس��ت حزب محافظه کار معرفی کرد.جانس��ون 
جانش��ین احتمالی ت��رزا می برای ریاس��ت حزب 
محافظ��ه کار انگلیس��به گزارش گ��روه بین الملل 
باش��گاه خبرنگاران ج��وان به نق��ل از خبرگزاری 
اس��پوتنیک، روزنامه انگلیس��ی س��ان با اشاره به 
نتایج یک نظرس��نجی انجام ش��ده از س��وی وب 
س��ایت محافظه کاران نوش��ت بوریس جانس��ون، 
وزیر خارجه سابق انگلیس، جانشین احتمالی ترزا 
می، نخس��ت وزیر برای ریاست حزب محافظه کار 
خواهد ش��د.بنا به نتایج این نظرسنجی ۳۳ درصد 
از ش��رکت کنندگان از جانشینی بوریس جانسون 
برای ریاس��ت حزب محافظ��ه کار حمایت کردند. 
روزنامه سان نوشت افزایش حمایت از جانسون، به 
دنبال شورش درون حزبی برای برکنار کردن ترزا 

می  ظرف هفته های آتی صورت گرفته است.

استعفا نخست وزیری انگلیس پس از چند دور شکست در برگزیت

ترزا مغلوب ترزا شد 
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در حقارتی دیگر برای امارات  مدعی برخورداری از تسلیحات مق���اوم�ت
جدید آمریکایی، ش��بکه المسیره یمن فیلم حمله 
پهپاد این کش��ور به ف��رودگاه ابوظب��ی در امارات 

متحده عربی در سال ۲0۱8 را منتشر کرد.
در فیلمی که المسیره منتشر کرد، پهپادی از 
نوع صماد، به دو خودروی پارک ش��ده در فرودگاه 
برخورد می کند و انفجار بزرگی رخ می دهد. یگان 
پهپادی ارتش و کمیته ه��ای مردمی یمن چهارم 
م��رداد ماه گذش��ته )۹7( اعالم کرد ک��ه با پهپاد 
صماد۳ فرودگاه بین الملل��ی ابوظبی را هدف قرار 
داده است. در آن موقع فرودگاه بین المللی ابوظبی 
امارات در حساب توییتری خود به طور ضمنی به 
وقوع این حمله اعتراف کرده بود ولی مدعی ش��د 
ک��ه »حادثه ای« در این ف��رودگاه رخ داده و باعث 

آن، »یک وسیله نقلیه« بوده است.
فیلمی که المس��یره امش��ب منتش��ر کرد، به 
خوبی نش��ان می ده��د که حمله پهپ��ادی به این 
ف��رودگاه رخ داده بود و پهپاد یمنی به خودروهای 
این فرودگاه اصابت کرده اس��ت. این حمله همان 
روزی اتف��اق افتاده بود که ارت��ش یمن از  پهپاد 
صم��اد ۳ رونمایی کرده ب��ود. یگان پهپادی ارتش 
و کمیته ه��ای مردمی یمن بعد از یک ماه از حمله 
به فرودگاه ابوظبی، به فرودگاه بین المللی دبی نیز 
حمله کرده که مقام های اماراتی همانند گذش��ته 

منکر وقوع چنین حمله ای شدند.

طی دو هفت��ه اخیر، یگان  پهپادی ارتش یمن 
چهار حمله به عربس��تان داش��ته اس��ت. در اولین 
حمل��ه، یمنی ها به تأسیس��ات آرامک��و در مرکز و 
غرب عربستان حمله کردند و انتقال نفت سعودی 
از خلی��ج فارس به بن��در ینبع را ب��رای چند روز 
متوق��ف کردند. ارتش یم��ن همچنین طی دو روز 
گذشته س��ه بار به فرودگاه نجران واقع در جنوب 
غربی عربس��تان س��عودی حمله کرده است که در 
آخرین مورد، توانس��ت در روز پنج ش��نبه س��امانه 
دفاع موشکی پاتریوت آمریکا را که در این فرودگاه 
مس��تقر ب��ود هدف ق��رار دهد.  »یحیی س��ریع«، 

س��خنگوی نیروهای مس��لح یم��ن در گفت وگو با 
المسیره گفت که بیشتر عملیاتی که یگان پهپادی 
در عمق خاک دشمن انجام می دهد، مستند است.

او با بیان این که مقابل هرگونه تشدید حمالت 
از سوی دش��من، »عملیات منحصر به فرد« انجام 
خواهد شد به متجاوزان توصیه کرد که آن ها باید 
این مسئله را در نظر بگیرند که عملیات های آینده 
»دردناک ت��ر« خواهد بود. س��رگرد س��ریع تأکید 
کرد ک��ه نیروهای یمنی این توانای��ی را دارند که 
ب��ه اه��داف جدیدی در عمق یم��ن حمله کرده و 
پاسخ متجاوزان را بدهند. او در مورد چرایی توقف 
عملیات های موش��کی و پهپادی برای چند ماه نیز 
گفت که توقف ای��ن عملیات به مثابه پیام صلحی 
بود ولی تش��دید حمالت از س��وی دشمن متوقف 

نشد بنابراین این پاسخ ها دوباره آغاز شد.

»محم��د عبدالس��الم«، س��خنگوی جنب��ش 
انصاراهلل یمن در مورد این که این کشور چگونه به 
این فیلم دست یافته است، گفت: »این تصاویر را از 
منابعی در داخل فرودگاه اوظبی به دست آوردیم«. 
او گفت که تصاویری از عملیات های دیگر نیز داریم 

و به وقتش آن ها را منتشر خواهیم کرد.
الزم به ذکر است س��خنگوی وزارت بهداشت 
یمن از کش��ته و زخمی ش��دن بی��ش از ۵0 هزار 
نفر در نتیجه حمالت ائتالف س��عودی خبر داد و 
گفت، ۳800 کودک در میان کشته شدگان است. 
از س��وی دیگر کمیته ملی امور اسرای یمن گفت 
که در ادامه کارشکنی های عربستان برای اجرای 
توافق تبادل اسرا، طرحی را که این کمیته قبل از 
ماه مبارک رمضان برای مبادله هزار اسیر ارائه داد، 

بی جواب گذاشته است.

انصاراهلل تصاویر و جزئیات حمله پهپادی به فرودگاه ابوظبی را منتشر کرد

رسوایی و حقارت جدید برای امارات


