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ونزوئال: ونزوئال اعالم کرد در پاسخ به بسته شدن 
موقت سفارت اتاوا در کاراکاس، کنسولگری های خود 
را در شهر های ونکوور، تورنتو و مونترال کانادا می بندد. 
وزارت امللور خارجه ونزوئللال در بیانیه ای تصریح کرد 
تصمیم کانادا در بسللتن موقت سفارتش در کاراکاس 
بعید است مسللئله ای اداری باشد و تصمیمی سیاسی 
اسللت که بیانگللر ادامه خصومت ایللن دولت در قبال 

ونزوئال است.

قزاقستان: رئیس جمهور سابق قزاقستان گفت: 
برگزاری انتخابات ریاسللت جمهللوری در حال حاضر 
یک حرکت تاریخی اسللت زیرا مردم سرنوشت آینده 
خود را تعیین می کنند. »نورسلطان نظربایف« رئیس 
جمهور سللابق قزاقستان با حضور در محل رأی گیری 
شللماره 58 در شهر »نورسلطان« در انتخابات ریاست 

جمهوری این کشور شرکت کرد.

اردن: »هایکللو مللاس« وزیر خارجلله آلمان که 
بلله امان پایتخت اردن سللفر کرده اسللت بللا »أیمن 
الصفللدی« همتللای آلمانی خللود دیللدار و گفت وگو 
کللرد. الصفدی پس از این دیللدار در کنفرانس خبری 
مشترک با همتای آلمانی خود گفت که اردن و آلمان 
دربللاره ضللرورت تشللدید تالش ها برای حللل بحران 

سوریه اتفاق نظر دارند.

افغانس�تان: طالبان همواره تاکید کرده اسللت 
تا زمانی که نظامیان آمریکایی در افغانسللتان حضور 
داشللته باشللند، آتش بس در کار نخواهد بود. اعضای 
کاروان مردمللی صلللح افغانسللتان، اعللالم کردنللد: 
فرماندهللان طالبان در دیدار با اعضای کاروان مردمی 
صلح بار دیگللر با برقراری آتش بس و پایان جنگ در 

افغانستان مخالفت کردند.

لبنان: منابع لبنانللی از پرواز جنگنده های رژیم 
صهیونیسللتی بر فللراز مناطقی از لبنللان خبر دادند. 
جنگنللده های اسللرائیلی اقدام به حمللالت ایذایی بر 
فللراز مناطقی از لبنللان کردند. جنگنللده های رژیم 
صهیونیسللتی بر فراز مناطق النبطیلله و اقلیم تفاح تا 

مرجعیون و بنت جبیل و صور به پرواز درآمده اند.

کره جنوبی: "مون جائلله این" رییس جمهوری 
کللره جنوبی به منظور دیدار و گفللت و گو با مقامات 
سه کشللور فنالند، نروژ و سوئد دیروز راهی اروپا شد. 
یونهللاپ به نقل از یکی از مشللاوران رییس جمهوری 
کره جنوبی گزارش کرد این سلله کشور، شرکای مهم 
کره جنوبی در اروپا برای تالش برای ایجاد صلح پایدار 
در شللبه جزیره و تقویت رشللد اقتصادی کره جنوبی 

هستند.

ذرهبین

پرونده کودکان در دوران بن سلمان 
یک نهاد حقوق بشللری اعالم کرد که از زمان به 
قدرت رسللیدن ملک سلللمان و پسللرش، 14 کودک 

اعدام شده یا در آستانه اعدام قرار دارند.
همزمان با درخواسللت دادسللتانی سعودی برای 
اعدام »مرتجی قریرص« )فردی که در زمان دستگیری 
1۳ سللال داشت( سللازمان »اروپایی-سعودی حقوق 
بشللر« در گزارشللی به کودکان دیگری نیز اشاره کرد 
که اعدام شللده یا در آسللتانه اعدام قرار دارند. در این 
گزارش آمده است که طی سال های حکمرانی »ملک 
سلللمان« و پسرش »محمد بن سلللمان« روند اعدام 
غیر قانونی کودکان از سوی حاکمان سعودی افزایش 
یافته است؛ به طوریکه در طی این سال ها حداقل 10 
کودک اعدام شللده اند در حالیکه هیچ اطالعی از روند 

دادرسی و محکامه آن ها در دست نیست.
همچنیللن پادشللاه سللعودی از زمللان روی کار 
آمللدن حکم اعللدام ۷0۳ نفر را امضاء کرده اسللت و 
طبق تحقیقاتی که این نهاد حقوق بشری انجام داده، 
اعدام شللدگان در تمامی مراحل بازداشت، بازجویی و 
محاکمه در معرض انواع شللکنجه و نقض حقوق اولیه 
خود قرار گرفته اند. در گزارشللی که از این سازمان در 
۲۳ آوریل گذشللته و پس از اعللدام ۳۷ زندانی صادر 
شد، آمده بود که شش کودک در میان اعدام شدگان 
هسللتند. کسانی که در زمان بازداشت 1۶ و 1۷ ساله 
بودند و جرمشان تنها شرکت در تظاهرات ضد دولتی 

بود. 
در تاریللخ دوم ژانویلله ۲01۶ یعنللی یک سللال 
پس از به قدرت رسللیدن سلللمان بللن عبدالعزیز نیز 
4۷ زندانللی اعدام شللدند که چهار نفرشللان در زمان 
دستگیری کودک بودند. یکی از آن ها به نام »علی آل 
ربح« حتی زندانی هم نبود و در مرکز اصالح و تربیت 
سللعودی به سللر می برد. در همین حال عمده اعدام 
شدگان از شیعیان شرق عربستان هستند. کسانی که 
بین سللال های ۲011 الی ۲014 و زمان ناآرامی های 
موسللوم به »بهار عربی« در منطقه بازداشت شده اند و 

در اعتراضات غیر مسلحانه شرکت کرده اند

نیمچهگزارش

انتقاد فرانسه از معامله قرن 
وزیر خارجه فرانسلله گفت که طرح رئیس جمهور آمریکا موسللوم به معامله 

قرن به آرامش منتهی نمی شود و هیچکدام از طرفین را خوشحال نمی کند.
»ژان ایو لو دریان« از طرح مورد نظر ترامپ رئیس جمهور آمریکا موسوم به 
»معامله قرن« انتقاد و گفت که این طرح منجر به آرامش نخواهد شللد. پایگاه 
»تایمز  اسرائیل« در این مورد نوشت که لو دریان در جریان سفر به مغرب گفت 
که رویکرد ترامپ به موضوع اسللرائیل و فلسطینیان نشللان می دهد که برنامه صلح 
وی هرچه باشللد، دو طرف را خوشللحال نخواهد کرد. وزیر امور خارجه فرانسه با اشاره 
به اقدام یک جانبه ترامپ در به رسللمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم 
صهیونیستی در سال ۲01۷ گفت که فرانسه و دیگر کشورهای اتحادیه اروپایی همچنان 
مخالف این اقدام هسللتند. مجمع عمومی سللازمان ملل متحللد و 15 عضو از 1۶ عضو 

شورای امنیت سازمان ملل، این اقدام را محکوم کرده اند.

چالش
برکناری رئیس جمهور مولداوی

دادگاه قانون اساسللی مولللداوی، ضمن اعللالم برکناری »ایگللور دودون« 
رئیس جمهور این کشللور از مقام خود، »پاول فیلیپ« را به عنوان رئیس جمهور 

موقت تعیین کرد.
دادگاه قانللون اساسللی مولداوی ایگللور دودون رئیس جمهللور مولداوی را 
از مسللئولیت ریاسللت جمهوری خلع کرد و همچنین پاول فیلیللپ را به عنوان 
رئیس جمهور موقت و سرپرسللت ریاسللت جمهوری تعیین کرد. اقدام دادگاه قانون 
اساسی مولداوی در حالی صورت گرفت که روز شنبه رئیس جمهور مولداوی اعالم کرده 
بود که در برابر فشللارها برای استعفا تسلیم نمی شود. دودون گفته بود: »در ساعت ها و 
روزهای آینده فشللار جدی اول از همه روی من خواهد آمد و به من فشللار خواهد آمد 
که استعفا دهم. می دانم که اعضای پارلمان در حال تدارک برای برگزاری تظاهرات زیاد 

)علیه من( هستند اما من تسلیم نخواهم شد«. 

قاره سبز
 جانسون اتحادیه اروپا را تهدید کرد

نامزد نخست وزیری انگلیس تهدید کرد چنانچه اتحادیه اروپا شرایط بهتری 
را برای برکسیت پیشنهاد ندهد، وی جلوی هزینه ای که انگلیس باید بابت این 

موضوع بپردازد را خواهد گرفت.
وزیر امور خارجه پیشین و نامزد نخست وزیری انگلیس، اتحادیه اروپا را تهدید 
کرد چنانچه شللرایط خروج بهتری به لندن پیشنهاد ندهد، وی جلوی ۳۹ میلیارد 
پوندی )50 میلیارد دالر( را که انگلیس باید بابت برکسیت پرداخت کند، خواهد گرفت. 
جانسللون در این خصوص در گفتگو با روزنامه سللان دی تایمز اظهار کرد: »همیشلله فکر 
می کردم »زیادی« است که پیش از رسیدن به توافق نهایی باید چک آن را بنویسیم. برای 
رسیدن به یک توافق خوب، پول بهترین راه حل و تسهیل کننده است«. پرداخت ۳۹ میلیارد 
پوند نشان دهنده تعهدات انگلیس به اتحادیه اروپاست که بر اساس مذاکراتی که ترزا می  در 

خصوص خروج از این اتحادیه انجام داده است باید طی چند سال پرداخت شود.

بحران

یه
عرب

ال

معادالت قدرت در یمن 
علی تتماج

یمن از فروردین 1۳۹4 با تجاوز گسترده ائتالف آمریکایی- 
سللعودی مواجه شللد. جنگی نابرابر که به گفته نهادهای بین 
المللللی میلیون های یمنللی را آواره و هزاران نفر جان خود را 
از دسللت داده اند. ویرانی سراسللر یمن تنها بخشی از جنایات 
ائتالف سعودی اسللت. آنچه در تحوالت اخیر یمن قابل توجه 
است عملیات های پهپادی ارتش یمن و نیروهای مردمی است 
که معادالت جنگ را دگرگون سللاخته اسللت. در جدیدترین 
اقدام یگان پهپادی یمن از عملیات پهپادی جدید علیه فرودگاه 

جازان )جیزان( در جنوب عربستان سعودی خبر داد. 
عملیات پهپللادی یمنی ها و اقدام آنهللا از تبدیل موازنه 
ضعف به توازن قوا و در نهایت موازنه وحشللت به عنوان نماد 
مقاومت و ایستادگی یمنی ها جای تامل دارد چنانکه پیش از 
این نیز عملیات پهپادی بر تاسیسات نفتی عربستان و امارات 
صللورت گرفته در حالی که سیسللتم راداری آنها توان مقابله 

با آن را نداشته اند. 
نکته قابل توجه آنکه بازدید وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن 
از خطوط مقدم نیروهای یمنی در عمق خاک عربسللتان، گواه 
این است که آنها یک استراتژی رزمی جدید اختیار کرده اند و آن 
هم انتقال از جنگ فرسایشی به سمت حمالت گسترده و تسلط 
بر مواضع دشمن اسللت. در همین حال ادامه عملیات یمنی ها 
نشانگر ناکامی نشست مکه اسللت که شکست زودهنگام آن را 
رقم زده است دستاوردهای یمنی ها نشان می دهد که سعودی 

به رغم هزینه کردن ها و تبلیغات بسیار نتوانسته متحدی برای 
ادامه جنگ یمن بیابد و هر روز تنها تر شده است.

 مسللئله دیگر تحرکات کشللورهای غربی در حمایت از 
سعودی اسللت چنانکه آمریکا همچنان در حال فروش سالح 
به سعودی اسللت و انها شللریک این جنایت هستند. آمریکا 
برای منافع شللخصی عربسللتان را گرفتار این جنگ کرده و 
اجللازه خروج آن را نمی دهد تا به منافع اقتصادی اش برسللد 
البتلله رفتار سللازمان ملل را نیز نباید نادیللده گرفت چنانکه 
جنایات سللعودی علیلله غیر نظامیان همچنللان ادامه دارد و 
سازمان ملل و مدعیان حقوق بشر در برابر آن سکوت کرده اند 

که جای تامل دارد. 
در این میان یک نتکته قابل توجه وجود دارد و آن اینکه 
برایان هوک مسللئول اقدامات ضد ایرانللی آمریکا، ادعا کرده 
است موشللک های ایرانی فوتوشاپ اسللت. این سوال مطرح 

اسللت که با اسللتناد به سللخنان هوک پس ادعای سعودی و 
آمریکا مبنی بر اینکه موشک های یمنی ایرانی هستند ادعایی 
واهی اسللت نمایشگاهی که نیکی هیلی نماینده سابق آمریکا 
در سازمان ملل و سپس سعودی با ادعای موشک های ایرانی 
برگزار کردند واهی و سللاختگی و فریللب افکار عمومی بوده 

است. آنها باید پاسخگوی این فریب کاری باشند 
در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر شللد می توان گفت که 
نبرد یمن در مسیری مغایر با آنچه ائتالف آمریکایی- سعودی 
طراحی کرده اند پیش می رود که محور آن را ناکامی های پی 
در پی سللعودی و دستاوردهای یمن تشکیل می دهد. در این 
میان راهکار پایان بحران یمن صرفا بر اسللاس راهبرد یمنی- 
یمنی محقق می شللود و تا زمانی که سعودی و حامیانش به 
این امر احترام نگذارند این بحران ادامه دارد و آنها مسللئول 

قتل عام مردم یمن هستند. 

یادداشت

ادامه از صفحه اول
اقدامات شورای نظامی حاکم بر سودان مبنی 
بر عدم واگذاری قدرت که به پشللتوانه حمایت ها 
و مداخالت سللعودی و امارات صللورت می گیرد 
همچنان آتش بحران در سللودان را شعله ور نگاه 

داشته است. 
سللودان در ماه های اخیر با کودتای قابل تامل 
نظامیان وارد بحران هایی شده که ظاهری داخلی 
اما ماهیتی بیرونی داشللته است آنجا که امارات و 
سعودی رسما از آن حمایت و حتی در نشست های 
مکه شللورای نظامی حضور یافت و به نوعی مجوز 
کشللتار و سللرکوب گرفت. نقش امارات در کشتار 
مردم سللودان قابل توجه اسللت چنانکه رسانه ها 
از نقش تسلللیحات و مزدوران اماراتی در سرکوب 
اعتراض هللای مردمللی حکایللت دارددر این میان 
می توان گفللت بحران لیبی و سللودان برگرفته از 
طراحی قدرت های غربی از جمله آمریکا، انگلیس 
و فرانسه برای سلللطه بر منابع این کشورها است 
بویژه اینکه خود را ناتوان در تحقق منافعشللان در 
خاورمیانه می بینند بر این اسللاس راهکار بحران 
سودان پایان دخالت امارات، سعودی و کشورهای 
غربی و تکیه بر مطالبات مردمی و راهکار سودانی 
– سودانی اسللت. روندی که تاکنون محقق نشده 
اسللت چنانکه به دلیل اصرار شورای نظامی برای 
مانللدن در قللدرت، گروه های معارض سیاسللی و 
انجمن های مشاغل سللودان روند نافرمانی فراگیر 
مدنللی را تا زمللان تحویل قدرت بلله دولت مدنی 
مجددا آغاز کردند. انجمن مشللاغل سللودان اعالم 
کرد که نافرمانی مدنی از دیروز آغاز شد و تا زمان 

تحویل قدرت به دولت مدنی ادامه خواهد داشت.
تعدادی از سندیکاهای شغلی از جمله انجمن 
اساتید دانشگاه، دانشللجویان و اعضای هیأت های 
آموزشللی دانشللکده ها حمایت خللود از نافرمانی 
مدنی را اعالم کرده اند. کمیته مرکزی داروسللازی 
سللودان نیللز پایبندی به نافرمانللی مدنی را اعالم 
کللرده و گفته انللد که ایللن نافرمانللی بخش های 
عمومی و خصوصی به اسللتثنای بخش اورژانس و 

داروخانه های صندوق ملی امداد پزشکی پایتخت 
را دربرمی گیرد.روزناملله سللودانی »الراکوبه« نیز 
نوشللت که »عرفان صدیللق« سللفیر انگلیس در 
خارطللوم از شللورای نظامی سللودان خواسللت تا 
شروط »قوی الحریة و التغییر« )گروه های خواهان 
آزادی و تغییر( را بپذیرد. صدیق در صفحه توئیتر 
خود نوشت: »در عرصه دیپلماسی، گفت وگو همه 
چیز است و عموما پیش شرط فکر خوبی نیست اما 

پس از حادثه ۳ ژوئن )کشللتار معترضان( شروط 
گروه های خواهان آزادی و تغییر برای بازگشت به 
گفت وگو تا حد زیادی معقوالنه است و امیدواریم 
شورای نظامی بزودی پاسخ مثبتی به آن بدهد«.

شللبکه الجزیللره همچنیللن به نقللل از حزب 
»المؤتمر« سللودان گزارش داد که در نخسللتین 
روز نافرمانی مدنی، ده ها پللرواز فرودگاه خارطوم 
لغو شللده است. شللبکه المیادین نیز از تیراندازی 
نیروهای امنیتی به سمت معترضان در حی المزاد 
خارطللوم خبللر داد و افزود که یک نفر کشللته و 
چندین نفر نیز زخمی شللده اند. نیروهای امنیتی 
سللودان سوم ژوئن )1۳ خرداد( با حمله به میدان 
محل تحصن معترضان بیش از ده ها نفر را کشتند. 
کمیته پزشکان سللودان آمار کشته ها را 108 نفر 
اعالم کرده اسللت. »عمر البشللیر« رئیس جمهور 
سللابق سللودان ۲۲ فروردیللن در پی گسللترش 
اعتراضات مردمی به نابسامانی اوضاع اقتصادی، با 
دخالت ارتش برکنار شللد و پس از آن یک شورای 
نظامی به رهبللری »عبدالفتاح البرهان« قدرت را 
به دست گرفت.این شللورا مورد حمایت عربستان 
سللعودی، امارات و مصللر قرار گرفللت. معترضان 
خواسللتار آن شللدند که این شورای نظامی قدرت 
را بلله دولتی مدنی تحویل دهللد چرا که با ماندن 

این شورا، چیزی تغییر نکرده بود؛ به همین دلیل 
بلله تحصن خود در مقابل مقر فرماندهی ارتش در 
خارطوم ادامه دادند و هم زمان مشللغول مذاکره با 
این شورا بودند. دهم خرداد، رئیس شورای نظامی 
انتقالی سودان »البرهان« در مقام عالی ترین مقام 
این کشور، به اجالس سران اسالمی و سران عرب 
در مکه دعوت شللد و با مقامات سعودی از جمله 
»محمد بن سلللمان« ولی عهد سعودی دیدار کرد 
و پللس از آن نیروهللای امنیتی بللا حمله به محل 

تحصن معترضان دست به کشتار زدند.
در این میان سخنگوی شورای نظامی انتقالی 
سللودان تاکید کرد فقط حاضر به پذیرفتن مذاکره 
بدون  پیش شللرط با ائتالف آزادی و تغییر اسللت. 
الکباشللی افزود: مذاکره با گروه های سیاسللی باید 
بدون پیش شرط باشد. شللورای نظامی انتقالی از 
نظر اصولی، بازگشللت پای میز مذاکره را با ائتالف 
آزادی و تغییللر رد نمی کنللد، اما مذاکرات نباید به 
این ائتالف محدود باشللد، زیرا این ائتالف نماینده 
اکثریت ملت سللودان نیسللت. از سوی دیگر رهبر 
حزب اپوزیسللیون االمه سودان تاکید کرد، تشدید 
تنش و درگیری های متقابل میان گروه های مخالف 

و شورای نظامی انتقالی به کشور آسیب می زند.
الصادق المهدی، رهبر حزب اپوزیسیون االمه در 
گفت وگو با سایت خبری اسکای نیوز گفت: ما به دنبال 
مهللار این درگیری ها هسللتیم و تالش برای کنترل 
اعتصاب و نافرمانی اداملله دارد تا به این درگیری ها 
پایان دهد. در این میان رهبر کاتولیک های جهان در 
جریان سخنرانی هفتگی خود، از پیگیری مذاکره و 

تحقق صلح در سودان حمایت کرد.

خودداری شورای نظامی از واگذاری قدرت به مردم همچنان بحران ساز است

سودان همچنان در آتش سعودی - اماراتی 

 هشدار مقاومت فلسطین 
 به سفیر مداخله گر

ائتللالف گروه هللای مقاومت  فلسللطین با صدور بیانیه ای مق���اوم�ت
به سللخنان اخیر سللفیر آمریکا در اراضی اشغالی 
واکنش نشان داده و بر مقاومت در برابر اشغالگری 

آمریکا و صهیونیست ها تاکید کردند.
ائتالف گروه های مقاومت فلسللطین با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد که سخنان »دیوید فریدمن« 
سللفیر آمریکا در اراضی اشغالی در خصوص الحاق 
کرانه باختری بسللیار خطرناک است. در ادامه این 
بیانیه آمده اسللت: این سخنان در واقع به صورت 

گسللتاخانه ای نشان دهنده مشللارکت آمریکا در 
کنار اشللغالگران در تجللاوز به خاک و حقوق ملت 

فلسطین است.
در این بیانیه تاکید شللده اسللت: این سخان 
نقض آشللکار حقوق مردم فلسللطین و اراده امت 
عربی و اسالمی اسللت. باید هرچه سریعتر اجرای 
توافقات اسلللو و همکاری امنیتی با ارتش اشغالگر 
متوقف شود. سللخنان فریدمن در خصوص الحاق 
کرانه باختری به اراضی اشغالی بحث و جدل های 

فراوانی را به دنبال داشته است.
جنبش جهاد اسالمی فلسطین به سخنان سفیر 
آمریکا در اراضی اشللغالی درخصوص الحاق بخش 
هایی از کرانه باختری به سللرزمین های اشللغالی 
واکنش نشللان داد. این جنبش، »دیوید فریدمن« 

را یک شهرک نشللین تندرو دانسللت و اعالم کرد: 
فریدمن سیاسللت های استعماری و شهرک نشینی 
رؤسای خود را اجرا می کند. این جنبش همچنین 
اعالم کرد: سخنان فریدمن درخصوص حق الحاق 
کرانلله باختری به اراضی اشللغالی، نشللان دهنده 
نقش و زیاده خواهی های اسللتعمارگری وی است. 
سللخنگوی جنبش مقاومت اسالمی حماس تأکید 
کللرد که مقاومت خللود به تنهایی قللادر به ابطال 
طرح موسللوم به معامله قرن است. »حازم قاسم« 
سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی حماس سخنانی 
را در خصللوص لزوم مقابله بللا معامله قرن مطرح 
کرد. وی ادامه داد: جنبللش حماس بارها آمادگی 
خود برای برگزاری نشسللت مشترک با تشکیالت 
خودگردان به منظور بررسللی راهکارهای مقابله با 

معامله قرن را اعالم کرده است.
خبر دیگر آنکه ده ها شهرک نشین صهیونیست 
تحت حمایت پلیس رژیم صهیونیسللتی به مسجد 
االقصی تعرض کردند. رسانه های فلسطینی اعالم 
کردند که تعرض شهرک نشینان به مسجداالقصی 
با چراغ سللبز نظامیان این رژیم اتفاق افتاده است. 
خبر دیگر آنکه وزارت خارجه فلسطین اعالم کرد 
شکایت از سخنان دیوید فریدمن، سفیر آمریکا به 

دادگاه بین المللی کیفری را بررسی می کند.
خبللر دیگللر آنکه عادی سللازی روابللط میان 
کشللورهای عربی و رژیم صهیونیسللتی همچنان 
ادامه دارد و از عادی سازی روابط در عرصه ورزش 
و موسللیقی به پژوهش های علمی رسللیده است. 
روزناملله هاآرتص به نقللل از منابع آگاه در تل آویو 

نوشللت که محققان اسللرائیلی اخیرا به گروهی از 
پژوهشگران عربستانی، سللودانی، مصری و اردنی 
برای مشللارکت در یک پژوهش پیوسللته اند. این 
پژوهللش در مرکللز پژوهش های سللوئیس انجام 
می شللود که متخصص در زمینه نجات صخره های 
مرجانی در دریای سللرخ اسللت. مرکزی که اخیرا 
افتتاح شللده دربللاره امکان پایللداری صخره های 
مرجانی در برابر تهدیللدات آب و هوایی جهانی و 
اقلیمی اسللت و پژوهشگران اسللرائیلی از دانشگاه 
"بارایللالن" و مرکز پژوهش هللای دریایی در ایالت 
در آن شرکت دارند. مرکز پژوهش های تکنولوژی 
دولت سوئیس بین رژیم صهیونیستی و کشورهای 
عربی که روابط دیپلماتیک با اسرائیل ندارند مثل 

سودان و عربستان میانجیگری کرده است.

ائتالف سعودی  عملیات بزرگ زمینی  آس�يا در شللمال غرب یمن که از قبل از ماه غ�رب 
رمضللان مقدمات آن آغاز شللده بود، با هشللیاری و مقابله 

سرسختانه ارتش یمن شکست خورد.
نیروهای سعودی یا شبه نظامیان به خدمت گرفته شده 
توسللط ائتالف سللعودی را »ارتش یمللن« نامید و گزارش 
کرد: »نیروهای ارتش یمن به پشللتیبانی نیروهای ائتالف، 
در مللزارع النسللیم در حللد فاصل دو شهرسللتان حرض و 
میدی در اسللتان حجه در شمال غرب یمن مسلط شدند«.

اما خبرگزاری یمن )سبأ( گزارش کرد: ارتش و کمیته های 
مردمللی حمله زمینی گسللترده اشللغالگران و مزدوران در 

صحرای میدی را در هم شکستند.
در حالی که رسللانه های سللعودی می گویند »عملیات 
زمینللی علیه شللبه نظامیان حوثللی مورد حمایللت ایران، 
وسللیع و غافلگیرانه بود و منجر به تسلللط یافتن بر مزارع 
نسللیم و شماری روسللتا مثل القص، جبران و، بنی عوید و 
الحجاوره« شد«، یک منبع نظامی یمنی به خبرگزاری سبأ 
گفت: پیشروی زمینی از سه محور به سوی صحرای میدی 
انجام شللد. از محورهای شللمالی، جنوبی و غربی که شامل 
مسللاحتی در حدود چهل کیلومتر مربع می شد. این منبع 
یمنللی توضیح داد: حمله زمینی ائتالف با مشللارکت ارتش 
عربسللتان، نیروهای سللودانی و هفت تیپ از شبه نظامیان 
اجیرشللده یمنی توسط ائتالف سللعودی اماراتی انجام شد. 
بلله گفته منابع یمنی، ائتالف سللعودی دههللا خودرو خود 
را مشللاهده کرد که در آتش سللوخت. دهها نفر کشللته و 

مجروح داد و حتی شللماری نیز به اسللارت گرفته شدند و 
سالح های مختلفی نیز به غنیمت نیروهای یمنی رسید. به 
گفته منبع نظامی یمنی، هنوز اجسللاد نیروهای ائتالف در 

محل درگیری روی زمین است. 
یللک منبع در نیروهللای متحد ائتالف اعللالم کرد که 
مقدمللات این عملیللات زمینی از قبل از مللاه رمضان آغاز 
شللده بود و نیروهای سعودی و سللودانی و دیگر نیروهای 
به خدمت گرفته شللده ی محلی، ]از آب های سعودی[ وارد 
بندر میدی شده بودند و هدف عملیات قطع »خط چهارم« 
بین دو شهرسللتان میدی و حرض و تأمین امنیت نیروهای 
سعودی مسللتقر در خط سللاحلی ]در محور باالیی شمال 
غرب یمن مثل سللاحل جللازان[ و در دو جزیللره لکالن و 
الدویمه در مقابل شهرسللتان میدی بود. »مرکز رسللانه ای 
انصللاراهلل« یمللن، در توییتر خود با انتشللار خبر شکسللت 
ائتللالف در حمله زمینی به میللدی، گزارش کرد »صحرای 
میدی آنللان را بلعیللد«. انصاراهلل توضیللح داد که عملیات 
ائتالف سللعودی بیش از بیسللت سللاعت طول کشیده و از 
پشتیبانی جنگنده ها برخوردار بود اما سرانجام دهها خودرو 
ائتالف به آتش کشللیده شللد و ده ها نفر کشللته یا زخمی 

شدند و چند نفر نیز به اسارت در آمدند.
در این میان تجاوزات و حمالت متعدد رژیم آل سعود 
به یمن، مردم این کشور علی الخصوص کودکان را از شادی 
عید محروم کرده اسللت.محاصره یمن و تجاوزات رژیم آل 
سعود به این کشور شمار آوارگان را به بیش از چهار میلیون 

نفر افزایش داده است. 

زمين گير شدن بزرگ ترین عمليات زمينی عربستان 
در حالی 40 میلیون آمریکایی نیازمند  خط کمک غذایی هستند که سفر دو روزه س����ر
رئیس جمهللور آمریللکا به ایرلنللد، ۳.۶ میلیللون دالر برای 

مالیات دهندگان آمریکایی هزینه به دنبال داشته است.
دونالللد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پللس از اقامت ۳ 
روزه در انگلیس، ۲ شب را در باشگاه گلف خود در دونبرگ 
ایرلند گذراند. اقامت ۲ روزه رئیس جمهور آمریکا در ایرلند 
۳.۶ میلیون دالر برای مالیات دهندگان آمریکایی هزینه به 
دنبال داشللت. از این ۳.۶ میلیللون دالر، بیش از 1 میلیون 
دالر آن بللرای اجاره خودرو و لیموزین رئیس جمهور، بیش 
از 10 هللزار دالر آن بللرای نصب خطوط تلفن و بیش از 1۶ 
هزار دالر آن برای اجاره گاری های زمین گلف صرف شللده 
که نیرو های سرویس مخفی بتوانند با استفاده از این گاری ها 
مراقب رئیس جمهور آمریکا در حین بازی گلف باشند. عالوه 
بر آن، سللفر به ایرلند و قرارداد های مربوط به آن هم حدود 

یک و نیم میلیون دالر هزینه به دنبال داشته است.
پیش از این گزارش »دیوان محاسللبات آمریکا« که در 
ماه فوریه منتشللر شد، نشان داد 4 سللفر دونالد ترامپ در 
سللال ۲01۷ به عمارت اعیانللی اش در ماراالگوی فلوریدا، 
1۳.۶ میلیون دالر بللرای مالیات دهندگان آمریکایی هزینه 
داشته است. بیشللتر هزینه های این سفر های دونالد ترامپ 
بایللد صرف کارمندانی شللود که قرار اسللت رئیس جمهور 
آمریکا را همراهی کنند. تعداد این کارمندان در سللفر های 

خارجی چندین برابر می شود.
روزناملله هافینگتللن پسللت در گزارشللی اعللالم کرد: 

پافشللاری دونالد ترامپ برای ماندن در باشللگاه گلف خود 
در دونبللرگ ایرلند، بر هزینه های این سللفر افزوده اسللت؛ 
زیرا هواپیمای ریاسللت جمهوری باید صد ها مایل مسللافت 
بیشللتری را برای رسیدن به باشللگاه گلف ترامپ طی کند. 
رئیس جمهور آمریکا می بایسللت پس از بازدید از نرماندی، 
به جای بازگشت به ایرلند، در فرانسه اقامت می کرد. دونالد 
ترامللپ چند روز پیش در گفتگو بللا خبرنگاران اعالم کرده 
بود: من قصد دارم در باشگاه گلفم در دونبرگ ایرلند اقامت 
کنم؛ زیرا آنجا مکان راحتی اسللت. آنجا جایی فوق العاده و 
در عین حال راحت اسللت. روزنامه هافینگتن پسللت اعالم 
کللرد رئیس جمهور آمریکا از زمان ورود به کاخ سللفید در 
سللال ۲01۷، حدود 10۶ میلیون دالر صرف این سفر های 
خود کرده است. اما ترامپ نخستین رئیس جمهوری نیست 
که بللرای اقامت ۳ روزه خللود ۳.۶ میلیللون دالر هزینه از 
جیب مالیات دهندگان آمریکایی پرداخت کرده اسللت. در 
اکتبر سللال ۲01۶ هم دیوان محاسبات آمریکا گزارشی از 
سللفر باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا به شیکاگو و 
فلوریدا منتشر کرد. بر اسللاس این گزارش هزینه سفر سه 

روزه اوباما ۳.۶ میلیون دالر شده بود.
خبر دیگر آنکه شللبکه تلویزیونی سللی ان ان گزارش 
داد: در حالللی که بین رئیس مجلللس نمایندگان و رئیس 
کمیته قضایی این مجلس بر سللر اسللتیضاح دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا اختالف نظر وجود دارد، اما تاکنون 
5۹ نماینده دموکرات خواسللتار آغاز روند بررسی استیضاح 

رئیس جمهموری آمریکا شدند.

هزینه های گلف بازی ترامپ برای مردم آمریکا


