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آمریکا: طبق اس��ناد به دست آمده، چهره میلیون ها 
آمریکایی بدون اطالع و رضایت ش��ان اسکن می شود. 
پلی��س ف��درال آمریکا  اف ب��ی آی از طری��ق پایگاه 
داده های اطالعاتی شناس��ایی و تشخیص چهره خود 
به ۶۴۰ میلیون تصویر از ش��هروندان آمریکایی بدون 

اطالع و رضایت شان دسترسی دارد. 

سریالنکا: جامعه مسلمانان سریالنکا که حتی پیش از 
حمالت عید پاک با لفاظی های تبعیض آمیز و خشونت 
پراکن��ده روبرو بودند، ب��ا موج جدی��دی از تحریم  و 
جرایم بودایی ها دست و پنجه نرم می کنند. مسلمانان 
س��ریالنکا جزو اقلیت مذهبی در جامعه عمدتا بودایی 
این کش��ور هستند. پس از حمالت ویرانگر ماه آوریل 
ک��ه افراطگرایان محل��ی به گردن گرفتن��د، کل این 
جامعه خود را برای اقدامات تالفی جویانه طرف مقابل 

آماده کرد.

یونان: نخس��ت وزیر یونان در سخنرانی خود در آتن 
اظه��ار کرد: ش��هروندان انتخاب خ��ود را کرده اند. ما 
کاماًل ب��ه آرای مردمی احترام می گذاریم. س��یپراس 
در ای��ن س��خنرانی افزود، ب��رای تبریک پی��روزی به 
کریاکوس میتس��وتاکیس، رهبر حزب اپوزیسیون، با 

او تماس تلفنی گرفته است.

ازبکس�تان: دولت ازبکس��تان برنامه ریزی کرده در 
آینده نزدیک از روس��یه جنگنده  و نفربرهای زره پوش 
خریداری کند. روسیه طی 2 سال آینده به ازبکستان 
12 فرون��د بالگرد باری و جنگ��ی »می- 35م« صادر 
خواهد کرد. زمان تحویل ۴ فروند بالگرد می- 35م 3 
ماهه چهارم سال 2۰19 میالدی و 8 فروند دیگر سال 

2۰2۰ میالدی است.

پاکس�تان: صندوق بین المللی پول وام بالعوض 1.۶ 
میلیارد دالری به پاکس��تان پرداخت می کند. صندوق 
بین المللی پول در گزارشی اعالم کرد مبلغ یک میلیارد 
و ۶5۰ میلیون دالر را به صورت بالعوض به پاکس��تان 

پرداخت می کند و نیازی به باز پرداخت آن نیست.

مصر: پارلمان مصر با وجود مخالفت برخی نمایندگان 
ب��ا اعطای تابعی��ت به اتباع خارج��ی در ازای دریافت 
1۰ ه��زار دالر و یا س��رمایه گذاری در مصر، موافقت 
کرد. قرار اس��ت پس از نظر هی��أت دولت، این قانون 
در جلسه عمومی پارلمان برای تصویب نهایی به رأی 

گذاشته شود.

انگلی�س: وزیر تج��ارت بریتانیا هش��دار داد که درز 
سخنان سفیر بریتانیا در آمریکا درباره ناکارآمدی دولت 
ترام��پ می تواند به روابط دو کش��ور لطم��ه وارد کند. 
»لیام فاکس« وزیر تجارت انگلیس هش��دار داد که درز 
یادداشت های محرمانه »کیم داروش« سفیر انگلیس در 
ایاالت متحده آمریکا درباره ناکارآمدی و بی کفایت بودن 
دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، احتماالً به 

روابط لندن و واشنگتن لطمه وارد می کند.

اوکرای�ن : دول��ت اوکرای��ن در آس��تانه س��فر آتی 
رئیس جمهور جدید این کش��ور به واشنگتن، رسما از 
آمریکا برای خرید تس��لیحات و تجهیزات این کش��ور 
درخواس��ت کرده اس��ت. به رغم تداوم اختالفات بین 
غرب و مسکو بر سر منازعه در مناطق شرقی اوکراین 
و الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه، سفارت واشنگتن 
در کی یف خبر داد که دولت اوکراین رسما برای خرید 

تسلیحات آمریکایی درخواست داده است.

استرالیا: وزارت دفاع اس��ترالیا مدعی شده است که 
یک فروند کشتی چینی را در حالیکه احتمال می رفته 
به محل برگزاری رزمایش های استرالیا و آمریکا اعزام 
می ش��ده، رهگیری کرده است. اس��ترالیا مدعی است 
که چین کشتی جاسوسی خود را با هدف استقرار در 
خارج از آب های قلمرو خود و برای نظارت بر رزمایش 

استرالیا و آمریکا اعزام کرده بود.

ذرهبین

اخطار درباره وضع عالمه زکزاکی
شماری از اعضای جنبش اسالمی نیجریه: اگر اتفاق ناگواری برای عالمه زکزاکی 

بیفتد، آنها شخص رئیس جمهور را مسئول می دانند.
ش��ماری از اعضای جنبش اسالمی نیجریه اعالم کردند اگر اتفاق ناگواری برای 
عالمه ابراهیم زکزاکی بیفتد، آنها ش��خص رئیس جمهور این کش��ور را مسئول 
آن می دانند. عالمه ابراهیم زکزاکی به همراه همسرش در حبس به سر می برد. 
خانواده عالمه زکزاکی می گویند اوضاع س��المتی وی به هیچ وجه خوب نیس��ت و 
وضعیت��ش روز به روز بدتر می ش��ود. مختار عبدالرحم��ان اوول یکی از اعضای جنبش 
اسالمی نیجریه در کنفرانسی خبری متن نامه محمد زکزاکی پسر عالمه ابراهیم زکزاکی 
را قرائت کرد که در آن گفته بود پدرش را روز ش��نبه )15 تیر( مالقات کرده اس��ت و از 
اوضاع بهداش��تی و شرایط بد پزشکی شوکه شده اس��ت. به گفته محمد زکزاکی، رنگ 

دندان های پدرش تیره شده است و از درد دائمی رنج می برند.

اوضاع شوکه کننده اردوگاه های مرزی آمریکا 
کمیس��ر عالی حقوق بش��ر س��ازمان مل��ل در بیانیه ای از وضعی��ت »هولناک« 
اردوگاهه��ای مرزی آمریکا که در آن کودکان در وضعیت نامس��اعدی به س��ر 

می برند، ابراز تأسف کرد.
  »میشل باشله«، ضمن ابراز تأسف از اوضاع »هولناک« اردوگاههای مرزی آمریکا اعالم 
کرد که وضعیتی که آمریکا مهاجران و پناهجویان از جمله کودکان را در بازداشتگاههای 
مرزی خود نگه می دارد، منزجر کننده است. وی در بیانیه ای در این خصوص گفت: »به 
عنوان یک پزش��ک متخصص اطفال و همچنین بعنوان یک مادر و رئیس س��ابق دولت، از 
اینکه کودکان مجبورند در اردوگاههای پر از جمعیت بدون دسترس��ی به خدمات درمانی یا 
غذا و در وضعیت بهداشتی نامطلوب بر روی زمین بخوابند، عمیقاً شوکه شدم«. پیش از این، 
»الکساندریا اوکاسیو کورتز« جوانترین نماینده کنگره آمریکا، هفته گذشته بعد از بازدید از یکی 

از مراکز بازداشت مهاجران در »تگزاس«، اوضاع پناهجویان را »هولناک« توصیف کرد.

آغاز اجرای فرمان پوتین 
در ادام��ه تنش می��ان تفلیس و مس��کو، فرمان رئیس جمهور روس��یه مبنی بر 

ممنوعیت پرواز مستقیم میان دو طرف از امروز اجرایی  شد.
فرم��ان »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روس��یه مبنی بر ممنوع ش��دن  پرواز 
مس��تقیم میان کشورش و گرجستان از امروز هش��تم ماه جوالی )1۷ تیرماه( 
اجرای��ی  ش��د. این اق��دام در واکنش ب��ه تظاهرات های اخی��ر در تفلیس صورت 
می گیرد. طبق این فرمان، آژانس های مس��افرتی روس��یه هم تا زمانی که ممنوعیت 

پرواز مستقیم برقرار است، مجاز به فروش تور برای سفر به گرجستان نیستند. 
کرملین اعالم کرده اس��ت که این ممنوعیت موقت اس��ت با این حال هیچ تاریخی برای 
پایان آن ذکر نش��ده اس��ت. گرجس��تان یکی از مقاصد مهم گردش��گری روسهاست و 
کارشناس��ان زیان حاص��ل از تداوم این ممنوعیت را س��االنه 25۰ تا 3۰۰ میلیون دالر 

برآورد کرده اند. 

وپایی  رشوه ار
فرامرز اصغری

آس��یای مرک��زی و قفقاز از جمله مناطقی اس��ت که همواره 
مورد توجه قدرت های جهانی بوده است. موقعیت جغرافیایی 
و برخ��ورداری از منابع ان��رژی از مولفه های این رویکرد بوده 
اس��ت. تجزیه شوروی سابق زمینه س��از استقالل کشورهای 
این منطقه ش��د که نتیج��ه آن نیز ش��دت گرفتن تحرکات 
قدرت ه��ای بزرگ برای نفوذ در این کش��ورها بوده اس��ت. از 
یک س��و روسیه این مناطق را حیات خلوت و نقطه امن خود 

م��ی داند و از س��وی دیگر اروپا و آمری��کا آن را مولفه مقابله 
با روس��یه. در همین حال کش��ورهایی همچون چین و هند 
نی��ز از آن با عنوان مرکزی برای رس��یدن ب��ه افزایش قدرت 
اقتص��ادی یاد می کنند. این فرآیند در حالی صورت می گیرد 
که در تحولی قابل توجه اتحادیه اروپا برای اجرای برنامه های 
بشردوس��تانه به کشورهای آس��یای مرکزی ۷2 میلیون یورو 
کمک می کند. ای��ن مطلب در بیانیه مطبوعاتی کمیس��یون 
اروپ��ا در پایان جلس��ه اتحادی��ه اروپا و آس��یای مرکزی در 
قرقیزستان که با ش��رکت »فردریکا موگرینی« نماینده عالی 
این اتحادیه در امور سیاسی و امنیتی و وزرای امور خارجه 5 
کشور منطقه برگزار ش��د، اعالم شده است.در بیانیه اتحادیه 
اروپا آمده اس��ت تاجیکستان برای س��اخت نیروگاه برق آبی 
جدی��دی در جهت تامی��ن برق مردم این کش��ور و صادرات 

آن به افغانس��تان 2۰ میلیون یورو دریاف��ت می کند. در این 
نشس��ت تمام وزرای امور خارجه کش��ورهای آسیای مرکزی 
شرکت کردند. حال این سوال مطرح می شود که این رویکرد 
از سوی اروپات چرا صورت می گیرد و چه اهدافی را در ورای 

آن دنبال می کند؟
بررس��ی روند تحوالت نش��ان می دهد که اروپا از یک سو به 
دنبال ادامه مقابله با روسیه است و از سوی دیگر تالش دارد 
در کنار کسب منابع انرژی و بازارهای اقتصادی با قدرت های 
اقتصادی همچون چین و هند و البته رقابت داش��ته باش��د. 
منطقه آس��یای مرکزی و قفقاز به دلیل برخورداری از منابع 
انرژی و موقعیت حس��اس ژئوپولیتیک دارای اهمیت بسیاری 

تحقق تمام این مولفه ها می تواند باشد. 
در حوزه مقابله با روسیه دیدگاه مشترکی میان آمریکا و اروپا 

وجوددارد اما همزمان هر کدام تالش دارند تا در عرصه رقابت 
س��ایر رقبا را از میدان به در کنند. ای��ن امر حتی میان اروپا 
و آمریکا نی��ز وجود دارد. در این میان این نکته را نیز مطرح 
می شود که بخش��ی از تحرکات اروپا و آمریکا در این منطقه 
که بعضا با حمایت صهیونیس��ت ها و س��عودی نیز انجام می 
ش��ود برای مقابله با ایران هستند که در لوای روابط اقتصادی 

و سیاسی صورت می گیرد.
 ب��ه هر تقدیر می ت��وان گفت که س��فر موگرینی به منطقه 
و توافق��ات و کمک های مالی ادعای اروپ��ا برای این منطقه 
بیش از هر چی��ز برگرفته از اهداف اقتصادی و طرح نفوذ در 
این منطقه اس��ت که به دلیل تحریک سایر بازیگران منطقه 
از جمله روس��یه، چین و... زمینه ساز تنش های جدید در این 

منطقه خواهد شد. 

یادداشت

مخالفت یکپارچه عراقی ها با سفیر
فراکسیون س��ائرون در پارلمان عراق ضمن رد هر گونه  آس�یا همگرایی یا عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی، غ�رب 
تأکید کرد که هیچ مس��ئولی ح��ق ندارد اصول حاکم بر سیاس��ت خارجی 

عراق را کنار بگذارد.
»حمداهلل الرکابی« سخنگوی فراکسیون »سائرون« عراق به اظهارات »فرید 
یاس��ین« س��فیر بغداد در ایاالت متحده آمریکا واکنش نشان داد.الرکابی با 
صدور بیانیه ای اعالم کرد که »از اظهارات عجیب س��فیرمان در واشنگتن که 

درباره روابط عراق با رژیم صهیونیستی بود، غافلگیر شدیم«.
ش��بکه خبری الس��ومریه به نقل از این نماینده پارلمان عراق گزارش داد که 
»دیدگاه دولت عراق و اصول آن در خصوص مس��ائل امت ]مسلمان[، حاکم 
بر سیاس��ت خارجی عراق اس��ت و هیچ مس��ئولی با هیچ ِسمتی حق ندارد 
آن را کنار بگذارد. س��فیر بغداد در واش��نگتن اخیرا گفت که »عوامل عینی 
وجود دارد که ش��اید توس��عه روابط با اسرائیل را اقتضا کند«. وی در جریان 
ی��ک مصاحبه تلویزیونی ادعا ک��رد که برقراری روابط بی��ن بغداد و تل آویو 
ضرورت دارد و باید از تجارب صهیونیس��تها به ویژه در زمینه های تکنولوژی 

و کشاورزی استفاده کرد.
وزارت خارجه عراق بالفاصله پس از پخش این اظهارات، ضمن تأکید مجدد بر 
رد اشغالگری رژیم صهیونیستی، تصریح کرد که موضع »عراق در قبال مسئله 
فلسطین همان موضع اصولی و تاریخی مبنی بر عدم پذیرش اسرائیل اشغال گر 
است«. بغداد با انتقاد از غصب خاک فلسطین توسط رژیم صهیونیستی، خاطر 
نشان کرد که هیچ رابطه ای با این رژیم ندارد و به اصل تحریم آن، پایبند است. 
ائتالف »دولة القانون« نیز به ریاست »نوری المالکی« نخست وزیر اسبق عراق 

خواستار احضار سفیر این کشور در ایاالت متحده آمریکا شد. 

کودکان همچنان قربانی حقوق بشر انگلیسی
وضعیت بحرانی کودکان در کش��ور مدعی حقوق بش��ر  بش�ر همچن��ان ادام��ه دارد چنانک��ه پای��گاه اینترنتی  دیلی حق�وق 
تلگراف در گزارشی نوش��ت، حدود سه هزار مظنون به سوء استفاده جنسی 
از ک��ودکان در انگلیس  بدون اخذ وثیقه و تعیین هرگونه پیش ش��رط برای 
خودداری از نزدیک شدن به قربانیان خود و آسیب رساندن مجدد به آنها از 

زندان آزاد شده اند.
به موجب جدیدترین آمار و ارقام انتشار یافته از سوی پلیس انگلیس، اعمال 
محدودیت های جدید برای پلیس در زمینه استفاده از وثیقه به این معناست 
که ش��مار مظنونان به س��وء استفاده و آزار جنسی از کودکان در انگلیس که 
بدون اخذ ضمانت آزاد ش��ده و به جامعه بازگش��ته اند، ظرف تنها یکسال تا 
ح��دود 1۰ براب��ر افزایش یافته و از 2۶1 مورد در س��ال 2۰1۶- 2۰1۷ . به 
دو هزار و 993 مورد در س��ال 2۰1۷- 2۰18 رس��یده استاین در حالیست 
که پیش��تر به منظور محافظت از قربانیان آزار جنس��ی کودکان و ممانعت از 
تماس مس��تقیم یا غیر مس��تقیم مظنونان با قربانیان و اعضای خانواده آنان 
و ممنوعیت ورود آنها به خانه، مدرس��ه ی��ا محل بازی کودکان از قرار وثیقه 
اس��تفاده می ش��د. در تحقیقاتی جداگانه از بیش از 35۰ قربانی آزار جنسی 
کودکان در انگلیس، یک پنجم آنها گفته بودند از بیم خش��ونتهای بیشتر از 
سوی عامالن آزار جنسی . موضوع را به پلیس گزارش نمی کنند. 3۰ درصد 
گفت��ه بودند فک��ر نمی کنند پلیس به گونه ای درس��ت و موفقیت آمیز این 
مجرمان را تحت پیگرد قرار دهد و 2۷ درصد نیز گفته بودند احس��اس می 

کنند پلیس هیچ حمایتی از این قربانیان به عمل نمی آورد. 
به موجب این گزارش موارد آزار جنس��ی کودکان ثبت ش��ده توس��ط پلیس 
انگلیس بین سالهای 2۰۰۷ تا 2۰1۷ تا 1۷8 درصد افزایش نشان می دهد. 

شگفتی متجاوزان از پیشرفت صنایع نظامي یمن
صنایع نظامی ارتش یمن از موش��ک بالس��تیک بالدار و  س��ه پهپ��اد جدی��د رونمایی ک��رد. موش��ک قدس1، مق���اوم�ت
پهپاده��ای هجوم��ی صماد 3 و قاص��ف 2k، پهپاد شناس��ایی صماد 1 فقط 

بخشی از پیشرفت های صنایع نظامی است.
در این نمایش��گاه، تجهیزات نظامی دیگری عرضه ش��ده که ش��گفتی های 
همگان را درپی داش��ته است. مهدی المش��اط رییس شورای عالی سیاسی 
یمن، هنگام افتتاح نمایش��گاه گفت این س��الح ها. موازنه قدرت را به کلی 

تغییر خواهد داد. 
محم��د ناصر العاطفی وزیر دفاع یمن گفت: ان��واع مختلفی از پهپادها به نام 
های قاصف، صماد، هجومی و شناسایی به دست مهندسان نظامی ما به یاری 
خداوند و دس��تور رهبران سیاسی طراحی و ساخته شد. سرتیپ عزیز راشد 
تحلیلگر مسایل نظامی اظهار داشت: رونمایی سامانه های جدید پهپادی در 
حضور سران سیاسی یمن، بیانگر توانایی راهبردی و در دست داشتن ابتکار 

عمل در جنگ، و اذعان متجاوزان به قدرت ملت یمن است. 
نیروی هوایی یمن، آشیانه های هواپیماهای جنگی و چند هدف نظامی مهم 
را در دو فرودگاه جیزان و ابها با قاصف 2k هدف قرار داد. سخنگوی جنبش 
انصاراهلل گفت: ادامه تجاوز دش��من را با حمالت کوبنده پاس��خ خواهیم داد. 
اگر رژیم س��عودی به جنایات خود ضد ملت یمن ادامه دهد. عملیات آینده 
ش��دیدتر خواهد بود. ماومت یمن واکنش��ی به جنایت سعودی است چنانکه 
یک س��ازمان انگلیسی حمایت از کودکان هش��دار داد، تعداد افرادی که در 
۶ ماه اول 2۰19 در یمن بر اثر ابتال به وبا جان خود را از دس��ت داده اند، 9 
برابر تعدادی اس��ت که در این بازه زمانی در س��ال 2۰18 بر اثر این بیماری 

جان باخته اند. 

آگهى دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومى عادى سالیانه
آگهى دعوت سهامداران نام شرکت: ساختمانى ترابر بتن (سهامى خاص) شماره ثبت شرکت: 1393 و شناسه 

ملى: 10480067131
جهت تشکیل مجمع عمومى عادى سالیانه

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه که در ساعت 17 
مورخ 98/4/30 در محل دفتر شرکت به آدرس: سمنان ، شهرستان شاهرود ، بخش مرکزى ، شهر شاهرود شهرك 

صنعتى ، خ کارگر 3 ، شرکت ساختمانى ترابر بتن تشکیل مى شود حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه :
1- انتخاب مدیران 
2- انتخاب بازرس

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
هیات مدیره شرکت4- تصویب ترازنامه و صورت هاى مالى سال 97

روزنامه سیاست روز تلفنی
 آگهی می پذیرد

88006677

ارتش  پی��روزی  ب��ا  همزمان  ویژه ب��ر گ�زارش  متحدان��ش  و  س��وریه 
تروریست ها در شکستی دیگر برای حامیان بحران 
در این کش��ور، هزار آواره س��وری پ��س از تحمل 
هفت س��ال دوری و آوارگی، به شهر »القصیر« در 

استان حمص بازگشتند.
در گام��ی دیگ��ر ب��رای تحقق اراده مل��ت و نظام 
س��وریه برای ساختن دوباره کشور، نخستین گروه 
از خانواده ه��ای س��وری، به محل س��کونت خود 
در ش��هر »القصیر« در اس��تان حمص بازگشتند. 
خبرگزاری رس��می سوریه )س��انا( گزارش داد که 
نخس��تین گروهی که پس از هفت سال به القصیر 

بازگشته اند، حدود هزار نفر هستند.
»ام طونی« که یکی از این آوارگان اس��ت، پس از 
بازگش��ت به خانه خود، آن هم بعد از تحمل هفت 
س��ال دوری، می گوی��د: »هیچ چی��زی با ارزش تر 
از وط��ن وجود ن��دارد... همه ما می خواس��تیم که 
بازگردیم و خانه خود را بس��ازیم تا کشور ساخته 
شود«. »س��ومر، بدر الفرج و سیلینا الحموی« هم 
سه نفر از دهها کودکی هستند که به محض ورورد 
به این شهر، اظهار شادمانی کردند. »محمود عامر« 
هفتاد س��اله، که در القصی��ر باقی مانده بود، گفت 
ک��ه اصرار وی و خانواده اش ب��رای باقی ماندن در 
س��وریه، تصمیمی است که هر شهروند سوری آن 
را اتخاذ می کند؛ زیرا ب��ه پیروزی زندگی در برابر 
تروریس��م ایمان دارد. »طالل البرازی« اس��تاندار 
حم��ص در واکنش به بازگش��ت این اف��راد، اعالم 
کرد که این مس��ئله در راس��تای طرح دولت برای 

بازگشت ساکنان به مناطق آزاد شده است.
 البرازی به روزنامه »الوطن« گفت که قرار است در 
صورت فراهم بودن مایحتاج ضروری و لجس��تیک، 
ساکنان س��ایر مناطق استان حمص مانند »تدمر«، 
»تلبیس��ه«، »الحوله« و »ح��ی الوعر« نیز به منازل 
خود بازگردند. وی القصیر را »قطب اقتصادی مهمی 
برای این منطقه و محیط آن و مرکز تجاری مهمی« 
دانست؛ زیرا که در مرزهای لبنان قرار گرفته است. 
ارتش س��وریه در تابستان س��ال 2۰13 القصیر را از 
اشغال گروه های تروریستی خارج کرد. این شهر در 
35 کیلومتری جنوب غرب حمص قرار دارد. بیش از 
8۰ روستا، از توابع القصیر به شمار می رود و جمعیت 
ای��ن منطقه، 1119۶9 نفر برآورد ش��ده اس��ت. در 
سال های نخست بحران سوریه، یکی از دیپلمات های 
س��فارت انگلیس در دمشق درباره اهمیت راهبردی 
القصیر در نبردهای س��ال دوم بحران گفت، بیش از 
۶۰ درصد س��الح هایی که در سال اول بحران برای 
گروه های معارض مس��لح مستقر در مناطق مرکزی 
و جنوبی س��وریه ارس��ال ش��د، از منطقه القصیر و 

روستاهای اطراف آن وارد سوریه شد.
ش��هر »القصیر« با قرار گرفتن در جنوب غربی شهر 
حمص در واقع حلقه ارتباط بین ریف شمالی لبنان 
و ریف جنوبی استان حمص بود و هست و تا پیش از 
آغاز بحران سوریه، اهالی این منطقه رابطه ای تناتنگ 

با ساکنان مناطق هم جوار در لبنان داشتند.
خب��ر دیگ��ر از س��وریه آنک��ه طبق اع��الم دفتر 
رژی��م  نخس��ت وزیر  روس��یه،  ریاس��ت جمهوری 
صهیونیس��تی در تماس با رئیس جمهور این کشور 

درباره سوریه و تداوم همکاری های نظامی دوجانبه 
درخصوص این کشور صحبت کرد. کاخ کرملین از 
تماس تلفنی »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم 
صهیونیس��تی با »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور 
روس��یه خبر داد. »دیمیتری پسکوف« سخنگوی 

ریاس��ت جمهوری روسیه طی نشس��ت خبری با 
اع��الم خبر تماس تلفنی نتانیاه��و با پوتین، گفت 
آن دو درب��اره اهمی��ت همکاری ه��ای آت��ی بین 
دس��تگاه های نظامی دو طرف در موضوع س��وریه 
صحبت کردند. در ای��ن میان در چارچوب روحیه 

دادن به تروریست ها، نظامیان تروریست آمریکا به 
همراه عناصر تروریستی وابسته به »ارتش آزاد« در 
منطقه »التنف« در استان حمص، رزمایش نظامی 
برگ��زار کردند. پای��گاه خبری مع��ارض »بلدی« 
گزارش داد که نظامیان تروریس��ت آمریکا حاضر 
در ائتالف موس��وم به ضد داعش با تروریست های 
»مغاویر الثوره« -وابسته به گروه تروریستی ارتش 
آزاد س��وریه- رزمایش برگزار کردند. این رزمایش 
در صحرای س��وریه برگزار ش��د. عناصر حاضر در 
این رزمایش، از موشک های میان بُرد »هیمارس« 
اس��تفاده کردند؛ موش��ک هایی که آمریکا در سال 
2۰1۷ وارد منطق��ه »التنف« ک��رد و ویژگی آن، 

قدرت باالی تخریبی است.
در ای��ن می��ان »نواف ط��راد الملحم« از ش��یوخ 
عش��ایر س��وریه و دبیر کل حزب »الش��عب« این 
کش��ور تأکید کرد که عش��ایر و ش��یوخ عش��ایر، 
ب��ا هر توطئه ای که س��وریه را هدف ق��رار دهد و 
در راس��تای تجزیه آن باش��د، مقابله خواهد کرد. 
الملح��م در واکن��ش به س��فر غیر قانون��ی »ثامر 
السبهان« وزیر سعودی، به مناطقی در شرق سویه 
به همراه مس��ئوالن آمریکایی، تأکید کرد که »ما 
از ای��ن مداخله ها تعجب نمی کنیم؛ چه از س��وی 
الس��بهان یا غیر او در منطقه الجزیره سوریه باشد 
یا در ریف دیرالزور، یا ریف الحسکه، یا ریف رقه یا 
حتی شرق حلب«. وی به روزنامه »الوطن« سوریه 
گفت که »ما از آغاز بحران سوریه می دانستیم که 
دستها و پول های کثیف به آرزوها و رؤیاهای خود 

در سوریه نمی رسند«.

بازگشت هزاران آواره سوری به خانه هایشان در پی پیروزی ارتش در حمص

القصیر رنگ  زندگی گرفت 

از آرای��ش گس��ترده نظامی در ق�اره ثروتمند برخ��ی منابع لیبیایی و مصری 
مرزه��ای غربی مصر و جنوب لیب��ی با حمایت مالی 

بی سابقه امارات و عربستان سعودی خبر دادند.
در پی شکس��ت نیروهای ش��رق لیبی به فرماندهی 
»خلیفه حفتر« در ش��هر اس��تراتژیک غریان، فضای 
تن��ش روزاف��زون و جنگ ب��ر لیبی س��ایه افکنده و 
نیروه��ای حفت��ر با حمای��ت محور ام��ارات، مصر و 
عربس��تان در ح��ال آماده باش برای حمله گس��ترده 
هستند.وبگاه »العربی الجدید« به نقل از برخی منابع 
لیبیایی و مصر از آرایش نظامی گسترده در مرزهای 
غرب��ی مصر و جنوب لیبی ب��ا حمایت مالی امارات و 
عربس��تان جهت حمله بی س��ابقه در لیبی خبر داد. 
یک منب��ع مصری نزدیک به محاف��ل تصمیم گیری 
در این ب��اره گفت که روزهای اخیر ش��اهد توافقات 

گس��ترده با شبه نظامیان و گروه های مسلح آفریقایی 
از کشورهای همسایه سودان برای مشارکت در حمله 

به طرابلس در ازای دریافت مبالغ مالی، بود.
به گفته وی این توافقات با عناصر مسلح چاد امضا شد 
و قرار اس��ت این گروه ها از امارات و عربستان سعودی 
مبالغ مالی دریافت کنند و در عملیات های لیبی شرکت 
کنن��د و هدف از این توافق نی��ز مقابله با دخالت های 
ترکی��ه به نفع دولت وفاق ملی و گروه های اس��الم گرا 
عنوان ش��ده است.بر اس��اس این گزارش، در راستای 
عملی��ات آماده س��ازی برای نبرد در لیبی، مس��ؤوالن 
ام��ارات توافقنامه ای را با »محمد حمدان دقلو« ملقب 
به »حمیدتی« معاون رئیس ش��ورای نظامی سودان و 
فرمانده نیروهای واکنش سریع این کشور امضا کردند. 
گفته می ش��ود که حمیدتی از رواب��ط قوی با رهبران 
ابوظبی و ریاض برخوردار اس��ت و این در حالی است 

که نیروهای واکنش س��ریع سودان در جنگ یمن به 
رهبری ائتالف سعودی-اماراتی نیز مشارکت دارند.

مس��ؤوالن ام��ارات همچنی��ن ب��رای بهب��ود چهره 
حمیدتی در غرب و معرفی وی به عنوان فرد شایسته 
برای حکومت در سودان تالش می کنند و در همین 
ارتباط قراردادهایی نیز بین ش��رکت های آمریکایی و 
کانادایی با شورای نظامی سودان امضا شده که البته 
پرداخت مبالغ مالی آن را ابوظبی تقبل کرده است.

این تحرکات نظامی در حالی صورت می گیرد که کاردار 
س��فارت آمریکا در خارطوم اعالم کرد که واش��نگتن 
سودان را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف 
کرد. »اس��تفان کوتیسیس« کاردار سفارت آمریکا در 
خارطوم اعالم کرد که واش��نگتن به دنبال حذف نام 
سودان از فهرست کش��ورهای حامی تروریسم است. 
وی گفت: تحریم های س��ودان از سال 2۰1۷ تاکنون 
لغو ش��ده است اما فساد و سوء مدیریت در دوره عمر 
البشیر رئیس جمهوری مخلوع این کشور باعث شده 

بود که منافع حاصل از این امر وجود نداشته باشد.

تبانی امارات و شورای نظامی علیه لیبی


