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افغانستان: نماینده روسیه در سازمان ملل بعد از تصدی 
ریاست دوره ای شورای امنیت این سازمان، از »رایزنی های 
مفید« مس��کو با واش��نگتن در رابطه با افغانستان خبر 
داده اس��ت. »واسیلی نبنزیا« نماینده روسیه در سازمان 
ملل در ی��ک کنفرانس خبری درباره مذاکرات آمریکا با 
طالبان گفته است که مسکو پیشتر رایزنی های مفیدی با 

واشنگتن درباره افغانستان داشته است.

ونزوئلا: رئیس جمهور ونزوئال می گوید که به منظور 
هش��دار به هرگونه احتمال تجاوز از س��وی کلمبیا به 
نیروهای مسلح این کشور دستور داده با برگزاری یک 
رزمای��ش در مرز، »کد خط��ر نارنجی« را اعالم کنند. 
»نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال س��ه ش��نبه 
شب اعالم کرد که نیروهای مسلح این کشور به زودی 

رزمایش بزرگی در مرز کلمبیا برگزار خواهند کرد.

ازبکسلتان: مدیر کل ش��رکت دولت��ی »روس اتم« 
گفت: این ش��رکت برنامه ریزی کرده اقدامات ساخت 
نی��روگاه هس��ته ای در ازبکس��تان را از س��ال 2020 
می��الدی آغاز کند. لیخاچوف اف��زود: وظیفه عمده ما 
آغاز س��اخت نیروگاه هس��ته ای در سال آینده است و 
ق��رارداد این طرح و تصمیمات مش��ترک برای تامین 

مالی آن در دست بررسی است.

روسیه: وزارت دفاع روسیه شامگاه سه شنبه اعالم کرد 
که نیروی هوافضای این کشور موشک بالستیک جدیدی 
را آزمای��ش کرده اس��ت. وزارت دفاع روس��یه با صدور 
بیانیه ای ضمن اعالم خبر آزمایش این موشک بالستیک 
که از نوع کوتاه برد بود است، گفت تصاویر پهپادی نشان 

می دهد هدف آزمایشی با موفقیت نابود شده است.

ایتالیا: پس از آن که حزب لیگ ایتالیا خروج از دولت 
ائتالفی را اعالم کرد، نخس��ت وزیر این کشور توانست 
با تش��کیل ائتالفی جدید، از انحالل دولت جلوگیری 
کن��د. »جوزپ��ه کنته« نخس��ت وزیر ایتالیا توانس��ت 
ب��ا ایج��اد ائتالفی جدید، از فروپاش��ی دولت و قدرت 

گرفتن راست گرایان افراطی جلوگیری کند.

الجزایر:  م��ردم الجزائر در اعتراض به دعوت »احمد 
قاید صالح« رئیس س��تاد مشترک ارتش این کشور به 
برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری، تظاهرات کردند. 
مردم الجزائر با برگزاری تظاهراتی، اعتراض خود را به 
دعوت احمد قاید صالح رئیس س��تاد مش��ترک ارتش 
در خصوص برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روز 

۱۵ سپتامبر)2۴ شهریور( اعالم کردند.

ذرهبین

بحران خودکشی در سرزمین ملکه
تازه ترین گزارش منتش��ر شده در انگلیس نشان می 
دهد پارسال 6 هزار و ۵07 خودکشی در انگلیس ثبت 

شد که باالترین میزان در ۱6 سال اخیر است. 
 تارنمای روزنامه ایندیپندنت نوشت: شمار خودکشی 
در انگلیس، پارسال ۱2 درصد افزایش یافت که بیش 
تری��ن می��زان از س��ال 2002 میالدی را نش��ان می 
دهد.راس��اس گزارش اداره ملی آمار انگلیس، پس از 
یک دهه کاهش، ش��مار خودکش��ی در انگلیس رو به 
افزایش اس��ت. این اطالعات نش��ان می دهد به ویژه 
خودکش��ی در میان پس��ران و مردان انگلیس، بیشتر 
ش��ده، ب��ه گونه ای که از پانزده و نی��م مورد در میان 
یکص��د هزار مرد، ب��ه ۱7 و دو ده��م درصد در میان 
یکصد هزار مرد افزایش یافته اس��ت. تارنمای روزنامه 
ایندیپندنت نوش��ت: اگرچه بر اس��اس آمار اداره ملی 
آمار انگلیس، شمار خودکشی در میان دختران و زنان 
این کش��ور نیز افزایش یافته، این افزایش چش��مگیر 
نبوده است. در این گزارش آمده است در سال 20۱8 
میالدی، س��ه چهارم از مرگ های ناشی از خودکشی، 
در میان پس��ران و مردان روی داده است و به عبارت 
دیگر، پارس��ال در حالی که ۴ هزار و 903 مرد در پی 
خودکش��ی در انگلیس جان باختند، هزار و 60۴ زن 

انگلیسی بر اثر خودکشی، جان باختند.
می��زان مرگ و میر ناش��ی از مصرف م��واد مخدر در 
اس��کاتلند در سال گذشته بیش��تر از بقیه کشورها در 
اتحادیه اروپا بوده اس��ت. آمار و ارقام نش��ان می دهد 
ش��هر گالسکو که بزرگترین شهر اسکاتلند است دچار 
بحران استفاده بیش از حد از مواد مخدر است، بطوریکه 
در س��ال گذشته ۱۱87 مرگ مرتبط با مواد مخدر در 
آنجا به ثبت رسیده است. این درحالیست که اسکاتلند 
پنج میلی��ون و چهارصد هزار نف��ر جمعیت دارد. 86 
درصد از موارد مرگ و میر ثبت ش��ده در سال 20۱8 
در اس��تکاتلند با مصرف هروئین و مواد مخدر صنعتی 
نظیر متادون و کدئین در ارتباط بوده اس��ت. به گفته 
مقامات بهداشت شهر گالسکو مرگ و میرهای مرتبط 
با مصرف کوکائین در اس��کاتلند 6۵8 درصد از س��ال 
2008 تاکنون افزایش داشته است. این درحالیست که 
شیوع ویروس اچ آی وی هم در گالسکو بسیار بیشتر 

از دیگر مناطق انگلیس گزارش شده است.

نیمچهگزارش

تهدید بحرین علیه عزاداران حسینی
وزیر کش��ور بحرین با اش��اره به اینکه عوامل برگزاری مراس��م های دینی مسئول 
کنترل اوضاع هس��تند، درباره سر دادن شعارهای سیاسی در هیئت های عزاداری 
هشدار داد. »راشد بن عبداهلل آل خلیفه« وزیر کشور بحرین گفت که هرگز اجازه 
نخواهند داد شرکت کنندگان در مراسم عاشوراء، شعارهای سیاسی سر دهند. آل 
خلیفه این سخنان را در دیدار با »یوسف الصالح« رئیس مرکز اوقاف جعفریه)اوقاف 
ش��یعیان( و اعضای هیئت موکب های حس��ینی و تعدادی از افسران مسئول حفاظت 
از حس��ینیه ها، بیان کرد. طبق گزارش وبگاه »مرآة البحرین«، وزیر کش��ور بحرین گفت: 
»عوامل برگزارکننده شعائر دینی مسئول کمک به کنترل اوضاع هستند و نباید اجازه سوء 
استفاده از حسینیه ها و موکب های حسینی برای تحقق اهدافی به دور از جوهره اصلی این 
مناسبت ها داده شود و از سر دادن شعارها یا حمل تصاویر شخصیت های دینی، سیاسی و 
احزاب بیگانه جلوگیری شود، این یک امر مردود است و هرگز اجازه آن را نخواهیم داد.«

محور سفر پوتین به ریاض
وزیر انرژی روسیه گفت که اصلی ترین موضوع سفر والدیمیر پوتین به عربستان 

سعودی، رایزنی در خصوص هماهنگی ها در بازار نفت خواهد بود.
 »الکس��اندر نوواک« گفت که قصد دارد برای تعیین زمان دقیق سفر والدیمیر 
پوتین به عربس��تان، بزودی به این کش��ور س��فر کند. او در حاش��یه کنفرانس 
اقتصادی در شهر »والدی وس��توک« به خبرنگاران گفت که در حال برنامه ریزی 
برای س��فر به عربستان س��عودی در آینده نزدیک است. او هماهنگی در بازار نفت را 
از مهم ترین پرونده های روابط روس��یه و عربس��تان سعودی دانست و گفت که پوتین در 
سفر آتی خود بر این موضوع متمرکز خواهد شد. »خالد الفالح« وزیر انرژی سعودی نیز 
پیش از این گفته بود که ریاض منتظر سفر پوتین به این کشور در ماه اکتبر آتی است. 
»کیرل دیمیتریوف« رئیس صندوق س��رمایه گذاری روسیه نیز گفت که به همراه پوتین 

و با تعداد بسیاری سرمایه گذار و تاجر به عربستان خواهد رفت 

واکنش الحریری به صحبت های »نصراهلل«
نخس��ت وزیر لبنان تأکید کرد، کس��ی که قطعنام��ه ۱70۱ را نقض کرده رژیم 

صهیونیستی است اما به نظر وی خطوط قرمز همچنان موجود است.
»سید حسن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل در اشاره به پاسخ حزب اهلل به تجاوز رژیم 
صهیونیستی اعالم کرد، »حمله به مرزهای ۱9۴8 از خطوط قرمز دشمن بود که 
با عملیات دیروز حزب اهلل، بزرگترین خط قرمز اسرائیل در دهه های اخیر شکسته 
ش��د« شبکه »الجدید« در این خصوص گزارش کرد که »سعد الحریری« نخست وزیر 
لبنان پاس��خ مثبتی به س��خنان نصراهلل داد و به اس��رائیل حمله کرد. الجدید به نقل از 
الحریری نوشت: مشکل آن است که تمام منطقه بحران زده است؛ قطعنامه ۱70۱ از بین 
نرفته، خطوط قرمز همچنان وجود دارد و مهم آن است که ادامه دهیم.  وی اضمن تأکید 
بر تالش برای حفظ قطعنامه ۱70۱ اعالم کرد: هر کسی که صحبت های بنیامین نتانیاهو 

را دنبال کند ، درمی یابد که او مدت هاست قطعنامه ۱70۱ را نقض کرده است.

علی تتماج 

عراق که از س��ال 2003 با حضور نیروهای آمریکایی تاکنون 
روی آرامش ندیده است همچنان با بحران های امنیتی مواجه 
اس��ت. گزارش ها نش��ان می دهد که گروه های تروریستی که 
اتز س��ال 20۱۴ در عراق اوج گرفتند به رغم مبارزه گسترده 
عراقی ها با تروریس��م همچنان به حیات خود ادامه می دهند. 
در کنار این مباحث یک نکته قابل توجه مش��اهده می ش��ود 

و آن اینک��ه دبیرکل نَُجباء، امریکا را عامل تضعیف سیس��تم 
پدافن��د هوایی ع��راق معرفی کرد و گفت: ح��زب بارزانی نیز 
مانع تجهیز کشور به این سامانه شده است. شیخ اکرم الکعبی 
گفته اس��ت امریکایی ها سیستم پدافند هوایی عراق را از کار 
انداخته و تضعیف کرده اند و حزب بارزانی که سابقه همکاری 
با صدام در س��رکوب کردها را در کارنام��ه دارد، مانع تجهیز 

عراق به سامانه پدافند هوایی شده است.
این افش��اگری در حالی صورت می گیرد که بررس��ی تحوالت 
ع��راق نکات قاب��ل توجهی را در این زمینه نش��ان می دهد. از 
س��ال 2003 که آمریکا به بهانه مقابله با سالح های شیمیایی 
ص��دام وارد عراق ش��د تاکنون عملکرده��ای آن را در یک دو 
محور می توان تقس��یم کرد. بخش��ی از این رفتارها جلوگیری 
از تش��کیل و تقویت ارتش عراق ب��وده چنانکه آنها از ابتدا این 
نهادها را تعطیل کردند و پس از آن نیز اجازه تش��کیل ارتش 

ندادند چنانکه در اقدامی کامال سیاسی و ضد عراقی، پترائوس 
که مسئولیت فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق را داشت با 
ادعای تاسیس شورای بیداری علیه تروریسم، بعثی ها را دوباره 
وارد ارتش عراق کرد در همین حال گزارش ها نش��ان می دهد 
اف��رادی که بعدها س��ران داعش ش��دند در زندان های آمریکا 
بوده اند و در اصل آنها برای بحران سازی نگهداری شده بودند. 
در س��ال 20۱۴ نیر عراق در حال��ی هدف داعش قرار گرفت 
که آمریکا و برخی جریان های داخلی عراق در کنار آن بودند 
که در آس��تانه اش��غال کامل عراق قرار داشتند. جالب توجه 
آنکه زمینه ساز ناکامی این طرح فتوی مرجعیت دینی مبنی 
بر بسیج سراس��ری بود که گروه های مقاومت مردمی را وارد 

میدان کرد و شکست را به دشمن را تحمیل کردند. 
نکته قابل توجه آنکه با آش��کارتر ش��دن شکس��ت داعش در 
عراق و سوریه، تحرکات آمریکا برای حمایت از داعش بیشتر 

ش��ده که ایجاد منطقه امن در مرزهای سوریه و نیز بمباران 
مناطق م��رزی که عمال بمب��اران مواضع ارت��ش و نیروهای 
مردمی عراق اس��ت از جمله این اقدامات است. بر این اساس 
جای شک نیست که آمریکا با رژیم صهیونیستی علیه امنیت 
عراق همدستی کند و با خاموش کردن سیستم راداری عراق 

به کمک این رژیم بپردازد. 
ب��ا توجه ب��ه این ش��رایط چنانک��ه بس��یاری از جریان های 
سیاس��ی و مردم عراق تاکید دارند راه��کار پایان بحران این 
کش��ور همگرایی و وحدت داخلی و زمینه سازی برای خروج 
آمریکایی از این کش��ور و نیز برخوردار شدن از ظرفیت های 
کش��ورهایی همچون جمهوری اسالمی اس��ت که در تحقق 
امنیت منطقه از هیچ تالش��ی فروگذار نبوده و همگان اذعان 
دارن��د اگر ایران نبود اکنون داعش سراس��ر عراق را مس��لط 

شده بود. 

یادداشت

راهکار عراق چیست؟

نخست وزیر صهیونیست ها  در اقدامی انتخاباتی به هتک حرمت مسجد ابراهیمی پرداخت 

تقالی نتانیاهو برای کم رنگ سازی شکست در برابر حزب هللا 

شکست جانسون در برابر پارلمان 
نمایندگان پارلمان انگلیس در راس��تای تالش برای محدود کردن اختیارات 
نخس��ت وزیر این کش��ور برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا به طرحی 
رأی  دادند که خواس��تار واگذاری کنترل رون��د »برگزیت« به نهاد قانونگذار 

در انگلیس است.
 نماین��دگان پارلم��ان انگلیس در راس��تای تالش در جه��ت محدود کردن 
اختیارات نخس��ت وزیر »بوریس جانس��ون« برای خارج ک��ردن بدون توافق 
انگلی��س از اتحادیه اروپا به طرحی رأی  دادند که خواس��تار واگذاری کنترل 
روند »برگزیت« به نهاد قانونگذار در انگلیس اس��ت. رأی مثبت به این طرح 
به منزله شکس��تی برای »بوریس جانس��ون«، نخست وزیر انگلیس محسوب 
می ش��ود که اعالم کرده قص��د دارد به هر قیمتی 3۱ اکتبر کش��ورش را از 
اتحادیه اروپا خارج کند. دولت او دوش��نبه درباره تصویب این طرح هش��دار 
داده بود.  رس��انه های انگلیس گزارش داده اند بوریس جانس��ون در پی این 
شکس��ت از پارلمان تهدید ک��رد در صورتی که نماین��دگان پارلمان دومین 
مرحل��ه از این طرح را هم تصویب ک��رده و او را ملزم به معوق کردن خروج 
از اتحادی��ه اروپا کنند دولت او اعالم برگزاری انتخابات سراس��ری زودهنگام 

خواهد کرد. 

نصیحت رهبر انصارالله به امارات 
رهبر انصاراهلل به امارات نصیحت کرد برای منافع خودش هم که شده در ادعای 

توقف حمالت به یمن صادق باشد تا از پیامدهای این جنگ در امان بماند.
»عبدالملک الحوثی« رهبر انصاراهلل، امارات را نصیحت کرد که در راس��تای 

منافعش در زمینه پایان حمالت به یمن صادق باشد.
الحوث��ی گفت: نصیحت من به امارات این اس��ت که برای منافع خود صادق 
باش��د وضعیت کنونی )حمالت به یمن( در س��طح اقتصادی و تمام سطوح 
برای این کش��ور خطرناک اس��ت. رهبر انصاراهلل تأکید ک��رد: ادامه حمالت 
و اش��غال کش��ور ما خطرات بس��یاری برای امارات دارد که مسؤولیت آن بر 
عهده این کش��ور است؛ بار دیگر نصیحت می کنیم که در این رویکرد )پایان 
دادن ب��ه جنگ یمن( جدی باش��د و این موضع صحیحی اس��ت که از تمام 
کش��ورهای ائتالف متجاوز انتظار آن را داری��م. عبدالملک الحوثی در بخش 
دیگ��ری از صحبت های خود به هدف قرار گرفتن پاالیش��گاه »الش��یبه« نیز 
اش��اره کرد.همچنین وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن در صنعا ضمن هشدار 
به ائتالف متجاوز س��عودی- اماراتی تأکید ک��رد اگر متجاوزان به محاصره و 
تج��اوز علیه ملت یمن پایان ندهند  ، به آنان درس های فراموش نش��دنی و 

ویرانگر خواهیم داد. 

بریتانیا حق مداخله در امور هنگ کنگ را ندارد
س��خنگوی اداره امور ارتباطی هنگ کنگ در چی��ن تاکید کرد بریتانیا حق 
ندارد در امور داخلی هنگ کنگ مداخله کند مس��ایل این منطقه جزو امور 

داخلی چین محسوب می شود و به کشورهای بیگانه ربطی ندارد.
»ی��ان گوانگ« در مصاحبه مطبوعاتی در پکن از همه نهادهای هنگ کنگی از 
جمله ارگان های قضایی خواست همه ظرفیت های خود را برای توقف خشونت 
ها در هنگ کنگ بکار گیرند. این درخواس��ت در شرایطی مطرح می شود که 
چین برخی اقدامات خشونت آمیز معترضان در هنگ کنگ را مصداق اقدامات 
تروریس��تی دانسته است. دفتر ارتباطی چین که سیاست های مرتبط با هنگ 
کنگ را تنظیم می کند در بیانیه ای آورده است در جریان تظاهرات این هفته 
در برخی از مناطق هنگ کنگ معترضان بیش از ۱00 بمب بنزینی به س��مت 
ایستگاه های راه آهن و مترو و نیروهای پلیس پرتاب کرده و باعث آتش سوزی 
های گس��ترده و جراحت ش��هروندان شدند. یان گوانگ س��خنگوی اداره امور 
ارتباطی هنگ کنگ در چین در ادامه گفت: متاسفانه برخی از کارهای خشونت 
آمیزی که معترضان انجام داده اند مش��ابه عملیات های تروریس��تی است. وی 
افزود از زمان ش��روع اعتراضات تاکنون نزدیک به یک هزار و ۱۱7 نفر دستگیر 

شده اند و 2۴۱ گاز اشک آور و 90 گلوله مشقی شلیک شده است. 

گزارش

بنیامی��ن نتانیاه��و نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در ادامه 
اقدام��ات تنش زای دولت خود، دیروز برای اولین بار به ش��هر 
الخلیل و مس��جد ابراهیمی رفت تا شکس��ت در برابر مقاومت 

لبنان را کم رنگ سازد. 
رس��انه های اس��رائیلی می گوین��د، در پی فش��ارهای احزاب 
راس��ت گرا و حامیان آنها پیش از برگزاری انتخابات سراسری 
در فلس��طین اش��غالی، نتانیاهو برای اولین بار به شهر الخلیل 
در جنوب کرانه باختری سفر کرد تا از مسجد ابراهیمی دیدن 
کند. نتانیاهو به عنوان اولین نخس��ت وزیر رژیم اسرائیل  است 
که به شهر فلسطینی نش��ین الخلیل سفر می کند و قرار است 
در مراسم نودمین س��الگرد درگیری اعراب با یهودیان در این 

شهر، در مسجد ابراهیمی سخنرانی کند.
گفته می ش��ود مس��جد ابراهیمی چهارمین مکان مقدس برای 
مسلمانان و دومین مکان مقدس برای یهودیان به شمار می رود. به 
گفته تاریخ نگاران حضرت ابراهیم -علیه السالم- و همسرش »ساره« 
به همراهو فرزندانش اسحاق و یعقوب در این مکان آرمیده اند. هیچ 
نخست وزیری از رژیم صهیونیستی تا کنون برای چنین مراسمی به 
الخلیل سفر نداشته و در آن سخنرانی نیز نکرده بود. حتی یهودیان 

بسیار کمی تا کنون به این منطقه رفته اند.
طرف های مختلف فلس��طینی اعالم کردند، سفر تحریک آمیز 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی به الخلیل و بازدید از مسجد 
ابراهیمی که برای کس��ب رأی انجام می شود واقعیت این شهر 
را تغییر نخواهد داد. »خالد دودین« معاون اس��تاندار الخلیل 
اعالم کرد، این اقدام نتانیاهو چیزی جز تالش وی برای کسب 
آرای شهرک نشنیان در انتخابات پیش رو نیست... نخست وزیر 
رژیم اش��غالگر با س��فر به الخلیل واقعیت تاریخی و دینی این 

شهر را تغییر نخواهد داد.  
 وزارت اوقاف و امور دینی فلسطین نیز درباره تبعات خطرناک 
این اقدام نتانیاهو هش��دار داد و گف��ت، آنچه اکنون در الخلیل 

در جریان است سفر »آرییل شارون« نخست وزیر پیشین رژیم 
صهیونیستی به قدس در سال 2000 را تداعی می کند که منجر 
به بروز انتفاضه االقصی شد. وزارت خارجه تشکیالت خودگردان 
این س��فر نخست وزیر رژیم صهیونیستی را تحریک  آمیز خواند 
و گفت، این اقدامات در چارچوب توطئه های احزاب راستگرای 
اس��رائیلی برای کسب آرا و یهودی کردن بخش قدیمی الخلیل 
صورت می گیرد. »حازم قاس��م« س��خنگوی جنبش فلسطینی 
حماس گف��ت، نتانیاهوی شکس��ت خورده ت��الش دارد با این 
اقدام نمایش��ی چهره خود را بهبود بخش��د. وی افزود، افزایش 
تعرض به مقدسات نتیجه رفتارهای منطقه ای برخی طرف ها و 

عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر است.
»احمد المدلل« از اعضای ارشد جهاد اسالمی فلسطین گفت: 
نتانیاه��و پس از ضرباتی ک��ه از مقاومت خ��ورده حاال تالش 
می کند چهره خود را با این اقدامات بهبود بخش��د. وی افزود: 
نتانیاهو نتوانس��ت مقاومت را تضعیف کند و آنچه مقاومت در 
جنوب لبنان انجام داد ضربه ای قدرتمند به وی بود. »الجبهه 
الدمقراطی��ه« )جبهه دموکراتیک( فلس��طین اعالم کرد، این 
اق��دام نتانیاهو نیازمند گام های عملی تش��کیالت خودگردان 
برای لغو شناس��ایی »اس��رائیل« و توق��ف هماهنگی امنیتی 
اس��ت. این جنبش فلسطینی افزود، سفر نتانیاهو در چارچوب 

»معامله قرن« صورت می گیرد.
»لجان المقاومة« فلسطین )کمیته های مقاومت( هم تصریح کرد، 
سفر نتانیاهو در چارجوب کمپین تبلیغاتی وی اما به حساب حق 
فلسطینی ها صورت می گیرد. »بدران جابر« از اعضای »الجبهه 
الشعبیه« فلسطین )جبهه مردمی( از آمادگی مردم الخلیل برای 
تظاهرات در اعتراض به سفر نتانیاهو خبر داد. »عکرمه صبری« 
رئیس هیأت عالی اسالمی در قدس نیز اعالم کرد، هر احتمالی 
برای س��فر نتانیاهو به الخلیل از جمله انتفاضه جدید وارد است. 
جنبش حماس ضمن هش��دار درباره طرحهای شهرک سازی و 
یهودی س��ازی در کرانه باختری اعالم ک��رد: مقاومت در کرانه 
باختری خواب را از چش��م صهیونیستها خواهد گرفت. در ادامه 
تحرکات تبلیغاتی نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تاریخ 
رونمایی و اعالم طرح معامله قرن را بعد از انتخابات سراسری در 
فلس��طین اشغالی دانست. »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی اعالم کرد که طرح سازش آمریکایی ها برای منطقه 
موس��وم به »معامله ق��رن« بالفاصله بعد از برگ��زاری انتخابات 

سراسری در فلسطین اشغالی رونمایی می شود.
نتانیاهو طی س��خنرانی در همایش انتخاباتی حزب لیکود در 
ش��هر صهیونیست نش��ین »کریات آتا« واقع در شمال منطقه 
حیفا، از حامیان خود پرس��ید: »می خواهید چه کس��ی درباره 
معامل��ه قرن رئیس جمهور ]دونالد[ ترام��پ، که به زودی بعد 
از انتخابات اعالم می ش��ود، گفت وگو و مذاکره کند؟« این در 
حالی اس��ت که به دنبال اس��تعفای وزیر کار و امور اجتماعی 
رژیم صهیونیس��تی، »بنیامین نتانیاهو« مجبور ش��ده اس��ت، 

مسئولیت این وزارتخانه را هم برعهده بگیرد.
کابینه بحرانی »بنیامین نتانیاهو« با کنار رفتن »حائیم کاتص« 
از وزارت کار و امور اجتماعی رژیم صهیونیستی، بحرانی تر شده 
و حاال نتانیاهو مجبور شده عالوه بر نخست وزیری، مسئولیت 

چهار وزارتخانه را خودش برعهده بگیرد.

در ادامه افش��ای رفتارهای بحران س��از آمریکا در 
عراق، دبی��رکل نَُجب��اء، امری��کا را عامل تضعیف 
سیس��تم پدافند هوایی عراق معرفی کرد و گفت: 
حزب بارزانی نیز مانع تجهیز کشور به این سامانه 

شده است. 
به گزارش مرکز ارتباطات و امور رس��انه ای نَُجباء 
در ایران، دبیرکل مقاومت اسالمی نَُجباء در جریان 
گفتگویی آخرین مواضع این جنبش را تبیین کرد. 
حجت االس��الم والمسلمین »اکرم الکعبی« با بیان 
اینکه "باید از تجربه گذشته درس بگیریم و منتظر 
حمله غافلگیرکننده دش��من نباشیم"، تاکید کرد: 
عراق روزهای گذشته عملیات "اراده پیروزی" را در 
صحرای "االنبار" و "وادی حوران" به اجرا گذاشت 
و دس��تاوردهای قابل توجهی کسب شد؛ که البته 
برخی رس��انه ها تالش کردند تا افکار عمومی را از 

آن منحرف کنن��د. وی امریکا را عامل اصلی همه 
مشکالت عراق دانست و افزود: حضور امریکایی ها 
ب��ا منافع عراق تع��ارض دارد و م��ا هرکس را که 
خواس��تار ماندن آن ها در کشور است، به مزدوری 

متهم می کنیم.
دبی��رکل نَُجباء ب��ا انتقاد از مداخله واش��نگتن در 
کلیه ش��ؤونات عراق، خاطرنشان س��اخت: امریکا 
مثل گذشته قدرتمند نیست و با همراهی اسرائیل، 
امارات، عربس��تان � و به ویژه رس��انه های سعودی 
� در صدد تضعیف عراق اس��ت. آن ه��ا فقط زبان 
زور را می فهمند. الکعبی با تأکید بر اینکه الحش��د 
الش��عبی امتداد مقاومت اس��ت، گفت: اسرائیل از 
راهبرد عقیدت��ی ما بیم ناک اس��ت. آن ها آخرین 

بار با همه امکاناتش��ان نتوانستند ۴ ساعت با غزه 
بجنگن��د؛ چراک��ه اراده مقاوم��ت در آنجا نهادینه 
ش��ده اس��ت. وی اضافه کرد: رژیم صهیونیس��تی 
کشورهای عربی را تحقیر می کند ولی قوی نیست 
و از خانه عنکبوت سس��ت تر است. مقام عالی رتبه 
مقاومت عراق ضمن مقایس��ه مثلث قدرت )ملت، 
ارتش و مقاومت( در لبنان و عراق، از همبس��تگی 
لبنانی ها تمجید کرد و فتنه گران داخلی را به دلیل 
سیاس��ی کاری و ت��الش جهت انح��الل گروه های 

مقاومت مورد انتقاد قرار داد.
شیخ اکرم الکعبی افزود: امریکایی ها سیستم پدافند 
هوای��ی ع��راق را از کار انداخته و تضعیف کرده اند و 
حزب بارزانی که سابقه همکاری با صدام در سرکوب 

کردها را در کارنامه دارد، مانع تجهیز عراق به سامانه 
پدافند هوایی شده اس��ت. وی در بخش پایانی این 
گفتگ��و، معضالت مدیریتی عراق را مورد توجه قرار 
داد و اع��الم ک��رد که مقاومت ب��رای کمک به حل 
مش��کالت موجود آماده است. خبر دیگر آنکه حزب 
»الدعوه االس��المیه« عراق با تأکید بر دست داشتن 
رژیم صهیونیس��تی در حمله به الحش��د الش��عبی، 
تأکد کرد که ای��ن حمالت، نقض فاحش حاکمیت 
و اس��تقالل عراق است. این حزب با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد: »شخصیت های مجاهد عراقی در نیروهای 
الحشد الشعبی و مواضع و اردوگاههای آن در معرض 
حمالت تروریستی قرا گرفت که طرف های خارجی 
آن را هدف قرار دادند که حاکمیت، امنیت، ثبات و 

تمامیت ارضی عراق را هدف قرار داده اند«.
از س��وی دیگ��ر عضو کمیس��یون امنی��ت و دفاع 
در پارلمان عراق با اش��اره به اهمیت س��فر مشاور 
امنیت ملی این کش��ور به روس��یه، تأکید کرد که 
دولت عراق مصمم اس��ت که س��امانه اس-۴00 را 
خریداری کند. »کریم المحمداوی« تأکید کرد که 
»س��فر الفیاض به روس��یه، آغازی برای قطع روابط 
نظامی با واشنگتن اس��ت«. همچنین یک نماینده 
ائتالف الفتح عراق اعالم کرد که رژیم صهیونیستی 
و آمریکا قصد دارند با فش��ار به نخست وزیر عراق، 
به فعالیت الحشد الشعبی در این کشور پایان دهند. 
»عبداالمی��ر المیاحی« نماینده ائتالف الفتح تأکید 
کرد که آسمان عراق، محلی برای تجاوز به نیروهای 
امنیتی و الحش��د الشعبی، خدش��ه وارد کردن به 

حاکمیت عراق و نقض حریم هوایی آن نیست. 

امریکایی ها سیستم پدافند هوایی عراق را از کار انداخته اند


