
آلم�ان: مجلس نماین��دگان آلمان ب��ا اکثریت آرا 
ماموریت نظامی این کش��ور در افغانس��تان را یک 
سال دیگر تمدید کرد. نماینده آلمان در افغانستان 
گفت که ماموریت نظامی کش��ورش در افغانستان 
در چارچوب ماموریت پشتیبانی قاطع )ناتو( تا ماه 

مارس سال ۲۰۲۱ میالدی ادامه خواهد یافت.

لیبی: نیروهای دولت وفاق ملی )غرب لیبی( حمله 
شدید شبه نظامیان تحت امر ژنرال »خلیفه حفتر« 
به طرابلس را دفع کردند.نیروهای دولت وفاق ملی 
با دفع حمله نیروهای تحت امر ژنرال خلیفه حفتر 
به محورهای الرمله و عین زاره در جنوب طرابلس، 
دستکم ۲۰ نفر از آن ها را به قتل رساندند. »محمد 
قنونو« س��خنگوی دولت وفاق ملی)غرب لیبی( نیز 
گفت که نیروهای آن ها موفق شدند چهار خودروی 
زره��ی را منه��دم و دس��تکم ۲۰ م��زدور را در دو 
محور الرمله و عین زاره در جنوب طرابلس به قتل 

رساندند.

س�ودان: خبرگزاری سودانی )س��ونا( اعالم کرد، 
ایاالت متحده کش��ورهای عربی حوزه خلیج فارس 
را به ادامه حمایت از س��ودان فراخوانده اس��ت.این 
خبرگزاری در گزارش��ی تاکید کرد، ایاالت متحده 
از کش��ورهای عرب��ی حوزه خلیج فارس خواس��ته 
اس��ت تا کمک های مالی و اقتصادی قطع ش��ده به 
س��ودان را ادامه دهند. ای��ن کمک ها در پی ادعاها 
مبنی بر اینکه واش��نگتن از این کش��ورها خواسته 
تا حمایت س��ه میلیارد دالری از سودان را متوقف 

کنند مسدود شد.

اتیوپ�ی: اتیوپ��ی هیات ه��ای عالیرتب��ه ای را به 
کشورهای اروپا و افریقا اعزام می کند تا رهبران آنها 
را نسبت به رویکرد آدیس آبابا درباره مذاکرات سد 
النهضه مطلع کند. ریاست هیات اعزامی اتیوپی به 
آفریقا را  س��هله ورک زوده، رئیس جمهور کنونی 
و ریاس��ت هیات اعزامی به اروپا را موالتو تیشومه، 

رئیس جمهور سابق اتیوپی بر عهده دارد.

اس�لوونی: پارلمان اس��لوونی ۱۶ عضو کابینه یانز 
یانس��ا، نخس��ت وزیر راس��ت میانه این کشور را که 
وعده داده است سرعت ش��یوع کروناویروس را در 
کش��ورش کاهش دهد، تایی��د کرد.رئیس پارلمان 
اس��لوونی اعالم کرد، این کابین��ه با ۵۲ رای موافق 

و ۳۱ رای مخالف تایید شد.
اس��لوونی ۱۴۱ م��ورد تایی��د ش��ده از ابت��ال ب��ه 
کروناوی��روس دارد و تمام مدارس تعطیل ش��ده و 
در مرز با ایتالیا بررس��ی های پزش��کی و بهداشتی 

افزایش یافته است.  

طراحی برای تضعیف امنیت لبنان 
آمریکا که نتوانس��ته با آشوب و بحران، مقاومت به 
عنوان مح��ور اصلی امنیت لبنان را متوقف س��ازد 
اکنون سیاس��ت حربه اقتصادی را در پیش گرفته 
اس��ت چنانکه »دوروتی شیا« س��فیر جدید آمریکا 
در لبنان در دیدار با »حس��ن دیاب« نخس��ت وزیر 
لبنان، به وی ابالغ کرده که شرط کمک واشنگتن 
برای غلب��ه بر بحران اقتصادی این کش��ور، فاصله 

گرفتن دولت او از حزب اهلل است.
به گزارش العربی الجدید به نقل از منابعی ویژه در 
مقر نخست وزیری لبنان، شیا به نخست وزیر لبنان 
مراتب ناخرس��ندی دولت آمری��کا از نحوه مواجهه 
دولت با بحران مال��ی و اقتصادی، تأخیر در مبارزه 
با فس��اد و بازگرداندن اموال هدر رفته که خواست 
اصلی مردم لبنان اس��ت را اعالم داش��ته است.این 
منابع افزودند: سفیر آمریکا به دیاب گفته است در 
صورتی که دولت لبنان ثابت کند که کاماًل مستقل 
از حزب اهلل اس��ت و از دخالت های آشکار حزب اهلل 
در منطقه حمایت نکند، آمریکا آماده اس��ت که به 

دولت لبنان کمک مالی کند.
ای��ن گزارش می افزاید؛ ش��یا پس از دیدار با دیاب 
در جم��ع خبرن��گاران، بر حمایت از خواس��ته های 
معترضان تأکید کرد و خواستار تحقق این خواسته 
ها ب��رای غلبه بر بحران اقتص��ادی از طریق انجام 
شفافیت ش��د تا اعتماد بین المللی به لبنان جلب 
شود. دوروتی شیا سفیر جدید واشنگتن در بیروت، 
چهارشنبه گذشته استوارنامه خود را تقدیم میشل 
عون رییس جمهوری لبنان کرد. وی رابطه نزدیکی 
با دونال��د ترامپ ریی��س جمهوری آمری��کا دارد. 
آمریکا با بحران س��ازی اقتصادی به دنبال سلطه بر 
لبنان اس��ت و س��عی دارد دولت دیاب را به اقدام 

علیه حزب اهلل وادار سازد. 

نیمچه گزارش

کوبا تحریم آمریکا را محکوم کرد
برونو رودریگز پاریال  وزیر امور  خارجه کوبا تحریم های آمریکا علیه شرکت 
بین المللی »تی. ان. کی تریدینگ اس. ای« را که زیرمجموعه شرکت روس 
نفت روس��یه است، محکوم کرد. این مقام کوبایی در پیامی توئیتری ضمن 
ابراز محکومیت تحریم های آمریکا علیه این ش��رکت که در ونزوئال فعالیت 
می کند، نوش��ت: این اقدم سیاس��تی جنایتکارانه را نشان می دهد که منافع 
مردم را هدف قرار می دهد. آمریکا هدف از این تحریم را فش��ار بر نیکالس مادورو 
رئیس جمهور ونزوئال برای مذاکره دانس��ته است. این  دیپلمات ارشد کوبایی افزود: 
در حال��ی ک��ه تالش های جهانی بر مه��ار کووید ۱۹ متمرکز اس��ت دولت آمریکا 
اقدام��ات تهاجم��ی یکجانبه ای را علیه ش��رکت »تی ان کی تریدین��گ« به بهانه 
تجارت با ونزوئال بکار بسته است. این نقض جدید قوانین بین المللی است. سیاست 

جنایتکارانه علیه مردم را متوقف کنید.

زمان تالش است نه وحشت
دبیرکل س��ازمان ملل با بیان اینکه »کرونا تهدیدی برای زندگی ماس��ت« 
از همه دولتهای جهان خواس��ت تالش��های خود را ب��رای مقابله با ویروس 
کرونا افزایش دهند. »آنتونیو گوترش« دبیر کل س��ازمان ملل در حس��اب 
توتیتری خود نوش��ت: »برخالف س��ایر موارد، کووید-۱۹ یک تهدید برای 
زندگی ماس��ت. گوت��رش در ادامه تاکید کرد که ش��یوع ویروس به اوج خود 
خواهد رسید و اما اقتصادهای ما دوباره احیا خواهد شد. اکنون زمان احتیاط است 
نه وحش��ت. زمان علم است. زمان واقعیت هاست نه ترس«.وی در بخش دیگری از 
پیام خود خطاب به مردم جهان نوش��ت: »همه ما با یک تهدید مش��ترک از جانب 
ویروس کرونا مواجه هس��تیم. با هم ما می توانیم مسیر پاندمیک )همه گیری( کرونا 
را تغییر دهیم. این به معنی حرکت رو به جلو با قاطعیت و بدون هراس اس��ت. من 

از همه دولتها و کشورهای می خواهم تالشهای خود افزایش دهند.همین االن.«

هشدار مالی صدراعظم 
صدراعظ��م آلم��ان با بی��ان اینکه بحران کرونا چالش��ی ج��دی برای همه 

کشورهای جهان است تاکید کرد نیاز است از ذخایر مالی استفاده کنیم.
»آن��گال مرکل« صدراعظم آلمان در نشس��تی درباره چش��م انداز اقتصادی 
در ش��رایط اپیدمی کرونا با تجار آلمانی گفت که بحران ویروس کرونا یک 
چالش مشترک برای همه کشورهای جهان است و مستلزم تالشهای مشترک 
برای مقابله با آن است. وی به شرکت کنندگان حاضر در این نشست اطمینان داد 
که برلین هرکاری الزم باشد برای تثبیت اقتصاد آلمان انجام خواهد داد. صدراعظم 
آلمان همچنین تاکید کرد که به ذخایر مالی نیاز داریم. س��ازمان جهانی بهداش��ت 
روز ۱۱مارس ۲۰۲۰ وضعیت اپیدمی جهانی را برای شیوع ویروس کرونا اعالم کرد. 
ویروس کرونا اولین بار در دس��امبر س��ال ۲۰۱۹ در چین شناس��ایی و اعالم شد و 

تاکنون بیش از یکصد هزار نفر را در سراسر جهان مبتال کرده است.

فرامرز اصغری

روس��یه طی هفته های اخی��ر تحرکات بس��یاری در قبال 
تحوالت فلس��طین داش��ته اس��ت. نکته قابل توجه در این 
تحرکات، اقدام مس��کو در همگرای��ی و رویکرد به جنبش 
جهاد اس��المی اس��ت. هیأت��ی از جنبش جهاد اس��المی 
فلس��طین به ریاس��ت زیاد النخاله دبیرکل این جنبش  به 
دعوت روس��یه به این کشور سفر و با سرگئی الوروف وزیر 
خارجه روسیه دیدار داشت و در جریان مذاکرات، وضعیت 
حل و فصل مس��ائل خاورمیانه مناقشه فلسطین و اسراییل 

با محوریت وضعی��ت کرانه باختری رود اردن و نوار غزه در 
مرکز توجه قرار گرفت. این ریزانی ها در حالی صورت گرفت 
که پیش از این مسکو با جنبش فتح، تشکیالت خودگردان 
فلسطین و جنبش حماس و جبهه خلق ارتباط داشته است 
و رویکرد  آن به جهاد اسالمی اقدامی جدید قلمداد می شود. 
حال این س��وال مطرح است که هدف مسکو از این رویکرد 
چیس��ت و چرا چنین اقدامی صورت داده است؟ نکته مهم 
و اساس��ی آن اس��ت که دعوت روسیه در شرایطی بوده که 
آمریکا جهاد اسالمی را در لیست گروه های تروریستی قرار 
داده اس��ت و دعوت آن یعنی اینکه مسکو رسما با این ادعا 
آمریکا مخالف است و ماهیت جهاد اسالمی به عنوان بخشی 

از ساختار فلسطین را پذیرفته است.
 این مسئله مش��روعیت مقاومت جهاد اس��المی را آشکار 

می سازد که برگرفته از ظرفیت ها و جایگاه مهم این جنبش 
در میان فلس��طینی ها و نیز تحوالت فلس��طین اس��ت که 
نمی توان نق��ش آن را نادیده گرفت. اما در باب چرایی این 
دعوت چند نکته قابل توجه اس��ت نخس��ت آنکه آمریکا با 
طرح معامله قرن به دنبال رویکرد یک جانبه در قبال مسئله 
فلس��طین است و مسکو با دعوت از جهاد رسما مخالفت با 
این طرح و حمایت از مواضع فلسطینی ها را اعالم می دارد. 
دوم آنکه روسیه زنجیره ای از روابط با گروه های فلسطینی 
در کنار رژیم صهیونیس��تی و حتی کشورهای عربی ایجاد 
کرده و به عنوان بازیگری که به دنبال روند صلح در منطقه 
بدون رفتار جانب دارانه آمریکا از رژیم صهیونیس��تی است. 
با توجه به این شرایط مسکو تالش دارد تا به موازات آمریکا 
تحرکاتی روس��ی را در قبال مس��ئله فلس��طین اجرا سازد 

چنانکه سران روس��یه بارها تاکید کرده اند که معامله قرن 
طرحی س��وخته و غیر قابل اجراست. الوروف وزیر خارجه 
روس��یه باره��ا اعالم نموده ک��ه طرح معامله ق��رن ترامپ 
نمی تواند تحقق بخش صلح باش��د و حت��ی با قوانین بین 
الملل��ی مغایرت دارد.  به هر تقدی��ر در جمع بندی نهایی 
از آنچه در باب رویکرد روس��یه به جهاد اس��المی ذکر شد 
می ت��وان گفت که این اقدام برگرفت��ه از جایگاه و موقعیت 
جهاد در معادالت منطقه و فلسطین است که موجب شده 
تا کش��وری مانند روس��یه نیز به دنبال به��ره گیری از این 
نقش برای ایفای نقش در منطقه باش��د. نقشی که برگرفته 
از ماهیت مردمی و جایگاهی اس��ت که جهاد اس��المی در 
تحقق امنیت در منطقه از جمله مبارزه با تروریس��م دولتی 

صهیونیستی و گروه های تروریستی در منطقه دارد. 

یادداشت

اختالفات متحدان ریاض و ابوظبی 
همزمان با آغاز اجرای توافقنامه ریاض امضا ش��ده بین دولت مس��تعفی 
یمن و ش��ورای انتقالی جنوبی تحت حمایت ام��ارات، تنش بار دیگر به 

شهر عدن در جنوب یمن بازگشت.
ش��اهدان عینی و س��اکنان محلی و منابع امنیتی و نظامی در شهر عدن 
گفتند که این ش��هر شاهد تنش و اس��تقرار بی سابقه نیروهای امنیتی و 
نظامی است. در شهر »خور مکسر« واقع در مرکز عدن پست های نظامی 
و نیروهای امنیتی در اکثر خیابان ها، محله ها و کوچه های ش��هر از جمله 
خط ساحلی منتهی به فرودگاه عدن کار گذاشته شده و همه این نیروها 

مجهز به سالح و خودروهای زرهی و نظامی اماراتی هستند.
عدن از کمتر از یک س��ال گذش��ته ش��اهد اختالف و درگیری متحدان 
س��عودی با متحدان اماراتی است. عربس��تان تالش کرد این اختالف را 
ب��ا »توافق ریاض« حل کند اما درگیری ها هر از گاهی س��ر باز می کند. 
ش��به نظامیان وابس��ته به امارات نی��ز به فرودگاه عدن ی��ورش برده و با 
تحوی��ل فرودگاه ب��ه نیروهای جدیدی که تحت نظارت عربس��تان و در 
چارچ��وب توافقنامه ریاض آموزش دیده ان��د، مخالفت کردند. همچنین 
نظامیان دیگری نیز در دیگر ش��هرهای جنوبی به ویژه المنصوره، ش��یخ 
عثمان، دارس��عد، البریقه، المعال و التواهی مقر فرماندهی شورای انتقالی 
مس��تقر ش��دند. منابع خبری از وق��وع درگیری میان نیروهای ش��ورای 
انتقال��ی جنوب مورد حمایت امارات متحده عربی و نیروهای وابس��ته به 
عربس��تان س��عودی در فرودگاه عدن واقع در جنوب یم��ن خبر دادند. 
نیروهای ش��ورای انتقالی جنوب یمن ب��ه فرودگاه عدن هجوم برده و در 
اطراف این فرودگاه مس��تقر ش��دند. نیروهای ش��ورای انتقالی جنوب با 
تحویل این فرودگاه به نیروهایی که در عربستان سعودی آموزش دیدند 
مخالف��ت کردند. یک منبع یمن��ی از وقوع ناآرام��ی در اطراف فرودگاه 
عدن خبر داد و گفت که نقاط امنیتی در اطراف فرودگاه عدن از س��وی 
نیروهای ش��ورای انتقالی جنوب ایجاد شده است. سرانجام پس از ماه ها 
کش��مکش و درگیری مسلحانه میان نیروهای وفادار به »عبدربه منصور 
هادی« رییس جمهوری مس��تعفی یمن )وابسته به عربستان( و شورای 
انتقالی جنوب )وابسته به امارات( در جنوب این کشور، چهاردم آبان ماه 
با میانجیگری سعودی ها، توافقی میان نیروهای شورای انتقالی جنوب و 

نیروهای منصور هادی در ریاض به امضا رسید.

 فاز جدید تقابل های مسکو-پکن 
با آمریکا

وزارت خارجه آمریکا در اعتراض به اظهارنظر جنجالی یک مقام چین در 
مورد نقش احتمالی ارتش آمریکا در شیوع ویروس کرونا در استان ووهان 
این کشور، س��فیر چین در واشنگتن را احضار کرد در حالی که همزمان 

روسیه نیز به آمریکا درباره شایع پراکنی علیه مسکو هشدار داد. 
با تشدید تنشها میان دو قدرت بزرگ جهانی بر سر شیوع ویروس کرونا، 
وزارت خارج��ه آمریکا روز جمعه در اعتراض ب��ه اظهارنظر جنجالی یک 
مقام پکن علیه ارتش آمریکا سفیر این کشور در واشنگتن را احضار کرد. 
یک مقام وزارت خارجه آمریکا بیان کرد که »دیوید اس��تیلول« دیپلمات 
بلندپایه آمریکا در امور آس��یای ش��رقی، مراتب اعتراض واش��نگتن را به 
»کوئی تیانکای« س��فیر چی��ن در آمریکا اعالم کرد.دلی��ل این اعتراض، 
اظه��ارات س��خنگوی وزارت خارجه چین بود که در ی��ک پیام توئیتری 
اعالم کرد: »این احتمال وجود دارد ارتش آمریکا ویروس کرونا را به شهر 
ووهان آورده باشد«.این اظهارات در شرایطی بیان شد که مقامات پکن از 
اتهام زنی مکرر مقامات آمریکا مبنی بر تعلل چین در مواجهه به موقع با 
این ویروس به شدت آزرده خاطر هستند.در همین ارتباط، روز چهارشنبه 
»رابرت اوبراین« مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که سرعت عکس العمل 
چین به ظهور این وی��روس برای جهانیان به قیمت دو ماه ]تأخیر[ تمام 

شد؛ در حالی که چین می توانست برای شیوع این بیماری آماده باشد.
همچنین در واکنش به فش��ار اخیر برخی سناتورهای آمریکا برای اعمال 
تحریم های جدید علیه روس��یه، س��فارت روس��یه در ای��االت متحده از 
سیاس��تمداران آمریکا خواست که گسترش روس هراسی را متوقف کنند 
و بر یک چالش مش��ترک متمرکز ش��وند: بیماری همه گیر کروناویروس 
)کووید-۱۹(.س��فارت روسیه در پیامی در صفحه فیس بوک خود نوشت: 
ش��ماری از سیاستمداران واش��نگتن از هیچ کاری برای تشدید تنش در 
روابط بین کشوری روسیه و آمریکا دریغ نمی کنند. آن ها با حمالت خود 
به روسیه و مردم ما، تنها منافع خودخواهانه خود را در آستانه انتخابات 

بعدی دنبال می کنند.
 ما تالش آن ها برای کش��اندن کش��ورهای اتحادیه اروپا به س��مت یک 
شیادی دیگر را غیرقابل قبول می دانیم. این هیات دیپلماتیک تالش های 

سیاستمداران آمریکایی برای تحریک روس هراسی را "بدبینانه" خواند.

توافقات سازنده بر سر ادلب 
وزارت دفاع روس��یه با صدور بیانیه ای مذاکرات با ترکیه را سازنده خواند 
و گفت: بر اس��اس نتایج به دس��ت آمده می توان همه توافق های قبلی را 

اجرایی کرد.
 وزارت دفاع روس��یه اعالم کرد، مذاکرات نظامی ب��ا ترکیه درباره ادلب 
سوریه »سازنده« بوده و نتایج آن اجازه اجرایی شدن تمام توافق ها میان 
طرفین درباره این منطقه را خواهد داد.بر اساس گزارش »روسیا الیوم«، 
در بیانیه مذکور که دیروز صادر ش��ده آمده اس��ت: مذاکرات با ش��رکای 
ترک در آنکارا در فضایی س��ازنده برگزار ش��د و نتایج آن اجازه اجرایی 
ش��دن تمام توافق ه��ا بویژه توافق مربوط به ادلب ب��رای کاهش تنش را 
می دهد؛ توافقی که در پنجم مارس میان رؤسای جمهور ترکیه و روسیه 
در آنکارا به دس��ت آمد.وزارت دفاع روس��یه اعالم کرد: بر همین اساس 
فردا )پانزدهم مارس( اولین گش��ت مشترک روسیه و ترکیه بر جاده »ام 

۴« انجام خواهد شد.
»حلوص��ی آکار«، وزیر دفاع ترکیه جمعه گفت، آنکارا و مس��کو بر س��ر 
جزئیات آتش بس در ش��مال غرب س��وریه به توافق دست پیدا کرده اند. 
وزارت دف��اع ترکیه هم  ب��ا صدور بیانیه ای اعالم ک��رده بود مذاکرات با 
هیأت نظامی روس��ی درباره ادلب، در فضایی مثبت و سازنده ادامه یافته 
است. »والدیمیر پوتین« و »رجب طیب اردوغان« رؤسای جمهور روسیه 
و ترکیه هفته قبل در کنفرانس خبری مشترک، از توافق دوجانبه بر سر 
اعمال آتش بس در استان ادلب واقع در شمال غرب سوریه خبر دادند. در 
پی زیر گرفتن یک کودک توس��ط نیروهای ُکرد مورد حمایت آمریکا در 
محله ای واقع در استان دیر الزور، ده ها تن از اهالی این منطقه تظاهراتی 
را در محکومیت "ارتش اشغالگر و حامیان آن" برگزار کردند. علت اصلی 
تظاه��رات در این منطقه، زیر گرفتن یک کودک از اهالی محله الکس��ره 
توس��ط یک خودروی وابسته به نیروهای قس��د بود که با سرعت باالیی 
در حال حرکت بود و موجب جان باختن این کودک ش��د. منابع محلی 
گفتند، گروه هایی از کردهای وابس��ته به ارتش آمریکا مکان تظاهرات را 
در مرکز البلده محاصره کردند و ورودی های آن را به صورت کامل بستند 
و از بیم گسترش تظاهراتی که روستاها و شهرک های بسیاری در حومه 
ش��مال غربی دیر الزور شاهد آن است، طی روزهای گذشته مانع ورود و 

خروج اهالی شده اند.

گزارش

آمریکایی  ها همچنان به بحران س��ازی برای ادامه اش��غال 
عراق ادامه می دهند که ادعای تهدیدات امنیتی محور این 
اقدامات را تش��کیل می دهد چنانکه ب��ار دیگر آنها ادعای 

حمله موشکی به پایگاه التاجی را مطرح کرده اند. 
فرمانده��ی »عملیات مش��ترک « ع��راق اعالم ک��رد، در 
پ��ی اصابت ۳۳ موش��ک به پای��گاه »التاج��ی« تعدادی از 
نیروه��ای پدافند هوایی زخمی ش��ده  اند و حال آنها وخیم 
اس��ت. فرماندهی »عملیات مشترک« عراق دیروز با صدور 
بیانی��ه  ای اعالم کرد، ۳۳ موش��ک علی��ه مواضع یگان های 
پدافن��د هوای��ی و در نزدیک��ی تیم ائت��الف بین المللی در 
داخل پایگاه »التاجی« ش��لیک شده که بر اثر آن تعدادی 
از نیروهای پدافند هوایی زخمی شده اند و حال آنها وخیم 
است. در این بیانیه آمده است: در ساعت یازده صبح ) ۱۴ 
مارس ۲۰۲۰ پایگاه التاجی هدف حمله آشکار دیگری قرار 
گرفت و ۳۳ موش��ک کاتیوش��ا علیه مواضع پدافند هوایی 
و نزدی��ک تیم ائت��الف بین المللی به زمی��ن آمد. نیروهای 
ما هفت س��کوی شلیک موش��ک در منطقه »ابوعظام« در 
نزدیکی التاجی در ش��مال بغ��داد را پیدا کردند که در آنها 
۲۴ موش��ک آماده ش��لیک بود و در راس��تای خنثی سازی 
آن وارد عمل ش��دند د؛ این حمله منجر به زخمی ش��دن 
تع��دادی از نیروهای پدافند هوایی ش��د و حال آنها وخیم 
است. فرماندهی عملیات مشترک اعالم کرد، تمام اقدامات 
الزم برای پیگیری افراد پش��ت  پرده این اقدام و بازداش��ت 
آنها انجام خواهد ش��د. خبرگزاری فرانس��ه به نقل از یک 
منبع امنیتی عراقی از اصابت یک فروند موشک کاتیوشا به 

پایگاه التاجی در شمال بغداد خبر داد.   

ش��بکه الجزیره قطر به نقل از منابع امنیتی عراق از اصابت 
۱۰ موشک کاتیوش��ا به پایگاه التاجی که نیروهای ائتالف 
بین المللی در آن مس��تقرند خبر داد. خبرنگار المیادین در 
عراق تعداد موش��ک های شلیک ش��ده را ۱8 موشک اعالم 

کرد ولی به خسارت های وارده به آن هیچ اشاره ای نکرد.
الزم به ذکر اس��ت یک مسؤول آمریکایی مسؤولیت حمله 
به مواضع الحش��د الش��عبی را متوجه ترامپ کرد و شبکه 
العربیه نیز مدعی ش��د دولت آمریکا با این حمله خواس��ت 

بگوید هرگز از عراق بیرون نخواهد رفت.
 ش��بکه العربیه در گزارشی مدعی ش��د که آمریکایی ها با 
حمله به مواضع الحش��د الش��عبی درصدد ارسال یک پیام 
بودن��د و آن هم اینک��ه هیچ قصدی برای خ��روج از عراق 

ندارند. العربیه مدعی ش��د که آمریکایی ه��ا چنین عقیده 
دارن��د ک��ه نباید پ��س از آن همه خس��ارت ها و هزینه ها، 
ع��راق را ترک ک��رد و آن را به دش��من درج��ه یک خود 
یعنی ایران تحویل دهند. از س��وی دیگ��ر نماینده ائتالف 
س��ائرون عراق بر ضرورت پاس��خ قدرتمند دولت عراق به 
تجاوزه��ای مکرر آمریکا تاکید کرد. »ریاض المس��عودی« 
نماینده ائتالف »س��ائرون« در پارلمان عراق حمله آمریکا 
ب��ه فرودگاه بین المللی در حال س��اخت کربال  را حمله به 
حاکمیت عراق دانست و گفت که این تاسیسات متعلق به 
دولت عراق بود و چنین تجاوزهایی مس��تلزم موضع گیری 

قدرتمند دولت است. 
سفارت آمریکا در عراق در یک دستورالعمل امنیتی از لغو 

فعالیت کنسولگری این کشور در اربیل و ادامه بسته بودن 
درب س��فارتخانه خبر داد. شبکه المیادین به نقل از برخی 
منابع میدانی از پرواز جنگنده های آمریکایی بر فراز استان 
»القائ��م« و اطراف آن در نزدیکی مرز عراق و س��وریه خبر 
داد. منابع میدانی المیادین می گویند شاهد حضور سنگین 
جنگنده ه��ای آمریکا بر فراز آس��مان »القائم« و اطراف آن 
در نزدیکی مرز عراق و س��وریه هس��تند. سخنگوی وزارت 
خارجه عراق اعالم کرد، بغداد در اعتراض به حمالت هوایی 
اخیر آمریکا به بخش های نظامی عراق؛ به س��ازمان ملل و 

شورای امنیت شکایت خواهد کرد.

دعوت به روز جهانی دعا 
»مقتدی صدر« روحانی برجسته عراقی در پیامی مردم دنیا 
از هر دین و آئینی را دعوت کرد در وضعیت کنونی ش��یوع 
کرون��ا ی��ک روز را به عنوان روز دعا و تق��رب به پروردگار 

اختصاص دهند.
صدر در پیامی در حس��اب کاربری خود در توئیتر نوش��ت: 
»من متعجبم  که می بینم غرب و ترامپ فردا را روز دعا اعالم 
می کنند در حالی که در ش��رق نماز جماعت و جمعه شان 
را تعطیل کردند و زیارت مراقد مطهر معصومین را متوقف 
کردن��د و حتی ای��ن مراقد مطهر را بس��ته اند. این تناقض 
عجیب در چیست؟«. این روحانی شیعی عراق تصریح کرد: 
»آی��ا آنها به دعا و غیب متوس��ل می ش��وند درحالی که ما 
به دنیا و مادیات چس��بیده ایم و از معنویات دور شده ایم؟. 
فراموش کرده اید که چند روز دیگر س��الروز ش��هادت باب 

الحوائج امام موسی کاظم را پیش رو داریم؟«.

نگاه مسکو به جهاد
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باج خواهی آمریکا با چاشنی ناامن سازی 
حمله موشکی به پایگاه آمریکایی التاجی در عراق  تکرار شد 


