
 س�وریه: سفیر سوریه در بغداد از بازگشت 500 
ش��هروند س��وری از عراق به کشورش��ان در هفته 
جاری در راس��تای اقدامات پیش��گیرانه در مقابل 
ش��یوع ویروس کرونا خبر داد. در راس��تای دستور 
دولت سوریه برای مقابله با ویروس کرونا، 250 نفر 
از ش��هروندان سوری که در امارات حضور داشتند، 
به کش��ور خود بازگشتند.  الیزابت بایرز، سخنگوی 
برنامه جهانی غذا س��ازمان ملل در سخنانی نسبت 
ب��ه نبود امنیت غذایی برای حدود هش��ت میلیون 
س��وری در سایه ش��یوع ویروس کرونا در سوریه و 

ابتالی برخی به آن هشدار داد.

 یمن: محم��د البخیتی عضو بارز دفتر سیاس��ی 
جنبش انص��ار اهلل یمن در واکنش به درگیری های 
جن��وب یمن گفت، این منافع س��عودی اس��ت که 
نتای��ج نبردهای جنوب را مش��خص می کند. عضو 
دفتر سیاس��ی انصار اهلل در این ارتباط نوش��ت: » 
بدون چراغ سبز سعودی، این امکان وجود ندارد که 
حزب اصالح جرأت کند برای رسیدن به عدن نبرد 
را از "زنجبار"  )مرکز اس��تان ابین در جنوب یمن( 
ش��عله ور کند. برای آنکه نتیجه نبرد را تش��خیص 
دهیم، بایس��تی ابتدا بدانیم که منافع س��عودی در 

کجا نهفته است«.

 اردن:ی��ک نماینده پارلم��ان اردن خبر داد که 
فش��ار برخ��ی از اعضای کنگره و دول��ت آمریکا به 
اردن، آن هم در ش��رایط اقتصادی و سیاس��ی که 
کرونا ایجاد کرده، برای تحویل زن مبارز فلسطینی 
به این کش��ور اس��ت. »نضال الطعانی« تأکید کرد 
که واش��نگتن به خاطر مواضع اردن در قبال طرح 
صلح تحمیلی آمریکا موس��وم به »معامله قرن«، به 

»امان« اعمال فشار می کند.

 میانمار: مقامات بنگالدش��ی اعالم کردند که بر 
اثر آتش س��وزی در یک��ی از اردوگاه های مهاجران 
روهینگیا در جنوب ش��رق بنگالدش دستکم ۳۳0 
چ��ادر روهینگیا طعم��ه حریق ش��د و ۱0 نفر نیز 
مجروح شدند.به گزارش نش��ریه "تایمز او ایندیا"، 
امداد الحق یک مقام آتش نش��انی بنگالدش گفت: 
بیش از ۳۳0 چادر از جمله چند ساختمان و مغازه 
در اردوگاه روهینگیا واق��ع در منطقه کوتوپلونگ، 

کامال در آتش سوخت. 

جان باختن 20 هزار نفر در مراکز 
مراقبتی بریتانیا 

همزمان با افزای��ش اعتراض های مردم انگلیس به 
بی تفاوتی دولتمردانش��ان در قب��ال بحران کرونا، 
خبرگزاری رویترز بر مبنای داده های رسمی، تعداد 
تلفات ویروس کرون��ا در مراکز مراقبتی انگلیس و 
ولز را در 8 هفته منتهی به اول مه حدود 20 هزار 

نفر تخمین زد.
 خبرگ��زاری »رویترز« بر اس��اس محاس��باتی که 
بر مبنای داده های رس��می انج��ام داده، اعالم کرد 
دس��ت کم 20 ه��زار نفر در خانه ه��ای نگهداری از 
س��المندان و افراد بیمار بریتانیا در نتیجه ش��یوع 

کرونا، جان باخته اند.
بناب��ر داده های دفتر آمار مل��ی بریتانیا، در 8 هفته 
منته��ی به اول م��ه )۱2 اردیبهش��ت( ۳۷ هزار و 
۶2۷ نف��ر در مراک��ز مراقبت��ی انگلی��س و ولز به 
دالیل مختلف فوت کردند. با مقایسه میانگین آمار 
مرگ ومیر هفتگی این مراکز در همین دوره زمانی 
در 5 س��ال گذشته، رویترز تخمین زد بیش از ۱۹ 
هزار و ۹00 مورد بر تعداد فوت شدگان در انگلیس 

و ولز اضافه شده است.
رق��م جدید، آمار هفته گذش��ته رویت��رز را که در 
گزارش��ی اختصاصی، تع��داد اضافه ش��ده به آمار 
فوتی ها را دست کم ۱2 هزار و ۷00 نفر اعالم کرده 
ب��ود، به روزرس��انی می کند.این آم��ار کلی جدید، 
صدها فوت بیش��تر در اس��کاتلند و مرگ هایی که 
از اول م��ه رخ داده را ش��امل نمی ش��ود. همچنین 
آن دس��ته از کسانی که از این مراکز به بیمارستان 
منتق��ل ش��دند و در آنجا جان باختن��د، جزو این 
آمار نیس��تند.اکنون آمار مرگ ومیر ناش��ی از کرونا 
در بریتانی��ا از ۴0 هزار نف��ر فراتر رفته که با فاصله 
از دیگر کش��ورهای اروپایی بیش��تر است. به دنبال 
انتش��ار آمار تع��داد مبتالیان و قربانی��ان کرونا در 
بریتانی��ا در روز سه ش��نبه، نح��وه عملک��رد دولت 
»بوری��س جانس��ون« در مواجه با ای��ن همه گیری 

بیشتر از قبل زیر سوال رفت.
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ع��راق در حالی با رای پارلمان ب��ه الکاظمی برای تصدی 
س��مت نخس��ت وزیری به س��مت آرامش سیاسی پیش 
می رود که مجموعه ای از ناآرامی های امنیتی با محوریتی 
خاص آن را هدف قرار داده اس��ت. از یک س��و گروه های 
تروریستی همچون داعش دوباره فضایی از بحران و ناامنی 
را ب��ه پا ک��رده و تالش دارند تا چنان نش��ان دهند که به 
احیای خود پردخته اند از سوی دیگر در اقداماتی مشکوک 

با عن��وان اعتراضات خیابانی به مقرهای نیروهای مقاومت 
عراق حمله می ش��ود چنانکه  برخ��ی مقرهای گروه های 
مقاومت اس��المی از س��وی افرادی ناشناس که خود را در 

صفوف معترضان جای می دهند، به آتش کشیده شدند.
حال این س��وال مطرح می شود که این اقدامات چرا صورت 
می گی��رد و چه اهدافی در ورای آن نهفته اس��ت؟ پیش از 
هرچیز چند نکته قابل توجه وجود دارد. نخس��ت آنکه طی 
ماه ه��ای اخیر گزارش ه��ای متعددی از انتق��ال گروه های 
تروریستی توسط آمریکا از سوریه به عراق منتشر شده است 
در حالی که جابه جای��ی برخی پایگاه های آمریکایی نیز با 
محوریت حمایت از تروریست ها بوده است. دوم آنکه سفارت 
آمریکا در عراق به کرات به حمایت از رفتارهای خش��ونت 
آمیز معترضان پرداخته و همزمان نیز با ادعای مقابله با نفوذ 
ایران در عراق خواستار حذف نیروهای مقاومت عراق شده 
است. پیش تر نیز آمریک یا به صورت مستقیم مقر نیروهای 
مقاوم��ت را هدف ق��رار داده و یا به تحریم ش��خصیت ها و 
ارکان این نیروها پرداخته است. بر این اساس می توان گفت 

که بحران های اخیر عراق در ارتباط مستقیم با آمریکاست. 
اقداماتی ک��ه با واکنش نیروهای عراقی همراه بوده اس��ت 
چنانکه طراحی و اجرای سلس��له عملیات رمضان از سوی 
الحشد الش��عبی و ارتش عراق و پاک س��ازی مناطق آلوده 
در استان های مختلف این کشور از جدی شدن تهدید این 
گ��روه و عزم نیروهای نظام��ی و امنیتی برای مقابله و مهار 

سریع آن خبر می دهد.
در این میان برخی بر این عقیده اند که س��ازمان اطالعات 
مرکزی آمریکا )سیا( از حدود ۷ ماه قبل با ایجاد تشکیالتی 
تحت عنوان رند صلیبی که مقر آن در یکی از کش��ورهای 
عرب��ی منطق��ه ق��رار دارد ضم��ن ج��ذب و به کارگیری 
کارشناس��ان و افراد مرتبط با جریان های سلفیت جهادی، 
برنامه ریزی برای س��ازماندهی هسته های جدید گروه های 
س��لفی جهادی وابس��ته به القاعده و داعش را آغاز کرده 
اس��ت. صفحات جدید ایجاد شده در فضای مجازی نیز از 
سوی تشکیالت رند صلیبی مدیریت می شود و ضمن ارائه 
محتوای آموزش��ی مبتنی بر آموزه های س��لفیت جهادی، 

سازماندهی، جذب و هدایت گروه هایی که در راهبرد قبلی 
داع��ش به عنوان گرگ های تنه��ا فعالیت می کردند را نیز 
برعهده گرفته اس��ت. اما چرا این رفتارها صورت می گیرد 
را می تواند در مصوبه اخیر پارلمان عراق جس��تجو کرد. به 
دنبال تصویب قانون خروج نیروهای نظامی بیگانه از عراق 
توس��ط پارلمان این کش��ور، تحرکات گسترده ای از سوی 
آمریکا برای خنثی سازی این مصوبه و وادار نمودن هیئت 
حاکمه عراق برای عدم اجرای این قانون آغاز شده است.

بر این اس��اس می توان گفت که راهبرد آمریکا برای تحت 
فش��ار گذاش��تن دولت عراق، فعال س��ازی مجدد داعش، 
تضعیف س��ازمان الحشد الش��عبی و آغاز مجدد تظاهرات 
خیابانی است که با پش��تیبانی گسترده رسانه ای در حال 

پیگیری است. 
رون��دی که تنها راه مقابله با آن تکیه بر وحدت و انس��جام 
درونی در تشکیل دولت و تحقق اهداف آن و یکپاچگی مردم 
و جریان های سیاس��ی در حمای��ت از نیروهای مقاومت به 
عنوان مولفه مقابله با تروریسم و برقرار کننده امنیت است. 

یادداشت

 صف آرایی چین و روسیه
در برابر ادعاهای کرونایی آمریکا 

سخنگوی وزارت خارجه چین طرح تحریم کرونایی مطرح 
ش��ده در مجلس سنای آمریکا را به شدت مورد انتقاد قرار 
داد و وزیر خارجه روسیه نیز خواستار پایان اتهام زنی های 

ساختگی آمریکا شد.
»ژائو لیجیان«، سخنگوی وزارت خارجه چین، از طرحی که 

سنای آمریکا برای تحریم این کشور به دلیل شیوع ویروس 
کرونا در نظر گرفته ش��ده به ش��دت انتقاد ک��رد. لیجیان 
گفت: »چین، اعتراض ش��دید خود علیه طرح قانون گذاران 
آمریکایی برای اعمال تحریم ها علیه چین را اعالم می کند.«  
برخ��ی از اعضای دولت آمری��کا، از جمله رئیس جمهور این 
کشور و برخی از رسانه های آمریکایی، چین را مقصر شیوع 
بیماری کرونا دانس��ته اند و ب��ه دلیل آنچه که آنها به عنوان 
عملکرد ضعیف در این بحران در نظر گرفته اند، از این کشور 
انتقاد کرده اند. آنها همچنین چین را به مخفی کاری در ارائه 

آمار و حتی ایجاد این ویروس متهم کرده اند.   
مای��ک پمپئو وزی��ر خارجه آمریکا نیز این ب��ار در دیدار با 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی به ط��ور تلویحی از آنچه 
پنه��ان کاری پکن در موضوع کرون��ا خواند انتقاد به عمل 
آورد . پمپئ��و در دی��دار با بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر 
اس��رائیل بدون ذکر نام کش��ور چین به انچه سیاست این 
کش��ور در پنهان کاری در موضوع گسترش ویروس کرونا 
خواند ، حمله کرد. دونالد ترامپ نیز در توییتی اظهار کرد، 
آمریکایی-آس��یایی ها از کاری که "چین با آمریکا و جهان 

کرده" خش��مگین هس��تند و چینی-آمریکایی ها "از همه 
آن ها خشمگین تر هستند".

در این می��ان در واکنش به بحران  س��ازی های آمریکا در 
س��وریه، مسکو و پکن نشست مجازی دیروز شورای امنیت 
با موضوع اس��تفاده از سالح شیمیایی در سوریه را به دلیل 
برگزاری به صورت غیررس��می و خصوصی تحریم کردند و 
حاضر به ش��رکت در آن نشدند. از سوی دیگر وزیر خارجه 
روسیه اتهام زنی مقامات آمریکا علیه مسکو و پکن همزمان 

با شیوع ویروس کرونا را بی پایه و اساس خواند.

گزارش

همزمان با سفر پومپئو وزیر خارجه آمریکا به سرزمین های 
اش��غالی، کمیته موس��وم ب��ه هماهنگ کننده ام��ور رژیم 
صهیونیستی در کرانه باختری طرح مصادره اراضی اطراف 

مسجد ابراهیمی در الخلیل را تصویب کرد.
 کمیته موس��وم به هماهنگ کننده امور رژیم صهیونیستی 
در کرانه باختری از تصویب طرح مصادره زمین های اطراف 
مس��جد ابراهیمی در الخلیل در راس��تای اجرای پروژه ای 
صهیونیس��تی خبر داد.مقامات رژیم صهیونیستی به اطالع 
تش��کیالت خودگردان و طرف  های مربوطه رس��انده اند که 
این تصمیم را ظرف شصت روز از زمان ابالغ دستور اجرایی 
خواهن��د کرد. پیش ت��ر، »نفتالی بنت« وزی��ر جنگ رژیم 
صهیونیستی در۱۴ اردیبهشت طرح مصادره بخش هایی از 
زمین ها و اماکن تاریخی در نزدیکی مس��جد ابراهیمی در 

الخلیل را به صورت نهایی تصویب کرده بود.
هدف از این اقدام س��اخت ش��هرک و نیز ایجاد آسانسوری 
بزرگ اس��ت که رفت وآمد شهرک نش��ینان صهیونیست به 
مسجد ابراهیمی را آسانتر می کند. بر این اساس شهرداری 
الخلیل س��لب صالحیت شده و مس��ؤولیت اراضی مصادره 
ش��ده به نهاد صهیونیستی موس��وم به اداره امور مدنی در 
کران��ه باختری واگذار می شود.س��خنگوی جنبش مقاومت 
اسالمی فلسطین )حماس( در واکنش به تصمیم نهایی رژیم 
صهیونیستی مبنی بر تصرف اراضی اطراف حرم ابراهیمی، 

این اقدام را تحریک کننده احساسات فلسطینی ها خواند.
این اشغالگری در حالی صورت گرفت که وزیر خارجه آمریکا 
دیروز  به همراه تعدادی از مسئوالن آمریکایی وارد اراضی 
اشغالی شد.وی در بدو ورودش به اراضی اشغالی خطاب به 
نتانیاهو گفت: تو ش��ریکی "فوق العاده" هستی و مثل بقیه 
کش��ورها پنهان کاری نمی کنی.وی مذاکراتش با نخس��ت 
وزیر اس��رائیل را حول محور کرون��ا و ایران و طرح معامله 
قرن دانس��ت.وزیر خارجه آمریکا قرار است با بنی گانتس، 
رئیس ائتالف آبی سفید هم دیدار کند. این در حالی است 
که در ادامه بحران سیاس��ی صهیونیست ها گانتص رئیس 

پارلم��ان رژیم صهیونیس��تی که با نخس��ت وزیر فعلی این 
رژیم برای تش��کیل کابینه چرخشی توافق کرده، از سمت 

خود اس��تعفا داد. در این میان همزمان با سفر پومپئو یک 
مقام ارش��د آمریکایی می گوید از نظر واشنگتن زمان بندی 

مشخصی برای الحاق مناطق شهرک های صهیونیست نشین 
در کرانه باختری وجود ندارد. پایگاه خبری »آکسیوس« به 
نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت از نظر دولت ایاالت 
متحده به ریاس��ت »دونالد ترامپ«، تاریخ تعیین ش��ده از 
سوی تل آویو )یکم جوالی( برای الحاق بخش هایی از کرانه 
باختری به فلسطین اشغالی، الزم االجرا نیست. الزم به ذکر 
اس��ت تک تیراندازان صهیونیس��ت دیروز یک فلسطینی را 
در اردوگاه »الف��وار« در جنوب الخلیل ش��هید و چهار نفر 
دیگر را زخمی کردند.وزارت بهداشت فلسطین اعالم کرد، 
»زید فضل قیس��یه« )۱5 س��اله( به ضرب گلوله مستقیم 
نظامیان رژیم صهیونیستی از ناحیه سر هدف گرفته شد و 
به شهات رسید.سخنگوی رسمی جنبش »فتح« فلسطین 
درب��اره طرح الحاق بخش هایی از کران��ه باختری، به رژیم 
صهیونیستی هش��دار داد که در صورت اجرایی کردن این 
ط��رح، خود و تم��ام منطقه را در گرداب »خش��ونت« فرو 
خواه��د برد. در این میان »محمد اش��تیه«  نخس��ت وزیر 
تشکیالت خودگردان فلسطین از اتحادیه اروپا خواست که 
مخالفت خود با توطئه رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه 

باختری را به اقدامات عملی تبدیل کند.
اش��تیه تأکی��د کرد که »ائتالف سیاس��ی که در اس��رائیل 
تش��کیل ش��ده، ائتالف، الحاق اس��ت، نه ائت��الف صلح و 
گفت وگوی موجود بین اح��زاب داخلی این ائتالف، درباره 

الحاق شهرک های صهیونیستی یا الحاق دره هاست«.
وی گفت: »جهان نباید به اسرائیل اجازه بدهد که به نقض 
حق��وق ]بین الملل[ ادامه دهد... اکنون زمان آن اس��ت که 
مواضع ب��ه اقدامات تبدیل ش��ود و حمای��ت از راهکار دو 
دولتی به شناسایی کشور فلسطین، متوقف کردن تجاوزات 
رژیم صهیونیس��تی و مجازات آن بدل شود«. این مسئول 
فلس��طینی از اروپا خواس��ت که پیش��نهاد فلسطین برای 
برگزاری کنگره بین المللی صلح برای فلسطین را بپذیرد و 
پس از آنکه آمریکا، اعتبار خود را در جریان فرآیند سیاسی 

از دست داد، اروپا نقش میانجی را ایفا کند.

فضای امنیتی برای ناامن سازی
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در ادامه مقابله با تروریسم و حامیان خارجی آن، الحشد 
الشعبی عراق به منظور تامین امنیت مراسم شب شهادت 

امام علی )ع( در شهر نجف اشرف مستقر شد.
به منظور تأمین امنیت برگزاری مراس��م ش��ب شهادت 
دوم  تی��پ  نیروه��ای  )ع(  امیرالمؤمنی��ن  حض��رت 
الحشدالش��عبی در شهر نجف اشرف مس��تقر شدند.این 
نیروها در اکثر جاده های اصلی منتهی به مرکز شهر نجف 
و منطقه اطراف حرم مطهر امام علی )ع( مستقر هستند.

در هفته های اخیر هس��ته های مخف��ی داعش در عراق 
فعال ش��ده و اقدام به حمله ب��ه نیرو های امنیتی، مردم 
و اماکن عمومی می کنند. پیش��تر برخی مقامات عراقی 
از چراغ سبز آمریکا به تروریست های داعش برای انجام 
حمالت تروریس��تی در این کش��ور خب��ر دادند. دولت، 
پارلم��ان و مردم عراق خواهان خروج نظامیان اش��غالگر 

آمریکایی از این کشور هستند. آمریکا می کوشد با ناامن 
ک��ردن عراق ش��رایط را برای باقی مان��دن خود در این 
کش��ور هموار کند.در همین حال یکی از سران مقاومت 
در ع��راق هش��دار داد که گروه های مقاوم��ت می توانند 
پاس��خ »جوکرهای آمریکایی« را بدهند اما بنا بر مصالح 

عراق، این واکنش و پاسخ را به تعویق می اندازند.
همچنین یک عضو ائتالف دولة القانون از طرح آمریکا برای 
ابقای پایگاه های خود در عراق با حمایت ارتش این کشور 
خبر داد. »س��عد المطلبی« عضو ائتالف »دولة القانون« ، 
با اش��اره به تمرکز احزاب ُکرد برای تصدی پس��ت وزارت 
خارجه گفت که انتخاب یک شخصیت ُکرد برای این پست 
باب همکاری با آمریکا را باز خواهد کرد. وی در گفت وگو 
با پایگاه خبری شبکه »دجله« افزود: موضع ائتالف دولة 

القانون درباره دولت عبدالمهدی روشن بود.

حشد الشعبی برای مراسم سالروز شهادت امام علی)ع( طرح امنیتی اجرا می کند 

نجف زیر چتر امنیتی مقاومت 
در حال که این روزها آمریکا به خاطر نفت با سعودی دچار 
اختالفاتی ش��ده ، ترامپ پس از خارج کردن پاتریوت ها 
از عربس��تان به دنبال بهره گیری از ۱۱س��پتامبر برای 
باج گیری جدید از س��عودی است چنانکه پلیس فدرال 
آمریکا در بیانیه ای که به دادگاه ارائه کرد و عمومی شد، 
به صورت ناخواس��ته هویت یک مقام اسرارآمیز سفارت 
سعودی در واشنگتن را که مظنون به حمایت از عامالن 

حادثه ۱۱ سپتامبر است، منتشر کرد.
پلی��س ف��درال آمری��کا )اف ب��ی آی( ناخواس��ته یکی از 
حس��اس ترین اس��رار دولت آمریکا را درب��اره حادثه ۱۱ 
س��پتامبر افش��ا ک��رد. راز فاش ش��ده هویت ی��ک مقام 
اسرارآمیز سفارت عربستان سعودی در واشنگتن است که 
ماموران اف بی آی مظنون هس��تند به طور مستقیما از دو 

عامل القاعده در جریان این حادثه حمایت کرده است.

ای��ن اطالعات در بیانیه جدیدی ک��ه در دادگاه فدرال از 
س��وی یک مقام ارش��د اف بی آی در پاسخ به دادخواست 
خانواده های قربانیان این حادثه درباره هم دس��تی دولت 
سعودی در این حمالت تروریستی ارائه شد، لو رفت. بنابر 
اطالعات فاش شده، این مسئول سعودی، »احمد الجراح« 
رایزن فرهنگی عربس��تان در واش��نگتن بین س��ال های 
۱۹۹۹ تا 2000 بوده است. بیانیه مذکور ماه گذشته ارائه 
شد اما اواخر هفته گذشته منتشر شده است. به گفته یک 
س��خنگوی خانواده های قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر، این 
بیانیه پیش��رفت بزرگی در روند این پرونده طوالنی مدت 
محس��وب می شود که برای اولین بار تاییدی است بر این 
که ماموران اف بی آی که بر روی این پرونده کار می کنند 
به وجود ارتباط کشف نشده بین هواپیماربایان و سفارت 

عربستان در واشنگتن اعتقاد داشتند.

افشاگری اف بی ای از عامل سعودی حادثه برج های دو قلو 

باج گیری ترامپ از عربستان به 11 سپتامبر رسید 

انتقاد کوبا از سکوت مشکوک آمریکا 
وزیر امور خارجه کوبا گفت سکوت آمریکا در قبال حمله به سفارت این 

کشور در واشنگتن شک برانگیز است.
»برون��و رودریگز« وزیر امور خارجه کوبا، س��کوت آمریکا پس از حمله به 
س��فارت این کش��ور در واشنگتن را مش��کوک توصیف کرد.رودریگز روز 
سه شنبه گفت، حمله به سفارت کشورش را »نتیجه سیاست نفرت پراکنی 
دولت کنونی آمریکا علیه کوبا« دانس��ت.۱۱ اردیبهش��ت امسال، یک شهروند 
کوبایی - آمریکایی مسلح، پس از گشودن آتش به روی ساختمان سفارت کوبا در 
آمریکا مورد بازداشت قرار گرفت.به گفته دولت کوبا هیچ یک از ۱0 دیپلمات حاضر 
در این ساختمان آسیبی ندیده اند. همچنین مقامات کوبایی شواهدی از ارتباط بین 
این فرد مسلح و گروه های ضد کوبایی مستقر در شهر میامی آمریکا منتشر کرده اند. 
وزارت ام��ور خارجه کوبا گفت، تا کنون 20 حمله به دیپلمات های این کش��ور در 

خاک آمریکا صورت گرفته است و ۱۱ نفر در طی این حمالت جان باخته اند.

رقص گوترش با دشمنان لبنان 
در اقدامی همس��و با تروریست ها و حامیانشان، دبیرکل سازمان ملل بار 
دیگر خواس��تار خلع س��الح حزب اهلل لبنان شد و مدعی شد این مسأله 

"نگران کننده" است!
 آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل با قرائت گزارش یک ساله خود درباره 
لبنان در نشست پشت درهای بسته شورای امنیت از دولت و ارتش لبنان 
خواست تا حزب اهلل را خلع سالح کنند.وی در این گزارش مداخله جویانه گفت: 
"بار دیگر از دولت و نیروهای مسلح لبنان می خواهم تمامی تدابیر الزم برای ممانعت 
از رسیدن سالح به دس��ت حزب اهلل اتخاذ کنند."گوترش مدعی شد: "ادامه حضور 
حزب اهلل در درگیری های سوریه، خطر وارد شدن لبنان به درگیری های منطقه ای و 
تضعیف ثبات لبنان و منطقه را به همراه دارد. افزایش زرادخانه تسلیحاتی حزب اهلل 
توانایی دولت در اعمال حاکمیت و اقتدار کامل بر سرزمین خود را به چالش می کشد 

و اذعان حزب اهلل به داشتن موشک منبع نگرانی است."

دستور از سرگیری حمالت نظامی علیه طالبان 
در پی دو حمله مرگبار در افغانستان، »اشرف غنی« دستور داد نیروهای 
نظامی افغانس��تان از حالت دفاعی خارج شده و به حمالت نظامی علیه 

طالبان و دیگر گروه های شورشی دست بزنند.
در پی دو حمله مرگبار روز سه ش��نبه در کاب��ل و ننگرهار که منجر به 
کشته ش��دن نزدیک به ۴0 نفر ش��د، رئیس جمهور افغانستان، به همه 
نیروهای نظامی این کش��ور دستور داد تا موقعیت دفاعی خود را تغییر داده 
و وارد عملیات نظامی علیه شورش��یان شوند.غنی هر دو گروه داعش و طالبان را 
مس��ئول این حمالت مرگبار دانست، اگرچه هیچ یک از این دو گروه هنوز رسماً 
مسئولیت این حمالت را نپذیرفته اند.اشرف غنی در سخنانش ازسرگیری دوباره 
حمالت را به منظور دفاع از کش��ور و هم میهنان و نیز محافظت از س��اختارهای 
کش��ور و نیز برای دف��اع در برابر تهدیدات و حمالت طالب��ان و دیگر گروه های 

تروریستی ضروری دانست.

طرح مصادره اراضی اطراف مسجد ابراهیمی تصویب نهایی شد 

هدیه اسالم ستیزانه پومپئو 
به نتانیاهو  


