
 ثبات یمن کارکرد موازنه 
بازدارندگی چهار 

سخنگوی جنبش أنصاراهلل یمن در سخنانی تأکید کرد: 
ه��دف از عملیات »موازن��ه بازدارندگی چهار« تحقق 

ثبات برای ملت یمن بود.
»محمد عبدالسالم« سخنگوی جنبش أنصاراهلل یمن 
س��خنانی را در خصوص عملیات اخیر یمنی ها علیه 
عمق مواضع عربس��تان س��عودی مطرح کرد.بر اساس 
این گزارش، عبدالس��الم با اشاره به عملیات مذکور گفت: 

از  عملیات »موازن��ه بازدارندگی چهارم« تحقق ثبات برای ملت یمن ه��دف 
بود. عبدالسالم اظهار داشت: دشمن سعودی خود را باخته است، چرا که می بیند 
یمنی ها علیرغم محاصره خفه کننده همچنان مقاومت می کنند.سخنگوی انصاراهلل 
تأکید کرد: این وظیفه نهادها و مؤسسات بین المللی است که جلوی جنایت های 
سعودی در یمن را بگیرند. گفتنی است، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن از موفقیت آمی��ز بودن عملیات »موازنه بازدارندگی چهارم« در عمق خاک 
سعودی خبر داد. کابینه کابینه عربستان سعودی روز گذشته با برگزاری نشست 
مجازی، عملیات کم نظیر یمنی ها علیه خاک این کش��ور را محکوم کرد.کابینه 
سعودی در جریان این نشست مدعی شد که عملیات یمنی ها مناطق غیر نظامی 
در عربس��تان را هدف قرار داده و علیه ش��هروندان سعودی صورت گرفته است. 
الزم به ذکر اس��ت برای پنهان س��ازی ابعاد این شکست متجاوزان رژیم سعودی 
جبهه »حیس« در یمن را هدف حمالت موش��کی قرار دادند. خبر دیگر از یمن 
آنکه نایب رئیس هیأت موسوم به »شورای انتقالی جنوب یمن« وابسته به امارات 
تصریح کرد که این ش��ورا، رژیم صهیونیستی را به رسمیت می شناسد.»هانی بن 
بریک« نایب رئیس هیأت موس��وم به ش��ورای انتقالی جنوب یمن ) »المجلس 
االنتقالی الجنوبی( از موضع حقیقی این شورای تحت حمایت امارات در قبال رژیم 
صهیونیس��تی پرده بر داشت.وی که به اظهارات جنجالی اش معروف است، گفت: 
شورای انتقالی کشور اسرائیل در کنار کشور فلسطین را تایید می کند و باید این 

پرونده از سوی طرف اسرائیلی پایان یابد تا از آن سوء استفاده نشود.

 لیبی میدان دوئل ترکیه 
و فرانسه

همزمان با شدت گرفتن تنشها میان ترکیه و فرانسه بر 
سر لیبی، منابع خبری اعالم کردند شبکه جاسوسی 
ک��ه در ترکیه برای فرانس��ه اطالع��ات جمع آوری 

می کردند شناسایی و متالشی شد.
متین اوزدمی��ر، لطفی ییلماز، صال��ح جمال ییعیت 
و فایص��ال تام باغچج��ی چهار تبعه ترکی��ه متهم به 
جاسوسی برای دولت فرانسه در استانبول بازداشت شدند.

ن  یو یز دولتی ترکیه )تی آر تی( در گزارش��ی اعالم کرد: متین اوزدمیر از تلو
اعضای اصلی این شبکه جاسوسی پس از اختالف با فرانسوی ها، اطالعات این 
شبکه را در اختیار پلیس ترکیه قرارداده است.الزم به ذکر است وزارت خارجه 
ترکیه در واکنش به اظهارات رئیس جمهور فرانسه در مورد اقدامات ترکیه در 

لیبی، گفت که ماکرون عقل خود را از دست داده است.
»حامی آکس��وی«، س��خنگوی وزارت خارجه ترکیه در واکن��ش به اظهارات 
امانوئل ماکرون گفت: »فرانس��ه با حمایت متمادی خود از نهادها و رژیم های 
غیر قانونی در لیبی، مس��ئول اصلی کش��یده ش��دن این کشور به هرج و مرج 
اس��ت. در واقع این فرانسه اس��ت که در لیبی بازی خطرناکی می کند«. رئیس 
جمهور فرانس��ه طی اظهاراتی اقدامات ترکیه در لیبی »بازی خطرناک« خواند 
و گف��ت که آنکارا باید از دس��ت از این اقدام��ات و حمایت از دولت وفاق ملی 
لیبی بردارد.سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در واکنش به این اظهارات ماکرون 
گفت که »تنها تفس��یری ک��ه می توان از این اظهارات رئیس جمهور فرانس��ه 
داشت این است که او عقل خود را از دست داده است«. او ادامه داد: »ماکرون 
اگر حافظه خود را از دس��ت داده و نمی تواند درس��ت فکر کند، باید این نکته 
را به یاد بیاورد که مش��کالت فعلی لیبی نتیجه حمالت کودتاچی حفتر است 
که پاریس از او حمایت می کند. حفتری که حاضر به امضای توافقات مسکو و 
برلین در مورد لیبی نش��د«. در مقابل ترکیه، قطر و تا حدودی ایتالیا از دولت 

وفاق ملی حمایت سیاسی و تسلیحاتی کردند. 

 درخواست فلسطین از 
کشورهای اسالمی

رئیس دفتر سیاس��ی حماس در نامه ای به س��ران 120 
حزب و هیأت سیاس��ی در کشورهای عربی و اسالمی 
خواس��تار اقدامی فوری برای مقابله با سیاست رژیم 

صهیونیستی برای اشغال اراضی کرانه باختری شد.
»اس��ماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسی حماس نامه ای 
به 120 رئیس و دبیرکل احزاب و هیأت های سیاسی در 
کشورهای عربی و اسالمی فرستاد.  هنیه در این نامه خواستار 

استمرار نقش احزاب، سازمان ها و موسسات سیاسی در جهان عربی و تکام��ل و 
اسالمی برای حمایت از ملت فلسطین در دفاع از سرزمین، حقوق، مقدسات امت، 
هویت و تاریخ آن تا زوال اش��غالگر شد.هنیه در نامه خود از احزاب و سازمان های 
سیاسی خواست اقدامی فوری برای مقابله با سیاست رژیم صهیونیستی برای اشغال 
اراضی کرانه باختری اتخاذ کنند. وی همچنین به ایجاد دستورکاری جدی در رد 
تخلف های گسترده رژیم صهیونیستی فرخواند تا از مقدسات اسالمی و مسیحی 
حفاظت و جلوی توطئه های یهودی سازی و تقسیم مسجداالقصی گرفته شود. از 
دیگر موضوعاتی که هنیه در نامه خود خواستار آن شد برگزاری کنفرانس های فوری 
در جهان عربی و اسالمی برای تبیین موضع مخالف فلسطین با توطئه های رژیم 
صهیونیستی برای نابودی مسأله فلسطین با نظارت آمریکا بود. الزم به ذکر است 
چند هزار نفر از س��اکنان تل آویو مجدداً برای اعتراض به طرح رژیم صهیونیستی 
برای اشغال سی درصدی کرانه باختری، در میدان رابین تجمع کردند. وزیر جنگ 
رژیم صهیونیس��تی در اظهاراتی گفت که اگر فلسطینی ها آماده گفت و گو درباره 
طرح »الحاق« نباش��ند، این رژیم بدون آنها طرح را اجرا خواهد کرد. گانتص وزیر 
جنگ رژیم صهیونیس��تی همچنین مدعی ش��د: »از نظر من، اگر نیاز باشد صبح 
ف��ردا ب��رای دیدار با "محمود عباس" خواهم رفت« تا او را درباره پیش��برد »طرح 
الحاق« یعنی »معامله قرن« متقاعد کنم. گوترش دبیر کل س��ازمان ملل با ابراز 
امیدواری نس��بت به دست کش��یدن رژیم صهیونیستی از اشغال سی درصدی 

کرانه باختری، گفت این طرح راهکار دو دولتی را تضعیف می کند. 

کمپیِن شکنجه گری در بحرین را 
متوقف کنید

همزمان با نزدیک ش��دن به روز جهانی حمایت از 
قربانیان شکنجه 2۶ ژوئن )۶ تیر(، فعاالن بحرینی 
کمپین »شکنجه گری در بحرین را متوقف کنید«، 

راه اندازی کردند.
 فعاالن بحرین��ی در آس��تانه روز جهانی حمایت 
از قربانی��ان ش��کنجه 2۶ ژوئن مص��ادف با ۶ تیر 
هش��تگ » #أوقفوا_التعذیب_فی_البحری��ن« را 
راه اندازی کرده و خواس��تار توقف شکنجه گری در 
بحرین ش��دند. دولت بحری��ن از زمان آغاز انقالب 
1۴ فوری��ه 2011 در این کش��ور ش��مار زیادی از 
معارضان و انقالبیون این کشور از جمله شیخ علی 
س��لمان دبیر کل جمعیت ملی-اسالمی الوفاق به 
عن��وان بزرگ تری��ن جمعیت مع��ارض بحرینی را 
بازداش��ت کرده و تابعیت تعداد زیادی از معارضان 
از جمل��ه آیت اهلل »عیس��ی قاس��م« رهبر معنوی 
انقالب بحرین را سلب کرده است.در همین راستا 
دیوان عالی بحرین به تازگی حکم اعدام دو جوان 
بنا به اتهامات سیاس��ی را صادر ک��رد که با انتقاد 

سازمان های حقوق بشری مواجه شد.
س��ازمان عفو بین الملل با انتقاد از تأیید این حکم 
تأکید کرد اعترافات این دو جوان تحت ش��کنجه 
بوده اس��ت. این س��ازمان افزود که تع��داد احکام 
اعدام صادره در بحرین که در انتظار تأیید پادشاه 
این کش��ور اس��ت به 10 مورد رسیده است.دیوان 
عال��ی بحرین حک��م اعدام »زهیر ابراهیم جاس��م 
عبداهلل« از جوانان ش��یعه را  به اتهام عضویت در 
گروهی تروریس��تی با هدف اجرای عملیات برای 
قتل افراد پلیس، آموزش عملیات مسلحانه و قتل 
ی��ک نیروی پلی��س، تأیید ک��رد. همچنین حکم 
اعدام »حسین عبداهلل خلیل راشد« به اتهام دست 
داش��تن در انفجار یک بمب دست ساز در منطقه 
دمس��تان در س��ال 201۴ که به کشته شدن یک 

نیروی پلیس منجر شد، تأیید شده است.

نیمچه گزارش

فرامرز اصغری 

عراق در حالی هفدهمین س��ال اش��غالش توسط نیروهای 
آمریکای��ی را س��پری می کند که همچنان مس��ئله امنیت 
اصلی ترین مسئله این کشور را تشکیل می دهد. طی روزهای 
اخیر مرحله س��وم عملیات اَبطال العراق یا همان قهرمانان 
عراق، برای پاکسازی و بررسی برخی مناطق در استان صالح 
الدین و مناطق حد فاصل س��تاد فرماندهی عملیات دیالی، 

سامراء و کرکوک از سه محور آغاز شده است.
گروه تروریستی داعش اخیرا در استان های کرکوک، صالح 

الدین، دیالی که معروف به مثلث مرگ است و استان االنبار 
فعالیت های تروریس��تی خود از جمله حمالت تروریستی، 
انفج��ار، کش��تن غیرنظامیان و هدف ق��رار دادن نیروهای 
امنیتی عراق را آغاز کرده که بنا بر شواهد و قرائن، با هدف 
ایجاد بهانه برای اس��تمرار حضور آمریکایی ها بوده اس��ت.  
نکته قابل توجه آن اس��ت که چنانکه سرلشکر»عبداالمیر 
الش��مری« مع��اون فرماندهی عملیات مش��ترک عراق در 
بیانیه ای اع��الم کرده: نیروی زمینی در س��تاد فرماندهی 
عملی��ات صالح الدین، عملیات س��امراء و دیالی و لش��کر 
زرهی 9 و تیپ نیروه��ای ویژه در محور اول این عملیات، 
نیروهای پلیس فدرال، فرماندهی لش��کر نیروهای ضربتی، 
نیروه��ای ویژه پلیس و پلیس ف��درال فرماندهی عملیات 
مشترک در کرکوک در ضمن محور دوم عملیات و سازمان 

الحشد الشعبی عراق نیز با تیپ های خود در دیالی، سامراء، 
صالح الدین و کرکوک شرکت دارند. این هماهنگی بیانگر 
اراده سراس��ری عراقی ها برای مقابله با تروریسم است که 
از نتایج آن می تواند زمینه س��از ثب��ات و امنیت و اجرای 
مصوبه پارلمان باش��د. پایان فعالیت تروریس��ت ها و از بین 
رفتن کامل آنها در گرو اجرای مصوبه پارلمان عراق مبنی 
بر اخراج نیروهای آمریکایی از عراق است، چرا که نیروهای 
آمریکایی از عناصر گروه تروریستی داعش حمایت کرده و 
س��الح، تجهیزات و نیروهای آنها را در استان های مختلف 
ع��راق تامین می کنند. خروج نیروه��ای نظامی آمریکا در 
عراق یکی از مطالبات اساسی مردم، مرجعیت و گروه های 
سیاسی عراق اس��ت که پس از تصویب در پارلمان، دولت 
موظ��ف به پیگیری آن ش��د و نذاکرات راهب��ردی بغداد � 

واشینگتن باید نقطه پایانی بر این حضور باشد.
نکته آنکه؛ انج��ام عملیات اَبطال العراق با اتکاء به مردم و 
نیروهای مس��لح صرفا عراقی بیانگر توانمندی کامل عراق 
ب��رای مبارزه با تروریس��م و عدم نیاز ب��ه حضور نیروهای 
خارجی اس��ت به ویژه که راهب��رد مردمی کردن موضوع 
تامین امنیت با تش��کیل نیروی مردمی و توانمند الحشد 
الش��عبی در مرحله قبلی مبارزه با داعش موفقیت عراق را 
در شکست تروریسم تکفیری تضمین کرد. این عملیات ها 
می تواند مولفه ای برای دست برتر عراق در روند مذاکرات 
با  آمریکا نیز باش��د چرا که واش��نگتن از مسئله امنیت به 
عنوان بهانه ادامه اشغال عراق بهره می گیرد و نمایش توان 
داخل��ی عراق برای مبارزه با تروریس��م می تواند این اهرم 

فشار را از دستان آمریکا خارج سازد.

یادداشت

گزارش

در اقدامی که بس��یاری آن را برگرفت��ه از وحدت عراقی ها 
علیه تروریس��م و بهانه جویی آمریکا برای ادامه اشغال این 
کش��ور می دانند، عراق نتایج مرحله س��وم عملیات ابطال 
العراق را اعالم کرد که از دوش��نبه با حضور الحشدالشعبی 
و نیروه��ای امنیتی ع��راق با هدف تأمی��ن امنیت مناطق 
میان شرق اس��تان صالح الدین، غرب دیالی و جنوب غرب 

کرکوک، انجام شد.
فرماندهی عملیات مش��ترک عراق با صدور بیانیه ای نتایج 
مرحله س��وم عملی��ات »ابطال العراق« را برای پاکس��ازی 
مناطق میان شرق استان صالح الدین، غرب دیالی و جنوب 

غرب کرکوک  از بقایای داعش اعالم کرد.
بر اس��اس گزارش پایگاه خبری »بغ��داد الیوم«، »عبداهلل 
الش��مری« جانش��ین فرمانده عملیات مش��ترک عراق در 
بیانی��ه ای اع��الم کرد: »عملی��ات ابطال الع��راق صبح روز 
دوش��نبه 22 ژوئ��ن 2020 و ب��ا دس��تور فرمانده��ی کل 
نیروهای مس��لح و نظارت ستاد مشترک عملیات و حضور  
همه نیروهای مش��ترک برای پاکسازی و تفتیش مناطقی 
در اس��تان صالح الدی��ن و حد فاصل س��تاد عملیات های 

دیالی، سامراء و کرکوک آغاز شد«.
در این بیانیه آمده است: »سازمان الحشد الشعبی از طریق 
واحدهای��ی از نیروهای خود در اس��تان های دیالی، صالح 
الدین، س��امراء و کرکوک در این عملیات حضور داش��ت. 
این عملی��ات نظامی - امنیتی ب��زرگ، متکی به اطالعات 
محرمانه دقی��ق از همه آژانس ه��ای اطالعاتی و امنیتی و 
مورد پش��تیبانی هوایی فرماندهی نی��روی هوایی و نیروی 
هوایی ارت��ش و ائتالف بین المللی بود و در آن مس��احت 
جغرافیایی گس��ترده ای به وسعت چهار هزار و  هشتصد و 

پنجاه و سه کیلومتر هدف مناطق عملیاتی بود«.

الشمری گفت: »نتایج این عملیات شامل یافتن 29 مخفیگاه 
داع��ش و دو انبار تجهی��زات آنها ب��ود، همچنین ۷۶ عدد 
بمب دستی کش��ف و منهدم شد، چهار چتر نجات و یازده 
موشک نیز توقیف شد«.در این عملیات همچنین 11 کانال 
زیرزمینی، ش��ش تفنگ و س��ه خودروی داعش هم منهدم 
شد. شش کارگاه س��اخت بمب هم شناسایی شد و هشتاد 
و نه و روس��تا در همه محورهای عملیاتی پاکسازی شدند.
الشمری با اشاره به جانفش��انی نیروهای شرکت کننده در 
این عملیات از ش��هادت دو نیروی الحشد الشعبی و مجروح 
ش��دن ده نیروی دیگر از میان ارتش و الحشد الشعبی خبر 
داد و گف��ت آنها در انفجار بمب دس��تی در مس��یر حرکت 

خودروهای نظامی شهید یا زخمی شدند.این فرمانده عراقی 
گفت که نیروهای مس��لح عراق عهد بس��ته اند که دس��ت 
مخالن امنیت در عراق را قطع می کنند و تا سرکوب کامل 

همه تروریست ها و توانایی آنها آرام نخواهند نشست.
در همی��ن حال فرمان��ده نیروهای زمین��ی ارتش عراق از 
اجرای عملیات گس��ترده علیه داعش در س��ه استان خبر 
داد.س��رتیپ »قاس��م المحمدی«، فرمان��ده نیروی زمینی 
ارت��ش عراق از اجرای عملیات تفتیش گس��ترده در س��ه 
استان عراق در جست وجوی عناصر تروریستی داعش خبر 
داد.المحمدی گفت که نیروهای امنیتی عراق بازرسی های 
گسترده ای در مناطق صالح الدین، حوض العظیم در دیالی، 

جنوب کرکوک و شمال س��امراء انجام دادند.طبق گزارش 
خبرگ��زاری عراق )واع(، المحم��دی گفت که این عملیات 
با هماهنگی فرماندهی نیروه��ای زمینی اعم از فرماندهی 
عملی��ات صالح الدین، فرماندهی س��امراء، تیپ زرهی نهم 
و نیروه��ای ویژه و نی��ز پلیس فدرال و الحشدالش��عبی و 

پشتیبانی نیروهای هوایی و ارتش انجام شد.
ب��ه گفته المحمدی در این عملی��ات چند مخفیگاه داعش 
منهدم و مقادیری بمب  دست س��از و دیگر تجهیزات کشف 
و ضبط ش��د. خبر دیگر آنکه یک تحلیلگر سیاس��ی عراق 
درباره اعمال فش��ار آمریکا بر این کش��ور به منظور ابقای 
نظامیان��ش در عراق و تأمی��ن منافع رژیم صهیونیس��تی 
هشدار داد.»صباح الطائی« تحلیلگر سیاسی عراق گفت که 
آمری��کا، عراق را به عن��وان مرکز و قلب منطقه می داند که 
خروج از آن خسارت زیادی برای آمریکا و منافع آن خواهد 
داشت و زمینه را برای توسعه نفوذ روسیه فراهم می سازد.

الطائی در مصاحبه با وبگاه »المعلومه« درباره اعمال فش��ار 
آمری��کا بر عراق به منظور ابقای نظامیانش در این کش��ور 
و تأمین منافع رژیم صهیونیس��تی در منطقه هش��دار داد.

او گف��ت که آمریکا ب��ه دنبال باقی ماندن در عراق اس��ت 
چرا که این کش��ور را به عنوان قل��ب منطقه می داند و از 
سوی دیگر از روسیه ترس دارد و سعی دارد نقش روس ها 
در منطق��ه را محدود کند.الطائی تصری��ح کرد که آمریکا 
برای اعمال فشارهای مختلف بر عراق در دوره آینده تالش 
خواهد ک��رد از جمله اینکه از اهرم مالی اس��تفاده خواهد 
کرد و چه بس��ا به اعمال تحریم های بدون دلیل قانع کننده 
روی آورد و حضور بسیاری از عراقی هایی که در گذشته به 
داعش پیوس��ته اند را بهانه خود قرار داده و عراق را یکی از 

کشورهای حامی تروریسم معرفی کند.

پیام قهرمانان عراق 
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آمریکا دیگر بهانه ای برای ادامه اشغالگری ندارد 

اتهامات تونس به طرف های خارجی 
رئی��س جمهور تونس از تالش ه��ای خارجی با تبانی گروه های داخلی 

برای بازگرداندن کشور به عقب خبر داد.
»قیس س��عید« رئیس جمه��ور تونس در گفتگو با ش��بکه فرانس 2۴ 
در جریان س��فر خود به فرانسه خاطرنش��ان کرد: نشانه های زیادی در 
خصوص مداخالت خارجی در تونس وجود دارد. وی افزود: برخی طرف 
ها تالش می کنند کشور را با تبانی با طرف های داخلی به عقب بازگردانند. 
قیس س��عید هم چنین اظهار داشت: من اطالعات زیادی دارم اما آنها را پنهان 

کرده ام چرا که نمی خواهم شرایط را پیچیده تر کنم.
الزم به ذکر اس��ت ک��ه پیش از این، پایگاه انگلیس��ی »میدل ایس��ت آی« در 
گزارش��ی نوشته بود: طی روزهای گذشته، تعدادی از معترضان تونسی خواهان 
انحالل پارلمان این کشور و برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام شده بودند. 

اقدام ناگهانی »اون« در قبال سئول
رهبر کره ش��مالی در تصمیمی قابل تأمل که به کاهش تنش با س��ئول 
منجر خواهد ش��د؛ دستور تعلیق اقدام نظامی علیه کره جنوبی را صادر 

کرد.
رسانه رس��می کره ش��مالی از تعلیق »اقدام نظامی« علیه کره جنوبی 
خبر داد. تبلیغات فعاالن سیاسی که از داخل خاک کره جنوبی اقدام به 
توزیع اعالمیه در مرز با کره ش��مالی می کردند؛ جرقه تشدید خصومت بین 
پیونگ یانگ- سئول را زد. این در حالی است که هفته گذشته، کره شمالی دفتر 
ارتباطات دو کش��ور را منفجر کرد و از اع��زام قوای نظامی به مناطق مرزی خبر 
داد. اما بنا بر اعالم رس��انه رسمی کره ش��مالی، کیم جونگ اون، طی جلسه ای، 
دس��تور تعلیق این اقدامات را داد. کمیته نظامی مرکزی حزب کمونیس��ت کره 

شمالی می گوید این تصمیم با در نظر گرفتن شرایط موجود اتخاذ شده است.

حمایت هیأت پارلمانی لبنان از سوریه 
یک هیأت پارلمانی وابس��ته به حزب اهلل با حضور در سفارت سوریه در 
بیروت حمایت خود را از دمش��ق در برابر تحریم های آمریکا موسوم به 
قانون سزار اعالم کرد. »محمد رعد« رئیس فراکسیون وفاء به مقاومت 
وابس��ته به حزب اهلل لبن��ان، در این دیدار اعالم کرد: ما از دمش��ق در 
برابر قانون س��زار حمایت می کنیم. در پشت این قانون، جالدی ایستاده 
که برای سرنوش��ت ملت ها حکم صادر می کند.وی خاطر نشان کرد: سوریه 
همواره در کنار لبنان بوده و زمانیکه همه از لبنان روی برگرداندند سوریه از آن 
حمای��ت کرد. ما امروز با جرأت اعالم می کنیم که در کنار دمش��ق و گزینه های 
این کش��ور علیه نیروهای اشغالگر هس��تیم.»علی حسن خلیل« عضو فراکسیون 
توس��عه وابس��ته به جنبش امل، نیز در این دیدار حضور داشته و حمایت خود را 

از سوریه اعالم کرد.

ابطال العراق نماد وحدت عراقی ها علیه تروریسم 

 عربس�تان: عربس��تان بار دیگر اع��الم کرد، از 
ح��ق مصر در دف��اع از مرزها و ملت��ش در مقابل 
گرایش ه��ای افراطی و ش��به نظامیان تروریس��تی 
حمایت می کند.  کابینه دولت عربستان در جلسه 
مجازی به ریاست سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه این 
کشور تأکید کرد، امنیت مصر بخش جدایی ناپذیر 

از امنیت عربستان و ملت عرب است.

 افغانستان: س��خنگوی دولت افغانستان گفت 
طالبان با افزایش حمالت  خود هنوز هم به خواست 
مردم که برقراری صلح پایدار و پایان خش��ونت در 
افغانستان است، یک »تعهد ضعیف« دارند.»صدیق 
صدیقی«، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با 
انتقاد از طالبان گفت که افزایش خشونت از سوی 

این گروه به تالش های صلح آسیب می زند.

 لیبی: س��خنگوی دبیرکل س��ازمان ملل متحد 
اعالم کرد که ش��مار آوارگان درگیری های ش��مال 
لیبی به بیش از 2۷ هزار نفر رسیده است.»استفان 
دوجاریک« س��خنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد 
گزارش��ی را در خص��وص آوارگان لیبی مطرح کرد.
وی اعالم کرد که درگیری های شمال لیبی موجب 
آواره شدن حدود 2۷ هزار و ۵00 نفر در این محور 

شده است.

پاکس�تان:  »ش��اه محمود قریش��ی« وزیر امور 
خارجه پاکس��تان با اش��اره به اذیت دیپلمات های 
ای��ن کش��ور در هند گف��ت: دهلی ن��و می خواهد 
اف��کار عمومی را از موضوع کش��میر منحرف کند.
وی با اش��اره ب��ه کاهش ۵0 درص��دی کارکنان و 
دیپلمات های این کش��ور در دهلی نو گفت: ما نیز 

همین کار را با هند خواهیم کرد.

 کره ش�مالی: فرمان��ده نیروی هوای��ی آمریکا 
در حوزه اقیانوس آرام با اش��اره ب��ه تداوم ارزیابی 
گزینه ها علیه تهدیدهای نظامی کره شمالی، گفت 
در صورت افزایش تهدیدها، دارایی های استراتژیک 
آمریکا در شبه جزیره کره مستقر می شوند.»چارلز 
ب��راون« فرمانده نی��روی هوایی آمری��کا در حوزه 
اقیان��وس آرام )PACAF( گف��ت ایاالت متحده 
به ط��ور ثابت ب��ه ارزیابی گزینه ها ب��رای مقابله با 

تهدیدهای نظامی کره شمالی ادامه می دهد.


