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اینفو وارز: هدف اوباما از لشکرکشی به آفریقا
نفت است نه ویروس ابوال

پایگاه تحلیلی »اینفووارز« با تأکید بر دنباله روی 
دولت »باراک اوباما« از سیاست های »جرج بوش« در 
آفریقا، هدف واشنگتن از اعزام نظامیان خود به این 
منطقه را دسترسی به منابع نفتی آن خواند، نه مبارزه 

با شیوع ویروس ابوال.
پایگاه تحلیلی »اینفووارز« در گزارشی با عنوان » اوباما 
در آفریقا با ابوال می جنگد یا برای نفت؟« نوش��ت :آمریکا 
حدود سه هزار نفر از نیروهای نظامی خود را به مناطقی از 

آفریقا که ویروس ابوال در آنها فراگیر شده است، اعزام کرده 
اما نکته جالب درباره این مناطق این است که چین در حال 

وارد کردن نفت این مناطق به کشورش است.
بر  اساس این گزارش درست مناطقی که به عنوان مراکز 
اصلی ش��یوع ویروس ابوال معرفی شده اند، منابعی غنی از 
نف��ت و گاز دارند که هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته اند 
و آمریکا نظامیان خود را در این مناطق و به بهانه مبارزه با 

ابوال مستقر کرده است.

سازمان سیا: عربستان و اردن
بزرگ ترین صادرکنندگان تروریسم به جهان هستند

روزنامه واش�نگتن پس�ت در گزارشی به نقل از 
سازمان س�یا اعالم کرد که عربستان، تونس و اردن 

بیشترین صادرات تروریست به سوریه را دارند.
روزنامه واش��نگتن پس��ت تصویری گرافیکی از توزیع 
عناصر تروریست خارجی در سوریه و تعداد آنها منتشر کرد.

به گزارش تس��نیم، نقشه اطالعاتی که این روزنامه منتشر 
کرد، با همکاری س��ازمان جاسوسی سیا تهیه شده است. 
این نقشه بیش از 15 هزار تروریست خارجی را رصد کرده 

که وارد س��وریه شده اند.بر اساس این گزارش، تروریست ها 
از 80 کشور دنیا به سوریه اعزام شده اند که 3 کشور در این 
میان در صدر کش��ورهایی قرار دارند که بیشترین صادرات 
تروریس��م به سوریه را دارند. این کشورها تونس، عربستان 
س��عودی و اردن هستند.این نقشه تاکید می کند که 130 
تروریس��ت از آمریکا وارد سوریه ش��ده  اند و 20 تروریست 
نیز از س��رزمین های اشغالی به جمع تروریست های سوریه 

پیوسته اند.
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گزارش خبری

نشست حامیان تروریست های تکفیری این بار در پوشش فرماندهان ائتالف ضدداعش!

بان کی مون پس از سفر به غزه

جنایات اسرائیل در غزه
مایه شرمساری جامعه بشری است

در حالی که محافل سیاسی 
ائت�الف آمریکایی  و خب�ری، 
ضدداعش را توخالی و دروغین 
می دانن�د،  فرماندهان نظامی 
ای�ن ائتالف در پای�گاه نظامی 
»مریلند« نشست برگزارکردند.

به گ��زارش آسوش��یتدپرس، 
فرماندهان ارتش 22 کش��ور عضو 
ائت��الف آمریکای��ی ضدداع��ش، 
سه شنبه ش��ب در مریلند آمریکا 
نشس��ت برگزار کردن��د. »باراک 
اوباما« رئیس جمهوری آمریکا در 
این نشست مدعی شد در عملیات 
علیه داعش همه جهان ش��رکت 
خواه��د ک��رد. وی از کش��ورهای 
ش��رکت کننده در ای��ن نشس��ت 
خواس��ت با واشنگتن برای مقابله 
با داعش همکاری داش��ته باشند. 
فرماندهان شرکت کننده نیز قول 
دادن��د در ائت��الف حض��ور فعال 
داشته باشند. این اظهارات در حالی 
مطرح می شود که بسیاری از همین 
کشورها به ویژه آمریکا از حامیان 

سابق و فعلی داعش هستند.
از س��وی دیگ��ر در درون این 
ائت��الف اختالفات ج��دی وجود 
دارد؛ ترکیه هر چند در این ائتالف 
ش��رکت کرد، اما ب��ه جای داعش 
در س��وریه، مواضع  شبه نظامیان 
»پ.ک.ک« در جنوب شرق ترکیه 
را بمباران ک��رد. آنکارا همچنین، 
تاکن��ون اج��ازه نداده اس��ت که 

واش��نگتن از پایگاه ه��ای نظامی 
ترکیه استفاده کند.

چن��د  ه��ر  نی��ز  ع��راق  در 
هواپیماهای ائتالف برخی مواضع 
داعش را در ش��مال عراق بمباران 
می کنن��د، ولی مقامات سیاس��ی 
و فرمانده��ان نظامی ع��راق این 
حمالت را بی اثر و از لحاظ نظامی 

فاقد ارزش می دانند.

در اروپا و آمریکا هم کارشناسان 
ائت��الف آمریکای��ی ضدداعش را 
جدی نگرفته اند؛ »نوام چامسکی« 
محقق و پژوهشگر آمریکایی طی 
ی��ک کنفرانس مطبوعاتی در مقر 
سازمان ملل گفت، آمریکا و انگلیس 
با اشغال عراق »داعش« را به وجود 
آوردن��د. وی گفت، اش��غال عراق 
توس��ط آمری��کا و انگلیس، اولین 

ش��عله های اختالفات فرقه ای در 
این کشور را به وجود آورد و همین 
اختالفات فرقه ای نهایتا به پیدایش 
گروه تروریستی داعش منجر شد. 
»حسن کارابولوت« رئیس اتحادیه 
علمای ش��یعه ترکی��ه نیز گفت، 
صهیونیس��م و امپریالیسم داعش 
را به وج��ود آورده اند. »ش��یرین 
هانتر« استاد دانشگاه »جرج تاون« 
آمری��کا نیز گفت، سیاس��ت های 
آمریکا عامل ش��کل گیری داعش 
اس��ت. هانتر در ارتب��اط با ائتالف 
ضدداع��ش نیز گفت: تا زمانی که 
آمری��کا و غرب اش��تباهات چند 
دهه گذش��ته خ��ود در منطقه را 
نپذیرن��د و از آن درس نگیرن��د و 
تغیی��ر رویه ندهن��د، تالش برای 
مبارزه با افراط گرایی بی ثمر است. 
در پاکس��تان نیز »طاهرحس��ین 
مش��هدی« از نمایندگان مجلس 
این کش��ور گف��ت: راهبرد آمریکا 
در مب��ارزه ب��ا داع��ش محکوم به 

شکست است.

دبیر کل سازمان ملل متحد در اظهاراتی دیرهنگام گفت: ویرانی های 
غزه مایه شرم جهان است و عامالن جنایت غزه باید پاسخگو باشند.

به گزارش خبرگزاری ها، بان کی مون روز سه شنبه پس از بازدید از ویرانی های 
ناش��ی از حمالت نیروهای رژیم صهیونیس��تی به غزه در جمع خبرنگاران گفت، 
ابعاد این ویرانی ها خارج از تصور است و آن چه در طول مدت جنگ بر مردم غزه 
گذش��ته مایه شرمساری جهان است.وی افزود، عامالن این جنایات باید پاسخگو 
باشند و سوال من این است که 500 کودک معصومی که در این حمالت کشته 
شدند مرتکب چه گناهی شده بودند.دبیر کل سازمان ملل متحد گفت، بسیاری 
از خانواده ها و کودکانی که در این حمالت جان خود را از دس��ت دادند حتی در 

پناه پرچم های سازمان ملل نیز از امنیت و مصونیت برخوردار نبودند.
بان کی مون تاکید کرد، بدون حل بحران غزه نه امنیتی برای اسرائیل وجود 
خواهد داش��ت و نه خاورمیانه رنگ صلح و آرامش را خواهد دید.دبیرکل سازمان 
ملل با ابراز خرس��ندی از ورود اولین محموله مصالح ساختمانی به غزه گفت که 
قدم های اولیه برای بازس��ازی این ویرانی ها برداش��ته شده است اما این قدم ها به 
تنهایی کافی نیس��تند.وی همچنین خواس��تار تحقیق و تفحص مستقل سازمان 
ملل درباره حمالت رژیم صهیونیس��تی به مدرسه تحت پوشش سازمان ملل در 

این منطقه شد.
ب��ان کی مون پ��س از عبور از منطقه »الش��جاعیه« و اردوگاه »جبالیه« که 
بیشترین خسارات و ویرانی ها را در طی جنگ 50 روزه متحمل شد، اظهار داشت: 
»هیچ یک از گزارش ها و جلسات شورای امنیت نمی توانست ذهن مرا برای مشاهده 

این ویرانی ها و خساراتی که شاهدش بودم آماده کند.«
طی حمالت 50 روزه رژیم صهیونیس��تی به غزه حدود 2200 فلسطینی به 

شهادت رسیدند، هزاران نفر زخمی و ده ها هزار نفر نیز آواره شدند.
واکنش ها

این در حالی اس��ت که روزنامه صهیونیس��تی هیوم در واکنش به بازدید بان 
کی مون از نوار غزه نوشت: »اسرائیل قصد دارد دبیرکل سازمان ملل متحد را از 

تحقیق در زمینه جنگ 50 روزه منصرف کند.«
روزنامه ال پائیس چاپ اس��پانیا نیز نوش��ت که پس از هشت هفته ای که از 
آتش بس بین اس��رائیل و فلس��طین می گذرد چیز زیادی در غزه تغییر نکرده و 

زندگی مردم منطقه وخیم و نگران کننده است.
از سوی دیگر روزنامه عربی الرای الیوم در واکنش به سفر بان کی مون نوشت: 
»این سومین سفر بان کی مون به منطقه است و وعده هایی که دبیرکل سازمان 

ملل در این سفر می دهد همانند دو سفر قبلی محقق نخواهد شد.«
این روزنامه افزود: »اسرائیل از سوی آمریکا و اروپا مورد حمایت بوده و مافوق 
قوانین بین المللی است.«الرای الیوم تاکید کرد، رژیم صهیونیستی در انجام حمله 
جدید علیه نوار غزه طی یک سال یا دو سال آینده لحظه ای درنگ نخواهد کرد 
چون اطمینان دارد کسانی هستند که جنایت هایش را بپوشانند و ویرانی هایی را 
که ایجاد کرده بازسازی کنند.در همین رابطه موشه آرسن وزیر جنگ اسبق رژیم 
صهیونیستی اعالم کرد، وقوع جنگی دیگر در نوار غزه قطعی است و تنها زمان آن 
هنوز مشخص نیست.موشه یعلون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز با بیان اینکه 
اسرائیل به دنبال صلح با فلسطین نیست اعالم کرد تل آویو اجازه نخواهد داد که 

کشور مستقل فلسطین در کرانه باختری تشکیل شود.
محمود الزهار از رهبران برجسته حماس اما در واکنش به اظهارات اخیر دبیرکل 
سازمان ملل متحد که از تونل های غزه انتقاد کرده بود گفت، نیروگاه های هسته ای 

رژیم صهیونیستی از تونل های غزه خطرناک تر است.
وی اظهار داشت، اظهارات بان کی مون درباره تونل ها بیانگر دوگانگی در مواضع 
س��ازمان ملل است چرا که زرادخانه اشغالگران اسرائیلی و نیروگاه های هسته ای 

آن بسیار خطرناک تر از تونل هایی است که بان کی مون از آنها سخن می گوید.
تظاهرات فلسطینی ها

ه��زاران فلس��طینی روز گذش��ته ب��ا برگزاری تظاه��رات با عن��وان دفاع از 
مسجداالقصی در قدس اشغالی تظاهرات کردند.

فلسطینی ها برای شرکت در این تظاهرات از مناطق مختلف کرانه باختری با 
اتوبوس وارد قدس شدند و با سردادن شعارهایی علیه رژیم صهیونیستی خواستار 

حمایت کشورهای اسالمی و عربی از مسجداالقصی شدند.
ارتش رژیم صهیونیس��تی با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در بیت المقدس مانع 
از ورود مردان زیر 50 س��ال به مس��جداالقصی ش��دند و با پرتاب گاز اشک آور و 

بمب های صوتی تظاهرکنندگان را متفرق کردند.

دادگاه جنایی عربستان حکم بدوی اعدام تعزیری آیت اهلل نمر، 
روحانی برجسته شیعه را صادر کرد.

دیروز شیخ نمر باقر النمر که در دادگاه جنایی عربستان حضور یافته بود 
به اعدام تعزیری محکوم شد. برادر و وکیل مدافع آیت اهلل نمر که در جلسه 
دادگاه وی حضور داش��تند این خبر را تایید کردند.از نظر حقوقی، حکم 
بدوی حکمی اس��ت که از سوی دادگاه مقدماتی صادر می شود و معموال 
قابل اعتراض اس��ت. روزنامه س��عودی عکاظ نیز صدور حکم اعدام شیخ 
نمر را تایید کرده است.دادستان کل عربستان در 25 ماه مارس گذشته 
خواستار اجرای حکم حد محاربه در حق آیت اهلل نمر به اتهامات باطلی 
همچون شعله ور کردن فتنه مذهبی و تحریک مردم به قیام علیه آل سعود 
شد.شیخ نمر باقر النمر روحانی برجسته شیعه برای اولین بار در سال 2006 
از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شد. پس از آزادی از زندان وی در سال 
2012 به دنبال حمله مس��لحانه پلیس عربستان به خودرویی که در آن 
قرار داشت زخمی و دستگیر شد. آل سعود شیخ نمر را به اتهام تحریک 

شیعیان عربستان برای جدایی از حکومت مرکزی بازداشت کرده است.
سازمان حقوق بشر عربی محاکمه »نمر« را امری خطرناک و در نوع 
خود بی سابقه دانست.همچنین دیروز پایگاه خبری العهد اعالم کرد محمد 

النمر برادر آیت اهلل نمر از سوی نیروهای امنیتی عربستان دستگیر شد.

آیت اهلل نمر از سوی دادگاه جنایی آل سعود
به اعدام محکوم شد

نیروه�ای امنیت�ی مص�ر در پنجمی�ن روز 
از تظاهرات دانش�جویان سراس�ر این کش�ور، 

معترضان را سرکوب کردند.
به دنبال تداوم تظاهرات دانشجویان دانشگاه های 
سراس��ر مصر، نیروهای امنیتی تدابیر امنیتی خود را 
افزایش دادند. این تظاهرات در اعتراض به بازداش��ت 
رهبران جنبش دانشجویی و ممانعت مسئوالن مصری 
از برگزاری تظاهراتی در مخالفت با کودتا علیه محمد 
مرس��ی رئیس جمهور برکنار ش��ده این کشور شکل 

گرفته است.
نیروهای امنیتی در پاسخ به این اعتراض ها به چند 
دانشگاه از جمله اسکندریه و السادات در استان منوفیه 
حمله کردند و پس از دستگیری شماری از دانشجویان 
درگیری های بس��یار ش��دیدی میان دانش��جویان و 

نیروهای امنیتی مستقر در دانشگاه رخ داد.
تصمی��م اس��تقرار نیروه��ای امنیت��ی در اطراف 

دانشگاه ها، انتقادهای شدید جنبش 6 آوریل و اتحادیه 
دانشجویی دانشگاه االزهر را در بر داشته است. صدها 
دانش��جوی مصری در سال تحصیلی گذشته به دلیل 
ش��رکت در تجمعاتی در اعتراض به برکناری مرسی 

بازداشت شدند.
از روز شنبه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید 
اعتراضات وس��یعی در دانشگاه های مصر شکل گرفت 
و بیشتر دانش��گاه های این کشور شاهد تظاهرات در 

رد کودتا بودند.
از س��وی دیگر دیروز پایگاه خبری الیوم الس��ابع 
گ��زارش داد که بر اثر انفجار بمبی در نزدیکی دیوان 
عالی قضایی مصر در مرکز قاهره 14 تن زخمی شدند. 
همچنین دیروز بر اثر انفجار در ایس��تگاه مترو جمال 

 عبدالناصر 13 تن زخمی شدند.
مس��ئوالن امنیتی مصر تاکنون به عامالن این دو 

انفجار اشاره ای نکرده اند.

سرکوب دانشجویان هوادار اخوان المسلمین 
در دانشگاه های مصر

س�ازمان مل�ل ب�ا انتش�ار 
 ، د ک�ر م  ع�ال ا ش�ی  ر ا گز
تکفیری ه�ای داعش 5000 نفر 
»ایزدی«ها را در ش�مال عراق 
قتل عام کردند و 7000 زن آنان 

را نیز به بردگی گرفتند.
به گ��زارش خبرگزاری فارس، 
سازمان ملل طی گزارشی در مورد 
جنای��ات وحش��تناک تکفیری ها 
در ش��مال ع��راق اع��الم ک��رد، 
تروریست های داعش پس از تسلط 
بر شهر »سنجار« در ماه اوت )اواخر 
تی��ر و اوایل م��رداد(، 5000 مرد 
فرقه »ایزدی« س��اکن این ش��هر 
را کش��تند و 7000 زن را نی��ز به 
عنوان برده جنس��ی، اسیر کردند. 
بر اساس گزارش فوق، این زنان در 
زندان های داعش محبوس هستند 
و به عنوان کنیز و برده جنسی در 
اختیار تروریس��ت های داعش قرار 

می گیرند.
س��ازمان ملل در م��ورد نحوه 
کش��تار مردان اعالم کرد، ش��مار 
زی��ادی از م��ردان در پس��ت های 
بازرس��ی تروریست های داعش به 
انتظار نشس��ته بودند که به ضرب 
گلوله کش��ته و س��پس با بلدوزر 
در گورهای جمعی مدفون شدند. 
تکفیری ها شمار دیگری از مردان 

را که به معابدشان گریخته بودند، 
با انفجار بمب و آوار کردن معابد بر 
سرشان به قتل رسانده اند. تعدادی 
از ایزدی ها نیز در روس��تاها س��ر 

بریده شده اند.
ب��ه گفت��ه محققان س��ازمان 
ملل، کش��تار سنجار یادآور کشتار 
مسلمانان »سربرنیتسا« در اواسط 
دهه 1990 است. صرب های بوسنی 
بی��ش از 7000 مس��لمان ش��هر 

سربرنیتسا را قتل عام کرده بودند.
شایعه بی اساس

مقامات عراقی خبرهای مربوط 
به پیشروی تروریست های داعش به 
سمت بغداد را بی اساس دانستند. 
به گفته مقامات، رسانه های حامی 
تروریست ها با پخش این شایعات، 
قصد دارند روحیه مردم و نیروهای 
داوطلب را تضعیف کنند. در همین 
رابطه، »حیدر العبادی« نخست وزیر 

عراق، اعالم کرد، برخالف شایعات، 
بغ��داد امن و تح��ت کنترل کامل 

نیروهای امنیتی است.
برخی رس��انه ها طی روزهای 
اخی��ر مدع��ی ش��ده بودن��د که 
 15 ت��ا  داع��ش  تروریس��ت های 
کیلومتری شهر بغداد رسیده اند و 
قصد دارند به این شهر حمله کنند.
در عرص��ه میدان��ی نیز دیروز 
نیروهای دولتی موفق ش��دند 23 

تروریست داعش را در شمال شهر 
»مقدادیه« به هالکت برسانند.

تالش تروریست ها برای تسلط 
بر پاالیش��گاه »بیجی« در شمال 

عراق نیز ناکام ماند.
نیروهای امنیتی همچنین در 
بغداد 15 نف��ر از اعضای داعش را 
دس��تگیر و مقدار زیادی کمربند 
انفجاری آنها را نیز کشف و ضبط 

کردند.
این افراد در انفجار روز سه شنبه 
کاظمین دست داشتند. در انفجار 
فوق 24 نفر شهید و 54 تن دیگر 

زخمی شدند.
سایر رویدادها

* حیدر العبادی نخس��ت وزیر 
از آمری��کا خواس��ت ب��ه  ع��راق 
وعده هایش درباره مس��لح کردن 

ارتش عراق عمل کند.
* ابراهیم جعفری وزیر خارجه 
عراق گفت، کشورش در مبارزه با 
داعش، به کمک کشورهای همسایه 

و سازمان ملل نیاز دارد.
* صده��ا ت��ن از مردم ش��هر 
سلیمانیه واقع در منطقه خودمختار 
کردس��تان عراق پرچ��م داعش و 
ترکی��ه را ب��ه آت��ش کش��یدند و 
سیاس��ت های آنکارا در حمایت از 

داعش را محکوم کردند.

فاجعه سربرنیتسا در سنجار تکرار شد

گزارش تازه سازمان ملل از جنایات تکان دهنده داعش در عراق

سرویس خارجی- 
براساس آخرین گزارش های 
منتشر ش�ده، مقاومت مردم 
عین الع�رب )کوبانی( در برابر 
گروه تروریستی داعش، آنها 
را مجب�ور به عقب نش�ینی از 
مواضع و فرار از مناطق تحت 

کنترل خود کرده است.
گزارش ه��ای  جدیدتری��ن 
میدان��ی از کوبان��ی از زان��و زدن 
داعش در برابر ساکنان عین العرب 
و وحش��ت تروریست ها از تسلط 

کامل مردم بر این شهر دارد.
منابع نظامی اعالم کردند که 
مقاومت س��اکنان کوبانی در برابر 
گروه تروریستی تکفیری داعش و 
درگیری های شدید میان دو طرف 
با رش��ادت های م��ردم همچنان 
ادام��ه دارد و در ای��ن درگیری ها 
کردها موفق ش��دند نقاطی را که 
در این شهر توسط تکفیری های 
داعش��ی تصرف ش��ده بود از آنها 

بازپس بگیرند.
ای��ن منابع تاکی��د کردند که 
نیروه��ای مردم��ی و کمیته های 
دف��اع از آنه��ا با انج��ام عملیات 
انتحاری مانع از پیش��روی گروه 
تروریس��تی داعش به مرکز شهر 

کوبانی شدند.
داع��ش ب��ا مقاوم��ت کردها 
مجب��ور به عقب نش��ینی از دیگر 
محوره��ا و ف��رار از مناطق تحت 

کنترل خود شده است.
از  همچنی��ن  مناب��ع  ای��ن 
بازپس گی��ری تپ��ه و روس��تای 
»تل شعیر« در حومه غربی کوبانی 
توسط نیروهای مردمی و غنیمت 

برخ��ی مناب��ع خب��ری اعالم 
کرده ان��د که کنفرانس بازس��ازی 
غ��زه با نام »بازس��ازی ویرانه های 
غزه« تشکیل شد ولی تنها هدف 
این کنفرانس، تحقق اهداف رژیم 

صهیونیستی بود.
سیف الدوله«  »محمدعصمت 
یک اندیش��مند مصری است که 
درباره برگزاری کنفرانس بین المللی 
بازس��ازی غزه اظهار داش��ت: این 
کنفرانس برگزار ش��د ولی اهداف 
پشت پرده این کنفرانس نشان داد 
که تنها هدفی که در این نشست 
دنبال نشد بازسازی ویرانه های غزه 
ب��ود. منطقه ای که در طول جنگ 
50 روزه خسارات  و تلفات زیادی 
متحمل ش��د و هزاران کش��ته و 
مج��روح به جای گذاش��ت و 80 
زیربنایی آن  تاسیس��ات  درص��د 

ویران شد.
وی افزود، ماموریت کنفرانس 
بازسازی غزه عملی کردن ماموریت 
اس��رائیل مبنی بر خلع سالح غزه 
ب��ود، ماموریتی که ماش��ین های 

جنگی از انجام آن عاجز بودند.
اظهار  س��یف الدوله همچنین 
داشت، اگر چه رژیم صهیونیستی 
در کنفرانس بازسازی غزه حضور 
فیزیک��ی نداش��ت ول��ی اه��داف 
صهیونیس��ت ها به طور کامل در 

این کنفرانس دنبال شد.
ب��ه گفت��ه ای��ن اندیش��مند 

گرفتن سالح ها و تجهیزات نظامی 
این گروه تروریستی خبر دادند.

بنابر اظهار منابع نظامی، یک 
دخت��ر 14 س��اله مب��ارز در یک 
عملی��ات انتح��اری در نزدیک��ی 
مس��جد الکبیر در ش��رق کوبانی 
تع��دادی از عناص��ر تروریس��تی 

داعش را به هالکت رساند.
موفقیت های مردم این ش��هر 
شمالی سوریه در شرایطی صورت 
می گیردکه تروریست های داعش 
در درگی��ری با ارتش س��وریه در 
حومه دمش��ق و منطق��ه غوطه 
ش��رقی نی��ز متحمل تلف��ات و 

خسارات زیادی شده و مجبور به 
عقب نشینی از مواضع خود شدند.

تروریس��ت های  پیش��روی 
داعش در س��مت غوط��ه غربی 
دمشق در حالی صورت می گیرد 
ک��ه ای��ن گ��روه تروریس��تی از 
حمایت ه��ای لجس��تیکی ارتش 
رژیم صهیونیستی برخوردار است.
این در ش��رایطی اس��ت که 
ارتش س��وریه برای مقابله با این 
گروه تروریستی در آمادگی کامل 

به سر می برد.
تحلیلگران معتقدند نیروهای 
مردم��ی ک��رد با دس��ت خالی و 

نداش��تن تجهیزات و تس��لیحات 
کافی ب��ا تروریس��ت های داعش 
مواجه شدند در حالی که نیروهای 
ائتالف بین المللی ضد داعش ادعا 
می کردند می توانند تروریست ها را 

از بین ببرند.
شکس��ت  دیگ��ر  س��وی  از 
داعش  تروریست های  مفتضحانه 
در کوبان��ی در ش��رایطی صورت 
می گی��رد که آمری��کا و ترکیه و 
بیش��ترین  عربستان س��عودی 
حمایت ه��ا را از تروریس��ت های 
داع��ش انجام می دهن��د و اخیراً 
آنکارا با پشتیبانی، آموزش و مجهز 
کردن تروریس��ت ها در س��وریه 

موافقت کرده است.
برخی از منابع همچنین خبر 
دادند که ترکیه پایگاه های نظامی 
خود ب��ه ویژه اینجرلی��ک را نیز 
برای پ��رواز جنگنده های ائتالف 
ض��د داعش در اختی��ار آمریکا و 
متحدان غربی آن قرار داده است.

جوبایدن، معاون رئیس جمهور 

آمری��کا همی��ن چن��د روز پیش 
تصریح کرده نجات مردم کوبانی 
در استراتژی آمریکا جایی ندارد.

گروه ضد داعش
گروهی با عنوان »کفن سفید« 
با ماموریت سرکوب عناصر گروه 
تروریستی داعش اعالم موجودیت 

کرد.
رئی��س این گ��روه ماموریت 
اساس��ی خ��ود را »از میان بردن 
داعش��ی ها« و »ایج��اد رع��ب و 
گ��روه  ای��ن  دل  در  وحش��ت 

تروریستی« عنوان کرده است.
رهب��ر ای��ن گ��روه می گوید 
تاکنون بیش از 100 عضو داعش 

را از میان برداشته اند.
رئیس این گروه علت نامیدن 
این گ��روه به »کفن س��فید« را 
پوشاندن کفن بر تن داعشی ها و 

کشتن آنها عنوان کرد.
سایر رویدادها

* نخست وزیر روسیه گفت: 
آمریکایی ها ب��ه دنبال کانال های 

ارتباطی با بشار اسد هستند.
* مخالفان خارج نشین سوری 
در اس��المبول، احم��د طعمه را 
به عنوان رئیس دولت موقت خود 

انتخاب کردند.
* 258 شهروند کوبانی توسط 
نظامیان ترکیه در مرز این کشور 
با سوریه در استادیومی محبوس 

شدند.
* منابع آمریکایی اعالم کردند 
که دولت واش��نگتن کش��ورهای 
عربی را تحت فش��ار گذاش��ته تا 
نیروه��ای زمینی خود را به خاک 

سوریه اعزام کنند.

مص��ری، تمام هیئت ه��ای اصلی 
ش��رکت کننده در ای��ن کنفرانس 
در س��خنرانی های خود بر مفهوم 
اصلی »اطاعت از قدرت مشروع« 

تاکید کردند!
منظور آنها از قدرت مش��روع، 
مش��روعیت و ق��درت ناش��ی از 
توافقنامه های اس��لو اس��ت که به 
حق مقاومت و مبارزه مس��لحانه 
پش��ت ک��رده و مذاک��رات را ب��ه 
عنوان تنها راه آزادس��ازی معرفی 

کرده است.
روزنامه عرب��ی »الرای الیوم« 
نیز طی گزارش��ی ب��ه پیامدهای 
این کنفرانس اشاره کرد و نوشت: 
اسرائیل بزرگ ترین برنده چه از نظر 
سیاسی و چه اقتصادی در عملیات 

بازسازی غزه است.
این روزنام��ه عربی افزود، این 
کنفران��س ب��ا حضور 50 کش��ور 
جهان و 30 وزی��ر خارجه برگزار 
ش��د و در آن اس��رائیل به تمامی 

اهدافش رسید.
از نظر اقتصادی تمامی موارد 
م��ورد نیاز برای س��اخت و س��از 
از جمل��ه س��یمان، آه��ن و دیگر 
تجهیزات از کارخانه های اسرائیل 
تأمین می ش��ود و از نظر سیاسی 
هم اس��رائیل ق��ادر خواه��د بود 
شروط خود را از طریق کشورهای 
کمک کنن��ده ارائ��ه کن��د و برای 
بازس��ازی هم نظارت کند که این 

مسئله به عنوان دخالت کامل در 
غزه اعمال می شود.

ای��ن روزنامه تاکید کرد: نکته 
قاب��ل توج��ه این اس��ت که هیچ 
ضمانتی وجود ندارد که مانع از آن 
شود آنچه که بازسازی می شود بار 
دیگر توسط اسرائیل تخریب نشود 
این در حالی است که هیچ کلمه ای 
در این کنفرانس در محکوم کردن 
اسرائیل و بازخواست آن و پرداخت 
تمامی هزینه های بازسازی شنیده 

نشده است.

اهداف پشت پرده کنفرانس بازسازی غزه

  چهار سوی پنج قاره

دستگیری 45 معترض
در هنگ کنگ

پلی��س هنگ کنگ بامداد چهارش��نبه 45 
معترض را در جریان پاکس��ازی جاده »لونگ 
وو« دس��تگیر کرد. مقامات پلیس هنگ کنگ 
اعالم کردند این افراد که ش��امل 37 مرد و 6 
زن هستند به اتهام اجتماع غیرقانونی و ایجاد 
مانع در برابر نیروهای پلیس دس��تگیر شدند. 
هنگ کنگ چند هفته ای اس��ت که به ش��دت 

ناآرام است.
سرنوشت »بی نظیر« در انتظار فرزند

دولت ایالتی سند در جنوب پاکستان نامه 
تهدید آمی��زی را ب��ا امضای اعض��ای گروهک 
تروریس��تی جن��داهلل دریافت کرد ک��ه در آن 
رئی��س جوان حزب مردم پاکس��تان تهدید به 
مرگ شده است. دولت ایالتی پاکستان به همه 
دستگاه های امنیتی و پلیس این ایالت دستور 
آماده باش فوق العاده داد و خواستار اتخاذ تدابیر 
ویژه برای حفاظت از »بالول بوتوزرداری« شد.

مذاکره محرمانه دو کره
»پ��ارک ج��ی وون« یکی از اعضای ارش��د 

اپوزیس��یون در پارلم��ان کره جنوب��ی گف��ت: 
مقام ه��ای نظام��ی کره جنوبی و ش��مالی در 
روس��تای پانمونجون که محل آتش بس میان 
دو کره است، دیدار کردند. یکی از موارد بحث 
میان مقام های دو کره تیراندازی اخیر در منطقه 

مرزی بوده است.
درگیری ارتش لبنان و تروریست ها

ارتش لبنان روز سه ش��نبه با عناصر مسلح 
وابسته به گروه های تروریستی تکفیری در حومه 
جنوبی شهر عرسال واقع در شمال شرق لبنان و 
نزدیک مرزهای سوریه درگیر شد. عناصر مسلح 
قصد نفوذ به عرسال و تصرف یک پایگاه ارتش 

لبنان را داشتند که ناکام ماندند.
حمایت نیکاراگوئه از کوبا

سفیر نیکاراگوئه در کوبا گفت که محاصره 
اقتصادی، تجاری و مالی تحمیل شده از سوی 
آمری��کا بر کوبا جرم و غیرقانونی اس��ت و باید 
پایان یابد.»ماریاروبیالس« اعالم کرد که فقط به 
یک دلیل می شود این همه سال تنبیه ناعادالنه 
را درک کرد و این مس��ئله ناش��ی از وحش��ت 

کاخ سفید از الگوی کوبا است.

علی رغم حمایت آمریکا و ترکیه از تروریست ها

 مقاومت مردم کوبانی
داعش را به زانو درآورد


