
صفحه آخر

روزنامه اماراتی:

داعش ابزار آمریکا برای باج گیری از اعراب است
یک روزنامه چاپ امارات نوشــت، ایاالت 
متحده با استفاده از ابزار تروریسم از کشورهای 

عربی باج گیری می کند.
به گزارش تســنیم، روزنامه »الخلیج« نوشــت، 
واشنگتن می خواهد با استفاده از تروریسم، کشورهای 
عربی را تحت فشار قرار دهد و از آنها باج خواهی کند.
این روزنامه در سرمقاله روز یکشنبه خود می افزاید: 

»آمریکا، اصل و اساس درد و مصیبت )در خاورمیانه( 
است؛ آنچه در سرزمین سوریه روی می دهد، بخشی 
از توطئه ای است که برای کل کشورهای عربی تدارک 
دیده شده است و همه اینها در جهت منافع اسرائیل 
صورت می گیرد. به نوشته این روزنامه اماراتی، ایاالت 
متحده در سوریه از گروه هایی مثل »جبهه النصره« 
حمایت می کند که از شبکه القاعده منشعب شده اند.

 تحت پوشش برنامه غذایی سازمان ملل

اردن هزاران تن آرد فاسد را به یمن فرستاد
  دو کشتی اردنی تحت پوشش برنامه غذایی 
سازمان ملل ، 3300 تن آرد سفید فاسد وتاریخ 
گذشته را در بندر غربی »الحدیده « تخلیه کرد.

  پایگاه اینترنتی شهید نیوز به نقل از »یمنی پرس« 
گزارش داد ،»عبدالرحمن کســتبانی« رئیس شورای 
استاندارد بندر غربی الحدیده یمن، از تخلیه 3300 تن 
آرد سفید تاریخ گذشته و غیر قابل استفاده در این بندر 
توسط دو کشتی اردنی خبر داد.کستبانی در گفت و گوی 
مطبوعاتی فاش کرد که شورا ی استاندارد با بررسی و 

آزمایش محموله مزبور، متوجه شد این محموله به دلیل 
آفت زدگی و داشتن حشره و الرو غیر قابل استفاده است.
وی افزود: این محموله شــامل 60 هزار کیسه ) معادل 
3300 تن( آرد سفید به اسم اردن و تحت پوشش برنامه 
غذایی سازمان ملل، به عنوان کمک  بشردوستانه به یمن 
فرستاده شد.حدود 100 روز است که یمن هدف حمله 
گسترده عربستان قرار دارد و محاصره همه جانبه این 
کشــور از زمین و هوا و دریا ، مانع رسیدن غذا، دارو و 

سوخت به مردم یمن شده است.
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مشترک  عملیات  فرماندهی 
بزرگ  عملیات  آغــاز  از  عراق 
آزادسازی استان االنبار خبر داد.

بــه گزارش خبرگــزاری فارس، 
عراق  مشــترک  عملیات  فرماندهی 
دیروز اعالم کرد که عملیات آزادسازی 
به دســت  اشــغالی داعش  مناطق 

نیروهای مسلح این کشور آغاز شد.
گزارش ها،  نخســتین  اساس  بر 
در همان نخســتین ساعات آغاز این 
عملیــات، منطقــه »خالدیه« و یک 
منطقه دیگر در شرق شهر »رمادی« 
مرکز استان االنبار، از لوث تروریست ها 
پاکسازی شد. روستاهای حد فاصل دو 
منطقه »ناظم الثرثار« و »التقســیم« 
در االنبــار نیز تحت کنترل نیروهای 

دولتی درآمدند.
نیروهای داوطلب و ارتش عراق 
دیروز همچنین عملیات آزادســازی 
شــهر »فلوجه« را از چند محور آغاز 

کردند.
به گــزارش تســنیم، نیروهای 
داوطلب متشــکل از اعضای سازمان 
»بــدر«، »عصائــب اهــل الحق« و 
گردان هــای »حزب اهلل« بــه همراه 
عشــایر و ارتش عراق از چهار محور 
پیشروی به داخل »فلوجه« در استان 
االنبار را آغاز کرده اند. نیروهای دولتی 
پیشروی خود را به گونه ای آغاز کردند 
که امکان فرار تروریست های داعش از 
شهر فلوجه و یا هرگونه امکان کمک 

به آنها غیرممکن است.
»فلوجه« از نیمه سال گذشته به 
اشغال داعش درآمده است و از لحاظ 
اهمیت، کلید فتــح »رمادی« مرکز 

استان االنبار محسوب می شود.
فلوجــه در 69 کیلومتری غرب 
بغداد قرار دارد و با عملیات آزادسازی 
این شــهر که دیروز با فرمان »حیدر 
عبادی« نخست وزیر آغاز شد، ضربه 
کاری مهمــی به داعش در کل عراق 

وارد می شود.
پیش از این حــدود 150 تن از 
عناصر داعش مخفیانه به ارتش عراق 
اطمینــان داده بودند که همزمان با 
پیشــروی ارتش به داخل شــهر، از 
مقاومت خودداری کنند و به نیروهای 

دولتی بپیوندند.
در ارتباط با شمار تلفات احتمالی 
داعش در فلوجه هنوز خبر رســمی 
نرسیده است اما برخی منابع عراقی 
اعالم می کنند، در کل استان االنبار 
300 تروریست بر اثر حمالت هوایی 
ارتش عراق، کشــته و زخمی شدند. 

سه روستا نیز در شرق فلوجه به دست 
نیروهای دولتی افتاده است. 

در همین حال، »خالد العبیدی« 
گفت: »نشــانه های  عراق  دفاع  وزیر 
پیــروزی بر داعــش در میدا ن های 
جنگ نزدیک است و به زودی اخبار 
آزادسازی مناطق جدید مخابره خواهد 
شد.« وی نیروی هوایی عراق را »کلید 

پیروزی بر داعش« دانست.
»هادی العامری« فرمانده ســپاه 
بدر نیز اعالم کرد، روزهای ســختی 
در انتظار عناصر داعش و بعثی هاست.

براساس آخرین خبرها از فلوجه، 
نیروهای دولتی از مردم این شــهر 
خواســتند، از مراکــز تجمع داعش 
فاصله بگیرند و به نیروهای امنیتی 
و مردمی در ســرکوب تروریست ها 

کمک کنند.
همچنین خبر می رسد که خط 

اول دفاعی داعش طی چند ســاعت 
نبرد، در هم شکسته شده و نیروهای 
دولتی بیش از شــش منطقه اطراف 

شهر را تصرف کرده اند.
سرکرده داعش دستگیر شد

»ابوشهاب االردنی« والی داعش 
در فلوجه نیز توسط نیروهای مردمی 

دستگیر شد.
»حاکم الزاملی« رئیس کمیسیون 
امنیت و دفاع پارلمان عراق نیز اعالم 
کــرد: نیروهای مردمــی و امنیتی، 
فلوجه را در ســیطره خود دارند و به 
هیچ عنوان از عملیات آزادسازی آن 

دست برنمی دارند.
انتقام تکفیری ها از مردم

تکفیری  تروریســت های  امــا، 
همزمان با پیشروی نیروهای دولتی 
در فلوجه، بار دیگر مردم را با انفجار 
بمــب هدف قرار دادنــد؛ به گزارش 

ایسنا، تروریســت ها دیروز با  انفجار 
چند بمب در محله های شیعه نشین، 
از جمله در کاظمین، 28 نفر را شهید 
و 100 تن دیگر را نیز زخمی کردند.
در استان االنبار نیز منابع نظامی 
عراق اعالم ، بر اثــر حمله انتحاری 
صبح دیروز عناصر داعش با استفاده 
از پنج  دستگاه خودرو بمب گذاری 
شده  ، به پاسگاه های ارتش و بسیج 
مردمی عراق در» الصقالویه «) شمال 
فلوجه( حمله کردند . در این حمله، 
دست کم 60 تن از نیروهای دولتی  
شــهید و حدود 50 تن دیگر زخمی 
شدند. تروریســت ها ی داعش یک 
فروند هلی کوپتر ارتش عراق را نیز در 
منطقه »البو خنفر« در شمال شرقی 

فلوجه سرنگون کردند.
عناصر داعش همچنین، 10 افسر 
اسیر عراقی را در شهر »موصل« اعدام 

کردند. این افسران خرداد سال گذشته 
در این شهر به اسارت درآمده بودند.

»نهله الهبابی«، نماینده اســتان 
نینوا در پارلمان عراق نیز در گفت وگو 
با خبرنــگار خبرگــزاری فارس در 
برای  بغداد خبر داد،عملیات نظامی 
آزادسازی شهر» موصل« مرکز استان 
از چنگ تروریست های داعش  نینوا 
، بــال فاصله پس از عیــد فطر آغاز 

می شود.
الهبابی گفــت: نیروهای امنیتی 
عراق برای حمله به نینوا و آزادسازی 
آن از اشــغال داعــش در آماده باش 
کامل به ســر می برند و شمار زیادی 
خودرو و تجهیزات نظامی پیشــرفته 

به دروازهای این استان رسیده اند.
اســالمی  جمهوری  خبرگزاری 
نیز به نقل از رئیس شــورای استانی 
نینــوا خبــر داد، 6000 پلیس برای 
تامین امنیت شهر »موصل« پس از 
آزادســازی این شهر از اشغال داعش 
آموزش می بینند. موصل خرداد سال 
گذشته به اشغال تروریست ها درآمد.

حیدر عبادی
به گزارش تســنیم، نخست وزیر 
عراق با اشاره به جنایت تروریست ها 
علیه افــراد غیر نظامــی و بی گناه، 
اعالم کردند که این اقدامات تاثیری 
بر اراده نیروهــای دولتی در مبارزه 
علیه تروریســم ندارد. حیدر عبادی 
گفت: »ما جنایتــکاران داعش را در 
میدان های نبرد مجازات خواهیم کرد 
و جنایات آنهــا در حق افراد بی گناه 
هرگز سبب سست شدن عزم و اراده 

ما نخواهد شد.«

تروریست های داعش یکی از 
اسالمی  مقاومت  رهبران جنبش 
هنگام  را  »حماس«  فلســطین 
خروج از مســجدی در اردوگاه 
ترور  دمشق،  جنوب  در  یرموک 

کردند.
به گــزارش مرکز اطالع رســانی 
فلســطین دو فرد نقابدار »مصطفی 
الشــرعان« را یکشــنبه شب هنگام 
خروج از مسجد عبدالقادر الحسینی 
در اردوگاه یرموک از ناحیه سر هدف 
گلوله  قرار دادند و یک ساعت پس از 
انتقال، خبر شهادت این رهبر حماس 

اعالم شد.
الشــرعان، مدیر ســابق سازمان 
خیریه فلســطین بود، وی در زمینه 
امداد رسانی به آوارگان فلسطینی در 
اردوگاه یرموک نقشی اساسی داشت. 
با وجود آن که اردوگاه یرموک در ماه 
آوریل گذشته، به اشغال داعش درآمده 
است، الشرعان حاضر نشد این اردوگاه 

و آوارگان فلسطینی را ترک کند.
وی جمعیت امدادرسانی »الوفاء« 
را تاســیس کرد و تا روزی که عناصر 
داعــش او را ترور کردند، همچنان به 
امداد رسانی به فلسطینی های اردوگاه 
یرموک اهتمام داشــت. الشــرعان، 
دومین مسئول جنبش حماس است 

که توسط داعش ترور می شود.
از  که  الحورانــی«  »ابوصهیــب 

همراهان نزدیک الشرعان بود در ماه 
آوریل گذشته، به همین شیوه توسط 

عناصر داعش کشته شد.
شروط حماس

 برای مبادله اسرا
از ســوی دیگــر جنبش حماس 
شــرایط خود برای مبادله اسیران را 

اعالم کرد.
به گــزارش خبرگــزاری قدس، 
جنبش حماس اعالم کرد در صورتی 
دو اسیر صهیونیســت را آزاد خواهد 
کرد کــه رژیم صهیونیســتی تعداد 
دقیق اســیران فلسطینی را مشخص 
کند و تمامی اســیرانی که در هنگام 
مبادله شالیت آزاد شده بودند و دوباره 

بازداشت شدند آزاد شوند.
جنبش حماس »یحیی السنواره« 
یکی از اســیران آزاد شده در توافق 
شالیت را نیز به عنوان مسئول مذاکره 

برای تبادل اسیران اعالم کرد.
این در حالی اســت که روزنامه 
صهیونیســتی  هاآرتــص از مخالفت 
رســمی رژیم صهیونیستی با آزادی 
اسیران فلسطینی در قبال آزادی دو 
اسیر صهیونیست در نزد حماس خبر 

داده است.
کابینه نتانیاهو را 
سرنگون می کنیم

کردند  تهدید  احزاب »حریدی« 
که در صورت عــدم پایبندی کابینه 
ائتالفــی به توافقات میــان طرفین، 
کابینه نتانیاهو را ســرنگون خواهند 
کرد. به گزارش خبرگــزاری قدس، 
احزاب حریدی )شاس ویعدوت( که از 
احزاب اصلی در کابینه چهارم نتانیاهو 
هستند و نماینده یهودیان اشکنازی به 
حساب می آیند، تهدید کردند که در 
صورت تداوم سیاست وزارت اقتصاد 
مبنــی بر کاهش بودجــه اختصاص 
یافته به حریدی ها، کابینه نتانیاهو را 

سرنگون خواهند کرد.

داعش دومین رهبر حماس را هم 
ترور کرد

با فرمان نخست وزیر

ارتش عراق عملیات بزرگ
آزادسازی االنبار را آغاز کرد

نفرت انگیزترین جنایت داعش در عراق

تکفیری ها 9 کودک را در فلوجه زنده زنده سوزاندند
با آغاز عملیات آزادسازی االنبار، سران گروه داعش در 
فلوجه چهار زن و 9 کودک عراقــی را زنده زنده در آتش 

سوزاندند.
همزمان با آغاز عملیات بزرگ علیه تروریست ها در فلوجه، چهار 
زن و 9 کودک که قصد خروج از شــهر را داشتند، به دست عناصر 
تروریســتی داعش گرفتار شدند. تکفیری ها پس از دستگیری این 
بی گناهــان، آنها را درون یک قفس قرار دادند و ســپس زنده زنده 

به آتش کشیدند!
داعش اعالم کرده که این افراد قانون پرداخت  جزیه 800 دالری 
برای خروج از شــهر را نقض کرده بودند! نپرداختن این پول سبب 
شــده است که داعش یکی از کثیف ترین جنایات خود را رقم بزند. 

تروریســت های داعش همچنین، سه زن را در شهر رمادی به آتش 
کشــیدند، جرم این زنان، مخالفت با پیوستن فرزندانشان به داعش 

عنوان شد!
داعش معموال هر چند روز یکبار تصاویر جنایات خود را از طریق 
اینترنت منتشر می کند، تا از این طریق، در میان مردم رعب و وحشت 

ایجاد نماید و اراده دولت و نیروهای رزمنده را در هم بشکند.
این در حالی اســت که نخست وزیر عراق و دیگر مقامات عراقی 
اعالم کرده  اند که این جنایات، دولت را برای سرکوب داعش جدی تر 
می کند. به اعتقاد کارشناســان همزمانی ایــن جنایات با عملیات 
سرنوشت ســاز آزادســازی االنبار می تواند، با هدف تضعیف روحیه 

نیروهای مردمی و ارتش عراق صورت گرفته باشد.

فحاشی اردوغان
در پاسخ به نصیحت عبداهلل گل

رجب طیب اردوغان با عصبانیت و به طور اهانت آمیزی 
به انتقاد اخیر عبداهلل گل رئیس جمهور سابق ترکیه واکنش 

نشان داد و او را »خائن« و »بزدل« توصیف کرد.
بــه گزارش خبرگزاری صدا و ســیما به نقــل از پایگاه خبری 
»السومریه نیوز«، رجب طیب اردوغان در واکنش به انتقادات عبداهلل 
گل از سیاســت های دولت ترکیه در منطقه، با لحنی اهانت آمیز و 
غیرمستقیم او را »بزدل و خائن« توصیف کرد و گفت: »ما خائنان، 
بزدالن و کســانی را که در جهان سیاست بر منافع شخصی خود 
پافشاری می کنند، پشت سر گذاشتیم و مسیر سیاسی خود را بدون 

تغییر کامل کردیم.«
وی در ادامه اظهار داشت: »ما امروز کسانی را که خارج از عرصه 

سیاست هستند کنار گذاشتیم.«
عبداهلل گل، رئیس جمهور سابق ترکیه از سیاست خارجی دولت 
اردوغان در منطقه انتقاد و اعالم کرده بود آنکارا باید در سیاســت 
خود در قبال خاورمیانه بازنگری کند و دیدگاه های واقع بینانه تری 

درپیش گیرد.

در نتیجــه حمالت دقیق 
نیــروی هوایی  جنگنده های 
مواضع  بــه  ارتش ســوریه 
تروریست های داعش در استان 
»رقه« دست کم 200 تروریست 

تکفیری به هالکت رسیدند.
به گزارش فارس، نیروی هوایی 
ارتش سوریه غروب یکشنبه بعد از 
اطالع یافتن از جلسات و تحرکات 
نیروهای گروه تکفیری داعش در 
اســتان رقه واقع در شمال شرق 
سوریه، چند حمله دقیق و موفق 
به مواضع آنان انجام داد که در این 
حمالت دســتکم 200 تروریست 
کشته شــدند. طبق گزارش های 

منتشر شده از این حمالت در میان 
کشته شــدگان، تروریست هایی از 
عربستان، مصر، افغانستان به چشم 

می خوردند.
شهر »رقه« مرکز استان »رقه« 
در شمال شرق ســوریه پایتخت 
داعش به شــمار مــی رود که به 
طور کامل تحت تصرف این گروه 

تروریستی است.
نیروهای ارتش همچنین پس 
از درگیــری با گروه تروریســتی 
اطــراف  در  الفتــح«  »جیــش 
»جسرالشــعور« ضمن به هالکت 
رســاندن بیش از 60 تروریســت 
موفق شــدند کنترل بلندی های 

راهبــردی »خطاب« که مســیر 
ارتباطی »اریحا - جسرالشــعور« 

به ادلب است را به دست بگیرند.
در حومه درعا، دیرالزور، حماه 

و دمشق نیز درگیری های متعددی 
میان یگان های ارتش ســوریه و 
تروریســت های تکفیری به وقوع 
پیوســت که طــی آن تعدادی از 

تروریست ها به هالکت رسیدند.
در جریان این حمالت تعدادی 
از مخفیگاه هــا و انبــار مهمــات 
شماری  و  تخریب  تروریســت ها 
از عناصر تروریســتی نیز مجبور 
به فرار شــدند. در حومه جنوب 
غربی دمشــق نیز نیروهای ارتش 
به تروریست ها خسارات و تلفات 

سنگینی وارد کردند.
از سوی دیگر اتحادیه گروه های 
کرد سوریه با اشــاره به اقدامات 

ترکیه در راستای نقض آتش بس 
میان دو طــرف تهدید کردند که 
در واکنش به این اقدام ســدهای 
جنوب شــرق این کشور را از بین 

خواهند برد. 
در بیانیــه اتحادیــه کردهای 
ســوریه آمده است؛ »ایجاد پایگاه 
نظامی، سد و راه توسط ترکیه برای 
اهداف نظامی نقض آتش بس است 
و کردها به این اقدام پاسخ مناسب 

خواهند داد.«
ایــن اتحادیه تاکید کرد که از 
همه ابزارها از جمله نیروهای مبارز 
برای جلوگیری از ایجاد این سدها 

استفاده خواهد کرد.

در استان رقه رخ داد

هالکت بیش از 200 تروریست تکفیری در عملیات جنگنده های سوری

در  ســعودی  پادشــاه 
»دیوان  رئیس  فرمانی جدید، 
گذشت  از  پس  را  پادشاهی« 

3 ماه از انتصابش برکنار کرد.
به گزارش فارس، »سلمان بن 
عبدالعزیز« پادشــاه عربستان در 
فرمانی جدید »حمد بن عبدالعزیز 
السویلم« رئیس »دیوان پادشاهی« 
را از سمت خود برکنار و »خالد بن 
عبدالرحمن العیسی« وزیر مشاور 
و عضو شورای وزیران را سرپرست 
و مامور پیشبرد امور دربار سعودی 

کرد. 
بــه موجــب ایــن تصمیــم 
»العیســی« ششمین رئیس دفتر 
پادشاهی است که البته بیشترین 
تجربــه را در این زمینــه دارد و 
نسبت به محافل مختلف آن آشناتر 
است. بعد از مرگ »ملک عبداهلل«، 
 »ملک ســلمان« پادشــاه جدید 
عربســتان، در دستوری بالفاصله 
»خالــد  التویجری« رئیس دیوان 

پادشــاهی را از این سمت خلع و 
فرزندش »محمد بن ســلمان« را 
به جای وی منصوب کرد. »محمد 
بن سلمان« اولین فردی است که 
پست وزارت دفاع و ریاست دفتر 
پادشاهی را با هم داشته است. اما 
چهار ماه بعد »حمد السویلم« به 
این منصب انتخاب شــد. اما وی 
نیز بعد از ادغام در دفتر پادشاهی 
و ولیعهدی تنها سه ماه دوام آورد 
و نهایتا از این ســمت برکنار شد 

تا جابجایی ها در دربار ســعودی 
کماکان تداوم داشته باشد.

منصب دفتر یا دیوان پادشاهی 
در دوره پادشــاهی »عبدالعزیز« 
بنیان گذار خاندان آل سعود ایجاد 
ارتباط  شد. دفتر پادشاهی حلقه 
بیــن پادشــاه و دولت به شــمار 
می  رود و تصمیمات پادشــاهی 
از طریق این دفتر صادر شــده و 
مدیریت کشور از طریق پادشاه از 
این مسیر انجام می شود. این دفتر 

قدرت زیادی در کشــور عربستان 
دارد. بر اساس سیستم حاکمیت 
عربســتان، دفتر پادشاهی، کانون 
اصلی  در اجرای دستورات پادشاه 

به شمار می  رود.
»ملک سلمان« همچنین طی 
حکمی دیگر شاهزاده »مشعل بن 
عبداهلل بن عبدالعزیز بن مســاعد 
بن جلوی« مشــاور خــودش را 
از این ســمت برکنــار و وی را به 
عنوان امیر جدید منطقه »مرزهای 
شمالی« با رتبه وزیر منصوب کرد. 
»ســلمان بن عبدالعزیز« پس از  
رســیدن به منصب پادشاهی، با 
صدور احکام حکومتی، دســت به 
تغییرات گســترده ای در ترکیب 
حاکمیت این کشور زد به گونه ای 
که بســیاری از ناظران سیاسی و 
رسانه ها از آن تحت عنوان »کودتا« 
علیه مهره چینی های »عبداهلل بن 
سعودی  ســابق  شاه  عبدالعزیز« 

یاد کردند.

حمد بن عبدالعزیز، رئیس دیوان پادشاهی عربستان 3 ماه پس از 
انتصاب به دستور پادشاه برکنار شد.

نخست وزیر سابق فرانسه ضمن درخواست برای »ایجاد 
اصالحات فوری و گسترده به منظور مبارزه با فقر« در این 
کشور، نســبت به تبدیل شدن فرانسه به یک کشور فقیر 

هشدار داد.
به گزارش ایســنا، »فرانسوا فیون«، نخست وزیر سابق فرانسه 
در نامه ای سرگشاده به »فرانسوا اوالند«، رئیس جمهور این کشور، 
خواستار انجام اصالحات اقتصادی فوری شد و گفت:»فرانسه، مرد 
بیمار اروپاست. تراژدی یونان نشان می دهد که تهدید ورشکستگی 
انتزاعی نیست. اقدامات آقای »اوالند« برای نجات یونان به صورت 
موقتــی ناکامی های مالی، اجتماعی و اقتصادی ما را به حاشــیه 

کشانده است.«
بسیاری از مفسران فرانســوی درباره بحران یونان در روزهای 
اخیر نوشته و به بدهی  ملی فرانسه که بیش از دو تریلیون یورو یا 
برابر با 5 / 97 درصد از تولید ناخالص داخلی است اشاره کرده اند  و 
فرانسه را همطراز اسپانیا و سایرکشورهای جنوب اروپا قرار داده اند.
نخست وزیر سابق راست میانه فرانسه در نامه خود نوشته است: 
»من به رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه تاکید می کنم تا فرانسه 
را از 35 ساعت کار هفتگی برهاند و اصالحات اقتصادی بلند مدت 
شــامل قوانین منعطف کاری و اشتغال ارائه کند. فرانسه در حال 
تبدیل شدن به یک کشور فقیر و به دنبال احیای غرور گم شده و 
از دست رفته اش است.« نخست وزیر سابق فرانسه همچنین هشدار 
داده اســت؛ »اگر نرخ بهره ها افزایش یابد کشور به ورطه ناآرامی 

اقتصادی سقوط می کند.«
این نخستین باری نیست که »فیون« به ناکامی اقتصادی فرانسه 
در 50 ســاله گذشته اشــاره می کند. وی پس از به دست گرفتن 
سمت نخست وزیری در سال 2007 نیز اعالم کردکه ریاست یک 
کشور ورشکسته را برعهده گرفته است. فرانسه از جمله کشورهای 
مهم اروپایی است که با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کند.

هشدار نخست وزیر سابق کاخ الیزه
فرانسه در حال تبدیل شدن

به یک کشور فقیر است

رئیس شــورای اجرایی 
داد  لبنان هشدار  حزب اهلل 
که گروه 14 مارس با اجرای 
لبنان  عربستان،  دستورات 
را به یمنــی دیگر تبدیل 

خواهد کرد.
به گزارش تسنیم به نقل از 
شبکه تلویزیونی  المنار، »هاشم 
صفی الدین« طی سخنانی اعالم 
کرد: »التزام جریان 14 مارس 
به دستورات سعودی  ها، کشور 
را به ورطــه خطرناکی خواهد 
رساند و خطر تکفیری ها لبنان 

را احاطه خواهد کرد.«
نتایج کارهای  افــزود:  وی 
برخــی از لبنانی ها چیزی جز 
شکست و تباهی نیست و آنها 
با سیاســت های اشتباه  امروز 
خود، کشــور را به شکســت و 

ضعف و سستی می کشانند.«
تاکید  صفی الدین  هاشــم 
با حمایت  کرد: »14 مــارس 
کشــورهای منطقه می خواهد 
همگان را کنــار زده و منزوی 
کند و فرصتــی برایش فراهم 
شود تا حاکم شود و دستورات 
دیگران را در کشور پیاده کند.«
اجرایی  شــورای  رئیــس 
»حزب اهلل  گفــت:  حــزب اهلل 
کسب  بزرگی  دســتاوردهای 
کــرده و می کنــد، از لبنــان 
حفاظت و پاســداری می کند، 
صبر و استقامت بسیار زیادی 
دارد، مســئولیت پذیر است و 
عرصه مسئولیت را به حال خود 
عده ای  برخالف  نمی کند.  رها 
که امروز تئــوری می دهند و 
از مقاومــت و گزینه آن حرف 
می زننــد امــا در مقابل کاری 
برای دفاع از کشور، مقدسات و 

ناموس و آبرو نمی کنند.«
از ســوی دیگر »شیخ نعیم 
قاسم« معاون دبیر کل حزب اهلل 
لبنان مجــددا تاکید کرد که 
»مقابله با رژیم صهیونیســتی 
رزمندگان  نخســت  اولویــت 

مقاومت است.«
وی در مصاحبــه بــا رادیو 
»النــور« گفــت: »مقاومــت 
قدرتمند اســت و در استفاده 
از تمامی امکانات و گزینه هایی 
که تاکنون برگزیده موفق بوده و 
توانسته رو به جلو حرکت کند.«
بــه گفتــه نعیــم قاســم 
توانســت گسترش  »حزب اهلل 
در  را  تکفیری هــا  دامنــه 
دروازه های سوریه متوقف کند 
و دیگر امکان سقوط نظام این 

کشور وجود ندارد.«

حزب اهلل فاش کرد
تبدیل لبنان به یمن 

ماموریت تازه سعودی ها برای 14 مارس

تمسخر »ان.پی.تی« از سوی آمریکا
»دیوید کریگر« مدیر بنیاد »صلح عصر هسته ای« اعالم کرد، آزمایش 
اخیر جدیدترین بمب اتمی توســط ایاالت متحده، نشانگر این واقعیت 
است که واشنگتن »پیمان منع تکثیر سالح های هسته ای« )ان.پی.تی( 

را یک پیمان غیر الزام آور می داند.
 ان .پی.تی در سال 1968 میان قدرت های هسته ای و غیرهسته ای 

امضا شده است.
اعتراض بحرینی ها به بازداشت شریف

گروه های مخالــف بحرینی با صدور بیانیــه ای، از رژیم آل خلیفه 
خواستند، »ابراهیم شریف« دبیر کل سابق جمعیت»وعد« را آزاد کند. 
ابراهیم شــریف که 29 خرداد از زندان های آل خلیفه آزاد شده بود، بار 
دیگر دســتگیر و زندانی شــد. اتهام وی، مخالفت با رژیم و تالش برای 

تغییر آن عنوان شده است.
توافق یونان و اتحادیه اروپا

رهبران یونان، آلمان، فرانسه و اتحادیه اروپا بر سر نجات مالی یونان، 
به یک توافق اولیه دست یافتند.

به گفته منابع آگاه، این توافق فعال یک توافق چهارجانبه است و به 
زودی به سایر 19 کشور عضو منطقه یورو نیز ارائه خواهد شد.

حمایت واشنگتن پست از القاعده
روزنامه آمریکایی »واشنگتن پست« با انتشار مقاله یک سرکرده گروه 
تروریستی )احرارالشام( به کاخ سفید توصیه کرد که از القاعده حمایت 
نماید! احرارالشام شاخه القاعده در سوریه است و با دولت »بشار اسد« 

می جنگد.
سودای کامرون

»دیوید کامرون« نخست وزیر انگلیس خواستار افزایش بودجه نظامی 
جهت تجهیز ارتش این کشــور به پهپادهای جاسوسی و عملیاتی شد. 
به گفته کامرون، در صورتی که این طرح عملی شــود، ضریب امنیتی 

در انگلیس باال می رود.
حوزه های جدید پهپادهای آمریکایی

ایــاالت متحده که طی بیش از یک دهه اخیر اهداف مختلفی را در 
سومالی، یمن، افغانستان و پاکستان با پهپاد هدف قرار داده است، قصد 
دارد حوزه عملیات پهپادها را به کشورهای شمال آفریقا گسترش دهد. 
یک مقام بلندپایه واشنگتن با اعالم این خبر، توضیح داد که واشنگتن 

هم اکنون سرگرم مذاکره با دولت های شمال آفریقا در این مورد است.

  چهار سوی پنج قاره

یک روزنامه کانادایی فاش کرد ، افراطی های اوکراین 
طی تظاهرات و درگیری های سال 2014 شهر» کیف «، 

در سفارت کانادا مخفی می شدند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اســالمی، روزنامه » تورنتو 
استار« ازنقش فعال ســفارت کانادا در اعتراضات نارنجی ها در 
پایتخت اوکراین پرده برداشت. به نوشته این روزنامه،  دیپلمات های 

کانادایی این مسئله را به دالیل سیاسی انکار می کنند.
با این حال، » رومن واچوک«  سفیر کانادا در اوکراین تایید 
کرد که یک گروه از معترضان در زمان اغتشاشات سال 2014 

کیف، در سفارت کانادا پنهان شده بودند.
وی اعتــراف  کرد که این معترضــان برای چند روز در این 

سفارت حضور داشتند.
برکنــاری »ویکتور یانوکوویچ « رئیس جمهوری پیشــین 
اوکرایــن در فوریه 2014 )بهمــن 1392( به دلیل مخالفت با 
امضای توافقنامه تجاری با اتحادیه اروپا، تبعات گســترده ای از 
جمله الحاق شــبه جزیره کریمه به روسیه، تحریم های متقابل 
مسکو ، بروکسل و واشنگتن و تنش در شرق اوکراین را در پی 

داشت.
اروپا وآمریکا اعتراضات علیه یانوکویچ را رهبری می کردند 
ورســانه های غربی نیز آن را به طور گســترده پوشش خبری 

می دادند.

رئیس جمهوری نیجریه فرماندهان نیروی هوایی، دریایی ،  زمینی و 
وزیر دفاع این کشور را عزل کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از ابوجا، این اقدام از قبل پیش بینی می شــد، 
زیرا » محمد و بوهاری « سرکوب تروریست های بوکو حرام را در اولویت اصلی 

برنامه کاری اش قرار داده است.
جانشین مقام های عزل شده  نیز دیروز معرفی شدند.

بوهاری از زمان ادای سوگند در ماه مه )اردیبهشت - خرداد(، مرکز فرماندهی 
دفاعی نیجریه را به شهر »مایدوگوری«منتقل کرد و در حال تاسیس قرارگاهی 
برای یک نیروی مشــترک چند ملیتی در پایتخت چاد است.»گودالک جاناتان« 
رییس جمهوری پیشین نیجریه ، به دلیل ناتوانی در فرونشاندن شورش شش ساله 

بوکوحرام، به شدت زیر تیغ انتقاد قرار داشت.
حمالت تروریستی بوکوحرام در این مدت، منجر به کشته شدن هزاران نفر 

و بی خانمانی یک میلیون و 500 هزار تن شده است.
در همین حال، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد ، پلیس نیجریه در حال 
بررســی اخبار مربوط به کشته شــدن ده ها نفر در جریان حمالت بوکوحرام به 
یک منطقه دورافتاده در شمال شرقی این کشور است. گفته می شود که بیش از 

40روستایی از روز جمعه تا یکشنبه در این حمالت جان باخته اند.
مقام های نیجریه می گویند ممکن است تعداد بیشتری در این حمالت کشته 
شــده باشند، زیرا ارتباطات ضعیف با مناطق دورافتاده استان بورنو، دسترسی به 

اخبار دقیق از این مناطق را دشوار می کند.

نقش فعال کانادا درکودتای نارنجی ها 
علیه دولت اوکراین 

فرماندهان ارتش و وزیر دفاع نیجریه 
برکنار شدند

رئیس دیوان پادشاهی عربستان هم برکنار شد ادامه جنگ قدرت در دربار آل سعود


