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تظاهرات مردم بحرین
به رغم تدابیر شدید امنیتی برگزار شد

مردم بحرین به رغم تدابیر شدید امنیتی 
ماموران رژیــم در خیابان های اصلی منامه و 
دیگر شهرهای بحرین تظاهرات کردند و یک 
صدا سرنگونی نظام آل خلیفه را خواستار شدند.

مردم بحرین در پاســخ به فراخوان جنبش 14 
فوریه دیروز در خیابان هــای منامه و دیگر مناطق 
بحرین تظاهــرات گســترده ای برگــزار کردند و 
خواســتار اصالحات و تغییر رژیم  آل خلیفه شدند.

تظاهرکنندگان در حالی که شعار می دادند، »مرگ 
بر حمد«، »ما تسلیم نمی شویم« و »راه انقالب ادامه 
دارد«، به سمت میدان لوءلوء )شهدا( که محل آغاز 
انقالب مردم این کشور است راهپیمایی کردند.ائتالف 
جوانان 14 فوریه در بیانیه خود خواســتار »جهاد و 
مبارزه« برای سرنگونی حکومت پادشاهی آل خلیفه 
به ویژه سرنگونی  حمدبن عیسی آل خلیفه شاه بحرین 

و محاکمه وی و مزدورانش شده است.

حضور افسران اطالعاتی آمریکا و اسرائیل
در ستاد عملیاتی ارتش آل سعود

روزنامه لبنانی االخبار اسناد دخالت افسران 
اطالعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی 
از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس علیه یمن 

را منتشر کرد.
به گزارش تسنیم، روزنامه االخبار به نقل از منابع 
خود نوشت، »افسران آمریکایی و اسرائیلی و افسران 
برخی کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس عملیات 

هماهنگــی و تقســیم نقش هــا و ماموریت ها را در 
ارتباط با جنگ علیه یمن برعهده دارند.« این روزنامه 
افزود:» سه مرکز مطالعات راهبردی در قاهره، دوبی 
و واشــنگتن ایجاد شده است تا به ائتالف متجاوزان 
به یمن نیازهای اطالعاتی، تحقیقاتی و رهنمودهای 
نظامــی را در ارتباط با جوانــب مختلف اجتماعی، 

قبیله ای و دینی یمن ارائه کند.«
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پژوهش های انجام شــده به دست ســازمان های یهودی نشان می دهد 
وابستگی یهودیان جهان به »صهیونیسم« روز به روز در حال کاهش است و 

این موضوع نگرانی مقامات صهیونیسم را برانگیخته است.
به گزارش فارس، اخیرا اختالفاتی میان یک ســازمان موسوم به »آژانس 
یهودیان مهاجرت کرده« و »ائتالف حکومتی رژیم صهیونیســتی« رخ داد، 
این اختالفات پس از آن به وجود آمد که وزیر آموزش رژیم صهیونیســتی، 
»نفتالی بنت« رهبر ائتالف شهرک سازی را مسئول اداره طرحی با هدف تقویت 
وابستگی  پیروان دیانت یهودی در کشورهایشان به دینشان و نیز به صهیونیسم 
کرد. علت دادن چنین ماموریتی تضعیف شدید وابستگی به صهیونیسم اعالم 
شده است، مســئله ای که صهیونیست ها را بسیار نگران کرده است. چرا که 
وابستگی به صهیونیسم عامل اصلی مهاجرت به سرزمین های اشغالی است.

»برهوم جرایسی« تحلیلگر عرب در گزارشی در این باره نوشت: »حکومت 
اسرائیل 150 میلیون دالر برای این طرح اختصاص داده است. آژانس یهودیان 
بیم آن دارد که این طرح به یک طرح حزبی تبدیل شود که جریان افراطی 
دینی رژیم صهیونیســتی بر آن مسلط شود به نحوی که با توجه به طبیعت 
جوامــع یهودیــان موفقیت های این طرح را محدود کند.« پژوهشــگاه های 
صهیونیســتی در ســال های اخیر اعالم کرده اند وابستگی یهودیان جهان به 
دیانتشــان کاهش یافته و این موضوع منجر به دور شدن آنها از سازمان های 
دینی، آموزشی و تربیتی یهودی و به تبع آن دوری از سازمان های صهیونیستی 

شده است.
به عنوان مثال نتایج پژوهش انجام شده درباره یهودیان آمریکا که جمعیت 
آنها حدود پنج میلیون نفر اســت نشان می دهد 50 درصد آنها به دین های 
دیگر روی آورده اند، 50 درصد یهودیان آمریکا هم هیچ وابستگی به اسرائیل 
حس نمی کنند و فقط 20 درصد از یهودیان آمریکا زیر ســن 35 سال حس 
وابســتگی به اسرائیل دارند و 70 درصد آنها هرگز به فلسطین اشغالی سفر 
نکرده اند. از سوی دیگر اسرائیلی هایی که در خارج از فلسطین اشغالی متولد 
می شوند بسیار از هویت و فرهنگ صهیونیستی به دور هستند. از مهم ترین 
دالیل کم شــدن تعداد یهودیان در جهان ادغام آنها با دیگر ملت ها به ویژه 
از طریق ازدواج اســت، زیرا براساس دیانت یهود فقط زمانی که مادر شخص 
یهودی باشد، برای یهودی شناختن وی کافی است همانگونه که اگر پدر یک 

نفر یهودی باشد اما مادرش نه، یهودی محسوب نمی شود.
ائتالف حکومتی رژیم صهیونیستی از سال 2006 تالش کرده که با اجرای 
برنامه های مختلف فعالیت جنبش صهیونیسم را شدت بخشد و جلوی موج 
دوری از یهودیت و صهیونیســم را بگیرد. یک مقام وابسته به نهاد موسوم به 
»وزارت مهاجرت کننده« اســرائیل در این مورد گفت:» در ســال های اخیر 
عقب نشینی گسترده ای از هویت یهودی در میان جوامع یهودی در سرتاسر 
جهان شاهد هستیم.« این عامل در کنار مهاجرت معکوس در سرزمین های 

اشغالی می تواند روند فروپاشی رژیم صهیونیستی را باز هم تسریع کند.

گزارش خبری

اسرائیلازدرونفرومیپاشد

نخست وزیر عراق در ارتباط با گستردگی فساد در این کشور، 
اظهار داشت برخی از مقامات برای خود، 900 محافظ شخصی 

انتخاب کرده اند.
به گزارش تسنیم، »حیدر عبادی« بار دیگر از طرح اصالحات خود 
برای مبارزه با فســاد دفاع کرد و گفت: محافظان شخصی من 38 نفر 
هستند، اما تعدادی از مسئوالن برای خود 900 محافظ شخصی دارند. 
وی گفت: »ثروت عراق متعلق به مردم این کشور است نه مسئوالن.«

عبادی هفته گذشــته الیحه اصالحــات هفت   بندی خود را تقدیم 
مجلس کرد و نمایندگان پارلمان نیز آن را به اتفاق آرا، تصویب کردند. 
این تصمیم از سوی گروه کثیری از مردم عراق نیز مورد استقبال قرار 
گرفت. حذف محافظان معاونت های ریاست جمهوری و نخست وزیری، 

از جمله موارد تصریح شده در این الیحه است.

عبادی در ارتباط با موانع موجود در مسیر اجرای اصالحات موردنظر 
خود، گفت: »شماری از احزاب از اصالحات پشتیبانی کردند، اما برخی 
نیز تالش کردند در مسیر آن سنگ اندازی کنند.« عبادی در مقابل، به 
نقطه قوت طرح اجرای اصالحات نیز اشاره کرد و گفت: »حمایت مردم و 
مرجعیت، قدرت و توان الزم را برای اجرای اصالحات ایجاد کرده است.«

شهرهای عراق طی روزهای اخیر شاهد راهپیمایی مردم در حمایت 
ازاصالحات بود. مرجعیت عراق هم رسماً از اصالحات حمایت کرده است.

تاکنون در واکنش به تصمیم نخست وزیر، بسیاری از معاونت ها حذف 
شده اند. دیروز هم استاندار »االنبار« عراق، همه معاونان خود را برکنار 
کرد. کمیته شفاف ســازی عراق هم اسامی چهره های متهم به فساد را 
منتشر کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، این اقدام با هدف جلوگیری 

از خروج آنها از کشور صورت گرفته است.

در دفاع از اصالحات سیاسی
حیدر عبادی: برخی مسئولین در عراق 900 محافظ شخصی دارند!

طالبان:انفجارمرگبارکابلکارآمریکابود

همزمان با سفر وزیر خارجه 
آمریکا به کوبا برای نصب پرچم 
ایاالت متحده بر فراز ساختمان 
سفارت این کشور در »هاوانا«،  
»فیدل کاســترو« از واشنگتن 

درخواست خسارت کرد.
دیــروز »جان کــری« به کوبا 
رفت و رسما پرچم آمریکا را بر فراز 
سفارت این کشور در کوبا برافراشت. 
این پرچم ســوم ژانویه 1961 )13 
دی 1339( توسط انقالبیون کوبا از 
باالی سفارت آمریکا به زیر کشیده 
شده بود. کوبا  و آمریکا پس از 54 
سال، روابط سیاسی و دیپلماتیک 

خود را از سر گرفتند.

1200 تروریست تکفیری در 
غرب منطقه قلمون در حومه 
دمشق خود را تسلیم ارتش و 
نیروهای مسلح سوریه کردند.

کردند،  اعالم  منابع ســوری 
صدها عنصر مســلح در شهرک 
»حفیــر الفوقا« واقــع در غرب 
منطقه قلمون سالح های خود را 
به زمین گذاشتند و خود را تسلیم 

ارتش سوریه کردند. 
فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
افزودند،  از دمشق، منابع سوری 
با تســلیم شــدن این گــروه از 
تروریست ها شهرک »حفیر الفوقا« 
هم اکنون خالی از عناصر مســلح 
شده است و بسیاری از این افراد 
حتی به صفوف نیروهای داوطلب 
دفاع مردمی ملحق شــده اند، از 
میان ایــن 1200 نفر؛ 200 نفر 
به گروه مسلح »ارتش  وابســته 
گزارش های  آزاد« هستند. طبق 
رسیده این اقدام عناصر مسلح در 
منطقه قلمون، به شدت گروه های 
مســلح و تروریست های تکفیری 
مناطق اطراف را نگران کرده است.

تسلیم شدن این تعداد عناصر 
مســلح درحالی صورت می گیرد 
که برخی منابع سوری از هالکت 
شــمار دیگری از تروریست های 
داعشــی و انهدام جنگ افزارهای 
آنها در حومه تدمر و ادامه عملیات 
علیه تروریست های جیش الفتح در 
حومه حماه و ادلب خبر داده اند.

ســوریه  ارتش  جنگنده های 
در چندین نوبــت مخفیگاه ها و 
تحــرکات تروریســت های گروه 
داعش در حومــه تدمر را هدف 
قــرار دادنــد و تعداد زیــادی از 
تروریست ها را به هالکت رساندند.
به گزارش تســنیم، نیروهای 
ارتش سوریه همچنین با همکاری 
نیروهای بســیج مردمی در ادامه 
عملیات خود در حومه »حماه« و 
»ادلب«، 33 تروریست وابسته به 
جیش الفتح را به هالکت رساندند.

طی روزهــای اخیر نیروهای 
ارتش با پشتیبانی نیروی هوایی، 
تلفات و خســارت های سنگینی 
به گروه تروریســتی جیش الفتح 

وارد کردند.
عربستان فرصت را 

از دست ندهد
روزنامه االخبــار چاپ لبنان 
اما در واکنش به اظهارات »عادل 
الجبیر« وزیر خارجه عربستان که 

1200 تروریست تکفیری در قلمون
 تسلیم ارتش سوریه شدند

طالبان افغانستان با صدور 
بیانیه ای، اعــالم کرد، انفجار 
تروریســتی مرگبــار هفته 
گذشــته کابل، به دست خود 
گرفت  آمریکایی هــا صورت 
اما اعالم شــد کار این گروه 

تروریستی است.
بامداد جمعه گذشته در حالی 
که همــه جــا در تاریکی مطلق 
فرو رفته بود، ناگهان محله »شاه 
شهید« کابل با انفجار وحشتناکی 

به شدت لرزید. 
با توجه به اینکه چند روز قبل 
از این انفجار مرگبار،  »مال اختر« 
رهبر جدید طالبان وعده حمالت 

بیشــتر علیه نیروهای خارجی و 
دولتی را داده بود، انگشــت اتهام 
دولت به سمت طالبان گرفته شد. 
اما طالبان تا دیروز واکنشی به آن 

نشان نداده بود.
این انفجار حاصل مقدار زیادی 
مواد منفجره بود که در یک کامیون 
جاسازی شــده بود این انفجار به 
مرگ 70 غیرنظامــی و جراحت 

400 نفر از مردم منجر شد.
بسیاری از قربانیان این حادثه، 
زن و کودک بودند، ده ها باب خانه 
نیز منهدم شد و یا آسیب کلی دید.

در بیانیــه دیروز طالبان آمده 
است: »این حادثه هیچ شباهتی به 

حمالت این گروه نداشته و امارت 
اســالمی نیز قصد ندارد شخصی 
را بدون تحقیق، به انجام این کار 
متهم کند. بنابراین، طالبان گروهی 

را برای بررسی و جمع آوری شواهد 
در مــورد حادثه، به منطقه شــاه 

شهید اعزام کرده است.«
در بیانیه مذکور آمده است که 

طالبان که پرونده سیاهی در ترور 
و جنایــت دارد حتی اعالم کرده 
انفجــار هفته گذشــته کابل »بر 
اساس اصول اسالمی مردود است.«

در بیانیه آمده اســت که »بر 
اساس اطالعات اولیه در مورد این 
حمله و گفت وگوهای انجام شده 
با مردم محلی، این حادثه در پی 
حمله موشــکی و یا حمله هوایی 
انجام شده است، زیرا بر اثر انفجار، 
گودال بزرگی در زمین ایجاد شده 

است.«
برخی از مردم محلی نیز قبل 
از انفجار صدای هواپیما شنیده و 
شاهد قطع برق نیز بودند که به نظر 

می رسد این حمله توسط نیروهای 
خارجی برای مخدوش کردن چهره 
رهبر جدید طالبان افغانستان انجام 

شده است.
درگیــری میــان نیروهــای 
دولتی و عناصر طالبان در استان 
ادامه  همچنان  که  »بدخشــان« 
دارد، و بیعــت »ایمن الظواهری« 
رهبر شبکه »القاعده« با مالاختر از 
دیگر خبرهای مربوط به افغانستان 

است.
و خبــر آخر اینکــه، علمای 
از برگزاری  افغانستان دیروز پس 
یک همایش، علیه پاکستان اعالم 

جهاد کردند.

»محمد بن سلمان« جانشین ولیعهد عربستان و وزیر دفاع این 
کشور پس از قبضه شرکت آرامکو)شرکت ملی نفت عربستان(، با 
به دست گرفتن پروژه های توسعه حرمین شریفین روند تسلط بر 

بزرگترین ابزار سرقت بیت المال را هم تکمیل کرد.
»محمد بن سلمان« پسر پادشاه عربستان مراحل رسیدن به پادشاهی 
را مرحله به مرحله طی می کند. وی در ابتدا با حذف رقبا توانست جانشین 
ولیعهد شود و اکنون گویا برای کنار زدن ولیعهد نیز نقشه دارد. »محمد بن 
سلمان« ابزار این هدف خود را تسلط بر اقتصاد و مراکز نظامی عربستان 
انتخاب کرده است. به گزارش تسنیم، فعال و وبالگ نویس مشهور سعودی 
معروف به »مجتهد« که گفته می شود یک شاهزاده عربستانی است، فاش 
کرد که »محمد بن ســلمان« جانشین ولیعهد سعودی و وزیر دفاع این 
کشــور پس از در اختیار گرفتن شــرکت آرامکو و معامالت تسلیحاتی، 
اکنون پروژه های مربوط به توســعه حرمین شریفین را در دست گرفته 
اســت و به این ترتیب با تسلط بر بزرگترین ابزار سرقت بیت المال، این 

روند را تکمیل می کند.
»مجتهد« فاش کرده که »محمد بن ســلمان« با استفاده از دستور 
پادشاهی توانست شرکت »بن الدن« را که یکی از بزرگترین شرکت های 
پیمانــکاری در جهان عرب به شــمار می آید، کنار زده و تمام پروژه های 
آن را به شرکت پیمانکاری »نسما« که متعلق به خود اوست،  اختصاص 
دهد به اضافه اینکه مالکیت تجهیزات شــرکت »بن الدن« را به »نسما« 
منتقــل کرد. اما وی به این نیز اکتفا نکرد بلکه یک تیم را مامور کرده تا 
سایر معامالت مرتبط با توسعه و نگهداری حرمین شریفین مکه و مدینه 
را پیگیری کرده تا بتواند شخصا درآمدهای هرگونه معامله در این خصوص 

را در اختیار بگیرد.
به گفته این فعال سعودی، »محمد بن سلمان« همچنین دستور داده 
تمام امالک و مستغالت مکه و مدینه که سند محکمی ندارند، به نام او به 
ثبت برسد و بر این اساس صدها مالک از خانواده اشرافی و یا مالکان دیگر 
امالک خود را که با سند مالکیت جدید ثبت نشده است،  از دست خواهند 
داد و وی نیز از این راه  ثروت کالنی چند صد میلیاردی از آن خود می کند.
پیش از این، شورای عالی اقتصادی عربستان با اعالم انحالل »شورای 
عالی امور نفت و معادن« و تاسیس »شورای هیئت امنای آرامکو«، »محمد 
بن سلمان« جانشین ولیعهد و وزیر دفاع را به عنوان رئیس هیئت امنای 
آن انتخاب کرد. شــرکت نفت آرامکو، بزرگترین شرکت نفت عربستان و 

جهان محسوب می شود.

چنگ اندازی وزیر جنگ آل سعود
 بر بزرگ ترین ابزار سرقت بیت المال

همزمان با سفر جان کری به هاوانا

فیدل کاسترو از آمریکا
 طلب خسارت کرد

با شکست مذاکرات تشکیل دولت ائتالفی در ترکیه، سیاستمداران 
این کشور تمایل خود را برای برگزاری انتخابات زودهنگام ابراز کردند.

به گزارش تسنیم، مذاکرات تشکیل دولت ائتالفی در ترکیه بین حزب حاکم 
عدالت و توسعه با حزب جمهوری خواه خلق روز پنج شنبه بدون نتیجه به پایان 
رســید. »داوود« اوغلو نخســت وزیر ترکیه روز پنج شنبه نشستی با رهبر حزب 
جمهوری خواه خلق، »کمال قلیچ دار اوغلو« برگزار کرد تا راه ها برای رسیدن به 
توافق جهت تشکیل یک دولت ائتالفی انجام شود. یک مقام حزب جمهوری خواه 
خلق نتیجه این دیدار را منفی اعالم کرد. حزب عدالت و توسعه اکنون می تواند با 
حزب »حرکت ملی« ائتالف کند، اما یک مقام ارشد عدالت و توسعه اعالم کرده 
که: »احتمال چنین توافقی نیز بســیار ضعیف است و احتمال برگزاری انتخابات 

زودهنگام زیاد است«.
»داوود اوغلو« اما در نشستی مطبوعاتی و پس از این دیدار با اعالم شکست 
گفت وگوها اعالم کرد، انتخابات زودهنگام تنها گزینه پیش روی ترکیه است.  وی 
تاکید کرد: »من از احزاب می خواهم تا با یکدیگر درباره برگزاری انتخابات زودهنگام 
به توافق برسند.« شورای ملی ترکیه تنها نهادی است که می تواند تصمیم گیری 
نهایی را درباره برگزاری انتخابات زودهنگام انجام دهد. تصمیم این شورا کمتر از 

10 روز دیگر اعالم خواهد شد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در این مورد گزارش داد، »رجب طیب اردوغان« 
بنیانگذار حزب عدالت و توسعه به برگزاری انتخابات پیش از موعد تمایل دارد، به 

این امید که حزبش بتواند این بار اکثریت آرا را کسب کند. 

داوود اوغلو: انتخابات زودهنگام برگزار می شود

مذاکرات در ترکیه 
مقامات رژیم صهیونیستی برای تشکیل دولت ائتالفی شکست خورد

اســیر  رفتن یک  کما  به  با 
از دو ماه قبل  فلسطینی که 
دســت به اعتصاب غذا زده 
است در تمام زندان های رژیم 
صهیونیستی حالت فوق العاده 

اعالم کردند.
آنکه »محمد عالن«  از  پس 
اســیر فلســطینی 30 ساله که 
نزدیک به 60 روز اســت دست 
به اعتصاب غذا زده است به کما 
رفت، رژیم صهیونیســتی از بیم 
متشنج شــدن اوضاع، در تمام 

فوق العاده  وضعیت  زندان هایش 
اعالم کرد.

به  ایسنا، پیش تر  به گزارش 
دنبال وخیم شدن شرایط جسمی 
این اســیر، وی به بیمارســتان 

منتقل شده بود.
پدر »محمد عالن« می گوید: 
»پســر من تهدید کرده بود در 
صورتی که به صــورت اجباری 
به او غذا خورانده شــود خود را 

می کشد.«
تهدید  صهیونیســتی  رژیم 
کــرده بــود که قانــون »تغذیه 

اجبــاری« را بر روی این اســیر 
اجــرا خواهــد کرد، امــا در پی 

تصمیم  از  گســترده  اعتراضات 
خود صرف نظر کرد. این رژیم به 

زورخوراندن غذا به اعتصابیون را 
که شــکنجه محسوب می شود، 

تبدیل به قانون کرده است!
دست متجاوزین را
 قطع خواهیم کرد

»اسماعیل هنیه« نایب رئیس 
دفتر سیاسی حماس اعالم کرد: 
مقاومت در برابر جنایت های رژیم 
صهیونیستی در کرانه باختری رود 
اردن هرگز سکوت نخواهد کرد.

وی افزود: »هر دستی را که به 
طرف فلسطینی ها در شهر اشغالی 
قدس دراز شود قطع خواهیم کرد 

و هرگز نمی گذاریم خون شهدای 
فلسطینی پایمال شود.«

هنیه تاکید کــرد: »حماس 
و مقاومــت در برابر جنایت های 
ارتش و صهیونیست های تندرو در 
باختری بی تفاوت نخواهد  کرانه 

بود.«
»جمیل مزهــر« عضو دفتر 
سیاسی جبهه خلق برای آزادی 
فلســطین نیز اعالم کرد که این 
جبهــه تا زمانی که اشــغالگری 
رژیم صهیونیســتی  با  هســت 

آتش بس طوالنی نخواهد کرد.

تروریست  های تکفیری با 
انفجار کامیون مملو از مواد 
غیرنظامیان  میان  منفجره 
در پایتخت عراق، 75 نفر را 
شهید و حدود 200 تن دیگر 

را زخمی کردند.
آسوشیتدپرس،  گزارش  به 
روز پنجشــنبه مردم حاضر در 
بازار میوه و مواد غذایی شهرک 
شیعه نشین »صدر« با انفجار یک 
کامیون مملــو از مواد منفجره 
هــدف یک حمله تروریســتی 
قرار گرفتند. براســاس آخرین 
آمارها، این  انفجار جان 75 نفر 
را گرفته و  دستکم 200 نفر را 

هم مجروح کرده است. 
انفجار فــوق به قدری قوی 
بود که بازار را تبدیل به ویرانه 
کرد. بــه گفته منابــع مطلع، 
واقعه شــهرک صــدر از لحاظ 
شدت انفجار، طی دو سال اخیر 

بی سابقه است.
گــروه تکفیــری »داعش« 
رسما مســئولیت این انفجار را 
برعهده گرفت. داعش اعالم کرد، 
با این انفجار، جمعیت شیعه را 
هدف قرار داده اســت و به این 

حمالت ادامه خواهد داد.
این  قربانیان  تمــام  تقریبا 

انفجار غیرنظامی هستند.
واکنش ها

امــا، این اقدام ضدانســانی 
داعــش با محکومیــت جهانی 
مواجه شد؛ »والدیمیر پوتین« 
ارسال  با  روسیه،  رئیس جمهور 
پیام تسلیت برای رئیس جمهور و 
نخست وزیر عراق، حمله مذکور 

را به شدت محکوم کرد.
انگلیس،  دولت های سوریه، 
فرانسه و دبیرکل اتحادیه عرب 
هــم این حمله تروریســتی را 

محکوم کردند.
امــا، این اقدام ددمنشــانه 
داعش در حالی صورت گرفت که 
نیروهای  داوطلب و ارتش عراق 
حلقه محاصره تروریست ها را در 

استان االنبار تنگ تر کرده اند.
شورای  رئیس  داوو«  »علی 
منطقه »الخالدیه« االنبار ضمن 
اعالم این خبر، افزود: »در جریان 
این پیشروی ها، ده ها تروریست 

داعش به هالکت رسیدند.«
حمله شیمیایی داعش

البته جنایات تازه تکفیری ها 
در عــراق به ایــن انفجار ختم 
نشد. به گزارش تسنیم، »آراس 
حســومیرخان« یــک فرمانده 

نیروهای پیشــمرگ کرد اعالم 
کــرد، تروریســت های داعش 
هنگام  درگیری با پیشمرگ ها 
در غــرب »اربیل« از ســالح 
به  اســتفاده کردند.  شیمیایی 
گفته میرخان، تروریســت ها با 

شلیک گلوله خمپاره حاوی مواد 
شیمیایی، شماری از جنگجویان 

پیشمرگ را مصدوم کردند.
اما، ایاالت متحده که تاکنون 
حمالت شیمیایی داعش و دیگر 
تروریست ها را در عراق و سوریه 

نادیده می گرفت، این بار اعالم 
کــرد، عناصر داعش طی هفته 
گذشته علیه پیشمرگان کرد از 
»گاز خردل« استفاده کرده اند.

»وال اســتریت  نوشــته  به 
ژورنال«،  داعش ســال 2013 

در سوریه توانست به گاز خردل 
دست پیدا بکند. گاز خردل در 
میان سالح های شیمیایی، بسیار 

کشنده است.
تاکنــون واشــنگتن دولت 
سوریه را به استفاده از سالح های 

شیمیایی متهم می کرده است.
واکنش به اظهارات
 ژنرال آمریکایی

به گــزارش ایســنا، در پی 
اظهارات ژنرال »ریموند اودیرنو« 
رئیس در حال کناره گیری ستاد 
نیــروی زمینی ارتــش آمریکا 
مبنــی بــر »ضــرورت تجزیه 
عراق«،  عبادی بیانیه ای صادر 
اظهارات  ایــن  اعالم کــرد،  و 
و  بــوده  »غیرمســئوالنه« 
برخاسته از »ناآگاهی اودیرنو از 

واقعیت های عراق« است.
»فواد معصوم« رئیس جمهور 
عراق نیز تجزیه عراق را اقدامی 

غیرممکن دانست.
خبر دیگر اینکه پنجشــنبه 
گذشته بقایای اجساد 67 ایزدی 
که به دست عناصر داعش کشته 
شده بودند، در »سنجار« تشییع 
و به خاک ســپرده شــد. پیکر 
این ایزدی ها از سه گور جمعی 

کشف شد.
ســنجار از توابــع اســتان 
نینوا اســت. این شــهر اواسط 
تابســتان سال گذشته از سوی 
و  اشغال  داعش  تروریست های 
29 آذر نیز بخش های زیادی از 
آن، از اشغال این گروه خارج شد. 
درگیری ها برای آزادسازی کامل 

سنجار همچنان ادامه دارد.

انفجار خونین در شهرک صدر بغداد
75 شهید و 200 مجروح برجای گذاشت

گفته بود »بشار اســد در آینده 
سوریه جایی ندارد« نوشت: »اگر 
الجبیــر به اعمال فشــار کالمی 
متوسل شــده این راه بی نهایت 
احمقانه اســت و بهتر است او و 
اربابان سعودی اش بدانند که بشار 
اســد نماد مقاومت و ایستادگی 
اســت و همچنان باقــی خواهد 

ماند.«
ایــن روزنامه لبنانــی افزود: 
»عربســتان بداند که قادر نیست 
چهار ماه اوضاعی را که جمهوری 
ســوریه چند سال اســت آن را 
تحمل کــرده تحمل کند و دوام 
بیــاورد، بنابراین بهتر اســت تا 
فرصت از دســت نرفته راه آشتی 
و مصالحه با نظام بشار اسد را در 

پیش بگیرد.«
سایر رویدادها

* شــخصیت های مذهبــی 
دروزی و مســیحی استان سویدا 
در جنوب ســوریه با هدف حفظ 
امنیت این استان توافقنامه ای را 
تحت عنوان پیمان شرف با سران 

سنی امضاء کردند.
* دولت ســوریه با بازگشایی 
دفتــر جنبش فتح در دمشــق 
موافقت کرد و »ســمیر رفاعی« 
را به عنوان نماینده جنبش فتح 

پذیرفت.
* پایگاه دیلی بیست اعالم کرد 
که در حمالت اخیر جنگنده های 
ائتالف ضدداعش به استان ادلب 
هشــت غیرنظامی از جمله پنج 

کودک کشته شدند.

اما دیروز در آستانه ورود جان 
کری به هاوانا، فیدل کاســترو که 
پنجشنبه وارد سن 89 سالگی شد، 
طی مقاله ای، اعالم کرد که ایاالت 
متحده باید به خاطر سیاست  هایش 
و ضــرر و زیان هایی کــه به کوبا 
وارد کرده است، به هاوانا خسارت 
بپردازد. کاسترو در این مقاله که در 
رسانه های کوبا منتشر شد، به سفر 
وزیر خارجه آمریکا به کوبا اشــاره 
نکرد. از سال 1945  تاکنون، این 
نخستین بار است که یک دیپلمات 

ارشد آمریکایی به کوبا می رود.
کاســترو در مقاله خــود، به 
بمباران اتمی ژاپن به دست آمریکا 
و تسلط واشــنگتن بر ثروت های 
ملل محروم اشــاره کرد و نوشت: 
»کوبا هرگز مبارزه اش را در راستای 
صلح و موفقیت همه مردم )جهان( 
صرف نظر از رنگ پوســت و کشور 

آنها، متوقف نمی کند.«
»کاسترو«  پنجشــنبه سالروز 
تولد خود را با حضور روسای جمهور 

بولیوی و ونزوئال جشن گرفت.

در نهمین سالگرد جنگ 33 روزه

سیدحسننصراهلل:درجنگ33روزهاسرائیلجهنمرابهچشمخوددید
دبیرکل حزب اهلل لبنان تاکید 
در  صهیونیستی  دشــمن  کرد، 
جنگ 33روزه جهنم را به چشم 
خود دید و الحجیر به قبرستانی 

برای متجاوزان تبدیل شد.
سیدحسن نصراهلل روز گذشته در 
مراسمی که به مناسبت نهمین سالگرد 
پیروزی مقاومت بر رژیم صهیونیستی 
در جنگ 33 روزه برگزار شــده بود با 
بازماندگان شهدای تروریستی شهرک 
صدر عراق ابراز همدردی کرد و گفت، 
ملت عــراق و دیگر ملت های منطقه 
هم اکنون در نبــردی طوالنی مدت با 
اندیشــه های تکفیری و تهدید بزرگ 

داعش در منطقه رو به رو هستند.
بــه گــزارش تســنیم، دبیرکل 
حزب اهلل لبنان در این مراســم که در 
منطقه »وادی الحجیر« یا »دره مرگ« 
برگزار شد، با اشاره به پیروزی مقاومت 
در جنگ 33روزه گفت، از همه کسانی 

که در این نبرد مبارزه و مقاومت کردند 
و شهید شدند، زخمی شدند، همکاری 
کردنــد و حمایت کردنــد قدردانی و 

تشکر می کنم.
منطقــه وادی الحجیر در جنوب 
لبنان که رژیم صهیونیستی آن را دره 
مرگ نامیده است منطقه ای است که 
رزمندگان حزب اهلل تانک های پیشرفته 
مرکاوای رژیم صهیونیستی را به همراه 

سرنشینان آن منهدم کردند.
ارتش اسرائیل در آن زمان اعتراف 
کــرد که بیش از 50 دســتگاه تانک 
مرکاوا در جنگ سال 2006 میالدی 
منهدم شد و ده ها نظامی صهیونیست 

کشته یا زخمی شدند.
سیدحســن نصراهلل گفت، جنگ 
33 روزه یــک معجزه واقعی الهی بود 
و معادله جدیدی را بــه وجود آورد، 
پیروزی حاصل از این جنگ را نمی توان 
با علل و اسباب مادی معمولی بررسی 

کــرد. وی گفــت : در روزهای پایانی 
آن جنگ در یازدهم آگوست 2006، 
قطعنامه شــورای امنیت به شــماره 
1701 صادر شــد، قطعنامه ای که به 
صــورت کامل از اســرائیل طرفداری 
می کرد، حکومت صهیونیستی در آن 
زمان تصمیم گرفت تا عملیات نظامی 
گسترده ای را از چند محور آغاز کند 
یکــی از خطرناک ترین این محورها، 

محور دره الحجیر بود.  
نصراهلل افزود: در آن نبرد، نیروهای 
دشمن صهیونیستی، نظامیان خود را 
در این منطقه حساس هلی برن کردند 
و پشــت خطوط رزمندگان مقاومت 
فرود آمدنــد. اســرائیل این تصمیم 
احمقانه را به این دلیل اتخاذ کرد، چون 
به شدت به یک دستاورد معنوی نیاز 
داشت تا بتواند شرایط خود را بر لبنان 

و ملت لبنان تحمیل کند  
نصراهلل اظهار داشت: نبرد جوالی، 

راهبردهای بزرگ جهانی را تغییر داد 
و باعث شــد تا آمریــکا، ناتو و حتی 
اســرائیل در راهبردهای بزرگ خود 
در جهان تغییراتی ایجاد کنند از این 
رو برای همه آنها واضح اســت که ما 
می توانیم بزرگ ترین ارتش های منطقه 
را شکست دهیم و این امر را از طریق 
همین معادله جدید محقق می کنیم.  

نصــراهلل ادامه داد: مــا فراموش 
نمی کنیم آن زمانــی را که نبیه بری 
رئیس پارلمان لبنان در صف نخست 
می ایستاد و با تمام جهان مذاکره کند 
تــا عزت مقاومت و لبنانی ها را حفظ 
کند و فراموش نمی کنیم تالش های 
امیل لحود را زمانی که در کاخ ریاست 
جمهوری بعبدا محاصره شده بود و در 
آن شرایط،  وی جلسات دولت را اداره 
می کرد.   کشور ما در معرض تهدید قرار 
دارد تهدیدی که استقالل و امنیت و 
بقایش را تهدید می کند ما خواســتار 

وحــدت هســتیم و می خواهیم همه 
اختالفــات خود را در برابر این تهدید 

کنار بگذارند  .
دبیرکل حــزب اهلل لبنان گفت: 
ما در حالی به این پیروزی ها دســت 
یافتیم که دچار شکاف و چنددستگی 
شده بودیم حال اگر با هم متحد شویم 
و اختالفات و ستیزه جویی داخلی را 
کنار بگذاریم چگونه خواهیم بود این 
تهدید خواه از سوی اسرائیل باشد یا 
تکفیری ها با وحدت و اتحاد ما ناچیز 
خواهد بود آیا لبنان قادر به ایستادگی 

و خلق پیروزی نیست؟  
نزدیک یک سال قبل اعالم کردم 
که آمریکا می خواهد از مسئله داعش 
بهــره برداری کند تا منطقه را تجزیه 
کند و می خواهد نقشــه های جدیدی 
برای منطقه ترسیم کند تنها چند روز 
قبل بود که آنکارا اعالم کرد واشنگتن 
از ترکیه خواسته است عملیات علیه 

داعش را متوقف کند چرا که می خواهد 
از پیشروی های داعش در سوریه بهره 
برداری کند. همه ما خوب می دانیم که 
آنچه به معارضه میانه رو سوری موسوم 

است نمی تواند با داعش بجنگند  .
جان کری وزیــر خارجه آمریکا 
در ایــن باره ســخنانی از روی نفاق 
بر زبان جاری می کند. این فریبکاری 
را آمریکایی ها در بیش از یک کشــور 
نشــان داده اند به عراقی ها هم گفته 
بودند که دولــت خود را تغییر دهید 
تا در نبردتان با داعش به شما کمک 
کنیم و داعش را شکســت دهید، اما 
پس از تغییر دولت در عراق به دالیل 
مختلــف، دیدیم که آیــا دولت عراق 
حمایت آمریکا را دریافت کرد یا این 
داعش بود که پیشروی هایش بیشتر 
شد. تنها در برخی از جبهه هایی که 
نبرد واقعــی صورت می گرفت داعش 

عقب نشینی می کرد  .

آماده باش در زندان های اسرائیل
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