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نتانیاهو به جرم فساد مالی
ممنوع الخروج شد

پلیس رژیم صهیونیســتی به دلیل اســتمرار 
بازجویی ها از نتانیاهو به جرم فســاد از سفر وی به 

خارج از فلسطین اشغالی جلوگیری کرد.
پلیس رژیم صهیونیستی برای اینکه در روند بازجویی ها 
از نخست وزیر فاسد این رژیم خللی ایجاد نشود، وی را از 
سفر به خارج از فلسطین اشغالی منع کرده است. وی قرار 
بود برای شــرکت در اجالس اقتصادی داووس به سوییس 

سفر کند.

 به گزارش صدا و ســیما به نقــل از العهد، منابع آگاه 
صهیونیســتی می گویند علت اصلی لغو ســفر نتانیاهو به 
داووس این مســئله بود که پلیس اسرائیل به وی گفته به 
دلیل بازجویی نمی تواند از اسرائیل خارج شود. همه متهمانی 
که تخلفاتی مشابه تخلفات نتانیاهو داشته اند، شامل این 
محدودیت ها می شوند. نتانیاهو به اخذ رشوه و هدایای نقدی 
از بازرگانان متهم اســت. قرار است درهفته جاری سومین 

جلسه بازجویی نتانیاهو برگزار شود.

السیسی: 25 هزار نظامی مصری
سرگرم نبرد با تروریست ها هستند

عبدالفتاح السیسی برای اولین بار تعداد نیروهای 
نظامی ارتش مصر در منطقه سینا را اعالم کرد و گفت 
که 25 هزار نیروی نظامی مصری در منطقه سینا با 

تروریست ها در حال جنگ هستند.
به گزارش ایرنا، »عبدالفتاح السیسی« رئیس جمهور مصر 
اعالم کرد، 41 گردان شامل 25 هزار نیرو در منطقه سینا با 
گروه های تروریستی در حال جنگ هستند. وی همچنین به 
حضور نیروهای دیگری در نواحی مختلف مصر و به خصوص 

در مرزهای این کشــور اشــاره کرد و گفت: این نیروها در 
غرب مصر در مرز با لیبی که بیش از 1200 کیلومتر طول 
دارد، مستقر شــده اند.رئیس جمهور مصر این را هم گفت 
که »برخی کشورها و ســازمان ها از گروه های تروریستی 
در منطقه ســینا از طریق کمک های مالی و سالح حمایت 
می کنند به طوری که تنها در طول سه ماه گذشته نزدیک 
به 1000 تن مواد انفجاری و میلیون ها دالر از تروریست ها 

کشف و ضبط شده است.«
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کوتاه از سراسر جهان

سرویس خارجی-
ســخنگوی وزارت خارجه 
روســیه در واکنشــی تند به 
اظهارات کاخ ســفید مبنی بر 
دخالت ســایبری روســیه در 
جمهوری  ریاســت  انتخابات 
آمریکا گفت: »هکرهای روسی 

مغز اوباما را هک کرده اند.«
در روزهــای پایانــی ریاســت 
جمهوری اوباما، تنش ها بین روسیه 
و دولــت وی به شــدت باال گرفته 
اســت. دو هفته پیــش اوباما بیش 
از 50 دیپلمات روســی را از آمریکا 
اخراج کرد. دیــروز نیز رویترز خبر 
داد واشــنگتن  یک بازرس ارشد و 
دستیار نزدیک رئیس جمهور روسیه 
را به همــراه 4 مقام دیگر روســی 
به خاطر نقض حقوق بشر در فهرست 

تحریم ها قرار داد. 
ایــن تنش هــا بعــد از آن باال 
گرفت کــه نهادهــای اطالعاتی و 
امنیتــی آمریکا اعالم کردند، دولت 
روســیه به دستور شــخص پوتین 
جمهوری  ریاســت  انتخابــات  در 
اخیر آمریــکا که به پیروزی ترامپ 
منجر شــد دخالت کرده اســت اما 
گزارش نهادهــای اطالعاتی آمریکا 
که  در مــورد »دخالت روســیه« 
روز شــنبه منتشر شــد که نشان 
می دهد ایــن اقدامــات ادعایی به 
انتشار اخبار جهت دار و فعالیت در 
شــبکه های اجتماعی محدود بوده 
اســت.اطالعات ملی آمریکا بامداد 
شــنبه، به فاصله کوتاهــی بعد از 
دیدار »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
جدید آمریکا با مقام های اطالعاتی 
آمریکا جدیدترین ارزیابی اطالعاتی 
روسیه«  »نقش  درباره  واشــنگتن 
سال  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
2016 روســیه را منتشر کرد. این 
گزارش، نسخه »از طبقه بندی خارج 
شده« ارزیابی محرمانه ای است که در 
اختیار »باراک اوباما« رئیس جمهور 

فعلی آمریکا قرار گرفته است. 
اعالم  آمریکا  اطالعات  سازمان 
کرده که »والدیمیر پوتین« رئیس 
جمهوری روســیه شــخصا دستور 
»اقدامات نفوذی« در روند انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا را صادر 

کرده است.
در ایــن گزارش  آمده اســت: 
»هدف روســیه از بین بردن اعتماد 
بــه انتخابات دموکراتیک در آمریکا 
و بی اعتبار کردن هیالری کلینتون 
)نامــزد حزب دموکــرات( و پایین 
آوردن امکان انتخــاب وی بعنوان 
رئیس جمهوری جدید آمریکا بود. 
عالوه بر این ما نتیجه گیری می کنیم 
که شــخص پوتین و دولت روسیه 
بطور مشخص انتخاب دونالد ترامپ 
به سمت رئیس جمهوری آمریکا را 

ترجیح داده است.«
»ماریــا زاخارووا« ســخنگوی 
وزارت خارجه روسیه اما در واکنشی 
تند به این گزارش گفته: »به نظرم 
می رســد که اگر هکرهای روســی 
چیزی را در آمریکا هک کرده باشند 
قطعاً توانسته اند دو چیز را هک کنند 
یکی مغز اوباما رئیس جمهور آمریکا 
که دوره ریاست جمهوری اش رو به 
پایان است و دیگری همان گزارشی 
که درباره هکرهای روس ارائه شده 
اســت.« خبرگزاری های روسی نیز 
اعــالم کردند« »دالیــل و مدارک 
ادعــای مقامات واشــنگتن درباره 
حمالت ســایبری روســیه چندان 
متقاعدکننده نیســتند، چرا که در 
ایجاد جنجال  برای  غیراین صورت 
سیاســی قطعا بطور علنی منتشر 

می شدند.«

واکنش تند کرملین 
به ادعاهای آمریکا

مسکو: به جای 
انتخابات آمریکا

مغز اوباما را
 هک کردیم!

اعتصاب کارکنان متروی 
به حذف  اعتراض  در  لندن 
فرصت های شــغلی منجر 
به سرگردانی چند میلیون 
پایتخت  شهروندان  از  نفر 

انگلیس شده است. 
دنیا  متــروی  قدیمی ترین 
که سال 1863 افتتاح شده، از 
یکشنبه شب به دلیل اعتصاب 
گسترده ضدریاضتی تقریبا به 

طور کامل فلج شده است. 
ایستگاه های منطقه  بیشتر 
یک پایتخت انگلیس بسته شده 
و مسافران در ایستگاه های مترو 

سرگردان هستند.
خبرگــزاری  گــزارش  به 
فرانســه، »اعتصــاب جدیــد 
کارکنان متروی لندن میلیون ها 
نفر را که برای رفت  وآمد از مترو 
تأثیر  تحت  می کنند،  استفاده 

قرار داده  است. 
ایــن تازه تریــن مــورد از 
اعتصاب هــا علیه شــرایط بد 
اقتصــادی حاکم بــر انگلیس 
است که زمســتانی کابوس وار 
برای مســافران انگلیسی رقم 

زده است.« 
 بــه دنبال ایــن اعتصاب، 
بسیاری از شهروندان انگلیسی 
ترجیح دادنــد در خانه بمانند 

و بــه دورکاری بپردازنــد، اما 
هزاران نفر مجبور شدند برای 
رفتن به سرکار از اتوبوس های 
شــلوغ، دوچرخه یا خودروی 
شــخصی اســتفاده کنند که 
ترافیک ســنگینی را اطراف و 
داخل پایتخت انگلیس موجب 

شد.
به طــور متوســط هر روز 
حدود چهار میلیــون و 800 

هزار نفر از متروی لندن استفاده 
می کنند.

مناقشــه ای که روابط  بین 
مدیریــت حمل و نقل لندن و 
اتحادیه های کارگری را از چند 

ماه پیش تیره کرده است.
 برنامه تــازه متروی لندن  
و  شغلی«  »فرصت های  حذف 
»باجه ها« در برخی ایستگاه ها، 
در چارچوب نوسازی این شبکه 

ریاضت  برنامه هــای  اجرای  و 
اقتصادی پیش بینی شده است.
ویژه  به  کنندگان  اعتصاب 
حذف دفاتر فــروش بلیط در 
ایستگاه ها را که با دستگاه های 
خــودکار جایگزیــن خواهند 
شــد، محکوم می کنند چرا که 
در صورت اجــرای این طرح، 
شغل خود را از دست خواهند

داد.

اعتصاب کارکنان متروی لندن
میلیون ها مسافر را سرگردان کرد

ســازمان ملل اعالم کرد 
که دستکم ۶5 هزار مسلمان 
طی 4 ماه گذشته از میانمار به 

بنگالدش گریخته اند.
به گزارش تسنیم، سازمان ملل 
اعالم کرد از زمــان آغاز دور تازه 
سرکوب مسلمانان ایالت »راخین« 
واقــع در شــمال غــرب  میانمار 
تاکنون، دستکم 65 هزار مسلمان 
غیرنظامی برای نجات جان خود و 
فرار از آزار و اذیت نیروهای امنیتی 
این کشور، به بنگالدش گریخته اند. 
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه 
سازمان ملل دوشــنبه در جلسه 
هفتگی خود، عالوه بر اعالم خبر 
فــوق، افزود: تنهــا در یک هفته 
گذشته 22 هزار مسلمان میانماری 
به کشور همسایه بنگالدش،  فرار 

فرار 65 هزار مسلمان از میانمار به بنگالدش 
به خاطر حمالت مکرر ارتش

رای پارلمــان ترکیه بــه اصالحات قانون 
رئیس جمهور،  افزایش قدرت  برای  اساســی 
مخالفان دولت را در پایتخت به خیابان ها کشاند.
شــهر آنکارا دوشنبه شــاهد تظاهرات مخالفان 
اصــالح قانــون اساســی و درگیــری معترضان با 
پلیس بود. تظاهرکنندگان که شــمار زیادی از آنها، 
طرفداران اصلی ترین حزب مخالف دولت، یعنی حزب 
جمهوری خواه خلق بودند، به متمرکز شدن قدرت در 

دست »رجب طیب اردوغان« اعتراض داشتند.
نیروهــای پلیس ترکیــه برای متفــرق کردن 
تظاهرکنندگان، از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش 

استفاده کردند.

پارلمان ترکیه که حزب حاکم »عدالت و توسعه« 
318 کرسی آن را در اختیار دارد، با 338 رای موافق 

الیحه اصالحات قانون اساسی را به تصویب رساند.
براســاس این اصالحــات، اردوغان بــه عنوان 
رئیس جمهــور، می توانــد وزرای دولــت را انتخاب 
یا عزل کرده و تا ســال 2029 در پســت ریاســت 

جمهوری بماند.
»بینالی ایلدریم« نخست وزیر ترکیه در حمایت از 
اصالحات گفت که این اصالحات به مشکالت ترکیه 

در داشتن دو قوه مجریه خاتمه می دهد.
مجلــس ترکیه550 نماینــده دارد و در هنگام 
رای گیری، 480 نماینده در مجلس حضور داشتند.

تغییر قانون اساسی ترکیه به نفع اردوغان 
مردم را به خیابان ها کشاند

پارلمان  آنکــه  وجود  با 
برکنــاری  بــه  ونزوئــال 
این کشور رأی  رئیس جمهور 
داد امــا دادگاه عالی ونزوئال 
این اقدام نمایندگان پارلمان 
را »غیرقانونی« خوانده است.

به گزارش تســنیم، پارلمان 
ونزوئال، که تحت کنترل مخالفان 
دولت اســت، دوشــنبه  شب با 
برکناری  بــه  قانونی،  تصویــب 
»نیکوالس مادورو« رئیس جمهور 
این کشور رأی داد. به رغم تصویب 
این قانــون در پارلمان، ولی این 
ندارد و موضوع  قانون »قدرتی« 
»برکناری رئیس جمهور« در قانون 

روسیه
میرور: مقامات یونانی از کشــف جســد مدیر بخش کنسولی 
سفارت مسکو در آپارتمانش در آتن خبر داده اند. »آندری مالنین« 

54 ساله، رئیس  بخش کنسولی سفارت روسیه در یونان بود. 
جسد وی در کف اتاق خواب پیدا شده و شواهدی مبنی بر ورود 

با زور به منزل و آثار ضرب و جرح کشف نشده است. 
مقامات یونانی می گویند که دلیل مرگ وی مشــخص نیست 
و در نــگاه اول مرگ طبیعی به نظر می رســد اما منتظر گزارش 

پزشکی قانونی هستند.
بحرین

العالم: دادگاه تجدید نظر بحرین حکم اعدام سه نفر را در ارتباط 
با آنچه »کشــتن چند نیروی پلیس در یک بمب گذاری« عنوان 
 شده، تأیید کرده است. آل  خلیفه مدعی شده در این بمب گذاری 
چند نیروی پلیس، از جمله یک افسر اماراتی، کشته شده اند. علما 
و روحانیون بحرینی با  دروغ خواندن این اتهامات  خواســتار لغو 
تمامی احکام صادر شده درباره اعدام، اجرای اصالحات در کشور 
و تغییر اوضاع قانونی و اجرایی کشور برای رسیدن شهروندان به 

حقوق خود شده اند.

لبنان
 العربیه: »میشــل عون« رئیس جمهور لبنان در اولین ســفر 

خارجی خود وارد ریاض پایتخت عربستان شد.
 عون در این سفر روابط دو جانبه لبنان با ریاض، اوضاع منطقه 
و مسائل مشترک را بررسی خواهد نمود. رئیس جمهور لبنان لحظه 
ورود به عربســتان و در جمع خبرنــگاران گفته که با هدف رفع 
ســوء تفاهمات ایجاد شــده میان دو کشور این سفر را انجام داده 

است. وی تا آخر هفته جاری در عربستان خواهد بود.
سودان

الحیات : »صادق المهدی« رهبر مخالفان ســودان از سازمان 
ملل خواسته با صدور قطعنامه ای دولت خارطوم را ملزم به اجرای 

اقداماتی در راستای اعتمادسازی کند.
 المهدی با ارسال نامه ای تاکید کرده  »توقف اقدامات خصمانه، 
امدادرسانی به مناطق جنگ زده، حفظ آزادی های اصلی و آزادی 

زندانیان سیاســی از جمله اموری است که می تواند مسیر را برای 
تمامی کســانی که در کشور به دنبال آغاز یک گفت وگوی ملی و 

همه جانبه هستند باز کند.«
کنگو

رویترز: دفتر هماهنگی امور بشردوســتانه سازمان ملل اعالم 
کــرد، بیــش از 100 هزار نفر از مردم کنگــو از ماه اوت )مرداد( 
تاکنون از خانه های خود در اســتان »کاسای«، به دلیل درگیری  
نیروهای دولتی با گروه های شــبه نظامی فرار کرده اند. همچنین 
بیــش از 100 نفر در درگیری های مختلف از ماه اوت تاکنون در 

این کشور کشته شده اند.
ایتالیا

اسکای نیوز: ایتالیا  اعالم کرده که سفارت خود در »طرابلس« 
پایتخت لیبی را پس از آنکه نزدیک به دو سال به دلیل اقدامات 
خشونت بار تعطیل بود، بازگشایی می کند. وزیر خارجه ایتالیا در 
این باره گفته با مقامات لیبی همکاری در زمینه مقابله با مهاجرت 
غیرقانونی و تروریسم را مورد بررسی قرار داده است. وی در عین 
حال به جزئیات تدابیر امنیتی که برای تامین امنیت سفارت ایتالیا 

در طرابلس اتخاذ شده است اشاره ای نکرده است.

پایتخت آمریکا در حالــی خود را برای 
برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید 
آماده می کند که مقام های این شهراز اتخاذ 
تدابیر شــدید امنیتی بی ســابقه به همین 
مناسبت خبر می دهند. گروه های تروریستی 
و مخالفان ترامپ هر دو اعالم کرده اند برای 

این روز برنامه دارند.
اول بهمن ماه قرار است اوباما رسما کلید کاخ 
ســفید را به دونالد ترامپ تحویل دهد. مخالفین 
ترامپ برای برگزاری یک تظاهرات گســترده ضد 
ترامپ فراخوان داده اند. گروه های تروریســتی نیز 
اعالم کرده اند برای این روز برنامه دارند. از ســوی 
دیگر خبرگزاری ها از استقرار هزاران نیروی امنیتی 

برای مراسم تحلیف ترامپ خبر می دهند.
به نوشــته وبگاه »واشنگتن اگزمینر« پایتخت 
آمریکا در حالی خود را برای برگزاری مراسم تحلیف 

»دونالد ترامپ« که قرار اســت بیستم ژانویه )اول 
بهمن( برگزار شود، آماده  می کند که استقرار 5 هزار 
نیروی گارد ملی و حفظ تدابیر امنیتی بی سابقه ای 

در مرکز این شهر پیش بینی شده است.
»موریل باوسر« شهردار واشنگتن هم از اتخاذ 
تدابیر امنیتی و آماده بودن شهر برای برگزاری این 
رویــداد خبر داده و گفته: »ما خود را برای تأمین 
امنیت بزرگترین میزان جمعیت آماده می کنیم.«بر 
این اســاس، عالوه بر 5 هزار نیــروی گارد ملی، 
3 هزار افســر امنیتی نیز در این مراســم حضور 

خواهند داشت.
گفته می  شــود که مراســم تحلیف ریاســت 
جمهوری  آمریکا هزینه ای بالغ بر 30 میلیون دالر  
دارد که  19 میلیون دالر آن را کنگره پرداخت کرده 
است.شهردار واشنگتن هم گفته انتظار می رود باقی 

مانده این مبلغ را دولت پرداخت کند.

منابع دولتی افغانستان اعالم کردند که در پی وقوع سه 
عملیات انتحاری در پایتخت و جنوب افغانســتان دست کم 

4۰نفر کشته و 77 نفر زخمی شدند.
دیروز دو انفجار پی درپی در منطقه اداری »داراالمان« در نزدیکی 
پارلمان افغانستان در کابل به وقوع پیوست که 31 کشته و 70 نفر 
زخمی به جا گذاشــت. مقام های افغانستان می گویند، پس از وقوع 
انفجار انتحاری نخست و تجمع نیروهای امنیتی افغان،  یک خودرو 
نیز منفجر شــده اســت. طالبان ضمن بر  عهده گرفتن مسئولیت 

حمالت کابل اعالم کرده که در این انفجار 36 نفر کشته و 70 تن 
زخمی شده است.

به گزارش تســنیم، سخنگوی طالبان در این باره گفته، »هدف 
از این انفجارها نیروهای امنیتی مســتقر در این منطقه بوده است. 
مقام های دولت محلی »هلمند« افغانستان نیز اعالم کرده اند، بر اثر 
وقوع یک حمله  انتحاری در منزلی که بزرگان قومی این والیت در آن 
گردهم آمده بودند، دست کم 4نفر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند.«
»میرزاحسین علی زاده« عضو شورای والیتی هلمند در این باره 

بــه خبرگزاری فارس گفت:  »این حمله روز گذشــته در منطقه 2 
شهر »لشکرگاه« مرکز والیت هلمند اتفاق افتاده است.« وی با بیان 
اینکه تاکنون در انفجار هلمند 4 نفر کشــته و 7 نفر دیگر زخمی 
شده اند تصریح کرد: »محل رویداد هم اکنون تحت کنترل نیروهای 
امنیتی بوده و قربانیان نیز به بیمارســتان منتقل شده اند.« فرمانده 
پلیس هلمند نیز اعالم کردکــه عامل انتحاری همزمان با ورود در 
منزل که بزرگان قومی هلمند در آن نشســتی برگزار کرده بودند، 

مواد انفجاری خود را منفجر کرده است.

آمریکا برای امنیتی ترین مراسم تحلیف 
ریاست جمهوری آماده می شود

3 عملیات انتحاری در پایتخت و جنوب افغانستان 40 کشته و 77 زخمی برجای گذاشت

اساســی این کشور مورد تصریح 
قرار نگرفته است.

طبق گزارش های منتشر شده، 
نمایندگان پارلمان، »مادورو« را 
به »کوتاهــی در انجام وظایف« 
متهم کرده و مسئولیت »وضعیت 
او  را متوجه  خطرناک کشــور« 
پارلمان  نمایندگان  دانســته اند. 
ونزوئال حتی خواســتار برگزاری 
انتخابــات ریاســت  جمهــوری 
شــده اند. »لویــزا اورتیگا لوبیز« 
دادستان کل ونزوئال، اواخر اکتبر 
گذشــته )مهر مــاه( گفته بود: 
»حتــی در صورت ســلب رأی 
اعتماد از رئیس جمهور، این قانون 

تنها می تواند در ارتباط با معاونان 
رئیس جمهــور و وزراء اجرایــی 

شود.«
در مقابل، دادگاه عالی ونزوئال 
با »غیرقانونی« خواندن این اقدام 
پارلمان، در بیانیه ای تصریح کرده 
»بر اساس ماده 336 قانون اساسی 
از نمایندگان پارلمان خواسته شد 
دست از تسویه حساب سیاسی با 
اسنادی  و  بردارند  رئیس جمهور 
را تصویــب نکنند کــه از دایره 
اختیارات قانونی  آنها خارج است.«

 مخالفــان ونزوئال با توجه به 
بحران فزاینده از جمله کمبود غذا 
و دارو، قطع مکرر برق و تورم، به 
 دنبال عزل رئیس جمهور هستند. 
ونزوئال بیشترین ذخایر نفت جهان 
را دارد، اما به دلیل ســقوط بهای 
جهانی نفت در یک ســال و نیم 
گذشته درآمدهای این کشور به 
شدت کاهش یافته است. در این 
بین گزارش هایی منتشــر شده 
مبنی بر اینکه، بخشی از بحران 
اقتصادی حاکم بر این کشــور از 
سوی جریان های غربگرا بر ونزوئال 

تحمیل می شود!

نیروهای مســلح عراق در پیشروی های زمینی 
و حمالت دقیق هوایی خــود در موصل، حدود 12۰ 
تروریست از جمله معاون ارشد »ابوبکر بغدادی« را 

به هالکت رساندند.
نیروی زمینی ارتش عراق دیروز و دوشنبه موفق شدند 
وارد محله های »البرید و رفاق« و »سکر و بلدیات« موصل 
شــوند و خطوط دفاعی تروریســت ها را در هم بکوبند. در 
این عملیات 36 تروریست داعش کشته و یا زخمی شدند.

عالوه بر دو محله فــوق، محله ها و مناطق »الوحده«، 
»المزارع«، »ســومر«، »فلسطین« و جنوب شهر »تل عفر« 
)در خارج از موصل( نیز شاهد درگیری میان ارتش و بسیج 
مردمی از یک طرف و تروریســت های داعش از طرف دیگر 
بود. شــمار تلفات داعش در این حمالت بیش از 20 نفر و 

زخمی ها هم دست کم 30 تن گزارش شده است.
از موصل همچنین خبر رسیده، جنگنده های عراقی طی 
حمالت هوایی جداگانه به مواضع داعش در استان نینوا، 93 

عضو داعش را کشتند.
براساس اطالعیه نیروی هوایی عراق، 48 تروریست هم 

در محله »سومر« واقع در ساحل شرقی رود »فرات« و 45 
تروریست نیز در دو محله »البوسیف« و »الزکاطه« واقع در 
محور غربی رود فرات در موصل به هالکت رسیدند. هم اکنون 
بیش از 80 درصد بخش شرقی موصل تحت کنترل نیروهای 
دولتی قرار دارد و احتماالً طی ماه های آینده کل این بخش 

از لوث عناصر داعش پاکسازی خواهد شد.
واحد اطالعاتی ارتش عراق نیز اعالم کرده، جنگنده های 
ارتش عراق طی عملیاتی دقیق، محلی را در منطقه کشاورزی 
»االصالح« بمباران کردند که هالکت پنج سرکرده داعش از 
جمله معاون »ابوبکر بغدادی« را به دنبال داشت. براساس 
گزارش ایسنا، »عبدالواحد خضیر سایر الجوعان« نام معاون 

بغدادی بود که در این حمله به هالکت رسید.
اما، تروریســت های داعش که در مقابل پیشروی های 
ارتش کم آورده اند و نمی توانند مقاومت کنند، آب آشامیدنی 
30 محله آزاد شده در شرق موصل را قطع کردند!در مناطق 
مختلف بغداد هم تروریســت های داعش سه بمب منفجر 
کردند که شــهادت دو نفر و جراحت هفت تن دیگر را در 

پی داشت.

کرده انــد. آمارهای اخیر نشــان 
می دهد شمار مسلمانان روهینگیا 
کــه از ســرکوب نیروهای دولتی 
میانمار فرار کرده اند، شدیداً افزایش 
یافته است. میانمار مانع دسترسی 
خبرنــگاران خارجــی و محققان 
مستقل به مسلمانان روهینگیا شده 
و مدعی است بدرفتاری و خشونتی 

علیه آنها صورت نگرفته است.
در همیــن حال »یانگی لی«، 
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان 
ملل در امور میانمار، وارد این کشور 
شده است تا درباره سرکوب مرگبار 
مسلمانان روهینگیا در این کشور 

تحقیق کند. 
در  واقــع  راخیــن،  ایالــت 
شــمال میانمار، از ماه اکتبر سال 
کنترل  تحت  ماه(  گذشــته)مهر 

نظامیان دولتی بوده است. بیشتر 
مسلمانان روهینگیایی ساکن این 
ایالت  هستند. حضور نظامیان باعث 
شده اســت ده ها هزار نفر از این 
اقلیت به مناطق مجاور، از جمله 
ایالت کاچین یا مرز بنگالدش، پناه 
ببرند. سرکوب نظامی در راخین 
پس از حمله ای مرگبار به پاسگاهی 
در این ایالت آغاز شد. دولت میانمار 
مدعی اســت مسلمانان روهینگیا 

این حمله را انجام داده اند. 
دولت میانمــار از اعطای حق 
کامل شــهروندی به مســلمانان 
مســلمانان  می کند.  خــودداری 
روهینگیایی از ســال 1982 و در 
پی تصویــب قانونی جدید از حق 
تابعیت میانمار محروم هســتند. 
در ســال های اخیر، شمار زیادی 
از مســلمانان روهینگیــا به علت 
حمالت بودائیــان افراطی به ویژه 
در استان راخین کشته و یا آواره 

شده اند.
بر اســاس تحقیقات سازمان 
ملل، هیچ اقلیتی در جهان به اندازه 
مســلمانان میانماری آزار و اذیت 
نمی شود. زجر و آوارگی این نگون 
بختان توســط رسانه  ها و محافل 

سیاسی جدی گرفته نمی شود.

یک نشریه آمریکایی نوشت، »جنبش حزب اهلل لبنان« 
پیروز اصلی نبرد بزرگ »حلب« است.

»نیوزویک« طی تحلیلی درباره آزادسازی شهر »حلب« نوشت، 
جنبش حزب اهلل لبنان پیــروز اصلی این نبرد بوده و جایگاه خود 
را )به خاطر این پیروزی( در سوریه و لبنان مستحکم کرده است. 
به گزارش فارس، در این مقاله تحلیلی آمده اســت: »روز 22 
دســامبر 2016 )2 دی گذشته( دولت سوریه با حمایت حزب اهلل 
و روســیه توانست بعد از نبردی پرهزینه و طوالنی، پیروز شود )و 
حلب را آزاد کند(.... هر چند حزب اهلل )در این نبرد( متحمل تلفات 
و صدمات فراوانی شــد ولی توانست پیروز شود... و علی رغم اینکه 
)این جنبش( با دشــمنان بیرونی و درونی مواجه است، به عنوان 
قدرتمندترین نیرو در لبنان بوده و مواضع خود را مستحکم کرده 

است.«

این نشریه آمریکایی در ادامه نوشت: »حزب اهلل اکنون از رئیس 
جمهور سوریه هم قوی تر شده است.«نیوزویک به نقل از »سازمان 
دیده بان حقوق بشــر سوریه« شمار شهدای حزب اهلل در سوریه را 

نیز 1300 تن اعالم کرده است. 
این نشــریه انتخاب »میشــل عون« به عنوان رئیس جمهور 
لبنــان را نیز یک پیروزی دیگر برای حــزب اهلل در عرصه داخلی 

لبنان دانسته است.
هالکت 3۰ تروریست

به گزارش تسنیم، ارتش سوریه اما طی عملیاتی در حومه غربی 
»السلمیه« استان »حماه«، 30 تروریست را به هالکت رساند. در این 
عملیات، جاده السلمیه به حمص نیز از لوث تروریست ها پاکسازی 

و به روی خودروها گشوده شد.
در منطقه »وادی بردی« که بخشــی از منابع آبی شهر دمشق 

از آنجا تأمین می شــود نیز دیروز شاهد عملیات ارتش سوریه بود. 
ارتش قصد دارد با عقب راندن عناصر جبهه النصره از منطقه وادی 
بردی، انتقال آب آشامیدنی به مناطق دمشق را دوباره برقرار سازد.

سایر رویدادها
* سخنگوی گروه تروریستی »ارتش آزاد« سوریه گفت: »باراک 
اوباما« وعده های توخالی در مورد کمک به ما داده بود و امیدواریم 

»دونالد ترامپ« رئیس جمهور جدید آمریکا به ما کمک کند!
* وزارت خارجه قزاقســتان اعالم کرد، شهر آستانه )پایتخت 
قزاقستان( آماده برگزاری نشست سوری- سوری است. این نشست 

با همکاری و زمینه سازی ایران، روسیه و ترکیه برگزار می شود.
* دیده بان حقوق بشر سوریه وابسته به مخالفان دولت دمشق 
اعالم کرده، داعش در ســال 2016 چیزی بالغ بر 438 غیرنظامی 

سوری را اعدام کرده است.

نیوزویک: پیروز اصلی نبرد بزرگ حلب حزب اهلل لبنان است

پارلمان ونزوئال مادورو را برکنار کرد
دادگاه عالی: غیرقانونی است

ساکنان لندن پس از مواجهه با اعتصاب در مترو به سمت اتوبوس ها هجوم بردند

در موصل

جنگنده های ارتش عراق معاون بغدادی
و120 تروریست تکفیری را به هالکت رساندند


