
صفحه آخر

کره جنوبی زمان مذاکره
با پیونگ یانگ را هم پیشنهاد کرد

کره جنوبی بار دیگر برای از سرگیری گفت وگوها 
با پیونگ یانگ اعالم آمادگی کرده اما این بار زمان 
و مکان دیدار بین رهبران دو کشور را هم مشخص 

کرده است.
معاون وزیر دفاع کره جنوبی می گوید سئول خواهان 
مذاکره با پیونگ یانگ است و تاریخ این مذاکره برای توقف 
همــه فعالیت های خصومت آمیز در 21 جوالی )30 تیر( و 
در »تونگیالک« تعیین شده است.»تونگیالک« ساختمانی 

متعلق به پیونگ یانگ در روستای »پانمونجوم« در شمال 
مرز میان دو کره اســت که گفت وگوهای صلح در ســال 
1953 در آن انجام شــد. به گزارش ایرنا به نقل از رویترز ، 
این اولین اقدام رسمی دولت »مون جائه این« رئیس جمهور 
کره جنوبی برای مذاکره با پیونگ یانگ اســت اما منظور 
این مقام کره جنوبی از فعالیت های خصومت آمیز مشخص 
نیست. چرا که کره شمالی مانورهای نظامی مشترک سئول 

و واشنگتن را فعالیت خصومت آمیز می داند.

توقف ناگهانی تحقیقات درباره
جنایات نظامیان انگلیس در افغانستان!

پس از آغــاز تحقیقات درباره جنایات نیروهای 
ویژه انگلیس در افغانستان که به پیدا شدن مدارک 
محکمی در این باره منجر شــد خبر رســیده، به 
دستور مقامات باالی انگلیسی این تحقیقات متوقف 

شده است! 
سازمان بین المللی »دیده بان حقوق بشر« در این باره 
گزارش داده، به نظر می رســد انگلیس برای اجرای عدالت 
در رابطه با نظامیان خود که به کشــتار غیرنظامیان افغان 

متهم هستند، تمایلی ندارد. 
براســاس این گــزارش از اوایل ســال 2016 مقامات 
انگلیســی کشته شدن دســتکم 53 غیرنظامی افغان در 
فاصله ســال های 2009 تا 2011 توسط نظامیان نیروی 
هوایی ویژه انگلیس را مورد بررســی قرار دادند. در حالی 
که این اتهامات بسیار جدی هستند و شواهد مستندی نیز 
بــرای اثبات آن وجود دارد، تحقیقات درباره این موضوع تا 

حد زیادی متوقف شده است.
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فائو: 7 میلیون نفر در یمن یک قدم با مرگ فاصله دارند

سرویس خارجی-
در حالی که اروپا و آمریکا نسخه »امنیتی« برای 
سایر کشــورها می پیچند اما گزارش ها از گسترش 
عجیب ناامنی در انگلیس و آمریکا حکایت دارد. وقوع 
چندین مورد اسیدپاشی در انگلیس و هفت تیرکشی 
در شــیکاگو طی همین چند روز گذشته، به شدت 

مقامات این دو کشور را نگران کرده است.
اروپا و آمریکا سال هاست که برای کشورهای غرب آسیا 
نســخه های امنیتی می پیچند. همه این نسخه ها نیز با یک 
»درمان« شروع می شود؛ کشــورها باید »لیبرال« شوند تا 
به »توســعه« و »امنیت« برسند. در همین راستا کشورها 
و فرهنگ هایی که در مقابل این نســخه مقاومت کنند باید 
به زور اســلحه هم که شده »لیبرال« شوند! و باز در همین 
راســتا بوده که دولت آمریکا مثال با یورش به افغانستان و 
عراق صدها هزار نفر را کشــته و صدها هزار نفر را زخمی، 
معلول و آواره کرده است! و باالخره بر اساس همین منطق 

هر روز ما شاهد بمباران سوریه و عراق هستیم!
امــا در حالــی که اروپا و  آمریکا نســخه امنیتی برای 
کشــورهای منطقه غرب آســیا می پیچند خــود گرفتار 
ناامنی های عجیب و گســترده ای هســتند. امنیت امروز، 
حلقه گم شــده زندگی انســان مدرن در اروپــا و آمریکا 
اســت. افزایش روزافزون آمار جرم و جنایت، قتل و کشتار، 
حمالت نژادپرســتان، اسیدپاشــی، حمالت ترویستی و... 
همگی نشانه هایی از وضعیت ناامیدکننده امنیت در آمریکا 

و اروپا است. 
408 حمله با اسید

از انگلیس گزارش رســیده اسیدپاشــی در این کشور 
گســترش یافته و دولــت »ترزا می« قصــد دارد مجازات 

گزارش خبری تحلیلی کیهان

اسیدپاشی در لندن، هفت تیرکشی در شیکاگو
امنیت، حلقه گم شده در غرب

سرویس خارجی-
تقویت جایگاه ایران و نیروهای مقاومت در 
سوریه به عنوان متحدان ارتش این کشور، رژیم 

صهیونیستی را به وحشت انداخته است.
از آذر ماه 1395 که شهر حلب به دست نیروهای 
دولتی افتاده و تروریست های تکفیری و جبهه النصره 
ضربات سنگینی را از طرف نیروهای مقاومت و ارتش 
ســوریه متحمل شــده اند، ورق برای تروریست ها و 
حامیان آنها برگشــت و بیش از همه، آمریکا و رژیم 

صهیونیستی را نگران تحوالت سوریه و عراق کرد.
مدتــی اســت این دو کشــور که طبــق فرمول 
واشــنگتن و تل آویو، قلمرو خالفت جعلی داعش را 
تشــکیل می دادند، با قدرت به سمت داعش زدایی و 
تروریسم زدایی پیش رفته اند، تا اینکه بیابان های شرق 
ســوریه، شهر موصل و مناطق مرزی دو کشور هم از 

تروریسم پاکسازی شد.
بــا این حال، آمریکا تــالش مذبوحانه ای را انجام 
می داد کــه قلمرو داعش به »قلمرو مقاومت« تبدیل 

وحشت اسرائیل از چرخش اوضاع در سوریه به نفع ایران و حزب اهلل

مدیر کل فائو در گزارشی از آخرین وضعیت 
مردم یمن اعالم کرده که جنگ و خشونت در 
این کشور بزرگ ترین بحران بشری امروز است.

در گزارش مدیرکل فائو، به شورای امنیت سازمان 
ملل آمده: »مقیاس بحران غذایی در کشور جنگ زده 
یمن حیرت آور است. دو سوم جمعیت این کشور دچار 
ناامنی شدید غذایی بوده و هفت میلیون نفر از این تعداد 
در آستانه قحطی قرار دارند.« آن طور که تسنیم گزارش 
داده »خوزه گرازیانو داسیلوا«، مدیرکل سازمان خواربار 
و کشاورزی ملل متحد )فائو( در یک ارتباط مستقیم 
ویدئویی از ژنو با نشســت شورای امنیت سازمان ملل 
گفته »جنگ و خشــونت در یمن بزرگ ترین بحران 
بشری امروز است بحرانی که کشاورزی را مختل کرده و 
در برخی مناطق با بیشترین میزان ناامنی غذایی و دچار 

خطر قحطی، وخامت اوضاع در حال تشدید است.«
7 میلیون نفر 

یک قدم با مرگ فاصله دارند
طبــق اظهــارات مدیرکل فائــو، »جدیدترین 
نســخه مجموعه تحلیل های طبقه بندی یکپارچه 

زرادخانه های ســعودی یافت می شوند. در ظاهر همه 
چیز برای ســاخت یک ارتش قدرتمند در عربستان 
وجود دارد، اما این همه ماجرا نیست و باطن امر چیز 
دیگری اســت که نظامیان سعودی از آن بی بهره اند. 
شجاعت و ایمان به کار همان حلقه مفقوده ای است که 
سعودی ها ندارند. به همین دلیل سربازهای سعودی با 
سالح های مدرن هربار در مصاف تن به تن با سربازان 
یمنی که به ســالح های ابتدایی مجهز شــده اند قرار 
می گیرند معموال شکست می خورند. اکنون عالوه بر 
شکست، فرار نیز به عنوان یک راه حل برای نظامیان 
ســعودی مطرح شده است. تنها هنر سعودی ها گویا 

قدرت خارق العاده نظامیان سعودی در فرار!

سازمان  ملل متحد هشدار داده که بیش از 80 هزار کودک 
زیر 5 سال مسلمان در میانمار در خطر مرگ هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از »گاردین« نوشته، برنامه جهانی 
غذای سازمان ملل متحد )WFP( هشدار داده که بیش از 80 هزار کودک 
زیر 5 سال در مناطق مسلمان نشین غرب میانمار »در حال تلف شدن 
هستند« و به دلیل »سوءتغذیه  حاد« در یک سال آینده به درمان نیاز 
دارند. گزارش سازمان ملل پس از ارزیابی روستاهای ایالت غربی راخین 
منتشر شده است. تقریباً 75 هزار مسلمان روهینگیا به دلیل سرکوب 
خونین ارتش از این روستاها فراری شده اند و کسانی که باقی مانده اند از 
بحران شدید غذایی رنج می برند. حتی گزارش شده برخی از خانواده ها 

تا 24 ساعت گرسنگی می کشند.
طبق این گزارش، »به دلیل شرایط نظامی حاکم بر میانمار، مرداِن 
یک چهارم خانواده های این مناطق در خانه ها حضور ندارند و زن ها به 
تنهایی در کنار کودکان مانده اند؛ این موضوع آنها را در خطر شــدید 

گرسنگی قرار می دهد. 
کودکان زیر 2 سال حتی از کمترین رژیم غذایی کافی هم برخوردار 
نیستند و 225 هزار نفر به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.« سخنگوی 
برنامه جهانی غذای ســازمان ملل متحد در میانمار می گوید: »شرایط 
کودکان زیر 5 سال به شکلی است که وزن آنها به سرعت کاهش می یابد 
و عملکرد سیستم ایمنی بدنشــان مختل می شود.« در ادامه گزارش 
برنامه جهانی غذای ســازمان ملل می خوانیم: »فروشگاه ها در مناطقی 
که خشونت و درگیری در آنها افزایش یافته تعطیل هستند یا به طور 
نیمه وقت کار می کنند. بهای مواد غذایی به شدت متغیر است و ماهی 

که منبع اصلی پروتئین است بسیار کم است.«
گفتنی است از سال گذشــته ورود خبرنگاران به مناطق درگیری 
در میانمــار ممنوع بود اما اخیرا گروهــی از خبرنگاران برای اولین بار 
مجوز ورود به این منطقه را دریافت کردند و گزارش های وحشتناکی از 

جنایت های ارتش میانمار در رسانه ها منتشر کردند.
میانمار حدود یک میلیون مسلمان روهینگیا را مهاجران غیرقانونی 
می داند که از کشــور بنگالدش وارد این کشور شده اند و حاضر نیست 

به آنها شهروندی اعطا کند. 

طبق گزارش سازمان ملل
80 هزار کودک زیر 5 سال مسلمان در میانمار 
از گرسنگی با مرگ دست و پنجه نرم می کنند

جنگنده های ائتالف آمریکایی ضدداعش روزانه به طور متوسط، 
جان 12 غیرنظامی را در عراق و سوریه می گیرند.

موسسه غیردولتی انگلیســی »ایروارز« طی گزارشی اعالم کرده که 
جنگنده های آمریکایی روزانه جان 12 نفر را در عراق و سوریه می گیرند. 
به گزارش فارس، موسســه تحقیقاتی »ایروارز« می افزاید، رئیس جمهور 
آمریــکا قول داده بــود که »داعش را بمباران و نابــود کند«، اما نتیجه 
تحقیقات نشان می دهد که در حمالت هوایی ائتالف تحت رهبری آمریکا، 

غیرنظامیان کشته می شوند. 
تلفــات غیرنظامیان در دولت ترامپ، دو برابر دولت قبلی اســت. در 
دولت »باراک اوباما«، احتماال 2300 غیرنظامی عراقی و سوری در حمالت 
ائتالف ضدداعش کشــته شــده اند. این در حالی است که در دوره شش 
ماهــه حکومت ترامپ )95/11/1 تا 96/4/23( بیش از 2200 غیرنظامی 
در حمالت جنگنده های آمریکایی کشــته شده اند، که به طور میانگین، 

روزانه 12 نفر می شود.
آمریکایی ها در طول نبرد آزادسازی موصل، مناطق مسکونی را بمباران 
می کرده اند. البته، نیروهای دولتی عراق و ســوریه طی ماه ها و سال های 

گذشته بارها از طرف جنگنده های آمریکایی بمباران شده اند.
کارشناســان می گویند، غائله تروریســم در عراق و سوریه را آمریکا 
راه  انداخته و اکنون هم صرفا به دنبال منافع خود است و به حفظ جان 

غیرنظامیان توجهی نمی کند.
کشف گور جمعی

به گزارش تســنیم، نیروهای دولتی عراق یک گورجمعی دیگر را که 
متعلق به جنایت داعش در پایگاه اسپایگر است، در تکریت کشف کردند. 
در ارتباط با شمار افراد مدفون در این گور گزارشی نرسیده است تاکنون 

15 گور مربوط به جنایت تروریست ها در اسپایگر کشف شده است.
روزهای 21 و 22 خرداد ســال 1393 تروریست های داعش 1700 
دانشجوی نظامی را در پایگاه  »اسپایگر« واقع در نزدیکی تکریت  به گروگان 

گرفته و همه را به طرز وحشیانه ای به قتل رساند.
عملیات بسیج مردمی

نیروهای وابســته به گروه »نجبا« در ادامه عملیات پاکسازی مثلث 
مرزی عراق، سوریه و اردن، توانستند بر مناطق جدیدی مسلط شوند.

نیروهای گروه »نجبا« که خود بخشی از نیروهای بسیج مردمی عراق 
را تشکیل می دهند، توانستند با استفاده از موشک، شماری از خودروهای 

زرهی و خودروهای حامل تیربار داعش را منهدم کنند.

موسسه تحقیقاتی »ایروارز«:

آمریکا به طور میانگین روزی 12 غیرنظامی را 
در عراق و سوریه می کشد

یک اندیشــکده آمریکایی در سالگرد کودتای 
نافرجام ترکیه در گزارشی ضمن تاکید بر شدت یافتن 
»خودکامگی« در این کشور نوشته غرب باید آماده یک 

دوره طوالنی بی ثباتی در ترکیه باشد.
اندیشــکده »ژرمن مارشال« طی گزارشی به مناسبت 
اولین ســالگرد کودتای نافرجام ترکیه نوشته: »در حالی که 
ترکیه ســالگرد کودتای خود را برگزار می کند، این کشور و 
شــرکای آمریکا و اروپایی اش در حال بازنگری این حادثه 
هستند.  رویدادهای سال گذشته این کشور نشان می دهد 
که ترکیه بهای سنگین داخلی و بین المللی را با این کودتا 
پرداخت کرده اســت. مجموعه رویدادهای تابستان 2016 
را می توان به عنوان نقطه ســیر قطبی شدن بیشتر ترکیه 
و جدایی این کشــور از غرب نامید. اینک الزم اســت اروپا 
و آمریکا برابر عواقــب غیرقابل پیش بینی رابطه با آنکارا از 
خود محافظت کنند.« الزم به ذکر است که روابط ترکیه با 
غرب به ویژه آلمان پس از وقوع این کودتای مشــکوک رو 

به سردی گرایید.
در بخش دیگــری از این گزارش که خبرگزاری فارس 
منتشــر کرده آمده است: »هنوز شفافیت کمی درباره این 
کودتــا و رویدادهای منتهی به آن وجود دارد. پاکســازی 

پسا کودتا در این کشور با دستگیر ی های گسترده ده ها هزار 
نفری و اخراج صدها هزار نفر دیگر از مشــاغل هنوز ادامه 
دارد. کسب و کارهای بسیاری واقع در مناطق محل حضور 
مستحکم گولونیست ها مصادره شده و سال گذشته شتاب 
در خودکامگی و ظلم و ســتم بر احزاب سیاسی، رسانه ها و 

جامعه مدنی شدت یافته است.«
طبق این گزارش، »ترکیه امروز با تهدیدهای محسوس 
تروریستی روبه رو است، این کشور به شدت دچار دودستگی 
شده و ناامنی اجتماعی آن افزایش یافته است.« نویسنده در 
ادامه آورده: »ترکیه با این کودتا اینک به روسیه نزدیکتر شده 
و تالش دارد به شرکای غربی اش نشان دهد که گزینه های 
دیگری نیز دارد به طوری که دولت این کشــور متعهد در 
خرید سامانه دفاع موشکی »اس-400« است. ترکیه و آمریکا 
همچنین پذیرفته اند که در اموری مهم چون حمایت آمریکا 
از کردهای موســوم به »یگان مدافعان خلق« با هم توافق 
ندارنــد.« در پایان این تحلیل می خوانیم: »موقعیت ترکیه 
در یک سال بعد از حوادث سال 2016 سؤال هایی را درباره 
چگونگی واکنش شرکای اروپایی و آمریکایی به همراه داشته 
و الزم است تا آمریکا و اروپا آماده یک دوره طوالنی بی ثباتی 

در ترکیه باشند.«

روایت اندیشکده آمریکایی
 درباره خودکامگی اردوغان پس از کودتای نافرجام

مراحل امنیت غذایی که در ماه مارس سال جاری 
میالدی)فروردین( منتشــر شد، نشان می دهد که 
تعداد افراد دچار ناامنی غذایی شــدید )مرحله 3 و 
باالتر( 20 درصد افزایش داشته است. هفت میلیون 
نفر نیز در مرحله 4 قرار گرفته اند یعنی تنها یک گام 

از قحطی )مرحله 5( فاصله دارند.«
»داسیلوا« در بخش دیگری از سخنانش گفته: 
»تولید محصوالت در ســال گذشته و در مقایسه با 
دوران قبل از جنگ، 40 درصد کاهش نشان می دهد. 
در سال جاری بارش ضعیف هم مزید بر علت شده تا 

برداشت محصوالت پایین تر هم بیاید. فروپاشی تقریبا 
کامل خدمات بهداشت عمومی و دامپزشکی منجر 
به افزایش خطر بیماری و مرگ شده است. عالوه بر 
این، استفاده از آب با کیفیت پایین در کشاورزی و 

تولید غذا نیز خطراتی پدید آورده است.«
»داســیلوا« در ادامه اظهاراتش در برابر شورای 
امنیت سازمان ملل با بیان اینکه »هیچ تردیدی در 
نیاز به راه حل های سیاسی بلندمدت برای دستیابی 
به صلح پایدار در یمن وجود ندارد«، اضافه کرده: »اما 
هم اکنون نیز کارهای زیادی برای مبارزه با گرسنگی 
و سوءتغذیه می توانیم انجام دهیم. با نجات دام ها، 

زندگی ها را نجات می دهیم.«
ایــن اظهارات در حالی اســت کــه هم اکنون 
نزدیــک به 2000 یمنی به علــت ابتال به بیماری 
وبــا جان باخته و بیش از 300 هزار نفر نیز به این 
بیماری مبتال هســتند. علت اصلی این مسئله نیز 
حمالت وحشیانه ائتالف سعودی به یمن است که 
با محاصره کامل این کشور از زمین و آسمان و دریا 

همراه شده است.

نشــود و حتی رژیم صهیونیستی نیز حمالت مرزی 
خود علیه مواضع ارتش سوریه در قنیطره را آغاز کرد. 
با این حال، چیزی کــه در عمل اتفاق افتاد، تقویت 
محور مقاومت از مرزهای ایران تا مرزهای فلســطین 
اشــغالی بود و از دست سران واشنگتن و تل آویو نیز 
چیزی برنمی آمد. در ارتباط با شرایط برتر مقاومت در 
خاک سوریه، بهترین گواه، اظهارات »بنیامین نتانیاهو« 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی اســت: به گزارش 
فارس، وی که به پاریس ســفر کرده، پس از دیدار با 
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه، به خبرنگاران 
صهیونیست گفت: »من )در گفت وگو با ماکرون( مسئله 
تالش ایران برای استقرار پایگاه دائمی زمینی، هوایی و 
دریایی در سوریه را مطرح کردم و گفتم که اسرائیل 
مخالــف توافق آتش بس میان آمریکا )و روســیه( در 
ســوریه است، چرا که این موضوع هر چند ایران را از 
مرزهای اســرائیل دور می کند، اما حضور نظامی این 

کشور در سوریه را دائمی می کند.«
نتانیاهو در ادامه حاکمیت چنین وضعی در سوریه 

را »غیرقابل تحمل« خواند.
نتانیاهــو گفــت: »ایران نه تنها تمایــل به اعزام 
مستشار نظامی به سوریه را دارد، بلکه به دنبال ایجاد 
پایگاه زمینی در آنجا نیز هست و این امری است که 
معادالت منطقه را تغییر می دهد... تل آویو مخالف توافق 
آتش بسی است که ایران را قادر می کند حضور نظامی 

دائمی در سوریه داشته باشد.
پیش از این نیز یک مقام صهیونیست به »هاآرتص« 

گفته بود، توافق آتش بس در جنوب سوریه، توافق بسیار 
بدی اســت و نیازهای امنیتی اسرائیل را مد نظر قرار 
نداده اســت.اخیراً روسیه و آمریکا توافق کرده اند که 
در سه اســتان درعا، قنیطره و السویدا که در جنوب 
غرب ســوریه قرار دارند، آتش بس برقرار شــود. ابتدا 
تصور می شد که در این آتش بس، امنیت اسرائیل مد 
نظر قرار گرفته است، ولی سران این رژیم اکنون چیز 

دیگری را می گویند.
سایر رویدادها

* نیروهای ارتش ســوریه در ادامه پیشروی های 
خود، دیروز بر تعدادی میدان های نفتی واقع در جنوب 

شهر »رقه« مسلط شدند.
* »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه گفته، جنگ 
داخلی، فساد و ســوء مدیریت را در این کشور دامن 

زده است.
* ارتش ســوریه از ساکنان مناطق شرقی استان 
حلب خواسته به منازل خود بازگردند، چرا که امنیت 

در این منطقه به طور کامل برقرار شده است.

وزرای کابینه رژیم صهیونیســتی موافقت اولیه خود را با 
پیش نویس قانونی اعالم کردند که تحویل بخش های شهر قدس 
به فلسطینی ها در قالب هرگونه توافق صلح آتی را دشوار می کند.
»شــولی معلم رافائیلی«، یکی از اعضای کنســت از حزب »خانه 
یهودی« اخیرا پیش نویس قانونی را ارائه کرد که بر این نکته تاکید دارد: 
»عقب نشینی از هر بخشی از قدس باید با موافقت دو سوم اعضای پارلمان 
انجام شود.« اگر چنین قانونی تصویب شود )که احتماالً چنین خواهد 
شــد( رژیم صهیونیستی سیطره خود را برکل بیت المقدس گسترش 
خواهد داد و آرزوی یهودی کردن قدس شریف برای صهیونیست ها به 

وقوع خواهد پیوست.
به گزارش ایسنا به نقل از »روسیا الیوم«، پیش از بحث و مذاکره ها 
و رأی گیــری در مورد ایــن پیش نویس که به زودی در پارلمان انجام 
خواهد شــد،اعضای کمیته قانون گــذاری در کابینه با این پیش نویس 

موافقت کرده اند.
»رافائیلی« با ارائه این پیش نویس مدعی شد، »هدف از آن تقویت 
وضعیت قدس متحد و یکپارچه و حمایت از آینده آن و امنیت ساکنانش 
است!« نفتالی بنت، وزیر آموزش رژیم صهیونیستی و رئیس حزب »خانه 
یهودی« اما دیروز اعالم کرده که پیش نویس قانون »قدس یکپارچه« 
موافقت اولیه وزرای اسرائیلی را به دست آورده است. رژیم صهیونیستی 
در ســال 1967 میالدی قدس شرقی و کرانه باختری را اشغال کرد و 
آن را به اراضی اشغالی ملحق کرد، اقدامی که از سوی جامعه جهانی به 
رسمیت شناخته نشد. رژیم صهیونیستی مدعی است که هر دو بخش 

شرقی و غربی قدس متعلق به این رژیم است. 
ایــن در حالی اســت که روز یکشــنبه پس از بازگشــایی جزئی 
مسجداالقصی از سوی رژیم صهیونیستی، درگیری های شدیدی میان 
فلســطینی ها و نیروهای این رژیم رخ داد که طی آن دســت کم 17 
فلســطینی زخمی شدند. صدها فلســطینی نیز در اعتراض به شرط 
بازرسی برای ورود به مسجد، در تمامی ورودی های مسجد االقصی به 
ویژه ورودی های »االسباط« تحصن کردند.پلیس رژیم صهیونیستی بقیه 
ورودی های مسجد االقصی را که از روز جمعه گذشته پس از عملیات 
شــهادت طلبانه فلسطینی ها بسته شده باز نکرده است و همین اقدام 

باعث واکنش شدید فلسطینی ها شده است.
واکنش حزب اهلل به حوادث مسجداالقصی

حــزب اهلل لبنان با صــدور بیانیــه ای ضمن تمجیــد از عملیات 
شهادت طلبانه سه جوان فلسطینی علیه صهیونیست ها در بیت المقدس 
که به کشــته شــدن تعدادی از نظامیان صهیونیست منجر شد اعالم 
کرد که این عملیات در نتیجه ریشه دوانیدن روحیه مقاومت در میان 

فلسطینی ها در کل سرزمین فلسطین است.
حزب اهلل افزود: »درســی که این سه جوان دادند این بود که همه 
آزادگان امت اســالمی برای مقابله با مستکبران و اشغالگران و ظالمان 

باید به پا خیزند.«

توطئه تازه صهیونیست ها برای بلعیدن تمام قدس
با طرح »یکپارچه سازی قدس«

نیجریه
اسکای نیوز عربی: در حمله انتحاری یک زن به مسجدی در شمال 
شرق نیجریه دست کم 8 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. ساکنان 
شهر »مایدوگوی« به این زن شک کرده و حرکات وی را زیر نظر داشتند 
و هنگامی که نزدیک مسجد شد از او خواستند بایستد تا او را بازرسی 

کنند که وی خود را منفجر کرد.
برای دومین بار در یک هفته اســت که یک زن انتحاری خود را در 
»مایدوگوی« منفجر می کند. پیش از این نیز ســه زن دیگر دست به 
حمله انتحاری زدند که در مجموع 11 نفر کشته و 23 نفر زخمی شدند.

امارات
واشنگتن پســت: مقام های آمریکایی برآوردهای  تازه ای از اطالعات 
به دست آورده اند که حاکی است امارات رسانه های دولتی قطر را هک 
کرده بود تا اظهارات دروغ را به امیر قطر نسبت دهد. در نقل قول های 
نسبت  داده  شده به »شیخ تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر، در خبرگزاری 
دولتی و دیگر شبکه های اجتماعی آن کشور، تمیم بن حمد، از جمله 
بــه انتقاد از حکومت های عربی پرداخته و یا از بهبود روابط با حکومت 
ایــران دفاع کرده بود. با وجود تکذیبیه دولت قطر در مورد نقل قول ها، 
خبرگزاری ها و رســانه های امارات و نیز عربســتان به انتشار اظهارات 
منسوب به شیخ تمیم ادامه دادند. اندکی پس از انتشار این »نقل قول ها« 
بود که چهار کشور عربی، امارات، عربستان، بحرین و مصر، روابط خود را 
با قطر قطع کرده، دوحه را در انزوا قرار داده و شروطی برای ازسرگیری 

مناسبات اعالم کردند.
عربستان

الیوم الســابع: رسانه های عربستانی نوشته اند که »خالد بن سلمان 
بن عبدالعزیز«، پسر پادشاه عربستان، سفیر جدید عربستان در آمریکا 
چند روز پیش برای شروع ماموریت خود به واشنگتن وارد شده است. 
این رسانه ها تصریح کرده اند که »براساس اصول دیپلماتیک این سفیر 
جدید آماده اســت در نشستی رسمی که بین خود و دونالد ترامپ در 

21 ژوئیه )30 تیر( برگزار می شود استوارنامه خود را تقدیم او کند.«
لهستان

آسوشــیتدپرس: هزاران نفر از مخالفان دولت لهســتان در ورشو و 
سایر شهرهای این کشور دست به راهپیمایی اعتراضی علیه »اصالحات 
جدید قضایــی« و »برنامه های آتی برای تغییر در دادگاه عالی« زدند. 
قانونگذاران لهســتانی اخیرا دو الیحه را تصویب کرده اند که مربوط به 
ایجاد تغییرات در سیستم قضایی و دادگاه عالی این کشور است؛ اقدامی 
که از سوی مخالفان به شدت مورد مخالفت قرار گرفته است چون آنها 
می گویند این لوایح استقالل سیستم قضایی و همچنین اجرای قانون 

را تضعیف می کند.
پاکستان

شین هوا: ارتش پاکستان می گوید چهار نظامی این کشور بر اثر هدف 
قرار گرفتن خودرو آنها از سوی نظامیان هندی و سقوط به رودخانه در 
منطقه کشمیر در امتداد خط کنترل غرق شده اند. اداره روابط عمومی 
ارتش پاکســتان هم اعالم کرده جسد یک سرباز پیدا شده و تالش ها 

برای یافتن اجساد سه سرباز دیگر ادامه دارد. 
پاکستان و هند در سال 2003 در منطقه ای که در امتداد خط کنترل 
مرزی قرار دارد اعالم آتش بس کردند. غرق شدن چهار سرباز پاکستانی 
درست پس از آن اتفاق افتاد که آصف غفور سخنگوی ارتش پاکستان 
اعالم کرد نیروهای هندی تاکنون در سال جاری 580 بار آتش بس را 
نقض کرده اند که باالترین میزان نقض آتش بس از زمان شروع آن است.

مرتکبان اسیدپاشی را تشدید کند.بر اساس  گزارش شبکه 
تلویزیونی بی بی سی، این اقدام  پس از آن صورت می گیرد 
که پنج نفر پنج شنبه شب گذشته در لندن پایتخت انگلیس 

هدف حمالت اسیدپاشی قرار گرفتند.
پلیــس انگلیس با ارائــه اطالعات مربــوط به حمالت 
اسیدپاشــی طی یک سال گذشته اعالم کرده »در این مدت 
408 مورد حادثه اسیدپاشــی به پلیس گزارش شده است.« 
بیشترین موادی که در این حمالت مورد استفاده قرار گرفته اند 
عبارتند از مواد سفیدکننده، آمونیاک و اسید. در مواردی که 
سن عامالن حمله مشخص شــده از هر پنج مجرم یک نفر 
زیر 18 سال بوده است. وزیر کشور انگلیس نیز برای کنترل 
اوضاع، دســتور بازبینی در قوانین را داده تا اطمینان حاصل 
شــود برای جلوگیری از حمالت اسیدپاشی هر کار ممکنی 
انجام می گیرد. تا قبل از این نیز برای حمالت شدید مجازات 
حبس »ابد« برای عوامل اسیدپاشی در نظر گرفته شده بود. 
در تازه ترین حمله که پنجشنبه شب رخ داده، پنج نفر 

که ســوار موتور بودند در عــرض 90 دقیقه هدف حمالت 
اسیدپاشی قرار گرفتند. یک پسر 16 ساله در ارتباط با این 
حمالت بازداشــت شده است که به زودی در دادگاه حاضر 
خواهد شد. همزمان با افزایش اسیدپاشی در انگلیس که با 
انگیزه های متعددی صورت می گیرند حمالت نژادپرستانه 
نیز در این کشور افزایش پیدا کرده است. در همین ارتباط 
»انیسه عبدالغدیر« شهروند مسلمان ساکن لندن با انتشار 
پیامی در صفحه توییتر خود،  از حمله نژادپرستانه علیه خود 
در ایستگاه مترو »بیکر استریت« خبر داد و گفت که »فرد 
مهاجم تالش کرده تا حجابش را از سر او بردارد. سخنگوی 
پلیس حمل ونقــل انگلیس نیز در این باره گفت این حادثه 
را به عنوان حمله نژادپرســتانه تلقی خواهد کرد و نیروهای 
پلیــس در حال تحقیق هســتند. در هفته آخر ماه مبارک 
رمضان سال جاری نیز براثر حمله با خودرو به نمازگزاران در 
نزدیکی مسجدی در شمال لندن، یک نفر کشته و تعدادی 
زخمی شدند. نشریه انگلیسی »ایندیپندنت« همین هفته 

گذشته در گزارشی نوشته بود که »جرائم مرتبط با تنفر اعم 
از تبعیض علیه نژاد و مذهب به طور بی سابقه ای پس از رأی 
مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا در این کشور افزایش 
داشته است.« برخی تحلیلگران انگلیسی نیز  بر این باورند که 
در پی حمالت یاد شده و گزارش های منتشر شده در رابطه 
با افزایش اسالم هراســی در انگلیس، سطح جرائم مرتبط با 

نفرت علیه مسلمانان، دیگر پایین نخواهد آمد!
شیکاگو

از شهر شیکاگوی آمریکا نیز که روزانه شاهد تیراندازی و 
قتل و کشتار شهروندان عادی است گزارش رسیده طی یک 
روز دست کم 10 نفر از جمله یک فعال مدنی ضد خشونت 
و یک کودک 9  ساله، در جریان چند تیراندازی در مناطق 
مختلف  این شهر کشته و 37 نفر دیگر هم زخمی شده اند. 
به گزارش ایرنا،  از هنگام آغاز سال جاری میالدی )دی 
ماه( دســت کم هزار و 984 نفر در شــیکاگو مورد اصابت 
گلوله قرار گرفته اند که 394 نفر  آنها جان خود را از دســت 
داده اند.  خشونت های مسلحانه یک معضل اجتماعی بزرگ 
در کالنشهر شیکاگو است و به دلیل وجود باندهای جنایتکار 
در  برخی مناطق فقیرنشین شیکاگو، میزان خشونت مسلحانه 
در آن باالتر از شهرهای دیگر آمریکاست.  بر اساس آمارها، 
آمریکا دارای بیشترین تعداد سالح سبک نسبت به جمعیت 
این کشور است؛ بگونه ای که در  برابر هر 100 نفر، 90 قبضه 
تفنگ و سالح کمری در این کشور وجود دارد.  با این حال به 
دلیل نفوذ البی اســلحه در کنگره آمریکا، دولت و دو حزب 
اصلی این کشور اقدام جدی برای محدود کردن دسترسی 

 به سالح های گرم انجام نمی دهند. 
این قتل و کشتارها، سوای از کشتارهایی است که پلیس 

آمریکا با انگیزه های نژادپرستانه انجام می دهد.

زدن بیمارستان ها و مراکز درمانی، مساجد، خانه ها و 
شیوع عمدی بیماری وبا در یمن است.

در تصویر منتشــر شده سربازان سعودی با عجله 
ســوار بر ماشین و روی یکدیگر شــده و سعی دارند 
هرچــه زودتر خود را از نظامیــان یمنی دور کنند تا 
بدین طریق جان خود را نجات دهند. آل سعود از نبود 
تخصص، شــجاعت و ایمان در بین نیروهای نظامی 
خود به شــدت رنج می برد در حالی که مردم عادی 
یمن با ســالح های ابتدایی خود به میدان های جنگ 
می شتابند و به دلیل برخورداری از نیروی ایمان غالباً 

پیروز میادین جنگ هستند.

سرویس خارجی-
تصویــری در شــبکه های 
اجتماعی منتشر شد که شجاعت 
قدرت  و  ســعودی  نظامیــان 
خارق العاده  آنها در فرار از مقابل 
رزمندگان یمنی را نشان می دهد!

 نظامیان سعودی اکنون بیش از 
هر زمانی به همه نوع ســالح سبک، 
سنگین، ممنوعه و غیرممنوعه مجهز 
غربی  مدرن ترین سالح های  هستند. 
به لطــف دالرهای نفتــی اکنون در 

طی یک سال گذشته صدها نفر در انگلیس قربانی اسیدپاشی شده اند


