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هاآرتص: اسرائیل تروریست است
نه جوانان فلسطینی

یک روزنامه صهیونیســتی با انتقاد از سیاست 
سرکوب تل آویو علیه فلسطینیان نوشته این اسرائیل 

است که  تروریست است نه جوانان فلسطینی.
روزنامه »هاآرتص« چاپ فلسطین اشغالی در یادداشتی 
تحت عنوان »اسرائیل تروریست است« به جنایات وحشیانه 
ارتش رژیم صهیونیســتی در دو جمعه گذشته غزه پرداخته 
و نوشــته، جوانان فلســطینی فقط در حال مبارزه از جان 
گذشته ای علیه ارتشی هستند که صدها برابر از آنها مجهزتر 

است.این روزنامه سپس با اشاره به عملیات های استشهادی 
در شهرک های صهیونیست نشین در کرانه  باختری نوشته، این 
واقعیت محصول سیاست ادامه دار تروریسم توسط دولت های 
اسرائیل است و همین سیاست باعث افزایش اقدامات مقاومت 
علیه آنها شده است.به گزارش فارس، هاآرتص سپس با انتقاد 
از تداوم ســاخت شــهرک های صهیونیست نشین در اراضی 
خصوصی فلســطینیان تاکید کرد: »یک جریب از خاک در 

کرانه باختری متعلق به اسرائیل نیست.« 

حامد کرزای: آمریکایی های دروغگو و فریبکار
17سال است که مردم افغانستان را می کشند

رئیس جمهور سابق افغانستان مقامات آمریکایی 
را دروغگو و فریبــکار خواند و گفت ، آمریکایی ها 

17سال است که مردم افغانستان را می کشند.
حامد کرزای گفت: نه انگلیسی ها که ما آنها را چند بار 
از کشورمان بیرون انداخته ایم و نه آمریکایی ها که ۱۷ سال 
است )مردم ( ما را می کشند، نمی توانند به افغانستان کمک 
کنند. وی که با یک شبکه خبری روسی گفت وگو می کرد، 
افــزود: آمریکایی ها هنگامی که می گویند گروه القاعده در 

نتیجه تهاجم شما )روسیه( به وجود آمد دروغ می گویند. 
آنها صرفا می خواهند که تنها ابرقدرت موجود باشند. 

کرزای تاکید کرد: من تالش کردم آنها)آمریکایی ها( را 
از کشــورمان بیرون بیندازم، اما شکست خوردم.وی افزود: 
آمریکایی ها در آن زمان)حمله به طالبان درســال200۱( 
همه را فریب دادند. این چه نوع جنگی با تروریســم است! 
طالبان سالح هایش را هرروز بیشتر می کند. ما نمی توانیم 

بدون کمک روسیه با آنها مقابله کنیم.
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پرونده

۹ آوریل مصادف است با هفتادمین سالروز کشتار وحشیانه 
دیریاسین، جنایت هولناکی که طی آن صهیونیست ها 250 تا 
360 نفر از ساکنان بی گناه روستای دیریاسین در غرب قدس 

 اشغالی را مثل آب خوردن قتل عام کردند.
روز گذشته مصادف بود با هفتادمین سالروز کشتار دیریاسین، 
جنایتی که طی آن بســیاری از ساکنان روستای دیریاسین در 
غرب قدس  اشغالی در حمله دو گروهک جنایتکار صهیونیستی 

»آرگون« و »اشترن« به شهادت رسیدند.
در این جنایت که روز نهم ماه آوریل ســال ۱۹۴۸ به وقوع 
پیوســته، گروه های تروریستی صهیونیســتی به روستای دیر 
یاســین واقع در غرب شهر  اشغالی قدس هجوم برده و در یک 
جنایت هولناک 250 تا 360 نفر را به شهادت رساندند. کسانی 
که از این جنایت جان ســالم به در برده اند می گویند: »حمله 
به دیریاســین راس ساعت 3 بامداد آغاز شد و پس از مقاومت 
ساکنان روســتا، گروهک های تروریست یهودی از فرماندهی 
هاگانا در قدس درخواست نیروهای کمکی و پشتیبانی کردند 
و مجددا با سالح های سنگین به روستا حمله کرده و زن و مرد 
و کودک را به خاک و خون کشــیدند. هنگام ظهر دیگر هیچ 
مقاومتی در روستا انجام نمی گرفت و نیروهای آرگون و  اشترن 
به روستا حمله کرده و اقدام به انداختن بمب و دینامیت به داخل 
آن کردند و با منفجر کردن یک به یک خانه های فلسطینیان، 
روستا را تحت کنترل خود گرفتند. مهاجمان یهودی ده ها نفر از 
ساکنان روستای دیریاسین را کنار دیوارها نگه داشته و آنها را به 
گلوله بستند و حتی به این نیز بسنده نکرده و شماری از ساکنان 
روستا را زنده به پشت خودرو بسته و در خیابان ها و محله های 
قدس می گرداندند و شعارهای نژادپرستانه سرمی دادند.« کشتار 
دیریاسین تاثیر زیادی در مهاجرت فلسطینیان به دیگر مناطق 
فلسطین یا کشورهای عرب همســایه داشت، زیرا این کشتار 

موجب ایجاد موجی از رعب و وحشت در میان مردم شد.
قتل عام  مردم را جشن گرفتند!

»مناخیم بگین« نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی بدون 
تردید یکی از کسانی است که در ردیف اول قصاب های اسرائیل 
قــرار می گیرد. اگرچه دامنه جنایت های بگین به دیر یاســین 
محدود نمی شود و حتی جنایت های چهار دهه بعد در جنوب 
لبنان عمال تحت امر او به عنوان فرمانده نیروی دفاعی اسرائیل 
صــورت گرفت با این وجود، مناخیم بگین و همدســتانش در 
دیر یاســین یکی از سیاه ترین فجایع بشری را به نام خود ثبت 
کردند و پس از سالخی و تجاوز به دست کم ۱00 زن و کودک 
فلســطینی ، شب هنگام این کشتار را در همان نزدیکی جشن 
گرفتند. آنها در شهرکی یهودی نشین در کمتر از 5 کیلومتری 
محــل جنایت با چای و کیک از هم پذیرایی کردند و جزئیات 
تجاوزات و آدم کشی هایشــان را با آب و تاب برای همســران و 

دوستانشان بازگو می کردند!
بگین پس از این جنایت به ریاســت حزب حوریوت)آزادی( 
رسید که بعدها به لیکود)حزب حاکم اسرائیل( تغییر نام داد و از 
آن طریق با اتکا به آرای جانیان دیگری که اکثریت جامعه اسرائیل 
را تشکیل می دادند خود را طی سه دهه تا مقام نخست وزیری باال 
کشید و بزرگترین دولت ترور را با حضور همتایان قصابش چون 
شامیر، شارون، ایتان و باراک تاسیس کرد و قتل عام فلسطینیان 
و لبنانی ها در دهه ۱۹۸0 میالدی را به عنوان ننگی دیگر از خود 
برجای گذاشت. می گویند او همانند بن گوریون در سال های پس 
از قدرت دچار کابوس های مداوم بود و دست آخر در ۱۹۹2 در 

حالت جنون و در تنهایی ُمرد و به جهنم رفت.

70 سال از جنایات هولناک
دیر یاسین گذشت

رژیم  از جنایات هولناک  چند روز پس 
صهیونیســتی در غزه، ســازمان جهانی 
بهداشــت اعالم کرد این باریکه به شدت 
با کمبود دارو و تجهیزات پزشــکی مواجه 
شده و برای نجات جان کودکان مجروح باید 
دارو وارد کرد. صهیونیست ها در دو جمعه 
پی در پی گذشته، 3000 نفر را مجروح کرده 

و 32 تن را به شهادت رسانده اند.
»محمود ضاهر«، مدیر دفتر سازمان جهانی 
بهداشت در غزه می گوید وضعیت ساکنان غزه به 
شرایط دشوار و بغرنجی رسیده و حمالت بی وقفه 
صهیونیست ها به این منطقه موجب کمبود شدید 

دارو و تجهیزات پزشکی شده است. 
به گزارش ایســنا، وی ایــن را هم گفته که 
۴5 درصد از داروهای اساســی تمام شــده اند و 
این تاثیر بســزایی بر خدمت رســانی نه فقط به 
مجروحان بلکه به تمامی فلسطینیان ساکن نوار 

غزه خواهد داشت.
مدیر دفتر سازمان جهانی بهداشت در غزه با  

اشاره به تظاهرات اخیر مردم غزه که در اعتراض 
به اشــغالگری صورت گرفته تاکید کرد، افزایش 

تعــداد مجروحان به 3000 نفر در تشــدید این 
شرایط و کمبود دارو تاثیر زیادی داشته است. 

به گفته »ضاهر«، تالش هایی برای ورود ۱۸ 
کامیون دارو از وزارت بهداشت فلسطین در رام اهلل 
صورت گرفته اســت اما رژیم صهیونیستی باید 
مجــوز آن را صادر کند و تاکنون چنین اقدامی 

انجام نشده است.
وی همچنین خاطرنشــان کرد که »شــمار 
زیــادی از مجروحان راهپیمایی های بازگشــت 
و بیماران فلســطینی باید بــه منظور درمان به 
بیمارســتان ها و مراکز تخصصی در خارج اعزام 
شوند اما با وجود بســته بودن گذرگاه ها چنین 

امری امکان پذیر نیست.«
گفتنــی اســت صبــح روز گذشــته رژیم 
صهیونیســتی یک پایگاه در نوار غزه را بمباران 
کرد. شاهدان عینی می گویند هواپیماهای رژیم 
 اشــغالگر یک پایگاه متعلق به گردان های قسام 
شاخه نظامی جنبش حماس در منطقه بیت الهیا 
را با دو موشک هدف قرار دادند که منجر به وارد 
شدن خسارت هایی به این پایگاه شد، اما تلفات 

جانی در پی نداشت.

سرویس خارجی-
نشست سران عرب که قرار بود در شهر ریاض عربستان برگزار 
شــود، به دلیل هراس از موشک های انصاراهلل در شهر دمام این 

کشور برگزار می شود.
حمالت موشــکی انصاراهلل یمن به شهرهای مختلف عربستان خواب 
را از چشم شاهزاده های سعودی ربوده به ویژه پس از آنکه کاخ سلطنتی 
»الیمامه« در ریاض هدف موشک های بالستیک یمن قرار گرفت. اکنون 
همین هراس باعث شده تا برنامه ریزی های آل سعود برای برگزاری نشست 
سران عرب به هم بخورد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپونیک، 
یک منبع آگاه در اتحادیه عرب گفته نشســت آتی ســران عرب به جای 
ریاض قرار اســت در شهر »دمام« برگزار شود. این منبع به دلیل انتقال 
مکان این نشست از ریاض به دمام اشاره ای نکرد اما منابعی دیگر هستند 

که می گویند، هراس از موشک های انصاراهلل دلیل این تغییر رویه است.
برخی رســانه ها پیش از این اعالم کرده بودند که نشست آتی سران 
عرب که عربستان میزبان آن است این بار به جای ریاض در شهر دمام و در 
مرکز فرهنگی بین المللی ملک عبدالعزیز برگزار خواهد شد و احتمال داده 
بودند که دولت عربستان به دلیل تهدیدات موشکی انصاراهلل یمن مکان این 
نشست را از ریاض به دمام در منطقه شرقی این کشور منتقل کرده است.
رهبران کشورهای عربی جهت مشارکت در نشست سران عرب که از 
چهاردهم آوریل )25 فروردین( آغاز می شــود، وارد عربستان می شوند و 
مورد استقبال امیر منطقه شرقی، معاون وی و نیز احمد ابوالغیط، دبیرکل 
اتحادیه عرب قرار می گیرند. نشســت سران عرب قرار بود اوایل فروردین 
ماه برگزار شود اما به دلیل تعارض آن با تاریخ برگزاری انتخابات ریاست 

جمهوری مصر به تاخیر افتاد.
شلیک موشک به جیزان

در همین حال یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن بامداد 
دوشنبه با یک فروند موشک بالستیک »قاهر ام 2« مرکز تجمع مزدوران 
و متجاوزان ســودانی در جنوب منطقه »الُموســم« در جیزان را در هم 
کوبیدند. این حمله موشــکی ســاعاتی پس از شلیک یک فروند موشک 
بالستیک »بدر ۱« به مرکز تجمع متجاوزان در منطقه »خمیس مشیط« 

در عسیر صورت گرفت.
یگان موشــکی ارتش یمن طی ۱2 روز گذشــته با 6 فروند موشک 
بالستیک مواضع مزدوران و متجاوزان در جیزان، نجران، و عسیر را هدف 
قرار داده اســت. شلیک یک موشک بالستیک در طول هر دو روز بیانگر 
توسعه امکانات موشکی ارتش یمن در واکنش به ادامه تجاوز و محاصره 
ملت یمن توسط عربستان و همپیمانانش از بیش از سه سال قبل تاکنون 

به شمار می رود.

وحشت از موشک های انصاراهلل
نشست سران عرب را از »ریاض« 

به »دمام« منتقل کرد

فرانسوی ها با مشاهده میزبانی دولتمردانشان 
از بن ســلمان، ولیعهد سعودی در خیابان های 
پاریس تجمع کردند و علیه جنایات این کشور 

در یمن شعار دادند.
»محمد بن ســلمان«، ولیعهد سعودی با کشتار 
مردم بیگناه یمن تبدیل به یک جنایتکار جنگی تمام 
عیار در عرصه بین المللی شده و از همین رو سفرهای 
وی به کشــورهای مختلف با تظاهرات مردمی مواجه 
می شود. اســفندماه گذشته وی در حالی با تاخیر به 
انگلیس ســفر کرد که مردم این کشور واکنش های 
بسیار شدیدی علیه این ســفر داشتند و با برگزاری 
تظاهرات خواستار محاکمه وی می شدند. حاال همین 

داستان در فرانسه جریان دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، »محمد بن ســلمان« 
دیروز در ســفری ســه روزه وارد پاریس شد. این در 
حالی است که معترضان به سفر ولیعهد سعودی با در 
دست داشتن پرچم یمن و سر دادن شعارهایی علیه 
جنایت های سعودی در این کشور، به این سفر اعتراض 
کردند. گروه موسوم به »صلح برای یمن«، با برگزاری 
تجمعی اعتراض آمیــز در برابر برج ایفل در پاریس و 
در دست داشتن پارچه نوشته هایی علیه جنایت های 

رژیم آل سعود در یمن، خواستار پایان بمباران و کشتار 
مردم یمن شدند. آنها همچنین اعالم کردند هدفشان 
از این تجمع ارسال این پیام به ولیعهد سعودی است 
که باید بمباران یمن متوقف شــود. تظاهر کنندگان 

همچنین تاکید کردند سعودی ها احترامی برای حقوق 
بشر قائل نیستند.

ورود »محمد بن ســلمان« ولیعهد عربســتان به 
»پاریس« نگرانــی گروهی از نمایندگان پارلمان این 

کشــور را درخصوص صادرات تسلیحات به »ریاض« 
برانگیخته اســت. به گزارش فــارس، یکی از مقامات 
وزارت دفاع فرانســه در این زمینه گفته، در ارتباط با 
مقامات سعودی، فرانسه راهبرد جدیدی برای صادرات 
تسلیحات طرح ریزی کرده است که مدیریت آن تاکنون 
بر عهده سازمان فرانسوی ODAS )سازمان فرانسوی 
مدیریت منافع دفاعی فرانسه در عربستان( بوده است.
 خبرگزاری روسی »اسپوتنیک« هم در این زمینه 
گزارش داده شــماری از نمایندگان پارلمان فرانســه 
خواستار تحقیقات درباره صادرات تسلیحات فرانسه 
به ریاض شــده اند و درخواستی را برای تشکیل یک 
کمیســیون 30 نفری برای تحقیق درباره مشارکت 
پاریس در جنگ ریاض در یمن شده اند. در حالی که 
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانســه برای تعلیق 
فروش سالح به ریاض با توجه به مشارکت عربستان 
در جنگ مرگبار یمن تحت فشــار قرار گرفته است، 
برخی منابع می گویند که دو کشور فرانسه و عربستان 
احتماالً قرارداد 600 میلیون یورویی برای خرید حدود 
۴0 قایق گشــت زنی نیروی دریایی ســاخت شرکت 
فرانسوی سازه های مکانیکی نرماندی )CMN( به امضا 

خواهند رساند.

بن سلمان، پدرجد تکفیری ها
درمیان اعتراضات مردمی وارد پاریس شد

وزارت خارجه چین می گوید در شــرایط 
کنونی امکان مذاکره اقتصادی با آمریکا وجود 
ندارد و واشنگتن مسئول اصطکاک بوجود آمده 

تجاری بین دو کشور است. 
روابط چین و آمریکا به خصوص در حوزه تجاری 
دوران پر تنشــی را ســپری می کند، به طوری که 
برخی هــا از آغاز جنگ تجاری بین دو کشــور خبر 
می دهند. آغازگر این جنگ تجاری هم ترامپ است. 
وی روز 22 مارس)2 فروردین( اعالم کرد قصد اعمال 
تعرفه بر وارداتی به ارزش حداکثر 60 میلیارد دالر 

از چین و محدود کردن سرمایه گذاری این کشور در 
آمریکا را دارد. در مقابل دولت چین نیز تعرفه هایی 
تا 25 درصد بر ۱2۸ محصول وارداتی از آمریکا اعمال 
کــرد. در ادامه این جنگ تعرفه ای  دفتر نمایندگی 
تجاری آمریکا نیز لیســت خــود برای اعمال تعرفه 
25 درصــدی علیه ۱300 کاالی وارداتی از چین را 
منتشر کرد. اقدامی که با مخالفت شدید گروه های 
تجاری چین و آمریکا مواجه شــد. براســاس بیانیه 
دفتر نمایندگی تجاری آمریکا، لیســت پیشنهادی 
شــامل بیش از ۱300 کاال و محصــول وارداتی از 

چین از جمله کاالهای هوافضا، کاالهای تکنولوژی 
ارتباطی و اطالعاتی، محصوالت رباتیک و ماشــین 
آالت است. ارزش کاالهای پیشنهادی ساالنه چیزی 
بالغ بر 50 میلیارد دالر را شــامل می شود و وزارت 
خارجه چین نیز در واکنش به انتشــار این لیســت 
اعالم کرده پکن توان و ظرفیت مطمئن برای پاسخ 
بــه این اقدامات حمایتی آمریکا را دارد. آمریکا طی 
روزهای گذشته اما از آمادگی خود برای گفت وگو با 

چین خبر داده بود.
حاال وزارت خارجه چین )روز دوشنبه( با  اعالم 

مخالفت با مذاکــره تجاری با آمریکا اعالم کرده در 
شرایط کنونی مذاکره اقتصادی با آمریکا غیرممکن 
است.به نوشته خبرگزاری رویترز، »گنگ شوآنگ« 
ســخنگوی وزارت خارجه چین گفتــه آمریکا باید 
برای اصطکاک تجاری که به وجود آمده، ســرزنش 
شود... اقدامات آمریکا نگرانی ها در جامعه بین المللی 
را افزایش داده است. سخنگوی وزارت خارجه چین 
ضمن انتقــاد از موضع »ریاکارانــه آمریکا« گفته، 
»واشنگتن از یک سو مایل به مذاکره است اما همزمان 

تحریم اعمال می کند.«

پکن: امکان مذاکره اقتصادی با آمریکا وجود ندارد

سرویس خارجی -
با هدف  جنگنده های رژیم صهیونیســتی 
قرار دادن یک فرودگاه نظامی ســوریه، توطئه 
آمریکا در  و  تروریست های تکفیری  شیمیایی 

شهر »دوما« را تکمیل کردند.
تلویزیون سوریه اعالم کرده، پایگاه هوایی »تی-۴« 
در حومه »حمص« بامداد شنبه هدف چندموشک قرار 
گرفت و بر اثر این حمله، شماری کشته و زخمی شدند. 
این منبع در عین حال افزود سامانه های پدافند هوایی 
سوریه هشت فروند موشک شلیک شده به سمت این 
فــرودگاه را )در هوا( منهدم کرده اند. »تی-۴« که در 
استان حمص و در 60 کیلومتری شهر تاریخی »تدمر« 
واقع شده، 5۴ آشیانه هواپیما را در خود جای داده و 
دارای دو بانــد فرود اصلی و همین تعداد  باند فرعی 
اســت. این فرودگاه که نام دیگر آن، »تیاس« است، 
بزرگترین فرودگاه نظامی ارتش ســوریه محســوب 

می شود.
ابتدا گمان می رفت که آمریکا دست به این حمله 
موشکی زده اســت، ولی بعدا »لیبرمن« وزیر جنگ 
رژیم صهیونیســتی گفت، نیروی هوایی به تازگی از 
عملیات در سوریه بازگشته است! این اظهارات نشان 
داد که حمله مذکور، کار ارتش رژیم صهیونیستی بوده 
است. البته، هر چند آمریکا این حمله را از جانب خود 
ندانست، ولی امکان ندارد که رژیم صهیونیستی بدون 
هماهنگی با آمریکا، دست به چنین کار خطرناکی بزند.

برخی گزارش ها حاکی است ۴ نفر از مدافعان ایرانی 
حرم در این حمالت به شهادت رسیده اند.
تکمیل توطئه شیمیایی

حمله صبح یکشنبه رژیم صهیونیستی به سوریه 
یکبار دیگر نشان داد که اقدامات علیه دولت سوریه، 
کامال هماهنگ و براســاس یک تقســیم کار پنهانی 

صورت می گیرد.
بیش از یک ماه است که رسانه ها و مقامات غربی 
جنجال گســترده ای را درباره احتمال استفاده ارتش 

سوریه از سالح شیمیایی علیه مردم »غوطه شرقی« 
راه انداخته اند.

در این میان، دولت سوریه هم عالوه بر اینکه کل 
ماجرا را یک سناریو و توطئه جدید علیه نظام سوریه 
دانسته، تصاویری از سالح های شیمیایی توقیف شده 
در غوطه شرقی را در اختیار رسانه ها قرار داد و با این 
اقدام خود، عمال مشــخص کرد کــه کل ماجرا، یک 

توطئه کثیف است.
اما، علی رغم این افشــاگری ها، اوایل هفته جاری 
گروه تروریســتی موسوم به »جیش االسالم« در شهر 
»دوما« دست به حمله شیمیایی زد و سپس، مدعی 

شد که دولت سوریه چنین کاری کرده است.
خوشبختانه، توطئه زمانی صورت گرفت که هیچ 
فرد عاقلی نمی تواند آن را به دولت سوریه نسبت دهد، 
چون ارتش ســوریه دست برتر را دارد و در حال فتح 

آخرین سنگرهای جیش االسالم بوده است.
ولی به هر حال، در اوج اتهام زنی غرب به ســوریه 

و در حالی که شــورای امنیت نیز عصر دیروز نشست 
)بی حاصلی را( در ارتباط با ماجرای دوما برگزار کرده، 
جنگنده های رژیم صهیونیستی دست به حمله مذکور 

زده است.
در هر صورت، این ماجراهای پی در پی، به خوبی 
نشــان می دهند که غرب و رژیم اســرائیل به قدری 
درمانده شــده اند که دیگر حتی به دنبال دست و پا 
کردن یک بهانه قابل توجیه هم نیستند و کار خودشان 

را انجام می دهند.
البته، ناگفته نماند هرچند آمریکا و فرانسه اعالم 
کرده اند که به حمله شیمیایی دمشق، »واکنش جدی و 
مشترک« نشان می دهند، و یا هر چند سناتور آمریکایی 
»جان مک کین« از »دونالد ترامپ« خواسته، سوریه را 
مانند گذشته، هدف قرار دهد، ولی واقعیت این است که 
حمله هم برای آمریکا و هم برای فرانسه، ریسک بزرگی 
اســت و ممکن است آنها را وارد شرایط ناخواسته ای 
بکند. البته بعید نیست که آمریکایی ها برای حفظ آبرو 

هم که شده، تعدادی موشک به سمت سوریه شلیک 
کنند. در مجموع، ماجراهای اخیر یکبار دیگر نشــان 
داد که دست آمریکایی ها و غربی ها در سوریه، چندان 

هم باز نیست.
شادی  ساکنان غوطه شرقی

ســاکنان غوطه شــرقی اما پس از پیروزی های 
گســترده ارتش سوریه و توافق آتش بس برای خروج 
تروریست های جیش االسالم از دوما، به خیابان ها آمدند 

و به جشن و پایکوبی پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ساکنان غوطه 
شرقی از جمله اهالی روستای »حرجله« که بسیاری از 
آنها به عنوان سپر »انسانی« در دست تروریست ها اسیر 
بوده اند، بعد از پیروزی های ارتش سوریه به خیابان ها 
آمدند و در حمایت از »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه 

و ارتش این کشور شعار سر دادند.
خبرنــگار االخباریه گفت: هــزاران نفر در میدان 
حرجلــه تجمع کرده انــد و از پیروزی های ارتش در 

روستاهای غوطه شرقی شادمان هستند.
تجمع کنندگان پارچه نوشــته بزرگی در دســت 
داشتند که روی آن نوشــته شده بود از ارتش عربی 
سوریه می خواهیم قصاص و انتقام ما را از جیش االسالم 

تروریست و وابسته به عربستان سعودی بگیرد.
یکی از این افراد تصریح کرد: من نخستین فردی 
بودم که پرچم ســوریه را در میدان اصلی این منطقه 
برافراشــتم. ما از ارتش سوریه تشکر می کنیم و از آن 

می خواهیم کشور را از لوث تروریست ها پاک کند.
یکی دیگر از تجمع کننــدگان گفت: اهالی دوما 
همگی پرچم های سوریه را باال خواهند برد و به آغوش 
میهن باز خواهند گشت. کشورهای خلیج فارس از جمله 
عربستان سعودی که یک کشور حامی وهابیت است، 

در ریختن خون سوری ها نقش داشته اند.
گفتنی اســت کــه با خــروج 3۹ اتوبوس حامل 
تروریســت ها از شــهر دوما، این شهر به زودی تحت 

کنترل کامل ارتش سوریه قرار خواهد گرفت.

دادگاه جنایی نینوا 7 سرکرده داعش را که در قتل بیش از 200 
غیرنظامی عراقی در نینوا دست داشته اند به اعدام محکوم کرد.

»محمد البدرانی« قاضی دادگاه جنایی نینوا ۷ تن از ســرکرده های 
سرشناس داعش را به جرم دست داشتن در قتل بیش از 200 غیرنظامی 

عراقی ساکن استان نینوا در سال 20۱۴، به اعدام محکوم کرد.
خبرگزاری دانشــجو در این باره به نقل از روزنامه »الصباح« نوشته، 
»البدرانی« تأکید کرده که دادگاه در حال بررســی پرونده بیش از ۴00 
داعشی است که همگی در بازداشت نیرو های امنیتی هستند و به زودی 

با به پایان رسیدن تحقیقات، حکم این افراد نیز صادر خواهد شد. 
گفتنی است گروه تروریســتی تکفیری داعش برغم نابودی و قلع و 
قمع از سوی نیروهای ارتش و مقاومت در عراق هنوز هم بطور پراکنده به 
جنایات خود ادامه می دهند و باقیمانده های این گروه وحشی برای اثبات 
اینکه هنوز تمام نشده اند، غیرنظامیان بی گناه را هر جا بیابند می کشند.

دیروز همچنین خبر رســید که، »ابو ولید الشیشانی«، دست راست 
ابوبکر بغدادی نیز توســط نیروهای امنیتــی عراق در اطراف کرکوک به 

هالکت رسید.

چوبه دار در انتظار 7 سرکرده داعش
و قاتل 200 شهروند عراقی

اعتصاب و تحصن هزاره های شهر »کویته« پاکستان در اعتراض 
به کشتار شیعیان توسط تروریست ها در این کشور، وارد هشتمین 

روز شد.
هفته گذشــته در پی کشته شدن دو تن از شــیعیان هزاره در بازار 
»قندهاری« شهر کویته به دست عناصر تکفیری، شمار زیادی از شیعیان 

هزاره ساکن کویته دست به تحصن اعتراض آمیز  زدند.
به گزارش فارس، این شخصیت های سیاسی، فعاالن اجتماعی، احزاب، 
شــخصیت های مذهبی، مانند مجلس وحدت مســلمین پاکستان و نیز 

شخصیت های برجسته قوم هزاره برخوردار است، همچنان ادامه دارد.
تحصن کنندگان اعالم کرده اند که مطالبات خود را فقط با فرمانده ارتش 
پاکستان مطرح می کنند و در غیر اینصورت، اعتراض ها ادامه خواهد یافت.
ناکافی بودن اقدامات دولت در ایجاد امنیت و دفاع از شهروندان به ویژه 

شیعیان، از جمله مواردی است که معترضان مطرح می کنند.
شیعه کشی در پاکستان توسط عناصر گروه هایی مثل »لشکر جهنگوی« 
و »طالبان محلی« صورت می گیرد و البته، پشــت سر این جریان، رژیم 

سعودی و وهابیون قرار دارند.

اعتصاب هزاره های کویته
علیه »شیعه کشی« در پاکستان

اسرائیل با حمله موشکی به فرودگاه »تی     4«
پازل تکفیری ها در »دوما« را تکمیل کرد

اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی »لوفت هانزا« در آلمان، 
بیش از 800 پرواز هواپیما را لغو کرد.

بــه گزارش خبرگزاری فارس، اعتصاب کارکنان شــرکت هواپیمایی 
لوفت هانزا، باعث شد که این شرکت بیش از ۸00 پرواز خود را لغو کند. 
به این ترتیب، شرکت هوایی فوق بیش از نیمی از پروازهای خود را انجام 
نخواهــد داد. چهار فرودگاه آلمانی هــم از پیامدهای این اعتصاب دچار 

مشکل خواهند شد و پرواز ۹0 هزار نفر از مسافران هم انجام نمی شود.
»بنیتا فولکنز« مدیر پرســنل لوفت هانزا این اعتصاب را که به دلیل 
اختالف در زمینه تعرفه هــا در زمینه خدمات عمومی صورت می گیرد، 

اقدامی غیرقابل قبول دانست
کارکنان شرکت هوایی لوفت هانزا تاکنون بارها در اعتراض به میزان 

دستمزدها و خدمات مربوط به بازنشستگی اعتصاب کرده اند.
عالوه بر آلمان، فرانسه هم طی روزهای گذشته شاهد اعتصاب کارکنان 

خطوط ریلی و هوایی بوده است.

لغو800 پرواز و سرگردانی90هزار مسافر
درپی اعتصاب کارکنان لوفت هانزا

هشدار سازمان جهانی بهداشت

کمبود شدید دارو در غزه جان صدها فلسطینی را تهدید می کند


