
اعالم همبستگی مردم بحرین 
با شیخ عیسی قاسم و خانواده شهدای انقالب 

مــردم بحرین بار دیگر با برگــزاری تظاهراتی 
گســترده علیه رژیم آل خلیفه در منطقه »الدراز« 
حمایت کامل خود را از شــیخ عیسی قاسم اعالم و 
با خانواده شهدای انقالب بحرین اعالم همبستگی 

کردند.
صد هــا نفر از مــردم بحرین جمعه شــب تظاهرات 
گســترده ای را علیه آل خلیفه در منطقــه »الدراز« برگزار 

کردنــد. شــرکت کنندگان در این تظاهرات با ســر دادن 
شعار هایی علیه آل خلیفه حمایت کامل خود از شیخ عیسی 

قاسم رهبر نهضت اسالمی بحرین را اعالم کردند.
به گزارش خبرگزاری دانشجو به نقل از صوت المنامه، 
معترضان بحرینی همچنین با در دســت داشــتن پارچه 
نوشته هایی از تصاویر شهدای بحرین، با خانواده های شهداء 

اعالم همبستگی کردند.

ائتالف سعودی
 دانشگاه الحدیده را به توپ بست!

متجاوزان سعودی در ادامه نقض توافق آتش بس 
در »الحدیده« دانشگاه »علوم و فناوری« این شهر 

را هم هدف حمالت توپخانه ای قرار دادند.
در حالی که طبق توافق استکهلم ائتالف سعودی و 
انصاراهلل یمن بایــد در الحدیده توافق آتش بس را اجرا 
کنند و نیروهای خود را از این شهر عقب بکشند اما ائتالف 
سعودی همچنان به نقض توافق ادامه می دهد و در نزدیک 

به 4 هفته گذشــته بیش از 2000 بار آتش بس در این 
شــهر بندری را نقض کرده است.در جدیدترین اقدام در 
این مورد، متجاوزان سعودی دانشگاه علوم و فناوری در 
الحدیده را هدف حمالت   توپخانه ای قرا دادند. به دنبال 
این حمله تجاوزکارانه شــماری از غیرنظامیان یمنی به 
شــدت زخمی شدند. در این حمله همچنین تعدادی از 

منازل مسکونی غیرنظامیان نیز تخریب شد.
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سرویس خارجی- 
معترضــان جلیقه زرد دیروز در نهمین 
هفته اعتراضــات خود به خیابان ها آمدند. 
از مردم فرانســه خواستند  آنها همزمان 
برای مقابله با ماکرون دارایی های خود را از 

بانک های کشور بیرون بکشند.
اقتصــادی  بــه سیاســت های  معترضــان 
رئیس جمهوری فرانسه، علیرغم هشدار مقامات 
دولتی، برای نُهمین هفته متوالی به خیابان های 
پاریس و دیگر شــهرهای بزرگ فرانسه سرازیر 
شدند. روز جمعه فرانس پرس به نقل از معترضان 
جلیقه زرد نوشــته بود که آنها از طرفداران خود 
خواسته اند در اعتراض به سیاست های اقتصادی 
دولت، ذخایر مالی خود را از بانک های این کشور 

خارج کنند. 
به گفته یکی از معترضین، هدف از این اقدام، 
توسل به ابزارهای قانونی برای به چالش کشیدن 
دولت ماکرون است چراکه با تضعیف نظام بانکی، 

دولت نیز تضعیف می شود.
معترضین جلیقه زرد به دنبال آن هستند که 
با اعمال فشــار به دولت، از حق رای در تصویب 

قوانین جدید برخوردار شوند.
البته با توجه به اینکه ســقف برداشت پول از 
بانک ها در طول روز مقدار ثابتی است؛ این اقدام 
جلیقه زردها آن گونــه که انتظار می رود، کارآمد 
نخواهد بود.با این حال، »برونو لومر« وزیر اقتصاد 
فرانســه، روز جمعه برای ســومین بار نسبت به 

در آستانه نهمین شنبه سیاه اتفاق افتاد

فراخوان جلیقه  زردها
برای هجوم مردم به بانک ها و خارج کردن دارایی ها

گسترش بحران جلیقه زردها هشدار داد.بر اساس 
اعالم وی، این بحران نرخ رشد اقتصادی کشور در 
۳ ماه پایانی سال را کاهش می دهد. لومر همچنین 
هشــدار داد در صورت عدم پایان جنبش جلیقه 
زردها، فرانســه سال سیاهی را در عرصه تجارت 

بین الملل پیش رو خواهد داشت. 
براساس گزارش ها تا کنون این اعتراضات بیش 
از 10 میلیارد یورو به اقتصاد فرانســه خسارت 

زده است. 
نهمین شنبه سیاه

دیروز نیــز هزاران معتــرض جلیقه  زرد در 

نهمین شنبه متوالی در پاریس و سایر شهرهای 
فرانسه به خیابان ها ریختند. معترضان در پاریس 
در حالی که شــعار »ماکرون استعفا بده« را سر 
می دادند خیابان های اصلی مرکز شهر را به اشغال 

خود درآوردند.
عــده ای از مردم  در پاریس بــا قرار گرفتن 
میان نیروهای پلیس و معترضان، زنجیره انسانی 
تشکیل دادند. معترضان یکی از دفاتر پلیس در 

شهر »روان« را نیز تعطیل کردند.
 این اعتراضات تحت شدیدترین سیاست های 
نظامی پلیسی دولت ماکرون برگزار شد. به گزارش 

خبرگزاری صدا و سیما  در بی سابقه ترین شرایط 
امنیتی در تاریخ جمهوری پنجم فرانســه دولت 
این کشور برای مقابله با معترضان 80 هزار نیروی 
پلیس ضدشورش و ژاندارم را در شهرهای فرانسه 

مستقر کرده بود.
5 هزار نیروی نظامی و پلیس ضد شــورش 
به همراه گروهان هایــی از ژاندارمری با آخرین 
تجهیــزات، امنیت برخی خیابان های حســاس 
پاریس را بر عهده داشــتند. با این حال مردم بار 

دیگر به خیابان ها ریختند.
دولت فرانسه اعالم کرده بود این هفته سیاست 

مشت آهنین  را اتخاذ می کند.
از طرفی فعاالن جنبش ضد سرمایه داری هم 
اعالم کــرده بودند به طور فعالتری در تظاهرات 
نهمین »شــنبه سیاه« شــرکت خواهند کرد با 
اینکه ســه روز به مناظره ملــی امانوئل ماکرون  
به منظور کاهش بحران باقی مانده، معترضان به 
خیابان ها آمدند تا نشان دهند خشمشان فروکش 
نکرده است. وزارت کشور فرانسه شنبه گذشته را 

»هفته ای خشونت آمیز« توصیف کرده بود. 
هفتــه پیش به طور ویژه متأثــر از حوادثی 
مانند نفوذ به دفتر ســخنگوی دولت با استفاده 
از یک ماشــین راه سازی بود. ۳45 نفر نیز هفته 
گذشــته در سراسر فرانســه بازداشت شدند که 
 از ایــن تعــداد, 281 نفر تحــت بازجویی قرار
 گرفتنــد. حدود 1000 نفر هم تاکنون به زندان 

محکوم شده اند.

سرویس خارجی
تعطیلی دولت دونالد ترامپ از بامداد امروز 
وارد بیست و سومین روز خود می شود تا این 
کشور طوالنی ترین تعطیلی دولت در تاریخ 
آمریکا را تجربه کند. بیشترین رکورد با 21 
روز تعطیلی متعلــق به دولت بیل کلینتون 
این تعطیلی نزدیک  بود. براساس گزارش ها 
به 4 میلیارد دالر هزینه روی دســت دولت 

ترامپ گذاشته است. 
تعطیلی دولت فدرال آمریکا از امروز یکشــنبه 
وارد بیســت و ســومین روز خود می شود. 800 
هــزار کارمند فدرال دولــت طی این مدت حقوق 
نگرفته اند یا به مرخصی بدون حقوق اعزام شده اند. 
به گفته »برنی ســندرز«، سناتور ارشد دموکرات 
با تعطیلی دولت 755 هزار نفر گرســنه بیکار هم 
امــکان دریافت وعده غذایی را از دســت داده اند. 
اصرار »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا برای 
تأمین بودجه 5/7 میلیارد دالری برای احداث یک 
دیوار حائــل در مرز مکزیک و امتناع نماینده های 
دموکرات کنگره از موافقت با آن واشــنگتن را فلج 
کرده است. براساس گزارش اسپوتنیک سه هفته 
تعطیلی دولت آمریکا ۳/6 میلیارد دالر خسارت به 
اقتصاد این کشور وارد کرده و این خسارت لحظه 

به لحظه در حال افزایش است.
 اقتصاددان ارشد موسسه آمریکایی »استاندارد 
و فقر« در این زمینه می گویند: »تخمین می زنیم 
که این تعطیلی در هر هفته باعث ضرر 1/2 میلیارد 
دالری تولید ناخالص داخلی شده باشد. این شاید 
برای بزرگترین اقتصاد دنیا کم باشد اما برای آنهایی 
که تالش می کنند تا هزینه های زندگی خود را بدون 
درآمد و دستمزد پوشــش دهند، بسیار است.این 
موسســه اقتصادی همچنین اعالم کرده که تداوم 
تعطیلی برای دو هفته دیگر هزینه ای بالغ بر شش 

دولت ترامپ در تعطیلی رکورد زد            4 میلیارد دالر خسارت در 23 روز!

میلیارد دالر در پی خواهد داشت که از درخواست 
5/6 میلیارد دالری ترامپ برای ساخت دیوار مرزی 

بیشتر می شود.«
رکورد تازه 

 ترامپ که در دوران رقابت های انتخاباتی وعده 
داده بود پول ساخت دیوار را از مکزیکی ها خواهد 
گرفت اکنون خواســتار تأمین بودجه آن از سوی 
کنگره شــده است! او به تالفی عدم همراهی نهاد 
قانونگذار آمریکا از امضــای بودجه وزارتخانه های 
دولتی خودداری کرده است. دیروز شنبه در بیست 
و دومین روز تعطیلی دولت رکورد تعطیلی 21 روزه 
دولت »بیل کلینتون« در ســال 1995-1996 را 
شکست و به طوالنی ترین تعطیلی دولت در تاریخ 

آمریکا تبدیل شد. 

 ترامپ قباًل تهدید کرده بود آماده اســت برای 
تأمین هزینه دیوار مرزی دولت را تا ماه ها و حتی 
سال ها تعطیل نگاه دارد. او همچنین تهدید کرده 
بود ممکن است از اختیاراتش برای اعالم وضعیت 
اضطراری استفاده کرده و بدون مجوز کنگره بودجه 

احداث این دیوار را تأمین کند.
 او روز جمعه، علیرغم این گفت که برای اعالم 
وضعیت اضطراری عجله ای ندارد. ترامپ گفت: »این 

کار را خیلی سریع  انجام نخواهم داد.«
ترامپ با بیان اینکه اعالم وضعیت اضطرار ملی 
ســاده ترین راه برای خروج از بن بست ایجاد شده 
میان او و کنگره اســت از نهــاد قانونگذار آمریکا 
خواسته بودجه 5/7 میلیارد دالری برای انجام این 
کار را تأمیــن کند.  از طرف دیگر منتقدان ترامپ 

گفته انــد اقــدام یکجانبه او بــرای اعالم وضعیت 
اضطراری مصداق نقض قانون اساســی اســت و 
پایه گذار »رویه ای خطرناک« در مناقشــات مشابه 

خواهد شد. 
ترامپ مدعی شــده مهاجران غیرقانونی که از 
نقــاط مرزی وارد آمریکا می شــوند عامل افزایش 
میزان جرم در این کشــور هســتند. این در حالی 
است که مطالعات علمی نشان می دهند مهاجران 
غیرقانونی عموماً نسبت به افرادی که در آمریکا زاده 

می شوند جرائم کمتری مرتکب می شوند.
شکایت کارمندان از دولت

بر اساس گزارش ها صدای کارمندان دولت نیز 
درآمده است. روز جمعه صدها کارمند مقابل کاخ 
ســفید تظاهرات کردند و خواستار پایان تعطیلی 
دولت شــدند. اتحادیه های کارمنــدان فدرال نیز 
از دولــت آمریکا به اتهــام نقض قوانین کار فدرال 

شکایت کردند. 
به گزارش ایســنا، این شــکایت که در دادگاه 
رســیدگی به شــکایت های فدرال آمریکا به ثبت 
رسیده، از سوی فدراسیون ملی کارمندان فدرال، 
انجمن ملی کارمندان دولتی، ســازمان کارمندان 
سرویس هواشناسی ملی و نهاد حقوقی »اسنایدر 
 اند اسوسیتس« که به نفع کارمندان فدرال فعالیت 
می کند، به ثبت رســیده اســت. این شکایت 19 
صفحه ای، دولت آمریکا را به نقض قانون معیارهای 
کار عادالنه با ملزوم کردن کارمندان برای کار، بدون 
پرداخت پایه حقوق و دستمزد اضافه کاری به آنان 
متهم می کند.این نهادهای کارمندان در بیانیه هایی 
از سیاســت های اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریــکا برای تعطیل کــردن بخش هایی از دولت 
انتقاد کردند.این اتحادیه ها در شکایت خود از دادگاه 
درخواست کرده اند که به دولت دستور دهد دستمزد 

کارمندانش را پرداخت کند.

معلمــان یونانی که در اعتراض به قوانین جدید کاری در آتن در 
حال راهپیمایی بودند، از سوی پلیس ضد شورش این کشور به شدت 

سرکوب شدند.
حــدود 2 هزار معلم معترض روز جمعه در شــهر آتــن پایتخت یونان 
مشغول تظاهرات بودند و با در دست داشتن پرچم های سرخ شعارهایی علیه 
سیاست های ریاضتی وزارت آموزش این کشور سر می دادند. پلیس ضد شورش 
شهر اما برای متفرق کردن معترضان که در اعتراض به طرح های دولت برای 
تغییر روند استخدام در بخش دولتی تظاهرات کرده بودند، از باتوم و گاز اشک آور 
استفاده کردند.بنابر گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، »اولگا گرواسیلی« وزیر امور 
عمومی یونان با انتشار بیانیه ای در این مورد گفته پلیس یونان با استفاده از 
گاز اشک آور و نارنجک های نورزا تالش کرد تا معلمانی را که در اعتراض به قانون 
جدید در مورد استخدام معلمان به خیابان  های پایتخت آمده بودند را متفرق 
کند. بنابر اعالم رسانه های این کشور فقیر اروپایی، درگیری زمانی رخ داد که 
معترضان تالش کردند وارد محل اقامت نخســت وزیر شوند.حزب کمونیست 
یونان اقدام دولت را محکوم کرده اما پلیس هم خشونت های نیروهای خود را 
غیرقابل قبول دانسته است. قرار است روز دوشنبه تظاهرات دیگری در همین 
زمینه برگزار شود.یونان از زمانی که در اواخر 2009 میالدی با بحران بدهی روبه 
رو شده، استخدام در بخش دولتی را متوقف کرده است. سومین بسته نجات 
اقتصادی و مالی یونان از سال 2010 میالدی در ماه اوت)مرداد( منقضی شد.

دبیرکل کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین هم اظهارات 
اخیر »مایک پمپئو« را که گفته بود، کشورش منبع خیر برای منطقه 

است، به تمسخر گرفت.
»مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا در سفر دوره ای خود در قاهره اعالم 
کرد آمریکا منبع خیر و فرشــته نجات برای خاورمیانه است! جمله ای که از 

سوی شخصیت های سیاسی زیادی در سراسر دنیا، به سخره گرفته شد.
 این مســئله با واکنش های متفاوتی مواجه شده و بسیاری این سخنان 
را فریبکارانه دانستند. چرا که آمریکا خود عامل اصلی جنگ و تروریسم در 
منطقه به شمار می رود. در این ارتباط صائب عریقات، دبیرکل کمیته اجرایی 
سازمان آزادی بخش فلسطین )ساف( هم اظهارات مایک پمپئو، را به تمسخر 
گرفت و در واکنش به آن خطاب به پمپئو گفت: »آیا روی پیشــانی اعراب 

کلمه »احمق« می بینی؟«
به نوشــته روزنامه فرامنطقه ای »القدس العربی«، پمپئو در دانشــگاه 
آمریکایی قاهره مدعی شــده بود که کشورش منبع خیر برای منطقه است 
و صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها را محقق خواهد کرد. عریقات در ادامه 
به دلیل به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل از طرف دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و پافشاری او بر حذف مسئله پناهجویان و آوارگان 
فلسطینی از مذاکرات، تعطیلی کنسولگری آمریکا در قدس، تعطیلی دفتر 
کمیساریای سازمان آزادی بخش فلســطین در واشنگتن و قانونی دانستن 
شهرک سازی ها در اراضی  اشغالی فلسطینی ها احتمال انجام چنین تالشی 

از جانب آمریکا برای تحقق صلح را اندک دانست.
دبیرکل کمیته اجرایی ســاف تاکید کرد، گفته های وزیر خارجه آمریکا 
با اینکه »جنایات جنگی« که  اشغالگران علیه فلسطینی ها مرتکب می شوند، 
»دفاع از خود« توصیف شــود، تعارض دارد. او در ادامه یادآور شد که دولت 
آمریکا تمامی کمک ها به فلسطینی ها از جمله کمک های آنروا )آژانس امداد و 
کاریابی آوارگان فلسطینی(، کمک هایی که به بیمارستان های قدس می شوند 
را قطع کرده و کشــورهایی که در سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی 
به نفع فلسطین رای می دهند را تهدید کرده و به تالش های خود برای جدا 
کردن نوار غزه از کرانه باختری و قدس با هدف نابودسازی طرح ملی فلسطین 
با این ادعا که این مســائل صلح را برقرار نمی کنند، ادامه می دهد تمام این 

مسائل منجر به تحقق صلح نخواهند شد.
حمایت پمپئو از انتخابات فرمایشی بحرین

از سوی دیگر مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا در ادامه سفر منطقه ای 
خود، دیدار با پادشــاه بحرین را »فوق العاده« توصیف کرد. پمپئو در پیامی 
تاکید کرد، همکاری آمریکا و بحرین کماکان رو به گسترش است، از همکاری 
درخصوص ایران، یمن و مقابله با تروریســم گرفته تا استقرار ناوگان پنجم 
دریایی آمریکا در بحرین. پمپئو با تقدیر از پادشاه بحرین، انتخابات نمایشی 
اخیر در این کشور که با تحریم اکثریت مردم بحرین برگزار شد، »موفقیت 
آمیز« خواند! و مدعی شــد بحرین همواره در راه صحیح برای حفظ ثبات و 

تداوم پیشرفت خود حرکت می کند.
از سوی دیگر، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه الحدث 
اعالم کرد، اعالم عقب نشینی آمریکا از سوریه با راهبرد ما علیه ایران در تناقض 
نیست. وی افزود، در نشست لهستان شماری از پرونده ها و در رأس آن مسئله 
ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مایک پمپئو همچنین تصریح کرد، ما 
به شرکایمان در خاورمیانه گفته ایم منطقه را ترک نخواهیم کرد. ما به دنبال 
ایجاد روندی سیاسی در سوریه هستیم که آوارگان را قادر به بازگشت سازد.
وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از صحبت هایش گفت، ما به دنبال 
ایجاد یک نیروی عربی هستیم که قادر به مقابله با چالش ها در منطقه باشد. 
همگان باید بدانند کردهای ســوریه تروریســت نیستند. پمپئو در خصوص 
عربســتان نیز گفت، عربستان هم پیمان اصلی ما است و ما به شراکتمان با 
این کشور ادامه خواهیم داد. روابط ما با عربستان اساس ثبات و امنیت منطقه 
است. ما می خواهیم عامالن در پرونده خاشقجی )روزنامه نگار مقتول سعودی( 
مورد مواخذه قرار گیرند. ترامپ گفته است روابط با عربستان نباید به پرونده 

خاشقجی منحصر شود.

پلیس آتن با گاز اشک آور و باتوم 
به جنگ معلم های منتقد رفت

واکنش دیپلمات ارشد فلسطین به اظهارات  پمپئو:
» مگر روی پیشانی اعراب نوشته احمق؟«

در جریان سرکوب چهل و دومین تظاهرات 
بازگشــت در غزه، که با عنوان »با پایداری 
ما محاصره خواهد شکســت« برگزار شد، 
نظامیان صهیونیست، دو فلسطینی دیگر را 
به شهادت رسانده و185 نفر دیگر را با گلوله 
جنگی مجروح کردنــد، بدین ترتیب تعداد 
شهدا از آغاز تظاهرات بازگشت از 270 نفر 
گذشت و تعداد مجروحان نیز به 27 هزار نفر 

نزدیک شد.
 شمار زیادی از مردم فلسطین با حضور در امتداد 
مرزهای شــرقی غزه با اراضی اشغالی و در چهل و 
دومین تظاهرات بازگشت که روزهای جمعه بر گزار 
می شود، شرکت کردند. فلسطینی ها با برافراشتن 
پرچم فلســطین، جنایات رژیم صهیونیستی علیه 
شهروندان این کشور  اشغال شده را محکوم کردند. 
این در شرایطی است که نظامیان رژیم صهیونیستی 
برای سرکوب این تظاهرات مسالمت آمیز از گلوله 

جنگی و گاز اشک آور استفاده کردند.
به گزارش مرکز اطالع رسانی فلسطین به نقل 
از وزارت بهداشــت یک خانم که از ناحیه ســر به 
شــدت مجروح شــده بود به شهادت رسید و یک 
جوان فلســطینی دیگر نیز به دلیل اصابت گلوله 
به شــهادت رسید. 185 نفر دیگر نیز بر اثر اصابت 
گلوله مجروح و ده ها نفر نیز به دلیل استنشاق گاز 

سمی، دچار حالت خفگی شدند.
گفتنی است از زمان شروع تظاهرات بازگشت 

برگزاری چهل و دومین راهپیمایی بازگشت در غزه با 2 شهید و 185 زخمی

در ۳0 مــارس)10 فروردین( 2018 بیش از 270 
شــهروند به شهادت رســیده و نزدیک به 27هزار 
نفر مجروح شــده اند. راهپیمایی های بزرگ »حق 
بازگشت به سرزمین های اشغالی و شکست محاصره 
غــزه« در اعتــراض به اقــدام »دونالــد ترامپ«، 
رئیس جمهور آمریکا در شناســایی شــهر قدس 
بــه عنوان پایتخت رژیم صهیونیســتی و تصمیم 
واشنگتن برای انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به 
این شهر آغاز شد.از سرزمین های اشغالی نیز خبر 
می رســد که ترس شدید شهرک نشینان از پاسخ 

موشــکی مقاومت موجب شده شماری از شهرک 
نشینان به پناهگاه ها فرار کنند.این مسئله به علت 
ترس آنها از پرتاب موشــک های مقاومت از سوی 
غزه در واکنش به اقدامات روز جمعه ارتش اسرائیل 
علیه فلسطینیان در راهپیمایی های بازگشت صورت 
گرفت. شهرک نشینان صهیونیست جمعه شب را 

در پناهگاه ها به صبح رساندند.
سیلی دردناک به اعراب مرتجع

 اقدام »ماهاتیر محمد«، نخســت وزیر مالزی 
از عدم صــدور روادید بــرای ورزشــکاران رژیم 

صهیونیستی در رقابت های جهانی پارا شنا 2019 
در کشــورش با واکنش های زیادی مواجه شــد و 
»عبدالبــاری عطوان« تحلیلگر مطرح جهان عرب 
اعالم کرد که نخســت وزیر مالزی با این کار سیلی 
محکــم و دردناکی به عادی ســازان عرب روابط با 
رژیم اشــغالگر اســرائیل زد.به گزارش خبرگزاری 
دانشجو، عطوان در سرمقاله روزنامه فرامنطقه ای 
»رای الیوم« نوشــت: »ماهاتیر محمد« در موضع 
خود جدی بود و هرگز تسلیم فشار های اسرائیل و 
جامعه جهانی نشده است. او دقیقا گفت: »ما ورود 
اسرائیلی ها به کشــورمان را قبول نمی کنیم. اگر 
کمیتــه بین المللی می خواهد حق میزبانی را از ما 
بگیرد پس این کار را بکند. این موضع شرافتمندانه 
و اصولی مردی که مالــزی را در صف قدرت های 
اقتصادی جهان قرار داده است، در زمانی اعالم شد 
که کشور های عربی هر دو لنگه در ها و پنجره های 
خود را روی مسئوالن و تیم های ورزشی اسرائیلی 
برای ورود به کشورهایشــان باز می کنند و سرود 
اسرائیل را پخش و پرچم این رژیم اشغالگر را نصب 

می کنند.
عطــوان افزود، ماهاتیر محمــد، به عنوان یک 
فرهیختــه بــزرگ جهانی درس های شــفافیت، 
وطن پرستی، دموکراسی و تمدن اسالمی را آموزش 
می دهد در حالی که متاســفانه بســیاری از حکام 
عرب، در این کالس درس از همان دقیقه نخست 

رد می شوند.

در پی افزایش تنش میان پکن و واشنگتن،  وزارت دفاع 
آمریکا، )پنتاگون( تعدادی از بمب افکن های رادارگریز خود 

را در یک بندر جزایر هاوایی مستقر کرد.
پنتاگون ســه فرونــد بمب افکن رادارگریز از نــوع »بی-2« و 
200 نیــروی هوایی خود را برای گشــت زنی هوایــی در منطقه 
»ایندوپاســیفیک« به »پرل هاربر« اعــزام کرد. به گفته یک مقام 
نظامی آمریکا، این اقدام در راســتای نمایش توانمندی در دفاع از 
این کشــور و متحدان آن صورت گرفت. این دومین بار از آگوست 
2018)مرداد گذشته( است که بمب افکن ها و نیروی هوایی به پرل 
هاربر در هاوایی منتقل می شوند. منطقه  ایندوپاسیفیک در معادالت 
آتی آمریکا و متحدین آن به ویژه از بابت مهار قدرت روزافزون چین، 

نقش مهمی ایفا می کند.
دو روز قبل نیز خبر رسید، چین یک نوع موشک کشتی زن را با 
موفقیت آزمایش کرده است. آمریکا طی دو ماهه اخیر تالش زیادی 
کرده اســت تا چین را از توســعه اقتصادی منحرف کرده و پکن را 
مجبور کند تا بخشی از منابع خود را در بخش نظامی هزینه نماید.

چندی پیش سرپرست جدید پنتاگون چین را یک خطر بزرگ 
برای آمریــکا خوانده و اعالم کرده بود که تمــام تالش ها باید در 
راســتای مهار چین صورت گیرد. البته، مقامات چینی هم به این 
اظهارات پاسخ داده و تاکید کردند که پکن آمادگی مقابله با هر نوع 
تهدیدی را دارد. در هر حال،  تقابل همه جانبه این دو کشور ظاهرا 
در حال وارد شــدن به مرحله  جدیدی است. چین بارها نسبت به 
 حضــور نیروهای آمریکایی در دریای چین جنوبی اعالم نارضایتی

 کرده است. 

اعزام بمب افکن های»بی-2« آمریکا
 به بندر »پرل  هاربر« با هدف مقابله با چین

یک سرکرده رده باالی مخالفان دولت دمشق اعالم کرد 
که کشورهای حامی معارضان و افراد مسلح سوری، مانند 

»دستمال کاغذی« آنها را دور انداخته اند.
روزنامه »االخبار« لبنان دیروز به نقل از یک ســرکرده ارشــد 
معارضان سوریه نوشت: »تاریخ تکرار می شود؛ همان گونه که بسیاری 
پیش بینی می کردند، عرب های ]حاشیه[ خلیج ]فارس[ ما را مانند 

دستمال کاغذی دور انداخته اند.«
این معارض، که نام او ذکر نشــده اســت، در جریان نشست با 
شماری از سرکرده های گروه های تروریستی گفت: عرب های حاشیه 
خلیج فارس به خاطر اینکه نتوانســتند از طریق جنگ، نظام »بشار 
اســد« را سرنگون کنند، به ما می گویند که از امروز به بعد، نیازی 
به شما نداریم و راه های دیگری برای رسیدن به اهدافمان داریم.«

به گزارش فارس، االخبار افزود که این معارض در نشست مذکور 
به شدت از بازگشایی سفارت امارات در دمشق انتقاد کرد و گفت: 
»زمانی که خبرهایی درباره قصد امارات برای بازگشایی سفارتش در 
دمشق به دست ما رسید، سریعا نزد میانجی های خود و اماراتی ها 

رفتم، ولی آنان پاسخ شفافی به من ندادند.«
وی در ادامه اعالم کرد: »همین مسئله باعث شد پیش یک واسطه 
سعودی بروم و از او بخواهم که درباره این موضوع توضیح بدهد. او 
نیز با تکبر و غرور به من گفت: این مسائل در تخصص شما نیست 

و ارتباطی به شما ندارد«.
امارات ششــم دی ماه جاری پس از هفت سال، سفارت خود را 

در سوریه بازگشایی کرد. 
این اقدام و تأکید بحرین بر ادامه فعالیت سفارت منامه در دمشق 
و در کنار آن، تالش عربستان سعودی برای بازگشایی سفارت خود 

در سوریه، خشم معارضان سوری را به دنبال داشته است.
»یحیی العریضی« عضو هیئت عالی مذاکره کنندگان معارض 
ســوری هم از اقدام امارات به بازگشایی ســفارت خود در سوریه 

انتقاد کرده بود.
  عالوه بر کشورهای عربی، بسیاری از کشورهای اروپایی حامی 
تروریسم نیز در صدد از سر گیری مناسبات سیاسی با سوریه هستند. 
در این رابطه ، دیروز خبر رســید کــه دولت ایتالیا نیز به دنبال از 

سرگیری روابط با سوریه است.
انهدام 8 موشک توسط پدافند هوایی سوریه

پدافند هوایی ســوریه شامگاه جمعه هشت موشک که توسط 
جنگنده های رژیم صهیونیستی شلک شده بودند، را منهدم کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جنگنده های رژیم صهیونیستی 
این موشک ها را از حریم هوایی لبنان به سوی منطقه »الکسوه« در 

حومه دمشق شلیک کردند.
یک مقام نظامی گفت که تنها یکی از موشــک ها به انباری در 
فرودگاه دمشــق اصابت کرد.این حمله هیچ تاثیری بر پروازها در 

فرودگاه بین المللی دمشق نداشته است. 
آخرین حمله موشــکی اسرائیل، چهار دی صورت گرفته است. 

در این حمله، سه نیروی نظامی سوریه زخمی شدند.
ارتش سوریه به تازگی به ســامانه  دفاع موشکی »اس-۳00« 
روســی مجهز شده  است. این سامانه توان رهگیری و انهدام طیف 
متنوعی از هواپیماها و موشک های مهاجم را در یک زمان واحد دارد.

سایر رویدادها:
* ارتش ســوریه بــا اســتفاده از پهپاد، یک مقــر متعلق به 
تروریســت های »جبهه النصره« را در حومه شمالی »حماه« هدف 

قرار داد و به این گروه تروریستی خسارات سنگینی را وارد کرد.
* یک مقام در وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد، هنوز هیچ نظامی 

این کشور از سوریه خارج نشده است.
* در پی افزایش تحرکات داعش در استان »دیرالزور« سوریه، 

هزاران غیر نظامی از این استان گریختند.
* به گزارش ایسنا، »باجی قاید السبسی« رئیس جمهور تونس، 
قصد دارد طی روزهای آتی دعوتنامه ای را برای »بشار اسد« جهت 
شــرکت در نشست اتحادیه عرب، صادر کند. این نشست فروردین 

آینده در تونس برگزار می شود.

سرکرده تروریست ها در سوریه:
حامیان ما مثل دستمال

دورمان  انداختند!


