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بازداشت 150 نظامی ترکیه
در 2 سالگی کودتای نافرجام

150 نظامی در ترکیه به اتهام ارتباط با سازمان 
»فتح اهلل گولن« و عوامل کودتــای نافرجام 2016، 

بازداشت شدند. 
بــه گزارش فارس، نیروهای امنیتی ترکیه دیروز 150 
نفر را به اتهام ارتباط با عاملین کودتای نافرجام سال 2016 
بازداشت کردند. به نوشته خبرگزاری »آناتولی« تمامی افراد 
بازداشــت شــده نظامیان نیروهای مسلح ترکیه بوده و به 

عضویت در سازمان »فتح اهلل گولن« متهم هستند.

دادستانی کل استانبول شامگاه پنجشنبه قرار بازداشت 
300 نظامی فعلی و پیشــین ترکیه ای را صادر کرده بود. 
آنکارا سازمان گولن را تروریستی و عامل کودتای نافرجام 

15 جوالی 2016 )25 تیر 1395( می داند.
در جریان این کودتا که توسط تعداد زیادی از نظامیان 
ترکیه و با توســل به ادوات ارتــش مانند تانک، جنگنده و 
بالگرد انجام شــد، حدود 250 نفر کشته و بیش از 2000 

نفر زخمی شدند. 

شکنجه و ضرب و جرح گسترده زنان
در زندان های امارات

ســازمان عربی حقوق بشر در انگلیس از شکنجه 
زندانیان سیاســی زن در امــارات و بدرفتاری با آنها 

خبر داد.
سازمان عربی حقوق بشر در انگلیس طی بیانیه ای اعالم 
کرد که زنان امارات از وضعیت نامناسبت بازداشت، شکنجه و 
رفتار اهانت آمیز علیه خود شــکایت کرده و هشدار داده اند که 
زندگی و سالمت آنها در خطر است. این سازمان حقوق بشری 
افزود، گسترش شــکنجه در امارات نتیجه طبیعی فروپاشی 

سیســتم قضایی و ناتوانی آن در برقرار کردن کمترین میزان 
عدالت برای قربانیان شکنجه و بازداشت های خودسرانه و نیز 
وجود فضای امنی برای عامالن این جرایم و تضمین فرار آنها 
از مجازات اســت.به گزارش تســنیم، در گزارش این سازمان 
همچنین آمده است، شکنجه غرق مصنوعی، ضرب و جرح آنها از 
ناحیه سر و صورت، بی حرمتی، بی توجهی پزشکی و عدم تامین 
هرگونه دارو، تهدید به تجاوز و وادار کردن زندانیان به امضای 

برگه ها بدون خواندن آنها از جمله این برخوردها بوده است. 
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همزمان با نخستین سالگرد جنایات 100 روزه ماموران سعودی 
در العوامیه، شیعیان عربستان جنبش انقالبی به راه انداختند. 

نظامیان سعودی در آســتانه اولین سالگرد حمله خونین به عوامیه، 
سه شــنبه هفته گذشته به مدت 5 ساعت به برخی دیگر از شهرک های 
استان القطیف حمله کردند. به گزارش فارس، حمله نظامیان سعودی به 
شــهرک های ام الحمام، الخویلدیه و حلة محیش در قطیف، از صبح روز 
سه شنبه گذشته آغاز شد و طی آن، محله های مسکونی این شهرک ها هدف 
یورش نظامیان قرار گرفت و خودروهای نظامی سعودی ضمن جوالن در 
خیابان های مختلف شهرک های »البحاری« و »القدیح«، کلیه ورودی ها 
و خروجی های این شهرک ها را با خودروهای نظامی بستند. به مناسبت 
ســالگرد حمله نظامیان ســعودی به عوامیه، چند روز پیش کمیته های 
»الحراک فی شبه الجزیرة العربیة« طی بیانیه ای تحت عنوان »برای اینکه 
فراموش نکنیم...نخستین سالگرد حمله به العوامیه و روستای المسورة« 
جنایات صد روزه آل سعود در العوامیه را محکوم و اعالم کردند که آتش 

انقالب آنها تا سرنگونی رژیم آل سعود خاموش نخواهد شد.
دهم می)20 اردیبهشــت( سال 2017، نظامیان سعودی با حمله به 
شهر »العوامیه« واقع در منطقه »قطیف« در شرق عربستان، مانع ارتباط 
ساکنان این شهر با روستاها و شهرهای مجاور شدند و معیشت ساکنان 
این منطقه را با مشــکل همراه کردند و با حمله به روســتای باســتانی 
»المســورة« در این شهر منازل زیادی را تخریب کردند و ادعا کردند که 
به بهانه توســعه منطقه درصدد هستند تا خانه های روستای المسوره را 
تخریب کنند. هرچند که نیروهای واکنش سریع عربستان مدعی بودند 
این روســتا باید برای مقابله با ناامنی و تروریسم به سرعت تخریب شود 

زیرا آن را الهام بخش مردم معترض می دانند.
این روستا محل تولد »شیخ نمر« رهبر شیعیان عربستان است و در 
حقیقت نمادی از مقاومت در شرق عربستان به شمار می رود. این روستا 
با خانه های قدیمی با قدمت بیش از 100 سال امکان پنهان شدن آسان 
معترضان را نیز فراهم آورده است و نیروهای امنیتی در تعقیب و گریزها 
راه به جایی نمی برند. شیخ نمر، یک فقیه شیعه عربستانی بود که در پی 
اعتراضات شیعیان عربستان در سال 2012 بازداشت شد و به دلیل اقدام 
علیه امنیت ملی و محاربه، به »اعدام با شمشیر و به صلیب کشیده شدن 

در انظار عمومی« محکوم و در بهمن 95 اعدام شد.
حمله نظامیان ســعودی به العوامیه، ســه ماه ادامه یافت و طی آن، 
نظامیان ســعودی اقدام به جنایات زیادی کردند که در ســایه ســکوت 
جامعــه بین الملل و اکتفای آن به ابراز نگرانی درباره وضعیت ســاکنان 
این شــهر، همچنان ادامه یافت. پس از گذشته سه ماه از حمله نظامیان 
سعودی به العوامیه و شهادت 33 شهروند و کوچ اجباری هزاران شهروند 
شیعه پس از تخریب منازلشان؛ این شهر و اطراف آن از اوت)مرداد( سال 
2017 میالدی، تحت محاصره و سیطره نظامی و امنیتی کامل نظامیان 

آل سعود قرار گرفت.

پرونده

نخستین سالگرد جنایات 100 روزه آل سعود در عوامیه

شیعیان عربستان: آتش انقالب ما
خاموش نمی شود

کره شمالی
رویتــرز: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در توئیترش از محل و زمان 
دیدار خود با رهبر کره شــمالی خبر داد و نوشــت: این دیدار معنادار در 12 
ژوئن )22 خرداد( در سنگاپور صورت می گیرد. ترامپ افزود،  ما هر دو تالش 
می کنیم تا لحظه ای بسیار خاص را در صلح جهانی رقم بزنیم. وی پس از آزادی 
سه تبعه آمریکا از کره شمالی و ورود آنها به آمریکا این مطلب را در توئیترش 
منتشر کرد تا راه را برای نشست دوجانبه با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی 
هموارتر کند. دو طرف در سال گذشته میالدی لفاظی های زیادی را رد و بدل 
کرده بودند و امکان آن نمی رفت که هرگز بتوانند پای میز مذاکره بنشینند. 
ترامپ در حالی در مورد دیدارش با جونگ اون ابراز خوشــحالی می کند 
که در پیونگ یانگ تردیدهایی در مورد نتیجه بخش بودن این مذاکره، آشکار 

شده است.
آفریقای جنوبی

یورو نیوز: در پی حمله مســلحانه به مسجد امام حسین)ع( در نزدیکی 
»دوربان« واقع در نزدیکی پایتخت آفریقای جنوبی دســت کم یک نمازگزار 
کشــته و دو نفر دیگر نیز زخمی شدند و حال آنها به شدت وخیم است. در 
مورد هویت افراد مسلح مهاجم گزارشی نرسید. این افراد موفق به فرار شدند. 
این در حالی است که سخنگوی اداره امداد و نجات آفریقای جنوبی گفت که 
ساکنان محلی هویت مهاجمان را مشخص کرده اند و مهاجمان تابعیت مصری 

دارند و انگیزه آنها برای انجام این حمله، همچنان نامعلوم است.
پاکستان

ایسنا: مقامات پاکستان از انفجار بمبی در یک پایانه اتوبوس در منطقه ای 
واقع در شــمال غرب این کشور خبر دادند. در این انفجار، یک پلیس کشته 
شد و 13 تن زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده 
نگرفته است. یکی از مقامات پلیس پاکستان اظهار داشت، ظاهرا این بمب در 
یک موتورسیکلت کار گذاشته شده بود که در هنگام عبور گشت پلیس از این 
پایانه در شهر »کوهات« منفجر شده است. وی افزود، پلیس در حال بررسی 
این است که این بمب ساعتی بوده و یا قابلیت کنترل از راه دور داشته است. 
حال پنج تن از 13 زخمی این حادثه وخیم است. کوهات در مرز افغانستان 

قرار دارد و مدت ها محل استقرار شبه نظامیان تروریست بوده است.
ارمنستان

پارس تودي: »آرمن سرکیســیان« رئیس جمهور ارمنستان به پیشنهاد 
»نیکول پاشــینیان« نخست وزیر جدید این کشــور، »والدیمیر گاسپاریان« 
رئیس پلیس و همچنین »گئورگي کوتویان« رئیس سرویس هاي امنیتي را 
برکنار کرد. بر اســاس حکم ریاست جمهوري ارمنستان »والري اوسیپیان« 
معاون رئیس پلیس ایروان پایتخت این کشور به عنوان رئیس پلیس جدید 
تعیین شد.  اقدامات پاشینیان بیانگر این است که وي تالش دارد تا حلقه هاي 
قدرت شکل گرفته در دهه هاي گذاشته را بازسازي کند. این حلقه هاي قدرت 
پیرامون مقامات اصلي ساخته مي شود و موجب جهت گیري اقدامات اجرایي 
به سود یا به میل آن مقامات مي گردد، به نحوی که حتي پس از خارج شدن 

مقامات از قدرت نیز مي توان نفوذ آنها را مشاهده کرد.

»ماهاتیر محمد« معمار مالزی نوین پس از مدت ها دوری از سیاست 
و در سن 92 ســالگی پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی، بار دیگر به 

عنوان نخست وزیر جدید مالزی سوگند یاد کرد.
معمــار پیر مالزی نوین و طراح برنامه توســعه اقتصادی بار دیگر به صحنه 
قدرت بازگشت. ماهاتیر محمد یکی از اعضاء ارشد ائتالف حاکم بوده و با حمایت 
این ائتالف از ســال 1981 و به مدت 22 سال هدایت دولت را در دست داشت. 
اما پس از سال ها دوری از سیاست بر اساس نتایج رسمی انتخابات، ائتالف تحت 
رهبری ماهاتیر محمد موفق شــد شکســت دور از انتظاری را به ائتالف حاکم بر 
مالزی تحمیل کنند و به 6 دهه سلطه سیاسی این ائتالف در طول دوران استقالل 
این کشور از انگلیس پایان دهد.مخالفان دولت حاکم موفق شدند 121 کرسی از 
مجموع 222 کرسی را در انتخابات پارلمانی نهم ماه می )19 اردیبهشت ماه( را به  
دست آوردند، حد نصابی که آنها را قادر می کند تا دولت جدیدی تشکیل دهند.

ماهاتیر محمد در نخستین واکنش به نتیجه انتخابات در یک کنفرانس خبری 
گفت: »بله، بله! من هنوز زنده ام و آمده ام تا شاهد حاکمیت دوباره قانون بر مالزی 
باشــیم.«وی همچنین با اعالم اینکه قصد ندارد از کســی »انتقام« بگیرد، اظهار 
داشت: »همه ما انتظار داریم که من همین امروز نخست وزیر شوم چون این یک 
فوریت است و مالزی در حال حاضر دولت ندارد.«بالفاصله پس از اعالم نتایج اولیه، 
طرفداران ائتالف پیروز به خیابان های مالزی آمدند و به جشن و شادی پرداختند. 
البته در آغاز، برخی درگیری ها میان مخالفان و موافقان ائتالف حاکم در خیابان ها 
گزارش شــد ولی با ورود پلیس اوضاع آرام شد و فضای جشن و شادی مردم در 

واکنش به این پیروزی تاریخی بر مالزی حاکم شد.
به دنبال این پیروزی کاخ ســلطنتی مالزی اعالم کرد ماهاتیر محمد مامور 
تشــکیل دولت جدید این کشور شد. به دنبال آن نیز ماهاتیر 92 ساله به عنوان 
یکی از پیرترین سیاستمدار منتخب دنیا با ادای سوگند به کرسی نخست وزیری 
مالزی تکیه زد. نجیب رزاق، که به عنوان مرد شماره اول ائتالف جبهه ملی از سال 
2009 تاکنون هدایت دولت مالزی را در دست داشته روز پنجشنبه رسما اعالم 
کرد که انتخاب مردم را می پذیرد و ائتالف حاکم نیز به اصول دموکراتیک احترام 
می گذارد. اما او تاکید کرد که چون هیچ حزبی اکثریت مطلق آراء را کسب نکرده 
بنابراین تعیین نخست وزیر بعدی بر عهده پادشاه مالزی خواهد بود. محبوبیت نجیب 
رزاق از سال 2015 و در جریان افشاء یک پرونده سوءاستفاده مالی چندین میلیارد 
دالری رو به کاهش بوده است.ماهاتیر محمد پس از اوج گیری انتقادهای عمومی از 
گسترش فساد در میان هیئت حاکمه، رهبری ائتالف مخالفان را بر عهده گرفت.

بازگشت معمار  مالزی نوین به قدرت
ماهاتیر محمد سوگند نخست وزیری یاد کرد

پاسخ های موشکی ارتش یمن به حمالت مداوم سه ساله ائتالف 
عربی، رژیم آل ســعود را مجبور کرد در پایتخت و مناطق شرق 

عربستان، سامانه های هشدار نصب کند.
صالح الصماد رئیس فقید شورای عالی سیاسی یمن که توسط عربستان 
ترور شد در فروردین ماه اعالم کرد که سال 2018 سال حمالت موشکی 
به ریاض خواهد بود. پس از این وعده، بارها موشک های اسرائیل به اهداف 
نظامی و اقتصادی عربستان اصابت کرد و آل سعود را به این نتیجه رساند 

که در موضع دفاعی قرار گیرد.
 به گزارش فارس، »سلیمان بن عبداهلل العمرو« مدیرکل سازمان دفاع 
مدنی عربســتان اعالم کرد، سامانه های هشدار در »ریاض« و »الشرقیه« 
نصب شــده اند. بر اســاس گزارش پایگاه خبری »عاجل«، منطقه ریاض 
شــامل شهر ریاض و اســتان های »الخرج، الدلم و الدرعیه« می شود. در 
ادامه این گزارش آمده اســت مدیریت کل سازمان دفاع مدنی عربستان 
دوشنبه هفته گذشته به ساکنان چند منطقه درباره نصب این سامانه ها 

اطالع رسانی کرده است.
از ســوی دیگر، »مهدی المشاط« رئیس شورای عالی سیاسی یمن با 
»محمد ناصر العاطفی« وزیر دفاع دولت نجات یمن دیدار و گفت وگو کرد. 
مشاط در این دیدار بر ضرورت افزایش تالش ها و تقویت میزان آگاهی و 
آمادگــی نیروهای یمنی تاکید کرد. وزیر دفاع یمن نیز از آمادگی باالی 
نیروهای یمنی خبر داد و اعالم کرد که این نیروها دشمن را غافلگیر خواهند 

کرد و معادله و استراتژی این جنگ را تغییر خواهند داد. 
این در حالی است که پس از حمله روز 17 اردیبهشت جنگنده های 
سعودی به دفتر ریاست جمهوری در »صنعا«، برخی ادعا کرده بودند که 
سرنوشت »مهدی المشــاط« رئیس شورای عالی سیاسی یمن مشخص 
نیســت. هرچند که جنبش انصاراهلل اعالم کــرده بود که وی در صحت 

کامل به سر می برد و در این حمله، آسیبی ندیده است.
خبر دیگر اینکه، دولت مستعفی یمن به ریاست »عبدربه منصور هادی« 
بعد از آنکه خواسته اش در ارتباط با جزیره سقطری برآورده نشد، از امارات 
به سازمان ملل شکایت کرد. نماینده دولت مستعفی در سازمان ملل متحد 
چهارشنبه شب نامه این دولت را به شورای امنیت این سازمان تحویل داد. 
در این نامه آمده است، حضور نظامی امارات متحده در سقطری غیر 
قانونــی بوده و توجیهی ندارد. نیروهای اماراتی بر فرودگاه و بندر جزیره 
سیطره دارند و به کارمندان در آنجا گفته اند باید محل کارشان را تا اطالع 

ثانوی ترک کنند. 
این شــکایت دولت مستعفی یمن از امارات بعد از آن اتفاق افتاد که 
نظامیــان اماراتی که بیش از 300 نیرو بودند، به همراه تانک و تجهیزات 
سنگین سه شنبه هفته گذشته وارد جزیره مذکور شده و فرودگاه و بندر 

آن را  اشغال کردند.

موشک های یمن امان آل سعود را برید
نصب سامانه های هشدار ریاض و الشرقیه

عربستان وارد الک دفاعی شد

حمایت آل خلیفه از تجاوز اسرائیل به سوریه
 سران رژیم صهیونیستی را به وجد آورد

موضع  از  صهیونیســتي  رژیم 
رژیم آل خلیفه در حمایت از حمله 

به سوریه، قدرداني کرد.
ارتباطات رژیم صهیونیســتي  وزیر 
از موضــع رژیم آل خلیفه در قبال تجاوز 
ارتش صهیونیستي به سوریه قدرداني و 
این موضع بحرین را تاریخي توصیف کرد.
به گزارش صداوسیما به نقل از شبکه 
تلویزیوني العالم، »یعقوب قّرا «گفت که 
واکنش »خالد بن احمد آل خلیفه« وزیر 
خارجه بحرین، جــز حمایت تاریخي از 

اسرائیل چیز دیگري نیست.
»خالدبن احمــد«  وزیر خارجه رژیم بحرین در واکنش 
به تجاوز موشــکی رژیم صهیونیســتی به ســوریه،  از این 
تجاوز حمایت کرد. وی هم صدا با اربابان غربی خود و رژیم 
صهیونیستی، ایران را مسئول این حمله دانست. او به جای 

محکوم کردن تجاوزهای نظامی مکرر رژیم اسرائیل به سوریه 
نوشت که تل آویو حق دارد از خود در برابر ایران دفاع کند!
وزیــر خارجه رژیم بحرین که ید طوالیی در حمایت از 
رژیم صهیونیستی و حمالت کالمی علیه ایران دارد، در حالی 
کشورمان را متهم به حمله به فلسطین اشغالی می کند که  

نظامیان این رژیم عصر روز چهارشنبه به مواضع ارتش 
ســوریه  در القنیطره حمله راکتی و خمپاره ای کردند. 
ارتش سوریه نیز در پاسخ، بلندی های جوالن اشغالی را 
هدف حمالت خمپاره ای و توپخانه ای خود قرار داد. رژیم 
بحرین طی یک سال گذشته اقدامات زیادی به صورت 
علنی و مخفیانه برای عادی ســازی روابط خود با رژیم 
اســرائیل انجام داده که آخرین آن اقدامات، مشارکت 
رکاب زن های بحرینی در مســابقات دوچرخه ســواری 

این رژیم بود.
در همین رابطه، »حسین الدیهی« معاون دبیرکل 
»الوفاق« با اشاره به محوریت قضیه فلسطین به عنوان 
مسئله اصلی جهان اســالم گفت که صهیونیست های 
متجــاوز اشــغالگر هیچ جایگاهــی بین مــا ندارند و 
عادی ســازی روابــط با آنها مردود اســت و آنهایی که 
برای عادی ســازی روابط تالش می کنند نماینده مردم 

بحرین نیستند.

ارتش سوریه با شلیک 5۷ موشک مواضع نظامیان صهیونیست را درهم کوبید

سرویس خارجی-
حضور گسترده شــهروندان فلسطینی درمرز 
شــرقی نوار غزه در هفتمین تظاهرات بازگشت 
به نام جمعه هشــدار، صهیونیست ها را در بهت و 
شوک عجیبی فروبرد، جنبش حماس اعالم کرد اگر 
میلیون ها شهید بدهیم، از قدس دست بر نمی داریم.
ده ها هزار نفر از شــهروندان فلسطینی از نخستین 
ســاعات دیــروز از مناطق مختلف غزه خــود را به مرز 
شرقی نوار غزه، رســاندند تا برای شرکت در راهپیمایی 
گســترده »جمعه هشدار« حضور پیدا کنند. هم زمان با 
حضور جوانان فلســطینی در این منطقه و آماده ساختن 
بادبادک های کاغذی و الستیک های اتومبیل برای آتش 
زدن، ارتش اســرائیل نیز نیروهای خود را در نوار مرزی 
افزایش داد و خود را برای ســرکوب راهپیمایی »جمعه 
هشــدار« به عنــوان مقدمه ای بــرای راهپیمایی بزرگ 
بازگشت که قرار است در روز 2۴ اردیبهشت برگزار شود، 

آماده کردند. 
در راهپیمایــی دیروز فلســطینی ها در نوار غزه نیز 
مثل قبل با تیراندازی متقابل صهیونیست ها مواجه شد. 
فلسطینی هایی که به دعوت ســران گروه های مقاومت 
در این تظاهرات شــرکت کــرده بودند، در مقابل یورش 

صهیونیست ها با آتش زدن الستیک و پرتاب سنگ از خود 
دفاع کردند که در این درگیری ها ده ها فلسطینی زخمی 
شــدند. گفتنی است مردم فلسطین از روز 10 فروردین 
همزمان با روز زمین، با برگزاری راهپیمایی های بازگشت، 
خواستار بازگشت پناهندگان فلسطینی به خانه و کاشانه 
خود و برداشــته شدن حصار اسرائیلی از نوار غزه شدند. 
ارتش رژیم اشغالگر تا کنون 5۴ فلسطینی را شهید و بیش 
از 9000 تن را مجروح کرده است. از کرانه غربی نیز خبر 

رسید، درگیری های شدیدی میان معترضان فلسطینی و 
نظامیان تا دندان مســلح صهیونیستی در شهر »نابلس« 

رخ داد که جراحت ۴9 فلسطینی را به دنبال داشت.
قدس پایتخت ابدی فلسطین

جنبش حماس اعالم کرد که ما چند روز بیشــتر تا 
روز 1۴ می )2۴ اردیبهشت( که در آن روز سالروز نکبت 
)تاســیس رژیم صهیونیستی( با انتقال سفارت آمریکا به 
قدس همزمان می شــود، فاصله نداریم و می خواهیم به 

دنیا ثابت کنیم کــه هرگز از اصولمان و قدس حتی اگر 
میلیون ها شهید تقدیم کنیم، دست برنخواهیم داشت. ما 
هرگز در قبال حق بازگشت، قدس و حقمان در برخورداری 

از کرامت در نوار غزه عقب نشینی نخواهیم کرد.
 این جنبش افزود، راهپیمایی های بازگشت تا تحقق 
اهداف ما در رســیدن به آزادی و شکستن حصار از ملت 

فلسطین در نوار غزه ادامه دارد.
عدم استقبال از دعوت رژیم صهیونیستی

حــدود 30 دیپلمات خارجی که برای شــرکت در 
مراسم انتقال سفارت آمریکا به قدس دعوت شده بودند، 
اعالم کردند که در این مراســم شرکت نمی کنند. رژیم 
صهیونیستی دیپلمات ها را به این مراسم که فردا برگزار 

می شود، دعوت کرده است.
به گزارش ایســنا، ســخنگوی وزارت خارجه رژیم 
صهیونیســتی اظهار داشت، تاکنون 30 تن از 86 سفیر 
دعوت شــده، به این دعوت پاسخ مثبت داده اند و تعداد 
زیادی از آنان هنوز پاسخی نداده اند و امیدواریم که همه 

سفرا در این مراسم حضور پیدا کنند.
این بی میلی کشــورها از مشارکت در مراسم مذکور 
به خاطر اطمینانی است که آنها در مورد نامشروع بودن 

رژیم صهیونیستی دارند.

حضور گسترده فلسطینی ها در راهپیمایی جمعه هشدار

حماس: اگر میلیون ها شهید بدهیم
از قدس دست نمی کشیم

وزارت کشور عراق از شکار 10 سرکرده »خطرناک« 
داعش در استان نینوا در آستانه برگزاری انتخابات 

پارلمانی این کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت کشور عراق دیروز 
طــی بیانیه ای از بازداشــت 10 تن از ســرکرده های گروه 
تروریستی در شهر موصل خبر داد و اعالم کرد: فرماندهی 
پلیس اســتان نینوا براســاس اطالعات دقیق، این تعداد از 
ســرکرده های داعش را که تحت تعقیب قانون بوده اند، در 

شهر موصل به دام انداخته است.
شبکه »ســومریه« به نقل از »سعد معن«، سخنگوی 
وزارت کشــور عراق گزارش کرد که در بین این 10 تن، از 
مســئوالن »الحسبه«، مجریان اعدام ها و طراحان بمب ها و 

خودروهای انتحاری وجود دارد.
مرکز اطالع رســانی جنگی عراق دیــروز همچنین از 
بازداشــت پنج سرکرده مهم داعش و هالکت ۴0 تن دیگر 

در عملیات مهم بزرگی در خاک سوریه خبر داد.
این مرکز اعالم کرد که بازداشــت این تروریست ها در 
ســوریه در منطقه مــرزی با عراق و در پــی یک عملیات 
اطالعاتی مهم انجام شــد.مرکز اطالع رسانی جنگی عراق 
تاکیــد کرد که بازجویی از این پنج فرد به دســت یابی به 
اطالعات کاملی انجامید که بر اســاس آن، حمله هوایی به 
نشست »هیئت جنگی« داعش صورت گرفت که به کشته 
شــدن دست کم ۴0 سرکرده داعش منجر شد که در بین 
آنها، چندین تن از سرکرده های مهم داعش حضور داشتند.
به گزارش سومریه نیوز، این مرکز اعالم کرد، با نظارت 
و فرمــان حیدر عبادی، فرمانده کل نیروهای مســلح و با 

تالش های گسترده دستگاه اطالعات ملی عراق و با هماهنگی 
با فرماندهی عملیات مشترک، یک عملیات مهم بزرگ صورت 
گرفت که به بازداشــت سرکرده های مهمی از داعش که در 
حمله به مناطقی در االنبار و موصل دست داشتند، انجامید.

انتخابات پارلمانی
به گزارش منابع عراقی، مرحله اصلی و عمومی انتخابات 
پارلمانی عراق از ساعت هفت صبح امروز در سراسر این کشور 
برای انتخاب 328 نماینده از میان بیش از 7000 نامزد آغاز 
شد.این انتخابات چهارمین انتخابات از زمان سرنگونی رژیم 

صدام معدوم در سال 2003 است.
همچنین ایــن دومین انتخابات بعد از خروج آمریکا از 
عراق در سال 2011 میالدی و نخستین انتخابات پارلمانی 

بعد از شکست گروه تروریستی داعش در پایان سال میالدی 
گذشــته به شــمار می رود.در انتخابات امسال 205 تشکل 
سیاســی، 27 ائتالف انتخاباتی و 88 لیســت انتخاباتی با 
مجموع 7367 نامزد شرکت کرده اند که این تعداد، کمتر از 
تعداد نامزدهای انتخابات پارلمانی سال 201۴ میالدی است. 
در ســال 201۴ میــالدی بیــش از 9000 نامزد در 
انتخابات پارلمانی شرکت کرده بودند.پارلمان وظیفه انتخاب 

نخست وزیر و رئیس جمهوری را برعهده دارد.
در همیــن حال رأی گیری از نظامیان و اتباع عراقی در 

خارج از این کشور نیز روز پنجشنبه برگزار شد.
»کریم التمیمی«، سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات 
عراق طی کنفرانســی مطبوعاتی، از برگــزاری انتخابات و 

رای گیری از نظامیان و شهروندان عراقی مقیم خارج از این 
کشور در پنجشنبه خبر داد.به گفته وی، کشورهای نیوزلند 
و استرالیا اولین کشورهایی بودند که عراقی های مقیم رأی 

خود را به صندوق انداخته اند.
یک میلیون و 200هزار نفر از اتباع عراقی در 21 کشور، 
و همزمان 9۴3 هزار نیروی امنیتی در این انتخابات در داخل 

عراق آراء خود را به صندوق انداخته اند.
کمیساریای عالی انتخابات عراق اعالم کرد که بیش از 
78 درصد از نیروهای امنیتی و نظامی این کشور در انتخابات 

پارلمانی رأی داده اند.
هشدار معنادار آمریکا

سفارت آمریکا در عراق طی بیانیه ای مدعی شد، 
اطالعاتی به دســت آورده که نشان می دهد، حمالت 
تروریســتی در تمامی مناطق عراق طی روز برگزاری 

انتخابات )امروز( به وقوع خواهد پیوست.
به نوشته پایگاه خبری » السومریه«، در این بیانیه 
همچنین آمده است که این احتمال، در مورد منطقه 

»الغزالیه« بغداد بسیار زیاد است.
ســفارت آمریکا در این بیانیه همچنین خبر داد 
کــه از اعزام دیپلمات هــای آمریکایی به این مناطق 

خودداری خواهد شد.
صدور این بیانیه در شــرایط فعلی عالوه بر اینکه 
نزدیک بودن پیوند میان آمریکا و تروریست ها را بر مال 
می کند، می تواند بر میزان مشارکت مردم در انتخابات 

نیز تاثیر منفی بگذارد.

بازداشت 10 سرکرده خطرناک داعش در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی عراق

نیروهای ارتش سوریه در پاسخ به حمالت مکرر 
رژیم  صهیونیستی به خاک این کشور، مواضع نظامیان 
صهیونیست در جوالن اشغالی را با 57 موشک درهم 

کوبیدند.
نیروهای ارتش سوریه پس از ماه ها خویشتنداری در برابر 
تجاوزات رژیم صهیونیستی، شب پنجشنبه مواضع ارتش این 

رژیم را در جوالن اشغالی، با 57 موشک درهم کوبیدند.
به گزارش تسنیم، اهدافی که در جوالن اشغالی هدف 
اصابت موشــک قرار گرفتند، بسیار حساس بودند و نقش 
موثری در ارائه اطالعات فوری به فرماندهان صهیونیســت 

برای انجام حمالت به سوریه داشته اند.
مراکــز مرتبط بــا کنترل نیروهــا، فعالیت های فنی و 
ارائه اطالعات اســتراتژیک، از جملــه مواضعی بودند که با 
موشــک های ارتش ســوریه هدف قــرار گرفته اند. یکی از 
این مراکز، »یگان 9900« اســت که کارشناســان نظامی 

صهیونیست با افتخار از آن یاد می کرده اند. 
تهدید دمشق به حمالت بیشتر

»فیصل مقداد« معاون وزیر خارجه سوریه اعالم کرد: به 
طور قطع، سوریه )در مقابل تجاوزات اسرائیل( ساکت نخواهد 
ماند و در برابر حمالت صهیونیست ها، دست بسته نخواهد 
ماند و با همه توان و تجهیزات خود، به این حمالت پاســخ 
خواهد داد، همانطور که بامداد امروز )پنجشــنبه گذشته( 

انجام داده است.
وی افزود: سوریه به خاطر مقابله با نقشه های شوم رژیم 
صهیونیستی و دفاع مداوم از ملت مظلوم فلسطین، در معرض 

حمالت رژیم غاصب قرار گرفته است.
مقداد گفت: مقاومت ســوریه و پایــداری آن در برابر 
تجاوزگری های رژیم صهیونیســتی ادامه خواهد یافت. وی 
تصریح کرد: اکثر سالح های مورد استفاده سوریه علیه رژیم 

صهیونیستی ساخت داخل است.
معاون وزیــر خارجه ســوریه گفت: حمــالت ارتش 
صهیونیستی به ســوریه موضوع جدیدی نیست و دشمنی 
صهیونیســت ها و آمریکایی ها علیه کشورهای برخوردار از 

حاکمیت در منطقه، امری طبیعی است.
وی افــزود: نقش آل ســعود در منطقه منفی اســت. 
عربســتان که خود را یک کشور اسالمی می داند، امروز به 
دوست رژیم صهیونیســتی تبدیل شده است. امروز روابط 
عربســتان با این رژیم بهتر از روابط عربستان با کشورهای 

حوزه خلیج فارس است.
واکنش نتانیاهو

»بنیامین نتانیاهو«  نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 
واکنش به حمالت موشکی ارتش سوریه، آن را به ایران نسبت 
داد. همین رویکرد را رســانه های صهیونیستی و رسانه های 

غربی هم پی گرفتند.
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که اسرائیل 

اجازه استقرار نظامی ایران در سوریه را نخواهد داد.
این نوع واکنش نخست وزیر رژیم صهیونیستی و دیگر 
مقامات این رژیم به حمالت موشکی سوریه، شکننده بودن 

اسرائیل را برمال می کند.
در ارتباط با ادعاهای فرماندهان صهیونیســت مبنی بر 
اینکه سامانه دفاعی اسرائیل بسیاری از موشک های سوری را 
هدف قرار داده نیز روزنامه انگلیسی »گاردین« فاش کرد که 
اسرائیل نتوانست همه موشک های سوریه را رهگیری کند.

روزنامه انگلیسی »تلگراف« هم نوشت، شمار موشک های 
ســوری شلیک شده به جوالن )اشــغالی( 20 عدد بوده و 
گنبد آهنین )ســامانه رژیم صهیونیستی( چهار موشک را 

ساقط کرده است.
انهدام موشک های صهیونیستی در آسمان

به گزارش فارس، وزارت دفاع روســیه اعالم کرد، 28 
جنگنده اســرائیلی پنج شنبه گذشــته به سمت نقاطی از 
سوریه، حدود 60 موشک شلیک کردند. وزارت دفاع روسیه 

افزود، ســامانه دفاعی سوریه بیش از نیمی از این موشک ها 
را در هوا منهدم کرد.

فرماندهی کل نیروهای مســلح سوریه نیز اعالم کرد، 
ارتش ســوریه بیش از نیمی از موشــک های شلیک شده 
اسرائیلی را در هوا منهدم کرده و شمار شهدای اصابت این 

موشک ها نیز سه نفر است.
به گفته فرماندهی ارتش سوریه، یک ایستگاه راداری و 
تعدادی مواضع پدافند هوایی در سوریه دچار خسارت شد 

و یک انبار مهمات نیز منهدم شده است.
سایر رویدادها

* گروه های فلســطینی واکنش ســوریه به تجاوزات 
ارتش صهیونیســتی را پاســخ طبیعی به گردنکشی های 

تل آویو دانستند.
* »بشــار اسد« رئیس جمهور ســوریه در گفت وگو با 
یک روزنامه یونانی، اعالم کرد که غربی ها مســئول جنگ 

در سوریه هستند.
* با پاک شدن اطراف دمشق از وجود عناصر تروریستی، 

65 هزار آواره سوریه به منطقه »غوطه شرقی« بازگشتند.
* واشــنگتن سفر کارکنان دولت آمریکا به بلندی های 

جوالن را ممنوع کرد.
* تروریســت های »ارتش آزاد« در جنوب ســوریه از 
تشکیل یک ائتالف نظامی خبر دادند. مدتی است که آمریکا 
و انگلیس ســرگرم سازماندهی ارتش آزاد و دیگر گروه های 

تروریستی در جنوب سوریه هستند.


