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کاخ سفید مانع دستیابی سعودی ها 
به سامانه »اس- 400« روسی شد

یک کارشناس نظامی روسی گفت: عربستان 
تحت فشار آمریکا از خرید سامانه دفاع موشکی 

»اس  400 « از روسیه منصرف شده است.
»کنســتانتین ســیفکوف« معاون آکادمی علوم 
موشکی روسیه، طی سخنانی اعالم کرد که سعودی ها 
برای خرید ســامانه »اس- 400« درخواســت داده 
بودند ، اما تحت فشارهای مستمر آمریکا، از پیگیری 
این موضوع منصرف شــدند.وی افزود : ترکیه هم که 

درخواست دریافت این سامانه را کرده است تحت فشار 
آمریکا قــرار دارد اما آنکارا همچنان تمایل دارد این 
سامانه دفاع موشکی را دریافت کند. روزنامه فرانسوی 
لوموند پیش تر اعالم کرد پادشاه عربستان در نامه ای 
به »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانســه تهدید 
کرده بود که در صورت مجهز شــدن قطر به سامانه 
دفاع موشکی »اس -400«، این کشور را هدف حمله 

نظامی قرار خواهد داد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی
برای هشتمین بار به اتهام فساد بازجویی شد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی و همسرش طی 
دو سال اخیر، برای هشتمین بار به اتهام فساد، 
توسط پلیس این رژیم، مورد بازجویی قرار گرفتند.
به گزارش فارس، »بنیامین نتانیاهو« و همســرش 
دیروز توســط پلیس رژیم صهیونیستی، درباره پرونده 
موسوم به »پرونده-4000« مورد بازجویی قرار گرفتند.
علت انجام بازجویی جدید، مدارکی است که توسط »نیر 

حفتز« دستیار سابق نتانیاهو، در اختیار پلیس قرار گرفته 
اســت.پلیس رژیم صهیونیستی سه پرونده درخصوص 
فســاد دولتی و مالی علیه نخست وزیر تشکیل داده و 
طی یک ســال اخیر از منابع مختلفی شامل دستیاران 
و وزیران پیشــین کابینه، بازجویی کرده است. شیوع 
فساد میان مقامات ارشد رژیم صهیونیستی، این رژیم 

را با چالش بزرگی مواجه کرده است.
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سرویس خارجی-
رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شــمالی در 
فضایی پر حاشــیه و پر ابهام در سنگاپور دیدار 
کردنــد و برای پنجمین بار میان این دو کشــور 
توافقنامه ای امضا شد که محتوای کامل آن هنوز 

مشخص نیست.
بعد از ماه ها گمانه زنــی و تکذیب و تهدید و تأیید، 
باالخره جهان شــاهد دیدار تاریخی »کیم جونگ اون« و 
»دونالد ترامپ« بــود. رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره 
شــمالی در فضایی پر حاشــیه و در کانون توجه تمام 
رســانه های کوچک و بزرگ دنیا با هم دیدار و در پایان 
مذاکرات خود در سنگاپور، یک سند مشترک امضا کردند. 
این دیدار روز گذشته در هتل »کاپال« در جزیره »سنتوز« 
برگزار شد که فقط یک پل آن را از سنگاپور جدا می کند. 
اون و ترامپ با فشردن دست یکدیگر، گفت وگوی عادی 
را آغاز کردند و این گفت وگو 45 دقیقه طول کشــید و 
ســپس، دو طرف توافقی را امضاء کردند.  این پنجمین 
بار است که بین دو کشور توافق صورت می گیرد و چهار 
توافق قبلی به دلیل بد عهدی آمریکا، به سرانجام نرسیده 
و لغو شده بودند. به همین دلیل، ناظران بین المللی با دیده 

شک و تردید به توافق کنونی نگاه می کنند. 
رئیس جمهور آمریکا در جریان امضای این سند گفت 
که کار برای اجرای مفاد این ســند به زودی و با سرعت 
زیاد آغاز خواهد شد.گفته شده که این سند از سه بخش 
اصلی تشکیل شده که جزییات آن در اختیار رسانه ها قرار 
خواهد گرفت. تضمین های امنیتی آمریکا به کره شمالی 
و نیز تعهد پیونگ یانگ به خلع ســالح هسته ای، در این 

سند قید شده است.
ترامپ پــس از امضای این توافقنامه در گفت و گو با 
خبرنگاران اظهار داشــت، به آنچه که به دست آورده ایم 
افتخار می کنیم. آنچه که امضا شــد، توافق کاملی است 
که به زودی جزئیات آن در اختیار همگان قرار می گیرد. 
ترامــپ با ارزیابی نتایج اولیه مذاکــرات، آن را » خیلی 
خوب« نامید و ابراز امیدواری کرد که بتوان »مســائل و 
مشکالت بزرگ« را حل و فصل کرد. ترامپ همچنین از 
رهبر کره شمالی برای سفر به آمریکا و کاخ سفید دعوت 
کرد. ترامپ همچنین اعالم کرد که رهبر جوان کره شمالی 
برای نابودی پایگاه های موشک های بالستیک این کشور 
متعهد شده است. وی تاکید کرد که تحریم های کشورش 
علیه کره شمالی تا خلع سالح هسته ای این کشور ادامه 
خواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت: درباره 
پرونده حقوق بشر نیز با کیم جونگ اون گفت وگو کردیم، 
پیش از این، تمرکز ما روی موضوع برنامه هسته ای بود، 
اما اکنون مســئله حقوق بشر مطرح است و ما در زمان 
مناسب گام های بیشتری در این مسیر برخواهیم داشت.

وی هم چنین اظهار داشــت که به مانورهای نظامی 
آمریکا و کره جنوبــی خاتمه خواهد داد، چرا که به این 
ترتیب آمریکا می تواند از هزینه مبالغ هنگفتی جلوگیری 
کند. رئیس جمهور آمریکا با این حال گفت: با کیم جونگ 
اون دربــاره حضور نیروهای آمریکایــی در کره جنوبی 
صحبتی نکردیم و نیروهایمــان را برای تضمین امنیت 
کره جنوبی، از این کشور خارج نمی کنیم. ترامپ که سعی 
داشت خود را سیاستمداری موفق و پیروز جلوه دهد گفت 

گزارش خبری تحلیلی کیهان

آمریکا و کره شمالی
برای پنجمین بار توافق کردند

هیچ امتیازی نداده است.
باشگاه خبرنگاران جوان نیز در مورد دیدار در سنگاپور 
گزارش داد، ترامپ پس از دیدار با رهبر کره شمالی گفت: 
احتمال دارد درباره این نشست اشتباه کرده باشم و شش 
ماه دیگر آن را قبول نداشته باشم. آنگاه بهانه ای برای برهم 

زدن توافق، پیدا خواهم کرد!
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی نیز پس از امضای 
توافقنامــه با ترامپ به خبرنگاران گفت: دیداری تاریخی 
داشتیم و به مرحله جدیدی پای گذاشتیم و جهان شاهد 

تغییری گسترده خواهد بود.
پیش از این هم چهار بار بین دوکشور، توافق  امضاء 
شده اســت؛ در ســال 1994 پیونگ یانگ و واشنگتن 
توافقنامــه دو جانبه ای را امضا کردند که بر اســاس آن 
کره شمالی متعهد شــد تا در ازای تاسیس رآکتورهای 
غیرنظامی، برنامه هسته ای نظامی خود را متوقف کند. با 
تغییر فضای سیاسی داخلی آمریکا و بدعهدی این کشور، 

در ژانویه 2002 این توافقنامه از بین رفت.
کره شــمالی در 2003 با ادامه یافتن گفت و گوهای 
شــش جانبه )یعنی چین، ژاپن، کره جنوبی، کره شمالی، 
روسیه و آمریکا( موافقت کرد و در فاز دوم این گفت و گو ها 
که از 13 تا 19 سپتامبر سال 2004 انجام شد، توافق با 
عنوان »عمل در برابر عمل« میان آنها امضا شــد و هدف 
آن، عادی سازی روابط کره شمالی با آمریکا، کره جنوبی و 
ژاپن بود. اما با شروع تحریم های جدید علیه کره شمالی 
در سال 2005 و عمل نکردن آمریکا به وعده هایش، این 

توافق هم نقض شد.
در گفت و گوهای ســال 2007 که با اولین آزمایش 
موشکی کره شــمالی همراه بود، آمریکا هر گونه توافق با 
کره شــمالی بر سر برداشته شــدن تحریم ها را رد کرد و 
ســرانجام در 18 جوالی سال 2007 کره شمالی موافقت 
کرد تمام برنامه های اتمی خود را به ازای دریافت کمک های 
اقتصادی و فنی تعطیل سازد . کره در این مدت 80 درصد 
فعالیت های خــود را تعلیق کرد اما خبری از کمک های 
اقتصادی و فنی وعده داده شده توسط آمریکا نبود تا اینکه 
سرانجام در سال 2009 کره شمالی از مذاکرات شش جانبه 
خارج شد و برای دومین مرتبه بازرسان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی را از این کشــور اخراج کرد و به آزمایش های 

موشکی و هسته ای خود ادامه داد.
در اکتبر 1994، نیز آمریکا و کره شمالی معامله ای را با 
عنوان »چارچوب توافق شده« انجام دادند که بر طبق آن، 

پیونگ یانگ متعهد می شد که برنامه هسته ای خود را تحت 
نظارت پادمان های بین المللی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
متوقف کند. در مقابل، به این کشور برای ساخت دو راکتور 
هســته ای به منظور استفاده های غیرنظامی و 500 هزار 
تن سوخت سنگین در سال و کمک های دیگر، از جمله 
کمک های غذایی، وعده داده شده بود. اما در نهایت این 
توافق در پی عدم ســاخت راکتورهای وعده داده شــده 
به دلیل تــداوم تحریم های غرب بر علیه پیونگ یانگ و 
اجرا نشــدن برنامه های کمک غذایی به دلیل اختالفات 
فروپاشید و پیونگ یانگ مخفیانه برنامه تحقیق هسته ای 

خود را ادامه داد.
در 29 فوریه 2012، نیز آمریکا و کره شــمالی اعالم 
توافــق جدیدی به نام »توافقنامــه روز جهش« را اعالم 
کردند. در این طرح، کره شــمالی متعهد شد که برنامه 
غنی ســازی اورانیوم و آزمایش های موشــکی خود را به 
حالت تعلیق درآورد و در ادامه نیز مانع نظارت بین المللی 
بر برنامه هسته ای این کشور نشود. در عوض، آمریکا نیز 
اعــالم کرد که کمک غذایی به میزان 240،هزار تن را به 
پیونگ یانگ خواهد فرستاد. اما این توافقنامه نیز، همانند 
»چارچوب توافق شده« مدت زیادی طول نکشید و چند 
ماه بعد، آمریکا ارسال کمک مواد غذایی خود را به بهانه 
تداوم برنامه موشــکی کره شــمالی در قالب راه اندازی 

ماهواره، متوقف کرد.
متن توافق دیروز

اگر چه متن کامل سند امضا شده توسط رئیس جمهور 
آمریکا و رهبر کره شمالی هنوز منتشر نشده است اما بر 
طبق گزارش های منتشر شده، در توافق ترامپ و جونگ 
اون آمده اســت که آمریکا و جمهوری دموکراتیک خلق 
کره متعهد به ایجاد روابط جدیدی میان یکدیگر مطابق با 
میل مردم دو کشور برای صلح و موفقیت متعهد می شوند. 
آمریکا و کره شمالی تالش های مشترکی را برای ایجاد یک 
نظام صلح پایدار و باثبات در شبه جزیره کره آغاز می کنند. 
جمهوری دموکراتیک خلق کره با تاکید مجوز بر بیانیه 27 
آوریل 2018 پانمونجوم متعهد به تالش در جهت خلق 
سالح هسته ای کامل شبه جزیره کره می شود. آمریکا و 
کره شمالی متعهد می شوند که موارد باقی مانده مربوط به 
اسرای جنگی و مفقودین در جنگ را از جمله با استرداد 
گروهی که تاکنون شناسایی شده اند، حل و فصل کنند.

واکنش ها
ناظران و کارشناسان بین المللی نسبت به این توافق 

خوشبین نیستند ومی گویند بی شک جونگ اون یک شبه 
برنامه هسته ای خود را کنار نخواهد گذاشت و باید جدول 
زمانی درباره این موضوع وجود داشــته باشد و البته باید 
مشــوق های بسیار قابل توجهی از سوی آمریکا پیشنهاد 

شود و نظر رهبر کره شمالی را جلب کند.
»وانگ یی«، وزیر خارجه چین نیز به خبرنگاران گفت: 
امیدواریم رهبران ارشد دو کشور بتوانند میان خود، اعتماد 
دوجانبه ایجاد کرده و بر اختالفات غلبه کنند و بتوانند به 
سازشی اولیه درباره ارتقا و دستیابی به خلع سالح هسته ای 
در شــبه جزیره کره دست یابند و به ایجاد صلح در این 

شبه جزیره کمک کنند.
»مون جائه این«، رئیس جمهور کره جنوبی نیز گفت: 
من شب قبل از دیدار نگران بودم و نخوابیدم. من و ملت 
کره جنوبی صادقانه امید داریم که فصلی جدید در خلع 
سالح هسته ای کامل، تحقق صلح و ایجاد روابطی جدید 

میان کره شمالی، کره جنوبی و آمریکا رقم زده شود.
دبیرکابینه ژاپن نیز گفت، دولت توکیو امیدوار است 
نشســت کنونی میان رهبران کره شــمالی و آمریکا در 
ســنگاپور گامی بزرگ به سمت برقراری صلح و ثبات در 

شمال شرق آسیا باشد.
این در حالی اســت که »آلکسی چپا« معاون کمیته 
دومای روســیه در امور بین الملل گفت که دیدار رهبران 
کره شــمالی و آمریکا به عنوان یــک رویداد خاص وارد 
تاریخ خواهد شــد و ممکن است با امضای پیمان صلح و 
لغو تحریم ها از کره شــمالی به پایان برسد، اما از ترامپ 

می توان انتظار هر چیزی را داشت.
گفتنی اســت ترامپ در ســخنان خــود گریزی به 
تقابل کشــورش به ایران نیز زد و ابــراز امیدواری کرد 
تهران نیز برای رسیدن به توافقی جامع پای میز مذاکره 
بیاید. منظــور آمریکایی ها از توافق جامع 12 شــرطی 
اســت که پمپئو چندی پیش مطــرح کرد و تحلیلگران 
 از آن به عنوان درخواســت براندازی جمهوری اســالمی

یاد کردند.
برخی از تحلیلگران مسائل بین الملل معتقدند ترامپ 
با نمایش پر ســر و صدای مذاکره با کره شمالی در صدد 
پاسخ دادن به انتقادهای جهانی درباره خروج یک طرفه اش 
از برجام اســت تا خود را سیاستمداری مسلط و مذاکره 
کننده ای قوی نشان دهد. عبور از هیجانات نمایش نشست 
دیروز و گذشــت زمان، میزان موفقیت واقعی این توافق 

را نشان خواهد داد.

سفیر روســیه در لبنان اظهار داشت، در شرایط 
جاری خروج ایران و حزب اهلل از سوریه نه امکان دارد 
و نه جایز است، چون روند نابودی تروریسم هنوز به 

سرانجام نرسیده است.
»الکســاندر زاسیکین« اظهار داشت: در شرایط کنونی 
روی موضوع ایجاد تردید و مشکل تراشی میان محور مقاومت 
و روسیه تمرکز می شود و این مسئله، از نظر ما مردود است. 
وی تأکید کرد، روابط میان روسیه و محور مقاومت، مبتنی 

بر همکاری است.
به گزارش ایسنا، سفیر روسیه در لبنان، حضور نیروهای 
آمریکایی در ســوریه را یکی از دالیل اصلی پیچیده شدن 
شرایط در این کشــور و ممانعت از دست یافتن به راه حل 
دانست.سفیر روسیه تصریح کرد، وقایع سوریه با قدرت و به 
طور گسترده در حال تغییر بوده و من پیش بینی نمی کنم 
طی یک یا دو ماه نتایج نهایی در تمام زمینه ها مشــخص 
شــوند، زیرا اهداف اصلی مطرح شده مورد نظر مقاومت و 
روسیه و حتی اهداف اصلی نظیر نابودی تروریسم و حل و 
فصل اوضاع سوریه هنوز تکمیل نشده اند.وی خاطرنشان کرد: 
روسیه موافق تسلط ارتش سوریه بر تمامی مرزهایش است 
و اوضاع در این کشور گام به گام جلو می رود.طی هفته های 
اخیر رســانه های عربی و غربی در مورد بروز اختالف میان 
ایران و مقاومت از یک طرف و روســیه از طرف دیگر، سر و 

صدای زیادی راه انداخته بودند.
جنایت تازه آمریکا

جنگنده های ائتالف بین المللی به اصطالح ضد داعش 
که توسط آمریکا فرماندهی می شوند، با بمباران یک روستا 
در حومه جنوبی شــهر »حسکه« ســوریه،  18 غیرنظامی 

را کشتند. ایســنا به نقل از خبرگزاری 
رســمی سوریه )سانا( گزارش داد، اکثر 
این قربانیان زنان و کودکان آواره عراقی 
هستند که به خاطر جنایات داعش، به 
این روستا پناه آورده بودند. عفو بین الملل 
اخیراً گزارشی از شواهد و مدارک مبنی 
بر اینکــه ائتالف بین المللی ضد داعش 
قوانین بین المللی را در برخی از حمالتش 
در رقه در ســال گذشته میالدی نقض 

کرده و جان غیرنظامیان را به خطر انداخته منتشر کرد. اما 
ائتالف این گزارش ها را رد می کند.

همدستی آمریکا با داعش
به گزارش فارس، شــماری از عناصر داعش از منطقه 
»التنف« که در اشغال نظامیان آمریکایی قرار دارد، به شهر 
»تدمر« سوریه حمله کردند. وزارت دفاع روسیه اعالم کرد، 
ارتش سوریه به کمک جنگنده های روسی، حمله داعش به 

تدمر را دفع کرده است. در جریان این نبرد، پنج تروریست 
داعش کشته شدند.

مرکز مصالحه روسیه در سوریه خاطرنشان کرد، اردوگاه 
»الرکبان« که در نزدیکی پایگاه نظامی آمریکا در التنف واقع 
شــده، به پناهگاه برای افراد مسلحی بدل شده که از گوشه 
و کنار سوریه به آنجا می روند و از جمله آنها، تروریست های 
داعش هســتند و )این اردوگاه( به مرکزی برای حمایت از 

گروه های مسلح فعال در کشور [سوریه] تبدیل شده است.
یک منبع میدانی سوری نیز ضمن تأیید دفع حمالت 
تروریســت ها، تأکید کرد که آنها بار دیگر به سمت منطقه 

التنف گریختند.
گروه موسوم به »دیدبان حقوق بشر سوریه« که مقرش 
در لندن اســت، اعالم کرد درگیری در صحرای »السویداء« 
در 50 کیلومتری پایگاه آمریکا در التنف بین ارتش سوریه 

و داعش، به شدت در جریان است.
روزنامه عربســتانی »الشرق االوسط« دیروز اعالم کرد، 
ارتش ســوریه موفق شده است گروه تروریستی داعش را از 
شــهر »ابوکمال« در اســتان دیرالزور بیرون برانند. الشرق 
االوســط ادعا کرد که عناصر داعش سه روز پیش توانسته 

بودند بخش هایی از ابوکمال را اشغال کنند.
دیدبان حقوق بشر سوریه هم اعالم کرد، ارتش سوریه 
توانسته است داعش را از بخش های شمالی و شمال شرقی 

شهر ابوکمال بیرون براند.

مسکو: ایران و حزب اهلل در سوریه می مانند

سیاست های نژادپرستانه و وحشیانه اسرائیل باعث شد ورزشکار کویتی 
از مسابقه با نماینده رژیم صهیونیستی انصراف دهد.

در حالــی که جهــان عرب به ویژه عربســتان و امارات در حــال خیانت به 
آرمان های فلسطین هستند و در این مسیر حتی عربستان از طرح انتقال سفارت 
آمریکا از تل آویو به قدس نیز حمایت کرده اســت اما ملت های عرب همچنان در 
برابر سیاســت های اسرائیل مقاومت کرده و بر علیه این رژیم فعالیت می کنند.به 
گزارش خبرگزاری فارس، سایت کویت نیوز خبر داد که »صالح عبدالعزیز الحداد« 
دوومیدانی کار کویتی از رقابت های قهرمانی که در کشور بلژیک در حال برگزاری 
اســت، به خاطر رقیب شدن با نماینده رژیم صهیونیستی، از ادامه رقابت انصراف 
داد.این دوومیدانی کار کویتی در کارنامه خود قهرمانی آســیا و کویت را دارد.این 
مســئله نشان دهنده این است که تنها ورزشکاران ایرانی نیستند که از مسابقه با 
نمایندگان رژیم جنایتکار اسرائیل انصراف می دهند و این رویکرد معنادار در حال 

گسترش در منطقه است.

ورزشکار کویتی از رویارویی با
حریف صهیونیست انصراف داد

براساس گزارش رسانه های آمریکا فردی که در شهر »اورالندو« 
این کشور، چهار کودک را گروگان گرفته بود، همه آنها را کشت. 
امنیت در آمریکا تبدیل به کاالی نایابی شده است که یکی از دلیال 
اصلی آن آزادی خرید و فروش و حمل سالح است. حمل آزادانه سالح در 
آمریکا با موج رو به گسترش نژادپرستی تلفیق شده و بحران بزرگ تری را 
در جامعه رقم زده است. البی سالح در آمریکا به گونه ای در قسمت های 
مختلف این کشــور رخنه کرده که حتی افرادی که نژادپرســتند و یا از 
مشــکالت روانی رنج می برند، به سادگی سالح می خرند و ده ها نفر را به 
کام مرگ می کشــاند. بیش از 270 تا 300 میلیون قبضه سالح گرم در 
آمریکا وجود دارد؛ یعنی تقریباً به ازای هر نفر یک اسلحه در این کشور 
یافت می شود و مردم آمریکا روزانه با این سالح ها همدیگر را می کشتند. 
به گفته »هیالری کلینتون« ســاالنه33 هزار نفر در آمریکا با اسلحه به 
قتل می رســند که به معنای کشته شدن 90 نفر در هر روز است. اما در 
مدارس آمریکا وضع وخیم تر اســت و بر اســاس گزارش دیلی تلگراف، 
به طور متوسط در هر 60 ساعت یک نفر در این مدارس به ضرب گلوله 

جانش را از دست می دهد.
 در جدیدترین مورد از اقدامات جنون آمیز در آمریکا رســانه های این 
کشور روز دوشنبه از گروگانگیری در ساختمانی در »اورالندو« خبر دادند.

به نوشته پایگاه اینترنتی شبکه »فاکس نیوز«، مرد مهاجم پس از تیراندازی 
و زخمی کردن یک مأمور پلیس، چهار کودک را گروگان گرفت. بنا بر این 
گزارش، مأمور پلیس »به شدت زخمی« شده و اکنون تحت مداوا قرار دارد. 

در ادامه پیگیری ماجرا، برخی رســانه ها از قبیل »ان.بی.سی نیوز« 
دیروز گزارش دادند که چهار کودک به گروگان گرفته شــده، توسط فرد 
گروگانگیر کشته شدند.طبق گزارش پایگاه آمریکایی »اورالندو سنتینل«، 
فرد گروگانگیر که پلیس نام او را »گری وین لیندسی جونیور« 35 ساله 
اعالم کرده، بر اثر تیراندازی پلیس کشــته شــد. هنوز از علت اصلی این 
گروگان گیری گزارشی مخابره نشده، اما برخی رسانه ها اعالم کردند موضوع 
یک نزاع خانوادگی بوده اســت. بچه های کشته شده یک ساله، 6 ساله، 

10ساله و 11 ساله بوده اند.

پایان گروگانگیری خونین در »اورالندو« آمریکا 
با مرگ 4 کودک گروگان!

ارتش افغانســتان شمار تروریست های فعال در مناطق مختلف این 
کشور را بیش از 77 هزار نفر اعالم کرد.

»لعل جــان ظهیر« فرمانده مرکز آموزشــی ارتش افغانســتان، تعداد کل 
تروریســت های فعال را در این کشــور، 77 هزار و 500 نفــر اعالم کرد و گفت 
3000 نفر از این تروریســت  ها، وابســته به داعش در افغانستان هستند. وی کل 
تروریست  های خارجی در افغانستان را نیز 5000 نفر اعالم کرد. در پی شکست های 
پی در پی تکفیری ها در عراق و سوریه، شمار تروریست های خارجی در افغانستان، 
به طرز محسوسی افزایش یافته است.پیش از این دولت افغانستان شمار گروه های 
تروریستی که با ارتش این کشور می جنگند، را 20 گروه اعالم کرده بود.در افغانستان 
هرچند عناصر داعش مورد حمایت آمریکا و متحدانش هستند، ولی گروه تروریستی 
طالبان از لحاظ تعداد، عناصر بیشتری دارد. این گروه از ساختار قبیله ای افغانستان، 
برای جذب نیرو سوءاستفاده می کند.خبرهای تکمیلی از افغانستان حاکی است، 
عناصر طالبان دیروز شهرســتان »کوهستان« را به اشغال خود درآوردند. عالوه 
بر آن، حمالت تروریســتی جداگانه عناصر طالبان در مناطق مختلف افغانستان، 

دست کم 32 کشته و بیش از 30 مجروح برجای گذاشت.

در حالــی که تعداد تلفات ائتالف ســعودی در 
الحدیده یمن به ۶۲5 تن رسیده است شورای امنیت 
ســازمان ملل برای بررسی بحران این شهر تشکیل 

جلسه داد.
در هفته های اخیر ائتالف متجاوز سعودی به بندر مهم 
و حیاتی الحدیده در غرب یمن حمله کرده است. این بندر 
مهم تنها راه ارتباطی مردمی یمن با دنیای خارج اســت و 
در صورت اشــغال توسط ائتالف ســعودی، مردم یمن در 
شــرایط وخیم تری قرار خواهند گرفت. 
نبردهــا در این بندر همچنــان ادامه 
دارد و انقالبیــون موفق به پیروزی در 
بخش هایــی از این بندر شــده اند. به 
گزارش مشرق، نیروهای ارتش یمن و 
رزمندگان مقاومت تاکنون حدود 27 
کیلومتر از نوار ساحلی استان الحدیده 
را بازپس گرفته اند و خبرها حاکی است 
شمار تلفات نیروهای متجاوز به 625 
تن رسیده است. از سوی دیگر، روزنامه 
انگلیسی گاردین با انتشار گزارشی در 
پایگاه اینترنتی خود نوشــت، »دونالد 
ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا، بی سر و 
صدا در حال افزایش نقش این کشور در 
جنگ ائتالف سعودی علیه یمن است. 
در ادامه گزارش آمده اســت مقامات 

دولت ترامپ در حال بررسی پذیرش درخواست عربستان 
و امارات مبنی بر کمک مســتقیم نظامی ارتش آمریکا 
برای اشغال بندر اصلی یمن در استان الحدیده هستند. 
در همین حال، »محمدعلی الحوثی«، رئیس کمیته عالی 
انقالب یمن اعالم کرد، مسئولیت کامل هرگونه تشدید 
تنش یا تهدیدی علیه استان الحدیده یمن متوجه آمریکا 
اســت و ما به متجاوزان وعده شکست می دهیم. کنگره 
آمریکا نیز از وزارت دفاع این کشور)پنتاگون( درخواست 
کرد بر عربســتان و امارات برای توقف عملیات نظامی در 

استان الحدیده یمن فشار آورد.
در همین حال، شورای امنیت سازمان ملل به درخواست 
انگلیس برای بررســی تحوالت اوضاع انسانی یمن جلسه 
فوق العاده تشــکیل داد. به گزارش ایسنا، به نقل از القدس 
العربی، »مارک لوکوک«، رئیس امور بشردوستانه سازمان 
ملل، در این نشست غیرعلنی به اعضای شورای امنیت گفت، 

میالدی جاری ریاست شورای امنیت را برعهده دارد، نیز 
تصریح کرد، این نشســت نیاز مبرم پایان دادن به تشدید 
تنش در مناطق اطراف بندر الحدیده را مورد بررسی قرار داد.

از سوی دیگر، جنگنده های ائتالف متجاوز عربی مرکز 
وابسته به ســازمان پزشکان بدون مرز را در شهر »عبس« 
یمن بمباران کردند. به گزارش المســیره، سازمان پزشکان 
بدون مرز اعالم کــرد که ائتالف عربی با یک حمله هوایی 
مرکز معالجه بیماری وبا را که به تازگی در شهر عبس یمن 
تأسیس شده، بمباران کرد. در بیانیه این سازمان آمده است، 
این مرکز لحظه بمباران خالی بود و هیچ کسی آسیبی ندیده 
اســت. سازمان پزشکان بدون مرز بعد از این حمله فعالیت 
خود را به صورت موقتی در شــهر عبس تعلیق کرده است. 
رئیس سازمان پزشکان بدون مرز در یمن گفت که این حمله 
نشــان دهنده عدم احترام به مراکز پزشکی و بیماران است، 
چه این حمله عمدی باشد، چه غیرعمدی قابل قبول نیست.

جلسه اضطراری شورای امنیت به دنبال تلفات سنگین سعودی ها در الحدیده

جوالن 77 هزار تروریست تکفیری
در خیابان های افغانستان

امارات
خبرگزاری قدس: نشریه »نیویورکر« طی گزارشی، از انجام دیدارهای 
محرمانه میان رهبران امارات و رژیم صهیونیستی در کشور قبرس با هدف 
مقابله با نفوذ ایران خبر داد. این نشــریه روز دوشنبه افشا کرد که حتی 
در ســال 2016 هم »هیالری کلینتون«، وزیرخارجه وقت آمریکا، از این 
موضوع اطالع داشــته است که امارات و رژیم اسرائیل پشت صحنه، برای 
مقابله با نفوذ ایران کار می کرده اند. با آنکه امارات و رژیم صهیونیســتی 
روابط رسمی دیپلماتیک ندارند، ولی هر دو مواضع مشترکی علیه ایران 

داشته و از  قدرتمند شدن کشورمان هراس دارند.
آمریکا

ایسنا: جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی اعالم 
کرد که هیئت های ترکیه و آمریکا نقشه راه مربوط به شهر منبج در شمال 
سوریه را در نشستی که هفته جاری در آلمان برگزار خواهد شد، بررسی 
خواهند کرد. وی گفت: وزرای خارجه دو کشــور هفته گذشته نشستی 
را درباره منبج برگزار کردند و ما آماده همکاری در این جبهه هســتیم. 
در آغاز گشت زنی در اطراف منبج را آغاز خواهیم کرد و بعدا گشت های 
مشترکی در داخل شهر انجام خواهیم داد. در همین راستا، نشستی در اروپا 
طی هفته جاری برگزار خواهد شد و ما نقشه راه و چگونگی اجرای آن را 
بررسی خواهیم کرد و درحال حاضر مشغول ارزیابی عوامل نظامی هستیم.

انگلیس
گاردین: رسانه های انگلیسی با انتشــار گزارش های متعددی درباره 
حواشی نشست گروه هفت، به ویژه مخالفت رئیس جمهوری آمریکا با بیانیه 
پایانی آن، تاکیددارند که نشست امسال نقطه عطف فروپاشی دموکراسی 
در قرن 21 به شمار می رود. رئیس جمهوری آمریکا در جریان نشست سال 
جاری از موضع خود درباره افزایش تعرفه واردات فلزات کوتاه نیامد. او دیر 
آمد و پس از جدل با رهبران ســایر کشورها بالفاصله رفت. ترامپ حتی 
حاضر نشــد از بیانیه پایانی نشست جی-7 که به اندازه زیادی رقیق شده 
بود حمایت کند. در این بیانیه حفظ توافق هســته ای ایران، حل معضل 

تبعیض نژادی و اجرای نظام عادالنه مالیاتی مورد تاکید قرارگرفته بود.
روسیه

رویترز: وزارت خزانه داری آمریکا در تازه ترین تحریم هایش علیه روسیه، 
سه شخصیت روس و پنج شرکت را تحریم و اعالم کرد که این اشخاص و 
شرکت ها با ارتش و سرویس اطالعاتی مسکو در حمالت سایبری به آمریکا 
و متحدانش همکاری می کنند. هنوز مسکو درباره این اقدام آمریکا واکنش 
نشــان نداده است. کاخ سفید در ماه فوریه، روسیه را مقصر این حمالت 
سایبری دانست و اعالم کرد: »این حمالت میلیاردها دالر ضرر به همراه 

داشته و بخشی از تالش های کرملین برای بی ثباتی در اوکراین است.«
فلسطین

خبرگزاری صدا و ســیما: اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس 
اعالم کرد، امیدواریم که امنیت و صلح و ثبات به ســوریه باز گردد و این 
کشور بتواند ایفای نقش ملی و منطقه ای خود را از سر بگیرد. وی افزود: 
آنچه درباره حمایت از انقالب سوریه به من نسبت داده شده است، دقیق 
نیســت و ما هیچ زمانی در حالت دشمنی با نظام سوریه قرار نگرفته ایم. 
وی تاکید کرد، ایران کشور محوری و مهمی در منطقه است و روابط میان 

ما و ایران ابعادی استراتژیک دارد.

پس مانده های داعش در کرکوک
 تمام خانه  های یک روستا را به آتش کشیدند 

عناصر داعش با حمله به یک روستا در جنوب  غرب استان کرکوک، 
تمامی خانه های آن را به آتش کشیدند، همچنین، برخی منابع از حمالت 

پراکنده این تروریست ها در شهرستان الحویجه خبر می دهند.
به گزارش خبرگزاری فارس، یک منبع آگاه امنیتی اعالم کرد، عناصر داعش 
ساعت 23 شب سه شنبه تمام منازل یک روستا در جنوب غرب کرکوک را به آتش 
کشیدند.این منبع اظهار داشت: عناصر داعش کلیه منازل روستای »گرحه غازان« 
از توابع منطقه »الرشاد« در جنوب غرب کرکوک را به آتش کشیدند.گفته می شود 
که دلیل انتخاب این روستا کشته شدن چهار عضو داعش به دست ساکنان این 
روســتا بود. ساکنان روستا پس از کشتن این تروریست ها، به شهر کرکوک پناه 
بردند و روســتا خالی از سکنه شــده بود.از سوی دیگر، یک منبع آگاه در پلیس 
فدرال عراق، امروز از وقوع چند انفجار و شــلیک خمپاره به سوی برخی مناطق 
در جنوب غرب کرکوک خبر داد.وی اعالم کرد که یک خودروی گشــتی پلیس 
فدرال در داخل شهرســتان الحویجه، هدف بمب گذاری قرار گرفت و منفجر شد 
که چندین زخمی به همراه داشت. همزمان با این انفجار، هشت تا 10 خمپاره به 
سوی مرکز پلیس روستای »تل الذهب« از توابع الحویجه شلیک شد و به محیط 
اطراف این مرکز اصابت کرد. این حمله خمپاره ای جراحت یکی از نیروهای بسیج 

مردمی عشایر را به دنبال داشت.
واکنش به تجاوز ترکیه

به گزارش خبرگزاری فارس، دفتر اطالع رسانی »حیدر عبادی« نخست وزیر 
عراق، دوشنبه شب درباره ورود نیروهای ترکیه به خاک عراق واکنش نشان داد 
و اعالم کرد که برای هماهنگی امنیتی مشــترک با کشورهای همسایه از جمله 
»ترکیه«، برای حفظ امنیت مرزهای مشترک و مناطق مختلف مرزی آماده است.
»سعد الحدیثی« سخنگوی دفتر عبادی در گفت وگوی اختصاصی با »بغداد 
الیوم« اعالم کرد: دولت عراق نمی تواند هیچ گونه اقدام خصمانه  از داخل کشــور 
علیه کشــورهای همسایه را بپذیرد و در مقابل نیز ورود نیروهای ترکیه به عمق 
خاک کشورش را رد می کند و آن را نقض حاکمیت خود می داند.وی افزود: هرگونه 
اقدام با ماهیت توسعه طلبی در شکل و سطح عملیات نظامی غیرقابل قبول است. 
عراق آماده هماهنگی امنیتی مشترک با کشورهای همسایه، از جمله ترکیه، برای 
حفظ مرزهای مشترک و مناطق مرزی است.الحدیثی تاکید کرد که دولت از تمامی 
ابزارهایی که قوانین بین المللی اجازه می دهند، برای حفظ حاکمیت عراق و مقابله 
با هرگونه تجاوز اســتفاده می کند.پیش از این برخی رسانه ها از پیشروی نظامی 
ترکیــه در داخل اراضی عراق با هدف انجام عملیات نظامی علیه حزب کارگران 
کردستان ترکیه )پ ک ک( خبر داده بودند.ارتش ترکیه از 11 مارس گذشته )21 
اســفند( عملیات نظامی جدید علیه پ.ک.ک در منطقه کردستان عراق را کلید 
زده است و به طور مستمر، کوه های »قندیل« را به بهانه حضور عناصر پ. ک .ک، 
هدف قرار می دهد. »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه نیز اوایل ماه ژوئن 
جاری )اواسط خرداد( تلویحا به انجام عملیات نظامی ارتش کشورش در سنجار 

و کوه قندیل اشاره کرد.

بندر الحدیده شریان اصلی حیات برای 
کشــور فقیر یمن است، زیرا 70 درصد 
نیازهــای غذایی وارداتــی یمن از این 
بندر تامین می شــود. یمن 90 درصد 
از نیازهــای غذایی خود را وارد می کند 
و این عامل بندر الحدیده را به شــریان 
اصلی زندگی مردم این کشــور تبدیل 
نبنزیا«، نماینده  کرده است. »واسیلی 
دائم روسیه در سازمان ملل که در ماه 


