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برادر »علی عبداهلل صالح« در شمال صنعاء 
کشته شد

»محمد صالح االحمر« وابسته نظامی دولت مستعفی 
و فراری یمن در بحرین و بــرادر ناتنی »علی عبداهلل 
صالح« رئیس جمهور سابق یمن بر اثر انفجار خودروی 
کاروان او در »مارب« واقع در شــمال شــرقی استان 

صنعاء کشته شد. 
 منابع خبری یمن گزارش دادند خودروی حامل »محمد 
صالح االحمر« بــرادر علی عبداهلل صالح در این حمله منفجر 
شد و وی  و تعدادی از همراهانش کشته شدند.فرماندهی ستاد 

کل ارتش دولت مستعفی یمن نیز با صدور بیانیه ای خبر کشته 
شدن االحمر را تائید کرده است.در این بیانیه آمده است که بردار 
ناتنی علی عبداهلل صالح هنگام انجام وظیفه در اســتان مارب 
واقع در مرکز یمن ترور و کشته شد. منابع خبری می گویند که 
»علی محسن االحمر« معاون عبدربه منصور هادی رئیس جمهور 
دولت مستعفی و فراری یمن از این سوء قصد، جان سالم به در 
برده است. علی عبداهلل صالح رئیس جمهور سابق یمن نیز آذرماه 

سال گذشته به هنگام فرار از صنعاء کشته شد.

انگلیس فروش سالح به کشورهای مرتجع عربی را 
دوبرابر کرد!

آمار و ارقام منتشر شده نشان می دهد انگلیس 
سال گذشــته ارزش سالح های صادراتی خود را به 
کشورهایی که در فهرست دولت این کشور در زمینه 
نقض حقوق بشر قرار دارند، تقریبا دو برابر کرده است!

روزنامه ایندیپندنت در این زمینه نوشــته براســاس 
ارقامی که گروه فشار موســوم به پویش مبارزه با تجارت 
اسلحه به آن دست یافته است، دولت انگلیس سال 2017 
برای قراردادهای فروش سالح به ارزش یک و نیم میلیارد 

پوند مجوز صادر کرده در حالی که ارزش قراردادهای سال 
2016 فقط 820 میلیون پوند بوده است. 

بر اساس این گزارش سالح های انگلیس در سال 2017 
به 18 کشــوری که در فهرســت ناقضان حقوق بشر قرار 
دارند از جمله چین، عربستان، بحرین، رژیم صهیونیستی، 
مصر و پاکستان فروخته شده است. سال 2016 نیز تعداد 
کشــورهای ناقض حقوق بشــر که انگلیس به آنها سالح 

فروخته 20 کشور بود. 
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واشنگتن پست: ترامپ چگونه آمریکا را به کشور احمق ها تبدیل کرد

سرویس خارجی 
رژیم صهیونیستی  تلویزیون  اینکه  از  پس 
اعالم کرد ارتش رژیم صهیونیستی برای اقدام 
نظامی علیه غزه )در صورت عدم توقف ارسال 
بادبادک های آتش زا( آماده می شود، خبر رسید 
پارلمان رژیم صهیونیستی اختیار اعالم جنگ را 

از نتانیاهو گرفت!
فلسطینی ها از زمان آغاز تجمعات هفتگی موسوم 
به »راهپیمایی های بازگشت« در نزدیکی حصار واسط 
میان غزه و اراضی  اشغالی، دست به ابتکار تازه ای زده  
و با ارسال بادبادک های حامل مواد آتش زا، به حمالت 
رژیم صهیونیستی که در هفته های اخیر بیش از 100 
فلسطینی را شهید کرده، اعتراض کرده اند. این روش 
هرچند ساده به نظر می رسد، اما خسارات گسترده ای 
به صهیونیست ها تحمیل کرده است. تل آویو تاکنون 
از مقابله با موج بادبادک های آتش زا رسما اعالم ناتوانی 

کرده است.
بادبادک هــای آتــش زا به دلیل خســارت های 
سنگینی که به صهیونیست ها وارد کرده، باعث ایجاد 
اختالفات گسترده ای نیز بین رهبران سیاسی این رژیم 
شده اســت. به نظر می رسد بین اعضای کابینه رژیم 
صهیونیستی، پارلمان این رژیم)کنست( و نتانیاهو بر 
سر نحوه مواجهه با این بحران اختالفات جدی پیش 

آمده است.

 بادبادک های آتش زا صهیونیست ها را به جان هم انداخت
 اختیار اعالم جنگ از نتانیاهو گرفته شد

به گــزارش فــارس، کانال 10 
تلویزیون رژیم صهیونیستی سه شنبه 
شــب اعالم کرد این رژیم به ارتش 
رژیم صهیونیستی دستور داده برای 
احتمــال اقدام نظامــی همه جانبه 
علیه نوار غزه آماده شــود. بنا بر این 
گزارش، رژیم صهیونیســتی تا روز 
معترض  فلســطینی های  به  جمعه 
فرصت داده تا ارســال بادبادک ها و 
بالن های آتش زا به سمت شهرک های 
صهیونیست نشــین را متوقف کنند. 

مقامات نظامی این رژیم اعــالم کرده اند در غیر این 
صورت علیه غزه اقــدام نظامی می کند. پیش از این 
تصمیم نیز رژیم صهیونیستی در تالش برای افزایش 
فشــار به فلسطینی های ساکن نوار غزه، تنها گذرگاه 
مرزی که محل انتقال مواد غذایی به غزه بود را بست. 

سلب اختیار اعالن جنگ از نتانیاهو
اما پس از اینکه ارتش رژیم صهیونیســتی غزه را 
به حمله نظامی تهدید کرد، خبر رسید پارلمان رژیم 
صهیونیستی اختیار اعالم جنگ بدون جلب موافقت 
کابینه را که چند ماه پیش به نتانیاهو داده بود، از او 
پس گرفت. پارلمان رژیم صهیونیستی )کنست( حدود 
دو ماه پیش قانونی را تصویب کرد که به نخست وزیر 
این رژیم این اختیار را می داد »در شرایط اضطراری« 

بدون جلب موافقت کابینه و تنها پس از رایزنی با وزیر 
جنگ، علیه یک کشور اعالم جنگ کند.

تصمیم کنســت برای لغو ایــن قانون پس از آن 
اتخاد شــد که حتی تندروتریــن نمایندگان پارلمان 
رژیم صهیونیســتی نیز در پی تنش های اخیر در غزه 
و جوالن اشغالی نســبت به اعالم یک جانبه جنگ از 
سوی نتانیاهو ابراز نگرانی کردند. متمم لغو این قانون 
روز سه شنبه با 77 رأی مثبت در برابر 16 رأی منفی 
به تصویب رســید تا از این پس، نتانیاهو مجبور باشد 
برای اعالم جنگ، نظر موافق کابینه خود را جلب کند. 
یکی از ایرادات اصلی این قانون که دستمایه منتقدان 
قــرار گرفت این بود که »شــرایط اضطراری« در آن 
تعریف نشــده بود و نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 

می توانســت به بهانه وضعیت اضطراری، کابینه را از 
فرایند تصمیم گیری درباره جنگ خارج کند.

با این حال، بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی در سفر خود به شهرک های اطراف غزه 
گفــت، به ارتش دســتور داده بادبادک ها و بالن های 
آتش زا را متوقــف کند. آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ 
اســرائیل هم ادعا کرد، تل آویــو آماده ورود به جنگ 
گســترده در غزه اســت و همه تالش خــود را برای 
ممانعت از این جنگ به کار گرفته است و اکنون توپ 

در زمین حماس است.
عالوه بر این رسانه ها اعالم کردند، رژیم صهیونیستی 
آمادگی های نظامی خود را به گونه ای فراهم می کند 
که گویا جنگ با محور مقاومت فلسطین در نوار غزه 
فردا آغاز خواهد شد. اسرائیل در همین راستا یگان های 
نیروهای ذخیره خــود را احضار کرده و گردان 162 
نیز مانوری را برای شبیه ســازی  اشغال نوار غزه انجام 
می دهد. در همین راستا نصب سامانه های دفاع موشکی 
گنبد آهنین در تل آویو و قدس امروز تکمیل خواهد 
شــد. تمامی این شرایط جنگی به علت این است که 
ارتش موســوم به شکســت ناپذیر رژیم صهیونیستی 
نمی تواند پرتاب بادبادک های آتشــین از نوار غزه به 
سمت شهرک های صهیونیست نشین را که در واکنش 
به حمالت موشکی و جنایت های رژیم صهیونیستی 

در غزه صورت می گیرد، تحمل کند.

سرویس خارجی-
روزنامه آمریکایی واشــنگتن پست در تحلیلی 
درباره سخنان رئیس جمهور این کشور که دیگران را 
احمق و خودش را فردی با ذکاوت می داند نوشته: »ما 

آمریکایی ها به شدت احمق هستیم.«
پیش از این آمریکا ینگه دنیا یا »شهری نورانی بر فراز 
تپه« تصور می شــد که بقیه کشورها باید خود را شبیه آن 
کنند تا به سعادت برسند، اما ظاهرا خود آمریکایی ها چنین 
تصوری ندارند. آمریکای دوران ترامپ به شدت یک آمریکای 
سرخورده و خسته از وضعیتی است که همه آنها را »احمق« 
تصور می کنند. متحدین ســنتی آمریکا به خاطر رفتارهای 
ترامپ از این کشــور فاصله گرفته اند و رســانه ها و مقامات 
آمریکایی از اینکه کشورشان گروگان حماقت های ترامپ شده 
به شدت عصبانی هستند واشنگتن پست فهرستی از سخنان 
»دونالد ترامپ«، تهیه کرده که او در آنها اطرافیانش را احمق 
و خودش را فردی با ذکاوت جلوه می دهد. این روزنامه سپس 

می نویسد: »ما کشوری به شدت احمق هستیم.«
در مقاله  این روزنامه که به قلم »دانا میلبانک«، اســت، 
ســتون نویس در قسمت تیتر نوشته: »ما کشوری به شدت 
احمق هستیم« و در ادامه آورده است: »دوستان آمریکایی 
من، ما کشوری به شدت احمق هستیم.« »میلبانک« در ادامه 
کنایه  ای به سخنان چند وقت پیش دونالد ترامپ که خودش 
را »یک نابغه بسیار پایدار« خوانده بود زده و می نویسد: »من 
می دانم که همین طور است چون رئیس جمهور ترامپ بارها 

این را به اطالعمان رسانده که ما کشوری احمق هستیم-  او  
از وقتی که کارزارش برای ریاست جمهوری را آغاز کرده این 
دیدگاه را  دست کم 9 بار ابراز کرده است. همان طور که بعد از 
نشست ناتو در هفته گذشته به ما یادآوری کرد که »نابغه ای 
بسیار پایدار است.« این نویسنده در ادامه با نقل بریده هایی 
از سخنان ترامپ که او در آنها آمریکا را احمق دانسته ادامه 
داده: »آدم هــای احمق بر ما حکمرانی کرده اند و قوانین ما 
بســیار فاسد و احمقانه هســتند. ما درباره تجارت با سایر 
کشــورها حماقت به خرج داده ایم و معامله هایی احمقانه با 
عراق، ایران، چین، مکزیک، کانادا، اروپا و مسلمانان داشته ایم. 

مزخرف ترین قوانین را در زمینه مهاجرت داریم. 
برخی از چیزهای احمقانه بی شــماری که ترامپ آنها 
را شناســایی کرده انــد عبارتند از: کارکنان کاخ ســفید، 
اف بی ای، اتحادیه فوتبال ملی، دموکرات ها، فیلی باســتر و 
روزنامه نگاران.«.به نوشــته واشنگتن پست، ترامپ اخیراً در 
جمع گروهی از خیرین گفت: »ما خیلی احمق هســتیم.« 

آنها خندیدند. او اخیراً هم در جمع هوادارانش گفت: شــما 
حــس می کنید به نوعــی احمق فرض شــده اید، این طور 
نیســت؟ فکر نمی کنید احمق هستید؟ )البد هواداران هم 
باید داد می زدند: احمقیم! احمقیم( واشنگتن  پست در ادامه 
مجموعه طویلی از اظهارات ترامپ که او در آنها ملت آمریکا 
را احمق و خودش را باهوش و نابغه فرض کرده فهرست و با 
کنار هم قراردادن گزاره هایی به صورت کنایه آمیز، نشان داده 

که عکس این رابطه، احتماالً درست تر است! 
ادامه واکنش ها به نشست با پوتین

با گذشــت 2 روز از دیدار ترامپ و پوتین واکنش ها به 
این نشست هنوز ادامه دارد. نخستین نشست رهبران روسیه 
و آمریــکا در پایتخت فنالند، حداقل بــا توجه به واکنش 
سیاستمداران آمریکایی نتیجه ای بسیار جالب توجه داشت، 
چرا که موجی از وحشــت و نفــرت علیه ترامپ را به دنبال 
داشت. در حالی  که »سرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه 
مذاکرات هلســینکی را »هوشــمندانه« و»بهتر از عالی« 
توصیف کرده، نخبگان سیاسی آمریکا از این نشست به عنوان 
»کودتای نظامی« و »خیانت ترامپ به آمریکا« یاد می کنند. 
»استیو کوئن« سناتور آمریکایی در صفحه توییتر خود در 
این باره نوشــته: »نظامیان ما کجا هستند؟ فرمانده کل قوا 

در دست دشمن است!«.
»دونالد ترامپ« نیز که پس از نشســتش با پوتین در 
هلسینکی فنالند با انتقادات شدیدی مواجه شد دوباره گفته، 
طی اظهاراتش در این نشست درباره عدم مداخله روسیه در 

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا  اشتباه کرده است! ترامپ، 
رئیس جمهور  آمریکا در بیانیه ای از پیش تنظیم شده اظهار 
داشته که »بیاناتم را با تاکید بر ایمان و حمایتم از نهادهای 

اطالعاتی آمریکا شروع می کنم. 
من کامال به آژانس های اطالعاتی کشورمان باور دارم.« 
ترامپ مدعی شد، پس از مرور کنفرانس خبری مشترکش 
با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه متوجه شده است که 
»در یک جمله کلیدی به جای فعلی منفی، از حالت مثبت 

آن فعل استفاده کرده است.«
پس از مطرح شدن انتقادات شدید علیه دونالد ترامپ 
به دنبال اظهاراتش در نشست خبری مشترک با والدیمیر 
پوتین و متهم شدنش به »خیانت« از سوی مقامات آمریکایی، 
توجه بســیاری به مترجم وزارت امور خارجه آمریکا که در 
این جلسه ترامپ را همراهی می کرد، معطوف شده است. 

دیلی میل نیز در این باره نوشته: »دیدار دو ساعته دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه در هلسینکی پشت درهای بسته و در حالی برگزار شد 
که به جز این دو رئیس جمهور، تنها دو مترجم در آن حاضر 
بودند.در صورتی که در این جلسه میان این دو رئیس جمهور 
توافق صورت گرفته باشد، تنها آمریکایی  که از آن مطلع است، 

مارینا گراس، مترجم ترامپ در این نشست خواهد بود.« 
حاال بیل پاســکرل، نماینده دموکــرات کنگره آمریکا 
خواهان احضار مترجم نشســت ترامپ و پوتین برای ارائه 

توضیحات به کنگره شده است.

رئیس جمهور مستعفی یمن در اظهاراتی اعالم 
کرد، از حمالت هوایی ائتالف ســعودی در یمن 
که تاکنون غیرنظامیان بسیاری را قربانی کرده، 

متأسف نیست!
در حالــی کــه حمــالت ائتالف ســعودی که به 
درخواست منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن در 
ســه سال گذشته جان بیش از 15 هزار غیر نظامی را 
گرفته است و باعث قحطی و انتشار بیماری های زیادی 
شــده اســت منصور هادی اعالم کرد از این مســئله 

متاسف نیست! 
به گزارش فارس، خبرنگار بی.بی.سی در گفت وگو 
با منصور هادی ضمن اشاره به آمار سازمان ملل درباره 
تلفات انسانی ناشی از حمالت ائتالف هوایی عربستان 
به یمن از وی پرسید آیا با توجه به این مسئله از وارد 
کردن ائتالف ســعودی در درگیری های یمن پشیمان 
شده است، که هادی در پاسخ گفت: »من اصال پشیمان 
نیستم.« رئیس جمهور مستعفی یمن در توجیه چرایی 
قتل عام مردم یمن گفت اگر ائتالف سعودی حمالت 

رئیس جمهور فراری یمن: از کشته شدن مردم یمن در حمالت سعودی تاسف نمی خورم
هوایی در یمن انجــام نمی داد، آنها 
نمی توانستند بخش هایی از این کشور 

را به تصرف درآورند! 
موافقت مشروط انصاراهلل 

با نظارت سازمان ملل 
بر الحدیده

از ســوی دیگر خبر رســیده که 
عبدالملــک الحوثــی رهبر جنبش 
انصاراهلل یمن اعالم کرده، این جنبش 

تنها در صورتی با ایفای نقش ســازمان ملل متحد در 
بندر »الحدیده« یمن موافقت می کند که تهاجم ائتالف 
سعودی-اماراتی به این منطقه متوقف شود. الحوثی که 
با روزنامه فرانسوی »لو فیگارو« صحبت می کرد، گفته: 
»ما به »مارتین گریفیتس« نماینده ملل گفتیم نقشی را 
که سازمان ملل می خواهد در زمینه نظارت و لجستیک 
در بندر ایفا کند، رد نمی کنیم، مشروط بر اینکه تهاجم 
علیه الحدیده متوقف شود.« الحوثی در بخش دیگری از 
این مصاحبه از نقش فرانسه در جنگ یمن هم انتقاد کرد 

و گفت پاریس با فروش سالح به عربستان در حمالت 
سعودی ها و کشتار مردم یمن مشارکت دارد: »بسیاری 
از کشورهای غربی جنگ ها را از منظر منافع اقتصادی 

می بینند و حقوق بشر را قربانی می کنند.«
هاآرتص: ائتالف سعودی در یمن شکست خورد

خبر دیگر اینکه، روزنامه »هاآرتص« در گزارشــی 
درباره ناکامی سعودی ها و اماراتی ها در غلبه بر نیروهای 
مقاومت یمنی، نوشــته است که این دو کشور با وجود 
بهره بردن از پیشرفته ترین تجهیزات نظامی جهان، ظرف 

چهار سال نتوانسته اند به اهداف خود در یمن برسند. 
هاآرتص با اشاره به ناکامی تالش چندهفته ای ائتالف 
سعودی-اماراتی برای اشغال بندر راهبردی »الحدیده« 
در غرب یمن، نوشــته اســت: »ریاض و ابوظبی وعده 
داده بودنــد که این عملیات با ســرعت پیش رود، اما 
این نبرد حاال به یکی از شــدیدترین درگیری های این 
مناقشه فاجعه بار بدل شده است.« این رسانه همچنین 
تاکید کرده که »محمد بن سلمان« ولیعهد و وزیر دفاع 
عربستان از تلفات هراسان است، به همین دلیل هم است 
که در طول 38 ماه جنگ، سعودی ها هیچ آمار رسمی ای 

از تعداد کشته هایشان اعالم نکرده اند.
در پایان این گزارش آمده اســت: »ناتوانی ائتالف 
عربــی در پیروزی یا حتی پیشــروی در یمن، دلیلی 
دو وجهــی دارد: این حقیقت که حوثی ها در موقعیت 
مناســبی برای دفاع حمالت نیروهــای خارجی قرار 
گرفته اند و این واقعیت که ارتش سعودی از ناکارآمدی 
ساختاری رنج می برد، حتی با وجود تالش امارات برای 

به میدان آوردن قدرت خود برای مبارزه در جنگ.«

یک نشریه انگلیسی ضمن انتشــار گزارشی به رابطه بسیار خوب 
ایران و عراق اشاره و اعتراف کرده ایران قوی ترین بازیگر در عراق است 
و کسانی که به دنبال برهم زدن این روابط هستند در توهم به سر می برند.
وبگاه انگلیســی »میدل ایســت آی« ضمن اشاره به برگزاری انتخابات اخیر 
پارلمانی در عراق و بازشماری دستی آرا، تالش برخی کشورها برای تأثیرگذاری 

بر روابط عراق و ایران را »بیهوده« توصیف کرد. 
این وبگاه  نوشــت: »در عراق پس از انتخابــات، دو موضوع باید مورد توجه 
ویــژه قرار گیرد؛ اول، چالش قدرت بین احزاب مختلف عراقی و دوم، نتیجه این 
چالــش در چارچوب ژئوپلتیک خاورمیانه، باالخص مواجهه بین ایاالت متحده و 
متحدانش در شــورای همکاری خلیج فارس از یک ســو و از سویی دیگر ایران و 
»محور مقاومت«. »مارکو کارنلوس«، نویسنده این مطلب که یک دیپلمات سابق 
ایتالیایی است، در توضیح موضوع اول نوشته »نتیجه انتخابات نشان می دهد هیچ 
ائتالف سیاسی نتوانسته به پیروزی قاطع دست یابد، بنابراین، تنها راه اداره عراق 
ایجاد ائتالفی بین احزاب اصلی است.« به نوشته این وبگاه  »در عراق نیز همچون 
بسیاری دیگر از کشورها، شمارش آرا برای تشخیص برنده کافی نیست بلکه دو 
عنصر دیگر نیز باید به کار گرفته شود، وزن آرا باید بررسی شود و همچنان تفسیر 

شود. این فرآیند ممکن است ماه ها زمان ببرد.«
نویسنده سپس در تحلیل نتایج انتخابات عراق نوشته: »قدرت در عراق همچنان 
در اختیار شــیعیان این کشور خواهد بود.« به گفته این دیپلمات سابق ایتالیایی 
»برای هر تحلیل گری موضوع نفوذ ایران در عراق کامال پیچیده و ظریف است... 
جدا از هرگونه فهم سیاســی در بین احزاب سیاسی عراق و هرگونه نتیجه ای که 
شــیوه اداره عراق ایجاد کند، چه بخواهید یا نخواهید، ایران همچنان بانفوذترین 
بازیگر در عراق باقی خواهد ماند. تهران خود را صبورانه با هرگونه آرایش سیاسی 
در عراق تطبیق خواهد داد و بغداد نیز همین کار را خواهد کرد. این امر بســیار 
آرام و با یک پویایی ظریف رخ خواهد داد ... و این رخداد فارغ از هرگونه دستور 

کار یا زمان بندی سیاسی در غرب اتفاق خواهد افتاد.« 

میدل ایست آی:
چه بخواهیم چه نخواهیم

ایران قوی ترین بازیگر در عراق است

روزنامه گاردین طی ســرمقاله دیروز خود با  اشاره به بحران 
برگزیت در نظام سیاسی انگلیس دولت »ترزا می«  را به بی کفایتی 

متهم کرد و نوشت: »ترزا می  قادر به اداره امور نیست«. 
»بوریس جانسون« وزیر خارجه انگلیس و »دیوید دیویس« وزیر امور 
»برگزیت« و معاون او، »استیو بیکر« هفته پیش در اعتراض به آنچه »برنامه 
سســت« برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا عنوان شده، از کابینه ترزا 
می  اســتعفا کردند. برخی از رسانه های انگلیس بعد از این نوشتند دولت 
»ترزا می«  دچار بحران شــده و اگر فکری برای این وضعیت نشود دولت 
فروخواهد پاشید.دیروز اما روزنامه »گاردین« در سرمقاله خود با  اشاره به 
این که »طرح ترزا می برای متحد نگاه داشــتن اعضای حزب محافظه کار 
در موضع مذاکرات برگزیت، منجر به ایجاد شــکاف در این حزب شــده 
است نوشت: »دولت »ترزا می« نخست وزیر این کشور قادر به اداره امور 

حکومتی نیست«.
در ادامه این مقاله آمده اســت: »طی ده روز گذشته نفوذ ترزا می  در 
پارلمان این کشــور در مســئله برگزیت به صورت تحقیرآمیزی تضعیف 
شده اســت و  خانم می در مهم ترین مسئله ای که انگلستان با آن روبرو 
اســت، قابلیت اداره امور را ندارد... دالیل شکست وی به دو انتخابات باز 
می گردد، اولین انتخابات همان همه پرسی سال 2016 برای خروج انگلستان 
از اتحادیــه اروپا بود که وی در حال حاضر همچنان متعهد به اجرای آن 
اســت و دومین دلیل، شکســت ترزا می در انتخابات سراسری زودتر از 
موعد سال 2017 بود که حزب محافظه کار اکثریت کرسی های پارلمان 
انگلســتان را از دست داد.« شب گذشته نیز »ترزا می«  هم حزبی هایش 
را تهدیــد کرد در صورتی که طرح وی درباره اتحادیه گمرکی اروپا را رد 
کنند، تابستان امســال باز هم برگزاری یک انتخابات سراسری زودتر از 

موعد را اعالم می کند.
به نوشته گاردین، »می«  در تله بحران برگزیت گرفتار شده و در صورت 
عدم موفقیت برای رهایی از آن، درخواست »جاستین گرینینگ« وزیر سابق 
آموزش انگلســتان برای برگزاری همه پرسی دوم جدایی از اتحادیه اروپا، 
می تواند قابلیت اجرا داشته باشد و این همان نتیجه ای است که اتحادیه 

اروپا به دنبال آن است.

120 اتوبوس براساس توافق میان دمشق و تروریست ها، برای 
خارج کردن حدود 7000 شیعه از شــهرک های تحت محاصره 
»فوعه« و »کفریا« در شمال سوریه، وارد این دو شهرک شده اند.
دیروز حدود 120 دســتگاه اتوبوس وارد شــهرک های فوعه و کفریا 
شــدند تا 6900 شهروند را از این دو شهرک شیعه نشین تحت محاصره، 

خارج کنند.
به گزارش خبرگزاری ابنا، انتقال این محاصره شدگان به مناطقی که 
تحت کنترل ارتش سوریه قرار دارد، براساس توافقی صورت می گیرد که 

میان دمشق و تروریست ها امضاء شده است.
براســاس توافق مزبور، دولت ســوریه نیز 1500 زندانی از گروه های 
مخالف، 36 اسیر در دســتان حزب اهلل و چهار اسیر در دستان نیروهای 
مدافع دو شهرک فوق را آزاد می کند. طرف ها برای تبادل این افراد، 48 
ساعت فرصت دارند. رسانه های نزدیک به تروریست ها اعالم کرده اند فایده 
توافق این است که خطر حمله ارتش سوریه برای شکستن محاصره فوعه 
و کفریا را کاهش می دهد و از سوی دیگر تروریست های اسیر و بازداشت 
شــده نیز آزاد می شوند. گروه تروریســتی تحریرالشام )جبهه النصره( و 
همپیمانانش از دو روز قبل برای حمله به شــهرک های محاصره شده و 

شیعه نشین فوعه و کفریا در استان »ادلب« آماده شده بودند.
منابع میدانی در فوعه و کفریا روز شنبه اعالم کرده بودند که تحرکات 
غیرعادی تروریست ها در اطراف این دو شهرک از چند روز پیش آغاز شده 

است و پهپادهای آنها آسمان فوعه و کفریا را ترک نمی کنند.
شــهرک های فوعه و کفریا از هشــت فروردیــن 1394 به محاصره 
کامل تروریســت ها درآمده است و از آن زمان تاکنون، مرتباً هدف حمله 

تروریست ها قرار می گیرد.
عملیات در جنوب

ارتش سوریه دایره کنترل خود را در مناطق غربی درعا گسترش داده 
و به مجاورت استان قنیطره رسیده است. در پیشروی جدید، چهار روستا 
و ارتفاعات اســتراتژیک منطقه فوق آزاد شدند. در این عملیات، شماری 
از تروریست ها به هالکت رسیدند و سالح ها و تجهیزات آنها منهدم شد.

خبرگزاری فارس هم به نقل از »دبکافایل« وابسته به منابع اطالعاتی 
رژیم صهیونیستی گزارش داده، نیروهای مقاومت و ارتش سوریه در حال 
نزدیک شدن به مرزهای فلسطین اشغالی هستند و تنها چهار کیلومتر با 

مرزهای جوالن اشغالی فاصله دارند.
دبکا فایل به نقل از منابع امنیتی خود نوشــته که نیروهای ارتش و 
مقاومت ســوریه توانســته اند بلندی های »تل الحاره« را از معارضان پس 
گرفتــه و تحت کنترل خود دربیاورند. بدین ترتیب آنها می توانند نه تنها 
تمام جوالن اشغالی، بلکه شمال الجلیل و حتی شهرهای ساحلی مدیترانه 
مانند »ناهاریا« را زیر آتش توپخانه ای و حمالت زمینی خود قرار دهند.

دبکا فایل با انتقاد از غفلت کابینه رژیم صهیونیستی از جبهه شمالی و 
نزدیک شدن نیروهای سوری به مرزهای جوالن اشغالی، نوشت: »هیچکس 
به خود زحمت نمی دهد که به اســرائیلی ها بگوید چرا دولت نتانیاهو به 

طور ناگهانی جبهه شمالی را رها کرده است.«
کارشناسان نیز می گویند، عملیات ارتش سوریه پس از تسلط کامل بر 
استان درعا، مناطق قنیطره و جوالن خواهد بود. در همین حال، سخنگوی 
ارتش رژیم صهیونیستی اعالم کرد، با نزدیک شدن ارتش سوریه به مرزهای 

جوالن )اشغالی(، آژیرهای خطر در این منطقه به صدا درآمد.

در راســتای اصالحات »محمد بن ســلمان«، وزارت اوقاف 
عربستان، حذف دروس اسالمی را از مدارس این کشور آغاز کرد. 
گفته می شود آل سعود به دنبال حاکم کردن ارزش های لیبرالیستی 

در عربستان است.
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در راستای اجرای »اصالحات« اقدام 
به برخی تغییرات در حوزه اجرای احکام اسالمی کرده است. وی بارها اعالم 
کرده خواستار بازگشت به »اسالم میانه« است! کارشناسان این اقدامات را 
نمایشی و تالش برای اصالح چهره کریه آل سعود می دانند که به حمایت 

از تروریست ها و تکفیری ها معروف است. 
به گزارش تســنیم به نقل از شــبکه تلویزیونی الجزیره حال وزارت 
آموزش عربستان در بخشــنامه ای اعالم کرده برنامه های »آگاه سازی«، 
»مصونیت« و »بیداری« را که در قالب »آگاه  سازی اسالمی« در مدارس 
تدریس   می شــد، لغو کرده است. این وزارت همچنین همه کمیته های 
مربوط به آن را منحل کرد. برپایه این گزارش، »این گام جدیدی اســت 

که بیانگر نفوذ جریان لیبرال در عربستان به شمار می رود.«
برنامه های » آگاه ســازی اســالمی« پروژه ای بود که در سال 1969 
میالدی آغاز شــده بود و در همه مدارس عربســتان به اجرا در  می آمد و 
تشــکل های اســالمی و مراکز برگزاری دوره های تابستانی بر آن نظارت 
داشــتند. اکثر مدارس عربستان دارای ســالن های برگزاری جلساتی با 
عنوان »آگاهی اسالمی« هستند که دانش آموزان در آن گردهم می آیند.

حال وزارت آموزش ســعودی قرار اســت همه فعالیت ها را در قالب 
برنامه ای به نام »آگاهی فکری« به اجرا درآورد! وزارت آموزش این برنامه 

را اخیرا آغاز کرده است.

آل سعود حذف دروس اسالمی از مدارس عربستان را
کلید زد

گزارش گاردین از بی کفایتی نخست وزیر انگلیس
ترزا می  قادر به اداره امور نیست

آغاز خروج شیعیان از محاصره فوعه و کفریا
با 120 اتوبوس

رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین اظهارنظر در رابطه با توافق 
کره شمالی ، طی یک عقب نشــینی محسوس اعالم کرده هیچ 
محدودیت زمانی برای خلع ســالح پیونگ یانگ در نظر گرفته 
نشده اســت. وی پیش  از این خواستار »خلع سالح فوری« کره 

شمالی شده بود.
رئیس جمهور آمریکا ضمن یک عقب نشینی واضح از خلع سالح فوری 
کره شمالی اعالم کرده که هیچ ضرب االجلی برای خلع سالح این کشور 
وجود ندارد. این در حالی است که ترامپ پیش از این خواستار خلع سالح 
کامل و فوری کره شمالی شده بود. ترامپ  این را هم گفته  که آمریکا به 
مذاکره با کره شمالی در خصوص آینده برنامه تسلیحات هسته ای ادامه 
می دهد و »این مذاکرات تاکنون خیلی خوب پیش رفته اســت.« ترامپ 
گفت: »هیچ عجله ای برای سریع انجام شدن این روند نداریم چرا که کره 
شمالی طی 9 ماه گذشته هیچ موشک بالستیکی را آزمایش نکرده است. 
ما هیچ گونه محدودیت زمانی نداریم.« وی این اظهارات را روز سه شنبه و 
در دیدار با اعضای کنگره بیان کرده است. ترامپ بالفاصله پس از دیدار با 
رهبر کره شمالی در سنگاپور نیز  تاکید کرده بود که روند خلع سالح کره 
شمالی »بسیار سریع« خواهد بود. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید 
نیز پیش از این ادعا کرده بخش عمده برنامه های هسته ای و تسلیحاتی 
کره شــمالی را می توان ظرف مدت یک سال برچید. این در حالی است 
که وزارت خارجه کره شمالی با انتقاد شدید از اظهارات و درخواست های 
مقام های آمریکایی، این درخواســت ها را شبیه درخواست های گروه های 

گانگستری دانست و آن را محکوم کرد.

عقب نشینی کاخ سفید در برابر پیونگ یانگ
ترامپ: هیچ محدودیت زمانی 

برای خلع سالح کره  شمالی وجود ندارد

سخنگوی گردان های حزب اهلل عراق می گوید، 
آمریکا و عربســتان فتنه گران را به صف اول 
تظاهرات در شهرهای جنوبی عراق می کشانند.

»سید جعفرالحسینی« گفت: آمریکا و عربستان 
تالش می کنند فتنه گران را وارد صف تظاهرکنندگان 
)در جنــوب عراق( کننــد و از این طریق می خواهند 
گروه های مقاومت را تحت فشار قرار دهند. وی افزود: 
آمریکا انتظار نداشــت نیرویی مانند بسیج مردمی در 
عراق تشکیل شود و طرح های واشنگتن را ناکام بگذارد.

»الحســینی« در رابطه با دیدار »حیدر عبادی« 
نخست وزیر عراق با فرماندهان بسیج مردمی عراق نیز 
اظهار داشت: این دیدار با هدف ایجاد هماهنگی های 
بیشتر و کمک برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده 
فتنه گران از تظاهرات و مطالبات مردم صورت گرفت. 
مطالبات تظاهرکنندگان عراقی بر حق است و بسیج 

مردمی از خواسته های مشروع آنها حمایت می کند.
الحســینی در ارتباط با مســئله حضور نیروهای 
آمریکایی در عراق هم گفت: ما هیچ نیازی به حضور 
این نیروها در عراق نداریم. نیروهای آمریکایی ایجاد 

پایگاه های نظامی را در مرزهای عراق 
و ســوریه با هدف حمایت از داعش 
متوقف نمی کنند. هدف آمریکا از این 
اقدام، ایجاد پناهگاه امن برای داعش 
در مناطق مرزی عراق و سوریه است. 
ما نیــز در واکنش به این تالش های 
آمریکا، کوشیدیم ارتباط جغرافیایی 
پایگاه نظامی »التنف« را با مکان های 
حضور عناصــر باقی مانده داعش در 
مرزهای عراق و سوریه قطع کنیم و 

طی چندین عملیات نظامی موفق شدیم این هدف را 
محقق سازیم. پایگاه نظامی التنف غیرقانونی است و ما 
از نزدیک اوضاع این پایگاه و تحرکات آمریکا را در آن 
زیرنظر داریم و معتقدیم هدف آمریکا از این تحرکات، 

حمایت از داعش است.
اظهارات عبادی

نخســت وزیر عراق امــا از شــرکت کنندگان در 
تظاهرات و اعتراضات در جنوب این کشــور خواست، 
برای شناسایی افراد اخاللگر با دولت همکاری کنند.

به گزارش فارس، عبادی گفت، شرکت کنندگان 
در تظاهرات نباید اجازه دهند امنیت کشــور پس از 

»فداکاری های بزرگ«، از بین برود.
عبادی گفت که دولت عراق در کنار معترضان برای 
تحقق حقوق قانونی و مشروعشــان ایستاده است، به 

شرط اینکه این تظاهرات به خشونت کشیده نشود.
نخســت وزیر عراق با تأکید بر اهمیت حمایت از 
افراد شرکت کننده در تظاهرات، از آنها خواست برای 
شناســایی »اخالل گران و کسانی که به دنبال ضربه 

زدن به امنیت عمومی کشور هستند« با دولت عراق 
همکاری کنند.

نخست وزیر عراق گفت: دولت با جدیت خواسته های 
تظاهرات کنندگان را پیگیری می کند و توصیه هایی 
برای تحقق برخی خواســته ها در مقطع کنونی صادر 

کرده ایم.
تظاهرات علیه دولت به خاطر وضعیت بد معیشتی، 
ضعف خدمات رسانی، بیکاری و فقر، از 17 تیر ماه در 
شهر بصره آغاز شد و رفته رفته دامنه آن به شهرهای 
دیگر عراق مانند کربالء، نجف اشرف، ناصریه و بغداد 

گسترش یافته است.
وزارت بهداشــت عراق سه شنبه گفت، هشت نفر 
طی این مدت در اعتراض ها کشته و 56 تن دیگر نیز 

زخمی شده اند.
اوایــل هفته جاری نیز یک نماینده پارلمان عراق 
گفته بــود، تخریب امــوال عمومی و اغتشــاش در 
شهرهای جنوبی عراق، کار عناصر وابسته به دستگاه 
اطالعاتی عربســتان و عناصر حزب منحله بعث رژیم 

»صدام« است.

حزب اهلل عراق خبر داد

پیاده نظام های آمریکا و آل سعود در صف اول فتنه عراق


