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حزب اهلل لبنان: آمریکا به زودی 
از خاک سوریه خارج خواهد شد

یک مقام جنبش حزب اهلل لبنــان اعالم کرد، 
آمریکا به زودی از خاک سوریه خارج خواهد شد.

شــیخ »علی دعموش« معاون رئیس شورای اجرایی 
جنبش حزب اهلل لبنان گفت، آمریکا، اسرائیل و عربستان 
به همراه تروریســت ها، برای نابودی سوریه، به این کشور 
آمده بودند، به زودی از تمامی خاک سوریه خارج خواهند 

شد.
بــه گــزارش فــارس، وی تصریــح کرد، شکســت 

تروریســت ها در جنوب ســوریه همه طرح های آمریکا و 
رژیم صهیونیستی را در سوریه خنثی کرد.

ارتش سوریه از ابتدای تیر عملیاتی را در جنوب سوریه 
بــه اجرا درآورده و طی این عملیات، عالوه بر آزادســازی 
ســه استان مرزی »السویدا«، »درعا« و »قنیطره« در نوار 
مرزی بلندی های جوالن نیز مستقر شده اند. این پیروزی 
به همراه نزدیک شــدن کردها به دمشق، کار آمریکا را در 

سوریه، بسیار سخت کرده است.

هالکت 4 نظامی آمریکا 
در بگرام افغانستان

افراد مســلح  در حمله  آمریکایی  چهارنظامی 
نیروهای اشغالگر در شهرستان »بگرام«  به کاروان 

افغانستان، به هالکت رسیدند.
افراد مســلح با حمله بــه کاروان خودروهای نظامیان 
اشــغالگر در شهرســتان »بگرام« واقع در والیت »پروان« 

افغانستان، یک خودروی زرهی آنها را منهدم کردند.
به گزارش تسنیم، در این حمله، چهار نظامی آمریکایی 
به هالکت رسیدند و دو نظامی دیگر مجروح شدند. طالبان 

مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.
شهرستان بگرام در مجاورت بزرگ ترین پایگاه آمریکا 
در افغانســتان، قرار دارد. نام این پایــگاه هوایی نیز بگرام 

است.
مردم افغانســتان هرچند عناصر طالبان را تروریست 
می دانند، ولی از کشــته شــدن نظامیــان آمریکایی نیز 
خوشــحال می شــوند. آنها آمریکایی ها را اشغالگر و عامل 

اصلی بحران و جنگ در افغانستان می دانند.
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در پی جنایت وحشیانه ائتالف متجاوزان

انصاراهلل: از آل سعود و آمریکا
انتقام سختی خواهیم گرفت

دولت پکن بــه تالفی جنگ تجاری آمریــکا علیه چین، 
به  تعرفه های تالفی جویانــه روی واردات کاالهای آمریکایی 
ارزش ۶۰ میلیارد دالر از گاز طبیعی مایع گرفته تا هواپیماهای 
مسافربری اعالم کرد از سوی دیگر، گزارش ها از ورود هند نیز 

به جنگ تجاری با آمریکا حکایت دارد.
آمریکا با سالح تجارت به جنگ قدرت های مطرح دنیا رفته است از 
اروپا و کانادا گرفته تا چین و هند. و علیرغم اذعان رسانه های غربی به 
اینکه جنگ تجاری آغاز شده به منزله خودکشی برای آمریکا محسوب 
می شود ولی ظاهرا ترامپ قصد ندارد در این دوئل تجاری تسلیم شود. 
بر اساس گزارش ها جنگ تجاری چین و آمریکا نیز وارد مرحله جدیدی 
شــده است. چهارشنبه هفته گذشــته دولت دونالد ترامپ، فشارهای 
خود برای کســب امتیازات تجاری از پکــن را افزایش داد و تعرفه ۲۵ 
درصدی روی کاالهای چینی بــه ارزش ۲۰۰ میلیارد دالر اعالم کرد. 
چین بالفاصله وعده داد به شکل مشابه اقدامات آمریکا را تالفی خواهد 
کرد تا این کشــور معقوالنه رفتار کرده و برای حل اختالف به پای میز 
مذاکره بنشیند.در واکنش به این مسئله وزارت بازرگانی چین با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد این کشور برای تهدیدهای آمریکا به منظور تشدید 
جنگ تجاری بین این دو کشــور کامال آماده اســت و از شان و منافع 
مردم خود دفاع خواهد کرد. در ادامه نیز تعرفه های تالفی جویانه روی 
واردات کاالهای آمریکایی به ارزش ۶۰ میلیارد دالر از گاز طبیعی مایع 
گرفته تا هواپیماهای مسافربری اعالم کرد و هشدار داد در جنگ تجاری 
بر پا شده از سوی واشنگتن، عقب نخواهد نشست. وزارت دارایی چین 
تعرفه های روی واردات ۵۲۰۷ قلم کاال از آمریکا بین پنج تا ۲۵ درصد 
اعالم کــرد.وزارت بازرگانی چین در بیانیه جداگانه ای اعالم کرد زمان 

اجرای این تعرفه ها به اقدامات آمریکا بستگی خواهد داشت.
در میان کاالهای آمریکایی که هدف تعرفه های چین قرار گرفته اند 
محصوالت کشــاورزی و انرژی مانند گوشــت گاو و ال ان جی مشاهده 
می شــود. گنجانده شدن ال ان جی در فهرست انتقام جویی چین، یکی 
از آخرین سالح های بزرگ پکن در جنگ با واشنگتن است. بازار ال ان 
جی از نظر ارزش در مقایسه با حدود ۱۲ میلیارد دالر صادرات ساالنه 
نفت آمریکا به پکن  بزرگ نیســت، اما ســطح صــادرات آن با اجرای 
سیاســت های پکن برای تغییر الگوی مصرف انرژی از زغال ســنگ به 
ســوخت های پاک تری مانند گاز طبیعی ممکن است جهش پیدا کند. 
سایر کاالهای آمریکایی که هدف تالفی جویی چین قرار گرفتند نیمه 
رســانه ها، برخی مدل های هلی کوپتر، هواپیماهای کوچک تا متوسط، 

گوشت گاو، محصوالت فوالدی و قهوه هستند.
شکست مذاکرات تجاری 

همزمان با اعمال تعرفه های دوجانبه خبرگزاری آســیا تایمز نیز از 
شکست مذاکرات تجاری بین دو طرف خبر داد و نوشت چین و آمریکا 
در مذاکرات محرمانه خود به دلیل بی اعتمادی شــدید، موفق به حل 
اختالفات تجاری نشده و این مذاکرات شکست خورده است. آمریکا در 
این مذاکرات غیر رسمی، خواستار آن شده بود که چین الگوی اقتصادی 
خود را به تدریج تغییر دهد و در بحث نیمه هادی ها قدرت بیشتری به 
شرکت های ذی ربط آمریکایی بدهد که مورد موافقت چین قرار نگرفته 
است.گفته شده که در یک سال و نیم گذشته سران دو کشور در مورد 
مسایل اقتصادی و تجاری ۳۰ بار با یکدیگر ارتباط تلفنی داشته و چهار 
دیدار مستقیم انجام داده اند که بسیار کم سابقه بوده، اما باز هم طرفین 
موفق به حل اختالفات نشــده اند. بر اساس گزارش آسیا تامیز آمریکا 
مدعی است که چین پیش از این جنگ تجاری را شروع کرده و مازاد 
تجاری ۳۷۵ میلیارد دالری در مقابل این کشور دارد و این برای واشنگتن 
منصفانه نیست، اما چین بر این باور است که ممنوعیت صادرات فناوری 
پیشرفته از آمریکا باعث شده است تا چنین مازاد تجاری به وجود بیاید. 
»سینوپک« بازوی تجاری شرکت نفت دولتی چین نیز واردات نفت خام 
از آمریــکا را به حالت تعلیق درآورد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز 
انگلیس به نقل از منابع خبری ناشناس ضمن اعالم این خبر، دلیل آن 
را افزایش تنش های تجاری میان چین و آمریکا بیان کرد.یکی از منابع 
خبری که خواســت نامش بیان نشود به رویترز گفت: »یونیپک« واحد 
تجاری ســینوپک، دســتکم تا ماه اکتبر )مهر- آبان( هیچ خرید نفتی 

جدیدی از آمریکا را ثبت نکرده است.
هند

اما در حالی که جنگ تجاری بین چین و آمریکا شدت گرفته است 
هند دیگر قدرت در حال رشــد اقتصادی آسیا نیز دیروز اعالم کرد که 
اعمال تعرفه علیه واردات برخی کاالهای آمریکایی را از ۱8 ســپتامبر 
یعنی ۲۷ شهریورماه اجرا خواهد کرد. بر اساس این گزارش دهلی نو که 
از مخالفت واشنگتن در معافیت این کشور از تعرفه های جدید ناراحت 
و ســرخورده است، در ماه ژوئن تصمیم گرفت تا مالیات واردات برخی 
کاالهای آمریکایی را از اوایل اوت افزایش دهد ولی ظاهرا تصمیم گرفته 
اســت تا اعمال این تصمیم را تا ســپتامبر )شهریور( به تاخیر بیندازد. 
مقام های دهلی نو و واشنگتن از جمله مایک پامپئو وزیر خارجه و جیم 
ماتیس وزیر دفاع آمریکا قصد دارند در ماه سپتامبر یک سری نشست ها 
و گفت وگوهای راهبردی در این زمینه داشته باشند. اختالفات تجاری 
بین هند و آمریکا از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ تشدید شده 
است. حجم مبادالت تجاری دو کشور در سال ۲۰۱۶ میالدی به بیش 
از ۱۱۵ میلیارد دالر افزایش یافته اســت ولی دولت ترامپ قصد دارد 
کسری تجاری ۳۱ میلیارد دالری با هند را کاهش دهد و به همین منظور 
فشار زیادی را بر دهلی نو وارد کرده تا موانع تجاری را حذف کند.هند 
که بزرگترین خریدار بادام از آمریکا اســت در ماه ژوئن تصمیم گرفت 
تا تعرفه واردات علیه ۲۰ قلم از کاالهای آمریکایی را افزایش دهد و به 
اتحادیه اروپا و چین در اتخاذ تدابیر تالفی جویانه علیه آمریکا پیوست.

پس از اتحادیه اروپا و با اعمال تعرفه بر کاالهای آمریکایی

چین و هند عمال وارد جنگ تجاری
علیه آمریکا شدند

تحریم های جدید آمریکا علیه کره شمالی
بازگشت سیاست های دو کشور به قبل از مذاکره

مسکو: رزمایش ناتو در گرجستان
تنش ها را افزایش می دهد

طالبان 13 مدرسه را در شمال پاکستان 
به آتش کشید

افراد ناشناس بیش از ۱۳ مدرســه از جمله ۸ مدرسه دخترانه را در 
نواحی مختلف دو منطقه »گیلگت« و »بلتستان« پاکستان به آتش کشیدند.
افراد ناشناس مخالف تحصیل در نواحی »چالس« و »دیامر« از توابع  دو منطقه 
»گیلگت« و »بلتســتان« با اســتفاده از باروت و مواد منفجره، بیش از ۱۳ مدرسه 
از جمله 8 مدرســه دخترانه را به آتش کشیدند. مدرسه هایی که به آتش کشیده 

شده اند به طور کامل تخریب شده و دیگر قابل استفاده نیستند.
به گزارش خبرگزاری میزان، مردم در اعتراض به سوزانده شدن مدرسه ها تجمع 
اعتراض آمیز برگزار کردند و خواهان دستگیری و مجازات عامالن این جنایت شدند.

طبق گزارش پلیس سوزاندن مدرسه ها، پنجشنبه شب و جمعه شب اتفاق افتاد 
هرچند تا کنون هیچ گروهی مســئولیت این اقدام را به عهده نگرفت، ولی معموال 

عناصر طالبان محلی دست به چنین اقداماتی می زنند.
نخست وزیر موقت، »ثاقب نثار« رئیس دادگاه عالی پاکستان،»عمران خان« رهبر 
حزب تحریک انصاف و سایر مقامات بلند پایه پاکستان در پیام های جداگانه به آتش 
کشیدن مراکز آموزشی همچنین مدارس دخترانه گیلگت و بلتستان را محکوم کردند.

»گیلگت« و »بلتستان« که قبل از این با نام مناطق شمالی شناخته می شدند، 
در شمالی ترین بخش  ها در  تقسیمات سیاسی پاکستان قرار دارند. این دو منطقه 
از غرب با ایالت خیبرپختونخواه، از شمال با افغانستان،از شرق با سین کیانگ چین، 
از جنوب غرب با کشمیر آزاد و از جنوب شرق با جامو و کشمیر هند هم مرز است. 
دو منطقه گیلگت و بلتستان به خاطر اهمیت جغرافیایی، از مسیرهای اصلی کریدور 

اقتصادی مشترک چین و پاکستان هستند.

سرویس خارجی-
در حالی که مقامات آمریکایی از جمله وزیر خارجه این کشــور بارها 
از عهد شکنی کره شمالی سخن گفته و پیونگ یانگ را به نقض تعهدات 
بین المللی متهم کرده اند لیکن آمریکا به رغم توافق ســنگاپور باز هم بر 

دامنه تحریم ها علیه کره شمالی افزود.
آمریکا در گرماگرم مذاکرات ســطح باال با کره شــمالی و پس از انهدام مراکز 
اتمی کره ای در راســتای عمل به تعهدات پیونگ یانگ، باز هم کره شمالی را تحت 
تحریم های جدیدی قرار داد. اداره کنتــرل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری 
آمریکا از تحریم یک شخص و سه شرکت در ارتباط با تحریم های کره شمالی خبر 
داد.» استیو منوشین« وزیر خزانه داری آمریکا پس از اعالم این تحریم های جدید، 
در بیانیه ای گفت که »ایاالت متحده به کار خود در اجرای تحریم های سازمان ملل 

و آمریکا و بند آوردن جریان درآمدهای غیرقانونی کره شمالی، ادامه می دهد.«
وی افــزود، »تحریم هــای مــا تا زمــان خلع ســالح اتمی نهایــی و کاماًل 

راستی آزمایی شده کره شمالی، بر سر جای خود باقی خواهد بود.«
در تحریم های روز گذشته، نام بانک روسی »آگروسویوز« دیده می شود که به 
اتهام تســهیل نقل و انتقال مالی برنامه هسته ای کره شمالی، از سوی آمریکایی ها 
تحریم شــده است.در این تحریم ها ، نام »ری جونگ وون« معاون دفتر نمایندگی 
»بانک تجارت خارجی« کره شمالی در مسکو هم دیده می شود، این بانک و رئیس دفتر 
نمایندگی اش در مســکو، پیش از این تحریم شده بودند. دو شرکت »دانگ دونگ 
ژونگ شنگ« و »اونگوم کره« به عنوان شرکت های پوششی بانک تجارت خارجی 

کره شمالی هم تحریم شدند.
این تحریم های جدید و نقض توافق سنگاپور در شرایطی صورت می گیرد که 
»مایک پمپئو« روز جمعه به خبرنگاران گفت: کیم جونگ اون در سنگاپور به خلع 
ســالح هسته ای متعهد شد، جهان نیز انتظار دارد که آنها این کار را در چارچوب 
قطعنامه های شــورای امنیت سازمان ملل انجام دهند اما کره شمالی فعال رفتاری 
متضاد با این تعهد دارد و تقریبا یک یا دو قطعنامه شــورای امنیت را نقض کرده 
 است. وی خواستار قطع هرگونه فعالیت تسلیحاتی این کشور شد. ۲۲ خرداد ماه بود 
که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا و »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی در 
سنگاپور دیدار کردند. آمریکایی ها در این مذاکره، خواستار از بین بردن توان هسته ای 
کره شمالی در ازای دادن تضمین امنیتی به این کشور شده بودند. همچنین قرار شد 
که تحریم ها برداشته شود اما به رغم تعهد کره شمالی به مفاد قرارداد و تحویل بقایاي 
اجساد سربازان آمریکایي کشته شده در جنگ دو کره از سوي پیونگ یانگ برای 
نشان دادن پایبند بودن پیونگ یانگ به قرارداد امضا شده با رئیس جمهور آمریکا، 
اما به نظر مي رسد آمریکا به تعهدات خود پایبند نیست. اولین انتظار کره شمالي از 
آمریکا کاهش و یا تعدیل تحریم هاي اقتصادي علیه این کشور است اما در عمل نه 
تنها واشنگتن در این راستا گامي برنداشته بلکه مقامات سیاسي و شرکاي آمریکا 

در منطقه همچنان از ادامه و تشدید تحریم های ضد کره شمالي سخن مي گویند.
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جنایت هولناک سعودی ها در بندر الحدیده یمن که 
به شهادت ۶۰ غیرنظامی منجر شد با واکنش گسترده 
جهانی رو به رو شد و مردم و انقالبیون یمنی نیز با برپایی 

تظاهرات میلیونی فریاد انتقام انتقام سر دادند.
جنگنده های ائتالف ســعودی روز پنج شــنبه طی چند 
نوبت حمله به بیمارســتان »الثوره« شهر »الحدیده« و بازار 
ماهی فروشان الحدیده یمن ۶۰ غیرنظامی را شهید و بیش از 
۱۳۰ تن را زخمی کردند. این جنایت به قدری هولناک بود که 
با انزجار جهانی رو به رو شد و حتی دوستان رژیم سعودی نیز 
مجبور شدند در ظاهر آن را محکوم کنند واکنش ها به قدری 
گســترده شد که سعودی ها مدعی شدند این جنایت کار آنها 

نبوده و خود حوثی ها این حمله را انجام داده اند!!
مردم مظلوم یمــن روز جمعه با تجمع میلیونی خود در 
صنعا این جنایت را محکوم کردند مردم یمن در این تظاهرات 
شعارهایی در محکومیت کشتارهای انجام شده توسط عربستان 
و مزدورانش ســر داده و پالکاردهایی در محکومیت جنایات 
شــنیع دشــمن در حدیده و ربودن زنان در شهر التحیتا در 
دســت داشتند. رئیس کمیته عالی انقالب یمن نیز در جریان 
این تظاهــرات تاکید کرد، انصاراهلل انتقــام این جنایت را از 
متجاوزان ســعودی خواهد گرفت و پاســخ دشمن را خواهد 
داد و این جنایات هرگز اراده مردم برای مقابله با دشــمن را 
ضعیف نخواهد کرد. محمدعلی الحوثی، در ســخنرانی خود 
بــه توان ارتش و کمیته های مردمی یمن در هدف قرار دادن 
تمامی اهداف نظامی و حســاس کشورهای دشمن حتی اگر 
زیرزمین باشند، اشاره و تاکید کرد: مزدوران نمی توانند مفتخر 
به ملی گرایی شوند و کسی که سوار بر تانک های نیروهای دشمن 
وارد کشور می شود، نمی تواند خود را ملی گرا بداند.رئیس کمیته 
عالی انقالب یمن افــزود: طرحی برای توقف عملیات نظامی 
دریایی جهت حفظ جان مردم پیشنهاد کردیم. ما طرح های 
خود را با حقارت و شرمســاری ارائــه نمی کنیم، فرهنگ ما 
به عنوان مســلمان، فرهنگ قتل برای قتل نیســت. اگر آنها 
بخواهند به جنگ ادامه دهند، فرزندان ما نیز به مقابله با آنها 
ادامه می دهند و ما نمی توانیم بپذیریم که عزت ما از بین برود.
در نخستین واکنش عملی انصاراهلل به این جنایت هولناک 
نیز یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن از شلیک چند 
موشــک بالستیک به محل تجمع ارتش عربستان سعودی در 
جنوب این کشور خبر داد. این یگان شامگاه جمعه اعالم کرد 
که یک فروند موشک بالستیک از نوع »زلزال یک« را به محل 
تجمع نظامیان سعودی در منطقه »ملحمه« استان »جیزان« 
عربستان شلیک کرده است.یگان موشکی ارتش یمن همچنین 
از شلیک دو موشک از نوع زلزال به محل تجمع نیروهای وابسته 

به ائتالف عربســتان سعودی در منطقه عسیر خبر داد. ارتش 
یمن همچنین اعالم کرد که مواضع ارتش عربستان سعودی 
را در منطقه »مجازه« و نزدیکی گذرگاه مرزی »علب« هدف 
حمالت راکتی و توپخانه ای خود قرار داده اســت.کمیته عالی 
انقالب یمن چهارمین سال تجاوز ائتالف عربستان سعودی به 

یمن را سال »موشک باران« نامیده است.
واکنش های جهانی 

جنایت هولناک ســعودی ها بــا واکنش جهانی نیز رو به 
رو شد.ســازمان ملل، حزب اهلل لبنان و سوریه جنایت ائتالف 
متجاوز عربی علیه غیرنظامیان یمنی در اســتان الحدیده را 
محکوم کردند.هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل 
در یمن اعالم کرد: حمالتی که در شــهر الحدیده انجام شد 
فاجعه بار است و نمی توان آن را توجیه کرد.یونیسف نیز حمله به 
بیمارستان الثوره در الحدیده را هولناک دانست و اعالم کرد که 
این حمله تالش ها برای مهار بحران وبا را از بین می برد.سازمان 
ملل هشــدار داد که یمن با بدترین بحران انســانی در جهان 
روبروست.حزب اهلل لبنان نیز در بیانیه ای اعالم کرد: ما جنایت 
شــنیع عربستان علیه غیرنظامیان و بیماران در بیمارستان و 
بازارهای شــهر الحدیده در غرب یمن را محکوم می کنیم و از 
آزادگان در جهان می خواهیم در برابر این جنایت ها بایستند و 
متجاوزان را رسوا کنند.وزارت خارجه سوریه نیز در بیانیه ای 
ضمن محکوم کردن این حمله از جامعه جهانی خواست برای 
توقف »تجاوز وحشیانه« عربستان در مقابل چشم کشورهای 

غربی و در رأس آن آمریکا، انگلیس و فرانسه اقدام فوری اتخاذ 
کنند.انجمن علمای یمنی نیز جنایت های عربستان را محکوم 
کرده و از مردم یمن خواست در برابر دشمن به دفاع برخیزند.
دولت فرانســه نیز با صدور بیانیه ای، بمباران بندر »الحدیده« 
در غرب یمن توســط جنگنده های سعودی را محکوم کرد و 
احترام به حقوق بشــر را خواستار شد.برنده یمنی جایزه صلح 
نیز جنایت ائتالف ســعودی در شهر بندری »الُحدیده« یمن 
را محکوم کرد.خانم »توکل کرمان« که از فعاالن سیاســی و 
حقوق بشــری در یمن به شــمار می رود ائتالف سعودی ها و 
اماراتی ها را »حقیرهای روزگار« خواند و نوشت که جنایت ها 
و قتل عام های آنها در حق مردم یمن بدون پاسخ نخواهند ماند 
و آنها نمی توانند از عواقب آن فرار کنند. اما واکنش آمریکا در 
مورد جنایت بیمارستان الحدیده بسیار جالب بود نیکی هیلی، 
نماینده آمریکا در سازمان ملل طی سخنرانی در نشست روز 
پنج شنبه شورای امنیت اظهار داشت: »بعد از حمله به الحدیده 
باید از طرف های درگیر در یمن بخواهیم که به میز مذاکرات 
بازگردند.«)!( وی که کشورش متهم ردیف اول جنایات انجام 
شده در یمن است افزود: »ما به همه طرف ها یادآوری می کنیم 
که هرگونه اقدامی علیه تاسیسات مدنی غیرقابل قبول است.«

اسارت ۳5 نیروی سعودی
 نیروهای یمنی طی عملیات غافلگیرانه در جنوب الحدیده، 
۳۵ نیروی وابسته به ائتالف سعودی را اسیر کردند و ده ها تن 

از نیروهای متجاوز را نیز از پای درآوردند.

بــه گزارش خبرگــزاری فارس، در ایــن عملیات که در 
اطراف شــهر »الدریهمی« رخ داد، نیروهای انصاراهلل و ارتش 
یمن توانستند با استفاده از عنصر غافلگیری، نیروهای ائتالف 
ســعودی را در دام انداخته و تعداد بســیاری از آنها را کشته، 

زخمی و یا اسیر کنند.
در این عملیات، چهار تانک ائتالف سعودی نیز منهدم شد.
درگیری ها همزمان در ساحل غربی یمن، شمال این کشور 
و در اســتان »الجوف« به خصوص در منطقه »المصلوب« به 
شدت جریان دارد. یگان پدافندی ارتش یمن و انصاراهلل صبح 
دیروز یک فروند پهپاد جاسوسی ائتالف سعودی را هم بر فراز 

این منطقه منهدم کرد.
نیروهای یمنی از ســه روز گذشــته که عملیات ائتالف 
سعودی برای نفوذ به مناطق تحت تسلط انصاراهلل و ارتش یمن 
در استان الجوف آغاز شده، مانع از پیشروی اشغالگران شده اند.

خبرگزاري صداوسیما نیز دیروزبه نقل از شبکه تلویزیونی 
المســیره گزارش داد، یگان پهپادهــای ارتش و کمیته های 
مردمــی یمن با پهپاد از نوع » قاصــف ۱ « به پایگاه هوایی 
»ملک خالد «در »خمیس مشــیط« واقع در استان »عسیر« 
)در جنوب عربســتان ( حمله کرد. در این حمله، آشیانه های 
جنگنده هایی هدف قــرار گرفت که در بمباران ملت یمن به 

کار گرفته می شوند.
هزینه سنگین برای مزدوران

روزنامه صهیونیستی »هاآرتص« طی گزارشی فاش کرد، 
رژیم آل سعود  برای »مزدوران« خود در جنگ یمن، که بیشتر 
از جنوب آفریقا و آمریکای جنوبی هستند، ماهانه پنج میلیارد 

دالر هزینه می کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، عربستان سعودی از ابتدای 
جنــگ علیه یمن در مارس ۲۰۱۵)فروردین ۱۳94( تاکنون، 
ماهانه میلیاردها دالر هزینه کرده است، اما با وجود این هزینه 

هنگفت، نتوانسته اهداف خود را در یمن محقق کند.
روزنامه صهیونیستی»هاآرتص« همچنین نوشت: ائتالف 
ضد یمنی به رهبری عربستان سعودی مجهز به پیشرفته ترین 
سالح های آمریکایی است و نیروهای سعودی خلبان هایی در 

اختیار دارند که در آمریکا آموزش دیده اند.
هاآرتص تاکید کرد، ســعودی ها و همپیمانان آنها انتظار 
داشــتند، عملیات نظامی علیه »الحوثی ها«، برق آسا و کوتاه 

مدت باشد.
مســئوالن وابسته به انصاراهلل اعالم کرده اند که از ابتدای 
بمباران و حمالت عربســتان ســعودی و ائتالف آن به یمن 
تاکنــون، بیش از ۳۶ هزار غیرنظامی یمنی شــهید و زخمی 

شده اند.

یک مقام مالی ارشــد لبنان اعالم کرد، به دنبال 
جنگ آمریــکا و عراق در ســال ۲۰۰۳، لبنان همه 
دارایی های موجود در بانک های بیروت به نام صدام و 

دولتش را به آمریکا منتقل کرد.
»ژوزف طربیــه«، رئیس مجمع بانک های لبنان در یک 
نشست خبری گفت، روابط مالی میان لبنان و عراق دیرینه 
اســت و ســپرده هایی از بانک مرکزی عراق در نظام بانکی 
لبنان موجود است، پس از سقوط نظام صدام دیکتاتور سابق 
عراق این سپرده ها زیر نظر مقامات نظامی و حقوقی و بانک 
مرکزی لبنان به حساب بانک مرکزی عراق موجود در بانک 

مرکزی آمریکا منتقل شد.
به گزارش ایســنا، به نقل از شبکه روسیا الیوم، »محمد 
قبیســی«، وکیل لبنانی عراق نیز در باره پیگیری سرنوشت 
دارایی های صدام و نظامش گفت، برخی از اشخاص عراقی از 

ماه ها پیش به بانک ها مراجعه کرده اند و در حال حاضر برای 
این کار وکیل گرفته اند که گفته می شــود مبلغی به ارزش 
8۰۰ میلیون دالر از ســال ۱999 به منظور سرپوش نهادن 

بر ثروت صدام به حساب آنها واریز شده است.
عملیات بین المللی پیگیری ثروت صدام موجب شــد، 
سرمایه های عراقی به ارزش صدها میلیون دالر در بانک های 
اروپا و خاورمیانه افشــا شوند اما این سرمایه ها به نام صدام 
نیستند.»جیمز ناسون«، عضو مجمع بانک های سوئیس گفت، 
عاقالنه نبود که صدام حساب بانکی را به نام خودش باز کند. 
این مجمع مسئول ارائه گزارش ها به دولت درباره حساب های 
مورد تردید اســت. مقامات لبنان، انگلیس و سوئیس حدود 
نیم میلیارد دالر ســرمایه عراق را در اختیار دارند اما معلوم 
نیست که این سرمایه ها متعلق به چه کسی است و از طرفی 

هم خارج از حساب های رسمی دولت عراق است.

آمریکا که پس از شــروع جنگ در عراق، جست وجوی 
سرمایه های صدام را آغاز کرد، اعتراف کرد، دستیابی به اموال 
مخفی بســیار دشوار و پیچیده اســت زیرا صدام و دولتش 
شاخه های مخفی داشته اند. برآوردها از دارایی صدام بین دو 
میلیارد تا 4۰ میلیارد دالر است. کمپین بین المللی محاکمه 
مجرمــان عراقی جنگ آمریکا و عراق اعالم کرد، بســیاری 
از ســرمایه ها از طریق باندهایی از عراق خارج شــده اند که 
پول هایی برای ســرمایه گذاری یا نگه داری از آنها برای روز 

مبادا به آنها داده شده است.
تظاهرات مردم عراق

تظاهرات اعتراض آمیز مردم عراق به استان های مرکزی 
و جنوبی این کشــور بازگشــت و معترضان در بصره اعالم 
کردند امروز)یکشــنبه( تحصن خواهنــد کرد. مرجع عالی 
شــیعیان نیز حمایت خود را از این تظاهرات مردمی اعالم 

کرده و  البته، معترضان را نیز به کنترل خشــم خود برای 
حل مشکالت دعوت کرد.

تظاهرکننــدگان از دولت مرکزی خواســتند به مردم 
خدمات رســانی انجام داده و مفســدان را محاکمه کرده و 
پول های ســرقت رفته از خزانه کشــور را بازگردانند. آنها 
خواســته های خود را به »محمد ســعدی«، معاون فرمانده 
عملیــات بغداد ارائــه کردند تا به دفتر »حیــدر عبادی«، 

نخست وزیر عراق تحویل دهد.
طبق گزارش شــبکه خبری روسیا الیوم، در تظاهرات 
بغداد و شــهرهای دیگر، هیچ گونه برخورد و درگیری میان 
تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی که در میدان »التحریر« 
مستقر شده بودند، اتفاق نیفتاد. در کربال نیز صدها تن روز 
جمعه خواســتار بهبود ارائه خدمــات و برق و اصالح قانون 

اساسی شدند. 
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سرویس خارجی:
نوزدهمین راهپیمایی روز بازگشت در غزه برگزار شد 
و طی آن دو فلســطینی شهید و ۲۲۰ نفر دیگر زخمی 
شدند. بدین ترتیب شمار شهدای روز بازگشت ۱۶5 نفر 

و تعداد مجروحان از ۱75۰۰ نفر گذشت.
نوزدهمین راهپیمایی بازگشت روز جمعه با شکوه هر چه 
بیشتر در غزه برگزار شد و طی آن دو فلسطینی شهید و ۲۲۰ 
نفر دیگر زخمی شدند. در راهپیمایی های بازگشت که از ۳۰ 
مارس گذشته)۱۰ فروردین( تاکنون ادامه یافته ۱۶۵فلسطینی 
به شهادت رســیده اند که ۲۳ نفر آنان کودک بوده و بیش از 
۱۷۵۰۰ نفــر دیگر نیز زخمی شــده اند که 4۰4 مورد از آنها 
خطرناک بوده و حال مجروحان وخیم گزارش شده است، به 
نحوی که برخی از شهدا طی روزهای گذشته به دلیل وخامت 

حالشان به شهادت رسیده اند.
در همیــن رابطه جنبــش حماس اعالم کــرد، پس از 
فداکاری های عظیم ملت فلسطین، راهپیمایی هایی بازگشت 
و شکست محاصره غزه به تحقق اهداف و نتیجه دادن نزدیک تر 

شده است.
به گزارش خبرگزاری قدس، »عبداللطیف قانوع« سخنگوی 
جنبش مقاومت اســالمی فلسطین حماس با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد، راهپیمایی های بازگشــت تا رمق آخر برای تحقق 
اهداف ملی فلســطینی ادامه خواهد یافــت و هرگز متوقف 

نمی شود.
کمیته ملی راهپیمایی های بازگشت و رفع محاصره غزه 

نیز ملت فلســطین را به ادامه تظاهرات و راهپیمایی در همه 
روســتاها و شهرها در اردوگاه های بازگشت در مناطق شرقی 
غــزه دعوت کرد. این کمیته همچنین بر عدم پذیرش تمامی 
راه حل های حل و فصل مســئله فلسطین به ویژه توافق قرن 
آمریکایی تاکید کرد. این کمیته، راهپیمایی بازگشــت جمعه 

هفته آینده را »غزه، آزادی و زندگی« نامگذاری کرد.
رشوه به تشکیالت خودگردان

 منابع صهیونیستی از اختصاص مبلغ ۶۱میلیون دالر به 
دســتگاه های امنیتی تشکیالت خودگردان در راستای حفظ 

همکاری های امنیتی این مراکز با رژیم صهیونیستی خبر دادند. 
شبکه هفت تلویزیون رژیم صهیونیســتی اعالم کرد: وزارت 
خارجــه آمریکا اخیراً ده ها میلیــون دالر به نیروهای امنیتی 
تشــکیالت خودگردان در کرانه باختری پرداخت کرده است. 
این شــبکه صهیونیستی دلیل اختصاص این مبلغ را فعالیت 
بیشتر نیروهای امنیتی برای جلوگیری از )به اصطالح( اقدامات 
تروریســتی در کرانه باختری اعالم کرد در حالی که »رابرت 
فیسک«، تحلیل گر سرشناس روزنامه ایندیپندنت اساس این 
کمک را رشوه به تشــکیالت برای همراهی و کمک به رژیم 

صهیونیستی عنوان کرد.
به گزارش ایسنا، فیســک، در مقاله ای که روز جمعه در 
روزنامه ایندیپندنت منتشر شــد، نوشت، ابتدا دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا قدس را به عنوان »پایتخت اســرائیل« 
اعالم کرد تا به این ترتیب فلســطینی ها را از پایتخت شــان 
محروم سازد. »جارد کوشــنر« داماد ترامپ پیشنهاد ترامپ 
مبنی بر ارائه کمک به تشــکیالت در صورت همراهی با رژیم 

صهیونیستی را مطرح کرد. 
توقیف کشتی کمک رسان به غزه

نیروی دریایی رژیم صهیونیستی کشتی کمک رسان به غزه 
به نام آزادی را صبح روزگذشته توقیف کرد و در حال انتقال 
دادن آن به بندر اســدود است. »زهیر بیراوی« رئیس کمیته 
بین المللی مبارزه با محاصره غزه با تایید قطع شدن ارتباط با 
کشتی آزادی اعالم کرد، نیروی دریایی رژیم صهیونیستی این 

کشتی را در 4۰مایلی غزه توقیف کرده است.
وی افزود: در این کشتی ۱۲ فعال بین المللی از پنج کشور 
جهان حضور داشــتند. همچنین این کشتی حامل تجهیزات 
پزشــکی برای غزه بوده است. بیراوی خواستار تحرک جدی 
بین المللی برای منع صهیونیست ها از ادامه اقدامات خود علیه 

کشتی های شکست محاصره غزه شد.
کاروان شکســت محاصره غزه در روز ۲۱ جوالی گذشته 
)۳۰ تیرماه( از سواحل اروپا به سوی غزه به حرکت درآمدند. این 
کاروان شامل سه کشتی آزادی، فلسطین و بازگشت بودند که 
در آنها 4۵ فعال بین المللی از ۱۵ کشور جهان حضور داشتند.

۲ شهید و ۲4 مجروح در نوزدهمین راهپیمایی بازگشت
حماس: ملت فلسطین هرگز متوقف نخواهد شد

رئیس جمهــور ترکیه گفت که این کشــور در 
واکنش به تحریم وزرای کشور و دادگستری ترکیه، 

دو وزیر آمریکا را تحریم کرده است.
در حالی که تنش ها بین واشنگتن و آنکارا بر سر برخی 
اتباع زندانی آمریکا از قبیل »اندرو برانســون« کشــیش 
آمریکایی ادامه دارد، رئیس جمهور ترکیه روز گذشــته در 
یک سخنرانی از اقدام تالفی جویانه این کشور در پاسخ به 

تحریم وزرای کشور و دادگستری ترکیه خبر داد.
به گــزارش خبرگزاری ها به نقــل از »دیلی صباح«، 
»رجب طیب اردوغان« تاکید کرد که که تصمیم واشنگتن 
در توقیف دارایی های وزرای کشور و دادگستری ترکیه در 

آمریکا، غیرمنطقی است. ترکیه هم همه دارایی های وزرای 
دادگستری و کشور آمریکا را توقیف خواهد کرد، البته اگر 

دارایی داشته باشند!
رئیس جمهور ترکیه در انتقاد از اقدام آمریکا در اعمال 
تحریم ضد ترکیه گفت که این اقدام بی احترامی و اهانت 
جدی به ترکیه بود و در آن هیچ نشــانه ای از مشــارکت 

راهبردی بین دو کشور دیده نمی شود. 
رجب طیب اردوغان که در جمع اعضای حزب عدالت 
و توسعه در آنکار سخنرانی می کردتاکیدکرد، آنکارا هرگز 
تســلیم نخواهد شــد و بار دیگر از آمریکا می خواهیم تا 

اهلل گولن« را به ما تحویل دهد. »فتح 

وی افزود،هــر کســی تصور می کند بــا لحن تهدید 
و تحریم هــای بــی ارزش می توانــد ترکیــه را مجبور به 
عقب نشــینی کند، این کشــور و ملت آن را نمی شناسد. 
اردوغان از آمریکا خواست به دنبال معامله با آمریکا بر سر 
آزادی کشــیش آمریکایی در برابر معاون مدیرعامل بانک 

خلق ترکیه که در آمریکا زندانی است، نباشد.
وی همچنیــن گفــت: ترکیــه نمی توانــد مجــری 
سیاست های داخلی آمریکا باشد و ما هرگز کشور وابسته 
به دیگر کشورها و پیرو دستورات آنها نخواهیم بود. آمریکا 
سیاست خصمانه ای در برابر ترکیه در پیش گرفته است و 
این سیاست به روابط ما ضربه می زند. آمریکا با تهدیدات 

خود نخواهد توانســت مانع از مبارزه با گروه تروریســتی 
زد  اهلل گولن شود. ما در برابر هیچ طرفی زانو نخواهیم  فتح 

و به مسیر خود ادامه خواهیم داد. 
تنش هــای آمریــکا و ترکیه بر ســر پرونــده »اندرو 
برانســون« زمانی تشــدید شــد که یک دادگاه ترکیه ای 
درخواســت آزادی این تبعه آمریکایی متهم به ارتباط با 
گروه های تروریســتی و عامالن کودتــای نافرجام ترکیه 
را رد کرد. روابط متشــنج واشــنگتن و آنکارا در روزهای 
اخیر، کنگره آمریکا را هم به تحرک واداشت و قانونگذاران 
آمریکایی جلوی فــروش جنگنده های اف ۳۵ به ترکیه را 

گرفتند.

در واکنش به اقدام کاخ سفید

آنکارا 2 وزیر آمریکایی را تحریم کرد

سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعالم کرد، رزمایش ناتو در گرجستان 
برای فشار بر روسیه بوده و موجب تشدید تنش ها خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، »ماریا زاخاروا« ســخنگوی وزارت خارجه روسیه، 
رزمایش نظامی ناتو در گرجســتان را با هدف اعمال فشــار بر روســیه، آبخازیا و 
اوستیای جنوبی دانست و  تصریح کرد: نمی توانیم با بیانیه وزارت دفاع گرجستان 
درباره تأمین امنیت در منطقه دریای ســیاه به عنــوان هدف این رزمایش موافق 

باشیم.
وی در ادامه افزود: پرواضح است که هدف ناتو از این رزمایش فشار وارد کردن 
بر روسیه، آبخازیا و اوستیای جنوبی بوده و لذا اعالم می کنیم که اینگونه اقدامات 

در راستای تشدید تنش ها تلقی می شود.
این در حالی اســت که برخی پایگاه های نظامی گرجســتان از جمله پایگاه 
»وازیانی « از ۱۱ مرداد تا بیست و پنجم این ماه میزبان نیروهای ناتو برای برگزاری 

رزمایش هستند.
این چهارمین بار است که گرجستان میزبان رزمایش اعضای ناتو است و گفته 

شده این رزمایش ها برای افزایش سطح آمادگی ناتو در منطقه صورت می گیرد.
حداقــل ۳۰۰۰ نیروی نظامی در این رزمایش حضور دارند  و عالوه بر اعضای 

اصلی ناتو، نظامیان گرجستان نیز در این رزمایش شرکت خواهند کرد.
گرجستان در حال حاضر عضو اصلی ناتو نیست، اما از سال ۲۰۰8 این کشور به 

عنوان عضو ناظر ناتو در اجالس  این پیمان نظامی غربی حضور دارد.
طی چند سال گذشته به ویژه از زمان جنگ اوستیای جنوبی در سال ۲۰۰8، 
سازمان نظامی ناتو در تقابل با روسیه، تالش می کند تا روند عضوگیری کشورهای 

منطقه قفقاز را سرعت بخشد.
ناتو تالش دارد تا عالوه بر گرجستان، مرزهای خود را به جمهوری آذربایجان 
در قفقاز بکشاند. برخی اعضای ناتو با در نظر گرفتن واکنش های احتمالی روسیه، 

مخالف عضویت کامل گرجستان در این سازمان نظامی هستند.
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