
تحرکات گسترده رهبر کره شمالی
برای مقابله با تحریم های آمریکا

رهبر کره شــمالی برای رونق اقتصادی و مقابله با 
تحریم های آمریکا تحرکات گسترده ای را آغاز کرده است. 
کره شمالی هم ظاهرا از مذاکره با آمریکا ناامید شده چرا 
که اعالم کرده تصمیم دارد برای رونق و شــکوفایی اقتصادی 
خود در شرایط تحریم ها برنامه ریزی کند. همزمان ترامپ نیز 
صراحتا اعالم کرده تحریم های کره شمالی را لغو نخواهد کرد.

»کیم جونگ اون«، رهبر کره شمالی در یکی از مهم ترین 
اقدامات خود طی ســال های اخیر نخست وزیر و رئیس  دولت 

جدید انتخاب و معرفی کرده است. رهبر کره شمالی طی ماه های 
اخیر اعالم کرده بود توســعه اقتصادی را در اولویت برنامه های 

خود قرار داده است. 
»پــاک پونگ جو« که به عنوان نخســت وزیر جدید کره 
شــمالی معرفی شده اســت نقش مهمی در اجرای اصالحات 
ســاختاری اقتصادی در کره شــمالی داشــته و کمک زیادی 
به ادامه حیات اقتصادی این کشــور تحت تحریم های شــدید 

بین المللی داشته است.

کودتای دموکرات ها علیه ترامپ 
به کمک پوتین!

در حالی که دادستان کل آمریکا به تحقیقات درباره 
جاسوســی اف بی آی از دونالد ترامپ وعده داده است، 
رئیس جمهور آمریکا تحقیقات انجام شده در مورد دخالت 

روسیه در انتخابات آمریکا را »کودتا« توصیف کرد.
به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری فرانســه، دو هفته 
پس از جمع بندی تحقیقات بازرس »رابرت مولر« درباره مداخله 
روســیه در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۱۶ که ظاهرا دونالد 
ترامپ را مبرا دانســته، به نظر نمی رســد رئیس جمهور آمریکا 

چندان آرام و قرار گرفته باشــد. پس از گــزارش »مولر« دونالد 
ترامپ از این تحقیقات به عنوان »کودتای نافرجام« یاد کرد که 
هدفش برکناری یک رئیس جمهور بوده اســت. او در کاخ سفید 
گفتــه: »آنچه آنها انجام دادند خیانت بود؛ آنچه آنها انجام دادند 
وحشتناک بود؛ آنچه آنها انجام دادند علیه قانون اساسی ما بود.« 
اظهارات گزنده ترامپ به تئوری توطئه راســت ها مبنی بر اینکه 
تحقیقات ضد روسیه ساخته و پرداخته دموکرات ها بود تا پیروزی 

ناگهانی ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ را ملغی کند، دامن می زند. 
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برخی گزارش های منتشــر شــده در رسانه های غربی 
نشــان دهنده این است که آلمان و انگلیس در حال تقویت 

ماشین کشتار ائتالف سعودی در یمن هستند.
نقش کشورهای اروپایی در تجهیز عربستان و امارات برای کشتار 
مردم یمن مســئله جدیدی نیست و پیش از این بارها آمارهایی از 
فروش انواع سالح های مدرن از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی به 
عربستان و امارات برای ادامه جنایت در یمن منتشر شده است. اما 
گاردین و  اشپیگل روایت جدیدی از این همدستی را منتشر کرده اند. 
براســاس اطالعاتی که روزنامه »گاردین« به دســت آورده، در 
بحبوحه نقض های حقوق بشری نیروهای حوزه خلیج فارس در یمن 
بیش از ۴۰ تن از دانشجویان دانشکده  افسری سعودی در انگلیس 
تحت آموزش قرار گرفتند. براســاس گزارش گاردین، این نیروها از 
ســال ۲۰۱۵ در مدرسه نیروی هوایی سلطنتی انگلیس موسوم به 
»سندهرست« و دانشکده نیروی دریایی سلطنتی آموزش دیده اند. 
وزارت دفاع انگلیس درباره جزئیات این برنامه توضیحی ارائه نکرده 
است اما اخیرا »جرمی هانت«، وزیر امور خارجه انگلیس از آلمان بابت 
توقف فروش تسلیحات به عربستان به دنبال قتل جمال خاشقجی 
انتقاد کرده بود. »لیوید راسل-مویل«، از قانونگذاران حزب کارگر هم 
به گاردین گفته: »آموزش افسران سعودی در انگلیس تنها گوشه ای 
از قدرت بخشی انگلیس به ماشین جنگی سعودی برای ویران کردن 

مردم یمن است.«
از ســوی دیگر، نشریه آلمانی »اشپیگل« هم اعالم کرده طبق 
اطالعاتی که به دست آورده، آلمان با صادرات تسلیحات به کشورهای 
عربستان و امارات متحده عربی موافقت کرده است. این نشریه نوشته 
دولت آلمان در جریان نشست محرمانه شورای امنیت فدرال فروش 
سالح به این کشورهای عضو ائتالف عربی مهاجم به یمن را آزاد کرد. 
این موضوع در فهرستی که در اختیار وزارت اقتصاد آلمان قرار دارد، 
ذکر شده است. در پی کشته شدن »جمال خاشقجی« روزنامه نگار 
منتقد ریاض در کنســولگری ســعودی در اسالمبول، آلمان اعالم 
کرد صادرات تسلیحات به کشورهای یاد شده را متوقف کرده است.

کشورهای اروپایی اما از آلمان خواسته بودند تا ممنوعیت صادرات 
تسلیحات به کشورهای غرب آسیا را لغو کند. تصمیم اخیر برلین در 
شرایطی صورت می گیرد که دو هفته پیش، دولت آلمان ممنوعیت 

صادرات تسلیحات به عربستان را تمدید کرده بود.

هجوم پلیس انگلیس به سفارت اکوادور 
و دستگیری »آسانژ«

افشاگر  موســس سایت  آسانژ«،  »جولیان  بازداشت 
ویکی لیکس از ســوی دولت انگلیس در سفارت اکوادور 

اعتراضات گسترده جهانی را به دنبال داشت. 
پلیس انگلیس پس از هفت سال حضور جولیان آسانژ، موسس 
سایت افشاگر ویکی لیکس را  در سفارت اکوادور در لندن بازداشت 
کرد. ماجــرا پس از آن رخ داد که اکــوادور وضعیت پناهندگی 
آسانژ را لغو کرد و به این ترتیب پلیس انگلیس وی را در سفارت 
دســتگیر کرد. پلیس لندن گفته: »آسانژ تا تحویل به دادگاه در 
اسرع وقت در بازداشتگاه پلیس در مرکز لندن می ماند.«  »جرمی 
هانت«، وزیر خارجه انگلیس هم از »لنین مورنو«، رئیس جمهوری 
اکوادور به دلیل »همکاری با انگلیس« تشکر کرده است. »هانت« 
در توئیت خود نوشــته: »آسانژ قهرمان نیست و هیچ کس باالتر 
از قانون نیســت. او سال ها از حقیقت گریخت. متشکر اکوادور و 
رئیس جمهوری لنین مورنو برای همکاری با تضمین اینکه آسانژ 

با عدالت روبه رو شود.«
سایت ویکی لیکس نیز در این زمینه نوشته: »اکوادور به طور 
غیرقانونی پناهندگی آسانژ را در اقدامی مغایر با قوانین بین المللی 
لغو کرد. او توسط پلیس انگلیس در داخل سفارت اکوادور دستگیر 
شده است. سفیر اکوادور پلیس را به داخل سفارت هدایت کرده 
است و...« به گزارش ایسنا، بازداشت »آسانژ« یک روز پس از آن 
رخ داد که دبیر ویکی لیکس از  »عملیات جاسوسی گسترده دولت 
اکوادور علیه جولیان آسانژ با هدف استرداد او« خبر داده بود. روابط 
آسانژ با مقام های اکوادور از زمان روی کار آمدن رئیس جمهوری 
کنونی در ســال ۲۰۱۷ به شدت تیره شده بود. ارتباط اینترنتی 
او سال گذشته قطع شد و مقام های اکوادور تاکید داشتند هدف 
از این اقدام جلوگیری از مداخله آســانژ در امور دیگر کشورهای 

مستقل است!
واکنش ها

اما این بازداشــت واکنش های گســترده ای به دنبال داشت. 
گروهی از هــواداران او در مقابل دادگاهی در مرکز لندن تجمع 
کردند.  فعاالن سیاسی و مدنی آمریکا  نیز در اعتراض به بازداشت 
او تجمع اعتراضی برپا کردند. در پی درخواســت گروه ضد جنگ 
»کد پینک« برای برپایی تظاهرات، ده ها آمریکایی روبروی سفارت 
انگلیس علیه دستگیری آسانژ دست به اعتراض زدند. گروهی از 
حامیان آســانژ، در کیتو، پایتخت اکوادور نیز  تظاهرات کردند و 
خواستار آزادی او شدند.کرملین نیز در واکنش به بازداشت آسانژ 
ابراز امیدواری کرد حقوق وی حفظ شود.  سخنگوی کمیسیون 
اروپایی هم اعالم کرد پرونده آسانژ به دقت از نزدیک دنبال می شود. 
رافائل کوره آ، رئیس جمهوری پیشین اکوادور که در زمامداری او 
به آسانژ پناهندگی اعطا شده بود، بازداشت این افشاگر را محکوم 
و رئیس جمهوری کنونی اکوادور را به خیانت متهم کرده اســت. 
گزارشگران بدون مرز و  سازمان مدافع آزادی مطبوعات هم، هشدار 
داده که دولت انگلیس  باید در مقابل اســترداد جولیان آســانژ 
بــه آمریکا مقاومت کند چرا کــه چنین کاری می تواند در آینده 
برای همه خبرنگاران،  افشاکنندگان و سایر منابع خبری »سنت 
خطرناکی« باشد.ماریســا پایینه،  وزیر خارجه استرالیا هم گفته 
استرالیا »حمایت معمول کنسولی« را از جولیان آسانژ ادامه خواهد 
داد و مسئوالن کنسولگری استرالیا سعی خواهند کرد با او مالقات 
کنند. جولیان آسانژ شهروند استرالیا است و ژانویه گذشته،  استرالیا 
پاسپورت آسانژ را تمدید کرده بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا هم در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره بازداشت جولیان 
آسانژ گفته: »من چیز زیادی درباره سایت ویکی لیکس نمی دانم. 

این مسئله دغدغه من نیست.«

گزارش خبری تحلیلی کیهان

صفر تا صد تحوالت سودان
آیا ارتش، انقالب مردم را مصادره کرد؟

 سرویس خارجی-
مردم ســودان ضمن واکنش منفی به کودتای 
ارتش علیه رئیس جمهور این کشور، اعالم کردند که 
تا تحقق خواسته های خود، به اعتراضات خیابانی و 

تحصن ادامه می دهند.
پنجشنبه گذشته ارتش لیبی به فرماندهی »عوض 
بن عوف« وزیر دفاع سودان ، »عمر البشیر« رئیس جمهور 
این کشور را پس از حدود 3۰ سال حکمرانی ، از قدرت 
خلع و بازداشت کرد. پس از این اتفاق، بن عوف به عنوان 
رئیس »شــورای نظامی انتقالی« ســودان، سوگند یاد و 
پــس از آن نیز با صدور بیانیه ای اعالم کرد: کمیته عالی 
امنیتی مســئولیت کامل امور کشور را به مدت دو سال 
برعهده  دارد. وی همچنین، از اعالم حالت فوق العاده در 
کشــور به مدت ســه ماه و منع رفت و آمد به مدت یک 
مــاه خبر داد. بن عوف زمان برگزاری انتخابات را نیز دو 

سال دیگر اعالم کرد.
این در حالی اســت که مردم و گروه های سیاسی هر 
چند برکناری البشیر را یک پیروزی برای خود می دانند، 
ولی جانب ارتش را هم نگرفته و حتی تهدید کرده اند که 
تا تحقق خواسته شان و شکل گیری یک دولت بر خاسته 
از انتخابات، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. در عرصه 

میدانی نیز اعتراضات مردمی همچنان ادامه دارد.
اما در رابطه با ماجرای برکناری البشــیر، رسانه ها و 
کارشناسان گمانه های متعدد و بسیار متفاوتی را مطرح 

کرده اند؛ برخی معتقدند که این کودتا یک اقدام هماهنگ 
شده میان ارتش و شخص البشیر است.

 روزنامه لبنانی»البنا« هم این گمانه را مطرح کرده که 
البشــیر با ولیعهد عربستان در این مورد هماهنگ بوده و 
گواه آن نیز سفری است که بن عوف چند روز قبل از کودتا، 
به عربســتان داشته است. البته کارشناسان این گمانه را 
درست نمی دانند و می گویند در حال حاضر سودان حدود 
8۰۰۰ نظامی را تحت چارچوب ائتالف سعودی، در یمن 

مستقر کرده و این تعداد حتی بیشتر از نیروهای سعودی 
و اماراتی در یمن است.

ولی موافقــان وجود پیوند میان ریاض و کودتاچیان 
ســودان می گویند که آل سعود از پیروزی شفاف و آشکار 
مردم در سودان واهمه داشته و می ترسیده است که اتفاقات 
این کشور و پیروزی مردم، برای مردم سایر کشورهای عربی 
الهام بخش شود و آنها را نیز به خیابان ها بکشاند، به گونه ای 
که کابوس بیداری اسالمی و انقالب های عربی سال ۲۰۱۱ 

در تونس ، مصر، لیبی، بحرین و یمن تکرار شود.
شــماری از تحلیلگران و رسانه ها هم بر وجود رابطه 
میان فرمانده کودتا و رژیم صهیونیستی انگشت گذاشته 
و به دیدار اخیر بن عوف با رئیس موســاد در مونیخ  اشاره 
می کنند و نتیجه می گیرند که رژیم صهیونیستی در این 

ماجرا نقش داشته است.
اما در مجموع ، در مورد اینکه پشــت ماجرای کودتا 
چه کســی بوده ، هنوز زود است که قضاوت شود و برای 
برمال شــدن آن، باید مدتی بگذرد و برخی از پیوندها و 

اسناد بر مال گردد.
با این وجود، در مورد علل ســقوط البشــیر و فاصله 
گرفتن مردم از وی، تحلیل های درستی را می توان با توجه 
به شیوه حکومت 3۰ ساله اش، ارائه کرد؛ البشیر در همان 
اوان حکمرانی خود و در ســال ۱3۷۰ به خبرنگار کیهان 
عربــی گفته بود، انتخابات در حکومت وی جایی ندارد و 
الگویش نیز، »معمر قذافی« )دیکتاتور بر کنار شده لیبی( 
است! البشیر به این رویه و سیاست در تمام طول 3۰ ساله 

حکومتش تکیه کرده بود.
او چند سال قبل نیز با نزدیک شدن به آمریکا، رژیم 
صهیونیستی و عربستان، شکاف میان خود و مردم سودان 
را بیشتر کرد. همین بی توجهی به مردم و نزدیکی به جبهه 
ضد مقاومت و به ویژه مشــارکت فعال در تجاوز به یمن و 
ارتکاب جنایت در این کشور، زمینه های سقوط عمر البشیر 

را فراهم کرده بود.

روایت  اشپیگل و گاردین از نقش آلمان و انگلیس 
در کشتار مردم یمن
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تروریست های ناشــناس صبح دیروز با انفجار بمب در 
 میدان تره بار یک محله شیعه نشــین شــهر کویته، جان 

16 غیر نظامی را گرفتند و 30 نفر را مجروح کردند. 
در این حادثه تروریستی، زمانی که مردم مشغول خرید بودند ، 
ناگهان بمب جاسازی شده در محموله سیب زمینی منفجر شد. به 
گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، »عبد الرزاق چیمه« رئیس پلیس 
ایالت بلوچستان پاکستان با اعالم خبر فوق، اظهار داشت: او گفت: 
به نظر می رسد که شیعیان هزاره هدف این انفجار بوده اند. تا دیشب 

هیچ گروهی مسئولیت این اقدام تروریستی را بر عهده نگرفت.
»جام کمال« ســروزیر بلوچستان پاکستان ، در واکنش به این 
اتفاق گفت: عامالن پشــت این اقدام تروریستی دشمنان بشریت 

هستند.
شهر کویته و دیگر شهر های پاکستان از سال ۲۰۰۱ تا ماه های 
گذشــته شاهد حمالت تروریستی گروه هایی مثل طالبان محلی و 
لشکر جهنگوی بوده است. اما به نظر می رسد که حمالت تروریستی 

در این کشورکاهش یافته است. 

انفجار خونین در بازار شیعیان »کویته«
تروریست ها ده ها پاکستانی را به شهادت رساندند

پس از پیروزی شکننده 
نتانیاهــو در انتخابــات 
پارلمانی رژیم صهیونیستی 
رقبای شکست خورده وی 
اعالم کردند جهنم واقعی 
را به وی در چهار ســال 
آینده نشان خواهند داد. 

کمیتــه انتخابــات رژیم 
صهیونیستی اعالم کرده حزب 
لیکــود به رهبــری بنیامین 

پس از اعالم نتایج قطعی انتخابات صادر شد

پیام ژنرال های شکست خورده علیه نتانیاهو
»زندگی را برایت جهنم می کنیم«

ضربه مصر به راهبرد ضدایرانی ترامپ 
با خروج از »ناتوی عربی«

برخی رســانه ها از کناره گیری مصر برای مشارکت در 
طرح ضدایرانی آمریکا موسوم به ناتوی عربی خبر داده اند. 
اقدامی که به نوشــته رویترز »ضربه ای است برای راهبرد 

ضدایرانی ترامپ«.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از سال ۲۰۱۷ تالش داشته 
تا طرحی ضدایرانی با نام ناتوی عربی را اجرا کند. عربستان، امارات 
عربی متحده، کویت، بحرین، قطر، عمان، مصر و اردن اعضای این 
ائتالف معرفی شده اند. کشورهایی که ترامپ سعی دارد، با استفاده 
از آنها )نه کشــور فوق( به مقابله با ایران بپردازد. اما اکنون برخی 

خبرها از کناره گیری مصر ازا ین ائتالف خبر داده اند.
خبرگزاری »رویترز« به نقل از »منابع آگاه« از کناره گیری مصر 
از مشارکت در طرح موسوم به »ناتوی عربی« خبر داد. رویترز که 
ایــن تصمیم مصر را »ضربه ای به راهبرد دولت دونالد ترامپ برای 
مهار قدرت ایران« توصیف کرده، به نقل از یک منبع آگاه نوشته: 
»مصر رســما تصمیم خود به انصراف از مشارکت در این ائتالف را 

به آمریکا و دیگر اعضای ائتالف اعالم کرده است.«
 به گزارش باشــگاه خبرنگاران، براساس این گزارش، مصر به 
نشســت روز یکشــنبه اعضای این ائتالف هم که در شهر ریاض 
عربستان برگزار شــد، هیئتی اعزام نکرده است.رویترز با اشاره به 
تــالش آمریکا برای ایجاد جبهه ای متشــکل از متحدان عرب اش 
برای مقابله امنیتی، سیاســی و اقتصادی با ایران، به نقل از منابع 
آگاه، نوشت: »مصر به این دلیل انصراف داد که در جدی بودن این 
ابتکار تردید داشــت و هنوز سندی رسمی که این طرح را تشریح 
کند، دریافت نکرده بود. عالوه بر این، این طرح خطر بروز مناقشــه 

با ایران را افزایش می داد.«
یــک منبع عربی دیگر هم به رویترز گفتــه عدم اطمینان به 
پیروزی ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری سال آینده آمریکا 
و احتمال اینکه جانشــین ترامپ طرح ناتوی عربی را کنار بگذارد 
هم از جمله عوامل اثرگذار بر تصمیم قاهره بوده است. خبر خروج 
مصر از این ائتالف در حالی اعالم می شود که »عبدالفتاح السیسی« 
رئیس جمهور مصر که به واشنگتن سفر کرده، با همتای آمریکایی اش 

دیدار کرد.
»ترامپ«، پیش از این نشست بدون اشاره به ائتالف عربی گفته 
بود قصد دارد با السیسی در مورد موضوعات امنیتی نیز گفت وگو 
کند. دو منبع مطلع به رویترز گفته اند دیگر کشورهای عربی حاضر 
در ائتالف تالش می کنند ضمن پیشبرد این طرح، مصر را هم برای 

بازگشت به ائتالف تحت فشار دیپلماتیک قرار دهند.
البته یکی از دالیل مهم کناره گیری مصر می تواند این باشد که 
عربســتان به ظاهر رهبری ناتوی عربی را بر عهده خواهد گرفت و 
این برای مصر که خود را رهبر واقعی جهان عرب می داند بســیار 
سنگین است. برخی کارشناسان نیز معتقدند که چه بسا السیسی 
با این بازی سعی دارد کمک های بیشتری از ترامپ دریافت کند. 

 یک منبع عربی در این رابطه گفته تصمیم مصر نهایی نیست، 
اما بعید است که بتوان قاهره را به بازگشت به این ائتالف متقاعد 
کرد.رویترز خروج مصر، به عنــوان دارنده بزرگترین ارتش جهان 
عرب را، جدیدترین لطمه به ابتکار موســوم بــه »ائتالف امنیت 
خاورمیانه« )مسا( توصیف کرده است. این موضوعات موجب شده 
تا جلســه رسمی امضای اسناد مربوط به این ائتالف که قرار است 
در واشــنگتن برگزار شود، بارها به تعویق بیافتد. رویترز به نقل از 
مقام های آمریکایی نوشت: »جان بولتون« مشاور امنیت ملی ترامپ 
مدافع اصلی این طرح در دولت آمریکا و معمار سیاست واشنگتن 

برای مقابله با ایران است.

در حالی که نیروهای وابســته به »خلیفه حفتر« 
هنوز نتوانســته اند کودتا علیه دولت قانونی لیبی را 
به سرانجام برسانند و بر پایتخت مسلط شوند، دولت 
فرانسه آشکارا جانب حفتر را گرفت و برای حمایت از 

وی، به لیبی جنگنده فرستاد. 
به گزارش خبرگزاری فارس، منابع نظامی و سیاســی 
لیبیایی اعالم کردند، هواپیماهای فرانســوی در حمایت از 
خلیفه حفتر، وارد آســمان طرابلس شده اند و قصد دارند به 
نیروهای این ژنرال کمک کنند تا بر  طرابلس مسلط شود.

این منابع آغاز کمک های فرانســه به نیروهای حفتر را 
تایید و اعالم کردند: این کمک ها بر روند نبردهای جاری در 

جنوب طرابلس، تاثیرگذار خواهد بود.
به گفته منابع مذکور، یک هواپیمای جاسوسی فرانسه 
دو روز است که در آسمان طرابلس در پرواز است. اخیرا در 
جنوب لیبی نیز این هواپیما ها به کمک نبردهای حفتر آمده 
بودند. عالوه بر آن، کارشناسان نظامی فرانسوی هم به زودی 
برای کمک میدانی به نیروهــای حفتر، وارد لیبی خواهند 

شد. افشای این اطالعات، به وضوح آشکار می کند که حمله 
حفتر به طرابلس، یک طرح اروپایی و غربی است و این ژنرال 
، خواســته های آنها را در لیبی اجرا می کند. به گفته برخی 
منابع و کارشناسان، خلیفه حفتر به سازمان سیا وابسته است.

پیش از این، فرانســه از جمله صادرکنندگان بیانیه  در 
محکومیت عملیات حفتر بوده است! 

یــک سیاســتمدار نزدیک به دولت وفــاق ملی)دولت 
فائزالسراج در طرابلس( با  اشاره به نارضایتی دولت السراج از 
موضع فرانسه گفت: حامیان حفتر در پاریس، ریاض و ابوظبی 
به تالش های بین المللی برای ناکام گذاشتن هرگونه تصمیمی 
مبنی بر توقف عملیات پیوسته اند. این منبع افزود: حمله آتی 
حفتر ، شدیدتر خواهد بود و نیروهایش را از چند سو گسیل 
خواهد کرد تا یکپارچگی صفوف نیروهای دولت وفاق ملی 
را برهم بزنند و فرانسه هم طبق نقشه های پیشین خود برای 
ارائه تجربیات و حمایت های لجستیک از حفتر پیش خواهد 

رفت، بدون اینکه در میدان نبرد حضور داشته باشد.
»محیی الدین زکری«، کارشــناس امنیتــی لیبیایی، 

هم معتقد اســت شکســت حمله حفتر، می تواند وی را به 
تکرار ســناریوی مخرب »بنغازی« و »درنه« وادار کند.وی 
با پیش بینی طوالنی شدن جنگ در طرابلس گفت:ابوظبی، 
پاریــس و قاهره از حفتر پشــتیبانی هوایی، لجســتیک و 

مستشاری می کنند.
تلفات طرف های درگیری

 بر اســاس گزارش های رسیده، در نبرد سه شنبه هفته 
گذشته، 3۰ نفر از نیروهای حفتر کشته شده و 3۵ تن دیگر 
نیز زخمی شــدند. نیمی از این افراد از اهالی شهر بنغازی 
هســتند. عالوه بر آن، 9 نفر از نیروهای دولت وفاق ملی در 

این درگیری کشته و ۲۵ تن دیگر مجروح شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس، از آغاز پیشروی  نیروهای 
حفتر به سمت طرابلس، ده ها نفر از نیروهای دو طرف کشته 
شده اند و تعداد کشته ها و اسرای »ارتش ملی لیبی« )نیروهای 

حفتر( بسیار بیشتر است.
ارجاع متهمان جنگی به دادگاه الهه

به گزارش ایسنا، نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی طی 

تماس تلفنی با »فاتو بنسودا« دادستان کل دادگاه کیفری 
بین المللی )الهه( متعهد شــد که پرونــده  جنایات  جنگی 

متهمان را به دادگاه الهه ارجاع دهد.
براساس بیانیه دفتر رسانه ای السراج، وی در این گفت وگو 
تاکید کرد: طرابلس در معرض تجاوز ظالمانه قرار دارد و قانون 

این حق را به ما داده که از خودمان دفاع کنیم.
بنسودا هم نسبت به حمله ارتش ملی لیبی به طرابلس، 
ابراز تاســف و هدف قرار گرفتن تاسیسات مدنی و به خطر 

افتادن جان غیرنظامیان را محکوم کرد.
وی ادامه داد، دادگاه کیفری بین المللی هرگز کوتاهی 
نکــرده و دربــاره محاکمه متهمان جنایــات  جنگی و ضد 
 بشری و قتل عام، براساس قوانین بین المللی تردید نخواهد 

کرد.
ارتش ملــی لیبی تحت فرماندهــی خلیفه حفتر ۱۵ 
فروردین حمله نظامی خود را به بهانه »پاکســازی طرابلس 
از تروریست ها« آغاز کرد. السراج نیز با نظامیان تحت فرمان 

خود، مقابل نیروهای حفتر ایستاد.

مانع  نازی ها،  به شــیوه  نظامیان آمریکایی 
رسیدن غذا و دارو به آوارگان سوری در اردوگاه 
موسوم به »الهول« می شوند، به طوری که بر اساس 
گزارش وزارت دفاع روسیه، روزانه حدود 20 تن، 
از جمله تعدادی کودک، در این اردوگاه جان خود 

را از دست می دهند.
وزارت دفاع روسیه اعالم کرد، اردوگاه پناهندگان 
ســوری »الهول« واقع در منطقه تحت کنترل آمریکا ، 
شرایط انسانی وخیمی دارد و روزانه بین ۱۰ الی ۲۰ تن، 

در این اردوگاه جان خود را از دست می دهند.
به گزارش ایسنا، مدیر پایگاه »حمیمیم« روسیه در 
سوریه اعالم کرد، طی هفته گذشته هفت کودک به دلیل 
کمبود دارو، مواد غذایی و شرایط بد معیشتی جان خود 

نتانیاهو 3۶ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست 
را به دســت آورده است در حالی که رقیب اصلی  
این حــزب یعنی ائتالف »آبی و ســفید« ) با نام 
عبری کاحول و لیفان( مشهور به ائتالف ژنرال ها، 
به ریاست بنی گانتس رئیس اسبق ستاد مشترک 
ارتش رژیم صهیونیســتی، 3۵ کرسی کسب کرده 
اســت.  نکته جالب این است که حزب راستگرای 
جدید به ریاست »نفتالی بنت« و »ایلیت شاکید« 
و احزاب دیگر نتوانستند در انتخابات اخیر موفقیتی 

کسب کنند و هیچ کرسی کسب نکردند.
پس از پایان شمارش آرا، »رووین رویلین« رئیس 
رژیم صهیونیستی پس از رایزنی با سران  احزاب،طی 
۲8 روز آینده یکی از آنها را مامور تشــکیل دولت 
جدید خواهد کرد که امکان تمدید این مدت تا دو 
هفته بیشــتر هم در صورت ضرورت وجود دارد. با 
توجه به اینکه مجموع آرای حزب نتانیاهو و احزاب 
راستگرا ۶۵ کرسی خواهد بود نتانیاهو برای پنجمین 

بار مامور تشکیل کابینه خواهد بود. 
پیروزی نتانیاهو باعــث واکنش ائتالف رقیب 
وی شــده اســت.  »یائیر الپید« یکی از شرکای 
»بنی گانتس« در فهرست آبی و سفید چهارشنبه 
شکســت فهرست خود در انتخابات پارلمانی رژیم 
صهیونیســتی را اعالم کرد. الپید مرد شــماره دو 
ائتالف ژنرال های صهیونیســت به ریاست گانتس 
رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو اظهار داشته: »ما در 
این دوره پیروز نشــدیم، اما زندگی را برای لیکود 
بــه جهنم  تبدیل می کنیــم و در رقابت خواهیم 
ماند.« خبر دیگر اینکه »آوی دیختر« رئیس اسبق 
شاباک و عضو کنست از حزب لیکود و رئیس کمیته 
خارجی و امنیت کنست رژیم صهیونیستی از تالش 
خود برای قبضه کردن وزارت جنگ این رژیم خبر 
داده است. »دیختر« در گفت وگو با پایگاه یدیعوت 
آحارانوت گفته: »برای تصدی وزارت جنگ تالش 

خواهم کرد.«

دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا گفته 
در سفر به عربستان ملک سلمان شاه سعودی 
بارها دست مالنیا را بوسید! اما فیلم های منتشر 
شــده از این ماجرا خالف  اظهارات ترامپ را 

نشان می دهد.
سرســپردگی حکام سعودی به آمریکا مسئله ای 
نیست که بتوان آن را انکار کرد. ترامپ بارها با دیده 
حقارت به حکام ســعودی نــگاه کرده و آنها را بارها 
در مصاحبه ها و ســخنرانی های خــود تحقیر کرده 
بدون آنکه ملک ســلمان و پســرش پاسخی به این 
تحقیرشدن ها بدهند. در جدیدترین موارد نیز ترامپ 
اعالم کرده که ملک ســلمان پادشــاه عربستان خم 
شده و چندین بار دست مالنیا همسر وی را بوسیده 
است. هر چند تصاویر منتشر شده خالف ادعای وی 

را ثابت می کند.
مجله نیوزویک با استناد به کتابی که روز سه شنبه 

ماجرای ملک سلمان و مالنیا
به روایت ترامپ

دست دادم، بعد از من هم مالنیا دست خود را به سوی 
ملک ســلمان دراز کرد، او دستش را گرفت و بارها 
آن را بوسید. بعد از آن من به او گفتم جناب پادشاه 
بس اســت 3 بار بوســیدن کافی است.« در گزارش 
نیوزویک همچنین آمده با وجود درخواست از مقامات 
کاخ سفید برای اظهار نظر در مورد گفته های ترامپ، 
اما هنوز هیچکدام از مقامات کاخ سفید واکنش و یا 
توضیحی در ارتباط با این گفته های ترامپ ارائه ندادند.
هرچند در سرسپردگی پادشاه سعودی به ترامپ 
شکی نیســت اما تصاویر و فیلم های منتشر شده از 
جریان ســفر ترامپ و همسرش به عربستان خالف 
ادعای وی را ثابت می کند و فیلم های موجود از این 
دیدار نشان می دهد که این دو )مالنیا و سلمان( فقط 
با هم دست داده اند. ترامپ پارسال این اظهارات را در 
هتل ترامپ گفته است. کاخ سفید تاکنون به آنچه در 

این کتاب آمده، واکنش نشان نداده است.

منتشر شده در این مورد از قول ترامپ 
نوشــته: او در سفر خود به عربستان 
مجبور شــده برای توقف بوســیدن 
دست مالنیا توسط ملک سلمان وارد 

عمل شود. 
وی گفته است: »وقتی در ۲۰۱۷ 
به عربستان سفر کردم دستیارانم به 
مالنیا گفته بودند ممکن است ملک 
ســلمان حاضر به دســت دادن با او 
نباشــد، اما در کمال تعجب وقتی به 
آنجا رســیدیم پادشــاه عربستان در 
پایین پلکان هواپیما منتظر ما بود با او 

عوض بن عوف عمر البشیر

اردوگاه آمریکایی آوارگان سوری، اینجا روزی 20 نفر از بیماری و گرسنگی می میرند
را از دست دادند. وی افزود، شمار کل 
کودکانی که به دلیل فاجعه انسانی در 
اردوگاه الهول جان باخته اند، تاکنون 

به ۲3۵ تن رسیده است.
این مقام مذکور از سازمان های 
بین المللی خواســت بــرای کمک 
به ســاکنان این اردوگاه ، دست به 

اقدامی بزنند.
خبرگزاری صداوسیماهم گزارش 
داد، سازمان ملل درباره وخامت اوضاع 

انسانی اردوگاه الهول استان »الحسکه« سوریه هشدار 
داد و اعالم کرد، کمبود کمک های بشردوستانه و سرما، 
جان بسیاری از کودکان را در این اردوگاه گرفته است. 

»اســتفان دوژاریک« ســخنگوی رسمی دبیرکل 
ســازمان ملل گفت: امدادگران درباره سالمت هزاران 
نفر از افرادی که اخیرا از مناطق تحت تســلط داعش 

در استان »دیرالزور« به اردوگاه الهول رسیده اند، بسیار 
نگران اند. به گفته دوژاریک، پنجشنبه گذشته 3۰۰۰ 
آواره جدید وارد این اردوگاه شده اند و بیشتر آنها، زنان 
و کودکانی هســتند که وضعیت خوبی ندارند. در حال 
حاضر، تعداد ســاکنان اردوگاه به ۶۵ هزار نفر رسیده 

است. 
دربــاره وضع ناپایدار ســالمت در ایــن اردوگاه، 
نگرانی های فراوانی وجــود دارد؛ به ویژه آنکه صد نفر 
از افراد در راه )رســیدن به اردوگاه( و یا اندکی پس از 
رســیدن، جان خود را از دست داده اند. شمار کودکان 
کمتر از پنج ســالی که به سبب سرما و بیماری سینه 
پهلو، جان خود را از دست می دهند، )در مقایسه با قبل(، 

دو سوم افزایش یافته است.


