
محاکمه »شیخ زکزاکی« به علت وخامت حال او
به تاخیر افتاد

دادگاهی در نیجریه محاکمه شیخ ابراهیم زکزاکی، 
دبیرکل جنبش اسالمی نیجریه و همسرش را به علت 
بیماری و وخامت حال آنها، به 24 و 27 فوریه )پنجم و 

هشتم اسفند ماه( موکول کرده است.
به گزارش العام بعد از اینکه قاضی وارد دادگاه شد، وکیل 
شیخ زکزاکی و همسرش اعالم کردند رهبر شیعیان نیجریه و 
همسرش به علت بیماری شدید قادر نیستند در سالن دادگاه 
حاضر شوند. وی از دادگاه نیجریه خواست به موکالنش اجازه 

دهد در دادگاه حاضر نشوند. قاضی پرسید آیا شیخ زکزاکی و 
همسرش می توانند روز جمعه در دادگاه حاضر شوند تا اتهام 
جدید به آنها ابالغ شــود. وکیل با اشــاره به اینکه موکالنش 
نمی توانند روز جمعه در دادگاه حاضر شــوند، درخواست کرد 
دادگاه آنها به 24 و 27 ماه فوریه موکول شــود. قاضی با این 
درخواســت موافقت کرد. چندی پیش در مالقاتی که توسط 
اعضای خانواده شــیخ زکزاکی با وی در زندان صورت گرفت، 
معلوم شد وضعیت او و همسرش به سرعت رو به وخامت است.

عفو بین الملل: آل سعود در پوشش اصالحات
مشغول سرکوب مردم عربستان است

عفو بین الملل در گزارشــی که می گوید برای تهیه 
آن 5 سال وقت گذاشــته اعالم کرده، دادگاه قضایی 
احکامی  اصالحگرایانه  شعارهای  برخالف  ریاض،  ویژه 
سنگین را برای مخالفان دولت عربستان و اقلیت شیعه 

این کشور صادر کرده است.
ســازمان »عفو بین الملل« اعالم کرد، دولت عربستان از 
دادگاهی ســّری برای محاکمه مخفیانه فعاالن حقوق بشر و 
مخالفان خود اســتفاده می کند. به گزارش فارس، این دادگاه 

از قوانین ضد تروریســم و ضد جرائم ســایبری برای برپایی 
محاکمه هایی ناعادالنه سوءاستفاده کرده و حکم های سنگینی 
نظیــر ۳۰ ســال حبس و در مــواردی حتی اعــدام را برای 
مدافعان حقوق بشر، نویسندگان، اقتصاددان ها، روزنامه نگاران، 
چهره های مذهبی، افراد خواهان اصالحات و فعاالن سیاسی و 
به خصوص اقلیت شیعه این کشور تعیین کرده است. بر اساس 
یافته های این ســازمان، احکام دادگاه ویــژه ریاض به میزان 

زیادی بر اعترافات گرفته شده تحت شکنجه متکی است. 
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فتنه خونین در نجف
استانداری از نخست وزیر عراق کمک خواست

عناصر آشوبگر و ناشناس با حضور شبانه در خیابان های شهر نجف، 
به سوی مردم تیر اندازی کردند و حدود 117 تن را کشته و یا مجروح 
کردند. استاندار نجف در واکنش به این حمالت خونین و با هدف آرام 
کردن اوضاع ، از نخست وزیر عراق خواست که در نجف حضور پیدا کند.
شب های چهارشنبه و پنجشنبه شــماری از عناصر آشوبگر در حالی که 
چهره خود را پوشانده بودند و سالح در دست داشتند، مردم را در خیابان های 
نجف هدف تیراندازی قرار  دادند و تعدادی از این افراد نیز در حالی که سوار بر 

موتورسیکلت بودند، به میدان های تحصن و تظاهرات حمله کردند.
در پی این اتفاقات، »لوی الیاسری« استاندار نجف، طی پیامی خطاب به 
»محمد عالوی«، نخست وزیر عراق، اعالم کرد:» از نخست وزیر محترم درخواست 
می کنم شخصا در نجف اشرف حضور یابد، اتفاقاتی که از عصر دیروز)پنجشنبه( 
تا این لحظه روی داده اند، تاســف بار هســتند. اتفاقاتی که با ریخته شــدن 
 خون ها، حمل سالح ، آدم ربایی و آتش زدن همراه بوده است.« الیاسری افزود:

» برادرانی که مسئول حفاظت از تظاهرکنندگان و طرد عوامل نفوذی بودند، 
با تظاهرات کنندگان به صورت مســلحانه درگیر شدند و این درگیری، منجر 
به جان باختن و زخمی شدن 117 نفر تاکنون شده است. این استان دارد از 

کنترل خارج می شود و ضروری است که دولت فورا مداخله نماید.« 
دولت بغداد نیز »یاسین الیاسری«، وزیر کشور عراق، را برای بررسی اوضاع، 
به نجف اعزام کرد و همزمان با حضور وی، منابع آگاه از ورود نیروهای مبارزه 

با تروریسم به این شهر، با هدف بازگرداندن امنیت، خبر دادند.
استاندار نجف در باره شــمار دقیق کشته شدگان این شورش های شبانه، 
چیزی نگفت. وی پیش از این گفته بود که عوامل افراطی در پس ناآرامی های 

استان نجف قرار دارند و قصد آنها نیز ایجاد شکاف در میان شیعیان است.
کارشناســان می گویند، آمریکا در پشــت اتفاقات نجف قرار دارد و با این 
اقدامات، می خواهد حضور خود را در عراق توجیه کند. اتفاقا، اولین کسی که 
ســعی کرد از اتفاقات نجف، در راستای منافع آمریکا موضع بگیرد، »نیچروان 
بارزانی« رئیس  اقلیم کردســتان عراق ، بوده اســت؛ وی کشته و زخمی شدن 
تعدادی از معترضان در نجف، طی چهارشنبه و پنجشنبه را »جنایتی آشکار« 
خواند.  به گزارش ایسنا، بارزانی گفت: ما استفاده از خشونت علیه تظاهرکنندگان 
در عراق را محکوم می کنیم؛ چراکه تظاهرات مسالمت آمیز، یک حق قانونی است.

به عبارت دیگر، بارزانی به گونه ای موضع گرفت که انگار نیروهای دولتی 
مسئول جنایات در خیابان های نجف بوده اند!

آمریکا و عربستان پشت ماجرای نجف
»عبداالمیر تعیبان« نماینده پارلمان و عضو فراکسیون »صادقون«، اظهار 
داشت، عوامل آمریکا و عربستان عامل حوادث روزهای اخیر در نجف بوده اند. 
وی توضیح داد:»طرف های خارجی از پشت پرده، حوادث استان های مرکزی 

و جنوبی عراق را کارگردانی می کنند«.
این عضو پارلمان عراق تاکید کرد:»آمریکا در پس حوادث تخریب، سوزاندن، 
آشــوب و هرج و مرج افکنی در عراق قرار دارد و می خواهد حواس ملت عراق 
را از مســئله اخراج نیروهای بیگانه از خاک کشورشان منحرف کند.« »نعیم 
العبودی« یک عضو دیگر فراکســیون صادقون، هم بی ثباتی عراق را نقشــه 
دشــمن توصیف کرد و گفت: »بی ثباتی اوضاع سیاســی و امنیتی در عراق، 
نقشــه ای است که از طریق آن، دشــمن در صدد دستیابی به منافع سیاسی 
خود در منطقه است. اما صاحبان این نقشه ها شکست خواهند خورد، زیرا آنها 

عراقی ها را خوب نشناخته اند«.
آیت اهلل سیستانی

حجت االسالم و المسلمین سید» احمد صافی «نماینده آیت اهلل سید »علی 
سیســتانی« مرجع عالی شیعیان عراق، در خطبه های نماز جمعه کربال ، متن 
بیانیه ایشان را قرائت و اعالم کرد:» آیت اهلل سیستانی بارها به ضرورت دوری از 
خشونت و التزام به مسالمت آمیز بودن تظاهرات... دعوت کردند. اّما این توصیه ها 
مانع وقوع حوادث تأســف بار و دردناک روزهای گذشــته نشد، و خون های با 
ارزشــی به ناحق ریخته شد، که آخرین مورد آن، حوادث شهر نجف اشرف در 

غروب چهارشنبه گذشته بوده است.«
احمد صافی افزود:»آیت اهلل سیســتانی تمامی تجاوز ها و تعرض ها از هر 
طرفی انجام گرفته شــده باشد، را محکوم کرده، و به خانواده هایی که عزیزان 
خود را در این حادثه از دســت داده اند، تسلیت می گویند و برای مجروحان و 

آسیب دیدگان طلب شفای عاجل می کنند.«

خروج مخفیانه 2 میلیارد دالر از بانک های لبنان
در بحبوحه نا آرامی های این کشور!

 رئیس  مجلس لبنان گفــت، مالکان بانک های خصوصی مبلغ 
دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر را طی ناآرامی های اخیر، به خارج از 

این کشور منتقل کرده اند.
»نبیــه بری« دیروز در دیــدار هفتگی با نمایندگان مجلس، گفت که 
مالکان پنج بانک خصوصی لبنان طی ناآرامی های خیابانی ماه های گذشته 
در این کشــور ، حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیــون دالر وجه نقد را از این 

کشور خارج کرده اند. 
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی از بیروت ، رقمی که نبیه بری 
به آن  اشاره کرد، مشابه رقمی است که »سمیر حمود« رئیس کمیته نظارت 

بر بانک ها، در نامه تازه خود به دادستان عمومی لبنان، ذکر کرده است.
حمود در این نامه، اعالم کرده بود که بانک های خصوصی لبنان ظرف 
سه ماه، یعنی از زمان آغاز تظاهرات مردمی در 2۵ مهر ماه تا 2۵ دی ماه 
۹۸ خورشیدی، دو میلیارد و 27۶ میلیون دالر وجه را از کشور خارج و به 

حساب های بانکی خود در سوییس منتقل کرده اند.
در پی انتشار این خبر، ده ها معترض چهارشنبه شب )۹ بهمن( رو به روی 
سفارت سوییس در مرکز بیروت تجمع کردند و از دولت »برن« خواستند 
دارایی های بانک های خصوصی ، شخصیت های سیاسی و مدیران کل لبنان 
را به این کشور برگرداند و اسامی عوامل انتقال این پول ها را نیز اعالم کند. 
به اعتقاد کارشناسان، سوییس که بهشت غارتگران دارایی های کشورهای 

جهان خوانده می شود، هرگز منابع انتقال دارایی را لو نخواهد داد.
»مروان اســکندر« کارشــناس بانکی و مالی لبنان نیز هشــتم دی 
ماه گذشــته افشــا کرده بود که به دلیل بحران اقتصــادی، ۶ میلیارد و 
دالر وجه نقد از دارایی های مقامات سیاســی و مدیران کل  میلیــون   ۵۰۰

لبنان اواخر آذرماه به خارج از این کشور انتقال یافته است.
وی افزود: یک مسئول سوییسی به من اطالع داد که دو میلیارد دالر 
از این مبالغ، به ۹ شخصیت سیاسی لبنان تعلق دارد و بقیه نیز متعلق به 
برخی از مدیران کل این کشــور است و توسط آنها به بانک های سوییس 

حواله و منتقل شده است.
اظهارات نخست وزیر

»حســان دیاب« نخست وزیر مکلف لبنان، با تاکید بر اینکه کشور در 
»بن بستی واقعی« قرار دارد، همبستگی و همکاری عموم برای عبور از این 

مرحله حساس و خطرناک را خواستار شد.
به گزارش ایسنا، نخست وزیر مکلف لبنان دیروز در دیدار با جمعی از 
بازرگانان لبنانی، افزود: متاسفانه امروز لبنان با بحرانی واقعی روبه رو است 

و باید برای عبور از آن، با یکدیگر همکاری بکنیم.
نخست وزیر مکلف لبنان در ادامه گفت: ما امروز با بحران های متعددی 
مواجه هســتیم و این وضعیت را از سیاست های)دولت های( قبلی به ارث 

برده ایم.

استیضاح نمایشی، تبرئه ترامپ
و تظاهرات خشم در 300 شهر آمریکا

سرویس خارجی-
رسانه های آمریکایی تصاویر دیدار »دونالد ترامپ« با »خوان 
گوایدو«، رهبر کودتاچیان ونزوئال در کاخ سفید را منتشر کردند. 
آمریکا تنها کشــوری اســت که به خود حق می دهد برای مردم 

کشورهای دیگر، رهبر و رئیس جمهور تعیین کند!
اواخر سال 1۳۹7 بود که در چند شهر ونزوئال تظاهرات اعتراضی برگزار 
شــد که در جریان آن چند تن کشته و زخمی شدند. گروهی از نظامیان 
که بعدها معلوم شد تحت حمایت برخی سفارتخانه ها هستند به حکومت 
پشــت کرده و به گروه های مســلح برانداز پیوستند. در این میان، »خوان 
گوایدو«، رئیس مجلس، چهره ناشناســی که بنا بر اسناد ویکی لیکس، با 
ســیا در ارتباط بوده، به عنوان رهبر اپوزیســیون ظاهر شده بود، در میان 
جمعیــت معترضان خود را رئیس جمهور موقــت ونزوئال اعالم و بالفاصله 

آمریکا نیز از او حمایت کرد.
حاال منابع خبری در آمریکا تصاویر دیدار ترامپ با گوایدو در کاخ سفید 
را منتشر کرده اند. به گزارش خبرگزاری »آناتولی«، رئیس جمهوری آمریکا 
با »خوان گوایدو«، رهبر اپوزیسیون و رئیس جمهور خودخوانده، برای اولین 
بار دیدار کرده است. دیداری که »استفانی گریشام«، سخنگوی کاخ سفید 
درباره آن گفته: »این فرصتی است برای تأکید مجدد آمریکا بر تعهداتش 
نسبت به مردم ونزوئال و برای مذاکره درخصوص اینکه چطور می توانیم با 
خوان گوایدو برای پیشــبرد یک گذار دموکراتیک در ونزوئال که به بحران 

کنونی در این کشور خاتمه دهد، همکاری کنیم.«
»اسپوتنیک« هم گزارش داده، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای اعالم 
کرده، رهبر اپوزیســیون ونزوئال و »مایک پومپئــو«، وزیر خارجه آمریکا، 
گفت و گــو کرده و متعهد شــده اند تا تالش هایشــان را برای بیرون کردن 
رئیس جمهوری ونزوئال به وسیله ایجاد یک دولت انتقالی دو چندان کنند.

»الیوت آبرامز«، فرستاده ویژه آمریکا در امور ونزوئال نیز تهدید کرده که 
»امیدواریم دولت ونزوئال به ویژه پس از سفر »خوان گوایدو« به واشنگتن 
این را هم بداند که حمایت از »گوایدو« قوی است و هرگونه اقدام و واکنش 

علیه او اشتباهی برای دولت کاراکاس است.«
واکنش مادورو

اما در واکنش به این اقدامات، به گزارش خبرگزاری »رویترز«، »نیکوالس 
مادورو«، رئیس جمهور قانونی ونزوئال، در ســخنرانی که از تلویزیون ملی 
این کشــور منتشر شد، گفته: »آقای ترامپ من رئیس جمهوری هستم که 
طبق قانون اساسی به صورت کاماًل مشروع انتخاب شدم. دست از وسواس 
مریض گونه خود نسبت به ونزوئال بردار.« او همچنین تأکید کرده که سیاست 

واشنگتن نسبت به کاراکاس »دیوانگی محض« است.

کاخ سفید میزبان رهبر کودتاچیان ونزوئال!

آمار تکان دهنده از اوضاع فقر در انگلیس
روزنامه میِرر: 56 درصد خانواده های شاغل در انگلیس 

در فقر به سر می برند

بر اســاس نتایج مطالعه یک بنیاد که روزنامه »میرر« انگلیس 
منتشر کرده، 56 درصد از خانواده های افراد شاغل در این کشور 
در فقر به ســر می برند و شمار کودکان و بازنشستگانی که در فقر 

زندگی می کنند نیز به صدها هزار نفر رسیده است.
روزنامه »میرر« روز جمعه نوشــت، علیرغم تالش دولت انگلیس برای 
افزایش میزان اشتغال، فقر در میان افراد شاغل به دلیل دریافت حقوق ناکافی 
یا کم بودن ساعات کار، روندی افزایشی دارد. بر اساس گزارش بنیاد »جوزف 
رونتری«، ۵۶ درصد از افرادی که در فقر به سر می برند در خانواده ای زندگی 
می کنند که اعضای آن شاغل هستند. این در حالی است که این میزان 2۰ 

سال قبل فقط ۳۹ درصد بود.
این بنیاد افزوده، شمار کودکان و بازنشستگانی هم که در فقر زندگی 
می کنند طی ۵ ســال اخیر با افزایش مواجه بوده  طوری که از 14 میلیون 
فقیری که در انگلیس زندگی می کنند، 4 میلیون نفر کودک و 2 میلیون 
نفر بازنشسته هستند که نسبت به ۵ سال پیش به ترتیب حدود 4۰۰ هزار 

و ۳۰۰ هزار نفر افزایش نشان می دهد.
بر اساس نتایج این مطالعه بیشترین آمار فقر در لندن، شمال انگلیس، 
میدلندز و ولز مشاهده می شود. در حالی که کمترین میزان فقر در جنوب 
انگلیس، اسکاتلند و ایرلند شمالی ثبت شد. همچنین در این کشور، احتمال 
فقیر بودن خانواده هایی که فردی معلول یا کم توان دارند یا در خانه اجاره ای 

زندگی کنند بیشتر از سایر خانواده ها است.
گفتنی اســت، پیشتر نیز مؤسسه خیریه »شلتر« گزارش داده بود هر 
روز، 1۸۳ کودک در انگلیس خانه هایشان را از دست می دهند و سرگردان 
می شوند. این خیریه همچنین گزارش داده بود تعداد کودکانی که بی خانمان 
شده و در اقامتگاه  های موقت به سر می برند، در پنج سال گذشته در بریتانیا 

افزایش ۵1 درصدی داشته  است.
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سرویس خارجی-
تبرئه »دونالد ترامپ« در استیضاح نمایشی سنا 
خشم بخشی از جامعه آمریکا را برانگیخته است. 
طوری که خبر رســیده هزاران آمریکایی در ۳۰۰ 

شهر این کشور علیه تبرئه وی تظاهرات کرده اند.
مجلس سنای آمریکا بامداد پنجشنبه سرانجام پس از 
ده ها ساعت مباحثه سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه 
و در حالی که پیش از این هم کارشناســان به فرمایشی 
بودن آن اذعان داشتند »ترامپ« را از موارد اتهامی تبرئه 
و وی را بی گناه اعالم کرد. از ابتدا پیش بینی می شد که با 
توجه به اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنای آمریکا، 
استیضاح موفق نباشد. سناتور »میت رامنی« تنها جمهوری 
خواهــی بود که به گناهکار بودن ترامپ رای داد اما همه 
دموکرات هــا علیه او رای دادند. »رامنی« پیش از آن رای 
گفته بود ترامپ »در سوءاستفاده هولناک از اعتماد عمومی 
گناهکار است. فاسد کردن انتخابات برای ماندن در قدرت 
احتماال بدترین و ویرانگرترین نوع نقض ســوگندی است 

که )صاحبان قدرت( یاد می کنند«.
تبرئه ترامپ در دادگاه فرمایشی سنا واکنش گسترده 
مردمی را هم به دنبال داشــت. هزاران نفر از مردم آمریکا 
در اعتراض به این نمایش در ۳۰۰ شهر این کشور تظاهرات 
کردند. طی این تظاهرات، معترضان شــعار هایی از جمله 
»پنهــان کاری را نپذیرید« و »با رای خــود تو را بیرون 

خواهیم کرد« سر دادند. همچنین تظاهرکنندگان با تجمع 
مقابل برج ترامپ در نیویورک، شعار »او را حبس کنید« 
و »تو گناهکاری« سر دادند. بر اساس گزارش رسانه های 
آمریکایی پلیس تعدادی از معترضان که درون ساختمان 

کنگره اعتصاب کرده بودند را بازداشت کرده است.
ســناتور جف مرکلی، عضو کمیته روابط خارجی سنا 
در توئیتی ویدئوی ســخنرانی خــود در جمع معترضان 
مقابل ســاختمان کنگره آمریکا را منتشر کرده و نوشت: 
»آنچه که امروز شــاهدش بودیم پایان یک دادگاه نبود. 

یک پنهان کاری بود. سوءاســتفاده رئیس جمهور از قدرت 
در ســنا هم نفوذ کرده و پایه های این مجلس و قوانین ما 
را تهدید کرده است. محاکمه ای کامل و عادالنه بخواهید، 
هیــچ عذری پذیرفته نیســت«. در پی ایــن اعتراضات، 
هشــتگ »آمریکایی ها ترامپ را گناهــکار می دانند« به 
 یکی از پربســامدترین عبــارات در توئیتر تبدیل شــده 

است.
تاخت ترامپ به مخالفان

دونالد ترامــپ یک روز بعد از تبرئه در ســنای 

آمریکا از اتهامات استیضاح، در جمعی در کاخ سفید 
به مخالفانش تاخت و گفت: »شیطانی بود، مفسدانه 
بود؛ آنها پلیس کثیف بودند. ما به صورتی غیرمنصفانه، 
وارد این جهنم شدیم.« او سپس صفحه ای از روزنامه 
واشنگتن پســت را به دســت گرفت که در تیتر آن 
نوشــته شــده بود: »ترامپ تبرئه شد«. ترامپ گفت 
که با او »بســیار غیرمنصفانه« رفتار شده است. وی 
با  اشاره به اینکه از نخستین روزهای ورودش به کاخ 
سفید اتهاماتی علیه او درخصوص تبانی با روسیه برای 
پیروزی در انتخابات 2۰1۶ مطرح شده گفت: »ما را 
وارد این مسئله روسیه، روسیه، روسیه کردند. چرند 
بود«. لحن رئیس جمهور آمریکا در روز پنجشنبه نشان 
می داد که او نسبت به وفاداری حزب جمهوری خواه 
به خود پیش از انتخابات 2۰2۰مطمئن است. پیش 
از این اعالم شــده بود ترامــپ جمهوری خواهان را 
 تهدیــد کرده، اگــر علیه او رای بدهند سرشــان را 

می برد!
واکنش پلوسی

نانسی پلوسی نیز در واکنش به تبرئه کامل ترامپ 
به خبرنگاران گفت: »او برای همیشه استیضاح شده، 
صرف نظــر از اینکه چه می گوید و کدام تیترها را با 
خود حمل می کند. استیضاح شما همیشگی است. این 

زخمی نیست که بتوانید پاک کنید«. 

اولین واکنش جدی مقاومت فلسطین به معامله قرن

جوانان فلسطینی 14 نظامی صهیونیست را با خودرو  زیر گرفتند
سرویس خارجی-

گروه های مقاومت فلســطین در اولین واکنش 
جدی خود به طرح خیالی آمریکا موسوم به »معامله 
قرن«، 14 نظامی صهیونیست از »تیپ گوالنی« را با 

خودرو زیر گرفته و  گریختند.
از زمانــی کــه رئیس جمهور آمریکا و نخســت وزیر 
رژیم صهیونیســتی به همراه آن چند ریز کشــور مرتجع 
عربــی طرح معاملــه قــرن را در مورد فلســطین ارائه 
کرده اند )۸ بهمن ماه ســال جاری(، میزان احساســات و 
واکنش های ضد صهیونیســتی در سراسر جهان افزایش 
یافته اســت. گروه های مقاومت فلسطین نیز بارها اعالم 
کرده بودند انتفاضه ســوم را کلیــد می زنند. تا اینکه روز 
پنجشــنبه هفته گذشــته مقاومت فلســطین در کرانه 
 باختری اولین پاســخ جدی به این طرح خیالی را به اجرا 

درآوردند.
رسانه های رژیم صهیونیستی نوشته اند، فلسطینی ها 
طی یک عملیات، 14 نظامی صهیونیست را در قدس اشغالی 
زیر گرفته و زخمی کردند که حال یکی از آنها وخیم است. 
»یدیعوت آحارونوت« هم نوشــته این عملیات، نظامیان 
تیــپ »گوالنی« را هدف قرار داده اســت. »تیپ گوالنی« 

معروف به تیپ شــماره یک رژیم صهیونیســتی است و 
از آنها در مأموریت های مهم اســتفاده می شود. بر اساس 
گزارش خبرگزاری »شــهاب«، »ستاره ســرخ داوود« یا 
همان سرویس اورژانس رژیم صهیونیستی هم گفته، 14 
زخمی این عملیات به بیمارستان منتقل شده اند اما وضعیت 
یکی از آنها خطرناک اســت و یک نفر دیگر هم جراحات 

متوسطی برداشته است.

شهادت 4 فلسطینی
در ادامــه این نا آرامی ها خبر رســیده که در جریان 
درگیری مردم فلسطین با نظامیان صهیونیستی در کرانه 
باختری نیز 4 فلسطینی به شهادت رسیدند. ماجرا از این 
قرار است که، نظامیان رژیم صهیونیستی وقتی برای تخریب 
منزل اسیر »احمد جمال القبع« به جنین در کرانه باختری 
یورش برده بودند، درگیری های شدیدی میان آنها و جوانان 

فلسطینی آغاز شــد. نظامیان صهیونیستی برای متفرق 
کردن فلسطینی ها از گلوله جنگی استفاده کردند که طی 
آن »یزن منذر ابوطبیخ« )1۹ ســاله( به شهادت رسید و 
هفت نفر دیگر زخمی شدند. همچنین یک پلیس تشکیالت 
خودگردان به نام »طارق بدوان« که در درگیری های بامداد 
جنین زخمی شده بود، ساعاتی بعد بر اثر شدت جراحات 

به شهادت رسید.
عملیات مسلحانه اطراف مسجداالقصی

یک جوان فلسطینی هم در منطقه »باب االسباط« با 
استفاده از سالح گرم، عملیاتی علیه نظامیان صهیونیست 
در باب االســباط مسجداالقصی انجام داد. در این عملیات 
شهادت طلبانه، یک مأمور صهیونیست از چند نقطه بدن 
مجروح شــد و خود جوان که از اراضی اشغالی 1۹4۸ بود 
به شــهادت رسید. عصر چهارشــنبه نیز »محمد سلمان 
طعمه الحداد« نوجوان 17 ســاله فلسطینی بر اثر اصابت 
گلوله بــه قلبش در منطقه »باب الزاویه« شــهر الخلیل 
به شــهادت رسید. هالل احمر فلســطین اعالم کرده، در 
درگیری های روز پنجشنبه در »بیت لحم« میان نظامیان 
 صهیونیست و جوانان فلسطینی نزدیک به ۸۰ نفر زخمی 

شده اند.

نیروهای ارتش ســوریه بی اعتنا به تهدیدها و 
رجز خوانی های رئیس جمهور ترکیه، شهر »السراقب« 
در استان »ادلب« را از تروریست ها پس گرفتند و برای 

نخستین بار پس از سال 2۰11، وارد این شهر شدند.
مقامات و فرماندهان سوری رجز خوانی ها و تهدیدهای 
مکرر»رجــب طیب اردوغــان« در روزهای اخیر را جدی 
نگرفتند و دیروز ارتش ســوریه طبق برنامه ، در اســتان 
ادلب دست به پیشروی زد و شهر »السراقب« را از کنترل 
تروریســت ها خارج کرد. نظامیان سوری طی چند هفته 
اخیر شهرهای »خان شــیخون«، »خان طومان«، »معره 
النعمان« و حدود ۵۰ شهر، شهرک، منطقه و روستا را در 

استان ادلب آزاد کرده اند.
در پی این پیروزی های پی در پی، اردوغان احساس کرد 
که دمشق قصد دارد کار تروریست ها را در استان »ادلب« 
یکسره کند و به همین خاطر، مثل ماه های گذشته مدعی 
شد که عملیات سوری ها، جان غیر نظامیان را در ادلب به 
خطر می اندازد و هزاران نفر را آواره می کند. رئیس جمهور 
ترکیه حتی به دمشق دستور داده بود که نیروهایش را از 
استان ادلب عقب بکشد، که البته کسی در دمشق به این 

ضرب االجل اردوغان توجهی نکرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، نیروهای ارتش ســوریه 
چهارشــنبه وارد شــهر راهبردی »الســراقب« شدند و 
پاک سازی آن را از لوث عناصر »جبهه النصره« آغاز کردند.، 
مرکز موسوم به »دیدبان حقوق بشر سوریه« -نزدیک به 
معارضان- نیز گزارش داد که نیروهای سوری توانستند به 

صورت کامل، بر السراقب مسلط شوند.
دیدبان خبر داد که ارتش ســوریه توانســت کنترل 
محله های جنوبی، شــرقی و غربی این شــهر را به دست 

پیشروی ارتش سوریه بی اعتنا به تهدیدهای ترکیه
شهر»السراقب« هم آزاد شد

شــهرهای مهمی مانند »تفتناز«، »بنش« و »آفس« و در 
جنوب آن »تل مریدخ« و »خان السبل« و در غرب آن هم 
شهرهای »سرمین« و »النیرب« قرار دارند. شهر السراقب در 

مسیر بین المللی »حلب-الذقیه« به شهر »اریحا« قرار دارد.
اعزام شدن نیروهای ویژه ترکیه

نیروهای ویژه ارتش ترکیه به بهانه حفاظت از پست های 

دیدبانی این کشور در منطقه کاهش تنش در ادلب، دیروز 
راهی سوریه شــدند. پست های دیدبانی مذکور بر اساس 
توافقات ســوچی و آستانه ایجاد شــده بود، ولی آنکارا نه 
تنها به وعده های خود در این توافقات عمل نکرد، بلکه از 
تروریست ها در منطقه نیز حمایت های مالی و تسلیحاتی 

کرده است. 
به گزارش فارس، دیروز کاروانی متشکل از ۵۰ کامیون 
به همراه نیروهای ویژه، تجهیــزات ارتش و مهمات وارد 
اســتان »هاتای« در جنوب ترکیه شــده اند و هدف آنها ، 
ورود به استان ادلب ســوریه است. به گفته کارشناسان، 
ارتــش ترکیه جرئت رویارویی زمینی با نظامیان با تجربه 
ســوری را ندارند و هدف اردوغــان از این تحرکات، صرفا 

نمایش قدرت است.

جریان  در  رژیم صهیونیستی  جنگنده های 
حمله هوایی به حومه دمشــق، باز هم ترفند 
خطرناک همیشــگی خود را به کار گرفتند و 
از یک فروند هواپیمای مســافربری به عنوان 
سپر اســتفاده کردند. اما خلبانان این هواپیما 
 توانستند آن را سالم در فرودگاه »حمیم« به زمین 

بنشانند.
»ایگور کوناشنکف« سخنگوی وزارت دفاع روسیه 
اعالم کرد، یک  فروند هواپیمای مسافربری حامل 172 

سرنشین در زمان مقابله پدافند هوایی سوریه با حمالت 
هوایی رژیم صهیونیستی، نزدیک بود هدف قرار بگیرد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، این سخنگو 
افزود، یک فروند جنگنده رژیم صهیونیســتی خود را 
پشــت این هواپیما ، که از نوع »ایرباس- ۳2۰ است، 
مخفی کرده بود و همین امر، خلبان هواپیما را مجبور 
به فرود اضطراری در فرودگاه حمیمیم استان » الذقیه« 

در شمال غرب سوریه کرد.
ســخنگوی وزارت دفاع روسیه با اشاره به این که 

هواپیمای روسی مذکور از مبدا تهران عازم دمشق بود، 
گفت: اســتفاده جنگنده های اسرائیلی از هواپیماهای  
مســافربری به عنوان پوشش، در حال تبدیل شدن به 

یک امر عادی است.
سال گذشته نیز جنگنده های رژیم صهیونیستی 
در جریان یک درگیری، با همین ترفنِد بزدالنه باعث 
شدند پدافند سوریه، هواپیمای» ایلیوشین« روسیه را 
هدف قرار دهد. بر اثر سرنگونی هواپیمای مذکور، 14 

نظامی روس کشته شوند.

تالش اسرائیل برای استفاده از هواپیمای مسافربری 
به عنوان سپر انسانی در سوریه

صندوق بین المللی پول با تاکید بر لزوم انجام 
سریع اصالحات اقتصادی در کشورهای عرب حاشیه 
خلیج فارس هشدار داده، ثروت 2 تریلیون دالری این 

کشورها تا 2۰۳4 تمام می شود.
یکــی از تهدیدهایــی که همواره حیات سیاســی و 
اقتصادی کشورهای حاشــیه خلیج فارس را تهدید کرده 
وابستگی »کامل« این کشــورها به نفت و گاز است. این 
مسئله باعث شده تا نهادهای بین المللی نسبت به حیات 
سیاسی کشــورهای عربی خلیج فارس در 1۵ سال آینده 

هشــدار دهند. »بلومبرگ« در همین رابطه و در گزارشی 
بــه نقل از صندوق بین المللی پــول اعالم کرده، ثروت 2 
تریلیون دالری شیخ نشین های عرب خلیج فارس طی 1۵ 
سال آینده با تهدید مواجه خواهد شد. صندوق بین المللی 
پول این را هم گفته که تقاضای جهانی نفت زودتر از آنچه 
تصور می شود کاهش خواهد یافت و شرایط مالی ۶ عضو 
شــورای همکاری خلیج فارس را پیچیده خواهد کرد. این 
اعضا یک پنجم تولید نفت خام جهان را در اختیار دارند.

به گزارش تسنیم، این صندوق پیش بینی می کند بدون 

انجام اصالحات اقتصادی قاطع، ثروتمندترین کشورهای 
خاورمیانه تا 2۰۳4 ثروت خالص خود را از دست می دهند 
و طی یک دهه بعد از آن هم کل ثروت غیرنفتی این منطقه 
تمام می شود. به اعتقاد »جهاد آزور«، مدیر بخش خاورمیانه 
و آســیای مرکزی صندوق بین المللی پول: »کشــورهای 
این منطقه باید برای بلندمــدت برنامه ریزی کنند چون 
زیرســاخت های بازار نفت از نظــر عرضه وتقاضا در حال 
تغییر هستند...کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 
باید در طرح های تغییرات اقتصادی خود جدی تر باشند تا 

بتوانند ثروت فعلی خود را حفظ کنند«.
در بخش دیگری از این گزارش می خوانیم: »شرکت های 
بین المللی نفت و کشورهای تولید کننده باید بدانند منابع 
جایگزین انرژی با کارآمدی باالتر همین حاال هم تقاضای 
نفــت را پایین آورده انــد. در حالی کــه تولید کنندگان 
خلیج فــارس مثل عربســتان و امارات در حال ســاخت 
صنایع جدیدی برای آمادگی در دوره پس از نفت هستند، 
سرعتشان به اندازه کافی باال نیست تا بتوانند جلوی کاهش 

ثروتشان را بگیرند.« 

گیرد و در حال پاک سازی 
سایر مناطق این شهر است.
در همیــن ارتبــاط، 
»مراسلون«  خبری  پایگاه 
ضمــن تأیید آزاد ســازی 
گزارش  الســراقب،  کامل 
داد که گروه های تروریستی 
حاضــر در این شــهر، به 
ادلب فرار  سمت شــمال 
کردند. در شمال السراقب 

صندوق بین المللی پول هشدار داد

پایان ثروت 2 تریلیون دالری شیوخ نفتی تا سال2۰۳4
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