
نخست وزیر جدید سودان 
این هفته معرفی می شود

حزب تغییر و آزادی ســودان که اصلی ترین گروه 
مخالف دراین کشور است، خبر از یک »توافق کامل« 
با سران نظامی شــورای انتقالی داده و گفته نهاد های 
مردمی نقش قابل توجهی در تحوالت آینده ســودان 

خواهند داشت. 
حزب »تغییر و آزادی« ســودان ضمن اعالم خبر توافق 
با شورای نظامی این کشور بر سر تحوالت آینده، کم و کیف 
ایــن توافق را در یک کنفرانــس مطبوعاتی با مردم در میان 

گذاشت. بر اساس گفته های »مدنی عباس« و رای حاکمیتی 
که همه طرفها بر ســر آن به توافق رســیدند، در یک دوره 
انتقالی به مدت ســه سال و ســه ماه امور کشور را به دست 
خواهد گرفت: »دوره انتقالی در این مدت به دو دوره تقسیم 
می شود که ریاست شورای حاکمیتی در ۲۱ ماه اول بر عهده 
شــورای نظامی خواهد بود و ۱۸ ماه بعدی نیز سودان توسط 
غیرنظامیان اداره می شود«. طبق گفته عباس، قرار است این 

توافق نامه به زودی امضاء شود.
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انفجار خودروی بمب گذاری شده
مقابل وزارت جنگ رژیم صهیونیستی

انفجار یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده، مقابل 
وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در تل آویو، وحشت سران 

این رژیم را به دنبال داشت.
عصر دیروز یک دســتگاه خودروی بمب گذاری شده مقابل 
وزارت جنــگ رژیم صهیونیســتی در تل آویو منفجر شــد. این 
انفجار که نفوذ پذیربودن مناطق حســاس تل آویو را به همگان 
ثابت کرده، باعث وحشت سران رژیم صهیونیستی شده است. تا 
دیشب هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. 

مقامات صهیونیســتی هم در ارتباط با تلفات و زخمی های 
احتمالی این اتفاق، چیزی نگفتند.

اخیرا یهودیــان اتیوپیایی تبار در حمایت از فلســطینی ها 
نیز شــعار می داده اند. به همین خاطر، ممکن اســت که انفجار 
مذکور کار فاالشــه ها بوده باشــد. در صورت صحت داشتن این 
موضوع، شــرایط از این پس برای رژیم صهیونیستی سخت تر از 
قبل می شود. چون فقط فلســطینی ها دست به چنین حمالتی 

نخواهند زد.

کوتاه از سراسر جهان

ترامپبرایتوجیهگافهایسخنرانیاش
زمینوزمانرابههمبافت!

سرویس خارجی-
گاف های  توجیه  برای  آمریکا  رئیس جمهور 
عجیب و غریبش در ســخنرانی روز استقالل 
آمریکا، زمین و زمــان را به هم بافت و از بدی 
آب و هوا تا خراب شدن میکروفن را مقصر این 

گاف ها معرفی کرد!
 واکنش ها به جشن روز استقالل آمریکا، سخنرانی 
پــر از گاف ترامپ و نشــان دادن تانک ها و نفربرهای 
قدیمی در مراسم رژه این روز هنوز ادامه دارد. ترامپ 
در سخنرانی خود که در زیر باران انجام شد در دو سه 
جمله چند گاف عجیب داد و با لحنی حماسی گفت: 
»در ســال ۱۷۷۶ میالدی، نیروهای انقالبی ارتش ما 
آســمان را تحت کنترل خود درآورد، باروها را درهم 
کوبید، فرودگاه ها را تســخیر کرد، هر آن چه که باید 
را انجام داد و در دژ مک هنری، زیر آتش خیره کننده 
موشــک ها، چیزی به جز پیروزی به دســت نیاورد«. 
این در حالی اســت که اســتقالل آمریکا از انگلیس 
ســال ۱۷۷۶ به وقوع پیوســت، اما اولین هواپیما در 
ســال ۱۹۰۳ توسط برادران »رایت« به پرواز درآمد. 
اولین موشک نیز طی جنگ جهانی اول مورد آزمایش 
قرار گرفت کــه از ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ میالدی به وقوع 
پیوست. همچنین ترامپ به اشتباه، نبرد »مک هنری« 
را در جریان استقالل آمریکا دانست در حالی که این 
نبرد در ســال ۱۸۱۲ و دهه ها بعد از استقالل آمریکا 

رخ داده است.
اما ترامپ یک روز بعد وقتی با واکنش های گسترده 
علیه ســخنرانی اش مواجه و متوجه گاف هایش شد، 

بارش باران، شــرایط نامســاعد آب و هوایی و خراب 
بودن دســتگاه پخش ســخنرانی را عامل  اشتباهات 

تاریخی خود دانست.
  ترامپ در جمع خبرنگاران گفت: »باران شدیدی 
می بارید. من زیر باران ایســتاده بودم. دستگاه اتوکیو 
کار نمی کــرد. در نهایت همه چیز بهم خورد و از کار 
افتاد... درســت در وسط جمله من آن )اتوکیو( خراب 
شــد؛ و آن اصال حس خوبی نبود. زمانی که شــما در 
مقابل میلیون ها نفر در تلویزیون هســتی و همه چیز 
بهم می ریزد چه حســی خواهی داشت؟ فکر می کنم 
باران باعث خرابی دستگاه شد. همانطور که می دانید 

سخنرانی خیلی خوبی بود.«)!(
تمسخر رژه

در حالی که رسانه های بین الملل مشغول مسخره 
کردن سخنرانی پر از گاف ترامپ بودند، تلویزیون روسیه 
رژه ارتش این کشور و تجهیزات فرسوده به کار رفته در 

این مراسم را به سخره گرفت.
به گزارش ایسنا، روزنامه نگاران در برنامه ای که از 
شبکه یک تلویزیون روسیه پخش شد، فیلمی را که از 
یکی از تجهیزات نظامی حاضر در روز استقالل آمریکا 
گرفته شــده بود، به سخره گرفتند. این روزنامه نگاران 
»کنده شــدن رنــگ« برخی از تجهیــزات نظامی و 

»چسباندن چیزهایی به آنها با چسب نواری« را مسخره 
کردند. »اولگا شابایف«، یکی از روزنامه نگاران حاضر در 
این برنامه اظهار داشت: »رنگ این خودروهای نظامی در 
حال کنده شدن است. هیچ لوله ای به آنها وصل نیست و 
مگسک آنها با چسب نواری به آنها متصل شده است.«.
»یوگنی پوپوف«، یکــی از مجری های این برنامه 
نیز در ادامه این تمسخرها اظهار کرد: »دونالد ترامپ 
گفت، بزرگ ترین رژه تاریخ در واشنگتن برگزار می شود. 
رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که جدیدترین تانک های 
خود را به ما نشــان خواهد داد. این ها تانک هایی بودند 
که در جنگ جهانی دوم از آنها استفاده شده بود و در 

سال ۱۹۵۷ از دایره تجهیزات نظامی خارج شدند.«
ترامپ را استیضاح کنید

همزمــان گروهی از کهنه ســربازان آمریکایی با 
انتشار ویدئویی خواستار استیضاح رئیس جمهور آمریکا 
شــدند.در این ویدئو که در کانال یوتیوب »تام ستیر« 
یکی از حامیان حزب دموکرات و بنیانگذار مؤسســه 
»نیاز به اســتیضاح« به اشتراک گذاشته شد، تعدادی 
از کهنه سربازان بی توجهی دونالد ترامپ به ارزش های 
آمریکا را زیر ســؤال بردند.»ماری دلوس« کهنه سرباز 
نیروی دریایی آمریکا اعالم کرد: دونالد ترامپ نه تنها 
ظالم است، بلکه یک مجرم هم هست. »پری او براین« 
دیگر کهنه سرباز ارتش آمریکا گفت: »چهارم جوالی 
روزی است که باید استقالل آمریکا از کشور های دیگر را 
جشن بگیریم. ما چگونه می توانیم چنین جشنی بگیریم 
وقتی کسی در کاخ سفید است که به طور فعال با یک 

دشمن خارجی هم پیمان می شود؟«

جاسوسدانهدرشتسیادرارتشعراق
بهدامافتاد

وزیر دفاع عراق دستور داد، برای تحقیق در مورد فایل صوتی 
منتسب به فرمانده استان االنبار، کمیته حقیقت  یاب تشکیل شود. 
بر اساس این فایل صوتی، فرمانده مذکور با جاسوس سازمان سیا 
ارتباط برقرار کرده و اطالعات حســاس را در اختیار وی قرارداده 

است.
»نجاح الشمری« در صحت فایلی که ارتباط »محمود الفالحی« فرمانده 
عملیات االنبار، با جاسوس »سیا« را برمال می کند، یک کمیته حقیقت یاب 

تشکیل داد. 
وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه ای، توضیح داد که این کمیته به دستور 
وزیر دفاع و برای پی بردن به حقایق مربوط به انتشار فایل صوتی در یکی 

از شبکه  های ماهواره ای عراق تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، بر اســاس این فایل صوتی، الفالحی در 
حال گزارش موقعیت نیروهای ارتش و گروه های حشد الشعبی به جاسوس 

آمریکایی است.
وزارت دفاع عراق در بیانیه خود تاکید کرد که در راستای تنویر افکار 

عمومی، کشف حقایق و حفظ امنیت کشور این تحقیق صورت می گیرد.
فایل صوتی منتشر شــده حاوی دو مکالمه تلفنی سرگرد الفالحی با 
عنصر سازمان سیا اســت؛ در دومین مکالمه، جاسوس سیا از الفالحی به 
دلیــل اینکه موقعیت نیروهای عراقی را در اختیار نیروهای آمریکایی قرار 

می دهد، تقدیر کرده و صحت اطالعات وی را تأیید می کند.
در این فایل ها مشــخص است که عنصر سیا از الفالحی می خواهد که 
مختصات مقرهای نظامی موجود در منطقه مرزی عراق با سوریه را در اختیار 
وی قرار دهد، تا حمالتی از سوی نیروهای هوایی آمریکایی و اسرائیلی به این 
مقرها صورت گیرد.وی از این افسر ارتش عراق می خواهد که با فرماندهان 
ارتش و سرویس اطالعاتی آمریکا، یا در اربیل مرکز منطقه کردستان یا در 
اردوگاه نیروهــای آمریکایی در »الحبانیه« واقع در غرب عراق، دیدار کند. 
در این گفت وگوها، الفالحی مختصات مفصلی درباره نیروهای نظامی االنبار 
ارائه می دهد، و نکته قابل توجه، عجله وی برای بمباران این مواضع است.

از ســال ۲۰۱۴ که حشد الشــعبی عراق برای مقابله با داعش تشکیل 
شده است، تاکنون بارها این نیروها از جانب جنگنده های ائتالف آمریکایی 
هــدف قرار گرفته اند. »گردان های حزب اهلل« عــراق که یکی از مهم ترین 
گروه های مقاومت وابســته به حشد الشعبی است، فایل هایی صوتی مذکور 

را منتشر کرده است.
حزب اهلل عراق همزمان با انتشــار این فایــل صوتی، بیانیه ای صادر و 
تأکید کرد که آمریکا در نظام عراق و نهادهای ذیربط، نفوذ کرده اســت. 
حــزب اهلل همچنین، از نقش گروه های مقاومت که حکومت عراق را حفظ 
کرده و مانع از فروپاشی آن شده اند، قدردانی کرد. منابع وابسته به حزب اهلل 
نیزاعالم کرده اند که طی روزهای آتی، همچنان به انتشــار مطالبی که در 

اختیار دارند، ادامه خواهند داد.
متن فایل صوتی الفالحی خطاب به جاسوس سیا، به شرح زیر است:

»سالم علیکم؛
برادر ابو اسد، همه مختصات ]مناطق استقرار[ مخصوص حشد به ویژه 
گردان های حزب اهلل را در اختیار شــما قرار خواهم داد؛ زیرا آنان در ضمن 
منطقه من هســتند، ولی آنان )آمریکایی هــا( از من ]مختصات[ موضع 
حشــد القائم را خواســته اند که در بخش جزیره و صحرا قرار دارد. اما، طی 
روزهای آتی، جزئیات را در اختیارشــان قرار خواهم داد. امیدوارم از آنان 
)حزب اهلل( و همه ]نیروهای[ حشد الشعبی که در مناطق غربی حضور دارند، 
خالص شویم؛ زیرا آنان، صالحیت ندارند. به آنان )آمریکایی ها( اعالم می کنم 
که از طرف ارتش، خیال شان راحت باشد؛ زیرا من بر فرماندهی لشکر »فق 

۱۰« تسلط دارم. شما را در جریان حوادث و مواضع قرار خواهم داد«.
واکنش نمایندگان عراقی

»حســن سالم« نماینده عضو فراکسیون »صادقون« در پارلمان عراق، 
جاسوسی فرمانده عملیات االنبار برای سیا را »خیانتی بزرگ« علیه عراق 
خواند و خواستار محاکمه وی شد. این نماینده گفت که مسئولیت خون هایی 

که در حمالت آمریکایی ها ریخته شده، برعهده این فرمانده است.
»کریم علیوی« نماینده عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در 
این رابطه گفت که کمیسیون مذکور سرگرد محمود الفالحی را بابت فایل 

منتشر شده، فراخوانده و مورد سؤال قرار خواهد داد.
دستگیری مسئول اعدام داعش

»سعد معن«، سخنگوی وزارت کشور عراق اعالم کرد، نیروهای پلیس 
»القیاره« در استان نینوا با همکاری شهروندان عراقی، مسئول صدور حکم 
اعدام در گروه تروریســتی داعش را به دام انداخت. این تروریســت زمان 

دستگیری، لباس زنانه به تن داشته است.
بر اساس بیانیه وزارت کشور عراق، تکفیری دستگیر شده در به اصطالح 
»دادگاه شرعی« داعش فعالیت می کرده و مسئول توبه دادن و صدور احکام 
اعدام در حق شماری از شهروندان و نیروهای امنیتی عراق در زمان سیطره 

داعش بر شهر موصل بوده است.

تالشاسرائیل
برایازبینبردناسنادکشتار»یومالنکبه«

یک روزنامه صهیونیستی اعالم کرده، این رژیم در اقدامی 
سازماندهی شــده تالش می کند اســناد جنایات مربوط به 

سال اشغال فلسطین و پس از آن را محو کند.
اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ به عنوان 
روز »نکبت« شــناخته می شود. این روز تبدیل به یک نماد و انگیزه ای 
برای تشدید اقدامات ضد صهیونیستی شده است. حاال برخی رسانه های 
همین رژیم گزارش داده اند تل آویو به دنبال نابود کردن اسناد جنایت های 
خود در این روز است. به گزارش فارس، روزنامه صهیونیستی »هاآرتص« 
در ضمیمه هفتگی خود نوشته، بخش بایگانی سّری وزارت جنگ رژیم 
صهیونیســتی به محو کردن اسناد مربوط جنایت های انجام شده علیه 
فلسطینی ها در ســال ۱۹۴۸ )سال اشغال فلسطین( و پس از آن ادامه 
می دهد. بر اساس این گزارش، اسناد یاد شده مربوط به کشتارهای جمعی، 
هتک حرمت زنان، تخریب روستاهای فلسطینی و نابودی آنهاست که 
دستورات این اقدامات توسط مقامات عالی رتبه رژیم صهیونیستی بویژه 

»داِود بن گورین« اولین نخست وزیر این رژیم صادر شده است.
در همین راســتا »تمار نوویک« مورخ صهیونیستی اعالم کرده در 
حال بررسی سندی در آن زمان بوده اما هیچ اسمی از عوامل پشت پرده 
آن در ســند نبوده است؛ بخشــی از برگه های آن کنده شده و موضوع 
را مبهم کرده بوده اســت. در ادامه این گزارش می خوانیم، از آغاز دهه 
گذشــته تیم های وزارت جنگ در آرشیوهای سرتاسر فلسطین اشغالی 
جست وجو و اسناد تاریخی را جدا کردند. تیم های مذکور اسناد مربوط 
به برنامه هســته ای و روابط خارجی رژیم صهیونیستی را به مکان های 
ویــژه انتقال دادند؛ اما موضوع در این حد متوقف نشــد و برای مخفی 
کردن ادله مربوط به یوم  النکبه، در اقدامی سازماندهی شده این اسناد 

به مکان هایی خاص منتقل شد. 

سرویس خارجی-
یمنی ها بار دیگر ضمن برگزاری یک تظاهرات 
گسترده، خواستار خروج متجاوزان سعودی از 
استان مهم »المهره« و پایان  اشغالگری شدند.

اشغال و جنایت های ائتالف سعودی در استان های 
مختلف یمن باعث شده تا روز به روز شمار بیشتری از 
مردم یمن در جنوب و شرق این کشور علیه اشغالگری 
ائتالف ســعودی دســت به اعتراض بزننــد. مردم 
اســتان »المهره« تاکنون چندبار به طور گســترده 
علیه ســعودی ها به خیابان ها آمده انــد. به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان، این بار نیز هزاران یمنی 
با برگزاری تظاهرات در این استان مه واقع در شرق 
یمن، خروج متجاوزان سعودی از این منطقه را فریاد 
زدند. تظاهرکنندگان با انتشار بیانیه ای اعالم کردند، 
خواستار تحویل گذرگاه های زمینی، دریایی و هوایی 
به نیرو های یمنی و همچنین برکناری استاندار المهره 
هستند چرا که وی با نیرو های بیگانه همکاری کرده 
و عامل مسلط شدن آنها بر استان و اتالف بیت المال 
شده است. تظاهرکنندگان پارچه نوشته هایی در دست 
داشــتند که بر روی آنهــا عباراتی همچون »المهره 
 اشغالگری عربستان و امارات را نمی پذیرد« و »بله به 

حاکمیت یمن« نوشته شده بود.
گفتنی است استان »المهره« از ماه ها پیش شاهد 
تظاهرات هایی در اعتراض  به استقرار نیروهای سعودی 
و ســیطره آنها بر گذرگاه های مرزی مهم بوده است. 
تظاهرات در المهره در حالی برگزار می شود که این 
استان تحت تصرف نیروهای وابسته به عبد ربه منصور 
هادی، رئیس جمهوری مستعفی یمن است که مورد 
حمایت سعودی است. در اواخر سال ۲۰۱۷ میالدی، 
عربســتان با نیروهای وابسته به خود و نیز تجهیزات 
نظامی و امنیتی وارد اســتان المهره شد و ادعا کرد 
که حضورش در این استان با هدف تقویت امنیت و 
مبارزه با عملیات قاچاق اســت، اما این حضور باعث 
شد اهالی این استان علیه حضور آنها اعتراض کنند. 
استان المهره در شرق یمن بیشترین خط ساحلی را 
به میزان ۵۶۰ کیلومتر داراست و همچنین دو گذرگاه 
زمینی با کشور عمان و یک بندرگاه دارد که از ابتدای 
جنگ یمن مورد توجه عربستان و امارات به آن برای 

انتقال سالح و نیرو بوده است.
اختالف بن زاید و بن سلمان 

از سوی دیگر خبر رسیده اختالف بین امارات 

و عربستان در یمن جدی است و حتی خبر خروج 
بخشی از نیروهای اماراتی از یمن، بی ارتباط با این 
اختالفات نیست. گزارش فارس، پایگاه خبری شبکه 
تلویزیونی »المیادین« در گزارشی با عنوان »اختالف 
بین بن سلمان و بن زاید در یمن بر سر چیست؟«، 
نوشــته: »گزارش های پیاپی غربی ها درباره خروج 
امارات از جنگ در یمن شاید عجوالنه بوده باشد؛ 
اما اختالف میان امارات و عربستان در یمن می تواند 

به ایــن بر گردد که بن زاید معتقد اســت ائتالف 
سعودی جنگ در یمن را باخته و حاال وقت توزیع 
غنایم رســیده است.« در مقدمه این یادداشت هم 
آمده:»مطمئنا پس از اینکه کاردار سفارت امارات 
در تهران در اعتراض به برخاستن پهپاد آمریکایی 
از خاک کشورش احضار شد، امارات شروع به خارج 
کردن نیروهایش از خاک یمن کرد. موضوعی که 
روزنامه وال استریت ژورنال را به این نتیجه رساند 

که امارات از بیم پاســخ ایران به امارات در صورت 
حمله نظامی آمریکا علیه ایران ســعی در بی طرف 
کردن خــود در یمن دارد.« طبــق این گزارش، 
اختالفات عربستان و امارات، در سال گذشته پس 
از شکست آنها در جنگ الحدیده شروع شد که در 
آن ائتالف سعودی، به ویژه نیروهای تحت حمایت 
امارات، در نفوذ به منطقه الحدیده ناکام ماندند. در 
حالی که عربستان روی اشغال این منطقه برای باز 
کردن راه رسیدن به صنعا و توقف حمالت ارتش و 
کمیته های مردمی به جیزان، عسیر و أبها حساب 
کرده بود. در ادامه گزارش المیادین می خوانیم :»با 
این حال، ناتوانی امارات عربی متحده و عربســتان 
در اشغال الحدیده در نتیجه مقاومت ارتش و کمیته 
 های مردمی معلوم کرد که تجاوز عربستان به یمن 
وارد مرحله ای از تحوالت اســتراتژیک می شود که 
در آن قدرت ائتــالف رو به افول و قدرت ارتش و 
کمیته های مردمی رو به صعود است. از آن لحظه، 
ارتش و کمیته های مردمی ابتکار عمل را در دست 
گرفتند و با هدف گرفتن عمق عربستان و همچنین 
حمالت روزانه خود به جنوب این کشور به تجاوز 
ائتالف سعودی پاســخ دادند.« طبق این گزارش 
تفاوت در اهداف محمد بن سلمان ولیعهد سعودی 
و محمد بن زاید ولیعهد امارات در یمن هم باعث 

نوعی تقابل بین این دو شده است.

راهپیمایی بزرگ یمنی ها در استان المهره علیه اشغالگری سعودی ها

 سناتور جمهوری خواه کنگره آمریکا می گوید، ما 
نمی توانیم ادعا کنیم که خواهان صلح در خاورمیانه 
هســتیم و همزمان به فروش سالح به سعودی ها 

ادامه دهیم.
یکی از ســناتورهای هم حزبی و متحد دونالد ترامپ 
با انتقاد از ادامه فروش های تسلیحاتی آمریکا به عربستان 
و تداوم مداخله واشــنگتن در کشــتار مردم یمن گفته: 
»دیگر بس اســت«. به گزارش فارس، »رند پال« نماینده 
جمهوری خواه مردم ایالت »کنتاکی« در مجلس ســنای 
آمریکا که یکی از ســناتورهای جمهوری خواه است اما در 
عین حال از منتقدان سرســخت عربستان هم محسوب 
می شود، با انتشار یک یادداشت تازه خواستار توقف فوری 

فروش سالح به سعودی های جنایتکار شده است.

او کــه به عنوان عضو کمیته روابط خارجی ســنای 
آمریــکا طی ســال های اخیر پای ثابــت ارائه طرح های 
مختلف برای توقف فروش ســالح به عربســتان و امارات 
متحده عربی بوده، در یادداشت تازه خود از مواضع دونالد 
ترامپ در قبال عربستان انتقاد کرده و سعودی ها را »حامی 
افراطی گری«، مسبب »جنگ وحشتناک یمن« و »قاتل« 
مخالفان سیاســی خود خوانده است. در این یاداشت وی 
تاکید کرده که عربستان اصول اولیه حقوق بشر را هم نادیده 
می گیرد، افراد بی گناه را در یمن می کشد، به طرز فجیعی 
مخالفانش را به قتل می رساند، میلیون ها نفر را در آستانه 
قحطی می کشاند و از دشمنانمان حمایت و آنها را تقویت 
می کند. در یادداشت این سناتور آمریکایی می خوانیم: »سنا 
در حال حاضر چندین بار رای به توقف جنگ فاجعه بار در 

یمن داده است و مجلس نمایندگان هم در نهایت به ما در 
این موضوع ملحق شده است. اگرچه ما هنوز برای توقف 
این فروش های تسلیحاتی تعداد آرای مورد نیاز برای عبور 
از حق وتوی رئیس جمهور را نداریم، اما باز هم تا زمانی که 
به این حد برسیم به تالش خود ادامه خواهیم داد. ما باید 
این کار را بکنیم.« وی تاکید کرد:»ما به سادگی نمی توانیم 
ادعا کنیم که از یک سو خواهان صلح در خاورمیانه هستیم 
و از سوی دیگر به شعله های مسابقه تسلیحاتی مرگبار در 

این منطقه بدمیم.«
گفتنی اســت ترامپ یــک بار در پاســخ به چنین 
انتقادهایی گفته بود، منتقدان نقض حقوق بشــر توسط 
عربستان را می بینند اما آن ۴۵۰ میلیارد دالر را که از بن 

سلمان گرفتم، نمی بینند!

سناتور آمریکایی: نمی شود به عربستان سالح فروخت و دم از صلح زد

گزارشتکاندهنده»فائو«
ازوضعیتگرسنگیدر41کشورجهان

»فائو«، یکی از زیر مجموعه های سازمان ملل ضمن انتشار 
گزارشی، از وضعیت بغرنج غذایی در 41 کشور جهان ابراز 
نگرانی کرده و گفته درگیری های طوالنی مدت و شرایط بد 

آب و هوایی اوضاع را وخیم تر هم خواهد کرد.
 سازمان امور کشاورزی سازمان ملل موسوم به »فائو« از وضعیت 
نابسامان غذایی در ۴۱کشور، از جمله ۳۱ کشور آفریقایی خبر داده 
و اعالم کرده این کشــورها به کمک های غذایی مبرم نیاز دارند و 
درگیری های نظامی طوالنی مدت و شرایط بد آب و هوایی، نیاز های 

غذایی آنها را تشدید هم کرده است.
بر اساس این گزارش،۴۱ کشوری که در حال حاضر برای تامین 
نیاز های غذایی خود نیازمند کمک های خارجی هســتند، عبارتند 
از: افغانستان، بنگالدش، بورکینافاسو، بروندی، کیپ ورد، کامرون، 
جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، کنگو برازاویل، کره شمالی، جمهوری 
دموکراتیک کنگو، جیبوتی، اریتره، سوازیلند، اتیوپی، گینه، هائیتی، 
عراق، کنیا، لسوتو، لیبریا، لیبی، ماداگاسگار، ماالوی، مالی، موریتانی، 
موزامبیک، میانمار، نیجر، نیجریه، پاکســتان، سنگال، سیرالئون، 
ســومالی، سودان جنوبی، سودان، ســوریه، اوگاندا، ونزوئال، یمن و 
زیمبابوه. در برخی از کشورها اوضاع »بسیار دردناک« عنوان شده 
است. در سودان جنوبی، براساس برآوردها »فائو« بالغ بر ۷ میلیون 
نفر در شرایط بد اقتصادی هستند. این تعداد چیزی حدود ۶۰ درصد 

کل جمعیت این کشور را شامل می شود.
در زیمبابوه هم افزایش شدید قیمت مواد غذایی اصلی و همچنین 
بحران اقتصادی، موجب شده نا امنی غذایی در سال ۲۰۱۹ تشدید 
شود. اوایل سال کنونی میالدی حدود ۳ میلیون نفر در این کشور 
در شرایط ناامن غذایی قرار داشتند.در شرق آفریقا، خشکسالی شدید 
برداشت ها را تحت تاثیر قرار داده و شرایط کشاورزی بسیار سخت 
شــده تا جایی که انتظار می رود در ســال کنونی میالدی برداشت 
غالت در کنیا، ســومالی، سودان با کاهش چشم گیری همراه باشد 

و حتی به زیر حد میانگین برسد.

موجتازهکشتاردرلیبی
سازمانمللمحکومکرد

شــورای امنیت ســازمان ملل حمله هوایی اخیر به مرکز 
نگهداری پناهجویان در شرق پایتخت لیبی را محکوم کرد و از 
کشورهای خارجی خواست، صدور سالح برای طرف های درگیر 

در این کشور و حمایت از آنها را متوقف کنند.
شــورای امنیت سازمان ملل دیروز با صدور بیانیه ای، حمله هوایی 
اخیر به مرکز نگهداری پناهجویان در »تاجورا« واقع در شرق طرابلس 

را محکوم کرد. 
شورای امنیت در بیانیه خود، نیروهای حفتر و نظامیان وابسته به 
»دولت وفاق ملی « مســتقر در طرابلــس را به کاهش تنش ، برقراری 
فوری آتش بس، بازگشــت به روند سیاسی تحت نظارت این سازمان 
و اجازه انتقال کمک های بشردوســتانه فراخواند.این شورا همچنین از 
کشورهای عضو شورای امنیت خواست، قوانین تحریم  فروش سالح به 

لیبی را رعایت کرده و در بحران این کشور دخالت نکنند.
حملــه هوایی جنگنده ها به مرکز نگهداری مهاجران غیرقانونی در 
شرق طرابلس، که بامداد چهارشنبه رخ داده، مرگ ۵۳ نفر و جراحت 
دســت کم ۱۳۰ تن را در پی داشــته اســت. هر چند تا کنون کسی 
مسئولیت این بمباران را به عهده نگرفته، ولی از قراین و شواهد بر می آید 
که این بمباران کار نیروهای وابسته به ژنرال شورشی »خلیفه حفتر« 
بوده است.پیش از این هم »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل، حمله 

فوق را به شدت محکوم کرده و خواستار تحقیقات مستقل شده بود.
اعزام گردان جدید برای حمله به طرابلس

گروه موســوم به »ارتش ملی لیبی« که تحت فرمان خلیفه حفتر 
قــرار دارد، طی بیانیه ای اعالم کرد، بنا به دســتور این ژنرال، گردان 
جدیدی بــا تمامی تجهیزات جهت شــرکت در عملیات  رزمی، عازم 
طرابلس شــد. این نیروهای جدید در نبردهــای »بنغازی« و »درنه« 
شرکت داشته و از تجربیات رزمی باالیی برخوردارند. حفتر حدود ۷۰ 
روز قبل حمله به طرابلس را آغاز کرده، ولی هنوز نتوانســته است که 
این شــهر را تحت کنترل خود درآورد. این حمله تا کنون جان حدود 

۱۰۰۰ نفر را گرفته است.
حفتر فرمانده نیروهای شرق لیبی بوده و از حمایت عربستان، امارات، 

مصر و فرانسه برخوردار است. 
خبر دیگر اینکه دولت ترکیه به منظور حمایت از دولت وفاق ملی 

لیبی، قصد دارد هشت پهپاد را به این دولت تحویل دهد.

سرویس خارجی-
این بار روز استقالل بهانه ای شد تا ارتش 
ونزوئــال، مهم ترین عامل شکســت کودتای 
آمریکا وفاداری خود به »نیکالس مادورو« را 

به نمایش بگذارد.
کودتاگران در ونزوئال امید خود را به کلی از دست 
داده اند. این را چند روز پیش خبرگزاری انگلیســی 
رویترز که بین هواداران »گوایدو«، رهبر کودتاچیان 
ونزوئال رفته بود تا وضعیت آنها را از نزدیک بررسی 
کند نوشــت. در همین حال یک نظرسنجی دیگر 
حاکی اســت میزان افرادی که گوآیدو را به عنوان 
رئیس جمهوری ونزوئال به رسمیت می شناسند هم 
به شدت کاهش یافته و به نظر نمی رسد که گوآیدو 
برنامه دیگری در این شرایط داشته باشد و با این رویه، 
روند کاهش محبوبیت او باز هم ادامه خواهد یافت.

حاال روز جمعه رژه نظامی روز استقالل ونزوئال 
بــه صحنه ای برای اعالم مجدد وفــاداری ارتش به 
نیکوالس مادورو تبدیل شــد. در این رژه نظامی که 

به مناسبت دویست و هشتمین سالگرد استقالل این 
کشور از اسپانیا برگزار شد تمامی واحدهای نظامی، 

پلیس و سایر آژانس های امنیتی و گروه های مدنی 
حضور داشتند. مادورو در این مراسم گفت این رژه 
بیانگر انســجام، نظم، اتحاد و تنوع کامل و عالی در 

کشور است.
 رئیس جمهور ونزوئال این را هم اضافه کرد که، در 
روز ۲۴ ژوئیه )دوم مرداد( برای محک زدن طرح های 
دفاعی کشورش در برابر حمالت مکرر آمریکا مانوری 
نظامی برگزار خواهد کرد: »ما باید آماده باشیم... این 
رزمایش برای حمایت از دریای کارائیب، ســواحل 
و مرزهــای ونزوئال برگزار خواهد شــد«. وی درباره 
اوضاع سیاسی در این کشور، مخالفان را به گفت وگو 
فراخواند و افــزود: »هفته آینده اخبار خوبی درباره 
نتایج مذاکرات میان دولت و مخالفان خواهد آمد.«

گفتنی است کارشناسان معتقدند مهم ترین عامل 
شکست کوتای آمریکا در ونزوئال، حمایت تمام قدر 

ارتش از رئیس جمهور قانونی این کشور است.

اعالم وفاداری ارتش ونزوئال به »مادورو«، این بار به بهانه روز استقالل

فلسطین اشغالی
فارس: »دیوید ساترفیلد« دستیار وزیر خارجه آمریکا دوشنبه هفته 
گذشته برای چندمین بار وارد لبنان شد تا مذاکرات ترسیم مرزی  میان 
لبنان و رژیم صهیونیستی را پیش ببرد. وی اما در طول مذاکرات، برخی 
شــرایط توافق شده قبلی را رد کرده و موجب بی نتیجه ماندن مذاکرات 
شــده است.به نظر می رسد رژیم صهیونیستی در مذاکرات ترسیم مرزی 
با لبنان از شــیوه تشــویق و ارعاب اســتفاده می کند تا این کشور را به 
ســمت مواضع معین ســوق دهد.رژیم صهیونیستی با درخواست لبنان 
مبنی بر اینکه مذاکرات غیرمســتقیم و تحت نظر ســازمان ملل باشد، 

مخالفت کرده است.

امارات
گاردین: فرار »هیا بنت الحسین« همسر »محمد بن راشد آل مکتوم« حاکم دبی 
به لندن، احتماال به عامل تحریک بحران دیپلماتیک بین انگلیس و امارات تبدیل 
شود. هیای ۴۵ ساله که خواهر ناتنی پادشاه اردن است، درحالی به  همراه دختر یازده 
ساله اش »الجلیله« و پسر هفت ساله اش »زاید« به آلمان و سپس انگلیس گریخته 
که بیم ربوده شدن توسط افراد وابسته به شیخ محمد را دارد.این در حالی است که 

نام شاهزاده هیا در جدیدترین لیست دیپلماتیک انگلیس که ماه گذشته منتشر شد 
به عنوان مقامی رسمی ثبت نشده است. بنابه تالش های او برای دریافت پناهندگی 

در این کشور، این احتمال وجود دارد که او خواستار مصونیت دیپلماتیک شود.
تونس

خبرگزاری فرانســه: »یوسف الشاهد« نخست وزیر تونس روز جمعه گفت 
که اســتفاده از روبند در سازمان ها و ادارات بنا به دالیل امنیتی ممنوع است. 
به موجب فرمان جدید دولت »هر فردی که روبند داشــته باشد بنا به دالیل 
امنیتی نمی تواند به ادارات، سازمان ها و مراکز عمومی وارد شود«. پیش از این 
هم در دوره »زین العابدین بن علی« رئیس جمهور مخلوع تونس، اســتفاده از 

برقع شدیدا ممنوع بود.


