
دستگیری 52 افسر دیگر ترکیه ای 
به جرم دست داشتن در کودتای 2016

نیروهای امنیتی ترکیه 68 نفر از جمله 52 افســر 
نیروی هوایی را به اتهام نقش داشتن در کودتای نافرجام 

2016 این کشور ، دستگیر کردند.
نیروهای امنیتی ترکیه 68 نفر دیگر را در این کشور دستگیر 
کردند. اتهام این افراد نیز مثل دیگر دســتگیر شدگان، ارتباط با 
»فتح اهلل گولن« و نقش داشتن در کودتای نا فرجام سال 2016 
اعالم شده است. 52 نفر از دستگیر شدگان، افسران نیروی هوایی 

ترکیه هستند.

عملیات دستگیری دیگر مظنونان مرتبط با کودتای نافرجام 
2016 ، همچنــان ادامه دارد. روزنامــه ترکیه ای »دیلی صباح« 
چاپ ترکیه، با اعالم خبر فوق، همچنین گزارش داد، این افراد به 
جرم استفاده از نرم افزار »بایالک« دستگیر شده اند. بایالک نوعی 
پیام رسان گوشی هوشمند با قابلیت رمزگذاری است و استفاده از 
آن در میان افراد وابسته به شبکه »فتح اهلل گولن«رایج بوده است. 
دولت ترکیه طی سه سال گذشته بیش از 77 هزار مظنون 

به دخالت در کودتای نافرجام را دستگیر کرده است.
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معاون وزیر دفاع آمریکا هم رفتنی شد
پنتاگون هر روز آشفته تر از دیروز

»دیوید تراچتنبــرگ« معاون وزیر دفاع آمریکا در 
امور سیاسی روز جمعه آینده از سمت خود کناره گیری 
می کند. گفته می شــود با رفتن »تراچنتبرگ«، تعداد 
پست های کلیدی خالی در پنتاگون به عدد 14 می رسد.

با رفتن »تراچتنبرگ«، تعداد بیشتری از پست های کلیدی 
پنتاگون خالی خواهند ماند، موضوعی که باعث انتقاد سناتورها 
از »مارک اسپر« سرپرست وزارت دفاع آمریکا در جلسه استماع 
وی شــده بود. به گزارش فارس »اسپر« لیستی از افرادی که 

برای 14 پست کلیدی پنتاگون که همچنان خالی است ارائه 
داده و از کاخ سفید خواسته تا برای پیشبرد امور در این زمینه 

کمک کند.
پیش از این نیز ســی ان ان نوشته بود 1۹پست رده باالی 
پنتاگون مدیر ثابتی ندارند و از سوی سرپرست اداره می شوند. 
ایــن هرج و مرج و آمدن و رفتن ها در دولت ترامپ کامال روند 
عادی به خود گرفته چرا که شمار استعفاها و اخراج ها از دولت 

ترامپ در طول سه سال گذشته، به عدد 45 رسیده است.

حشدالشعبی مشغول پاکسازی بقایای داعش 
از شمال بغداد تا جنوب موصل

نیروهای حشدالشــعبی و ارتش عراق با آغــاز مرحله دوم 
عملیات»اراده پیروزی«، پاکسازی مناطق شمالی استان بغداد تا 

جنوب شهر موصل را از لوث تکفیری های داعش شروع کردند. 
ارتش و نیروهای حشد الشعبی عراق دیروز با آغاز مرحله دوم عملیات 
موسوم به »اراده پیروزی«، کار پاکسازی حد فاصل میان بغداد تا موصل را 
آغاز کردند. در همان روز نخست این عملیات، نیروها  ی حشد 12 روستای 

شمال بغداد را از لوث بقایای داعش پاکسازی کردند.
 مرحله نخســت عملیــات اراده پیروزی، 15 تیــر در مناطق بیابانی 
استان های »نینوا«، »صالح الدین« و»االنبار« آغاز شده و تا مرزهای سوریه 

امتداد داشته است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم ، واحد اطالع رسانی حشد الشعبی طی 
بیانیه ای اعالم کرد، نیروهای امنیتی و حشدالشعبی صبح دیروز با پشتیبانی 
ارتش و نیروی هوایی، مرحله دوم عملیات اراده پیروزی را در شمال بغداد 

آغازکردند.
شــنبه گذشــته فرماندهی عملیات مذکور اعالم کرده بود که مرحله 
دوم عملیات اراده پیروزی به منظور تقویت امنیت و ثبات مناطق شــمال 
بغداد و مناطق مشرف به استان های »دیاله« و »صالح الدین« و »االنبار« 

انجام می شود.
عملیات در جنوب موصل

نیروی هوایی عراق طی عملیاتی، مرکز پزشکی داعش در جنوب غرب 
موصل را منهدم کرد.

بر اساس بیانیه حشد الشعبی، نیروهای اطالعاتی حشد در نینوا موفق به 
رصد و تعیین مختصات یک مقر بزرگ وابسته به داعش در اطراف دریاچه 
»سانسول« واقع در جنوب غرب موصل شدند. داعش از این مقر، به عنوان 

مرکز پزشکی و طبابت استفاده می کرده است.
در این بیانیه آمده اســت: جنگنده های نیروی هوایی عراق این مقر را 

بمباران و به طور کامل تخریب کردند.
حمله کار صهیونیست ها بود

منابــع امنیتی مطلع جزئیاتی تازه درباره حمله هوایی به یک پادگان 
حشد الشــعبی در اســتان صالح الدین خبر دادند. این حمله دو روز پیش 

صورت گرفته بود.
منابع امنیتی مذکور به پایگاه »العهد« لبنان گفتند، مواضعی که هدف 
حمله با سه کالهک انفجاری چرخشی قرار گرفته، از نوع »هاروپ« و ساخت 
اسرائیل بوده و اسم انگلیسی آن » Loitering Munition « است. این کالهک در 
نوک یک نوع موشک هدایت شونده نصب بوده و وزن آن 23 کیلوگرم است.
به گفته این منابع، این کالهک  انفجاری به طور اتوماتیک عمل کرده، 
و یا از طریق مرکز فرماندهی و کنترل از زمین هدایت می شــود و 1000 

کیلومتر برد دارد. 
رژیم صهیونیســتی تنها طرف در خاورمیانه است که این نوع سالح را 
در اختیار دارد. این منابع امنیتی به العهد گفتند که کالهک های چرخشی 

مذکور توسط جنگنده های » اف 16 « رِژیم صهیونیستی شلیک شده اند.

حمله زن انتحاری به بیمارستانی در شمال پاکستان
با ده ها کشته و زخمی

تیر اندازی عناصر طالبان محلی به سوی مردم در یک شهر 
نوار قبایلی پاکستان و انفجاری انتحاری در بیمارستان این شهر، 

حدود 9 کشته و 47 مجروح بر جای گذاشته است. 
شــهر»دیره اسماعیل خان« در ایالت »خیبر بختونخواه« پاکستان 

دیروز شاهد دو عملیات تروریستی بود. 
مقامات امنیتی این شهر می گویند، مردان مسلح موتورسوار به روی 
نیروهای پلیس آتش گشــودند و جان دو تن را گرفتند. پس از آن نیز 
یک عامل انتحاری در ورودی بیمارســتان بمب همراه خود را منفجر 
کرد. این انفجار نیز جان چهار نیروی پلیس و سه غیرنظامی را گرفت. 

این غیر نظامیان قصد عیادت از بیمارانشان را داشتند.
به گفته منابع رسمی پاکســتان، حال بسیاری از زخمی ها وخیم 
اســت. عامل انتحاری که گفته می شــود یک زن بوده، هفت کیلوگرم 
ماده انفجاری مملو از میخ و ســاچمه را با خود حمل می کرده اســت. 
طالبان پاکســتان موسوم به »طالبان محلی«، مسئولیت این حمله را 

به عهده گرفته است.

بزرگ ترین میدان نفتی لیبی از کار افتاد

همزمان با افت و خیزهای فراوان در فضای سیاسی لیبی و حمالت 
خلیفه حفتر برای تســلط بر سرزمین های بیشتر در این کشور و 
تحرکات نظامی برخی کشورهای غربی برای حفظ چاه های نفتی آن، 
خبر رسیده فعالیت بزرگترین میدان نفتی لیبی متوقف شده است.
دولت وفاق ملی لیبی )همان دولتی که حفتر علیه آن می جنگد( روز 
شنبه ضمن اعالم توقف تولید نفت در میدان »الشراره« منطقه »حماده«، 
بســته شــدن چندین دریچه انتقال نفت را علت اصلی توقف تولید اعالم 
کرده است. بر اساس گزارش ها، این میدان نفتی ظرفیت تولید 2۹0 هزار 
بشکه نفت در روز را داشت. هنوز علت بسته شدن دریچه های انتقال نفت 
مشخص نشده اما به احتمال فراوان بی ارتباط با مسئله درگیری های دولت 
وفاق با نیروهای تحت امر خلیفه حفتر موســوم به »ارتش ملی« نیســت. 
طی سال های اخیر اقدامات خرابکارانه گروه های مسلح بار ها موجب توقف 
تولید در میدان نفتی »الشــراره« و دیگر میدان های نفتی غرب لیبی شده 

است. بزرگ ترین پاالیشگاه نفت غرب لیبی نیز در همین بندر قرار دارد.
خاموشی در انتظار طرابلس

توقف تولید نفت در میدان الشراره باعث اختالل در تامین نفت مورد نیاز 
نیروگاه بزرگ برق »اوباری« واقع در 1100 کیلومتری جنوب طرابلس شده 
است. شنیده ها حاکی است به احتمال قوی بخشی از طرابلس به زودی در 
خاموشی مطلق فرو خواهد رفت. مگر آنکه اقداماتی در این باره به سرعت 
انجام گیرد. اکتشافات نفت در میدان الشراره که در صحرای »مرزوق« در 

جنوب غربی لیبی واقع شده است در سال 1۹80 صورت گرفت.
گفتنی اســت ردپای فرانســه، انگلیس، آمریکا، امارات و عربستان در 
تحوالت لیبی مشهود است. ناتو به بهانه دفاع از مردم لیبی در روزهای آخر 
قذافی، زیر ساخت های این کشور را نابود و بر چاه های نفت آن مسلط شد 

و لیبی را به وضعیتی که امروز می بینید، دچار ساخت.

تظاهرات انگلیسی ها در اعتراض به برگزیت 
و نخست وزیری بوریس جانسون

هزاران نفر از مردم انگلیس در لندن علیه برگزیت و نخست 
وزیری بوریس جانسون دست به راهپیمایی اعتراض آمیز زده اند. 

ترامپ حامی جانسون است.
سه شنبه اول مرداد قرار است از بین »جانسون« و »جرمی هانت« 
یک نفر جانشین »ترزا می«، نخست وزیر انگلیس شود. بر اساس برخی 
گزارش ها احتمال نخســت وزیری جانسون از رقیبش بیشتر است به 
همین دلیل روز شــنبه هزاران تن از مخالفین نخست وزیری جانسون 
به خیابان ها ریختند و علیه وی تظاهرات کرد. ترامپ نیز چند باری از 

جانسون حمایت کرده و بر خشم مردم انگلیس افزوده است.
به نوشته روزنامه »دیلی میل«، معترضان شعار »نه به بوریس، آری 
به اروپا« سر می دادند و لباس هایی در تمسخر »جانسون« و »ترزا می« 
بر تن داشتند. معترضان دست نوشته هایی در اعتراض به جانسون حمل 
می کردند و پرچم های اتحادیه اروپا را روی صورت هایشان نقاشی کرده 
بودند و بالن های غول پیکری را شبیه به آنهایی که برای دونالد ترامپ، 

رئیس جمهوری آمریکا درست کرده بودند، به اهتزاز درآوردند.
 در راهپیمایی روز شــنبه معترضان همچنین جرمی هانت، وزیر 
خارجــه، نایجل فاراژ رهبــر حزب برگزیت و دونالــد ترامپ را هدف 
اعتراضــات خود قرار دادند. به گزارش ایســنا ســازمان دهندگان این 
راهپیمایی می گویند: »این یک ضرورت ملی است. ما یک نخست وزیر 
که به دنبال جدایی کامل انگلیس از اتحادیه اروپا است را نمی خواهیم 
و تحمل نمی کنیم که بر کشور تحمیل شود و ما را به سمت لبه پرتگاه 

سوق دهد.«

بقایای اجساد 86 مسلمان جنگ بوسنی
به خاک سپرده شد

هزاران نفر با تجمع در روســتای »هامبارینه«، در مراسم 
تشییع پیکر 86 مسلمان که در جریان جنگ های 1992 تا 1995 

بوسنی کشته شده اند، شرکت کردند.
اگوســت 1۹۹2 )مــرداد 1371( حــدود 200 تن از مســلمانان 
بوسنیایی و کروات اهل شهر »پریدور« واقع در شمال غربی بوسنی به 
دست نیروهای صرب قتل عام شده بودند. حاال بعد از گذشت 26 سال 
از آن روزها، بقایای اجســاد 86 نفر از این گروه 200 نفره پیدا شــده 

و خانواده های این افراد روز شنبه آنها را تشییع و به خاک سپردند.
بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، این مراسم در نزدیکی یک استودیوم 
فوتبال برگزار شد و تابوت ها به وسیله پارچه سبز پوشانده شده بودند. 
در آن زمان)1371( این افراد به یک اردوگاه در نزدیکی شــهر پریدور 
منتقل شــده بودند و به آنها گفته شــده بود که به عنوان اسیر جنگی 
مبادله خواهند شد. اما در حالی که این اسرا انتظار آزادی را می کشیدند، 
صرب ها آنها را به لبه پرتگاهی برده، به خط کردند و به رگبار بســتند. 
بعدا اجســاد این افراد به داخل دره  که 100 متر عمق داشت پرتاب و 

روی آنها نیز پاره سنگ ریخته شد تا اجساد کشف نشود.
کشتار یاد شده بخشی از نسل کشی بزرگ است که گفته می شود 
که حدود 100 هزار نفر در جریان آن کشــته شده اند. طی جنگ دهه 
۹0 در این منطقه، بیش از 3000 نفر از افرادی که صرب نبودند، فقط 
در شهر پریدور کشته شدند. ده ها هزار نفر هم به اجبار، خانه های خود 
را ترک کردند. 650 نفر از ساکنان این منطقه نیز هنوز با گذشت این 

همه سال ، مفقوداالثر هستند.

استقرار گسترده نیروهای حزب اهلل لبنان 
در مرز سرزمین های اشغالی

یک پایگاه خبری آمریکایی از استقرار نیروهای جنبش 
حزب اهلل لبنان در مرزهای این کشور و فلسطین  اشغالی و 

آمادگی این نیروها برای آغاز عملیات نظامی خبر داد.
پایگاه آمریکایی »دیلی بیســت« خبــر داد که حزب اهلل لبنان 
نیروهای خود را در مرزهای جنوبی مستقر کرده و در حال حاضر، 

آماده جنگ با اسرائیل است.
دیلی بیســت افزود، حزب اهلل لبنــان نیروهایش را نه فقط در 
مرزهای جنوب، بلکه در مرزهای سوریه و اسرائیل، به ویژه در مناطق 

مجاور جوالن ، هم مستقر کرده است.
یکی از فرماندهان که خود را »سمیر« نامیده، و نام واقعی اش را 
فاش نکرده، گفته است که تحریم های آمریکا علیه حزب اهلل، باعث 
می شــود که این جنبش برای اجرای عملیات در جبهه اســرائیل، 

آماده باشد.
سمیر گفت: جنگ جدید با جنگ های قبلی فرق دارد؛ مواضع 
حزب اهلل در بخش ســوری جوالن ، به این جنبش اجازه گشــودن 

جبهه دومی علیه اسرائیل را خواهد داد.
این فرمانده به افزایش توانایی های جنگی حزب اهلل طی سال های 
اخیر، به ویژه از طریق دســتیابی به پهپادها و سالح های ضد هوایی 
و دریایی و مهارت هایی که نیروهای حزب اهلل در ســوریه کســب 
کرده اند، اشاره و خاطرنشان کرد، حزب اهلل به رغم مشکالت اقتصادی، 

از لحاظ نظامی، بسیار قوی است.
وی افزود: حزب اهلل قبل از آغاز جنگ ســوریه، مایل به گشودن 
جبهــه دومی در جوالن بوده، ولی دولت ســوریه در آن زمان، این 
اقدام را خط قرمز خود می دانسته است. اما اکنون هیچ  خط قرمزی 

وجود ندارد.
یــک عضو دیگر حــزب اهلل نیز گفت، نیروهایی که از ســوریه 
بازمی گردند بازنشســته نمی شــوند، بلکه به جنوب لبنان منتقل 

می شوند و در آنجا وظایف جدیدی به عهده می گیرند.

سرویس خارجی-
خروج امارات از جنگ یمن در کنار حمالت 
بی امان انصاراهلل به جنوب عربســتان باعث 
وحشت ریاض و تصمیم آل سعود برای کمک 
گرفتن از نظامیان آمریکایی شده است. آمریکا 
هم 500 نظامی به این کشــور اعزام کرده که 

انصاراهلل آن را به سخره گرفته است.
اخیــرا امارات اعالم کرد نظامیان خود را از یمن 
خارج می کند و طبق خبرهای بعدی معلوم شــد، 
خروج نظامیان این کشــور که جنگ روی زمین را 
برعهده داشــتند، شروع شــده است. این خبر برای 
عربســتان یک »شــوک« بزرگ بود چرا که جنگ 
یمن به دلیل طوالنی شــدن و باال رفتن هزینه های 
آن، تبدیل به باتالقی برای ولیعهد ســعودی شده و 
بــدون امارات نیز ســعودی ها، زودتر در این باتالق 
غرق خواهند شد. اما بن سلمان خیلی زود از راه حل 
خود رونمایی کرد: کمک مستقیم و علنی از نظامیان 

آمریکایی. 
وزیر دفاع آمریکا هم روز شنبه مجوز اعزام 500 
نظامی و تجهیزات این کشور به عربستان را صادر کرد. 
پنتاگون در این باره تصریح کرده، »طی هماهنگی با 
عربستان استقرار نیرو و تجهیزات برای تضمین امنیت 
ناشی از تهدیدات به وجود آمده، انجام خواهد شد«.

شــبکه تلویزیونی »الجزیره« هــم در این مورد 
گزارش داده ارتش آمریکا اســتقرار صدها ســرباز، 
جنگنده و ســامانه های موشکی در پایگاه »شاهزاده 
ســلطان« در نزدیکی ریاض آغاز کرده است و این 
اقدام از ترس تقابل نظامی در سایه تنش های فزاینده 
میان تهران و واشــنگتن و حمالت مداوم انصاراهلل 

انجام می شود.
در تشــریح دالیل و پیامدهای استقرار نظامیان 
آمریکا در عربســتان، برخی بر این باورند که آمریکا 
در حال تدارک جنگ علیه تهران اســت و در مقابل 
عده ای دیگر معتقدند که آمریکا توان به راه انداختن 
جنگ جدید یا هرگونه تقابل نظامی را ندارد. الجزیره 
تاکید می کند، در شــرایط فعلی نمی توان به راحتی 
گفت که چه اتفاقی می افتد یا اینکه چه ســناریویی 
پیش رو است اما آنچه که بسیار مهم خواهد بود این 
است که بخشی از حضور نظامی آمریکا در عربستان 
مربوط به حمالت پهپادی و موشکی موفق انصاراهلل 
یمن به عمق خاک این کشور پادشاهی است. روزنامه 
فرامنطقــه ای رای الیوم نیــز در تحلیلی در این باره 
نوشته، براساس یک توافقنامه مشترک، آمریکا صدها 
سرباز آمریکایی را عازم عربستان می کند تا در دفاع 
و ثبات در منطقه مشارکت کنند ولی احتماال عامل 
اصلی این اســتقرار، نظارت آمریکایی ها بر رویارویی 

با انصاراهلل است.

»رای الیــوم« این راه هم نوشــته که، نیروهای 
آمریکایی که وارد خاک عربستان شده اند شمارشان 
زیاد نیست بلکه محدود است و همین امر باعث شده 
است که بسیاری از کارشناسان به این نتیجه برسند 
که ماموریت اصلی این نیروها نه مقابله با ایران بلکه 

مقابله با انصاراهلل یمن است.
گالیه سعودی

 از سالح های بنجل آمریکایی
روزنامه رای الیوم در ادامه با اســتناد به اخباری 
که محافل اروپایی در اختیارش قرار داده اند، نوشته 
عربســتان از ضعف ســالح آمریکایی در رهگیری 
موشــک ها و پهپادهای انصاراهلل شــکایت کرده و 

واشنگتن را ســرزنش و نکوهش می کند که به آن 
ســالح های درجه دو فروخته اســت. آمریکا نیز در 
پاســخ، ضعف تجربیات نیروهای نظامی سعودی و 
عدم آموزش کافی برای استفاده از این تسلیحات، از 
جمله پاتریوت را که در رهگیری بسیار از موشک های 
بالستیک ناکام مانده است، گوشزد کرده است. افزون 
بر آن، عربستان با نظامیان سابق غربی، که از چنین 
تجربیات برخوردار نبوده اند، قرارداد بسته است. مجله 
آمریکایی »نیوزویک« پیشتر در گزارشی نوشته بود، 
ناکارآمدی سامانه دفاع موشــکی پاتریوت ساخت 
آمریکا در مقابل موشک های یمن عامل اصلی خسارت 

جانی و مالی در عربستان است.

رای الیوم همچنین بیان داشــته که عربســتان 
معتقد اســت نیروهــای انصاراهلل بعــد از تنش در 
آب هــای خلیج فــارس و عمدتــا در تنگــه هرمز 
غافلگیری هایی برای این کشــور دارند، سعودی ها 
همچنیــن نگرانی هایی درباره انتقــال انصاراهلل به 
مرحله تعیین کننده با استفاده گسترده از موشک های 
بالستیک و موشک های بالدار علیه فرودگاه ها و منافع 

سعودی در عمق خاک این کشور دارند.
این روزنامه در پایــان تاکید کرده که از این رو، 
ورود نیروهای آمریکایی به عربستان برای رویارویی 
با خطر انصاراهلل است؛ چرا که اگر هدف از این اعزام 
تقابل با ایران بود بایستی ده ها هزار نظامی به همراه 
سیستم های پیشرفته دفاعی مانند سامانه موشکی 
تاد، که عربستان به آن دسترسی ندارد، در این کشور 

مستقر می شدند.
واکنش انصاراهلل

»محمد عبدالسالم« سخنگوی جنبش انصاراهلل و 
رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن هم 
روز شنبه در واکنش به اعزام 500 سرباز آمریکایی 
به عربســتان برای کمک به آل سعود در جنگ یمن 
طی توییتی نوشته:» عربستان کشوری غرق در گل 
و الی یمن است و نمی داند که چطور از گرداب خارج 
شود و از آمدن 500 نظامی آمریکایی برای حفاظت از 
خودش استقبال می کند...چقدر فاصله وجود دارد بین 
عربستان و کشور مستقلی که به تنهایی و با صالبت و 
اقتدار در برابر قدرت های استکباری جهان می ایستد«.

همزمان با خروج امارات از جنگ یمن

آل سعود حریف انصاراهلل نشد
از نظامیان آمریکایی کمک گرفت

پایــگاه خبــری قطر مســتقر در لندن 
درخواست عربســتان از آمریکا برای اعزام 
500 نظامی آمریکایــی به جنگ یمن را مایه 

آبروریزی دانست.
در سایه افزایش تنش ها در منطقه خلیج فارس، 
عربستان روز شــنبه اعالم کرد 500 نیروی جدید 
آمریکایی به خاک عربستان اعزام شده اند؛ آمریکایی ها 
تاکید کرده اند استقرار نیروها به درخواست پادشاهی 
ســعودی صورت گرفته و ســعودی ها قرار اســت 
بخشــی از هزینه ها را نیز پرداخت کنند. بسیاری از 
کارشناسان معتقدند این نیروها برای کمک به ائتالف 

سعودی در جنگ با انصاراهلل آمده اند.
پایگاه خبری العربی الجدید اما در یادداشــتی، 
اعالم کرده میزبانی عربستان از نیروهای آمریکایی 

سؤاالت جدی در خصوص میزان توانایی نظامی دولت 
سعودی که »به آن افتخار می کند« ایجاد کرده است؛ 
به خصوص اینکه پس از گذشت بیش از چهار سال 
از جنگ یمن ســعودی ها نتوانسته اند به این جنگ 
خاتمــه دهند و دســتاوردی را از آن خود کنند. به 
گزارش فارس، فرماندهی مرکزی ارتش تروریســت 
آمریکا )سنتکام( در بیانیه ای اعالم کرده اعزام نیروها 
به عربستان به درخواست رهبران سعودی و در سایه 

بحران های منطقه ای صورت می پذیرد. 
در همین حال، شــبکه »ان بی ســی« نیز خبر 
داده که عربســتان با پرداخت بخشی از هزینه های 
نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور موافقت کرده 
است و طبق گزارش نیوزویک، قرار است 500 نیرو، 
جنگنده های اف-22 و دیگر هواپیماهای آمریکایی 

تا اوت )مرداد( پیش رو در عربســتان مستقر شوند. 
العربی الجدید در ادامه نوشته تصمیم عربستان برای 
درخواســت از آمریکا جهت استقرار نیروهایش در 
خاک این کشور پس از سال 2003 ضربه سنگینی 
به تصویری زد که ســعودی ها تالش داشــتند در 
ســال های گذشته از خود نشان دهند؛ تصویری که 
مدعی بود عربستان قدرت بزرگ نظامی در منطقه 
است و اکنون مشخص شده است که ریاض قدرت 
نظامی یا فناوری الزم برای دفاع از خود را در هرگونه 
جنگ احتمالی )مثال( با ایران ندارد و تمامی این ها در 
حالی است که محمد بن سلمان میلیاردها دالر برای 
خرید سالح از آمریکا امضا کرده است. العربی الجدید 
در پایان تاکید کرده، حضور نیروهای آمریکایی در 

عربستان آبروی سعودی ها را برد.

العربی الجدید:

درخواست کمک عربستان از 500 نظامی آمریکا
آبروی آل سعود را برد

یک مرکز حقوق بشری در سرزمین های  اشغالی 
نتایج تحقیقاتش درباره شلیک گلوله انفجاری به 
پیشانی کودک 9 ساله فلسطینی توسط تک تیرانداز 
صهیونیســت را منتشر کرده اســت. این کودک 

مشغول بازی بود که هدف قرار گرفت.
 ایســنا در ایــن بــاره به نقل از ســایت شــبکه 
روسیا الیوم نوشــته، نهاد حقوق بشری به تسلیم نتایج 
تحقیقات خود را درباره شلیک تک تیرانداز این رژیم به 
پیشانی عبدالرحمان شتیوی، کودک ۹ ساله فلسطینی 
در روستای کفر قدوم منتشر و با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد، نتایج تحقیقات ثابت می کنند که یک ســرباز با 
شــلیک گلوله، »شتیوی« ۹ ساله را از ناحیه سر هدف 
قرار داده است. شتیوی هفته گذشته در جریان تظاهرات 
هفتگــی اهالی کفر قدوم در حال بازی در مقابل خانه  
بود که مورد هدف قرار گرفت. این کودک قربانی جدید 
سیاست شلیک آزاد گلوله توسط سربازان است که حتی 
در مواردی که هیچ گونه خطری آنها و دیگران را تهدید 

نمی کند نیز از گلوله استفاده می کنند.
در این بیانیه آمده است: »جمعه 12 ژوئن 201۹ 
)21 تیرماه(و حوالی ساعت 13:30 دقیقه )به وقت 
محلی( تظاهراتی در کفر قدوم برگزار شد که اهالی 
این روستا آن را هر هفته و در اعتراض به بستن راه 
اصلی روستا به شــهر نابلس توسط ارتش اسرائیل 

برگزار می کنند. در جریان این تظاهرات ده ها جوان 
با اســتفاده از سنگ سربازان اسرائیلی که در اطراف 
این روستا و ده ها متری تظاهرات مردمی مستقر بودند 
را هدف قرار دادند و ســربازان نیز گلوله های فلزی با 
پوشــش پالستیکی به ســمت آنها شلیک کردند و 

بر خالف تظاهرات های قبلی کفر قدوم این بار سربازان 
اسرائیلی تظاهر کنندگان را گلوله باران کردند.«

این مرکز در ادامه آورده است: »ساعت 14:20 دقیقه 
و زمانــی که معترضان در حال متفرق شــدن بودند و 
حدود 200 متر با عبدالرحمان فاصله داشتند یک سرباز 

اقدام به شلیک گلوله به سمت پیشانی وی کرد و این 
کودک بالفاصله پس از اصابت گلوله روی زمین افتاد.« 
عبدالرحمان در حال حاضر در بخش مراقبت های ویژه 
در بیمارستان اطفال »صفرا« در »تل هاشومر« بستری 
اســت و همچنان هوشیاری خود را به دست نیاورده و 

در حالت کما به سر می برد.
در همین راستا، روزنامه عبری زبان هاآرتص نیز با 
انتشار مقاله ای به اوضاع این کودک ۹ ساله فلسطینی 
و نحوه هدف قرار گرفتن وی پرداخته اســت. هآارتص 
در این باره نوشــته: »عبدالرحمان شــتیوی در حال 
حاضر در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان صفرا در 
تل هاشــومر بستری شده و همچنان بی هوش است و 
 با کمک دســتگاه های پزشکی تنفس می کند و پدر و 
پســر عمویش در کنار تخــت وی منتظر یک معجزه 
هستند... داستان عبدالرحمان از آنجایی آغاز می شود 
که او برای خرید خوراکی به یک فروشگاه مواد غذایی 
رفت و یک موز شکالتی خرید و پیش از اینکه به خانه 
دوستش در کنار روســتا برود به خانه شان بازگشت و 
موز شکالتی را داخل یخچال گذاشت...علی رغم اینکه 
کانون تظاهرات هفتگی در کفر قدوم در نزدیکی محل 
حضور این کودک قرار نداشت اما تک تیرانداز اسرائیلی 
تفنگش را به سمت این کودک نشانه گرفت و به سمت 
او شلیک کرد و گلوله به پیشانی شتیوی اصابت کرد.«

جزئیات تازه از ماجرای شلیک سرباز اسرائیلی 
به سر کودک 9 ساله

بر اساس خبرهایی که به رسانه ها درز پیدا کرده، 
وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی در کردستان 
عراق با رهبران کردهای ســوریه نشست محرمانه 

برگزار کرده است.
منابع وابسته به گروه »الدفاع الذاتی« زیر مجموعه گروه 
موسوم به »نیروهای دموکراتیک سوریه« فاش کردند که 
رهبران کردهای سوریه و »آویگدور لیبرمن« وزیر جنگ 
سابق رژیم صهیونیستی در کردستان عراق نشست محرمانه 

برگزار کرده اند. 
وبگاه خبری »استپ نیوز« با اعالم این خبر به نقل از 
منابعی که آنها را »ویژه« توصیف کرده، هدف از نشست فوق 
را بررسی امور مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک 
سوریه اعالم کرد. پیش از این و طی یکی دو ماه اخیر نیز، 
»ثامر الســبهان« مقام رژیم سعودی و شماری از مقامات 

آمریکایی به شمال سوریه رفته و با سران شبه نظامیان کرد 
این منطقه دیدار کرده بودند. این تحرکات نیت های شوم 
محور صهیونیستی – آمریکایی را در منطقه بر مال می کند.

به گزارش خبرگــزاری فارس، طبق گفته این منابع، 
نشست محرمانه ذکر شده، 21 اردیبهشت گذشته در شهر 
»شقالوه« از توابع استان »اربیل« کردستان عراق برگزار 
شده است. گفته شده که »صالح مسلم« و »شاهوز حسن« 
از رهبران »اتحاد دموکراسی« شمال شرق سوریه و »آلدار 
خلیل« عضو هیئت اجرایی »جنبش جامعه دموکراتیک«، 

در این جلسه محرمانه حضور داشته اند.
به گفته این منابع، در نشســت محرمانه فوق موضوع 
حمایت نظامی اســرائیل از نیروهای دموکراتیک سوریه و 
منطقه امن ادعایی که قرار اســت در شمال شرقی سوریه 
ایجاد شــود، روابط کردی اسرائیلی و راه های توسعه آن، 

بررسی شده است.
در این جلسه لیبرمن وعده هایی درباره حمایت نظامی 
اسرائیل از شــبه نظامیان مناطق تحت کنترل کردهای 
ســوریه داده و در مقابل، شرط کرده است که گروهی به 
نام »هیئت اداره مشترک« متشکل از شورای ملی کردها 
و ســایر احزاب کردی تشکیل شــود.این منابع همچنین 
توضیح دادند که کردهای ســوریه ، شرط های لیبرمن در 

مورد تشکیل هیئت اداره مشترک را پذیرفته اند.
وبگاه خبری »اســتپ نیوز«، که سال 2013 توسط 
جمعی از روزنامه نگاران سوریه تاسیس شده افزود: اخیرا نیز 
روزنامه لبنانی »االخبار« اعالم کرده بود به نامه ای با امضای 
»الهام احمد« رئیس هیئت اجرایی »شورای دموکراتیک 
ســوریه« )شاخه سیاســی نیروهای دموکراتیک( دست 
یافته است که همکاری کردهای سوری با صهیونیست ها 

را بر مــال می کند. در این نامه، الهــام احمد به یک تاجر 
صهیونیستی به نام »موتی کاهانا« اختیار تام داد که نفت 
استخراج شده از مناطق تحت تسلط ُکردها واقع در شرق 

سوریه را بفروشد.
این منابع همچنین تاکید کردند که محموله بزرگی از 
سالح وارد مناطق تحت کنترل شبه نظامیان کرد سوریه 
شده است. این محموله متشکل از 200 کامیون شامل انواع 
ادوات زرهی، رادار و موشک های ضدهوایی بوده و مقدمه ای 

برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع است.
24 تیرماه هم گروه موســوم به »دیده بان حقوق بشر 
ســوریه« اعالم کرد که از منطقه کردســتان عراق، برای 
نوزدهمیــن بار، 280 کامیون حامل ســالح و تجهیزات 
لجستیکی برای شبه نظامیان ُکرد در شرق سوریه ارسال 

شده است.

سفر مخفیانه »لیبرمن« به کردستان عراق 
برای احیاء فتنه »کردستان سوریه«


