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وزیردادگستریاردوغان:جایقانوناساسی
ترکیهدرسطلزبالهاست

وزیر دادگستری ترکیه با اعالم اینکه قانون 
 اساسی این کشور »ناقص« است گفت: »باید این 

قانون اساسی را به زباله دان بیندازیم!«
به گزارش تســنیم، »بکر بوزداغ« که در دانشگاه 
اسالمبول و در جمع حقوقدانان سخن می گفت، اظهار 
داشت: تا زمانی که قانون اساسی مصوب سال 1982 
میالدی را به زباله دان نیندازیم، خطر کودتای نظامی 
در ترکیه از میان نخواهد رفت.وی گفت: »تدوین قانون 

اساسی جدید توسط نمایندگان مردم ترکیه در فضای 
کامال آزاد، ضروری است.«پیش از این نیز »رجب طیب 
اردوغان« رئیس جمهوری ترکیه، خواســتار اصالحات 
در قانون  اساســی شده بود. دولت ترکیه مایل است با 
دست کاری در قانون  اساسی، نظام سیاسی این کشور 
را از »پارلمانی« به »ریاستی« تبدیل کند. خطر کودتا 
توسط ارتش در ترکیه، به یک نگرانی همیشگی برای 

سیاستمداران این کشور تبدیل شده است.

مرکزضدتروریسموستپوینتآمریکا:ترکیه
عمدامرزهایخودراکنترلنمیکند

مرکز ضدتروریســتی آکادمی نظامی »وست 
پوینت« آمریکا در گزارشــی نوشت ترکیه مایل 
نیست مرزهای خود را ببندد چرا که با دولت دمشق 
سر جنگ دارد و نمی خواهد تروریسم نابود شود و 

تمایلی به نابودی تروریست ها در سوریه ندارد.
 بنابرایــن می توان گفت که ترکیــه راه اصلی برای 
کسانی است که می خواهند به القاعده یا داعش بپیوندند.

این گزارش می افزاید »تدابیر اتخاذ شــده از ســوی 
مقامات ترک برای توقف موج کسانی که مایل به پیوستن 
به صفوف تروریست ها هســتند، کافی نیست. تمام این 
خانواده ها از ترکیه عبور می کنند و هنگامی که این موضوع 
توجه رسانه ها را به خود جلب می کند، گارد مرزی ترکیه 
اقدام به دستگیری این خانواده ها می کند اما در اغلب موارد 

آنها آزادانه از مرز ترکیه عبور می کنند.
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روزنامه آمریکایی »واشنگتن 
مورد  در  گزارشــی  پست« طی 
توانمندی هــای نظامی انقالبیون 
یمــن، حمالت انصــاراهلل علیه 
توصیف  »کشنده«  را  سعودی ها 

کرد.
روزنامــه آمریکایی »واشــنگتن 
پست« در گزارشی با اشاره به »خطر 
مبارزین یمنی برای نیروهای عربستانی 
در مرزهای مشــترک بین دو طرف« 
نوشــته: هزاران نیروی عربستانی در 
امتــداد مرزها بــرای متوقف کردن 
حمالت راکتی و تهاجم زمینی کشنده 
مبارزیــن یمنی )انصاراهلل( اســتقرار 
یافته اند. مبارزین یمنی صد ها نظامی 
ســعودی را در نبردی که بزرگترین 
چالش این سال هاست کشته و دستگیر 
کرده انــد و هزاران راکــت و خمپاره 
نیــز به مناطق مختلف شــهر نجران 

گزارش خواندنی واشنگتن پست
 از توان نظامی انصاراهلل

انقالبیون یمنی اعالم کردند در تازه ترین عملیات خود موفق 
شدند طی 2 روز بیش از 100 نظامی سعودی را به اسارت درآورند.

به گزارش پرس تی وی،  ارتش یمن به پشتیبانی کمیته های مردمی 
وفادار به جنبش انصاراهلل، صبح دوشنبه 71 مزدور سعودی را در مسیر شهر 
مارب دستگیر کردند. نیروهای یمنی یک روز قبل تر یعنی روز یکشنبه نیز 

30 مزدور سعودی را در همان منطقه دستگیر کرده بود. 
بر اساس این گزارش، رژیم سعودی این نیروها را برای تقویت حضور 

نظامی خود در مارب به این منطقه اعزام کرده بود.
شــبکه تلویزیونی المســیره متعلق به انقالبیون یمن نیز این خبر را 

تایید کرده است.

نیروهــای ارتش یمن به کمــک انقالبیون همچنین ده ها تن دیگر را 
درهمیــن عملیات و غرب مارب به هالکت رســانده و چهار دســتگاه از 
خودروهای نظامی آنهــا را نابود کردند.یمنی ها با حمله به پایگاه نظامی 
»صحن الجن«، نیز ده ها مزدور ســعودی را به هالکت رســاندند. مقامات 
رسمی سعودی تا این لحظه نسبت به خبر فوق فقط سکوت اختیار کرده اند.

انقالبیونیمندرمأرب100نظامیسعودیرابهاسارتگرفتند

نماینده  عکاشــه«  »توفیق 
محض  به  مصر  پارلمان  جنجالی 
ورود به صحن پارلمان از ســوی 
یکــی از نمایندگانی که از دیدار 
او با سفیر رژیم صهیونیستی در 
قاهره به شــدت خشمگین بود، 

هدف حمله با کفش قرار گرفت.
به گزارش تسنیم، »کمال احمد« 
یکــی از نمایندگان پارلمان مصر روز 
یکشنبه پس از ورود »توفیق عکاشه« 
دیگر نماینده پارلمان مصر به داخل 
پارلمان با لنگ کفش به ســمت وی 
حملــه کرد چرا که عکاشــه پس از 
افتتاح پارلمان رژیم صهیونیســتی با 
سفیر اسرائیل در قاهره،  دیدار کرده 
بــود. پس از تحقیر عکاشــه، رئیس 
پارلمان برای بازگرداندن آرامش، هر 

دو نماینده را از پارلمان اخراج کرد.
 پایگاه »رادیو اسرائیل« چند روز 
پیش گزارش داده بــود که »حاییم 
کورن« ســفیر رژیم صهیونیستی در 

قاهره روز چهارشنبه گذشته با »توفیق 
عکاشه« عضو پارلمان مصر در منزل 
وی دیدار و درباره فرصت های همکاری 
دوجانبــه در زمینه هــای اقتصادی، 
کشاورزی و آموزشی گفت وگو کرده 
است. براساس این گزارش، این دیدار 
در منزل »عکاشه« و بنا به دعوت وی 
برگزار شــد و طی آن دو طرف توافق 
کردنــد که این دیدارها و گفت وگوها 
دربــاره موضوعــات فوق الذکر ادامه 
داشــته باشــد! به دنبال این اقدام،  
گروهی از نمایندگان پارلمان نیز  در 
جلسه خود تصمیم گرفتند »توفیق 
عکاشــه« را برای اجــرای تحقیقات 
درباره این  دیدار به کمیته تحقیقات 
ویژه ارجاع دهند. این در حالی است 
که »عکاشه« اعالم کرده به زودی برای 
دیدار با »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی به تل آویو می رود!
»کمــال احمد« نماینده پارلمان 
مصر که »توفیق عکاشه« را با کفش 

مورد حمله قرار داده از اقدام خود دفاع 
کرده است. وی گفته، این کار بیانگر 
موضع ملــت مصر در خصوص دیدار 
»عکاشه« با سفیر رژیم صهیونیستی 
بود و این کفش نه  تنها سر و صورت 
»عکاشه« را نشانه گرفت بلکه در واقع 
ضربه ای به کنست و رژیم صهیونیستی 

بود و مصر تحت هیچ شرایطی هرگز 
زانو خم نخواهد کرد.

 »حازم خیرت« سفیر جدید مصر 
در تل آویو اخیرا در یک مراسم رسمی 
در مقر روسای رژیم صهیونیستی واقع 
در قدس اشغالی، با »ریولین« دیدار 
و اســتوارنامه خود را تقدیم وی کرد. 

براساس این گزارش، سفیر جدید مصر 
پس از گذشت 3 سال از احضار سفیر 
قبلی این کشور از تل آویو که در پی 
تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه صورت 
گرفت، رسما فعالیت خود را آغاز کرد.

در همین ارتباط نتانیاهو نیز دیروز 
با سفیر جدید مصر در تل آویو دیدار 

و گفت وگو کرد. دیداری که به گفته 
سخنگوی نتانیاهو در آن درباره روابط 
دوجانبه مصر و اســرائیل،  موضوعات 
منطقه ای و مذاکرات صلح با فلسطین 

گفت وگو شد.
 این در حالی اســت که  در پی 
تقویت روابط تل آویو و قاهره و متعاقبا 
مخالفت مردم مصر با این اقدام، برخی 
رســانه های خبری از انتقال سفارت 
رژیم صهیونیســتی به »مکانی امن« 
در قاهــره خبر داده انــد. مقر کنونی 
ســفارت در یک محله مسکونی قرار 
دارد که احتمــال حمله به آن وجود 
دارد به همین دلیل برای اعمال تدابیر 
شدید  امنیتی به منطقه دیگر انتقال 

داده خواهد شد.
 گفتنی اســت، پس از کودتای 
ژنرال السیســی علیه محمد مرسی، 
بازگشت سفرای مصر و اسرائیل، یک 
قدم دیگر برای مصادره انقالب مصر 

محسوب می شود.

نماینده پارلمان مصر به خاطر دیدار با سفیر اسرائیل کتک خورد

طرح وحشیانه لیبرمن برای مهار انتفاضه 
دستگیر نکنید، بکشید

وزیر خارجه سابق اسرائیل با 
ارائه یک طرح وحشیانه 10 ماده ای 
برای ســرکوب انتفاضه قدس از 
نخســت وزیر این رژیم خواست 
فلســطینی ها را دستگیر نکنند 

بلکه مستقیماً بکشند.
خارجه  وزیر  لیبرمن«  »آویگدور 
سابق اسرائیل و رئیس یکی از احزاب 
مخالــف نتانیاهو ضمن تأکید بر لزوم 
افزایش ســرکوب مجریــان عملیات 
فلســطینی، طرحــی را ارائه کرد که 
براساس آن باید 10 گام اساسی برای 
»خاموش کردن انتفاضه« برداشــته 

شود.

به گــزارش خبرگــزاری قدس، 
لیبرمن با اشــاره به »ناتوانی کابینه 
نتانیاهو« در سرکوب انتفاضه، خواستار 
بازگشت به سیاست ترور فلسطینی ها، 
تبعید مجریان عملیات و خانواده های 
آنها به غزه و اقدامات شدیدتر دیگری 

علیه فلسطینیان شد.
پیشنهاد جدید وزیر خارجه سابق 
رژیم صهیونیستی به دولت این رژیم 
برای ســرکوب و مهار انتفاضه قدس 
در حالی صورت می گیــرد که دیگر 
مقامــات این رژیم پیش از این تأکید 
کرده بودند سیاست کشتار، سوزاندن، 
فلســطینیان بدون ترس همچنان به مهار انتفاضه قدس نتیجه ای نداشته و شکنجه و دستگیری فلسطینیان برای 

عملیات مقاومتی دست می زنند.
تحصن 

در سرزمین های اشغالی
از ســوی دیگر صدها اسرائیلی با 
برپایی تحصن اعتراض آمیز در مقابل 
منزل بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر 
اسرائیل در تل آویو به کشته شدن 33 
صهیونیست از ابتدای انتفاضه قدس و 
نبود امنیت اعتراض کردند. معترضان 
شعار می دادند که ما »نمی توانیم این 

شرایط را تحمل کنیم.«
خبر دیگر اینکه منابع صهیونیستی 
از شــورش نظامیان صهیونیست در 
لشــگر »ناحل« مســتقر در جوالن 

اشغالی خبر دادند.
به گزارش تسنیم به نقل از شبکه 
خبری فلســطین الیــوم، یک گروه 
20 نفره از ســربازان لشگر ناحل، در 
ارتفاعات جوالن اشغالی در اعتراض به 
بازداشت 20 روزه 12 نفر از سربازان 

دیگر، پایگاه خود را ترک کرده اند.
این نخستین بار نیست که نظامیان 
صهیونیســتی به عملکرد فرماندهان 
خود اعتراض می کنند و خواستار ترک 
پادگان و به طور کلی ارتش این رژیم 
هستند. نارضایتی ها به دلیل مداخالت 
بیهوده رژیم صهیونیستی در جنگ های 

منطقه ای افزایش یافته است.

روزنامه انگلیسی ســاندی تایمز در گزارشــی عنوان کرد 
نخست وزیر انگلیس، به دلیل اصرار بر ماندن این کشور در اتحادیه 
اروپا با خطر برکناری از قدرت و اخراج از سوی حزب محافظه کار 

روبرو شده است.
پس از سه ســال چانه زنی انگلیسی ها با اتحادیه اروپا، دیوید کامرون 
نخست وزیر انگلیس موفق شد تا با رهبران 27 کشور اروپایی در جریان 
نشست اخیر بروکسل بر سر مفادی که به این کشور همچنان »موقعیت 

ویژه ای« را در این اتحادیه می دهد، به توافق برسد.
اما توافق دیوید کامرون با رهبران اروپایی و اعالم برگزاری همه پرسی 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در خرداد ماه آینده، ســبب آشــکار شدن 
شــکاف و دودســتگی عمیق در میان اعضای کابینه و حزب محافظه کار 
انگلیس بر ســر ادامه حضور این کشــور در این اتحادیه شده است. شش 
تن از اعضای کابینه دولت انگلیس رســما حمایت خودشان را از کمپین 
حامی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا )برگزیت(، اعالم کرده اند.  ســاندی 
تایمز  در گزارشی با اشاره به این تحوالت می نویسد: »اعضای ارشد حزب 
محافظه کار هشــدار داده اند در صورتی که دیوید کامرون دست از تهدید 
نمایندگان محافظه کاری که حامی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هستند، 

برندارد، وی را از رهبری حزب برکنار خواهند کرد.«
 به گزارش ایرنا، این روزنامه انگلیسی نوشته: »دیوید کامرون نیز پیش تر 
اعضای ارشد حزب محافظه کار را تهدید کرده بود در صورتی که از ماندن 

انگلیس در اتحادیه اروپا حمایت نکنند، از کار برکنارشان خواهد کرد.« 
ساندی تایمز افزود: »همچنین گفته می شود کامرون با نهادهای مدنی 
انگلستان تبانی کرده تا دسترسی سیاستمداران انگلیسی به اسناد مرتبط با 
اتحادیه اروپا، شامل توافق اخیر دیوید کامرون با این اتحادیه را محدود کند.« 
در ادامه گزارش این روزنامه می خوانیم: »حاال نمایندگان ارشد حزب 
محافظه کار که کاسه صبرشان به سر آمده می گویند که اگر کامرون دست 
از دشمنی هایش برندارد صالحیت رهبری وی را به رأی خواهند گذاشت.« 
ساندی تایمز به نقل از یک نماینده ارشد حزب محافظه کار نیز نوشت که 
»حتی اگر کامرون در همه پرسی پیروز شود اما بخواهد به این کارهایش 
ادامه دهد موقعیت کاری اش به خطر خواهد افتاد. جمع کردن 50 اســم 
کار زیادی ندارد. براســاس قوانین داخلی حزب محافظه کار، چنانچه 15 
درصد نمایندگان پارلمانی حزب، خواهان تجدید نظر در صالحیت رهبر 
حزبشان شوند دوباره برای انتخاب رهبر این حزب رای گیری خواهد شد.«  
قرار است همه پرسی جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا در دوم تیر ماه سال 
آینده برگزار شود. طبق آخرین نظرسنجی ها درصد موافقان خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپا در این کشــور از مرز 50 گذشــته و این مسئله به شدت 

کشورهای اروپایی را به وحشت انداخته است.

ساندی تایمز پیش بینی کرد
شورش حزب حاکم انگلیس

علیه دیوید کامرون

در  می  گوید  رئیس سابق سیا 
ترامپ«،  »دونالد  پیروزی  صورت 
نامزد جنجالی جمهوری خواهان در 
انتخابات ریاست جمهوری، نظامیان 
آمریکایی از اجرای دستورات وی 

سرپیچی خواهند کرد.
نامــزد جنجالی  ترامپ  دونالــد 
حزب جمهوری خــواه تبدیل به یک 
»معضل« و »چالش« جدی هم برای 
هم حزبی های خــود و هم برای نظام 
سیاســی آمریکا شده اســت و همه 
مانده اند که چگونه این فرد نامتعادل 

را از میدان به در کنند.
به گزارش ایرنا، »مایکل هایدن« 
رئیس سابق »سازمان سیا« و »آژانس 
امنیــت ملی« آمریــکا نیز در همین 
ارتباط گفته در صورت پیروزی دونالد 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، دالیل قانع کننده ای وجود دارد 
که نظامیان ارتش آمریکا از دستوراتش 

سرپیچی خواهند کرد.
»هایــدن« کــه با یک شــبکه 
تلویزیونــی مصاحبه می کــرد اذعان 
داشــت: »بــا وجــود دســتیابی به 
موفقیت هایی از سوی ترامپ به عنوان 
نامزد انتخابی حــزب جمهوری خواه، 
اظهارنظرهای جنجالی وی همچنان 
مورد بازخواست حزب جمهوری خواه 
قرار دارد.« وی گفت: »اقدامات ترامپ 
به عنــوان نامزد ریاســت جمهوری 
در صورتی که شــعارها و لفاظی های 
انتخاباتی وی ادامه داشته باشد، موجب 

نگرانی خواهد بود.«
هایدن در این مصاحبه تلویزیونی 
در پاسخ به این سؤال که »در صورت 
دستور ترامپ مبنی بر کشتن خانواده 
تروریســت ها چه باید کــرد«، گفت: 
»بگذاریــد خیالتان را راحت کنم، در 
صــورت صدور چنین دســتوراتی از 
ســوی ترامپ نیروهای نظامی آمریکا 

از آن سرپیچی خواهند کرد.«
اگرچه نظامیــان آمریکایی ثابت 
کرده اند، جنایاتی بــه مراتب بزرگتر 
از اینهــا را در عراق، افغانســتان و... 

مرتکب شده اند.
دونالــد ترامــپ که همــواره با 
اظهارنظرهای جنجالی و توهین آمیز به 

نماینده دائم سوریه در سازمان 
این سازمان و کشورهای  به  ملل 
اسالمی پیشنهاد داد، برای حمایت 
از مردم ستمدیده استان »قطیف« 
عربستان، به این کشور نیرو اعزام 

کنند.
به گــزارش خبرگزاری جمهوری 
اسالمی، »بشار جعفری« طی سخنانی 
در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار 
داشت: »ســازمان ملل و کشورهای 
عربی و اســالمی باید بــرای حمایت 
از شهروندان مظلوم استان »قطیف« 
عربســتان، به این کشــور نیرو اعزام 

کنند.«
وی با اشــاره به عربستان و سایر 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
فارس که خواستار اعزام نیرو به سوریه 
شده  بودند، گفت: »کشورهایی  نسبت 
به ســوریه ابراز حزن و اندوه می  کنند 
که خود درگیر جنگ مذهبی و قومی 
در درون هستند و نمی توانند شرایط 

را کنترل کنند.«
بشار جعفری گفت: »این کشورها 
حتی اجازه سخن گفتن از دموکراسی 
و حقوق بشــر در داخل را به کســی 
نمی دهند، اما آزادی و دموکراســی را 

برای مردم سوریه طلب می کنند.«
به گفته »جعفری« کشور سوریه 
صفت »جمهوری عربی« و نه »اسد« 
را با خود دارد، ولی عربســتان صفت 
»سعودی« را دارد که نام یک خانواده 

است.
»جعفری« در ادامه ضمن انتقاد از 
کشورهایی که از تروریست ها حمایت 
تســلیحاتی می کنند، گفت که »این 
اقدام باعث نابودی تاسیسات خدماتی، 
بهداشتی و خطوط انتقال نفت و گاز 

شده  است.
نقض آتش بس

مسکو اما اعالم کرده که،  نظامیان 
ترکیــه 100 تروریســت را از خاک 
ایــن کشــور وارد ســوریه کرده اند. 
»ســرگئی کورالنکــو« رئیس مرکز 
روسی هماهنگی نظارت بر آتش بس، 
ضمــن اعالم این خبــر، اقدام فوق را 
»مغایر با آتش بس« پذیرفته شده در 

سوریه دانست.
در ارتباط با تــالش ترکیه برای 
بر هم زدن شــرایط موجود در سوریه 
)آتش بس(، پایگاه خبری »المانیتور« 
نیز نوشــت کــه »آنکارا بســیاری از 

مزیت های خود را در عرصه بین  المللی 
از دست داده است و روند تحوالت در 
ســوریه برخالف منافع ترکیه پیش 
می رود.« المانیتــور این را هم اضافه 
کرد که »ترکیه به گروه های مســلح 
در ســوریه دل بســته بود، اما اکنون 
شکســت مفتضحانه ای در این زمینه 

خورده است.«
با توجه به تحوالت جاری، به نظر 
می رســد که منافع آتش بس بیش از 
همه به دولت و مردم سوریه می رسد 
و همین مسئله ممکن است دشمنان را 
وادارد در روند آتش بس اختالل ایجاد 
کنند. در نبرد علیه گروه های تکفیری 
نیز، دیروز ارتش سوریه توانست ارتفاع 
راهبردی »الحمام« در استان حلب را 
به طور کامل از دست تروریست های 

داعش پاکسازی کند.
گروه تروریستی داعش نیز برای 
این که شکست های خود را پنهان کند، 
افراد غیر نظامی را در برخی مناطق به 
بهانه جدایی از این گروه، اعدام و منازل 

آنها را غارت کرد.
سایر رویدادها

* سازمان ملل برای امدادرسانی 
به 154 هزار شــهروند سوری تحت 
محاصــره طی پنــج روز آینده اعالم 

آمادگی کرد.
* دولــت کویت ده  ها ســوری را 
بــه بهانه هــای واهی، از این کشــور 

اخراج کرد. عربستان
شبکه امارات: »ویلیام هارتونگ« محقق آمریکایی گفته صادرات اسلحه به 
عربستان سعودی در پنج سال گذشته 300 درصد افزایش یافته است. به گفته 
این محقق، ســالح های آمریکایی نقش اساسی در جنگ یمن بازی می کنند و 

ادعای آمریکا برای تقویت امنیت منطقه نیز دروغی بیش نیست!
سومالی

خبرگزاری فرانســه: براثر وقوع دو حمله انتحاری در جنوب غرب سومالی 
دســت کم 30 تن کشته و 60 نفر هم زخمی شدند. گروه تروریستی الشباب 
مســئولیت این حمالت را پذیرفته است. الشباب روز جمعه نیز در یک حمله 

انتحاری دیگر 10 نفر را کشت و 25 نفر را زخمی کرد.
بحرین

العالم: شورای حقوق بشر ســازمان ملل متحد در گزارشی از »سرکوب«، 
»شــکنجه« و »اعدام« مخالفان در بحرین ابراز نگرانی و اعالم کرده این کشور 
حقوق بشر را نقض می کند. در این گزارش درباره استقالل دستگاه قضایی در 
بحرین نیز ابراز تردید شــده و اقدام این دســتگاه در »اعدام های بی محاکمه و 

شکنجه« را زیر سؤال برده است.
آمریکا

قدســنا: دولت باراک اوباما با درخواست رژیم صهیونیستی مبنی بر 
افزایــش کمک های نظامی به ارتش این رژیم به مبلغ چهار میلیارد دالر 
موافقت کرده است. دولت آمریکا شرط افزایش کمک های ساالنه خود به 
ارتش رژیم صهیونیســتی را عدم ارجاع مجدد این درخواست به کنگره 

آمریکا توسط تل آویو اعالم کرده است.
لیبی

فارس: وزارت دفاع آمریکا مدعی شــده حمله هوایی روز یکشنبه به حومه 
شهر »سرت« لیبی کار جنگنده های این کشور نبوده است. واشنگتن دو هفته 
قبل ســاختمانی را در شهر »صبراته« لیبی هدف حمله هوایی قرار داد و عده 
زیادی را به قتل رســاند با این حال می گویــد اطالع ندارد این حمالت را چه 
کشوری انجام می دهد؟ دولت لیبی آمریکا را به انجام این حمله متهم کرده است.

افغانستان
تســنیم: منابع نظامی انگلیسی از کشته شدن دو سرباز این کشور توسط 
یک نیروی پلیس محلی افغان در منطقه »نهر سراج« والیت هلمند در جنوب 
افغانستان خبر دادند. این نظامیان انگلیسی از اعضای لشگر یورکشایر بودند که 
مردی با لباس پلیس محلی که تظاهر می کرد زخمی شــده وارد پایگاه نظامی 

شده و آنها را می کشد.
روسیه

ایسنا: ســخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته، روابط ترکیه و روسیه تنها 
زمانی به وضعیت عادی باز می گردد که آنکارا اعتراف کند ســرنگونی جنگنده 
روسیه یک فاجعه بوده است. وی این اظهارات را در واکنش به اظهارات هفته 
گذشته رئیس جمهور ترکیه که گفته بود »روسیه دوستی همچون ترکیه را به 

دلیل اشتباه دو خلبانش از دست داد« مطرح کرد.
ترکیه

خبرگزاری فرانســه: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته، هیچ 
احترامی برای تصمیم اتخاذ شــده از سوی دادگاه عالی این کشور در خصوص 
آزادی دو روزنامه نگار که به اتهام افشای اسرار دولتی بازداشت شده بودند قائل 
نخواهد بود. این دو روزنامه نگار به اتهام افشای اخباری مربوط به ارسال سالح 

توسط ترکیه برای تروریست های سوری بازداشت شده اند.

رئیس سابق سیا:
ترامپ اگر رئیس جمهور شود

پنتاگون از دستوراتش اطاعت نخواهد کرد

شــمار تلفات و مجروحان دو انفجار انتحاری عناصر »داعش« در 
شهرک»صدر« بغداد به 70 شهید و 100 مجروح افزایش یافت.

عصر یکشــنبه ابتدا یک تروریســت داعش کمربند انفجــاری خود را میان 
غیرنظامیان بازار »مریدی« شــهر صدر بغداد منفجر کرد و ســپس، تروریست 
دوم، میان جمعیتی که در محل اجتماع کرده بودند، به شــیوه نفر قبلی، دست 
به عملیات انتحاری زد. به گفته منابع بیمارستانی عراق، این انفجار 70 کشته و 
100 مجروح بر جای گذاشت و با توجه به وخیم بودن حال شماری از مجروحان، 
احتمال افزایش تعداد شــهدا باز هم وجود دارد. گروه تروریســتی داعش رسما 

مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت.
دفع حمله داعش

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، تروریست های داعش عصر یکشنبه نیز 
به کمک عوامل انتحاری خود، توانستند در مناطق »الصبیحات« و »الکرمه« واقع 
در شمال غرب بغداد از خطوط دفاعی نیروهای امنیتی بگذرند و وارد مناطقی از 
»ابوغریب« شوند. اما نیروهای دولتی به موقع وارد عمل شدند و پس از ساعت ها 
درگیری توانستند مهاجمان را شکست بدهند. در این عملیات، حداقل 14 تروریست 

از پای درآمد و تعدادی از نیروهای دولتی نیز کشته شدند.
تروریســت های داعش در حالی به خودشان جرأت داده اند به حومه پایتخت 
حمله کنند که هم اکنون فقط دو شهر بزرگ »فلوجه« و »موصل« در اختیار داعش 
قرار دارد و دولت به دالیل نامعلومی عملیات ریشه کنی تروریست ها را آغاز نمی کند.

از شمال عراق نیز خبر رســیده، دیروز نیروهای داوطلب عضو گردان »امام 
خامنه ای« وابسته به بسیج مردمی، حمالت سنگین داعش به ارتفاعات »حمرین« 
در استان »صالح الدین« را دفع کردند و طی این واکنش به موقع، 53 تن از عناصر 

داعش را کشتند و ده ها تن دیگر را مجروح کردند.
از اســتان »نینوا« نیز خبر رسید، تروریست های داعش 35تن از اعضای این 
گروه تروریستی را به اتهام »خیانت«، در پادگان »الغزالنی« واقع در غرب موصل، 

قتل عام کردند.
در انفجار انتحاری دیگری که عصر دیروز )دوشــنبه( در شــهر »المقدادیه« 
در استان »دیالی« عراق اتفاق افتاد 18 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی 
شدند. عامل انتحاری داخل یک مراسم عزاداری خود را منفجر کرد. برخی منابع 
خبری از حضور چندین فرمانده نیروهای الحشد الشعبی )بسیج مردمی( در میان 

کشته شدگان خبر داده اند.

شمار قربانیان یک شنبه خونین بغداد
به 70 شهید و 100 مجروح رسید

شبکه 10 رژیم صهیونیستی در گزارشی،  روابط 
بین این رژیم و  آل ســعود را »بسیار بسیار گرم« 
توصیف کرد و گفت سعودی ها مسئله فلسطین را 

رها کرده اند.
روابــط و دیدارهــای مقامات رژیم صهیونیســتی و 
آل سعود دیگر سری و پنهان نیست و تل آویو برای اعالم 
چنیــن دیدارهایی واهمه ای ندارد. شــاه و شــاهزادگان 
ســعودی نیز از علنی شدن این روابط نگران نیستند. به 
گزارش فارس،  شبکه 10 اسرائیل روز یکشنبه از سفر یک 
هیئت بلندپایه اسرائیلی طی هفته های گذشته به »ریاض« 
پایتخت عربستان خبر داده است. اعالم انجام چنین سفری 
در بحبوحه تحوالت اخیر در سوریه و منطقه رخ می دهد 
و روشــن می  کند که منافع دو طرف در این موضوعات 
مشترک است، همان طور که دشمن مشترکی نیز دارند. 
به گزارش این رســانه صهیونیستی، هنگامی که تل آویو 
عامدانه چنین ســفری را افشــا می کند، این کار با هدف 
آماده سازی افکار عمومی در کشورهای عربی برای گذار به 
سوی عادی سازی علنی روابط، انجام می شود؛ همان طور که 
»بنیامین نتانیاهو« اخیرا خواستار عادی سازی روابط شده 
است. سیاسیون و نظامیان صهیونیستی چنین می پندارند 
که روابط علنی با عربســتان باید فوری به اهداف خود در 
شــرایط کنونی منطقه برســد و دو طرف برای مقابله با 

خطرات مشترک به هماهنگی و هم پیمانی برسند.

شبکه 10 اسرائیل در ادامه گزارش خود، روابط بین 
رژیم صهیونیســتی و عربستان را »بســیار بسیار گرم« 
توصیف کرد. این شــبکه صهیونیســتی اعــالم کرد که 
نمی تواند مشــروح این دیدار را بیان کند، اما تاکید کرد، 
چیزی که می توان گفت، این است که عربستان به رهبری 
»ملک سلمان« و اطرافیانش از رابطه با اسرائیل خجالت 
نمی کشند و تالشــی در رابطه با موضوع فلسطین انجام 
نمی دهند. این شبکه ادامه داد، سعودی ها به اسرائیلی ها 
گفته انــد که آنهــا کاری با قضیه فلســطین ندارند بلکه 
می خواهند پس از ترک منطقه از سوی آمریکا، اسرائیل 
در کنار عربســتان، برای مقابله با ایران باشد. این گزارش 
تاکید  می کند،  »منافع بین ما و آنها یکســان اســت و 
آن چه که باعث نگرانی کشورهای سنی است، مایه نگرانی 

اسرائیل نیز هست.«
در همین ارتبــاط، خبرگزاری اســپوتنیک نیز روز 
یکشنبه گزارش داده بود که وزیر خارجه عربستان اخیرا 
به اســرائیل سفر کرده است! به گزارش ایسنا، پیامی که 
از این سفر مخابره شده،  احتماال عملیاتی خطرناک علیه 
سوریه و لبنان باشد که این تصمیمات در دیدارهای این 
مقام عربستانی با مسئوالن اسرائیلی و رئیس دستگاه موساد 
گرفته شده است بنابر این گزارش، »عادل الجبیر« در این 
سفر با »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 

نیز دیدار کرده است.

درخواست سوریه از سازمان ملل 
برای اعزام نیرو به قطیف عربستان

با جمعیتی چند صدهــزار نفری در 
جنوب عربستان و تنها چند کیلومتر 
دور از کوهســتان های شــمالی یمن 

شلیک کرده اند.
به گزارش فارس، واشنگتن پست 
در ادامه گزارش خود آورده: سرلشگر 
»ســعد علیــان« فرمانــده نیروهای 
عربستان در مرزهای جنوبی که یگان 
تحت هدایتش بیش از 20 هزار نیرو 
دارد، در این زمینه می گوید: »تنها در 
هفته گذشــته 10 نفر از نیروهایش 
به دست شــبه نظامیان کشته شده 
اســت.« واشــنگتن پســت در ادامه 
با »کشــنده« خوانــدن این حمالت 
می نویســد: حمالت کشنده نیروهای  
انصاراهلل و حمــالت آنها با راکت های 
»کاتیوشا« و »گراد« منجر به انتقال 
اهالی منطقه به مکان های امن تر شده 
است. »به واسطه این حمالت فرودگاه 

نجران تعطیل شده است.اهالی منطقه 
نیز با توصیف حمالت کشنده مبارزین 
انصاراهلل اعــالم کرده اند؛ این حمالت 
ناگهانی هســتند و شما در برابر آن ها 

هیچ کاری نمی توانید انجام دهید.

حمالت آل سعود
 به غیرنظامیان

از ســوی دیگر، دبیرکل سازمان 
ملل متحد با صدور بیانیه ای حمالت 
هوایی سعودی به شهر صنعا پایتخت 

یمن را که به شهادت 32 غیرنظامی 
منجر شــد، به شدت محکوم کرد. در 
حمله هوایی ائتالف تحت فرماندهی 
ســعودی به بازار مردمی »خلقه« در 
بخش نهم در 40 کیلومتری شــرق 

صنعا، 32 نفر شــهید و 41 نفر دیگر 
زخمی شــدند. این در حالی است که 
ســازمان عفو بین الملل، روز دوشنبه، 
خواستار ممنوعیت استفاده از اسلحه 
از سوی طرف های درگیر در یمن شد. 
این درخواست شامل کشورهای عضو 
ائتالف عربی به سرکردگی عربستان 
نیز می شــود. این سازمان بین المللی 
به مناسبت نشست ژنو درباره پیمان 
تجارت ســالح، اعالم کرد که از آغاز 
جنگ یمن در مارس 2015، نقض های 
خطرناکی علیه حقوق بشریت صورت 
گرفته است و جنایاتی جنگی نیز روی 
داده اســت. پارلمان اروپا نیز اخیرا با 
تصویب الیحه ای از کشــورهای عضو 
اتحادیه اروپا خواست با توجه به اتهام 
عربســتان در زمینه هدف قرار دادن 
غیرنظامیان در جنــگ یمن، به این 

کشور تسلیحات نظامی نفروشند.

زنان، ادیان و رنگین پوستان آمریکا مورد 
توجه رســانه  های عمومی آمریکا قرار 
گرفته است، همواره با اظهارنظرهای 
همراه  و خشــونت آمیز  جنگ طلبانه 
بوده اســت. نامــزد انتخاباتی حزب 
جمهوری خــواه آمریــکا چند هفته 
گذشــته در جمع بازنشستگان ایالت 
کارولینای جنوبــی ضمن حمایت از 
شــکنجه زندانیانی که آنها را مظنون 
به انجام فعالیت های تروریست بودن 
می دانــد، معتقدم شــکنجه در مورد 
تروریستی  اطالعات مظنونین  تخلیه 
کارآمد است. ترامپ عالوه بر حمایت از 
شکنجه معتقد است خانواده مظنونین 
تروریســتی نیز باید کشته شوند زیرا 
تروریست ها با وجود اینکه برای جان 
انســان ارزشی قائل نیســتند، جان 
خانواده هایشــان برایشان مهم است. 
وی پیش از آن نیز خواســتار اخراج 

مسلمانان از آمریکا شده بود.

شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی:

روابط عربستان و اسرائیل بسیار بسیار گرم است


