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آمریکا تحریم حزب اهلل لبنان را
در دستور کار قرار داد

کنگره آمریکا در پــی اعمال دور تازه ای از 
تحریم ها علیه حزب اهلل لبنان با هدف »قطع منابع 

مالی خارجی« این گروه است. 
تحریم جدید علیه حزب اهلل که با داعش و گروه های 
تروریستی می جنگند، پس از خارج کردن القاعده سوریه 
از لیست گروه های تروریســتی آمریکا در دستور کار 
کنگره این کشور قرار می گیرد!کنگره آمریکا در مراحل 
نهایی آماده کردن پیش نویس 3 طرح جدید برای اعمال 

»تحریم های گسترده« علیه مقاومت اسالمی لبنان است 
و این در حالی است که آمریکا اخیرا نام القاعده سوریه 
را از لیست گروه های تروریستی خارج کرد تا به حمایت 

آشکار و علنی از این گروه تروریستی بپردازد.
آن طور که نشــریه انگلیسی زبان »نشنال« امارات 
خبر داده، کار تنظیم پیش نویس این 3 طرح به اتمام 
رســیده و این هفته، در کمیسیون مربوطه در مجلس 

نمایندگان آمریکا به رأی گذاشته خواهد شد. 

مسکو: به تمام دستورات آمریکا هم اگر عمل کنیم
تحریم ها را لغو نخواهد کرد

در حالی که برخی معتقدند اگر در مقابل آمریکا 
پرچم سفید دســت بگیریم واشنگتن تحریم ها را 
لغو می کند، وزیر خارجه روسیه  که کشورش هدف 
تحریم های آمریکا قرار گرفته  می گوید: »روســیه 
حتی اگر همــه مواضع آمریکا را هم  قبول کند، باز 

تحریم های ضدروسی لغو نخواهند شد.«
»ریابکوف« که تازه از سفر به آمریکا بازگشته، در یک 
برنامه زنده از شبکه یک تلویزیون روسیه، گفته: »ما به خوبی 

می دانیم تحریم هایی که اکنون اعمال شده است، هر کاری 
هم که انجام دهیم و حتی اگر اعالم کنیم که با همه آنچه 
آنها می گویند موافقیم و پرچم سفید هم تکان دهیم، هیچ 
فرقی نمی کند و این تحریم ها لغو نخواهند شد. سناتورهای 
آمریکایی همچنان جلســه شنود، درخواست شنود مجدد 
ترتیب داده و میلیون ها بهانه می تراشند تا این تحریم ها لغو 
نگردد.«  به گفته معاون وزیر خارجه روسیه »هیچکس در 

نتیجه اعمال فشار به چیزی نخواهد رسید.
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سرویس خارجی-
منابع نزدیک به دربار آل سعود با اعالم اینکه، 
»ولیعهد سابق ســعودی ممنوع الخروج شده« 
و اعتیاد باعث برکناری وی شــده است، اعالم 
کرده اند که پادشاه این کشور تا ماه سپتامبر به 

نفع پسرش، از قدرت کنار می رود.
کودتای محمد بن سلمان علیه ولیعهد این کشور 
باعث حذف »بن نایف« از عرصه قدرت در عربســتان 
شد. اکنون جزئیاتی منتشر شده که چگونگی کودتا و 
همچنین احتمال کناره گیری شــاه سعودی را در ماه 
آینده توضیح می دهد. در همین راســتا، خبرگزاری 
»رویترز« به نقل از »مجتهد« شاهزاده افشاگر سعودی 
اعالم کرده »ملک سلمان اخیرا بیانیه ای ضبط کرده که 
در آن واگذاری قدرت به پسرش اعالم شده  است«. این 
بیانیه هر زمانی ممکن است پخش شود، و احتماال تا 
ماه سپتامبر)شهریورماه ( اعالم شود. طبق اعالم برخی 
رسانه ها، »محمد بن سلمان« عامدانه خبرهای مربوط 
به »آلزایمر« و»بیماری« پادشاه را منتشر می کند تا 

برکناری وی راحت تر باشد.
اعتیاد، دلیل برکناری بن نایف!

اما جزئیات جدیدی نیز از پشــت پرده برکناری 
»بن نایف« از ولیعهدی منتشر شده است. به گزارش 
تسنیم به نقل از »رویترز« منبعی نزدیک به »بن نایف« 
می گوید پادشــاه از »بن نایف« خواست کناره گیری 
کند چون معتاد اســت! ایــن منبع خبری همچنین 
گفتــه »در 20 ژوئن )یک روز قبل از عزل(، »محمد 
بن  نایف« به دیدار پادشــاه فراخوانده شد. او به طبقه 
چهارم کاخ رفته و پادشاه برای دیدارش وارد شد، آنها 
در اتاق تنها بودند. پادشــاه گفت؛ »من از تو خواستم 
از قدرت کناره گیری کنــی، تو برای درمان اعتیادت 
که بر تصمیم گیری هایت تاثیرات خطرناکی گذاشته، 
به نصیحت من گوش ندادی«. همزمان، برای توضیح 
دلیل برکناری »محمد بن نایف« به شورای موسوم به 
»هیئت بیعت«، نامه ای آماده شده و در تماسی تلفنی 
به اطالع اعضا می رسد. این شورا وظیفه انتخاب پادشاه 

و ولیعهد را برعهده دارد.
طبق این گزارش، زمانی که این نامه برای اعضای 
»هیئت بعیت« خوانده می شود، »محمد بن نایف« تمام 
شب را در اتاقی در تنهایی، بدون دسترسی به مشاوران 
خود، بدون دسترسی به تلفن و در حضور محافظانی، 
به جز محافظان همیشــگی خود گذرانده  است. طبق 
اعالم یک منبع سعودی، در نامه تغییر ولیعهد، دلیل 
تغییرات وضعیت سالمت و »اعتیاد« »محمد بن نایف« 
عنوان شــده  اســت. در این نامه گفته شده، خاندان 
سلطنت در تالش بوده تا او اعتیاد خود را ترک کند، 
امــا این اتفاق نیفتاده و در نتیجه به  خاطر شــرایط 
خطرناک او، از جانشینی پادشاه کنار گذاشته شده و 
محمد بن سلمان به عنوان جانشین او انتخاب می شود. 
طبق گزارش رویترز، به رغم گفته های منابع سعودی 
متعدد نمی توان جریــان »اعتیاد« »محمد بن نایف« 
را تایید کرد و احتماال این داســتان ها همه ساختگی 
اســت. یک مقام ارشد خاندان سعودی در ایمیلی به 
رویترز، گزارش ها و گفته های منتشرشده را »تخیلی« 

و »هالیوودی« عنوان کرده و گفته جابه جایی قدرت 
از بن نایف به بن سلمان، »تحت فشار یا بی احترامی« 
صورت نگرفته و فقط به خاطر منافع ملی انجام شده  
است. بنا بر این گزارش، با استناد به منابع خبری طرف 
گفت وگــو با رویترز، »محمد بن نایف« طی هفته های 
گذشته اجازه داشته با مادر سالخورده اش دیدار کند. 
محافظان او نیز عوض شــده اند. با این همه یک مقام 
ارشــد خاندان سعودی نیز گفته او میهمانانی داشته 
که از جمله آنها پادشــاه و ولیعهد جدید بوده است. 
منبع خبری نزدیک به »محمد بن نایف« می گوید، او 
تمایل داشته خانواده اش را به سوئیس یا لندن ببرد، 
اما پادشاه و ولیعهد تصمیم گرفته اند او در کشور بماند: 

»به او انتخاب دیگری داده نشده  است.«
هراس از شورش

اما هنوز ساعاتی از انتشار مطالبی درخصوص شب 
سرنگونی محمد بن نایف ولیعهد سعودی از قدرت در 
رسانه های غربی نگذشته بود که دستورات پادشاهی 
جدیدی از دربار ســعودی صادر شــد. این دستورات 

جدیــد بیانگر نگرانی ولیعهد جدید از بقایای حامیان 
بــن نایف و احتمال شــورش در درون خاندان حاکم 
ســعودی علیه خودش است. طبق دستورات جدید، 
ســلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی ، فرمان ایجاد 
سازمان امنیتی جدید به نام »سازمان امنیت کشور« 
را صادر کرده است. این سازمان، عالی ترین نهاد امنیتی 

سعودی و زیر نظر نخست وزیر )پادشاه( خواهد بود.
روزنامه االخبار لبنان هم در این مورد اعالم کرده 
که ، »محمد بن سلمان» برای کنار زدن بقایای حامیان 
محمد بن نایــف در ارکان قدرت به ویژه در ادارات و 
دستگاه های امنیتی خود، بســیج شده است. این ها 
همان افسران و مسئوالنی هستند که برای محمد بن 
ســلمان اعتماد کردن به آنها دشوار است یا این شک 
و شبه درباره آنها مطرح است که به وزیر کشور سابق 
)محمد بن نایف( وفادار هستند. به نظر می رسد که روند 
تغییرات در بخش های وزارت کشور با هدف پاکسازی 
آن از بقایای حامیان محمد بن نایف کار آسانی برای 
محمد بن سلمان نبوده است و از این رو، وی مجبور شد 
که پنجشنبه دستگاهی را موسوم به »ریاست امنیت 
کشور« اختراع کند تا از این طریق بتواند هرم قدرت 
امنیتی در کشور را به قبضه خود درآورده و از طریق 
نفوذ در دستگاه های امنیتی، ضمانتی را برای مقابله 

با هرگونه شورش احتمالی علیه خودش ایجاد کند. 
این ســاختار دستگاه جدید ریاست امنیت کشور 
بیانگر نگرانی و ترس ولیعهد جدید اســت که چشم 
به تاج و تخت پدرش دوخته است. محمد بن سلمان 
احســاس می کند که تا پیش از کنار رفتن پدرش از 
قــدرت و رســیدن خودش به تــاج و تخت باید یک 
ســری اقدامات را انجام دهد زیرا همچنان دغدغه و 
نگرانی دارد. او نگران شــورش و ســرپیچی در درون 
خاندان سعودی یا نفوذ حامیان )محمد بن نایف( در 
دستگاه های حکومتی است زیرا در طول هفته های اخیر 
نظرات مملو از کینــه و انتقام جویی بن نایف و دیگر 
فرزنــدان و نوادگان عبدالعزیز را که در نتیجه کوتای 

وی، کنار زده شده اند، دیده است.

رویترز:

پادشاه عربستان شهریورماه
به نفع محمد بن سلمان کناره گیری می کند

سرویس خارجی-
مردم کشورهای مختلف اسالمی با تظاهرات 
و راهپیمایی های گســترده به محاصره شهر 
قدس و مسجداالقصی و تبدیل شدن این شهر 
مقدس  به پادگان نظامی توسط 15 هزار سرباز 
رژیم صهیونیستی و نصب گیت های بازرسی به 

شدت اعتراض کردند.
هــزاران نفر از مردم یمن روز گذشــته در صنعا 
پایتخت و شهرهای دیگر این کشور تظاهرات کرده 
و حمــالت شــدید رژیم صهیونیســتی به قدس و 
مسجداالقصی را به شدت محکوم کردند.»عبدالملک 
الحوثــی« رهبر جنبش انصــاراهلل یمن هم از مردم 
کشورش یمن خواست تا روز جمعه برای همبستگی 
با مسجداالقصی و فلســطین تظاهرات کنند. رهبر 
انصاراهلل یمن تاکید کرد که فلســطین امروز بیش 
از هر زمان دیگر در معرض خطر قرار دارد. یمنی ها 
دیروز تظاهرات گسترده ای علیه رژیم صهیونیستی و 

جنایات این رژیم در قدس برگزار کردند.
مســلمانان ترکیه نیز در محکوم کردن محاصره 
نظامی مســجداالقصی پــس از اقامه نماز جمعه در 
شــهرهای اســالمبول، آنکارا، آدانا، آنتالیا، بورســا، 
دیاربکر، ادیرنه، غازی انتب، ازمیر، قیصریه، ساکاریا، 
طرابوزان، وان و چند شــهر بزرگ دیگر دســت به 
اجتماع اعتراض آمیز و راهپیمایی زدند. هزاران نفر از 
مردم»مالزی« نیز به خیابان ها آمده و حمایت خود 
را از مسجداالقصی اعالم کردند. مردم و دولت اردن 
هم نسبت به »اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی 
در هتک حرمت و بی احترامی به ارزش های مقدس 
مسلمانان در قدس شریف« اعتراض و آن را محکوم 
کردند. از جمعه هفته گذشته مسجداالقصی از سوی 

نظامیان صهیونیســت محاصره و بسته شده است؛ 
اقدامــی که با اعتراض االزهر و رهبران کشــورهای 

مختلف مواجه شده است. 
جمعه خشم

گروه های مختلف فلســطینی که روز گذشــته 
را »جمعه خشــم« اعالم کرده بودنــد، در اعتراض 
به اقدامات ســرکوبگرانه اخیر رژیم صهیونیســتی 
در مسجداالقصی تظاهرات گســترده ای در سراسر 
فلسطین برگزار کردند. حمالت نظامیان صهیونیستی 
به مســجداالقصی و قدس اشغالی از جمعه قبل در 
پی عملیات استشهادی 3 جوان فلسطینی با سالح 
گرم و سرد در مسجداالقصی تشدید شده است. رژیم 
صهیونیستی با اســتقرار تجهیزات نظامی گسترده 

در قــدس، به نظامیــان خود به طــور علنی برای 
ســرکوب نمازگزاران و جلوگیری از رسیدن آنها به 
مسجداالقصی دستور داده است. پانزده هزار نظامی 
صهیونیست شهر قدس را به محاصره خود درآورده 
و گیت های الکترونیکی در ورودی های مسجداالقصی 
نصب شده است. این اقدام در 50 سال اخیر بی سابقه 

بوده است. 
»اســماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسی جنبش 
مقاومت اسالمی فلسطین »حماس« نیز از فلسطینیان 
خواسته بود تظاهرات گسترده ای را در روز جمعه در 
حمایت از »مسجداالقصی« برپا کنند و از همه سران 
کشورهای عربی و اسالمی نیز درخواست کرده برای 
دفاع از قدس نشستی برگزار کنند و جلوی اقدامات 

تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را بگیرند.
رئیــس  دفتر سیاســی جنبش حمــاس این را 
هم گفــت که »جرات پیدا کردن دشــمن در برابر 
مسجداالقصی نتیجه کشمکش ها و اختالفات داخلی 
در امت اســالمی است، ... به امت عربی می گویم به 
این درگیری های داخلی که هیچ پیروزی ندارد، پایان 
دهید.« محمود عباس رئیس تشــکیالت خودگردان 
فلســطین نیز طبق سیاست همیشــگی خود برای 
اســتمداد طلبیدن از آمریکا، از این کشور خواست 
تا بی درنــگ در اوضاع بیت المقدس دخالت و رژیم 
صهیونیستی را وادار کند تا دستگاه های الکترونیکی 
ورودی را از ورودی های مسجداالقصی بردارد. »شیخ 
صبری« خطیب مسجداالقصی نیز اعالم کرد، اسرائیل 
با این بهانه می خواهد کنترل »کامل« مسجداالقصی را 
برعهده گیرد و ما این اقدام را تجاوز آشکار به مقدسات 

و مسجد مبارک االقصی می دانیم.
شهادت یک فلسطینی دیگر

منابع فلسطینی اما اعالم کرده اند که در منطقه 
»تقــوع« واقع در جنوب »بیت لحــم«، یک جوان 
فلسطینی با شلیک گلوله نظامیان اسرائیلی به شهادت 
رسید. نظامیان اســرائیلی به بهانه اینکه این جوان 
قصد داشت با سالح سرد دست به عملیات بزند، به 
سمت وی تیراندازی کردند. جوانان فلسطینی هفته 
گذشته نیز دست به یک عملیات ضدصهیونیستی در 
مسجداالقصی در قدس اشغالی زدند که در پی آن دو 
صهیونیســت به هالکت رسیده و سه نفر نیز زخمی 
شــدند. درپی شهادت این جوان فلسطینی در کرانه 
باختری درگیری های شدیدی بین جوانان فلسطینی 
و صهیونیست ها به وقوع پیوست که دست کم 42 نفر 

مجروح و حداقل 20 نفر بازداشت شدند. 

اعتراض ها به محاصره مسجداالقصی جهانی شد

رهبر جنبش انصاراهلل یمن خطاب به سیدحسن نصراهلل گفت 
تمامی یمنی ها آماده مقابله با اسرائیل در جنگ آتی هستند.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری المیادین، »عبدالملک الحوثی«، 
رهبر جنبش انصاراهلل لبنان در سالروز آغاز کمپین »فریاد علیه مستکبران« 
گفت: »یمنی ها آماده شرکت در هرگونه جنگ با دشمن اسرائیلی هستند. 
حســاب باز کردن سید حســن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان بر روی 
یمنی ها در این جنگ کامال درست است.« پیشتر سید حسن نصراهلل گفته 
بود در جنگ آتی با اسرائیل احتماال فضا برای صدها هزار نیرو در منطقه 
برای شرکت در این جنگ باز خواهد شد و یمن در رأس آن قرار دارد تا 
فرماندهان خود را که به جنگ با اســرائیل و تالش برای نجات فلسطین 
ایمان دارند به این جنگ بفرستد. وی گفته بود »مقاومت، نیروی نظامی 

و مردمی در یمن دارد و یمن بخشی از محور مقاومت است.«
الحوثی در ادامه گفت: »درگیری امروز شــدیدترین و خطرناک ترین 
درگیری علیه مردم فلسطین اســت. تمامی جنگ هایی که رخ می دهد 
رابطه آن با آمریکا کامال واضح است...  عربستان و امارات نمی توانند ارتباط 
جنگ علیه یمن با طرح آمریکا و اسرائیل را مخفی کنند. واشنگتن زمانی 
که القاعده در آستانه فروپاشی بود به نظام های متجاوز علیه یمن دستور 
حرکت داد.« الحوثی این را هم اضافه کرد که »موضع نظام های عربی در 
مقابل توطئه بزرگ علیه امت اسالمی به طرح آمریکا کمک کرد. بیشتر 
نظام های عربی و اســالمی موضعشان منفی نسبت به تحرک آمریکا در 
منطقه بود. زمانی که چالش ها و خطرات بزرگتر می شود ما باید تحرکاتمان 

را در تمامی سطوح افزایش دهیم.«
الحوثی در نهایت از مردم یمن خواست تظاهراتی علیه جنایات رژیم 

صهیونیستی در قدس برگزار کنند که این تظاهرات دیروز برگزار شد.

لبیک عبدالملک الحوثی به سیدحسن نصراهلل؛
آماده جنگ با اسرائیل هستیم

سرویس خارجی- 
تنها ســاعاتی پس از آغاز عملیات مشترک و رعد آسای نیروهای 
مقاومت حزب اهلل و ســوریه در ارتفاعات مرزی عرسال و القلمون خبر 

رسیده، برخی از مناطق آزاد شدند.
نبرد در سوریه بین نیروهای مقاومت و تروریست های تکفیری در همه جبهه ها 
با قوت و قدرت ادامه دارد و گزارش های خوبی از پیشــروی نیروهای مقاومت و 
شکست های پی در پی تروریســت ها به گوش می رسد. گزارش ها آز آغاز طوفانی 
عملیات پاکسازی  ارتفاعات »عرسال« و »قلمون« در مرز سوریه و لبنان حکایت 
دارد. ارتش سوریه چند حلقه چاه نفت را هم از تروریست ها پس گرفته و همزمان 

خبر رسیده که گروه های تروریستی به جان هم افتاده اند.
گزارش ها حاکی است از صبح دیروز )جمعه( نیروهای مقاومت لبنان و سوریه 
عملیات نظامی را برای پاکسازی ارتفاعات »عرسال و قلمون« از وجود تروریست های 
تکفیری آغاز کرده اند. این عملیات از دو محور آغاز شــده است: محور نخست از 
شهرک »فلیطه« سوریه به سمت مواضع النصره در ارتفاع »فلیطه« واقع در قلمون 
غربی و محور دوم از سلسله جبال شرقی لبنان که در جنوب ارتفاعات عرسال قرار 
دارد و به سمت ارتفاعات و مقرهای النصره در شمال و شرق این ارتفاعات است.
بالفاصله بعد از آغاز این عملیات، »سانا«، خبرگزاری رسمی سوریه خبر داد 
ارتش سوریه و نیروهای مقاومت موفق شدند در ارتفاع »فلیطه« واقع در قلمون 
غربی »تله البرکان« را آزاد کنند. در جریان این عملیات شماری از عناصر تروریستی 
جبهه النصره کشــته و زخمی شــدند. به گفته منابع سوری، نظامیان سوریه و 
حزب اهلل لبنان با پوشــش هوایی ارتش سوریه، در تپه های فلیطه پیشروی کرده 
و به وادی »الحاج محســن« رسیدند و بخش های وسیعی را در حالی آزاد کردند 
که تروریست های  النصره در حال فرار بودند. ارتش سوریه همچنین تجمعات و 
تحرکات تروریست ها در ارتفاعات الضلیل، تپه الکره و تپه العلم در تپه های فلیطه 
در قلمون غربی را هدف قرار داد. این در حالی اســت که منابع میدانی شــایعه 
رسانه های وابسته به گروه های تروریستی مبنی بر شهادت شماری از رزمندگان 
حزب اهلل در درگیری های روز گذشته را تکذیب و تاکید کردند، این خبرها  عاری 

از صحت است و فقط دو رزمنده در این درگیری ها زخمی شده اند.
منابع امنیتی دو روز پیش نیز خبر داده بودند ارتش لبنان آمادگی های خود 
برای آغاز نبرد عرسال در مرزهای با سوریه را به پایان رسانده و تمامی گذرگاه های 
منتهی به این منطقه را مسدود کرده است. پیش از این یک منبع نظامی به روزنامه 
الحیات گفته بود که نبرد علیه تروریســت ها در »عرسال« از داخل خاک سوریه 
آغاز می شــود و این عملیات را حزب اهلل با حمایت ارتش سوریه انجام می دهد و 
ماموریت ارتش لبنان محافظت از مرزهای شــرقی اســت. به گفته برخی منابع، 
تعداد عناصر گروه تروریســتی در عرسال 500 نفر و شمار تروریست های داعش 

نیز حدود 150 تن است.
 آزادی 40 حلقه چاه  

در جبهه حلب نیز  منابع ســوری از آزادسازی شهرک »الرمیالن« در حومه 
الرقــه و درگیری های خونین میان گروه های تروریســتی تکفیری در ادلب خبر 
می دهند. نیروهای ارتش ســوریه و همپیمانان آنها همچنان به عملیات خود در 
عمق صحرای سوریه ادامه می دهند و در تازه ترین موفقیت خود توانستند تعدادی 
از چاه های نفت در حومه جنوبی الرقه را از اشغال تروریست های داعشی آزاد کرده 
و به پیشروی به سمت شهر استراتژیک »السخنه« در حومه شرقی حمص ادامه 
دهند. بر اساس این گزارش، ارتش سوریه توانست با کمک همپیمانان خود، شهرک 
و سد »الرمیلن« و 15 حلقه چاه نفت و دو ایستگاه پمپاژ را هم در حومه جنوبی 
الرقه آزاد کند که یک »گام میدانی مهم« قلمداد می شود. در جریان این عملیات، 
شماری از تروریست های داعشی به هالکت رسیدند. یکی از مسئوالن سوری ناظر 
بر روند استخراج مجدد نفت در رقه هم تأکید کرده که ارتش سوریه طی یک ماه 
گذشته در این استان توانسته بیش از 40 حلقه چاه نفت را از داعش پس بگیرد. 
وی  همچنین ابراز امیدواری کرده که تا پایان ماه جاری میالدی بیشتر چاه های 

نفتی به حالت عادی خود بازگردند و وارد پرسه استخراج شوند.
نیروهای ارتش و مقاومت همچنان به عملیات خود در صحرای حمص در محور 
میدان  الهیل-السخنه ادامه می دهند و با پیشروی از سمت شرق  این میدان در 
یازده کیلومتری شهر السخنه آخرین دژ داعش در حومه شرقی حمص قرار گرفتند. 

سرویس خارجی-
اظهارات تازه سفیر عربستان در سازمان ملل حاکی از عقب نشینی 
چهار کشور تحریم کننده قطر از بسیاری از شروط شان در برابر دوحه است.

عربســتان به همراه امارات، بحرین و مصر بیش از یک ماه اســت که قطر را 
تحریم و روابط خود را با این کشور قطع کرده اند. عربستان 13 شرط را هم برای 
پایان محاصره قطر اعالم کرده اما دوحه به هیچ یک از این شــروط عمل نکرده 
است. در واقع تالش های عربستان در این مورد با شکست مواجه شد و روز به روز 
نیز این کشــور از شروط خود عقب نشینی کرده به صورتی که اکنون از 13 شرط 

تنها 6 شرط باقی مانده است!
 به گزارش فارس، »عبداهلل المعلمی«، نماینده عربستان در سازمان ملل در 
یک نشست کوتاه مطبوعاتی در جمع خبرنگاران که امارات در مقر سازمان ملل 
آن را تشکیل داده بود، شرکت کرد. وی در این نشست تاکید کرد: »چهار کشور 
تحریم کننده قطر تاکید کردند که در خصوص بحران قطر بازگشــت به وضعیت 
ســابق صورت نگرفته اســت و هرگز بر سر رعایت اصول شش گانه که در سطوح 

رسمی مختلفی برای قطر وضع شد هیچ اغماض و مصالحه ای در کار نیست.«
طبق گفته »المعلمی«، این اصول شــش گانه  )که قبال 13گانه بود( مواردی 
مانند پایبندی به مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، جلوگیری از تامین مالی و ایجاد 
فضای امن برای این گروه ها و تعلیق همه اقدامات تحریک آمیز و ایراد سخنرانی هایی 

است که با تحریک به نفرت پراکنی و خشونت همراه باشد.
این دیپلمات سعودی تاکید کرده: »اجرای این اصول و به روز رسانی مکانیزم 
نظارت بر آن باید از عناصر محوری برای سازش و مذاکره تلقی شود و کشورهای 
عربی تا زمانی که مســئله این شــروط در میان اســت، هیچ راه حل میانه ای را 
نمی پذیرند.«  نماینده عربســتان در ســازمان ملل با بیان اینکه پذیرش شروط 
کشورهای تحریم کننده قطر باید برای این کشور کار آسانی باشد، گفت: »بستن 

شبکه »الجزیره« هیچ ضرورتی ندارد.«
 در حقیقت، در رســانه ها، بیان موارد شش گانه و بیان اینکه بستن الجزیره 
ضرورتی ندارد، به معنای حذف شــروطی مثل قطع روابط دیپلماتیک با ایران یا 

توقف پخش شبکه الجزیره قطر یا برچیدن شدن پایگاه ترکیه، تفسیر شد.
پس از انعکاس این مطلب در رسانه های مختلف مبنی بر »عقب نشینی عربستان 

از برخی شروط«، عربستان این تفسیر را رد کرد!
سفیر عربستان در ســازمان ملل در گفت وگو با شبکه االخباریه این کشور 
گفت: »چیزی که به من درباره انصراف کشــورهای خواهان مبارزه با تروریسم از 

خواسته های ارائه شده به قطر نسبت داده اند درست نیست.«.
 »حرف من این بود که قطر باید به اصول شش گانه ای که عربستان و متحدانش 

پس از نشست در قاهره اعالم کردند پایبند باشد«!

عقب نشینی  پی در پی سعودی ها در برابر قطر
شروط ۱۳گانه به ۶ شرط تنزل یافت

نوری المالکی نخســت وزیر سابق عراق در 
گفت و گو با یک خبرگزاری روســی با بیان این 
واقعیت که »پیروزی در موصل نهایی نیست و 
عناصر داعش همچنان وجود دارند«، تاکید کرد 
که اولویت ادامه فعالیت در پاکسازی، بازسازی 
الحشد الشعبی خواهد  و  پلیس  ارتش،  ساختار 
بود. وی در عین حال از پشت پرده سقوط موصل 

هم گفت.
 »نوری المالکی«، معــاون رئیس جمهور عراق در 
مصاحبه ای با خبرگزاری »اسپوتنیک« روسیه و با بیان 
اینکه »پیروزی در موصل نهایی« نیســت خاطرنشان 
کرد: »اولویت ما ادامه پاکســازی و بازسازی ساختار 
ارتش، پلیس، الحشد الشــعبی بر اساس پایه های ملی 
مسالمت آمیز اســت.« وی برای  نشان دادن جایگاه و 
نقش حشدالشــعبی در آزادسازی موصل هم اینگونه 
گفت که اگر آنها نبودند، بغداد سقوط می کرد. مالکی 
اتهام هــا علیه نیروهای داوطلب مردمی را بی اســاس 
دانســت و با رد این گونه مسائل جان فشانی های آنان 
را ارج نهاد. به گزارش فارس، نخست وزیر سابق عراق 
همچنین تاکید کرد که موصل شهری است که جنگ 
بــا داعش در آن تقریبا به پایان رســید، اما برخی از 

آغاز طوفانی عملیات مشترک حزب اهلل و سوریه
برای آزادسازی ارتفاعات القلمون و عرسال

مالزی
نیو اســتریت تایمز: بیست و نهمین دوره رقابت های دوساالنه جنوب 
شــرق آسیا )آ.سه.آن( در میان تدابیر امنیتی شدید و با حضور 10 هزار 
پلیس مالزی در شــهر کواالالمپور برگزار می شود. »عمار سینگ« رئیس 
 پلیس کواالالمپور گفته پلیس آماده مقابله با هر خطر احتمالی خواهد بود 
و اکنون در حال تمرینات امنیتی است. وی اعالم کرده که در مجموع 22 
رشته ورزشی از 38 رشته در کواالالمپور برگزار می شود، از این رو امنیت 

ورزشکاران و تماشاگران رقابت ها در اولویت است.
بلژیک

صدا وســیما: وزیر امور خارجه بلژیک، در نشســت مشترک خبری 
مشــترک با »عادل الجبیر«، همتای ســعودی خود و در پاسخ به سؤالی 
درباره »وضع حقوق بشر در عربستان« و نیز »مصوبه پارلمان بلژیک برای 
خودداری از فروش سالح به عربستان« گفته: »مصوبه پارلمان در سطح 
فدرال اجرا شــده و از همه ایالت ها خواســتیم آن را اجرا کنند. ما درباره 
وضع حقوق بشر و بعضی مسایل خاص مانند مجازات اعدام، با عربستان 

گفت وگو می کنیم.«
انگلیس

پرس تی وی: صدها نفر از ساکنان برج »گرنفل« لندن، که چندی پیش 
در آتش سوخت و ده ها قربانی گرفت، با برپایی تظاهرات در لندن خواستار 
استعفای کل اعضای کابینه شورای شهر شده اند. تظاهرکنندگان همچنین 
مسئوالن محلی را »قاتل« توصیف کردند. منابع خبری در انگلیس پیش 
از این اعالم کرده بودند، مقامات این کشور از خطرات موجود در این برج 

مسلمان نشین! آگاه بودند اما اقدامی نکردند.
روسیه

ایرنا: رئیس جمهوری روسیه با ابالغ برنامه »تبدیل نیروی دریایی این 
کشور به دومین قدرت برتر جهان«، اعالم کرده: »برنامه برخی کشورها از 
جمله آمریکا برای دستیابی به برتری نظامی دریایی و تسلط بر اقیانوس ها 
از جمله مناطق قطب شــمال، تهدیدهای امنیتی جدید برای روسیه به 
وجود می آورد.« در این دکترین تاکید شده »فقط ناوگان نظامی قدرتمند 
می تواند موقعیت پیشرو روسیه در نظام چند قطبی جهان در قرن 21 را 
تامین کند و امکان دهد منافع ملی کشور تحقق یابد و از آن دفاع شود.«

مراکش
خبرگزاری فرانسه : در درگیری میان نیروهای امنیتی و تظاهر کنندگان 
در مراکش ده ها تن از دو طرف زخمی شده اند. 72 تن از نیروهای امنیتی 
در اثر پرتاب سنگ و اشیاء دیگر زخمی شده و 11 تن از تظاهرکنندگان 
نیز به دلیل استفاده پلیس از گاز اشک آور مصدوم شده اند. این تظاهرات 
که در شــهر »الحسیمه« در شمال مراکش صورت گرفته، در اعتراض به 
بازداشت یکی از رهبران جنبش اعتراض شمال مراکش آغاز شده است. بنابر 
اعالم مسئوالن این شهر، تمامی مصدومین درگیری از بیمارستان مرخص 

شده اند به غیر از دو مامور امنیتی که حال آنها وخیم اعالم شده است.
آمریکا

ایسنا : شرکت نفتی »اکسون موبیل«، متعلق به تیلرسون وزیر خارجه 
دولت ترامپ به دلیل نقض تحریم های آمریکا علیه روسیه دو میلیون دالر 
جریمه  شد! بعد از اینکه روسیه در سال 2014 کریمه را از اوکراین جدا و 
به خاک خود ضمیمه کرد، آمریکا دست به تحریم این کشور زد. بر اساس 
اسناد موجود »اکسون موبیل« در سال 2014 با »ایگور سشین«، رئیس 
»روس نفت« که در لیست سیاه وزارت دارایی آمریکاست معامله کرده است. 

منابع محلی در جنوب افغانستان می گویند 
در حمله گروهی طالبان به یک پاسگاه امنیتی 
در شهرستان »شــاه ولی کوت« در والیت 

قندهار 1۶ نظامی افغان کشته شده اند.
در حمله طالبان به شهرستان »شاه ولی کوت« 
در والیت قندهار در جنوب افغانســتان دست کم 
10ســرباز ارتش و 6 پلیس کشــته شده اند. این 
حمله اوایل صبح پنجشنبه به یک پاسگاه امنیتی 

صورت گرفته است.
به گزارش تسنیم، طالبان در بیانیه ای اعالم کرد 
اعضای این گروه به منطقه »سره سخر« شهرستان 
شاه ولی کوت حمله کرده اند. بر اساس این بیانیه، 
یــک خودروی زرهی نیز در حمله طالبان منفجر 
شده است. جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر 

نشده است.
از سوی دیگر یک مقام افغانستان نیز روز جمعه 
اعالم کرد در پی وقوع حمالت دیگری از سوی گروه 
طالبان در اســتان »غور« واقع در غرب افغانستان 
چهار نیروی پلیس کشته و هفت تن زخمی شدند.

عناصر داعش همچنان در این شهر مستقر هستند و 
ما جنگ »تلعفر« را که شهر مهمی است، پیش روی 
داریم. عالوه بر آن، منطقه »الحویجه« باقی مانده که 
آزادســازی آن سخت و مشــکل است و در شمال آن 
کردها مستقر هستند که نیروهای الحشد الشعبی اجازه 
ورود به آنها را نمی دهند که این مسئله خود بر مشکالت 
می افزاید. وی به مسئله بحران طایفه گری و انتشار آن 
در عراق هم اشــاره کرد و گفت: »ما نمی خواهیم نه با 
ایران و نه با کشورهای عربی همسنگر و در یک خندق 
باشــیم، ما صداقت و دوستی ایران و کشورهای عربی 
را می خواهیم و همچنین خواســتار پاکسازی اراضی 
عراقی از لوث وجود تروریســت ها و نابودی کامل آنها 

هستیم.« نوری المالکی در بخش پایانی مصاحبه خود از 
نقش مخرب و مضر حزب بعث و مسعود بارزانی گفت 
و خاطرنشان کرد: »در حقیقت آنچه در صالح الدین و 
االنبار و موصل رخ داد به دلیل داعش نبود، بلکه برخی 
اهالی موصل این شهر را با همدستی بقایای حزب بعث، 
استانداری، دولت محلی، مسعود بارزانی و برخی عشایر 
تحویل داعــش داده بودند.« وی در نهایت این را هم 
گفت که آمریکایی ها می خواهند پیروزی های عراق را 

به نام خود ثبت کنند.
حمله بارزانی به دولت عراق

مســعود بارزانی رئیس  اقلیم کردســتان عراق اما 
به دولت این کشــور به شــدت حمله کرد و با وجود 
مخالفت های شدید داخلی و خارجی، بار دیگر بر طبل 
جدایی طلبی کوبید. مسعود بارزانی به تازه ترین اظهارات 
حیدر العبادی نخســت وزیر عراق مبنی بر »مغایرت« 
برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان عراق با »قانون 
اساسی« این کشور هم واکنش نشان داد. العبادی روز 
سه شنبه همه پرسی جدایی طلبی در اقلیم کردستان 
عراق را مغایر با قانون اساسی عراق دانسته و گفته بود 
منفعت کردها در باقی ماندن با عراق است و دولت عراق 

خواهان هیچ گونه تنشی با کشوری همسایه نیست.

روایت نوری مالکی از چگونگی سقوط و آزادسازی موصل
از خیانت بارزانی تا جان فشانی حشدالشعبی

حمالت خونین طالبان
به پایگاه نظامی
 دولت افغانستان


