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پرسه مرگ در آسمان موصل

نما

در حالــی که نبردهای ســنگین میــان نیروهای عراقی و
داعــش در غرب و مرکز موصل ادامــه دارد ،چند نفر از
غیرنظامیان عراقی ،اجساد بستگان خود که در جریان
حمالت هوایی به این شــهر کشــته شــدهاند را به ســوی
قبرستان حمل میکنند.

Reuters

همزمانباکشتار جدیددرغربحلبصورتگرفت

خاورمیانه

حمله علنی صهیونیستها به سوریه

اروپا

در سایه جدال لفظی شدید بین آنکارا و آمستردام،
مردم هلند روز چهارشنبه با استقبال کم نظیرشان
از انتخابات پارلمانی این کشــور یک «نه» بزرگ به
کاندیــدای ضد مســلمانان و راســتگرای این کشــور به نام «خــرت ویلدرز»
گفتند.
بــه گــزارش ایرنا ،حــزب راســت افراطی «خــرت ویلــدرز» که مبــارزات
انتخاباتــی اش پربــود از شــعارهای ضد مهاجر و ضد مســلمان نتوانســت
آرای اکثریت مردم را جلب کند؛ بنابراین حزب «مارک روته» ،نخستوزیر
کنونی هلند توانســت با  ۳۱نماینده بیشترین کرسیهای پارلمان این کشور
را از آن خود کند .پس از حزب روته ،حزب ویلدرز توانســته اســت  ۱۹کرسی
پارلمان را کسب کند.
وی پــس از اعــام نتایــج ابــراز تمایل کرده اســت بــه مذاکــرات مربوط
بــه تشــکیل دولت ائتالفی دعوت شــود .حزب مــارک روته در ایــن دوره از
انتخابــات تنهــا  ۱۹کرســی بهدســت آورد که نســبت به دوره گذشــته حدود
 ۱۰کرســی از دســت داده اســت ،بــا وجــود ایــن میتواند بــا ائتالف بــا دیگر
احــزاب ،اکثریــت الزم برای تشــکیل کابینه آتــی هلند را فراهــم کند .حزب
پوپولیســت راستگرا همچنین حزب دموکرات مسیحی و حزب لیبرالهای
چــپ نیــز هــر یــک  ۱۹کرســی در پارلمــان کســب کردند .حــزب ســبزها نیز
احتمــاالً  ۱۶نماینــده در پارلمــان آتــی هلنــد خواهــد داشــت .نیویــورک
تایمــز روز پنجشــنبه در ســرمقاله خــود نوشــت «نــه» بــزرگ مــردم هلنــد
بــه سیاســتهای افراطی ضــد مســلمانان مایه دلگرمی اســت؛ امــا ظهور
تفکــرات پوپولیســم راســت افراطــی در اروپــا همچنــان زنــگ خطر اســت.
نخســتوزیر هلنــد پــس از انتخابــات گفت :امشــب شــبی اســت کــه هلند
پــس از برگزیت ،پــس از انتخابات امریــکا به نوع غلط پوپولیســم گفت که
متوقف شود.
همچنیــن «پیتر آلتمایر» رئیس دفتر صدراعظــم آلمان ،نتایج اولیه را
بــه مردم هلند تبریــک گفت .بیــش از  ۱۳میلیون هلندی میتوانســتند در
این انتخابات آرای خود را به صندوقها بریزند .بیش از  ۸۱درصد واجدان
شرایط در این انتخابات شرکت کردند .این رقم باالترین نرخ مشارکت طی
 ۳۱ســال اخیر در این کشــور اســت .نتیجه قطعی انتخابات پارلمانی هلند
سهشنبه هفته آینده اعالم میشود .خبر دیگر اینکه یک روز پس از برگزاری
انتخابــات هلند «چاوش اوغلو» وزیر امــور خارجه ترکیه گفت هیچ تفاوتی
میــان لیبرالهــای حاکم در هلنــد با حزب «فاشیســت» به رهبــری ویلدرز
وجود ندارد و آنها طرز فکر مشابهی دارند.

دیوار قانون مقابل دومین فرمان مهاجرتی ترامپ

گــروه جهــان 16 /مــارس (چهارشــنبه
گذشــته) ،روزی کــه قــرار بود نســخه دوم
فرمان مهاجرتــی دونالــد ترامپ ،رئیس
جمهــوری امریــکا اجرایی شــود« ،دریک
واتســون» ،قاضــی فــدرال ایالــت هاوایی
بــا اســتناد بــه غیرقانونــی بــودن اقــدام
رئیــس جمهــوری ،بهطور موقــت اجرای
این فرمــان را در سراســر امریکا به حالت
تعلیــق درآورد تا این فرمــان به اصطالح
«اصالح و تعدیل شده» نیز به سرنوشت
فرمان مهاجرتی نخســت ترامپ دچار و
در نطفــه خفه شــود .پــس از آن« ،تئودور
دی چوآنگ» ،قاضی فدرال ایالت مریلند
نیز مانع از اجرایی شــدن این فرمان شــد.
اگرچه ترامپ در واکنش به این مسأله در
جمــع هواداران خود در شــهر «ناشــویل»
ایالت تنســی ،تعلیــق فرمــان مهاجرتی
دوم خود ازسوی قضات فدرال ایالتهای
هاوایی و مریلند محکوم کرد و از آن تحت
عنوان «تعدی بیسابقه دستگاه قضایی»
که باعث تضعیف کشور میشود ،یاد کرد
اما از آنجا که فرمان مهاجرتی دوم ترامپ
تفــاوت زیــادی با نســخه اول آن نداشــت
و تنهــا فرق قابــل توجه حذف شــدن نام
کشــور عراق از فهرست  7کشوری که ورود
اتباعشــان بــه امریــکا ممنــوع شــده بود،
بســیاری از تحلیلگــران پیشبینــی کــرده
بودند این فرمان نیز قبل از اجرایی شدن
به حالت تعلیق درآید.
بــه گفتــه کارشناســان قضایــی امریــکا،
فرمانهــای مهاجرتــی اول و دوم ترامپ
بــ ا بنــدی از متمــم اول قانــون اساســی
امریــکا مغایــرت دارد و همیــن مســأله
باعث میشــود قضات فدرال بتوانند این
فرمانهــا را بــه حالــت تعلیــق درآورنــد.
ایــن فرمانها همچنین بــه فعالیتهای
تجاری و دانشــگاههای امریکا برای جذب
استعدادهای درخشان آسیب میرساند.

«دیویــد میلیبنــد» ،وزیــر خارجه پیشــین
انگلیس نیز در یادداشتی که روز پنجشنبه
گذشته در روزنامه انگلیسی گاردین چاپ
شــد در واکنــش به فرمانهــای مهاجرتی
ترامــپ نوشــت ،فرمــان ضــد مهاجرتی
ترامــپ سیاســتی بیرحمانــه و ناکارآمد
اســت زیــرا ورود پناهجویان بــه امریکا در
طــول تاریــخ ســبب شــکوفایی و عامــل
موفقیت این کشور بوده است.
وی در ادامه این یادداشــت آورد :هر چند
فرمان جدید ترامپ جاروجنجال کمتری
را نســبت بهفرمــان قبلــیاش بــه دنبــال
داشــت امــا چیــزی از تأثیر مخــرب آن بر
پناهجویانواعتبارجهانیامریکاکمنشده
است .در حالیکه کشورهایی نظیر اوگاندا،
کنیا ،لبنــان و اردن میلیونها پناهجو را در
خود جایدادهاند ،جای تأســف اســت که
امریکا اکنون چنین سیاست جدیدی را در
پیشگرفته است .هفته گذشته به لبنان که
میزبان  1.5میلیون پناهجوی سوری است
ســفر کردم .برای مردم آنجا خندهدار بود
که کشــورهای غربی از پذیــرش چند هزار
پناهجــو مینالنــد .اما ترامپ این مســأله
را نمیپذیــرد و بــه حامیانش وعــده داده
اســت با تصمیم قضــات فــدرال هاوایی
و مریلنــد دربــاره فرمــان مهاجرتــی دوم
مبارزه خواهد کرد و اگر الزم شــود تا دیوان
عالی نیز پیش خواهد رفت و برنده خواهد
شد .به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس،
«جــی بای بــی» ،قاضی دادگاه اســتیناف
حــوزه نهم امریکا نیــز در دفــاع از ترامپ
گفــت :رئیــس جمهــوری از اختیــارات
جلوگیــری از ورود مســافران خارجــی
برخــوردار اســت و دادگاه بایــد از تصمیم
او تمکین کند .قضــات نمیتوانند درباره
انگیــزه رئیــس جمهــوری دربــاره چنیــن
ممنوعیتی تا زمانی کــه ادله قانونی برای
آن ارائه میدهد ،تحقیقات کنند.

ëëمهرتأییدکمیتهاطالعاتمجلسامریکا
بربیاساسبودنشنودازترامپ
شکســت دوباره ترامــپ در ممنوع کردن
سفر اتباع  6کشور عمدتاً مسلمان (ایران،
ســوریه ،یمن ،سومالی ،سودان و لیبی) به
امریکا در حالی اســت کــه اعضای کمیته
اطالعــات مجلــس امریــکا نیــز ادعــای
او مبنــی بــر اینکــه بــاراک اوبامــا ،رئیــس
جمهــوری ســابق در جریان انتخابــات از
ترامپ استراق سمع و جاسوسی میکرده
را بیاســاس خوانــده و تأکیــد کردند هیچ
مدرکی دال بر صحت این ادعا به دســت
نیامده اســت .پیشتر نیز سنای امریکا این
ادعــای ترامپ را بیاســاس خوانــده بود.
بــا وجود ایــن ،ترامپ گفته اســت :بزودی
مدرکــی را مبنــی بــر شــنود مکالماتش از
ســوی اوباما به کمیتــه اطالعات مجلس
نمایندگان امریکا ارائه میدهد.
شــان اسپایسر ،ســخنگوی کاخ ســفید نیز
اخیــراً در مصاحبــه بــا شــبکه تلویزیونــی
فاکسنیــوز ادعــا کــرده بــود اوبامــا بــرای
جاسوســی از ترامــپ از ســازمان آژانــس
امنیت ملی امریکا اســتفاده نکرده است،
از آژانس اطالعات مرکزی (ســیا) استفاده
نکرده اســت ،از پلیس فــدرال (افبیآی)
استفاده نکرده است بلکه او از ستاد امنیتی
ارتباطات انگلیس استفاده کرده است .این
اظهارات واکنش ســتاد امنیتــی ارتباطات
دولــت انگلیس را برانگیخت و این ســتاد
با انتشــار بیانیهای ادعای شنود مکالمات
ترامــپ را رد کــرد و ســخنان اسپایســر را
«مهمل و کامالً مضحک» خواند .نشــریه
امریکایی نیوزویک نیز بتازگی در گزارشی،
با اســتناد بــه نتایج نظرســنجی مؤسســه
پژوهشــی گالوپ نوشت ،ادعای ترامپ در
مورد اســتراق ســمع از او به وسیله اوباما و
موفقنبودنطرحجایگزیناوباماکر(طرح
بیمه سالمت اوباما) ،محبوبیت ترامپ در
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حزب حاکم پیروز انتخابات پارلمانی شد

قاضی فدرال ایالت «هاوایی» دستور دوباره رئیس جمهوری امریکا را غیرقانونی خواند

«ëëدریــک واتســون» ،قاضی فــدرال ایالت هاوایی با اســتناد به
غیرقانونی بودن اقــدام رئیس جمهوری ،بهطــور موقت اجرای
ایــن فرمــان را در سراســر امریکا به حالــت تعلیــق درآورد تا این
فرمــان بــه اصطالح «اصــاح و تعدیل شــده» نیز به سرنوشــت
فرمانمهاجرتینخستترامپدچارودرنطفهخفهشود.پساز
آن«،تئودوردیچوآنگ»،قاضیفدرالایالتمریلندنیزمانعاز
اجراییشدناینفرمانشد.

فاصلــه یک هفته گذشــته بــاز هم کاهش
یافــت و از  42درصــد به 39درصد رســید
و هماکنــون  55درصــد از مــردم امریــکا
او را رئیــس جمهــوری ناصالــح و ناتــوان
میدانند.
ëëالیحهبودجه 2018دولتامریکا
خبــر دیگــر از امریــکا اینکــه ترامــپ روز
پنجشــنبه الیحه بودجه پیشــنهادی برای
ســال مالــی  2018را به کنگــره ارائه داد که

بــه موجب آن بودجــه آژانس حفاظت از
محیــط زیســت 31درصد کاهــش یافته و
بودجه وزارت خارجه و برخی برنامههای
مهــم بینالمللــی نیــز  28درصد کاهش
یافته اســت که در صورت تصویب ،باعث
بیــکاری ســه هــزار و  200کارمند ســازمان
محیــط زیســت امریــکا میشــود و بخش
اعظمــی از تالشهــای دولــت پیشــین
بــرای مقابلــه بــا تغییــرات آب و هوایی و

در سایه تشدید مناقشات دیپلماتیک آنکارا با اروپا صور ت گرفت

توقف همکاری ترکیه با «ناتو»
همزمــان با تشــدید مناقشــات دیپلماتیک میــان ترکیه و چند
کشور اروپایی ،ترکیه برخی آموزشهای نظامی و دیگر همکاریها
بــا «شــرکای ناتــو» را متوقــف کــرد .ایــن در حالی اســت کــه ترکیه
بهعنوان عضو ناتو نمیتواند همکاری با اعضا را متوقف کند.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از رویتــرز ،به گفتــه برخــی منابع و
مقامات ترکیه برنامه  2017ناتو در همکاری با کشورهای غیر عضو
اتحادیــه اروپا از جمله رخدادهای سیاســی،پروژههای غیرنظامی
و آمــوزش نظامــی را متوقف کرده اســت .یک مقــام ترکیه در این
مورد گفت :ما نســبت به شرایط رخ داده در روابطمان با اروپاییان
متأســفیم و فکر میکنم این اقدام بر تمامی برنامههای همکاری
ما با شرکا در ناتو تأثیر میگذارد.
در همیــن حــال وزیــر دفاع اتریــش توقف همکاریهــا را تأیید
کــرده اما یک ســخنگوی این وزارتخانه گفت ایــن اقدام تأثیری در
مأموریتهــای آتــی ندارد؛ بــا این حــال میتواند مشــکالتی را در
دراز مــدت مثــاً در مأموریــت کــوزوو ایجــاد کند .هیــأت ترکیه در
اقدامی تازه از هلند به ســازمان ملل شــکایت کرد .در این شکایت
نامــه آمــده اســت کــه آمســتردام معاهــده ویــن را دربــاره روابط

دیپلماتیک و کنســولی درباره مقامات ترک نقض کرده اســت؛ در
همین حال وزیر خانواده و امور اجتماعی ترکیه نیز در سخنانی در
مجمع عمومی سازمان ملل ،هلند را به نقض «وحشیانه» آزادی
بیان ،تجمع متهم کرد« .رجب طیب اردوغان» ،رئیسجمهوری
ترکیه ،روز پنجشنبه تهدید کرد توافق با اتحادیه اروپا را برای مقابله
با ورود موج پناهجویان به قاره اروپا لغو میکند .این در حالی است
کــه «چــاووش اوغلو» وزیــر امور خارجه ترکیه پیشــتر اعــام کرده
بود که احتماالً کشــورش توافقنامه امضا شــده بــا اتحادیه اروپا در
خصــوص پذیــرش آوارگان و مهاجــران را لغــو کنــد .بــه گــزارش
پــرس تــی وی ،اردوغان گفت اتحادیه اروپا باید این توافق را که در
مــارس  2016شــد را «فرامــوش» کند .وی همچنیــن از حکم اخیر
دیــوان عالــی اتحادیه اروپــا در محدود کــردن اســتفاده از حجاب،
انتقــاد کــرد و این دیــوان را به آغــاز جنگ «صلیبی» علیه اســام
متهم کرد .در واکنش به سخنان اردوغان ،کمیسیون اروپایی گفت
این اتحادیه از ترکیه انتظار دارد تا به توافق بر سر ممانعت از ورود
پناهجویان به اروپا احترام بگذارد .فرانسوا اوالند ،رئیس جمهوری
فرانســه و آنــگال مــرکل ،صدراعظــم آلمــان نیــز روز پنجشــنبه در

توگویــی تلفنــی ،اظهــارات اردوغــان در زمینــه مقایســه اروپا
گف 
بــا آلمــان نازی را محکــوم کــرده و آن را غیر قابل قبــول خواندند.
همچنیــن دیــروز ســوئیس اعالم کــرد با درخواســت ترکیــه مبنی
برمســاعدت با این کشــور برای پیگرد قضایی یــک مظنون متهم
بــه اهانت به اردوغان مخالفت میشــود .خبر دیگر اینکه شــورای
شــهر هانوفر آلمان روز پنجشــنبه مانع تجمع انتخاباتی گروهی از
هواداران رئیس جمهوری ترکیه شد.

«گوترش» گزارش «اسکوا» را حذف کرد

عقب نشینی سازمان ملل از<آپارتاید> خواندن اسرائیل

گــروه جهــان /تنهــا  48ســاعت پــس از انتشــار
گــزارش انتقادی ســازمان ملل از سیاســتهای
تبعیــض آمیــز رژیــم اســرائیل علیــه ملــت
فلســطین ،منابــع دیپلماتیک اعــام کردند که
آنتونیــو گوتــرش ،دبیر کل ســازمان ملــل بر اثر
فشــار امریکا و اسرائیل گزارش کمیته اقتصادی
و اجتماعــی غرب آســیا در ســازمان ملل متحد
«اسکوا» را حذف کرده است.
بــه گزارش ایســنا ،کمیته اقتصــادی و اجتماعی

غــرب آســیا در ســازمان ملــل متحــد «اســکوا»
روز چهارشــنبه رژیم صهیونیســتی را به ارتکاب
جنایــت تبعیــض نــژادی (آپارتایــد) علیــه
ملــت فلســطین متهــم کرده بــود .ایــن گزارش
اســرائیل را متهــم کــرده بود کــه نظــام آپارتاید
علیــه کل ملــت فلســطین تشــکیل داده اســت.
در این گزارش تصریح شــده تــا زمانی که نظام
آپارتاید رژیم صهیونیســتی علیه فلسطینیان از
بیــن نرفته اســت ،نمیتــوان راهکار تشــکیل دو

کشــور یا طرح منطقــهای و بینالمللــی دیگری
را بــه منظور پایــان دادن به منازعه فلســطینی ـ
صهیونیستی به مرحله اجرا درآورد.
ایــن گــزارش مــورد اســتقبال جنبــش حمــاس
قــرار گرفت و فــوزی برهوم ،ســخنگوی حماس
ایــن گــزارش را نشــانگر حمایــت یــک ســازمان
بینالمللــی از حقــوق حقــه ملــت فلســطین و
پرده برداشــتن آن از ماهیت رژیم صهیونیستی
و طرح خطرناک آن در منطقه خواند .در مقابل

افکار عمومی فرانسه علیه<فیون>

بر اســاس یک نظرسنجی سه چهارم رأی دهندگان فرانسوی میخواهند فرانسوا
فیــون ،کاندیــدای ریاســت جمهــوری محافظــه کاران ایــن کشــور از رقابــت برای
ریاســت جمهوری کنار بکشــد .به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،این
نتیجــه نشــان از آن دارد کــه رســواییهای مالی کــه اخیــراً گریبان فرانســوا فیون،
نخســتوزیر ســابق فرانســه و کاندیــدای ریاســت جمهــوری محافظــه کاران این
کشــور را گرفته ضربه بدی به وجهه او وارد کردهاند .فیون بعد از متهم شــدن به سوءاســتفاده از بودجه دولتی به دلیل
منصوب کردن همسر و فرزندانش در شغلهای غیرواقعی ،هدف تحقیقات رسمی قرار گرفته است.

کشته شدن 31مهاجر سومالیایی در یمن توسط عربستان

محیط زیستی را خنثی میکند.
به گــزارش خبرگــزاری رویتــرز ،در عوض
رئیــس جمهــوری امریــکا افزایــش 54
میلیــارد دالری هزینههــای دفاعــی را بــا
هــدف آنچــه کــه «تأمیــن امنیــت مردم
امریــکا و اخــراج مهاجــران غیرقانونــی»
خوانــده ،در طرح پیشــنهادی خــود برای
بودجه  2018آورده است.
در الیحــه پیشــنهادی ترامــپ برای ســال
مالــی آینده که از  9مهر  96آغاز میشــود،
بودجــه  19نهــاد مســتقل نیــز کــه بــرای
فعالیتهای رادیویی و تلویزیونی و برخی
برنامههــای اجتماعــی خــود روی دولــت
فدرال حســاب میکنند ،قطع شده است.
ایــن کاهــش بودجههــا در حالی اســت که
رئیــس جمهــوری امریــکا در مــورد رژیــم
صهیونیســتی اســتثنا قائل شــده و مارک
تونر ،ســخنگوی وزارت امــور خارجه گفته
اســت کمــک امریــکا بــه اســرائیل کاهش
نخواهد یافت .ترامپ در کنار الیحه بودجه
 2018خواســتار اختصــاص ســه میلیــارد
دالر بودجــه اضافــی بــرای وزارت امنیــت
داخلی در ســال مالی جاری شــده که یک
و نیــم میلیــارد دالر آن قــرار اســت صرف
آغاز طرح ســاخت دیوار در مرز با مکزیک
شــود .پیشــنهاد اختصــاص دو میلیــارد و
 800میلیــون دالر دیگــر هم بــه این طرح
برای ســال آینده مطرح شده است .الیحه
بودجــه رئیــس جمهــوری امریــکا انتقــاد
بســیاری از سیاســتمداران از هــر دو جناح
دموکرات و جمهوریخواه را به دنبال داشته
است و نانسی پلوسی ،رهبر دموکراتهای
مجلس نماینــدگان امریــکا در این رابطه
ترامــپ را بــه بیتوجهــی بــه اشــتغال،
آمــوزش ،انــرژی پــاک و فعالیتهــای
درمانــی متهــم کــرده و تــاش وی بــرای
اختصــاص مبالــغ گزاف بــه فعالیتهای
نظامی را محکوم کرده است.

دوخطخبر
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گــروه جهــان/حملــه جنگنــدهای ناشــناس بــه یک
مســجد در حومه حلــب جان دهها ســوری را گرفت.
برخی منابع امریکا را به دســت داشتن در این کشتار
متهــم کردهاند .دیدهبان حقوق بشــر ســوریه نیز اعالم کــرده در این حمله
دست کم  42نفر کشته و دست کم  70نفر زخمی شدهاند.
رامی عبدالرحمن ،رئیس دیده بان حقوق بشــر ســوریه که در لندن مستقر
اســت گفتــه که این مســجد در زمــان برگزاری نمــاز مغرب و عشــاء در یک
روستا در غرب حلب مورد حمله هوایی قرار گرفته است.
به گزارش ایســنا ،همزمان شــبکه اســکای نیــوز از اعتراف ارتــش امریکا به
انجام حملهای در شــمال سوریه علیه تروریستهای القاعده خبر داده اما
امریکا حمله عامدانه به مسجد مذکور در حومه شهر حلب را که در کنترل
شورشــیان سوری است ،رد کرد .جان توماس ،سخنگوی فرماندهی مرکزی
امریکا گفت :ما مسجدی را هدف قرار ندادیم اما ساختمانی که از سوی ما
مورد هدف قرار گرفت یکی از مواضع تروریســتهای القاعده بود که در ۱۵
متری مسجدی واقع است که هنوز وجود دارد.
ایــن در حالــی اســت کــه روز چهارشــنبه نیــز درپــی یــک حمله تروریســتی
انتحاری به کاخ قدیم دادگستری در دمشق و یک رستوران در منطقه الربوه
در دمشق تعدادی از غیر نظامیان کشته و تعداد دیگری زخمی شدند.
ëëاعتراف بیسابقه اسرائیل
همزمــان ،روز گذشــته ارتش رژیــم صهیونیســتی نیز در اقدامی بیســابقه
مســئولیت حمالت بامداد جمعه جنگندههای این رژیم را به خاک سوریه
پذیرفــت و اعــام کــرد که ایــن رژیــم پایگاههایی در ســوریه را مــورد هدف
قرار داده اســت .رادیوی رژیم صهیونیســتی نیز اعالم کرده که ســامانههای
ضد موشــکی ســوریه نیز در مقابل چند موشــک را به ســمت جنگندههای
اســرائیلی شــلیک کردنــد .ســخنگوی دولــت اســرائیل مدعــی شــده کــه
جنگندههــای اســرائیلی کامیونهای حامل موشــکهای پیشــرفته را که در
حال حرکت به سمت مقرهای حزباهلل در سوریه بودند ،هدف قرار دادند.
در مقابــل فرماندهی ارتش ســوریه در بیانیهای دربــاره این حمالت اعالم
کــرد :چهــار جنگنده اســرائیلی ســاعت  2:40بامــداد جمعه حریــم هوایی
ســوریه در منطقــه البریــج را نقــض کــرده و یکــی از پایگاههــای نظامــی در
نزدیکــی شــهر تدمــر در حومه شــرقی حمص را هــدف قرار دادنــد .در این
بیانیــه آمــده اســت :ســامانههای دفاعی ارتــش یکــی از ایــن جنگندهها را
ســرنگون و خســارتهایی را بــه دیگــری وارد کردنــد ،بقیــه جنگندههــا نیز
مجبور به فرار شدند.
با این حال رژیم صهیونیســتی ســرنگون شدن جنگندهاش را تکذیب کرده
است .رسانههای اسرائیلی اعالم کردند اهدافی که مورد حمله قرار گرفتند
موشــکها یــا بخشــی از موشــکهایی بودنــد که بــرای حزباهلل در ســوریه
ارسال شده بود.
جنگندههــای اســرائیلی تاکنــون چند بــار با نقــض حریم هوایی ســوریه به
برخــی مناطق اســتراتژیک در این کشــور حمله کردهاند با وجــود این رژیم
صهیونیستی تاکنون هیچ گاه رسماً مسئولیت این حمالت را نپذیرفته بود،
مســألهای که به نظر میرســد تنشها میان دمشــق و تل آویو را در روزهای
آینده افزایش دهد.

«نه» هلند به تندروها

جهـــــان
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31نفــر از مهاجــران ســومالیایی از جمله چنــد زن و کودک ،صبح دیــروز در حمله ائتالف
عربستانبهقایقآناندرسواحلغربییمنکشتهشدند.بهگزارششبکهخبریالمیادین،
این گروه از مهاجران پس از چند سال اقامت در یمن به دلیل جنگ ،در حال بازگشت به
ســومالی بودند .همچنین در حمله هوایی عربســتان به قایق ماهیگیران یمنی در اســتان
الحدیده 8نفر کشته و 7نفر زخمی شدند .هواپیماهای عربستانی پس از شکست نیروهای
«هادی» رئیس جمهوری مســتعفی و فراری یمن ،در ســاحل غربی شــهر «بیت الفقیه» ،در یک روز گذشــته طی  70نوبت «بیت
الفقیه»و«التحیتا»رابمبارانکردند.

دولت امریکا از دبیرکل سازمان ملل خواست تا
گزارش صادر شــده از ســوی این سازمان درباره
سیاســتهای نژادپرستانه اســرائیلیها را نقض
کنــد .پیشــتر آنتونیــو گوتــرش دبیرکل ســازمان
ملــل اعــام کرده بود کــه از گزارش صادر شــده
توســط «کمیته اقتصادی اجتماعی غرب آسیا»
(اســکوا) ســازمان ملل اطالعی نــدارد اما نیکی
هیلی ســفیر امریکا در ســازمان ملــل اعالم کرد
که باید این گزارش به طور کامل لغو شود.

 ëëرکــس تیلرســون ،وزیــر خارجــه امریکا
که به آســیا ســفر کرده در سئول ،پایتخت
کره شــمالی به کره شمالی هشــدار داد که
استراتژیصبرامریکادرقبالپیونگیانگ
پایان یافته و اقدام نظامی واشنگتن علیه
کره شمالی «گزینهای روی میز» است.
ëëگــروه موســوم بــه «مرکــز رســانهای
احــوال امت» وابســته به گروه تروریســتی
داعــش دیــروز جمعه با انتشــار تصویری
در شــبکههای اجتماعی ،حملــه به بنای
تاریخــی تاج محل را یکــی از اهداف مهم
داعش در هند اعالم کرد.
ëëملکــه الیزابت ،ملکــه انگلیس بــا تأیید
الیحهجنجالی موسومبهبرگزیتکهپیشتر
بــدون هیــچ اصالحــی در آن بــه تصویــب
مجالس عوام و اعیان رســیده بــود ،به طور
رســمی با خروج انگلیــس از اتحادیــه اروپا
موافقتکرد.
ëëدفتــر ســازمان عفو بینالملــل ،ائتالف
عربی به ســرکردگی عربســتان را مســئول
کشتارغیرنظامیانیمنیباسالحامریکایی
دانســت واز واشــنگتن خواســت فــروش
سالح به ریاض را متوقف سازد.
ëëیحیــی رســول ،ســخنگوی نیروهــای
مشــترک عراقــی در شــهر موصــل اعالم
کــرد کــه نیروهــای عراقــی فعالیتهــای
رهبــر داعش را از نزدیک دنبال میکنند و
البغدادی تحت مراقبت و کنترل است.
ëëپــس از ناکامــی عبــداهلل بنکــیران،
نخســتوزیر مراکــش در تشــکیل دولــت
بــا گذشــت  5مــاه ،پادشــاه این کشــور وی
را برکنــار کــرد و قرار اســت چهره سیاســی
جدیدیراجایگزینبنکیرانکند.

«تونی بلر» در پرونده جنگ عراق تبرئه شد

کمیتــه امــور قانون اساســی و دولــت پارلمان انگلیس اعــام کرد :در صورتی که اســناد
جدیدی در کار نباشد« ،تونی بلر» نخستوزیر پیشین این کشور در رابطه با پرونده فریب
پارلمان و افکار عمومی پیش از حمله به عراق در سال 2003مورد بازجویی قرار نخواهد
گرفت .به گزارش خبرگزاری رویترز ،این کمیته افزود :بررسی هفت سالهای درباره جنگ
عراق نشان داده که «بلر» از اتهاماتی که علیه وی مطرح شده تبرئه میشود.
ورود به جنگ عراق چالشبرانگیزترین تصمیم «بلر» در دوران نخستوزیری وی بود؛ در این جنگ نیروهای انگلیسی تا سال
 2009در عراق حضور داشتند و  179نفر از آنان کشته شدند.

<گوترش> خلع سالح حزباهلل را خواستار شد

«آنتونیو گوترش» دبیرکل ســازمان ملل در نخســتین گزارش خود به شــورای امنیت با
اشــاره به «لزوم خلع ســاح حزباهلل لبنــان» ،از دبیرکل این حــزب و تمامی گروههای
لبنانی خواست هر گونه مشارکت در درگیریهای سوریه را متوقف کنند .به گزارش ایسنا،
وی عبور نیروهای حزباهلل لبنان از مرزهای مشترک لبنان – سوریه جهت مشارکت در
نبردها در کنار نیروهای ارتش سوریه را محکوم کرده و آن را نقض قطعنامه 1701شورای
امنیت دانسته است .گوترش همچنین از دولت لبنان خواست تمامی اقدامات الزم جهت تضمین حضور نداشتن نیروهای
مسلح یا تجهیزات و اسلحههای غیرمجاز در منطقه عملیات نیروهای موقت سازمان ملل (یونیفل) را انجام دهند.

