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رژیم صهیونیستی درهای مسجداالقصی را به روی نمازگزاران بست

درحالــی کــه درگیریهــا در کشــمیر ادامــه دارد،
زنی کشــمیری بر پیکر همســرش کــه در تبادل آتش
سربازان پاکستانی و هندی کشت ه شده میگرید.
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طرح تازه و دردسرساز جمهوريخواهان

فراسو

جمهوريخواهــان امريکا طرح جديدي را روانه کنگره اين
برايانتهريس
کشورکردهاندکهتصريحميکندکمکهاينقديمرسوم
مترجم :وصال روحانی
امريکابهمردمفلسطينفقطدرصورتياستمرارمييابد
کــه فلســطينيها از حمايت مســتقيم وابســتگان ،افراد
و خانوادههاي کشــته و اسير شده در راه به هالکت رساندن صهيونيستها خودداري
کنند .سران فلسطين سالها است اين رسم را رعايت و اجرا ميکنند اما گفته ميشود
تحتهرشرايطيدرامريکاواسرائيلمخالفتهاييباقطعکمکهايمرسومامريکا
به فلســطين جريان دارد و اين اســتدالل بر اين پايه اســتوار است که قطع اين کمک
روابط لرزان و اندک رژيم صهيونيستي با نهادهاي فلسطيني و اندک اميدهاي آنان
به برقراري آتشبسهاي پردوام بين دوسو را از ميان خواهد برد .دانيل شاپير و سفير
پيشين امريکا در تلآويو هفته پيش در مجلس سناي امريکا هشدار داد که شايد قطع
کمکهاي امريکا به فلسطين در ظاهر اقدام بدي نباشد اما اين ايراد را در پي دارد که
واکنشهايتندتروشجاعانهتريراازسويمبارزانومردمشريففلسطيننسبتبه
صهيونيستهاپايهگذاريکند.ويبههمينخاطربهدولتدونالدترامپتوصيهکرد
جوانــب اين امر را بســنجد و در صورت لزوم قــدري از کمکها بکاهد اما آن را به طور
کاملقطعنکند.فقطيکروزطولکشيدتااستوارتجونزمسئولروابطخاورميانهاي
در وزارت خارجه امريکا نيز در همسويي با شاپيرو بگويد که طرح تازه جمهوريخواهان
تحريککننده اســت و بايد توســط خود ترامپ محدود يا به کلي حذف و لغو شــود.
دولت ترامپ در بودجه ســال  2018خود اهداي  215ميليون دالر را به فلسطينيها و
بويژه در امر بهبود شرايط دشوار زيستي در کرانه غربي و نوار غزه به تصويب رسانده
است که اگر طرح مورد بحث در کنگره تصويب شود پرداخت آن غيرممکن خواهد
شــد .جونز گفت :ترامپ در اين خصوص با محمود عباس رئيس دولت فلســطين
صحبت کرده و به توافقهايي رسيده و صالح نيست براساس يک طرح تازه همه چيز
را به هم ريخت .با اين حال کميته روابط عمومي امريکا و اســرائيل (ايپک) در قبال
طرحفوقوتالشبرايبرچيدهشدنکمکهايدولتفلسطينبهافرادحذفکننده
صهيونيســتها (که آن را با حــرف اختصاري « »PAمينامند) ســکوت اختيار کرده
است و به جبران آن يک گروه ليبرال امريکايي به نام جي استريت که با فلسطينيها
گفتوگــو و ارتباط دارد ديروز همســو با ســاير نهادهاي مخالف بــا طرح جديد حزب
جمهوريخواه امريکا هشــدار داد که اين طرح در صورت تصويب و اجرا «حماس» و
ساير نهادهاي فلسطيني و ضد اسرائيلي را بيش از پيش تقويت و احساسات عمومي
و نظرات جهانيان را نســبت به آنها مثبتتر خواهد ســاخت و اين فرآيندي است که
امريکاومتحدهميشگياش(رژيمصهيونيستي)بايدازآناکيداًبپرهيزد.

آمریکا

ترامپ :پایگاه هوایی امریکارا
از قطر خارج نمیکنیم

 درحملــه نظامیــان رژیــم ســعودی بــه محلــه
«سیهات» در شهرک شیعه نشین العوامیه دراستان
دو خط خبر
القطیف واقع در شــرق عربســتان  3نفر کشــته و چند
نفر دیگر زخمی شدند.
 «جیمــز َمتیــس» وزیــر دفــاع امریــکا بــا بیــان اینکــه
واشنگتن قادر به تأیید خبر کشته شدن ابوبکر البغدادی
ســرکرده گروه تروریســتی داعش نیســت ،گفت :اگر اطالعاتی در این زمینه داشته
باشیماعالممیکنیم.
 مســئوالن اف بــیآی امریکا فــاش کردند که یک گروهبــان در حال خدمت ارتش
امریکارابه اتهامکمکبهگروه داعشوقصدهمکاریبا اینگروهبازداشتکردهاند.
 اویانتا اوماال ،رئیس جمهوری سابق پرو و همسرش به اتهام مشارکت در پولشویی
دستگیرشدند.
 پلیس ایالت اوتارپرادش در شمال هند بمب کارگذاشته شده قوی در پارلمان این
کشور را کشف و خنثی کرد.
 کلیســاهای مصــر فعالیتهای فوق برنامــه خود را به مدت ســه هفته به علت
ناامنی و تهدیدهای امنیتی لغو کردند.
 مقامهــای امریکایــی اعــام کردنــد ،رهبــر شــاخه گــروه تروریســتی داعــش در
افغانستان مشهور به «ابو سید» در حمله یک پهپاد امریکایی در شرق افغانستان
کشته شده است.
 پس از آنکه ژان کلود یونکر ،رئیس کمیسیون اروپایی از یکی از دانشگاههای یونان
مدرک افتخاری حقوق دریافت کرد ،معترضان خشمگین به خیابانها رفتند.
 الکسی یرخوف ،سرکنسول پیشین کنسولگری روسیه در استانبول بهعنوان سفیر
جدید روسیه وارد آنکارا شد.
 ویلیام بت ،سفیر سابق انگلیس در عربستان اعالم کرد که ریاض تمامی مساجد
اروپا را که به مرکز تندروی تبدیل شدهاند حمایت مالی میکند.

طرح ضد فلسطینی بحرین

برش

بنــا بــر گــزارش روزنامــه الشــرق االوســط« ،ســلمان بــن حمد آل
خلیفه» ولیعهد بحرین و معاون نخســتوزیر این کشــور در این طرح
اعــام کــرده اســت« :ما آماده ســاخت جزیــره مصنوعــی در آبهای
بینالمللی هستیم تا بتوانیم از فلسطینیان در آنجا استقبال کنیم .ما
باید موقعیت وطن جدید را مشخص کنیم و این منطقه باید در ۲۰۰

اقــدام را مغایر با قوانین ،کنوانســیونهای
بینالمللیوارزشهایانسانیدانست.
وزارت امــور خارجــه ترکیــه بــه بســته
شــدن مســجداالقصی به روی نمازگزاران
فلســطینی از ســوی رژیــم اســرائیل و
جلوگیــری از اقامــه نمــاز جمعــه واکنش
نشــان داد و خواستار باز شــدن درهای این
مســجد به روی نمازگزاران مســلمان شد.
تعدادی از شــهروندان ترکیه و پناهجویان
فلســطینی نیز تحت تدابیر شدید پلیسی
مقابل اقامتگاه ســفیر رژیم صهیونیستی
در شــهر آنــکارا تجمــع کــرده و نســبت به
ممنوعیــت برگــزاری نمــاز جمعــه در
مســجداالقصی و اقدامات اشغالگران در
سرزمینهایاشغالیاعتراضکردند.
وزارت امورخارجه قطر هم در بیانیهای
اعالم کرد :اقدام ارتش رژیم صهیونیستی
نقض آشــکار حرمت مقدسات اسالمی و
تحریک احساسات میلیونها مسلمان در
سراسر جهان است .محمد المؤمنی ،وزیر

اطالعرسانیاردننیزازرژیمصهیونیستی
خواســت ،مســجداالقصی را بــه روی
نمازگزاران بازگشــایی کند و فعالیتهایی
در پیــش نگیرد که منجر به تغییر تاریخی
موجــود در بیتالمقــدس و ایــن مســجد
شــود .شــیخ عکرمــه صبــری ،خطیــب
مســجداالقصی نیــزاز کشــورهای عربــی
خواســت با کنار گذاشــتن اختالفات خود،
بیت المقدس را حفظ کنند.
ëëموضــع عجیــب ســازمان ملــل و
محمود عباس
ایــن محکومیتهــا در حالــی اســت
کــه محمــود عبــاس ،رئیــس تشــکیالت
خودگــردان فلســطین بــه جــای واکنــش
نشان دادن به بسته شدن مسجداالقصی
بــه روی فلســطینیان ،در اقدامــی عجیب
توگو
بــه صــورت تلفنــی بــا نتانیاهــو گف 
و عملیــات شــهادت طلبانــه روز جمعــه
در بیت المقــدس و هالکــت دو نظامــی
اســرائیلی را محکــوم کرد .عبــاس در این

اردوغان :خبرنگار زندانی نداریم

 7348نفر در سالگرد کودتای نافرجام از مشاغل دولتی برکنار شدند
گروه جهــان /همزمــان با فرارســیدن
نخســتین ســالگرد کودتــای نافرجــام
 ۱۵جــوالی ( )۲۰۱۶در ترکیــه ،مقامــات
مــوج اقدامــات
آنــکارا در تازهتریــن ِ
ســرکوبگرانه علیــه افــراد مظنــون بــه
همراهی یا نقش آفرینــی در این کودتا،
 ۷هــزار و  ۳۴۸نفــر از کارکنــان دولتــی را
از کار برکنــار کردنــد .این در حالی اســت
کــه اردوغان با اشــاره به اینکه در مســیر
مجــازات عامــان کودتــا بایــد بــه روند
قضایی ترکیــه احتــرام گذاشــت ،تأکید
کــرده ترکیــه خبرنــگار زندانی سیاســی
نــدارد .بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از
خبرگزاری فرانســه ،دولت ترکیــه دیروز
در حالــی نخســتین ســالگرد کودتــای
 15جــوالی را برگــزار کــرد کــه همچنــان
بــا تأکید بر مبــارزه با تروریســم ،به روند
اخراجها ادامه میدهــد .در جدیدترین
ایــن اقدامــات  ۷هــزار و  ۳۴۸نفــر دیگر
اخراج شدند که در میان آنان نزدیک به
 350بازنشسته ارتش و همچنین 2هزار
و  300مأمــور پلیــس دیــده میشــوند.
فرمانــدار پیشــین اســتانبول نیــز یکی از
اخراج شدگان است .این در حالی است
که در طول یک ســالی کــه از وقوع کودتا

در ترکیــه میگــذرد ،حــدود  55هــزار و
 927نفر بازداشــت و بیش از  138هزار و
 148نفر از کار خود اخراج شدهاند .بنا بر
گزارش رسانههای ترکیه این اخراجهای
جمعــی در ارتبــاط با انجــام تحقیقات
درباره ارتباط با ســازمانهای تروریستی
و اقــدام علیــه امنیت ملی کشــور انجام
گرفته اســت .با این حــال فتحاهلل گولن
دیــروز نیز هرگونــه دخالــت در طراحی
کودتای ســال گذشــته ترکیــه را رد کرد و
گفت:اتهاماتعلیهمندربارهمشارکت
در کودتا بیپایه و بیاســاس اســت .این
اتهامــات مبنــای سیاســی دارنــد .مــن
باردیگر این کودتا را محکوم میکنم.
ëëآغاز مراســم «روز دموکراســی و اتحاد
ملی»
مراســم  15جــوالی «روز دموکراســی و
اتحــاد ملــی» با حمایــت نهاد ریاســت
جمهوری روز گذشته در  81استان ترکیه
برگزار شــد .این مراســم تــا امــروز ادامه
خواهــد داشــت .شــب گذشــته نیــز در
مراســمی که روی یکــی از پلهای تنگه
بســفر در اســتانبول برگــزار شــد ،رجــب
طیــب اردوغــان ،شــرکت و از یــک بنای
یادبود قربانیــان این کودتــا پردهبرداری

کــرد .رئیس جمهــوری ترکیه بــه همراه
اسماعیل قهرمان ،رئیس مجلس ملی
کبیروبینالیییلدریم،نخستوزیرترکیه
بــه زیــارت آرامگاه عمر خــاص دمیر که
در جریــان کودتای نافرجام به شــهادت
رســید و همچنیــن قبــور ارول اولچــوک
و فرزنــدش عبــداهلل طیــب اولچوک که
در پل شــهدای  15جوالی شهید شدند،
رفت .اردوغان طی سخنرانی با تأکید بر
نفوذ اعضای ســازمان گولن به سیستم
قضایی ،ارتش ،پلیس و رســانهها گفت:
قــوه قضائیه در حــال مجــازات عامالن
آن اســت و در ایــن مســیر بایــد بــه روند
قضایــی در ترکیــه احتــرام بگذاریــم.

برپایی همهپرسی نمادین مخالفان «مادورو» در ونزوئال

گــروه جهان/بــا گذشــت بیــش از  100روز از شــروع
ناآرامیهاوخشونتهادرونزوئالامروزمخالفاندولت
نیکوالس مادورو با برپایی همهپرسی نمادین تصمیم
رئیسجمهوری این کشور را برای تشکیل شورای ملی
قانون اساسی به چالش میکشند .انتظار میرود ،امروز
همزمانبابرپاییاینهمهپرسی،خشونتهاوتنشها
در این کشور افزایش یابد.
بــه گــزارش انبیســی ،ایــن همهپرســی نمادیــن دو
هفتــه پیــش از انتخاباتــی برگــزار میشــود که مــادورو
درصــدد برگــزاری آن اســت .در انتخابــات موردنظــر
رئیسجمهوری ونزوئال قرار است ،نهاد منتخبی تحت
عنوان شورای ملی قانون اساسی تشکیل شود تا بتواند
برکاربازنگریقانوناساسینظارتکند.مادورومعتقد
است تشکیل شورای ملی قانون اساسی تنها راه خروج
ونزوئال از بحران سیاسی و اقتصادی است .اما مخالفان
این نهاد را که نهادی موازی با پارلمان این کشور قلمداد

میشــود ،اقدامی در جهت مســتحکم کردن پایههای
حکومت مــادورو قلمداد میکنند و میگوینــد مادورو
دســت به ایــن اقدام زدهاســت تا از مخالفــت پارلمان
(کــه اکثریت آن را مخالفان دولت تشــکیل میدهند)،
با شــورای مورد نظر خــود و در نهایت ایجاد اصالحات
مــورد نظــر خــود در قانــون اساســی در امــان بمانــد.
اصالحات قانون اساســی که رئیس جمهــوری ونزوئال
درصــدد انجــام آنها اســت ،به نحوی اســت که قدرت
رئیسجمهــوری در این کشــور را به طــرز قابل توجهی
افزایش میدهد .از همین رو رهبران احزاب مخالف از
همهمردمونزوئالخواستهاندتاباشرکتدرهمهپرسی
نمادین امروز مخالفت خود را با تغییر قانون اساســی
اعالمکنند.مخالفاندرنزدیکبهچهارماهاخیرتالش
کردنــد مخالفــت خود با تشــکیل شــورای ملــی قانون
اساسی را با اعتراضهای خیابانی که در  100روز گذشته
 100کشته برجا گذاشته ،نشــان دهند .خولیو بورخس،

مایلی مناطق اقتصادی کشورهای دیگر قرار گیرد .ولیعهد بحرین در
گفتوگو با روزنامه الشرق االوســط خاطرنشان کرده است« :اسرائیل
از حــق الهی در این ســرزمین (فلســطین) برخوردار اســت و از همین
رو ،مــا باید کاری برای پایان دادن به اقدامات برادران فلســطینیمان
انجام دهیم».

تمــاس تلفنــی تنهــا بــه هشــدار دادن
نســبت به پیامدهای دســتور بســته شدن
درهــای مســجد االقصــی بســنده کــرده
اســت .دبیر کل ســازمان ملل نیز همســو
با رژیم صهیونیستی عملیات استشهادی
مســجداالقصی را محکــوم کــرد و بــا ابراز
خرسندی از بیانیه محکومیت این قتلها
از ســوی محمــود عبــاس ،بــه بازماندگان
دو نظامــی صهیونیســت تســلیت گفــت
و بــرای نظامیــان مجــروح نیــز آرزوی
بهبــودی ســریع کرد.عبــاس زکــی ،عضو
کمیتــه مرکزی حماس در واکنش به این
اظهارات گفت :هیچ توجیهی نمیبینم
کــه ابومــازن عملیــات قــدس را محکوم
کند .عملیات قــدس واکنش طبیعی به
تداوم تجاوزگری اســرائیل است و اوضاع
بحرانی فلسطین ،در آستانه یک انفجار
بــزرگ قــرار گرفتــه اســت .بــرای تمامی
مســلمانان جهــان ایــن پیــام را دارم که
با یکدیگــر درباره بیــت المقدس متحد
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بــا وجود تنشهای موجود در میان کشــورهای حاشــیه
خلیج فارس ،رئیس جمهوری امریکا اعالم کرد پایگاه
هوایــی امریــکا از دوحــه خــارج نمیشــود.به گــزارش
ایســنا« ،دونالد ترامپ» رئیس جمهوری امریکا طی مصاحبهای با شــبکه
خبری «ســی بــیان» گفت روابط ما با قطر خوب اســت و مــا پایگاه هوایی
العدیــد مشــتمل بر  10هزار نیــرو را در دوحه حفظ میکنیــم .وی در ادامه
گفت :چنانچه روزی مجبور شــویم این پایگاه هوایی را ترک کنیم ۱۰ ،کشور
آماده هســتند تــا نیروهای مــا را میزبانی کنند .این چیزی اســت که برایش
پــول میگیرند .ترامپ در این مصاحبه ادامه داد ما باید تأمین مالی برای
حمایــت از تروریســم را متوقــف کنیــم .قطــر بهعنــوان تأمینکننــده مالی
و حامــی مالی تروریســم شــناخته شــده اســت.در همین حــال در بحبوحه
بحــران رخ داده در حــوزه خلیــج فــارس ،روز گذشــته رزمایــش مشــترک
دریایی میان انگلیس و قطر در راســتای توافقنامههای قبلی میان دو کشور
بــرای همکاری دفاعــی دوجانبه جهت حمایت از تالشها بــرای مبارزه با
تروریســم و عملیات قاچاق و هک کــردن و حفظ امنیت و ثبات منطقه در
آبهــای قطر صورت گرفت .این رزمایشها شــامل ســوختگیری در دریا و
دریانوردی در آبهای کمعمق بود و کشتی انگلیسی «اچاماس میدلتون»
کــه از مهمتریــن مینروبهــای دریایــی به شــمار میرود در ایــن رزمایش
شرکت داشت.

گــروه جهــان /عملیــات استشــهادی
 3جوانفلسطینیدرمسجداالقصیکهبه
هالکت دو نظامی صهیونیست انجامید،
بهانــه الزم بــرای بســتن مســجداالقصی
بــه روی نمازگــزاران را در اختیــار مقامات
رژیــم صهیونیســتی قــرار داد و «آویــر
جندلمــان» ،ســخنگوی رســمی بنیامین
نتانیاهو ،نخســتوزیر رژیم صهیونیستی
جمعــه شــب در بیانیــهای اعــام کــرد،
مســجداالقصی تــا روز یکشــنبه (امــروز)
بســته اســت و به صورت تدریجی به روی
نمازگزارانبازگشاییمیشود.اقدامیکهبا
واکنشهایجهانیگستردهایروبهروشد.
به گزارش ایرنا به نقل از شــبکه خبری
یورونیــوز ،ایــن نخســتین بــار طــی  5دهه
اخیر اســت که رژیم صهیونیســتی درهای
مســجداالقصی را بــه روی نمازگــزاران
فلســطینی میبندد و ســخنگوی نتانیاهو
روز جمعــه در ایــن بــاره مدعی شــد :لغو
نماز جمعــه یک تصمیم دشــوار اســت،
اما بــرای تأمین امنیت این مکان مقدس
باید این اقدام صورت میگرفت .نتانیاهو
نیــز روز جمعــه در ایــن بــاره مدعی شــد:
تــل آویو بــرای تأمیــن امنیــت مکانهای
مقدس ،هــر گونه اقدام ضــروری را انجام
میدهد .نخســتوزیر رژیم صهیونیستی
به این اقدام هم بسنده نکرد و به نظامیان
صهیونیست دســتور داد ،مانع از برگزاری
مراســم ختم برای ســه جوان فلســطینی
شهید شده که ساکن شــه ر امالفحم واقع
درسرزمینهایاشغالیبودند،شوند.
گلعاد آردان ،وزیر امنیت داخلی رژیم
صهیونیستی نیز مدعی شد ،عملیات روز
جمعه فلسطینیها در شهر قدس «بسیار
خطرنــاک بــوده و از خطــوط قرمــز عبــور
کرده» اما حماس در پاســخ به این ادعای
آردان گفت ،این عملیات پاسخی طبیعی
بــه تروریســم اســرائیلی و هتــک حرمــت
مســجداالقصی توســط آنها و نیز تأکیدی
بر استمرار انتفاضه فلسطینیها و وحدت
آنها در حمایت از مقاومت است.
محمــد احمــد  ۲۹ســاله ،محمــد
عبداللطیــف  ۱۹ســاله و محمــد احمــد
مفضــل جباریــن  ۱۹ســاله ،ســه جــوان
فلســطینی روز جمعــه بــا ورود بــه
مســجد االقصی در منطقه قدیمی قدس
شــرقی ،به نظامیــان رژیم صهیونیســتی

حملــه کــرده و پس از به هالکت رســاندن
دو نظامــی صهیونیســت در این عملیات
خودجوش و شــهادت طلبانــه ،در یکی از
مســاجد جنبی قدس شــریف پناه گرفتند
اما نظامیان صهیونیســت کــه در تعقیب
آنها بودند ،هر ســه جوان فلســطینی را به
شهادت رساندند .در این درگیریها نیز سه
نظامی صهیونیست زخمی شدند .پس از
این درگیری نظامیان رژیم صهیونیســتی
بــا حملــه بــه صحــن مســجداالقصی ،با
شــماری از فلســطینیان درگیــر شــدند.
نظامیانصهیونیستهمچنین۱۲نگهبان
مســجداالقصی را دســتگیر و تلفن همراه
آنهــا را مصــادره کردنــد .شــبکه تلویزیون
الجزیــره هــم در گزارشــی از دســتگیری
محمد حسین ،مفتی قدس خبر داد.
ëëواکنشهــا بــه بســته شــدن درهــای
مسجداالقصی
ایــن اقــدام صهیونیســتها موجــی
از نفــرت و انزجــار را در میــان کشــورهای
اســامی و عربی در پی داشــت بــه طوری
کــه اتحادیــه عــرب در بیانیــه روز جمعــه
خــود ضمــن محکومیــت ادامــه یــورش
صهیونیســتها به حرم مســجداالقصی،
خواهان بازگشــایی فــوری این مســجد به
روی نمازگــزاران و توقــف کامــل هرگونــه
تغییردربافتطبیعیوتاریخیاینمکان
مقدسشد.
اتحادیــه عــرب در این بیانیــه تصریح
کــرد :اقــدام اســرائیل نقــض آشــکار همه
قوانینوقطعنامههایبینالمللیاست.
احمد الخطیب ،رئیس دانشگاه االزهر
مصــر نیــز اقــدام اشــغالگران در بســتن
مســجداالقصی را یک عمل تحریکآمیز
خواند وگفت :این عمل ،خشم مسلمانان
را در تمام نقاط جهان برخواهد انگیخت.
اتحادجهانیعلمایمسلماننیزنظاره گر
بــودن ملتهای مســلمان دربرابــر اقدام
صهیونیســتها در بستن مسجداالقصی
را بشــدت محکوم کرد و در بیانیهای آورد:
اگر امت اســامی پراکنده نبــود و برخی از
سیاستمداران اسالمی با دشمن اشغالگر
همراهنبودند،صهیونیستهاهرگزجرأت
نداشــتند ،دســت به چنین جنایتی بزنند.
مشعل السلمی ،رئیس پارلمان عربی نیز
در بیانیهای ،بستن درهای مسجداالقصی
بــه روی نمازگــزاران را محکــوم کــرد و این
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وی افــزود :ادعــای بازداشــت صدهــا
روزنامهنگار در ترکیه کذبمحض است.
تنهــا یکــی از زندانیان به جــرم فعالیت
روزنامهنــگاری در زندان اســت .آنهایی
که در زندان هستند روزنامهنگار نیستند.
خبــر دیگر اینکــه دولت ترکیــه از صدور
مجوز بــرای نمایندگان پارلمــان آلمان
جهــت بازدید از ســربازان این کشــور در
یــک پایــگاه هوایــی نزدیک شــهر قونیه
ممانعتکرد.عثمانبایدمیر،سخنگوی
حزب دموکراتیک خلق ها اعالم کرد به
دلیل زندانی بودن رؤسای این تشکیالت
سیاســی کــردی  ،ایــن حزب در مراســم
سالگردکودتاشرکتنمیکند

رئیس پارلمان ونزوئال در این باره توضیح داده اســت:
مادورو میخواهد ونزوئال را به کوبا تبدیل کند و ما اجازه
این کار را نمیدهیم .به همین دلیل اســت که یکشنبه
همه ما باید پای صندوقهای رأی حاضر شویم.
در ایــن میان آنتونیو گوترش ،دبیرکل ســازمان ملل با
انتشــار بیانیهای خواهــان انجام مذاکره میــان دولت و
اپوزیســیون ونزوئــا جهت توقف خشــونت و تعصب
و همچنیــن تضمین یــک راه قانونی مورد توافق شــد.
گوترش در این بیانیه تأکید کرده اســت :راه حل بحران
ونزوئــا توافق ،انتخابات و احترام به حقوق اساســی و
نهادهایقانونیاستکهبایدتنهاازطریقونزوئالییها
صورتگیرددرحالیکهجامعهجهانینیزبایدازنتایج
صلحآمیزحاصلازمذاکراتسیاسیحمایتکند.
خبر دیگری از ونزوئال حاکی است ،دفتر دادستانی این
کشور خواهان آزادی مشروط شهروند امریکایی شد که
یک سال پیش به دلیل حمل اسلحه بازداشت شد.

شــوند .حماس همچنین دیروز شــنبه با
برپایــی راهپیمایــی درمناطــق مختلــف
نوارغــزه حمایت خــود را از این عملیات
شــهادت طلبانه اعالم و محاصره غزه را
نیز محکوم کرد .به گزارش شبکه خبری
الجزیره ،راهپیمایان فلســطینی تصاویر
محمــود عبــاس و نتانیاهــو را بــه آتــش
کشــیدند .رهبران جنبش حماس نیز در
این راهپیمایی خواستار برکناری عباس از
صحنهسیاسیفلسطینشدند.
محمد عبدالسالم ،سخنگوی رسمی
جنبش انصاراهلل یمن نیز ضمن ستایش
اقــدام جوانان فلســطینی در بــه هالکت
رســاندن دو تن از نظامیان صهیونیست،
گفت:عملیاتقهرمانانهمسجداالقصی،
واکنش طبیعی و انســانی به وحشــیگری
متجاوزان صهیونیستی بود .تاکنون بیش
از  320فلســطینی در جریــان انتفاضــه
قــدس بــه دســت صهیونیســتها بــه
شهادترسید هاند.

خانــواده قربانیــان  ۱۱ســپتامبر
ازامارات شکایت می کنند

شــماری از خانوادههــای قربانیــان  11ســپتامبر اعــام
کردند ،قصد دارند طبق قانون جاستا عالوه بر عربستان
از امــارات نیز شــکایت کننــد .به گزارش ایســنا ،به نقل
از خبرگــزاری راشــا تــودی ،خانــواده قربانیــان حمالت
ش هســتند تا پرونده علیه عربســتان را به اتهام ایفای نقش
 11ســپتامبر که در تال 
در تأمیــن مالی و حمایــت از القاعده به جریان بیندازنــد ،احتماالً به دلیل نقش
شــهروندان امارات در این حمالت ،از این کشــور نیز در راســتای مجوزی که قانون
جاستا به آنان میدهد ،شکایت خواهند کرد .قانون «عدالت علیه حامیان مالی
تروریسم» موسوم به «جاســتا» به شهروندان امریکایی اجازه میدهد کشورهای
خارجــی را به اتهام تروریســم تحت پیگــرد قرار دهند ۱۵ .تــن از  ۱۹هواپیماربایی
کــه حمــات  ۱۱ســپتامبر را انجام دادند ،ســعودی و دو تن از آنــان اماراتی بودند.
در همین حال پایگاه گلوبال ریسرچ گزارش داد مالکوم هووارد ،مأمور بازنشسته
ی امریکا که اخیراًمطلع شده به دلیل بیماری چند
 ۷۹ساله آژانس اطالعات مرکز 
هفته بیشتر زنده نخواهد ماند طی اظهاراتی شوکهکننده ادعا کرده است که سیا در
انفجار کنترل شده ساختمان شماره هفت مرکز تجارت جهانی بهعنوان سومین
ساختمانی که در وقایع  ۱۱سپتامبر نابود شد ،دست داشته است.

ورود 150خودروی نظامی امریکایی به سوریه

بیــش از  150خــودروی نظامــی امریکایــی همــراه با نیروهــای خود از
طریق گذرگاه مرزی فیشخابور در خاک عراق وارد سوریه شدند.
به گزارش ایرنا به نقل از شبکه خبری المیادین ،یک منبع آگاه اعالم کرد:
خودروهاینظامیامریکاییبراینخستینبارزمانیکهواردخاکسوریه
میشــدند توســط  5بالگرد آپاچی ارتش امریکا و خودروهای شــخصی
همراهی شدند .این در حالی است که پیشتر خبرهایی از تحرکات نظامی
زیــادی در مرزهــای ســوریه گزارش شــده بــود.در همین حال «فرانســوا
دالتر» ،نماینده فرانســه در سازمان ملل پیش از نشست شورای امنیت
گفت کارگروه تماس درباره سوریه باید شامل اعضایی از شورای امنیت و
طرفهای کارآمد منطقهای باشد و صلح را گسترش داده و نقشه راهی
برای آینده سوریه ایجاد کند .خبر دیگر اینکه «سرگئی الوروف» ،وزیر امور
خارجه روســیه در ســخنرانی در مقر «بنیاد کوربر» در شهر برلین آلمان
تأکید کرد ما از بشــار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت نمیکنیم اما
نمیخواهیم که آنچه در عراق رخ داد در سوریه نیز تکرار شود.

مقام اطالعاتی شوروی در دیدار جنجالی پسر ترامپ

اطالعات جدید نشان میدهد ،یک امریکایی روس تبار و از مقامهای ضد جاسوسی
شــوروی ســابق نیز در جریان دیدار پســر ترامپ با یک وکیل روس ،حضور داشــته
اســت .به گزارش تارنمای شــبکه امریکایی ان بیســی ،ناتالیا ویلنیتسکایا در ژوئن
 2016و در دوران انتخابات با دونالد جونیور پسر دونالد ترامپ دیدار کرد تا اطالعاتی
علیه هیالری کلینتون رقیب انتخاباتی او ارائه دهد .به همراه این وکیل روس ،مقام
اطالعاتی مذکور نیز حضور داشت که ان بیسی نامی از وی نبرد .این فرد اکنون در
امریکا به البیگری مشغول است و برخی از مقامهای امریکایی مظنون هستند که
وی با تشــکیالت اطالعاتی روسیه در ارتباط باشد.خبر دیگر از امریکا اینکه مجلس
نمایندگان امریکا با الیحه 695.5میلیارد دالری بودجه نظامی این کشور برای سال
آینده میالدی ،2018،موافقت کرد.
 ایــن بودجه عظیــم نظامی با رأی موافــق  344نماینده دموکــرات وجمهوریخواه
تصویبشد.

