شهادت دهها تن از نيروهاي مقاومت شيعه عراق
در حمله هوایی ائتالف آمريكا به سوريه

سرویس خارجی :تجاوز جنگنده های ائتالف آمریکا به پایگاههای ارتش
سوریه در مرز مشترک با عراق ،عالوه بر کشته شدن شماری از نیروهای ارتش
سوریه ،به شهادت دهها تن از نیروهای مقاومت شیعه عراق منجر شد.
های ارتش
های ائتالف آمریکایی به یکی از پایگاه
درپی حمله جنگنده
سوریه در شرق این کشور ،چندین سرباز سوری کشته یا زخمی شدند.منابع
های ائتالف آمریکا به یک پایگاه متعلق به ارتش
محلی سوری از حمله جنگنده
سوریه در جنوب شهر «البوکمال» خبر دادند .خبرگزاری رسمی سوریه «سانا»
المللی
های ائتالف بین
نیز به نقل از منابع نظامی گزارش داد در حمله جنگنده
به رهبری آمریکا به یک پایگاه ارتش در شهر «الهری» چندین سرباز سوری
کشته یا زخمی شدند .یکی از فرماندهان ائتالف نیروهای حامی سوریه به
خبرگزاری رویترز گفت که به احتمال زیاد پهپادهای آمریکایی مواضع ارتش
های عراقی بین البوکمال و التنف را بمباران
س���وریه و محل اس���تقرار گروه
ان���د .در همی���ن حال ،فردوس العوادی نماینده ائتالف دولت قانون در
کرده
عراق گفت :ائتالف تحت فرماندهی آمریکا در راستای تداوم جنایت هایش
علیه مقاومت ،جنایت پلید دیگری را با بمباران فرزندان مقاومت اسالمی و
الحشد الشعبی در مرز سوریه و عراق مرتکب شد که به شهید و زخمی
شدن دهها تن از نیروهای گردان های حزب اهلل عراق و عصائب اهل الحق
و جنبش النجباء منجر شد.
العودی در بیانیه ای اعالم کرد :این ائتالف شوم هر روز ثابت می کند
که علیه عراق و فرزندان مخلص این کشور عمل می کند ،زیرا یک بار آنها را
های
هدف قرار داده و به قتل می رساند و بار دیگر به انواع تروریسم (گروه
تروریستی) کمک کرده و آنها را قادر می سازد علیه این فرزندان مخلص
کشور اقدام کنند .وی افزود :انتظار می رود که دولت عراق برای بازخواست
درخصوص این اقدامات مکرر وارد عمل ش���ده و به این ائتالف خیانتکار
بفهماند که هرگونه تعدی علیه الحشد الشعبی به منزله تعدی به عراق است
و این امر ایجاب می کند موضع قاطعی گرفته ش���ود که این موضع قاطع
نباید کمتر از بیرون راندن این نیروها باشد که براساس مقاصدی برای ضربه
زدن به مقاومت در منطقه تالش می کنند .این درحالی اس���ت که س���رگرد
المللی با رد این
«جاش ژاک» سخنگوی مرکز فرماندهی آمریکا در ائتالف بین
ها ،مدعی شد هیچ کدام از اعضای ائتالف آمریکایی در نزدیکی شهر
گزارش
البوکمال عملیات انجام نداده اند .از سویی همزمان الحشد الشعبی عراق از
حمله توپخانه ای خود به مواضع داعش در مرزهای مشترک عراق و سوریه
خبر داد که در پی آن عناصر این گروه تروریستی متحمل خسارات سنگینی
شدند .خبر دیگر اینکه نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در یک عملیات
نظامی ،شهرک الدشیشه در حومه جنوبی استان حسکه واقع در شمال شرق
سوریه را به طور کامل از اشغال گروه تروریستی داعش آزاد کردند .نیروهای
دموکراتیک سوریه (ائتالف با محوریت کردها و تحت حمایت آمریکا) وارد
ش���هر الناصره واقع در دو کیلومتری ش���رق الدشیشه شدند و در فاصله سه
کیلومتری مرز با عراق قرار گرفتند .نقشه منتشر شده در پایگاه اینترنتی این
نیروها نشان می دهد که آن ها در نزدیکی مرزهای عراق مستقر شده اند.
منطقه آزاد شده الدشیشه آخرین شهرک تحت اشغال عناصر داعش در استان
حسکه بود که با کمک نیروهای آمریکایی ،فرانسوی ،ایتالیایی و سایر نیروهای
غربی توسط نیروهای کرد آزاد شد.
در خبری دیگرگروه تروریستی تحریرالشام (جبهه النصره سابق) وابسته
به رژیم صهیونیستی بار دیگر زمین های کشاورزی و باغ های میوه را در
حومه شمالی شهر قنیطره در جنوب سوریه به آتش کشید.در چنین شرایطی
روزنامه صهیونیستی هاآرتص به نقل از منابع بلندپایه سیاسی در تل آویو
تاکید کرد که به رغم هماهنگی اردن و اسرائیل برای اعمال فشار بر روسیه
به منظور کاستن از نفوذ ایران در سوریه اما مسکو پاسخ این خواسته را نداد.
هاآرتص افزود :اسرائیل و اردن از مسکو انتظار دارند که در این خصوص
از نفوذ خود در بحران سوریه استفاده کند اما روسیه پاسخی نداده چون به
دنبال رویارویی دیپلماتیک با متحد راهبردی خود یعنی جمهوری اسالمی
ایران نیست.

کشته شدن  14نظامی ارتش لیبی
در درگیری های «بنغازی»

سرویس خارجی :منابع امنیتی
از کشته شدن دست کم  14نظامی
ارت���ش لیبی در درگیری با عناصر
مسلح در شهر «بنغازی» این کشور
خبر دادند.
ب���ه گفته مناب���ع خبری ،در
درگیری نیروه���ای ارتش لیبی به
فرماندهی ژنرال«خلیفه حفتر» و افراد
مسلح موسوم به «گردان های دفاعی
بنغازی» در شهر بنغازی ،دست کم
 14نظامی ارتش این کشور کشته و
شماری نیز زخمی شدند .این منابع
همچنین از کشته شدن دست کم 20
تن از عناصر مسلح در این درگیری
ها خبر دادند.
از س���وی دیگ���ر ،حلق���ه
محاصرهعناصر باقیمانده گروه های
مسلح در دو محله شهر «درنه» لیبی
نیز به توس���ط نیروهای ارتش تنگ
تر ش���د.جنگنده های ارتش لیبی

نیز ش���ش بار محل تجمع وانبار
های مسلح موسوم به
مهمات گروه
ه���ای دفاعی بنغازی» را در
«گردان
منطقه هالل نفتی بمباران کردند .شبه
نظامیان و گروه های مسلح موسوم
های دفاعی بنغازی» سه روز
به «گردان
پیش به مرکز ذخیره س���ازی نفت
در « راس النوف» و بندر «السدره»
واقع در شرق لیبی حمله کردند و با
نیروهای محافظ آنجا درگیر شدند.
در این حمله مخزن شماره 12
مرکز «راس النوف » به آتش کشیده
شد و در پی آن ،صادرات نفت لیبی
کاهش یافت.
در چنی���ن ش���رایطی برخی
نمایندگان پارلم���ان لیبی به طور
ضمنی ،قطر وترکی���ه را متهم به
حمایت از عناصر مسلح لیبی برای
حمله به تاسیس���ات نفتی در این
کشور کردند.

صاحب امتياز :شركت ايرانچاپ (مؤسسه اطالعات)
مدير مسئول :سيدمحمود دعائي
سر دبير :عليرضا خاني
نشاني :تهران  -بلوار ميرداماد – خيابان مصدق جنوبي ( نفتجنوبي سابق)
ساختمان اطالعات – كد پستي ( 1549953111تهران)
پست تصويري تحريريه 22258022
تلفن29999 :
نمابر آگهيها  21و22258019
تلفن پذيرش آگهيها 22258014-18
نشاني اينترنتhttp://www.ettelaat.com :
پست الكترونيكيettelaat@ettelaat.com :
منشور اخالقیhttp://www.ettelaat.com/ftp/manshoor.pdf :

سرویس خارجی :نیروهای یمنی
با انجام پاتک های پی در پی سنگین و
غافلگیرانه علیه نیروهای ائتالف عربی
در جنوب «الحدیده» ،این منطقه را به
باتالقی برای عربستان و همپیمانان این
کشور تبدیل کرده اند و در تازه ترین
این حمالت ،دست کم  123مزدور
ائتالف عربی کشته و بیش از  160تن
دیگر از آنان به دست ارتش و انصاراهلل
یمن اسیر شدند.
به گفته منابع خبری ،تازه ترین
پاتک غافلگیر کننده نیروهای یمنی به
مزدوران ائتالف عربستان در جنوب
«الحدیده» ،به کشته شدن دست کم
 123تن و زخمی ش���دن صدها نفر
دیگر از مزدوران منجر شده است .این
منابع همچنین افزودند :دهها جس���د
متعلق ب���ه نیروهای ائتالف متجاوز
س���عودی و اماراتی که در درگیری با
های مردمی
نیروهای ارتش و کمیته
یمن در جنوب «الحدیده» و سواحل
این اس���تان به هالکت رسیده اند ،به
استان «عدن» این کشور منتقل شدند.
وبگاه خبری «یمنی پرس» نیز به
نقل از منابعی اختصاصی گزارش داد:
دو کامیون حامل دهها جسد مزدوران
اند.
ائتالف عربی وارد شهر «عدن » شده
براساس این گزارش ،همه این اجساد
های جنوبی یمن
متعلق به ساکنان استان
هستند که امارات ،آنها را وادار به جنگ
در جبهه س���احل غربی و «الحدیده»
کرده بود .منابع یمنی همچنین گفتند:
سرلشگر ستاد مهندس «عیسی سیف
بن عبالن المزروعی» ،جانشین رئیس
ستاد مشترک ارتش امارات و گروهی
از افسران بلندپایه این کشور که دو روز

 20و  44دقيقه

اذان مغرب

نيمه شب شرعي (پايان وقت اداي نماز عشا)

 00و  12دقيقه

طلوع آفتاب (فردا)

 5و  48دقيقه

اذان صبح (فردا)

ل نودو دوم
سا 

پیش به غرب یمن رفته بودند ،در جبهه
اند.
ساحل غربی کشته شده
یگان موشکی و پهپادی ارتش
یمن و انصاراهلل نیز با انجام عملیاتی
مشترک ،مواضع شبه نظامیان وابسته به
ائتالف سعودی را سواحل غربی یمن و
جنوب الحدیده هدف قرار دادند.

درآم���ده برای در امان ماندن از حمله
جنگنده های ائتالف سعودی به خارج
از «الحدیده» منتقل شده اند.ارتش یمن
همچنین از سایر مزدوران محاصره
ش���ده ائتالف س���عودی در جنوب
«الحدیده» و سواحل غربی این کشور
خواست تا خود را تسلیم کنند.

از س���وی دیگر و همزمان با
تش���دید حمالت یمنی ها وافزایش
شمار کشته های ائتالف عربی ،برخی
منابع از اسارت  160مزدور عربستان
به دست یمنی ها در جنوب «الحدیده»
و سواحل غربی این کشور خبر دادند.
این منابع گفتند :مزدوران به اسارت

از طرف���ی ،نیروهای ارتش و
ه���ای مردمی یمن همزمان با
کمیته
ه���ا در جبهه «الحدیده» ،در
پیروزی
غرب یم���ن ،محل تجمع مزدوران
س���عودی در منطقه «الجمارک» و در
صحرای «البقع» ،واقع در منطقه «نجران»
عربستان را نیز با توپخانه هدف قرار

به اس���تان «الحدیده» حمله کردند.به
های
گزارش شبکه «المسیره» ،جنگنده
ائتالف سعودی ،س���ه بار الحدیده
را بمباران کردند.در چنین ش���رایطی
و در پ���ی حمایت غرب از ائتالف
سعودی در عملیات «الحدیده» ،روزنامه
انگلیسی«گاردین» در گزارشی نوشت،

وابس���ته به سازمان ملل از شکست
ماموریت نماینده این س���ازمان در
امور یمن در سفر به «صنعا» و ادامه
ها در «الحدیده» خبر دادند.به
درگیری
گفته منابع خبری« ،مارتین گریفیث»،
فرس���تاده سازمان ملل متحد به یمن،
ش���هر « صنعا» را در حالی ترک کرد

 4و  02دقيقه

س���رویس خارجی:برخی منابع خبری اعالم کردند:مولوی «بهادرجان»
سرکرده ارشد طالبان پاکستان در فرودگاه بین المللی شهر«پیشاور» مرکز ایالت
خیبرپختونخواه توسط پلیس این کشوردستگیر شد.
به گفته این منابع،بهادرجان که سعی داشت به دبی فرار کند توسط نیروهای
امنیتی در فرودگاه بین المللی« باچاخان» پیشاور دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال
یافت.نیروهای امنیتی هنگام بررسی مدارک مسافران پرواز دوبی سرکرده ارشد
ها و افراد ممنوع الخروج بود،
طالبان پاکستان را که نامش در فهرست تروریست
های تروریستی زیادی را
شناسایی کردند.این در حالی است که،بهادرجان عملیات
وزیر
علیه پاکستان طراحی و اجرا کرده است.در تحولی دیگر«،نواز شریف»نخست
برد ،بازگشتش به این کشور
سابق پاکستان که به همراه دخترش در لندن به سر می
را به دلیل تکمیل مداوای همسرش به تاخیر انداخت.

ل شکست من
اردوغان :غرب به دنبا 
در انتخابات است

سرویس خارجی :رئیس جمهوری ترکیه از تالش غرب برای شکست
وی در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری این کشور خبر داد.
اردوغان در گردهمایی حزب عدالت و توسعه در شهر استانبول اعالم
کرد:غرب منتظر نتایج انتخابات  24ژوئن و شکست و سقوط من است اما
همه ما با هم آماده درس دادن به غرب هستیم .وی با بیان این که روز24
ژوئن عید دموکراسی ترکیه خواهد بود چرا که در آن روز مردم با انتخاب
خود آینده کشوررا رقم خواهند زد ،گفت:انتخابات پیش رو ما را مقتدرتر از
کند و روز وحدت ما خواهد بود چون ما مثل دیگران حرف نمی
گذشته می
زنیم بلکه عمل می کنیم و نتیجه اقدامات ما هم در پیش چشم ملت است.

ها در مناطق "صوفا" در شرق
س���وزی
این آتش
رفح" ،کیبوتس ریعیم" و ش���رق اردوگاه "البریج"
های آتش نشانی
به وقوع پیوسته است .تالش تیم
های آتش ادامه
رژیم صهیونیستی برای مهار شعله
های آتشین از
ها و بادبادک
دارد .در پی پرتاب بالن
سوزی در مناطق مختلف
نوار غزه 25 ،مورد آتش
نشین اطراف غزه به وقوع
های صهیونیست
شهرک
پیوست .در رویدادی دیگر یک رسانه اسرائیلی از
سرقت اسناد نظامی بسیار محرمانه از داخل خودرو
های ویژه این رژیم در کرانه باختری
فرمانده نیرو
زبان «معاریو» از سرقت اسناد
خبر داد .روزنامه عبری
سری از خودروی فرمانده تیپ کماندوهای ارتش
اسرائیل خبر داد .این روزنامه نوشت :این اسناد در
ِ
کیف داخل خودرو سرهنگ «آوی بولت» فرمانده
تیپ کماندوهای ارتش اسرائیل بود که اواخر هفته
که وی در حال بازدید میدانی در
گذش���ته زمانی
کرانه باختری بود ،این اسناد به سرقت رفت .معاریو
خاطرنشان کرد ،فرمانده ارتش اسرائیل تصمیم گرفته
ای درباره دالیل و شرایط این
است تحقیقات ویژه
که این اس���ناد بسیار
ویژه این
حادثه انجام دهد به
محرمانه هستند .سرهنگ آوی بولت پیشتر فرمانده
تیپ کرانه باختری بود.

تواند بسیاری از مشکالت
بینجامد می
داخلی و خارجی را حل کند«.اسامه
النجیفی» ،از رهبران جریان اهل سنت
عراق و رئی���س ائتالف «القرار» نیز

مس���ئول دفتر سیاسی رئیس جریان
« ص���در» در ع���راق گفت :دعوت
وزیر کنونی عراق برای بحث
نخست
درباره تشکیل دولت آینده را دریافت

دیدار رئيس سازمان بسیج مردمی عراق با دبيركل «نُ َجبا» در بغداد

رئیس بسیج مردمی و دبیرکل جنبش «نجبا» درباره
اوضاع امنیتی عراق و مناقشات جاری در صحنه سیاسی این
کشور تبادل نظر کردند.منابع خبری گفتند «:فالح الفیاض»،
رئیس سازمان بسيج مردمى عراق با حضور در مقر مرکزی

مقاومت اس�ل�امی ن َُجبا در بغداد با حجت االسالم شیخ
« اکرم الکعبی» ،دبیرکل این جنبش ديدار و گفتگو کرد.
به گفته این منابع ،این مالقات به منظور رایزنی و بررسی
اوضاع سیاسی ـ امنیتی كشور عراق برگزار شد.

اش برای ش���رکت در این
از آمادگی
نشست خبر داد و بر لزوم مشارکت
همگان در آن تأکید کرد.
در همین حال« ،ضیاء االسدی»،

نکرده است .وی افزود :ائتالف سائرون
(به ریاست مقتدا صدر) دعوتی رسمی
از رئیس ائتالف النصر (به ریاس���ت
العبادی) دریافت نکرده است.

باره
که مذاکراتش با جنبش انصاراهلل در
ای به همراه نداشته
«الحدیده» هیچ نتیجه
بهگفتهاینمنابع،مقاماتانصاراهلل
است.
نشینی از «الحدیده» و واگذاری
عقب
اداره امور آن تحت نظارت س���ازمان
ملل را نپذیرفتند و خواس���تار زمان
بیشتر برای بررسی پیشنهاد فرستاده
سازمان ملل شدند .همزمان« ،محمد
عبدالسالم» ،سخنگوی انصار اهلل یمن
نیز ضمن غیر منطقی دانستن تحویل
بندر «الحدیده» به سازمان ملل اعالم
ک���رد :این گزینه روی میز مذاکرات
ای
نیست.ش���ورای امنیت نیز جلسه
را درباره یمن پش���ت درهای بسته
برگزار کرد و در جریان آن« ،مارتین
گریفیتس» ،فرس���تاده سازمان ملل به
یمن ،اعضای این شورا را در جریان
طرح فراگیر صلح قرار داد.
همچنین «پاپ فرانسیس» ،رهبر
مذهبی کاتولیک های جهان در سخنانی
خواستار کمک جامعه بین المللی برای
پای���ان دادن به جنگ فاجعه بار در
یمن ش���د .پاپ با اب���راز نگرانی از
پایان در یمن ،دست به دامن
جنگ بی
المللی برای کمک به پایان
جامعه بین
ها و اوضاع فاجعه بار در این
درگیری
کشور شد و از مسیحیان نیز خواست
تا برای این کشور دعا کنند.
در چنین ش���رایطی ،ش���یخ
«قیس الخزعل���ی» ،دبیرکل جنبش
«عصائب اهل الحق» عراق در پیامی
به «عبدالملک الحوثی» ،رهبر انصار
اهلل یمن گفت :اگر دوری مس���افت
و وجود مرزهای ساختگی نبود ،در
کنار ش���ما علیه عربستان و امارات
می جنگیدیم.

درخواست عفو بینالملل برای آزادی فوری دبیرکل جمعیت «الوفاق» بحرین
الملل از مقامات
س���رویس خارجی :عفو بین
بحرینی خواس���ت حکم صادره علیه شیخ «علی
سلمان» ،دبیرکل جمعیت «الوفاق» را لغو و وی را
بدون قید و شرط آزاد کنند.
الملل در توئیتی نوشت ،حکم
سازمان عفو بین
شیخ علی سلمان ،دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین به
اتهام آنچه «جاسوسی برای قطر» نامیده شده ،روز

شود  ،او زندانی اندیشه
پنجشنبه ۲۱ژوئن صادر می
اس���ت که صرفا به دلیل تالشش برای آزادی بیان
دستگیر شد و بحرین باید فورا او را آزاد کند.این در
حالی است که شیخ «علی سلمان» از زمان نخستین
ها مبنی
حضورش در جلسه دوم دادگاه همه اتهام
بر "جاسوسی برای قطر" را رد کرده است.
از طرفی« ،زید بن رعد الحسین» کمیسر عالی

حقوق بشر س���ازمان ملل نیز اعالم کرد :مقامات
بحرینی همچنان به س���رکوب جامعه مدنی ادامه
دهند.در خبر دیگ���ری و در ادامه روند عادی
می
سازی روابط «منامه» با «تل آویو» ،به زودی هیأتی از
رژیم صهیونیستی برای شرکت در نشست «میراث
جهانی» به میزبانی بحرین قرار است به این کشور
سفرکند.

بانوی اول آمریکا در اقدامی بی سابقه سیاست های ضد مهاجرتی ترامپ را به باد انتقاد گرفت

س���رویس خارجی« :مالنیا
ترامپ»بانوی اول آمریکا در اقدامی
علنی و بی سابقه از سیاست های
ضد مهاجرت���ی رئیس جمهوری
این کش���ور در راستای جدا کردن
مهاجران غیر مجاز از فرزندانشان
انتقاد کرد.
در همین رابطه«،اس���تفانی
گریشام» سخنگوی مالنیا ترامپ با
انتشار یک بیانیه اعالم کرد :بانوی
اول آمریکا بر این باور اس���ت که
خواهیم که از همه
ما کشوری می
کند و باید در
قوانی���ن تبعیت می
کشوری زندگی کنیم که با شور و
احساس اداره می شود.در این بیانیه
آمده است :مالنیا ترامپ از این که
های خود
ببیند کودکان از خانواده
شوند ،بیزار و امیدوار است
جدا می
ها و جمهوریخواهان
که دموکرات
سرانجام بتوانند برای اصالح قانون
مهاجرت همکاری بکنند.
«ل���ورا ب���وش» ،همس���ر
جمهوری اسبق آمریکا نیز،
رئیس
باانتقاد از سیاست ضد مهاجرتی
ترامپ گفت :این حرکتی ظالمانه
و غی���ر اخالقی اس���ت که قلبم
را ب���ه درد آورد.وی افزود :من از
ل���زوم اجرا و حفاظت از مررهای
کنم
المللی خودمان قدردانی می
بین
اما این سیاست تحمل صفر ظالمانه
است.
از طرفی «استفان میلر» مشاور
کاخ سفید ضمن دفاع از سیاست

ضد مهاجرتی ترامپ،گفت :هیچ
تواند سیاستی داشته
کشوری نمی
باش���د که براس���اس آن تمامی

زیدالحسین»کمیساریایعالیحقوق
بش���ر سازمان ملل متحد از آمریکا
خواست سیاست خالف وجدان

ترامپ خواس���تار انجام تحقیقات
های به
درب���اره تحقیق و تفحص
انجام رسیده توسط «رابرت مولر»

تظاهرات علیه سیاست های ضد مهاجرتی ترامپ

صدها نفر از مردم آمریکا در ایالت های نیوجرسی و
تگزاس در اعتراض به سیاست جدید ضد مهاجرتی دونالد
ترامپ که باعث جدایی کودکان از والدین مهاجرشان شده
معترضان به سیاست های
است ،تظاهرات برگزار کردند.
جدید رئیس جمهوری آمریکا در قبال مهاجران غیرقانونی،
های مردم از قوانین مهاجرتی
دسته
مص���ون باقی بمانن���د و این یک
تصمیم ساده از سوی دولت آمریکا
است.این در حالی است که «،رعد

ترامپ :مانور های آمریکا -کره جنوبی
پرخرج بود،متوقفش کردم

های
سرویس خارجی :رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرد:درباره رزمایش
نظامی واشنگتن – سئول در شبه جزیره کره را به دلیل هزینه های بسیار
زیاد آن متوقف کردم.
ترامپ در توئیتی نوشت :پیشنهاد توقف مانورهای نظامی آمریکا
با سئول در شبه جزیره کره در خالل مذاکرات با رهبر کره شمالی به
درخواس����ت من بود زیرا این رزمایش ها بس����یار گران و پرهزینه هستند
کردند .وی افزود :اگر مذاکرات با
و پیام بدی به این نشس����ت ارس����ال می
توانند دوباره آغاز شوند که
کره شمالی شکست بخورداین رزمایش ها می
امیدوارم این اتفاق نیفتد.
«س����وزان رایس» ،مش����اور امنیت ملی سابق آمریکا نیز اعالم کرد:
نشس����ت هفته گذش����ته میان ترامپ و «کیم جونگ اون» ،برای پیونگ
یان����گ موفقیت بزرگتری بوده و تواف����ق رئیس جمهوری آمریکا برای
توقف مانورهای نظامی مش����ترک بزرگ با کره جنوبی یک پیروزی برای
هوآ ایلبو» کره
رهبر کره ش����مالی اس����ت .در چنین شرایطی،روزنامه «مان
های آمریکایی س����ه هزار تاسیسات مرتبط
جنوبی مدعی ش����د که مقام
به فعالیت های هسته ای و موشکی در کره شمالی شناسایی کرده اند .
رسانه دولتی کره شمالی نیز از سئول خواست تا به روح توافق به دست
آمده در نشست آوریل رهبران دو کره احترام بگذارد.

اشرف غنی دستور تمدید  10روزه
آتش بس با طالبان را صادر کرد

برای خروج از بحران کنونی و نجات
دادن روند سیاسی عراق اعالم کرد.وی
گفت :اگر طرح العبادی به مذاکرات
جدی برای ایجاد ائتالف گس���ترده
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غروب آفتاب

دادند .همچنین ش���ماری از مزدوران
عربستان نیز در عملیات نظامی و تک
های مردمی
تیراندازی ارتش و کمیته
های «تعز» و «الضالع»
یمن در استان
یمن کشته و زخمی شدند.
های ائتالف س���عودی
جنگنده
– آمریکای���ی – اماراتی نیز بار دیگر

استقبال مشروط رهبران سیاسی عراق از برگزاری نشست ملی حل بحران

سرویس خارجی :درخواست
وزیر عراق برای برگزاری یک
نخست
نشست گسترده جهت خروج از بحران
سیاس���ی کنونی ،با موافقت مشروط
های سیاسی این کشور
رهبران جریان
مواجه ش���د.به گزارش منابع خبری،
« نوری المالکی» ،رهبر ائتالف «دولت
قانون» درباره درخواست حیدر العبادی،
وزیر عراق برای برگزاری
نخس���ت
نشستی گسترده بعد از تعطیالت عید
فطر جهت مشخص کردن برنامه دولت
آتی و تسریع در تشکیل آن ،گفت :ما از
هر اقدام جدی برای بحران خطرناکی
شود حمایت
که عراق با آن روبرو می
کنیم اما قبول این درخواست مرتبط
می
ها و محورهایی است که طی
با مکانیزم
نشست درباره آن صحبت خواهد شد
و بستگی به نتایج آن دارد.وی افزود:
هرگونه درخواست یا دیداری که فاقد
راهکارهایی برای بحران باش���د ،تنها
شود.
تبلیغات محسوب می
«ایاد ع�ل�اوی» ،رهبر ائتالف«
الوطنیه» عراق نیز حمایتش را از طرح
العبادی اعالم کرد اما حضور در نشست
را به مشارکت کردها مشروط کرد.وی
گفت :با گذشت زمان و نیاز شدید به
نهایی کردن پرونده نتایج انتخابات ،ما از
خواهیم تحقیقات
های ذیربط می
طرف
مربوط به تقلب در انتخابات را نهایی
کنند  ،ما با برگزاری نشست ملی با
حضور کردها موافقیم.
های
عالوی همچنی���ن تالش
«مقتدا ص���در» ،رهبر جریان صدر
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ظهر شرعي

ها با مشاوره ،راهنمایی و ارسال
غربی
تجهیزات نظامی ،در حمله علیه یمن،
کنند و
به عربستان و امارات کمک می
های ائتالف عربستان و امارات
یورش
به الحدیده ،تنها به بیشتر شدن عمق
بدترین بحران انسانی در جهان انجامیده
در تحوالت سیاسی نیز ،منابع
است.

بازداشت سرکرده ارشد طالبان پاکستان
در «پیشاور»

ها در خصوص تجاوزهای ارتش
گواهی و شهادت
رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان است .در چنین
های عربی
شرایطی دولت آمریکا امیدوار است رژیم
های مالی طرح موس���وم
فارس هزینه
حوزه خلیج
به «معامله قرن» برای س���ازش میان فلسطینیان و
زبان
رژیم صهیونیستی را تامین کنند.روزنامه عبری
«هاآرت���ص» اعالم کرد که دولت «دونالد ترامپ»
کوشد کشورهای عربی
جمهوری آمریکا می
رئیس
گذاری صدها
فارس را به س���رمایه
حوزه خلیج
ه���ای اقتصادی در نوار
میلی���ون دالری در پروژه
غ���زه متقاعد کرد که این اقدام ،در جهت تالش
برای آرام کردن اوضاع امنیتی و سرعت بخشیدن
به طرح صلح کاخ سفید موسوم به «معامله قرن»
گیرد.
صورت می
خبر دیگر اینکه ش���هروندان فلسطینی در
واکنش به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی ،با پرتاب
های
زا چندین منطقه در شهرک
های آتش
بادبادک
نشین اطراف غزه را به آتش کشیدند.
صهیونیست
ها و
ش���اهدان عینی گفتند در پی پرتاب بادبادک
های آتشین توسط شهروندان فلسطینی ،چندین
بالن
نشین
های صهیونیست
سوزی در شهرک
مورد آتش
اطراف غزه به وقوع پیوسته است .به گفته شاهدان

عراق در این راس���تا و تمایلش برای
تحقق توافق ملی را ستود«.نیچروان
وزیر اقلیم کردستان
بارزانی» ،نخست
نیز حمایت���ش را از هرگونه طرحی
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ائتالف عربي در باتالق الحديده  123كشته و  160اسير داد

اعالم حمایت اتحادیه اروپا از طرح تعقیب افسران جنایتکار رژیم صهیونیستی

س���رویس خارجی :روزنام���ه عبری زبان
الیوم به نقل از یک س���ازمان حقوقی
اس���رائیل
های مالی
صهیونیستی نوشت که اتحادیه اروپا هزینه
طرح تعقیب قضایی افسران اسرائیلی به خاطر کشتار
کند.
غیر نظامیان فلسطینی را تامین می
های غیردولتی که نهادی
بان سازمان
سازمان دید
اسرائیلی است ،اعالم کرد که اتحادیه اروپا شروع به
های مالی طرح تعقیب قضایی افسران
تأمین هزینه
نظامیان
کننده در قتل عام غیر
اسرائیلی ش���رکت
فلسطینی و ناقض حقوق بشر در اراضی اشغالی
فلس���طینی کرده است .در این گزارش آمده است
ک���ه اتحادیه اروپا ۲۵۰هزار یورو برای این طرح
اختصاص داده و این طرح تا س���ال ۲۰۱۹ادامه
خواهد داشت .در این گزارش تصریح شده است
که اس���رائیل در زمینه تج���اوز ارتش خود علیه
غیر نظامیان فلس���طینی هیچ تحقیقات جدی به
آورد .طبق گزارش حاضر ،این طرح
عمل نم���ی
را س���ازمان صهیونیستی "یش دین" (قانون وجود
دارد) با همکاری سازمان اسرائیلی "پزشکان حقوق
بشر" و جنبش اسرائیلی "شکست سکوت" ارائه
کرده اس���ت .بر اساس این گزارش ،هدف طرح
آوری
مذکور ایجاد یک بانک اطالعاتی برای جمع

تقويم اطالعات

سرویس خارجی:رئیس جمهوری افغانستان از تمدید  10روزه آتش بس
دولت وحدت ملی با طالبان خبر داد.
بس
در همین رابطه،دفتر اش���رف غنی ،اعالم کرد :رئیس جمهوری آتش
ای ک���ه با گروه طالبان برقرار کرده و قرار اس���ت تا روز چهارش���نبه
اولی���ه
هفت���ه ج���اری پایان یابد را تا  ۱۰روز دیگر تمدی���د کرد.با این حال «دورانی
وزیری» ،س���خنگوی کاخ ریاست جمهوری افغانستان گفت :نیروهای امنیتی
توانند از خود در مقابل هر گونه
افغ���ان همچن���ان در طول این آتش ب���س می
ای دفاع کنند.در تحولی دیگربر اثر حمله طالبان به ش���هرهای «اناردره»
حمله
و «کهنه» والیت «فراه» هفت نیروی نظامی افغان کش���ته و هش���ت تن دیگر
زخمی شدند.
همچنین،مقامات امنیتی افغان در والیت ننگرهارنیز اعالم کردند:شمار کشته
شدگان حمله انتحاری دو روز پیش در این والیت به۲۲کشته و  ۶۵زخمی
افزایش یافت.سخنگوی والی ننگرهار هم از ترور فرماندار شهرستان «غنی
خیل» این والیت توسط افراد مسلح ناشناس خبر داد و گفت :وی به همراه
یک محافظش در این حمله کشته شد .در خبر دیگری،وزارت خارجه ایتالیا از
پیشنهاد رئیس جمهوری افغانستان برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات صلح
استقبال کرد و گفت  :ادامه این روند معرف نخستین گام اجتناب ناپذیر برای
اعمال شرایط صلح دراز مدت است.

مقابل یک بازداشتگاه مهاجران در ایالت نیوجرسی تجمع
کردند.همچنین،در ایالت تگزاس هم شماری از نمایندگان
دموکرات کنگره از یکی از مراکز مرزبانی آمریکا که محل
نگهداری کودکان مهاجران غیرمجاز است بازدید و در
تظاهرات اعتراضی شرکت کردند.

خ���ود را در برخورد با مهاجرین
غیرقانونی که از مرز مکزیک وارد
شوند ،متوقف کند .در
آمریکا می
تحولی دیگر«،رودی جولیانی» وکیل

ب���ازرس ویژه پرون���ده دخالت
ادعائی مسکو در انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا درس���ال۲۰۱۶
شد .

كوتاه از سراسر جهان
خلیل زاد :آمریکا در تالش برای عادی سازی روابط با ایران است
ایرنا :زلمای خلیل زاد ،سفیر پیشین آمریکا
در سازمان ملل گفت :شاید قابل توجه ترین پیام
سخنان چندی پیش مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا
درباره ایران ،تمایل به مذاکرات با هدف دستیابی
به توافقی فراگیر و گسترده منجر به عادی سازی
روابط دو کشور باشد .وی گفت :در رویکرد کاخ
سفید نسبت به ایران ،امکان منطقی برای پیشرفت
وجود دارد زیرا نکته بسیار مهمی که توسط بسیاری
از مفسران نادیده گرفته شده ،ابراز تمایل دولت ترامپ برای مذاکره با تهران
به رغم تشدید فشارهای ضدایرانی است و از این رو سیاست ابتدا فشار و
سپس مذاکرات و پس از آن دستیابی به توافق به این معنا است که دستیابی
به توافقی فراگیر میان تهران و واشنگتن ،ناممکن نیست .خلیل زاد ادامه داد
که هر چند احتمال دارد اقدام ها و روش های اعمال فشار ترامپ تهران را
مجاب نکند ،اما این امکان هست که ایران برای مذاکره ترغیب شود .به ادعای
وی ،با اینکه تهران اکنون به پذیرش پیشنهاد گفتگوی مستقیم با ایاالت متحده
تمایلی نشان نمی دهد و توجه خود را بر دستیابی به توافق با اروپایی ها برای
دریافت غرامت زیان های ضدبرجامی در پی خروج آمریکا از توافق هسته ای
متمرکز کرده است ،اما احتمال دارد به صورت ذهنی گزینه های دیگر خود
را بررسی کند .خلیل زاد درباره دالیل دیگر پیش بینی خود برای عملی شدن
مذاکره مستقیم تهران و واشنگتن افزود :محاسبه های ایران مطمئنا براساس
ارزیابی از تاثیر راهبرد ایاالت متحده شکل خواهد گرفت.
بازداشت وزیر اسبق انرژی اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران
های صهیونیستی از متهم شدن
فارس :رسانه
وزیر پیشین کابینه رژیم صهیونیستی به جاسوسی
برای ایران خبر دادند .س���ازمان اطالعات داخلی
رژیم صهیونیستی(ش���اباک)« ،گونِن ِس ِگو» وزیر
انرژی رژیم صهیونیستی در سال های 1995-96
را به جاسوس���ی برای ایران متهم کرد .بر اساس
بیانیه ادعایی شاباک ،وی در ماه مِی  2018به اتهام
ارتباط با ایران و جاسوس���ی برای آن ،بازداشت
شد .روزنامه «جروزالم پست» ادعا کرد سال  ،2012زمانی که ِس ِگو در نیجریه
کرد ،عوامل اطالعاتی ایران با او تماس برقرار کردند .شاباک مدعی
زندگی می
ها دیدار داشته و حتی دو بار از این دیدارها در
است که وی بارها با ایرانی
شود این وزیر سابق رژیم صهیونیستی،
داخل ایران انجام شده است.ادعا می
های نظامی و غیرنظامی رژیم صهیونیستی
اطالعات حیاتی را درباره زیرساخت
در اختیار ایران قرار داده است
ورود اتوبوس به میان جمعیت در هلند با یک کشته
تسنیم :ورود یک اتوبوس به میان جمعیت در هلند به کشته شدن یک نفر
و زخمی شدن سه نفر دیگر منجر شد.این اتوبوس به میان افرادی رفت که قصد
ای اعالم کرد اتوبوس
شرکت در یک کنسرت را داشتند .پلیس هلند در بیانیه
از صحنه متواری شد و مأموران در جستجو برای یافتن وی هستند.
داماد پادشاه اسپانیا به جرم فساد مالی زندانی شد
تسنیم :داماد پادشاه اسپانیا که پیشتر به تحمل
چند سال حبس به دلیل فساد مالی محکوم شده بود،
زندانی شد« .اینیاکی اوردانگارین» ،همسر خواهر
«فیلیپه ششم» پادشاه اسپانیا که پیشتر در اتهام فساد
مالی و فرار مالیاتی مجرم شناخته شده بود ،زندانی
ش���د« .اوردانگارین» که هم اکنون  50سال سن
ها یورو پول غیرقانونی در
دارد به کس���ب میلیون
های  2004تا  2006از طریق یک بنیاد
فاصله سال
غیرانتفاعی متعلق به خود در جزیره «مایورکا» متهم شده است.
سیانان :دروغگویی ترامپ ،پینوکیو را هم شرمنده میکند
تسنیم :شبکه آمریکایی سیانان در گزارشی با اشاره به اینکه «ترامپ در مسابقه
دروغگویی ،اوباما را شکست داده است» ،افزود :دروغ روز جمعه ترامپ که مدعی
شد سیاست غیراخالقی و غیرانسانی جدا کردن فرزندان از والدینشان در حال عبور
غیرقانونی از مرز «قانون دموکراتها» است ،پینوکیو را هم شرمنده میکند.
تظاهرات یونانیهای معترض به توافق تغییر نام مقدونیه
فارس :معترضان به توافق در زمینه تغییر نام کشور مقدونیه ،ضمن تظاهرات
در یونان با نیروهای پلیس درگیر شدند .در پی توافق یونان با مقدونیه در مورد
تغییر نام مقدونیه به جمهوری مقدونیه شمالی ،عده ای از مردم یونان با تظاهرات
در این کشور اعتراض خود را به توافق به دست آمده اعالم کردند.
راننده شخصی بن الدن در لیبی دستگیر شد
ابنا :راننده شخصی اسامه بن الدن سرکرده سابق
القاعده در شهر درنه لیبی بازداشت شد .رسانههای
عربی از دستگیری «ابوسفیان بن قمو» راننده شخصی
بن الدن خبر دادند .نیروهای ارتش لیبی به فرماندهی
ژنرال خلیفه حفتر در جریان حمله به ش����هر درنه،
پس از درگیری شدید با بن قمو و همراهانش در
ساختمانی موفق به بازداشت وی شدند.
پیروزی یک محافظهکار در انتخابات ریاستجمهوری کلمبیا
ایسنا« :ایوان دوکو» نامزد محافظه کاران با شکست «گوستاو پترو» رقیب
خود از جناح چپ در انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا پیروز شد .دوکو
ای علیه شورشیان سابق گروه فارک دارد و وعده
 ۴۱ساله موضع سختگیرانه
داده که برخی مفاد توافق صلح دولت مرکزی و فارک را که در سال ۲۰۱۶
میالدی امضا شد ،تغییر دهد.

