تشديد حمالت وحشيانه عربستان به صعنا
انصاراهلل تهديد به مقابله به مثل كرد

س���رویس خارجی :عربستان سعودی ساعتی پس از تهدید به بمباران
«صنعا» ،پایتخت یمن ،مناطق مسکونی و زیرساخت های این شهر را زیر
حمالت هوایی کم سابقه خود قرار داد و انصاراهلل یمن نیز رژیم سعودی را
تهدید به حمالتی مشابه به «ریاض» کرد.
به گزارش رسانه های خبری ،ائتالف سعودی به سرکردگی عربستان در
بیانیه ای تهدید کرد که به زودی شبکه کاملی از توانایی های پهپادی و مراکز
لجستیکی انصاراهلل یمن را هدف قرار خواهد داد .در همین حال و با گذشت
ساعاتی از این بیانیه ،جنگنده های عربستان و ائتالف سعودی با پروازهای
گسترده در آسمان «صنعا» ،مناطق مختلف این شهر را به شدت بمباران کردند.
با عملی ش���دن تهدیدات ائتالف سعودی و حمالت گسترده جنگنده های
عربستان به مناطقی در «صنعا» ،منابع رسانه ای از شنیده شدن صدای چندین
انفجار مهیب در این شهر خبر دادند.
شبکه خبری «المسیره» اعالم کرد  :یک کارخانه مواد غذایی در منطقه
«وادی احمد» ،در ش���مال پایتخت و چند منطقه دیگر در این ش���هر هدف
حمالت هوایی جنگنده های عربستان و امارات قرار گرفت و خسارت هایی
به ش���ماری از خانه های اطراف نیز وارد ش���د.بر اساس گزارش این شبکه
خبری ،جنگنده های سعودی همچنین پارک « 21سپتامبر» شهر «معین» را نیز
بمباران کردند .خبرگزاری «اسپوتنیک» نیز گزارش داد که مقر تیپ یکم زرهی
های «النهدین» و منطقه
انصار اهلل ،پایگاه نظامی«الدیلمی» ،برخی مواضع در کوه
«الحصبه» در «صنعا» ،هدف حمالت هوایی سنگین عربستان قرار گرفته اند و
انهدام برخی از این اهداف ،منجر به وقوع انفجارهای عظیم شد .به گفته منابع
خبری ،در این حمالت ،شماری غیرنظامی کشته و زخمی شدند.
در چنین ش���رایطی« ،علی القحوم» ،عضو دفتر سیاسی انصاراهلل یمن،
رژیم س���عودی را تهدید به مقابله به مثل نمود و اعالم کرد :جنگ افروزی
عربستان و بمباران «صنعا» ،پاسخی مشابه را در پی خواهد داشت« .محمد
علی الحوثی» ،رئیس کمیته عالی انقالب یمن نیز تاکید کرد :حمالت ائتالف
ها از
متجاوز سعودی به صنعا نتیجه تشویق ،مشارکت و حمایت آمریکایی
ائتالف سعودی – اماراتی است.

سناتور «گراهام»  :تنبیه «بن سلمان» ،تنها
راه بهبود روابط واشنگتن با «ریاض» است

سرویس خارجی :سناتورهای برجسته آمریکایی همچنان بر مجازات ولیعهد
سعودی به دلیل صدور فرمان قتل وحشیانه «جمال خاشقجی» ،روزنامه نگار منتقد
میانه روی عربستانی اصرار دارند و در تازه ترین موضع گیری ها« ،لیندسی
گراهام» سناتور برجسته جمهوریخواه آمریکا در سخنانی اعالم کرد :تنها راه
بهبودی روابط و مناسبات واشنگتن با ریاض« ،تنبیه» «بن سلمان» ،ولیعهد این
کشور است«.لیندسی گراهام» سناتور جمهوریخواه آمریکا در سخنانی بار دیگر
بر دست داشتن ولیعهد سعودی در قتل «جمال خاشقجی» ،روزنامه نگار منتقد
میانه رو عربستانی تاکید کرد و گفت  :بهبودی روابط واشنگتن و ریاض نیازمند
«تنبیه» و برخورد قاطع با «محمد بن سلمان» ،ولیعهد این کشور است.
وی افزود :به این نتیجه رسیده ام که روابط بین عربستان و آمریکا هیچ
پیشرفتی نخواهد داشت مگر اینکه با «بن سلمان» ،ولیعهد عربستان به دلیل قتل
«خاشقجی»« ،برخورد جدی» صورت گیرد و وی «تنبیه» شود .گراهام در عین
حال در کنفرانسی مطبوعاتی در آنکارا ،افراد مظنون به دست داشتن در قتل
خاشقجی را به اعمال تحریم های جدید تهدید کرد.
این سناتور جمهوریخواه آمریکا همچنین ادامه داد :تحریم افراد دخیل در
قتل خاشقجی را آغاز و در بیانیه ای قاطعانه اعالم می کنیم که «بن سلمان» از
این مساله (قتل خاشقجی) مطلع بوده و مسئول آن است .در چنین شرایطی،
یک معارض عربس���تانی با انتش���ار سند درز پیدا کرده ای از دیوان پادشاهی
سعودی ،از نقش و مشارکت دولت «سیسی» در مصر با «بن سلمان» در ترور
«خاشقجی» خبر داد .
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ظهر شرعي

سرویس خارجی :مقامات روسیه
به رژیم صهیونیستی گوشزد کرده اند
که حمالت نظامی به فرودگاه دمشق
باید پایان یابد.
روزنامه عرب زبان القدس العربی
چاپ لندن در گزارش���ی اعالم کرد
که مقامات روسیه این موضوع را به
اسرائیلی ها یادآور شده اند که حمله
به فرودگاه دمش���ق و نواحی اطراف
آن برای مسکو قابل تحمل نخواهد
بود .این گزارش از قول منابع روسی
نوشت که مسکو هم اکنون در تالش
برای اتخاذ گام های الزم به منظور از
سرگیری فعالیت های کامل و عادی
فرودگاه دمش���ق است .گفتنی است
رژیم صهیونیستی هفته گذشته اذعان
کرد که با موشک فرودگاه دمشق را
هدف قرار داده است.
در این حال نیروی هوایی رژیم
صهیونیستی روز گذشته قصد تجاوز
جدید به جنوب سوریه را داشت که
پدافند هوایی سوریه این حمالت را
دفع کرد .منابع خبری از حمله هوایی
رژیم صهیونیس���تی به خاک سوریه
خبر دادند .یک منبع نظامی به شبکه
االخباریه سوریه گفت که پدافند هوایی
س���وریه به بهترین نحو این حمله را
دفع کرد.
این منبع تأکید کرد که حمالت
هوایی صهیونیست ها به منطقه جنوب
بود اما نتوانست هیچ یک از اهداف
خود را محقق کند.وزارت دفاع روسیه
هم اعالم کرد که حمله هوایی دیروز
رژیم صهیونیستی به سوریه تلفات
و خسارات برجا نگذاشت و پدافند
سوریه این حمله را دفع کرد.
در خبری دیگر منابع رسانه ای
از کشته و زخمی شدن  ۲۸شهروند
سوری در انفجار دو بمب در عفرین
خبر دادند .یک منبع در ارتش سوریه
اعالم کرد که در پی انفجار دو بمب

سرویس خارجی :صدها هزار نفر
از مردم در 350شهر آمریکا و چندین
کشور اروپایی از جمله انگلیس و آلمان
همزمان با آغاز سومین سال ریاست
جمهوری دونالد ترامپ ،در اعتراض به
سیاست های وی تظاهرات گسترده ای
را برپا کردند.
در همین رابطه،صدها هزار نفر

کردند:این تظاهرات که ش���مار قابل
توجه���ی از مردان هم در آن حضور
داشتند،در واشنگتن و  350شهر آمریکا
برگزار شد و معترضان پایان خشونت
علیه زنان و برابری و عدالت را خواستار
شدند.همچنین موضوع تعطیلی دولت
آمری���کا و موفقیت زنان در انتخابات
سال  2018و حضور شمار بیشتری از

از زنان آمریکایی در سالگرد روی کار
آمدن «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری
آمریکا با برگزاری تظاهرات در 350
شهر ایاالت متحده از جمله واشنگتن،
نیویورک  ،لس آنجلس،هیوس���تون،
بالتیمور و دنور به سیاستهای ترامپ
اعتراض کردند .منابع خبری نیز اعالم

لس آنجلس
زنان در کنگره ،از دیگر مواردی بود که
در این تظاهرات مطرح شد.
در این حال«،کریستن گیلیبراند»
س���ناتور آمریکایی که در جمع زنان
راهپیمایی کننده شهر دس موینس ایالت
آیوا حضور داش���ت ،گفت :وقت آن
فرا رس���یده است که از حاشیه خارج

دیگر«،دونالد ترامپ» ،در اقدامی نادر از
«رابرت مولر» ،بازرس پرونده مداخله
روسیه در انتخابات2016آمریکا به دلیل
تکذیب گزارشی درباره دستور وی به
وکیل سابقش برای دروغگویی به کنگره
تش���کرکرد.از طرفی،رئیسجمهوری
آمریکا با بیان این که اقدام به استیضاح

اذان مغرب

ژاک توبون ،مسئول نهاد مستقل اداری دفاع
از حقوق ش���هروندان فرانسوی خواستار تعلیق
استفاده از سالح فلش بال از سوی پلیس شده
بود.فلش بال سالحی است که در فرانسه بحث
برانگیز ش���ده است .این سالح گلوله های غیر
مرگبار شلیک می کند اما قدرتی  10برابر بیشتر
از س�ل�اح پینت بال دارد و البته بسیار دقیق تر
است .تلویزیون فرانسه بخشی از توضیحات یک
مامور پلیس در خصوص قدرت نشانه گیری این
سالح را پخش کرد که به گفته این مامور پلیس،
س�ل�اح مزبور مجهز به نشانه گیر الکترونیکی
است .این سالح علیه معترضان به سیاست های
اقتصادی دولت توسط پلیس مورد استفاده قرار
می گیرد.
از ابتدای این جنبش ده ها تن بر اثر اصابت
گلوله های این نوع سالح مجروح شده اند .صدای
اعتراض علیه بکارگیری این سالح ها افزایش
یافته است .تلویزیون فرانسه بخشی از سخنان
یکی از معترضان در حالی که وی گلوله یکی
از این سالحها را در دست داشت ،پخش کرد.
وی گفت :این سالح باید در فرانسه ممنوع شود،
روش پلیس ایجاد ابری از دود و شلیک مکرر
این گلوله هاست ،ما صدای این گلوله ها را که
از کنار گوشمان عبور می کنند ،می شنویم.

در شهر عفرین که یکی از آنها یک
اتوبوس را در کنار پل "السرایا"هدف
گرفته بود ۱۰ ،غیرنظامی کشته و ۱۸
تن دیگر مجروح شدند.
این منبع افزود :نیروهای ارتش

اذان صبح (فردا)

 23و  32دقيقه
 5و  44دقيقه
 7و 11دقيقه

طلوع آفتاب (فردا)

به نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد)
بان
کردند .رامی عبدالرحمان ،مدیر دید
های
حقوق بشر سوریه وابسته به گروه
مخالف اعالم کرد که حدود ۶۰۰تن
از عناصر داعش خودشان را تسلیم

افسرانی داشته است که در کودتای
نافرجام  15ژوئیه  2016نقش ایفا
کرده بودند .در چنین شرایطی،وزارت
دفاع ترکیه اعالم کرد :در راس���تای
های جریان گولن در
مبارزه با نفوذی
نیروهای مسلح ترکیه ،در سال2018
میالدی 15213 ،نفر از کارکنان این
نیروها اخراج شدند.

عبداهلل عبداهلل نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شد

در ساختار نظام افغانستان مبارزه خواهم کرد«.اشرف غنی»
رئیس جمهوری فعلی افغانستان نیز با شعار تیم «دولت ساز»،
اقتصاد ،قانون و امنیت به طور رس���می وارد رقابت های
انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شد.
زاد» نماینده صلح آمریکا
در تحولی دیگر«،زلمای خلیل
های
در امور افغانستان تاکید کرد :واشنگتن آماده رفع نگرانی
های افغان است تا صلح در این کشور
مشروع تمامی طرف
ها در
برقرار شود.وی گفت :اگرچه ضرورت دارد که درگیری
افغانستان به پایان برسد اما پیگیری صلح همچنان به معنای
کند.
آن است که واشنگتن در صورت نیاز مبارزه می

مشکل بازداشت عناصر پیشین داعش
مواجه هستند ،طوری که این نیروها
ترین
حدود ۱۰۰۰ت���ن از خطرناک
اند
نیروهای داعش را بازداشت کرده
های
که هر ک���دام ملیت و تابعیت

مرکزی سوریه شدند.
نیروهای دموکراتیک سوریه(شبه
نظامیان کرد) با ارائه درخواست های
خود به دولت دمش���ق آمادگی خود
را برای حفظ تمامیت ارضی سوریه

شرایط سخت آوارگان سوری در هوای سرد زمستان

ها
آوارگان سوری این روزها در فصل زمستان و سرمای هوا در اردوگاه
در شرایط بسیار سختی زندگی می کنند .برخی اوقات دمای هوا به زیر صفر
می رسد و از سوی دیگر باران و برف می بارد .مهاجران آواره در چادرهایی
سوریه بمب سوم را نیز خنثی کردند.
هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را
بان
بر عهده نگرفت.خبر دیگر اینکه دید
حقوق بشر س���وریه اعالم کرد که
حدود ۶۰۰تن از عناصر داعش خود
را تسلیم کردهای مسلح سوریه موسوم

وی میتواند به سقوط بازار سهام در
این کشور منجر شود،در توئیتی نوشت:
اقتصاد در یکی از بهترین حالتهای
تاری���خ ایاالت متحده قرار دارد ،نرخ
بیکاری به پایینترین حد در  50سال
گذش���ته رس���یده و بازار سهام آماده
رکوردزنی مجدد است.
همچنینرئیسجمهوریآمریکابه

لندن
دموکرات ها پیشنهاد کرد که در مقابل
تأمین بودجه  ۵.۷میلیارد دالری برای
ساخت دیوار حائل در مرزهای جنوبی
با مکزیک ،با تمدید برنامه موسوم به
«داکا» برای محافظت از مهاجرانی که
در کودک���ی در آمریکا به دنیا آمدهاند
موافقت خواهد کرد .در این حال«،نانسی

*انگلیس
هایی در جریان راهپیمایی جلیقه
درگیری
زردها در یکی از شهرهای انگلیس علیه آنچه
عدالتی" خواندند به وقوع
"دولت فاس���د" و "بی
پیوست .براساس اعالم پلیس شهر لیدز ،واقع در
غرب یورکشایر در انگلستان ،حدود ۱۰۰معترض
جلیق���ه زرد و ۵۰معترض مخالف آنها تجمعی
برگزار کردند و پلیس شش معترض را بازداشت
کرد.
این معترضان از جلیقه زردهای فرانسوی
اند .به گ���زارش دیلی میل ،حین
اله���ام گرفته
اعتراض���ات زد و خوردهایی با پلیس به وقوع
دهد پلیس برای کنترل
پیوست و تصاویر نشان می
معترضان وارد عمل شده است.
*مجارستان
هزاران مجارستانی علیه نخست وزیر این
ها آمدند.
های وی به خیابان
کش���ور و سیاست
معترضان در این تظاهرات ،پشت پارچه نوشته
بزرگ���ی حرکت می کردند ک���ه بر روی آن
نوشته ش���ده بود« :به ستوه آمده ایم» .گروهی
کنندگان نیز پرچم سه رنگ مجارستان
از تظاهر
و پرچم اتحادیه اروپا را در دس���ت داش���تند.
شرکت کنندگان در تظاهرات به تصویب قانونی
اعتراض کردند که به کارفرمایان اجازه می دهد از

اعالم جرم دادستان های ترکیه علیه کارمند کنسولگری آمریکا
به اتهام همکاری با جریان گولن

سرویس خارجی :رئیس اجرایی دولت وحدت ملی
افغانس���تان دیروز رسما به عنوان نامزد انتخابات ریاست
جمهوری  1398این کشور ثبت نام کرد«.عبداهلل عبداهلل» ،با
معرفی «عنایت اهلل بابر فرهمند» عضو حزب جنبش ملی به
عنوان معاون اول و «اسدهلل سعادتی» عضو حزب وحدت
اسالمی به عنوان معاون دوم خود ،وارد رقابت های انتخاباتی
ریاست جمهوری افغانستان شد.
عبداهلل ش���عار انتخاباتی خود را «ثبات و همگرایی»
ی من همه اقشار اجتماعی
اعالم کرد و گفت :شعار انتخابات 
را در برمی گیرد و به منظور افزایش مشارکت واقعی مردم

نيمه شب شرعي (پايان وقت اداي نماز عشا)

سوم
نود و
سال

نیروهای سوریه دموکراتیک کردند و
این نیروها درحال پیشروی در حومه
ش���رقی دیرالزور و محاصره عناصر
دیگر تروریستهای داعش هستند.
این درحالی است که نیروهای
سوریه دموکراتیک در حال حاضر با

پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا
با طرح پیش���نهادی رئیس جمهوری
آمریکا برای بازگشایی دولت و پایان
دادن به تعطیلی آن مخالفت کرد وگفت:
طرح ترامپ نشانگر یک تالش همراه
با حس���ن نیت برای احیای اعتماد و
اطمینان نسبت به جان و زندگی مردم
نیست و عالوه بر این به احتمال زیاد
در سنا و مجلس نمایندگان نیز تصویب
نخواهد شد .چاک شومر ،رهبر اقلیت
دموکراتها س���نای آمریکا نیز گفت:
پیشنهاد برخی حفاظتها از مهاجران در
ازای ساخت دیوار مرزی یک سازش
نیست ،بیشترشبیه گروگانگیری است.
ازسویی،اعضایدموکراتمجلس
نمایندگان آمریکا به دنبال ارائه طرحی
یک میلیارد دالری در این هفته برای
ت مرزهای آمریکا هستند.
تقویت امنی 
این در حالی است که شبکه خبری لس
آنجلس تایمز با اشاره به عهدشکنی های
متعدد رئیس جمهوری آمریکا ،نوشت:
ترام���پ هر دو عنصر اصلی اعتبار و
اعتم���اد که الزمه هر مذاکره و توافقی
بوده را از دست داده است.
از سوی دیگر،سخنگوی وزارت
خارجه چین با ابراز نارضایتی نسبت به
گزارش ارزیابی پدافند موشکی آمریکا
که در آن به تئوری تهدید چین دامن
زده است ،آمریکا را به دوری از ذهنیت
جنگ سرد و حفظ صلح و ثبات جهان
دعوت کرد.

استفاده پلیس فرانسه از سالح خطرناک «فلش بال» علیه جلیقه زردها ،خشم نهادهای حقوق بشری را برانگیخت

س���رویس خارجی:مناب���ع
رسانه ای از اعالم جرم دادستان های
ترکیه علیه «متی���ن توپوز»کارمند
کنسولگری آمریکا در این کشور،به
اتهام همکاری ب���ا جریان گولن
خب���ر دادند .در همین رابطه،پایگاه
خبری "دمیرورن" از تنظیم شکایت
های ترکیه علیه یکی از
دادس���تان

 17و  39دقيقه

روسیه خطاب به رژیم صهیونیستی :حمالت به فرودگاه دمشق را تحمل نخواهیم کرد

شویم ،دموکراسی ما زمانی کار میکند
که مردم بایستند و خواستار آن باشند.
از س���ویی ،هزاران نفر از زنان
کش���ورهای اروپایی نیز با برگزاری
تظاهرات در شهرهای برلین ،لندن،رم،
نارضایت���ی خود را از انتخاب ترامپ
ب���ه عنوان رئیس جمهوری آمریکا و
سیاست های وی اعالم کردند.در تحولی

کارکنان محلی کنسولگری ایاالت
متحده در این کش���ور خبر داد که
اهلل
به اتهام ارتباط با ش���بکه فتح
گولن ،در س���ال  2017بازداشت
شده است.
به گفته این منبع بر اس���اس
اعالم جرم دادستان های ترکیه علیه
توپوز ،او ارتباط بس���یار نزدیکی با

 17و 20دقيقه

غروب آفتاب

تظاهرات ضدترامپ  350شهر آمريكا و چندين پايتخت اروپايي را فرا گرفت

سرویس خارجی :پلیس فرانسه به خاطر
استفاده از سالحی جدید موسوم به «فلش بال»
علیه معترضان جلیقه زرد ،مورد انتقاد ش���دید
های حقوق بشری قرار گرفته است.
سازمان
اند
های مستقل این کشور گزارش داده
رسانه
که تاکنون ۱۰۰نفر به خاطر اصابت گلوله فلش
اند .تعداد ۱۴نفر از آنها بینایی
بال آس���یب دیده
اند .این درحالی
یک چشم خود را از دست داده
اس���ت که وزیر کشور فرانسه از استفاده از گاز
اشک آور و فلش بال علیه معترضان دفاع کرده و
ها را استفاده نکنیم ،مجبور
گوید اگر این سالح
می
شویم که در
به درگیری تن به تن با معترضان می
شوند.
نتیجه تعداد بیشتری زخمی می
هزاران معترض فرانسوی که جلیقه زرد به
تن داشتند روز شنبه این هفته برای دهمین هفته
های این کشور شدند که با
متوالی راهی خیابان
سرکوب پلیس روبرو شدند.
در پاری���س هزاران نفر با پالکاردهایی که
روی آنها نوش���ته شده بود مکرون باید استعفا
کند و خشونت پلیس را محکوم کرده بودند در
هوای بس���یار سرد راهپیمایی کردند .اما پلیس
برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اش���ک
آور ،ماش���ین آب پاش و سالحی جدید به نام
"فلش بال" استفاده کرد.

 12و  16دقيقه

کارمندان و کارگران بخواهند ساالنه  400ساعت
اضافه کار انجام دهند.
*آلمان
ای
هزاران نفر در برلین اعتراضات گسترده
های اتحادیه اروپا در قبال بخش
را علیه سیاست
راه انداخته و خواستار اصالحاتی
کشاورزی به
ها با شعار "ما از صنعت
در این راستا شدند .آن
ایم" خواستار بازگشت
کش���اورزی خسته شده
اتحادیه اروپا از سیاس���ت فعلی شدند .حمایت
بهتر از محیط زیس���ت و حیوانات خواس���ت
معترضان بود.
*ایرلند
منابع خبری از وقوع انفجار در شهر «دری»
های اولیه از
در ایرلند شمالی خبر دادند .گزارش
شده در نزدیکی
گذاری
انفجار یک خودروی بمب
یک دادگاه حکایت دارد .پلیس گفته اس���ت
شده
گذاری
رود یک خودروی بمب
احتمال می
منفجر شده باشد .تصاویر منتشرشده خودرویی
را در نزدیکی دادگاهی در شهر «دری» در ایرلند
دهند که آتش گرفته است.
شمالی نش���ان می
چندین منزل در نواحی مجاور این حادثه تخلیه
شدند .یک سیاستمدار محلی ،این انفجار را «یک
آور تروریستی» توصیف کرده است.
اقدام شرم
این حادثه تلفات نداشت.

خبرنگار آسوشیتدپرس در درگیری های
«طرابلس» کشته شد

سرویس خارجی :خبرنگار خبرگزاری آمریکایی «آسوشیتدپرس» در
جریان درگیری هایی که میان نیروهای دولتی و ش���به نظامیان مس���لح در
«طرابلس» ،پایتخت لیبی روی داد ،کشته شد .به گزارش شبکه خبری «روسیا
الیوم»« ،محمد بن خلیفه» هنگام پوش���ش تصویری درگیری های مسلحانه
میان نیروهای گارد حفاظت طرابلس و عناصر موس���وم به «لش���کر هفتم»،
کشته شد .مناطق «قصر بن غشیر» و جاده «وادی الربیع» و «خله الفرجان»
و اطراف فرودگاه طرابلس از چهارشنبه گذشته شاهد درگیری های شدید
میان نیروهای لشکر هفتم وابسته به شبه نظامیان و نیروهای گارد حفاظت
طرابلس وابسته به دولت وفاق ملی است .وزارت کشور لیبی اعالم کرد که
در پی این درگیری ها  13تن کش���ته و  52تن زخمی ش���ده اند .در چنین
شرایطی و پس از کشته شدن چندین تن در این درگیری ها ،منابع خبری
از برقراری آتش بسی شکننده در شهر «طرابلس» خبر دادند.
*سودان
های این کشور قصد دارند
اتحادیه مشاغل سودان اعالم کرد  :داروخانه
در تمامی بیمارستانهای دولتی اعتصاب عمومی را آغاز کنند .این اتحادیه
همچنین از اعتصاب عمومی کمیته معلمان سودان در اعتراض به اوضاع بد
اقتصادی در این کش���ور خبر داد«.عمرالبشیر» ،رئیس جمهوری سودان نیز
با تاکید بر اینکه راه رسیدن به قدرت  ،صندوق انتخابات است ،نسبت به
تالش دشمنان برای تبدیل سودان به کشوری چند پاره و آوارگی ساکنانش
مشابه یمن و سوریه هشدار داد.

که آنان را از بارش برف و باران محافظت نمی کند با زن و کودک به سختی
زندگی می کنند و به دلیل بارش باران ،محیط اطراف پر از گل و الی است
و تردد برای خودروها و شهروندان سوری با کندی صورت می گیرد.

مختلفی دارند اما کشورهایشان حاضر
به بازگرداندن این افراد به کشورشان
نیس���تند .در این ح���ال نیروهای
دموکراتیک سوریه با ارائه فهرستی
در قالب  10بند به دولت بشار اسد،
خواهان عادی شدن روابط با دولت

و مبارزه با دش���منان این کشور در
قالب ارتش رس���می سوریه اعالم
کردند.در دو بن���د از نامه نیروهای
دموکراتیک کرد(قسد) به صراحت بر
حفظ تمامیت ارضی سوریه و حضور
نیروهای قس���د در ارتش این کشور

برای حفظ مرزها و مقابله با دشمنان
تاکید شده است.
در بندی دیگر از فهرس���ت،
نیروهای کرد از دولت مرکزی دمشق
درخواست کرده اند در مجلس این
کش���ور صاحب کرسی شوند .آنها
همچنی���ن خواهان هماهنگی کامل
نیروهای امنیتی سوریه و نیروهای قسد
در مناطق کردنشین بر اساس قانون
اساسی شده اند.بر این اساس ،نیروهای
قسد ضمن به رسمیت شناختن زبان
عربی به عنوان زبان اول س���وریه،
خواستار آموزش زبان کردی در مناطق
تحت کنترل خود شده اند.نیروهای
کرد همچنین از دولت مرکزی سوریه
درخواست کرده اند به آنها اجازه داده
شود در کنار پرچم رسمی این کشور،
پرچم نیروهای دموکراتیک سوریه در
مناطق تحت کنترل کردها نیز برافراشته
ش���ود.توزیع عادالنه سرمایه و منابع
از دیگر درخواس���ت های نیروهای
کرد است.
در چنین شرایطی دونالد ترامپ
رئیس جمه���وری آمریکا در جمع
خبرنگاران مدعی شد :ما برای ایران
و روس���یه که الزاما با ما سر سازش
ندارند ،با داعش در سوریه می جنگیم!
ترامپ گفت :ما داریم داعش را برای
مردمی از بین می بریم که الزاما با ما
موافق نیستند.
در رویدادی دیگر منابعی سوری
از رایزن���ی اعضای هیات اردنی در
دمشق با محوریت بازسازی سوریه
خبر دادند .یک هیات اردنی متشکل
از پیمانکاران به دمش���ق سفر کرده
است .از طرفی یک هیات بازرگانی
و تجاری س���وریه شامل  60نفر از
فعاالن اقتصادی این کشور با سفر به
امارات از طرح های اجرا شده در یک
شهرک صنعتی در ارتباط با انرژی پاک
و تجدید پذیر بازدید کرد.

الحشدالشعبی عراق خطاب به رژیم صهیونیستی :با «دُ م شیر»
بازی نکنید ؛ هزاران موشک به سوی شما نشانه گرفته شده است

سرویس خارجی :الحشدالشعبی
ع���راق به تهدی���دات اخیر رژیم
صهیونیس���تی درباره احتمال حمله
هوایی این رژیم به مواضع گروه های
مقاومت در عراق واکنش شدید نشان
داد و خطاب به مقامات اسرائیل اعالم
کرد :با « ُدم شیر» (الحشدالشعبی) بازی
نکنید زیرا هزاران موشک در منطقه به
سوی شما نشانه گرفته شده است.
«معین الکاظمی»،از فرماندهان
برجسته الحشد الشعبی در واکنش
به تهدیدهای اخیر رژیم صهیونیستی
مبنی بر حمله هوایی به مواضع این
نیرو در خ���اک عراق  ،خطاب به
«تل آویو» اعالم کرد :با « ُدم شیر» و
«آتش » بازی نکنید زیراهزاران موشک
در جنوب لبنان وجود دارد که برای
هدف قرار دادن اس���رائیل از پیش
آماده شده اند.
الکاظمی در گفتگو با ش���بکه
های
خبری «رووداو» افزود :رس���انه
اسرائیلی قصد دارند از طریق انتشار
اخب���اری مبنی بر حمله به مواضع
الحشد الشعبی در عراق ،دولت عراق
را امتحان کنن���د.وی با بیان اینکه
الحش���د الشعبی حق دارد از خاک
ع���راق در برابر هر گونه تجاوزی
دفاع کند ،اظهار داشت :تا این لحظه
هیچ موضعی از الحشد الشعبی هدف
قرار نگرفته است ،ولی اگر این اتفاق
روی دهد ،پاسخ قاطعی به اسرائیلی
ترین
داده خواهد شد که در ضعیف
برد و در زیر
دوران خود به سر می
آتش سنگین مقاومت جنوب لبنان
قرار دارد.

این واکنش در حالی اس���ت
که مناب���ع خبری اخیرا اعالم کرده
بودند که «مایک پمپئو» وزیر خارجه
آمریکا در دیدار با «عادل عبدالمهدی»
نخس���ت وزیر عراق گفته بود رژیم
صهیونیستی قصد دارد اهدافی را در
خاک عراق هدف قرار دهد که متعلق
به یک گروه مسلح ( الحشدالشعبی)
است.
در چنین شرایطی« ،نعیم الکعود»،
رئیس کمیته امنیتی در شورای استان
«االنب���ار» عراق اعالم کرد :نیروهای
آمریکای���ی در س���ه پایگاه در این
استان مستقر هستند.همزمان« ،کریم
المحمداوی» ،عضو کمیسیون امنیت و
دفاع در پارلمان عراق نیز اعالم کرد:
نیروهای آمریکا تحرکات گس���ترده
جدیدی را در برخی مناطق ش���مال
و غرب عراق برای ایجاد پایگاه های
نظامی جدید آغاز کرده اند.
به گفته وی ،نیروهای آمریکایی
به تازگی تحرکات گس���ترده ای را
در مناط���ق مورد منازعه میان بغداد
و اربی���ل (موضوع ماده  140قانون
اساس���ی) در استان های کرکوک و
االنبار برای ایجاد پایگاه نظامی جدید
آغاز کرده اند.
این نماینده پارلمان به خبرگزاری
المعلومه عراق گفت :تیپ  22الحشد
الشعبی به ما اطالع داد که نیروهای
آمریکایی تحرکات گسترده ای همراه
با جابجایی زرهی سنگین و پروازهای
مختلف نظامی در مناطق «الحویجه»،
«الریاض» و «بیجی» آغاز کرده تا زمینه
را برای ایجاد پایگاه های جدید فراهم

کنند.از طرفی ،منابع خبری به نقل
از وزیردفاع استرالیا گزارش دادند:
نیروهای نظامی استرالیا در عراق باقی
خواهد ماند تا زمانی که ماموریت آنها
تمام شود و «کانبرا» می تواند حتی در
صورت عقب نشینی شتابزده آمریکا
از خاورمیان���ه  ،اقداماتش را در این
منطقه افزایش دهد.
در چنین شرایطی ،شیخ «همام
حمودی» ،رئیس مجلس اعالی عراق
در سخنانی تاکید کرد:عراق زیربار
فشار آمریکا برای تضعیف الحشد
الش���عبی نمی رود .وی گفت :ما
به عبدالمهدی و وطن پرس���تی و
ش���جاعت او و اعتمادی که وی به
مردم و نیروهای پشتیبان خود دارد،
کام�ل�ا اطمینان داریم و یقین داریم
ک���ه وی اجازه این گونه مداخالت
را نمی دهد.
در خب���ر دیگری،یک عضو
کمیس���یون روابط خارجی پارلمان
ع���راق اعالم کرد  :به زودی هیاتی
ت «عادل
از دولت عراق به ریاس��� 
جمهوری این
عبدالمه���دی» ،رئیس
کشور برای بررسی معافیت بغداد از
های اقتصادی علیه ایران راهی
تحریم
واشنگتن می شود.
در تحوالت امنیتی این کشور نیز،
نیروهای ارتش عراق طی عملیاتی در
استان «صالح الدین» سه تونل متعلق
به تکفیری ها را کش���ف و آنها را
تخریب کردند.طبق اعالم رسانه های
عراقی ،این عملیات در منطقه «جبال
مکحول» واقع در استان صالح الدین
انجام شده است.

ترامپ ،پیشرفت در مذاکرات خلع سالح هسته ای
کره شمالی را تایید کرد

س���رویس خارجی :رئیس جمه���وری آمریکا روند
پیشرفت گفتگوهای خلع هسته ای میان واشنگتن و پیونگ
یانگ را تایید کرد.
دونالد ترامپ با بیان این که دیدار خوبی با فرستاده
ویژه رهبر کره شمالی در واشنگتن داشتم گفت :آمریکا به
پیشرفت های زیادی با پیونگ یانگ در زمینه مذاکرات خلع
سالح هسته ای دست یافته است.ترامپ افزود« :کیم جونگ

اون» رهبر کره شمالی چشم انتظار است و ما به پیشرفت های
زیادی دست یافته ایم.همچنین رئیس جمهوری آمریکا از
انتخاب مکان برگزاری نشست خود با رهبر کره شمالی خبر
شود.
دادو گفت:در آینده ،مکان برپایی این نشست اعالم می
این در حالی است که مقامات ارشد آمریکا و کره شمالی
مذاکرات خود در س���وئد را با هدف آماده سازی مقدمات
برگزاری دومین نشست بین ترامپ و اون آغاز کردند.

كوتاه از سراسر جهان
دبیرکل سازمان ملل :نقش ایران در منطقه ،سازنده است
تسنیم :دبیرکل سازمان ملل در نشستی خبری
گفت در شرایط بحرانی خاورمیانه ،ایران نقشی سازنده
ایفا می کند.آنتونیو گوترش در پاسخ به سوال یکی از
خبرنگاران درباره فعالیت های موشکی ایران ،تاکید کرد
که ایران کشوری است که به شدت اهمیت دارد.دبیرکل
سازمان ملل افزود :در شرایط بحرانی که در خاورمیانه به
خصوص یمن و سوریه با آن مواجه هستیم ،ایران نقشی
سازنده ایفا می کند.گفتنی است جمهوری اسالمی ایران
به دفعات تصریح کرده که برنامه موشکی اش کامال دفاعی است.
تظاهرات هزاران نفری در جمهوری آذربایجان علیه الهام علیاف
ایرن���ا :هزاران نف���ر از مردم جمهوری آذربایجان در پی دعوت احزاب
های الهام
مخالف در این کش���ور ،با برگزاری تظاهرات در باکو به سیاس���ت
جمهوری این کش���ور اعتراض کرده و خواستار استعفای وی
اف رئیس
علی
اف»« ،طالع باقراف» و
کنندگان خواستار آزادی «مهمان حسین
ش���دند .تظاهر
دیگر زندانیان سیاس���ی شده و با سر دادن شعارهای تند ،خواستار استعفای
جمهوری آذربایجان شدند.
رئیس
مرگ عامل فرار دیپلماتهای آمریکایی از ایران
مهر :جاس���وس سیا که در جریان تسخیر النه
جاسوسی ،موفق به فراری دادن شش آمریکایی که
به س���فارت کانادا گریخته بودند شده بود؛ در سن
۷۸س���الگی درگذشت.آنتونیو جوزف (تونی) مندز،
مامور سابق سازمان سیا عملیات نجات شش دیپلمات
آمریکایی از تهران را برنامهریزی و اجرا کرد .مندز
در سالهای اخیر به بیماری پارکینسون مبتال بود و
با «خودکشی کمکی» جان داد .ظاهرا ً وی با رضایت
خود و به واسطه اتانازی (خودکشی کمکی) ،قید حیات را زد .گفتنی است در
زمان تسخیر النه جاسوسی در سال  ،58شش نفر از دیپلماتهای آمریکایی به
سفارت کانادا در تهران گریختند .به فاصله دوماه ،تونی مندز که در قالب فیلمساز
و با گذرنامه جعلی به ایران س���فر کرده بود ،این افراد را در قالب ش���هروندان
کانادایی از ایران خارج کرد.
تظاهرات نیم میلیون نفری مردم هند علیه سیاستهای دولت
تس���نیم :بیش از ۵۰۰هزار نفر از مردم ایالت بنگال غربی در ش���هر کلکته
علیه سیاستهای دولت هند دست به اعتراض زدند .معترضان علیه سیاستهای
اقتصادی «نارندرا مودی» نخست وزیر هند شعار می دادند .گزارشها حاکی است
در این بزرگترین اعتراض پیش از انتخابات ،پلیس شهر کلکته مجبور شد برای
تامین امنیت بیش از  5000نیرو را در شهر مستقر کند .این تظاهرات که «هند
متحد» نامگذاری شده بود با دعوت سران احزاب اپوزیسیون برگزار شد.
«پوتین» به مناسبت روز تعمید حضرت مسیح(ع) ،در هوای برفی به آب زد

ایرن���ا  -بی���ش از دو میلیون و  400هزار روس از جمله رئیس جمهوری
روسیه به مناسبت روز تعمید حضرت مسیح (ع) که یک جشن مذهبی به حساب
می آید ،براس���اس یک باور س���نتی در برکه های اطراف خانه های خود غسل
کردند تا گناهانشان بخشوده شود .رسانه های روسی اعالم کردند که والدیمیر
پوتین رئیس جمهوری  66ساله روسیه امسال نیز در این مراسم شرکت کرد و
در هوای سرد و برفی به آب زد .این سنت در گذشته تنها در میان مسیحیان
ارتدوکس دیده می ش���د اما با توس���عه شبکه های اجتماعی کم کم به چالشی
برای جوانان تبدیل شد.
برگزاری نشست اقتصادی سران عرب در بیروت به ریاست میشل عون
ایسنا :نشست توسعه اقتصادی و اجتماعی سران عرب در بیروت با سخنرانی
افتتاحیه میشل عون برگزار شد .در چهارمین اجالس اقتصادی-اجتماعی اتحادیه
عرب در بیروت رهبرانی از کشورهای مختلف عربی تحت عنوان «شکوفایی از
دالیل صلح است» حضور داشتند .موضوع فلسطین و بحران های سوریه ،یمن
و لیبی از محورهای بحث در این اجالس بود« .احمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه
عرب در این اجالس گفت :کشورهای عربی همچنان با چالشهای بزرگی روبرو
هستند که توسعه در رأس آنها قرار دارد.
پابلیکو« :بولتون» شیطان مجسم است
ایرنا  :پایگاه خبری پابلیکو در تحلیلی ،از جان
بولتون مشاور امنیت ملی رییس جمهوری آمریکا
به عنوان شیطان مجسم ،خطری جدی برای منطقه
خاورمیانه ،بزرگترین دشمن ایران و بزرگترین دوست
اس���راییل در واشنگتن یاد کرد.به نوشته این پایگاه
خبری اسپانیایی ،وقتی جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا
ی به بولتون گفت که اطرافیانش او را شیطان
به شوخ 
ی نامند بولتون ناراحت نشد .پابلیکو افزود :جان
م
بولتون با ایده های نظامی به دنبال این است که چگونه آمریکا را وارد جنگ
با ایران کند و ترکیه را هم منزوی سازد.
تروریست های الشباب  ۶۰کودک را در سومالی ربودند
ایسنا :استاندار باکول در سومالی از ربوده شدن ۶۰کودک توسط عناصر
گروه تروریستی الشباب در این کشور خبر داد .محمد معلم احمد ،استاندار باکول
با بیان این که هنوز مشخص نیست که کودکان ربوده شده به کجا انتقال داده
های کودکان ربوده شده در مورد زندگی فرزندان
اند ،تصریح کرد :خانواده
شده
خود نگران هستند .به گفته وی ،این گروه تروریستی از کودکان و نوجوانان
کند.
در حمالت انتحاری خود به عنوان عامل انتحاری استفاده می
«فلیکس تشیسکیدا» رئیسجمهوری کنگو شد
ایس���نا :دادگاه قانون اساس���ی کنگو فلیکس
تشیس���کیدا را به عنوان پیروز انتخابات ریاس���ت
جمهوری این کشور اعالم کرد .دادگاه عالی کنگو
با اعالم این خبر ،چالشی را که رهبران اپوزیسیون
علیه انتخابات ریاست جمهوری این کشور به راه
انداخته بودند ،رد کرد .این در حالی است که نامزد
اپوزیس���یون حکم صادر شده از سوی دادگاه عالی
کنگو را رد کرد و در گامی که احتماال به افزایش
تنش در این کشور بینجامد ،خود را رئیسجمهوری منتخب خواند.
آمریکا ماهواره جاسوسی به فضا پرتاب کرد
های آمریکایی گزارش دادند که این کشور از کالیفرنیا یک
فارس :رسانه
ماهواره جاسوسی به فضا پرتاب و آن را در مدار زمین مستقر کرد .دو روز بعد از
رونمایی راهبرد دفاع موشکی آمریکا توسط ترامپ  ،خبرها از پرتاب یک ماهواره
ک
جاسوسی آمریکا به فضا و استقرار آن در مدار زمین حکایت دارد .یک موش 
از نوع «دلتا  »۴از کالیفرنیا ماهواره جاسوسی متعلق به «دفتر ملی شناسایی» را
از پایگاه هوایی «واندنبرگ» به فضا پرتاب کرد و این موشک بعد از چهاردقیقه
طی مسیر توانست به فضا پرتاب شود و در مدار زمین قرار گیرد.

سازمان ملل :صدهاخانواده فلسطینی در قدس با تهدید تخلیه اجباری منازلشان مواجه هستند

سرویس خارجی :دفتر هماهنگ
کننده سازمان ملل در امور انسانی در
شهر قدس اشغالی اعالم کرد که بیش
از ۸۰۰خانواده فلسطینی با تهدید تخلیه
هایشان
اجباری منازلشان و تحویل خانه
نشینان صهیونیست مواجه
به شهرک
هستند.
دفتر هماهنگ کننده س���ازمان
های اس���رائیلی
ملل اعالم کرد :دادگاه
هایی هستند
در حال بررس���ی پرونده
ها علیه صدها خانواده
نشین
که شهرک
ها
نشین
اند .شهرک
فلسطینی اقامه کرده
ها خواهان بیرون کردن
در این پرونده
هایشان و تحویل
ها از خانه
فلسطینی
ها هستند .آنها مدعی
نشین
آن به شهرک
نشینان مالک اصلی
هستند که شهرک
ها هستند.
این خانه
در این گزارش آمده اس���ت که
پس از حکم دادگاه اسرائیلی مبنی بر
تخلیه منزل یک خانواده فلسطینی در
محله الشیخ جراح در قدس اشغالی
ها مدعی مالکیت آن
نشین
که شهرک
ها
بودن���د ،خطر تخلیه اجباری ،صد
کند.
خانواده فلس���طینی را تهدید می
بن���ا بر گ���زارش مذک���ور ،حدود
نشین پس از آنکه منازل
۳۵۰۰شهرک
ها را با حمایت
و امالک فلس���طینی
مقامات اسرائیلی تصاحب کردند ،در
های فلسطینی در
حال حاضر در محله
کنند.
قدس شرقی زندگی می
ها تن از شهروندان
پیش���تر ده
فلسطینی و اعضای جنبش اسرائیلی

خ الجراح
"صلح اکنون" در محله ش���ی 
تظاهرات کردند تا همبستگی خود را
های فلس���طینی که مقامات
با خانواده
اس���رائیلی قصد بیرون کردن آنها از
هایشان را دارند ،اعالم کنند .خبر
خانه
دیگر اینکه رژیم صهیونیستی تصمیم

ای به تصمیم آمریکا برای قطع
بیانیه
های مالی این کش���ور به ملت
کمک
فلسطین واکنش نش���ان داد و آن را
بار» واشنگتن
خواهی سیاسی خفت
«باج
خواند.
«ف���وزی برهوم» س���خنگوی

راستای طرح آمریکایی -اسرائیلی برای
حل و فصل مساله فلسطین و اجرای
بندهای معامله قرن است .سخنگوی
حماس از هم���ه نهادهای حقوقی
ها
المللی خواست با این سیاست
بین
و فشارهای آمریکایی مخالفت کرده

تالش نظامیان صهیونیست برای ربودن کودک فلسطینی در مقابل چشمان خانواده اش

فعاالن فلس���طینی تصاویری را منتشر کردند که
نشان می دهد نظامیان اشغالگر اسرائیلی برای ربودن
یک کودک فلسطینی ،به منزلی در روستای کفرقدوم
گرفته از سال آینده تحصیلی تمامی
مدارس وابسته به آژانس امداد و کاریابی
ویژه آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان
ملل در قدس اشغالی را ببندد.
در این حال جنبش حماس در

نزدیک شهر قلقیلیا در کرانه باختری یورش می برند.
نظامیان اش���غالگر با حمله به زنانی که در این منزل
بودند ،این کودک فلسطینی را با خود بردند.

جنبش فلسطینی حماس در واکنش به
تصمیم واشنگتن تاکید کرد که رفتارها
ه���ای دولت آمریکا در
گیری
و جهت
تعامل با فلسطینییان ،غیر اخالقی است.
وی اظهار داشت که تصمیم آمریکا در

و رفتارهای نژادپرستانه این کشور را
رد کنند.
«دیو هاردن» مدیر سابق ماموریت
آژانس آمریکایی توس���عه بین المللی
اخیرا گفته بود که دولت آمریکا قصد

دارد تا پایان ماه جاری میالدی ،همه
های مالی خود به تش���کیالت
کمک
خودگردان فلسطین را به طور کامل
متوقف کند.خبر دیگر اینکه روس���یه
آمادگی خود را برای میزبانی کنفرانس
های رقیب
آش���تی ملی میان جناح
فلسطینی اعالم کرد.
اسماعیل هنیه ،رئیس دفتر سیاسی
جنبش حماس و میخائیل بوگدانوف،
فرستاده ویژه روسیه در خاورمیانه و
آفریقا طی تماس تلفنی در مورد احتمال
برگزاری کنفرانس جامع آشتی ملی
فلس���طین در مسکو ،پایتخت روسیه
صحبت کردند .وزارت امور خارجه
ای اعالم کرد که
روس���یه طی بیانیه
بوگدانوف قصد قاطع و قوی روسیه را
برای بازگرداندن وحدت ملی فلسطین
در س���ریعترین زمان ممکن و یافتن
راه حلی برای مش���کل فلسطین در
چارچوب قانون جهانی اعالم کرد.
در این بیانیه آمده است :بوگدانوف
این موضوع را مطرح کرد که روسیه
های
آماده است تماسی متمرکز با قدرت
سیاسی رهبری کننده در فلسطین ایجاد
کند و ترتیب یک مالقات جامع آشتی
ملی را در مسکو بدهد .وزارت امور
خارجه روسیه همچنین اعالم کرد که
هنیه آخرین اطالعات در مورد وضعیت
نوار غزه را به طرف روسی اطالع داده
و نیاز مبرم به بهبود وضعیت اقتصادی
و اجتماعی برای ش���هروندان تحت
محاصره غزه را بیان کرده است.

