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کارزار شام
سوریه اظهارات سناتور آمریکایی
درباره بلندیهای جوالن اشغالی را محکوم کرد

هشدار نظامی دمشق
به رژیم صهیونیستی

گروه بینالملل :نخستوزیر رژیم صهیونیستی
که تالشهایش برای ایجاد منطقهای حائل در
جنوب سوریه و تشکیل شاخهای از «نیروهای
لحد» ،مرکب از برخی گروههای معارض مسلح
سوری جهت استقرار در این منطقه به بنبست
خورده اس��ت ،میکوش��د به لیندسی گراهام،
سناتور نزدیک به رئیسجمهور آمریکا متوسل
شده به امید اینکه او بتواند به صدور مصوبهای
در کنگره که حاکمیت اسرائیل را بر بلندیهای
جوالن ب��ا مس��احت  1200کیلومتر مربع به
رسمیت بشناس��د ،کمک کند .سناتور گراهام
که با همراهی نتانیاهو و دیوید فریدمن ،سفیر
آمریکا در اراضی اشغالی ،به بلندیهای جوالن
رفته ب��ود ،مقابل این  2وع��ده داد که هنگام
بازگشت به واشنگتن تالش خواهد کرد ترامپ
را برای صدور مصوبه به رس��میت ش��ناختن
پیوستن بلندیهای جوالن به اسرائیل متقاعد
کند و به سناتور تد کروز برای تصویب مصوبهای
در این باره در کنگره کمک خواهد کرد .این در
حالیاست که نتانیاهو قرار است  2هفته دیگر
برای حضور در کنفرانس آیپک که نوک پیکان
البی صهیونیس��تی در پایتخت آمریکاست ،به
واشنگتن برود و آنگونه که رئیس سابق ستاد
مش��ترک ارتش رژیم صهیونیس��تی و رقیب
انتخاباتی نتانیاهو ادعا کرده است ،کاخ سفید در
جریان سفر نخستوزیر این رژیم به واشنگتن،
اعالمیهای درباره به رسمیت شناختن حاکمیت
اس��رائیل بر بلندیهای جوالن اش��غالی صادر
میکند ت��ا این قضی��ه پش��توانه نتانیاهو در
مبارزات انتخاباتی او شود و شانس پیروزی او را
باال ببرد .نتانیاهو که اکنون درگیر چند پرونده
قضایی است و ممکن است به دلیل سوءاستفاده
از جایگاه نخستوزیری و دریافت رشوه با حکم
زندان مواجه شود ،در هفتههای گذشته بارها از
تصاویر و بیانیههای ترامپ در تبلیغات انتخاباتی
خود استفاده کرده است .رئیسجمهور آمریکا
هم اخیرا چند بار از وی به عنوان سیاستمداری
موفق یاد کرده است .اما وزارت خارجه سوریه
با ص��دور بیانی��های این وعدهه��ای گراهام را
محک��وم و آن را انع��کاس زورگویی آمریکا در
فجیعترین ش��کل ممکن توصیف کرده است.
این وزارتخانه تأکید کرد این اظهارات نش��ان
میدهد آمریکاییها از دیدگاه صهیونیستها
به مس��ائل منطقه نگاه میکنند .این اظهارات
تنها نادیده گرفتن حقایق تاریخی و جغرافیایی
نیست ،بلکه تازهترین دلیل برای زیر پا گذاشتن
قوانین بینالمللی اس��ت .اما مهمترین واکنش
به این اظهارات توس��ط فیص��ل مقداد ،معاون
وزیر خارجه سوریه که توسط ژنرال کریستین
لوند ،فرمانده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل
بیان ش��د و در آن تاکید ش��د که اگر اسرائیل
از بلندیهای جوالن عقبنشینی نکند سوریه
هرگ��ز در اس��تفاده از زور ب��رای آزادس��ازی
بلندیهای جوالن تردید نخواهد کرد.
در همین ح��ال مارتین اندیک ،دس��تیار
وزیر خارجه آمریکا و س��فیر اسبق در تلآویو
هم با انتش��ار مطلب��ی در توئیتر خ��ود آورده
اس��ت :بلندیهای جوالن خاک سوریه است
و آنهای��ی که تهدید به الح��اق آن میکنند با
آتشبازی میکنند .وی افزود 5 :نخس��توزیر
آمادگی اسرائیل برای عقبنشینی از بلندیهای
جوالن را در ازای معاهده صلحی با سوریه اعالم
کردند اما سوریه تاکنون برای چنین معاملهای
آماده نبوده است .در این میان ،منابع عالیرتبه
سوریه به خبرنگار روزنامه فرامنطقهای رایالیوم
اعالم کردند که رهبری سوریه چند روز پیش
تجهی��زات نظام��ی به پایگاه نظام��ی خود در
القنیطره در مرز با جوالن اش��غالی فرستاده و
سیستمهای پدافند هوایی خود را در آمادهباش
کامل قرار داده اس��ت تا ب��رای رویارویی با هر
تجاوز اسرائیل آماده باشد .قدر مسلم آن است
که همانگونه که ارتش س��وریه طی  7س��ال
اخی��ر توانس��ت جنوب کش��ور را کامال تحت
تس��لط خود بگیرد و حاکمیت خ��ود بر آنجا
را بازگردان��د ،خواهد توانس��ت جوالن را هم از
اشغال صهیونیسم کامال آزاد کند .بلندیهای
جوالن اشغالی در جنوب غربی سوریه و بخشی
از استان القنیطره است .رژیم صهیونیستی در
جنگ  6روزه س��ال  ۱۹۶۷منطق��ه جوالن را
به اش��غال خود درآورد و در س��ال  ۱۹۸۲این
مناطق را به عنوان بخشی از خاک خود اعالم
کرد .سازمان ملل و ش��ورای امنیت جوالن را
بخشی از خاک سوریه میدانند .با این حال از
زمان ورود ترامپ به کاخ سفید در سال ،2017
تالشهای��ی در واش��نگتن برای به رس��میت
شناختن حاکمیت رژیم اشغالگر قدس بر این
منطقه انجام شده است.

وطن امروز

نارضایتی سران اروپا از رأی منفی مجدد پارلمان انگلیس به طرح توافق بریگزیت و تقویت گزینه خروج بدون توافق

طالق عاطفی بروکسل و لندن!

گ�روه بینالملل :به باور بس��یاری از
تحلیلگ��ران کار دول��ت محافظهکار
ترزا میبا رای سهشنبهشب مجلس
انگلیس تمام است .مجلس انگلیس
ب��ر خالف آنچه رس��انههای اروپایی
تبلیغ��ات گس��تردهای را جه��ت
توافق بروکس��ل و لندن برای خروج
انگلی��س از اتحادی��ه اروپایی اعالم
کرده بودند ،برای دومینبار به طرح
می برای خ��روج از اروپای متحد نه
گفت تا حاال طرح همهپرسی مجدد
در کنار اس��تعفای دولت انگلیس بار
دیگر مطرح ش��ود .انگلیس روزهای
س��ختی را میگذراند .دادستان این
کش��ور میگوید انگلیس نمیتواند
از اروپ��ای متح��د خارج ش��ود و در
نهادهای تصمیمسازی آن عضو باشد
و در مقابل این کشور نمیتواند قواعد
گمرکی خود را با اروپاییها همس��و
کند تا فش��ار کمتری به اقتصادش
وارد ش��ود .در همین حال اما تنها  16روز تا پایان
مهلت بریگزیت باق��ی مانده اس��ت .قانونگذاران
مجلس عوام انگلیس سهشنبهشب یک بار دیگر
توافق نخستوزیر با اتحادیه اروپا درباره چگونگی
این خروج را رد کردند .مجلس عوام انگلیس پیش
از ای��ن روز  ۲۵دیماه هم طرح دولت انگلیس را
برای بریگزیت رد کرده بود .رئیس کمیسیون اروپا
دوشنبه ش��ب هش��دار داد در صورتی که توافق
اصالحشده جدید یک بار دیگر در پارلمان انگلیس
شکست بخورد ،فرصت دیگری برای توافق وجود
نخواهد داشت .در ش��رایط عادی ،در صورتی که
پارلمان  2بار سیاستهای دولت را به این شکل رد
کند ،نخستوزیر از سمتش کنارهگیری میکند اما
در بریگزیت با پیچیدگیهای خاصی که دارد ،هیچ
نش��انهای از اینکه با شرایطی عادی طرفیم ،دیده
نمیشود .ترزا میبعد از رأیگیری سهشنبه عمیقاً
از بابت این شکست ابراز تأسف کرد اما از قصد خود
برای برگزاری رأیگیری بر سر خروج بدون توافق
از اتحادیه اروپا خبر داد .بنابراین به نظر میرس��د
او بعد از این دو شکست سنگین ،تصمیمی برای
کنارهگیری از قدرت ندارد .حزب می هم نمیتواند
او را وادار ب��ه اس��تعفا کند؛ همین چند ماه پیش
ی از همحزبیهای خ��ودش رأی
ب��ود که ترزا م�� 
اعتماد گرفت و جایگاهش را به عنوان رهبر حزب

پازل
بودجه نظامی چک افزایش مییابد

نخستوزیر چک اعالم کرد برای دستیابی به هدف ناتو مبنی بر اختصاص  2درصد از درآمد ناخالص ملی
هر عضو ناتو تا سال  2024به هزینههای نظامی ،بودجه دفاعی این کشور افزایش مییابد .آندری بابیس،
سهش�نبه در کنفرانس خبری در بیستمین سالگرد پیوستن به ناتو اعالم کرد :بخش مهم کار ناتو برای
اعضایش این اس�ت که ظرفیتهای دفاعیش�ان را تقویت کند تا بدین شکل اگر یکی از اعضای ائتالف
مورد حمله قرار گرفت ،دیگر کشورها بتوانند از آن دفاع کنند .وی ادامه داد :بر همین اساس درخواست
شده است  2درصد از تولید ناخالص داخلی هر کشور تا سال  ۲۰۲۴برای هزینههای دفاعی اختصاص داده
شود .در حاضر در کشور ما این روند از سال  ۲۰۱۵در حال افزایش است و قرار است این روند ادامه یابد.

محافظهکار تثبیت کرد .بنابراین همحزبیهای او
تا  ۱۲ماه نمیتوانند قدرت او را به چالش بکشند.
با وجود همه اینها ،گزارشها حاکی اس��ت برخی
وزرای ارش��د دولت قصد دارند او را برای اس��تعفا
تحت فشار قرار دهند« .کریستوفر هوپ» خبرنگار
دیلیتلگراف بعد از رأیگیری سهشنبهش��ب در
توئیترش نوشت« :یک نماینده محافظهکار پارلمان
انگلیس به من گفت همکارانش رایزنی با ترزا می
برای کنارهگیری و آغاز مجدد مذاکرات بریگزیت
را بررسی خواهند کرد .برخی دیگر از کارشناسان
ی در س��متش باقی
ب��ر این باورند که حتی اگر م 
بمان��د ،بهتری��ن راه در وض��ع کنون��ی ،برگزاری
انتخابات سراسری است« .چارلز واکر» عضو ارشد

رئیسجمهور آمریکا از تحقیر خود توسط رئیس مجلس نمایندگان تشکر کرد

چاپلوسی به سبک ترامپ

حزب محافظهکار قبل از رأیگیری سهشنبهشب
به بیبیسی گفت :باید انتخابات سراسری برگزار
شود« .جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر هم بعد
از رأیگیری سهشنبه همین را گفت« :شاید وقت
آن اس��ت که انتخابات سراس��ری برگزار کنیم تا
مردم تصمیم بگیرند دولتشان دست چه کسی
باش��د» .حاال و در ش��رایط ط�لاق عاطفی میان
بروکس��ل و لن��دن ،مقامات اروپای��ی از تحوالت
پیش آمده در لندن بسیار عصبانی هستند و گفته
میش��ود رایگیری س��ومی اگر هم در کار باشد
میتواند چالشهای میان دو سوی کانال مانش را
وارد فضای متش��نجی کند« .اودو بولمن» رئیس
سوس��یال دموکراتها در پارلمان اروپا هم در این

باره گفته است عدم توافق سناریویی
اس��ت که کمتر کس��ی خواهان آن
اس��ت .وی از برگزاری همهپرس��ی
دوم��ی درب��اره بریگزی��ت حمایت
کرد .به گفت��ه وی وقتی نمایندگان
پارلمان دیگر نمیتوانند برای مساله
قرن تصمیمگی��ری کنند ،تنها یک
راهح��ل وجود دارد و باید در این باره
ل شود .سخنگوی رئیس
از مردم سؤا 
کمیسیون اتحادیه اروپایی هم درباره
رای منفی مج��دد پارلمان انگلیس
به توافق بریگزیت ابراز تاس��ف کرده
و گفت :اتحادی��ه اروپا همه اقدامات
الزم برای دس��تیابی به یک توافق را
انجام داده اس��ت و اگ��ر یک راهحل
برای بنبس��ت کنونی وجود داشته
باش��د ،تنها در لندن میت��وان آن را
یافت .ای��ن تصمیم پارلمان انگلیس
احتمال خروج نامنظم این کشور را
بش��دت افزایش میدهد .وی تاکید
کرد کش��ورهای عض��و اتحادیه اروپای��ی انتظار
توجیهی قانونی و موجه از طرف لندن برای تعویق
احتمالی تاریخ بریگزیت را دارند .دولت آلمان هم
با دلسردی به رأی منفی مجدد پارلمان انگلیس به
توافق بریگزیت واکنش نشان داده و «هایکو ماس»
وزیر خارجه آلمان در این باره گفت با این تصمیم
ما حاال به سناریوی بریگزیت بدون توافق نزدیکتر
میشویم .کسی که این توافق را رد میکند از روی
غفلت رفاه شهروندان و اقتصاد کشورش را به بازی
میگیرد .وی در عین حال همچنان ابراز امیدواری
ک��رد بتوان از خروج نامنظ��م انگلیس از اتحادیه
اروپایی جلوگیری کرد .دولت فرانس��ه هم درباره
نتیج��ه رای پارلمان انگلیس ب��ه توافق بریگزیت
ابراز تاسف کرده و کاخ ریاستجمهوری در پاریس
اعالم کرد :ما تحت هیچ شرایطی نمیتوانیم تمدید
تاریخ بریگزیت را بدون یک استراتژی قابل اعتماد
و جایگزین با ش��رایط موج��ود از طرف انگلیس
بپذیریم .صدر اعظم اتریش هم خواس��تار تعویق
تاریخ بریگزیت به مدت  2هفته در شرایط موجود
شده است .وی همچنین هشدار داد یک بریگزیت
بدون توافق به اتحادیه اروپا و بیش از آن به انگلیس
آسیب میزند .وی مش��ارکت مجدد انگلیس در
انتخابات پارلمانی اروپا را مضحک دانست .انتخابات
پارلمان اروپا اواخر ماه م ه برگزار میشود.

روزنامه انگلیسی ایندیپندنت خبر داد

تأسیس جنبش تغییر رژیم سعودی در اروپا

شماره 15 2681
چهارگوشه

بازداشت عامل حمله تروریستی
علیهحشدالشعبی

فرمانده تیپ  56الحش��د العش��ائری در عراق
اع�لام کرد نیروهای تحت امرش موفق ش��دهاند
عامل عملیات تروریس��تی علیه حشدالش��عبی
را ک��ه منجر به ش��هادت  27تن از نیروها ش��د،
دس��تگیر کنند .ابوجلو الجبوری تصریح کرد در
عملیات ضدتروریس��تی در استان کرکوک عراق
موفق شدهاند یک تیم تروریستی وابسته به گروه
تروریس��تی داعش را کشف و متالشی کنند .وی
گفت در پی این عملیات ،نیروهای الحشد توانستند
خالد محمد خلف البطوش��ی را که «مغز متفکر»
حمله به نیروهای الحشد بود ،در روستای المرزوق
واقع در غرب اس��تان کرکوک ب��ه دام اندازند .در
حمله عناصر داعش به نیروهای الحش��د در جاده
«مخمور -موصل»  ۲۷تن از نیروهای الحش��د به
شهادت رسیدند و شمار زیادی نیز زخمی شدند.

بایدن نامزد انتخابات  2020میشود

تارنمای خبری هیل در گزارش��ی اختصاصی
ب��ه نقل از یکی از قانونگذاران کنگره خبر داد جو
بایدن ،معاون باراک اوباما ،رئیسجمهوری سابق
آمریکا به جمع داوطلبان نامزدی حزب دموکرات
در انتخاب��ات ریاس��تجمهوری س��ال 2020
میپیون��دد .این در حالی اس��تکه بیل روس��و،
س��خنگوی بایدن از تایید قطعی��ت ورود وی به
رقابتهای انتخاباتی خودداری کرده و گفته است
بایدن هنوز تصمیم نهای��ی را نگرفته و تغییری
پیش نیامده اس��ت .نتایج نظرس��نجی دانشگاه
«مانماوث» نشان میدهد بایدن پیشتاز داوطلبان
نامزدی حزب دموکرات اس��ت و  28درصد آرای
پاس��خگویان را به خود اختصاص میدهد .برنی
سندرز ،س��ناتور مس��تقل ورمونت با  25درصد
رقیب اصلی او در رقابتهای درونحزبی به شمار
میرود .همچنین کامال هریس ،سناتور دموکرات
کالیفرنیا ب��ا  10درصد و الیزابت وارن ،س��ناتور
دموکرات ماساچوس��ت ب��ا  8درصد جایگاههای
بعدی را به خود اختصاص دادهاند.

ماهاتیرمحمد
میهمان ویژه پاکستانیها میشود

ماهاتیر محمد ،نخستوزیر مالزی قرار است به
عنوان میهمان ویژه در مراسم رژه نیروهای مسلح
پاکس��تان شرکت کند .اواخر آبانماه عمران خان،
نخستوزیر پاکستان برای سفر  2روزه رسمی به
کواالالمپور رفت و به نظر میرسد سفر آتی ماهاتیر
محمد در پاس��خ به س��فر همتای پاکستانی خود
است .سخنگوی ارتش پاکستان روز گذشته اعالم
کرد ،این کشور تدارک برگزاری مراسم رژه نیروهای
مس��لح پاکس��تان به مناس��بت روز پاکستان (3
فروردین) در اسالمآباد را کامل کرده و نخستوزیر
مال��زی قرار اس��ت به عنوان مهمان وی��ژه در این
مراسم شرکت کند .سرلشکر آصف غفور همچنین
از حضور جنگندههای ترکیه ،چین و رژه نیروهای
سعودی در مراسم روز پاکستان و همچنین حضور
مقامات نظام��ی جمهوری آذربایجان ،س��لطنت
عمان ،سریالنکا و بحرین خبر داد.

ضرباالجل ونزوئال
برای اخراج دیپلماتهای آمریکایی

نالملل :تصور عمومی
پایان آمریکا گروه بی 
از رئیسجمهور ایاالت متحده
این است که او یک شخص از خودراضی و عاشق
تعریف و تمجید دیگران از خود است اما در مواردی
ثابت شده که هر جا پای منافعش در میان باشد
کام�لا تغییر چهره میدهد .دونالد ترامپ پس از
آنکه رئیس دموکرات مجلس پاییندستی کنگره
موضوع استیضاح رئیسجمهور را منتفی دانست،
در اقدامی از سر ضعف به چاپلوسی پرداخت و از
او تش��کر کرد« .نانسی پلوسی» که از او به عنوان
قدرتمندترین سیاس��تمدار دموکرات در صحنه
سیاست آمریکا یاد میشود ،این هفته در گفتوگو
با روزنامه «واشنگتنپست» درباره درخواستهای
رو به افزایش نمایندگان دموکرات برای استیضاح
رئیسجمهور ضمن تحقیر ترامپ گفته بود« :با
استیضاح موافق نیس��تم .مدتی است که دارم به
این موضوع فکر میکنم .استیضاح آنقدر در کشور
تفرقهانگیز اس��ت که جز در صورتی که مسالهای
کامال متقاعدکننده ،فراگیر و دوحزبی وجود داشته
جهان حادثه گروه بینالملل :با وجود دست و
پا زدنهای شرکت هواپیماسازی
آمریکای��ی بوئینگ ،موج کنار گذاش��تن یکی از
پیش��رفتهترین محص��والت آن از خطوط هوایی
جهان با س��رعت ادامه دارد .در هفته جاری پس
از آنکه دومین هواپیمای بوئینگ مدل  ۷۳۷مکس
 8در کمتر از  5ماه دچار س��انحه هوایی پرتلفات
شد ،چندین کشور پیش��رفته و توریستی ،پرواز
این هواپیما را در آسمان خود رسما ممنوع اعالم
کردند .ش��امگاه جمعه گذشته بود که هواپیمای
بوئینگ م��دل  ۷۳۷مکس خط��وط هواپیمایی
اتیوپی تنها لحظاتی پس از بلند شدن از فرودگاه
بینالمللی «آدیسآبابا» سقوط کرد و هر  ۱۵۷نفر
خدمه و مسافر آن کشته شدند و این در حالی بود

باشد ،نباید این مسیر را دنبال کنیم ،چون باعث
تفرقه در کشور میش��ود و او (ترامپ) ارزش این
کار را ندارد».
ام��ا قطعا خود خانم رئی��س خانه نمایندگان
کنگره هم باورش نمیشد ترامپ بابت این حرف
از او تش��کر کند .دی��روز رئیسجمهور توئیتری
یانکیها در جدیدترین پس��ت خود نوشت« :من
از اظهارات نانسی پلوسی در مخالفت با استیضاح
(رئیسجمه��ور) خیلی قدردان��ی میکنم ،البته
همه باید این حقیقت را به خاطر داش��ته باشند
ک��ه من هیچ وقت کار اش��تباهی نکردم ،اقتصاد
و ن��رخ بیکاری م��ا در بهترین وضع ق��رار دارد،
وضعیت ارتش و کهنهس��ربازانمان عالی است و
موفقیتهای بسیار دیگری هم وجود دارد».
البت��ه ترام��پ طب��ق معم��ول فرص��ت را
ب��رای خودس��تایی فراهم دیده و با بر ش��مردن
موفقیتهایش در دوره اول ریاستجمهوری خود
موضوع امیدواریاش به دور دوم ریاستجمهوری
را پیش کشیده است.

نالمل�ل :ی��ک
سقوط سعودی گ�روه بی 
شاهزاده در تبعید سعودی
با راهاندازی جنبش اعتراضی ،خواستار تغییر رژیم
سعودی شده و قول داده است از منتقدانی که از
این کشور فرار میکنند ،حفاظت کند .این اقدام
ش��اهزاده خالد ب��ن فرحان آلس��عود پس از آن
صورت میگیرد که سال گذشته جمال خاشقجی،
روزنامهنگار منتقد به دس��تور مستقیم شاهزاده
محمد بنسلمان ،ولیعهد در کنسولگری این کشور
در استانبول ترکیه کشته شد .شاهزاده خالد که
بیش از یک دهه پیش از عربستانسعودی گریخته
و در آلمان بهس��ر میبرد ،در گفتوگو با روزنامه
انگلیسی ایندیپندنت گفته خواستار استقرار نظام
پادشاهی مشروطه در عربستانسعودی است به
نحوی که نخستوزیر و کابینه از طریق برگزاری
انتخابات روی کار بیایند تا با نقض دائمی حقوق
بش��ر و بیعدالتی همیشگی در این کشور مقابله
شود .این شاهزاده س��عودی ابراز امیدواری کرده
که جنبش اعتراض��ی خود با نام «جنبش آزادی

چین ،انگلیس ،فرانسه ،آلمان ،استرالیا ،تایلند و مالزی پرواز بوئینگهای آمریکایی
 ۷۳۷مکس  8را ممنوع کردند

تحریم بدون مکث «مکس !»8

که از سقوط یک فروند دیگر از این مدل در مالزی
تنها  5ماه میگذشت ،ضمن اینکه موارد متعددی
از زمینگیر شدن این مدل در فرودگاههای مختلف
جهان گزارش ش��ده است .در نتیجه چین ،مقدم
بر س��ایرین ،پرواز بوئینگ مدل  ۷۳۷مکس را در
آسمان خود ممنوع کرد و بالفاصله سازمانهای
هواپیمایی بریتانیا ،فرانسه ،آلمان ،استرالیا ،تایلند و
مالزی نیز دست به چنین کاری زدند .جالب اینکه
دستورالعمل احتیاطی سازمان هواپیمایی کشوری

بریتانیا ( )CAAبرای لغو موقت پروازهای بوئینگ
 ۷۳۷مکس با استقبال خلبانهای انگلیسی مواجه
شده است .بر اس��اس گزارش نشریات آمریکایی
در توافق برجامی لغو ش��ده شرکت آسمان ایران
با ش��رکت آمریکایی بوئینگ ،سفارش  ۵۰فروند
هواپیمای مدل  ۷۳۷مکس  ۸وجود داش��ت که
پس از خروج دونالد ترامپ از توافق هس��تهای با
ایران و لغو قرارداد مزبور ،هموطنان ما از دست این
پرنده مرگآفرین نجات یافتند.

مردم ش��بهجزیره عربستان» بتواند برای کسانی
که از عربستان سعودی میگریزند وکیل ،مترجم
و دسترس��ی به رسانهها به منظور پناهندگی در
اروپا فراهم کند .این ش��اهزاده  41س��اله افزود:
«ما در عربستان به نظامی مانند دیگر کشورهای
دموکراتیک نی��از داریم که م��ردم در آن از حق
انتخاب حکومت و ایجاد یک عربستانس��عودی
تازه برخوردار باش��ند» .این ش��اهزاده از جناحی
درون خاندان سلطنتی آلسعود است که با محمد
بنس��لمان اختالفنظر دارند .به گفته خالد ،پدر
و خواهرش در عربستانس��عودی در بازداش��ت
خانگی به سر میبرند .خالد پیشتر به ایندیپندنت
گفته بود مقامات س��عودی درست  10روز پیش
از قتل خاش��قجی تالش میکردند او را بربایند.
عربستانس��عودی تحت حاکمیت بالقوه محمد
بنس��لمان به علت اتهامات حقوقبشری مرتبط
با ربودن منتقدان خود از کش��ورهای خارجی و
انتقال آنها به عربستان از جمله چندین شاهزاده
با انتقادات بینالمللی روبهرو بوده است.

دول��ت ونزوئال ب��ه دیپلماته��ای آمریکایی
دس��تور داد ،ظرف  72س��اعت خاک آن کشور
را ترک کنن��د .ضرباالجل دول��ت ونزوئال برای
دیپلماتهای آمریکایی عصر سهشنبه در حالی
صادر ش��د که نیکالس مادورو ،رئیسجمهوری
ونزوئ�لا ،دولت دونال��د ترامپ را ب��ه خرابکاری
سایبری منجر به قطعی گسترده برق در سراسر
ونزوئال متهم کرده است .دولت ونزوئال در بیانیهای
اعالم کرد :حضور دیپلماتهای آمریکایی در خاک
ونزوئال خطری برای صلح ،اتحاد و ثبات این کشور
محسوب میشود .ادامه قطع برق ،طی چند روز
اخیر موجب تشدید مشکالت مردم ونزوئال شد.

تسلیم گروهی داعشیها در باغوز

همزم��ان ب��ا عملی��ات ش��بهنظامیان کرد
برای آزادس��ازی منطقه باغوز ،صدها داعش��ی و
خانوادههای آنها روز سهش��نبه خود را تس��لیم
کردهای مس��لح وابس��ته ب��ه گروه موس��وم به
«نیروهای دموکراتیک س��وریه» (قس��د) کردند.
منطقه باغوز آخرین پایگاه داعش در شرق سوریه
اس��ت .مصطفی بالی ،مدیر مرکز اطالعرس��انی
نیروهای دموکراتیک سوریه به خبرگزاری رویترز
گفت« :درگیریها به محض پایان تس��لیم شدن
عناصر داعشی از سر گرفته میشود» .مدیر مرکز
اطالعرسانی قسد تاکید کرد شکست نهایی عناصر
داعش در منطقه باغوز «خیلی نزدیک» اس��ت.
عملیات نظامی عناصر قس��د ب��رای اخراج گروه
تروریستی داعش از منطقه باغوز حدود  2هفته
است که ادامه دارد .باغوز آخرین منطقه مسکونی
است که همچنان تحت کنترل گروه تروریستی
داعش ق��رار دارد .با اینک��ه آزادی باغوز پیروزی
بزرگی در جنگ علیه داعش محس��وب میشود
ولی این گروه همچنان تهدید امنیتی محس��وب
میشود و هنوز کنترل مناطق محدودی در غرب
رود فرات را در دست دارد.

