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نگاه روز

روسیه درباره همپیمانانش
تجارت نخواهد کرد

عبدالب�اری عط�وان :معاون وزیر خارجه روس��یه
امیدها در ارتب��اط با کنفرانس س��هجانبه درباره
امنیت منطقه خاورمیانه را که قرار است در قدس
اش��غالی در سطح مش��اوران امنیت ملی آمریکا و
روس��یه و نیز رژیم اشغالگر اس��رائیل برگزار شود،
ب��ر باد داد؛ زمانیکه تأکی��د کرد معاملهای میان
کش��ورش و تلآویو درباره سوریه وجود ندارد ،چرا
که این روند در رده «تجارت» قرار دارد و روس��یه
درباره این مسائل استراتژیک و به ضرر همپیمانانش
تجارت نمیکند« .سرگئی ورشینین» مجبور شد
این تکذیبیه را بعد از آن اعالم کند که بس��یاری،
بویژه در اردوگاه آمریکایی -اسرائیلی ،و بویژه اعراب،
درباره کنفرانس قدس مبالغه کردند؛ از این جهت
که در آن« ،معاملهای» میان واش��نگتن ،مسکو و
تلآویو انجام خواهد ش��د ک��ه در ارتباط با پایان
حضور ایران در س��وریه در مقابل پذیرش «بش��ار
اس��د» رئیسجمهوری سوریه در کرسی قدرت از
س��وی ایاالت متحده اس��ت .آنچه درباره احتمال
فشار روس��یه برای پایان دادن به حضور ایران در
سوریه گفته میشود ،بازتابدهنده نگرانی  2طرف
شکستخورده در سوریه ،یعنی آمریکا و اسرائیل
و نیز همیپمانان عربشان است ،بویژه اینکه نبرد
ادلب که نیروهای سوریه و روسیه وارد آن شدهاند،
به پایان خود نزدیک میش��ود .چندین ش��اخص
اصلی وجود دارد که نمیتوان آنها در ارتباط با این
افش��اگریها که در روزنامهها به صورت عمدی و
در برههای قابلتوجه منتشر شده ،نادیده گرفت:
نخست -روس��یه که تقریبا جنگ در سوریه را به
نفع خود و همپیمانانش یکس��ره کرده ،نمیتواند
در هرگونه طرح اسرائیلی -آمریکایی برای از بین
بردن این دس��تاوردها و نیز معاملهای برای اخراج
کردن نیروهای ایرانی مش��ارکت کند ،برای اینکه
این روس��یه نبود که ایرانیها را دعوت کرد یا آن
قدرتی نیس��ت که به حضور ایران مشروعیت داد،
بلک��ه نیروهای ایران��ی و همپیمانانش (حزباهلل)
به دعوت دولت س��وریه و حداقل  2س��ال قبل از
نیروهای روس��یه وارد سوریه شدند .دوم -هرگونه
معامله س��هجانبه آمریکا ،روس��یه و اسرائیل ،در
صورتیکه وجودش درس��ت باشد ،سرنوشت آن
مانند مش��ابهش «معامله قرن» ک��ه آمریکایی-
اس��رائیلی است ،محکوم به شکس��ت خواهد بود.
معتقد نیستم روسیه که دس��ت باال را در سوریه
و بیشتر منطقه خاورمیانه دارد ،بتواند شریکی در
این شکست باش��د ،چرا که روسیه مجبور نیست
و رئیسجمهوری آن «والدیمیر پوتین» زرنگتر
از آن اس��ت ک��ه در این تله بیفتد .س��وم -ایاالت
متحده و اسرائیل در کنار بیش از  65کشور (گروه
بهاصطالح دوستان سوریه) به صورت مستقیم یا
غیرمستقیم  8سال در سوریه جنگیدند و بیش از
 90میلیارد دالر هزینه کرده و صدها هزار جنگجو
را بسیج کردند ولی با وجود این امور ،در تغییر نظام
سوریه شکست خوردند .چهارم -آمریکا و اسرائیل
از افزایش نقش سیاسی و نظامی ایران در منطقه
خاورمیانه مرعوب ش��دهاند و در آس��تانه جنگ با
تهران قرار میگیرند و میخواهند روسیه را با برخی
پیشنهادها فریب دهند تا به آنها در خارج شدن از
این بنبست و مرتفع کردن نگرانیهایشان کمک
کند ولی معتقد نیستم که این دو در سایه موضع
مبهمشان ،نتیج ه و پاسخی دریافت کنند .پنجم-
ایران همپیمان قوی روسیه است و در حال حاضر
به عن��وان بزرگترین قدرت منطقهای ش��ناخته
میشود که نقش شراکتی با مسکو را برای ترسیم
کردن آینده امن و باثبات در سوریه بازی میکند،
بویژه که این دو کشور با قرار گرفتن در یک سنگر
وارد جنگ علیه تروریس��م ش��دهاند .ششم -این
کنفرانس س��هجانبه که در آن «ج��ان بولتون»،
«نیکالس پاتروشف» و «مائیر بنشابات» مشارکت
خواهند کرد ،در چارچوب جنگ روانی رس��انهای
برای پاشیدن بذرهای فتنه و شک میان طرفهای
پیروز در سوریه و نیز ایجاد تشویش با هدف منفجر
کردن ائتالف قوی میان ایران و سوریه از یکسو و
همپیمان روس از سوی دیگر است .هفتم -نیروها
یا مستشاران نظامی ،قبل از توطئه آمریکایی مورد
حمایت عربی و اسرائیلی برای نابود کردن سوریه
و تغیی��ر نظام آن و نی��ز ضربه زدن به یکپارچگی
جمعیتی و جغرافیایی آن و تقسیم کردن این کشور
به فدرالهای قومی و فرقهای ،در س��وریه حضور
نداشتند ،پس طبیعی است که نقش این نیروهای
ایرانی ،بعد از شکست کامل این توطئه و موفقیت
ارتش عربی سوریه به بازگرداندن تمام اراضی تحت
حاکمی��ت دولت و برقراری امنی��ت و ثبات ،تمام
میشود و بعد از تکمیل کردن ماموریتشان ،پیروز
به کشورشان بازمیگردند .رئیسجمهوری آمریکا
برای مذاکره با تهران التماس میکند و ژاپن ،عراق،
پادش��اهی عمان و س��وییس را برای نشستن در
کنار «حس��ن روحانی» همتای ایرانیاش ،واسطه
ق��رار میدهد و وزیر خارجه او «مایک پمپئو» نیز
از تمام ش��روط دوازدهگانه عقبنش��ینی میکند
ت��ا ایران گفتوگ��وی بدون پیشش��رط را قبول
کند و به کش��وری «عادی» تبدیل ش��ود .چنین
رفتارهای��ی از س��وی طرف مطمئن ب��ه پیروزی
ارائه نمیشود .ایران یک کش��ور عادی است ولی
آمریکا یک کش��ور عادی نیس��ت ،بلکه کشوری
مهاجم و نژادپرس��ت اس��ت که وارد جنگهایی
ب��ا بس��یاری از کش��ورهای جهان ش��ده اس��ت.

وطن امروز

حمله مزدوران مسلح به تظاهرات مردمی در سودان  108قربانی داشت

فتنه مثلث مصر ،امارات و عربستان

گروه بینالملل :ش��رایط در س��ودان
پیچیدهتر از گذشته است .گروهی به
زن��دان کربر حمله کردند و در تالش
بودندعمرالبشیر را فراری دهند ،آنهم
در حال��ی که مردم این کش��ور برای
اعتراض��ات عموم��ی در مرک��ز این
کشور تجمع کرده بودند که با حمله
مزدوران مسلح روبهرو شدند .در این
حمله دس��تکم  108تن جان خود
را از دس��ت دادند .اوضاع در خارطوم
بس��یار متش��نج و مملو از خشونت
گزارش میش��ود به طوری که مردم
در خانههای خود حبس ش��دهاند و
حاضر به بیرون آمدن نیستند .درعین
حال نقش نیروه��ای خارجی در این
تحوالت بر هیچکس پوشیده نیست
ت مثلث عربستان،
و جز آمریکا دس�� 
مص��ر و ام��ارات در ای��ن تحوالت به
وضوح دیده میشود .در همین حال
گزارشها نشان میدهد روزنامهنگار
آمریکایی فاش کرده نیروهای واکنش سریع سودان
از زرهپوشهای اماراتی برای سرکوب معترضان در
مقابل مقر فرماندهی ارتش در خارطوم اس��تفاده
میکردن��د« .کریس��تین تریب��رت» محق��ق و
روزنامهنگار آمریکایی در سلسله پیامهایی در شبکه
اجتماعی توئیتر نوشته است :زرهپوشهای اماراتی
که در خارطوم ،پایتخت سودان رصد شدهاند ،از نوع
«عجبان  »44OAهستند که در بحبوحه تشدید
خشونتها در خارطوم مشاهده شدهاند .تریبرت
که محقق متخصص در امور خاورمیانه و جنگهای
آن است ،با انتش��ار یک کلیپ ویدئویی ،استفاده
نیروه��ای واکنش س��ریع از زرهپوشهای اماراتی
در یکی از خیابانه��ای نزدیک به مقر فرماندهی
کل ارت��ش در مرکز خارطوم را فاش کرده اس��ت.
تحصن معترضان در این محل ،با توس��ل به زور از
سوی این نیروها متفرق شد که طی آن دستکم
 108معترض کشته و  500نفر زخمی شدند .در
همین حال به دنبال حمله نظامیان س��ودانی به
اعتصابکنندگان در برابر مقر فرماندهی نیروهای
مسلح این کشور در خارطوم دهها سودانی کشته و
زخمی شدند .شورای نظامی متعهد شد کمیتهای
را برای بررس��ی این تهاجم تعیین کند .دادستانی
کل س��ودان نیز با تش��کیل کمیتهای در این باره
تحقیقات را درباره حمله به اعتصابکنندگان شروع

کرد .وزارت بهداش��ت بتازگی اعالم کرده اس��ت
کس��انی که در حمله نظامیان ب��ه محل برگزاری
اعتصاب در خارطوم جان خود را از دس��ت دادهاند
 61نفر هستند اما کمیته مرکزی پزشکان سودان
که وابس��ته به معارضان این کشور است ،با صدور
بیانیهای اع�لام کرد تعداد جانباختگان در حمله
نظامیان به محل برگزاری اعتصاب در خارطوم 108
نفر است .در این حمله تعداد زیادی از شهروندان
نیز مجروح ش��دهاند .به نوش��ته روزنامه س��ودان
تریبون ،سخنگوی وزارت بهداشت سودان در یک
نشست مطبوعاتی گفت :این وزارتخانه تجهیزات
الزم را برای کش��ف حقایق درباره کشتهش��دگان
خارطوم و دیگر شهرهای سودان در اختیار دارد .از
سوی دیگر ،کمیته مرکزی پزشکان که در نخستین
س��اعت حمله نظامیان به اعتصابکنندگان تمام
کادر درمانی خود را در  6بیمارستان اطراف محل
برگزاری اعتصاب فراخوانده بود ،اعالم کرد :تعدادی
از مجروح��ان این حمله به علت ش��دت جراحات
وارد جان خود را از دس��ت دادهاند ،به گونهای که
تعداد کشتهش��دگان این حمله تاکن��ون به 108
رسیده است .به دنبال این حمله ،معارضان سودانی
بر پایبندی خود به مسالمتآمیز بودن اعتراضات
و کشانده نشدن این اعتراضات به خشونت تاکید
کردهاند .اتحادیه صنفی مشاغل سودان با اشاره به

نخستین سفر رئیسجمهور آمریکا به اروپا

ترامپ در لندن تحقیر شد و در نرماندی در حاشیه قرار گرفت

دعوت برخی دستههای کوچک برای مسلح شدن
مردم در برابر نظامیان اع�لام کرد :این اتحادیه از
چنین دعوتهایی حمایت نمیکند و هرگز حاضر
نیست مردم مسلح شوند و از سالح استفاده کنند.
به نوش��ته روزنامه سودانی االنتباهه در این بیانیه
تاکید ش��ده است :حفاظت از جان و مال مردم به
عهده پلیس است و مردم باید به این نهاد فشار وارد
کنند تا از فعالیت این چنین گروهها و دستههایی
که وابسته به ش��ورای نظامی هستند ،جلوگیری
کنند .اتحادیه صنفی مشاغل سودان در پایان تاکید
کرد :ما به فعالیتهای مسالمتآمیز انقالبی خود تا
سرنگونی شورای نظامی ادامه خواهیم داد.

■■ریشه بحران سودان

«عمر البش��یر» رئیسجمهور س��ابق سودان
 22فروردین در پی گسترش اعتراضهای مردمی
به نابسامانی اوضاع اقتصادی ،با دخالت ارتش برکنار
شد و پس از آن شورای نظامی سودان قدرت را به
دس��ت گرفت که تا به امروز با خواسته معترضان
برای انتقال قدرت ب��ه دولت مدنی مخالفت کرده
اس��ت .اعتراضات در س��ودان ط��ی روزهای اخیر
پس از آن تشدید ش��د که مذاکره شورای نظامی
انتقالی با ائتالف «قوی الحریه و التغییر» (گروههای
خواهان آزادی و تغییر) درباره تش��کیل ش��ورای
حاکمیتی و تعداد اعضای نظامی و غیرنظامی این

شورا به بنبست رسید .حاال فشارهای
منطقهای و بینالمللی علیه ش��ورای
انتقالی سودان افزایش یافته و اروپا و
آمریکا هم سیاستهای خشونتآمیز
این شورا و نحوه برخورد با معترضان
را به باد انتقاد گرفتهاند و آن را محکوم
کردهاند .معترضان خواستار آن هستند
که این ش��ورای نظامی ق��درت را به
دولتی مدن��ی تحویل دهد ،به همین
دلیل به تحصن خ��ود در مقابل مقر
فرمانده��ی ارتش در خارط��وم ادامه
دادهان��د .در این میان آمریکا ،اتحادیه
اروپا و انگلیس خشونتها در سودان
را محکوم کردند اما آنچه در صداقت
ای��ن محکومیته��ا تردی��د ایج��اد
میکند حمایت متح��دان منطقهای
آنها از جنایات ارتش س��ودان اس��ت.
پای��گاه اینترنتی بلومبرگ در مطلبی
از حمای��ت  3متح��د آمری��کا یعنی
کش��ورهای مصر ،عربستانسعودی و
امارات متحده عربی از نظامیان در سودان خبر داد.
بعید به نظر میرسد این حمایتها بدون چراغ سبز
آمریکا باشد.
روز دوش��نبه ،زمانی که یک گروه شبهنظامی
تحت حمایت شورای نظامی انتقالی به تجمع آرام
معترض��ان در خارطوم حمله کردند ،همه راهها به
بنبست ختم شد .به گفته کمیته مرکزی پزشکان
سودان ،تعداد تلفات طی ماه گذشته بیش از 200
نفر است؛ تنها  40جسد در رود نیل یافت شد .روز
چهارشنبه عربستانسعودی در بیانیهای ضمن ابراز
تاسف درباره جان باختن بسیاری از مردم در سودان
از ش��ورای نظامی حمایت کرد .بر اس��اس گزارش
بلومبرگ سعودیها و همچنین امارات ،بشدت در
سودان سرمایهگذاری میکنند و به دنبال نفوذ بر
هر دولتی هستند که در آینده در این کشور بر سر
کار آید .گفته میشود سعودیها ،امارات و مصریها
عالقهمند به جلوگیری از انتق��ال دموکراتیک در
سودان هستند .آنها نمیخواهند مردم کشورهای
خود متوجه ش��وند دموکراس��ی عربی امکانپذیر
است .به نظر میرسد این کشورها و متحدان غربی
آنها نگران قدرت گرفتن دوباره مقاومت اسالمی در
سودان هستند؛ مقاومت اسالمی که یک بار پیش از
این در این کشور ظهر کرد اما با خیانت عمرالبشیر
به سرانجام نرسید.

بالتکلیفی ائتالف ضد یمنی با افزایش توان نظامی جبهههای مردمی

 MQ 9سرنگون شد

شماره 7 2734
چهارگوشه

آمریکا از سوریه خارج نمیشود

س��خنگوی وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد
نیروهای این کش��ور پایگاه التنف در سوریه
را ترک نخواهند کرد .سخنگوی وزارت دفاع
آمریکا اعالم کرد نیروهای آمریکایی در پایگاه
التنف در جنوب س��وریه باقی میمانند و این
پایگاه را ترک نخواهند کرد .وی همچنین با
تکرار ادعای انجام حمالت ش��یمیایی توسط
نظام سوریه ،تاکید کرد که اگر نظام سوریه از
سالح شیمیایی در ادلب استفاده کند ،آمریکا
در س��وریه مداخله خواهد کرد .نظام سوریه
بارها ایاالت متحده و کش��ورهای غربی را به
اس��تفاده از سالحهای ش��یمیایی در مناطق
متعددی از سوریه متهم کرده است.

 19زخمی طی انفجارهای دوگانه
مشکوک در سوئد

پلی��س س��وئد نیروه��ای وی��ژه و تی��م
خنثیکنن��ده بم��ب را ب��ه  2آپارتم��ان در
لینکوپینگ در جنوب س��وئد اع��زام کرد و
این در حالی اس��ت که رسانههای انگلیسی
ب��ه پوش��ش دقیق تح��والت جنوب س��وئد
پرداختهان��د و آنطور که گمانهزنیها نش��ان
میده��د در جن��وب س��وئد احتم��ال اقدام
تروریس��تی وجود دارد .بر اث��ر انفجاری در
یک��ی از آپارتمانه��ا در لینکوپینگ  19نفر
زخمی ش��دند .این انفجار به شکسته شدن
پنجرههای این آپارتمان و خانههای همجوار
نیز منجر شده اس��ت .پلیس سوئد جزئیات
بیش��تری از این انفجار و عامل یا عامالن آن
منتشر نکرده اما تحقیقات پلیس در این باره
آغاز شده است .از این حادثه به عنوان انفجار
ی��اد میکنند و هنوز ای��ن انفجار بر اثر بمب
تایید نشده است.

روسیه نیروهای بیشتری به ونزوئال
اعزام میکند

مس��کو آم��اده اس��ت در ص��ورت نی��از
کارشناس��ان نظام��ی بیش��تری ب��ه ونزوئال
اع��زام کند .روس��یه اعالم کرد با مش��ارکت
س��ازمان ملل متحد برای ارسال کمکهای
انساندوستانه از جمله کمکهای دارویی به
ونزوئال آماده میش��ود .وزارت خارجه روسیه
اعالم کرد مسکو آماده است در صورت لزوم،
کارشناسان نظامی بیشتری به ونزوئال اعزام
کند .براس��اس اعالم وزارت خارجه روس��یه،
این کش��ور احتمال افزایش نیروهای نظامی
خود را در ونزوئال بعید نمیداند .این در حالی
است که «والدیمیر پوتین» رئیسجمهوری
روس��یه نیز اعالم ک��رد ،متخصصان نظامی
روس در ونزوئال در ح��ال انجام تعهداتی در
چارچ��وب قراردادهای دوجانب��ه ،نهتنها در
عرصه نظامی بلکه در زمینه صنعتی هستند
و روس��یه قصد ایجاد هیچ پایگاه نظامی در
خاک این کشور را ندارد .به گفته وی ،برخی
از این نظامیان ممکن اس��ت ونزوئال را ترک
کرده یا بار دیگر به آنجا اعزام شوند.

حمله تروریستی داعش در شرق لیبی

گروه بینالملل :ترامپ در میان
اروپا
موج��ی از نف��رت و انزج��ار به
انگلیس سفر کرد تا نخستین دیدار رسمیاش با
خانواده را از لندن داشته باشد .در این سفر ملکه
انگلیس به ترامپ کتاب��ی از خاطرات چرچیل،
نخس��توزیر دوران جنگ دوم جهانی اهدا کرد
که نشان میدهد ملکه انگلیس و مشاورانش بر
این باورند ترامپ چیزی از تاریخ جهان نمیداند و
باید مطالعات خود را افزایش دهد ،چرا که جهان
مانن��د اداره کردن یک بن��گاه معامالت امالک
نیس��ت .ترامپ در انگلیس خاطرات گذشتهاش
را مرور کرد ،چرا که در س��فر سال گذشته خود
ضمن برانگیختن احساسات ضدآمریکایی شاهد
اعتراضات بسیار گسترده مردمی در لندن و دیگر
شهرهای انگلیس و حتی به پرواز درآمدن بالنی
با ش��مایل خودش بود .البته ترامپ در فرانس��ه
نمایشی تمسخرآمیز داشت ،چرا که با هواپیمای
نظامی به فرانس��ه آمد تا دولت مکرون را تحقیر
کند و از سوی دیگر در گفتوگو با رئیسجمهور
فرانسه اعالم کرد طرفین مواضع مشترکی دارند
اما تحلیلگران بر این باورند فرانسه و آمریکا قادر
نیستند بر سر آینده مناسبات خود توافق کنند،
چرا که آمریکا با زیادهخواهیهای اقتصادی خود
عمال اقتصاد جهانی را گروگان گرفته و فرانس��ه
مکرون به علت عدم توانمن��دی در امور داخلی
و نداش��تن یک پایگاه ملی مجبور است با دولت
ترامپ همراهی کن��د .در همین حال ترامپ در
انگلیس هم با دخالت در امور داخلی این کشور
گفت ب��ا جدایی انگلی��س از اتحادی��ه اروپایی
حجم مبادالت طرفین گس��ترش خواهد یافت.
در انگلیس و فرانس��ه دولت ترامپ و شخص او

با اعتراضات گس��تردهای روبهرو شد ،همچنین
هزینهه��ای وی در ای��ن س��فر ه��م از جمل��ه
مس��ائلی است که در افکار عمومی مطرح است.
این در حالی اس��ت که ترام��پ پیش از این نیز
از بوریس جانس��ون ،شهردار س��ابق لندن با آن
موضعگیریهای افراطیاش برای نخس��توزیر
انگلیس حمایت ک��رده بود .در همین حال کاخ
س��فید نزدیک به یک میلیون دالر صرف اجاره
 ۴لیموزین از سوی یک شرکت ایرلندی خدمات
کفن و دفن برای س��فر  2روزه دونالد ترامپ به
این کشور کرده است .نشریه گاردین در گزارشی
نوشت دولت دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا
به ش��رکت ایرلن��دی خانوادگی جیت��یوارد و
پس��ران مبلغ  935ه��زار و  33دالر برای اجاره
این مجموعه خودروهای لیموزین پرداخته است.
مشخص نیس��ت این خودروهای لیموزین برای
چه امری استفاده شوند اما طبق گزارش گاردین،
اگر ترامپ به بازدید از روستای دونبرگ واقع در
نزدیکی هتل اقامت خود و زمین گلفش در ایرلند
برود هزین��هاش معادل  116ه��زار و  879دالر
بر هر مایل از مسیر تمام میشود .در عین حال
در این گزارش آمده است دولت ترامپ برای سفر
 3روزه رئیسجمهور آمریکا به بریتانیا میلیونها
دالر هزین��ه کرده که این موضوع نیز با انتقادات
گستردهای همراه شده است .در گزارش گاردین
نوشته شد ،وزارت خارجه آمریکا قراردادهایی را
منتشر کرده که نشان میدهد در این سفر بیش
از  1/2میلی��ون دالر برای اتاقهای واقع در هتل
اینترکانتینتال پارکلین که به ارتباط داشتن با
اعضای خاندان سلطنتی قطر مشهور است هزینه
شده است.

خاورمیانه گروه بینالملل :نیروهای مردمی
یمن یک پهپاد فوق پیش��رفته
آمریکایی را در آس��مان یمن سرنگون کردند .این
اقدام نیروهای یمنی ،پنتاگون را در شوکی عمیق
فرو برد و نیروهای عربستانی و اماراتی را به وحشت
انداخت .تصاویر اولیه از لحظه سرنگونی یک فروند
هواپیمای جاسوسی بدون خلبان ساخت آمریکا بر
فراز س��واحل غربی یمن منتشر شد که آنطور که
شبکه المس��یره گزارش میدهد ترس را در بدنه
ارتش سعودی انداخته است .این دومین هواپیمای
ل ا م کیو
بدون خلبان جاسوسی ساخت آمریکا مد 
 9است که بر فراز سواحل غربی سرنگون شد .در
تصاویر لحظه سرنگونی و سقوط ،آتش گرفتن این
هواپیمای جاسوسی بر اثر اصابت مستقیم آتشبار
پدافند هوایی یمن دیده میشود .یک منبع پدافند
هوایی یمن گفت :ا م کیو  9س��اخت آمریکا مدل
جدید و ارتقا یافته اس��ت که در حال نقض حریم
هوایی یمن در استان الحدیده با یک فروند موشک
زمین به هوا هدف قرار گرفت و س��رنگون شد .از
طرف دیگر یحیی الس��ریع ،سخنگوی نیروهای
مسلح یمن تأکید کرد ارتقای پدافند هوایی یمن
ادامه خواهد یافت تا از سراس��ر حریم هوایی یمن
حفاظت شود .همچنین یک پهپاد جاسوسی دیگر
متجاوزان در نجران سرنگون شد .این دستاوردها
پس از هشدار وزیر دفاع یمن به متجاوزان درباره
افزایش توان نظام��ی نیروهای یمنی در مقابله با
اشغالگران به دست آمده است .نیروهای اشغالگر
حمالت خود را در منطقه کیلومتر  16و فرودگاه
الحدیده گس��ترش دادند و در گلولهباران مناطق
مسکونی یک زن و کودک را به شهادت رساندند و
چند نفر دیگر را زخمی کردند ،همچنین  ۳یمنی

در مناطق الحالی و التحیتا زخمی شدند؛ متجاوزان
مناطق مسکونی صعده ،صنعا و جبهههای مرزی را
بشدت بمباران کردند .در پاسخ به این حمالت یگان
موشکی یمن تجمع نیروهای اشغالگر را در الجوف
با یک فروند موش��ک زلزال یک ه��دف قرار داد؛
در عملیات غافلگیرکننده نیروهای یمنی ش��مار
زیادی از مزدوران سعودی در جبهه البیضا کشته
یا زخمی ش��دند .تک تیران��دازان یمنی بیش از
 ۲۷مزدور سعودی را در جبهه نجران و جیزان به
هالکت رس��اندند .این در حالی است که مزدوران
سعودی ،صنعا ،حجه و الحدیده در یمن را بمباران
کردند که به ش��هادت یا زخمی شدن شماری از
شهروندان منجر شد .به گزارش شبکه تلویزیونی
العال��م 3 ،نفر در شهرس��تان الحالی در اس��تان
الحدیده شهید و  3نفر دیگر بشدت زخمی شدند.
مناطق نهدین ،حفا و مص��وره در صنعا پایتخت
یمن نیز بمباران شد .جنگندهها شهرستان حرض
را در استان حجه بمباران کردند که خسارتهایی
ب��ر جای گذاش��ت .به گزارش ش��بکه تلویزیونی
المیادی��ن ،ارتش و کمیتهه��ای مردمی یمن در
یک عملیات گس��ترده تهاجمی ،کنترل بیش از
 ۲۰پاسگاه نیروهای ائتالف به فرماندهی عربستان
در اس��تان نجران را در دست گرفتند .دهها نفر از
نیروهای ائتالف س��عودی در این عملیات کشته،
زخمی یا اسیر شدند .ستاد تبلیغات جنگ ارتش
یمن ،تصاوی��ری را از این عملیات پخش کرد که
بخش��ی از آن مربوط به اس��ارت گرفتن شماری
از مزدوران س��عودی اس��ت .جنگندههای ائتالف
س��عودی برای کمک به نیروهای خود در استان
نجران ،بیش از  ۷۵حمله هوایی اجرا کردند اما در
تحقق هدف خود ناکام ماندند.

گروه تروریس��تی داعش مسؤولیت حمله
تروریس��تی در ش��هر «درنه» واقع در شرق
لیبی را به عهده گرفت .تشکیالت تروریستی
داع��ش از طریق روزنامه النبأ که وابس��ته به
این تش��کیالت اس��ت اعالم کرد مسؤولیت
حمله تروریستی شهر درنه لیبی را به عهده
میگیرد .طی روزهای گذش��ته  ۲خودروی
بمبگذاری ش��ده در شهر درنه منفجر شد.
این حمله مشخصاً نیروهای وابسته به ارتش
مل��ی لیبی را هدف ق��رار داد .در جریان این
حمله دس��تکم  ۱۸نفر مجروح شدند .این
در حالی است که گروه تروریستی داعش بر
اساس پیشبینیها از عراق و سوریه در حال
انتقال به سوی آفریقاس��ت و در قاره آفریقا
نیست یکی از شاخصهای ناآرامیها در لیبی
است.

ترزا میاز محافظهکاران جدا شد

ترزا میکه  2هفته پیش از نخستوزیری
انگلیس اس��تعفا کرده بود ،این بار از ریاست
حزب حاکم محافظ��هکار کنار رفت .وی که
حدود  3س��ال ریاست این حزب را عهدهدار
بود دی��روز طی نام��های کنارهگی��ری خود
را اع�لام کرد .ب��ه این ترتیب روند رس��می
ثبتن��ام نامزدهایی که تمایل به جانش��ینی
وی و ریاست دولت کنونی انگلیس را دارند،
آغاز میشود .قرار است نتیجه نهایی انتخاب
جانش��ین میکه مراحل مختلف��ی دارد ،تا
پایان م��اه جوالی اعالم ش��ود و تا آن زمان
وی مس��ؤولیت اداره امور دول��ت را عهدهدار
خواهد بود .تاکن��ون  ۱۱نفر آمادگی خود را
برای عهدهداری ریاست حزب محافظهکار و
نخس��توزیری انگلیس اعالم کردهاند که از
می��ان آنها «بوریس جانس��ون» وزیر خارجه
پیش��ین و «مایکل گاو» وزیر محیطزیست
بیشترین بخت را دارند.

