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سهشنبه  8مرداد 1398

اخبار

امارات کارگاه جدید «معامله قرن»

پس از شکست کارگاه اقتصادی منامه ،اینبار
امارات میزبان کارگاه جدیدی در راستای اجرای
طرح آمریکایی موسوم به «معامله قرن» خواهد
بود .امارات در گامهایی شتابزده در تالش است
نقش فعالتر و موثرتری را در چارچوب تحرکات
آمریکا در منطقه و طر ح سیاسی و اقتصادی این
کش��ور برای حل اختالفات میان فلسطینیان و
اسرائیلیها موسوم به معامله قرن ایفا کند.
نق��ش جدیدی که امارات س��عی دارد آن را
به دس��ت بیاورد و برای این کشور یک «پاداش
بزرگ آمریکایی» محسوب میشود ،این است که
اراضی این کشور میزبان کارگاه آتی باشد که قرار
اس��ت تحوالت معامله قرن در آن بررسی شود
و نتای��ج کارگاه اقتصادی منام��ه را که در  ۲۵و
 ۲۶ژوئن برگزار شد و فلسطینیها و طرفهای
بسیاری آن را تحریم کردند ،پیگیری کند.
به گزارش ایس��نا ،س��ایت خب��ری «خلیج
آنالی��ن» به نق��ل از مناب��ع عرب��ی عالیرتبه،
اعالم کرد« :ابوظبی» به طور رس��می از طریق
جرد کوش��نر ،داماد و مش��اور دونال��د ترامپ،
رئیسجمه��وری آمری��کا به واش��نگتن اعالم
کرد که آماده میزبان��ی از رایزنیهای مربوط به
«معامله قرن» اس��ت و امارات پ��س از بحرین
دومین کشور میزبان این کنفرانس خواهد بود.
منابع یادش��ده همچنین اع�لام کردند :دولت
آمریکا بهرغم مالحظههای بس��یار خود درباره
آنچه «نقش ضعیف ام��ارات در منطقه ،کاهش
نف��وذ و تاثیرگذاری این کش��ور در مقایس��ه با
دیگر کش��ورهای عربی مانند عربستان و مصر»
میخواند ،به صورت اولیه با برگزاری کارگاه بعدی
معامله قرن در ابوظبی موافقت کرده است .این
منابع همچنین اعالم کردند که امارات مسؤولیت
آمادهسازی دومین کارگاه معامله قرن را برعهده
خواهد گرفت و اقدام به ارسال دعوتنامههایی به
ی و حتی
شخصیتهای عربی ،آمریکایی ،اسرائیل 
فلسطینی برای مش��ارکت در آن خواهد کرد تا
از خاک خود گام جدی��دی از «معامله قرن» را
اعالم کند؛ همان طرحی که فلسطینیان به آن به
عنوان بزرگترین خطری که آینده مسأله آنها را
تهدید میکند ،مینگرند .طبق اعالم منابع عربی،
آمادهسازیها و رایزنیها درباره کارگاه ابوظبی به
طور رسمی از اوایل ماه آگوست آغاز خواهد شد
تا این نشس��ت پس از عید قربان برگزار شود و
امارات تاکید دارد این کارگاه موفقیتآمیز باشد.
منابع یادشده همچنین اعالم کردند :کارگاه
ابوظبی تکمیلکننده کارگاه منامه خواهد بود و
طرفآمریکاییتوسطکوشنرتصمیماتجدیدی
را در ارتباط با معاملهای خواهد گرفت که دولت
آمریکا به دنبال مطرح ک��ردن آن و نیز اجرایی
کردن توافقات حاصله در نشست بحرین است.
کارگاه اقتصادی «صلح برای شکوفایی» منامه در
 ۲۵و  ۲۶ژوئ��ن برگزار ش��د که بحث و جدل و
انتقادهای زیادی را در محافل فلسطینی در سایه
تحریم عربی و بینالمللی آن به دنبال داش��ت،
زی��را تصمیماتی در آن گرفته ش��د که به طور
مستقیم به پرونده فلسطین ضربه وارد میکند
و راهحل اقتصادی را بر راهحل سیاسی ارجحیت
داده و اسرائیل را به منطقه عربی نزدیک کرده و
راه عادیس��ازی روابط با رژیم صهیونیستی را از
طریق طرحهای اقتصادی باز میکند.
رئیسکمیتهقضاییمجلسنمایندگانآمریکا:

ترامپ سزاوار استیضاح است

رئی��س کمیته قضایی مجل��س نمایندگان
آمریکا در مصاحبهای گفت با توجه به اظهارات
بازپرس ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات
آمریکا ،ترامپ س��زاوار اس��تیضاح است« .جری
نادلر» رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان
آمری��کا حض��ور «راب��رت مولر» بازپ��رس ویژه
پرون��ده مداخله روس��یه در انتخاب��ات 2016
آمریکا در جلس��ه اس��تماع این کمیته را نقطه
عطف��ی در برمال کردن دروغهای دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا دانس��ت .وی که با شبکه
خبری س��یانان مصاحبه میک��رد ،گفت« :ما
درباره فس��ادهای دولت و سوءاستفاده از قدرت
تحقیق میکنیم .چیزهایی ک��ه رابرت مولر در
گزارش خود بیان کرد ممکن اس��ت نقضهای
احتمالی باش��د که باعث توس��ل به م��ادهای از
قانون درباره اس��تیضاح شود .ما درحال تحقیق
هستیم و مشخص خواهیم کرد که آیا باید این
مواد قانونی را به مجلس نمایندگان ارائه کنیم؟
م��ا ب��ه دادگاه مراجعه میکنیم تا ب��ه مدارک
بیشتری دست یابیم» .پس از حضور رابرت مولر،
بازپرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات
ریاستجمهوری  2016آمریکا در جلسه شهادت
کنگره ،تالش دموکراتها برای استیضاح ترامپ
افزای��ش یافته اس��ت .روند اس��تیضاح ترامپ
بهدلیل آغاز تعطیالت تابستانی کنگره متوقف
شده است .نمایندگان آمریکایی از روز پنجشنبه
بهمدت  6هفته به تعطیالت رفتهاند.

وطن امروز

حمالت موشکی و پهپادی ارتش و نیروهای مردمی یمن به خاک عربستان وحشت را بر اردوگاه متجاوزان حاکم کرد

آتش درآسمان سعودی

شماره 7 2778
آمریکا

اخراجی جدید دولت ترامپ

مدیر اطالعات ملی آمریکا
برکنار شد

منابع اطالعاتی ارتش و کمیتههای مردمی یمن تأکید کردند دهها نظامی سعودی بر اثر شلیک موشک کشته شدهاند
کشته ش��دن تعدادی از نظامیان
س��عودی و اختالل در عملیات هوایی
ف��روگاه ابها در عربستانس��عودی در
پی حمالت موشکی و پهپادی ارتش
و نیروه��ای مردم��ی یمن ب��ه خاک
دشمن متجاوز ،روز گذشته را به یکی
از س��یاهترین روزهای ارتش سعودی
تبدیل ک��رد .این در حالی اس��ت که
نیروهای مس��لح یمن وعده تداوم این
حمالت را دادهاند و با انتش��ار اخباری
مبنی بر عقبنشینی نیروهای اماراتی از
یمن ،آینده ائتالف سعودی و سرنوشت
جنگ نابرابر علیه ملت مظلوم یمن با
ابهامات فراوانی روبهرو است.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از
شلیک موشک بالس��تیک به مواضع
نظامی��ان س��عودی در عس��یر در
جنوب عربس��تان و حرکت گسترده
آمبوالنسها و خودروهای آتشنشانی
به محله اصابت موشک و رعب و وحشت متجاوزان
خبر داد .به گزارش مهر به نقل از المس��یره ،یگان
موش��کی ارتش و کمیتههای مردمی یمن دیروز
موشک بالستیک از نوع «بدر اف» به سوی مواضع
ارتش عربستان در عسیر شلیک کرد.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد :یگان
موشکی ارتش و کمیتههای مردمی یمن موشک
بالس��تیک از نوع «بدر اف» به سوی مواضع ارتش
س��عودی ش��لیک کرد که مرکز تجم��ع نظامیان
س��عودی و مزدورانش و انبارهای سالح در منطقه
الدائر در غرب عسیر را هدف قرار داد.
یحیی س��ریع افزود :موشک با دقت به هدفش
اصاب��ت کرده اس��ت .مناب��ع اطالعات��ی ارتش و
کمیتههای مردمی یمن تاکید کردهاند دهها نظامی
س��عودی بر اثر شلیک این موشک کشته شدهاند.
این حمله موشکی به انفجارهای مهیبی که منطقه
را لرزان��د ،منجر و حرکت گس��ترده آمبوالنسها
و خودروه��ای آتشنش��انی در م��کان مورد هدف
مشاهده ،به شکلی که وحشت و رعب میان نظامیان
سعودی حکمفرما شده است.
سریع تاکید کرد :هدف قرار دادن مواضع ارتش
عربس��تان پس از عملیات اطالعات��ی دقیق انجام
ش��د و در واکنش به جنایات متجاوزان علیه ملت
یمن است .س��خنگوی نیروهای مسلح همچنین
از حمالت غافلگیرکننده آتی ارتش و کمیتههای
مردمی یمن علیه متجاوزان خبر داد.
■■حمله پهپادی انصاراهلل به فرودگاه ابها

در همین حال ش��بکه المسیره یمن از حمله
پهپ��ادی انصاراهلل به ف��رودگاه ابها در عربس��تان
گزارش یک رسانه روسی با اشاره به اعالم
خبر مرگ یکی دیگ��ر از فرزندان
عبدالعزیز ،موسس آلسعود ،به تعداد فرزندانی از وی
که هنوز در قید حیات هستند پرداخته است.
دیوان پادشاهی عربستان سعودی یکشنبهشب از
مرگ برادر بزرگتر ملکسلمان در سن  ۹۶سالگی
خبر داد و اعالم کرد بندر بنعبدالعزیز پدر فیصل بن
بندر عبدالعزیز آلس��عود امیر منطقه ریاض و برادر
بزرگتر ش��اه سعودی مرده اس��ت .دیوان پادشاهی
عربستان سعودی اعالم کرد این شاهزاده سعودی ۹۶
سال سن داشت .بندر بنعبدالعزیز آلسعود پسر دهم
ملک عبدالعزیز (موسس آلسعود) بعد از ملک فهد

سعودی در روز یکشنبه خبر داد.
س��خنگوی ارتش یمن این حمله را نیز تایید
ک��رده و گفته حمله پهپادی ب��ه ترمینال ورودی
فرودگاه ابها ،عملیات ناوب��ری هوایی این فرودگاه
را مخت��ل کرده اس��ت .ی��گان پهپ��ادی ارتش و
کمیتههای مردمی یمن اوایل روز یکش��نبه نیز با
پهپادهای��ی از نوع «قاصف  »2kاهدافی نظامی در
فرودگاه نجران واقع در جنوب عربستان سعودی را
هدف قرار داده بود .در عملیات اول بامداد یکشنبه،
اتاقهای کنترل از راه دور پهپادها در فرودگاه نجران
و در عملیات دوم آش��یانه پهپادها و دیگر مواضع
نظامی مورد هدف بوده اس��ت .بنا بر اعالم یحیی
س��ریع ،این عملیات به اهداف دقیق خود رسید و
منجر به تعطیلی [چند ساعته] ناوبری هوایی در این
فرودگاه شد .عملیاتهای روز یکشنبه در واکنش به
جنایات ائتالف سعودی و حمالت متعدد آن انجام
ش��د؛ ائتالف تنها در  48ساعت  27حمله هوایی
به اهدافی یمنی انجام داد .عربستان از فرودگاههای
غیرنظامی در جنوب کش��ورش برای فعالیتهای
نظامی علیه یمن استفاده میکند به نحوی که یک
مرکز کنترل از راه دور برای پهپادها در فرودگاهها
با هدف انجام مأموریتهای رصد و حمله به خاک
یمن ایجاد شده است.
■■عربستان خأل امارات را با القاعده پر میکند

منابع یمنی اعالم کردهاند به دنبال عقبنشینی
امارات از بخشهایی از یمن ،عربس��تان س��عودی
تش��کیالتی مرکب از  25هزار شبهنظامی از جمله
عناصر القاعده را در ساحل و جنوب یمن تاسیس
کرده اس��ت .به گ��زارش فارس به نق��ل از روزنامه

بندر بنعبدالعزیز ،برادر بزرگتر ملکسلمان در  96سالگی ُمرد

آماری از تهمانده فرزندان ملک عبدالعزیز

بود .به گزارش مهر ،اسپوتنیک
در گزارش��ی با اشاره به مرگ
بندر بنعبدالعزیز آلس��عود با
عنوان «پس از مرگ شاهزاده
بندر ،چه کس��انی از پسران و
دخت��ران مل��ک عبدالعزیز در
قید حیات هستند» ،آورده است :بندر بنعبدالعزیز
آلس��عود شب گذشته در  ۹۶س��الگی فوت کرد تا
تعداد محدودی از  ۶۳پسر و دختر ملک عبدالعزیز

شهادت یک جوان  22ساله بحرینی

فریاد «حمد سرنگون باد» در تظاهرات بحرینیها

غرب آسیا هزاران نفر از شهروندان بحرینی
پیکر یک جوان شهید را در میان
فریاد «حمد سرنگون باد» تشییع کردند.
به گزارش تسنیم به نقل از روزنامه الشرق قطر،
هزاران نفر از شهروندان بحرینی پیکر شهید محمد
المقداد  22ساله را که در جریان درگیری نیروهای
پلیس رژیم بحرین با تظاهراتکنندگان به شهادت
رس��ید ،تش��ییع کردند .به گفته فعاالن بحرینی،
المقداد شنبهشب بیهوش در یکی از خیابانهای
روستای البالد القدیم در حومه شهر منامه پیدا شد
و بعد از انتقال به یک بیمارستان محلی جان سپرد.
این منطقه روز ش��نبه ش��اهد درگیری نیروهای
پلیس با معترضان ب��ه اعدام  2جوان بحرینی بود

«االخبار» ،عربس��تان س��عودی در تالش اس��ت
ش��بهنظامیان وفادار به ائتالف در یمن را بازسازی
کند و از طریق تأسیس پادگانهای جذب نیرو که
ب��ه طور خاص در جنوب واقعند ،بنیه تش��کیالت
شبهنظامی خود را با عناصر اضافی تقویت کند.
این اتفاقات نشان میدهد ریاض در تالش برای
تغییر مع��ادالت میدانی پیش از هرگونه مذاکراتی
اس��ت ک��ه مقام��ات س��عودی آن را قریبالوقوع
میبینن��د ،آن ه��م در ش��رایطی ک��ه ام��ارات از
بخشهایی از یمن ،عقبنشینی کرده است.
روزنام��ه االخبار گ��زارش داد :به محض اینکه
امارات از کاهش حضور نظامی خود در ائتالف عربی
تحت رهبری عربستان علیه یمن خبر داد و بخشی
از نیروهای مس��تقر خود در یم��ن را خارج و بقیه
را بازآرایی کرد ،عربستان سعودی مرحله جدیدی
از س��ربازگیری را کلید زد ،یعنی هم��ان رویکرد
متح��د خود را در پرورش ش��بهنظامیان ،بویژه در
استانهای جنوبی ،به بهانه پر کردن خأل امارات در
پیش گرفت .به موازات رسیدن نیروهای سعودی و
دیگر نیروهای طرفدار ژنرال «علی محسن االحمر»
مع��اون رئیسجمهور مس��تعفی یمن به اس��تان
حضرموت و به طور مشخص صحرای حضرموت،
پس از آموزش آنها در استان مأرب ،االخبار به نقل
از منابع بومی در استان ابین مطلع شد ریاض اخیرا
دستور احیای مجدد کمیتههایی را داده است که در
سال  2012به ادعای مبارزه با تروریسم از تشکیل
آنها در ابین حمایت ک��رده بود ،بویژه که به گفته
این منابع «صالح المش��جری» شیخ سلفی موفق
به بس��یج بیش از  15هزار نیروی تازهکار در آنجا

و پلیس از گازهای اشکآور علیه آنها استفاده کرد.
بر اس��اس ویدئوهای منتش��ر شده ،معترضان
شعار «حمد س��رنگون باد» سر میدادند .منطقه
الب�لاد القدیم ش��اهد درگیری پلیس ب��ا جوانان
معترض به اعدام  2جوان یادشده بود و دود ناشی
از استفاده از گازهای اشکآور فضا را پر کرده بود.
رژیم بحرین روز ش��نبه  2جوان بحرینی را به
ادعای مس��ائل تروریستی اعدام کرد .این درحالی
است که سازمانهای حقوق بشری از رژیم بحرین
خواستهاند اعدام علیه مخالفان خود را متوقف کند.
جمعیت وفاق ملی اسالمی بحرین نیز اعدام 2
جوان این کش��ور را «اقدامی تروریستی» از سوی
مسؤوالن رژیم بحرین توصیف کرد.

که  ۷۶سال عمر کرد ،در قید
حیات باشند .از میان  ۳۶پسر
ملک عبدالعزی��ز که در فاصله
میان سالهای  ۱۸۷۷تا ۱۹۵۳
میزیس��ت در ح��ال حاض��ر
 7پسر (سلمان ،مقرن ،احمد،
عبداالل��ه ،ممدوح ،مش��هور و متعب) از همس��ران
مختلف وی در قید حیات هستند .وی با حدود ۴۰
زن از مناطق و قبایل مختلف در این کش��ور و حتی

با پشتیبانی عربس��تان سعودی شده
است.
المش��جری ماه گذش��ته پادگان
االماجد را در ش��هر لودر استان ابین
تأسیس کرد و  4هزار جوان این شهر
را به خدمت گرفته است .متعاقب آن
در اوای��ل ماه جاری نی��ز یک اردوگاه
س��ربازگیری جدید دیگ��ر را هم در
منطقه المنیاسه واقع در بین شهرهای
موی��ه و ل��ودر در مرکز اس��تان ابین
افتتاح کرد و  11هزار نفر شهر دثینه
و الوضیع را که اصل و نس��ب عبدربه
منصورهادی به آنج��ا بازمیگردد ،در
این اردوگاه بسیج کرد.
منابع االخب��ار گفتن��د عملیات
س��ربازگیری به دس��تور مس��تقیم
رهبری عربس��تان انجام ش��ده است.
فرمانده این گروه تروریستی سرتیپ
«عبداللطیف السید» است که در حال
حاضر فرماندهی ش��بهنظامیان کمربند امنیتی را
که طرفدار امارات هستند در ابین برعهده دارد ،بر
خالف آنچه در س��احل غربی جریان دارد و امارات
بیشتر فرماندهان خود را از آنجا خارج کرده و فقط
در آنج��ا حضور نمادین دارد .در این راس��تا ریاض
به گزینه تشکیل مجدد این تشکیالت شبهنظامی
متوس��ل شده که قرار اس��ت با  25هزار سرباز کار
خود را آغاز کند .در اولین اعتراض به این نقشههای
س��عودی ،جنبش جوان��ان انقالبی ابی��ن ،یکی از
جنبشه��ای محلی مخالف ائتالف عرب��ی درباره
خطر رویکرد اخیر عربستان سعودی که به دنبال
بهرهبرداری از ش��رایط دشوار معیشتی و اقتصادی
اهالی استان است و از بدتر شدن خدمات عمومی
و نرخ باالی فقر و بیکاری رنج میبرد ،هش��دار داد.
ای��ن جنبش در بیانیهای تاکید کرده اس��ت :موج
جدید سربازگیری عربستان برای کشاندن جوانان
ابین به هولوکاست جبهههای شمال و ساحل غربی
است .المشجری دهها عضو القاعده را که از استان
البیضاء در مرکز یم��ن آمده بودند به پادگان خود
دعوت کرده و به برخی از آنها پس��تهای کلیدی
در المنیاسه داده است که این امر خطر ایجاد بسیج
طایفهای به رهبری مبلغان س��لفی در پادگانهای
س��ربازگیری تحت حمایت عربس��تان سعودی را
پدید آورده است .در همین راستا فرماندهی ائتالف
س��عودی دس��تور داده گردان الکواس��ر که شمار
نیروهای آن به  4هزار نفر میرسد ،از نجران در مرز
جنوب یمن به ابین منتقل شوند .قرار است  2هزار
سرباز دیگر هم از مناطق مرزی بین ابین و شبوه در
جنوب یمن به این گردان ملحق شوند.
خارج از عربس��تان ازدواج کرد .از فرزندان ذکور وی
که هنوز در قید حیات هستند عالوه بر ملک سلمان
بن عبدالعزیز که پسر بیستوپنجم در میان برادرانش
محسوب میشود ،متعب هفدهمین است که متولد
 ۱۹۳۱است و نیز ممدوح ،عبداالله ،احمد ،مشهور و
مقرن .از  ۲۷دختر ملک عبدالعزیز ،هماکنون جوهره
دوم ،لطیفه ،نوره دوم ،مشاعل ،عبطا و طرفه در قید
حیات هس��تند .تعداد نوههای عبدالعزیز از فرزندان
ذکور وی  ۵۱۶نفر است.
خاندان حاکم بر عربستان طی سالهای گذشته
ش��اهد روی کار آمدن نوههای ملک عبدالعزیز برای
پستهای حیاتی بوده است.

باال گرفتن اختالفات دیپلماتیک میان سئول و توکیو

کرهجنوبی پروازها به ژاپن را تعلیق میکند

شرق آسیا ش��رکت هواپیمای��ی «کورین
ایرالین��ز» متعلق به کرهجنوبی
اعالم کرد به دلیل اختالفات دیپلماتیک با توکیو،
از س��وم سپتامبر پروازها به مقصد ژاپن را تعلیق
میکن��د .در ادامه تنشهای تجاری و سیاس��ی
بین س��ئول و توکیو ،یک شرکت هواپیمایی در
کرهجنوب��ی اعالم کرد پروازه��ا به ژاپن را تعلیق
میکند .به نوشته خبرگزاری «رویترز» ،خطوط
هوایی «کوریَن ایرالین��ز» دیروز از تصمیم خود
برای تعلیق پروازها از مبدا ش��هر «پوس��ان» به
مقصد ش��هر «س��اپورو» در ژاپن از تاریخ س��وم
سپتامبر (شنبه  12مرداد) خبر داد.
س��خنگوی این ش��رکت هواپیمای��ی – که

بزرگترین خطوط هوایی کرهجنوبی محس��وب
میش��ود – با اش��اره به اینکه این تصمیم درپی
اختالفات دیپلماتیک بین توکیو و س��ئول اتخاذ
شده ،گفت بهدنبال کاهش پروازها بین  2کشور
یا اس��تفاده از هواپیماهای کوچکتر از نیمه ماه
آگوس��ت هس��تند .این تصمیم بعد از آن اتخاذ
شده که طی چند هفته اخیر اختالفات سیاسی
و دیپلماتی��ک بی��ن کرهجنوب��ی و ژاپ��ن درپی
تصمیم توکیو به اعمال تعرفههای تجاری و اعمال
محدودیت روی صادرات فناوری برتر به س��ئول
شعلهور شده است .دولت ژاپن همچنین چندی
پیش س��فیر کرهجنوب��ی در توکیو را ب��ه وزارت
خارجه احضار کرد.

در پی انتش��ار گزارشها از تغیی��رات تازه
در میان اعضای ارش��د دولت ف��درال آمریکا،
رئیسجمهوری این کش��ور اع�لام کرد مدیر
اطالع��ات ملی ای��االت متح��ده از مقام خود
کنارهگیریمیکند.
به گزارش ایس��نا ،دونالد ترامپ در حساب
کارب��ری خود در توئیتر تایید کرده اس��ت که
َدن کوتس ،مدی��ر اطالعات ملی آمریکا تا ۱۵
آگوست از مقام خود کنارهگیری خواهد کرد.
رئیسجمهوری آمریکا نوش��ت قصد دارد
جان راتکلیف ،نماین��ده جمهوریخواه ایالت
تگزاس در مجلس نمایندگان را نامزد این پست
کند.
پیش از این ش��ماری از رس��انههای ایاالت
متحده احتمال کنارهگی��ری کوتس را مطرح
کرده بودن��د .روزنامه نیویورک تایمز به نقل از
منابع مطلع خبر داده بود که دن کوتس ،طی
روزهای آینده از مقام خود استعفا میکند.
خبرگ��زاری رویترز نیز از راتکلیف بهعنوان
نامزد مورد نظر ترامپ برای اداره اطالعات ملی
نام برده بود.
دن کوتس از س��ال  ۲۰۱۷مدیر اطالعات
ملی آمریکاس��ت؛ ادارهای ک��ه در رأس جامعه
اطالعاتی ای��االت متحده یعن��ی مجموعهای
از نهاده��ا و آژانسه��ا ،از س��یآیای و آژانس
اطالعات دفاعی تا شاخه اطالعاتی پلیس فدرال
آمریکا قرار دارد.
ب��ه گ��زارش رس��انههای آمریکای��ی و
خبرگزاریهای بینالمللی ،مواضع دن کوتس
و دونالد ترامپ در موارد مختلف با هم در تضاد
هستند و نظرات آنها نیز گاه در تناقض با نظر
دیگری بیان شدهاست.
جان راتکلیف که ترامپ او را بهعنوان نامزد
جدید این پس��ت معرفی ک��رده ،قانونگذاری
نزدیک و متحد رئیسجمهوری آمریکاست.
مدی��ر اطالع��ات مل��ی آمریکا از س��وی
رئیسجمهوری انتخاب میشود و این انتخاب
باید به تایید سنا برسد .اکثریت سنای آمریکا در
دست جمهوریخواهان قرار دارد.

آمریکاییها تجارت نفت سوریه را
از داعش دزدیدهاند

ستاد مش��ترک ارتش روس��یه اعالم کرد
آمریکا تع��داد نیروهای ش��رکتهای امنیتی
خصوصی را برای استخراج نفت از میادین نفتی
سوریه افزایش داده است.
«س��رگئی رودوفس��کی» رئی��س بخش
عملیات ستاد مشترک ارتش روسیه میگوید
آمریکاییه��ا تجارت نفت س��وریه را از داعش
دزدیدهان��د .ب��ه گ��زارش ف��ارس ب��ه نقل از
خبرگزاری «اینترفکس» ،ژنرال رودوفس��کی
گفت :آمریکا در س��وریه شبکه قاچاق نفت راه
انداخته و با ش��بهنظامیان عرب و کرد مبادله
نفتی و تسلیحاتی میکند.
این ژن��رال ارش��د روس بر اس��اس منابع
اطالعاتیهمچنینگفتکهشرکتهایامنیتی
خصوصی تحت کنترل آمریکا نفت سوریه را در
میادین نفتی «العمر»« ،کوناکو» و «تاناک» به
صورت غیرقانونی اس��تخراج و با قاچاق آن به
شرق رود فرات به فروش میرسانند.
وی با اشاره به این موضوع از افزایش شمار
نیروهای این شرکتهای پیمانکاری امنیتی به
 3500نیرو در سوریه خبر داد.
تعدادی از میادین و چاههای نفتی س��وریه
در مناطق ش��مال و شمال ش��رقی این کشور
قرار دارد که تحت کنترل نیروهای دموکراتیک
سوریه است .نیروهای دموکراتیک سوریه تحت
حمایت همهجانبه آمریکا قرار دارند.
مقام ارشد نظامی روس با بیان اینکه شمار
تسلیحات خارجی از جمله سیستمهای راکتی
چند منظ��وره که در اختیار تروریس��تها در
س��وریه قرار دارد بش��دت افزایش یافته است،
تاکید کرد :شبهنظامیان سوری از سیستمهای
راکتی چندمنظ��وره و پهپادهای جنگی علیه
پایگاه هوایی حمیمیم مسکو استفاده میکنند.
پایگاه حمیمیم مقر نیروهای نظامی روسیه
اس��ت که با مجوز دولت دمشق در اختیار این
کشور قرار گرفته است.
بر اس��اس گ��زارش اس��پوتنیک روس��یه،
نیروهای نظامی این کشور طی یک ماه و نیم
گذش��ته  11تانک و  12سکوی پرتاب راکتی
متعل��ق به این ش��بهنظامیان در جنوب غربی
ادلب را که جزو مناطق عاری از تنش اس��ت،
منهدم کردهاند.
در ماه جوالی ،ارتش روسیه  2حمله راکتی
به پای��گاه نظامیان خود در حمیمیم را خنثی
کرده است.

