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قدس

افشاگریروزنامهنگارکهنهکارانگلیسی

حمله به غزه؛ با چراغ سبز عربستان

گ�روه بینالملل« :دیوید هرس��ت» روزنامهنگار و
نویسنده کهنهکار بریتانیایی با انتشار مقالهای در
پایگاه «هافینگتون پست» اعالم کرد که دستان
زیادی در پشت پرده جنایات اسرائیل در نوار غزه
وجود دارند .هرست افزود طرفهای زیادی هستند
که دنبال پایان دادن به سلطه مقاومت فلسطین و
جنبش حماس در نوار غزه هس��تند که در رأس
آنه��ا ایاالت متحده حضور دارد که از ضربه دیدن
حماس ضرر نمیکند .این روزنامهنگار بریتانیایی
اعالم کرد کش��ور بعدی که به نظر نمیرس��د از
حمله اس��رائیل به غزه ناراحت باش��د مصر است
بر همین اساس نیز «سامح شکری» وزیر خارجه
این کشور مسؤولیت حمالت اخیر اسرائیل به نوار
غزه و شهادت صدها فلسطینی را بر عهده حماس
دانست .وی افزود :اسرائیل به این دو شریک خیلی
اهمیت نمیدهد زیرا این  2کشور به تنهایی توان
فراه��م کردن بودجه حمالت اس��رائیل به غزه را
ندارند .هرست معتقد است حمله به غزه با چراغ
سبز عربستان صورت گرفته است.
■■اسرائیل اسارت سربازش را تأیید کرد
پس از آنکه روز یکشنبه اعالم شد یک سرباز
ارتش رژیم اشغالگر قدس در غزه اسیر شده است،
سهشنبه اسرائیل رسما فقدان یکی از سربازان خود
را پذیرفت .اس��رائیل ابتدا خبر اسارت یک سرباز
خ��ود را تکذیب کرده بود .به گ��زارش هاآرتص،
یک مقام رس��می ارتش اسرائیل سهشنبه اعالم
کرد در درگیریهای روز یکشنبه که  7سرباز این
رژیم کش��ته شدند جسد یکی از آنها مفقود شده
است که به احتمال زیاد کشته شده است .یادآور
میشود گردانها قس��ام وابسته به شاخه نظامی
حماس روز یکشنبه اعالم کردند یک سرباز رژیم
صهیونیستی را به اسارت گرفتهاند .نام این سرباز
شامول آرون اعالم شد و همان روز تصاویری از وی
به همراه جزئیات پرسنلی منتشر شد.
■■شرمندگی  80درصد یهودیان بریتانیا از
جنایاتاسرائیل
حتی همکیشان اسرائیلیها نیز بهدلیل جنایات
وحشیانه آنها در حق مردم فلسطین نمیتوانند سر
خود را بلن��د کنند .آخرین آمارها نش��ان میدهد
 80درص��د یهودی��ان بریتانیا از اقدامات اس��رائیل
در غ��زه شرمس��ار هس��تند و آن را مایهننگ خود
میدانند .ش��بکه راش��اتودی خبر داد  80درصد از
پرسش شوندگان یهودی گفتهاند بهخاطر جنایات
صهیونیس��تها در غزه و دیگر مناطق اش��غالی ،از
ط��رف دیگر م��ردم و غیریهودیان مورد س��رزنش
قرار میگیرند و از این اقدامات ش��رمنده میشوند.
این نظرس��نجی با عنوان آمار اقدامات ضد یهودی
در انگلس��تان و توسط مرکز مطالعات یهود در این
کشور انجام شده است .همچنین 70درصد یهودیان
بریتانیا گفتهاند می��زان اقدامات ضدیهودی در این
کش��ور در  5سال منتهی به س��ال  2012میالدی
افزایش داشته اس��ت .در این نظرسنجی مشخص
ش��د که میزان و نحوه تجربه اقدامات ضدیهودی با
اعمال و عملکرد دولت اس��رائیل علیه فلسطینیان
در س��رزمینهای اش��غالی ارتباط مس��تقیم دارد.
انتشار نتایج این نظرسنجی در میانه تظاهرات ضد
صهیونیس��تی میلیونی در سرتاس��ر جهان صورت
گرفته است .ش��رکتکنندگان در این نظرسنجی
گفتهان��د نق��د نفرتآمیز و دش��منانه علی��ه رژیم
یهودی در س��رزمینهای اشغالی همواره با بایکوت
محصوالت ،عدم سرمایهگذاری در اسرائیل ،تحریم و
در نهایت اتهام سنگین نسلکشی فلسطینیان همراه
بوده اس��ت .از هر سه یهودی پرسش شونده ،یکی
گفته است تقاضای تحریم اسرائیل در واقع حرکتی
ضدیهودی است .سه چهارم پرسششوندگان اعالم
کردهاند بارها از مردم غیریهود در انگلیس شنیدهاند
که اسرائیل را با نازیها مقایسه میکنند.
حقوق بشر

ن کیمون :فلسطین
با 
باید خشونت را کنار بگذارد!

بانکیم��ون دبی��ر کل س��ازمان مل��ل که
بهاصطالح برای صلح به س��رزمینهای اشغالی
آم��ده بود در یک نشس��ت خبری مش��ترک با
بنیامین نتانیاهو مواضعی تأسفبرانگیز در مورد
بحران غزه اتخاذ کرد .وی گفت :فلس��طین باید
خش��ونت را کنار بگذارد و اسرائیل را به رسمیت
بشناس��د .بان همچنین با اعالم این که شلیک
موشک از غزه باید متوقف شود تلویحاً آغاز جنگ
را به گردن حم��اس انداخت .همچنین کاترین
اش��تون قتل عام م��ردم غزه ،هدف ق��رار دادن
واحدهای مس��کونی و کودک کشی را بخشی از
حقوق رژیم صهیونیستی برای دفاع از مردم خود
میداند .رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با
تاکید بر اینکه رژیم صهیونیس��تی حق دارد در
مقابل پرتاب موش��ک از نوار غزه به سوی اراضی
اش��غالی از مردم خود دفاع کند ،مدعی شد که
جنبش حماس به دلیل پرتاب موشک به سمت
اراضی اشغالی عامل بحران کنونی میان تلآویو
و فلسطین اس��ت .البته رگ انساندوستی خانم
اشتون هم گل کرده و گفته است« :من از تلآویو
میخواهم ت��ا در واکنش به این حمالت (حمله
موشکی جنبش حماس) زیادهروی نکند».

وطن امروز

شماره 11 1372
چهارگوشه

 620شهید و  3740مجروح در  16روز تهاجم نظامی صهیونیستها

جهاد اسالمی :غزه ،تاریخ منطقه را تغییر میدهد

گ�روه بینالملل :در حال��ی وزرای رژیم
صهیونیستی تهدیدهای خود را مبنی بر
ادامه دادن حمالت به غزه تکرار میکنند
و میگوین��د هم��ه گزینهه��ا از جمله
گسترش دامنه جنگ ،روی میز است که
تحلیلگران ارشد اسرائیلی اشاره کردهاند
تلآویو به دنبال راهحلی برای آتشبس
است زیرا در پی کشته شدن  13نظامی
اس��رائیلی از تی��پ گوالن��ی در منطقه
الش��جاعیه و ش��مار دیگری از نظامیان
ای��ن رژیم ،نگران از دس��ت دادن تعداد
بیشتری از نظامیان خود است .روزنامه
عبریزبان یدیعوت آحارونوت در مطلبی
نوشت :کشته شدن نظامیان اسرائیلی،
دلهره بسیاری در دل اسرائیلیها ایجاد
کرد و در یک لحظه ،خوش��حالی ناشی
از عملی��ات چن��د روز پی��ش را از بین
برد .کس��انی که از کابینه اس��رائیل که
میخواهند فلس��طینیها را بکوبد ،باید
بدانند کوبیدن فلسطین هزینه سنگینی
دارد .در ادامه این گزارش آمده است :اسرائیل عملیات
نظامی خود را در غزه تحت عنوان «صخره س��خت»
آغاز کرده است اما واقعیت این است که این عملیات
یک نمایش اشتباه اس��ت .این نبرد را اسرائیل پیش
نمیبرد بلکه حماس آن را هدایت میکند .روی آوردن
به عملیات زمینی باعث میشود امتیازی که اسرائیل
به لطف س��امانه گنبد آهنین به دس��ت آورده است،
بیاثر ش��ود .حماس از همه تجهی��زات خود از جمله
تس��لیحات ضدتانک ،مواد منفجره و ساختمانهای
کمین علیه ارتش اسرائیل استفاده میکند .در همین
راستا ،امیر بوحبوط ،کارشناس امور نظامی در پایگاه
خبری صهیونیس��تی «واال» به نقل از منابع بس��یار
آگاه در دس��تگاه امنیتی در تلآویو فاش کرد باوجود
اینکه س��رویس اطالعاتی اس��رائیل تحوالت نوار غزه
را به طور 24س��اعته زیر نظ��ر دارد ،نهادهای امنیتی
از اینکه گردانهای قس��ام توانسته است با توانمندی
خود موشک  R160تولید کند؛ بسیار شوکه شدهاند.
بوحبوط به نقل از این منابع افزود 2 :موشک  R160از
نوار غزه به سمت شهر حیفا شلیک شد که یکی از آنها
را سپر موشکی گنبد آهنین دفع کرد ،اما موشک دیگر
در محوطهای باز فرود آمد .این تحلیلگر صهیونیست به
نقل از منابع ارش��د در نهادهای امنیتی رژیم اشغالگر
تصریح کرد :ارتش اسرائیل از قدرت حماس در تولید
موشکهایی که برد آنها به حیفا میرسد ،شوکه شد
چ��را که فاصله نوار غزه تا ش��هر حیفا  120کیلومتر
اس��ت در نتیجه آنها این اطالعات را از رؤسای شوراها
و مسؤوالن محلی در فلسطین اشغالی مخفی کردند
و همین امر باعث ش��د ش��هرها و روستاها در شمال
بدون دفاع در قبال این موشکها باقی بماند .یک افسر
بلندپایه ارتش اسرائیل نیز به پایگاه خبری واال گفته
است :ما اگر حتی بتوانیم انبارهای سالحهای حماس
و کارگاههای تولید آن در نوار غزه را منهدم کنیم ،آنها
قادر خواهند بود موشکهای دوربرد تولید کنند.
■■بمباران مساجد و بیمارستانها
در حالیکه رژیم صهیونیس��تی در توجیه تجاوز
وحش��یانه خ��ود به نوار غ��زه ،ادعا میکن��د درصدد
تخریب اهداف نظامی حماس است اما بیمارستانها
و مساجدی که مجروحان و آوارگان فلسطینی در آنجا
حضور دارند ،از تیررس جنگندههای این رژیم در امان
نیستند .براساس گزارش رسانههای فلسطینی ،در اثر
حمله روز دوشنبه نظامیان اسرائیلی به بیمارستانی در
غزه ،دس��تکم  5تن کش��ته و  70نفر زخمی شدند.
تانکهای اسرائیل ،بیمارستان االقصی و محوطه اطراف
آن را هدف حمالت خود قرار دادند .صهیونیس��تها
همچنین بامداد روز سهشنبه  3مسجد در نوار غزه را
کامال منهدم کردند .براساس گزارش صادره از وزارت

کار و مس��کن غزه ،طی  15روز گذش��ته از زمان آغاز اس��رائیل متوقف نشود یک بش��که باروت در غزه به
تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه 40 ،مسجد ش��رارهای از آت��ش تبدیل خواهد ش��د که به منطقه
در جریان بمباران تخریب شده است که از این تعداد نیز س��رایت خواهد کرد .وی با بی��ان اینکه مقاومت
 25مس��جد تخریب جزئی و  15مس��جد نیز به طور چش��ماندازی بزرگتر از جزئیات را ایجاد کرده و نوار
کامل تخریب ش��ده است.همچنین دیروز یک بانوی غزه روند تاریخ کل منطقه را تغییر خواهد داد ،تاکید
باردار در حمالت اسرائیل به واحدهای مسکونی بیت کرد :توانمندیهای مقاومت بسیار بیشتر از آن چیزی
حانون به شهادت رسید.
اس��ت که اس��رائیلیها تصور میکنند و این مقاومت
■■اعلام «وضعی�ت امنیتی» در ش�هرکهای دوست و دشمن را گیج و مبهوت کرده است.
■■رسوایی آماری ارتش صهیونیستی
اطراف غزه
به دنبال افشاگری ش��بکههای اجتماعی درباره
ارتش رژیم صهیونیستی از ترس تکرار عملیاتهای
نف��وذ مب��ارزان مقاومت فلس��طین به ش��هرکهای میزان تلفات ارتش رژیم صهیونیس��تی و سانس��ور
صهیونیستنشین اطراف نوار غزه« ،وضعیت امنیتی» خب��ری این تلفات از س��وی رژیم اش��غالگر قدس،
اعالم و جادههای جنوب فلس��طین اشغالی را مسدود رس��انههای صهیونیس��تی صبح دوش��نبه رقمهای
کرد .نیروه��ای مقاومت فلس��طینی از آغاز عملیات مختلف��ی از می��زان تلف��ات و خس��ارتهای ارتش
صهیونیس��تها در غ��زه ،با نفوذ به داخل فلس��طین اشغالگر در نبرد با عناصر مقاومت منتشر کردند .به
اشغالی و شهرکهای صهیونیستنشین ،در مواردی عنوان مثال ش��بکه  10تلویزیون رژیم صهیونیستی
اعالم کرد که صبح دوش��نبه  10نظامی اسرائیل در
نبرد را به خارج از غزه کشاندهاند.
■■توانمندیهایمقاومتدشمنراگیجکردهاست درگیری با مقاومت زخمی شدند ،این درحالی است
رمضان عبداهلل شلح ،دبیرکل جنبش جهاد اسالمی که خبرنگار این شبکه رقم  12نظامی را بیان کرد و
دوشنبهشب در مصاحبه با شبکه المیادین با بیان اینکه رادیو ارتش اش��غالگر به زخمی شدن  26نظامی در
عملکرد میدانی مقاومت پایان این جنگ را مشخص درگیریهای همان روز و انتقال آنها به بیمارس��تان
خواهد کرد ،گفت :در صورتی که ما حساسیت مثلث اشاره کرد .شبکه  2تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز
تش��کیالت خودگ��ردان در راماهلل و حماس در غزه و اعالم کرد صبح دوش��نبه  19نظامی زخمی شدهاند
مصر را پش��ت سر بگذاریم ممکن است که به امضای ک��ه حال  2تن از آنها وخیم اس��ت .از س��وی دیگر
توافق برس��یم .وی یادآور شد :در سال  2012رویکرد س��خنگوی ارتش اش��غالگر قدس اعالم کرد از آغاز
دس��تیابی به آتشبس تدریج��ی را در پیش گرفتیم عملیات زمینی علیه غزه 5 ،نظامی کش��ته شدهاند
اما رژیم صهیونیس��تی به
اما ش��اخه نظامی حماس
سندیازاقدامغیرانسانیارتشاسرائیل
دراستفادهازکودکانفلسطینیبهعنوانسپرانسانی
آن پایبند نب��ود .دبیرکل
اع�لام کردند ک��ه تنها در
جنبش جهاد اس�لامی در
ی��ک عملی��ات  5نظامی
واکنش به کسانی که روی
صهیونیس��ت را به هالکت
تمام شدن سالح مقاومت
رساندهاند و شمار نظامیان
حساب باز کردهاند ،گفت:
کشتهشده صهیونیستها
این گمانهزنیها شکس��ت
تاکنون به  53نفر رس��یده
خواهد خورد ،اگر حمالت
است .براساس این گزارش،
پازل
بیش از صد هزارآواره فلسطینی
در ش�رایطی که جنگ وارد س�ومین هفته خود شده است ،مقامات بهداش�تی غزه اعالم کردند شمار شهدای
فلسطینیها به بیش از  620نفر و شمار زخمیها به  3740تن افزایش یافته است که تقریبا  100کودک و شمار
بس�یاری دیگر از غیرنظامیان در بین قربانیان هستند .در همین حال آژانس پناهجویان فلسطینی وابسته به
سازمان ملل روز دوشنبه گزارش داد که بیش از یکصد هزار فلسطینی در حمله  2هفته اخیر اسرائیل به نوار غزه
آواره شدهاند .کریستوفر گونس ،سخنگوی این آژانس به خبرگزاری فرانسه میگوید« :این یک لحظه بحرانی
برای سازمان ملل است .در حال حاضر تعدادی زیادی از ساکنان غزه به دنبال سرپناه هستند .تعدادی که بیش از
دو برابر جنگ در غزه در سال  ۲۰۰۹است ».به گفته این گزارش ،سازمان ملل تاکنون  85هزار شهروند فلسطینی
را در 76مرکز وابسته خود پناه داده است .سازمان ملل متحد در گزارشی دیگر گفت که بررسیها نشان میدهد
 72درصد از کشتهشدگان جنگ غزه را غیرنظامیان تشکیل میدهند.

ش��مار تلفات نظامیان اسرائیلی تقریبا
 3برابر تعداد نظامیان کش��ته شده در
تهاج��م زمینی قبلی اس��رائیل به غزه
در س��الهای  2008 -2009اس��ت.
اکنون ارتش اسرائیل با کابوسی روبهرو
اس��ت که برای هر ارت��ش دیگری در
جهان نیز میتواند کابوس باش��د؛ زیرا
افراد ارتش اس��رائیل با اف��رادی روبهرو
هس��تند که خود را ب��ه تانکهای این
رژی��م میچس��بانند و آن را منفج��ر
میکنن��د .ای��ن در حال��ی اس��ت که
خطر ربوده ش��دن نظامیان اس��رائیلی
نی��ز وج��ود دارد .کارشناس��ان نظامی
میگویند نوع پوتین و کالهخودی که
رزمندگان عزالدین قس��ام در حمله به
نیروهایمان استفاده کردند و  7نظامی
اسرائیلی را کشتند کامال شبیه پوشش
اسرائیلیها بود .چنین جنگی هر ارتشی
را ب��ه وحش��ت میاندازد زی��را نظامی
اس��رائیلی اکنون در نوار غزه نمیداند
که فرد کن��اریاش عضو ارتش اس��رائیل اس��ت یا
عضو گردانهای عزالدین قسام.
■■نجات لیونی از مرگ حتمی
یک روزنامه صهیونیستی از نجات وزیر امور قضایی
رژیم صهیونیستی از مرگ حتمی خبر داد و تأکید کرد
عصر دوشنبه خمپارهای نزدیک او منفجر شد .سایت
روزنامه یدیعوت آحارونوت تأکید کرد :ترکشی در این
ماجرا به تزیپ��ی لیونی اصابت نکرد ،ولی لیونی دچار
رعب و وحشت شد .لیونی ،روز دوشنبه به بازدید یکی
از مناطق صهیونیستنشین مجاور غزه رفته بود .بر اثر
شلیک یک فروند موش��ک مقاومت به تلآویو در روز
سهشنبه  ۱۰اسرائیلی زخمی شدند.
■■هاآرتص:تاکتیکهایحماسشبیهحزباهللاست
روزنامه صهیونیستی هاآرتص با اشاره به تقویت قوای
حماس نوشت که تاکتیکهای حماس پیشرفت کرده و
ش��بیه به حزباهلل شده است و دیگر همچون گذشته،
حماس در مقابل نیروهای صهیونیس��تی حاضر به فرار
نیست .نویسنده در این گزارش به نظامیان صهیونیستی
که اخیرا ً کشته شدهاند اش��اره کرد و به نقل از یکی از
افسران صهیونیستی نوش��ت :من پیشتر به شجاعیه
رفته بودم اما هرگز حماس یا شجاعیه مثل قبل نیست.
تجهیزات و تاکتیکهای آنها ش��بیه حزباهلل اس��ت.
تلههای موش��کی و بمبهای دستساز همه جا هست
و حماس به جای اینکه مثل گذشته فرار کند ،ایستاده و
مبارزه میکند .طبق این گزارش ،در جریان جنگ دوم
لبنان در سال  ،2006ارتش رژیم صهیونیستی ناوگان
نفربرهای زرهی خود را تقویت کرد اما تعداد تانکهای
جدید و تجهیزات رژیم صهیونیستی به اندازهای نیست
که از عملیات گسترده زمینی پشتیبانی کند و  7نفر از
 13نظامی گوالنی که اوایل روز یکش��نبه کشته شدند
در خودروهای زرهی بودند که بیش از  50سال قدمت
داش��ت و در ابتدا مورد هدف بمبهای دس��ت س��از و
سپس موشک حماس قرار گرفت 3.نظامی صهیونیستی
دیگر زمانی کشته شدند که یک موشک به ساختمانی
برخورد کرد که مقرهای موقت خود را در آنجا بنا نهاده
بودند .هاآرتص با اش��اره به این م��وارد و قدرت گرفتن
حماس در مقایسه با گذشته نوشت که مشکل عملیات
رژیم صهیونیس��تی در غزه این است که سطح مبارزه
حماس و مهارت نس��بی این جنبش ت��ا حدی ارتش
«اس��رائیل» را متحیر کرده است .یکی از افسران ارتش
رژیم صهیونیس��تی گفت :این یک فاجعه نیس��ت ،ما
میتوانیم آنها را مدیریت کنیم و ما بسیار بیشتر از آنها،
جنگجویانشان را کشتهایم اما آنها به طور قطع یک درجه
باالتر از سطح انتظارات ما هستند .شما میتوانید شاهد
آن باش��ید که آنها هم از حزباهلل و هم از مش��اهده ما
درس گرفتهاند.

قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره سقوط بوئینگ مالزیایی

سند ویدئویی دولت اوکراین جعلی بود

گروه بینالملل :ش�ورای امنیت س�ازمان ملل
ب�ه اتف�اق آرا قطعنامه پیش�نهادی روس�یه
درباره س�قوط بوئینگ 777مالزی در ش�رق
اوکرای�ن را تصویب ک�رده و خواس�تار انجام
تحقیق�ات بیطرفانه بینالملل�ی درباره علل
ای�ن حادث�ه و مج�ازات مس�ؤوالن آن ش�ده
اس�ت .هواپیمای بوئینگ  ۷۷۷خطوط هوایی
مالزی پنجشنبهشب گذشته در مسیر خود از
آمستردام به سوی شهر کواالالمپور در منطقه
دونتسک اوکراین در  ۴۰کیلومتری مرز روسیه
س�قوط کرده اس�ت .در همین حال ش�واهد
حاکی از اقدام دولت اوکراین برای جعل مدارک
برای متهم کردن اس�تقاللطلبان ش�رق این
کشور درباره سقوط هواپیماست .وزارت دفاع
روسیه مقامات اوکراین را در تقلب در ویدئوی
اینترنتی درباره خروج سیستم موشکی بوک
توسط شبهنظامیان دونتسک به روسیه متهم
کرد .احتماال هواپیمای مالزی به وسیله همین
سیستم سرنگون شد .آندری کارتاپولف ،رئیس
اداره کل عملیاتی س�تاد فدراس�یون روسیه
در یک جلس�ه ویژه در مس�کو این مطلب را
گ�زارش داد .به گفت�ه او ،جعل حقایق واضح و
روشن است .تصاویر در شهر کراسنوارمیسک
گرفته شده و بنر نصب ش�ده در کنار جاده به
طور واضح این حقیقت را اثبات میکند .ژنرال

به یاد آورد که کراسنوارمیسک از  11مه توسط
نیروه�ای انتظام�ی اوکراین کنترل میش�ود.
ویدئوی مزبور روز جمعه در وبس�ایت رسمی
وزارت کش�ور اوکراین منتش�ر ش�د .او تاکید
کرد که روسیه سیستمهای بوک و انواع دیگر
سلاح و تجهیزات نظامی را به ش�بهنظامیان
تحویل نداده اس�ت .از طرف دیگر صبح دیروز
الکس�اندر ب�ورودای ،نخس�توزیر جمهوری
خودخوانده خلق مردمی دونتس�ک در شرق
اوکراین ،جعبه س�یاه یافت شده پرواز MH17
را به کارشناسان مالزیایی و متخصصان سازمان
هوای�ی جهان�ی  ICAOتحوی�ل داد .س�فیر
روس�یه در مالزی نیز خواس�تار آن شده است
که مسؤولیت اصلی تحقیقات درباره این حادثه
برعهده جامعه بینالمللی باش�د ن�ه اوکراین.
گلوله باران غیرنظامیان توسط اوکراین
همچنین رئیسجمهور روس�یه و نخستوزیر
ش�ورای ش�هر لوهانس�ک اعالم ک�رد 16
هلند در نخستین س�اعات دیروز گفتوگوی نفر در لوهانس�ک در نتیجه گلولهباران ش�هر
تلفنی درباره تحقیقات
توس�ط ارتش اوکراین
نخستوزیرجمهوریخودخواندهدونتسک،جعبهسیاه
بینالملل�ی حادث�ه
کش�ته ش�ده و بی�ش
پروازMH17رابهکارشناسانمالزیاییتحویلداد
س�قوط هواپیم�ای
از  60نف�ر مج�روح
مسافربری مالزیایی در
ش�دهاند .ب�ه گ�زارش
ش�رق اوکرای�ن انجام
ش�بکه راش�اتودی در
دادند .ای�ن دومین بار
ط�ول روز سهش�نبه
در  ۳روز اخی�ر اس�ت
در نتیج�ه گلولهباران
ک�ه والدیمی�ر پوتین،
بیوقفه ش�هر  3زن و
رئیسجمهور روسیه و مارک روته ،نخستوزیر
هلند درباره حادثه سقوط یک فروند هواپیمای
مسافربری در شرق اوکراین مذاکره و گفتوگو
کردهاند .در این سانحه  ۲۹۸سرنشین هواپیما
کش�ته ش�دند که  ۱۹۳نفر آنها هلندی بودند.
براس�اس گزارش کرملین «رهبران سیاس�ی
روس�یه و هلن�د در این گفتوگ�وی تلفنی بر
لزوم دسترسی کامل و مستقیم کارشناسان و
بازرسانان سازمان بینالمللی حمل و نقل هوایی
(ایکائو) به محل سقوط این هواپیما برای انجام
تحقیقات بیشتر تاکید کردند ».پوتین و روته در
این گفتوگوی تلفنی بار دیگر بر لزوم برقراری
آتشبس بیقید و شرط در منطقه درگیری در
شرق اوکراین تاکید کردند.

ترور رهبران امامیه پاکستان
در آستانه روز قدس

در آس��تانه فرارس��یدن روز قدس
گروههای تکفیری پاکس��تانی که
از حمایت اس��رائیل برخوردارند ،ترور رهبران
ش��یعه جنبش امامی��ه را در دس��تور کار قرار
دادهاند .رئیس مرکزی س��ازمان «دانش��جویان
امامیه پاکستان» با اعالم این خبر گفت« :طی
 2روز گذش��ته  3تن از رهبران این سازمان به
دس��ت این تروریستها در ش��هر «کراچی» به
ش��هادت رس��یدهاند» .به گفته «اطهر عمران»
ه��دف گروههای تکفی��ری پاکس��تانی حامی
اس��رائیل از به ش��هادت رس��اندن این رهبران
تضعف موضع مس��لمانان در آستانه روز جهانی
قدس در برابر جنایات رژیم صهیونیستی است
که در اینجا اعالم میکنند در رس��یدن به این
ه��دف خود سرشکس��ته خواهند ش��د .رئیس
س��ازمان دانش��جویان امامی��ه پاکس��تان ابراز
امی��دواری کرد«:به لطف خداون��د روز جهانی
قدس را با ش��کوهتر از سالهای گذشته برگزار
خواهیم کرد».

درخواست اردوغان از آمریکا
برای تحویل گولن

نخس��توزیر ترکیه در مصاحبهای
تلویزیون��ی وع��ده داد مب��ارزه ب��ا
جنبش فتحاهلل گولن بیوقفه ادامه یابد .به گزارش
خبرگزاری فرانسه ،رجب طیب اردوغان دوشنبه
شب گفت «:من از آمریکا انتظار دارم در باره مساله
گولن موضع خود را مشخص کند» .گولن  72ساله
از سال  1999در پنسیلوانیا زندگی میکند .وی از
آنجا جنبش اجتماعی مذهبی را رهبری میکند
ک��ه چند میلیون عض��و دارد و آنه��ا در پلیس و
دستگاههای قضایی ترکیه نفوذ دارند .گولن همواره
این مساله را تکذیب کرده است.

اوالند با معشوقهاش ازدواج میکند

رسانههای فرانسوی گزارش دادهاند
که شایعات درباره زندگی شخصی
فرانسوا اوالند ،رئیسجمهور مجرد فرانسه بعد از
جدا ش��دن از معشوقهاش در ژانویه ،به اوج خود
رس��یده است .والری تریوایلر ،معشوقه سابق او و
مادر دو فرزندش ،در پی فاشش��دن رابط ه او با
ی گیه» مجبور به ترک الیزه ش��د .معشوقه
«ژول 
جدی��د اوالند پ��س از این اتفاق ترجی��ح داد تا
کمتر خودش را نش��ان دهد اما به نظر میرسد
که اکنون برای این ازدواج آماده است .به گزارش
منبع رس��می حزب سوسیالیس��ت فرانسه ،بعد
از گذشت سه ماه از ش��ایعات درباره این رابطه،
اوالند  12اوت رابط ه خود با معشوقهاش را رسمی
خواهد کرد.

دیدار نواز شریف
با ولیعهد عربستان

نخس��توزیر پاکس��تان در س��فر
ش��خصی خ��ود ب��ه عربس��تان
سعودی با ولیعهد و وزیر دفاع این کشور دیدار
و گفتوگ��و کرد .ب��ه گزارش تس��نیم ،محمد
نوازشریف ،نخس��توزیر پاکستان که با اعضای
خان��واده خود و به منظور انجام عمره مفرده به
عربستان سعودی س��فر کرده است ،با ولیعهد
و وزیر دفاع این کش��ور دیدار و گفتوگو کرد.
ای��ن دیدار در ش��هر «جده» انجام ش��ده و دو
ط��رف نتای��ج و مباح��ث دنبال ش��ده در این
دیدار را خوش��نودکننده خواندند .نواز ش��ریف
پ��س از این دی��دار اعالم کرد که پاکس��تان و
عربستان سعودی در رابطه با مسائل منطقهای
و بینالمللی همفکر هس��تند.نواز شریف روابط
نزدیکی با عربستان سعودی داشته و عدهای وی
را مجری برنامههای ریاض در منطقه میدانند.
فتنهتکفیری

 13مرد غیرنظامی کشته و  66نفر دیگر مجروح
شدند 4.منطقه شامل ارتیموفسک ،ژوفتنیوی،
لنینسکی و کامنوبرودسکی هدف گلوله باران
قرار گرفته و  36خانه آس�یب دیده اس�ت .به
گزارش ش�ورای ش�هر لوهانس�ک ،در نتیجه
گلولهباران شهر در روز  18جوالی گذشته نیز
 60نفر کشته و  300نفر زخمی شده بودند.

اس�کان  35ه�زار پناهن�ده اوکراینی در
روسیه
از آغاز جنگ داخل�ی در اوکراین بیش
از  35ه�زار پناهنده اوکراینی در روس�یه
اس�کان داده ش�دهاند .هجوم ش�هروندان
اوکراینی به روسیه ،بویژه به منطقه هممرز
روس�توف در ماه ژوئن آغاز شد .به گزارش
اداره کل وزارت موقعیته�ای اضط�راری
روسیه در اس�تان روستوف ،هر روز در این
استان از  500تا یکهزار نفر مستقر میشوند.
گفته میش�ود در مجم�وع  35147نفر از
جمله  12084کودک اس�کان داده شدهاند.
ح�دود  28ه�زار نف�ر از آنها پی�ش قوم و
خویش خ�ود رفتند و بقیه در مراکز اقامت
موقت ساکن شدهاند .بخشی از پناهندگانی
که به استان روس�توف میآیند ،به وسیله
خودر و یا حمل و نقل هوایی به س�ایر نقاط
کشورمنتقلمیشوند.

هالکت  ۸۰تروریست
در حمله هوایی به موصل

منابع عراقی از کش��ته و زخمی شدن ۱۰۰
داعشی در حمالت هوایی به مناطقی در شرق
تکریت و هالک��ت  ۸۰تروریس��ت در حمالت
مشابه به مناطقی در غرب موصل خبر دادند.به
گزارش تسنیم به نقل از المسله ،نیروی هوایی
ع��راق با هماهنگ��ی اطالعات نظام��ی ضربات
مهلک��ی به داعش در مناط��ق ینکچه ،امرلی و
س��لیمان بیک در ش��رق تکریت وارد کرد .در
این حمالت  100تروریس��ت کش��ته و زخمی
شدند .یک منبع امنیتی در استان صالحالدین
از حمله هوایی به مرکز داعش در عمارالیوسف
در الضلوعیه و هالکت شماری از تروریستهای
داع��ش خب��ر داد .در این بیانی��ه همچنین به
هالکت  80تروریس��ت وابسته به گروه موسوم
به دولت اسالمی عراق و شام در حمله هوایی به
مراکز تجمع آنها در فرودگاه تلعفر و القیاره در
موصل اشاره شده است .از سوی دیگر یک منبع
در اس��تان دیالی اعالم کرد گروهک تروریستی
با پخش اعالمیههایی در میان س��اکنان منطقه
الس��عدیه در شمال ش��رق بعقوبه اس��تفاده از
تصاویر هنرمندان و شعرنویس��ی روی شیش��ه
خودروها را ممنوع ک��رده و به متخلفان درباره
مجازات سنگین آن هش��دار داده است .داعش
از ساکنان اس��تان خواسته است این تصاویر را
ظرف  24ساعت از بین ببرند.

