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دفاع مقدس عراق

معرفی ساختار حشد شعبی
یا بسیج مردمی عراق3-

 ۴۲ارتش در یک کالبد

در روزه��ای گذش��ته به معرف��ی ماهیت،
ساختار و مهمترین چهرههای تشکیل دهنده
هیات و ارکان حش��د شعبی یا بسیج مردمی
ع��راق پرداختی��م .در این ش��ماره گروههای
تش��کیلدهنده این نیروی بزرگ که توس��ط
هفتهنامه آمریکایی نیوزویک چهارمین نیروی
ویژه قدرتمند جهان خوانده شده است براساس
گزارش تفصیلی تسنیم معرفی میشوند:
حشد الشعبی از تشکیالت داوطلبانهای که
به فتوای مرجعیت دینی ش��کل گرفت امروز به
هیات و نهاد مستقل سپس به نهادی وابسته به
نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح تبدیل
شده که به آن مشروعیت قانونی بخشیده است
و هیچ طرفی نمیتواند به آن خدش��های از نظر
سیاسی و حقوقی وارد کند .نیروهای مردمی به
یک تش��کل رسمی که کابینه آن را به رسمیت
شناخت تبدیل شد و بخشنامهای به سراسر داویر
دولتی برای همکاری با آن صادر ش��د .نیروهای
مردم��ی از نظ��ر رس��می تحت فرم��ان حیدر
العبادی ،نخس��توزیر فعالیت میکنند زیرا وی
فرمانده کل نیروهای مس��لح است و در یکی از
اظهارنظرهای خود اعالم کرده بود که نیروهای
مردمی ستون فقرات جنگ علیه داعش هستند.
حشد الشعبی از  ۴۲گروه مسلح ثبت شده نزد
مشاور امنیت ملی تشکیل شده است که قریب
به  ۱۱۸ه��زار رزمنده دارد و  ۶۰هزار نفر از آنها
در حال حاضر در جنگ با داعش به سر میبرند.
گروههای مس��لح به  2بخش تقسیم میشوند:
نخس��ت گروههای مسلح معروف مانند سازمان
بدر و گردانهای حزباهلل و عصائب اهل الحق و
بخش دوم را گروههای کوچکی تشکیل میدهند
که بخ��ش اعظم آنها پ��س از فت��وای آیتاهلل
سیستانی به وجود آمدهاند .دراین میان برخی
گروههای مسلح شیعی که با اشغالگران آمریکایی
جنگیده بودند مجدد خود را سازماندهی کردند
و رزمندگانی که ب��رای حمایت از حرم حضرت
زینب(س) اعزام ش��ده بودند را فراخواندند تا در
برابر تحرکات داعشیها به سوی بغداد بایستند.
نیروهای مردمی خیلی سریع در مناطق جنوبی،
شمالی و غربی کمربندی بغداد مستقر شدند تا
بتوانند خأل امنیتی را پر کنند و نقش بارزی در
توقف تحرکات داعش با توجه به هماهنگی عالی
میان گروههای مسلح شیعی و نیروهای امنیتی
دولتی ایفا کنند .براس��اس آنچه برای نیروهای
مردم��ی در نظر گرفته ش��ده اس��ت ب��رای هر
داوطلب رقمی بالغ بر  ۸۷۵هزار دینار اختصاص
یافت .براس��اس بیانیه صادره از کابینه عراق در
ابتدای ش��کلگیری نیروهای مردمی در س��ال
 ۲۰۱۴حقوق و مزایای مقرر شده برای دواطلبان
مشخص شد و براساس آن به هر دواطلب مردمی
 ۵۰۰هزار دینار اختصاص یافت .همچنین به هر
داوطلب حق غذای به مبلغ  ۱۲۵هزار دینار و نیز
برای هر داوطلب مبلغی معادل  ۲۵۰هزار دینار
ماهانه به حق ماموریت جنگی اختصاص مییابد.
بر اساس قانون وزارت دفاع و کشور به هر داوطلب
در صورت اقدام درخور پاداش داده میشود .هر
داوطلب نیروی مردمی وضعیت مشابه نظامیان
در صورت زخمی شدن یا کشته شدن هر یک از
آنها مییابد .براساس مصوبه کابینه عراق در سال
 ۲۰۱۴حقوق و مزای��ای هر داوطلب به محض
ملحق ش��دن به مراکز داوطل��ب مردمی برقرار
میشود .مهمترین گروههای زیرمجموعه حشد
شعبی (جز مجموعه اصلی سپاه بدر) عبارتند از:
-1عصائ��ب أهل الح��ق -۲گروهان طلیعه
الخراس��انی -۳گردان سید الشهداء -۴جنبش
ح��زب اهلل النجب��اء -۵گ��ردان ح��زب اهلل
 -۶گروهان الس�لام -۷س��پاه الوع��د الصادق
 -8سازمان بدر (شاخه نظامی)-۹تیپ عمار بن
یاسر -۱۰تیپ أس��د اهلل الغالب -۱۱تیپ الیوم
الموعود -۱۲گروهان الزهراء -۱۳تیپ ذوالفقار
 -۱۴تی��پ کفیل زین��ب -۱۵گروه��ان أنصار
العقیده  -۱۶تیپ المنتظ��ر -۱۷تیم عملیاتی
ویژه بدر) -۱۸تیپ ابوالفضل العباس -۱۹جنبش
الجه��اد و البن��اء -۲۰گروهان الدفاع الش��عبی
-۲۱گردان درع الش��یعه -۲۲حزب اهلل الثائرون
-۲۳گردان التیار الرسالی -۲۴گروهان عاشوراء
-۲۵گردان مالک األشتر -۲۶گردان انصار الحجه
 -۲۷گردان الدفاع المق��دس -۲۸تیپ القارعه
-۲۹گردان الغضب -۳۰تیپ الش��باب الرسالی
 -۳۱گردان االمام الغائ��ب -۳۲جنبش االبدال
 -۳۳گ��ردان االمام عل��ی  -۳۴ارتش المختار
 -۳۵تی��پ الحم��د -۳۶تی��پ االم��ام القائ��م
 -۳۷تی��پ العادی��ات  -۳۸جنب��ش انصاراهلل
االوفی��اء  -۳۹تی��پ الحرس الخ��اص الخامس
البت��ار -۴۰ارت��ش الک��رار  -۴۱گ��روه العباس
 -۴۲الحشد الشعبی

وطن امروز

فلوجه در محاصره کامل ارتش و نیروهای مردمی قرار گرفت

آزادی الرمادی ،عیدی به مردم عراق

گ�روه بینالملل :همزمان با پیش��روی
گس��ترده نیروهای عراقی در ش��مال و
ش��رق فلوجه و قط��ع آخرین خطوط
امدادرس��انی داعش در این شهر ،منابع
عراقی از ف��رار گروهی رهبران خارجی
داعش و فروپاش��ی روحیه آنها در این
شهر خبر میدهند .نیروهای ارتش عراق
با کمک نیروهای مردمی و عشایر که به
طور رس��می عملیات آزادسازی استان
االنبار ،بزرگترین اس��تان عراق را آغاز
کردهان��د در مرحله اول این عملیات به
پیشروی گسترده در شمال این شهر که
دومین شهر بزرگ این استان محسوب
میشود ،دست یافتند و توانستند آخرین
خطوط دفاعی داعش در شمال و شرق
فلوجه را در هم بشکنند .نیروهای عراقی
همچنین با کنترل بر پل العبره در رود
دجله که راه ارتباطی منطقه الصقالویه
در ش��مال فلوجه به الخالدیه در شرق
رمادی اس��ت ،آخرین خطوط امدادی
داعش را بستند و به این ترتیب توانستند شهر فلوجه
را به محاصره کامل خود درآورند .منابع امنیتی عراق
اعالم کردن��د نیروهای مردمی مناط��ق البوحمدان
و البوعیس��یرا در ش��مال و مناطق الکناطر ،الرشاد،
البوخنفر ،المش��حنیه و الصبیحات از توابع الکرمه در
ش��رق و منطقه الهیتاویین در جن��وب فلوجه را آزاد
کردند .در این عملیات آزادس��ازی دهها تروریس��ت
داعشی به هالکت رسیدند .نیروهای عراقی همچنین
 2خودروی بمبگذاری ش��ده را شناسایی و  2منزل
بمبگذاری شده در مسیر منطقه حصیبه را منفجر
کردند .نیروهای مردمی عراق معتقدند جنگ فلوجه
ب��زودی نهایی خواهد ش��د و زمان زی��ادی به طول
نمیانجامد .احمد االسدی ،سخنگوی هیات نیروهای
مردمی در این باره تاکید گفت :عملیات آزادسازی شهر
فلوجه خیلی سریع به پایان خواهد رسید .به گفته وی،
تروریستهای داعش از طریق مساجد و دستگاههای
ارتباطی در داخل این شهر آمادهباش اعالم کردهاند.

دادند .یک منب��ع اطالعاتی در فرماندهی
نیروه��ای داوطلب مردم��ی در االنبار در
اینب��اره گفت این مرکز موس��وم به مرکز
االجن��اد در مرکز فلوجه قرار داش��ت که
افس��ران اطالعاتی رژیم بعثی سابق عراق
و افس��ران اطالعاتی از برخی کش��ورهای
عربی در آن فعالیت میکردند و تجهیزات
الکترونیک بسیار پیشرفته هم در این مرکز
وجود داش��ت .از س��وی دیگر ،با پیشروی
گسترده نیروهای عراقی داعش از ساکنان
فلوجه به عنوان سپر انسانی استفاده کرده
و مانع خروج آنها از شهر میشود .به گفته
این منابع ،داعش ش��رطهایی برای خروج
خانوادهها از این شهر از جمله پرداخت پول
و دریافت موافقت دادگاه شرعی این گروه
وضع کرده است .بنابر آنچه منابع گفتهاند
ساکنان فلوجه از سازمانهای بینالمللی
تقاض��ای کمک کردهاند .ح��دود  10هزار
خانوار در فلوجه در محاصره عناصر تکفیری
هستند.

■■آزادی الرمادی تا عید فطر

پازل
هشدار العبادی درباره توطئ ه علیه عراق

نخس�توزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق با هشدار درباره وجود توطئههای بزرگ علیه عراق بر
ضرورت حفظ روحیه جنگاوری و رزمندگی نیروهای عراقی تاکید کرد .حیدر العبادی همچنین شامگاه
سهشنبه در مراسم افطاری با جمعی از فرماندهان نظامی ،ضمن صادر کردن دستوراتی درباره مبارزه با
عناصر تروریستی بر ضرورت حفظ روحیه جنگاوری و رزمندگی بین نیروهای عراقی تاکید کرد .العبادی
همچنین خطاب به فرماندهان عراقی تاکید کرد توطئههایی که علیه عراق وجود دارد بسیار بزرگ است
اما شما با فداکاری و جانفشانی خود در مبارزه این توطئهها را خنثی و جهان را وادار کردید که در جنگ با
تروریست در کنار عراق بایستد .هیچ نیروی بیگانهای در خاک عراق در حال جنگ نیست و فقط نیروهای
قهرمان عراقی در حال نبرد با تروریستها هستند.

■■ فرار رهبران داعش از فلوجه

همزمان با پیش��روی نیروهای عراقی در ش��مال
فلوجه ،فالح العیساوی ،معاون رئیس شورای استانداری
االنب��ار نیز از فرار رهبران خارج��ی داعش خبر داد و
گفت رهبران محلی داعش نیز با برقراری تماسهایی

به گفته افشاگر سعودی محمد سلمان چارهای جز قبول شکست در یمن ندارد

حوثیها میتوانند همه شهرهای عربستان را  بزنند
گروه بینالملل :ح��دود  3ماه
از آغ��از حم�لات جنونآمیز
عربس��تان به یم��ن میگذرد،
ماهه��ا خونری��زی ،کش��تار و
کینهت��وزی س��عودیها علیه
فقیرترین کشور عربی و ملتی
که با دس��ت خالی توانست ه است ارتش تا بن دندان
مس��لح اعراب سرمس��ت از دالرهای نفتی را ناکام
بگ��ذارد .پیشتر ،برخ��ی منابع در داخ��ل خاندان
س��عودی از اختالفات ش��ديد بين اعضای خاندان
آلس��عود و انتقاد از محمد بن س��لمان ،جانشین
ولیعهد و وزیر دفاع که مهندس این جنگ است ،خبر
داده بودند .در همین راستا مجتهد ،فعال عربستانی
که به افشای برخی اخبار محرمانه خاندان سعودی
معروف اس��ت ،در جدیدترین پیام توئیتری خود با
تاکید بر رسوایی ریاض در تجاوز علیه یمن ،نوشت:
«ش��اهزادههای بزرگ آلسعود محمد بن سلمان را
مسؤول باتالق تجاوز به یمن میدانند ولی هیچ کدام
جرات انتقاد علنی از وی را ندارند» .وی افزود« :دیگر
برای جبران اشتباه دیر ش��ده است و برای متوقف
ک��ردن این جنگ چارهای جز اعتراف به شکس��ت
نیست ».مجتهد اضافه کرد« :توافق هستهای قدرت
مضاعفی به حوثیها میبخشد و اگر عربستان نتواند
با کمک گروههای مخالف حوثیها ،جنگ زمینی را
یکسره کند چارهای جز پذیرش شکست یا تحمل
خطرات��ی که فقط خدا دامنه آن را میداند ،ندارد».
مجتهد تأکید کرد« :ای��ن بمبارانها ،حوثیها را از
گ�روه بینالملل :اوای��ل هفته بود ک��ه بزرگترین
گنگس��تر مکزیک��ی از امنترین زندان این کش��ور
گریخ��ت ام��ا مقام��ات مکزیک��ی ظاه��را چندان
متعجب نش��دهاند و از پیش از فرار او باخبر بودهاند
و همین مس��اله فساد گس��ترده در ساختار پلیس
را عی��ان میکند .خواکین گوس��مان مع��روف به
«ال چاپو» یا «کالهی» یکی از مشهورترین رهبران
کارتله��ای قاچ��اق مواد مخدر در مکزیک اس��ت
که شنبهش��ب گذش��ته برای دومین ب��ار از زندان
ف��وق امنیتی آلتیپالن��و در حومه مکزیکوس��یتی
گریخت .مس��ؤوالن زن��دان میگوین��د زندانبانها
در سرکش��ی ش��بانه س��لولها متوجه فرار دوباره
ا ل چاپو ش��دهاند .کمیس��یون امنیت ملی مکزیک
در بیانی��های اعالم ک��رد که گوس��مان آخرین بار
شنبهشب در حمام زندان دیده شده است .بالفاصله
عملیات جس��توجو برای یافتن او آغاز شد و پرواز
هواپیماها در فرودگاهه��ای اطراف به حالت تعلیق
در آم��د و مرزبانان مکزیکی به ح��ال آمادهباش در
آمدهان��د .همچنین معادل  3/5میلی��ون یورو برای
کس��ی که این قاچاقچی بزرگ با ثروتی دست کم
 650میلیون یورویی را بیابد جایزه تعیین شده است.

هیچ ش��هری بیرون نکرد بلکه
دایره نفوذ آنها را گستردهترکرد؛
الحوثیها همچنان قدرت هدف
قراردادن شهرهای عربستان را
دارند» .گزارش منابع یمنی نیز
گفته این فعال عربستانی درباره
پیشروی ارتش و نیروهای مردمی وابسته به انصاراهلل
را تایید میکنند .یک منبع نظامی یمنی گزارش داد:
یگان پشتیبانی موشکی ارتش و نیروهای کمیتههای
مردمی ،چهارش��نبه یک کارخانه بتونس��ازی در
منطقه جیزان عربس��تان را با دهها فروند موش��ک
روس��ی اورگان هدف قرار دادند .این منبع نظامی
افزود :ارتش و نیروهای کمیتههای مردمی همچنین
 12فروند موش��ک به مواضع نظامی عربس��تان در
منطقه الخوبه شلیک کردند و یک خودروی نظامی
س��عودی را در پل الردحه در منطقه جیزان منهدم
کردند .یگان پش��تیبانی موشکی همچنین پادگان
العی��ن الحاره در منطقه جیزان را با دهها موش��ک
س��اخت داخل هدف قرار داد .موش��کهای اورگان
ب��رای اولی��ن ب��ار وارد صحنه نبرد ارت��ش یمن با
متجاوزان سعودی شد .المیادین نیز گزارش داد که
ارتش یمن و کمیتههای مردمی وابسته به جنبش
انصاراهلل ،روز سهش��نبه با ش��لیک چندین موشک
ب��ه پایگاه العیر در نج��ران ،آن را منهدم کردند .از
سوی دیگر ،گزارشها از کشته شدن  3افسر اماراتی
در عدن در درگی��ری با نیروی ارتش و کمیتههای
مردمی یمن حکایت دارد.

خواهان عفو ش��دهاند .وی گفت :فلوجه به طور کامل
محاصره و از استان االنبار جدا شده است .تمام خطوط
امدادرسانی داعش به این شهر نیز به طور کامل قطع
ش��ده اس��ت .منابع عراقی از انهدام بزرگترین مرکز
اطالعاتی داعش و هالکت افسران بعثی و عرب خبر

■■انهدام جنگافزارهای داعش

خبر دیگر اینکه  7خودروی بمبگذاری ش��ده و
سالحهای متوسط و سبک تروریستهای داعشی در
ش��رق الرمادی منهدم شد .نیروهای داوطلب مردمی
همچنی��ن  2خودروی حامل مهمات و س�لاح گروه
تروریستی داعش را در ناحیه البغدادی در غرب استان
االنبار هدف قرار داده و منهدم کردند.

همحزبیهای تسیپراس به الیحه ریاضتی جدید رأی نمیدهند

مجلس یونان سد راه اتحادیه اروپایی

گروه بینالملل :اکثریت اعضای
حزب چپگرای سیریزای یونان
که بدنه اصلی دولت و اکثریت
پارلمان را تش��کیل میدهند
با اقدام آلکس��یس تسیپراس،
نخس��توزیری که به همین
ح��زب تعلق دارد برای امض��ای توافقنامه جدید با
اتحادیه اروپایی مخالف هس��تند.این مخالفت کار
تس��یپراس برای حل بحران مالی حاد این کش��ور
از طریق استقراضهای جدید  86میلیون یورویی
زیر نظر گروه یورو طی  3سال را دشوار کرده است
و احتمال دارد س��یریزا اکثری��ت مجلس را علیه
توافقنامه دوشنبه گذش��ته دولت یونان با اتحادیه
اروپایی سازماندهی کند تا به این الیحه رای منفی
بدهند .در حالی که بسته اصالحات جدید اقتصادی
دستکم به  150رای در مجلس یونان نیاز دارد اما
به نظر میرسد با توجه به عدم حمایت نمایندگان
طیف مخالف سیریزا و برخی از مستقلهای ائتالف
اکثریت ،تسیپراس حداکثر  110رای برای تضمین
استقراضهای جدید به دست آورد .در همین حال
حزب سیریزا که پس از همهپرسی یکشنبه گذشته
و پاسخ نه اکثریت مردم یونان به شرایط بازپرداخت
بدهیها به اتحادیه اروپایی بش��دت قدرت گرفته،
قص��د دارد تظاه��رات و اعتصابات��ی را علیه دولت
تسیپراس سازماندهی کند که شامل اتحادیههای
کارگری و کارمندی میش��ود .این حزب پیش از
رس��یدن به ق��درت ،در تظاه��رات و اعتصابهای

دومین فرار گوسمان ،بزرگترین گنگستر مکزیکی با اطالع آمریکاییها صورت گرفته است

پاداش میلیونی برای یافتن کالهی که پرید

گوسمان رئیس کارتل سینالوئا است که حجم
اعظم قاچ��اق مواد مخ��در داخل خ��اک آمریکا
را ب��ر عه��ده دارد .او در س��ال  ۲۰۱۴بعد از اولین
فرارش دوباره ب��ه دام افتاد و دولت مکزیک این را
ی��ک پیروزی بزرگ در نبرد ب��ا قاچاق مواد مخدر
اع�لام کرد اما حاال در حالی ب��رای دومین بار فرار

اما در حالی که به نظر میرسد پاکسازی و آزادی
فلوجه ،دومین شهر بزرگ استان االنبار به سبب نحوه
اس��تقرار تروریستهای داعش��ی زمان میبرد ،منابع
عراقی از احتمال پاکسازی ش��هر الرمادی ،مرکز این
اس��تان از لوث تکفیریها تا پیش از عید سعید فطر
خبر میدهند .جبارعبدالخالق ،نماینده پارلمان و عضو
ائتالف ملی عراق دیروز به الغدپرس گفت که الرمادی
براساس دادهها و شرایط میدانی نبرد ،طی  2روز آینده
آزاد میشود.

کرده که مقامات این کش��ور از طریق بزرگترین
س��ازمان مبارزه با مواد مخدر همس��ایه ش��مالی
از برنامهری��زیاش ب��رای ف��رار آگاه بودهاند .طبق
اطالعاتی که آسوش��یتدپرس منتش��ر کرده است
اداره مب��ارزه با مواد مخدر ای��االت متحده(دیا) از
فوریه  2014یعنی تنها یک ماه پس از دستگیری

زیادی طی سالهای  2010تا
 2014میالدی شرکت کرد تا
مخالفت خود را با سیاستهای
ریاضت��ی دول��ت محافظهکار
نش��ان ده��د و بعی��د اس��ت
دولت تس��یپراس که ائتالفی
شکننده از وزیران این حزب با حزب مستقل یونان
محس��وب میش��ود بتواند در مقابل مخالفتهای
اکثریت سیریزا دوام بیاورد .در همین راستا اتحادیه
کارمندان دولت یونان با انتش��ار بیانیهای خواستار
مش��ارکت کارکنان دولت در اعتصاب  24س��اعته
ش��ده بودند که این اعتصاب روز چهارشنبه برگزار
شد .این نخستین اعتصابی بود که در دوره  6ماهه
دولت چپگرای یونان با نخس��توزیری آلکسیس
تس��یپراس برپا ش��د و ه��دف اصل��ی از آن اعالم
مخالفت با توافقنامه اخیر بین دولت آتن و نهادهای
مالی بینالمللی بود .اعتصابکنندگان همچنین تا
اواخر شب در برابر ساختمان پارلمان یونان تجمع
کردند .به نظر میرسد سلسله تظاهرات چپگرایان
در شهر آتن در مخالفت با بسته اصالحات اقتصادی
که تسیپراس بر سر آن با رهبران اروپایی به توافق
رسیده و پیششرط دریافت کمکهای  86میلیارد
یورویی جدید اس��ت ،یونان و اتحادیه اروپایی را به
یک بنبست دیگر بکشاند .یونان با آثار منفی بحران
مالی و اقتصادی  2009میالدی روبهرو شده است.
میزان بدهیهای یونان به بیش از  175درصد تولید
ناخالص داخلی رسیده است.
ال چاپو دریافته بوده اس��ت که اعضای خانوادهاش
در حال طراحی نقش��ه فرار او هستند .گزارش این
خبرگزاری میگوید که آمریکاییها این موضوع را
 16ماه پیش ب��ه همتایان جنوبی خبر داده بودند
اما روز دوشنبه نهتنها وزیر کشور مکزیک «میگل
آنخل اوس��وریو چونگ» بلکه مس��ؤوالن مبارزه با
مواد مخدر ایاالت متحده نیز این موضوع را تکذیب
کردند .وزارت کشور مکزیک همچنین دیروز تصاویر
دوربین مدار بسته سلول گوسمان و مسیر فرار او را
منتشر کرد .بنا به گفته مسؤوالن ،او با یک دستگاه
ویژه دیواره تونل هواکش زندان را سوراخ کرده و از
طری��ق آن یک و نیم کیلومتر راه تا خارج از زندان
را طی کرده است .برآوردها نشان میدهد این کار
بدون دست داشتن مس��ؤوالن داخل زندان میسر
نبوده اس��ت و به همین دلی��ل  3تن از آنها برکنار
شده و تحت بازجویی قرار گرفتهاند .الچاپو اولین
بار در سال  ۱۹۹۳در گواتماال دستگیر و به  ۲۰سال
زندان محکوم شد و سپس در اولین فرارش در سال
 ۲۰۰۱با ساخت و پاخت از یک زندان فوق امنیتی
ف��رار کرده بود و به زندانبانها پول داده بود تا او را
میان لباسهای کثیف جاسازی کنند.

شماره 15 1650
چهارگوشه

داعش دوباره شیعیان عربستانی را
تهدید کرد

گروه تروریستی داعش با انتشار یک
فیلم ویدئویی نیمساعته ،شیعیان
عربس��تان را به قتل تهدید کرد .گروه تروریستی
داعش اهالی ش��یعه عربستانی را در این فیلم که
گفته میش��ود از «والیت حلب» در سوریه تهیه
و ب��ا عنوان «پیامی به اهل س��نت در س��رزمین
حرمین» منتشر شده  ،تهدید به عملیات انتحاری
و قتل کرده است .در اثر عملیات انتحاری گروه
تروریس��تی داعش که در مس��اجد شیعیان در
کویت ،عربس��تان و یمن رخ داد دهها تن شهید
و مجروح شدند که عامالن آنها از اتباع عربستان
بودند.

درخواست آمریکا
برای مذاکره با کرهشمالی

آمری��کا پس از دس��تیابی به توافق
هستهای با ایران ،پیشنهاد مذاکره
با کرهش��مالی را مطرح کرده اس��ت .جان کربی،
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اینباره گفته
است :پیشرفت در مذاکرات هستهای با ایران نشان
داد که ما آماده رفع اختالف با کشورهایی هستیم
که مدتهاست با آمریکا اختالف دارند .وی افزود:
واش��نگتن آماده چنین مذاکراتی با کرهش��مالی
است به شرطی که پیونگ یانگ در مذاکرات مورد
اعتماد باشد و همه برنامههای هستهای کرهشمالی
را شامل شود.

زمان انتخابات پارلمانی مصر

مقامات قاه��ره اعالم کردند مرحله
اول انتخاب��ات پارلمان��ی مص��ر از
ابت��دای ماه اکتبر آتی آغاز خواهد ش��د و مرحله
دوم آن در نیمه نوامبر برگزار میش��ود .قرار بود
انتخابات پارلمانی در مارس گذشته برگزار شود،
ام��ا تجدیدنظر درباره لغو قانون «تقس��یم مراکز
انتخاباتی» در دادگاه عالی قانون اساس��ی منجر
به توقف اجرای انتخابات شد .انتخابات پارلمانی
مصر س��ومین گام در نقش��ه راهی است که در
س��وم جوالی  2013معرفی ش��د .این نقشه راه
ش��امل تدوین قانون اساس��ی جدید برای کشور
ک��ه در ژانویه گذش��ته تصویب ش��د و انتخابات
ریاست جمهوری و پارلمانی است.

بازداشت ریاست مرکز مطالعات
اردن به خاطر شیعه شدن

دادس��تانی کل اردن در اقدام��ی
عجوالن��ه« ،جه��اد المحیس��ن»
نویسنده و روزنامهنگار سرشناس حامی مقاومت
و از چهرهه��ای فرهنگی اردن را به جرم گرویدن
به تشیع بازداشت کرد .به نوشته رایالیوم ،اگرچه
اتهام المحیس��ن از س��وی مقامات قضایی امان،
«زباندرازی و تالش برای تضعیف نظام» توصیف
شده اما دلیل اصلی بازداشتش این است که او به
تازگی به مذهب اهل بیت(ع) گرویده است و این
اقدام به مثابه اتخاذ موضعی تند در قبال متحدان
ایران در منطقه محسوب میشود .المحیسن قبل
از ش��یعه شدن ،ریاس��ت مرکز مطالعات اردن را
برعهده داش��ت و همزمان با اعالن ش��یعه شدن
خ��ود ،از س��متش برکنار و روز گذش��ته پس از
بازگشت از لبنان در فرودگاه اردن بازداشت شد.
این درحالی اس��ت که گفته میش��ود در صورت
اثبات اتهامات واهی مزبور این مرد آزاده به مرگ
محکوم خواهد شد.
چهره

شکلکهای آقای سلفیباز

گ�روه بینالمل�ل :ب��اراک اوبام��ا ،نخس��تین
رئیسجمهور آمریکاس��ت که به سلفی گرفتن،
ع��ادت دارد و تصاویر س��لفی زی��ادی از وی در
داخل و بیرون کاخ س��فید گرفته و منتشر شده
است که برخی از آنها ،در شبکههای اجتماعی از
قبیل اینستاگرام و فیسبوک ،بارها توسط کاربران
به اش��تراک گذاشته شده اس��ت .به دلیل عالقه
اوباما به گرفتن عکس سلفی در مراسم مختلف،
ایشان بارها در حالت گرفتن عکس سلفی ،توسط
دوربین رسانههای مختلف جهان شکار شده است.
س��لفی گرفتن جلوی آینه و ش��کلک درآوردن
اوباما ،یکی از خبرس��ازترین سلفیهای جهان را
در س��الهای اخیر به وجود آورد که نشاندهنده
شوخطبعی و عالقه اوباما به فیگورهای آرتیستی
اس��ت .یکی از جنجالیترین س��لفیها را باید در
سلفی اوباما با خانم تورینگ اشمیت ،نخست وزیر
دانمارک در مراسم درگذشت نلسون ماندال ،رهبر
فقید آفریقایجنوبی ،دانست .یکی از دالیل مطرح
شدن این تصویر ،حضور همسر اوباما ،میشل اوباما،
در کنار دست او بود.

