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تاریکخانه
سندی که همدستی «سازمان منع تسلیحات
شیمیایی» با کاله سفیدها را فاش میکند

روسیه :جبهه النصره باز هم نمایش
شیمیایی میدهد!

روس��یه یک س��ال پس از رسوایی نمایش
شیمیایی کالهسفیدهای تحت حمایت غرب،
از یک توطئه مش��ابه دیگر توس��ط گروههای
تروریستی در سوریه پرده برداشت .دیروز وزارت
دفاع روسیه در آس��تانه جلسه شورای امنیت
سازمان ملل برای بررسی ادعای آلمان و بلژیک
درباره اقدام به حمالت ش��یمیایی در س��وریه
بیانیهای مهم صادر کرد .در این بیانیه آمده است
که گروه تروریستی جبهه النصره برای اقدامات
تحریکآمیز در نزدیکی شهر سراقب در استان
ادلب از طریق متهم کردن نیروی هوایی روسیه
به استفاده از مواد شیمیایی علیه غیرنظامیان
آماده میشود .در بیانیه «ام او آر ف» آمده است:
«بر اساس اطالعات رسیده از اهالی شهر سراقب،
جبهه النصره در این منطقه مسکونی برای انجام
اقدامات تحریکآمیز از طریق اس��تفاده از مواد
شیمیایی سمی و ترکشهای سالحهای روسیه
که از مناطق دیگری در سوریه (به این منطقه)
منتقل ش��ده است ،آماده میشود .هدف از این
تحریکها ،متهم کردن نیروی هوایی روس��یه
«سالح ش��یمیایی» علیه اهالی

به اس��تفاده از
غیرنظامی در استان ادلب است».
بر اس��اس این افش��اگری که مرکز آشتی در
س��وریه اطالعات مربوط به آن را از ساکنان شهر
س��راقب جمعآوری کرده اس��ت ،تروریستهای
النصره درح��ال برنامهریزی ب��رای تهیه فیلمی
هستند که در آن نیروی هوایی روسیه به استفاده
از سالح شیمیایی در نزدیکی شهر سراقب متهم
میش��ود تا آن را در شبکههای اجتماعی بازنشر
دهند .ماه پیش می�لادی بود که «بنیاد مطالعه
ب��رای دموکراس��ی» از نتایج تحقیق��ات جدید
توس��ط س��ازمان ملل درباره ادعای رس��انههای
عربی و غربی حامی تروریستهای سوریه مبنی
بر حمله شیمیایی به ادلب در بهار (آوریل) پارسال
خب��ر داد و گفت« :ما با  40عضو کالهس��فیدها
مصاحب��ه کردی��م ،از جمله آنهایی ک��ه از دوما
بودن��د و توضیحاتی درباره جزئی��ات روشهای
کلی سازمانشان برای صحنهسازیهای دروغین
به ما دادند» .از س��وی دیگر «کاتلین جانسون»
روزنامهنگار مس��تقل استرالیایی سند جدیدی را
درباره ادعای مطرح شده مبنی بر استفاده ارتش
سوریه در آوریل سال گذشته از سالح شیمیایی
در ش��هر دوما و نقش س��ازمان منع سالحهای
شیمیایی در این زمینه منتشر کرد .او گفت« :این
سازمان درباره گزارش کارشناسان فنی پنهانکاری
کرده است ،زیرا این کارشناسان کشف کرده بودند
بمبهای حاوی مواد شیمیایی از آسمان ریخته
نشده است .این موضوع اتهامات زده شده به ارتش
سوریه درباره انجام حمله شیمیایی را رد میکند
و به وضوح نش��ان میدهد گروههای تروریستی
مسؤول آن بودهاند».
این روزنامهنگار اس��ترالیایی به نقل از «چالز
ش��ویبریدگ» بازرس س��ابق و افس��ر مبارزه با
تروریسم فاش کرد« :اکنون روشن شده است که
سازمان منع تسلیحات شیمیایی درباره گزارش
کارشناسان فنی که دریافتند بمبهای شیمیایی
از آس��مان ریخته نشده است ،پنهانکاری یا مانع
تراشی کرده است».
خانم جانس��ون به نق��ل از یک کارش��ناس
آمریکایی با نام مس��تعار «مون» همچنین فاش
کرد که کالهس��فیدها افراد کشته شده در محل
دیگری را به دوما آورده بودند تا اینگونه القا کنند
که این افراد در جریان به ادعای آنها استفاده ارتش
سوریه از سالح شیمیایی در دوما کشته شدهاند.
سندی که جانسون با نام «ارزیابی فنی از  2بمب
یافته ش��ده در دوما» به بیرون درز داده ،نش��ان
میدهد یک تیم کوچک سازمان ممنوعیت سالح
ش��یمیایی نتایج کامال متفاوتی از برداشتهای
رسمی این سازمان درباره حادثه ادعایی در دوما
منتش��ر کرده اس��ت و برخالف برداشت رسمی،
گ��زارش این تیم کوچک اش��اره دارد که ماهیت
فیزیکی داس��تان ریخته شدن بمبها از آسمان
معقوالنه نیست .این روزنامهنگار استرالیایی معتقد
است« :تجاوزگری آمریکا ،انگلیس و فرانسه علیه
س��وریه در آوریل سال گذش��ته به مواضعی در
اطراف شهرهای دمشق و حمص سوریه با استناد
به ادعای ریخته ش��دن  2بمب مملو از گازهای
س��می از سوی نیروی هوایی ارتش سوریه انجام
ش��د اما این سند نشان میدهد که این دستاویز
س��اختگی بوده است .ارتش س��وریه در آن زمان
در نبرد خود در دوما در برابر گروههای تروریست
پیروز ش��ده بود ل��ذا به طور منطق��ی نیازی به
انجام حملهای ش��یمیایی نداشت بلکه این گروه
تروریستی جیشاالسالم بود که تنها چیزی که
برایش مانده بود ،انجام یک حمله شیمیایی بود
ت��ا از این طریق تالش کند که ناتو را علیه دولت
سوریه بسیج کند».

وطن امروز

نقص سیستم ناوبری هواپیمای آمریکایی طی  2سال  346کشته به جا گذاشته و فروش غول هواپیماسازی به صفر رسیده است

بوئینگ بوئینگ در ژانر وحشت

■■کسی دیگر بوئینگ نمیخرد!

بوئینگ هیچ سفارش��ی را در ماه آوریل 2019
ثبت نکرده اس��ت؛ این بدترین خبر برای ترامپ و
فناوری منس��وخ شده آمریکایی است ،چرا که این

چهارگوشه

خروج حزب کارگر
از مذاکرات بریگزیت

حزب کارگر به رهبری «جرمی کوربین» از
مذاکرات بریگزیت با دولت خارج ش��د و بدین
ترتیب «ترزا می» نخستوزیر انگلیس شکستی
دیگر را تجربه کرد .حزب کارگر متزلزل بودن
دولت و در آس��تانه س��قوط بودن آن را دلیل
تصمیم خود برای ت��رک مذاکرات اعالم کرده
اس��ت .ترزا میاوایل م��اه آوریل آمادگی خود
را برای مذاکره ب��ا حزب کارگر اعالم کرد ولی
 2حزب مهم سیاس��ی انگلیس نتوانس��تهاند
بر سر مس��ائل مهم از جمله درخواست حزب
کارگ��ر برای ایجاد ی��ک اتحادیه گمرکی پس
از بریگزی��ت به توافق نهایی دس��ت یابند .ترزا
میهمچنین روز پنجشنبه موافقت کرد یک
جدول زمانی برای کنارهگیری از قدرت تا اوایل
ماه ژوئن تنظیم کند .این در شرایطی است که
 ۳بار تالش وی برای جلب حمایت نمایندگان
پارلمان از توافق بریگزیت ب��ا اتحادیه اروپایی
شکست خورده است.

اصغر مهمان دویی :سال  1965فیلم کمدیای با حضور
«تونی کورتیس» و «جری لوئیس» کمدین مش�هور
آمریکایی با سرمایهگذاری بوئینگ ساخته شد که در
جهانی شدن شرکت هواپیماسازی آمریکایی بوئینگ
نقش مهم�ی ایفا کرد اما این کمدی اکنون به غمنامه
بدل ش�ده است ،چرا که ش�اهد سقوطهای پیدرپی
و فرودهای اضطراری بوئینگ هس�تیم؛  فاجعهای که
برای صنایع فرس�وده آمریکایی دور از انتظار نبود و
حاال جان شهروندان و مسافران بینالمللی را میگیرد.
بوئین�گ در حال به روزرس�انی نرمافزاری اس�ت که
بالههای عقب را ظاهرا آنطور که باید هدایت نمیکند
و تمام کش�تی هوایی را به زمین میکوبد؛ در این
میان برخی خلبانان مانند خلبان شرکت روسی
آئورفلوت که هواپیم�ا را پس از چند دقیقه به
مس�کو بازگرداند موفق بوده ان�د اما برخی هم
منجر به سقوط و مرگ شده است.

هواپیمای بوئینگ  737به علت مشکالت فنی
مجبور شد به فرودگاه ونوکوا در مسکو باز گردد .این
اتفاق که سهشنبه گذش��ته رخ داد بحران بوئینگ
را وارد مرحله جدیدی کرده اس��ت .در همین حال
دوش��نبه گذشته هم در تنسی آمریکا یک بوئینگ
 737دیگ��ر فرود اضطراری ک��رد تا بیاعتمادی به
بوئین��گ ابعاد تازهای به خود بگیرد .ورشکس��تگی
صنایع آمریکایی از جمله مسائلی است که پس تمام
این فرودهای اضطراری ،س��قوطها و کش��ته شدن
صدها مسافر نهفته است .آنطور که به نظر میرسد
دیگر نمیتوان به هواپیماهای مس��افری آمریکایی
اعتماد کرد ،آنها نا امنتر از گذشته هستند .از سال
 2017تاکنون  2فروند از این هواپیما سقوط کرده
است .سیستم تقویت قدرت مانور در بوئینگ 737
یکی از مشکلس��ازترین بخشهای این هواپیمای
پرحاشیه اس��ت و گفته میشود در کتاب راهنمای
 13صفحهای آن که عموما خلبان��ان آن را بر روی
آی پ��د خ��ود دارند چیزی درباره سیس��تم تقویت
ق��درت مانور نیامده اس��ت CNBC .درباره بخش
نرمافزاری بوئینگ میگوی��د این نرم افزارها نیاز به
بهروزرسانی دارند و  FAAیا همان اداره هوانوردی
فدرال آمریکا به طور مستقیم در حال بررسی روند
این بهروزرسانی است اما آنطور که مشخص است با
فرودهای اضطراری بوئینگ  737در مسکو ،مانیل
و تنس��ی باید از سوار شدن بر بوئینگها حذر کرد.
سامانه تقویت قدرت مانور در بوئینگ طی  2سقوط
منجر به مرگ  346نفر شده است.
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نخستین دیدار مادورو با گروه تماس

یعنی دیگر نمیتوان ب��ه آنها اعتماد کرد .بوئینگ
ش��رکتهای هوایی را از تغییراتی که در س��امانه
ناوبری خود داده آگاه نکرده است و این یعنی بازی
با جان مسافران هوایی که قصد دارند از یک مکان به
مکانی دیگر سفر کنند .حاال وضعیت برای بوئینگ
با لغو قراردادش با شرکت هوایی اندونزی پیچیدهتر
ش��ده اس��ت به ط��وری که
ای��ن ش��رکت که ق��رار بود
 49فرون��د بوئین��گ 737
خری��داری کن��د ،میگوید
به عل��ت ع��دم اطمینان به
ش��رکت تولیدکننده حاضر
نیس��ت ب��ا آنه��ا کار کند.
ش��رایط همانطور که اشاره
شد برای شرکت آمریکایی بوئینگ چندان مناسب
نیست ،چرا که دیگر تولیدات این شرکت از جمله
هواپیماهای  787و  777هم دیگر مشتری ندارند،

چرا که شرکتها حاضر نیستند اعتبار خود و جان
مسافران را فدای بوئینگهایی کنند که به ارابههای
مرگ مبدل شدهاند .برخی تحلیلگران اقتصادی بر
این باورند که اگرچه س��ایر مدلهای هواپیماهای
بوئینگ با مشکالت ایمنی و امنیتی روبهرو نشدهاند
ولی کاهش ش��دید سفارشات بوئینگ نشانگر این
واقعیت است که شرکتهای
هواپیمای��ی جه��ان منتظر
کاه��ش قیمتها از س��وی
بوئینگ پ��س از حادثه 737
مکس هستند .حاال دادستانی
آمریکا و  FAAکه مس��ؤول
صدور امنیت پرواز هس��تند،
میگوین��د در بهروزرس��انی
جدید نرمافزار ناوبری بوئینگ نقص پیشین وجود
ندارد .این در حالی اس��ت که کس��ی دیگر به این
حرفها اطمینان ندارد ،چرا که گفته میش��ود که

صنایع هوایی آمریکا در رکود

اف 16هم سقوط کرد!

با سقوط یک فروند جنگنده اف 16در شهر ریورساید ایالت کالیفرنیای آمریکا ،یک بزرگراه در این
شهر مسدود شد .در همین حال رسانهها از نجات یافتن خلبان جنگنده سقوط کرده خبر دادند .این
جنگنده در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی آمریکا در ایالت کالیفرنیا و پس از برخورد با یک ساختمان سقوط
کرد .خبرگزاری اس��پوتنیک بامداد جمعه گزارش داد یک فروند جنگنده اف  16در ایالت کالیفرنیای
آمریکا با یک انبار مهمات در پایگاه نیروی هوایی این کش��ور برخورد کرده اس��ت .همچنین گزارش
رسانههای محلی نشان میدهد نیروهای امدادی درخواست واکنش به «مواد کامال خطرناک» را دادهاند،
چرا که این هواپیما حاوی مهمات نظامی بوده است .دفتر شهرداری ریورساید ،منطقهای که این جنگنده
در آن سقوط کرده ،گزارش داد خلبان توانسته در امنیت کامل از هواپیما بیرون بپرد اما مردم منطقه
باید از نزدیک شدن به محل سقوط خودداری کنند .هنوز از جزئیات خسارات احتمالی این حادثه خبری
منتشر نشده است.

در جریان س��قوط هر دو هواپیم��ا نرمافزار در نظر
گرفته شده برای پیش��گیری از خطرات احتمالی
موس��وم به «سیس��تم تقویت ویژگیهای مانور»
نقش مهمی داش��ته است .این سیستم در صورت
وج��ود اخت�لال و نقص فن��ی ،دماغ��ه هواپیما را
حتی برخالف خواس��ت خلبان ،به شکل خودکار
به س��مت پایین هدایت میکند .دویچه وله آلمان
درب��اره بوئنیگ  737مینویس��د :ب��ه گفته منابع
مطلع در اداره نظارت بر حملونقل هوایی آمریکا،
بازرس��ان این اداره در سال  ۲۰۱۸در حال بررسی
توق��ف پرواز بوئین��گ  ۷۳۷مدل مک��س بودهاند.
طبق این گزارش ،بوئینگ س��امانه هش��داردهنده
ب��رای اختالالت احتمالی موس��وم به  MCASیا
«سیس��تم تقویت ویژگیهای مان��ور» را غیرفعال
کرده بوده ،ظاهرا بیآنکه «ساوتوس��ت ایرالینز»
( )Southwest Airlinesیک��ی از بزرگتری��ن
خط��وط هوایی ایاالت متحده را در جریان بگذارد.
حاال با ناامن بودن هواپیماهای بوئینگ ،بس��یاری
از مس��افران این هواپیما در سراس��ر جهان حاضر
نیس��تند سوار آن شوند و این بدان معنی است که
این ش��رکت آمریکایی مانند دیگ��ر صنایع ایاالت
متحده بعد از دوران رکود خود قادر نیست به بازار
بازگردد .به نظر میرس��د در فضای کنونی فرصت
خوبی برای ش��رکت اروپایی ایرباس فراهم آمده تا
بتواند در رقابت سختی که با طرف آمریکایی دارد
مش��تریان این ش��رکت را برباید .بوئینگ روزهای
سختی را در مقابل خود میبیند و این تنها از رکود
و ضعف صنایع آمریکایی نیست ،بلکه نبود نظارت
و عدم صداقت با مش��تریان جان بیش از  300نفر
را در جه��ان گرفت��ه و بوئینگ کم��اکان میتواند
قربانی بگیرد.

رئیسجمهوری ونزوئال در پیامی ویدئویی از
نخستین دیدارش با نمایندگان گروه بینالمللی
تماس خبر داد .اوایل مه س��ال جاری میالدی،
فدری��کا موگرین��ی ،رئیس سیاس��ت خارجی
اتحادیه اروپایی گفته بود گروه تماس بینالملل
تحت حمایت اتحادیه اروپا اقداماتی را در راستای
برقراری ثب��ات در ونزوئال رهبری میکند و در
حال بررسی اعزام یک هیأت سیاسی به کاراکاس
است .نیکوالس مادورو ،رئیسجمهوری ونزوئال
در ویدئوی توئیتری خود اعالم کرد :دیدار با گروه
بینالمللی تماس برای مطلع کردن آنها درباره
پیامدهای محاصره و تحریمها از س��وی آمریکا
علیه ونزوئال بوده اس��ت .این دیدار در سطحی
بلندپایه برای نخس��تین بار صورت گرفت و در
آن نمایندگانی از آلمان ،فرانسه ،ایتالیا ،پرتغال،
اسپانیا و هلند حضور داشتند.

دیدار حفتر با نخستوزیر ایتالیا

منابع آگاه از دیدار فرمانده نیروهای موسوم
ب��ه «ارتش مل��ی لیبی» ب��ا رئیسجمهوری و
نخس��توزیر ایتالیا در رم خب��ر دادند .خلیفه
حفتر ،فرمانده نیروهای موسوم به «ارتش ملی
لیبی» در سفری از پیش اعالم نشده پنجشنبه
وارد ایتالیا شد و با جوزپه کونته ،نخستوزیر این
کشور در شهر رم دیدار کرد .بر اساس گزارشها،
دو ط��رف در ای��ن دیدار درب��اره اوضاع لیبی و
حمله نیروهای حفتر به طرابلس رایزنی کردند.
در همین راس��تا ،کونته در جری��ان این دیدار
نس��بت به تنش در لیبی ابراز نگرانی کرد و بار
دیگر خواستار آتشبس و یافتن راهحل سیاسی
برای بحران این کشور شد .همچنین طبق اعالم
خبرگزاری آکی ایتالیا ،قرار اس��ت خلیفه حفتر
بعد از رم ،راهی پاریس شود و با امانوئل مکرون،
رئیسجمهوری فرانسه نیز دیدار و گفتوگو کند.

کرهشمالی رزمایش ضربات دوربرد
را برگزار کرد

 4کودک شهید از یک خانواده در میان  78قربانی و مجروح جنایت ائتالف در یازدهمین روز ماه رمضان

زور سعودی فقط به کودکان یمنی میرسد

وزارت حقوق بشر دولت نجات ملیخواهان تشکیل دادگاه کیفری بینالمللی برای عامالن حمالت خونین پنجشنبه به مناطق مسکونی و اطالعرسانی صنعا شد
رژیم جنایتکار سعودی خشم خود از حمالت
انتقامجویانه و قاطع موش��کی و پهپادی ارتش
یمن به پایگاههای نظامی و تاسیسات نفتی خود
را با بمباران مناطق مسکونی صنعا خالی کرد.
روز پنجش��نبه مصادف با یازدهمین روز ماه
مب��ارک رمضان ،جنگندهه��ای ائتالف متجاوز
سعودی محله مسکونی الرباط در صنعا ،پایتخت
یم��ن را بمب��اران کردن��د که در نتیج��ه آن 8
غیرنظام��ی بیدفاع از جمله  4ک��ودک از یک
خانواده ش��هید شدند .همچنین  70غیرنظامی
دیگر نیز مجروح ش��دند که  27نفرشان کودک
و  17نف��ر هم زن هس��تند .در میان مجروحان
اتباع روس��یه و سومالی نیز به چشم میخورند.
محله الرب��اط از محلهه��ای پرازدحام پایتخت
یمن است و تعداد زیادی خانه در جنایت اخیر
تخریب شد ه اس��ت .به گزارش شبکه المسیره،
ارگان انص��اراهلل یمن ،بمباران مناطق مرکزی و
مسکونی صنعا برنامه ائتالف متجاوز عربی-غربی
برای هدفگیری ویژه اهداف انسانی در پایتخت
یم��ن و در حقیقت برای قربانی گرفتن از مردم
برای خالی کردن خش��م سران ابوظبی و ریاض
است .به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،مقر

وزارت اطالعرسانی دولت نجات ملی یمن و مقر
اتحادی��ه روزنامهنگاران یمنی ج��زو این اهداف
بوده است .همچنین شاهدان عینی به خبرنگار
این خبرگ��زاری گفتهاند که در یکی از حمالت
منزل یک ش��هروند در تقاطع  2خیابان الرباط
و الرقاص در همجواری مدرس��ه نسیبه بمباران
ش��د که در نتیجه آن دس��تکم  8تن از جمله
 4کودک به ش��هادت رسیدند .در همین حال،
ساعاتی پس از این جنایت رسانههای یمنی که
در حال پخش تصاویر مربوط به عملیات امداد
و بیرون کش��یدن قربانیان از زیر آوارها بودند از
وقوع یک معجزه خبر دادند .تصاویر منتشر شده
حاکی از آن اس��ت که یک دختر بچه  4س��اله
که تمام اعضای خانوادهاش در بمباران پنجشنبه
به شهادت رس��یده بودند نجات یافته است .در
فیلمی که دیروز توسط فعاالن مجازی یمنی با
دستمایه جنایات سعودی و صحنههای دلخراش
صنعا منتش��ر ش��ده ش��عار «اراده ما شکسته
نمیشود» جلب توجه میکند.
جنگندهه��ای س��عودی و امارات��ی  3حمله
هوایی به عطان 3 ،حمله هوایی به نقم ،پش��ت
هتل موفنبیک و  2حمله هوایی به پشت سفارت

قط��ر در محله نق��م انجام دادن��د .آنها  2حمله
هوایی نیز به منطقه النهدین داشتند .حملهای
هم به پارک  ۲۱س��پتامبر در شهرستان الثوره
انجام شد .همچنین  6حمله به  2پادگان فریجه
و الصمع در شهرستان ارحب 2 ،حمله به پادگان
بیتده��ره در ارح��ب و یک حمله ب��ه پادگان
العرقوب در خوالن انجام شد.
حت��ی ترک��ی المالکی ،س��خنگوی ائتالف
متجاوز به ارتکاب این جنایت هولناک اعتراف
کرد و با اتفاق��ی خواندن جنایت متجاوزان ،از
بازنگ��ری فراگیر و بررس��ی عملیاتی و توضیح
خواس��تن از عامالن (ارت��کاب جنایت) درباره
احتمال وارد آمدن خس��ارت ب��ه غیرنظامیان
سخن گفت .این حمالت هوایی تنها  2روز بعد
از حمالت پهپادی انصاراهلل یمن به  2ایستگاه
پمپ��اژ نف��ت خط لول��ه اصلی ش��رق به غرب
عربستان که جریان نفت در عرض جزیرهالعرب
را قطع کرد ،انجام شد .وزارت حقوق بشر دولت
نجات ملی یمن اعالم کرد حمله به غیرنظامیان
و حمالت مستقیم به محالت مسکونی توسط
ائتالف متجاوز سعودی جنایتی جنگی است و
دادگاه کیفری بینالمللی باید همه کس��انی را

که اینگونه جنایات را مرتکب میش��وند تحت
پیگرد قرار دهد.
محمد عبدالس�لام ،س��خنگوی انصاراهلل در
واکنش به ای��ن حمالت علیه ش��هروندان ،آن
را اصرار کش��ورهای ائتالف متخاصم بر ارتکاب
جنایتهای وحش��یانه علیه ملت یمن دانست.
همچنین محمد البخیتی ،عضو شورای سیاسی
انص��اراهلل در گفتوگ��و با ش��بکه آرتی ،ائتالف
عربی متجاوز را به جن��گ نامحدود علیه ملت
یمن مته��م کرد و هش��دار داد ،ارتش یمن در
صورتی که سعودی و امارات از سیاستهایشان
در یم��ن بازنگردند به ری��اض و ابوظبی خواهد
رسید .او تاکید کرد« :آنها دست به تجاوز علیه
یمن زدند ،میخواهند به صنعا برسند اما حتما
شکست خواهند خورد .ریاض از صنعا نزدیکتر
است ،روزی خواهد آمد که حوثیها بر حماقت و
نادانی شما در وسط ریاض و ابوظبی پا خواهند
گذاش��ت ،اگر در سیاستهای خودتان بازنگری
نکنی��د .ه��دف ق��رار دادن مناطق مس��کونی،
جوانان بیش��تری را به جای اینکه زیر بمباران
جنگندههای ائتالف عربی بمیرند به جبهههای
جنگ میکشاند».

کرهش��مالی روز جمعه رزمای��ش ضربات
دوربرد خود را با موش��کهای جدیدی برگزار
کرد .رهبر کرهش��مالی دس��تور داده اس��ت تا
این کشور رزمایشهای موشکی خود را از سر
بگیرد .کرهشمالی و آمریکا مذاکرات بینتیجهای
داشتهاند اما این کشور با روسیه توانسته است
دیدارهای مفیدتری داش��ته باش��د .در همین
حال کرهجنوبی گفته است کمکهای غذایی
خود را به کرهش��مالی قطع نخواه��د کرد .در
همی��ن حال  3ماه بعد از نشس��ت ناکام میان
رهبران واش��نگتن و پیونگ یان��گ در ویتنام،
رئیسجمهوری آمریکا در ماه ژوئن به س��ئول
س��فر خواهد کرد تا با همتای کرهجنوبی خود
درباره برنامه اتمی کرهشمالی مذاکره کند.

ناپل یکصدا علیه سالوینی شعار داد

ناپلیهاعلیهسیاستهایضدمهاجرتیوزیر
کش��ور ایتالیا تظاهرات کردند .متئو سالوینی،
وزی��ر کش��ور و معاون نخس��توزیر ایتالیا که
ریاست حزب راست افراطی موسوم به «اتحاد»
را نیز برعهده دارد هنگام ورود به ش��هر ناپل با
تظاهرات شهروندان خشمگین این شهر روبهرو
ش��د .بر اس��اس این گزارش ،صدها ش��هروند
ایتالیایی با تجمع برابر ساختمان مرکزی پلیس
در شهر ناپل ،به آنچه سیاستهای نژادپرستانه
حزب اتحاد اعالم ش��د ،اعت��راض کردند .این
تظاهرات با دخالت پلیس ضدش��ورش ایتالیا
به خشونت کش��یده ش��د .در درگیری میان
معترضان و پلیس ،تعدادی از تظاهرکنندگان
و نیروهای پلیس زخمی شدند.

