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بین الملل

استعفای دستهجمعی اعضای شورای مشورتی ترامپ
ششنفرازاعضایشورایمشورتیمبارزهبابیماریایدزدولتترامپبهدلیلبیتوجهیرئیسجمهور
آمریکابهسالمتمردماینکشورازسمتخوداستعفاکردند«.اسکاتاسکاتیس»یکیازاعضایاین
شوراکهازسمتخوداستعفادادهاست،نوشت:مابهعنوانحامیانافرادیکهبهبیماریاچآیویمبتال
هستند،زندگیخودراوقفمبارزهبااینبیماریکردهایم،امادیگراحساسنمیکنیمبتوانیمدرچارچوب
یکنهادمشاورهایبرایرئیسجمهوریکهبهاینمسئلهاهمیتینمیدهد،اقدامموثریانجامدهیم.

مستند کامل تهیه شده از سوی اولیور استون ،کارگردان
فیلم اســنودن با عنوان "مصاحبه پوتین" دربازه زمانی
 12تا  15ژوئن سال جاری میالدی در شبکه تلویزیونی
" "Showtimeپخش شــد.در بخشی از این مصاحبه
که تازه پخش شده ،پوتین گفت :ما تالش کردیم جورج
بوش پسر ،رئیس جمهوری پیشین آمریکا را متقاعد کنیم و به او نشان
دهیم که ســپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا یک تهدید برای روسیه
است .در برههای از مذاکرات ،شرکای آمریکایی در سطح وزارت دفاع

به آمریکاییها پیشنهاد پیوستن به ناتو دادیم

گفتندکهنگرانیهایمارامتوجهنمیشوند.ماپیشنهاد
همکاری مشترک بر روی سیستم دفاع موشکی با اروپا
و آمریکا را دادیم اما در پایان ،شــرکای ما پیشنهاد را
رد کردند .به گزارش ایسنا ،پوتین گفت :در حال حاضر ما
با سیستمهای دفاع موشکی آمریکا محاصره شدهایم
که شامل پایگاههای مستقر در زمین در کشورهای شرق اروپا ،ناوهای
ناتو در مدیترانه و دریاهای شمالی و آالسکا میشود .این یک اشتباه
استراتژیک بزرگ و قابل مالحظه دیگر از سوی شرکای ماست چون

روسیه به تمامی این اقدامات پاسخ مناسبی خواهد داد و این به معنای
آغازفازدیگریازرقابتتسلیحاتیاست .پوتینخاطرنشانکرد:آمریکا
کشوریاستکهدرسال 2002بهصورتیکجانبهازپیمانسامانههای
یدانیم
ضد موشکهای بالستیک به بهانه تهدید ایران خارج شد .ما م 
که این تنها یک بهانه بود .ایران تمام برنامههای مربوط به تسلیحات
اتمی خود را متوقف کرده و توافق امضا کرده است .برنامه دفاع موشکی
در اروپا همچنان ادامه دارد .علیه چه کسی این برنامه ادامه می یابد؟
مشخص است که ما به این مسئله پاسخ مناسبی میدهیم.

کلمبیا

انفجار "تروریستی" در کلمبیا با 3کشته

در جریــان انفجاری قوی کــه یک مرکز خرید
در بوگوتــا ،پایتخــت کلمبیا را لرزاند ســه زن
کشته شدند؛ شهردار این شهر نیز این انفجار را
"تروریستی" خواند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه خبری راشاتودی،
این انفجار "تروریستی" باعث کشته شدن سه زن
شــد که یکی از آنها یک داوطلب فرانسوی بود.
همچنین چندین تن دیگر نیز به شدت زخمی
شدند .انریکه پنالوسا ،شهردار بوگوتا در توئیتی
نوشــت که سه زن در انفجار بمبی در یک مرکز
خرید در این شهر کشته شدند .وی این انفجار را
یک حمله تروریستی بزدالنه خواند .این انفجار در
مرکز خرید "آندینو" در نزدیکی زونا روسا رخ داد
که یکی از مکانهای گردشگری لوکس و کالس باال
در کلمبیــا محســوب میشــود .ایــن انفجار
در سرویس بهداشتی واقع در طبقه دوم این مرکز
خریــد رخ داد .یکی از قربانیان زنی فرانســوی
 23ساله است که شش ماه بود به صورت داوطلبانه
در کلمبیا بود .این زن که گفته میشود در یکی

از مناطق فقیرنشین این کشور کار میکرد چند
روز بعد قرار بود به کشورش بازگردد.
دو قربانی دیگر یکی  31ساله و دیگری  27ساله
هستند و گمان میرود اهل کلمبیا باشند.
بخش اســپانیایی زبان راشاتودی اعالم کرد که
تعداد زخمیها  11تن است.
خوآن مانوئل ســانتوس ،رئیــس جمهوری این
کشــور آمریکای التین نیز به شدت این حمله
تروریستی را محکوم کرد و به پایتخت بازگشت تا
کنترل اوضاع را به دست بگیرد.

آمریکا

سفیر آمریکا در قطر دلیل استعفایش را فاش کرد

دانا شی اسمیت ،ســفیر آمریکا در قطر پس از
انتشار پستهای انتقادی در توئیتر از دولت دونالد
ترامپ بابت اخراج جیمز کومی استعفا کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از ایندیپندنت ،دانا شی
اسمیت ،استعفایش را یک هفته بعد از باال گرفتن
تنش میان قطر و چند کشور دیگر حوزه خلیج
فارس و قطع ارتباط دیپلماتیک این کشورها با
دوحه اعالم کرد.
این در حالی اســت که این کشــورها شــامل
عربســتان ،مصر ،امارات ،لیبی ،بحرین و مالدیو
بابــت هماهنگ کردن این تــاش علیه قطر با
تحســین دونالد ترامپ روبرو شدند.سفیر سابق
آمریکا در قطر مشــخص نکرده کــه آیا بحران
جــاری در منطقه یا نقش دولــت ترامپ در آن
در تصمیمش نقش داشــته اســت.با این حال
وی هنگامی که جیمــز کومی در تاریخ  ۹مه از
مدیریت افبیآی برکنار شد در توئیتی نوشت:

وضعیت سختی اســت که در خارج از کشور از
خواب بیدار میشویم و چنین اخباری را از وطن
میشــنویم در حالی که میدانیــم باید امروز را
صرف توضیح دادن درباره وضعیت دموکراسی و
نهادهای کشورمان کنیم.او در ادامه نوشت :این
دیپلماتها هســتند که از نظام سیاسی ما دفاع
کرده و درباره آن توضیح میدادند اما هنگامی که
این میزان خصومت حزبی باال میگیرد کارمان
سخت میشود هرچند که همچنان هیچ کشوری
بزرگتر از آمریکا نیســت.این در حالی است که
اسمیت که توسط باراک اوباما در سه سال پیش
بهعنوانسفیرآمریکادرقطرانتخابشددرعینحال
توئیتــی برخالف حرفهــای ترامپ علیه قطر
منتشر کرده و نوشت :قطر یک شریک قدرتمند
در مبارزه با تامین مالی تروریســم اســت .این
برخالف گفته ترامپ بود که تاکید کرد قطر یک
تامین کننده مالی تروریسم در سطوح باال است.

آزادسازی این منطقه
دشوار است
چراکه داعش
از عامالن انتحاری
استفاده کرده
و اجازه
نزدیک شدن
به این منطقه را
نمیدهد
نیروهــای امنیتی عراق حملــه به بخش قدیمی
موصــل را در غــرب این شــهر آغــاز کردند و
درگیریهــای شــدید در بخش غربــی منطقه
قدیمی موصل در جریان است.
عبداالمیر یــاراهلل ،فرمانده عملیــات نینوا اعالم
کرد ،نیروهــای ارتش و پلیس فــدرال در ادامه
پیشــرویهای خود در مناطق باقی مانده موصل
باالخــره دیروز یورش به منطقه قدیمی موصل
را آغاز کردند.
مســاحت منطقه قدیمی موصل هفت کیلومتر
اســت که حدود  ۱۰۰هــزار غیرنظامی در آنجا
هســتند و نیروهــای عراقی برای اســتقبال از
غیرنظامیان طرحی را آماده کردهاند.
جنگندههــای ارتش از نیروهــای عراقی در این
منطقه پشتیبانی میکنند.
آزادســازی ایــن منطقه دشــوار اســت چراکه
داعش از عامالن انتحاری اســتفاده کرده و اجازه
نزدیک شدن به این منطقه را نمیدهد.
وزارت کشــور عــراق نیــز در بیانیــهای اعالم
کرد ،حمله بــه منطقه قدیمــی موصل نبردی
ی ماندههای
سرنوشتساز برای نابودی آخرین باق 
داعش در موصل است .این عملیات از سه محور
انجام شده است.
وزارت کشور عراق در ادامه بیانیه خود آورده است:
«عراقیها شــاهد آخرین پیــکار ما علیه مناطق
باقی مانده در دســت داعش هســتند .مرزهای
منطقه قدیم موصــل در عرض از "کورنیش" تا
منطقه "قضیب البان" و در طول از پل پنجم تا
جنوب منطقه قدیمی موصل است».

همزمان با پیشروی ارتش عراق در مرز سوریه

آغازنبرد سرنوشتسازدرموصل

به گزارش وزارت کشــور عراق ،نیروهای پلیس،
ارتــش و نیروهای مبــارزه با تروریســم در این
عملیات مشــارکت دارند .موصل قدیم ،مســجد
النوری و مناره الحدباء به آغوش عراق بازمیگردد
تا پرچم کشور دوباره در آنجا به اهتزاز درآید.
مسجد النوری جایی است که ابوبکر البغدادی از
آنجا خالفت خودخوانده داعش را اعالم کرد.
"صفاء االعسم" ،کارشناس امنیتی عراق درباره
عملیات جدید گفت« :احتمال دارد عملیات قبل
از عید فطر پایان یابد».
وی تاکید کرد« :داعش از غیرنظامیان در موصل

قدیم به عنوان سپر انسانی استفاده خواهد کرد».
نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل
نیز در ژنو روز جمعه گفته بود ،افراد داعش صدها
غیرنظامــی را در جریــان درگیریها به گروگان
گرفتــه و آنها را با خود به موصل قدیم برده تا از
آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کنند.
پیشروی در مرز سوریه

همچنین ارتش عراق میگوید با کمک «عشایر
ســـنی» ،موفق شدهاســت مرز الولید را از گروه
ُ
داعش پاکسازی کند .این نقطه مرزی در نزدیکی

مذاکرات عربستان و اسرائیل برای همکاری رسمی اقتصادی

روزنامه انگلیسی "تایمز" از مذاکرات دیپلماتیک
عربســتان و اســرائیل با هدف برقــراری روابط
اقتصادی رســمی بین دو طرف پرده برداشــت.
به گزارش ایســنا ،این روزنامه در ادامه نوشت ،از
زمان بسته شدن دفتر تجاری اسرائیل در قطر در
سال  ۲۰۰۹میالدی دیگر هیچ نماینده اسرائیلی
در کشورهای عرب حاشــیه خلیج فارس وجود
نداشــته است اما اکنون براســاس افشاگری این
روزنامه ،پیشبینی میشود شرکتهای اسرائیلی
فعالیت خود را در کشورهای عرب حاشیه خیلج

فــارس آغاز کنند و شــرکت هواپیمایی "العال"
رژیم صهیونیستی بتواند از حریم هوایی عربستان
استفاده کند.منابع آمریکایی و عربی اعالم کردند
کــه در روابط ریاض و تلآویو گامهای نســبی و
کوچکی برداشــته خواهد شد؛ نظیر دادن مجوز
به شرکتهای اســرائیلی برای فعالیت علنی در
منطقه خلیجنشــین یا دادن مجوز به شــرکت
هواپیمایی العال برای انجام پرواز در حریم هوایی
عربستان .این روزنامه همچنین فاش کرد که در
صورت برقراری چنین روابطی گامی دراماتیک در

پایگاه نیروهای ویژه آمریکا در سوریه ،از سه سال
پیش در کنترل «داعش» قرار داشت.
در بیانیه نیروهای مســلح عراق آمده اســت که
نیروهای هوایی آن کشــور و نیــز ارتش ایاالت
متحده ،از نیروهای زمینی در پاکســازی منطقه
«ولید» حمایت کردهاند.
الولید در نزدیکی پایگاه تنف در سوریه قرار دارد؛
پایگاهی کــه نیروهای ویژه آمریکایی از آن برای
آموزش و تجهیز شــماری از شورشــیان سوری
که هم علیه «داعش» و هم علیه ارتش ســوریه
میجنگند ،استفاده میکند.
روابط بین اسرائیل و عربستان به عنوان خاستگاه
مسلمانان سنی برداشته خواهد شد و این تحول
ائتالف بیــن دو طرف را تقویت کرده و تغییراتی
دردرگیریهادرمنطقهخاورمیانهایجادخواهدکرد.
طبق گفته منابع ،بحث موجود درباره بخشــی
از طرح آمریکایی و عربســتانی اســت که برای
پیشبرد روابط اســرائیل و کشورهای عربی تهیه
شــده؛ طرحی که مقدمه توافق "صلح احتمالی"
بین فلسطینیها و اسرائیلیها به منظور احیای
طرح صلح عربستان مصوب سال  ۲۰۰۲میالدی و
آمادگی برای به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی
همه کشورهای عربی است.

