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حضور بانوی اول سوریه
در یک فیلم سینمایی

أسماءاسد،همسربشاراسد،رئیسجمهورسوریهدرفیلمیسینماییبارویکردترغیبجوانانسوریهکهتالشمیکندبهمسئلهپیامدهایجنگدرسوریهبپردازد،
ظاهرخواهدشد.بهنوشتهرایالیوم،ایننخستینباراستکهبانویاولسوریهرویپرد هسینمادرقالبیککارهنریظاهرمیشود.اماحضورویدراینفیلمباعنوان
"سوریه...سرزمینیکهقدرتشراازملتمیگیرد"یکفعالیتهنریوبازیگریبهشمارنمیآیدبلکهاینفیلمشاملجزئیاتدیدارهایأسماءاسدخواهدبود.
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انتقام جنایت صهیونیست ها

تحلیل روز

international@khorasannews.com

نا امیدی سیا از حذف اسد

اهداف دوره گردی نتانیاهو در شرق اروپا
اندیشکدهراهبردیتبییننوشت:یکروزپسازسفرنتانیاهو
به بوداپست؛ نخست وزیران چک ،اســلواکی و لهستان نیز به
جمعنخستوزیرانرژیمصهیونیستیومجارستانپیوستند
تا همگی علیه پذیرش مهاجــران همانند ترامپ موضعگیری
کنند.این ســفر را میتوان در ادامه راهبرد سیاســت خارجی
تلآویو دانســت که ســعی دارد تیره شــدن روابطــش با برخی
کشورهایاروپاییراباایجادتوازنوارتباطباکشورهاینوظهور
مانندهندوآرژانتین،کشورهایآفریقاییوهمچنینناراضیان
شرقاروپاجبراننماید.سخناننتانیاهونیز نشانمیدهدکه
اصلیترین «اصل» در سیاســت خارجی رژیم صهیونیستی با
گذشتدهههاازآغازاشغالگری،همچنانالقایمظلومیتتوأم
بایکسانجلوهدادنهرانتقادازتلآویوبایهودستیزیاست.

اینترپل لیست173نفره «داعشی های در راه اروپا»
را منتشر کرد
اینترپل ،پلیس بین الملل ،با تهیه لیســتی مشــتمل بر نام ۱۷۳عضو داعش از
احتمالحضورواقداماتآنهادراروپاخبرداد.بهگــزارشگاردین،هویتافراد
مشکوکبااســنادیکهدرپناهگاههایداعشدرعراقوسوریهپیداشدهاست
تشخیصدادهشد.بهگفتهاینترپل،عناصرافراطیاینفهرستچهبساآموزش
ساختموادمنفجرهجهتحمالترادریافتکردهاندوگمانمیرودکهازطریق
کشورهایشرکتکنندهدرفعالیتهایتروریستیمیتوانندبهاروپابازگردند.
بازگشتتروریستهابهخانهدرحالیاستکهداعشماهگذشتهازپروژه«گرگ
هایتنها»رونماییکرد.اصطالحجدیدیکهبهتازگیباشدتگرفتنحمالت
تروریستیدرفرانسه،بلژیکوآلمانبارهاتکرارشدهاستومنظورازآنحمالتی
استکهبهدستیکنفربدونارتباطبایکگروهمرکزیومشخصانجاممیشود.
بهگزارشایندیپندنت،ممکناستتروریستهاییکهاسامیآنهادرفهرستذکر
شدهبرایشرکتدرعملیاتتروریستیبینکشــورهارفتوآمدکننداماهنوز
معلومنیستکهآیاآنهاوارداروپاشدهاندیانه.فهرستمربوطهعالوهبراسامی
تروریستها،حاویتاریخاســتخدامآنهادرداعش،آخرینآدرسمحلاقامتو
همچنیناسامیوالدینوعکسآنهااست.چندیپیشعناصروابستهبهداعش
ازافرادمتعصب(کهبهاینگروهگرایشدارند)دراروپاخواستندکهغیرنظامیان
راهدفقراردهند.

...
سوریه

عامل استشهادی در کنار مادرش

اندیشکده روز

داعشی ها در راه اروپا

همزمان با پنجاهمین ســالگرد اشــغال بیتالمقدس،جوانی فلسطینی با
سالح سرد به گروهی از شــهرک نشینان صهیونیســت در شهرک اشغالی
"حلمیش" در شــمال غرب رام ا ...حمله کــرد و  ۳نفر از آن هــا را به هالکت
رساند و یک نفر دیگر هم زخمی شــد.همزمان ،رئیس ستاد مشترک ارتش
رژیم صهیونیستی از ترس گسترش دامنه درگیریها با فلسطینیان و تشدید
اوضاع ،ارتــش را به حالت آمــاده باش کامــل درآورد.منابع فلســطینی نیز
اعالم کردند که مجری این عملیات «عمر عبدالجلیل عبد» جوان  ۲۰ساله
فلسطینی ساکن شهرک کوبر در شمال رام ا ...است .این عملیات شجاعانه
بهترین پاســخ به جنایات 2روزپیش نظامیان اســرائیلی در قدس و مسجد
االقصی و شــهادت 4فلســطینی در جمعه خشــم بود.عملیات استشهادی
این جوان فلسطینی با استقبال گســترده گروههای فلسطینی همراه بود.
عبدالجلیل عبــد قبل از اجرای عملیــات ،اقدام به انتشــار وصیت نامه خود
در شــبکه های ارتباط جمعی کــرده و گفته بود کــه انگیــزه او از اجرای این
عملیات ،پاسخ به تجاوزات و جنایتهای دشمن صهیونیستی علیه مسجد
مبارک االقصی است .این در حالی است که هفت روز پی در پی فلسطینیها
از ورود به مســجد االقصی از طریق گیتهای امنیتی امتناع کردند.صدها
فلسطینینمازصبحرادیروزدرورودی
خارجــی بــاب االســباط در دیوار
شمالی مسجد خواندند آن هم
در میان حضــور قابل مالحظه
نیروهای اســرائیلی .شــب
گذشــته نیز قدس و اطراف
مســجد االقصــی شــاهد
درگیریهای شــدیدی
بود.
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افغانستان

...

اظهار نظر روز

هالکت۳صهیونیست درعملیات استشهادی
درکرانهباختری

دکترابوذرگوهری مقدم

اتمام مأموریــت آموزش و کمکهای مخفی ســازمان ســیا به
مخالفان بهاصطالح میانهروی سوری که از سال  2013و در
ِ
پی شکستهای معارضان آغازشده بود ،شروعی بر بازتعریف
نقش این سازمان در سوریه اســت .این اقدام بخشی از اصالح
ساختارومأموریتسیاستکهباهدفافزایشنقشاطالعاتی
سازمانومحدودشدنبخشعملیاتیآنازدورهاوباماآغازشده
است و پمپئو نیز آن را تعقیب می کند.اما در نگاهی دقیق تر به
تحولاخیر،ناکارآمدیوتحققنیافتناهدافسازمانسیادر
آموزشنیروهایمشتتمعارض،ناتوانیتفکیکمیانمخالفان
میانهرووافراطی،عدمتوانوتمایلآمریکاجهتتجهیزوتسلیح
معارضان با ســاحهای ســنگین ،نبود اهرمهــای الزم جهت
کنترل نیروهای میدانی ،مخالفت برخی همپیمانان آمریکا با
اینماموریت-بهدلیلامکاناقدامنیروهایآموزشدیدهعلیه
اینکشورها-ومهمترازهمهفقدانبرنامهسیاسیالزمجهت
حمایت از نیروهــای عملیاتــی در دولت اوباما و نیــز ترامپ ،از
مهمتریندالیلتغییرصورتگرفتهاست.اعالماتمامماموریت
آموزش نظامی سیا در ســوریه به معنای ناامیدی از سرنگونی
نظامی دولت بشار اسد و بیانگر اولویت نداشتن سقوط دولت
ویوبهمعنایورودبهفازسیاسیاست.هرچندبرخیمعتقدند
این اقــدام به معنای پیروزی روســیه و نتیجــه مذاکرات پنهان
انجامگرفتهبیندوکشوراستامابایدتوجهداشتکهتصمیم
مزبوردرعملبهدلیلناکارآمدیاینسیاستاتخاذشدهاست.
نکتهاصلیآناستکهآمریکاقصددارداینتغییرسیاسترابه
عنوان بخشی از مصالحه خود به روسها بفروشد و امتیاز الزم
رادرسایرحوزههایمیدانیوسیاسیازروسیهدریافتکند.
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عطوان:

کودتای سفید در راه است

شکاف بین ترامپی ها

پس از استعفای «شان اسپایسر»« ،سارا سندرز» سخنگوی
کاخ سفید شد
در جدیــد تریــن مــورد از شــکاف در داخل دولــت آمریکا  ،شــان اسپایســر
از ســخنگویی کاخ ســفید کنــاره گیری کــرد .در پی ایــن تصمیــم  ،آنتونی
اسکارموچی که از سوی دونالد ترامپ  ،به عنوان مدیر ارتباطات کاخ سفید
منصوب شده بود  ،سارا سندرز را به عنوان سخنگوی جدید کاخ سفید معرفی
کرد.البتهازمدتهاقبلگفتهمیشدکهترامپازنحوهپاسخگوییاسپایسر
در توجیه رفتارهای رئیس جمهور در برابر رسانه های منتقد ناراضی است
و زمزمه هایی برای عزل سخنگوی کاخ سفید شنیده می شد  .این در حالی
است که عالوه بر اختالفات در ســتاد کارکنان کاخ سفید و در میان اعضای
ارشد کابینه ترامپ  ،درحزب حاکم آمریکا یعنی حزب جمهوریخواه شکاف
های عمیقی بــروز کرده اســت  .در جدید تریــن مورد  ،مخالفــت تعدادی از
ســناتورهای جمهوریخواه با پیشــنهاد ترامپ برای تصویب طرح جایگزین
قانون بیمــه های درمانی مقــرون به صرفه موســوم به "اوباماکر"  ،شکســت
ســنگینی را بــرای کاخ ســفید رقــم زد .در مقابــل نیــز ترامپ تهدیــد کرد،
سناتورهایناراضیباخطرازدستدادنکرسیهایخوددرانتخاباتمیان
دوره ای کنگره در سال آینده مواجه خواهند شد  .این تهدید رئیس قوه مجریه
علیه قوه مقننه آمریکا می تواند آتش اختالفات موجود را که بر ســر موضوع
تبانی تیم انتخاباتی ترامپ با روس ها روشن شده است  ،شعله ور تر سازد .

...
آمریکا

...
آلمان

تداوم پیشروی نیروهای حزبا ...و
ارتش سوریه در عرسال

کشتهشدن ۱6پلیسافغانستانیدر
حملهجنگندههایآمریکایی

رئیس آژانس اطالعات ملی آمریکا:
رهبر کره شمالی دیوانه نیست

نامه سرگشاده وزیر خارجه آلمان به
آلمانی های ترک تبار

همزمان با تداوم پیشــروی ارتش ســوریه و حزب
ا ...لبنان از سمت ســوری مرز به سوی ارتفاعات
عرســال ،ارتش لبنان نیــز برای ممانعــت از نفوذ
تروریســتها کمربنــد امنیتــی را در اطــراف این
منطقــه در بخش لبنانــی مرز ایجاد کرده اســت.
طی  24ســاعت گذشــته عــاوه بــر هالکت 35
تروریســت النصره 13 ،منطقه تحت سیطره آنها
در ارتفاعات مرز لبنان با ســوریه پاک سازی شده
است.

بــر اثــر حملــه هوایــی نظامیــان آمریکایــی در
شهرســتان «گرشــک» والیــت هلمنــد در جنوب
افغانستان  16پلیس افغان کشته شدند .به گفته
خبرنــگار بیبیســی در قندهــار ،ایــن منطقه تا
شب گذشــته در کنترل گروه طالبان بود و زمانی
کــه جنگندههــای آمریــکا آن را بمبــاران کردند،
نیروهای امنیتی افغانســتانی با شبهنظامیان در
حال درگیری بودند .چند هفته پیش نیز در حمله
هوایی آمریکا دو پلیس افغانستانی کشته شدند.

رئیس آژانس اطالعات ملی آمریــکا اعالم کردکه
اگرچهرهبرکرهشمالیرفتارهاینگرانکنندهای
از خود نشان میدهد اما وی تصمیمهای عقالنی
برایحفظرژیمشمیگیرد.بهگزارشخبرگزاری
اسپوتنیک،بهگفته دنکوتز،براساسارزیابیهای
ما ،اگرچه کیم جونگ اون انسانی کامال غیرعادی
است ،اما دیوانه نیست و به دنبال حفظ حکومتش
اســت و بــه میــزان بازدارندگی ناشــی از داشــتن
تسلیحاتهستهایواقفاست.

وزیــر خارجــه آلمــان در نامــهای بــه  3میلیــون
آلمانــی ترکتبار گفته اســت که بــه آلمان تعلق
دارند .نامــه سرگشــاده گابریل زمانی منتشــر
شــده که تنشها میان آلمان و ترکیه اوج گرفته
است .گابریل به آلمانیهای ترکتبار اطمینان
خاطر داده اســت کــه آلمان همچنــان به تالش
خود برای داشــتن روابــط خوب بــا ترکیه ادامه
خواهد داد اما بازداشت چند شهروند آلمان در
ترکیه نمیتواند بدون پاسخ باقی بماند.

روزنامه نگار مشهور جهان عرب با بیان این که
گفته می شود پادشاه عربستان فایلی تصویری را ضبط کرده
است که در آن به نفع پسر خود از قدرت کنار میکشد و پخش
این فایل ممکن است در ماه سپتامبر آتی باشد،افزود :آخرین
تصمیمیکهپادشاهعربستاناتخاذکردهاست،ایجادیکنهاد
امنیتیجدیدتحتعنوان«ریاستامنیتکشور»است.چهبسا
ایناقدامآخرینگاممقدماتیبرایکنارکشیدنازقدرتباشد.
محمدبنسلمانپسازایندستورتالشکردهاستکهتمامی
قدرترادرعربستاندردستانخودوحامیانشقراردهد.این
یکاقدامبیسابق هاست؛چراکهعرفبراینبودکهدامنهقدرت
نتوزیعوتوازنیدراینزمینهحاصل
میانبیشتراعضایخاندا 
میشــد .طبق پیشبینیهای ما ،عربســتان فقط منتظر یک
دستوریا اعالناست.کودتایسفیددرراهاست،اینکهمردم
یک روز صبح بیدار شوند و بشنوند که پادشاه عربستان به نفع
پسرش محمد بن سلمان از قدرت کنار رفته است.باید دید ،آیا
اینانتقالقدرتبههمانراحتیبرکناریدوولیعهد(شاهزاده
مقرنومحمدبننایفظرفدوسال)صورتمیگیردیاخیر؟

خبرهای متفاوت
یکفلسطینیرابکش ۱۱۵دالرجایزهبگیر!
هاآرتص :رژیم صهیونیســتی در تازهترین اقدام خود برای
ترویج نفرت و انزجار نسبت به فلســطینیان از گردشگران
خارجی میخواهد در قبال کشتن هر فلسطینی به صورت
مجازی ۱۱۵ ،دالر جایــزه دریافت کننــد .برخی تورهای
گردشگری صهیونیستی در ســالهای اخیر اردوگاههای
تخیلی در سراسر فلسطین اشغالی برپا کردهاند که در آنها
به گردشــگران خارجی فرصت شبیه ســازی عملیات قتل
مسلحین ،آن هم در لباس فلسطینیان را میدهند.

پوتین :نام مستعار من «پالتوف» بود
تــاس :رئیــس جمهــوری روســیه در جمــع دانشآمــوزان
استعدادهایدرخشاندربارهبخشهاییاززندگیخصوصی
خود صحبت کرده اســت .پوتین گفته اســت که از شبکههای
اجتماعی استفاده نمیکند و یک زندگی کامال معمولی دارد
که در آن زمان کافی برای انجام کارهای خالقانه ،گوش دادن
به موسیقی ،ورزش کردن و تعامل با دوستانش گنجانده شده
اســت .او در پاســخ به یک ســوال نام رمزی خود را در سرویس
اطالعــات خارجی روســیه «کا گ ب» فــاش کرد و گفــت :نام
مستعارمن«پالتوف»بود.

CMYK

