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سالگرد آغاز بیداری اسالمی در مصر

بیداری اسالمی عنوان سلسله قیامهایی است که از نیمه
دوم سال  89شمسی در کشورهای عربی رخ داد .در
مصر نیز خیزش مردم از ۵بهمن ۱۳۸۹آغاز شد که در
پی آن ،دهها هزار مصری در چارچوب حرکتی که فعاالن
اینترنتی آن را روز خشم نامیدند ،علیه دولت تظاهرات
کرده و در مقابل شورای عالی قضایی ،شعار مرگ بر
حسنی مبارک ،دیکتاتور این کشور را سر دادند که در
نهایت ،منجر به سرنگونی دولت حاکم شد.
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حمله دوباره انصاراهلل به دبی ،ابوظبی و عربستان؛ بورس این دو کشور سقوط کرد

توفان یمن 2

کردها
محور مشکل ما
با آمریکاست

وزیر دفاع ترکیه
بزرگترین مشکل
این کشور با آمریکا
را حمایتهای
واشنگتن از
کرد
شبهنظامیان ُ
«یگانهای مدافع
خلق» (ی.پ.گ)
در شمال سوریه
معرفی کرد.
«خلوصی آکار»
در عین حال ابراز
امیدواری کرد
میتوان این مشکالت
را از طریق گفتوگو
حل نمود .وی افزود:
ما از متحدانمان
انتظار داریم هر چه
زودتر این موضوع
را درک کنند و
پشتیبانیها بهویژه
ارسال تسلیحات و
مهمات به [ی.پ.گ]
را قطع کنند».

جهان

علوی انــصــارهللا
بــار دیگر نشان داد
اگر تهدید کند ،پای
حرف خود ایستاده
و آن را عملی خواهد
کرد .یمنیها بامداد
دوشنبه کابوس تلخی بــرای ساکنان
امــارات متحده عربی و عربستان رقم
زدنــد .سخنگوی نیروهای مسلح یمن
جزئیات عملیات روز گذشته علیه
ابوظبی و سعودی با عنوان «اعصار
الیمن( »۲طوفان یمن )۲را که با موشک
بالستیک «ذوالفقار» و پهپاد «صماد»
انجام شد ،اعالم کرد .به گزارش فارس،
ژن ــرال «یحیی ســریــع» گفت :پایگاه
هوایی الظفره و اهــداف حساس دیگر
در ابوظبی بــا تــعــداد زی ــادی موشک
بالستیک «ذوالــفــقــار» هــدف گرفته
شد .سریع تصریح کرد :اهداف حیاتی
و مهم دیگری در دبی با پهپاد «صماد
 »۳مــورد هــدف قــرار گرفت .همچنین
تعدادی از پایگاههای نظامی در عمق
عربستان در منطقه «شروره» و مناطق

دیگر با پهپادهای «صماد »۱و «قاصف
 »k2در هم کوبیده شد .یحیی سریح
ادام ــه داد :مــراکــز حــســاس و حیاتی
«جازان» و «عسیر» در جنوب سعودی
با تعداد زیادی موشکهای بالستیک
هدف قرار گرفت و اهداف این عملیات
که با دقت باال انجام شده ،محقق شد.
وی افزود :نیروهای مسلح یمن بار دیگر
به شرکتهای خارجی و سرمایهگذاران
در «کشورَک» امارات توصیه میکند آن
را ترک کنند زیرا دیگر ناامن شده است.
سریع تأکید کــرد :تا زمانی که تجاوز
امــارات به یمن و محاصره یمن ادامــه
داشته باشد این کشور مورد هدف قرار
خواهد گرفت.
این دومین عملیات ارتش و کمیتههای
مردمی یمن به ابوظبی در یک هفته
اخیر اســت؛ عملیاتهایی که پس از
هشدارهای مکرر صنعا به امارات مبنی
بر ضرورت توقف تعرض به یمن انجام
مـیشــود .در عملیات قبلی در هفته
گذشته بــا عــنــوان «اعــصــار الیمن »1
پاالیشگاه نفت در منطقه المصفح و

گزارش
 39جنگنده و بمبافکن چینی با ورود به
حریم هوایی تایوان به آمریکا هشدار دادند

خط و نشان
اژدهای زرد
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گزارش
آمریکا و انگلیس برخی از دیپلماتهای خود را از اوکراین خارج کردند

شمارش معکوس حمله؟

فرودگاه ابوظبی با چهار موشک هدف
گرفته شدند.
شدت حمله روز گذشته به حدی بود
کــه ســفــارت آمریکا در ابوظبی بــرای
آمریکاییهای مقیم ام ــارات هشدار
امنیتی سطح باال صادر کرد .همچنین
این عملیات مقاومت یمن سبب شد
بورس ابوظبی 2.2درصــد و بورس دبی
 0.3درصد کاهش پیدا کند .در همین
راستا ،در معامالت روز گذشته شاخص
کل بورس ابوظبی 70واحد فرو ریخت و
به 3هزارو 140واحد افت کرد .شاخص
بــورس دبــی هــم بــه 8هـ ــزارو 675واحــد
عقبنشینی ک ــرد .آنچــیــزی کــه به
ص ــورت جــدی امنیت ملیامـ ــارات را
تهدید میکند ،لزوما ًاصابت موشک
یا پهپاد یمنی به زمین نیست .همین
که آسمان ابوظبی و شهرهای توریستی
و اقتصادی این کشور کوچک ،هر روز
شاهد هجوم پهپادها و موشکهای
مهاجم و شلیک موشکهای پدافندی
باشد ،یعنییمن به هدفش رسیده
است.

در ادامه تنشزاییهای آمریکا و کشورهای غربی
در شرق آسیا ،روز گذشته دو ناوگروه نیروی دریایی
آمریکا وارد دریای جنوبی چین شدند .به گزارش
فارس ،پنتاگون اعالم کرد دو فروند ناو هواپیمابر
«یو.اس.اس کارل وینسون» و «یو.اس.اس آبراهام
لینکلن» با شناورهای همراه خــود وارد در یــای
جنوبی چین شدهاند تا آنچه «مقابله با نفوذ
شرورانه» به عنوان مأموریت آنها گفته شده را
انجام دهند .یکیاز فرماندهانارشد نیروی دریایی
آمریکا میگوید :این اقدام با هدف اطمیناندادن
به متحدان و نشان دادن عــزم ایــن کشور برای
«مقابله با نفوذ شرورانه» است.
ایــن منطقه آبــی مــورد مناقشه ،یکی از مناطق

تنشها در شرق اروپا بهگونهای در حال افزایش است که رسانههای ایاالت
متحده اعالم کردند وزارت خارجه این کشور رسما ًبه خانواده دیپلماتهای
خود که در کییف مستقر هستند و برخی از کارکنان غیرضروری دستور
داده خاک اوکراین را ترک کنند .به گزارش اسپوتنیک ،دستگاه دیپلماسی
آمریکا در بیانیه خود علت صدور این دستور را تهدید اقدام نظامی روسیه
علیهاوکراینخواندهاست.همزمانباایاالتمتحده،انگلیسهماعالمکرد
بهدلیلتهدیدهایروبهرشدمسکوعلیهکییف،خروجدیپلماتهایشاز
اوکراین را آغاز کرده است .جوسازی آمریکا علیه روسیه در حالی است که
جوزفبورل،مسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپاپیشازجلسهمجازی
با وزیر امور خارجه ایــاالت متحده گفت :فعال ًدلیلی برای خارج شدن
دیپلماتهایایناتحادیهازاوکرایننمیبینیممگراینکهآنتونیبلینکنبه
مااطالعاتیارائهدهدکهچنینکاریراتوجیهکند.درحالیکهیکمسئول
ارشد وزارت خارجه آمریکا بیان کرده تشدید تنشها حول موضوع اوکراین
قابل اجتناب است ،اما این کشور با خروج کارکنان غیرضروری نمایندگی
دیپلماتیک خود در حال دامن زدن به این تنش است؛ اقدامی که با انتقاد
اوکراین روبهرو شده است .وزارت خارجه این کشور با بیان اینکه تصمیم
واشنگتن برای خارجکردن خانوادههای دیپلماتهایش در کییف ،اقدامی
عجوالنه و نابهنگام بود ،گفت :هیچ تغییری در امنیت اوکراین رخ نداده
که این تصمیم گرفته شود .در بحبوحه این تنشها ،روزنامه آمریکایی
نیویورکتایمزگزارشکرد:جوبایدنرئیسجمهورآمریکادرصدداستقرار
حدود5هزارنظامیوکشتیهایجنگیوهواپیمابرایهمپیمانانناتوخود
در شرق اروپا و بالتیک است .گمانهزنی درباره تدارک جو بایدن برای تقویت
حضور نظامی آمریکا در شرق اروپا و حوزه دریای بالتیک در حالی صورت
میگیرد که مسکو در خصوص اقدامات غرب بهویژه واشنگتن در تحریک
تنشها در مرز اوکراین و روسیه هشدار داده بود .ناتو هم در بیانیهای اعالم
کرداعضایاینپیماننظامیجنگندههاوکشتیهایجنگیبیشتریرابه
شرق اروپا اعزام میکنند و یک روزنامه ایتالیایی مدعی شمارش معکوس
حمله روسیهبهاوکراینشد.ناتودر وبسایتخود مدعیشدایناقدامات
با هدف تجدید قوا و دفاع و بازدارندگی در برابر روسیه انجام میشود که «به
استقرار نیروهای خود پیرامون مرزهای اوکراین ادامه میدهد» .اقدامی که
با واکنش تلویحی مسکو مواجه شد .الکساندر گروشکو ،معاون وزیر امور
خارجه روسیه ضمن محکوم کردن تحرکات جدید ناتو در شرق اروپا گفت:
ناتو تنها زبان تهدید و فشار نظامی را میفهمد .این اقدامات برای ما چیز
جدیدی محسوب نمیشود.

پر تنش بین آمریکا و چین است ،جایی که پکن
میگوید بخش بــزرگــی از ایــن آب ــراه جــزو قلمرو
سرزمینی آنهاست و پایگاههای نظامی در جزایر
مصنوعی آنجا ساخته است .کشتیهای نیروی
دریایی آمریکا با هدف آزار دادن چین و نقض
حاکمیت این کشور در این آبراه به طور معمول در
نزدیکی این جزایر حرکت میکنند.
در سمت مقابل نـیــز ،دهه ــا فــرونــد جنگنده و
هواپیماینظامیچینباردیگرسیستمپدافندی
تایوان را به چالش کشیدند .نیروی هوایی
تایوان با به پرواز درآوردن سریع جنگندههای
رهگیر خود به ۳۹هواپیمای نظامی چینی هشدار
داد و آنها را از منطقه پدافندی جزیره دور کرد.
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خبر
استعفای رئیسجمهور ارمنستان

برخی منابع خبری از استعفای رئیس جمهور
ارمنستان پس از چهار سال خدمت در این سمت
خبر دادنــد .به گزارش فارس« ،آرمن سرکیسیان»
در پیامی که در این باره در وبگاه ریاست جمهوری
ارمنستان منتشر شده ،اعالم کرده است« :من مدت
زیادی فکر کردم و پس از تقریبا ًچهار سال کار فعال
تصمیم گرفتم از پست ریاست جمهوری ارمنستان
استعفا کنم .ا یــن مطلقا ً یک تصمیم احساسی
نیست و از منطق خاصی ناشی میشود».

اخراج پس از رفع نیاز

پس از تسلط شبهنظامیان طالبان بر افغانستان
و عدم نیاز جدی به نیروی نظامی جوان ،بر اساس
دستور وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان
افرادی که زیر سن قانونی هستند از این گروه اخراج
میشوند .به گزارش فارس ،این موضوع را مولوی
رازمحمد ،رئیس منکرات وزارت امر به معروف و
نهی از منکر طالبان در دیدار با منسوبان نظامی
این گروه در داراالمان شهر کابل مطرح کرده است.
طالبان همچنین برای تصفی ه صفوف خود از «افراد
نامطلوب و استفادهجو» یک کمیسیون نیز ایجاد
و تاکنون 3هزار نفر از اعضای خود را به اتهام فساد
اخراج کرده است.

سنگپراکنی به مقر اروپایی

رســان ـههــا از درگ ـیــری پلیس شـهــر بــروکـســل در
بلژیک بــا معترضان ضــد قرنطینه و حمله به
دفتر نمایندگی اتحادیه ارو پــا در ا یــن شهر خبر
دادن ــد .به گــزارش اسپوتنیک ،در ایــن تظاهرات
ضد محدودیتهای کرونایی در پایتخت بلژیک،
معترضان در ورودی مقر دیپلماتیک اتحادیه
اروپــا را شکسته و به سوی این مکان سنگپرانی
کردند .معترضان همچنین پرچم اتحادیه اروپا
را آتش زدند.

ابتکار کویت شامل
هیچ شرطی نیست

وز یــر خارجه لبنان دربــاره ابتکار کویت بــرای رفع
اختالف میان بیروت با کشورهای عربی حاشیه
خلیجفارس گفت :این ابتکار شامل هیچ شرطی
نیست .به گــزارش فــارس« ،عبدهللا بو حبیب»
با بیان اینکه سفر وزیر خارجه کویت به لبنان به
صورت کامال ًمحرمانه از سوی دو کشور پیگیری
شده بود ،گفت :با این حال ما در لبنان از پیامی که
وزیر خارجه کویت حامل آن بود ،اطالع نداشتیم.
وز یــر خــارجــه لبنان درب ــاره اینکه چــرا کویت این
ابتکار را به لبنان ارائــه کــرد ،گفت :کویت حامل
این ابتکار بوده است ،زیرا ما با آن موافقیم و این
کشور مورد عالقه و احترام همه طرفهای لبنانی
است و همچنین به این دلیل که کویت هم لبنان
را دوست دارد.

