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به دلیل هدف قرار دادن نیروهای پلیس فدرال عراق
آمریکا از عراق عذرخواهی کرد

آمریکا به دلیل هدف قرار دادن نیروهای پلیس فدرال عراق در یک 
بمباران هوایی، از بغداد عذرخواهی کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، "جوی هود"، 
و  پلیس فدرال عراق  از مقر  بازدید  با  بغداد  آمریکا در  کاردار سفارت 
در اقدامی بی سابقه از این نیروها بخاطر حادثه اخیر هدف قرار دادن 

نیروهای پلیس فدرال در یک بمباران هوایی عذرخواهی کرد.
در همین راستا، پلیس فدرال عراق با صدور بیانیه ای اعالم کرد که 
هود برای عذرخواهی از طرف دولت آمریکا به خاطر حمله "اشتباهی" 
جنگنده های ائتالف بین المللی به تیپ ۱۱ پلیس فدرال در ۲۴ آوریل به 

مقر این نیروها رفته بود.
ائتالف  جنگنده های  که  بودند  گفته  اخیرا  عراق  امنیتی  منابع  برخی 
بین المللی تحت امر آمریکا یک مرکز ایست بازرسی نیروهای پلیس عراق 
در منطقه »الریاض« واقع در کرکوک را هدف قرار دادند که به کشته 
شدن یک نیروی امنیتی و زخمی شدن دو تن دیگر از این نیروها انجامید.

ملک سلمان خواستار برگزاری ۲ نشست فوق العاده 
اتحادیه عرب و شورای همکاری در مکه شد

پادشاه عربستان از رهبران شورای همکاری خلیج فارس و رهبران عربی 
خواست دو نشست فوق العاده در پایان ماه مه در مکه برگزار کنند.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری رسمی عربستان )واس( به نقل از یک منبع 
در وزارت خارجه عربستان گزارش داد، این دعوت به برگزاری نشست 
سران شورای همکاری خلیج فارس و نشست سران عرب را ملک سلمان بن 
عبدالعزیز پادشاه عربستان در چارچوب تاکید ریاض بر رایزنی و هماهنگی 
با کشورهای برادر در شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب به منظور 

تقویت امنیت و ثبات منطقه مطرح کرده است.
این منبع افزود: این درخواست در سایه حادثه خرابکاری علیه کشتی های 
تجاری در نزدیکی آب های منطقه ای امارات و حمله شبه نظامیان حوثی به 

دو ایستگاه پمپاژ نفت عربستان مطرح شده است.
به گفته این منبع، با توجه به پیامدهای خطرناک این دو اتفاق بر امنیت 
و صلح منطقه ای و جهانی و تاثیر آن بر انتقال نفت به بازارهای جهانی، 
ملک سلمان از برادران در شورای همکاری و اتحادیه عرب خواست دو 
نشست فوق العاده سران را در ۳۰ ماه مه )۹ خرداد( برای بررسی پیامدهای 

این حمالت و اتفاقات بر منطقه برگزار کنند.
جیبوتی،  و  بحرین  امارات،  استقبال  مورد  بالفاصله  درخواست  این 

حامیان سرسخت عربستان قرار گرفت.
وزارت خارجه امارات در بیانیه ای اعالم کرد، چنین ابتکار عملی از سوی 
رهبری عربستان عجیب نیست زیرا این کشور همواره در جهت تقویت 

صلح و امنیت منطقه عمل می کند!
وزارت خارجه امارات افزود: شرایط حساس منطقه موضع متحد شورای 

همکاری و اتحادیه عرب را در قبال چالش های منطقه می طلبد.
وزارت خارجه بحرین نیز ضمن استقبال از این دعوت تاکید کرد، از 
تمام گام های عربستان و رهبری آن حمایت کرده و همبستگی خود را 
با تالش های به کار گرفته شده در جهت حفظ ثبات و امنیت منطقه و 

تقویت منافع کشورهای عربی اعالم می کند.
جیبوتی دیگر کشور حامی عربستان ضمن تایید برگزاری اجالس سران 
کشورهای اسالمی در مکه از دعوت ملک سلمان برای بررسی تحوالت 

منطقه در چارچوب یکپارچه عربی استقبال کرد.
سران  برای  را  دعوت نامه هایی  شنبه  روز  سلمان  ملک  راستا  این  در 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و سران اتحادیه عرب برای برگزاری 

دو نشست فوق العاده فرستاد.

عادل الجبیر:
خیر مردم قطر را می خواهیم

وزیر مشاور عربستان سعودی در امور خارجه این کشور گفت، قطر 
یکی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است اما به دیگر 

اعضای این شورا اهانت کرده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، عادل الجبیر، 
وزیر مشاور عربستان سعودی در امور خارجه این کشور در کنفرانس 
مطبوعاتی در مقر وزارتخانه اظهار کرد: هرگز به قطر اجازه نخواهیم داد از 

"تروریسم" و افراط گرایی حمایت و در امور داخلی ما دخالت کند.
الجبیر گفت: قطر باید بداند که نمی تواند همان سیاست هایی که در 

طول ۲۰ سال گذشته داشته را ادامه دهد.
وی ادعا کرد: ما خیر مردم قطر را می خواهیم و نمی خواهیم قطر از 

"تروریسم" حمایت کند. ما می خواهیم قطر در کنار ما در صلح باشد.
این وزیر عربستانی در ادامه مدعی شد: عربستان سعودی به دنبال 
جنگی در منطقه نیست و برای آن تالش نمی کند و ریاض تمام تالش 

خود را برای جلوگیری از شکل گیری چنین جنگی انجام می دهد.
انتخاب کند  را  تاکید کرد: در صورتی که طرف مقابل جنگ  الجبیر 
و  از خود  و  داد  پاسخ خواهد  آن  به  تمام قدرت  با  عربستان سعودی 

منافعش دفاع خواهد کرد.
وزیر مشاور عربستان سعودی در امور خارجه در ادامه اینکه مسؤوالن 
این کشور تهدیدی علیه إیاد البغدادی فعال برجسته فلسطینی االصل در 
حوزه حقوق بشر ایجاد کرده باشند را رد کرد. وی گفته بود، دستگاه های 

امنیتی نروژ نسبت به تهدید عربستان سعودی به او هشدار داده اند.
الجبیر افزود: به خدا قسم من در عمرم چیزی درباره شخصی به نام إیاد 
البغدادی نشنیده ام. تنها البغدادی که می شناسم ابوبکر البغدادی رهبر 
گروه داعش در سوریه و عراق است. ادعای إیاد البغدادی احتماال با هدف 

گرفتن اقامت دائم در کشوری است اما ما اطالعی از او نداریم.
البغدادی در انتفاضه های عربی سال ۲۰۱۱ شناخته شد. او در نوشته های 
خود از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی انتقاد کرده بود و در 
حال حاضر از سال ۲۰۱۵ در زندان سیاسی در اسلو به سر می برد. او در 

۲۵ آوریل توسط دستگاه امنیتی نروژ به منطقه امن منتقل شد.
دو سال  در طول  فلسطینی  این چهره  فعالیت های  از  بزرگی  بخش 
گذشته بر پرونده حقوق بشر عربستان سعودی به ویژه پس از قتل جمال 

خاشقجی در اکتبر متمرکز بود.

اخبار
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فرمانده کل سپاه پاسداران:

به دنبال جنگ نیستیم

قطار انتخابات پارلمانی هند به ایستگاه پایانی رسید

سردار سالمی با تاکید بر اینکه امروز سپاه در پیشانی 
که  ایم  آموخته  ما  دارد، گفت::  قرار  با دشمن  تقابل 
تهدیدات عامل رشد و قدرتمند شدن ما هستند؛ رشد 
سپاه نیز گلخانه ای نبوده بلکه با دشمنان بزرگ دست و 

پنجه نرم کرده است.
سردار سالمی با تاکید بر اینکه امروز سپاه در پیشانی 
که  ایم  آموخته  ما  دارد، گفت::  قرار  با دشمن  تقابل 
تهدیدات عامل رشد و قدرتمند شدن ما هستند؛ رشد 
سپاه نیز گلخانه ای نبوده بلکه با دشمنان بزرگ دست و 

پنجه نرم کرده است.
به گزارش سپاه نیوز؛ سردار سرلشکر پاسدار حسین 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  سالمی 
صبح امروز )یکشنبه( در آیین تکریم و معارفه جانشین 
فرهنگی  و  کننده  هماهنگ  معاونین  و  کل  فرمانده 
سپاه با بیان اینکه امروز انقالب ما در یکی از زیباترین 
فراز های خود قرار دارد و دشمن با شکست های سنگین 
سیاسی  فلسفه  در  دشمن  گفت:  است،  شده  مواجه 
ایجاد  و  آن ها  اسیرکردن  ها،  ملت  غارت  همانا  که 
فضای برده داری مدرن و سیطره یکجانبه بر سرنوشت 

انسان ها می باشد، شکست خورده است.
مداخالت  و  جنگ ها  مولد  فلسفه  این  افزود:  وی 
مولد  بلکه  نیست  قدرت  مولد  هرگز  و  است  ظالمانه 
دشمن است و به تعبیر خود آمریکایی ها منجر به ایجاد 

ریسک در سراسر جهان می شود.
سردار سالمی در ادامه اظهار کرد: امروز سرزمین های 
اسالمی میدان رشد جوانان مجاهدی است که نبرد با 
نگرانی  و  آنهاست  مردانه  مطلوبیت های  جزو  دشمن 
دشمن موجب شده تا منطقه به یک میدان آتش بالقوه 

برای آمریکایی ها تبدیل شود.
قرار گرفته  انفعال  آمریکایی ها در  اینکه  بیان  با  وی 
اند و از تهدید لفظی در شکل منفعالنه خود استفاده 
کردند، گفت: ما با یک دشمن به ظاهر قدرتمند مواجه 
به  و  است  فرسایش  این دشمن در حال  اما  هستیم، 
عبارتی دچار پوکی استخوان شده و این مسیری است 

که همه قدرت های شیطانی سپری می کنند.
وی با بیان اینکه امروز در آستانه خوردگی تدریجی 
در  الهی  فضل  به  کرد:  عنوان  داریم،  قرار  قدرت  این 
آینده نزدیک شاهد شکست پایه های این قدرت به ظاهر 
بزرگ خواهیم بود چرا که آن ها خسته و ناامید هستند.

سردار سالمی با تاکید بر اینکه امروز سپاه در پیشانی 
که  ایم  آموخته  ما  دارد، گفت::  قرار  با دشمن  تقابل 
تهدیدات عامل رشد و قدرتمند شدن ما هستند؛ رشد 
سپاه نیز گلخانه ای نبوده بلکه با دشمنان بزرگ دست و 

پنجه نرم کرده است.
برای  را  بزرگ  دشمن  یک  داشتن  سپاه  کل  فرمانده 
قدرتمند شدن یک فرصت دانست و اظهار کرد: امروز 
که دشمن به ما نزدیکتر شده این فرصت برای سپاه به 
وجود آمده و قوای سپاه در راهبرد، عملیات و تاکتیک 

به حرکت در آمده است.
وی تصریح کرد: دشمنی مانند آمریکا هرگز از توجه 
با  دشمنی  که  زمانی  تا  و  نمی شود  خارج  ما  تمرکز  و 
این خوی ظالمانه قصد دارد خود را جهانی معرفی کند؛ 

طبیعی است که در برابر او بایستیم.
جنگ  دنبال  به  ما  اینکه  بیان  با  سپاه  کل  فرمانده 
ایم،  آماده  و  نمی هراسیم  جنگ  از  اما  نیستیم، 
خاطرنشان کرد: دشمنان ما هم اراده جنگ ندارند، اما 
تفاوت ما با آن ها این است که آن ها از جنگ می ترسند 
و خط حد آن ها جایی است که جانشان به خطر بیافتد 

و شکست دادن دشمنی با این ماهیت آسان است.
وی تصریح کرد:به دلیل آنکه در مفروضات ما همواره 
مواجهه پیروزمندانه در برابر دشمن اصل بوده است، 
امروز در همه اجزا و ارکان قدرت دفاعی آماده ایم و این 
آمادگی خود را نشان می دهد؛ اما کافی نیست و باید 

بطور مداوم فرایند قدرت سازی را مشق و تکرار کنیم
در  امروز  سپاه  اینکه  بر  تاکید  با  سالمی  سرلشکر 

و دشمن  است  قدرت دشمن  تمام  با  تماس مستقیم 
را متوقف کرده است، گفت: گوهر درونی سپاه یعنی 
معنویت و روحیه جهادی و عاشورایی ضامن پیشرفت 

سپاه است که باید حفظ شوند.
به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
انتصاب سردار فدوی و سردار نقدی به عنوان جانشین 
و معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: افرادی که امروز 
منصوب شدند از جنگ آمده اند و بزرگ شده در میدان 
جهاد هستند. آقای فدوی تمام تالشش شکست دادن 
آمریکایی ها در دریا بود و با قدرت عظیم و عجیبی که 
در دریا ساخت آن ها را تحقیر کرد؛ سردار نقدی نیز 
تمام دوران زندگی شان را در جهاد گذرانده و هر کجا 

مسلمانی نیاز به کمک داشته به یاری شتافته است.

به  روز  از ۳۹  بعد  سرانجام  هند  پارلمانی  انتخابات 
در  رای دهندگان  تا  است  رسیده  خود  مرحله  آخرین 
این کشور امروز )یکشنبه ( با شرکت در مرحله هفتم 
انتخابات سرنوشت دور جدید پارلمان را  این  پایانی  و 

مشخص کنند.
به  گزارش  ایسنا،  به نقل از خبرگزاری  آسوشیتدپرس، 
حزب ملی گرای هندوی متعلق به نارندرا مودی، نخست 
وزیر هند به دنبال پیروزی مجدد در انتخابات پارلمانی و 

حاکم شدن برای یک دور پنج ساله دیگر است.
که  "واراناسی"  حوزه  انتخابات،  این  پایانی  مرحله  در 
پیشتر نارندرا مودی در سال ۲۰۱۴ در آن انتخاب شده بود، 

نیز شامل می شود.
معبد  نام  به  هندو  معبد  یک  در  را  شب  شنبه  او 
"کدارنات" واقع در رشته کوه هیمالیا در شمال هند به 
سر برد. شمارش آرای انتخابات سراسری بزرگ هند از 

پنجشنبه  هفته  جاری آغاز می شود.
این انتخابات به عنوان یک رفراندوم در مورد حاکمیت 

پنج ساله نارندرا مودی نیز تلقی می شود.
او در تالش برای جلب آراء رای دهندگان اکثریت هندو 
در هند رویکردی ملی گرایانه در پیش گرفته و به روی 
داده  مانور  پاکستان  مقابل  در  دادن  نشان  سرسختی 

است.
نیز  احزاب مخالف  دیگر  و  "کنگره"  اپوزیسیون  حزب 
تالش کرده اند علیه مودی و دولتش با برجسته کردن نرخ 
باالی بیکاری و فشار وارد شده بر کشاورزان به دلیل خرید 

محصوالت شان با قیمت پایین تبلیغ کنند.
حدود ۹۰۰ میلیون هندی واجد شرایط رای  دادن در این 
انتخابات هستند و در شش دور اول این انتخابات میزان 
شرکت رای دهندگان حدود ۶۶ درصد بود در حالی که در 
انتخابات قبلی در سال ۲۰۱۴ این میزان شرکت برای این 

شش دور معادل ۵۸ درصد بود.
مودی  های  که سیاست  می گویند  منتقدان  از  برخی 
باعث افزایش تنش های مذهبی و تضعیف چند فرهنگی 

در هند شده است.
در کمپین انتخابات اخیر هند، تنشهایی شامل توهین ها 
و اتهام زنی ها از سوی کاندیداها صورت گرفت و تبلیغات 
در شبکه های اجتماعی نیز به سطحی بی سابقه رسید. 
اگر چه رای گیری این انتخابات عمدتا در فضایی صلح آمیز 
انجام شد، اما خشونت هایی پراکنده در ایالت بنگال غربی 

در شرق هند به وقوع پیوست.
اقدامی  در  هند  انتخابات  کمیسیون  پنجشنبه   روز 
بی سابقه تبلیغات انتخاباتی را زودتر از موعد در بنگال 

غربی و در پی چند روز درگیری متوقف کرد.
حزب  نام  به  مودی  حزب  که  است  جایی  ایالت  این 
"بهاراتیا جاناتا" تالش می کند که کرسی های تصاحب شده 
از سوی یک حزب منطقه ای قدرتمند به نام حزب "کنگره 
ترینامول" را به دست بیاورد. نظرسنجی ها نشان دهنده 
این است که فعال هیچ حزبی اکثریت را در پارلمان هند که 

۵۴۳ کرسی دارد به دست نمی آورد.

حزب بهاراتیا جاناتا در سال ۲۰۱۴ مجموعا ۲۸۲ کرسی 
کسب کرد و اکثریت را به دست آورد، ولی این بار برای 
باقی  ماندن در قدرت مجبور به ائتالف با برخی از احزاب 

منطقه ای می شود.
در همین حال گزارش شده است که در ایالت بنگال 
غربی تدابیر امنیتی بی سابقه ای همزمان با مرحله آخر 

انتخابات سراسری هند به اجرا در آمده است.

آغاز رسمی کارزار انتخاباتی۲0۲0
جو بایدن بر طبل اتحاد کوبید و ترامپ را به باد انتقاد گرفت

 یورش شبانه نظامیان صهیونیستی به مسجد االقصی

معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا در مراسم آغاز رسمی کارزار انتخاباتی 
۲۰۲۰ تاکید کرد مهمترین هدفی که باید تکمیل شود "شکست دونالد ترامپ" 

است. بایدن همچنین خواستار اتحادیه اروپا در سراسر کشورش شد.
معاون  بایدن،  جو  سی بی اس،  شبکه  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
رئیس جمهوری سابق آمریکا در سومین تالش برای پیوستن به کلوب رهبران 
کاخ سفید شنبه در خیابانی مملو از پرچم های کشورهای خارجی و با حضور 
مجسمه ای از جورج واشنگتن، اولین رئیس جمهوری آمریکا در شهر فیالدلفیا 

در ایالت پنسیلوانیا سخنرانی کرد.
بایدن در "کانون تولد"دموکراسی آمریکایی تاکید کرد: اولین و مهمترین 
طرح در سیاست آتی من شکست ترامپ، شکست ترامپ و شکست ترامپ 

خواهد بود.
او گفت: اگر مردم آمریکایی رئیس جمهوری را می خواهند که به تفرقه میان 
ما دامن بزند، با یک مشت گره کرده، دست بسته و قلب سخت رهبری کند، 
مخالفان را اهریمنی به تصویر بکشد و تنفرپراکنی کند، به من احتیاجی ندارند. 
من در انتخابات شرکت می کنم تا به کشورم -دموکرات ها، جمهوری خواهان و 

مردم غیر حزبی- مسیر متفاوتی را پیشنهاد دهم.
باید استدالل کرد: آنها می گویند که دموکرات ها خیلی خشمگین هستند،هر 
نامزدی  گرفتن  برای  بهترین  شانس  او  باشد،  نامزد خشمگین تر  یک  چه 

دارم  باور  من  ندارم...  باور  را  چیزی  چنین  من  خب  دارند.  دموکرات ها 
دموکرات ها این کشور را متحد می خواهند. حزب ما همیشه همین بوده است.           

حتی اگر دموکرات ها یک "نامزد خشمگین" نخواهند، بسیاری به سی بی اس 
امنیتی  شرکت  برآورد  براساس  می خواهند.  "مبارز"  یک  که  گفتند  نیوز 
خصوصی که برای کمپین بایدن کار می کند، حدود ۶۰۰۰ تن در این تجمع 

شرکت داشتند.
به نظر می رسد بایدن در انتخاب محل سخنرانی هم قصد داشت تا رای 
دهندگان ایالت پنسیلوانیا را هدف بگیرد که در انتخابات ۲۰۱۶ به دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا رای دادند، با این حال دموکرات ها در انتخابات 

۲۰۱۸ کنگره در این ایالت به پیروزی دست یافتند.
به گفته یکی از حامیان بایدن، ایالت پنسیلوانیا هم برای کمپین دموکرات ها 
و هم جمهوری خواهان اهمیت ویژه ای دارد. او تاکید کرد: این ایالت در کسب 
پیروزی و ورود به کاخ سفید بسیار مهم است و تاکید اولیه روی آن نشان 
می دهد که این ایالت چقدر برای نامزدی بایدن اهمیت دارد. با این حال پیش 
از آنکه بایدن بتواند به شکست ترامپ و رقابت رو در رو با او فکر کند، باید در 

رقابت درون حزبی دموکرات ها و کسب نامزدی پیروز شود.

منابع خبری بامداد یکشنبه گزارش دادند که نظامیان صهیونیستی با یورش 
به مسجد االقصی و نمازگزاران فلسطینی ، آنان را از این مسجد بیرون کردند.

به گزارش پایگاه خبری معا فلسطین، نمازگزاران فلسطینی که برای اقامه 
نماز تراویح در مسجداالقصی حضور داشتند مورد حمله نظامیان صهیونیستی 
قرار گرفتند. نظامیان صهیونیستی نمازگزاران را تهدید کردند که درصورت عدم 
خروج از مسجداالقصی به شدت با آن ها برخورد و آنان را بازداشت خواهند 

کرد.
بنابراین گزارش، نمازگزان فلسطینی پس از خروج از مسجداالقصی در 

منطقه باب الساهره اقامه نماز کردند.

نظامیان صهیونیستی هفته گذشته نیز بارها به مسجداالقصی یورش برده 
بودند.

اداره اوقاف اسالمی فلسطین جمعه گذشته اعالم کرد: در نماز جمعه در 
مسجداالقصی ۲۰۰ هزار روزه دار شرکت کردند.

نماز جمعه  نمازگزار در  به صورت میانگین ۴۰ هزار  از ماه رمضان  قبل 
مسجداالقصی حضور می یافتند که با توجه به ماه رمضان این حضور گسترده 

تر شده است.
در نماز عشا و تراویح نیز در مسجداالقصی هر شب در ماه مبارک رمضان 

۱۱۰ هزار نفر شرکت می کنند.

روزنامه صبح ایران


