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مأربوبحرانیمن
 -1انصارا ...پس از شش سال جنگ به طور کامل
جغرافیاییمنشمالیراتحتسیطرهخودخواهد
گرفت  -2.آخرین پایگاه و سرپل ارتش سعودی در
یمنبهمنظورتهدیدصنعاسقوطمیکند-3.منابع
نفتیوگازیمهمایناستاندراختیاردولتنجات
ملی قرار می گیرد  -4.تامین غالت و تغذیه مردم
یمن که تحت حمایت دولت نجات ملی هستند به
شکل بهتری انجام خواهد شد زیرا مأرب یکی از
مراکز مهم کشاورزی یمن است -5.مسیر زمینی
سعودی برای رسیدن به مناطق جنوبی یمن قطع
خواهد شد و آن ها مجبورند مسیر استان المهره در
مرز عمان را انتخاب کنند و عمال یمن را دور بزنند .
 -6نیروگاه برق مأرب  ،از جمله مراکز مهم تامین
الکتریسیته یمن است  -7.با آزادســازی مأرب ،
شکست سعودی در تحقق اهدافش در یمن قطعی
شده و در نتیجه تاثیرات عمیقی بر تزلزل جایگاه
محمد بن سلمان در خــانــواده سلطنتی و افکار
عمومیداخلیخواهدگذاشت-8.تصرفاینشهر
موجب آسودگی خیال دولت نجات ملی از تهدید
صنعا می شود و پس از آن نیروهایش را با فراغ بال
بیشتری به جبهه های دیگر از جمله ساحل غربی و
استان شبوه خواهد فرستاد -9.کارکرد و قابلیت
دولتمستعفیبهریاستعبدربهمنصورهادینیز
به طور کامل از بین رفته و زمینه برای عرض اندام
جداییطلبانجنوبدرمجلسانتقالیواستقالل
عمل آن ها از سعودی فراهم خواهد شد  -10 .با
افتادن کنترل مأرب به دست دولت نجات ملی ،
نقش و جایگاه سعودی تضعیف می شود و حزب
اصــاح (اخــوان المسلمین یمن ) ضربه مهلکی
خواهد خورد و در عوض امارات ( با توجه به قرابتش
بامجلسانتقالیجنوب)بهعنوانمهمترینکشور
عربی تاثیر گذار در پشتیبانی از مخالفان انصارا...
نقشوجایگاهشدرمعادالتپررنگترخواهدشد.

کارتون روز

کارتونی از کارلوس التــوف دربــاره ممانعت
وکارشکنی رژیم صهیونیستی در راه ارسال
واکسن به غزه

ضربشستحزبا...بهتلآویو

براینخستینبار؛حزبا...ویدئوییازمراکزنظامیرژیمصهیونیستیرامنتشرکرد
االع ــام الحربی ،رســانــه جنگ وابسته به
حــزب ا ...لبنان ویــدئــویــی از پــایــگــا ههــا و
مراکز نظامی رژیــم صهیونیستی در داخل
شهرهای سرزمینهای اشغالی را منتشر
کرد .االعــام الحربی این ویدئو را با عنوان
"ای صهیونیستها ،دارای مراکز نظامی و
اطالعاتی در داخل شهرهای خود هستید"
منتشر کرده است .این ویدئو  ۲۴ساعت پس
از سخنرانی سید حسن نصرا ...که در آن به
شدت به تهدیدات اخیر "آویو کوخاوی" رئیس
ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی پاسخ
داده بود ،منتشرشد .بسیاری از کارشناسان
تاکید کردند که به دست آوردن مکان سایتها
با این میزان دقت ،کار آسانی نیست و بنابراین
صرف عکس بــرداری و موقعیتیابی آن یک
دســتــاورد مهم اطالعاتی بــرای مقاومت و
ســاح بــازدارنــده آن اســت .دبیرکل حزب
ا ...لبنان در سخنرانی سه شنبه شب خود
به سرکرد ههای رژیم صهیونیستی هشدار
داد و گفت :به رئیس ستاد مشترک ارتش
رژیم صهیونیستی میگویم که ما به دنبال
رویارویی یا جنگ نیستیم اما در صورتی که
جنگی را علیه ما تحمیل کنید ،با قدرت وارد
آن میشویم.وی افــزود :اگر شهرهای ما را
بمباران کنید ،شهرهای شما را بمباران
میکنیم و اگــر روستاهای ما را هــدف قرار
دهید ،شهرکهای شما را هدف قرار خواهیم

داد.سید حسن نصرا ...خطاب به کوخاوی
گفته بود :هرکاری را که دلت خواست انجام
میدهی و ما نیز هرکاری را که دلمان خواست
انجام خواهیم داد ،اما هیچ کس نمیتواند
تضمین کند که جنگی کوتاه به جنگی فراگیر
تبدیل نشود.بنی گانتس وزیــر جنگ رژیم
صهیونیستی  ۲۰بهمن ماه ادعــا کــرد :اگر
درگیری در جبهه شمالی اسرائیل رخ دهد،
لبنان بهای سنگینی را خواهد پرداخت.
وی در ادامــه بــار دیگر ادعــاهــای مقا مهای
صهیونیستی علیه حــز با ...لبنان را تکرار
کــرده و گفته بــود :حــزب ا ...اقــدام به انبار
سالح و تجهیزات جنگی در مناطق مسکونی
می کند و جان لبنانیها را به خطر میاندازد.
از زمان به شهادت رسیدن یکی از نیروهای
حزبا ...لبنان در سوریه در حمله مردادماه
رژیم صهیونیستی به فرودگاه دمشق ،رژیم
صهیونیستی از ترس انتقام حزبا ...به حضور
نظامی خود در مرز با لبنان افزوده است و در
آمادگی کامل به سر میبرد.

اون«،رئیسجمهور»شد!
سرانجام رسانه دولتی کره شمالی در اقدامی
که از نظر کارشناسان برای تقویت وجهه این
کشور به عنوان یک "کشور عادی" انجام شده،
از معادل رسمی انگلیسی "رئیس جمهور"
( )presidentبه جــای عنوان قبلی یعنی
"رئیس" ( )chairmanبرای کیم جونگ اون،
رهبر این کشور استفاده کرد .تاکنون رسانه
دولتی کره شمالی از لفظ "رئیس" کمیسیون
امــور کشور ورئیس عالیترین نهاد دولتی،
به عنوان لقب اصلی انگلیسی کیم جونگ
اون استفاده میکرد .از او همچنین با لفظ

"دبیر کل" حزب حاکم کارگران از زمانی که
او در کنگره مربوط به این حزب در ماه گذشته
میالدی این عنوان جدید را به دست آورد ،یاد
شده است.لفظ رئیس جمهور برای توصیف
رهبران در بسیاری از کشورهای دموکراتیک
و همچنین در چین و روسیه استفاده میشود.
اما در کره شمالی این عنوان مختص کیم ایل
سونگ ،بنیان گــذار ایــن کشور و پدربزرگ
رهبر فعلی بوده است.کارشناسان میگویند،
استفاده از لفظ "رئیس جمهور" به منظور
ارجاع به کیم جونگ اون احتماال در راستای

ناتو نیروهایشرا در عراق ۸برابرمیکند
علمایعراقی:سازمانپیمانآتالنتیکشمالیبهدنبالاشغالعراقاست
کــشــورهــای عــضــو ایـــن پــیــمــان در پــایــان
گفت وگوهای دو روزه که به صورت مجازی
برگزار شد اعالم کردند که تصمیم گرفتهاند
تا ماموریت آمــوزش نیروها در عــراق را به
شکل «قابل توجهی» تقویت کنند .این در
حالی است که سال گذشته الیحه خروج
نظامیان خارجی در پارلمان عراق به تصویب
رسیده بــود .دبیرکل ناتو درب ــاره تصمیم
جدید این سازمان گفت« :ما امروز تصمیم
گرفتیم تا ماموریت آموزشی ناتو در عراق را
گسترش دهیم تا از نیروهای عراقی در نبرد
با تروریسم حمایت و تضمین کنیم که داعش
بــاز نخواهد گشت ».ینس استولتنبرگ،
دبیرکل پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو)
گفت« :ما نیروهای خود در عراق را از ۵۰۰
نفر به حــدود  ۴۰۰۰نفر افزایش خواهیم
داد ومأموریت ما مؤسسات امنیتی و مناطق
بیشتری را شامل خواهد شد[ ]...افزایش
تعداد و دامنه فعالیت نیروهای آموزشی
ناتو به درخواست دولت عراق صورت می
گیرد ».به گزارش وبگاه المعلومه ،اتحادیه
علمای استان دیالی در واکنش به افزایش
نظامیان خارجی در عــراق اعــام کردند:
«هرگونه افزایش نیروهای ناتو در عراق
پذیرفته نیست و هیچ توجیهی بــرای آن
وجــود نــدارد .کشورمان نیروهای نظامی
بسیاری دارد که میتوانند هرگونه تهدید
تالش های کره شمالی برای ارائه خودش به
عنوان یک "کشور عادی" به جامعه بینالمللی
انجام شده است.هونگ مین ،یک پژوهشگر
ارشد در انستیتوی دولتی اتحاد ملی کره
گفت :به نظر میرسد کره شمالی با توجه
به این که لفظ "رئیس جمهور" در جهان
به عنوان رئیس یک دولــت کاربرد و ارائه
بیشتری دارد ،از ایــن لفظ به جای
"رئیس" استفاده کــرده اســت.وی
افــزود ،ممکن است هدف از این
تغییر عــنــوان برجسته کــردن
جایگاه کیم جونگ اون
به عنوان رئیس
دولت خطاب

تروریستی علیه امنیت شهروندان را دفع
کنند ».علمای استان دیالی عراق تأکید
کردند که تصمیم ناتو چند هدف دارد که
یکی از آنهــا تــاش بــرای «اشــغــال عــراق
تحت نام یک سازمان بینالمللی از سوی
آمریکاست» ،چرا که عمده نیروهای ناتو را
آمریکاییها تشکیل میدهند .در بیانیه ای
با اشاره به مصوبه سال گذشته پارلمان عراق
در خصوص خروج نیروهای خارجی آمده
است که این مصوبه تصمیم کل مردم بود و
هرگونه تصمیمی برای افزایش نیروهای
خارجی نقض حاکمیت ملی عــراق است.
به رغم گفته علمای استان دیالی ،مصوبه
خروج نظامیان آمریکایی به دلیل اختالفات
سیاسی داخلی در عراق هنوز اجرایی نشده
اســت .پیشتر« ،اس ــوان الکلدانی» رئیس
فراکسیون «بابلیون» در پارلمان عراق گفته
بــود« :برخی گــرو ههــای سیاسی به دلیل
ارتباطات خارجی در اجرای مصوبه خروج
نظامیان اشغالگر آمریکایی تعلل میورزند».
به جهان در یک تمایز آشکار از لفظ "دبیر
کل" که بیشتر متمرکز بر نقش وی به عنوان
رهبر حزب حاکم اســت ،باشد.
جالب این جاست که ماه گذشته
مــیــادی نیز کــره شمالی نام
وزارت نیروهای مسلح خلق
کــره را بــه وزارت دفــاع
تغییر داد کــه این
اقـــدام عمدتا در
راســتــای وجهه
کــــــره شــمــالــی
بـــه عـــنـــوان یک
"کــشــور عـــادی"
است.
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در میانه بدترین بحران انرژی در تاریخ تگزاس
تد کــروز سناتور جمهوری خــواه از این ایالت
به همراه خــانــواده خــود به منطقه تفریحی –
گردشگری کانکون مکزیک سفر کرده است.
انتشار تصاویری از هنگام عزیمت کــروز به
مکزیک در شبکه های اجتماعی ،اعتراضات
گسترده ای را به همراه داشت تا جایی که این
سناتور تگزاسی فورا به آمریکا برگشت.

چهره روز
تصویر ذوق زده و شادمان
بــنــیــامــیــن نــتــانــیــاهــو از
گفت و گــوی تلفنی اش با
رئــیــس جــمــهــور آمــریــکــا در
شبکه های اجتماعی بازتاب
گسترده ای داشت .بایدن بعد از یک ماه باالخره
با نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت و گو کرد.

قاب بین الملل

امــارات متحده عربی پس از عقب نشینی از
جــنــگ یــمــن ،در ح ــال از بــیــن بـــردن پایگاه
نظامیاش در اریتره است.امارات در سپتامبر
سال  ۲۰۱۵با احداث یک بندر و یک باند پرواز
در شهر بندری آساب در اریتره ،از این محل به
عنوان پایگاه حمل و نقل تسلیحات سنگین
و همچنین انتقال نیروهای سودانی به یمن
استفاده کرده بود.

