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| رئیس جمهوری ترکیه هشدار داد، اگر تروریست ها در منطقه عفرین تسلیم نشوند این شهر را بر سرشان خراب بینالملل

خواهیم کرد. رجب طیب اردوغان گفت: تاکنون از جرابلس تا الباب ۳۰۰۰ داعش را از پای درآورده ایم و اگر فردا الزم باشد باز هم 
تروریست های دیگر را از پای درمی آوریم. کسانی که در این مبارزه در برابرمان می ایستند بار دیگر اعمال خود را مدنظر قرار دهند.

سازمان ملل: ائتالف عربی قدرت منصور هادی را ضعیف کرده است
| سازمان ملل در گزارشی اعالم کرد، حضور ائتالف متجاوز عربی به رهبری عربستان در یمن قدرت رئیس جمهور مستعفی این کشور را تضعیف می کند.

تیم کارشناسان بین المللی وابسته به کمیته تحریم ها علیه یمن در گزارشی از نقش عربستان و امارات به شدت انتقاد کرد و گفت، حمایت این دو کشور از گروه های 
مسلح مساله ای است که قدرت دولت مستعفی یمن را تضعیف می کند.

گزارش ۷۹ صفحه ای صادره از کمیته کارشناسان بین المللی نشــان می دهد، عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی یمن دیگر قدرتی نداشته و بر نیروهای 
نظامی و امنیتی در جنوب یمن کنترل موثری ندارد.

در این گزارش اخباری از بازداشت های سیستماتیک و اجباری در اردوگاه های نظامی وابسته به امارات و شکنجه آنها آمده است.
طبق گزارش مذکور، زندان های قفس گونه زیر نور خورشید وجود دارند و از معالجه جراحت های ناشی از شکنجه در زندان های امارات در یمن ممانعت به عمل می آید 

و همکاری نیروهای امارات با نیروهای یمن این فرصت را به امارات می دهد تا وقایع را انکار کند.
این گزارش بعید دانســت که ائتالف عربی در حمالت خود با احتیاط عمل کند.همچنین در این گزارش آمده است، کشورهای ائتالف از جمله امارات و عربستان در 

حمالت هوایی خود به یمن از آمریکا مهمات دریافت کرده و در اثر این حمالت هزاران تن در این جنگ کشته شده اند.

سوریه بازسازی شهر ورزشی »االسد« سوریه را آغاز می کند
| مدیریت شهر ورزشی »االسد« سوریه اعالم کرد که پس از هفت سال، کار آماده سازی و بازسازی این شهر به عنوان یکی از بزرگترین مراکز ورزشی خاورمیانه 

آغاز می شود.
احمد فرحات، مدیر شهر ورزشی االسد، یکی از بزرگترین مراکز ورزشی خاورمیانه اظهار داشت: دولت سوریه پس از هفت سال درگیری و توقف پروژه ها، کار آماده سازی 
و بازسازی این شهر ورزشی را آغاز خواهد کرد.زیرساخت های شهر ورزشی االسد در طول سال های جنگ در سوریه و طی عملیات های جنگی برای اسکان پناهجویان 

استفاده شدند به طوری که ۱۲ هزار پناهجو از استان های حلب، حومه دمشق، دیرالزور و ادلب در این زیرساخت ها ساکن شدند.
به دلیل درگیری ها مراکز ورزشی ســوریه در طول این سال ها هیچ گونه تغییر اساسی نداشته و حتی به شدت آســیب دیدند.اکنون با بیرون رانده شدن داعشی ها 
پناهجویان سوری به خانه های خود بازگشته و با اختصاص بودجه الزم از سوی دولت، مسئوالن این کشور اجرای برنامه های گسترده اصالحی را آغاز کردند.مجموعه 
ورزشی االسد در طول درگیری ها در ســوریه نیز فعال بوده و در آنجا آموزش تیم های حرفه ای فوتبال و دیگر ورزش ها انجام می شدند.فرحات در این خصوص گفت: 
فعالیت های ورزشی در مجموعه االســد حتی پس از ورود پناهجویان از تمامی نقاط سوریه به این مرکز متوقف نشدند و عالوه بر اینها دروس و دوره های آموزشی نیز 

برای کودکان برگزار شد.

از همسایگان ســوریه از تقویت نیروهای کرد 
ســوری توسط آمریکا بشــدت نگران و آن را 

اقدامی علیه امنیت ملی این کشور می داند.
ترکیه بر این باور اســت که کردهای تحت 
رهبری حزب اتحاد دموکراتیک یا )پ.ی.د( 
شــاخه حزب کارگــران کردســتان ترکیه 
)پ.ک.ک( در سوریه به شــمار می روند و از 
دیدگاه این کشور این ســازمان یک سازمان 

تروریستی است.
در حالیکه ترکیه این نیروها را تروریســت 
معرفی می کند آمریکایی ها به کمک های خود 
به این نیروها ادامــه می دهند و در تازه ترین 
شــکل همکاری نظامی آمریکایی ها در حال 
آموزش نیروهای تحت رهبری)پ.ی.د( برای 

کنترل مرزهای سوریه با ترکیه می باشند.
آمریکایی هــا همچنین بیش از ۱5 فرودگاه 
نظامی در شــمال ســوریه ایجاد کرده اند که 
بزرگترین آنهــا در کوبانی و شــهر رمیالنی 

قرار دارد.
از سوی دیگر پنتاگون بودجه ۳۰۰ میلیون 
دالری به این نیروها در سال ۲۰۱8 میالدی 
اختصــاص داده اســت. یکــی از فرماندهی 
نیروهــای ســوریه دموکراتیــک اخیــرا در 
گفت وگو با تایمــز انگلیس اعالم کرد آنها در 
تالش برای تشــکیل ارتشی برای رویارویی با 
هر جریانی هســتند که بخواهد بار دیگر این 
مناطق را کنترل کند که توسط آنان و ائتالف 

مبارزه با داعش آزاد شده اند.

عبدالقــادر هفدیلی در ادامــه اضافه کرد: 
برخی کشــورها خوشــحال خواهند شد اگر 
بتوانند مناطق تحت کنترل نیروهای ســوریه 
دموکراتیــک را بــار دیگــر به کنتــرل خود 

درآورند.
یک روزنامه نگار کرد ســوری به نام مسعود 
احمد در گفتوگو با خبرنگار ایســنا در اربیل 
نیز تایید کرد کــه تشــکیل نیروهای جدید 

توســط آمریکایی هــا انجــام خواهد شــد و 
 آموزش این نیروها نیز شــروع شــده است.
وی افزود: این نیروها به سالح های آمریکایی 
مجهز خواهند شد و در امتداد مرزهای سوریه 

با ترکیه و عراق مستقر خواهند شد.
براساس اعالم منابع رسمی پنتاگون تاکنون 
بیش از 5 هزار سالح سنگین نظامی در اختیار 
نیروهای ســوریه دموکراتیک قرار داده شده 

است که به اعتقاد فرماندهان این گروه وجود 
این تســلیحات برای 4 ســال جنگ کفایت 

می کند.
این اقــدام آمریکایی ها در حالی اســت که 
جنگ با داعش پایان یافته و براســاس پایان 
ماموریت ائتالف مبارزه با داعش، دولت سوریه 
از سازمان ملل خواسته است نیروهای خارجی 

این کشور را ترک کنند.

| یک مسؤول سیاسی کرد اعالم کرد 
که تالش های روســیه برای پایــان جنگ در 
سوریه با شکست مواجه خواهد شد و احتماال 
جنگ تا دهه آتی ادامه داشــته باشــد. الدار 
خلیل، از رهبران برجســته کرد ســوری در 
مصاحبه با رویترز گفــت: آمریکا برای خروج 
از ســوریه عجله ندارد و تالش های روســیه 
برای پایان جنگ در سوریه با شکست مواجه 
خواهد شد و احتماال جنگ تا دهه آتی ادامه 

داشته باشد.
وی پیش بینــی کرد که با آغــاز تالش های 
آمریکا برای بازســازی مناطقی در ســوریه، 

روابط با این کشور تغییر یابد.
وی افزود: تالش های دیپلماتیک ســازمان 
ملل در ژنو نیز با شکســت بیشــتری مواجه 
خواهد شد. جنگ دست کم تا سال ۲۰۲۱ در 
مرحله مد و جزر خواهد بــود. من پیش بینی 
نمی کنم قبل از ســال ۲۰۲۱ و حتی تا سال 
۲۰۲5 گشایشی در بحران سوریه حاصل شود. 
داعش در مناطق دیگری گســترش می یابد و 
ترک ها نیز احتماال دنبال مشــکل آفرینی در 

برخی مناطق باشند.
خلیــل صحبت کردن دربــاره موعد خروج 
نیروهای آمریکایــی را رد کرد و گفت: تحقق 
اهداف آمریکا با باسازی شــهرهایی مثل رقه 
براساس تعهدی اســت که مدت آن دست کم 

۱8 ماه تا دو سال است.
 در زمان کنونی به نظر می رســد که آن ها 

عجله ای ندارند.
به رغم اینکه دمشــق نیروهــای کرد مورد 
حمایت آمریــکا را خائن دانســته، اما خلیل 
گفت: نیروهای ســوریه از حملــه به مناطقی 
که ســیطره آن را برعهده دارند، عاجزند. اگر 
نیروهای نظام سوریه حمله کنند تمامی آن ها 

از بین خواهند رفت.
وی نســبت به باندهــای زیرزمینی داعش 
هشــدا داد و گفت: حمالت داعــش به پایان 

نرسیده و اکنون در مرحله سخت تر هستیم.
پنتاگــون در جدیدترین اقــدام خود بیش 
از ۱۰۰ دســتگاه بولدوزر و لودر تحت عنوان 
بازســازی مناطق جنگ زده به نیروهای کرد 
سوریه تحویل داده است تا در مناطق مختلفی 
مورد بهره برداری قرار گیرد. بخشــی از این 
تجهیزات روانه شــهرهایی چون رقه شده که 
اخیرا توسط نیروهای سوریه دموکراتیک آزاد 

شده است.
نیروهای ســوریه دموکراتیــک که اکثریت 
آنهــا را کردهــا وابســته بــه حــزب اتحاد 
دموکراتیک)پ.ی.د( تشــکیل مــی دهند به 
پیشــنهاد آمریکا برای کنترل منطقه تاسیس 

شده اند.
 این نیروها بعد از آن سازماندهی شدند که 
طرح آمریکا برای ســازماندهی عشــایر عرب 
ســنی برای مبارزه با دولت مرکزی ســوریه 

شکست خورد.
این در حالی است که ترکیه به عنوان یکی 
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