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        ملت ایران دیروز پای صندوق های رأی مرزهای اقتدار بی نهایت خود را درنوردیدند    

اقدام هماهنگ سعودي- واشنگتن 
عليه حزب اهلل 

وزارت خارجه امریكا روز جمعه اعالم كرد »هاشم 
صفي الدین«، رئيس شوراي اجرایي حزب اهلل لبنان   جهان

را در فهرسلت تحریم هلا قلرار داد. همزمان عربسلتان نيز اعلالم كرد كه 
اسلت.  داده  قلرار  تروریسلتي  ليسلت  در  را  صفي الدیلن 
امريكا و عربس��تان در اقدامي هماهنگ و برنامه ريزي ش��ده اقداماتي را عليه 
حزب اهلل لبنان ترتي��ب داده اند. به گزارش رويت��رز، وزارت خارجه امريكا روز 
جمعه اعالم كرد »هاش��م صفي الدين«، رئيس شوراي اجرايي حزب اهلل لبنان 
را در فهرس��ت تحريم ها قرار داد. در بيانيه وزارت خارج��ه امريكا نام »محمد 
العيساوي«، از اعضاي گروه تروريس��تي داعش هم در فهرست تحريمي اين 
كشور قرار گرفته است. همزمان عربستان سعودي اعالم كرده است كه »هاشم 
صفي الدين« را در ليست تروريستي قرار داده اس��ت. وزارت كشور عربستان 
سعودي در بيانيه اي اعالم كرده است كه »هاشم صفي الدين« -متولد 1964 
در ش��هر صور- را به دليل آنچه ك��ه آن را اجراي عمليات ب��ه نفع »حزب اهلل 
لبنان« در منطقه خاورميانه و دادن مش��اوره براي اجراي عمليات تروريستي 
و حمايتش از بشار اسد ناميده، در ليست تروريستي قرار داده است. به نوشته 
روزنامه التواصل، اين اقدام وزارت كشور عربستان، در استناد به فرمان پادشاهي 
سعودي به ش��ماره 44 براي هدف قرار دادن تروريست ها و حاميانشان انجام 
شده و طبق آن همه شهروندان عربستان و افراد مقيم در اين كشور از هرگونه 

همكاري و تعامل با وي منع شده اند. 

حمله خمپاره اي نظاميان سعودي 
به »العواميه«

نظاميلان آل سلعود در ادامله حمالت خود به روسلتاي 
المسلوره )زادگاه شهيد شليخ نمر( منطقه شيعه نشين 
العواميله، محلله اللزاره در نزدیكلي ایلن روسلتا را با 
شلليك چندیلن گلولله خمپلاره، هلدف قلرار دادند. 
فعاالن رسانه اي عربستان روز جمعه فيلم مربوط به آتش سوزي 
محل اصابت خمپاره را در صفحات اجتماعي منتشر كردند. نظاميان 
عربستاني همچنين تعدادي حسينيه  و مسجد را در العواميه ويران 
كردند.  در همين ارتباط، پايگاه خبري قطيف نيوز گزارش داد كه 
نظاميان سعودي در ادامه محاصره منطقه العواميه با شليك چندين 
گلوله خمپاره و در ميان سكوت رسانه اي، منازل مسكوني روستاي 
»الديره« در العواميه را هدف قرار دادند. دولت عربستان سعودي 
به بهانه بازسازي منطقه شيعه نشين المسوره و زادگاه شهيد شيخ 
نمر النمر و در اصل براي محو كردن مناطق و آثار شيعيان در شرق 
اين كش��ور، قصد دارد اين منطقه را به كلي تخريب كند. وزارت 
كشور عربستان معترضان به عمليات تخريب منطقه »المسوره« را 
»مفسد في االرض« و »خرابكار« خواند و اعالم كرد كه با بازداشت 
آنها امنيت را به منطقه برمي گرداند. اهالي منطقه العواميه و ساكنان 
شرق عربستان معتقدند كه اين اقدام دولت عربستان در راستاي 
اقدامات س��ركوبگرانه رژيم آل س��عود صورت مي گيرد. نظاميان 
سعودي از هفته گذش��ته حمالت به شيعيان العواميه را تشديد و 

تعدادي را كشته و زخمي كرده اند. 
--------------------------------------------
امريكا اعضاي ديوان عالي ونزوئال را 

تحريم كرد
امريكا همه اعضاي ديوان عالي ونزوئال را تحريم كرد. دولت 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا مي گويد اين اقدام واكنشي 
به تصميم ماه مارس ديوان عالي است كه با سلب صالحيت 
از پارلمان، نقش قانونگذاري را به خود اختصاص داد. وزارت 
دارايي امريكا روز پنج شنبه اعالم كرد كه مايكل خوزه مورنو 
پرز، رئيس ديوان عالي ونزوئال و هفت قاضي ارش��د ديگر را 
تحريم كرده اس��ت. به اين ترتيب، اين مقامات حق سفر به 
امريكا را نخواهند داش��ت و هرگونه دارايي احتمالي آنها در 
نظام بانكي امريكا توقيف خواهد شد. استيون منوچين، وزير 
دارايي امريكا با صدور بياني��ه اي اعالم كرد: »مردم ونزوئال از 
يك اقتصاد در حال سقوط رنج مي برند كه نتيجه فساد و سوء 
مديريت دولت آنهاست. اعضاي ديوان عالي با دخالت منسجم 

در امور قوه مقننه اوضاع را وخيم تر كرده اند.« 

افزايش موشك هاي مدرن 
در سيستم تسليحاتي روسيه تا پايان ۲۰۱۷

سازمان بهداشت جهاني: وبا به سرعت
 در يمن درحال گسترش است

رئيس جمهلور 
روسليه اعالم   جهان

كرد كه موشلك هاي مدرن در سيسلتم 
تسليحاتي این كشور تا پایان سال جاري 

افزایش خواهد یافت. 
به گزارش خبرگزاري ش��ين ه��وا، والديمير 
پوتي��ن رئيس جمهور روس��يه روز جمعه در 
سخناني اعالم كرد نسبت موشك هاي مدرن 
در سيس��تم تس��ليحاتي نيروهاي موشكي 
راهبردي فدراس��يون روس��يه تا پايان سال 
به 72 درص��د خواهد رس��يد. رئيس جمهور 
روسيه اعالم كرد: نسبت موشك هاي مدرن 
در سيس��تم تس��ليحاتي نيروهاي موشكي 
راهبردي فدراسيون روس��يه تا پايان سال به 
72 درصد خواهد رسيد. پوتين كه در نشستي 
درباره برنامه تس��ليحاتي جديد روسيه براي 
دوره 2018 تا 2025 سخن مي گفت، تصريح 
كرد نسبت موش��ك هاي مدرن در سيستم 
تسليحاتي نيروهاي موشكي روسيه در حال 
حاضر 62 درصد است اما تا پايان سال به 72 
درصد افزايش خواهد ياف��ت. رئيس جمهور 
روسيه خاطرنش��ان كرد: درصد تجهيزات و 

تسليحات مدرن نيروهاي هوا فضاي روسيه 
نيز ك��ه در حال حاض��ر 66درصد اس��ت تا 
پايان سال به 68درصد افزايش خواهد يافت 
و به همين ترتي��ب تجهيزات و تس��ليحات 
پيش��رفته نيروي دريايي فدراسيون روسيه 
نيز از47درصد به 55درصد خواهد رس��يد. 
والديمير پوتين در روزهاي اخير درباره برنامه 
تسليحاتي جديد روس��يه با مسئوالن وزارت 
دفاع و نمايندگان صنايع دفاعي كش��ورش 

گفت وگو كرده است.
 اين برنامه قرار است به عنوان نقشه راه نظامي 
و فني نيروهاي دفاعي و امنيتي روسيه تا سال 
2025 و پس از آن مورد اس��تفاده قرار گيرد. 
افزايش تسليحات مدرن روسيه درحالي است 
كه تنش ها بين اين كشور با امريكا و سازمان 
ناتو بر سر بحران اوكراين و الحاق شبه جزيره 
كريمه به خاك روسيه، به باالترين سطح خود 
از زمان جنگ سرد رس��يده است و دو طرف 
براي افزاي��ش بازدارندگ��ي در مقابل رقيب 
نيروهاي خود را در باالترين س��طح آمادگي 
قرار داده اند و به نوعي صلح مسلح بين مسكو 

ناتو برقرار است. 

سلازمان بهداشلت جهانلي در بيانيه اي 
اعلالم كرد كله بيملاري وبلا با سلرعتي 
بي سابقه در حال گسلترش در یمن است. 
به گزارش العالم، حمالت ائت��الف عربي به 
سركردگي عربس��تان سعودي عليه يمن در 
حالي ادامه دارد كه اين روزها شيوع بيماري 
وبا گريبان مردم يمن را گرفته است. سازمان 
بهداش��ت جهاني در بيانيه اي اعالم كرد كه 
242 نفر از مردم يمن در س��ه هفته گذشته 
بر اثر ابتال به بيماري وبا ج��ان باخته اند. در 
همين مدت، شمار مبتاليان به اين بيماري 
نيز به 23هزار و 425 نفر رس��يده است. در 

ش��ش ماه گذش��ته نيز 200 هزار يمني به 
اين بيماري مبتال ش��ده اند. پيش��تر وزارت 
بهداش��ت دولت »نجات ملي« يمن مستقر 
در صنعا به دليل شيوع بيماري وبا، وضعيت 
فوق العاده در سراسر اين كش��ور اعالم كرد. 
شيوع وبا در يمن درحالي است كه نهادهاي 
حقوق بشري نسبت به كمبود مواد غذايي و 
دارويي در يمن هش��دار داده اند. به گزارش 
اين نهادهاي بين المللي در هر 10دقيقه يك 
كودك يمني به خاطر گرسنگي جان خود را از 
دست مي دهد كه گفته مي شود فاجعه انساني 

بزرگي در يمن در جريان است. 

اختالف مقامات كاخ سفيد بر سر انتقال سفارت
 از تل آويو به بيت المقدس

جشنواره فيلم و عكس  انتخابات ۹۶ برگزار مي شود

گروهي از مشلاوران  رئيس جمهور امریكا   جهان
با گروهي از اعضاي كابينه وي بر سر وعده ترامپ 
بلراي انتقال سلفارت این كشلور از تل آویو به 
بيت المقدس دچار اختالف و دودستگي شده اند. 
گزارش ها نش��ان مي دهد كه در بين مشاوران و 
مقامات دولت ترامپ بر سر انتقال سفارت امريكا 
از تل آويو به بيت المقدس اختالف و شكاف ايجاد 
شده است. شبكه آي 24 روز جمعه گزارش داد كه 
بخشي از مقامات ارشد دولت ترامپ ماه هاست بر 
سر انتقال سفارت اين كشور با تعدادي از مشاوران 
ارش��د ترامپ - كه حامي اين اقدام هستند - در 
حال نبرد هس��تند؛ اعضاي كابينه ترامپ بر اين 
نظر اصرار دارند كه رئيس جمهوري بايد اين طرح 
را كنار بگذارد. جناحي كه حامي انتقال سفارت به 
بين المقدس هستند، تحت هدايت استيو بنون، 
استراتژيست ارشد كاخ س��فيد و ديويد فريدمن، 
سفير امريكا در سرزمين هاي اشغالي هستند. اما 

گروهي كه مخالف اين اقدام هستند تحت رهبري 
ركس تيلرسون وزير خارجه، جيمز ماتيس وزير 
دفاع و ژنرال مك مستر مشاور امنيت ملي ترامپ 
هس��تند. منابع مطلع اعالم كرده اند كه اس��تيو 
بنون بر اين باور اس��ت كه انتقال سفارت يكي از 
وعده هاي اصلي ترامپ به پايگاه رأي ملي گرايان 
دست راستي وي بوده است، در حالي كه مقامات 
و اعضاي كابينه نگران هستند كه انتقال سفارت 
ممكن اس��ت كه پيامدهاي منفي داش��ته باشد. 
ترامپ بارها مدعي ش��ده است كه سفارت امريكا 
را از تل آويو به قدس انتقال خواهد داد اما برخي 
مقامات واش��نگتن گفته اند كه دول��ت امريكا به 
زودي اين برنام��ه را عملي نخواهد ك��رد. دو ماه 
پيش برخي رسانه هاي صهيونيستي مدعي شدند 
كه س��اختمان س��فارت امريكا در قدس در حال 
احداث است. ادعاي ترامپ درحالي است كه وي 
يكي از برنامه سياست خارجي خود را حل مناقشه 

فلسطين اعالم كرده است. 

جشلنواره فيللم و  عكس انتخابات ۹۶   فرهنگي
از سوي معاونت امور استان هاي رسانه ملي و با 
همكاري شلبكه هاي رادیویي و تلویزیوني در 
سراسر كشور برگزار و شركت كنندگان تا پایان 
اردیبهشت ماه سال جاري مي توانند آثارشان 
را به پایلگاه اینترنتلي »نگاه« ارسلال كنند. 
در اين مس��ابقه آثار صرفاً توليدي )تهيه ش��ده با 
موبايل يا دوربين( در قالب ويدئ��و و عكس قابل 
پذيرش اس��ت. آثاري كه در قالب آلبوم تصويري 
)مجموع��ه عك��س( تهيه و ارس��ال مي ش��وند 
بايد با فرمت jpg ب��وده و همگي با ه��م و بدون 
 فولدر تحت يك فايل zip ش��ده و براي س��ايت

 www. negahmedia. ir  ارسال شود. همچنين 
حداكث��ر حجم فايل قاب��ل پذيرش ب��راي آلبوم 

تصويري فايل zip ش��ده 10 مگابايت اس��ت، نام 
فايل هاي عكس، عددي نباشد.  

ترجيح بر اين اس��ت ك��ه تاريخ، زم��ان و مكان 
عكسبرداري روي عكس ها شامل استان، خيابان، 
  4mp محل و... ذكر شوند. فرمت آثار ويدئويي نيز
و حداكث��ر حجم مج��از 20 مگاباي��ت و حداكثر 
زمان پنج دقيقه اس��ت.  عالقه مندان به ش��ركت 
در مسابقه الزم اس��ت در س��ايت اينترنتي نگاه 
www. negahmedia. ir ثبت نام و پس از تكميل 
عضويت و ورود به سايت از طريق شناسه كاربري، 
به ارسال آثار خود اقدام كنند. مخاطباني كه از قبل 
در اين سايت عضويت دارند، نياز به ثبت نام مجدد 
ندارند. مخاطبان مي توانند هر گونه سؤال يا ابهام 
  negah@irib. irرا از طريق صندوق الكترونيك

مطرح كنند. 
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اقدام روزنامه دولتي در جعل 
پيام به نام سردار سليماني!
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سي   دونالد ترامپ در چهارمين ماه ورود به كاخ سفيد، تعليق تحريم هاي ايران را تمديد كرد و به اين 
ترتيب نشان دادعجالتاً به برجام پايبند است؛ همان توافقي كه او آن را »بدترين توافق« و »احمقانه« 
خوانده است. ترامپ همزمان با تمديد تعليق تحريم ها، تحريم هاي جديدي را عليه برنامه موشكي 

ايران وضع كرد| صفحه 15

ترامپ »متن« برجام را  تمديد  و روح برجام را نقض کرد

عکس: رضا دهشيري | جوان| صفحه2
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حمله همزمان داعش 
و امریكا به نيروهای سوری

لل
لم

ن ا
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آقاي صالحي! شما مثاًل 
وزیر فرهنگ هستيد

  فيلمي كه از وزير ارشاد منتشر شده، به خوبي نگاه 
ابزاري به هنرمندان را نشان مي دهد؛ نگاهي كه حتماً 

توهين به هنرمندان تلقي مي شود | صفحه 1۶

  تحوالت پرشتاب  در مناطق مرزي سوريه و عراق با 
حمله مستقيم جنگنده هاي امريكايي عليه نيروهاي 

مقاومت وارد مرحله  حساسي شده است | صفحه 15

  سخنگوي سپاه اقدام مشكوك كانال تلگرامي يكي 
از روزنامه ها  در انتشار يك پيام انتخاباتي جعلي به نام 

فرمانده نيروي قدس سپاه را تكذيب كرد | صفحه 5
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