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دیدار حیدر عبادی با اعضای کنگره آمریکا
با محوریت خروج مستشاران نظامی این کشور

نخســت وزیر عراق در دیدار با یک هیئت اعزامی 
مجلس ســنای آمریکا، به آنها یادآور شد که از شمار 

مستشاران آمریکایی در عراق باید کاسته شود.
دیروز اعضای هیئت اعزامی مجلس سنای آمریکا در بغداد 
با »حیدر عبادی« دیدار کردند. به گزارش ایسنا، در این دیدار 
نخســت وزیر عراق به اعضای هیئت یادآور شــد که از شمار 

مستشاران آمریکایی در عراق باید کاسته شود.
دفتــر رســانه ای نخســت وزیر عراق ضمــن اعالم خبر 

فوق، اعضای هیئت آمریکایی را »لیندســی گراهام« سناتور 
جمهوری خواه، »الیزابت وارن« ســناتور دموکرات، ژنرال »پل 
فنک« فرمانــده نیروهای ائتالف به اصطــالح ضدداعش در 
عراق و ســوریه و شماری از مشاوران سنای آمریکا اعالم کرد. 
»داگالس سیلیمان« سفیر آمریکا در عراق نیز هیئت مذکور 
را همراهی می کرد. هیئت مذکور پیش از این، به شمال سوریه 
رفته و »لیندسی گراهام« در شهر »منبج« به شورای نظامی این 
شهر گفته بود که آمریکا قصد ندارد شمال سوریه را ترک کند.

اقدام بی سابقه پارلمان مصر؛
فرماندهان ارتش مصونیت قضائی گرفتند!

مجلس نمایندگان مصر در اقدامی بی سابقه با طرح 
دولت درخصوص اعطای مصونیت قضایی و دیگر مزایای 
بی شــمار به فرماندهان ارتش این کشور موافقت کرد. 
از این پس فرماندهــان ارتش مصر به اندازه یک وزیر 

حقوق می گیرند!
همزمان با پنجمین سالروز عزل »محمد مرسی« توسط 
کودتاچیان در مصر به فرماندهی »عبدالفتاح السیســی« وزیر 
دفاع وقت و رئیس جمهور فعلی مصر، پارلمان این کشور دیروز 

طــی اقدامی بی ســابقه به طرح اعطــای مصونیت قضایی به 
فرماندهان ارتش رأی داد. طبق این الیحه پیشنهادی دولت، 
اجرای هرگونه تحقیقات و یا انجام هرگونه اقدام قضایی علیه 
افسران ارشــد ارتش به دلیل انجام هرگونه اقدام یا عملیاتی 
در برهه زمانی ۳ جوالی ۲۰۱۳ )عزل مرســی( تا آغاز فعالیت 
پارلمان فعلی، جایز نیست! به موجب این قانون همچنین مزایا 
و پاداش زیادی به افســران ارشد ارتش از جمله برخورداری از 

مزایا و حقوقی برابر با وزرا اعطا شده است. 
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آشوب و هرج ومرج در فرانسه
در پی قتل راننده جوان به دست پلیس

سرویس خارجی-
در پی کشته شــدن یک جوان فرانسوی به 
دست پلیس این کشور، محله های مختلف شهر 
»نانت« غرق در آشوب و هرج و مرج شده است.

خشونت پلیس فرانسه اولین بار نیست که باعث 
اعتراضات گسترده در گوشه ای از این کشور می شود و 
آخرین بار آن نیز نخواهد بود. یک دهه است که رابطه 
نه چندان خوب پلیس فرانسه با ساکنان شهرک های 
مهاجرنشین، بحث برانگیز و به یکی از معضالت جامعه 
فرانسه بدل شده است. پلیس فرانسه بارها به برخورد 
خشــونت بار با جوانان ســاکن محله های فقیرنشین 
و اعمال تبعیض علیه اقلیت های قومی متهم شــده 
است. این بار قرعه به نام شهر »نانت« افتاده و کشته 
شــدن یک جوان ۲۲ ساله توسط پلیس، این شهر را 

به آشوب کشیده است.
رسانه ها اعالم می کنند، این حادثه روز سه شنبه و 
حوالی ساعت ۲۰:۳۰ به وقت محلی روی داده است. 
گزارش خبرگزاری فرانســه ماجرای قتل این جوان 
به دســت پلیس را اینگونه روایت کرده اســت: »یک 
راننده جوان به فرمان ایســت پلیــس توجه نکرد، و 

پلیس به سمت خودروی وی شلیک کرد که به علت 
برخورد گلوله به گردن راننده این جوان ۲۲ ساله در 

دم کشته شد.«
حمله به ساختمان های شهرداری

و خودروهای مردم
یورونیوز هم به نقل از مدیر امنیت عمومی منطقه 
نوشــته که »انتشــار خبر مرگ این جوان موجی از 
خشــونت ها را در محلۀ بریل در پی  داشت و به تدریج 

تنش و درگیری به دیگر محله های نانت کشیده شد. در 
جریان این خشونت ها که تا ساعت ۳ بامداد چهارشنبه 
ادامه داشت، صدای چند انفجار نیز شنیده شده است. 
شــماری خودرو همچنین یک مرکز پزشکی، مرکز 
انجمن های غیردولتی و یکی از ســالن های وابسته به 
شهرداری به آتش کشیده شدند و معترضان در مقابل 
نیروهــای پلیس از کوکتل مولوتف اســتفاده کردند. 
تظاهرات کنندگان با پرتاب کوکتل  مولوتوف به سمت 

پلیس حملــه کردند و پلیس هم با اســتفاده از گاز 
 اشک آور به مقابله با آنها پرداخت.« 

گروه ناظر پلیس فرانسه هم با بحرانی شدن اوضاع 
اعالم کرد، تحقیقات در مورد چگونگی کشته شدن این 
مرد را آغاز کرده است. ژوهانا روالن، شهردار نانت اما 
خواستار شفاف سازی در مورد چگونگی مرگ این جوان 
شده و گفته هر گونه تحقیقی باید به صورت مستقل و 

با شفافیت کامل صورت گیرد.

ســخنگوی ارتش رژیم صهیونیســتی در 
فرانســه، درباره سالح جدید  پارلمان  جلسه 
حماس)بادبادک( اظهار عجز کرد و گفت، حماس 
یک سالح جدید ســاخته که شبیه به اسباب 
اراضی مان  به  اما آتش  بازی های کودکان است 

انداخته است.
در حالــی که حمالت نظامی صهیونیســت ها به 
فلسطینیان به ویژه در نواز غزه ادامه دارد، سخنگوی 
ارتش این رژیم در نشســت کمیتــه روابط خارجی 
پارلمان فرانسه اعالم کرد حماس از اسباب بازی های 
کــودکان برای حمله به این رژیم و آتش زدن اراضی 

استفاده می کند.
به گزارش فارس، به نقل از »عاروتص شوع«، ژنرال 
»رونــن مانلیس« گفت: »حماس یک ســالح جدید 
ساخته که شبیه به اسباب بازی های کودکان است و 
هزینه اش تنها یک یورو است اما سبب سوزانده شدن 

بیش از ۲۷۰۰ هکتار از اراضی ما شده است.«
گفتنی اســت بادبادک های آتــش زا  که در طول 
راهپیمایی های بازگشت مورد استفاده فلسطینی ها قرار 
می گیرد تاکنون خسارات بسیاری به اراضی اشغالی وارد 
کرده است. رژیم صهیونیستی در پاسخ به این اقدامات 
فلسطینیان، حمالت موشکی به بادبادک های آتش زا 
را در دســتور کار قرار داده و تهدید کرده، افرادی که 
دست به این جور حمالت می زنند را شناسایی و ترور 

خواهد کرد. تعداد باالی تلفات حمالت 
صهیونیســتی  رژیم  اخیر  هفته های 
به راهپیمایی فلســطینی در مرز غزه 
موسوم به »راهپیمایی بازگشت« حتی 
صــدای نهادهای بین المللی را هم در 
آورده اما این نظامی صهیونیســت در 
پارلمان فرانســه مدعی شــد، آنچه 
در مرز غزه، اســرائیل اتفاق می افتد 

تظاهرات نیست.
او همچنیــن مدعی شــد رژیم 

صهیونیســتی در خط مقدم جنگ با ســازمان های 
تروریســتی است و آنها می خواهند به پاریس، لندن، 
نیویــورک، مالی، بوینوس آیرس و هر جا که بتوانند، 
حمله کنند. ادعاهای رژیم صهیونیستی علیه نیروهای 
مقاومت و ایران در حالی مطرح شده که بنابر آخرین 
گزارش ها تعداد شهدای راهپیمایی های بازگشت در 

مرز نوار غزه، به ۱۴۰ نفر رسیده است.
شهادت 25 کودک فلسطینی

موسســه جهانی دفاع از کودکان اما به تازگی با 
انتشار گزارشی نوشت: »نظامیان اسرائیلی از ابتدای 
سال ۲۰۱8 تاکنون ۲5 کودک فلسطینی را به شهادت 
رسانده اند که ۲۱ نفر از آنها از کودکان غزه بوده اند.«

به گزارش خبرگزاری قــدس، در گزارش جدید 
موسســه جهانی دفاع از کودکان آمده اســت که ۱8 

کودک اهل غزه در جریان مشارکت در راهپیمایی های 
بازگشت به شهادت رسیده اند و نظامیان اسرائیلی در 
قتل این کودکان با استفاده از گلوله های جنگی تعمد 
داشته اند. در این گزارش حتی اعالم شده که نظامیان 
صهیونیست طی ماه های اخیر از ابتدای سال ۲۰۱8 
روند برخورد با کودکان فلســطینی را شدت بخشیده 
و در همه موارد به سوی کودکانی شلیک کرده اند که 
 هیچ تهدید مســتقیمی را متوجه اسرائیلی ها نکرده 

بودند.
موسسه جهانی دفاع از کودکان بخش فلسطین، در 
گزارش خود تاکید کرده است که یکی از اصلی ترین 
دالیل قتل عام کودکان فلســطینی به ویژه کودکان 
غزه، اطمینان آنها از عدم مجازات در صورت ارتکاب 
هر گونه جرمی علیه فلسطینیان بوده است. نفتالی بنت 

وزیر آموزش اســرائیل و رئیس حزب خانه یهودی که 
در واقع متولی آموزش و پرورش در فلسطین اشغالی 
اســت، به تازگی در سخنانی تاکید کرده که کودکان 

غزه بی گناه نیستند!
 موشه کحلون وزیر دارایی اسرائیل نیز در سخنانی 
تاکید کرده: در مرزهای غزه افراد بی گناه و غیرنظامی 

وجود ندارند!
فراتــر از وی، آویگدور لیبرمــن وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی است که در در پاسخ به انتقادات شدید 
از وی به علت کشتار فلســطینی های شرکت کننده 
در راهپیمایی بازگشت گفت: در غزه هیچ بی گناهی 

وجود ندارد!
حمله به راهپیمایی زنان فلسطینی در غزه 
همزمان خبر رسیده نظامیان رژیم صهیونیستي 
بــه راهپیمایی ده ها هزار زن فلســطینی در نوار غزه 
 که خواســتار شکسته شــدن محاصره بودند، حمله

 کردند.
به گزارش صداوسیما، یک زن تظاهرکننده در این 
باره گفت: »می خواهیم سرزمینمان را آزاد کنیم زنان 
فلسطینی نمی ترسند. ما از هیچ یهودی نمی ترسیم. 
ما قوی و قدرتمند هســتیم زنان فلسطینی نیز مانند 
مردان فلســطینی هستند.« اشغالگران به سوی زنان 
تظاهرکننــده گلوله و نارنجک های گازی شــلیک و 

تعدادی را مصدوم کردند.

دفتر حقوق   بشــر ســازمان ملل با انتشار 
در  اماراتی  نظامیــان  کرده  اعالم  گزارشــی 
زندان های سری این کشــور در یمن، به اسرا 

تجاوز می کنند.
در ماه های گذشــته برخی رسانه های عربی فاش 
کرده بودند که امارات زندان های مخوفی همانند زندان 
گوانتانامو در یمن ساخته و بسیاری از مخالفان خود را 
در بدترین وضعیت در آنجا زندانی و شکنجه می کند. 
بعدها خبرهای بیشــتری با جزئیات دقیق تر در مورد 
این زندان ها منتشر شد. مثال خبرگزاری آسوشیتدپرس 
در گزارشی از همکاری بازجویان آمریکایی با نیروهای 
اماراتی در شکنجه زندانیان یمن پرده برداشت. حاال 
سازمان ملل گزارش جدیدی از آنچه در این زندان های 
مخوف می گذرد منتشر و به صورت رسمی به این امر 

اعتراف کرده است.
به گزارش فارس، دفتر حقوق بشــر سازمان ملل 
متحد با صدور بیانیه ای از سوء رفتار، شکنجه و تجاوز 

جنسی به اســرای یمنی در زندان های تحت اختیار 
ارتــش امــارات در یمن خبر داد و به شــدت به این 
مســئله، اعتراض کرد.  دفتر حقوق بشر سازمان ملل 
سپس، دسترسی به این زندان ها برای اطالع از واقعیت 
را خواستار شده و همزمان گفته، امارات تاکنون این 
درخواست را نپذیرفته است. به گفته سخنگوی دفتر 
حقوق بشــر ســازمان ملل، با تکیه بر اطالعات اولیه 
که دفتر ما در یمن توانســته به دست آورد، این باور 
ایجاد شــده که تعدادی از بازداشت شــدگان یمنی 
مورد سوء رفتار، شکنجه و سوءاستفاده جنسی توسط 
سربازان امارات متحده عربی قرار گرفته اند. سخنگوی 
دفتر حقوق بشر ســازمان ملل تاکید کرده که دفتر 
متبوعــش کماکان این مــورد را پیگیری می کند تا 
تصمیم بگیرد که در آینده، چه اقدامی الزم خواهد شد.

دستاورد تازه انقالبیون
از سوی دیگر، یگان موشکی ارتش و کمیته های 
مردمی یمن وابســته به انصاراهلل روز سه شنبه برای 

نخســتین بار از ســکوهای زیرزمینی پرتاب موشک 
بالســتیک که »با هدف گسترش گزینه ها و افزایش 
عملیات« صورت گرفته، پرده برداری کرد. این سکوها 
که زیر زمین بوده از قابلیت اســتتار باالیی برخوردار 

هستند. 
در این بیانیه ارتش آمده اســت، ادعاهای ائتالف 
سعودی مبنی بر انهدام سکوهای پرتاب موشک های 
بالســتیک بیانگر شکست و سردرگمی دشمن است. 
عــالوه  بر ایــن ارتش یمن به جنایت روز سه شــنبه 
جنگنده های ســعودی در حمله به مراســم عروسی 
در شــمال این کشــور که منجر به شهادت و زخمی 
شــدن بیــش از ۲۰ غیرنظامی شــد،  اشــاره کرد و 
گفت:»جنگنده های دشمن جز کشتار و قتل عام چیزی 
بلد نیستند و نمی توانند سکوهای موشک های بالستیک 

ما را منهدم کنند.«
در یمن هیچ چیز در امان نیست

اما تشــدید جنایت های عربستان در یمن صدای 

نهادهای حقوق بشــری و مردم نهاد را درآورده است. 
در این راستا »سوزانه کروگر« مدیر موسسه مردم نهاد 
حمایت از کودکان، اعــالم کرد در یمن هیچ  چیز از 
حمالت ائتالف سعودی در امان نیست. کروگر که مدتی 
در یمن به سر برده است، در تشریح شرایط حاکم بر 
این کشــور برای روزنامه آلمانی »تاگس اشپیگل«، از 
لزوم کمک اضطراری برای ۲۰ میلیون نفر و کودکان 

آسیب دیده صحبت کرد.
صندوق کودکان ملل متحد نیز کشــتار کودکان 
در جریــان تجاوز به یمن را محکوم و اعالم کرد هیچ 
توجیهی برای این کشتار بی رحمانه و وحشیانه وجود 
ندارد. یونیسف از تاثیر ویرانگر مناقشه سه ساله یمن 
بر کودکان انتقاد و اعالم کرد بر اثر این جنگ تاکنون 
حدود ۲۲۰۰ کودک کشــته شــده اند، تعداد خیلی 
بیشتری گرسنه هســتند، وادار به شرکت در جنگ 
شــده اند یا به واسطه بیماری های قابل پیشگیری در 

حال مرگ هستند.

براثر درگیری میان نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان دراستان 
فاریاب در شمال افغانستان 3معترض کشته و 7 تن زخمی شدند. 

ساختمان استانداری نیز توسط معترضان به آتش کشیده شد. 
 در تظاهرات روز گذشته مردم استان فاریاب در شمال افغانستان، ۱۰ 
نفر کشته و زخمی شدند و ساختمان استانداری نیز به آتش کشیده شد. 
این دومین روز تظاهرات در اعتراض به بازداشت »نظام الدین قیصاری« 
فرمانده پلیس شهرستان »قیصار« و نماینده ژنرال »عبدالرشید دوستم« 

بود که با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد.
برخی منابع محلی می گویند این افراد بر اثر تیراندازی نیروهای پلیس 
کشته و زخمی شده اند اما مقامات استان فاریاب با رد این ادعا اعالم کرده اند 
نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضان، فقط به تیراندازی هوایی اقدام 
کرده است. گفته می شود معترضان بخشی از ساختمان استانداری فاریاب 
را نیز به آتش کشیده اند. تظاهرکنندگان که در شهر »میمنه« مرکز استان 
فاریاب تجمع کرده اند خواستار آزادی فرمانده پلیس این شهرستان هستند. 
نیروهــای امنیتــی افغان چند روز پیش فرمانده پلیس شهرســتان 
قیصار را به اتهام تهدید مســئوالن امنیتی بازداشــت و به کابل منتقل 
کردند. این اقدام نیروهای امنیتی با واکنش »عبدالرشید دوستم« معاون 
اول ریاســت جمهوری افغانستان که در ترکیه به سر می برد، مواجه شد. 
رســانه های افغانستان همچنین از آغاز تظاهرات گسترده در استان های 
»جوزجان« و »ســرپل« نیز خبر داده اند. این اعتراضات در حالی برگزار 
می شــود که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی افغانستان قرار است 

در ماه مهر برگزار شود.

درگیری خونین بین معترضان و پلیس افغانستان
مردم ساختمان استانداری »فاریاب« را آتش زدند

نخست وزیر سابق مالزی که روز سه شنبه اعالم شد به اتهام 
فساد مالی و دریافت رشوه از آل سعود بازداشت شده است، روز 

چهارشنبه برای محاکمه به دادگاه سپرده شد.
»نجیب رزاق«، نخست وزیر سابق مالزی که روز سه شنبه به اتهام فساد 
مالی بازداشت شده بود دیروز بدون معطلی به دادگاه برده شد تا فورا به 

اتهامات مالی اش که »سنگین« اعالم شده، رسیدگی شود. 
اتهام وی دســت اندازی به حدود ۷۰۰ میلیون دالر اموال عمومی و 

دریافت رشوه از سعودی ها اعالم شده است.
 واحد مبارزه با فساد پلیس مالزی روز سه شنبه اعالم کرده بود نجیب 
رزاق، به دستور دادستان بازداشت شده و به زودی در دادگاه کوآالالمپور 

رسما به اتهام اختالس و رشوه خواری محاکمه خواهد شد.
پرونده اتهامی علیه نخســت وزیر سابق مالزی عمدتا به مفقود شدن 
مبالغ قابل توجهی پول از صندوق توســعه مالزی ارتباط دارد که نجیب 
رزاق در ســال ۲۰۰9 با هدف جلب سرمایه برای طرح های توسعه ایجاد 
کرد. نابســامانی مالی این صندوق باعث تشکیل پرونده هایی در خارج از 

مالزی هم شده است. 
از جملــه وزارت دادگســتری آمریکا پرونده ای در مورد پولشــویی 
دارایی های این صندوق به مبلغ چهارونیم میلیارد دالر تشــکیل داده و 
گفته یک شــبکه پیچیده از موسسات مالی و اشخاص حقیقی در نقل و 

انتقال این پول دست داشته اند.
وی پیش از این هم در یک دادگاه بدوی متهم به سه اقدام مجرمانه 
مرتبط با فســاد مالی در یک صندوق سرمایه گذاری دولتی شده بود که 
هر یک از این جرایم حداکثر مجازات ۲۰ سال حبس دارد و این پرونده 

به دادگاه عالی برده شد.
 نجیب رزاق 65 ســاله اولین نخست وزیر این کشور است که با اتهام 
رسوایی مالی روبه رو شده است. دولت جدید مالزی به رهبری »ماهاتیر 
محمد« در دو ماه گذشــته به مردم وعده داده بود که تمام توان خود را 

برای ریشه کنی فساد گسترده مالی در کشور به کارگیرد. 
کمیســیون مبارزه با فساد این کشور در هفته جاری همچنین ۴۰8 
شماره حساب بانکی مرتبط با فساد مالی در پروژه صندوق دولتی توسعه 
مالزی واحد را متعلق به افراد حقیقی و حقوقی و از جمله شخصیت ها و 

احزاب سیاسی را بست.

نجیب رزاق پس از بازداشت
 بدون معطلی به دادگاه سپرده شد

رئیس جمهور آمریکا به همراه آورده است، طوری که ترامپ دیروز مجبور 
شد به این مســئله و انتقاد گسترده رسانه ها پاسخ بدهد. دونالد ترامپ، 
در توئیتی مدعی شــد که از توانایی باالیی در نویسندگی برخوردار است 
و »رسانه های جعلی« بی دلیل او را به غلط نویسی متهم می کنند، اما وی 
در همین توئیت هم یک غلط امالیی فاحش داشت که دیکشنری مشهور 
»امریکن وبستر« در صفحه توئیتری خود ضمن انتشار امالی درست کلمه، 

توئیت ترامپ را به سخره گرفت.
ترامپ در توئیت خود نوشته بود: »بعد از نوشتن تعداد بسیار زیادی 
کتاب پرفروش به خودم و توانایی نوشــتنم افتخــار می کنم و باید ذکر 
کنم که خبرگزاری های جعلی دائما دوست دارند توئیت های مرا بررسی  
کنند و کنکاش کرده تا به یک غلط برسند. من تنها برای تاکید برخی از 
کلمات را با حرف بزرگ می نویسم نه اینکه لزوما این لغات باید با حرف 

بزرگ نوشته شوند.«
اما این تنها با حرف بزرگ نوشتن واژگان نیست که سبب شده رسانه ها 
نســبت به توئیت های ترامپ دقیق شوند. ترامپ معموال توئیت هایش را 
با غلط های امالیی متعددی منتشــر کرده و سپس آنها را حذف می کند.

سه دقیقه قبل از انتشار توئیتی برای دفاع از توانایی نوشتاری اش، ترامپ 
مرتکــب چنین غلط های امالیی در توئیتی برای بی اعتبار کردن روزنامه 

واشنگتن پست شد.
ترامپ ابتدا نوشت که روزنامه واشنگتن پست »مایه ننگی برای روزنامه 
نگاری« اســت و در این توئیت از واژه   »discgrace« اســتفاده کرد. شش 
دقیقه بعد ترامپ مدل جدیدی از این توئیت را منتشر کرده و این غلط 

امالیی خود را اصالح کرد.
ترامــپ همچنین در محکوم کردن »اخبار جعلی« دچار یک خطای 
دیگر شد. وی مدعی شد که روزنامه نگاران توئیت هایش را مورد بررسی 
و کند و کاو قرار می دهند و به جای آنکه از واژه »pore over« اســتفاده 

کند،  اشتباهاً از واژه » pour over « استفاده کرد!

غلط های امالیی، رئیس جمهور آمریکا را مضحکه کرد
ترامپ: به نوع نوشتنم افتخار می کنم!

توئیتی  در  ترامپ 
مدعی شــد کــه از 
در  باالیی  توانایــی 
برخوردار  نویسندگی 
اســت و »رسانه های 
را  او  بی دلیل  جعلی« 
متهم  غلط نویسی  به 
می کنند، اما در همین 
غلط  یک  نیز  توئیت 

امالیی فاحش داشت.
امالیــی  غلط هــای 
ترامپ، وضعیت بســیار  
ی  بــرا ا  ر مضحکــی 

به دنبــال پیروزی اردوغــان در انتخابات 
ریاست جمهوری ترکیه، دیروز تمام اختیارات 
به رجب طیب  نخســت وزیر و هیئت  وزیران 

اردوغان منتقل شد.
انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست جمهوری، 
روز یکشنبه سوم تیرماه در ترکیه برگزار شد و اردوغان 
در این انتخابات موفق به کسب 5۲ درصد آرا گردید. 
این انتخابات نخســتین انتخابات پس از تغییر نظام 
سیاســی ترکیه از پارلمانی به ریاستی بود به همین 

دلیل قدرت اردوغان در دوره جدید افزایش چشمگیری 
یافته است.

 به گزارش تســنیم، فرمان حکم حکومتی جدید 
ترکیه به شــماره ۴۷۷ صبح دیروز در روزنامه رسمی 
دولت این کشــور منتشــر شد. براســاس این حکم، 
اختیارات نخســت وزیر و هیئت وزیران رسما به رجب 
طیب اردوغان رئیس جمهور این کشــور منتقل شد و 

نخست وزیر فعلی نیز خداحافظی کرد.
پس از مراسم تحلیف ریاست جمهوری ترکیه در 

8 جوالی)۱۷ تیرماه(، سیستم جدید ریاست جمهوری 
ترکیه رسما جایگزین سیستم پارلمانی و نخست وزیری 

می شود که این مسئله نقطه عطفی در تاریخ جمهوریت 
ترکیه است.

در همین ارتباط ایلدیریم نخست وزیر ترکیه که با 
تغییر نظام سیاسی ترکیه به ریاست جمهوری در واقع 
آخرین نخست وزیر این کشور است، دیدارهای آخرش 
را در این سمت با »اسماعیل قهرمان«، رئیس پارلمان 
و خلوصی آکار، رئیس ســتاد مشــترک ارتش برگزار 
کرد. این آخرین دیدارهای ایلدیریم با مقام های ارشد 

کشورش به عنوان نخست وزیر ترکیه بود.

تمام اختیارات نخست وزیر و هیئت وزیران به اردوغان منتقل شد

سرویس خارجی-
با ظاهر شدن نشانه های شکست کامل تروریست ها در استان 
جنوبی »درعا«ی سوریه، شــورای امنیت سازمان ملل با هدف 
ســنگ اندازی در مسیر این تحول بزرگ و در پوشش حمایت از 

غیرنظامیان، تشکیل جلسه داد.
خبرهای میدانی از جنوب سوریه حاکی است، ارتش سوریه بر 8۰درصد 
بخش شرقی استان »درعا« و 6۰ درصد کل این استان مرزی مسلط شده 

و درصدد آزادسازی کامل این استان است.
همزمان با این پیشــروی های ارتش، کمک های انساندوستانه شامل 
وســایل پزشکی و سوخت نیز به روســتاها و شهرک های آزاد شده، وارد 

می شوند.
به گزارش تسنیم، »جمال  الزعبی« نماینده پارلمان سوریه دراین باره 
گفته، گروه های مسلح در »بصری الشام«، »الغاریه الشرقیه«، الغاریه الغربیه 
و »صیدا« بخش اعظم سالح های خود را تحویل داده اند و این بیانگر نزدیک 

بودن زمان پایان نبردها است.
در صورت تســلط ارتش بر استان درعا، دو استان مرزی »اسویدا« و 
»قنیطره« نیز در نوبت آزادســازی قرار خواهند گرفت و این اتفاق، برای 
رژیم صهیونیســتی  و آمریکا در حد یک »کابــوس« خواهد بود، چون 
عالوه بر اینکه گذرگاه های مرزی و مسیرهای لجستیکی تروریست ها در 
کل خاک ســوریه از جنوب بسته خواهد شد، نیروهای ارتش سوریه نیز 
رودرروی نظامیان رژیم صهیونیستی قرار خواهند گرفت و حتی توپخانه 
ارتش ســوریه تا عمق خاک فلسطین اشغالی را تحت پوشش آتش خود 

قرار خواهند داد. این مسأله می تواند معادالت را در منطقه تغییر دهد!
جلسه اضطراری شورای امنیت

شورای امنیت ســازمان ملل که نسبت به جنایات بی شمار آمریکا و 
رژیم اسرائیل در منطقه کامال ساکت است و حتی در قبال جنایت اخیر 
جنگنده های ســعودی در بمباران یک مراسم عروسی در »صعده« یمن، 
هیچ واکنشــی نشان نداده اســت، در ارتباط با تحوالت جنوب سوریه، 

حساسیت های زیادی از خود نشان می دهد.
به گزارش فارس، شورای امنیت قرار است به درخواست آمریکا، امروز 
جلسه اضطراری تشکیل دهد و به اصطالح، اوضاع جنوب سوریه را بررسی 
کند. به اعتقاد کارشناسان، این جلسه اگر در راستای کمک به غیرنظامیان 
و آوارگان در جنوب سوریه باشد، دمشق احتماال آن را می پذیرد، اما اگر 
از سوریه بخواهد عملیات در مرزهای جنوبی را متوقف کند، دولت سوریه 
زیربار آن نخواهد رفت. تاکنون آمریکا از طریق دیپلماســی و ترســاندن 
دمشــق، تالش های زیادی کرده است تا عملیات جنوب را متوقف کند، 
اما موفق به این کار نشــده اســت. دیروز نیز »مایک پمپئو« وزیرخارجه 
آمریکا طی تماس تلفنی با »سرگئی الوروف« همتای روس خود، بار دیگر 

خواستار توقف عملیات ارتش سوریه در جنوب شد.
پیش از این، مقامات آمریکایی از زبان تهدید استفاده می کردند، ولی 
وقتی جنگنده های روســی به طور گسترده به حمایت هوایی از عملیات 
ارتش ســوریه در جنوب پرداختند، روش آمریکا نیز عوض شــد و حتی 

تروریست های جنوب را در برابر ارتش سوریه، تنها گذاشت.
شکست خفت بار آمریکا

اما، این شکســت از نگاه رسانه ها و تحلیلگران مطرح در منطقه دور 
نمانــد و هر یک از آنها، به شــیوه خاص خــود، آن را تحلیل کردند؛ به 
گزارش فارس، روزنامه لبنانی »البناء« طی تحلیلی به قلم »ناصر قندیل«، 
نوشت که پیروزی ارتش سوریه در »درعا« و پیروزی ارتش یمن در بندر 
»الحدیده«، شکست بزرگی برای آمریکا و عربستان بوده و سران این دو 

کشور را از توهم درآورده است.
»امین حفیظ«  تحلیلگر مســائل راهبردی منطقه نیز طی مقاله ای، 
پیروزی ارتش سوریه در جنوب را »مافوق انتظار«  دانست و تصریح کرد 
که این اتفاق، »شوک شدیدی را به آمریکا و متجاوزان وارد کرده است.«

درعا در آستانه آزادسازی
شورای امنیت جلسه اضطراری تشکیل داد!

بحرین
ایسنا: آیت اهلل »عیسی قاسم« رهبر شیعیان بحرین، 
تحت عمل آندوسکوپی معده قرار گرفت. پیش از این اعالم 
شده بود که عیسی قاسم در پی نامساعد شدن وضعیت 
جسمانی اش، به بیمارستان منتقل شده است. خانه او به 
مدت ۴۰۰ روز است که تحت محاصره نیروهای امنیتی 
قرار دارد و رژیم آل خلیفه تنها تحت تدابیر شدید امنیتی، 

به او اجازه درمان می دهد.
افغانستان

تسنیم: رهبران سیاسی و بزرگان قومی در افغانستان 
طــی دیدار با »حامد کرزای« رئیس جمهور ســابق این 
کشــور، نسبت به »شرایط امنیتی وخیم و تنش های رو 

به افزایش« در این کشور، ابراز نگرانی کردند. آنها هشدار 
دادند که ممکن اســت شرایط از کنترل خارج شود و به 
همین خاطر، از کرزای خواستند به عرصه قدرت بازگردد. 
آنها از کرزای خواستند در انتخابات ریاست جمهوری 
شرکت کند. نشریه آلمانی »اشپیگل« نیز اخیرا نوشت، 
کرزای برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری، 

تمایل دارد.

سومالی
تروریســت های  ابوعبداهلل« رهبر  ایندیپندنت: »محمد 
»الشــباب« در منطقه »جوباالند« ســومالی، اعالم کرد 
کیسه های پالســتیکی تهدیدی جدی برای انسان ها و 
حیوانات هســتند و بر محیط زیست تاثیر منفی دارند. 
به گفته وی، به همین خاطر، اســتفاده از کیســه های 

پالستیکی یکبار مصرف ممنوع است.

سوریه
فارس: منابع وابسته به داعش اعالم کرده اند، »حذیفه 
البدری« پســر »ابوبکــر بغدادی« ســرکرده این گروه 
تروریســتی، در مناطق مرکزی سوریه کشته شده است. 
این منابع بدون اشاره به جزئیات بیشتر، محل مرگ پسر 

بغدادی را ایستگاه برق استان »حمص« اعالم کرده اند.
آمریکا

رویتــرز: در حالیکه دولت »دونالــد ترامپ« تهدید 
کرده اســت، تعرفه های سنگینی را علیه واردات خودرو 
از کشــورهای مختلف به خصوص اتحادیه اروپا، اعمال 
خواهد کرد، بیش از ۴۰ کشــور جهــان از جمله چین، 
ژاپن و اتحادیه اروپا نگرانی عمیق خود را نســبت به این 

تصمیم آمریکا، در سازمان تجارت جهانی مطرح کرده اند.
بر اساس این گزارش، ژاپن هشدار داده اتخاذ چنین 
تدابیر و اقداماتی از سوی آمریکا، می تواند موجب تشدید 
اقدامات تالفی جویانه از سوی شرکای تجاری واشنگتن 
شــود و این روند در نهایت منجر به فروپاشــی سیستم 

تجارت چندجانبه بین الملل خواهد شد.
ترامپ تهدید کرده است که تعرفه ۲۰ درصدی علیه 

واردات همه خودروهای اروپایی وضع خواهد کرد.
آمریــکا تحقیقاتــی را آغاز کرده اســت تا ببیند آیا 
واردات خودرو از اروپا تهدیدی علیه امنیت ملی است یا 
نــه. وزارت تجارت آمریکا تا فوریه ۲۰۱9 فرصت دارد تا 

به این سوال پاسخ دهد.

سازمان ملل تأیید کرد

در زندان های امارات به اسرای یمنی تجاوز می شود

سخنگوی ارتش اسرائیل در پارلمان فرانسه:

بادبادک های یک یورویی فلسطینی ها میلیون ها یورو به ما خسارت زد


