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لیب�ی: »المن��ذر الخرط��وش« مس��ئول دفت��ر 
اطالع رسانی گردان ۲۷۶ با اعالم کشته شدن ۱۰ نفر 
و زخمی ش��دن ۲۵ نفر دیگر در جریان درگیری بین 
ارت��ش لیبی و گروه های تروریس��تی گفت که منطقه 
المغار به ط��ور کامل تحت کنترل ارتش لیبی درآمد. 
به گفته الخرطوش، گردان ۲۷۶ از س��ه طرف منطقه 
المغار را به محاصره خود درآورده بود که در نهایت نیز 

این منطقه به کنترل نیروهای این گردان درآمد.

پاکس�تان: نیروهای ارتش پاکستان که در حال 
س��اخت موانع مرزی در مرز مش��ترک بودند از داخل 
خاک افغانستان هدف قرار گرفتند که منجر به کشته 
ش��دن یک نظامی پاکس��تانی و زخمی شدن یک نفر 
دیگر ش��د. »نیاز عل��ی« نظامی پاکس��تانی که بر اثر 
ش��لیک از داخل خاک افغانستان کشته شد ۲9 ساله 
و اه��ل منطقه مردان از توابع ایال��ت خیبرپختونخواه 
است. »آصف غفور« سخنگوی ارتش پاکستان در این 
زمینه گفت: اس��الم آباد مصمم به تکمیل حصارکشی 
مرز مشترک با افغانستان است و چنین اتفاقاتی سبب 

نمی شود که این پروژه را تکمیل نکنیم.

نیجریه: منابع محل��ی نیجریه گزارش دادند که 
در جریان حمله یک گروه از چوپان ها به کش��اورزان 
در مرکز این کش��ور، دس��ت کم ۸۶ نفر کشته شدند. 
این حمله در ادامه درگیری های قبیله ای بر س��رزمین 
و منابع آبی و... رخ داده اس��ت. طی دهه های گذشته 
در جری��ان درگیری ها در نیجریه بنا به دالیل مذهبی 
و سیاس��ی تاکنون هزاران نفر کشته شده اند. »محمد 
بخ��اری« رئیس جمه��ور نیجری��ه درپی ای��ن حمله 
خواس��تار حف��ظ آرامش ش��د و گفت که مس��ئوالن 
نهایت ت��الش خود را برای ارج��اع عامالن این حمله 
به دس��تگاه قضایی و جلوگیری از وقوع حمالت دیگر، 

مبذول خواهند داشت.

یونان: براساس گزارش پلیس یونان حدود ۴۰۰۰ 
معترض در تسالونیکی در اعتراض به قرارداد تغییر نام 
مقدونیه و یونان دس��ت به تظاهرات زدند. راهپیمایی 
آنان به س��وی دفتر احزاب حاکم "س��یریزا" )ائتالف 
چپ گرایان افراط��ی( و "آنل" )یونانی های مس��تقل( 
صورت گرفت و طی آن برخی از معترضان دس��ت به 

خشونت زده و اجسامی را پرتاب کردند. 
ایرلند: یک خودرو به جمعیتی مقابل یک کلیسا 
در شهر دوبلین پایتخت جمهوری ایرلند،  حمله ور شد. 
بعد از حمله این خودرو حداقل ۴ نفر مجروح ش��دند 
ک��ه حال دو تن از آن ها وخیم گزارش ش��ده اس��ت. 
پلیس حمل ونقل دوبلین در توییتر خود گفته اس��ت، 
راننده خودرو قب��ل از برخورد با عابران پیاده ناخوش 

شده و سپس با چند عابر برخورد کرده است. 

ذرهبین

افشاگری وزیر دفاع ترکیه
 وزی��ر دف��اع ترکیه گفت که رژیم صهیونیس��تی 
عامدان��ه هواپیماهای بدون سرنش��ین معیوب به آنها 

فروخته که قابلیت استفاده و پرواز موثر ندارند.
 »نورالدی��ن جانیکل��ی« در مصاحبه ب��ا روزنامه 
»ینی ش��فق« افش��ا ک��رد ک��ه پهپادهایی ک��ه رژیم 
صهیونیستی در سال ۲۰۰۵ به ترکیه فروخته، دارای 
نقص های فنی متعددی بوده و به همین دلیل بمباران 
مواضع ش��به نظامیان ُکرد در شمال عراق با مشکالت 
مختلفی مواجه اس��ت. وبگاه »یدیعوت آحرونوت« در 
گزارش��ی از این مصاحبه به نقل از وی نوشت که این 
معایب از سوی مهندس��ان رژیم صهیونیستی به طور 
عامدانه در این پهپادها ایجاد ش��ده و باعث گردیده تا 
حمالت هوایی به مواضع گروهک پ.ک.ک در شمال 

عراق بارها به هدف اصابت نکند.
رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۵ و در ذیل قرارداد 
تسلیحاتی به ارزش ۱9۰ میلیون دالر، ۱۰ فروند پهپاد 
تهاجمی مدل »هیرون« )Heron( به ترکیه فروخت. 
این قرارداد س��پس با مخالفت ها و انتقاداتی در داخل 
دو دولت مواجه گردید ک��ه در نهایت منجر به امتناع 
رژیم صهیونیستی از ارائه قطعات یدکی و خدمات پس 

از فروش به ترکیه شد.
ترکیه نی��ز پس از اختالفاتی که با این رژیم درپی 
عملیات نظامی علیه نوار غزه در سال ۲۰۰۸ پیدا کرد، 
پرداخت مابقی هزینه این قرارداد را به تعویق انداخت. 
وزیر دفاع ترکیه در این باره توضیح داد: »ما )در س��ال 
۲۰۱۰( پهپادهای هیرون را از اسرائیل تحویل گرفتیم. 
ما دالره��ای زیادی برای آنها پرداخت کردیم اما هرگز 

نتوانستیم که به صورت مؤثر از آنها استفاده کنیم«.
جانیکلی سپس با متهم کردن رژیم صهیونیستی به 
معیوب ساختن عامدانه این پهپادها، افزود: »مهندسان 
اسرائیلی در سامانه های اطالعاتی این پهپادها دستکاری 
و خرابکاری کردند. بعد از آن بود که متوجه شدیم چرا 
بمب های ما ب��ه صخره ها برخورد می کرد یا هدف را از 
دست می داد«. صنایع هوافضای رژیم صهیونیستی نیز 
در واکنش ب��ه این اظهارات، با ص��دور بیانیه ای گفت 

چنین اتهاماتی »توهم آمیز و بی ارزش« است.

نیمچهگزارش

کاهش محبوبیت ماکرون 
کاهش محبویت »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه حدنصاب جدیدی 
زد و به پایین ترین حدممکن از زمان انتخابش به این س��مت رس��ید. با وجود 
افزایش س��رمایه گذاری های خارجی در این کشور تعداد افراد موافق با ماکرون 

در ماه ژوئن یک درصد کاهش یافته و به میزان ۴۰ درصد رسید.
این درحالی اس��ت که چند بازرگان و اقتصاددان مطرح این کش��ور بتازگی 
نگرانی هایی را درباره سیاس��ت های اقتصادی ماکرون ابراز کرده اند. این همه پرس��ی 
که از س��وی موسسه »اینفوپ« صورت گرفت نشان داد کاهش محبوبیت رئیس جمهور 
فرانسه در گروه سنی بیش از شصت و پنج سال که ماکرون قوی ترین حمایت را از آن ها 

در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته کسب کرد، شدت یافته است.
فرانس��ه مدت هاس��ت که با اعتراض های صنفی و کارگری به ویژه در بخش ریلی و 

هوایی روبه روست.

قاره سبز
بازنگری در سیاست خارجی مالزی

نخس��ت وزیر مالزی ب��ار دیگر ضمن انتقاد از برخی قراردادهای امضا ش��ده 
در دولت قبلی بر لزوم بازنگری و تغییر در عرصه سیاس��ت خارجی این کش��ور 

تاکید کرده است.
 ماهاتیر محمد نخس��ت وزیر مالزی در مصاحبه با بلومبرگ ضمن اشاره به 
تالش کواالالمپ��ور برای بازنگری در قرارداد عرضه آب با س��نگاپور، انتقاداتی را 
علیه آمریکا و چین مطرح کرده است. نخست وزیر مالزی گفت: قرارداد عرضه آب با 

سنگاپور بسیار پرهزینه است و باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. 
ماهاتیر محمد پیش از این نیز خواستار لغو پروژه قطار سریع السیر شده بود که قرار 
بود کواالالمپور را به س��نگاپور متصل کند. نخس��ت وزیر مالزی اظهار داشت: آب یکی از 
مس��ائلی است که باید آن را با سنگاپور حل و فصل کنیم. ما همانند انسان های متمدن 

با آنها می نشینیم و گفت وگو می کنیم.

شرق آسیا
فرمانده ارتش لبنان در آمریکا 

مناب��ع آگاه به روزنامه االخبار گفته اند که فرمانده ارتش لبنان در س��فری 
چند روزه راهی ایاالت متحده خواهد شد.

این س��فر چند روز به طول خواهد انجامید و عون در این سفر با شماری از 
مسئوالن آمریکایی در وزارت دفاع این کشور دیدار خواهد کرد. االخبار به نقل 
از منابع آگاه گزارش داده که بررس��ی نیازهای ارتش لبنان، پیشرفت تسلیحاتی 
نیروهای مس��لح لبنانی متناس��ب با مس��ئولیت هایی که ارتش لبنان در مرزها و در 
داخل کش��ور با آن دس��ت و پنجه نرم می کند از موضوعاتی است که در این سفر مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت. 
عون قرار است با شماری از مسئوالن آمریکایی در ارتباط با برنامه کمک های آمریکا 
ب��ه لبنان نیز گفت وگو کند. آمریکا تاکنون از اج��رای وعده های خود به لبنان مبنی بر 

تامین تسلیحات این کشور خودداری کرده و حتی به تحریم آن پرداخته است.
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از رقص با جمعه تا ... 
فرامرز اصغری

آمری��کا همواره بر آن ب��وده تا خود را مهد دموکراس��ی 
جهان��ی معرفی نماید و با این ادعا نیز به پرونده س��ازی علیه 
کش��ورها پرداخت��ه و هر س��اله نیز گزارش ه��ای به اصطالح 
حقوق بشری درباره کشورها منتشر می سازد. این اقدامات در 
حالی صورت می گیرد که پرون��ده آمریکا نکات قابل توجهی 

را در خود دارد. 

هن��وز پرونده رس��وایی جداس��ازی ک��ودکان پناه جو از 
والدینش��ان و نگهداری آن��ان در قفس ادام��ه دارد که ابعاد 
جدیدی از جنایات آمریکا در افغانستان افشا می شود. آمریکا 
بعد از س��ال ها حضور در افغانستان، اکنون به دنبال استفاده 
از سالح های ناشناخته در افغانستان است تا با استفاده از آنها 
در جنگ افغانس��تان، این س��الح ها را نیز مورد آزمایش قرار 
دهد. در این گلوله ها از مواد ش��یمیایی اس��تفاده شده است 
که کارشناسان پزش��کی آن را باعث بروز امراض خطرناک از 

جمله سرطان می دانند. 
حض��ور نیروه��ای خارجی و جن��گ ۱۷ س��اله آمریکا، 
افغانس��تان را به آزمایش��گاه تس��لیحات خطرناک ارتش این 
کشور و دیگر ش��رکای غربی اش تبدیل کرده است. چند ماه 

پیش نیز گزارش هایی درباره آزمایش ۲ نوع س��الح ناشناخته 
و جدید از سوی نیروهای آمریکایی در افغانستان منتشر شد. 
این گزارش ها در حالی منتش��ر می شود که پرونده آمریکا در 
افغانس��تان نش��انگر س��ابقه ای طوالنی از این دست جنایات 
است. هنوز فراموش نشده است چطور آمریکا در زمان اشغال 
افغانستان از بمب ها هیدروژنی استفاده کرده و هزاران نفر را 
قربانی س��اخت. فراموش نشده اس��ت چطور در زندان بگرام 
انس��ان های بی گناه سال ها نگهداری ش��دند. از همه درآورتر 
آنکه نیروهای آمریکایی و ناتو با س��ر بریده مردم افغانس��تان 

فوتبال بازی می کردند. 
البته اینها تنها بخش��ی از جنایات آمریکا در افغانس��تان 
است که باید حمایت آنها از گروه های تروریستی را نیز افزود. 

اس��ناد نش��ان می دهد که آمریکا در طول ۱۷ سال حضور در 
افغانس��تان هرگز مبارزه ج��دی با این گروه ها نداش��ته و از 
هر اب��زاری برای حمایت از آنها بهره گرفته اس��ت. اخیرا نیز 
گزارش ه��ا نش��ان می دهد که داعش در افغانس��تان با کمک 
آمریکا در حال گس��ترش است که ابعاد جدیدی از بحران را 
در این کشور به همراه خواهد داشت. در جمع بندی نهایی از 
آنچه ذکر شد می توان گفت آنچه در افغانستان روی می دهد 
ادام��ه رفتارهای ضد بش��ری آمریکاس��ت که از بازی با س��ر 
بریده مردم افغانس��تان گرفته تا کش��تار دسته جمعی را در 
بر می گیرند روندی که برگ دیگری از رفتارهای ضد بش��ری 
آمریکا را نش��ان داده و بیانگر ل��زوم مجازات آمریکا به عنوان 

عامل جنایات ضد بشری در جهان است. 

یادداشت

منابع آگاه در بحرین از انتقال آیت اهلل  بش�ر ش��یخ عیس��ی قاس��م رهب��ر معنوی حق�وق 
ش��یعیان این کشور به بیمارس��تان به دلیل وخامت اوضاع 

جسمانی وی خبر دادند.
مرکز حقوق بش��ری بحری��ن اعالم کرد ک��ه نیروهای 
امنیتی این کش��ور، پسر آیت اهلل شیخ عیسی قاسم و داماد 

وی را هنگام همراهی آمبوالنس بازداشت کردند.
منطق��ه الدراز محل س��کونت آیت اهلل عیس��ی قاس��م 
مرجعیت و رهبر ش��یعیان و انقالب بحرین از خرداد ۱39۵ 
و منزل وی از خ��رداد ۱39۶ در محاصره نیروهای امنیتی 
آل خلیف��ه  ق��رار دارد و به  عل��ت این محاص��ره، بارها روند 
درمانی ایش��ان با مش��کالت فراوان روبه رو ش��ده است.در 
این میان مس��ئول حوزه علمیه بحرین در شهر مقدس قم، 
رژیم آل خلیفه را مسئول وخامت حال آیت اهلل شیخ قاسم 

روحانی برجسته بحرینی دانست.
شیخ عبداهلل الدقاق صبح نماینده آیت اهلل شیخ عیسی 
قاس��م ، گفت آیت اهلل ش��یخ عیس��ی احمد قاسم در اواخر 
ماه مبارک رمضان و دو ش��ب قبل از ش��ب قدر، به علت به 
زمی��ن افتادن در منزلش، از ناحیه لگ��ن و پا صدمه دید و 
احتمال می رود که دچار شکس��تگی در لگن شده باشد زیرا 
در گذشته نیز به چنین وضعیتی مبتال شده و مدت طوالنی 
در بیمارستان و در منزلش بستری شده بود و این وضعیت 

تا قبل از محاصره او بود.
الدقاق افزود: آیت اهلل شیخ قاسم وقتی که دوباره در ماه 
رمضان دچار چنین وضعیتی شد، به تنهایی قادر به ایستادن 
نبود و فرزندانش به او کمک می کردند و نمازش را نشس��ته 
می خواند و آن موقع، متوجه شدیم که خوشبختانه از ناحیه 
لگن یا ران پا دچار شکس��تگی نشده، ولی برای مدتی نمی 
توانس��ت به تنهایی حرکت کند، به ویژه اینکه زانو درد نیز 

داشت و نمی توانست به خوبی راه برود و حرکت کند.
ش��یخ الدقاق همچنین گفت که انتقال آیت اهلل ش��یخ 
عیس��ی قاسم به بیمارستان، این بار با هدف انجام معایناتی 
ب��ر روی ران و زانویش با هدف اطمینان از س��المت لگن و 
مبتال نشدن او به شکستگی لگن صورت گرفت. وی تصریح 
کرد ش��یخ عیسی قاس��م بعد از بیستم ماه رمضان و قبل از 
ش��ب ۲3 این ماه، بر زمین افتاد ولی در آن زمان، نتوانست 
به بیمارس��تان برود و از آن موقع تاکنون که حدود بیست 
روز یا بیش��تر گذشته است، نتوانس��ته است از منزل خارج 

شود و به بیمارستان برود.
خبر دیگر از بحرین آنکه چهل و دومین نشست کمیته 
میراث جهانی با مش��ارکت بیش از دو هزار کارش��ناس در 
زمینه میراث فرهنگی و طبیعی برگزار شد. ولیعهد بحرین، 
پس از پایان مراس��م افتتاحیه ک��ه در موزه ملی بحرین در 

شرق منامه برگزار شد، با هیات اسرائیلی دست داد.

آیت اهلل شیخ »عیسی قاسم« راهی بیمارستان شد
آمری��کا بع��د از س��ال ها حض��ور در  ره افغانس��تان، اکنون به دنبال استفاده از ش�ب��ه قا
سالح های ناشناخته در افغانستان است تا با استفاده از آنها 
در جنگ افغانس��تان، این سالح ها را نیز مورد آزمایش قرار 

دهد.
 »stars & stripes« ی��ک روزنامه آمریکای��ی بن��ام
نوش��ته اس��ت که آمری��کا س��الح های جدید خ��ود را در 
افغانس��تان آزمای��ش می کند. ای��ن روزنام��ه می افزاید که 
آمریکا در افغانس��تان به نیروهای خود آموزش اس��تفاده از 
س��الح های جدید را می دهد. در این سالح ها از گلوله هایی 
اس��تفاده می ش��ود که فرد مورد هدف را نمی کشد بلکه با 
اصابت گلوله، گاز تولید می شود و فرد مورد نظر را بی هوش 
می کند. در این گلوله ها از مواد شیمیایی استفاده شده است 
که کارشناسان پزشکی آن را باعث بروز امراض خطرناک از 

جمله سرطان می دانند.
 تسلیحات غیرکشنده ارتش آمریکا در کنترل تجمعات 
و مقابله با اهداف غیرنظامی می تواند کاربردی باشد و ارتش 
آمری��کا نیز در نظ��ر دارد تا آن را برای نخس��تین بار علیه 
مردم افغانس��تان آزمایش کند. حض��ور نیروهای خارجی و 
جنگ ۱۷ ساله آمریکا، افغانستان را به آزمایشگاه تسلیحات 
خطرناک ارتش این کش��ور و دیگر شرکای غربی اش تبدیل 
کرده اس��ت. چند ماه پیش نیز گزارش هایی درباره آزمایش 

۲ نوع س��الح ناشناخته و جدید از سوی نیروهای آمریکایی 
در افغانستان منتشر شد.

خبر دیگر از افغانستان آنکه در حالی که رئیس جمهور 
افغانس��تان پس از پایان آتش بس در روزهای عید فطر، این 
آتش ب��س را بطور یکجانبه تا ۱۰ روز دیگر تمدید کرده بود 
اما مقامات امنیتی از دس��تور تازه اش��رف غنی برای نقض 
ای��ن آتش بس خبر داده اند. به گفت��ه وی غنی به نیروهای 
امنیتی در شهرستان »خواجه سبزپوش« والیت »فاریاب« 
دس��تور داده تا برای بهبود وضعیت امنیتی این شهرستان 
عملیات نظامی را از دو طرف آغاز کنند. این در حالی است 
که پیش از این دولت افغانس��تان برای تش��ویق طالبان به 
پیوس��تن به روند صلح از ۲۷ ماه مب��ارک رمضان تا ۵ روز 
پس از عید س��عید فط��ر را بطور یکجانبه ب��ا طالبان اعالم 

آتش بس کرده بود.
از سوی دیگر در حالی که طالبان بارها وجود مذاکرات 
پنهانی با مقامات افغان و آمریکایی را تکذیب کرده اس��ت، 
ژنرال ارشد نظامیان خارجی در افغانستان نیز وجود هرگونه 

ارتباط مستقیم با این گروه را رد کرد.
 ژنرال »جان نیکلس��ون« فرمان��ده نیروهای آمریکایی 
و نات��و در افغانس��تان در یک کنفرانس خب��ری در والیت 
»ننگره��ار« وج��ود هرگونه ارتباط مس��تقیم ب��ا طالبان را 
تکذیب کرد. این در حالی است که اخیرا »اکرم خپلواک« 

افغانستان آزمایشگاه تسلیحات خطرناک آمریکا 

ویژه گروه فرادید   براس��اس نتای��ج غیرنهای��ی گ�زارش 
انتخاب��ات پارلمانی که ترکیه روز یکش��نبه برگزار 
ش��د، حزب عدالت و توس��عه )حزب حاکم( ۲9۵ 
کرسی از مجموع ۶۰۰ کرسی پارلمان را به دست 
آورده و اردوغان توانست باردیگر در مسند ریاست 

جمهوری با اختیارات گسترده دست یابد.
طبق این نتایج حزب م��ردم جمهوریخواه به 
۱۴۷ کرس��ی و ح��زب دموکراتیک خل��ق به ۶۷ 
کرس��ی و حزب ملی گ��را به ۴۸ کرس��ی و حزب 

خوب به ۴3 کرسی دست یافته اند.
خبرگزاری آناتولی آخرین نتایج انتخابات پارلمانی 
را به این شرح گزارش کرده: "ائتالف جمهور" )ائتالف 
حاکم( شامل: ۵3.۶۵ درصد، حزب عدالت و توسعه: 
۴۲.۵۴ درص��د، حزب حرکت ملی: ۱۱.۱۱ درصد - 
"ائتالف ملت" )جناح مخالف( شامل: 33.9۶ درصد، 
ح��زب م��ردم جمهوری خ��واه: ۲۲.۶۴ درصد،حزب 
خوب: 9.9۷ درصد، حزب س��عادت: ۱.3۵.  درصد - 
حزب دموکراتیک خلق ها )وابسته به کردها( شامل: 

۱۱.۶9 درصد، سایر احزاب: ۰.۷ درصد. 
در ای��ن میان ش��ورای عالی انتخاب��ات ترکیه 
اعالم کرد که کار ش��مارش آرا انتخابات ریاس��ت 
 جمه��وری این کش��ور رو به پایان اس��ت و بعد از 
انجام برخی بررسی ها، نتیجه پایانی به زودی اعالم 
می شود. شورای عالی انتخابات ترکیه با صدر بیانیه 
جدید اعالم کرد که تا ظهر دوشنبه 99.9۱ درصد 
از صندوق ه��ای انتخاب��ات ریاس��ت  جمهوری روز 
یکشنبه شمارش شده و »رجب طیب اردوغان« با 

۵۲.۶ درصد آرا پیشتاز است. »سعدی گَون« رئیس 
شورای عالی انتخابات ترکیه در این باره توضیح داد 
که طی چند س��اعت آینده و پس از پایان شمارش 
تمام صندوق ها، ۱۰۰ درصد نتایج برای بررس��ی و 

نظارت در اختیار احزاب مختلف قرار می گیرد.
گَون با رد ادعاهای مطرح ش��ده درباره برخی 
فریبکاری ها در نتیجه انتخابات ترکیه، تاکید کرد 
ک��ه فرایند رای گیری و ش��مارش آرا در صحت و 
س��المت کامل برگزار ش��ده اس��ت. وی همچنین 
گفت ک��ه با توجه به فراوان��ی نامزدهای انتخابات 
پارلمانی و آرا گس��ترده مردم، اعالم نتیجه نهایی 

این انتخابات احتماال حدود ۱۰ روز طول بکشد.
هشت حزب مختلف از جمله »عدالت و توسعه« 
)AKP( به رهبری »رجب طیب اردوغان« که خود 
نامزد ریاس��ت جمهوری نیز هست، »جمهوری خواه 
 ،)MHP( »حرک��ت ملی گ��را« ،)CHP( »خل��ق
 ،)HDP( »ح��زب ُک��ردی دموکراتیک مردم��ان«
»ح��زب خوب« )iYi( و حزب »س��عادت« )SP( با 
معرفی نامزدهای مختل��ف، در این انتخابات رقابت 
کردند. رئیس جمهور روسیه با تبریک پیروزی »رجب 
طیب اردوغان« در انتخابات ریاس��ت جمهوری، این 
امر را پیروزی سیاس��ی بزرگ برای او توصیف کرد. 
کاخ کرملین در بیانیه ای عالم کرد که پوتین ضمن 
تبریک پیروزی اردوغان، »قدرت سیاس��ی عظیم« 
وی در ترکی��ه را س��تود. »نورس��لطان نظربای��ف« 
رئیس جمهور قزاقس��تان نیز انتخاب مجدد اردوغان 

به سمت ریاست جمهوری ترکیه را تبریک گفت.
در انتخابات ریاس��ت جمهوری ترکیه ۶ نامزد 

ب��ه رقابت با یکدیگ��ر پرداخته اند که »رجب طیب 
اردوغ��ان«، رئیس جمه��وری کنون��ی این کش��ور 
و نامزد مش��ترک ائت��الف »جمهور« متش��کل از 
اح��زاب اس��الم گرای عدالت و توس��عه )AKP( و 
راست گرای افراطی حرکت ملی )MHP(، »محرم 
اینج��ه«، نامزد ح��زب چپ گ��رای جمهوری خواه 
خل��ق )CHP(، »صالح الدین دمیرت��اش«، نامزد 

دربن��د حزب حامی کرده��ای دموکراتیک خلق ها 
)HDP(، »مرال آکشنر«، نامزد حزب تازه تأسیس 
خ��وب )IP(، »تم��ل کرم اهلل اوغل��و«، نامزد حزب 
اس��الم گرای س��عادت )SP( و »دوغو پرینجک«، 

نامزد حزب چپ گرای وطن )VP( هستند.
در همین حال، انتخاب��ات پارلمانی ترکیه نیز 
شاهد رقابت نامزدهای دو ائتالف جمهور و »ملت« 

متش��کل از احزاب جمهوری خ��واه خلق، خوب و 
س��عادت و همچنین نامزدهای احزاب دموکراتیک 
خلق ها و وط��ن و حزب اس��المگرای مطالبه آزاد 
)HUDAPAR( اس��ت در حالی ک��ه نامزدهای 
حزب راست گرای اتحاد بزرگ )BBP( در فهرست 
عدالت و توسعه و نامزدهای حزب لیبرال دموکرات 

)DP( نیز در فهرست حزب خوب قرار دارند.
 وزارت خارجه آلمان از بازداش��ت چند شهروند 
این کش��ور در ترکیه خبر داد.، یکی از س��خنگویان 
وزارت خارجه آلمان اعالم کرد که در جریان انتخابات 
ریاست جمهوری و بیست و هفتمین دوره انتخابات 
پارلمانی روز گذش��ته در ترکیه، ۴ ش��هروند آلمانی 
دستگیر شدند.براس��اس اعالم این سخنگوی وزارت 

خارجه آلمان، یکی از این افراد بعداً آزاد شده است.
»ماریا آدبار« در ای��ن خصوص به خبرنگاران 
گف��ت: می توانم بازداش��ت 3 ش��هروند آلمانی در 
ترکی��ه را م��ورد تأئید ق��رار دهم. ای��ن در حالی 
اس��ت که به دنبال کودتای نافرج��ام ۱۵ جوالی 
س��ال ۲۰۱۶ در ترکیه تعداد زی��ادی از افراد و یا 
رس��انه ها به اتهام دست داش��تن در این رویداد با 
برخوردهای قضایی مواجه ش��ده اند. در این میان 
»ویکتور اوربان« نخس��ت وزیر مجارستان با ارسال 
پیام��ی به »رجب طیب اردوغ��ان« انتخاب مجدد 
وی ب��ه عن��وان رئیس جمهوری ترکی��ه را تبریک 
گف��ت. اوربان ضمن آرزوی موفقیت برای اردوغان 
در دوره جدید ریاست جمهوری درپیام خود آورده 
اس��ت: وجود ثبات در ترکیه برای همه اروپایی ها 

بهترین خبر بوده و حائز اهمیت است. 

اعالم پیروزی نهایی اردوغان در انتخابات ترکیه

سلطان ماندگار شد

عبدالس��الم«  »محم��د  جنبش مق���اوم�ت  رس��می  س��خنگوی 
انص��اراهلل یمن، اعالم ک��رد که هر چق��در تجاوز 
ائتالف عربس��تان به یمن، ادامه یابد توانمندیهای 
موش��کی ملت یمن نیز افزایش می یابد و می تواند 

اهداف غیرمنتظره ای را نشانه گیرد.
وی طی پستی در »توئیتر« نوشت: هرچه قدر 
ک��ه این تجاوز و جنگ ادام��ه یابد، توانمندی های 
موش��کی و بالس��تیکی ملت ما افزای��ش می یابد و 
می تواند به مکان هایی که دش��من تصورش را نیز 
نمی کند، حمله کند. این یک اقدام ملی اس��ت که 
تمام یمنی های داخل و خارج کشور بر آن اجماع و 
توافق دارند. حتی آن دسته از کسانی که در مرکز 
ش��هر ریاض حضور دارند، معتقدند که موشکهای 

کشورشان مایه عزت و افتخار است.
الزم به ذکر است ائتالف سعودی و مزدورانش 
درپ��ی شکس��ت میدان��ی در مبارزه ب��ا نیروهای 
ارت��ش و کمیته های انقالبی یمن دس��ت به دامن 
رسانه های خود ش��دند تا با تشدید جنگ روانی و 

ش��ایعه پراکنی از موفقیت رسانه های انقالب یمن 
عقده گشایی کند.

کانال های تلویزیونی »بی بی س��ی«، »فرانس 
۲۴«، »الح��ره«، »اس��کای نی��وز« و »بلقی��س« 
همزم��ان با نبرد در الحدی��ده، از ادامه موج بزرگ 
آوارگی مردم از الحدیده خبر می دهند و در حالی 
که مردم این شهر مخالف جنگ عربستان هستند، 
اما به دلیل حجم حمالت هوایی، بخش��ی از آنان 
مجبور به کوچ شده اند و رسانه های سعودی دلیل 
آن را احتمال وق��وع درگیری های خیابانی وانمود 
کرده اند. به گفته این منابع شمار آوارگان به صنعا 
به دو هزار و ۸۸۰ خانواده می رس��د که بخش��ی از 
آنها در تنها مرکز اسکان آوارگان در صنعا پذیرش 
ش��دند. به گفته این منابع س��ازمان ملل در حال 
رایزن��ی با همه طرف ها به منظور کاهش تش��دید 

درگیری های نظامی در الحدیده است.

ش��بکه بی بی سی به س��وژه رسانه های عربی 
درب��اره موج آوارگی م��ردم از الحدیده پرداخت و 
نوش��ت ک��ه روزنامه ه��ای عربی می گوین��د که با 
توجه به چالش های موجود در الحدیده، در مسیر 

رسیدن به صنعا فرش قرمز پهن نشده است.
این ش��بکه میزبان یکی از تحلیلگران سیاسی 
وابس��ته به ائتالف س��عودی در یمن ب��ود که ادعا 
کرد نیروهای ائتالف فرودگاه الحدیده را در تصرف 
خود گرفتند. او در حالی این ادعا را مطرح کرد که 
برخی سران انصاراهلل در فرودگاه مصاحبه کردند و 
گفتند که ادعای ائتالف درباره تس��لط بر فرودگاه 

دروغ است.
کان��ال »فرانس ۲۴ «هم از ت��داوم آرامش در 
الحدیده برای س��ومین روز متوالی خبرداد و گفت 
ک��ه دو طرف جنگ در الحدیده در حال بس��یج و 
تجهیز نیروهای خود هس��تند.دو ش��بکه العربیه و 

الح��دث و س��ایت یافع نیوز هم گفتن��د نیروهای 
ائت��الف در طول جاده س��احلی مواصالتی المخا و 
الخوخه به اس��تان الحدیده در حال انجام عملیات 

تعقیب و گریز هستند.
اما شبکه الجزیره قطر که بعد از بحران روابط 
چهار کش��ور عربی با قطر، سیاستی خالف العربیه 
دارد، اعالم کرد که گروهی از نمایندگان پارلمان، 
دانشگاهیان، و هنرمندان انگلیسی با امضای نامه ای 
برای نخست وزیر خود به حمایت انگلیس از حمله 
عربس��تان به بندر الحدیده یمن، اعتراض نش��ان 
دادند. ش��بکه الجزیره همچنی��ن گفت که معاون 
رئی��س کمیته بنادر دریای س��رخ گفت��ه فعالیت 
بن��در الحدیده که تحت کنترل الحوثی هاس��ت به 
طور طبیعی جریان دارد و تنها مشکل در ممانعت 
نیروهای دشمن از ورود کش��تی ها به این منطقه 

است.
عبدالقادر مرتضی، رئیس کمیته ملی امور اسرا 
در یمن اعالم کرد، در تبادل اس��رای درگیری های 
ساحل غربی یمن میان ارتش و کمیته های مردمی 

این کشور از س��ویی و نیروهای وابسته به عبدربه 
منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن از سوی 

دیگر ۱۱۴ تن از اسرا آزاد شدند. 
وی گف��ت، ۴۰ تن از اس��رای نیروهای دولت 
مستعفی در مقابل آزادی ۷۴ تن از اسرای ارتش و 

کمیته های مردمی یمن آزاد شدند.
در این راستا فرماندهی تیپ جنوبی "العمالقه" 
ش��ب گذش��ته انجام قرارداد جدید تبادل اسیران 
بی��ن این نیروها و انصاراهلل در ش��هرک مریس در 

شمال استان الضالع را تایید کرد.
پیشتر عبدالس��الم جابر، وزیر رسانه در دولت 
نج��ات ملی یم��ن در پی��ام توئیتری گفت��ه بود، 
عربستان اجساد 39 تن از نیروهای خود در ائتالف 
عربی را تحویل گرفت که در درگیری های ساحل 

غربی مشارکت داشتند.
جاب��ر اف��زود، ۶9 جس��د دیگر از افس��ران و 
نظامی��ان عربس��تان همچنان در س��ردخانه های 
عدن قرار دارند که همگی در س��احل غربی کشته 

شده اند.

افزایش توان موشکی با ادامه یافتن جنگ


