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ربایش نظامیان در نیجریه
یکی از افس��ران پلی��س در »مایدوگوری« مرکز 
والی��ت بورنو گفت که تاکنون هیچ اطالعی از 23 نفر 

اعم از پنج افسر و 18 نظامی ندارم. 
این عناصر گروه تروریس��تی بوکوحرام برای این 
نظامیان در روستای باالغاالی واقع در منطقه بوبوشی 
حومه »باما« کمین گذاش��ته و ب��ه آنها حمله کردند. 
سه خوردوی نظامی به باما بازگشته و هشت خودروی 
دیگر ب��ه همراه تعدادی از نظامی��ان همچنان مفقود 

هستند و سرنوشت آنها نامعلوم است.

محاکمه در مصر
 دادگاهی در استان شرقیه مصر گروهی از اعضای 
اخوان المس��لمین مصر را به اتهام در اختیار داش��تن 

پوسترهای ضد دولتی به حبس ابد محکوم کرد. 
براس��اس ای��ن خب��ر 12 نف��ر از اعض��ای گروه 
اخوان المسلمین که در چند سال گذشته در فهرست 
گروه های تروریس��تی قرار گرفته اس��ت به خاطر این 
اتهامات به حبس ابد محکوم ش��ده اند. دادگاه جنایی 
»زقاقزی��ق« هم 1۵ تن دیگر از اعضای اخوان را به 3 

سال زندان محکوم کرده است.

عملیات ارتش لیبی 
ارتش لیبی عملیات نظامی خود را برای به دست 
گرفت��ن کنترل بخش قدیمی ش��هر درنه ادامه داده و 

تروریست ها را تحت محاصره خود درآورده است. 
ارتش لیبی به عملیات نظامی خود برای رویارویی با 
آخرین پایگاه ها و آخرین عناصر باقی مانده از گروه های 
تروریس��تی در محله ه��ای ش��هر قدیمی درن��ه ادامه 
می دهند. این منابع تاکید کردند که تروریست های باقی 
مانده در این منطقه وابسته به تشکیالت داعش هستند. 
تعدادی از این تروریست ها طی روزهای گذشته خود را 

به نیروهای ارتش لیبی تحویل دادند.

سرمایه گذاری امارات
به دنبال سرمایه گذاری 1۰ میلیارد دالری عربستان 
در آفریقای جنوبی، ریاست جمهوری آفریقای جنوبی 

از اقدام مشابه امارات در این کشور خبر داد. 
ریاست جمهوری آفریقای جنوبی در بیانیه ای اعالم 
کرد که پس از سفر اخیر سیریل رامافوسا، رئیس جمهوری 
این کشور به امارات، این کشور نیز مانند عربستان متعهد 
شده تا 1۰ میلیارد دالر در آفریقای جنوبی در بخش های 

گردشگری و معادن سرمایه گذاری کند.

پیام لبنان
 باسیل رئیس جریان آزاد ملی لبنان و وزیر خارجه 
این کش��ور در س��خنانی گفت: دولت با اصول شناخته 
ش��ده تشکیل خواهد شد و به اراده مردم احترام خواهد 
گذاشت. این دولت برپایه اعتماد و اطمینان خواهد بود. 
وی افزود: تمامی مسیرها بین لبنان و سوریه، سوریه 
و عراق و س��وریه و اردن بازگشایی خواهند شد و روابط 

سیاسی میان سوریه و لبنان نیز ازسرگرفته می شود.

آماده باش کره جنوبی 
وزارت تجارت کره جنوبی که پیشتر گفته بود تحت 
تاثیر رویارویی تجاری آمریکا و چین قرار نمی گیرد، از 
آماده باش برای مقابله با موج درگیری های اقتصادی دو 

کشور خبر داد. 
کره جنوب��ی پیش از این اعالم ک��رده بود جنگ 
تج��اری چین و آمری��کا تاثیر زیادی ب��ر تجارت کره 
جنوبی نخواهد داش��ت اما شاخصه های سهام کره نیز 

در حال افت است.

اخبار

خدمت آمریکایی ها به کل جهان!
آمریکایی ه��ا با انتخ��اب دونالد ترام��پ به عنوان 
رئیس جمهور خود، خدمتی بزرگ به جهان ارائه دادند، 
چراکه با این کار چهره نژادپرست خود را نمایان کردند.

روزنامه رای الیوم نوشت: آمریکایی هایی که دونالد 
ترامپ را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند خدمتی 
به جهان ارائه کردند که قابل قیمت گذاری نیست؛ زیرا 
با این انتخاب چهره حقیقی و نژادپرست شمار زیادی 
از این مردم را که به وی رای دادند، نشان دادند. جان 
کری، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، دیروز حق داشت 
وقت��ی که از عرف دیپلماتیک خارج ش��د و در صفحه 
شخصی خود در توئیتر، رفتار های ترامپ و اظهاراتش 
در نشست سران ناتو در روز چهارشنبه در بروکسل را 
خجالت آور و ویرانگر توصیف کرد. وی خطاب به ترامپ 

نوشت: »ای مرد ما را رسوا کردی.« 
ترامپ به بیشتر کش��ور های عضو ناتو حمله کرد 
و از آن ها خواس��ت بی��ش از دو درصد تولید ناخالص 
ملی خود را صرف مس��ائل دفاعی کن��د. وی به آنگال 
مرکل، صدر اعظم آلمان، تاخت.  ای کاش رسوایی های 
ترامپ در تبدیل دوستان به دشمنان و افزایش تعداد 
دش��منان خالصه می شد. وی در س��فر کنونی اش به 
لن��دن آن روی وحش��ی خود را نش��ان داد وقتی که 
تروریسم، جنایت و مهاجرت را به یکدیگر مرتبط کرد 
و جام خشمش را بر سر صادق خان - شهردار منتخب 
لندن - ریخت زیرا وی مس��لمان، پاکس��تانی االصل و 

فرزند یک راننده اتوبوس است.
واکنش مردم انگلیس به این میهمان نژادپرس��ت 
س��نگین بود. صد ها هزار تظاهرکنن��ده به خیابان ها و 
میدان ها آمدند تا به ورودش به انگلیس اعتراض کنند 
و بادکنک های بزرگی به طول شش متر و پرتقالی رنگ 
که آدمک بچه ای شبیه به ترامپ بود به هوا فرستادند.

 آری، ترامپ آمریکا را رس��وا کرد و بخش انس��انی 
و دموکراتی��ک مل��ت آمریکا را در تنگنا ق��رار داد یعنی 
همان هایی که در انتخابات به وی رای ندادند و حماقت ها، 
تندروی و نژادپرستی اش را خطرناک می دانند. شاید این 
راهپیمایی مردم خشمگین در لندن ضد سفر وی پیامی 
به مردم آمریکا و نهاد های حقوقی و قانونی اش باشد تا قبل 
از اینکه آمریکا و جهان را به س��وی جنگ های فاجعه بار 

بکشد، فوری برای کنار زدن وی دست به کار شوند.

گزارش

هزاران نف��ر از اتباع مختلف اروپایی با  بش�ر برگزاری تظاهراتی در یکی از شهرهای حق�وق 
مرزی ایتالیا به سیاست های سخت گیرانه در زمینه پذیرش 

پناه جویان در اروپا اعتراض کردند.
ش��مار ش��رکت کنندگان در این تظاهرات ه��زاران نفر 
اعالم شده است که در میان آنها اتباعی از کشورهای ایتالیا، 
فرانسه، آلمان، هلند و اسپانیا حضور داشتند. این افراد بعد 

از ظهر به مرز فرانسه رسیدند.
پی��ش از این تجمع، ش��ماری از نهاده��ای غیردولتی 
فراخوانی ب��رای برگزاری تظاهراتی چه��ار کیلومتری داده 
بودند. در بیانیه  مش��ترکی که به این منظور منتش��ر ش��د، 
هدف از برگزاری این تظاهرات، محکومیت »سیاست هایب 
بی رحمان��ه ملی و جهان��ی« در زمینه رویاروی��ی با پدیده 

مهاجرت برای پناه جویان به اروپا است.
ش��مار زیادی از پناه جویان برای رسیدن به کشورهای 
ش��مالی اروپایی از ش��هر مرزی ونتیمیگلیا عبور می کنند. 
از س��ال 2۰1۵ فرانس��ه به ص��ورت س��ازمان یافته از عبور 
پناه جویان جلوگیری کرده اس��ت. هفته پیش هم تظاهرات 

همبستگی در شهر بندری کاله برگزار شد. 
تظاهرات کنندگان می خواس��تند با این تظاهرات نشان 
دهند که در فرانسه هم سیاست استقبال از پناه جویان وجود 
دارد. ایتالیا مهمترین کش��ور اروپایی است که پناه جویان از 
آفریقا و از مسیر دریای مدیترانه برای رسیدن به کشورهای 
دیگ��ر اروپایی انتخاب می کنند. دولت جدید این کش��ور که 
با ائتالف احزاب لیگ و پنج س��تاره تش��کیل ش��ده اس��ت، 
سیاس��ت های س��خت گیرانه ای در زمینه پذیرش پناه جویان 

دارد و »ماتئو س��الوینی« وزیر کش��ور دولت جدید پرچمدار 
اجرای سیاست های اینچنینی است. وی کمی پس از تصدی 
سمت، اعالم کرد که کشورش یک کشتی حامل پناه جویان را 

نمی پذیرد. وی هم از پذیرش ۴۰۰ پناه جو خودداری کرد.
همزمان ب��ا این تظاهرات مس��ئول سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپا که به لیبی س��فر کرده اس��ت با رئیس دولت 
وفاق ملی این کشور دیدار کرد. »فدریکا موگرینی« مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در طرابلس با »فایز السراج« 
رئیس دولت وفاق ملی دیدار و گفت وگو کرد. موگرینی که 
ب��رای افتتاح مقر هیأت اتحادیه اروپ��ا و مقر هیأت اروپایی 
برای کنترل مرزها به لیبی س��فر کرده است، تأکید کرد که 
با افتتاح مقر هی��أت اتحادیه اروپا در طرابلس حضور ما در 

لیبی نیز سازماندهی می شود.
طب��ق گزارش وبگاه »النش��ره«، موگرینی افزود که در 
دی��دار با الس��راج حمایت اتحادیه اروپ��ا از لیبی و ملت آن 
بررسی شد. وی اشاره کرد که از دیدگاه اتحادیه اروپا، لیبی 
همس��ایه نزدیک و کشور دوس��ت است و حمایت های ما از 
مردم لیبی طی ماه های آینده تقویت خواهد شد. موگرینی 
همچنین بر حمایت اتحادیه اروپا از روند سیاس��ی در لیبی 
تحت نظارت س��ازمان ملل از جمله آمادگی برای برگزاری 

انتخابات در این کشور تأکید کرد.
بنابر توافق گروه های لیبی در نشست اخیر پاریس قرار 
اس��ت انتخابات ریاس��ت جمهوری و پارلمانی اواخر دسامبر 
برگزار شود. لیبی از زمان سرنگونی رژیم دیکتاتوری »معمر 
القذافی« در س��ال 2۰11 تاکنون شاهد ناآرامی در سراسر 

این کشور است.

تظاهرات هزاران ایتالیایی در حمایت از پناه جویان 
در اقدام��ی ک��ه برگرفت��ه از ناامیدی  خط آنکارا از ادامه طرح پیوستن به اتحادیه س����ر
اروپایی اس��ت، براس��اس هفت حکم جدید رئیس جمهوری 
ترکیه در سیستم جدید ریاستی وزارت اتحادیه اروپا حذف 
شده و همچنین داماد اردوغان و وزیر آموزش عضو شورای 

عالی نظامی ترکیه )YAS( شدند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در سیستم 
جدید ریاس��تی احکام جدیدی را صادر کرد. براس��اس این 
احکام، وزارت امور اتحادیه اروپا حذف شد و در زیرمجموعه 
وزارت خارج��ه ق��رار گرفت. از این پس مس��ائل مربوط به 
اتحادیه اروپا و روند مذاکرات برای پیوستن به این اتحادیه 
از س��وی وزارت خارجه پیگیری می ش��ود. براس��اس حکم 
جدید صادره از سوی ریاست جمهوری ترکیه، وزیر دارایی 
و خزان��ه داری و وزیر آموزش ملی به ش��ورای عالی نظامی 

این کشور پیوسته اند.
برهمین اس��اس، در این ش��ورا که یک��ی از عالی ترین 
معاون��ان  اس��ت،  ترکی��ه  تصمیم گی��ری  موسس��ات 
رئیس جمهوری، وزیر دادگس��تری، خارجه،  کشور،  دارایی و 
خزانه داری، آموزش ملی، دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش 
ترکیه حضور خواهند داش��ت. طبق حکم ریاست جمهوری، 
ساختار ش��ورای عالی نظامی احیا می ش��ود به طوریکه به 
رئیس جمه��وری اج��ازه اعم��ال نظر در مواض��ع مربوط به 

نیروهای مسلح ترکیه را می دهد.
طبق این احکام جدید که امروز در روزنامه رسمی منتشر 
شده، احیای ساختار شورای عالی نظامی به این صورت است 
که دست کم یکبار در سال به دعوت معاون رئیس جمهوری 

تش��کیل جلسه می دهد، در حالی که رئیس جمهوری نیز در 
صورت لزوم می تواند درخواست برگزاری نشست بدهد. رجب 
طیب اردوغان روز دوش��نبه به عنوان اولین رئیس جمهوری 

سیستم جدید ریاستی سوگند یاد کرد.
او اع��الم کرد ک��ه برای ایجاد یک سیس��تم ریاس��ت 
جمهوری اجرایی قدرتمند نیاز به رش��د اقتصادی،  مدیریت 
موثر و تضمین امنیت اس��ت. براس��اس احکام جدید، ستاد 
مشترک ارتش ترکیه در زیرمجموعه اختیارات وزارت دفاع 
ق��رار گرفته که در حال حاضر ریاس��ت آن را خلوصی آکار، 
وزیر دفاع که پیش از این رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه 

بود، برعهده دارد.
این احکام جدید ریاس��ت جمه��وری مصادف با دومین 
سالگرد کودتای نافرجام 2۰1۶ صادر شد. همچنین در حالی 
که اعالم شده است وضعیت فوق العاده در چند روز آینده به 
پایان می رسد. دو منبع مطلع اعالم کرده اند که حزب حاکم 
در نظ��ر دارد مقررات امنیتی را ب��رای تضمین مبارزه علیه 

تروریسم پس از پایان وضعیت فوق العاده صادر کند.
خبر دیگر آنکه ژنرال ارشد نیروی هوایی آمریکا در اروپا 
بر این باور است که طرح ترکیه برای خرید سامانه های دفاع 
موشکی اس ۴۰۰ از روسیه یک خطر بزرگ برای ناتو خواهد 
بود. تاد ولترز فرمانده نیروی هوایی متحد ناتو و ژنرال ارشد 
نیروی هوایی آمریکا در س��خنانی گف��ت: طرح ترکیه برای 
خریداری سامانه های دفاع موشکی اس ۴۰۰ روسی به سالح 
مش��هور دش��من علیه ناتو این ام��کان را می دهد تا نظارت 
عمیقی بر جنگنده های رادارگریز اف 3۵ داش��ته باش��د که 

تعداد این جنگنده ها در اروپا رو به افزایش است.

حذف وزارت اتحادیه اروپا از ساختار ترکیه

وپا چشم انتظار آسه آن ه اتحادیه ار
درحالی که آمریکا جنگ تجاری تمام  آس�یا عی��اری علیه اروپا، چین، کش��ورهای ش�رق 
آس��یایی به راه انداخت��ه اما منابع خبری از ش��روع مجدد 
گفت وگوهای تجاری برای گسترش همکاری های اقتصادی 
می��ان اتحادی��ه اروپا و کش��ورهای دهگانه عض��و اتحادیه 
جنوب ش��رق آسیا آسه آن به عنوان دوبلوک اقتصادی مهم 

جهان خبر می دهند.
 ناظران منطق��ه ای معتقدند اتحادیه اروپا از یکس��و و 
آس��ه آن به عنوان دو قدرت اقتص��ادی در دو قاره درتالش 
هس��تند تا با گام های موثر خود راهکارهای س��ازنده ای در 
قبال جنگ تجاری که واشنگتن به راه انداخته و بنیان های 
اقتصادی جهان را هدف قرار داده ، پیدا کنند. لی هس��ین 
لونگ نخست وزیر سنگاپور در هفته جاری سفری چند روزه 

به فرانسه برای رایزنی های سیاسی و اقتصادی دراین کشور 
به سر می برد.

هس��ین لون��گ درای��ن س��فر ب��ا امانوئ��ل مک��رون 
رئیس جمهوری فرانسه در جریان س��الروز باستیل دیدار و 
گفت وگ��و و در رژه نظامی ویژه این روز نیز ش��رکت کرده 
اس��ت. پاریس همه س��اله در روز 1۴ ج��والی )23 تیر( به 
مناس��بت حمله به زندان باستیل درس��ال 1789 و شروع 

انقالب فرانسه رژه نظامی برگزار می کند 
نخس��ت وزیر سنگاپور پس از دیدار با مکرون اعالم کرد 
که دو قدرت اقتصادی در اروپا و آس��یا درصدند تا برخالف 
جنگ تجاری به راه افتاده کنونی، برای توسعه روابط تجاری 

میان خود همکاری های اقتصادی را گسترش دهند.
دراقدامی س��مبلیک در روز رژه باس��تیل هواپیماهای 
جنگی سنگاپور و فرانسه به طور مشترک اقدام به رزمایش 

هوایی در آسمان پاریس کردند. 

وزگار تغییرات  الجزایر در ر
س��ه نخس��ت وزیر به چش��م دیده که ق�اره ثروتمند الجزای��ر از بهار س��ال 139۶ تاکنون 
البت��ه دو نفر از آنها به صورت ناگهانی و در حالی که کمتر 

کسی پیش بینی می کرد، برکنار شدند .
»عبدالمالک س��الل« نخس��ت وزیر الجزایر سوم خرداد 
سال گذشته و درپی اعالم نتایج انتخابات مجلس جای خود 
را ب��ه »عبدالمجید تبون« وزیر انرژی و معادن این کش��ور 
داد. دفتر ریاس��ت جمهوری الجزایر آن زمان اعالم کرد که 
سالل استعفا داده، اما روزنامه »الشروق « این کشور نوشت، 
نخس��ت وزیر در حقیقت برکنار شد. سالل از سال 2۰12 تا 
2۰17 ب��ه مدت پنج س��ال عهده دار این پس��ت بود. او از 
جمله افراد مستقلی بود که وابستگی به هیچ حزبی نداشت 

و مورد اعتماد رئیس جمهوری الجزایر بود.

س��وم خرداد س��ال 139۶ تبون که س��کان دولت این 
کشور را به دست گرفت، شعار دولت خود را مبارزه با فساد 
اداری، سیاس��ی و اقتصادی اعالم کرد و گفت که مس��ائل 
اقتصادی و بهبود ش��رایط کش��ور اولویت نخست دولت او 

است.
در حال��ی که دولت جدید الجزایر با قدرت به کار خود 
ادامه می داد و شاید کسی انتظار تغییر در کابینه را نداشت، 
از اواس��ط م��رداد 139۶ زمزم��ه هایی مبنی ب��ر اختالف 
نظ��ر تبون با نهاد ریاس��ت جمهوری به گوش می رس��ید و 
باالخره 2۴ مرداد این س��ال در حال��ی که کمتر از 9۰ روز 
از نخست وزیری او می گذشت، در اقدامی تقریبا غیرمنتظره 
برکنار ش��د و »احم��د اویحیی « رئیس دفت��ر »عبدالعزیز 
بوتفلیق��ه« رئیس جمه��وری الجزایر که س��ابقه چند دوره 
نخس��ت وزیری را داش��ت و به مرد روزهای سخت معروف 

بود، جایگزین تبون شد.

لش گروه فرادید  پوتی��ن و چ�����ا ام��روز در حال��ی 
ترام��پ در فنالن��د گردهم می آیند ک��ه مقام ها و 
صاحبنظران آمریکا و روسیه معتقدند که دستیابی 
به توافق بر سر مس��ائل مهم و خاص بین روسای 
جمهوری دو کش��ور در نشست دوشنبه در فنالند 

دور از ذهن است.
فنالند امروز میزبان نشستی است که از ماه ها 
پی��ش بر س��ر آن و اهمیتش بحث های بس��یاری 
ص��ورت گرفته اس��ت آری امروز پوتی��ن و ترامپ 
روس��ای جمه��ور آمریکا و روس��یه دی��دار دارند 
دی��داری که نش��ان می ده��د بی��ش از آنکه رنگ 
و بوی دوس��تی داشته باش��د برگرفته از چنگ و 
دندان هایی است که دو کشور برای قدرت نمایی به 
یکدیگر نشان می دهند و بیشتر نشست جنبه نزاع 

دارد تا حل اختالفات. 
 نشس��ت روس��ای جمهوری آمریکا و روس��یه 
در حالی در هلس��ینکی فنالند برگزار می ش��ود که 
روزنامه کامرسنت روسیه، از اختالف نظر واشنگتن 
و مسکو بر س��ر متن بیانیه نهایی این نشست خبر 
می دهد. مس��کو پیش  نویس بیانیه پایانی نشست 
سران دو کشور را برای واشنگتن ارسال کرد و طرف 
آمریکایی نیز ضمن اعالم آمادگی برای اس��تفاده از 
این س��ند به عنوان پایه توافقات پایانی، تاکید کرد، 
در این س��ند باید نگرانی کاخ سفید درباره دخالت 
روسیه در انتخابات سال 2۰1۶ ذکر و تضمین داده 

شود که چنین اتفاقی در آینده رخ نخواهد افتاد.
تام گرام مدیر پیشین مسائل روسیه در دولت 
ج��ورج بوش و مدی��ر اجرایی فعلی گ��روه انجمن 
کیس��ینجر در گفت وگو با کامرس��نت یادآورشد: 
بیانی��ه پایانی نشس��ت س��ران باید نش��ان دهنده 
واقعیات کنونی در روابط دو کش��ور باشد، در غیر 
این صورت جدی گرفته نخواهد شد. به گفته وی، 
بهتر است در بیانیه پایانی اشاره شود که دو کشور 

به وجود اخت��الف در دیدگاه های جدی فی مابین 
اعتراف می کنند، نگران تشدید رویارویی دو کشور 
و ام��کان وقوع درگی��ری نظامی واقعی هس��تند 
و آمادگ��ی دارند تا نخس��تین گام ها ب��رای ایجاد 
شرایط مناسب به منظور به حداقل رساندن خطر 
رویاروی��ی تم��ام عیار بین دو کش��ور بردارند. این 
مساله اساس همکاری  های دوجانبه آتی مطابق با 
منافع دو کش��ور را فراهم خواهد ساخت. همانند 
روال گذش��ته، ای��ن بار نیز، نشس��ت های تاریخی 
آمریکا و روس��یه در خارج از واش��نگتن و مس��کو 

برگزار می شود.
فرانکلین دالنو روزولت نخستین بار در تهران 
با جوزف استالین دیدار و گفت وگو کرد. آنها چند 
م��اه پیش از پایان جن��گ جهانی دوم بار دیگر در 
یالت��ای کریمه دی��دار کردند. تنها نشس��ت هری 
ترومن با اس��تالین در پوتس��دام، در حومه برلین 
بود. جان اف کندی در ژنو با نیکیتا خروش��چف و 
رونالد ریگان نیز در ریکجاویک ایسلند با میخائیل 
گورباچف دیدار و گفت وگو ک��رد. البته، نمی توان 
تضمین داد که نشس��ت دونالد ترامپ و والدیمیر 
پوتی��ن، مقدمه و ش��روع یک روند باش��د. آمریکا 
و روس��یه در طول چند س��ال گذش��ته فرسوده و 
ضعیف شده اند. در طول هشت سال پیش، نشستی 
در سطح روس��ای جمهوری دو کشور برگزار نشد. 

فهرست اختالف های دو طرف، بی پایان است. 
نشس��ت هایی که در س��طح رهبران دو کشور 
برگزار می شود، به ندرت به حصول توافق های مهم 
می  انجامد. مسکو و واشنگتن نیز چنین انتظاری از 

دیدار پوتین و ترامپ ندارند. جان بولتون مش��اور 
امنیت ملی کاخ سفید در سفر اخیر خود به مسکو 
نیز گفته بود که برگزاری چنین نشستی خود یک 
دس��تاورد بشمار می  رود. مذاکرات سران دو کشور 
س��اختار دش��واری ندارد و دو طرف به سادگی با 

یکدیگر صحبت خواهند کرد. 
براس��اس اع��الم اندیش��کده ش��ورای روابط 
خارج��ی، روس��ای جمه��وری آمریکا و روس��یه 
تاکنون رابطه نزدیک و حسن تفاهم چندانی برای 
به نمایش گذاش��تن نداش��تند و نشس��ت آنها در 
هلس��ینکی فنالند، بدون رویکردهای تازه در قبال 
مسائل مختلف، از کنترل تسلیحات تا زد و بند در 

انتخابات، موفقیت آمیز محسوب نمی شود. 

ترام��پ و پوتین در نشس��ت احتم��اال درباره 
مداخله در انتخابات ریاس��ت جمهوری، اوکراین، 
س��وریه و کنترل تس��لیحات هس��ته ای گفت وگو 
می کنن��د. اطالعات منتش��ر ش��ده حاکی اس��ت 
که مذاک��رات  والدیمی��ر پوتین و دونال��د ترامپ 
در پایتخ��ت فنالند ب��ا در نظر گرفت��ن کنفرانس 
مطبوعات��ی پایان��ی، حدود س��ه س��اعت به طول 

خواهد انجامید.
در برنامه تنظیم شده این نشست که اپلیکیشن 
هلس��ینکی آن را منتشر کرده، آمده است؛ نشست 
والدیمی��ر پوتین و دونالد ترامپ روس��ای جمهور 
روس��یه و آمری��کا از س��اعت 13:1۵ دقیق��ه آغاز 
می شود و سپس در ساعت 1۶:3۰ دقیقه والدیمیر 

پوتی��ن با س��ائولی نینیس��ته رئیس جمهور فنالند 
دی��دار خواهد کرد. در این برنام��ه آمده که دونالد 
ترام��پ از 7 ت��ا 1۰ صبح ب��ا رئیس جمهور فنالند 
مالق��ات خواهد ک��رد. همچنین یوری اوش��اکوف 
مشاور رئیس جمهور روسیه گفته، این نشست ها در 
کاخ ریاس��ت جمهوری در مرکز هلسینکی برگزار 
می شود. ر ابتدا رهبران دو کشور با حضور مترجم با 
یکدیگر گفت وگو می کنند و سپس گفت وگوها در 
هنگام صرف صبحانه و با حضور برخی از همراهان 
دو ط��رف ادام��ه پیدا می کند. پس از آن روس��ای 
جمهور در کنفرانس خبری مش��ترک حاضر شده 

و به برخی سوال ها پاسخ خواهند داد.
در این میان »کریستین نیلسن« وزیر امنیت 
داخلی آمریکا، اعالم کرد که روس��یه با اس��تفاده 
از ش��بکه های اجتماعی درپی ایج��اد تفرقه میان 
م��ردم آمریکا اس��ت. روس��یه در س��ال های اخیر 
همواره متهم به انجام حمالت س��ایبری در آمریکا 
ب��وده و بعد از انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال 
2۰1۶ ایاالت متحده متهم به دخالت در آن ش��د. 
رئیس جمهور آمریکا گفت که کنار آمدن با روسیه، 

واقعا چیز خوبی است. 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا همزمان 
با س��فر به انگلی��س، در مصاحبه نش��ریه »دیلی 
میل« درباره مس��ائلی از جمل��ه دیدار آتی خود با 
رئیس جمهور روس��یه و انتخابات 2۰2۰ ریاس��ت 
جمه��وری آمری��کا صحبت کرد. او درب��اره رقابت 
نام��زد دموکرات ه��ا ب��ا او در انتخاب��ات ریاس��ت 
جمهوری هم اینطور جواب داد: »من هیچ کس��ی 
را نمی بین��م که با من رقابت کن��د. من همه آنها 
را می شناس��م و هی��چ کس��ی را )ب��رای رقاب��ت( 
نمی بینم«. آقای م��ورگان از رئیس جمهور آمریکا 
درباره دیدارش با ملکه بریتانیا سوال کرد و پرسید 
که آیا با او درب��اره »برگزیت« )جدایی انگلیس از 

اتحادیه اروپا( گفت و گو کرده است یا نه.

سران روسیه و آمریکا امروز دیدار می کنند

فالند میزبان نشست چنگ و دندان

همزم��ان ب��ا تجم��ع اف��راد  آس�یا اس��تانداری غ�رب  مقابل  معت��رض 
بص��ره، یک مقام امنیتی در این اس��تان عراقی، از 
بازداشت شماری از شرکت کنندگان در تظاهرات ها 

علیه سوءخدمات رسانی دولت خبر داد.
تظاهرات و تجمع در استان بصره عراق، دیروز 
نیز ادام��ه یافت ت��ا جایی که نخس��ت وزیر عراق 
دس��توراتی برای تحقق فوری خواس��ت معترضان 
صادر کرد. م��ردم و جوانان عراق��ی از حدود یک 
هفته گذش��ته اعت��راض به ضعف خدمات رس��انی 
دولت، بیکاری و قطعی آب و برق و فس��اد اداری-

دولتی اعتراض دارند. 
مردم معترض��ی که مقابل اس��تانداری بصره 
تجمع ک��رده  بودند، وارد س��اختمان اس��تانداری 
ش��دند. وبگاه خبری ش��فق نیوز عراق گزارش کرد 
که شماری از افراد بازداشت شده اند. شبکه خبری 
اس��کای نیوز نیز گزارش کرد که پلیس بصره برای 
متفرق کردن معترضان اقدام به شلیک تیر هوایی 

کرده است.
یک منب��ع امنیتی اعالم کرد ک��ه »نیروهای 
امنیتی ش��ماری از اف��راد معترض ب��ه بیکاری و 
ضعف خدمات رس��انی دولت را بازداشت کرد. این 
منبع به »ش��فق نیوز« عراق، گفت��ه که نیروهای 
امنیت��ی چادرهایی را که معترض��ان برای ماندن 

مقابل اس��تانداری نصب و برپا کرده بودند، برچید 
و ش��ماری را هم بازداش��ت کرد. نیروهای امنیتی 
عراق ، در اس��تان بصره، نجف و کربالء منع آمد و 
ش��د اعالم کرده بودند زیرا حضور اعتراضی مردم 
در روزه��ای اخیر منجر ب��ه درگیری ها و ناامنی و 
تخریب برخی اموال عمومی و خصوصی شده بود. 
اس��تان های بصره، دیوانیه،  ذی قار، میس��ان، 
نج��ف، کربال، واس��ط و بابل در روزهای گذش��ته 
ش��اهد تظاهرات م��ردم در اعتراض ب��ه بیکاری و 
وضعی��ت خدمات رس��انی ارگان ه��ای دولتی بود. 
م��ردم در کرب��ال نیز نیز در کربال وارد س��اختمان 
اس��تانداری ش��ده بودند. طبق آمار اعالم ش��ده،  
حداقل دو نفر در درگیری های چند روز گذش��ته 
در اس��تان های عراق، جان خود را از دست دادند. 
دهها مقر حزبی نیز مورد هجوم افراد قرار گرفته و 

به آتش کشیده شده است.
روز جمع��ه نی��ز گروه��ی از معترض��ان وارد 
س��اختمان فرودگاه نجف ش��دند و شماری از ابزار 
و وس��ایل وشیش��ه های آن را شکس��تند. »س��عد 
المطلبی« عضو ائت��الف انتخاباتی »دولة  القانون« 
امروز یکشنبه به وبگاه خبری »بغداد الیوم« گفت،  

برخی از تظاهرات ها سمت وس��ویی سیاسی دارد و 
برای تسویه حساب سیاسی برگزار می شود.

المطلب��ی تصریح کرد، اینک��ه برخی مقرهای 
حزب��ی آت��ش زده می ش��ود و برخی دیگر س��الم 
می ماند، نش��ان می ده��د که »برخ��ی طرف های 
داخل��ی عراق تالش می کنن��د از پس تظاهرات ها 
به اهداف خود برسند و تسویه حساب کنند. بعید 
نیس��ت طرف های خارجی نیز در این تظاهرات ها 
دس��ت داشته باشند«. منابع خبری از جمله وبگاه 
»ش��فق نیوز« عراقی می گویند، رون��د اعتراض ها 
در اس��تان بصره در جنوب عراق صعودی اس��ت و 
معترضان، مسیر منتهمی به ساختمان استانداری 

را قطع کردند.
یک منب��ع مطلع به این رس��انه عراقی گفت 
ک��ه معترضان ضمن تهدید به ورود به س��اختمان 
استانداری، اعالم کرده اند که مدیریت گذرگاه مرز 
س��فوان در مرز با کویت، ب��ه هیأتی از آنان واگذار 
ش��ود. همزمان با باال گرفتن شدت اعتراض ها در 
اس��تان بصره، حیدر العبادی نخس��ت وزیر دولت 
فعلی عراق، دس��تور داد که مبلغ سه ونیم تریلیارد 
دین��ار به صورت فوری به اس��تان بصره اختصاص 

یابد. 
ش��بکه خبری »الس��ومریه« در پایگاه خبری 
خود اعالم کرد که نخست وزیر هفت تصمیم برای 
تحقق مطالبات مردم معترض در نظر گرفته است. 
یک منبع به الس��ومریه گفت که »اختصاص فوری 
سه ونیم تریلیون دینار به بصره«، »انحالل شورای 
مدیریت ف��رودگاه نجف«، »اختصاص بودجه برای 
شیرین کردن آب« و »رفع مشکالت برق رسانی« و 

»آب رسانی الزم« از جمله این تصمیم هاست.
در این میان عضو ارش��د ائتالف »فتح« عراق 
درباره تحرکات طرف های بیگانه در این کشور در 
س��ایه تداوم اعتراضات مردمی هش��دار داد. »فالح 
الخزعلی« از اعضای ارشد ائتالف فتح عراق نسبت 
به سوء اس��تفاده »طرف های بیگان��ه« از تظاهرات 
اخیر در این کش��ور ب��رای ایجاد تن��ش در عراق 
هش��دار داد. براس��اس ای��ن گ��زارش، وی در این 
خص��وص گفت: طرف های بیگانه از س��ال 2۰۰3 
ک��ه تغییرات دموکراتیک در کش��ور ایجاد ش��د، 
برای بهره برداری س��وء از تجمعات مس��المت آمیز 
جه��ت ایجاد ناآرامی در عراق هس��تند. در همین 
حال همزمان با ش��دت گرفتن اعتراضات مردمی 
در عراق، نخس��ت وزیر این کش��ور هفت دستور را 

درباره خواسته های معترضان صادر کرد.
وبگاه »السومریة نیوز« به نقل از یک منبع آگاه 

گزارش داد که از جمله این دس��تورات اختصاص 
فوری 3.۵ تریلیون دینار به استان بصره، اختصاص 
بودجه برای شیرین کردن آب، رفع مشکالت برق، 
ارائه خدمات بهداش��تی الزم و افزایش آبرس��انی 
به اس��تان های بصره، ذی قار، المثن��ی و الدیوانیه 
است. به گفته وی توسعه سرمایه گذاری در زمینه 
ساخت  و س��از مس��کن، مدارس و خدمات رسانی و 
فراهم کردن زمینه جذب افراد بیکار در مش��اغل 
مختل��ف به ص��ورت عادالنه و ب��ه دور از هر گونه 
سهمیه بندی ها و انحالل شورای مدیریتی فرودگاه 

نجف از دیگر دستورات نخست وزیر است. 
در می��ان ای��ن ناآرامی ه��ا ی��ک نکت��ه مهم 
مش��اهده می ش��ود و آن اینکه به رغم اعتراضات 
شخصیت های سیاس��ی و اعضای پارلمان عراق به 
حضور نظامی آمریکا در این کش��ور دولت آمریکا 
قص��د دارد پایگاه های جدیدی در عراق تاس��یس 
کند. پایگاه خبری باس��نیوز گزارش کرده اس��ت 
که آمریکا قص��د دارد پایگاه هوایی جدیدی را در 
نزدیکی شهر "القائم" در استان االنبار افتتاح کند. 
پایگاه هوایی جدید آمریکا به طور مش��ترک با دو 
پایگاه عین االس��د و الحبانیه فعالیت خواهد کرد. 
اس��تان االنبار با س��وریه که نیروی هوایی آمریکا 
هنوز در آن در حالی انجام حمالت هوایی اس��ت، 

مرز مشترک دارد.

بصره همچنان در کوران اعتراض 


