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لبنان: شبکه خبری "المنار" لبنان تصویر جدیدی 
از سیدحس��ن نصراهلل دبی��رکل حزب اهلل ب��ه همراه نوه 
پسری اش منتشر کرد که این موضوع خشم سران رژیم 
صهیونیستی را برانگیخت. المنار این عکس را »تصویری 
با هزاران حرف« توصیف کرد. آویخای ادرعی، سخنگوی 
ارتش رژیم صهیونیستی در صفحه شخصی اش در توئیتر 
خش��م خود را اینگونه نش��ان داد و مدعی شد: »طبیعتا 
او نمی خواهد نوه اش مانند خودش "تروریس��ت" باش��د، 
اینطور نیست سیدحسن«)!( سخنگوی بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم در واکنش به این تصویر 
ادعا کرد: »از هزاران س��وری و لبنانی که کشته و هزاران 
کودک را یتیم کرده اید، چه خبر؟ تصویر این کودکان با 

پدربزرگ هایشان برای همیشه ناپدید شد.«)!(

بحرین: گروهی از عوامل رژیم بحرین که وابسته 
به وزارت کش��ور هستند، به خانه های مردم در مناطق 
س��ماهیج و الدیر حمله کردند و از دیوار خانه های آنها 
ب��اال رفتند. عوامل رژیم آل خلیف��ه در مناطق دیگری 
همچ��ون المصلی، جد حفص، حمد، س��ار، المقش��ع، 
ابوصیبع و الش��اخوره نی��ز به خانه های م��ردم حمله 
می کنن��د و بدون اطالع قبلی وارد خانه ها می ش��وند.

عوامل رژیم آل خلیفه در چند روز گذش��ته حداقل 8 
شهروند بحرینی را بازداشت کردند.

عراق: شبکه س��ومریه نیوز گزارش داد با بازداشت 
یک مبلغ دینی در منطقه کردس��تان مشخص شد که 
عوامل حمله روز دوش��نبه به استانداری اربیل با داعش 
مرتبط بودند. »طارق نوری« مس��ئول نیروهای امنیتی 
اربیل معروف به »آس��ایش« اعالم کرد یک مبلغ دینی 
به نام »اسماعیل سوسی« را در کردستان عراق بازداشت 
کرده که با داعش در ارتباط بوده اس��ت. وی به ش��بکه 
»س��ومریه« گفت، سوس��ی ب��ه ارتباطش ب��ا گروهک 
تروریس��تی داعش اعت��راف کرده و مهاجم��ان به مقر 
استانداری اربیل هم با این مبلغ دینی در ارتباط بوده اند.

امارات: »انور قرقاش« وزیر مشاور در امور خارجه 
امارات در واکنش به رأی دیوان بین المللی دادگستری 
درباره ش��کایت قطر، مدعی ش��د که امارات براساس 
ضوابط ملی خود اقدامات مربوط به حقوق اتباع قطری 
را انج��ام داده اس��ت. قرقاش در صفح��ه توییتر خود 
نوشت که رأی دیوان بین  المللی دادگستری بیشتر به 
اقدامات معروف به »اقدامات زمانی« مربوط می شود و 

قضات دادگاه با خواسته های قطر مخالفت کردند.

افغانستان: س��خنگوی پلیس افغانستان از شنیده 
شدن صدای ش��دید چند انفجار در غرب کابل پایتخت 
افغانستان خبر داد. شاهدان از شنیده شدن صدای دومین 
انفجار در کابل پایتخت افغانستان خبر دادند. گزار ش ها 
از انفجار اولی از زخمی ش��دن س��ه نفر حکایت می کند. 

فرماندهی پلیس کابل نیز وقوع انفجار را تایید کرد.

ذرهبین

عصبانیت گوترش از قدرت حزب اهلل 
دبیرکل س��ازمان ملل طی گزارش��ی به ش��ورای امنیت، به اتهام زنی  علیه 
حزب اهلل دس��ت زد و مدعی ش��د ای��ن جنبش مانع از اعم��ال حاکمیت دولت 

لبنان می شود.
ش��ورای امنیت نشستی پشت درهای بس��ته درباره اجرای قطعنامه 1701 
تش��کیل داد، قطعنامه ای که ب��رای پایان دادن به جنگ می��ان حزب اهلل و رژیم 
صهیونیس��تی در 14 اوت 2006 )24 م��رداد 1385( صادر ش��د. در این نشس��ت، 
گزارش »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل درباره قطعنامه مذکور به بحث گذاشته 
ش��د، گوت��رش در گزارش خود مدعی ش��د حزب اهلل ق��درت دولت لبنان ب��رای اعمال 

حاکمیت و تسلطش را از بین برده است.
حزب اهلل همچنان آش��کارا اعالم می کند که قدرت نظامی اش را داراست، هیچگونه 

پیشرفتی در زمینه خلع سالح گروه های مسلح صورت نگرفته است.

مقاومت
نظامیان آمریکا در ۱۷۷ کشور جهان 

رئیس س��تاد مش��ترک ارتش آمریکا گفت، بی��ش از 300 هزار نظامی این 
کشور در حال حاضر در 177 کشور جهان حضور دارند. 

جوزف دانفورددر س��خنرانی در مراس��م سازمان کهنه س��ربازان جنگ های 
خارجی در کانزاس س��یتی آمریکا اظهار کرد: م��ن مفتخرم به این که نماینده 
بیش از دو میلیون زن و مردی هستم که امروز در حال خدمت نظامی هستند.

وی خاطرنش��ان کرد: امروز یبش از 300 هزار نظامی آمریکایی در 177 کش��ور 
جهان مستقر هستند. دانفورد اظهار کرد: این ماموریت ها شامل عملیات ها برای شکست 
دادن داع��ش، نظ��ارت امنیتی در کره و تقویت عملیات مش��ترک ب��ا هم پیمانانمان در 
لهس��تان می شوند. من می توانم اینجا ایس��تاده و به عنوان رئیس شما بگویم که امروزه 
نیروهای مس��لح ما قادر به دفاع از آمریکا و س��بک زندگی ما هستند. او بر ادامه حضور 

آمریکا در عرصه نظامی جهان تاکید کرد. 

بحران
آمریکا ارزشی برای تعهدات خود قائل نیست

 س��خنگوی وزارت خارجه چین اعتبار آمریکا را برای هرگونه گفت و گو زیر 
سوال برد و گفت: پیش از هر گفت وگویی طرف مقابل باید اعتبار داشته باشد. 
ژنگ ش��وانگ با اشاره به اینکه دونالد ترامپی آمریکا تهدید به اعمال تعرفه 
روی 500 میلی��ارد دالر کاال های وارداتی چین کرده اس��ت، افزود: نکته مهمی 
که دولت آمریکا باید توجه داش��ته باش��د این اس��ت که چین از تهدید و ارعاب 

نمی هراسد و این اظهارات روی این کشور موثر نخواهد بود و به جایی نمی رسد.
در همین حال وی به آمریکا توصیه کرد بجای تهدید و تالش برای هراساندن چین، 
آرام��ش خود را حفظ کند و به دنبال راهی بهتر برای تعامل با چین باش��د. "ش��وانگ" 
تاکی��د کرد: ما پی��ش از این بار ها گفته ایم و باز هم تک��رار می کنیم که خواهان جنگ 
تج��اری نیس��تیم در هفته های اخیر تنش های تجاری میان آمری��کا و چین با محوریت 

تعرفه های تجاری به شدت باال گرفته است.

شرق آسیا 

وپا کیست؟  وپاشی اتحادیه ار طراح فر
علی تتماج

اختالفات آمریکا و اروپا طی ماه های اخیر به شدت افزایش 
پیدا کرده و از تظاهر و س��رپوش گذاشتن بر روی چالش ها به 
س��مت مواضع و جهت گیری های علنی پیش رفته است. این 
مسئله را می توان در نشست گروه 7، نشست ناتو، نوع برخورد 
رئیس جمه��ور آمریکا در دیدارها یا لغ��و مالقات ها با مقامات 

اروپا که طی سفرهای اخیر انجام شده، مشاهده کرد. 
تفاوت رفتار آمریکا در جنگ جهانی اول و دوم این بود که 

در جنگ اول، مقامات این کش��ور پس از پایان یافتن جنگ به 
خانه خود برگشته و سیاست بین الملل را برای قدرت های قبلی 
رها کردند اما در جنگ دوم اتفاق دیگری افتاد و آمریکا با ورود 
تمام قد به عرصه قدرت بین المللی، تمرکز قدرت غرب را از اروپا 
به آمریکا انتقال داد. حتی انگلیس که بر مبنای طرح مارش��ال 
همانند دیگر کش��ورهای اروپایی از حمای��ت اقتصادی آمریکا 
برخوردار ش��د و بعد از آن همواره از سیاست های کالن آمریکا 
در عرص��ه بین الملل��ی حمایت کرد، نمی توانس��ت در مواردی 
اختالف خود را با واشنگتن پنهان کند. این موضوع در مواردی 
در بی بی سی نمایان است و هر از گاهی گزارشاتی از آن پخش و 

منتشر می شود که دیدگاه های ضد آمریکایی دارد. 
در حال حاضر نیز دیدگاه های اقتصادی دونالد ترامپ که 
به جنگ اقتصادی با متحد س��نتی آمریکا منجر شده در کنار 

فش��ار واش��نگتن برای افزایش بودجه ناتو از سوی کشورهای 
اروپایی که عضو آن هستند،  همچنین بی احترامی های شکل 
گرفت��ه در قب��ال دولتمردان اروپایی و حت��ی حمایت از ملی 
گرایان رادیکال ضد اتحادیه ای در کش��ورهای مختلف اروپا، 
باعث شده تا چالش های عمیق دو طرف علنی شده و حتی به 
دشمنی تبدیل شود. بزرگترین مشکل اروپا در این زمینه این 
است که اگر چه خواهان رویکردهای مستقالنه از آمریکا است 
اما بر این انگاره اس��ت که بدون آمریکا نمی تواند سیاست های 
خود را دنبال کند. به خصوص در زمینه چارچوب های امنیتی 
که نگران نوع رفتار روسیه است. این در حالی است که شواهد 
و قرائن نش��ان می دهد که آمریکای کنونی به س��متی پیش 

می رود تا اتحادیه را تا حد واگرایی با تهدید مواجه کند. 
به هر جهت در کنار تمایالت استقالل طلبانه اروپا از آمریکا،  

این اتحادیه برای اولین بار توانسته است پول واحدی را تعریف 
کن��د که در برابر دالر به تبادالت اقتصادی می پردازد. در حالی 
که آمریکا تمام تالش خود را کرده است تا بعد از جنگ جهانی 
دوم زیربنای اقتصادی جهان بر پایه خواسته های آمریکا باشد. 

ح��ال دیدگاه ضد اروپایی در تیم دونالد ترامپ به ش��دت 
بازیابی می شود. حتی افرادی که از دولت خارج یا اخراج شده اند 
این سیاست را دنبال می کنند. به عنوان مثال استیو بنون مشاور 
و دستیار سابق رئیس جمهور که تاثیر بسیاری در پیروزی ترامپ 
داشت و عمده سیاس��ت های دولت را طی زمانی که در قدرت 
قرار داشت،  مدیریت می کرد،  سازمانی را در بروکسل ایجاد کرده 
تا به اروپا ضربه وارد کرده و اتحادیه را به سمت فروپاشی سوق 
دهد. این س��ازمان که با نام »جنبش« در حال فعالیت است به 

دنبال جذب نیرو است تا مقاصد خود را پیش ببرد. 
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ویژه گروه فرادید   برای گ�زارش  دیگ��ر  در دس��تاوردی 
مقاوم��ت فلس��طین، کارشناس��ان نظام��ی رژیم 
صهیونیس��تی اذع��ان کردن��د که س��امانه پدافند 
موش��کی فالخن داوود در اولین ش��لیک عملیاتی 

خود، شکست خورده است.
 در حالی که پیشتر مقامات رژیم صهیونیستی 
به قدرت و دقت س��امانه پدافند موشکی »فالخن 
داوود« افتخ��ار می کردند اما اولین ش��لیک رزمی 
واقع��ی ای��ن س��امانه، به خط��ا رفت. ب��ه اذعان 
کارشناس��ان و مقامات نظامی رژیم صهیونیستی، 
اولین شلیک سامانه پدافند فالخن داوود که برای 
رهگیری دو موشک از سوریه انجام شده بود، خطا 

رفته و به هدف اصابت نکرد.
به نوش��ته وب��گاه »یدیعوت آحرون��وت« تیم 
تحقیقاتی ارزیاب، متش��کل از کارشناسان شرکت 
رافال )سازنده این سامانه( و نمایندگانی از وزارت 
جنگ و نیروی هوایی رژیم صهیونیس��تی گزارش 
دادند که اولین ش��لیک رهگیری فالخن داوود به 

»دالیل فنی« با شکست مواجه شده است.
 آژیره��ای خط��ر در جوالن اش��غالی به صدا 
درآمده و گفته ش��د که چند شیء پرنده )از جمله 
پهپاد و راکت( وارد حریم هوایی ش��مال فلسطین 
اشغالی شده اس��ت. سامانه فالخن داوود نیز برای 
رهگیری یکی از این موشک ها، فعال شد که اولین 
تجربه عملیاتی این س��امانه در میدان واقعی نبرد 

بود. دس��تگاه نظامی - امنیتی رژیم صهیونیستی 
امیدوار است بتواند طی دو یا سه روز آینده درباره 
علت دقیق شکست خوردن اولین شلیک رهگیری 

این سامانه، اظهارنظر کند.
تی��م ارزی��اب تاکید ک��رد که این شکس��ت 
ب��ه خاطر خط��ای انس��انی نب��وده و معایب فنی 
و س��اختاری باعث به خطا رفتن آن ش��ده است. 
س��اکن بودن و ع��دم تحرک پذیری س��امانه های 
فالخ��ن داوود بر خالف گنبد آهنین، باعث ش��ده 
که کارشناسان نظامی رژیم صهیونیستی، تصمیم 
اولیه برای شلیک کردن موشک این سامانه جهت 
رهگیری ش��ئ ورودی ب��ه حریم هوای��ی جوالن 
اش��غالی را اش��تباه و باعث لو رفتن محل استقرار 

این سامانه ها بیان کنند.
گفته می ش��ود ش��یئی ک��ه راک��ت رهگیری 
فالخ��ن داوود ب��رای هدف قرار دادن آن ش��لیک 
ش��ده بود، موشک SS-21 روس��ی بوده که درپی 
عملیات ارتش سوریه در مناطق جنوبی، به سمت 

جوالن اشغالی راه گم کرده بود.
سیس��تم پدافن��د هوایی رژیم صهیونیس��تی 
مش��تمل بر سه الیه اس��ت. الیه اول سامانه گنبد 

آهنی��ن، که ب��رای ه��دف ق��رار دادن راکت های 
کوتاه برد طراحی ش��ده اس��ت. الیه دوم س��امانه 
»فالخ��ن داوود«، که برای مقابله با موش��ک های 
بالس��تیک میان برد ساخته ش��ده است. الیه سوم 
سامانه »پیکان«، که برای ازبین بردن موشک های 
دوربرد و قاره پیما مس��تقر ش��ده است. البته رژیم 
صهیونیس��تی چند سامانه پاتریوت ساخت آمریکا 
نیز دارد که ب��رای نابود کردن اهداف میان تا دور 

برد و موشک های بالستیک ساخته شده است.
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه وزارت جنگ رژیم 
صهیونیس��تی پیش��تر از آزمای��ش کام��ل پدافند 
موشکی س��ه الیه این رژیم ش��امل گنبد آهنین، 
فالخ��ن داوود و پی��کان 3 طی روزه��ای اخیر در 
پایگاه پالماخیم در سواحل مدیترانه خبر داده بود 
خبر دیگر آنکه کمیس��اریای عالی حقوق بشر 
س��ازمان ملل ب��ا »تکان دهن��ده« توصیف کردن 
کش��تار مردم غزه توس��ط نظامیان صهیونیس��ت، 
درباره نق��ض قوانین بین المللی و حقوق بش��ر به 
رژیم صهیونیستی هشدار داد. »زید رعد الحسین« 
رئیس ش��ورای حقوق بشر س��ازمان ملل با انتقاد 
ش��دید از رژیم صهیونیستی، کش��تار فلسطینیان 

توس��ط نظامیان رژیم صهیونیس��تی در تظاهرات 
مرز غزه را »تکان دهنده« توصیف کرد.

رعدالحسین در جلسه شورای حقوق بشر با ابراز 
نگرانی از افزایش چشمگیر خشونت ها در مرز غزه 
طی چند ماه اخی��ر، گفت: »به همه طرف ها تذکر 
می دهم که هرگونه استفاده نامناسب یا بی مالحظه 
از س��الح گرم که منجر به کش��ته یا زخمی شدن 
غیرنظامیان ش��ود، در قوانی��ن بین المللی ممنوع 
اس��ت«. وی با انتقاد از تداوم بی وقفه شهرک سازی 
رژی��م صهیونیس��تی در کران��ه باخت��ری و قدس 
ش��رقی، گف��ت: »از ابتدای س��ال 2018، حمالت 

شهرک نشینان به فلس��طینیان به بیشترین میزان 
خود طی سه سال اخیر رسیده است«.

در این میان »نیکی هیلی« نماینده آمریکا در 
س��ازمان ملل طی سخنرانی در مجمع »مسیحیان 
متحد برای اس��رائیل« خواس��تار مقابله با جنبش 
 )BDS( تحریم ه��ای ض��د رژی��م صهیونیس��تی
ش��د. هیلی با بی��ان اینکه رژیم صهیونیس��تی به 
»دوس��ت« و متحد نیاز دارد، گف��ت: »در دنیایی 
زندگ��ی می کنیم ک��ه رویکرد ضدی��ت با یهودیت 
رو به افزایش اس��ت... برخی کشورها علنا خواستار 
نابودی اس��رائیل هستند«. وی س��پس با اشاره به 
فعالی��ت گس��ترده جنبش تحریم ه��ای ضد رژیم 
صهیونیس��تی در داخل ایاالت متحده، توضیح داد: 
»همینجا در تعداد زیادی از کالج ها و دانش��گاه ها، 
جنب��ش ضدیهودی BDS به انگی��زه رایجی برای 
دانشجویان و اساتید تبدیل شده است. مقابله با این 
کمپین فشار جهانی علیه اسرائیل، در قلب آمریکا و 

جنبش مسیحیان متحد برای اسرائیل است«.
نماینده آمریکا در سازمان ملل سپس به انتقاد 
از رویکرد ضد صهیونیس��تی این سازمان پرداخت. 
وی زمان��ی که س��ازمان مل��ل علیه کره ش��مالی 
تحریم های س��نگینی را وضع کرد تا برای محدود 
کردن برنامه هس��ته ای خود به پ��ای میز مذاکره 
بیای��د، آنج��ا را مکانی مثبت و مفی��د و زمانی که 
سازمان ملل علیه اس��رائیل موضع گیری می کند، 

آنجا را مکانی آزاردهنده خواند.

ناکامی ارتش صهیونیستی در برابر مقاومت ابعاد تازه ای گرفت

شکست سامانه فالخن داوود

ادامه پیشروی ارتش سوریه در مناطق تحت اشغال داعش

خروج هزاران نفر از قنیطره
در حال��ی که پرون��ده انتقال افراد مس��لح  آس�یا حاض��ر در قنیط��ره رو به اتم��ام و تکمیل غ�رب 
اس��ت، دامنه عملیات نظامی ارتش س��وریه علیه داعش در غرب 

استان درعا گسترش یافته است.

طی بمباران هوایی و توپخانه ای به مواضع گروه تروریس��تی 
داعش در بیشتر شهرک های منطقه »وادی الیرموک« و ارتفاعات 
اطراف آن ادامه داشته است. پس از اینکه پروند انتقال تروریست ها 
از شهر »نوی« به ش��مال سوریه بسته شد، عناصری که با دولت 
سوریه مصالحه کرده و در این شهر باقی ماندند، از سمت جنوب، 
در عملیات علیه عناصر »جیش خالد بن ولید« - وابسته به داعش 

- شرکت کردند.
مناب��ع مع��ارض اعالم کردند که ش��ماری از س��رکرده های 

گروه های مس��لح با نمایندگانی از ارتش سوریه و نیروهای روس 
نشس��تی برگزار کردند تا درباره عملیات مش��ترک علیه داعش، 
هماهنگی داشته باشند. هر چند در این خصوص، توضیح رسمی 

از هیچ یک از طرف ها منتشر نشده است.
 خطوط تماس ارتش س��وریه با داع��ش، از ریف قنیطره در 
ش��مال تا اطراف منطق��ه »جلین« در جنوب ش��اهد درگیری و 
بمب��اران هوایی پیاپی بود و ارتش نیز با حمالت توپخانه ای خود 
عناص��ر داعش را در جلین، »عین ذکر، تس��یل و عدوان« هدف 

قرار داد. ارتش س��وریه همچنین در بخش شمالی مناطق تحت 
اشغال داعش، وارد شهرک »غدیر البستان« شد و از سمت اطراف 
ارتفاعات »الجابیه« به سمت ارتفاعات »الجموع« پیشروی کرد.

نیروهای سوری برای هدف قرار دادن مواضع داعش که به دور 
از خطوط تماس واقع ش��ده است، از موشکه ای میان بُرد استفاده 
کردند. ش��لیک این موشکها سبب شد که رژیم صهیونیستی نیز 
وارد عمل شود و از سامانه دفاعی خود موسوم به »فالخن داوود« 

استفاده کند. 

شکست ائتالف سعودی - اماراتی بار دیگر رقم خورد
یایی یمن عملیات موفق کماندوهای در

خط کماندوه��ای نیروی دریایی ارت��ش و کمیته های  مردمی یم��ن در خطوط پش��تی نیروهای ائتالف س����ر
سعودی - اماراتی در غرب یمن، عملیاتی موفق انجام دادند.

ای��ن عملی��ات را کماندوهای نی��روی دریایی ارت��ش و کمیته های 
مردم��ی یمن، انجام دادند و براس��اس آن یک انب��ار مهمات و تدارکات 
و یک اتاق عملیات در بندر »المخا« منهدم ش��د. یک منبع میدانی در 
ارتش یمن از تلفات نظامیان ائتالف س��عودی از جمله چندین فرمانده 
در نتیج��ه ای��ن عملیات خب��ر داد و وعده کرد ک��ه در روزهای آینده، 
جزئیات بیش��تری از آن منتشر خواهد شد. برخی منابع خبری در یمن 
از ای��ن عملیات به نام »ضرب��ه دریایی قدرتمند« به »دش��من« تعبیر 
کردند و نوش��تند که در نتیجه این عملیات، انفجارهای بزرگی در محل 

عملیات رخ داده است. 
وبگاه خبری المشهد الیمنی االول نیز نوشت، این عملیات، نیروهای 
ائتالف را نگران کرده چرا که این عملیات از جانب دریا انجام شد و بعد 
از آن ص��دای چندین انفجار منطقه را لرزاند. این منبع به نقل از منابع 
میدانی و ش��اهدان عینی اعالم کرد که بعد از عملیات، چندین خودرو 

امداد برای انتقال مجروحان و کشته ها به محل اعزام شده است. 
ای��ن عملیات س��اعاتی پ��س از عملیات پهپادی ارت��ش یمن علیه 
اردوگاه »عنبره« در ش��مال »یختل« در جبهه س��احل غربی انجام شد 

که به گفته منابع یمنی، کامال موفق اجرا شد. 
منابع وابسته به ائتالف سعودی-اماراتی، در خبرها اشاره ای به این 
عملیات نکرده اند. »ائتالف عربی« که عربس��تان و امارات دو عضو مهم 
آن هستند، در عملیات ساحل غربی یمن از پشتیبانی دریایی آمریکا و 
فرانسه برخوردارند. خبر دیگر آنکه دولت امارات با هدف جعل رویدادها 
و انعکاس وارونه اخبار مربوط به تحوالت یمن و منطقه، تش��کیل ارتش 
س��ایبری را تدارک دیده ک��ه در آن فعاالن رس��انه ای جنوب یمن نیز 
حض��ور دارند. امارات گروهی از اصحاب رس��انه جنوب یمن را به مصر 
اع��زام کرد تا در این کش��ور در خصوص ش��بکه های اجتماعی و نحوه 
اس��تفاده از آن ب��رای تاثیرگذاری روی مخاطبان و ج��ذب کردن آنها، 

دوره آموزشی ببینند.
مناب��ع یمنی می گویند که هدف اصل��ی امارات از ایجاد این کارگاه 
آموزش��ی، یادگیری فعاالن رس��انه ای در زمینه الکترونیکی و در نتیجه 

همکاری با کمیته  ها و تیم های سایبری است.

مردم پاکستان امروز پای صندوق های رای می روند
انتخابات 400 یلیون دالری 

کمیس��یون نظارت بر انتخابات پاکستان اعالم کرد  ره امروز ش��اهد پ��ر هزینه ترین انتخاب��ات تاریخ این ش�ب��ه قا
کشور به مبلغ حدود 400 میلیون دالر خواهیم بود.

طبق ای��ن گزارش بیش��ترین هزینه ه��ا مربوط به تأمی��ن امنیت 
ستادهای انتخاباتی است. 200 میلیون دالر هزینه بکارگیری 350 هزار 
نیروی ارتش پاکس��تان و 200 میلیون ب��رای آموزش نیروهای اجرایی 
ستادهای انتخاباتی برای حفظ امنیت است. بودجه ای که برای انتخابات 
امروز در نظر گرفته ش��ده 3 برابر بیشتر از انتخابات سال های 2008 و 
2013 می باش��د. انتخابات پاکس��تان در سال 2008 حدود 18 میلیون 

دالر و در سال 2013 حدود 47میلیون دالر هزینه داشت.
انتخابات پارلمانی پاکس��تان امروز برگزار و دولت آینده این کشور 
که برای مدت 5 س��ال قدرت را به دست می گیرد مشخص خواهد شد. 
کمیس��یون نظارت بر انتخابات پاکس��تان اعالم ک��رد رأی گیری در 8 
حوزه انتخاباتی این کشور امکان پذیر نیست و به حالت تعلیق درمی آید. 
طب��ق این گزارش در 6 حوزه انتخاباتی ایالتی و 2 حوزه انتخابات برای 

مجلس ملی امکان رأی گیری وجود ندارد.
براساس گزارش کمیسیون نظارت بر انتخابات پاکستان علت تعلیق 
انتخابات در 7 حوزه فوت یا کشته شدن کاندیداها است و در یک حوزه 
نامزد انتخاباتی رد صالحیت شد. تا اطالع بعدی انتخابات در حوزه 78 
پیش��اور مرکز ایالت خیبرپختونخواه، ح��وزه 87 میانوالی ایالت پنجاب، 
ح��وزه 103 فیصل آباد ایالت پنجاب، ح��وزه 87 ملیردر کراچی و ایالت 
س��ند،حوزه 99 دیره غازی خان ایالت پنجاب،حوزه 35 مستونگ ایالت 

بلوچستان و حوزه 60 راولپندی ایالت پنجاب برگزار نمی شود.
خبر دیگر آنکه رهبر س��ابق حزب مس��لم لیگ در پیام خود برای 
ش��رکت اعضای حزب در انتخابات گفت: من و دخترم به خاطر احترام 
ب��ه رأی مردم و اعضای حزب روانه زندان ش��دیم بنابراین اجازه ندهید 

تالش های ما به هدر برود.
»نواز ش��ریف« نخس��ت وزیر برکنار شده و رهبر سابق حزب مسلم 
لیگ در پیام خود برای شرکت اعضای حزب در انتخابات گفت: زمان آن 

رسیده است که یک پیروزی تاریخی برای حزب به ارمغان بیاوریم.
وی اف��زود: م��ن و دخترم مریم نواز به خاط��ر احترام به رأی مردم 
و اعض��ای حزب روانه زندان ش��دیم بنابراین اجازه ندهید تالش های ما 

به هدر برود. 


