
اردن: دولت اردن پس از افش��ای خبر مالقات رئیس 
رژیم صهیونیس��تی با مشاور ارشد شاه اردن در لندن، 
از بازگش��ایی مقام هارون نبی به روی صهیونیست ها 
خبر داد.وزارت اوقاف، امور مقدس��ات اس��المی اردن 
مرداد ماه گذش��ته پس از آنکه صهیونیست ها در مقام 
ه��ارون نب��ی )ع( آئین تلمودی به ج��ا آوردند، آن را 
تعطی��ل کرده  و به هیچ کس اجازه ورود به این مقام 

را نمی داد.

لبنان: یک ش��بکه لبنانی اعالم ک��رد، در یک کتاب 
جغرافی که بر اس��اس منابع فرانس��وی تهیه ش��ده، 
ح��زب اهلل و حماس ب��ه عنوان گروه های تروریس��تی 
معرفی شده اند. شبکه »المنار« اعالم کرد، یک کتاب 
جغرافی به دستش رسیده که  در برخی مدارس لبنان 
تدریس می ش��ود و مطالبی علی��ه حزب اهلل و حماس 
دارد. این کتاب درباره جغرافیای سیاس��ی در منطقه 
غرب آسیاس��ت، بر اساس منابع فرانسوی تهیه شده و 
در مدارسی استفاده می شود که شیوه تدریس آنها بر 

اساس شیوه فرانسه است.

روسیه: روسیه قصد دارد همزمان با رونمایی از نسل 
جدید س��امانه راداری خود، تم��ام مرزهایش را تحت 
پای��ش راداری ق��رار دهد. وزارت دفاع روس��یه گفت، 
این پوش��ش گسترده راداری روسیه را قادر به ردیابی 
تحرکات موش��ک های ک��روز و  هواپیماهای مختلف 

خواهد کرد.

بورکینافاسو: شبکه راشا تودی از حمله افراد ناشناس 
به یک کلیس��ای پروتستان ها در بورکینافاسو و کشته 
شدن 14 نفرخبر داده است. به گفته منابع امنیتی در 
بورکینافاسو، این حادثه منطقه »هانتوکورا« در شرق 
این کشور و در نزدیکی مرز نیجر اواخر روز یک شنبه 

به وقت محلی رخ داده است.

لیبی: منابع لیبیایی گزارش دادند که در حمله هوایی 
ش��ب گذشته نیروهای ش��رق لیبی تحت امر »خلیفه 
حفتر«، 14 کودک کش��ته ش��دند.مرکز اطالع رسانی 
عملیات »برکان الغضب« وابس��ته به دولت وفاق ملی 
به ریاس��ت »فائز السراج« اعالم کرد که نُه کودک در 
حمله هوایی نیروهای حفتر به یک محله مسکونی در 
منطقه السوانی )جنوب طرابلس( و پنج کودک نیز در 
حمله به منطقه »ام االرانب« در دور ترین نقطه جنوب 

لیبی، کشته شدند.

انگلی�س: اعتصاب فلج کننده کارکن��ان خطوط ریلی 
جن��وب غرب انگلیس )SWR( که از دیروز آغاز ش��ده 
و قرار اس��ت نزدیک به یک م��اه ادامه یابد، صدها هزار 
مس��افر را سرگردان کرد. اعضای اتحادیه خطوط ریلی، 
دریانوردی و حمل ونقل )آر.ام .تی( در اعتراض به وضعیت 
حقوق و آینده شغلی خود در نخستین روز کاری آخرین 

ماه سال میالدی )۲۰1۹( دست از کار کشیدند. 

پاکس�تان: اج��رای مرحله دوم ق��رارداد تجارت آزاد 
پاکس��تان و چی��ن که طبق آن بی��ش از 1۰۰ کاالی 
پاکستانی بدون پرداخت عوارض گمرکی به شهرهای 
مختلف چین صادر می ش��ود، آغاز ش��د. طبق قرارداد 
تج��ارت آزاد ک��ه در س��فر عمران خان نخس��ت وزیر 
پاکس��تان به چین آغاز شد دو کشور دریافت عوارض 
گمرکی ب��رای واردات و صادرات بیش از 7۲4 کاال را 

حذف کردند.

ذرهبین

واکنش مکزیک به مداخالت آمریکا 
»آن��درس مانوئل لوپز اوبرادور« رئیس جمه��ور مکزیک اعالم کرد که دولت وی 
عدالت را برای قربانیان جرایم س��ازماندهی ش��ده اجرا خواهد کرد و هیچ گونه 
مداخله خارجی را نمی پذیرد.رئیس جمهور مکزیک با اشاره به وقوع خشونت های 
اخی��ر گروه های خالفکار و احتمال تالش آمریکا برای مداخله در مکزیک تأکید 
ک��رد که به هیچ عنوان مداخله خارجی در امور داخلی این کش��ور را نمی پذیرد.

روز شنبه درگیری مسلحانه میان نیروهای امنیتی مکزیک و اعضای یک باند بزرگ 
قاچاق مواد مخدر به مرگ دستکم ۲1 نفر منجر شده است.وی سپس از »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا برای حمایت از مکزیک در پی خش��ونت  گروههای کارتلی تصریح 
ک��رد که دولت مکزیک، چالش های امنیتی این کش��ور را مدیریت خواهد کرد.باندهای 
قاچاق مواد مخدر یکی از معضالت بزرگ دولت مکزیک به شمار می آید . ماه گذشته در 

جریان تیراندازی یک گروه قاچاقچی در مکزیک، ۶ کودک و ۳ زن کشته شدند. 

وزیر انرژی آمریکا استعفا کرد
در پ��ی انتش��ار برخی گزارش ه��ا مبنی بر نق��ش وزیر انرژی آمری��کا در قضیه 

»اوکراین گیت«، این مقام آمریکایی امروز رسماً از سمت خود کناره گیری کرد.
بنا بر یک بیانیه رسمی، »ریک پری« فرماندار سابق تگزاس و وزیر انرژی آمریکا 
رسماً از دولت ترامپ کناره گیری کرد. پری که از ماه مارس ۲۰17 )اسفند ماه( 
بعنوان وزیر انرژی در دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا فعالیت داشت،  
اس��تعفای خود را اعالم کرد.طبق این گ��زارش، »دن برولیت« که پیش از این مورد 
تأیید س��نا قرار گرفته، قرار است بعنوان وزیر انرژی جدید آمریکا آغاز به کار کند.پایگاه 
خب��ری »هیل« در این خصوص گزارش ک��رد، ریک پری آخرین روز کاری خود بعنوان 
وزیر انرژی آمریکا را روز یکش��نبه در پیامی توییتری و با قدردانی از خانواده اش و مردم 
آمریکا به پایان رس��اند.وی در پیامی توییتری نوش��ت: »خدمت در دولت دونالد ترامپ، 

افتخار و امتیاز تمام دوران زندگی ام بوده است«.

افشاگری جزئیاتی از رسوایی سارکوزی
پایگاه اینترنتی مدیاپار از افش��اگری جدید در پرونده مربوط به نیکال سارکوزی 

رئیس جمهور سابق فرانسه و معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی خبر داد
مدیاپار در صفحه توئیتر خود نوش��ت: »این بزرگترین افشاگری در پرونده لیبی 
از س��ال ها پیش تاکنون به ش��مار می رود. یکی از بس��تگان نیکال سارکوزی در 
س��ال ۲۰۰۶ حدود پانصد هزار یورو پول لیبی را از طریق یک حس��اب مخفیانه 
دریافت کرده بود«.این افشاگری نقطه عطفی در پرونده سارکوزی - قذافی به شمار 
می رود. براس��اس تحقیقاتی که پایگاه اینترنتی مدیاپار انجام داده اس��ت، تی یری گوبر  
همکار س��ابق نیکال سارکوزی و دوست صمیمی بریس هورتفو نظامی درجه دار نزدیک 
به س��ارکوزی، یک س��ال پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، در فوریه 
س��ال ۲۰۰۶ از طریق یک حس��اب مخفیانه در باهاما، مبلغ 44۰ هزار یورو از صندوق 

مالی رژیم قذافی پول دریافت کرده بود.

علی تتماج 

س��رانجام 5 سال ریاس��ت موگینی بر راس سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به پایان رسید و جوزپ بورل از یک شنبه رسما 
س��کان سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا را برای یک دوره پنج 
س��اله بر عهده گرف��ت. بورل که جایگزی��ن فدریکا موگرینی 
می ش��ود، در بیانیه ای به مناس��بت حضور در رأس دس��تگاه 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا، گفته است که او کارش را بر 
اس��اس اصول واقع گرایی، اتحاد و مشارکت برای دستیابی به 

اتحادیه اروپایی قدرتمند و فعال در جهان، پیش می برد. بورل 
7۲ س��اله، که تا پیش از این وزیر خارجه اس��پانیا بوده و به 
عنوان عضوی از حزب سوسیالیست کارگری از سیاستمداران 
چپگ��را به ش��مار می آید، در اروپا به صراح��ت لهجه معروف 
اس��ت. حال این سوال مطرح است که بورل با چه چالشهایی 

مواجه است و اولویت های کاری او چه خواهد بود؟ 
آنطور که بورل بیان کرده سیاس��ت های وی بر سه اصل واقع 
گرایی و اتحاد و مشارکت برای اروپایی قدرتمند و فعال استوار 
اس��ت. نگاه��ی واقع گرایانه نش��ان می دهد ک��ه اروپا اکنون 
با بحرانی به نام ش��کاف گس��ترده داخل��ی و عدم قدرتمندی 
واحد در عرصه جهانی مواجه اس��ت. در ح��وزه وحدت عمال 
اتحادیه اروپا به دو ش��اخه عمده تقسیم ش��ده است چنانکه 
بخش��ی از آن خواس��تار حفظ وضع موجود در قالب س��نتی 

هس��تند که س��لطه انگلیس، آلمان و فرانسه را به همراه دارد 
و دس��ته دیگر اورپایی نوین را طلب می کنند که کش��ورها از 
اس��تقالل باالتری برخوردار بوده و س��یطره این سه قدرت به 
حاش��یه رانده شود. در اروپای سنتی روابط با آمریکا بر اساس 
اص��ول آمریکایی همچنان ترویج می ش��ود حال آنکه اروپای 
جوان خواس��تار فاصله گرفتن از آمریکاست. خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا خود س��ندی بر شکاف و عدم انسجام درونی در 
اتحادیه است. در حوزه قدرتمند بودن نیز اروپا عمال نتوانسته 
کارکرد مس��تقل و واحدی داشته باشد که ناتوانی آن در برابر 
تعرفه های اقتصادی آمریکا و نیز عدم توان در برابر روسیه در 
کنار ناکامی در برابر اقتصاد چین نمودی از این وضعیت است. 
در معادالت جهانی نیز اروپا دیگر آن بازیگر فعال نیس��ت و از 
یک س��و کش��ورهایی بزرگ اروپایی همچون فرانسه، آلمان و 

انگلی��س به یک جانبه گرایی روی آورده اند و از س��وی دیگر 
در معادالت مهم جهانی اتحادیه اروپا نقش چندانی ندارد که 
شکس��ت آن در اجرای تعه��دات برجامی، عدم نقش فعال آن 
در مسئله فلسطین و یا بحران هایی همچون یمن خود سندی 
بر این وضعیت اس��ت. با توجه به این ش��رایط می توان گفت 
که بورل دورانی بس دش��وار در سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
خواهد داشت چرا که از یک سو باید وحدت و انسجام درونی 
را دوباره به اتحادیه بازگرداند و از سوی دیگر در صحنه جهانی 
قدرت احیا شده اروپا را به نمایش گذارد. مولفه هایی که عمال 
وی را گرفتار روزهای س��خت می س��ازد چرا که جریان ملی 
گرایی به شدت در اروپا در حال شکل گیری است که انسجام 
اتحادی��ه اروپ��ا را تهدید می کند و صحنه جهانی نیز ش��اهد 

بازیگرانی نوظهور است نقش اروپا را کم رنگ می سازد. 

یادداشت

 قطع کمک غذایی
 ۲۰ میلیون خانوار آمریکایی 

پایگاه اینترنتی روزنامه ایندیپندنت در مطلبی با عنوان »طرح 
دولت ترامپ و قطع کمک غذایی ۲۰ میلیون خانوار آمریکایی« 
نوشت: میلیون ها فقیر در آمریکا بر اساس تغییرات پیشنهادی 
دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کش��ور ممکن اس��ت 
دسترس��ی به بن های غذایی را که برای آن ها نقش��ی حیاتی 

دارد از دست بدهند.

این قوانین جدید پیشنهادی وزارت کشاورزی، در واقع شرایط 
سختگیرانه تری را برای افراد واجد شرایط دریافت بن های غذایی 
در نظر می گیرد و شیوه ثبت نام خانوار ها در این برنامه کمک 
غذای��ی در 4۰ ایالت تغییر می کند که به اصطالح به آن برنامه 
کمک های غذایی مکمل می گویند.تقریباً ۲۰ میلیون خانوار با 
4۰ میلیون جمعیت در سال ۲۰1۸ از برنامه کمک های غذایی 
مکم��ل اس��تفاده کردند که این طرح در واق��ع به افراد، کمک 
ماهیانه ای برای خرید مواد غذایی می دهد.بررس��ی های دقیق 
موسس��ه اربن )Urban( درباره آثار و نتایج این قوانین جدید 
نش��ان می دهد که با اجرای آن در یک ماه، سه میلیون و 7۰۰ 

هزار نفر کمتر کمک ه��ای غذایی مکمل دریافت می کنند، دو 
میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار شاهد کاهش 1۲7 دالری میانگین 
مزایای ماهانه خود خواهند بود و تقریباً یک میلیون دانش آموز 
دسترسی به ناهار رایگان را از دست می دهند.برخی از ایالت ها 
به شدت تحت تاثیر این تغییرات قرار خواهند گرفت. به عنوان 
مثال در نوادا می توان تا ۲۲ درصد شاهد کاهش شمار دریافت 
کنندگان بن های غذایی بود. با این حال، در هفت ایالت آمریکا 
این تغییرات موجب دسترسی افراد بیشتر به کوپن های غذایی 
خواهد شد که میس��وری، تنسی، یوتا و ویرجینیا را نیز شامل 
می شود.کریگ گوندرس��ن، از اساتید اقتصاد و علوم کشاورزی 

دانشگاه ایلینوی که بیش از دو دهه این برنامه را مطالعه کرده، 
در این خصوص می گوید 5۰ درصد از سه میلیون و 7۰۰ هزار 
ف��ردی که از مزایای برنامه کمک هایی غذایی مکمل برخوردار 
بودند نیز از قبل ناامنی غذایی داشتند.  او افزود: هر تغییری که 
مانعی برابر اجرای برنامه کمک هایی غذایی مکمل شود در واقع 
بس��یار مشکل ساز اس��ت چرا که منجر به ایجاد ناامنی غذایی 
در کش��ور می شود. در این میان برنی س��ندرز سناتور و نامزد 
مطرح انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال ۲۰۲۰ آمریکا ضمن 
انتقاد از بی عدالتی ها و تبعیض های نژادی در این کشور گفت، 

خیابان های آمریکا محل خواب »نیم میلیون نفر« است.

گزارش

رس��وایی ناتوانی ارتش صهیونیس��تی در برابر مقاومت هر روز 
ابعاد تازه تری می گیرد چنانکه ش��بکه »الجزیره« اطالعات و 
تصاویری منتش��ر نش��ده از عملیات ناموفق یگان سری رژیم 
صهیونیس��تی در غزه فاش کرد، عملیاتی که »القس��ام« آن را 

»لبه شمشیر« نامید.
بیس��تم آبان ماه س��ال گذش��ته )1۳۹7( برابر با یازده نوامبر 
۲۰1۸ گروه��ی از کماندوه��ای ارتش رژیم صهیونیس��تی با 
مأموریت��ی امنیتی-اطالعات��ی به منطقه ای در ش��رق »خان 
یونس« وارد ش��دند اما بیداری گردان های »القس��ام« شاخه 
نظامی حماس مأموریت آنها را به شکس��ت کش��اند. طی این 
درگیری ه��ا هفت تن از اعضای القس��ام از جمله یک فرمانده 
ب��ه نام »نور برکه« به ش��هادت رس��یدند؛ در نهایت کماندوها 
با پوش��ش هوایی جنگنده های صهیونیس��ت، از نوار غزه فرار 
کردند .ش��بکه »الجزی��ره« در برنامه »ما خف��ی اعظم« برای 

اولین بار ابعاد جدیدی از این عملیات را منتشر کرد.
»ابوان��س« از فرمانده��ان دس��تگاه اطالعات��ی گردان ه��ای 
»القس��ام« ش��اخه نظامی حماس در این برنام��ه اعالم کرد، 
یگان صهیونیستی »سیرت متکال« در این عملیات دنبال کار 
گذاشتن س��امانه جاسوس��ی برای هک کردن شبکه ارتباطی 
مقاومت در نوار غزه بود. علیرغم آنکه رژیم صهیونیستی بسیار 
تالش کرد که تجهیزات اس��تفاده شده در این عملیات پنهان 
بمان��د اما در این برنامه تجهیزاتی که القس��ام پس از حفاری 
به آن دس��ت پیدا کرده بود، نمایش داده ش��د و در میان آنها 
تجهیزات حفاری، کلت و صدا خفه کن و پوشش های ضد صدا 

بر گرفتن صدای تجهیزات هنگام کار دیده می شود.
در ادامه این گزارش به نقل از »ابوس��لمان« از مهندس��ان فنی 
گردان های القسام آمده: شبکه ارتباطی ویژه مقاومت فلسطین 
قواعد درگیری را تغییر داده و یک سیس��تم خودکار با الیه های 
امنیتی و واحدهای نظارت و تحلیل تشکیل داده است. الجزیره 

در ادامه تصاویری اختصاصی از یگان های القسام در داخل یکی 
از تونل های سری نمایش داد که بر روی شبکه ارتباطی مقاومت 
کار می کنند. در این گزارش، یک سیستم جاسوسی صهیونیستی 
که توس��ط جاسوس��ان در منطقه »زوایده« غزه جاسازی شده 
ب��ود، پرده برداری ش��د. »ابو جعفر« از  مبارزان القس��ام که به 

سمت یگان اسرائیلی در آن شب تیراندازی کرد، در این گزارش 
گفت، در آن شب ش��اهد توقف اتوبوسی در مکان های مختلف 
و پیاده ش��دن افراد ناش��ناس ش��د، هنگامی که با آنها صحبت 
کرد، یکی از آنها با لهجه محلی پاس��خ داد. صهیونیس��ت ها از 
هویت های فلس��طینی مربوط به اف��راد حقیقی در یک خانواده 
در غزه استفاده کرده بودند. آنها همچنین از اتوبوسی آبی رنگ 
که فقط این خانواده ش��بیه آن را دارد، استفاده کرده بودند اما 
طوری آن را درس��ت ک��رده بودند که قدیمی به نظر برس��د با 
اینک��ه داخل آن پر از تجهیزات اطالعات��ی بود. پس از تعقیب 
اتوب��وس حدود چهل دقیقه بازجویی صورت گرفت و بعد از آن 
تیراندازی دو طرفه آغاز ش��د. »محمود مرداوی« از تحلیلگران 
امور اسرائیلی درباره سکوت رژیم صهیونیستی در این باره گفت، 
ارتش یگان سیرت متکال در سری بودن آن و اعضای آن است، 
رژیم صهیونیستی میلیون ها دالر خرج این یگان و مخفی بودن 
آن ک��رده و به همین دلی��ل از درز هرگونه اطالعاتی خودداری 
می کن��د تا همچنان ب��ه فعالیت خود ادامه ده��د. الزم به ذکر 
است موسی ابومرزوق عضو دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید 
کرد که مقاومت فلس��طین در باالترین سطح آمادگی خود قرار 
دارد. خبر دیگر از فلسطین آنکه افراد ناشناس به سمت اتوبوس 
شهرک نش��ینان در کرانه باختری ش��لیک کردند اما به ادعای 
مقامات صهیونیست از آنجایی که این اتوبوس، زرهی بود کسی 
آسیب ندید. از سوی دیگر شهردار الخلیل فلسطین گفت: هدف 
از طرح جدید ش��هرک سازی رژیم اشغالگر در این شهر، از بین 

بردن هویت عربی- اسالمی آن است.

وزگار سخت بورل  ر
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اسنادی از شکست سنگین ارتش صهیونیستی در »لبه شمشیر«
ابعاد جدیدی از دستاوردهای مقاومت فلسطین در جنگ 2018 منتشر شد 

 تقال برای احیا داعش
 میان آشوب های عراق 

همزمان با تش��دید تحرکات آمریکا برای احی��ای داعش، ، »عبداالمیر 
تعیبان« نماینده استان »ذی قار«، از خنثی شدن عملیات تروریست ها 
برای آزادی زندانیان زندان »الحوت« در »الناصریه« مرکز این اس��تان 

خبر داد.
وی گف��ت: برخی افراد نف��وذی در تظاهرات های مردمی که از س��وی 
طرف های خارجی حمایت می ش��دند، تالش داش��تند، زندانیان زندان 
مرک��زی الناصریه را که به زندان »الحوت« معروف اس��ت، فراری دهند 
ام��ا نیروهای امنیتی و نگهبان��ان این زندان، این حمله را خنثی کردند. 
این نماینده عراقی افزود: طرف های خارجی خواس��تار تش��دید هرج و 
مرج و کش��تار با ه��دف آزادی عناصر داعش زندان��ی در زندان الحوت 
هس��تند.  نیروهای امنیتی در استان ذی قار، پیش از این درباره هشدار 
داده و تایید کرده  بودند که هزاران داعشی در زندان الحوت در حبسند. 
»ثائر البیاتی«، دبیرکل ش��ورای عش��ائر عربی عراق نیز، پیش��تر درباره 
احتمال فرار شش هزار عوض داعش از زندان مرکزی الناصریه در نتیجه 

ناآرامی های اخیر این استان هشدار داد.
»باق��ر جبر الزبیدی« از رهبران مجلس اعالی اس��المی عراق، هفته پیش 
درباره توطئه جدید برخی دولت های عربی حاشیه خلیج فارس علیه بغداد 
هش��دار داده و گفته بود: »در حالی که کش��مکش بین المللی بین آمریکا، 
روس��یه، ترکیه، نیروهای دموکراتیک ُکرد سوریه و ارتش سوریه در شرق 
فرات شدت گرفته است، ایاالت متحده آمریکا در حال تقویت حضور نظامی 
خود در عراق است«. همچنین »ثائر البیاتی«، دبیرکل شورای عشائر عربی 
عراق، درباره احتمال فرار شش هزار عوض داعش از زندان »الناصریه« مرکز 

استان »ذی قار« در نتیجه ناآرامی های اخیر این استان هشدار داد.  

 خشونت پلیس ضد شورش فرانسه 
علیه تظاهرات کنندگان

س��رکوب گری در کشور مدعی حقوق بش��ر به یک اصل نهادینه شده 
مبدل ش��ده چنانکه گزارش ها نشان می دهد پلیس فرانسه در مقابله با 

تظاهرات کنندگان از خشونت استفاده می کند.
پلیس ضد ش��ورش فرانسه بر علیه تظاهرات کنندگان مرتکب خشونت 
ش��ده اس��ت. پس از آنکه پلیس فرانس��ه یک پیرزن را در شهر مارسی 
زخمی کرد باعث کش��ته ش��دن یک پیرزن دیگر در شهر مارسی شده 
است. این شهروند فرانسوی یک پیرزن هشتاد ساله و با اصالت الجزایری 
به نام »زینب رضوان« بود. وی یک روز پس از آنکه توسط پلیس فرانسه 
مجروح شد در بیمارس��تان فوت کرد. وی براثر نارنجک اشک آوری که 
توسط پلیس به صورتش پرتاب شده بود مجروح و به بیمارستان منتقل 
و پس از یک روز فوت کرد. راهپیمایی هزار تن از اهالی ش��هر مارس��ی 
برای گرامیداش��ت یاد »زینب رضوان« توسط پلیس به خشونت کشیده 
شد. گزارش ها نشان می دهد در تظاهرات جلیقه زردها دهها نفر کشته 
و هزاران نفر بازداش��ت ش��ده اند. فرانس��ه در حالی در عرصه داخلی به 
سرکوب می پردازد که با ادعای ناجی بودن به دخالت در امور کشورها 
ادام��ه می دهد چنانکه با وجود انتقاداتی که در پی کش��ته ش��دن 1۳ 
نیروی نظامی فرانس��ه در مالی مطرح است، پاریس اعالم کرد برنامه ای 

برای خروج نیرو های خود از منطقه ساحل در نظر ندارد.
جسد 1۳ نیروی نظامی کشته شده در مالی وارد فرانسه شد و قرار است 
مراس��م یادبود این قربانیان بعدازظهر دیروز ب��ا حضور امانوئل مکرون، 
رئیس جمهور فرانس��ه و بس��یاری از مقامات و ش��خصیت های سیاسی 
کشور از جمله فرانسوا اوالند و نیکالس سارکوزی، رؤسای جمهور سابق 

در بنای تاریخی انولید )Invalides( در پاریس برگزار شود.


