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دولــت پکن و دولت محلــی هنگ کنگ
نیمه شب یکشــنبه آب پاکی را روی دستان
یک میلیون نفری ریختند که در اعتراض به
الیحه استرداد مجرمان هنگ کنگی به چین
به خیابانهــای هنگ کنگ آمــده بودند و
گفتند ،این الیحه لغو نخواهد شد.
حاالهنگکنگ در اعتراض به طرح قانون
اســتردادی که اجازه میدهد مجرمان برای
محاکمه به چین مسترد شوند ،آماده برگزاری
تظاهرات گستردهتری میشود.
«کری لم» رهبر هنگکنگ دیروز ،ســه
شــنبه و دو روز پس از اعتراضات گســترده
صدها هزار تن از مردم علیه این قانون متعهد
شده است که این طرح را اجرایی کند.
رهبــران تجــاری برجســته هنگکنگ
در اقدامــی کمســابقه هشــدار دادهاند که
پیگیــری اجرای این قانــون میتواند اعتماد
سرمایهگذاران در هنگکنگ را تضعیف کرده
و مزایای رقابتی این شهر را کاهش دهد.
به گزارش خبرگــزاری رویترز ،به موجب
ایــن الیحه که اعتراضــات داخلی و خارجی
زیادی را بــه دنبال داشــته ،مظنونان برای
رســیدگی بــه پرونده قضاییشــان به چین
مسترد میشــوند .دور دوم رسیدگی به روند
تصویــب یا رد این طرح روز چهارشــنبه در
شورای قانونگذاری هنگکنگ برگزار خواهد
شد .اکثریت این شــورا را نمایندگان هوادار
پکن تشکیل میدهند.
پلیس ضدشــورش روز دوشنبه در اطراف

پکن به تظاهرات یک میلیون نفری «نه» گفت

هنگکنگ در آستانه انفجار

ســاختمان شــورای قانونگذاری هنگکنگ
حضور یافت و با جمع چندصدنفره معترضان
مقابله کرد.
روز یکشــنبه نیز در مرکز مالی این شهر
اعتراضات مسالمتآمیزی برگزار شد.

فراخوان شورش در قزاقستان

فعاالن ضد دولت قزاقستان از مردم خواستند که تظاهرات بیشتری علیه
نتایج انتخابات ریاست جمهوری برگزار کنند .به گزارش رویترز ،فعاالن ضد
دولتی در حالی این فراخوان را اعالم کردند که پلیس قزاقســتان نسبت به
سرکوب هر گونه مخالفت هشدار داده است.
گروههای اپوزیســیون در پیامهایــی در شــبکههای اجتماعی از مردم
خواســتند که روز چهارشــنبه بــه خیابانها بیایند .ایــن بیانیهها یک روز
بعد ازاین صادر شــد کــه پلیس تعدادی از معترضــان را در آلماتی پس از
تأیید پیروزی قاســم جومارت توکایف ،متحد نور ســلطان نظربایف رییس
جمهور پیشین قزاقستان بازداشت کرد .پس از اعالم نتایج انتخابات ریاست
جمهوری قزاقســتان در روز یکشــنبه چندین تظاهرات اعتراض آمیز علیه
نتایج اعالم شده است .وزارت کشور قزاقستان اعالم کرد پلیس  ۲۰۰معترض
را روز دوشــنبه بازداشت کرده است .این در حالی است که به گفته یکی از
مقامات دولت حدود  ۵۰۰معترض بازداشــت شدهاند .این در حالی است که
مقامات قزاقســتان اعالم کردند که نتایج انتخابات قانونی اســت .برنده این
انتخابات از نزدیکان «نظربایف» رئیس جمهوری پیشــین قزاقســتان است
که در ســالیان گذشــته  ،قدرت را در چنگ داشته اســت .آمریکا و روسیه
درحال پیگیری اوضاع از نزدیک هستند .رسانههای غرب گرا از معترضان و
رسانههای نزدیک به کرملین محتاطانه از دولت حمایت میکنند.

رهبــر هنگکنگ علیه چنیــن اقداماتی
به مردم هشــدار داده و در نشســتی خبری
گفته اســت :از مدارس ،والدین ،موسســات،
شــرکتها و اتحادیهها میخواهم در صورت
دفاع از این اقدامــات افراطگرایانه عواقب آن

را جدی بگیرند .گروههای مدافع حقوق بشر
بارها با اشــاره به ادعاهای مطرح شده درباره
شکنجه ،بازداشت خودسرانه ،اعتراف اجباری
و مشــکالت دسترســی به وکیــل در چین
خواستار عدم تصویب این الیحه شدهاند.

افزایش نیروهای نظامی آمریکا در لهستان

رئیس جمهوری لهستان اعالم کرد ،این کشور قرار است در روزهای آتی
قــرارداد مربوط به افزایش حضور نظامیان آمریکایی در این کشــور اروپایی
را اعالم کند .به گزارش رویترز ،این قرارداد شــامل افزایش حضور نظامیان
آمریکایی و ظرفیتهای فرماندهی و لجســتیکی در لهستان میشود .دولت
ملیگرای قانون و عدالت لهستان به دنبال حضور بیشتر نیروهای آمریکایی
در لهستان از زمان روی کار آمدن در  ۲۰۱۵بوده و این بخشی از تالشهای
دولت ورشو برای بازدارندگی تهاجم بالقوه از سوی روسیه محسوب میشود.
زمانیکه «آندری دودا» رئیس جمهوری لهستان سپتامبر گذشته میالدی به
آمریکا سفر کرد ،پیشنهاد داد تا پایگاهی جدید به نام «دونالد ترامپ» رئیس
جمهوری آمریکا در لهســتان احداث شده و مبلغ دو میلیارد دالر برای این
منظور در نظر گرفته شده است.
نیروهــای آمریکایی در بخشــی از توافق  ۲۰۱۶با ائتــاف نظامی ناتو و
در واکنش به الحاق شــبه جزیره کریمه اوکراین توســط روسیه در لهستان
حضور دارند.
حزب حاکم لهســتان خود را در زمانی متحد دولــت آمریکا میداند که
کشورهای اتحادیه اروپا نسبت به منزوی شدن ترامپ و ورشو در داخل این
اتحادیــه به دلیل عدم توافق درباره پایبندی بــه معیارهای اجرای قانون ،با
احتیاط رفتار میکنند.

یک فراخــوان اینترنتی خواســتار تجمع
 ۵۰هزار نفری در اطراف شورای قانونگذاری
هنگکنگ در ساعت  ۱۰شب روز سهشنبه و
ادامه آن تا چهارشنبه شده است.
حدود دو هزار واحد تجاری که بیشتر آنها
را رستورانها ،سوپرمارکتها ،کتابفروشیها
و کافیشــاپها تشــکیل میدهند نیز اعالم
کردهاند که علیه این الیحه اعتصاب میکنند.
برخــی مــدارس ،هتلهــای کوچــک،
شــرکتهای حقوقــی ،کارمنــدان خدمات
اجتماعی و حدود  ۴۰۰۰معلم نیز گفتهاند که
روز چهارشــنبه اعتصاب کرده و در خیابانها
تجمع خواهد کرد.
مایکل ویدلر ،وکیل برجسته حوزه حقوق
بشــر نیز گفته اســت که به تمام کارمندان
شــرکتش اعالم کرده که این موسســه روز
چهارشنبه از آنان که مطابق وجدانشان عمل
میکنند ،حمایت میکند.
یک اتحادیه وابسته به بزرگترین شرکت
اتوبوسرانی هنگکنگ نیــز از اعضای خود
خواســته اســت ،در اعتراض به این طرح با
ســرعت  ۲۰تا  ۲۵کیلومتر در ســطح شهر
رانندگی کنند.
همچنین یک فراخوان که در فیســبوک
منتشر شده از مردم خواسته صبح چهارشنبه
را در اطــراف ادارات دولتــی بــه پیکنیک
بپردازند.
حدود  ۱۰هزار نفر نیز متعهد شدهاند که
در این فراخوان شرکت کنند.

تعیین وقت دادگاه نتانیاهو

وکیل نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی گفت ،موکلش قرار است اوایل
اکتبر سال جاری میالدی و در ارتباط با اتهامات فساد به دادستانی اسرائیل
پاســخگو باشد .به گزارش خبرگزاری فرانسه ،این جلسه پس از آن در اکتبر
برگزار میشود که درخواســت بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل برای
تأخیر در برگزاری این جلسه رد شد .آمیت حداد ،وکیل نتانیاهو اعالم کرد،
رد درخواســت موکلش از سوی دادســتان به این معناست که وی باید در
جلسه استماع حضور داشته باشد.
وکیل نخســت وزیر اســرائیل همچنین ادامه داد ،مؤلفههای بیشماری
تأخیر در روند دادرسی را توجیه میکنند.
وی به حجم باالی کار در این پرونده اشاره کرد و گفت با توجه به اینکه
تنها وکیل نخست وزیر است ،نیاز به تاخیر در دادرسی وجود دارد.
نتانیاهــو با احتمال محکومیت به اتهام رشــوه ،تقلب و خیانت در امانت
روبروســت« .آویچای ماندلبلیت» ،دادســتان کل اســرائیل روز پنجشنبه
درخواست نخست وزیر را برای تاخیر در برگزاری این جلسه استماع رد کرد.
نتانیاهو ماه گذشــته میالدی و پس از ناکامی در تشکیل یک ائتالف در
پی انتخابات آوریل برگزاری انتخابات جدید را اعالم کرد.
دادســتانی کل اسرائیل گفت ،پس از مالحظات انجام شده ،هیچ چیز به
تأخیر انداختن روند دادرسی را توجیه نمیکند.

بحث ترامپ درباره سرنوشت نیکسون

«دونالــد ترامــپ» اظهــار کــرد ،اگــر
دموکراتهــا برای اســتیضاح او اقدام کنند،
مانند ریچارد نیکســون از ایــن چالش فرار
نخواهد کرد.
رییس جمهوری آمریــکا پس از تاکید بر

اینکه هیچ کار اشــتباهی انجام نداده ،اظهار
کــرد« ،تفاوت بــزرگ» میــان او و ریچارد
نیکســون ،رییس جمهور ســابق آمریکا این
اســت که او در جایگاه ریاست جمهور باقی
خواهد ماند.

ترامــپ در حیاط کاخ ســفید اظهار کرد:
من کنارهگیری نمیکنم .تفاوت بزرگی وجود
دارد .من کنارهگیری نمیکنم.
بــه گزارش روزنامه دیلــی میل ،ترامپ با
اشاره به اظهارات جان دین ،مشاور کاخ سفید
در زمان ریاست جمهوری نیکسون در شبکه
ســیانان گفت :جان دین سالها یک بازنده
بوده اســت .من صحبتهای او را در یکی از
شبکههایی که با من همسو نیست ،شنیدم و
فکر میکنم آنها طی این سالها پول زیادی
به او دادهاند.
وی افزود :ما میدانیم که جان سالها یک
بازنده بوده است .او از ادامه فعالیت در حرفه
خود محروم شده و به زندان رفته است.
دیــن در صحبتهایــش در مقابــل
قانونگــذاران کنگــره اظهــار کــرد کــه
«شــباهتهای قابل توجهی» میان اقدامات

تهدید سوسیالیستهای اسپانیا
سوسیالیستهای حاکم بر اســپانیا ،تهدید کردند در
صورتیکــه احزاب اپوزیســیون مانــع از تالشهای پدرو
ســانچر ،نخست وزیر ،برای تشــکیل دولت اقلیت شوند،
درخواست تکرار انتخابات را خواهند کرد .سوسیالیستها
اگرچه در انتخابات ماه آوریل پیروز شــدند اما در کسب
اکثریت پارلمانی ناموفــق بودند .به گزارش رویترز ،طبق
گــزارش خبرنگاران از گفتههای خــوزه لوویس آبالوس،
یکــی از سوسیالیســتهای بلندپایه ،ایــن تنها راه حل
موجــود در صورت ناکامی ســانچز در کســب حمایت
پارلمان اســت .سانچز که هفته پیش توسط فلیپه ششم،
پادشــاه اسپانیا ،برای کســب رای اعتماد پارلمان دعوت
شده بود تا به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب شود ،این
هفته دیدارهایش را با رهبــران احزاب مخالف آغاز کرد.
در دور اول رای گیری در پارلمان ،ســانچز برای موفقیت
به حمایت اکثریــت قانون گذاران نیاز دارد .اما در دوم با

ترامپ و نیکســون وجود دارد .اظهارات او به
انگیــزه دموکراتهایی که تمایل زیادی برای
استیضاح ترامپ دارند ،دامن زد.
برخی از متحدان ترامپ اما دموکراتها را
به اقدام برای اســتیضاح او تشویق میکنند
زیــرا معتقدند که اقدامــی جنجالی علیه او
میتواند بــه پیروزی مجــدد او در انتخابات
ریاست جمهوری کمک کند.
ترامــپ در این باره بــه خبرنگاران گفت:
من هم این حرفها را شنیدهام اما نمیتوانید
وقتی هیچ کار اشــتباهی انجام نشده ،کسی
ی بوده و نه هیچ
را اســتیضاح کنید .نه تبانــ 
چیز دیگری.
او با اشاره به ریچارد نیکسون گفت :وقتی
به طرح استیضاحهای گذشته نگاه میکنید،
فارغ از اینکه درباره کلینتون بوده یا نیکسون،
هیچ رییس جمهوری به مرحله اســتیضاح

نرسیده و در نهایت ریاستجمهوری به پایان
رسیده است.
ترامپ تاکید کرد :ما هیچ کار اشــتباهی
نکردیم به جز اینکه بزرگترین اقتصاد تاریخ
آمریکا را ساختیم.
ما هیــچ کار اشــتباهی نکردیــم به جز
اینکه ارتشــمان را طوری بازســازی کردیم
که هیچکــس پیش از این ندیده اســت .ما
خوب پیش رفتهایم و کشــور ما هرگز از این
قدرتمندتر نبوده است.
رییسجمهــور آمریــکا اخیــرا ً در پیامی
توییتری جان دین را یک «وکیل بی اعتبار و
رقتانگیز» توصیف کرد و تالش دموکراتها
علیه خــود را اقدامی ناامیدکننده برای تکرار
تحقیقات رابرت مولر ،بازرس ویژه رســیدگی
به پرونده مداخله روسیه در انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا دانست.

شناسایی محل اعدامهای کره شمالی

حمایت حزب چپ گرای پودموس و احزاب کوچک دیگر
وی میتواند آرای الزم را به دســت آورد زیرا در این دور
کســب اکثریت نسبی کفایت میکند .حزب راست گرای
مردم و نیز حزب راســت میانه شهروندان اسپانیا ،هر دو
مخالف روی کار آمدن سانچز هستند .این در حالی است
که حزب پودموس حمایت خود را مشــروط به داشــتن
جایگاهی در دولت ســانچز دانسته اســت ،گزینهای که
سوسیالیستها مانع انجامش هســتند .به گفته آبالوس،
اگر حــزب پودموس به همراه حزب مردم و شــهروندان
اســپانیا سد راه شــوند باید گزینههای موجود را در نظر
گرفت چون امکان شکست وجود دارد.
اوایــل روز دوشــنبه ،رهبر حــزب پودمــوس ،پابلو
ایگلســیاس در مصاحبهای تلویزیونی اظهار داشــت که
احــزاب چپ مایل به کنتــرل وزارتخانههــای مرتبط با
مسائل اجتماعی هستند.

یک گروه فعال در زمینه حقوق بشر امروز ،سهشنبه اظهار
کرد که صدها محلی را که بنا به ادعای شاهدان ،کره شمالی
در آنهــا به منظور ارعاب شــهروندانش اعدام در مالء عام و
کشتار دولتی غیرقانونی انجام میدهد ،شناسایی کرده است.
این گروه حقوق بشــری موسوم به «کارگروه عدالت انتقالی»
(جبران سوء استفاده از حقوق بشر) که در سئول فعالیت دارد،
اظهار کرده اســت که تحقیقاتش بر مبنای مصاحبه با ۶۱۰
تن از شــهروندان کره شمالی که از این کشور فرار کردهاند و
طی چهار سال صورت گرفته است و آنان با استفاده از تصاویر
ماهوارهای به تشخیص این محلها کمک کردهاند .به گزارش
خبرگزاری آسوشــیتدپرس ،این گروه اما به دلیل نگرانی از
اینکه کره شمالی این مناطق را نابود کند ،محل دقیق آنها
را افشا نکرد ولی خاطرنشان کرد که  ۲۶۷مورد از  ۳۲۳محل
یاد شــده در دو استان شمالی این کشــور و در نزدیکی مرز
چین قرار دارند؛ محلی که بیشتر فراریهای کره شمالی که

در این تحقیقات مشارکت کردهاند ،از طریق آن از کشور خارج
شدهاند .براســاس این گزارش ،اعدامهای کره شمالی که در
مالء عام صورت میگیرند ،در نزدیکی رودخانهها ،دشتها و
تپهها و همچنین در محوطه فروشــگاهها و حیاط مدرسهها
انجام میگیرند؛ جایی که شــهروندان و اعضای خانوادههای
محکومان معموالً وادار به حضور در آن برای مشــاهده اعدام
میشــوند .این گروه همچنین  ۲۵محلی را که گفته میشود
دولت جسد اعدام شدگان را در آنجا رها میکند و مکانهایی
را که ممکن است اسناد یا مدارکی در ارتباط با این کشتارها در
آن نگهداری شوند ،در گزارش خود ذکر کرده است .هیسئوک
شیم ،یکی از نویسندگان این گزارش اظهار کرد ،مصاحبههای
صورت گرفته با فراریهای کره شــمالی نشان میدهند که
اعدام در مالء عام کاهش یافته ،با این حال مشــخص نیست
که از شمار اعدامهای کره شمالی واقعاً کاسته شده باشد ،زیرا
ممکن است این اعدامها به طور مخفیانه انجام شوند.

حضور پهپادهای ساخت ترکیه در آسمان
طرابلــس ،پایتخــت لیبی بــه منزله فصل
جدیدی از داســتان بلندی است که پیش از
این در یمن و سوریه نیز تکرار شده بود.
به گزارش ایســنا ،به نقل از سایت شبکه
خبــری المیادین ،همانگونه کــه در یمن و
سوریه از درگیریهای مســلحانه خاورمیانه
همچــون میدانــی برای آزمون اســلحهها و
تجهیــزات جنگی جدید کشــورهای حامی
یکــی از دو طرف اســتفاده شــد ،لیبی نیز
از این ماجرا مســتثنی نبود و این کشــور از
اواخر سال  ۲۰۱۴شاهد حضور تعداد زیادی
از ســامانههای جنگی بود که پیش از ســال
 ۲۰۱۱در تسلیحات و تجهیزات جنگی ارتش
این کشور دیده نشده بودند.
پهپادهای ترکیه اواخر ســال  ۲۰۱۴وارد
یگان نیــروی هوایی این کشــور شــدند و
اوکراین و قطر نیز آن را خریداری کردند.
ارتــش ترکیه از ایــن پهپادها در چندین
عملیــات علیــه نیروهــای حــزب کارگران
کردستان در سوریه و عراق استفاده کرد.
سال گذشــته میالدی اولین فروند از این
پهپادها در نزدیکی شــهر عفرین در شــمال
سوریه سرنگون شد.
با انتشــار فیلمی از آمادگــی این پهپادها

بــرای فرود در پایــگاه هوایــی معیتیقه در
طرابلــس و تصاویــری از دو ایســتگاه ویژه
کنترل ایــن پهپادها پس از انتقــال آنها به
طرابلس در ماه گذشــته وجود آنها در لیبی
تایید شد.
ارتش «ملی» لیبی در چند هفته گذشته
از سرنگونی و انهدام دستکم سه فروند از این
نــوع پهپادها دو مورد از آنهــا در ماه جاری
میالدی طی دو حملــه هوایی جداگانه علیه
پایگاه معیتیقه و یکی از آنها در ماه گذشــته
در نزدیکــی پایگاه الجفــره جنوبی در مرکز
لیبی خبر داد.
براســاس این اطالعات میتوان اطمینان
یافت کــه جنگندههای ســاخت ترکیه وارد
لیبی شدهاند.
ایــن پهپادها در قالب بار ســاح ،مهمات
و خودروهای زرهی که اواخر مارس گذشــته
از بندر سامســون ترکیه با یک فروند کشتی
بــاری که پرچم مولداوی بــر فراز آن بود ،به
عنوان بخشــی از حمایت نظامــی ترکیه از
نیروهای دولت وفاق ملــی در طرابلس وارد
بندر طرابلس شدند.
از جمله مهمترین بار این کشــتی در کنار
سالحهای سبک و نیم سنگین و موشکهای
ضد خودروهای زرهی میتوان از خودروهای

ویژه

صدور درخواست استرداد آسانژ
روزنامه واشــنگتن پست به نقل
از یکــی از مقامات دولــت آمریکا
گزارش داد که وزارت دادگســتری
آمریکا درخواســت رسمی استرداد
بنیانگذار وبســایت افشاگر ویکی
لیکس را به مقامات انگلیسی تقدیم
کرده است.
منبــع ایــن گــزارش روزنامــه
واشنگتنپســت که خواست نامش فاش نشــود اعالم کرد که این درخواست
روز پنجشنبه ارسال شده بود.
براســاس یکی از معاهدات امضاء شــده میان آمریــکا و انگلیس هرگونه
درخواست استرداد باید ظرف  ۶۰روز از زمان بازداشت تنظیم شود و جولیان
آســانژ ،بنیانگذار وبســایت افشــاگر ویکی لیکس در تاریخ  ۱۱آوریل (۲۲
فروردینماه) در سفارت اکوادور در لندن بازداشت شد.
براســاس همین معاهده آمریکا تنها میتواند براساس اتهامات مطرح شده
در این درخواست استرداد آسانژ را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
این درخواست استرداد یک کیفرخواست شامل  ۱۸فقره جرم است که ماه
گذشــته برمبنای اتهامات آسانژ دال بر نقض قانون جاسوسی آمریکا و توطئه
برای هک کردن یک کامپیوتر دولتی تنظیم شده بود.
انتظــار میرود یکی از دادگاههــای لندن روز  ۱۴ژوئــن ( ۲۴خردادماه)
نخستین جلسه رسیدگی به استرداد احتمالی آسانژ به آمریکا را برگزار کند.
آســانژ در حال حاضر به خاطر نقض شــروط وثیقهاش در ســال ۲۰۱۲
میــادی هنگامی که وی به منظور اجتناب از اســترداد به ســوئد به خاطر
اتهامات تعرض جنسی در داخل سفارت اکوادور در لندن پناه گرفت ،در یکی
از زندانهای لندن دوره حبس  ۵۰هفتهای خود را میگذراند.
پولیتیک

جاسوسی برادر «اون» برای سیا

یک رسانه آمریکایی گزارش داد ،برادر رهبر کرهشمالی که با توطئه ای در
ماه فوریه  ۲۰۱۷در فرودگاه کواالالمپور در مالزی به قتل رسید مخبر سازمان
اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) بوده است .به گزارش اسپوتنیک« ،کیم جونگ
نام» برادر کیم جونگ اون رهبر کره شــمالی اســت کــه در فوریه  ۲۰۱۷با
حمله دو زن از طریق یــک عامل اعصاب به نام  VXدر فرودگاه بین المللی
کواالالمپور پایتخت مالزی به قتل رســید .مقامهای مالزی ابتدا این دو زن را
محاکمه کرده اما در ابتدای سال جاری میالدی آنها را آزاد کردند.
روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا روز دوشنبه گزارش کرد« ،فردی آگاه»
گفت ،کیم جونگ نام به این هدف به مالزی ســفر کرده بود تا با رابط خود از
ســازمان سیا دیدار کند هر چند که ممکن است این کار تنها هدف این سفر
او نبوده باشد.
پلیــس مالزی در جریان محاکمه این دو زن شــهادت داد که کیم جونگ
نام کمی قبل از آن که به قتل برسد با یک فرد آمریکایی-کرهای دیدار کرده
است.
در ماه مه  ۲۰۱۷روزنامه آســاهی شیمبون ژاپن در توکیو گزارش کرد که
برادر ناتنی رهبر کره شــمالی با شخصی دیدار کرده که به ظن بسیاری یک
افسر اطالعاتی آمریکایی بوده است.
رویداد

الیحه منع خوابیدن در دفتر قانونگذاران آمریکا

یک نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا الیحهای را برای جلوگیری
از خوابیــدن قانونگذاران در دفتر کارشــان به این مجلس ارائه کرده اســت.
«کاتلیــن رایس» نماینده دموکرات مجلس نماینــدگان آمریکا متممی را بر
بسته تخصیص بودجه مطرح کرده که مربوط به بودجه اقدامات شاخه مقننه
میشــود و میتواند قانونگذاران را از اســتفاده از دفتــر کار خود برای خواب
منع کند .بســیاری از قانونگذاران در ســالهای اخیر بــرای صرفهجویی در
هزینههای اجاره در واشــنگتن ،در دفتر کار خود میخوابند .شمار دقیق این
افراد مشخص نیست اما تخمین زده میشود که تعداد آنها به دهها نفر برسد.
بــه گزارش پایگاه خبری هیل ،دیگر قانونگــذاران از جمله رایس اما معتقدند
کــه چنین کاری این افراد را در وجهه نامناســبی قرار میدهد و از این اقدام
انتقاد کردهاند .خانم رایس گفته ،از برخی کارکنان این دفاتر شنیده است که
صبح زود قانونگذاران مرد را در حال راه رفتن با تیشرت و شلوار کوتاه راحتی
در سالن محلکارشان دیدهاند .رایس در مصاحبهای اظهار کرد :چنین چیزی
مناسب نیست .فکر نمیکنم برای اعضای کنگره مناسب باشد که از دفتر خود
به عنوان محل اقامت شخصی استفاده کنند .وی همچنین با اشاره به اتهامات
مطرح شــده علیه برخی قانونگذاران مرد درباره آزار جنســی هشدار داد که
استفاده از دفتر کار به عنوان محل زندگی و اتاق خواب میتواند کارمندان را
در شرایط نامناسبی قرار دهد و فضا را برای سوء استفاده جنسی از کارمندان
آمادهتر کند .این نخســتین بار است که رایس چنین متممی را در خصوص
این الیحه بودجه مطرح کرده اســت .این بســته بودجه برای نخستین بار در
یــک دهه اخیر اصالح بودجه هزینههای زندگی را برای اعضای کنگره در نظر
گرفته اســت .این قانونگذار دموکرات ضمــن حمایت از اصالح  ۴۵۰۰دالری
تامین هزینههای زندگی قانونگذاران ،آن را برای رفع مشکل خوابیدن آنان در
دفتر کارشــان الزم دانسته است .برخی قانونگذاران دیگر نیز با اشاره به اینکه
خوابیدن در دفتر کار نقض اخالقیات است ،این کار را استفاده از منابع دولتی
برای اهداف شخصی دانستهاند.
کوتاه از جهان

درخواست پیونگ یانگ از واشنگتن

یونهاپ :رسانه دولتی کرهشــمالی از آمریکا خواست تا دست از سیاست
خصمانهاش نسبت به پیونگ یانگ بردارد ،چرا که در غیر این صورت توافقات
حاصل شده ســال پیش در نشست مهم سنگاپور احتماال به یک کاغذ سفید
بیارزش تبدیل خواهد شــد .نشست هانوی که در فوریه سال جاری میالدی
برگزار شد به خاطر خواستههای آمریکا در خصوص خلع تسلیحات اتمی کره
شمالی و درخواستهای پیونگ یانگ برای رفع کامل تحریمها ناکام ماند.

تغییرات اساسی در دستگاه قضایی الجزایر

اســپوتنیک« :عبد القادر بن صالح» رئیس جمهــوری موقت الجزائر با
صدور فرمانی رئیس و دادســتان کل دادگاه عالی این کشــور را برکنار کرد.
الجزایر از ماه فوریه شاهد تظاهرات گسترده در اعتراض به نامزدی عبدالعزیز
بوتفلیقه ،رئیس جمهور پیشــین الجزایر برای پنجمین دور انتخابات ریاست
جمهوری شــده است ،اما این تظاهرات به ســرعت به مطالبه نابودی مافیای
فســاد در ارکان نظام وی و نزدیکانش تبدیل شد .تظاهرکنندگان میگویند،
مقامات باید کســانی که اخیر دادگاهی شدهاند به ویژه احمد اویحیی ،نخست
وزیر ســابق الجزایر ،وزیر دارایی این کشــور و گروهی از بازرگانان نزدیک به
نظام بوتفلیقه را به صورت علنی محاکمه کنند.

قدرت نمایی پهپادهای عثمانی در آسمان طرابلس
زرهی شاسی بلند و ضد مین ترکیه یاد کرد.
ایــن خودروهــای زرهــی که ســاخت
یک شــرکت ترکیهای اســت را کشــورهای
ترکمنستان ،قطر و تونس نیز دارند.
ارتش ترکیــه از این خودروهای زرهی در
عملیات اســتقرار نیروهای خــود در مناطق
کاهش تنش در شمال سوریه استفاده کرده
است.
تعــداد این خودروها که بــه لیبی منتقل
شــدهاند ،مشــخص نیســت اما برآوردها در
حدود  ۲۰تا  ۴۰دستگاه هستند.
این اولین تســلیحاتی نیســت که ترکیه
بــرای دولت وفــاق ملی لیبــی در طرابلس
ارســال میکند بلکــه مســؤوالن یونان در
ســپتامبر  ۲۰۱۵یک فروند کشــتی باری را
در شــمال شــرق جزیره کرت با بار اسلحه
توقیف کردند ،آن کشــتی از بندر اسکندرون
ترکیه به سمت بندر طرابلس در حرکت بود.
همچنین مســؤوالن یونان در ژانویه ۲۰۱۸
در نزدیکــی جزیره کرت یک کشــتی دیگر
را با پرچــم تانزانیا و بار مواد منفجره توقیف
کردند ،این کشــتی در بنادر ترکیه بارگیری
شــده و به سوی لیبی به حرکت درآمده بود.
عالوه بر اینها مســؤوالن لیبیایی در دسامبر
 ۲۰۱۸نیز در بندر الخمس یک بار اســلحه
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سبک و مهمات را که با یک فروند کشتی در
بندر مرسین ترکیه بارگیری شده بود ،کشف
و مصادره کردند.
به تازگی در فوریه گذشته چندین کانتینر
حــاوی نفربرها و خودروهای زرهی ســاخت
ترکیه و نیز خودروهای شاســی بلند تویوتا با
یک فروند کشــتی بــاری از ترکیه وارد بندر
الخمس لیبی شدند.
ارتش «ملی» لیبی وابسته به دولت موقت
این کشــور کــه پارلمــان آن در طبرق قرار
دارد ،در طول چند سال گذشته حمایتهای
مســتمری از سوی برخی کشورهای عربی از
جمله مصر ،امــارات و اردن دریافت کرده و
بــه همین دلیل انــواع خودروهای زرهی در
تجهیزات آن دیده میشود.
این ارتــش از ابتــدای عملیاتــش علیه

طرابلس از اردن چندین دســتگاه خودروی
زرهی ســاخت مرکز عبداهلل دوم را دریافت
کرده اســت .همچنین یک مــدل خودروی
زرهــی دیگــر اردن بــه تســلیحات ارتش
لیبــی افزوه شــد و به نظر میرســد از این
خودروهای زرهی اساســا به صورت آزمایشی
در عملیاتهای طرابلس استفاده شده است.
البته این مساله در مورد تجهیزات جنگی که
ترکیه در اختیار نیروهــای دولت وفاق ملی
لیبــی قرار داده هم صــدق میکند .در واقع
هــر دو طرف نتایج درگیریها و تاثیرات آنها
بر سیستمهای جنگی و نیز تاثیر آب و هوا و
جغرافیا بر آنها را بررسی میکنند.
عالوه بر اینهــا ،اردن نیز خمپارههای ضد
خودروهــای زرهی را در اختیــار یگانهای
ارتش لیبی قرار داد.

آسوشیتدپرس :ارتــش نیوزیلند اعالم کرد ،پنج فروند هواپیمای ترابری
جدید از مدل ســوپر هرکولس را از آمریکا به هدف به کارگیری آنها به جای
هواپیماهای مدل قدیمی تر خود که  ۵۰سال قدمت دارند ،میخرد.

تلفن پوتین به ولیعهد ابوظبی

اسکای نیوز عربی :والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روسیه تماس تلفن 
ی
بــا محمد بن زایــد ،ولیعهد ابوظبی برقرار کــرد و در جریان این گفتوگوی
تلفنی دو طرف به بررسی همکاری و هماهنگی مشترک پرداختند.

انتخابات زودهنگام در یونان

رویترز :در پی شکســت حزب «الکسیس ســیپراس» نخست وزیر یونان
در انتخابات پارلمان اروپا ،وی خواســتار برگزاری انتخابات زود هنگام در این
کشــور شده بود.ســیپراس در حالی این درخواســت را مطرح کرد که چهار
ماه به پایان دوره نخســت وزیریاش زمان باقی اســت ،اما حزب اپوزیسیون
دموکراســینوین توانست در انتخابات پارلمان اروپا که در ماه گذشته میالدی
برگزار شد ،به نتایج خوبی دست یابد.

