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جها نشـهر

روسیه با انتشار یک ویدئوی تبلیغاتی اعالم کرده است از طریق ارسال سیگنا لهای الکترونیکی قدرتمند
مختلکننده ،بدون شلیک حتی یک گلوله ،قابلیت مختل کردن بزرگترین نیروی دریایی جهان را دارد و میتواند
به طور کامل کارایی تمامی هواپیماها ،کشتیها یا موشکهای آمریکا را از بین ببرد.

شماره 2243

دیدگاه یک
دخالتهای آمریکا در سوریه ادامه دارد

نسخهایچهارمرحلهای
برایدمشق
دولت آمریکا ،در ادامــۀ مداخلههای
خـــود در ســـوریـــه ،یــک ســنــاریــوی
چهارمرحلهای برای سوریه تدوین کرده
است که امیدوار است روسیه را هم با
خود همراه سازد .دیمیتری پسکوف،
سخنگوی کرملین ،پیشتر دربــارۀ
مطرح شدن طرح مذکور در جریان
سفر تیلرسون به مسکو و دادن آن به
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه،
صحبت کرده بود .این طرح به طور کلی
به شکل زیر مطرح شده است.

خبر ویژه

در راستای اجرای توافق میان دولت و معارضان سوری صورت گرفت

همزمان با افشاگری دربارۀ تالش سعودی برای انتقال داعش به یمن

خروج۳هزارنفرازدوشهرکفوعهوکفریا

100مزدورسودانیدرتعزکشتهشدند

اعزام نیرو برای نابودی داعش

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از
یک مقام آمریکایی مسئول که خواست
نامش فاش نشود گزارش داد مرحلۀ
اول شامل نابودی داعــش میشود؛
یعنی اعزام نیروهای آمریکا به سوریه
تنها برای نابودی داعش است چراکه،
بنا به گــزارش خبرگزاری اینترفاکس
روسیه ،واشنگتن در ادعایی تأ کید
کرده است قصد ندارد برای براندازی
بشار اســد ،رئیسجمهور سوریه ،به
سوریه نیرو اعزامکند.

ایجاد ثبات با ایجاد مناطق امن

مرحلۀ دوم بر لــزوم برقراری ثبات در
سوریه تمرکز دارد که ،در جریان آن،
واشنگتن قصد دارد توافقنامههای
آتـشبــس را بین دولــت و گــروههــای
شورشی و مخالف امضا کند .همچنین
صحبتهایی از ایجاد «مناطق امن
مــوقــت» مــطــرح اســت کــه مقامات
نظامی ســوریــه باید در ایــجــاد این
مناطق مشارکت کنند .در این حالت،
ممکن اســت جنگند ههای آمریکا
و همپیمانانش بر فــراز این مناطق،
بــدون خطر برخورد با نیروی هوایی
سوریه ،پرواز کنند .آمریکا تمایل دارد
مقامات محلی روی کــار بیایند ،در
مناطق سنینشین ،اوضــاع از سوی
شخصیتهای سنی و ،در مناطق
کردنشین ،اوضاع توسط کردها اداره
شود .در این دوره باید کشور سوریه نیز
به واسطۀ یک دولت موقت اداره شود.

کنارهگیری داوطلبانۀ اسد

در مرحلۀ سوم ،که شامل دورۀ انتقالی
یا گذار است ،بشار اسد باید طبق طرح
آمریکا داوطلبانه از قدرت کنارهگیری
کند .در صورت مخالفت با این مسئله و
امتناع از رفتنش ،باید او را از مشارکت
در انتخابات منع کــرد یــا ،از طریق
تهدید او به تحت پیگرد قرار دادنش به
اتهام ارتکاب جرائم جنگی ،او را کنار
گذاشت .واشنگتن معتقد است اسد
احتماال با ترک قدرت و خروج از کشور
به مقصد روسیه یا ایــران ،در صورت
تضمین تحت پیگرد قرار نگرفتنش،
موافقت کند امــا کــاخ سفید بعید
نمیداند بشار اسد ساقط شود یا حتی
از سوی دشمنانش کشته شود.
آسوشیتدپرس گـــزارش داد رکس
تیلرسون ،وزیــر خارجۀ آمریکا ،در
جریان سفرش به مسکو به همتای
روس خود تاکید کرده است کشورش
رفتن داوطلبانۀ اسد را ترجیح میدهد.

روسیه در سوریه بماند

امــا مرحلۀ چهارم مربوط به اوضــاع
سوریه بعد از پایان دورۀ انتقالی است.
در اینجا صحبت از حضور نظامی روسیه
در داخل سوریه مطرح است .این مقام
آمریکایی ادعا کرده است آمریکا ،به
رغم اختالف با روسیه ،به همکاری با آن
معتقد است .به منظور توقف جنگ در
سوریه ،این همکاری مهم است و دلیل
آن نیز تأثیر زیاد روسیه در سوریه است.
بــرای ترغیب روسیه به همکاری در
اجرای این طرح آمریکایی ،واشنگتن
به مسکو پیشنهاد باقی ماندن دو پایگاه
روسی یعنی پایگاه دریایی در طرطوس
و پایگاه هوایی در حمیمیم سوریه را
میدهد اما نکتۀ قابلتوجه این است که
چطور ممکن است چنین تضمینهایی
را ،به رغم پیچیدگی مسئله و اطالع
نداشتن از قدرتهایی که در آینده در
سوریه روی کار خواهند آمد ،داد.
این طرح در شرایطی مطرح شده است
که به نظر میرسد طــرف آمریکایی
هیچ توجهی به نفوذ ایران و حزبا...
در سوریه ندارد و همچنین نقشی برای
مردم این کشور ،که طبق نظرسنجیها
هنوز هم پشتیبان بشار اسد هستند،
در نظر گرفته نشده است.

یک منبع نظامی یمنی از کشته شدن صدها
متجاوز ائتالف سعودی از جمله ۱۰۰مــزدور
سودانی در جریان عملیات ارتــش و نیروهای
مردمی ایــن کشور در بخش المخا در استان
تعز خبر داد .به گزارش العالم ،این مزدوران در
عملیات پــا کســازی منطقۀ جبلالنار کشته
شــدنــد .منبع یــا دشــده تأکید کــرد عملیات
پا کسازی این منطقه طبق یک طرح نظامی
اجرا شد که دشمن متجاوز را بهشدت غافلگیر
کرد .شبکۀ تلویزیونی المسیره نیز از کشته شدن
چهار مزدور سعودی در بهشالمتون در استان
جوف خبر داد .ارتش و کمیتههای مردمی یمن
همچنین سه فروند موشک ساخت داخل از نوع
زلزال 2و چندین فروند موشک از نوع کاتیوشا به
محلهای تجمع متجاوزان سعودی در منطقۀ
نجران در مرز عربستان با یمن شلیک کردند .یک
منبع نظامی گفت« :این موشکها مزدورانی را
هدف قرار دادند که رژیم سعودی آنها را به پادگان
الموسم آورده بود تا سپس به خط مقدم نبرد
بفرستد.».

عربستان در حال انتقال داعشیها به یمن است

یکی از رهبران حزب کنگرۀ مردمی یمن ،با اشاره

در راستای اجــرای مرحلۀ دوم توافق «فوعه-
کفریا-زبدانی-مضایا» میان دولت و معارضان
سوریه 45 ،اتوبوس از شهرکهای محاصرهشدۀ
فوعه و کفریا واقع در ریف شمالی استان ادلب
خارج شدند .به گزارش ایسنا ،این اتوبو سها
3هزار نفر از ساکنان این دو شهرک شیعهنشین
را به حلب منتقل خواهند کرد .در مقابل11 ،
اتــوبــوس نیز از شهرکهای زبــدانــی ،سرغایا
و الجبلالشرقی واقــع در ریــف دمشق خارج
خواهند شد و افراد مسلح و خانوادههای آنان را
به ادلب منتقل خواهند کرد .منابع خبری سوریه
همچنین اعالم کردند گروههای مسلح ،پیش از
خروج از مربع زبدانی در ریف دمشق ،مقرهای
خود را به آتش کشیدند و مقادیری از مهمات خود
را نیز منهدم کردند .به گفتۀ این منابع 500 ،فرد
مسلح به همراه خانواد ههایشان از این منطقه
خارج شدند و  300فرد مسلح نیز ترجیح دادند در
این منطقه باقی بمانند تا به وضعیتشان رسیدگی
شود .در مرحلۀ نخست این توافق که از روز جمعۀ
گذشته ( 25فروردین) اجرایی شد 75 ،اتوبوس
حامل حدود 5هزار نفر از ساکنان فوعه و کفریا
از این دو شهرک وارد حلب شدند 60 .اتوبوس
نیز ،که حامل  2350شخص مسلح بودند ،روز

به ورود  400عضو داعش طی هفتۀ گذشته از
سوریه به یمن ،گفت که عربستان با هدف سپردن
بابالمندب به تروریستها در حال انتقال آنها
به یمن است .به گزارش فارس ،محمد انعم ،با
بیان اینکه نقش آمریکا در یمن جدید نیست و این
کشور از مارس  2015در کنار سعودیها در یمن
در حال جنگ است ،اعالم کرد که ایاالت متحده
اکنون تالش دارد در کنار ائتالف سعودی ،با
جلب سازمانهای تروریستی به عرصۀ نبرد یمن،
در تحوالت جاری تأثیر بگذارد .وی با بیان اینکه
عربستان تنها بازیچۀ دست واشنگتن است و،
با این حال ،خود ،متولی القاعده و داعش است
این اقدام را تالشی در جهت جبران شکستهای
سعودی دانست .در همین حال شیوخ قبایل و
شخصیتهای تأثیرگذار در منطقۀ افلحالشام
در استان حجة یمن نشستی مشورتی با کمیتۀ
بسیج مردمی برای مقابله با تجاوز عربستان به
یمن برگزار کردند تا گزینههای موجود برای مقابله
با دشمن و مزدوران آن را بررسی کنند .به گزارش
ابنا ،در این نشست بر ضرورت تداوم مقاومت و
مهار کلیۀ توطئهها برای ایجاد تفرقه در صفوف
مبارزان و هوشیاری در مقابل کلیۀ طر حهای
دشمنان در تمامی سطوح تأکید شد.

جمعه از زبدانی وارد استان ادلب شدند که در
اشغال گروههای تروریستی قرار دارد .در همین
حال ،منابع رسانهای سوریه از وقوع انفجار در
محلۀ صالحالدین شهر حلب که منجر به کشته
شدن شش تن و زخمی شدن  32تن دیگر شد
خبر دادنــد .به گــزارش صداوسیما ،این بمب
در مسیر تشییع یک شهید منفجر شده است.
برخی رسانهها از تروریستی بودن این انفجار
خبر میدهند و برخی دیگر این حادثه را ناشی
از خطای انسانی و انفجار بمب همراه یکی از
نظامیان اعالم کردند.

احتمال حملۀ انگلیس بدون تصویب پارلمان

ایــن در حالی اســت که وزیــر خارجۀ انگلیس
اعالم کرد این کشور ممکن است ،بدون تأیید
پارلمان ،با آمریکا در حمالت مجدد احتمالی
علیه سوریه همراه شود .به گزارش مهر ،بوریس
جانسون افزود« :در صورتی که آمریکا از انگلیس
درخواست همراهی در حمله به سوریه کند،
برای انگلیس سخت خواهد بود که پاسخ منفی
بدهد .».جانسون در حالی این اظهارات را بیان
کرد که پارلمان انگلیس در سال  ۲۰۱۳پیوستن
به آمریکا در حمله به سوریه را رد کرده بود.

چهره

خلیل حیه ،عضو دفتر سیاسی حماس:

دیمیتری مدودوف ،نخستوزیر روسیه:

برایمذاکرهبافتح
سهشرطداریم

عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت
اسالمی(حماس)تاکیدکردکهسیاست
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین
در قبال نوار غزه باعث تشدید شکاف
داخلی و از بین رفتن امیدها به تحقق
وحدت میشود .به گزارش مرکز اطالعرسانی فلسطین ،خلیل
حیه تصریح کرد« :ما با شنیدن خبر اقدامات محمود عباس علیه
نوار غزه شوکه شدیم .انگار که این غزه است که زیر پای عباس را در
عرصۀ سیاسی خالی میکند .».حیه همچنین به اقدام عباس در
به شکست کشاندن طرح قطر در زمینۀ پایان دادن به شکاف
داخلی اشاره کرد و گفت حماس آمادۀ برگزاری فوری و همزمان
انتخابات شورای ملی ،ریاست تشکیالت خودگردان و پارلمان
طی سه ماه آینده است .این عضو دفتر سیاسی حماس ،در بخش
دیگری از سخنانش ،برای دیدار این جنبش با هیئت جنبش فتح
سه شرط لغو تمامی مالیاتهای اعمالشده روی سوخت موردنیاز
نیروگاه برق غزه ،برقراری مجدد حقوقهای کسرشده از تمامی
کارمندانی که مظلوم واقع شدهاند و برقراری مجدد مستمری
خانوادههای شهدا را اعالم کرد و خاطرنشان ساخت که هرگونه
دیــدار با هیئت فتح در غزه باید در حضور تمامی گرو ههای
فلسطینی برگزار شود.

آمریکابهجایداعش
دمشقراهدفگرفتهاست

مصرمیتواندرهبریکشورهای
منطقهراداشتهباشد

نخستوزیر روسیه روز گذشته گفت:
«حملۀ موشکی آمریکا به سوریه باعث
افسا رگسیختگی بیشتر داعش شد.
واشنگتن ،به جــای آنکه با تروریسم
بجنگد ،دمشق را هدف گرفته است.».
به گزارش اسپوتنیک ،دیمیتری مدودوف با ذکر این نکته که
حملۀ آمریکا به سوریه با اجازۀ سازمان ملل متحد نبوده است
خاطرنشان کرد این حمله ضد قوانین بینالملل است و در واقع
یک تهاجم نظامی به شمار میرود .دیمیتری مدودوف گفت« :ما
نمیدانیم بعدا چه اتفاقی میافتد اما چیزی که میدانیم این
ً
است که کسی که از این حملۀ تهاجمی سود ُبرد مطمئنا داعش
است .».وی ادامه داد« :چیزی که ما در حال حاضر میبینیم این
است که دولت جدید آمریکا در اولین قدم خود دربــارۀ مسئلۀ
سوریه به ارتش دولتی این کشور حمله کرد .این به این معنی است
که جنگ آمریکا علیه تروریسم نیست بلکه آنها در واقع با رهبر
سوریه در جنگ هستند ،حا لآنکه دولت فعلی سوریه قدرت
قانونی سیاسی این کشور است .».مدودوف ،با بیان اینکه آنچه در
ادلب اتفاق افتاد تحریکی بزرگ و از پیش برنامهریزیشده است،
خواستار تحقیق و تفحص در این رابطه شد و دربــارۀ برچسب
گذاشتن روی دولت بشار اسد هشدار داد.

با همت مجمع تقریب مذاهب برگزار شد

نشستبررسیروابطدولتسعودی و وهابیت
نشست بررسی روابط دولت آلسعود و سازمان
وهابیت در عربستان بــا عــنــوان «عربستان
ســعــودی ،عربستان وهــابــی ،سرنوشت یک
همپیمانی» با مشارکت مجمع تقریب مذاهب
در قم برگزار شد .به گزارش خبرگزاری تقریب
(تنا) ،در این نشست تخصصی ،که با حضور
کارشناسان حوزۀ عربستان و وهابیت برگزار شد،
سیر تاریخی روابط خاندان حاکم و وهابیت ،تأثیر
پروژ ههای منطقهای عربستان بر این روابط،
تأثیر چشمانداز  2030بر آیندۀ روابط آلسعود و
وهابیت ،و تأثیر به قدرت رسیدن ترامپ بر روابط
ای ـندو مــورد بحث قــرار گرفت .در ابتدای این
نشست ،حجتاالسالم احمد مسجدجامعی،
سفیر سابق ایران در مغرب ،به تفکیک سیاست
خارجی عربستان در قبال داخل ،جهان اسالم و
جهان غیراسالمی پرداخت .او ،در حوزۀ داخلی،
وهابیت را عامل انسجام و ملتسازی دانست

عمار حکیم ،رئیس ائتالف ملی عراق:

و ،بر این اســاس ،کارکرد آن را بیش از یک دین
صرف دانست .وی در بخشی دیگر از سخنانش
تغییرات قابلرویت در عربستان را ،نه تحمیلی
از جانب قــدرت حاکم ،که ناشی از تغییرات
طبیعی جامعۀ عربستان دانست .در ادامه ،دکتر
ساداتینژاد ،رئیس مرکز اسالم و روابط بینالملل
ً
وزارت خارجه ،عمدتا در موضوع برنامههای دولت
سعودی برای توسعۀ وهابیت در حوزۀ بینالملل
به ایــراد سخن پرداخت .وی با ذکر مصادیقی
از سرمایهگذار یهای عربستان در این زمینه،
حجم این سرمایهگذاریها را قریب به 7میلیارد
دالر در سال عنوان کــرد .حمید عظیمینژاد،
دیگر سخنران ایــن مراسم ،با بیان تجربیات
گذشته دربارۀ تعامالت دولت و علمای سعودی،
وجود تنازع قدرت میان این دو مجموعه را امری
مسبوقبهسابقه خواند که البته ،در دور جدید،
مؤلفههای دیگری به آن اضافه شده است.».

رئیس ائتالف ملی عــراق روز گذشته
گــفــت« :مــصــر مــیتــوانــد رهــبــری
کشورهای منطقه را برای تحقق صلح و
ثبات برعهده بــگــیــرد .».بــه گــزارش
الیومالسابع ،عمار حکیم در مقر سفارت
عراق در قاهره گفت« :مصر میتواند رهبری کشورهای منطقه را
برای تحقق صلح و ثبات بر عهده بگیرد .ما نیازمند گفتگویی
عمیق میان کشورهای عربی و اسالمی هستیم .».وی گفت:
«عراق تمایل دارد تمامیت و حاکمیت خود و هویت عربیاش را
حفظ کند .».عمار حکیم خاطرنشان کرد« :پرچم داعش از روی
دیوار موصل سقوط خواهد کرد و پیروزی برای عربها و عراقیها
حاصل میشود و ما ظرف هفتههای آتی این نبرد را نهایی
میکنیم .».وی به این مسئله اشاره کرد که نیروهای امنیتی عراق
راه را علیه داعش در سوریه بستهاند .عمار حکیم با بیان اینکه در
زمینۀ امنیتی باید میان مصر و عراق همکاری صورت بگیرد گفت:
«رسیدن تروریسم به مصر خطری را برای تمامی منطقۀ عربی
ایجاد میکند .مصر یک برادر بزرگ است که نقطۀ اتکایی در
منطقه نیز به شمار میآید .».وی گفت سفر او و هیئت پارلمانی
عراق به مصر برای بیان ارادۀ عراقیها جهت توسعۀ روابط با مصر
صورت گرفته است.

گاف عجیب وزارت دفاع ایاالت متحده

ناوهایآمریکابهجای کرهازاسترالیاسردرآوردند

در روزهــای اخیر و به دنبال او جگیری تنشها
و جنگ لفظی میان واشنگتن و پیونگ یانگ،
مقامات آمریکا از اعــزام یک نا وگروه جنگی به
منطقه جهت هشدار به کرۀ شمالی خبر دادند
و سه روز قبل نیز دوباره اعالم شد که سه ناو این
کشور در مسیر شــرق آسیا هستند تا قدرت
نظامی ایـــاالت متحده را بــه رخ کــرۀ شمالی
بکشند.
به گزارش مهر ،این در حالی است که در این میان
روزنامۀ انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی اعالم
کرد که ناوهای آمریکایی در مسیری کامال مخالف
در حرکتاند و در مکانی 3500مایل دورتر از محل
مورد نظر ،یعنی در نزدیکی آ بهای استرالیا،
برای شرکت در رزمایش نظامی مشترک با این
کشور هستند.
مقامات آمریکایی گفتهاند این مسئله ناشی
از سلسلهای از اشتباهات از جمله اعــام

پیشا زموعد آغاز مأموریت و توضیح نادرست
جیمز ماتیس ،وزیر دفاع آمریکا ،درمورد موقعیت
این ناوگروه بوده است .در خبری دیگر ،شبکۀ
ســـیا نان اعــام کــرد پنتاگون (وزارت دفاع
آمریکا) ،در ماه می ،دو آزمایش موشکی انجام
خواهد داد .به گزارش ایرنا ،این آزمایشها برای
پی بردن به این نکته انجام میشود که آیا آمریکا
توانایی هدف قرار دادن موشکهای شلیکشده
از سمت کرۀ شمالی را دارد یا خیر.
پــیـشتــر اعـــام شـــده بـــود کــه کـــرۀ شمالی
مــوشــکهــایــی در اخــتــیــار دارد کـــه با
آنهــــا مــیتــوانــد آمــریــکــا را هـــدف قـــرار
دهد .از همین رو و با توجه به تشدید تنشها میان
دو کشور و تهدید آمریکا به حمله به کرۀ شمالی و
واکنش پیونگ یانگ به این ادعا ،پنتاگون در نظر
دارد توانایی خود را در برابر کرۀ شمالی آزمایش
کند.

در اعتراض به نتایج همهپرسی

حزبجمهوریخواه
خلقترکیهتهدیدبهخروج
ازپارلمانکرد
سلین سایک بوکا ،سخنگوی حزب
جمهوریخواه خلق ترکیه ،اعالم کرد
که این حزب هرگز نتایج همهپرسیای
که روز یکشنبه برای ایجاد تغییرات در
قانون اساسی انجام شد را نخواهد
پذیرفت .به گزارش فارس وی افزود:
«احتماال حزب جمهور یخواه خلق
نمایندگان خود را در واکنش به این
همهپرسی از پارلمان خــارج کند.».
حــزب جــمــهــور یخــواه خلق ترکیه
قدیمیترین حزب سیاسی در ترکیه
اســت کــه در ســال  1923از سوی
مصطفی کمال آتاترک ،رهبر جمهوری
ُ
ترکیه ،تأسیس شد .همچنین حزب کرد
«دموکراتیک خلقها» نیز خواستار
ابطال نتیجۀ همهپرسی تغییر قانون
اساسی ترکیه شده و به دادگاه شکایت
کرده است.
اخبار
آمریکا

رهگیری۲بمبافکنروس

تسنیم -گــری راس ،سخنگوی
پنتاگون ،اعالم کرد ارتش آمریکا دو
بمبافکن روسیه را که در حال پرواز بر
فراز سواحل آالسکا بودهاند رهگیری
کرده است .سخنگوی پنتاگون گفت
این رهگیری امن و حرفهای بوده و ،در
جریان آن ،حریم هوایی ایاالت متحده
و هنجارهای بینالمللی نقض نشده
است.
ترکیه

دیداراحتمالیاردوغانباترامپ

ایرنا -خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر
امــور خارجۀ ترکیه اعــام کرد دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا ،و رجب
طیب اردوغــان ،رئیسجمهور ترکیه،
پیش از نشست امسال ناتو که قرار است
در روزهــای 24و25مـــی ســال جاری
میالدی (3و4خردادماه) در بروکسل،
پایتخت بلژیک ،برگزار شود با یکدیگر
دیدار خواهند کرد.
مصر

حملۀداعشبهمراکزمسیحیان

ابنا -گروه تروریستی داعش مسئولیت
حملۀ مسلحانه به یک ایست بازرسی
در نزدیکی کلیسای سنت کاترین در
صحرای سینای مصر که منجر به کشته
شــدن یک تن و زخمی شــدن سه تن
دیگر شد را بر عهده گرفت.
تونس

حملۀتوپخانهای
بهمواضعتروریستها

العالم -یگان تو پخانهای ارتش ملی
تونس مواضع عناصر تروریستی در
کوهستان ورغۀ استان الکاف در شمال
غرب این کشور را متالشی کرد .وزارت
کشور تونس چهارشنبۀ هفتۀ گذشته
نیز با صــدور بیانیهای از شناسایی و
بازداشت 11تن از عناصر تروریستی
خبر داده بود.
افغانستان

ادعایتحویل۲۰۰بالگرد

تسنیم -بــر اســـاس طـــرح توسعۀ
چهارسالۀ نیروهای نظامی افغانستان
که قــرار اســت طی آن تجهیزات این
نیروها از روســی به آمریکایی تغییر
یابد ایـــاالت متحده مدعی تحویل
۲۰۰بالگرد به افغانستان شده است.
پاکستان

امضایحکماعدام30تروریست

باشگاه خبرنگاران -فرمانده ارتش
پاکستان حکم اعــدام صــادرشــده از
سوی دادگا ههای نظامی این کشور
برای 30نفر دیگر از تروریستها را به
عنوان حکم نهایی تأیید کرد.
عراق

افزایشبودجۀحشدشعبی

مهر -حیدر العبادی ،نخستوزیر
عــراق ،از افــزایــش بودجۀ نیروهای
مــردمــی حشد شعبی ایــن کشور از
ابتدای ماه آیندۀ میالدی علیرغم
وجود شایعات دروغ برای اهانت به این
نیروها خبر داد .گفتنی است پارلمان
عــراق در نوامبر ۲۰۱۶قانون هیئت
حشد شعبی را تصویب کرد.

