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صندلی پرانی در یورو 2016
درگیریها میان هواداران تیمهای فوتبال روسیه و
انگلیس در مارسی پای پلیس را به میان کشید تا با
شلیک گلوله های گاز اشک آور پراکنده شوند.
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آغاز فصل
خانه بهدوشی داعش

ملیــت (ترکیــه):

بعد از آزادی شــهر
دکه
اســتراتژیک منبج
ســوریه از دســت
تر و ر یســتها ی
داعش ،زنــان این
شــهر که مجبور بودند برای نجات جان و
ناموس خود از پوششهای اجباری سراسر
ســیاه داعش اســتفاده کنند ،با شادی این
لباسهــای اجباری را از تــن در آوردند و
لباسهای سنتی و شاد خود را دیگر بار پوشیدند.
عرب نیوز (عربســتان) :از  823تبعه خارجی
که مقامات امنیتی سعودی به اتهام ارتکاب
جرایم تروریســتی در عربســتان دستگیر
کردهان د  29تبعه پاکستانی 19 ،تبعه هندی
و  8تبعه امریکایی دیده میشود.
این در حالی اســت کــه  4هزار و  49تبعه
ســعودی نیز به جرم دســت داشــتن در
فعالیتهــای تروریســتی در زندانهــای
عربستان هستند.
ی همسر جورج
دیلی استار (لبنان) :امل کلون 
کلونی (بازیگر معــروف هالیوود) که وکیل
بینالمللی حقوق بشــر اســت اعالم کر د
قصد دارد علیه گروه تروریســتی داعش در
دادگاه بینالمللی کیفــری طرح دعوا کند
و از حقــوق زنان ایزدی که توســط داعش
به بردگی جنســی گرفته شد ه یا قتل عام
شدهاند ،دفاع کند.
داون (پاکستان) :در پی شکست روند صلح
میــان طالبان و دولت افغانســتان ،روابط
اســامآباد و واشــنگتن بار دیگر متشنج
شــد .در این میــان در حالی کــه امریکا،
پاکســتان را به ناتوانی در اقناع طالبان به
مذاکره و صلح متهم کرده است ،اسالمآباد
نیز واشنگتن را به نقض حریم هوایی خود
متهم میکند.

سقوط پایتخت <داعش> در لیبی

گروه جهــان /آتش ،بمبــاران و جنگ
خانه به خانه؛ اینها ،تصویرهای تکراری
جنگ با داعش هســتند .گروهی که
مدتها اســت در خأل قدرت پس از
سقوط دیکتاتوریهای شمال آفریقا،
بر ســر تصاحب سرزمینی که سالها
زیر چکمه سرهنگ قذافی قرار داشت،
میجنگند.
بــه گــزارش «ایــران» ،امــارت
خودخوانده داعش در لیبی هم اکنون
در معرض شدیدترین تهاجم نیروهای
مورد حمایت دولت توافق ملی لیبی و
ســازمان ملل قرار دارد .شهر ساحلی
و اســتراتژیک «ســرت» از تابستان
گذشته در اختیار شــاخهای از گروه
تروریستی داعش قرار دارد و به عنوان
مقر امارت خودخوانــده این گروه در
لیبی شناخته میشود.
بــر اســاس گزارشهــا ،حمله
نیروهای مــورد حمایت دولت توافق
ملی لیبی که از هفته گذشــته علیه
مقر داعش در ســرت آغاز شده ،روز
جمعــه به تصرف بندر ،اســکلهها و
برخی شــهرکهای اطراف این شهر
منجر شده است.
گفتــه میشــود ایــن حملــه
تروریستها را مجبور کرده به سمت
مسیر ساحلی میان دو شهر مصراته
و سرت فرار کنند.
ایســنا نیز بــه نقــل از الجزیره
گزارش داده ،درگیری خانه به خانه
میان نیروهای موســوم به «البنیان
المرصــوص» که از دولت دســتور
میگیرند و نیروهای وفادار به داعش
در حالی ادامه دارد که جنگندههای
ارتــش لیبی نیــز به طــور مداوم
پایگاههای این گروه تروریســتی را
هدف قرار میدهند.
ëëنقشه تصرف سرت
خبرگــزاری رویترز به نقل از یک
مقام اتــاق عملیات در مصراته گفته
است که نیروهای این عملیات برای

تصرف ســرت ،دریا را دور زدهاند و
در جریــان عملیات دهها داعشــی
کشــته و زخمی شــدهاند .این مقام
همچنین اعالم کرده ،از زمان شروع
عملیات برای بازپسگیری سرت در
ماه مه تاکنون ،بیش از یکصد تن از
نیروهای تحت حمایت دولت کشته
و بیش از  500تن زخمی شدند.
براساس گزارش رویترز ،همزمان
با پیشــروی گردانهای مســتقر در
مصراتــه از ســمت غرب به ســوی
ســرت ،نیروهای دیگری که کنترل
برخــی پایانههای مهم نفتی لیبی را
در دســت دارند و با نیروهای دولت
پیمان ملی متحد هستند نیز از جبهه
شــرق ،داعش را به عقــب راندهاند.
درگیــری ارتش لیبی بــا گروههای
مســلح تندرو نیــز در بخشهایی از
شــهر «بنغازی» خاســتگاه انقالب
مــردم لیبی علیه معمــر قذافی نیز
ادامــه دارد .عملیات نیروهای حامی
دولت توافق ملی لیبی ،در جبهههای
مختلــف علیــه داعش ایــن گروه
تروریســتی را در دشوارترین شرایط
خود پــس از مطرح شــدن نام این
گروه در لیبی قرار داده است.
خأل قــدرت مرکــزی در لیبی و
تشــکیل جزیرههای قدرت در مناطق
شرقی این کشور موجب شد ،نیروهای
لیبیایی داعش که به کشــور بازگشته
بودند ،به ســادگی از میان گروههای
مســلح تندرو نیرو جــذب کنند و از
ابتدای ســال  2014بیعت کنندگان
با ابوبکر بغدادی توانســتند با تصرف
شــهر «درنه» و پس از آن «ســرت»
نخســتین امارت داعش در شــمال
آفریقا را تشکیل دهند.
موقعیت اســتراتژیک شهر سرت
در ساحل مدیترانه و مرزهای دریایی
اروپا و دسترسی آن به صحرای سینا
که مقر اصلی شــبه نظامیان حامی
داعش در مصر اســت ،عم ً
ال ســرت

را به تکمیل کننده خط لجســتیک
داعش در امتداد مسیر عراق ،سوریه
و اردن تبدیل کرد .انتشار فیلم اعدام
دهها مسیحی قبطی مصر در ساحل
سرت نشان داد ،این منطقه در مدتی
کوتاه به امنتریــن پایگاه داعش در
منطقه تبدیل شــده و میتواند در
آینده نقش مهمتری در ادامه حیات
و گسترش داعش در مرزهای شمال
آفریقا و مرزهای جنوبی اروپا داشته
باشــد .ایــن در حالی اســت که بر
خالف اجماع جهانی در نحوه مقابله
با داعش در عراق و سوریه ،چگونگی
عملیاتهای غرب علیه داعش هنوز
در هالهای از ابهام قرار دارد.
ëëاز مداخله تا انفعال
فرانســه ،امریــکا و انگلیــس
نخســتین دخالت نظامــی غرب در
جریان انقالبهای موســوم به «بهار
عربــی» را در لیبی رقــم زدند .اما
با گذشــت  5ســال از به ســرانجام
رسیدن این مداخله و مرگ دیکتاتور
لیبــی ،وضعیت این کشــور نفتخیز
در شــرایطی بحرانیتر نســبت به
ســایر کشــورهای منطقه قرار دارد.
نقشآفرینی غــرب در ایجاد توازن
قدرت در لیبی بخصوص در سه سال
اخیر و پس از حمله شــبهنظامیان
به کنســولگری امریــکا در بنغازی
و کشته شدن ســفیر این کشور در
لیبی وارد وضعیت منفعالنهای شده
و بــه کنترل میادین نفتی اصلی این
کشور توســط دولت و شبهنظامیان
وابســته به گروههای انقالبی محدود
شده است.
در ایــن شــرایط تصرف ســرت
و شکســت داعــش در مهم تریــن
مقــر آفریقایــیاش میتواند آغازگر
دوران جدیــدی در حیات این گروه
تروریســتی باشــد که هــم اکنون
از عــراق تا لیبی در حــال جنگ و
آتشافروزی است.

شهر <سرت> پس از آزادی

سالح به دستان در لیبی چه کسانی هستند

نیم نگاه

ëëگروههای شبه نظامی
سحر لیبی :این گروه تابستان  2014به فردوگاه
بینالمللی طرابلس حمله و تالش کرد بخشهای
بزرگی از پایتخت از جملــه پارلمان را در اختیار
بگیرد .اختالف نظرهایی درباره این گروه که بخش
هایی از مصراته وهمچنین شــهرهایی در جنوب
لیبی را تصرف کرده ،درطرح مذاکرات سازمان ملل
و تشکیل دولت وجود دارد.
سپر لیبی :متشکل از چند گروه شبه نظامی به
همین نام است .ارتباطاتی میان گروه اصلی سپر
لیبی توســط مقامهای دولتی دیده میشود اما
شاخه بنغازی این گروه در کنار برخی گروههای
مرتبط با القاعده میجنگد.
گروههای مســلح حامــی کنگره ملی
(پارلمان لیبی) :گروههای دیگری نیز به جز
گروه ســحر لیبی ،به عنوان حامیان  CNGیا
کنگره ملــی لیبی فعالیت میکننــد .بهعنوان
مثال گردان  166در کنار گروه ســحر لیبی در
سرت میجنگد .عالوه بر این ،در ماههای اخیر،
نام گارد تأسیسات نفتی لیبی ( )PFGبهعلت
درگیری با شبه نظامیان برجسته تر شده است.

ëëگروههای تروریستی
داعــش :از ســال  2015حضــور خــود در
شهرســتانهای شــرقی لیبی را گسترش داده
و هم اکنون مقر اصلی آن در ســرت اســت .این
گروه همچنین در بنغازی فعالیت د ارد و دارای
هسته هایی در طرابلس نیز هست.
انصار الشریعه :انصار الشریعه به القاعده لیبی وابسته
اســت و بیشتر در شرق و برخی نقاط در غرب لیبی
فعالیت دارد .این گروه متهم اصلی حمله ســپتامبر
 2012به کنسولگری امریکا در بنغازی و کشته شدن
کریس استیونز ،سفیر امریکا در لیبی است.
شــورای انقالبیون بنغازی :ائتالفی از شبه
نظامیــان افراطی اســت .از گــروه هایی مانند
الشــریعه ،تیپ  17فوریه و تی الصحتی رافع اهلل
ساخته شده است.
مجلس شــورای مجاهدین درنه :این گروه
ائتالفی از شــبه نظامیان افراطی اســت که در
دسامبر  2014تشکیل شده است.
مجلس شورای انقالبیون اجدبیه :این گروه
با داعش بیعت کرده اما بیعت کل گروه با ابوبکر
البغدادی را تأیید نکرده است.

صحت امضاهای تومار برکناری مادورو بررسی میشود

روزهای سخت جانشین <چاوز>

گــروه جهان /در حالی که تنها سه سال
و چند ماه از به قدرت رسیدن نیکالس
مادورو ،رئیس جمهوری پوپولیســت
ونزوئــا میگذرد ،اوضــاع اقتصادی و
سیاسی این کشــور امریکای جنوبی
که صاحــب بزرگتریــن ذخایر نفتی
جهان است ،بشــدت به هم ریخته و
یک میلیون و  300هزار ونزوئالیی پای
تومار برگزاری همهپرسی برای برکناری
مادورو را امضا کردهاند.
این نخستین چالش جدی جانشین
و وصی هوگو چــاوز ،رئیس جمهوری
فقید ونزوئال نیست .حزب سوسیالیست
مــادورو در روز  6دســامبر  2015نیز
در انتخابات پارلمانی شکست خورد و
 99کرسی پارلمان را به احزاب مخالف
واگذار کرد .اتفاقی که در  17سال اخیر
سیاســت ونزوئال بیسابقه بود و حزب
حاکم را بشدت تضعیف کرد.
ی انتخاباتی
اکنون هرچند شورای مل 
ونزوئال اعالم کرده است ،در یک دوره
زمانی  5روزه بین  20تا  24ژوئن (31
خرداد تا  4تیر) صحت امضاهای تومار
همه پرســی عزل مادورو را بررسی و

نتیجه را اعالم خواهد کر د اما مخالفان
حزب حاکم سوسیالیست ونزوئال این
کارها را وقتکشــی و بــه نفع دولت
مادورو میدانند .با وجود این« ،انریکه
کاپریل» ،رهبر مخالفان دولت ونزوئال
از امضاکنندگان تومار خواســته است،
درخواست شورای انتخابات را اجابت و
با مراجعه به دفاتر دولتی هویت خود را
مشخص کنند.
بــه گــزارش «بــی بیســی»،
امضاکننــدگان تومــار باید بــه دفاتر
انتخابــات محلی مراجعــه و صحت
امضای خود را ثابت کنند و در صورتی
که این کار را نکنند امضای آنها جعلی
تلقی میشود و حذف خواهد شد.رئیس
شورای انتخابات در توجیه روند بررسی
صحت امضاهای تومار گفته است ،در
میــان امضاکنندگان نام هــزاران فرد
متوفی و کودک به چشــم میخورد.
حــزب ائتــاف مخالف دولــت «میز
وحدت دموکراتیــک» روز  2مه (13
اردیبهشــت) توماری را با یک میلیون
و  800هزار امضا بــا هدف به جریان
انداختن روند همه پرســی به شورای
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ورود نیروهای دولت وحدت ملی (وفاق ملی) لیبی،
به شــهر بندری «ســرت» ،به معنی فراهم شدن
کامل اصلیترین پایگاه گروه
زمینههای ســقوط ِ
تروریستی داعش در این کشور تلقی شده است.
جعفر قنادباشی
نیروهای دولتی بعد از گذشــت چند هفته از آغاز
عملیات خود علیه مواضع داعش لیبی ،با موفقیت
پایگاه مهم هوایی القرضابیه را که در نزدیکی بندر سرت واقع است ،از چنگ
گروهک تروریســتی داعش آزاد کردند و با سیطره بر روستاها ،شهرکها و
تأسیســات برق واقع در حومه «سرت» ،این گروهک را در موقعیت بسیار
ضعیف و وانفسایی قرار دادند.
این به معنای آن است که داعش در لیبی ،بعداز گذشت حدود یک سال و
نیم استقرار در شهر سرت ،اینک ناگزیر به ترک مرکزیت خود است و همه
طرحهایش برای باقی ماندن درازمدت در نواحی بندری و ســاحلی لیبی با
شکست روبهرو شده است.
این در حالی اســت که دو مرکز عراقی و ســوری داعش یعنی شهرهای
«موصل» و «رقه» نیز نه تنها برای بازگشت نیروهای داعش جای مناسبی
نیستند ،بلکه آنها هم با قرار گرفتن درمعرض سقوط ،آینده نامعلومی را برای
این گروهک رقم زدهاند.
اینجاست که میتوان گفت که :فصل خانه بهدوشی داعش آغاز شده است،
زیرا که هیچیک از والیتهای اعالم شــده این گروهک ازجمله والیت سینا
یا والیت نیجر در آفریقا ،آمادگی پذیرش هزاران نیروی داعشی را که از یک
طرف دستشــان به خون مردم سوریه و عراق آغشته است و از طرف دیگر
خواستار باقی ماندن در سواحل لیبی هستند ندارند .البته وسعت بسیار زیاد
لیبی که 100کیلومتر مربع از مصر بیشتر است ،این امکان را فراهم میسازد
تا داعش بعد از ســقوط مرکزیتش در شهر بندری سرت،به شهرهای دیگر
لیبی پناه ببرد و از این شهرها ولو به صورت موقت ،پایگاههایی برای استقرار
خود بســازد؛ بخصوص که برخی از این شهرها همانند شهر «درنه» ،برای
مدتها در اشــغال گروهک داعش بوده و افراد این گروهک با موقعیت این
شهرها آشنایی کامل دارند .ولیکن از دیدگاه افراد داعش ،هیچیک از شهرها،
از مزایای شهر بندری سرت که به نوعی بر منابع و مأخذ نفتی و گازی مسلط
است ،برخوردار نیستند.
البته سناریوی دیگری نیز پیش پای افراد داعش فراری از لیبی قرار دارد و
آن اینکــه :همانطور که اخطار دادهاند بتدریج به صورت گروههای کوچک
به اروپا مهاجرت کنند و کابوســی را که دولتهای اروپایی مدتهاست آزار
میدهد تحقق بخشــند؛ از همین رواست که تحرکات تازهای در اروپا و در
دنیای غرب آغاز شــده تا به هرصورت که شده ،از خطر گسترش داعش به
سوی اروپا جلوگیری شود.
با این حال صدور بیانیهای از جانب دولت امریکا میتواند معانی خاص خود
را درباره حفظ امنیت رقبای اروپایی داشته باشد .این بیانیه توصیه میکند
که «شهروندان امریکایی که هم اکنون در لیبی هستند ،بسرعت خاک این
کشــور را ترک کنند ،چراکه از دیدگاه واشنگتن اوضاع امنیتی در لیبی
غیر قابل پیشبینی و بیثبات است و گروههای افراطی به برنامهریزی برای
انجام حمالت تروریســتی علیه منافع امریکا ادامه میدهند ».بکارگیری
چنین الفاظی به معنی زمینهســازی برای مداخله نظامی ولو محدود نیز
محسوب میشود.

نیروهای حامی دولت وارد <سرت> شدند
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ی انتخاباتی ونزوئال ارائه داد ،رقم 
ی
ملــ 
که بسیار بیشــتر از  200هزار امضای
درخواستی شــورا برای آغاز روند بود
و شــورا در همان مرحله اولیه نزدیک
به  600امضــا را باطل اعــام کرد و
تنها یک میلیــون و  300هزار امضا را
به رســمیت شناخت و اکنون برای بار
دوم صحت امضاها را بررسی میکند.
عالوه بر این« ،لوییس امیلیو روندون»،

رئیس شــورای انتخاباتی ونزوئال گفته
اســت ،بین روزهای  13تــا  19ژوئن
( 22تا  30خرداد) مرحله «پشیمانی»
ی است که در دور نخست
برای کســان 
پای تومار همهپرسی را امضا کردهاند و
نمیخواهند در دور دوم شرکت کنند.
رئیس شورای انتخابات ملی ونزوئال
همچنین هشــدار داده است ،هرگونه
تخطی از قانون و اقدام خشــونتآمیز،

انفجار تروریستی در <زینبیه>

وقــوع دو انفجــار تروریســتی در منطقــه
شیعهنشــین زینبیه ،دمشــق پایتخت سوریه
را لرزانــد .گزارشها از محل حادثه از کشــته و
زخمــی شــدن  21غیرنظامــی در دو حادثه
تروریستی حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری رســمی سوریه (سانا)،
در نخســتین حمله یک عامل انتحاری خود را
در ورودی شــهرک زینبیه منفجر کرد و سپس
یک خودروی بمبگذاری شده با نفوذ به داخل
منطقه سیده زینب در خیابان التین منفجر شد.
داعش مسئولیت این انفجارها را پذیرفت.
ایــن انفجارها در حالی در دمشــق صورت
گرفت کــه تکفیریهای داعــش در جبهههای
نبرد یــارای مقابله با نیروهای ارتش ســوریه و
مبارزه جویان کرد را ندارند و برای نخستین بار

از سال  2014متحمل شکست های سنگین در
شهر استراتژیک منبج ،رقه و دیرالزور شدهاند .از
همین رو ناظران منطقهای معتقدند داعشیها با
از دست دادن اعتماد به نفس شان در نبردهای
تن به تن به عملیاتهــای غافلگیرانه انتحاری
روی آوردهاند تا شــاید مفری برای خود در برابر
موج حمالت ســهمگین ارتش سوریه بیابند .از
همیــن رو حمالت روز گذشــته منطقه زینبیه
بیش از همه چیز نشــانگر ضعــف و هراس در
میان جنگ ســاالران داعش است که با از دست
دادن پایگاههایشــان ،انسجام و تمرکز خود را از
دســت دادهاند .گزارشها همچنین حاکی است
کــه در پی حمــات هدفمند ارتش ســوریه و
حمالت هوایی ائتالف ضد داعش ،بخش بزرگی
از نیروهــای خارجی داعش در حال ترک رقه به

ارجاع پرونده لغو مصونیت نمایندگان به دادستانی ترکیه
«باکر بوزداغ» وزیر دادگســتری ترکیه اعالم
کرد 117 :پرونده مرتبط با لغو مصونیت قضایی
و سیاســی  152نماینده مجلس به دادستانیها
ارجاع شد.
به گــزارش ایرنا به نقــل از تلویزیون دولتی
ترکیــه ،در میان این  152نماینــده 57 ،نفر از
حزب جمهوریخواه خلق و  55نفر از حزب کردی
دموکراتیک خلقهــا 10 ،نفر از حزب ملیگرای
حرکــت ملی 29 ،نفر از حــزب حاکم عدالت و
توســعه و یک نماینده مســتقل حضور دارند.

تلویزیون دولتی ترکیه اعالم کرد ،احتمال اخراج
برخــی از نمایندگانی که به دادســتانی احضار
میشوند وجود دارد و طبق قانون اساسی ترکیه
اگــر حتی  28نفر از این  152نماینده از مجلس
اخراج شــوند ترکیه مجبور به برگزاری انتخابات
میاندورهای خواهد شد.خبر دیگر اینکه ،اردوغان
که در مراســم تشــییع پیکر محمد علی کلی،
بوکســور امریکایی از انجام برخی مناسک دینی
برای این مرحوم و همچنین سخنرانی منع شده
بود ،قهر کرد و به کشورش بازگشت.

روند بررســی تومار را به حالت تعلیق
در خواهــد آورد .درگیــری مخالفان
و حامیــان رئیس جمهــوری ونزوئال
ایــن روزها شــدت گرفته بــه طوری
که عالوه بر تجمعهــا و اعتراضهای
خیابانی مــردم ،گروهی از قانونگذاران
اپوزیســیون ونزوئــا نیــز روز جمعه
گذشــته اعالم کردند ،هنگام ورود به
مقر هیــأت انتخاباتی به منظور مطرح
کردن مجدد درخواســت خــود برای
برگزاری همه پرسی برکناری مادورو ،از
ســوی حامیان دولتی مورد حمله قرار
گرفتهاند .مخالفــان دولت کاراکاس از
چند هفته پیش همه تالشهای خود
را برای فراخوانی دوباره شهروندان چه
در اینترنت و چه در تظاهرات خیابانی
به راهانداختهاند.
اکنون که شورای انتخاباتی فرآیند
صحت امضاها را در دستور کار قرار داده
است ،مخالفان دولت در مرحله جدید
باید امضــای  20درصد رأی دهندگان
که به حدود چهــار میلیون ونزوئالیی
میرســد ،را به دست آورند.برای اینکه
زمان قــدرت مادورو به پایان برســد،

شــمار افراد رأیدهنده باید مســاوی
یا بیشــتر از افرادی که در انتخابات به
مادورو رأی دادند ،باشد .به بیان ساده
تر ،باید دست کم هفت میلیون و 500
هزار نفر بــه برکناری وی رأی دهند و
میزان مشارکت باید حداقل  25درصد
یعنی  4میلیون و  800هزار نفر باشد.
در صورتی که همه پرسی تا  10ژانویه
 21( 2017دی) برگزار نشود ،هرچند
که ونزوئالییها به برکناری مادورو رأی
بدهنــد ،انتخابات ریاســت جمهوری
مجــدد برگــزار نخواهــد شــد بلکه
«آریستوبولو استوریز» ،معاون ریاست
جمهوری تا سال  2019به طور موقت
زمام امور را در دســت خواهد گرفت.
ونزوئال از کشورهای عمده صادر کننده
نفــت و دارای یکی از بزرگترین ذخایر
نفتی جهان است .اقتصاد این کشور در
گذشته از جمله اقتصادهای پر رونق و
رو به رشــد جهان بود اما سقوط بهای
نفــت و کمبود ارز باعث رکود عمیق و
کمبود انواع کاالها بویژه مواد غذایی در
این کشور شده و به اعتراضات مردمی
دامن زده است.

دو خط
خبر

مقصد اروپا هســتند و تنهــا راه بقای خود را در
ترک فوری از مناطق جنگی سوریه میبینند .این
همان پیامدی اســت که اروپا بشدت از رخ دادن
آن وحشت دارد.

ëëادامه پیشروی به سمت رقه
نیروهای ارتش ســوریه کــه از  9روز پیش
حرکت خود را به ســمت شــهر استراتژیک رقه
آغاز کردهاند ،در جدیدترین پیشروی خود در این
استان ،کنترل محور اثریا-رقه را در دست گرفته
و در حال ورود به حومه شــهر است .هم زمان با
تشدید نبرد در ســوریه برخی منابع کرد فاش
کردند که نیروهای فرانســوی بــا الگوگیری از
امریکاییها ساخت پایگاه نظامی در شهر کوبانی
را آغاز کردهاند .بنا به گزارش ها قرار اســت این
پایگاه بر باالی تپه «مشــتنور» مشرف بر شهر
کوبانی ســاخته شــود.اوضاع ناگوار داعش تنها
به ســوریه ختم نمی شــود .از عراق دیگر مأمن
داعش نیز گزارش میرسد که نیروهای عراقی در
400متری مرکز فلوجه هستند.

اتحادیه اروپا تحریمها علیه روسیه را تمدید کرد
اتحادیه اروپا با وجود تردید برخی کشورهای
عضو با تمدید شــش ماهه تحریمها علیه روسیه
موافقــت کرد .ایــن تصمیم قرار اســت روز 24
ژوئن ( 4تیر) به صورت رســمی از سوی وزیران
خارجه این اتحادیه اعالم شــود.به گزارش ایسنا
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،مقامات اروپایی
می گویند ،این تحریمها بیشــتر از آنکه ماهیتی
سیاسی داشــته باشــند ،حالتی تکنیکی دارند.
دونالد تاســک ،رئیس شــورای اروپا با طرح این
مسأله تمدید تحریم های مسکو در جلسه سران

کشــورهای اتحادیه اروپا مخالف است .همچنین
کشورهایی چون یونان ،ایتالیا و آلمان نسبت به
تمدید خودکار این تحریمها بدون مباحثه درباره
آن ابراز تردید میکنند .تأثیرات اقتصادی و تمایل
غرب برای بازیابی روابط با مسکو مواضع بروکسل
در قبال روسیه را نسبت به گذشته مالیمتر کرده
اســت .دیدار هفته آینده ژان کلود یونکر ،رئیس
س جمهوری
کمیسیون اروپا با والدیمیر پوتین ،رئی 
روسیه در نشست اقتصادی سنپترزبورگ پس از
 18ماه گواهی بر این مدعاست.

 ایمن الظواهری ،رهبر القاعده
در پیامــی صوتی ،رهبری جدید
طالبــان افغانســتان را تأییــد
کرد .هیبــتاهلل آخوندزاده چند
روز پــس از کشته شــدن مــا
اختر منصور بــه رهبری طالبان
افغانستان منصوب شد.
 با وجــود تدابیر امنیتی شــدید
دشــمن صهیونیســتی در قدس
اشغالی ،نزدیک به  100هزار نفر در
اولین نماز جمعه مسجد االقصی در
ماه رمضان شرکت کردند.
 انگلیــس با نزدیک شــدن یک
فروند زیردریایی «استاری اوسکول»
روســیه با ویژگی ضــد راداری در
آبهای بینالمللی دریای شمال از
ناتو درخواست کمک کرد.
 وزارت کشــور افغانستان مدعی
است شــواهدی در دست دارد که
نشان میدهد شماری از تبعههای
پاکستان در کسوت متکدی در حال
جاسوسی برای اسالم آباد هستند.
 خلبانان شرکت هواپیمایی فرانسه
«ایر فرانــس» از دیــروز به جمع
اعتصاب کنندگان اصالحات قانون
کار در فرانســه پیوستند.شــرکت
ایرفرانس تا  30درصــد پروازهای
خود را لغو کرد.

