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بارش سیل آسای استانبول 
زندگی مردم را مختل کرد

بارش شدید باران به همراه طوفان زندگی مردم 
را در استانبول مختل کرد. شرایط نامساعد جوی به 
همراه طوفان و باران سیل آسا روز شنبه )26 مرداد 
ماه(، استانبول بزرگترین شهر ترکیه را درنوردید. 
بسیاری از جاده های استانبول و شهرستان های تابع 
آن دچار سیل زدگی شده و رفت و آمد خودرو ها در 
خیابان ها دچار مشکل شده است. تعداد زیادی از 
خودرو ها در جاده ها و زیرگذر ها محصور مانده اند.  با 
نامساعد شدن شرایط جوی در استانبول کلیه رفت 
و آمد  اتوبوس های دریایی نیز تا اطالع ثانوی قطع 
شده است.  سازمان هواشناسی ترکیه ضمن اینکه 
از مردم استانبول خواسته است در صورت امکان در 
مناطق مرتفع قرار بگیرند با اعالم اینکه این شرایط 
جوی تا ساعاتی دیگر به حالت عادی بازخواهد گشت 
هشدار داد شهر های ازمیت، بولو و آنکارا مسیر های 
بعدی این هوای نامساعد جوی بوده و از مسئولین و 
مردم این شهر ها خواست تا تدابیر الزم را اتخاذ کنند. 
همچنین خبرها حاکی از کشته شدن حداقل یک 

نفر تا لحظه تنظیم این خبر هستند.
    

شهادت ۵ فلسطینی در پی حمله 
رژیم صهیونیستی به غزه

منابع آگاه از شــهادت پنج فلسطینی به دنبال 
موج مجدد حمالت رژیم صهیونیســتی به شمال 
بیت الهیا در شمال نوار غزه خبر دادند. به گزارش 
روزنامه فرامنطقه ای القــدس العربی، ارتش رژیم 
صهیونیستی شامگاه شنبه با چند بالگرد و خمپاره 
شمال بیت الهیا در شمال نوار غزه را هدف قرار داد. 
در این حمالت پنج فلسطینی به شهادت رسیدند. 
در این راســتا، ارتش رژیم صهیونیستی با صدور 
بیانیه ای ادعا کرد که نیروهــای این رژیم به دنبال 
رصد نیروهای مقاومت فلسطینی در نزدیکی دیوار 
حائل در شمال نوار غزه با استفاده از یک بالگرد جنگی 
و تانک به سمت آنها شلیک کردند. همچنین ارتش 
رژیم صهیونیستی مدعی شد که بر اثر شلیک سه 
موشک از نوار غزه به سمت شهرک های صهیونیست 
نشین شش اسرائیلی زخمی شــدند. ارتش رژیم 
صهیونیستی افزود، سامانه گنبد آهنین دو فروند 
از این موشــک ها را رهگیری کرده و مسیر موشک 
سوم نیز مشخص نشــد. ترکش های موشک سوم 
به یک منزل در شهر سدیروت در شمال غزه اصابت 
کرد که منجر به مجروح شدن چند شهرک نشین 
صهیونیســت و تخریب منزل مذکور شد. تا بدین 
لحظه هیچ طرفی در غزه مســؤولیت شلیک این 

موشک ها را بر عهده نگرفته است.
    

مخالفت مردم  با مشارکت ژاپن 
در ائتالف تنگه هرمز 

نتایج یک نظرســنجی در ژاپن نشان می دهد 
نزدیک به دو سوم مردم این کشور با حضور نیروهای 
ژاپنی در ائتالف تحت رهبری آمریکا در خلیج فارس 
و تنگه هرمز مخالف هستند. یک نظرسنجی در ژاپن 
از مخالفت اکثر مردم این کشور با پیوستن به ناوگروه 
تحت رهبری آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز 
حکایت دارد. به نوشته پایگاه خبری کیودو، در این 
نظرســنجی که به صورت تلفنی و با نمونه هایی از 
سرتاسر ژاپن انجام شده، ۵۷.۱ درصد، یعنی حدود 
دو سوم پاســخ دهندگان، گفته اند که با پیوستن 
به این ائتالف مخالف هستند. تنها 2۸.2 درصد از 
شرکت کنندگان با چنین اقدامی موافق بوده اند و بقیه 
نیز گفته اند در این مورد نظری ندارند. توکیو یکی از 
6۰ پایتختی است که به گفته آمریکا برای پیوستن 
به گروهی تحت رهبری واشنگتن برای گشت زنی 
دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز دعوت شده اند. 
تاکنون تنها رژیم صهیونیستی و انگلیس به صورت 
رســمی برای حضور در این ائتالف اعالم آمادگی 
کرده اند. مقام های ژاپنی هرچند گفته اند درخواست 
آمریکا را مورد بررســی قرار می دهند، اما به نوشته 
رسانه های ژاپنی توکیو از بیم تشدید تنش با تهران، 
تمایلی ندارد واشنگتن را در این ائتالف همراهی کند.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

2۷ کودک پناهجو که هم اکنون بر 
عرشه کشتی متعلق به سازمان حقوق 
بشر اسپانیا سوار هســتند، پس از یک 
نزاع سیاســی تلخ میان جوزپه کونته، 
نخست وزیر و ماتیو سالوینی، وزیر امور 
خارجه راســت افراطی ایتالیا، باالخره 
پس از دو هفته سرگردانی، اجازه عزیمت 

به خاک این کشور را دریافت کردند.
خبرگــزاری ســی ان ان نوشــت:  
سالوینی که در طول این دو هفته اجازه 
پهلوگیری کشتی اوپن آرمز با بیش از 
۱3۰ پناهجوی نجات یافته آن را نداده 
بود، روز شــنبه در نامه ای نوشت که به 
کودکان اجازه عزیمت به خاک ایتالیا را 
می دهد و آن را نمونه ای دیگر از همکاری 
وفادارانه با کونته دانســت؛ با این حال 
مصرانه تأکید داشــت که این تصمیم 
به طور ویژه با مســئولیت نخست وزیر 
انجام می شود. منازعات اخیر مقامات 
ایتالیا، نمایانگر آخرین التهابات شعله ور 

بحران چند ســاله پناهجویان اســت؛ 
موضوعی که شکاف های عمیق سیاسی 
در سرتاســر اروپا بین رهبران قاره سبز 
ایجاد کرده اســت. یک دادگاه محلی 
ایتالیا روز چهارشنبه هفته گذشته )23 
مرداد ماه( به رغم ممنوعیت پهلوگیری 
کشــتی اوپن آرمز از ســوی سالوینی، 
کسی که با تحریک احساسات عمومی 
علیه مهاجران به قدرت رســیده بود، 
حکم داد که این کشتی که هم اکنون در 
نزدیکی جزیره المپدوسا متوقف شده 
است، در ساحل ایتالیا پهلو بگیرد. کونته 
روز جمعه )2۵ مرداد مــاه( در نامه ای 
سرگشاده از سالوینی درخواست کرد 
که سریعاً اقدامات الزم را برای تضمین 
حمایت و حفاظت از کودکان حاضر در 
کشتی پناهجویان انجام دهد. کونته در 
نامه خود نوشت: من عمق تمرکز وفادارانه 
و وسواس شما را در مورد مسئله مهاجران 
درک می کنم؛ میدانم که می خواهید به 
فرمول بستن بنادر به روی پناهجویان 
برسید. شما یک رهبر سیاسی هستید 
و به صورت قانونی حق دارید به صورت 
مداوم برای افزایــش حمایت مردمی 

خود تالش کنید. اما... تالش برای تغییر 
جایگاه شفاف نخست وزیر خود... نمونه 
آشکاری از عدم همکاری وفادارانه است؛ 

حقیقتی که من نمی توانم بپذیرم.
وظیفه ای سنگین بر دوش ایتالیا

سالوینی، در واکنش سه صفحه ای 
به نامــه کونته روز شــنبه گفت:  باعث 
ناراحتی و نگرانی من است که تصمیم 
شــما می تواند وظیفه ای ســنگین و 
برگشــت ناپذیری را بر دوش کشور ما 
بگذارد تا حمایت را برای اشخاصی تأمین 
کند که شاید بعداً مشخص شود شایسته 
نبوده باشند )شایسته دریافت حمایت(. 
به مدت بیش از دو هفته کشــتی اوپن 
آرمز درخواســتی برای بندر جایگزین 
در مواجهه با ممنوعیت سالوینی برای 
نجات کشــتی مهاجران را صادر کرده 
بود. فرانســه، رومانیا، پرتغال، اسپانیا و 
لوکزامبورگ همه بــرای کمک به این 

کشتی پیشنهاد ارائه کرده بودند.
انجمن خیره اســپانیا که راهبری 
کشــتی را برعهده دارد، تأیید کرد که 
این کشــتی مجوز پهلوگیری در بندر 
المپدوســا را دریافت کرده است. این 

انجمن در توئیتر خود روز شنبه نوشت 
که 2۷ کودک سوار بر این کشتی از سوی 
گارد ساحلی المپدوسا تخلیه می شوند. 
منازعه بر سر کشتی اوپن آرمز منجر به 
تشدید اختالف بین حزب راست افراطی 
سالوینی و جنبش پنج  ستاره کونته شده 
است؛ دوحزبی که پیشــتر با مصالحه، 
توانستند ائتالف دولت را تشکیل دهند. 
دولت در ماه ژوئیه )تیر - مرداد( با صدور 
حکمی از سوی سالوینی، عنوان کرد که 
کاپیتان کشتی های نجات مهاجران که 
بدون مجوز در اســکله پهلو می گیرند، 

می توانند با جریمه هایی تا ســقف ۵۷ 
هزار دالر روبرو شوند. پس از صدور حکم 
دادگاه که اجازه پهلوگیری کشتی اوپن 
آرمز را می داد، سالوینی خشم خود را در 
فیس بوک بروز داد و نوشت: ببینید در چه 
کشور عجیبی زندگی می کنیم که یک 
وکیل دادگستری از التزیو می خواهد 
به یک کشتی خارجی مملو از مهاجران 
خارجی اجازه ورود به کشور را  دهد. من 
در ساعات آتی یکبار دیگر این حکم را با 
نه خود امضا می کنم؛ چرکه هیچ وقت 
همدست قاچاقچیان نخواهم شد. روز 
یکشــنبه گاردین در ادامه این ماجرا 
نوشت: اما در نهایت روز شنبه سالوینی 
در نامه خود خطاب بــه جوزپه کونته 
نوشت وی به افرادی که مدعی کودکی 
هســتند، اجازه خروج از کشتی اوپن 
آرامز را می دهد؛ اگرچه که این اجازه با 
خواسته وی تناقض دارد. با این حال ۱۰۵ 
بزرگسال به عالوه دو خردسال همچنان 
باید در کشتی بمانند که به گفته انجمن 
خیریه پروآکتیوا شرایط غیرقابل تحملی 
دارد. ســالوینی در پاسخ به درخواست 
بشردوســتانه کونته همچنین نوشت: 
صدور این اجازه به طــور اختصاصی به 

نخست وزیر بر می گردد.  
این در حالی است که بر اساس قانون 
ایتالیا، وزیر کشور باید در مورد مسائل 
مرزی حرف آخر را بزند. انجمن خیریه 
گفته اســت که برای دادن این خبر به 
پناهجویان که تنها تعدادی از آن ها اجازه 
پیاده شــدن در خاک ایتالیا را دارند، به 
زمان نیاز دارد؛ برخی از این پناهجویان 
بیشتر از دو هفته قبل از آب گرفته شده  
بودند. اختالفات بسیاری بین سالوینی 
و کشتی های خیریه ای که برای نجات 
مهاجران اقدام می کنند و خطر سفرهای 
دریایی را در دریــای مدیترانه به جان 
می خرند، وجود دارد. اما این مورد پس 
زمینه یک بحران سیاسی رم را به دنبال 
می کشــد که دولت را تهدید به انحالل 
می کند. سالوینی که خود محبوبیتش 
را با اتخاذ سیاســت های سخت علیه 

مهاجران و پناه جویان به دســت آورده 
است، سال گذشــته با تشکیل دولت 
ائتالفی با حزب جنبش پنج ســتاره به 
رهبری لوییجــی دی مایو توافق کرد و 

قرار شد کونته نخست وزیر باشد.
اما در طول این یکسال روابط این دو 
نفر تیره و تار شد، چراکه سالوینی، رهبر 
حزب ضد مهاجرتی لیگ، هفته گذشته 
حزب خود را از ائتالف بیرون کشــید و 
امیدوار است با این کار دولت ۱4 ماهه 
ایتالیا را به زیر بکشد و خود قدرت را در 

انتخابات آتی به تنهایی در دست بگیرد.
تنش مهاجران به نقطه عطف بحران 
سیاسی ایتالیا بدل شده که احتماالً رأی 
عدم اعتماد به کونته از ســوی مجلس 
سنا را در روز سه شــنبه آتی )29 مرداد 
ماه( به دنبال داشته باشــد. دادستان 
شهر سیسیل روز شنبه پلیس قضایی 
را برای تحقیقات در مورد اتهام آدم ربایی 
و سوءاســتفاده از قدرت به ساختمان 
مرکزی پلیس ساحلی فرستاد؛ چراکه 
گارد ســاحلی اجازه پهلوگیــری را به 
کشــتی اوپن آرمز نداده بــود. روزنامه 
چپ ریپابلیکای ایتالیا نوشت که پلیس 
اســناد ارتباطات بین وزارت کشــور و 
سرویس های نجات ساحلی را در اختیار 
دارد تا زنجیــره دســتوراتی که اجازه 
پهلودهی به کشتی را در ساحل ایتالیا 

نداده اند، بررسی کند.

باالخره و پس از کشمکش های سیاسی شدید؛

27 پناهجوی سرگردان به ایتالیا راه  یافتند
یک دادگاه محلی ایتالیا 

به رغم ممنوعیت پهلوگیری 
کشتی اوپن آرمز از سوی 

سالوینی، کسی که با 
تحریک احساسات عمومی 

علیه مهاجران به قدرت 
رسیده بود، حکم داد که 

این کشتی که هم اکنون در 
نزدیکی جزیره المپدوسا 

متوقف شده است، در 
ساحل ایتالیا پهلو بگیرد

دادستان شهر سیسیل روز 
شنبه پلیس قضایی را برای 

تحقیقات در مورد اتهام 
آدم ربایی و سوءاستفاده از 
قدرت به ساختمان مرکزی 

پلیس ساحلی فرستاد؛ 
چراکه گارد ساحلی اجازه 

پهلوگیری را به کشتی 
اوپن آرمز نداده بود
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ده ها هزار معترض یک جاده اصلی در مرکز هنگ کنگ را به اشغال خود درآوردند و روز یکشنبه )2۷ مرداد مام( قطارها 
در مراکزی که شاهد تجمع هستند، توقف نداشتند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این تجمع با مجوز پلیس در یک پارک عمومی بزرگ برگزار می شد اما تحمل 
تعداد باالی شرکت کنندگان را نداشت و مردم رو به جلو حرکت کردند که این مساله با تایید مقام ها نبود.

با این حال معترضان به کارشان ادامه داده و خیابان ها را پر کردند. در پی اعتراضات هفته های گذشته که با خشونت 
همراه شد،  برگزارکنندگان این تجمع ها ابراز امیدواری کردند تا این اعتراضات مسالمت آمیز برگزار شود. تجمع معترضان 

در مرکز هنگ کنگ با بارش باران همراه شد.
گروهی موســوم به جبهه حقوق بشــر مدنی از ماه ژوئن اعتراضات 
گســترده ای را در هنگ کنگ برگزار کرده اســت. در حالی که تمام سه 
تجمع آن صلح آمیز بوداما این جنبش اعتراضی عمدتا با درگیری ها میان 

معترضان و پلیس شناخته شده است.    
تجمع روز یکشنبه که آغاز یازدهمین هفته متوالی از اعتراضات است، 
با گمانه زنی درباره اســتقرار ارتش آزادی بخش خلق چین در صورت باال 

گرفتن درگیری ها همراه شده است. 

خبرگزاری رسمی کره شمالی که مواضع حکومت این کشور را منتشر می کند، نسبت به عواقب فاجعه بار ادامه رزمایش 
مشترک آمریکا و کره جنوبی در شبه جزیره کره هشدار داد.

براساس گزارش خبرگزاری شینهوا، علیرغم هشدارهای کره شــمالی درباره برگزاری رزمایش نظامی در منطقه و 
همچنین ارسال نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از ســوی کیم جونگ اون، سئول و واشنگتن از برگزاری این 
رزمایش منصرف نشدند.  خبرگزاری رسمی کره شمالی در این زمینه نوشــت: برگزاری این رزمایش نقض و به چالش 
کشیدن بیانیه مشترک تاریخی میان واشنگتن و پیونگ یانگ اســت که در آن بر فصل جدیدی در روابط میان دو کشور 
و ایجاد یک مکانیسم صلح پایدار و با دوام در شبه جزیره کره تاکید شده بود. آمریکا در نشست سنگاپور تعهد داده بود که 
برگزاری این رزمایش ها متوقف شود، اما واشــنگتن به همراه سئول در 
حال احیای فعالیت های نظامی خود و آشــکارا در حال افزایش فشار به 
کره شمالی هستند. کره شمالی حق تقویت قوای نظامی خود را محفوظ 
می داند و هشــدارهای مکرر پیونگ یانگ کامال جدی هستند. در حالی 
انتظار می رفت مذاکرات دو طرف برای خلع ســالح اتمــی به زودی آغاز 
شــود، برگزاری رزمایش نظامی آمریکا در منطقه باعث به تعویق افتادن 

این مذاکرات شده است.

در هفته یازدهم  اعتراضات؛
معترضان هنگ کنگ یک خیابان اصلی را به اشغال خود درآوردند

خبرگزاری شینهوا اعالم کرد:
هشدار کره شمالی درباره عواقب فاجعه بار رزمایش آمریکا و کره جنوبی

وقوع بمب گذاری در غرب پایتخت افغانســتان و 
هدف قرار گرفتن یک مراسم جشن عروسی، 63 کشته 

و ۱۸2 زخمی برجای گذاشت.
انفجار در هتلی در غرب کابل مراســم عروسی را به 
خاک و خون کشــید. گزارش ها از وقــوع انفجاری در 
داخل یک سالن عروسی در غرب پایتخت افغانستان 

حکایت دارد.
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت کشور افغانستان 
در صفحه توییترش نوشت که این حمله در حوزه ششم 

امنیتی کابل در داخل هتل قصر دوبی رخ داده است.
شبکه خبری بی بی سی گزارش داد، یک بمب گذار 
انتحاری مواد منفجره همراه خود را در داخل ســالن 

عروسی منفجر کرده است.
مــردم در محل انفجــار خواهان کمــک فوری به 
زخمیان شــده اند. رحیمی اعالم کــرد، زخمی ها به 
بیمارستانی در کابل منتقل شده اند. او نوشت، انفجار 

ظاهراً در نزدیکی محل نشستن داماد روی داده است.
پلیس وقوع این انفجار را تاییــد و اعالم کرد، زمان 
وقوع آن حدود ســاعت ۱۰ و نیم شــب به وقت کابل 

بوده است.
بر اساس گزارش آناتولی، این انفجار در طبقه دوم 
سالن عروسی قصر دبی در نزدیکی جاده فیض محمد 
کاتب واقع در حوزه ششم شهر کابل روی داده و داعش 

مسئولیت آن را به عهده گرفته است.

نخســت وزیر بریتانیا به رهبران فرانســه و آلمان 
تاکید می کند پارلمان وست مینستر نمی تواند جلوی 
اجرای بریگزیت را بگیرد و اگر قرار است بریتانیا بدون 
توافق از اتحادیه اروپا خارج نشود باید یک توافق جدید 

حاصل شود.
به نقل از خبرگزاری رویترز،  بوریس جانســون در 
اولین سفرش بهعنوان نخست وزیر بریتانیا با همتایان 
اروپایی خود در آستانه نشســت 24-26 اوت )دوم تا 
ششم شهریور ماه( نشست گروه هفت در فرانسه دیدار 
می کند. دفتر نخست وزیری بریتانیا می گوید، بریتانیا 
3۱ اکتبــر )یازدهم فروردین ماه(، با یــا بدون توافق، 
از اتحادیــه اروپا خارج خواهد شــد و پارلمان بریتانیا 
نمی تواند جلــوی آن را بگیــرد.  در حالی که بوریس 
جانسون مرتبا به ترک اتحادیه اروپا بدون توافق در 3۱ 
اکتبر )یازدهم فروردین ماه( وعده می دهد، پیشنهاد 
کرده این نهاد با مذاکره دوباره بر سر شرایط بریگزیت 

موافقت کند. هنوز مشــخص نیست که قانون گذاران 
قدرت استفاده از پارلمان برای جلوگیری از بریگزیت 

در 3۱اکتبر )یازدهم فروردین ماه( را دارند یا خیر.
مخالفان عدم توافق می گویند، این مســئله برای 
بریتانیا که زمانی یکی از امن ترین دموکراسی های غرب 
محسوب می شد، فاجعه بار است. خروج بی نظم به رشد 
جهانی آسیب می زند و ادعای لندن در رابطه با این که 

مرکز مالی برتر جهان است، تضعیف می کند.

جانسون:
پارلمان بریتانیا نمی تواند جلوی بریگزیت را بگیرد

داعش به عهده گرفت
انفجار در جشن عروسی در کابل ۶۳ کشته و ۱۸۲ زخمی به جا گذاشت

خبرخبر


