
راهکار نتیجه دادن یک توافق
فرامرز اصغری 

افغانستان در حالی 19 سال اشغال توسط نیروهای 
خارجی را س��پری می کند که در اقدامی قابل توجه 
نشس��ت لوی��ه جرگه با حض��ور تم��ام جریان های 
سیاسی و تصمیم س��ازان در این کشور برگزار شد. 
این نشس��ت در حالی با نام تحقق روند صلح میان 
داخلی برگزار شد که در نهایت عبداهلل عبداهلل رئیس 
شورای مصالحه صلح افغانستان در نشست اختتامیه 
لویه جرگه مشورتی گفت: با تصمیم آزادی زندانیان 
طالبان از س��وی لویه جرگه تم��ام موانع برای آغاز 
مذاکرات بین االفغانی برداش��ته شده است. از سوی 
دیگر حامد کرزی رییس جمهور پیش��ین افغانستان 
از آغاز مذاکرات بین االفغانی تا 3 روز آینده خبر داد 
و در نهایت نیز اش��رف غنی در خاتمه این نشست  
از دستور آزادی 400 زندانی باقیمانده طالبان خبر 
داد.  حال این س��وال مطرح اس��ت که این نشست 
ت��ا چه میزان می تواند تحق��ق بخش صلح و امنیت 
در افغانس��تان باش��د؟ نکته قابل توجه آن است که 
کانون اصلی این نشس��ت زمینه سازی برای اجرای 
مذاکرات میان دولت مرکزی افغانس��تان و طالبان 
بوده اس��ت چنانکه از مصوبات آن را نیز آزاد سازی 
زندانی��ان طالبان تش��کیل می داد. نگاه��ی بر روند 
مذاکره با طاالن نشان می دهد که این مذاکرات در 
دو حوزه صورت می گیرد که بخش��ی از آن در قالب 
مذاکرات دولت افغانس��تان با طالبان است و بخشی 
از آن نی��ز در قالب مذاک��رات آمریکا با طالبان بوده 
اس��ت. قطر به عنوان میزبان دفتر طالبان، میزبانی 
ه��ر دو مذاکره را نی��ز انجام داده اس��ت. نگاهی بر 
این مذاکرات نش��ان می دهد که از یک سو طالبان 
تاکید دارد ک��ه توافق با دولت مش��روط به اجرای 
خواس��ته هایش در مذاکره با امریکاس��ت و از سوی 
دیگر آمریکایی ها نیز توافق میان دولت افغانستان و 
طالبان را مش��روط به تحقق اهداف خود در مذاکره 
با طالبان کرده اس��ت. در اصل می توان گفت آنچه 
مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات شده است عنصری 
بیرونی به نام آمریکاس��ت که عمال مانع از توافقات 
می ش��ود. نمود عینی این تاثیرگذاری را در توافقات 
میان دولت افغانس��تان با طالبان برای آزاد س��ازی 
زندانیان طالبان در بند کابل می توان مش��اهده کرد 
که بدون دخالت آمریکایی ها به نتیجه رسیده است. 
روند تحوالت نشان می دهد که آمریکایی ها مذاکره 
با طالب��ان را بهانه ای برای ادام��ه دخالت نظامی و 
سیاس��ی در افغانس��تان می دانند و ت��الش دارند تا 
با مدیری��ت این مذاکرات چهره ای ف��اح از خود به 
نمایش گذارند و حتی از آن در انتخابات آتی آمریکا 
بهره برداری نمایند. این امر زمانی قوت می گیرد که 
پنتاگون از خروج نیروهای آمریکایی تا ماه دسامبر 
خبر داده است که رسما برگرفته از اهداف انتخابات 
ترامپ رئیس جمهور آمریکاس��ت. ب��ا توجه به این 
مس��ئله می توان گفت که اکنون افغانستان گرفتار 
سیاس��ت های آمریکاس��ت و تا زمانی که نیروهای 
آمریکای��ی در این کش��ور حضور دارن��د نمی توان 
امی��دی به نتیجه بخش بودن نشس��ت لویه جرگه 
داشت و روند ناآرامی در این کشور همچنان به قوت 

خود باقی خواهد ماند. 

گزارشیادداشت
لبنان ب��رای مقابله با انفجار خونین بی��روت در حالی نیاز 
ب��ه وحدت و یکپارچگی مل��ی دارد که برخی جریان ها که 
رس��ما از سوی بحران س��ازان همچون س��عودی و فرانسه 
حمایت می ش��وند با آش��وب های خیابانی و استعفا وزرا به 
دنبال نابودسازی پرونده های فساد و جلوگیری از تحقیقات 

درباره عامالن انفجار بیروت هستند.
لبنان ط��ی روزهای اخی��ر در کنار پس لرزه ه��ای انفجار 
خونین اس��کله بیروت با با موج��ی از دخالت های خارجی 
با محوریت فرانس��ه و نیز آش��وب های مشکوک خیابانی و 
اس��تعفا وزرا و نمایندگان پارلمان همراه ش��ده اس��ت در 
حال��ی که لبنان نیاز به وح��دت دارد و این روند به بحران 
دامن می زند.  پس از وزیر خارجه لبنان این  بار وزیر اطالع 
رس��انی این کشور از پُست خود اس��تعفا داده است.»منال 
عبدالصمد« وزیر اطالع رس��انی لبنان از پُست خود استعفا 
کرده است.این در حالی اس��ت که پیشتر »ناصیف حتی« 
وزی��ر خارجه لبنان از پُس��ت خود کناره گی��ری کرده بود.

روند استعفاهای وزرای کابینه لبنان پیش از انفجار مهیب 
بیروت آغاز ش��د و به نظر می رسد این روند با هدف ایجاد 
خأل سیاسی در این کشور ادامه داشته باشد. همچنین یکی 
دیگر از نمایندگان پارلمان لبنان از استعفای خود به دنبال 
انفجار اخیر بندر بیروت خبر داد.این در حالی است که قباًل 
سامی الجمیل، ندیم الجمیل، الیاس حنکش، بوال یعقوبیان 
و م��روان حماده از نماین��دگان پارلمان لبنان هم به دنبال 
انفجار بندر بیروت که به کش��ته و زخمی و مفقود ش��دن 
بس��یاری منجر شد و خسارات س��نگینی برجای گذاشت، 
اس��تعفا کرده ان��د. در این میان یک وزی��ر لبنانی به تالش 
عناصر فاس��د برای از بین بردن اس��ناد مرب��وط به پرونده 
های فساد اش��اره کرد.»عماد حب اهلل« وزیر صنایع لبنان 
با انتشار یک پس��ت توئیتری نوشت: آیا نفوذ عناصر فاسد 
در می��ان معترضان با هدف از بین بردن اس��ناد موجود در 
وزارت خانه ها صورت گرفته اس��ت؟وی در ادامه افزود: آیا 
این اقدام با هدف پنهان کردن پرونده های فساد و حمایت 

از مفس��دان صورت می گیرد؟این وزیر لبنانی ادامه داد: آیا 
برخی افراد برای ممانعت از تکمیل تحقیقات دولت و اعالم 
نتایج آن طی روزهای آتی که بدون ش��ک علیه مفسدان و 
مجرمان خواهد بود وارد عمل ش��ده ان��د؟در این میان در 
اقدامی سوال برانگیز سایت شبکه »ال بی سی« اعالم کرد، 
بش��اره پتروس الراعی، اس��قف مارونی های لبنان خواستار 
اس��تعفای دولت در صورت ناتوانی در کمک به کشور برای 

پیشرفت و برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام شد. 
صلیب سرخ لبنان اعالم کرد که تعداد مجروحان درگیری 
های در این کش��ور به ۲3۸ نفر رس��یده است.از میان این 
مجروحان، دس��تکم ۷0 نفر به بیمارس��تان منتقل شدند.

همچنی��ن در جریان درگیری های یکی از نیروهای امنیتی 
لبنان جان باخته و ۷0 نیروی امنیتی دیگر مجروح شدند.
معترض��ان نزدیک به جری��ان 14 مارس با حمله به ادارات 
دولتی و بانک ها، ش��هر بیروت را به آش��وب کشاندند و به 

تخریب پرداختند. 
معترضان به س��اختمان های وزارت اقتصاد و محیط زیست 
در مرک��ز بیروت نیز حمله کردن��د. در همین حال یکی از 
رهبران جریان ملی آزاد لبنان که از اعضای ائتالف هش��ت 
مارس و متحد حزب اهلل اس��ت، تاکی��د کرد که عده ای در 
آشوب های خیابانی بیروت فقط درصدد حمله به یک جناح 

سیاسی خاص بودند.
»ولید االشقر« یکی از رهبران جریان ملی آزاد لبنان گفت: 
»برخی از کس��انی که در خیابان هستند، فقط یک گروه را 
که همان گروه ما باش��د، هدف گرفته اند«. االش��قر افزود: 
»حزب ما را مس��تقیم هدف گرفته اند در حالی که ما تنها 
کس��انی بودیم که وارد سهم خواهی نش��دیم«. نکته قابل 
توجه آنکه پس از س��فر بحران ساز ماکرون رئیس جمهور 
فرانسه به لبنان و بعد از صدور بیانیه مداخله جویانه سفارت 
آمری��کا در بیروت، این بار یک مقام سیاس��ی آمریکایی به 
لبنان سفر می کند. »دیوید هیل« معاون سیاسی وزیر امور 

خارجه آمریکا قرار است به بیروت سفر کند.
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رئیس ش��ورای مصالحه دیروز در نشس��ت اختتامیه لویه جرگه مشورتی 
در حال��ی اع��الم کرد که با تصمیم آزادی زندانیان طالبان از س��وی لویه 
جرگه تمام موانع برای آغاز مذاکرات بین االفغانی برداشته شده است که 
بس��یاری عدم دخالت آمریکا را تنها راه تحقق اهداف این نشس��ت عنوان 

می کنند.
»عبداهلل عبداهلل« رئیس ش��ورای مصالحه ملی افغانس��تان، در اختتامیه 
نشست لویه جرگه مشورتی گفت: امروز لویه جرگه با اعالم آزادی زندانیان 
طالبان یک تصمیم تاریخی و سرنوش��ت س��از را اتخاذ کرده است. وی با 
قدردانی از نیروهای امنیتی افغانستان برای برگزاری لویه جرگه در کابل، 
اف��زود: با این تصمیم جرگه تمام موان��ع برای آغاز مذاکرات بین االفغانی 
برداشته شده اس��ت. به گفته عبداهلل، آنچه به »خیر و صالح« مردم بود، 
در لویه جرگه مشورتی صلح تصمیم گرفته شده است. لویه جرگه مشورتی 
صل��ح آزادی 400 زندان��ی طالب��ان را تأیید کرد. لویه جرگه مش��ورتی 

افغانستان، به آزادی 400 زندانی طالبان رای مثبت داد.
ک��رزی رییس جمهور پیش��ین افغانس��تان تاکید کرد مذاک��رات دولت با 
طالبان پس از آزادی زندانیان طی 3 روز آینده در قطر برگزار می شود.وی 
گفت: قطعنامه لویه جرگه بحث را تمام کرد و ما را به آرزوی خود رساند. 
در صلح عزت اس��ت. صلح زیباس��ت و طبعاً  که زند گی زیبا است. بعد از 
آزادی 400 زندانی طالبان که شما تایید کردید و رییس جمهور تصویب 

می کند، دو یا سه روز بعد هیأت می رود و مذاکرات را آغاز می کند.

کرزی افزود: مردم نگران حقوق و آزادی ها بودند. مطمین باشید که صلح 
این نعمت را بهتر و بیش تر می سازد. همه کودکان افغان مدرسه خواهند 

رفت. دختران و بچه های افغانستان به مدرسه خواهند رفت.«
همچنین غنی رئیس جمهور افغانس��تان در نشس��ت اختتامیه لویه جرگه 
مش��ورتی گفت: با تصمیم لویه جرگه و با دس��تور وی امروز تمام زندانیان 
طالبان آزاد می شوند.وی افزود: افغانستان در یک دو راهی گیر افتاده بود و 
لویه جرگه با تصمیمی که گرفت راه را برای مردم افغانستان مشخص کرد. 
غنی در ادامه س��خنان خود حمله بر بلقیس روش��ن، نماینده مردم فراه 
در نخس��تین روز لویه جرگه مشورتی صلح را محکوم کرد و وعده داد که 
عام��ل آن را تحت پی گرد قضای��ی قرار می دهد.همزمان با این نشس��ت 
وزارت کش��ور افغانستان اعالم کرد در حمله  خودرو بمب گذاری شده به 
یک پاسگاه امنیتی در شهر غزنی ۷ نفر از جمله سه سرباز پلیس و چهار 
محافظ کش��ته شدند. »طارق آرین« س��خنگوی وزارت کشور افغانستان 
گف��ت که در نتیجه  این حمله 1۶ نفر دیگ��ر از جمله محافظان این مقر 
نظامی زخمی شدند. در این میان در اقدامی تبلیغاتی برای ترامپ، رئیس 
پنتاگون در تکمیل اظهارات رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد که تا پایان 
ماه نوامبر )اواس��ط آذرماه(، شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان به زیر 
پنج هزار نیرو کاهش خواهد یافت.»مارک اس��پر« وزیر دفاع آمریکا طی 
مصاحبه ای تصریح کرد که ایاالت متحده آمریکا قصد دارد تا پایان نوامبر 
)اواس��ط آذرماه(، تعداد نظامیان آمریکایی در افغانس��تان را »به زیر پنج 
ه��زار نیرو« کاه��ش دهد.اظهارات رئیس پنتاگون در حالی مطرح ش��ده 
اس��ت که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا اواس��ط هفته )14 مرداد 
ماه سه ش��نبه( در مصاحبه با وبگاه خبری »اکسیوس« اعالم کرده بود که 
ب��ه زودی تعداد نیروهای آمریکایی در خاک افغانس��تان را به چهار هزار 

نیرو کاهش خواهند داد.

دستور جانسون به بازگشایی مدارس در شرایط کرونایی
نخس��ت وزیر انگلیس خواس��تار بازگش��ایی مدارس این کش��ور در ماه 
س��پتامبر علی رغم تهدید ش��یوع ویروس کرونا ش��ده اس��ت.  بوریس 
جانس��ون گفت: بازگش��ایی مدارس در ماه س��پتامبر یک امر ضروری 
اجتماعی، اقتصادی و اخالقی اس��ت و مدارس باید بتوانند فعالیت خود 
را از س��ربگیرند. تاکید وی برای بازگش��ایی مدارس در ماه س��پتامبر در 
شرایطی است که بحران شیوع ویروس کرونا به شدت به بریتانیا آسیب وارد 
کرده اس��ت.اظهارات جانسون پس از آن مطرح شده است که نتایج یک تحقیق 
که اوایل ماه جوالی منتشر شده نسبت به وقوع موج دوم ویروس کرونا در این 
کش��ور هشدار داده اس��ت. این تحقیق نشان می دهد که تعداد مبتالیان به این 
ویروس مرگبار در موج دوم در زمس��تان می تواند دو برابر بیش��تر از شیوع این 

ویروس در مرحله نخست باشد.

سکوت، گزینه حل مساله کشمیر نیست
نخس��ت وزیر سابق مالزی گفت، بابت اظهاراتش درباره سرکوب صورت 
گرفته در کش��میر از سوی هند در مجمع عمومی سال گذشته سازمان 
ملل عذرخواهی نمی کند و بدون خویشتنداری درباره این مساله حرف 
می زند. ماهاتیر محمد نوش��ت: با وجود آگاه��ی از انتقادهای احتمالی، 
انتخاب کردم که درباره مس��اله کش��میر و س��رکوب های صورت گرفته 
از س��وی دولت هند در این منطقه در مجمع عمومی س��ازمان ملل س��خن 
بگویم.وی ادامه داد: من در حمایت از بشریت و با وجود آگاهی از انتقادهایی که 
بعدا ش��د، درباره این مس��اله صحبت کردم. از نظر من، سکوت راه حل و گزینه 
بن بس��ت کش��میر نیس��ت. وی گفت: تنها چیزی که از سخنرانی من در مجمع 
عمومی س��ازمان ملل روشن ش��د اثبات این بود که آنچه من گفتم قابل اجتناب 

و خویشتنداری نیست. 

خودداری آبه از بازدید معبد یاسوکونی 
خبرگزاری "جیجی" اعالم کرد "شینزو آبه"، نخست وزیر ژاپن از بازدید 
معبد "یاس��وکونی" به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد شکست ژاپن 
در جنگ جهان��ی دوم، خودداری خواهد کرد؛ اما مطابق گذش��ته، در 
این روز "پراحس��اس"، بخششی به معبد خواهد داشت. این معبد که به 
ژاپنی های��ی که در طول جنگ های گذش��ته از جمله جنگ جهانی دوم 
کش��ته  شده اند، اختصاص یافته، به سمبل نیرومندی برای جدالی که بر سر 
میراث درگیری ها در آسیای شرقی ادامه دارد، بدل شده است.از سال 19۷۸، این 
معبد همچنین رهبرانی را گرامی می دارد که در دادگاه متفقین در سال 194۸، 
حک��م جنایت کار جنگی "کالس اِی" را گرفتند؛ موضوعی که هم در داخل و هم 
خارج کشور ژاپن، باعث مناقشه شده است. آخرین بازدید آبه از معبد، در دسامبر 

۲013، باعث خشم چین و کره جنوبی شد. 

AS Aluminium Oxide 

شرکت پتروشیمى آبادان (سهامى عام) در نظر دارد خرید Aluminium Oxide  جهت مجتمع خود را طبق مشخصات زیر از تامین کنندگان ذیصالح تهیه نماید. 
امضاء اسناد و درج کد  با مهر و  و  این آگهى در سربرگ رسمى شرکت مربوطه تکمیل  تاریخ درج  از  بایست پیشنهادات فنى و مالى خود را حداکثر ظرف مدت 7 روز  تامین کنندگان مى  کلیه 

اقتصادى،شناسه ملى،شماره ثبت و آگهى آخرین تغییرات اساسنامه به نشانى زیر ارسال نمایند .
پیشنهادات فنى مى بایست شامل درج کامل مشخصات فنى کاال به همراه رزومه و سوابق مرتبط کارى باشد.
- صالحیت فنى تامین کنندگان مى بایست از سوى این شرکت(پتروشیمى آبادان) مورد تائید واقع گردد.

شرکت در رد یا قبول یک یا تمامى پیشنهادات ارسالى مختار است.
نشانى: آبادان-کوى مطهرى(بریم سابق)- مجتمع پتروشیمى آبادان-دبیر کمیسیون معامالت

شماره تماس :  06153260431 
 active alumina   or aluminum oxide  
 Applications
 used for dehydration of gaseous and liquid in petrochemical, electronic, metallurgy, for instance, air, oxygen, nitrogen, ethylene and
propylene etc. also in the .absorbing pollution materials,such as  HCl, H2S, SO2 , HF from gas and liquid streams

مشخصات شیمیایى و فیزیکى 

ACTIVATED ALUMINA TYPICAL CHEMICAL AND PHYSICAL
VALUEUNITTYPICAL CHARACTERISTICS

SPHERICAL-SHAPE
3-5MMSIZE RANGE

MIN  92WT %AL2O3
MAX  0.03WT %NA2O
MAX  0.03WT %SIO2
MAX  0.05WT %FE2O3
MIN 320M2/GRSPECIFIC SURFACE AREA
0.3-0.4 CM3/GRTOTAL PORE VOLUME
0.7-0.8 KG/LTAPPED BULK DENSITY
MIN  10KGFCRUSH STRENGTH
MIN 18WT %WATER ABSORPTION CAPACITY (@25 C, 60% RH)

7WT %   LOSS OF IGNITION (AT 1000 c)
<1.5WT %ATTRITION LOSS

شرکت پتروشیمـی آبادان  
 ( سهامى عام )                                                                                                                           

عامالن انفجار بیروت برای نابود کردن اسناد پرونده های فساد وارد عمل شدند

از استعفا وزرا تا
آشوب  خیابا نی 

پلیس جورجیای آمریکا با ش��لیک به سوی ماشینی که 
سرنشینان آن نوجوانان سیاهپوست یک خانواده بودند، 
مجددا باعث ش��عله ور ش��دن خش��م و نفرت نسبت به 

نژادپرستی شد.
سرنش��ینان این ماش��ین از یک خانواده ب��وده و بین 9 
تا 1۶ س��ال سن داشتند. پلیس به س��ه فرزند کوچکتر 
زمانی که از ماش��ین خارج می شدند، شلیک کرده است.

دفت��ر تحقیقات جورجیا علت ای��ن اقدام پلیس را نقض 
قوانین راهنمایی و رانندگی از س��وی ای��ن افراد عنوان 
کرده و گفته اس��ت پلیس قصد داش��ته این ماش��ین را 

متوقف کند.
زمانی که این ماشین در حال عبور از پیچ بود سه فرزند 
کوچکتر که 9، 1۲ و 14 س��ال س��ن دارن��د قصد پیاده 
ش��دن و فرار داشتند که پلیس به آن ها شلیک می کند. 
دو نفر دیگر نیز دس��تگیر می ش��وند و یک��ی از آن ها در 
درگیری با پلیس مجروح ش��ده اس��ت. ای��ن حادثه در 
نزدیکی خانه آن ها اتفاق افتاده اس��ت.در ویدئویی که از 
این حادثه منتش��ر شده پدر این فرزندان و افراد دیگر از 
پلیس خواهش می کنند تا به س��وی دو فرزند دیگر که 

با صورت روی زمین خوابیده اند، شلیک نکند. پدر آن ها 
در ای��ن کلیپ می گوید: »فرزندان��م، این ها بچه های من 
هس��تند، شما نباید به آن ها ش��لیک کنید، لطفا!«رفتار 
خش��ونت آمیز پلیس آمریکا با مردم سیاهپوست موجی 
از خش��م و نفرت نس��بت به نژادپرستی را در این کشور 
ایجاد کرده اس��ت. خبر دیگر آنکه بنابر اعالم پلیس، در 
پی تیراندازی های در بزرگترین شهر ایالت پنسیلوانیا در 

آمریکا، ۶ نفر از جمله یک زن باردار زخمی شدند.
از سوی دیگر به دنبال وقوع آتش سوزی گسترده در یکی 
از پایگاه های هوایی آمریکا در ایالت فلوریدا روز گذشته 
دود عظیمی در آس��مان این ایالت به هوا برخاس��ت. در 
ای��ن میان ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا بار دیگر در یک 
کنفران��س خبری مدعی ش��د دموکرات ه��ا می خواهند 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری نوامب��ر تقلب کرده و آن 
را س��رقت کنند. ترامپ گفت: »آنه��ا می خواهند جلوی 
قوانی��ن مرب��وط به شناس��ایی هویت رأی دهن��دگان را 
بگیرن��د. ما باید در تمام ایالت ه��ا الزمات مربوط به ارائه 
اسناد هویتی داشته باشیم. شما برای هر کاری که انجام 

می دهید، کارت شناسایی ارائه می دهید.«

همزمان با س��فر الکاظم��ی به آمری��کا، نماینده ائتالف 
سائرون عراق با اشاره به ضرورت خارج کردن تسلیحات 
آمریکا از خاک کشورش گفت که سالح سازمان الحشد 

الشعبی خط قرمز است.
»ریاض المسعودی« نماینده ائتالف سائرون در پارلمان 
عراق، بر ضرورت خارج کردن سالح های آمریکایی انبار 
ش��ده در داخ��ل اراضی عراقی تاکی��د و تصریح کرد که 

سالح الحشد الشعبی خط قرمز است.
وی در گفت وگو با ش��بکه العه��د تصریح کرد: آمریکا به 
چشم یک کشور شریک به عراق نمی  نگرد و عجیب است 
که حتی در بیانیه ]کاخ س��فید[ درباره سفر الکاظمی به 
واشنگتن از واژه »میزبانی« استفاده شد و این امر خالف 
عرف ه��ای دیپلماتیک اس��ت.این نماینده عراقی تصریح 
کرد: تیم گفت وگوی بغداد با واشنگتن در طرح موضوع 
اخراج نیروهای آمریکایی از عراق موفق نبود و واشنگتن 
اهمیت��ی به آن نمی ده��د. اما ما قاطعان��ه تداوم حضور 
بیگانگان در خاک ع��راق از جمله نیروهای ترکیه را رد 
می کنیم.همچنین شیخ قیس الخزعلی دبیرکل جنبش 
»عصائب اهل الحق« عراق در جدیدترین مواضع خود بر 

لزوم اخراج نظامیان آمریکایی از خاک این کشور تأکید 
کرد. همچنین  »سعد محمد الکعبی« تحلیلگر سیاسی 
عراق گفت که عدم برگزاری جلسه پارلمان پیش از سفر 
»مصطفی الکاظمی« به واش��نگتن کافی اس��ت تا پروژه 
جدید آمریکا در عراق رقم بخورد حال آنکه برگزاری این 
جلسه عامل فشاری بر دولت برای توضیح محتوای سفر 
و ملزم ک��ردن آن در خصوص برخ��ی پرونده ها خواهد 
بود. خبر دیگر آنکه کمیس��یون امنی��ت و دفاع پارلمان 
عراق از نشس��ت امنیتی مه��م در هفته جاری با حضور 
وزرای کشور و دفاع درباره تداوم حمالت آنکارا به شمال 
این کش��ور خب��ر داد.  »محمد کری��م« نماینده ائتالف 
الفت��ح عراق بار دیگر بر لزوم اخراج نظامیان تروریس��ت 
آمریکای��ی تأکید کرد. کریم به پای��گاه خبری المعلومه 
گفت که مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در جریان 
سفر آینده خود به آمریکا، پیامی برای این کشور منتقل 
خواه��د کرد. وی با اش��اره به اینکه پیام این اس��ت که 
ع��راق، محلی برای درگیریه��ای بین المللی و منطقه ای 
نخواهد بود، تصریح کرد، مس��ائل سیاس��ی، اقتصادی و 

امنیتی را با مسئوالن آمریکایی بررسی خواهد کرد.

حمله پلیس جورجیا به ماشین یک 
خانواده سیاهپو ست

سالح الحشد الشعبی خط 
قرمز عراقی ها

   افغانستان چشم به راه نتیجه 
توافقات لویه جرگه 


