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اخبار سیاسی
معاون اول دولت باید کنار برود

اخبار بینالملل

با تائید برگزاری رزمایش «اقتدار» در خلیج فارس؛

فرماندهی سپاه از یگان های حاضر تقدیر کرد

سردار شریف از قدردانی فرمانده کل
سپاه ازیگانهای شــرکت کننده در
رزمایش اقتدار دریایی ســپاه و تاکید
وی بر ارتقای آمادگــی های دفاعی
بــرای مقابلــه بــا ماجراجویی های
دشــمنان خبر داد .در پــی برگزاری
رزمایش اقتدار دریایی سپاه که هفته

گذشــته در آبهای نیلگــون خلیج
همیشــه فارس برگزار شــد ،سردار
سرتیپ دوم پاســدار رمضان شریف
سخنگو و مسئول روابط عمومی کل
سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت:
این رزمایش با هدف کنترل و مراقبت
از امنیت آبراه بین المللی و در چارچوب

برنامه رزمایشهای تقویمی ســاالنه
ســپاه برگزار شــد .وی افزود  :این
رزمایش با قدردانی ســردار سرلشکر
پاســدار محمد علی جعفری فرمانده
محترم کل سپاه از یگانهای نیروهای
دریایی و هوافضای ســپاه همراه شد
و ایشــان با ابراز رضایت از برگزاری

«مادورو» از ترور جان سالم به در برد

موفق رزمایش اقتدار دریایی سپاه ،بر
لزوم حفظ و ارتقای آمادگی های همه
جانبه دفاعی برای تامین امنیت پایدار
آبــراه راهبردی خلیج فــارس و تنگه
هرمز و مقابله متناســب با تهدیدات
و ماجراجویی های احتمالی دشــمنان
تأکید کردند.

نمایندگان مجلس خطاب به رییس جمهور :

محمدنبــی حبیبــی دبیــرکل حــزب
موتلفهاســامی در پایان نشست دبیران
حزب موتلفهاسالمی اظهار داشت :مراجع
عظام تقلید ،ملجاء و پناه مردم هســتند،
مردم گالیههای خود را به مراجع منتقل
میکنند .اظهارنظر مراجع عظام عالوه بر
نظر خودشــان همان مطالبه مردم است.
کاهش ارزش پول ملــی و قدرت خرید
مردم یکی از اعتراضات بهحق ملت است.
وی خطاب به رئیسجمهور گفت :فرمانده
تیم اقتصادی شما یعنی آقای جهانگیری و
همکاران اقتصادی ایشان در این فرماندهی
نه تنها موفق نبودند بلکه شکست خوردند.
اگر قرار باشد مصوبات شورای هماهنگی
اقتصادی ســران قوا برای اجرا به همین
فرماندهی داده شود ،نتیجه بخش نخواهد
بود .دبیرکل حزب موتلفهاسالمی افزود:
جناب آقای رئیسجمهور! به نظر ما حل
مشکالت اقتصادی جز با داشتن برنامه و
سامان جدید و جایگزین شدن فرد واجد
شــرایط و تازه نفس به جای معاون اول
فعلی با افراد واجد شــرایط و تازه نفسی
که تیم اقتصادی دولت را تشــکیل می
دهند ،مقدور نیســت .حبیبی تاکید کرد:
ما معتقدیم عــاوه بر ضعفهای موجود
در تیم اقتصادی فعلی دولت ،مدیرانی در
همین دولت هستند که کار نفوذی دشمن
را انجام میدهند.
مذاکره با آمریکا منافع کشور را
تامین نمیکند

علیرضا محجوب دبیــرکل خانه کارگر
درباره مذاکــره مجدد با آمریکا که اخیرا
توســط برخی رســانههای اصالحطلب
مطرح شده است ،اظهار داشت:کلید حل
مشکالت کشــور در داخل است .ما باید
با اتکا به پتانسیلهای داخلی در راستای
مرتفع کردن مشــکالت اقتصادی گام
برداریم .به گزارش تســنیم،وی افزود:
تجربه این سالها نشان داده که مذاکره
با آمریکا تاکنون نتوانسته منافع ملی ما را
تامین کند و کسانی که موضوع مذاکره
مجــدد با آمریکا را مطــرح میکنند ،در
خوشــبینانهترین حالــت از چالشهای
پیشرو کشور بیاطالع هستند.

چرا در تیم اقتصادی دولت تغییرات انجام نشده است؟

گروه سیاسی :بعد از گذشت چند روز از برکناری واهلل
سیف از مسند ریاست بانک مرکزی و در شرایطی
که افکار عمومی جامعه منتظر اقدام عملی شخص
رییس جمهور برای ترمیم کابینه هستند ،همچنان
هیــچ تحرکی از جانب دولتی ها برای اصالح امور
و انجام تغییرات دیده نمی شــود ،همین مسئله نیز
باعث شد تا بسیاری از نمایندگان مجلس با اعتراض
به عملکرد روحانی خواستار انجام تغییرات در کابینه
شــدند .به گزارش «عصرایرانیان» ،البته در زمانی
که به دلیل عملکرد ضعیف دولت ،طرح ســوال از
رییس جمهور در مجلس اعالم وصول شده است،
روحانی بازهم با نیش و کنایه موضع خود را اعالم
کرده است .روحانی روز گذشته در نامه خود خطاب
به علی الریجانی رییس مجلس نوشــت :درست
در سالروز تحلیف رئیس جمهوری دوره دوازدهم،
سؤال تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای
اســامی واصل گردید .بی تردید سؤال از رئیس
جمهور کشــور با مراعات حداقل دو نکته می تواند
مبارک باشد؛ او ًال در چارچوب قانون اساسی باشد،
ثانی ًا در زمان و شــرایط مناســب کشور اقدام شده
باشد ،که متاسفانه هیچکدام از این دو حاصل نشده
است .اما برای جلوگیری از هر نوع اختالف بین قوا
و احترام به مجلس شــورای اسالمی انشاء اهلل در
فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد و به ســواالت
پاســخ خواهم داد .البته این امر می تواند فرصت
خوبی باشــد تا برخی از حقایق را برای مردم عزیز
کشورم بازگو نمایم که آنها صاحب واقعی کشورند و
مشروعیت من و شما نیز از آراء آنها است .جمالت
روحانی در حالی بیان شده است که انتقادات زیادی
نسبت به عملکرد وی مطرح است و نمایندگان نیز
اعتقاد دارند روحانی باید طرح ســوال را به عنوان
یک فرصت تلقی کند.
تیم اقتصادی دولت نیازمند یک بازســازی و
ترمیم اساسی است

در همین رابطه،محمدرضــا پورابراهیمی در نطق
میان دستور خود در نشســت علنی دیروزمجلس
(یکشــنبه  14مــرداد  )97با اشــاره بــه موضوع
نحــوه تعامل و ارتباط دولت بــا مردم ،گفت :االن
دغدغههــای جــدی در ذهن مــردم در ارتباط با
موضوعات اقتصادی شکل گرفته و به دلیل شرایط
خاصی که در وضعیت اقتصادی کشور دیده میشود
دولت علیالقائده باید با مردم تعامل داشته باشد و
ما در طول چند هفته اخیر هیچ ارتباط مشــخصی

قوه قضائیه خبر خوش برخورد با مفاسد اقتصادی
س مجلس توقع دارند که در
را بدهــد؟ مردم از رئی 
تلویزیون حاضر شود و بگوید که مجلس چه میکند.
وی با بیان اینکه چه کســی باید به جای این سه
نفر صحبت کند ،خاطرنشان کرد :رهبر انقالب که
همه اختیارات را به شما سه نفر داده است ،به مردم
بگویید چه کردهاید؟ اینکه اینجا جلســه غیرعلنی
بگذاریم و دو ســه ساعت حرف بزنیم ،چه سودی
برای مــردم دارد؟ نماینده مردم همدان در مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه مردم از مجلس راضی
نیستند ،اظهار داشت :مجلس قلب دموکراسی است
و باید هر روز رئیسجمهــور و رئیس قوه قضائیه
بیایند و گزارش بدهند .وی خطاب به دولت گفت:
قرار بود تیم اقتصادی را عوض کنید؛ آنقدر نکردید
تا مجلس گشت و بیکسترین وزیر را پیدا کرد تا
استیضاح کند.

را به ویژه از ســوی مسئولین اقتصادی کشور و به
طور خاصتر از ســوی آقای رئیس جمهور با مردم
نداشــتیم .نماینده مردم کرمــان خطاب به رئیس
جمهور اظهارداشت :اولین درخواست ما از شما این
است واضح و شفاف مسائل اقتصادی را برای مردم
تشریح کنید .مردم همواره در عرصههای مختلف
پای نظام و انقالبشــان ایســتادهاند امروز هم در
صورتیکه همــه موضوعات برای مردم باز و تبیین
شود پای نظامشان ایستادهاند .وی افزود :آمریکاییها
اشتباه میکنند ،آقای ترامپ خواب آشفته دیده که
تصور کرده با اعمال تحریمهای یکجانبه میخواهد
جمهوری اسالمی را در عرصه اقتصادی با مشکل
مواجه کند .جمهوری اســامی ایــران از برنامه،
ی و ظرفیتهای بزرگی برخوردار اســت
توانمنــد 
ً
که البته باید در ایــن عرصه دولت حتما به عنوان
پیشقراول تصمیمــات اجرایی مهمترین موضوع
خودش را در ارتباط با حوزه مأموریتهایش با مردم
در میان بگذارد و امروز خالء این عدم ارتباط کام ً
ال
مشــهود و مشخص است .نماینده مردم کرمان در
مجلس شــورای اسالمی اظهارداشــت :از ابتدای
فروردینماه که التهابات ارزی ایجاد شد ما بستهای
را تحت عنوان طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز
به دوســتان دولت ارائه کردیــم .طرح موضوعات
مختلفی همچون ســاماندهی صرافیها در اقتصاد
کشور ،تشکیل بازار متشــکل ارزی یا همان بازار
ثانویه ،ایجاد حساب ســپردههای ارزی در اقتصاد
کشــور و ...مطرح شــده بود که با ضمانت بانک

مرکزی این نظامات عملیاتی شــود اما متأســفانه
پافشــاری غیرمنطقی و غیــر تخصصی دولت بر
استمرار سیاســت نرخ واحد ارزی در اقتصاد کشور
آنچه را بر سر کشــور آورد که در طول این ماهها
دیدیم .این مسائل قابل پیشبینی بود و ما در اولین
جلسات کمیســیون اقتصادی با دولت این مباحث
را مطرح کردیــم .نماینده مردم کرمان در مجلس
شورای اسالمی اظهارداشت :همه صاحبنظران بر
این اعتقاد هســتند و مردم هم به ما میگویند که
تیم اقتصادی دولت نیازمند یک بازسازی و ترمیم
اساسی است .کسانی که در طول سالهای مختلف
آزمونشــان را در کابینه دولت پس دادهاند و نتیجه
عملکرد آنها نتیجه ضعیفــی بوده قطع ًا نمیتوانند
در این مســیر دولت را همراهــی کنند .خود آقای
رئیس جمهور هم بارها به این مســئله تأکید کرده
است .دولت باید در این باره تصمیم سریع و قاطع
اتخاذ کند و کشور را معطل نکند .امروز ما نیازمند
نیروهای باانگیزه ،مصمم ،توانمند و معتقد به نظام،
امام و رهبری هستیم که پرچم جریان اقتصادی را
در دست بگیرند .قرار بود تیم اقتصادی دولت تغییر
کند! همچنین،حمیدرضا حاجیبابایی نماینده مردم
همدان در جلسه علنی دیروز و در نطق میاندستور
با بیان اینکه آمریکا میخواهد از فردا تحریمهایش
را شــروع کند ،اظهار داشــت :امروز سؤال مردم
این است که چرا رؤســای سه قوه با مردم سخن
نمیگویند؟ تا چه زمانی مردم باید منتظر بمانند تا
رئیسجمهور برنامههایــش را اعالم کند و رئیس

طرح سوال برای رییس جمهور فرصت است

در عین حال ،عبدالرضا مصری نماینده مجلس ،با
اشاره به اعالم وصول طرح سوال از رئیس جمهور
و در پاســخ به برخی اظهارنظرهــا که طرح این
سوال را سیاســی تلقی کرده و آن را فاقد اعتبار
حقوقی عنوان میکنند ،اظهار داشت :این سواالت
که مربوط به ســه چهار ماه اخیر است ،سواالتی
است که مردم در جلسات مختلف از ما میپرسند
و چون پاســخی از طرف دولــت نداریم و عمده
این سواالت هم به تصمیمات دولت باز میگردد،
لذا مجبور شــدیم از رئیــس جمهور بخواهیم که
پاســخ دهد .وی با تأکید بر اینکــه هیچ کدام از
این ســواالت  ۵گانه سیاسی نیست ،تصریح کرد:
متأســفانه در کشور ما رسم شــده که اگر حرف
حقی هم زده می شــود فوراً برچسب سیاسی به
آن بزنند .در حالی که این ســواالت یک فرصت
برای رئیس جمهور است تا در مجلس حضور یابد
و بسیاری از قضایا رابرای مردم روشن کند .عضو
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با بیان اینکه
کشور در حال حاضر در یک جنگ اقتصادی قرار
دارد ،گفت :به فرموده مقــام معظم رهبری اتاق
جنگ این نبرد اقتصــادی در وزارت خزانه داری
آمریکا برپا شــده و در شرایط جنگ ،قاعدت ًا ما نیز
باید لباس رزم بپوشــیم و در عین حال باید توجه
داشته باشیم که این یک نبرد نظامی نیست بلکه
یک نبرد اقتصادی اســت که با حســاب و کتاب
های بازار و نهادهای مالی ارتباط دارد.

نمایندگان مجلس خطاب به آیت اهلل آملی الریجانی:

عملکرد بانک مرکزی مشکوک بود ،سیف مممنوع الخروج شود

گروه سیاسی :عملکرد شائبه برانگیز ولی اهلل سیف
در مدیریت بانک مرکزی ابعادی دارد که به صورت
دقیق به آن پرداخته نشده است و حاال نمایندگان
مجلس هم روز گذشته (یکشنبه) در نامه ای صریح
خطاب به قوه قضائیه خواستار این شده اند که سیف
تا زمان رسیدگی به عملکردش ممنوع الخروج شود.
به گزارش «عصرایرانیان» ،نامه تازه نمایندگان از
ان جهت اهمیت دارد که اوضاع اقتصادی کشــور
قطعا مقصرانی دارد که باید به عملکرد آنها رسیدگی
شــود .در همین زمینه،ابوالفضل ابوترابی نماینده
مردم نجف آباد در مجلس ،با اشــاره به نوسانات
و سوءمدیریت شــدید در بازار ارز و سکه طی ماه
های اخیر و تغییر رئیس کل بانک مرکزی اظهار
داشــت :به همراه  ۲۰نفر از نمایندگان نامه ای را
به رئیس قوه قضاییه نوشته ایم و درخواست کرده
ایم مســئوالنی که فرزندان آنها بیرون از کشور یا
دوتابعیتی هستند و خودشان هم در مظان اتهام قرار
دارند ،فعال ممنوعالخروج شــوند تا به وضعیتشان
رسیدگی شــود .وی در گفت و گو با مهر ،افزود:
عالوه بر این ،طرحی را نیز در دســت تهیه داریم
تا کلیه مسئوالن کشــور تا رده استانداران پس از
استعفا یا برکناری ،تا دو سال ممنوعالخروج شوند تا
قوه قضاییه فرصت کافی داشته باشد تا به وضعیت
عملکرد آنها رسیدگی کند .عضو کمیسیون شوراها
و امور داخلی کشور همچنین در خصوص ضرورت
رسیدگی به عملکرد ولی اهلل سیف رئیس کل سابق
بانک مرکزی به ویژه در ماههای اخیر تاکید کرد :در
همین نامه تقاضا کرده ایم که از جمله برای آقای
سیف این ممنوعالخروجی در نظر گرفته شود تا به
وضعیتش رسیدگی شود .با توجه به اینکه خانواده
وی در اســترالیا به سر میبرد ،بنابراین در رابطه با

وی نیز این درخواست ممنوع الخروجی را مطرح
کرده ایم تا به عملکردش رسیدگی قضایی شود.
منظور نمایندگان در نامه قبل سیف بود؟ اما نامه
جدید نمایندگان در شرایطی مطرح شده است که
پیش از این در تاریخ  3مرداد امســال نمایندگان
مجلس در نامه ای دیگر خطاب به آیت اهلل آملی
الریجانی خواســتار این شــده بودند که مدیران
دوتابعیتی همواره در دسترس باشند .در بخشی از
نامه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی
آمده بود :آنچه مسلم است از نتایج قطعی مدیریت
ناصواب تضییع حقوق و اتالف سرمایههای ملی
و خصوصی مردم اســت و حداقل شرط پذیرش
مســؤولیت در حکومت اســامی پاســخگویی
و پذیرش مســؤولیت عملکــرد دوران مدیریت
کارگزاران نظام اســت و بنابر اصول متعدد قانون
اساسی و قوانین موضوعه و قواعد فقهی مسببین
این شرایط دارای ضمان و بعضا مسؤولیت کیفری
میباشند که استعفا و برکناری از مناصب فعلی نافی
پاسخگویی و مانع رسیدگی احتمالی قضایی نیست.
از آنجــا که بعضی از مســؤوالن این حوزه دارای
تابعیت کشورهای دیگرند یا خانوادههای آنان در
کشورهای خارجی سکونت دارند ضروری به نظر
میرسد قوه محترم قضائیه به منظور جلوگیری از
تکرار تجارب تلخ گذشته و امکان پاسخگویی این
نوع مدیران در دوران پس از مسؤولیت وفق وظایف
قانونی خود مبنی بر پشــتیبانی از حقوق فردی و
اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی و
پیشــگیری از جرائم احتمالی به استناد اصل 156
قانون اساسی تدابیر و اقدامات الزم مبنی بر امکان
دسترسی به این نوع مدیران و حفظ اسناد و مدارک
مربوط را صورت دهد.

آیت اهلل آملی الریجانی:

مدعیان حقوق بشر از آشوبگران خیابانی حمایت می کنند

آیت اهلل صادق آملــی الریجانی رییس قوه قضاییه
گفت :مدعیان حفظ حقوق بشر بسته است اما وقتی
به ایران می رسند از آشوبگران خیابانی و کسانی که
مغازهها را به آتش میکشند حمایت میکنند.به گزارش
فارس ،وی با بیان اینکه مساله حقوق بشر برای نظام
جمهوری اسالمی یک مساله مهم است گفت :دلیل
این اهمیت نگاه ویژه اسالم به تکریم حقوق انسانی
است و در سنت پیامبر و ائمه مساله حقوق انسانها به
عنوان مســاله مهم مطرح شده است.وی با اشاره به
اینکه اصل نظام جمهوری اسالمی بر اساس اسالم
اســت گفت :در جای جای قانون اساسی بخصوص
در فصل سوم حقوق ملت در جوانب مختلف تصریح

شده است .در اصل دوم قانون اساسی اصول مبنایی
توصیف شده است که یکی از انها کرامت انسانی است.
رییس قوه قضاییه افزود :انسان مومن ممکن است هر
کاری کند اما طبق روایت حق ندارد اضالل نفس کند.
وی با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در دنیا گفت :اکنون
جنایات جنگی در یمن در حال رخ دادن است .امروز در
بحرین بیماران و کودکان و زنان مورد هجمه عظیم
قرار میگیرند و اخیرا هم بیمارستانی مورد حمله قرار
گرفت و بیش از  200نفر کشته شدند اما اینجاست که
می بینیم دهان مدعیان حفظ حقوق بشر بسته است اما
وقتی به ایران می رسند از آشوبگران خیابانی و کسانی
که مغازهها را به آتش میکشند حمایت میکنند.

مقامهــای ونزوئال میگویند «پهپادهای
انفجاری» به یک مراســم رژه نظامی با
حضــور رئیسجمهور این کشــور حمله
کردهاند ولی نیکالس مادورو در این حمله
آسیبی ندیده است .به گزارش تسنیم،در
تصاویر مخابرهشده از این مراسم پیدا بود
که نیکالس مادورو ،رئیسجمهور ونزوئال،
وســط نطقش توقف میکند و او و دیگر
افراد کنار او در جایگاه به جایی در آسمان
نگاه میکنند .صدای مراســم هم در این
مقطع قطع میشود .بعد از آن در تصاویر
تلویزیون دولتی ونزوئال دیده میشود که
دهها سرباز از جای خود در صفوف رژه فرار
میکنند .کمی بعد مقامهای ونزوئال اعالم
کردند کــه «این یک حمله پهپادی بوده
ولی نیکالس مادورو ،رئیسجمهور ،آسیبی
ندیده است» .نیکالس مادورو همچنین
خوآن مانوئل سانتوز ،رئیسجمهور کلمبیا
را که از منتقدان صریح اوست ،متهم کرد
که در این توطئه دســت داشته است .او
گفت« :خدا حافظ من اســت ولی اینجا
روی زمین من حافــظ مردم و نیروهای
مسلح ونزوئال هستم» .وزیر ارتباطات و
اطالعات گفته اســت که هفت سرباز در
این واقعه زخمی شدهاند .بهگفته خورخه
رودریگز ،وزیر ارتباطات و اطالعات ،پس
از ایــن واقعه رئیسجمهوری ونزوئال «با
وزرا و فرماندهان نظامی» جلســه داشته
اســت .تصاویری از بلندشدن دود غلیظ
از یکی از نقاط نزدیک محل ســخنرانی
رئیسجمهور ونزوئال منتشــر شده است.
این کشــور آمریکای التین در چند سال
اخیر شــاهد ناآرامیهــا و اعتراضهای
سیاسی گســترده بوده است .حدود یک
سال پیش در ژوئن  2017یک هلیکوپتر
به ساختمان دیوان عالی ونزوئال حمله کرد
و روی آن چند نارنجک انداخت .آنزمان
اسکار پرز ،خلبان شورشی آن هلیکوپتر،
مدعی شد که این حمله کار او بوده است و
از مردم ونزوئال خواست که علیه حکومت
نیکالس مادورو قیام کنند.
کشته شدن  ۱۱تروریست
در شمال سینای مصر

یک روز پس از گذشت ترور یک نماینده
سابق پارلمان مصر در العریش ،یک منبع
امنیتی گزارش داد کــه در جریان تبادل
آتش با نیروهای امنیتی در العریش واقع
در شــمال ســیناء ۱۱ ،تروریست کشته
شــدند .به گزارش فارس،این منبع افزود
که پس از کسب اجازه از دادستانی عالی
امنیت دولت ،نیروهای امنیتی به ســمت
یک گروه تروریستی تیراندازی کردند که
در نتیجه آن  ۱۱نفر کشــته شدند .برخی
منابع امنیتی و شــاهدان عینی گفتند که
افراد مسلح به احتمال زیاد وابسته به گروه
«والیت سیناء» شاخه داعش بودند .استان
شمال سیناء از چند ماه پیش شاهد اجرای
عملیات گسترده نظامی نیروهای مصری
علیه گروههای تروریســتی به خصوص
«والیت سیناء» است.
اعالم آمادگی داسیلوا از زندان برای
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری

لوال داسیلوا رئیس جمهور سابق برزیل که
ب ه جرم فساد مالی در زندان بسر میبرد،
برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری
برزیل اعالم آمادگی کرد .لوال داســیلوا
با ارسال پیامی خطاب به حزب چپگرای
«کارگران» این کشــور گفــت« :برزیل
نیاز به بازگرداندن دموکراســی دارد ».به
گزارش فارس ،،لوال داســیلوا به  12سال
زندان متهم شــده و اینک در زندانی در
شهر «کورتیبا» در جنوب این کشور است
و احتماال از شــرکت در رایگیریهای
انتخاباتی ممنوع میشود .حزب کارگران
برزیل نیز اخیرا اعالم کرده که داســیلوا
قربانی یک پرونده جعلی شده است.
غیبت سئوال برانگیز پادشاه اردن

یونی بن مناحیم کارشناس صهیونیست
گفت :ملک عبــداهلل دوم از زمان دیدار
با دونالد ترامپ رئیــس جمهور آمریکا
در اواخر ژوئن (تیر) در کاخ سفید دیگر
در کشــورش حضور نداشته است و این
غیبت شایعات و ســوال های زیادی را
به دنبال داشته است به ویژه اینکه گفته
می شود وی بیمار است و برای مداوا در
خارج به ســر می برد .به گزارش تسنیم
و به گفته این کارشناس اسرائیلی ،اینکه
پادشاه برای مرخصی ساالنه برای مدتی
طوالنی در خارج از کشــور حضور دارد
به این معنی اســت که به ثبات دولت و
نهادهای رســمی اطمینان دارد؛ هرچند
همزمان بــا غیبت او کشــور با برخی
مسائل فساد روبرو است.

