
صفحه آخر

آزادی 1100 گروگان 
از چنگال بوکوحرام در نیجریه

ارتــش نیجریــه می گوید موفق شــده طی 
عملیاتی1100 نفر از افرادی را که گروه تروریســتی 
بوکوحرام در مناطــق مختلف نزدیک دریاچه چاد 

ربوده و زندانی کرده بود، آزاد کند.
ایرنا به نقل از خبرگزاری الجزایر نوشــته، ســرهنگ 
»اونیمــا اواچوکو« فرمانده عملیات آزادســازی این افراد 
اعالم کرده نیروهای ارتش نیجریه همچنین موفق شده اند 
35 تروریســت بوکوحرام را در مناطق شمالی دریاچه چاد 

و منطقه »سامبیســا« در نزدیکی مرزهای کامرون از پای 
درآورند و مقادیر زیادی اسلحه نیز از مخفیگاه آنها کشف و 
ضبط کنند.ارتش نیجریه در حالی از آزاد کردن این شمار 
از زنان، مردان و کودکان نیجریه ای خبر داده که دوشــنبه 
هفته گذشــته عناصر بوکوحرام با حمله به مدرسه ای در 
شهر »داپچی« واقع در استان »یوبی« نیجریه 110 دختر 
دانش آمــوز را با خود بردند و هنوز هم از سرنوشــت آنها 

اطالعی در دست نیست.

سناتور آمریکایی: ترامپ از زمان به قدرت رسیدن
3000 بار دروغ گفته است

یک ســناتور ارشــد آمریکایی اعالم کرده، 
رئیس جمهور این کشور از زمان به قدرت رسیدن 
)بهمن 1395( تاکنون، بیــش از 3000 بار دروغ 

گفته است.
»برنی سندرز« درحساب توئیتری خود نوشته، دونالد 
ترامپ از زمانی که به کاخ ســفید راه یافته تا به امروز، 

بیش از 3000 بار دروغ گفته است.
به نوشته »ســندرز« با این حال، جمهور ی خواهان 

از گفتــن اینکه ترامپ دروغگو اســت، همچنان طفره 
می رونــد. این اظهارات در حالی صــورت می گیرد که 
 ترامــپ در میان جمهوری خواهان هــم جایگاه خوبی 

ندارد.
برنــی ســندرز در انتخابات اخیــر آمریکا از طرف 
حزب دموکرات، کاندیدای ریاســت جمهوری شده بود. 
 او پس از مدتی، به نفع »هیالری کلینتون« از رقابت ها 

خارج شده است.
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پرونده

رئیس جمهــور ترکیه در بیان خاطراتــش از دیدار با »آریل 
شــارون«، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی که به »قصاب 
صبرا و شتیال« نیز معروف است گفته، »شارون« یک بار به وی گفت 
لذت بخش ترین کار در زندگي اش کشتن فلسطیني ها با تانک بود!

رجب طیب اردوغان که در مراسم »جایزه صلح شاخه زیتون« سخنرانی 
می کرد، گفت: »زمان شارون به اسرائیل سفر کردم. او در دیدار دوجانبه، 
مطلب جالبي را بیان کرد. البته، بعدا خیلي مصیبت کشــید. او گفت که 
بیشــترین لذت را در زندگي در زمان مسئولیتم بر روي تانک به هنگام 

کشتن فلسطیني ها بردم.«
به گزارش صدا و سیما، به نقل از آناتولي، رئیس جمهور و رئیس حزب 
»عدالت و توسعه« ترکیه در ادامه گفت: »ویژگي آنها همین است. کارشان 
همین است. بعد چه اتفاقي افتاد؟... ما در هر تریبوني از حق فلسطیني ها 
دفاع خواهیم کرد و معتقدیم مسئله فلسطین و قدس تنها مربوط به یک 
ملت و منطقه یا شهر نیست. فلسطینیان از لحاظ مواجهه با ظلم، کشتار 

و نقض حقوق، نماد تمام مظلومان جهان هستند.« 
وي افزود: »خشــونت اسرائیل در روزهاي اخیر علیه کساني که تنها 
خواهان دفاع از خاک کشورشــان هستند، بر جسارت ظالمان مي افزاید. 
بي تفاوتي جامعه جهاني در قبال شــهادت ده ها فلسطیني و مصدومیت 
هزاران نفر دیگر در این حمالت نشــان مي دهد که هیچ فرد و ملتي در 

امان نخواهد بود.«
گفتنی است شارون یکي از جنایتکارترین حاکمان صهیونیست به شمار 
مي آید. یکی از سیاه ترین بخش های پرونده کثیف این جالد، به سال 1982 
باز می گردد وقتی که به جنوب لبنان حمله کرد جنایت هولناک صبرا و 
شتیال را رقم زد. در این جنایت هزاران لبناني و فلسطیني کشته شدند. 
وي در پاییز ســال 1953 نیز با یگان هاي نظامي خود کشتار »قبیه« در 
اردن را مرتکب شد که در نتیجه آن 170 شهروند اردني جان خود را از 
دست دادند. شــارون همچنین بعد از محاصره صدها فلسطیني در یک 
مســجد در ســال 1948 جان بیش از 426 فلسطیني را گرفت. 8  سال 
اخیر عمر این قاتل کودکان، از زندگی حیوانی به زندگی نباتی تغییر پیدا 

کرد و به بدترین شکل ممکن مرد و یکراست به جهنم رفت.

 اردوغان: شارون به من می گفت 
لذت بخش ترین کار در زندگیم
 کشتن فلسطینی با تانک است

یک روزنامه آمریکایی با اشاره به پیروزی قاطع 
حزب اهلل در انتخابات حساس پارلمانی لبنان نتیجه 
گرفته این جنبش به نیروی برتر پارلمان جدید لبنان 
بدل شده و همین امر خواب آمریکا و متحدان عرب 

آن را آشفته می کند.
در مقدمه گزارش روزنامه آمریکایی »لس آنجلس تایمز« 
می خوانیم، بر اساس نتایج رسمی انتخابات پارلمانی لبنان 
که روز دوشنبه اعالم شد، جنبش حزب اهلل در آستانه تبدیل 
شــدن به یک نیروی برتر در پارلمان بعدی لبنان است به 
همین دلیل نتیجه انتخابات، آمریکا و همپیمانان این کشور 

در خلیج فارس را آشفته و مغشوش می کند.
به گزارش فارس، این روزنامه در ادامه نوشته، نتایج این 
انتخابات برای اسرائیل نیز خوشایند نیست و »نفتالی بنت« 
وزیــر آموزش این رژیم در پیامی توئیتری نوشــت، نتیجه 
انتخابات لبنان، بر پایه محاسباتی که برای مدت ها داشتیم، 
رقم خورده است حزب اهلل یعنی لبنان و لبنان یعنی حزب اهلل.

در بخش دیگــری از این گزارش آمــده: »حزب اهلل و 
همپیمانــان سیاســی این جنبش بیــش از نیمی از 128 
کرســی پارلمانی لبنان را به دست آوردند و سعد حریری 

نخست وزیر لبنان که همپیمان آمریکا و عربستان سعودی 
است، اعالم کرده که جنبش وی، یک سوم از کرسی ها را از 

دست داده است... نفوذ رو به رشد سیاسی حزب اهلل می تواند 
روابــط لبنان با همپیمانان غربی را در این برهه از زمان که 

این کشور به کمک های بین المللی برای احیای اقتصاد راکد 
خود و رویارویی با یک میلیون آواره جنگ سوریه نیاز دارد، 

با مشکالت و پیچیدگی هایی همراه کند.«
پیروزی تاریخی حزب اهلل در رســانه های پاکستان هم 
بازتاب گسترده ای داشت. رسانه ها این حادثه را یک پیروزی 
بزرگ برای جبهه مقاومت دانســتند. هفته نامه فرانســوی 
»لوپوئن« هم درگزارشي به بررسي نتیجه انتخابات پارلماني 
در لبنــان پرداخته و موفقیت حــزب اهلل را »یک پیروزي 
بزرگ« قلمداد کرده اســت. این نشــریه فرانسوي نوشته، 
جنبش قدرتمند »حزب اهلل« متحد بي چون و چراي ایران، 
روز دوشنبه از »پیروزي بزرگ« خود در انتخابات پارلماني 
که جنبه هاي نظامي این جنبش را تثبیت کرده است، ابراز 
خرســندي کرد. به نوشته این نشریه، سعد حریري، اصلي 
تریــن رقیب حزب اهلل و بازنده اصلي این انتخابات بود. امیر 
کویت نیز با ارســال پیامی به رئیس جمهور و نخست وزیر 
لبنان، برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی این کشــور 

را تبریک گفته است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز پیروزی مقاومت در 

این انتخابات را تبریک گفت.

لس آنجلس تایمز:

پیروزی حزب اهلل خواب آمریکا و متحدانش را 
در خلیج  فارس آشفته کرد

سرویس خارجی-
انقالبیون یمن در واکنش به حمالت روز دوشنبه 
ائتالف ســعودی به کاخ ریاست جمهوری صنعا، دو 
اســتان جیزان و نجران عربستان را با 4 موشک در 

هم کوبید.
روز دوشنبه جنگنده های سعودی با حمله به کاخ ریاست 
جمهوری و وزارت کشور یمن 6 غیر نظامی را کشته و 60 تن 
را زخمی کردند. این حمله در حالی صورت گرفت که برخی 
منابع از احتمال کشته شدن مقامات انصاراهلل خبر داده بودند، 
خبری که به سرعت تکذیب شد. در واکنش به این حمالت 
دیروز خبر رسید جنبش انصاراهلل به همراه یگان موشکی یمن 
مواضع مهم سعودی را در هم کوبیده اند. به گزارش خبرگزاري 
صداوسیما به نقل از شبکه تلویزیوني المسیره؛ یگان موشکي 
نیروهاي مشترک یمني، چند منطقه اقتصادي را در استان 
نجران عربســتان با موشک هاي بالستیک »بدر یک« هدف 
قرار دادند. همچنین نیروهاي انصاراهلل روز یکشنبه دو موشک 
بالستیک به سمت تاسیسات نفتي عربستان در شهر مرزي 
جیزان شلیک کردند. شبکه تلویزیوني »العربیه« عربستان 
طبق روال قبل اعالم کرده، نیروهاي پدافند هوایي این کشور 
هر دو موشــک را رهگیري و منهدم کرده اند. البته انصاراهلل 
تاکنون بیش از 100 موشــک به ســمت مواضع عربستان 
شلیک کرده و آل سعود همواره ادعا کرده که همه موشک ها 
را منهدم کرده است! یگان هاي موشکي یمن همچنین یک 
فروند موشک بالستیک »قاهر-2 ام« به مواضع مزدوران در 

حمله موشکی به 2 استان سیاسی و اقتصادی عربستان
انصاراهلل جیزان و نجران را درهم کوبید

اهالی جزایر اشــغال شده »سقطری« با اهتزار 
پرچم های یمن، تظاهراتی را علیه اشغال نظامی این 

جزیره توسط امارات برگزار کردند.
اشغال جزایر سقطری)متشــکل از 4 جزیره( توسط 
امارات باعث واکنش شــدید مــردم این جزیره یمنی هم 
شده است. در همین ارتباط برخی منابع خبری از برپایی 
تظاهراتی از سوی اهالی این جزیره مهم یمنی علیه حضور 
فزاینده نظامیان امارات متحده عربی در آن خبر دادند. به 
نوشته پایگاه  انگلیســی »العربی«، صدها نفر از ساکنان 
جزایر ســقطری روز دوشنبه با تجمع در شهر »حدیب« 
و اهتزار پرچم یمن علیه اشــغال خاکشان توسط امارات 

شعار سر دادند.

آن طور که خبرگزاری فارس نوشته، معترضان یمنی 
ترک نظامیان اماراتی از این منطقه و حفظ منابع طبیعی 
منحصر به فرد آن را خواســتار شده اند. این منبع خبری 
گزارش داده کاربران شبکه های اجتماعی نیز با راه اندازی 
هشــتکی به زبان عربی با مضمون »سقطری، شیخ نشین 
هشتم امارات نمی شود« موج اعتراضی به راه انداخته اند. 
زنان ساکن سقطری نیز روز شنبه گذشته تظاهراتی مشابه 
علیه حضور نظامی امارات در این جزیره برگزار کرده بودند.
امارات به تازگی 300 نظامی را در بخش های حیاتی 
این جزیره چون فرودگاه، بنادر و مقرهای دولتی مســتقر 
کرده اســت. این کشور یکی از ســتون های اصلی ائتالف 
سعودی در نبرد علیه حوثی های یمن است . این در حالی 

است که »هاشم سعد السقطری« استاندار »سقطری« نیز 
چنــد روز قبل اقدام های امارات را محکوم کرد و از دولت 
مستعفی یمن برای مشروعیت بخشیدن به اشغالگری امارات 

در کشور، انتقاد کرد.
ســقطری، یک مجمع الجزائر یمنی شامل 4 جزیره 
و دارای جایگاه راهبردی ویژه ای در اقیانوس هند، شــاخ 
آفریقا و خلیج عدن اســت و امارات که اکنون بخش های 
زیادی از سواحل و اراضی جزایر»سقطری« را تحت کنترل 
خود گرفته اســت، می خواهد این منطقه مهم را به مرکز 
نفوذش در خلیج عدن و شــاخ آفریقا مبدل کند. اقدامی 
که با مخالفت ســعودی و دولت مستعفی یمن نیز مواجه 

شده است.

ساکنان جزایر »سقطری« با اهتزاز پرچم های یمن
علیه اشغالگری امارات تظاهرات کردند

غرب موزعه در ساحل غربي در استان تعز شلیک کردند. بنا 
بر اعالم منابع میداني، شــماري از مزدوران آل سعود در این 

حمله کشته یا زخمي شده اند.
واکنش آل سعود

 در واکنــش به این حمالت، عادل الجبیر، وزیر خارجه 
ســعودی با انتشــار توییتی مدعی شــد، موشک هایی که 

انصاراهلل علیه عربســتان شلیک می کند، تاثیری بر ثبات و 
توسعه آن ندارد!

از ســوی دیگر عبدالسالم جابر، سخنگوی دولت نجات 
ملی یمن در صنعا حمله ائتالف به کاخ ریاست جمهوری را 
محکوم و تاکید کــرد که این حمله یک جنایت تمام عیار 
محسوب می شود. وی اعالم کرد، جنایت های ائتالف آمریکا و 

عربستان علیه یمنی ها انعکاس واضح ضعف تصمیم گیرندگان 
در عربســتان است: »این جنایت ها هرگز بدون پاسخ باقی 
نخواهد ماند. ما پاســخ کوبنده خود را به رهبران این نظام 
خونریز خواهیم داد. ائتالف عربستان درهای جهنم را به روی 
خود باز کرده اســت. گزینه های یمنی ها برای پاسخ به این 

جنایت ها زیاد و نامحدود است.«

دادســتان کل نیویورک که به حامی سرسخت حقوق زنان 
معروف اســت، به دنبال وارد شدن اتهاماتی مبنی بر رسوایی 

اخالقی، آزار جنسی و کتک زدن 4 زن مجبور به استعفا شد.
سریال رسوایی اخالقی مقامات آمریکایی ظاهرا تمامی ندارد. طی 
ماه هــای اخیر ده ها نفر از مقامات آمریکا از ســناتور گرفته تا وکیل و 
سیاستمدار با برمال شدن رسوایی های اخالقی شان یا برکنار یا مجبور 
به اســتعفا شده اند. سونامی این رســوایی ها به کاخ سفید نیز رسید و 
»مایکل کوهن« وکیل شخصی ترامپ در گفت وگو با روزنامه آمریکایی 
»نیویورک تایمــز« گفت کــه از جیب خود مبلغ 130 هــزار دالر به 
»اســتورمی دنیلزم« بازیگر آمریکایی فیلم های مبتذل که مدعی شده 
بود رئیس جمهور آمریکا با وی رابطه داشته است، پرداخت کرده تا در 
این باره حرفی نزند.پس از آن گزارش هایی نیز منتشر شد که ترامپ به 

100 زن دیگر از همین دست زنان، حق السکوت داده است!
دامنه رسوایی اخالقی مقامات آمریکایی به جایی رسید که کمپینی 
با عنوان Me Tooدر غرب به راه افتاد. یعنی به من هم تجاوز شده است. 
»اریک اشنایدرمن«، دادستان کل نیویورک، شاید جزو نخستین افرادی 

باشد که به این کمپین ملحق شد!
دیروز اما اخبار رســوایی و استعفای دادستان کل نیویورک موضوع 
گزارش رسانه های آمریکایی بود. »اریک اشنایدرمن« از حامیان سرسخت 
حقوق زنان اســت. بر اساس این گزارش آقای »اشنایدرمن« به دنبال 
انتشار گزارشاتی مبنی بر آزار جنسی و کتک زدن چهار زن مجبور به 
کناره گیری از سمت خود شده است.شبکه انگلیسی »بی. بی. سی« در 
این خصوص گزارش داده که، این اســتعفا بعد از آن صورت گرفت که 
مجله آمریکایی »نیویورکر« گزارشــی را منتشر کرد که در آن چندین 
زن تأکید داشــتند که اشــنایدرمن آنها را مورد تعرض قرار داده است.
اشنایدرمن که هم اکنون از سمت خود استعفا کرده، تمامی این اتهامات 

را رد کرده است.
واکنش دادستان فاسد

دادســتان کل نیویورک در بیانیه ای اعالم کرده: »در چندســاعت 
گذشــته، اتهامات جدی  علیه من مطرح شــد که من به شدت به آن 
مخالفــم. در حالیکه ایــن اتهامات غیرمرتبط با عملکــرد حرفه ای یا 
فعالیت های دفتر من می باشــد، مرا در این برهه مهم به طور جدی از 

)ادامه( هدایت کار این دفتر بازمی دارد.«
اســتعفای »اشنایدرمن« بعد از آن صورت گرفت که دموکرات های 
ارشــد ایالت نیویورک خواستار اســتعفای وی از این مقام شدند.بنا به 
گزارش پایگاه اطالع رســانی »هیل« وابسته به کنگره آمریکا، دو نفر از 
قربانیان این پرونده گفته اند که اشنایدرمن آنها را تهدید به قتل هم کرده 
بود.»اندرو کومو« فرماندار نیویورک بعد از منتشر شدن گزارش نیویورکر 
خواستار استعفای اشــنایدرمن شد و در بیانه ای گفت از دادستان های 

محلی می خواهد تا تحقیقات فوری درباره این ادعاها انجام دهند.

دادستان نیویورک و حامی سرسخت حقوق زنان
پس از ضرب و شتم 4 زن استعفا کرد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ضیافت شامی 
که به خاطرحضور نخســت وزیر ژاپن و همسرش در 
سرزمین های  اشغالی برپا کرده بود، در اقدامی عجیب، 
در ظرف هایی به شکل کفش، غذا سرو کرد. اقدامی که 

با اعتراض رسمی توکیو مواجه شده است.
بنیامین نتانیاهو که اخیرا به همراه همســرش میزبان 
شــینزو آبه، نخست وزیر ژاپن و همســرش بود، در اقدامی 
عجیــب که »توهین آمیز« خوانده شــده، جلوی این دو در 

ظرفی به شکل کفش غذا و دسر گذاشت.
دیپلمات صهیونیست که سابقه خدمت در ژاپن را دارد، 
در این بــاره طی مصاحبه  با روزنامه »یدیعوت آحارونوت« 
گفت: »این یک تصمیم احمقانه ناشی از بی تفاوتی است. این 
مثــل این می ماند که یک میزبان برای مهمان یهودی خود 
در ظرفی به شــکل یک خوک شکالت بیاورد... در فرهنگ 

میزبانی نتانیاهو از نخست وزیر ژاپن با کفش پر از غذا!

یکی از مقامات سابق حزب کمونیست چین که افرادی برای 
تصدی یک سمت ارشد رهبری در این حزب به او رشوه داده بودند، 

به حبس ابد محکوم شد.
رئیس جمهور چین از سال 2012 میالدی که به قدرت رسیده، تالش 
گسترده ای را برای مقابله با مفاسد مالی آغاز کرده است. دامنه این کمپین 
چنان وســعتی گرفته که مسئوالن ارشد حزب حاکم کمونیست و ارتش 
را نیز بی نصیب نگذاشــته است. بر اساس گزارش ها  در چین در 4 سال 
اخیر بیش از یک میلیون و 340 هزار مســئول دولتی در راستای مبارزه 

با فساد متهم شناخته شده اند.
در ادامه مبارزه با  مقامات فاسد دراین کشور دادگاه محلی »تیانجین« 
در بیانیه ای که در وبســایت خود منتشر کرده نوشت: »سون ژنگ کای«، 
عضو ســابق کمیته مرکزی حزب کمونیست و دبیرکل حزب کمونیست 
در کالن شهر »چانگ کینگ« به دلیل دریافت بیش از 170 میلیون یوان 
)26/7 میلیون دالر( به عنوان رشــوه، گناهکار شناخته شد.»سون« 54 
ساله برای کمک به فردی جهت دست یافتن به سمتی در گروه نخبگان 
هفت عضوی کمیته مرکزی حزب کمونیست که هم اکنون شی جین پینگ 
ریاســت آن را بر عهده دارد، رشوه دریافت کرده است.سون که به عنوان 
جوان ترین عضو در این کمیته فعالیت داشت، در برخی بخش ها جانشین 
رئیس جمهور چین محسوب می شد.دادگاه اظهار کرده به دلیل ابراز تمایل 
ســون برای همکاری در روند تحقیقات این پرونده، حکم »مالیمت« در 
اجرای حکم برای او صادر شده است.بر اساس بیانیه دادگاه، عالوه بر حبس 

ابد، دارایی های غیرقانونی این متهم نیز مصادره شده است.

 مقام ارشد چین رشوه گرفت 
به حبس ابد محکوم شد

ســازمان ملل طی گزارشــی اعالم کرده، بالگردهای ارتش 
افغانستان ماه گذشته میالدی، 30 کودک را در شمال این کشور 

کشته اند!
براساس گزارش سازمان ملل، بالگردهای ارتش افغانستان دوم آوریل 
)13 فروردین( در منطقه »دشت آرشی« والیت »قندوز« 36 تن از جمله 

30 کودک را هدف موشک و گلوله های مسلسل قرار داده و کشته اند.
براساس این گزارش، در حمله فوق 36 تن کشته شده اند که 30 تن از 
آنها، کودک بوده اند و 71 نفر دیگر نیز زخمی شده اند. البته، گزارش های 
دیگری نیز در ارتباط با ماجرای حمله مذکور منتشر شده است؛ در این 

گزارش ها، شمار تلفات این حمله، تا 200 تن هم ذکر شده است.
به گزارش ایســنا، هیئت اعزامی سازمان ملل به »قندوز« می گوید، 
این گزارش را بر مبنای گفت و گو با 90 شاهد ماجرا تهیه کرده است. به 
گفته این شاهدان، بالگردهای ارتش افغانستان عالوه بر استفاده از مسلسل 
سنگین، 12 موشک نیز به سمت »این مراسم مذهبی« شلیک کرده بودند.

در این مراسم کودکانی حضور داشتند که حافظ کل قرآن کریم بودند. 
دولت افغانستان تاکنون به این خبر واکنش نشان نداده است.

گزارش تکان دهنده سازمان ملل
از قتل عام 30 کودک توسط ارتش افغانستان!

نیکول پاشــینیان رهبــر انقالب مخملی 
ارمنستان با 5۸ رای موافق به عنوان نخست وزیر 

ارمنستان انتخاب شد.
»پاشینیان« در حالی نخست وزیر شده که دیروز 
وی تنها نامزد این پست بود. »نیکول پاشینیان« رهبر 
جنبش معترضین و رهبر فراکسیون مخالفان »یولک« 

در پارلمان است.
طبق قانون اساسی جدید  ارمنستان، نخست وزیر 
این کشور دارای اختیارات بسیار گسترده خواهد بود. 
این دومین تالش مجلس ملی برای انتخاب نخست وزیر 

جدید بود. 
در تاریخ اول ماه مه )11 اردیبهشــت( پاشینیان 

رهبر مخالفان ارمنستان به قدرت رسید

روزنامه صهیونیستی یدیعوت »آحارونوت« از مخالفت ابومازن 
با طرح صهیونیســت ها برای پایان یافتن بحران انسانی در غزه 

خبر داد.
به نوشته روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت »یوآف مردخای« 
هماهنگ کننده سابق امور دولت رژیم صهیونیستی در مناطق فلسطین 
اعالم کرده، ابومازن پیشــنهاد ارائه شده برای پایان بحران انسانی در نوار 
غزه را نپذیرفته و با آن مخالفت کرده است. به گزارش خبرگزاری قدس، 
این روزنامه صهیونیستی نوشته، در طرح پیشنهادی مردخای بر تعدادی 
از مناطق مستعد غزه برای ایجاد پروژه های زیر بنایی در نوار غزه در بخش 
آب، بهداشت و برق تمرکز شده بود.آحارانوت همچنین نوشته، در این طرح 
بر سرمایه گذاری جهت ایجاد شغل برای اهالی غزه نیز برنامه ریزی هایی 
انجام شده بود. رژیم صهیونیستی از 12 سال پیش با محاصره شدید غزه 
تمام گذرگاه های مرزی که این منطقه را از طریق مصر یا اراضی اشغالی 
1948 با جهان خارج مرتبط می کند را مسدود کرده است جز در مواردی 
که به شکل جزئی برای ورود برخی کاالها و مسافرین بازگشایی می شود.
در اینکه آیا روزنامه های صهیونیستی در باره مقامات فلسطینی به تحریف 
واقعیت می پردازند شکی نیست اما محمود عباس به عنوان یک مسئول 
فلسطینی که تاثیر زیادی در سرنوشت فلسطین دارد به هیچ وجه سابقه 
خوبی ندارد و بارها به آرمان فلسطین پشت پا زده است. به طور مثال اخیرا 
در یک خوش خدمتی به صهیونیست ها از سخنان خود در باره هولوکاست 
عذرخواهی کرد و خود را طرفدار صهیونیست ها نشان داد و این در حالی 

بود که صهیونیست ها عذرخواهی او را هم نپذیرفتند. 

بغدادی« هنوز  دولت عراق اعالم کرده، »ابوبکر 
زنده است و در استان »دیرالزور« سوریه به سر می برد.

»ابوعلی البصری« مســئول بخش اطالعات و مبارزه با 
تروریسم وزارت کشور عراق اعالم کرده، براساس جدیدترین 
اطالعاتی که به دست آمده، او )ابوبکر البغدادی( در شهرک 
»هجین« استان »دیرالزور« سوریه به سر می برد و این شهرک 
18 مایل )حدود 22 کیلومتر( با مرزهای عراق فاصله دارد.

به گفته وی اطالعات جدید درباره محل اختفای بغدادی، 
چند روزی است که به دست سازمان اطالعات عراق رسیده 
است و از این اطالعات برای حمله مشترک عراق، روسیه و 

سوریه استفاده خواهد شد.

به گزارش ایســنا، سرهنگ »یحیی رسول« سخنگوی 
وزارت دفــاع عراق نیز گفت، ارائــه هرگونه اطالعی که به 
بازداشت بغدادی بینجامد، 25 میلیون دالر جایزه دارد. به 
گفته وی، مخفی شدن برای بغدادی در صحرای سوریه، کار 
ســختی  نیست.»هشام الهاشمی« عضو کمیته آشتی ملی 
عراق هم که مدعی اســت با برخی از افراد آشنا با بغدادی، 
مالقات داشــته است، گفت که او )بغدادی( بدون خودرو یا 
محافظ شــخصی و تنها به همراه پسر، داماد و دوست خود 
رفت و آمد می کند. تاکنون درباره مرگ و یا زخمی شــدن 

بغدادی، خبرهای متناقضی گزارش شده است.
ابوبکــر بغدادی خرداد 1393 در موصل خود را خلیفه 

مسلمین خواند. در همین ماه شهر مذکور به اشغال عناصر 
داعش درآمده بود و این گروه تروریستی موصل را از آن زمان 

تا تابستان سال گذشته در اشغال خود داشت.
حیدر عبادی نخست وزیر عراق، 9 ژوئیه 2017 )18 تیر 

1396( رسماً آزادی موصل را اعالم کرد.
ترتیبات امنیتی به خاطر انتخابات

با نزدیک شــدن روز برگزاری انتخابات پارلمانی عراق 
)24 اردیبهشت( نیز، نیروهای امنیتی این کشور در برخی 
مناطق حساس مستقر شده و مسیرهای بغداد به شهرهای 

حومه را تقریباً به طور کامل بستند.
بــه گزارش ایســنا، علت این همه حساســیت بغداد، 

جلوگیری از وقوع حوادثی مشابه آنچه در »طارمیه« رخ داده 
است. سه شنبه هفته گذشته تعدادی از اعضای داعش پس از 
ورود به شهر »طارمیه«، مردم را کورکورانه، هدف تیراندازی 
قرار دادند. در این تیراندازی، 30 نفر کشته و زخمی شدند.

کشف مهمات در بیجی
خبر دیگر اینکه نیروهای امنیتی عراق پس از بازرسی 
از پاالیشگاه »بیجی« در استان »صالح الدین«، 2100 مورد 
از انواع مهمات، 248 گلوله خمپاره، 83 بمب و 57 موشک 
ضد زره کشف و ضبط کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و 
سیما پاالیشگاه بیجی پیش از این و در سال های گذشته در 

اشغال عناصر داعش قرار داشته است.

توانســته بود تنهــا 45 رای 
نمایندگان را به دســت آورد، 
در صورتی که برای رسیدن به 
به  نیاز  نخست وزیری،  سمت 

53 رای داشت.
پارلمــان ارمنســتان اگر 
دیروز نمی توانست نخست وزیر 
را انتخاب کند، به طور خودکار 

منحل می شد.
 البته این بار حزب حاکم 

جمهوریخواه ارمنستان وعده داده بود که آراء الزم برای 
انتخاب پاشینیان را تضمین خواهد کرد.

روز شنبه نیکول پاشینیان، احتمال انتخاب خود 
به سمت نخست وزیری را 95 درصد اعالم کرده بود. 

وی همچنیــن از طرفدارانــش خواســته بود تا 
در میــدان جمهوری شــهر ایروان تجمــع کنند تا 
 بعــد از پایان رای گیری در پارلمان، جشــن پیروزی

 برپا شود. 
نیکول پاشینیان رهبر جریان اعتراضی بود که در 
مخالفت با ادامه حکومت »سرژ سرکیسیان« توانست 

رئیس جمهور پیشین را از قدرت کنار بگذارد. 
از  بعــد  سرکیســیان  می گوینــد؛  مخالفــان 
ریاســت جمهوری با تغییر قانون اساســی و تبدیل 
نظام ریاســتی به پارلمانی در تالش بود که همچنان 
حضور خود در قدرت را در قالب جدید و تحت عنوان 

نخست وزیر استمرار بخشد.

مخالفت محمود عباس
با رفع محاصره غزه!

آخرین خبرها از وضعیت ابوبکر بغدادی
سازمان اطالعات عراق: او در استان دیرالزور است

ژاپن هیچ چیــز منفورتر از 
کفش  نیست.«

نیز  ژاپنی  دیپلمات  یک 
به ایــن روزنامه گفته: »هیچ 
فرهنگی روی میز غذا کفش 
نمی گذارد. اگر این کار شوخی 
بوده از نظر ما شوخی قشنگی 
نبــود. من می توانــم بگویم 
که این رفتار با نخســت وزیر 
کشور ما به ما شدیدا برخورده 

است.«
غذای سرو شده در این ضیافت شام توسط یک سرآشپز 
مشهور صهیونیست به نام »سجیف موشه« تهیه شده بود. 
این سرآشپز در پست دیگری توضیح داد که این ظروف به 

شکل کفش از جنس فلز بوده و در عین حال دسر شکالتی 
مخصوص داخل آن را نشان داد.

 انتخاب عجیب ریختن دســر در ظرفی به شکل کفش 
نه فقط باعث تعجب دیپلمات ها شد بلکه بسیاری از کاربران 

رسانه های اجتماعی نیز از این کار شگفت زده شده و از آن 
انتقاد کردند.

یکی از این کاربران نوشت: »چه ایده احمقانه ای، کفش 
سر میز غذا!«. یک کاربر دیگر نیز عنوان کرده: »شما عمداً 
برای نخســت وزیر ژاپن در یک کفش دســر آورده اید. این 
اقدام توهین آمیز اســت و ممکن اســت بگویید شــما چه 
چیزی)مخــدری( مصرف می کنیــد؟  در حالی که کمتر 
فرهنگی در دنیا است که مشکلی با دیدن کفش واقعی در 
ســر میز غذا نداشته باشد اما در فرهنگ ژاپنی این کار دو 
برابر توهین آمیز است و آنها هیچ وقت اجازه پوشیدن کفش 
در داخل خانه را نمی دهند و در ژاپن مردم در خانه و ســر 
کارشان کفش نمی پوشند و از مهمانانشان نیز انتظار دارند 
که از این رویه تبعیت کنند و به هنگام ورود به آپارتمان و 

خانه کفش هایشان را دربیاورند.«


