
سازمان پزشکان بدون مرز: حمله سعودی
به بیمارستان صعده عمدی بود

سازمان پزشــکان بدون مرز حمله عربستان به 
بیمارستانی در شمال یمن را عمدی تشخیص داد و آن 

را قابل پیگیری دانست. 
»ســازمان پزشکان بدون مرز« در گزارشی، به تحقیقات 
منتشر شده از سوی تیم مشترک ارزیابی حوادث جنگی در 
یمن واکنش نشــان داد و به مجازات نشدن عوامل جنایات 
جنگــی در جنگ یمن اعتراض کرد. تیم مشــترک ارزیابی 
حوادث در یمن وابسته به ائتالف سعودی، مدعی شده بود که 

علت اصابت موشــک شلیک شده از جنگنده ائتالف سعودی 
به بیمارستان »شهاره« شهرستان »رازح« در استان »صعده« ، 
اختالل در موشــک بوده که منجر به انحراف مسیر آن شده 
اســت. سازمان پزشــکان بدون مرز به این مسئله اعتراض و 
تاکید کرده، ســه ســال پس از حمله به این بیمارســتان، 
همچنان مســئوالن حمله مذکور بدون بازخواست مانده اند. 
عربستان در سال 94 با حمله به این بیمارستان، باعث کشته 

و زخمی شدن تعدادی از بیماران یمنی شد.

مادران محجبه فرانسوی از این پس
حق همراهی فرزندان خودشان را هم ندارند!

نژادپرستانه  با تصویب الیحه ای  فرانســه  سنای 
مادران مسلمان محجبه را از همراهی فرزندان شان در 
فعالیت ها و تفریحات جانبی خارج از مدرسه منع کرد!

این الیحه نژادپرستانه که گروهی از نمایندگان راستگرا 
آن را ارائه داده بودند، با ۱۶۳ رأی موافق در مقابل ۱۱4 رأی 
مخالف و 4۰ رأی ممتنع به تصویب رسیده و طبق آن مادران 
دانش آموزان مدارس دولتی فرانسه تنها در شرایطی می توانند 
فرزندانشان را در فعالیت های جانبی خارج از مدرسه همراهی 

کنند که حجاب نداشته باشند!
پیش نویس قانونی که در سنای فرانسه به تصویب رسیده، 
برای تبدیل بــه قانون و اجرایی شــدن نیازمند تصویب در 
مجلس نمایندگان فرانسه است که به گفته برخی تحلیلگران 
تصویب آن در مجلس نمایندگان کمی بعید به نظر می رسد 
زیــرا نمایندگان حزب حاکم که اکثریت را در این مجلس در 
اختیار دارند، با چنین قانون به غایت غیرانســانی نمی توانند 

موافقت کنند.
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بشار اسد:

اگر ترکیه خاک سوریه را ترک نکند
فقط گزینه جنگ باقی می ماند

رئیس جمهور سوریه در واکنش به اشغال بخش هایی از خاک 
این کشور توسط ارتش ترکیه ، اعالم کرد که اگر آنکارا ارتش را 

خارج نکند، گزینه ای جز جنگ علیه ارتش ترکیه وجود ندارد. 
»بشار اسد« اظهار داشت: ترکیه نماینده آمریکا در جنگ است و اگر 
از تمام امکانات و ابزاری که در اختیار داریم، استفاده کنیم و ترکیه خاک 

سوریه را ترک نکند، تنها گزینه ای که باقی می ماند جنگ است.
رئیس جمهور سوریه در مورد توافق اخیر میان رؤسای جمهور ترکیه 
و روســیه گفت: توافق ترکیه و روســیه، توافقی موقت است نه دائم. این 
توافق گام مثبتی اســت؛ هر چند همه چیز را محقق نمی کند، اما ضرر 
را کم کرده و مســیر را برای آزادی قریب الوقوع این منطقه که امیدواریم 

خیلی زود و فوری باشد، مهیا می کند.
وی افزود: روســیه بخشی از توافق آمریکا و ترکیه نبود و توافق های 
روسیه همیشه علنی است و چیز مخفی در سیاست های آن وجود ندارد ، 
این برای ما بسیار مطلوب است. تجاوز ترکیه به سوریه نشانگر طمع ورزی 
ترکیه به اراضی سوریه و در راستای تمایالت آمریکا است. اما، روسیه با این 
توافق، ترکیه را مهار کرد و راه را بر روی آمریکا و دعوت برای بین المللی 

کردن موضوعی که آلمان آن را مطرح کرده بود، بست. 
بشــار اسد در مورد وضعیت ادلب گفت: اگر گروه های مسلح از ادلب 
به ترکیه نروند دو راه بیشــتر ندارند؛ یا به آغوش دولت برگردند و اوضاع 
خــود را حــل و فصل کنند و یا بجنگند. گزینه دیگری برای ما و آنها در 
این خصوص وجود ندارد و این دو گزینه تنها گزینه های موجود هستند.

وی در پاسخ به سؤالی پیرامون امکان دیدار او با »رجب طیب اردوغان« 
رئیس جمهــوری ترکیه، گفت: اگر این دیدار نتایجی به همراه داشــته و 

مصلحت کشور در آن باشد، احساسات خود را کنار می گذارم. 
اما، فکر نمی کنم دیدار با اردوغان به ویژه در شرایط سیاسی کنونی، 

نتایجی داشته باشد. 
صحنه گردانی آمریکا

رئیس جمهور سوریه مرگ »ابوبکر بغدادی« را نیز یک نیرنگ آمریکایی 
دانست و گفت که این اتفاق، داعش را از بین نمی برد، چرا که خود آمریکا 

صحنه گردان اصلی همه این ماجرا ها است.
»بشــار اسد« در واکنش به تشکر آمریکا از طرف های مختلف، اظهار 
داشت: سوریه در جریان عملیات ادعایی آمریکا علیه این تروریست نبوده 
است. هدف از درج اسامی چند کشور و گروه در این عملیات و تشکر از 
آنها، اعتبار بخشیدن به عملیات مذکور است، تا این کشورها احساس شرم 
نکنند. آنها به دنبال کسب اعتبار برای خود در زمینه جنگ با تروریسم 
هســتند، ما به این گونه اعتبارها نیاز نداریم؛ زیرا این ما هســتیم که در 

میدان واقعی با تروریسم می جنگیم.
 رئیس جمهور آمریکا مدعی شــده بود که کشورهای عراق ، ترکیه و 
روســیه در عملیات آمریکا علیه رهبر داعش مشارکت داشته اند. روسیه 

این ادعای آمریکا را رد کرده است.
بشار اسد افزود: ابوبکر بغدادی دوباره بازتولید خواهد شد، البته تحت 
اسم و شخص دیگری و چه بسا داعش دوباره به طور کامل بازتولید شود 

و مدیر و صحنه گردان این ماجرا نیز خود آمریکاست.
وی تصریح کرد: ســناریویی که توســط آمریکا درباره عملیات قتل 
بغدادی منتشر شده است، جزو ترفندهای این کشور محسوب می شود و 

نباید همه گفته های مرتبط با آن را باور کنیم. 
وی مقامات آمریکایی را نیز جماعتی جنایتکار دانست و گفت: رؤسای 
جمهور آمریکا هر نوع تخلف سیاسی و جنایت را مرتکب می شوند و جایزه 

صلح نوبل هم می گیرند. 
قاچاق نفت توسط آمریکا

»ماریا زاخاروا« سخنگوی وزارت خارجه روسیه، اعالم کرد که آمریکا 
ماهانه معادل ۳۰ میلیون دالر از نفت سوریه را به خارج قاچاق می کند. 
به گزارش خبرگزاری فارس، »سرگئی ریابکوف« معاون وزیر خارجه 
روســیه، نیز تاکید کرد که مسکو نارضایتی خود را از اقدامات آمریکا در 
زمینه تحت کنترل درآوردن میادین نفتی شــرق رود فرات اعالم کرده 
و در تماس های خود با مقامات واشــنگتن، این موضوع را به آنها گوشزد 

کرده است.

سرویس خارجی-
وزیر دارایی ســعودی میزان کسری بودجه این کشور 
 برای ســال آتی میالدی را بیش از پیش بینی ها و به میزان 

49میلیارد و 480 میلیون دالر اعالم کرد.
آل ســعود در سال های گذشــته با ماجراجویی های منطقه ای 
بحران هــای زیادی مانند یمن را خلق کرده اســت. این روزها نیز 
به شــدت مشغول خرج کردن دالر در کشــور عراق و لبنان برای 
فتنه انگیزی اســت. نتیجه این بحران ها و حماقت ها و حمایت ها از 
تروریست ها، هدر رفت صدها میلیارد دالر از بودجه این کشور بوده 
اســت. به عنوان مثال تنها در یمن و در 54 ماه گذشته عربستان 
بیش از ۳۰۰ میلیارد دالر هزینه کرده و به نتیجه نرسیده است. در 
یک قلم نیز بن ســلمان چیزی نزدیک به 5۰۰ میلیارد دالر ناقابل 
را تقدیم ترامپ کرد تا مسیر پادشاهی اش را هموار کند. این مسئله 
باعث کسری بودجه شدید و متوالی در عربستان شده است. حمله 
اخیــر انصاراهلل یمن به آرامکوی عربســتان و کاهش 5۰ درصدی 
 تولید نفت این کشــور نیز باعث شده تا این کسری بودجه رشدی 
7۰ درصدی داشته باشد. در این راستا، »محمد الجدعان« وزیر دارایی 
دولت ســعودی روز پنجشنبه در بیانیه ای از افزایش کسری بودجه 
این کشور در سال ۲۰۲۰ به ۱۸7 میلیارد ریال سعودی )49میلیارد 

و 4۸۰ میلیون دالر( خبر داد.
به گزارش فارس، در بیانیه صادره شــده از سوی او این میزان 
کســری بودجه بسیار بیشــتر از میزان پیش بینی شده است. سال 
گذشــته میزان کسری بودجه دولت ســعودی ۳4 میلیارد و ۳9۰ 
میلیون دالر بود که امســال رشــد 7۰ درصدی را نشان می دهد. 
همچنین به علت کاهش درآمد نفتی، میزان درآمد امســال دولت 
ســعودی ۸۳۳ میلیارد ریال سعودی است. سال گذشته این میزان 

9۱7 میلیارد ریال سعودی بود. 
وزیر مالی ســعودی همچنین تأکید کرده که دولت به حمایت 
از پروژه های عظیم و حمایت از بخش خصوصی برای ایجاد  اشتغال 
ادامــه خواهد می دهد. صنــدوق بین المللی پول پیش از این گفته 
بود ریاض نیاز دارد تا سیاســت های مالی خود را برای جلوگیری از 

تأثیرات کسری بودجه تشدید کند.

گزارش خبری تحلیلی کیهان از آخرین تحوالت عراق و لبنان

پرچم های آمریکا و اسرائیل
در عراق و لبنان لگدمال شد

سرویس خارجی-
پدر یک بازیگر سرشناس آمریکایی، بعد از مدتی به خبرها راجع 
به ارتباط بسیار نزدیک دخترش با بن سلمان، ولیعهد سعودی مهر 

تایید زد اما در عین حال تالش کرد از میزان رسوایی ها بکاهد.
گویا حواشــی بن ســلمان ولیعهد ســعودی کم بود که رابطه با یک 
هنریشــه زن هالیوود نیز به آن اضافه شــده است. بن سلمان که به دلیل 
قتل خاشــقجی و اصالحات عجیب و غریب در عربستان و همچنین قتل 
مردم بیگناه یمن و سرکوب مخالفان داخلی در کانون توجهات رسانه های 
دنیا است اکنون به دلیل یک رابطه پنهانی و احتماال »غیر اخالقی« مورد 
توجه قرار گرفته است. مدتی است که برخی رسانه ها شایعه ای درخصوص 
»رابطه عشــقی« محمد بن ســلمان ولیعهد سعودی و »لیندسی لوهان« 
بازیگر و مانکن آمریکایی منتشر می کنند. مایکل لوهان پدر لیندسی لوهان 
ســرانجام روز دوشنبه گذشته در واکنش به این خبرها اعالم کرد ولیعهد 
ســعودی »رابطه ای افالطونی و محترمانه« با دخترش دارد.)منظور وی از 

رابطه افالطونی رابطه ای بدون هوس است(!
طبق گزارش پایگاه، »پیج سیکس«، پدر لوهان به او افتخار می کند اما 
در عین حال اذعان می کند که دخترش روابطی نزدیک با بن سلمان دارد. 
او گفت: اما این رابطه، »رابطه ای افالطونی و محترمانه اســت... آنها فقط 
دوست هستند. لیندسی دوستان زیادی در خاورمیانه دارد زیرا او در آنجا 
خیلی مشــهور است. لیندسی با محمد بن سلمان به دلیل کارش، با او در 

منطقه دیدار کرده به خصوص درباره موضوع آوارگان«.
بــه گزارش فارس، پدر »لوهان« در ادامه توضیحاتش گفته هیچ کس 
از کاری که دخترش لیندسی در سوریه انجام می دهد، حرفی نمی زند در 
رســانه ها، اما آنها خیلی از موضوعات بد صحبت می کنند و می نویسند. او 

فقط رابطه ای افالطونی و محترمانه متقابل با بن سلمان دارد، نه بیشتر!
پایگاه »پیج ســیکس« نوشته که لیندسی و بن سلمان روابط نزدیکی 
با هم دارند و ولیعهد سعودی به طور منظم او را در هواپیمایش سوار و او 
را غرق هدایایی از جمله کارت اعتباری می کند! پدر »لوهان« همچنین در 
پاســخ به این سؤال که آیا نگران نیست، دخترش با کسی ارتباط دارد که 
متهم به قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار مقیم آمریکاست؟ گفته: »هیچ 
یک از این اتهامات هنوز ثابت نشده است. لیندسی می گوید او شخص خوبی 
است و احساس امنیت می کند و افراد خوبی ِگرد او هستند و خودش می داند 

چطور باید رفتار کند«. 
لیندســی مورگان لوهان، مدل و خواننده ۳۳ ســاله و بازیگر معروف 
»هالیوود« است. زندگی شخصی و کاری این بازیگر که در سال های اخیر 
به دلیل حواشــی کم کار بوده، به شدت تحت تأثیر حواشی جنجالی بوده 
است. اعتیاد به مشروبات الکلی، مواد مخدر، سرقت، قمار و اتهامات مختلف 
و حضور در دادگاه های پیاپی از جمله حواشی چند سال اخیر زندگی این 

بازیگر بوده است.
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مردم عراق و لبنــان در واکنش به مداخالت 
واشــنگتن و تل آویو در امور داخلی این دو کشور، 
پرچم های آمریکا و رژیم صهیونیســتی را به آتش 

کشیدند.
همزمان با فروکــش کردن اعتراضــات خیابانی در 
شــهرهای مختلف عراق و لبنان علیه فســاد اقتصادی و 
ناکارآمدی دولت این دو کشور، صدها نفر ازمردم با اجتماع 
در بغداد و بیروت، پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی را به 
آتش کشــیدند و شعارهای »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر 

اسرائیل« سر دادند.
به گزارش خبرگزاری فارس، مردم عراق شب جمعه با 
تجمع در میدان »التحریر« بغداد، پرچم های آمریکا و رژیم 

صهیونیستی را زیر پای خود انداخته اند و لگدمال کردند.
تظاهرات کنندگان پس از آتش زدن پرچم های اسرائیل 
و آمریکا، شعارهایی مانند »هرگز هرگز آمریکا« و »هرگز 

هرگز اسرائیل« سردادند.
معترضان با این اقدام خود نشان دادند که به نقشه های 
رژیم صهیونیستی و آمریکا در شعله ور کردن این اعتراضات 

و سوءاستفاده از مطالبات قانونی آنان، پی برده اند.
بر اساس گزارش منابع امنیتی عراق، آمریکا به همراه 
امارات و عربستان سعودی، از ماه ها پیش در تدارک برای 

بر هم زدن اوضاع عراق طی ماه مهر بوده اند.
از عــراق همچنیــن خبرهای ضــد و نقیضی در باره 
کناره گیری »عادل عبدالمهدی« از پســت نخست وزیری 
منشتر شده است؛ از یک طرف، »برهم صالح« رئیس جمهور 
عراق، اعــالم کرد کــه عبدالمهدی پذیرفته اســت که 
کناره گیری کند. از طرف دیگر، خبر رســید که موضوع 

کناره گیری نخست وزیر از قدرت، منتفی شده است.
مخالفت مرجعیت عراق با هرج و مرج

»احمد الصافی« نماینده آیت اهلل »سید علی سیستانی« 
مرجع عالی شــیعیان در عراق، ضمــن اعالم حمایت از 
تظاهرات مسالمت آمیز، تأکید کرد که مخالف هرج ومرج 

در این کشور است.
به گزارش خبرگزاری فارس، صافی اظهار داشــت که 
مرجعیت مخالف آتش زدن و غارت اموال دولتی و شخصی 
است و باید مانع خونریزی بیشتر و هرج ومرج و تخریب شد.

وی با اشاره به اینکه نباید اجازه داد عراق به لبه پرتگاه 
جنگ داخلی و تخریب سوق داده شود، خاطر نشان کرد: 
هیچ شخص، گروه یا کشوری در منطقه  و جهان نمی تواند 
اراده مردم عراق را مصادره کرده و تصمیم خود را بر آنان 

تحمیل کند.
بازداشت مفسدان

ســازمان شــفافیت عراق اعالم کرد ، حکم بازداشت 
مســئوالنی که متهم به فســاد و ضایع کردن بیت المال 
هستند، صادر شده اســت. به گزارش خبرگزاری فارس، 
این ســازمان با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: اداره تحقیقات 
این سازمان حکم بازداشت و جلب ۶۰ نماینده و مسئول 

محلی را صادر کرده است.
بر اســاس این بیانیه، حکم هایــی نیز علیه یک وزیر 

فعلــی، پنج نماینده کنونی پارلمان و دو وزیر ســابق نیز 
صادر شده است. ســازمان شفافیت عراق اخیرا نیز حکم 
جلب ۳۸ عضو سابق و کنونی شورای استانداری های این 

کشور را صادر کرده بود.
تهدید داعش به عملیات انتحاری

منابع مطلع از آماده شدن گروه تروریستی داعش برای 
انجام عملیات تروریستی در بغداد پرده برداشتند.

ایسنا به نقل از خبرگزاری »العهد نیوز« عراق توضیح 
داد که داعش پس از کشــته شدن »ابوبکر بغدادی« و به 
منظور گرفتن انتقــام خون وی، برای انجام یک عملیات 
تروریســتی بزرگ در جمعه آینــده در بغداد برنامه ریزی 
می کنــد. طبق این گزارش، داعــش قصد دارد از پهپاد و 

چند فرد انتحاری علیه معترضان استفاده کند.

لبنان
در لبنان نیز معترضان بــا اجتماع در میدان »ریاض 
الصلح« مرکز بیروت، پرچم رژیم صهیونیســتی را به آتش 
کشیدند و شعار»مرگ بر اسرائیل« سر دادند. لبنان از ششم 
مهر تاکنون شاهد تظاهرات مسالمت آمیز مردم در اعتراض 
به افزایش مالیات  ها بوده است. البته، در پی استعفای حریری 
از پســت نخست وزیری، این کشــور آرام شده است و هم 
اکنون بانک ها و مدارس فعالیت های خود را از سر گرفتند. 
از روز دوم برگزاری تظاهرات،  مراکز رسمی به ویژه بانک ها 
و مدارس تعطیل شده بودند.  طی روزهای گذشته دشمنان 
تابلو دار مردم لبنان، با شایعه پراکنی و حتی پرداخت وجوه 
به اراذل و اوباش، تالش می کردند شیرازه این کشور را از هم 
پباشانند، که با هوشیاری مردم، این توطئه خنثی شده است.

گروه تروریســتی داعش با انتشــار یک 
پیامی صوتی مرگ »ابوبکر بغدادی« را تایید و 
»ابوابراهیم هاشمی قرشی« را به عنوان جانشین 

او معرفی کرد.
ابوبکر بغدادی سرکرده جنایتکار گروه ترویستی 
سلفی تکفیری داعش هفته گذشته پس از آنکه تاریخ 
مصرفــش برای اربابان آمریکایی تمام شــد به گفته 
ترامپ مثل ســگ کشته شــد. روز جمعه این گروه 
تروریســتی پس از چند روز سکوت درباره عملیات 
آمریکا با انتشار یک پیام صوتی مرگ سرکرده خود 
و »ابوالحســن مهاجر«، ســخنگوی آن را تأیید  و 
»ابو ابراهیم هاشــمی قرشی« را به عنوان سرکرده و 
»ابوحمزه قرشــی« را به عنوان سخنگوی جدید این 

گروه معرفی کرد.
به گفته »حسن ابو هنیهًْ«، کارشناس گروه های 
تروریســتی، »هاشمی« فردی ترکمن است که اسم 

از سوی داعش

»ابو ابراهیم هاشمی قرشی«
جانشین» ابوبکر بغدادی« شد

اصلــی وی »عبداهلل قــرداش« و ملقب بــه »ابوعمر 
ترکمانی« است. براساس اطالعاتی که یکی از فرماندهان 
بارز گروه تروریستی داعش ملقب به »اسماعیل عیثاوی« 
فاش کرده، بغدادی از مدت ها قبل» قرداش« را به عنوان 

معاون خود انتخاب کرده بود.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران به گفته این کارشناس 
گروه های تروریستی، هاشمی پیش از این ریاست دیوان 
امنیتی داعش را بر عهده داشــته که یکی از مهم ترین 

ســازمان های درونی این گروه تروریســتی اســت. 
همچنین مدتی مسئول عملیات های بمب گذاری بوده 
است. پیش بینی این کارشناس این است که سرکرده 
جدید که درون گروه تروریستی داعش به »تخریبگر« 
ملقب است این گروه را بیش از پیش به سوی مسائل 
نظامی سوق می دهد. وی می گوید: »هاشمی به نسبت 
بغدادی خشونت بیشــتری دارد و احتماال مسیری 

افراطی تر از سرکرده قبلی در پیش می گیرد«.
خبرگــزاری رویترز نیز درباره تابعیت ســرکرده 
جدید داعش نوشــته برخی می گویند هاشمی همان 
ســرکرده بارز داعش ملقب به »حاج عبداهلل« است 
که بر اســاس این می تواند به قریش منتسب شود. 
همچنین گفته شــده قرداش از افسران ارتش رژیم 
صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق بوده است و پس 
از سقوط موصل جزءاولین عناصری بوده که به کمک 

بغدادی رفته است.

با رشد 70 درصدی

کسری بودجه عربستان برای سال 2020
به 50 میلیارد دالر رسید

رونمایی کره شمالی از موشک 
و موشک اندازهای جدید به رغم اعتراض های آمریکا

دومین وزیر ژاپنی به اتهام
دادن سیب زمینی و ذرت به هوادارانش کنار رفت!

سرویس خارجی-
وزیر دادگســتری ژاپن و همسرش ظرف 
کمتر از یک هفته پس از استعفای وزیر تجارت 
و صنعت این کشــور، با اتهامی مشابه یعنی 
 »تخلف در قوانین انتخابات« مجبور به استعفا 

شد.
هفتــه پیش بود که یکی از هوادارن »ایسشــو 
ســوگاوارا«، وزیر تجارت ژاپن، عزیزانش را از دست 
می دهــد، این وزیر هم بــرای دلجویی و در اقدامی 
غیرقانونی به او کمی پول پرداخت می کند، همچنین 
خبری منتشــر شــد که »ســوگوارا« به برخی از 
رأی دهندگان در توکیو خربزه، پرتقال و... هدیه داده 
است. همین اقدامات کافی بود تا صدای همه درآمده 
و جنجالی علیه دولت، برای نقض قانون انتخابات، به 

راه افتد و او مجبور به استعفا شود.
پس از یک هفته از آن ماجرا، حاال خبر رســیده 
وزیر دادگســتری جدید ژاپن نیز روز پنجشــنبه از 
سمت خود استعفا کرده تا تعداد وزرای ژاپنی که در 
این بازه زمانی کوتاه کناره گیری کرده اند، به دو نفر 
برسد. به گزارش »رویترز«، استعفای »کاتسویوکی 

کاوائی«، وزیر دادگســتری ژاپن، بعد از آن صورت 
گرفت که رسانه ها گزارش کردند، دفتر وی هدایایی 

همچون سیب زمینی و ذرت به اعضای حوزه انتخابیه 
اعطا کرده است!

طبق این گزارش، »آنری کاوائی«، همســر این 
وزیــر، که قانون گذار حزب لیبرال دموکرات اســت 
نیز به کارکنان بخش ســتاد انتخاباتی مبالغی بیش 
از حــد مجاز پرداخت کرده اســت. بــا این حال، 
»کاوائی« تصریح کرده که نه خودش و نه همسرش 
اطالعاتی درباره اتهامات وارد شــده به آنها ندارند و 
هرگونه نقض قوانین را رد کــرد اما در ادامه افزود: 
تصمیم به اســتعفای فوری به منظور »جلوگیری از 
وارد آمدن خدشــه به نظــام قضایی به علت از بین 
 رفتــن اعتماد عمومی به این ارگان«، صورت گرفته 

است.
افزودنی است که »شینزو آبه« نخست وزیر ژاپن 
نیز در جمع خبرنگاران بــرای دومین بار در ظرف 
یــک هفته از مردم ژاپن عذرخواهی کرد و گفت که 
مســئولیت انتصاب این دو وزیر را در کابینه ای که 
ماه گذشته تجدید شده، برعهده می گیرد.... فرهنگ 
زیبایی که جای آن حقیقتا در کشور ما و بین برخی 

سیاستمداران خالی است!

خبرگزاری رسمی کره شمالی روز جمعه 
و  موشــک  موفقیت آمیز چند  آزمایش  از 
و  میان هشدارها  در  موشــک انداز جدید 
 اعتراض هــای آمریــکا و متحدانش خبر 

داد. 
خبرگزاری رسمی کره شمالی، »کی.سی.ان .ای« 
خبر از آزمایش موفقیت آمیز موشک های جدید این 
کشور داده است. این خبرگزاری نوشته آزمایش 
چنین موشک هایی حاکی از پیشرفت این کشور در 
ساخت تسلیحات پیشرفته است، موفقیت در پرتاب 
این موشــک ها پس از مخابره، بالفاصله با تبریک 
رهبر کره شــمالی به دانشمندان کشورش همراه 
شــد. »کیم جونگ اون« در محل انجام آزمایش 
 که عصر پنجشنبه صورت گرفته، حضور نداشته 

است.
بنابر اعالم رسانه های این کشور، آزمایش روز 
پنجشنبه تایید می کند که سیستم آتش موشکی 

قادر است تا به صورت کامل هدف گروهی دشمن 
را بــا حمله ای غافلگیرانه از بین ببرد. در رابطه با 
این موضوع، »یوشیهده سوگا«، دبیر کابینه ژاپن 
گفته: »این آزمایش از سوی کره شمالی که یک 
آزمایش موشکی است، نقض کننده قطعنامه های 
شــورای امنیت ســازمان ملل و مایه شرمساری 
اســت...دولت توکیو مراتب اعتراض خود را بابت 
این آزمایش موشــکی جدید از سوی کره شمالی 

اعالم کرده است«.
گفتنی است، آمریکا هم به این تست موشکی 
واکنش نشان داده است. »کوری گاردنر«، سناتور 
جمهوری خواه آمریکایی در بخش روابط خارجی 
سنا گفته: »کره شمالی رفتاری کامال تحریک آمیز 
از خود نشان می دهد. این پرتاب موشکی و ادامه 
اقدامات تحریک آمیز کره شمالی نیازمند سیاست 
فشار از سوی دولت آمریکا است«. اقدامات اخیر 
کره شــمالی طــی ماه های گذشــته مبنی بر از 

ســرگیری آزمایش های موشــکی، مذاکرات کره 
شــمالی با آمریکا را در هالــه ای از ابهام قرار داده 
و ترامپ را با شکســتی جدید در حوزه سیاست 
خارجــی رو به رو کرده اســت، ترامپــی که برای 
پیــروزی در انتخابــات ۲۰۲۰ به شــدت به این 

مذاکرات نیاز دارد.

با تصویب قطعنامه در مجلس نمایندگان
استیضاح ترامپ رسمیت یافت

مجلــس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه ای که در 
آن، مراحل بعدی تحقیقات استیضاح رئیس جمهور آمریکا 

مشخص شده، به این تحقیقات رسمیت بخشید. 
رسانه های آمریکا گزارش داده اند، قانونگذاران این کشور با ۲۳۲ 
رأی موافــق در برابــر ۱9۶ رأی مخالف، قطعنامه تحقیقات در باره 
استیضاح »دونالد ترامپ« را روز پنج شنبه به تصویب رساندند. هیچ 
نماینده جمهوری خواه از این قطعنامه حمایت نکرده است. از میان 
مخالفان، ۱94 نفر جمهوری خــواه و ۲ نفر دموکرات بوده اند.۲۳۱ 
نماینده دموکرات و یک نماینده مستقل به این قطعنامه رأی موافق 
داده اند. همچنین یک نماینده دموکرات و ۳ نماینده جمهوری خواه 

هم رأی ممتنع داده اند. 
 به گزارش فــارس، تصویب این قطعنامه به معنی کلید زدن  
استیضاح علیه ترامپ نیســت، هر چند ممکن است به آن مرحله 
ختم شود.  این قطعنامه در واقع، صرفاً به تحقیقاتی که از قبل درباره 
اســتیضاح ترامپ آغاز شده بود رسمیت می بخشد و مراحل بعدی 
پیشبرد این تحقیقات را مشخص می کند. طبق متن این قطعنامه، 
ابتــدا کمیته امور اطالعاتی مجلس نمایندگان تحقیقات خود را به 
پیش خواهد برد و اقدام به برگزاری جلســات استماع علنی خواهد 
کرد.در مرحله دوم، یک گزارشــی علنی از یافته های این تحقیقات 
به کمیته امــور قضایی مجلس نمایندگان آمریکا ارســال خواهد 
شد. این کمیته نیز بعد از انجام تحقیقات خود، پیشنهادش درباره 
مســائل مختلف از جمله کلید زدن یا نزدن روند استیضاح ترامپ، 

را اعالم خواهد کرد.
کاخ ســفید در واکنش به این قطعنامه، با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد، ترامپ هیچ کار اشــتباهی انجام نــداده و دموکرات ها این را 
می دانند. نانسی پلوسی و وسواس بی امان دموکرات ها برای پیشبرد 
این تحقیقات غیرقانونی، به رئیس جمهور ترامپ لطمه نمی زند، بلکه 

به مردم آمریکا لطمه می زند.

روابط مخفیانه »بن سلمان«
با هنرپیشه زن  هالیوود »لو« رفت!

سرویس خارجی-
با تصویــب طرح نخســت وزیر انگلیس برای 
برگزاری انتخابات زود هنگام، رقابت های انتخاباتی در 
این کشور شروع شده است. همزمان، رئیس جمهور 
آمریکا صریحاً اعالم کرد که از نخست  وزیر کنونی 
انگلیس حمایت می کند و خوش ندارد که رهبر حزب 

کارگر پیروز انتخابات شود.
»بوریس جانسون«، نخست وزیر انگلیس، که طرحش 
برای خروج از اتحادیه اروپا در تاریخ ۳۱ اکتبر )9 آبان( از 
پارلمان که خواســتار تعویق برگزیت تا ماه ژانویه )بهمن( 
بود شکست خورد و توسط پارلمان رد شد، طرح انتخابات 
زود هنــگام را مطرح کرد که البته، این بار پارلمان به آن 
رای داد. اکنون این احتمال وجود دارد که خود جانســون 

شکست خورده این انتخابات باشد.
به نوشــته روزنامه »گاردین«،  »جرمی کوربین« در 
مراســم آغاز کمپین انتخاباتــی حزبش)حزب کارگر(، با 
شعار »زمان تغییر واقعی است«، گفت که اگر می خواهید 
در جامعه ای زندگی کنید که برای همه مناســب باشد نه 
فقط میلیاردرها، اگر می خواهید کاهش بودجه ها را متوقف 
کنید و محیط زیست را نجات دهید، این شانس را دارید 

که به آن رأی دهید. 
کوربین اما به این ســخنان بسنده نکرد و به »دونالد 
ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا، نیز حمله کرد و گفت: حزب 
کارگر اجازه نمی دهد دونالد ترامپ دستش به خدمات ملی 
بهداشت ما برسد. این ها فروشی نیستند. او همچنین گفت، 
اگر حزبش اکثریت پارلمان و نخست وزیری را کسب کند، 
وی مذاکره با اتحادیه اروپا درخصوص حفظ روابطی مقعول 

را آغاز خواهد کرد. 
بر اســاس گزارش ها، مواضع رهبر حزب کارگر ، کاخ 
ســفید را شدیداً نگران کرده است و ترامپ در مصاحبه با 
رادیو »ال. بی. سی« انگلیس گفت: کوربین برای کشور شما 
خیلی بد خواهد بود. او خیلی بد خواهد بود. او شما را به 
جاهای بدی خواهد برد«. ترامپ در این مصاحبه، بار دیگر از 
»جانسون« تمجید و او را فردی »فوق العاده« توصیف کرد.

البتــه، باید نشســت و دید کــه آیا ایــن انتخابات 
همان طور که بسیاری می گویند، پایان کار »جانسون« و 
حزب محافظه کار اســت و او را به اسالفش، »ترزا ِمی« و 
»دیویدکامرون« نخست وزیران مستعفی پیشین انگلیس، 

ملحق خواهد کرد یا نه؟

انگلیس وارد فاز انتخاباتی شد
نگرانی شدید آمریکا از پیروزی 

»جرمی کوربین«

سرویس خارجی-
دولت هند علیرغم اعتراضات گسترده ساکنان 
کشــمیر، رسماً »جامو و کشمیر« را به دو منطقه 
»جامو و کشمیر« و »لداخ« تقسیم کرد تا مستقیمًا 
تحت کنترل دولت مرکزی »دهلی نو« قرار گیرند.

دولت هند، 5 آگوست )۱4مرداد(، در اقدامی که با 
اعتراض گسترده در منطقه کشمیر رو به رو شد، »وضعیت 
خودمختاری« این منطقه یا همان »ماده ۳7۰« قانون 
اساســی را لغو و اعالم کرده بود که به زودی این ایالت 

را بــه دو منطقه تحت کنترل مســتقیم دولت فدرال 
تقسیم می کند.

طبق »ماده ۳7۰« قانون اساسی هند، ایالت عموماً 
مسلمان نشین »جامو و کشمیر«، قانون اساسی و قوانین 
عرفی جداگانه ای داشــت که شــامل مسائلی همچون 
شهروندی، دارایی و مالکیت زمین می شد و هم اکنون با 
لغو این ماده، این منطقه همچون مناطق دیگر هند شده 

است و دیگر شهروندان هند می توانند زمین و ملک در 
این استان را خریداری کنند و هرکسی نیز امکان رأی 

دادن در این منطقه را دارد. 
حاال، به گزارش »نیوزویک«، بخشی از ایالت »جامو 
و کشــمیر« به منطقه »جامو و کشمیر« بدل می شود 
و بخشــی از این ایالت هم، منطقه بیشتر بودایی نشین 
»لداخ« را تشــکیل می دهد. دولت مرکزی »دهلی نو« 

هم مســتقیما و بدون دادن هر خودمختاری، اداره این 
دو منطقه را برعهده خواهد داشت.

چه این تقسیم بندی منجر به پیشرفت مناطق مذکور 
شــود -آن طور که نخســت وزیر هند مدعی  است- چه 
اوضاعش بدتر شود، این تصمیم خالف خواست بسیاری 
از کشمیری هاست. از سوی دیگر، این تصمیم بیشتر از 
آن که ناظر بر مصلحت و خواســت مردم کشمیر باشد، 
راهی است تا ســیطره دولت مرکزی را در این مناطق 

تقویت کند. 

هند ایالت »جامو و کشمیر« را دوپاره کرد!


