
خشم ترکیه از مصوبه جنجالی کنگره آمریکا
درباره نسل  کشی ارامنه

در واکنش به اقدام ســنای آمریکا در به رسمیت 
شــناختن کشتار ســال 1915 به عنوان »نسل کشی 
ارامنه«، مجلس ترکیه بیانیه اعتراضی صادر و وزارت 
امور خارجه این کشــور هم سفیر آمریکا در آنکارا را 

احضار کرد.
مجلس ســنای آمریکا روز پنج شــنبه هفته گذشــته 
قطعنامه ای در به رســمیت شناختن »نسل کشی ارامنه« در 
دوران امپراطــوری عثمانی تصویب کرد. اقدام ســنا بعد از 

تصویب این قطعنامه در مجلــس نمایندگان آمریکا صورت 
گرفت و دو نهاد کنگره به رغم مخالفت های کاخ ســفید، این 

قطعنامه را تصویب کردند.
در واکنش به گزارش »آناتولی«، پارلمان ترکیه با انتشار 
بیانیه ای این اقــدام را محکوم کــرد و آن را »بازی کثیف« 
خواند. وزارت امور خارجه ترکیه نیــز، آن طور که »رویترز« 
گزارش کرده، ســفیر آمریکا در آنــکارا را احضار و نارضایتی 

ترکیه از این اقدام را ابراز کرد.

وضعیت اضطراری در »نئواورلئان«
پس از حمله بزرگ سایبری به سیستم خدمات شهری

»التویا کانترل« شــهردار »نیو اورلئان« در ایالت 
لوئیزیانای آمریکا در بحبوحه حمالت ســایبری اخیر 
در مناطق مختلف این ایالت، بامداد روز شنبه )به وقت 
تهــران( از اعالم وضعیت اضطراری در این شــهر که 

بزرگ ترین شهر ایالت نیز محسوب می شود خبر داد.
شهردار »نیو اورلئان« در چند پیام توئیتری درباره اعالم 
وضعیــت اضطراری در این شــهر توضیحاتی داده اســت. به 
گفته او، به خاطر مسائل امنیتی »به همه کارکنان )نهادهای 

مختلف این شهر( هشدار داده شد که فورا رایانه های خودشان 
را خاموش کنند و تجهیزاتشــان را از برق کشیده و اتصال به 

وای فای را قطع کنند«.
 به گزارش فارس به گفته شــهردار همه وبســایت ها در 
»نیو اورلئان« تا زمان رفع مشکل ناشی از این حمله سایبری، 
مســدود و بســته خواهند بود. »کانتــرل« همچنین در یک 
کنفرانس خبری حضور یافت و  اعالم کرد، سیستم های رایانه  
در این شهر هدف حمالت »ویروس های باج افزار« قرار گرفتند. 
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روایت  سناتور آمریکایی
از کاله گشادی که چین بر سر ترامپ گذاشت

سرویس خارجی-
ســناتور دموکرات آمریکایی با انتشار پیام هایی توئیتری توافق 
تجاری اخیر واشــنگتن با پکن را مورد انتقاد قرار داده و اعالم کرده 
»این توافق یک فاجعه به تمام معنا اســت«. ترامپ گفته بود به یک 

توافق بزرگ و عالی با چین دست یافته است.
جنگ تجاری چین و آمریکا از ســال 2018 رســما کلید خورد. کسری 
تراز تجاری آمریکا در برابر چین در این ســال به رقم بی سابقه ۳۷۵ میلیارد 
دالر رســید و به نوشــته آسوشــیتدپرس، این موضوع آتش خشــم دونالد 
ترامپ را شــعله ور کــرد. ترامپ در واکنــش به همین مســئله تعرفه هایی 
را علیــه 200 میلیــارد دالر کاالی وارداتــی از چین اعمال کــرد. در مقابل 
چینی هــا نیز اعالم کردند تعرفه های تالفی جویانــه »دقیقاً به همان میزان« 
بالفاصلــه به اجرا گذاشــته اند. امــا حاال بعــد از چند ماه مذاکــره و کش 
و قوس هــای فراوان کاخ ســفید روز جمعه اعالم کرده بــرای پایان دادن به 
 جنگ تجاری 1۷ ماهه با چین با این کشــور به توافق اولیه و بزرگی رســیده 

است.
بر پایه توافق حاصل شــده میان دو کشور، در فاز نخست که بنابر ادعای 
رویترز به امضاء دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا رســیده، تعرفه واردات 
آن دســته از کاالهای چینی که به باالی ۵0 درصد افزایش یافته بود، معلق 
می شــود و همزمان دســتور افزایش تعرفه کاالهای چینی که قرار بود از روز 
یکشــنبه )امروز( اجرایی شود، لغو می شــود. این توافق با امضاء طرف چینی 
نهایی خواهد شــد. البته آن گونه که ترامپ در توییت خود مدعی شده، چین 

پیش از این موافقت شفاهی خود را اعالم کرده است.
بر اساس این گزارش  مذاکره کننده تجاری ارشد آمریکا گفته پکن توافق 
کرده طی دو سال آینده حداقل 200 میلیارد دالر کاال و خدمات بیشتر از آن 
مقداری که در ســال 201۷ می خرید، از آمریکا وارد کند.اگر این اتفاق بیفتد 
افزایــش قابل توجهی در صادرات آمریکا به چین صورت می گیرد. طبق گفته 
مقامات آمریکا، این کشــور هم در عــوض عوارضی را که قرار بود بر کاالهای 
چینی اعمال شــود لغو می کند و ســایر عوارض را کاهش می دهد. قرار است 
ایــن قرارداد 86 صفحه ای در هفته اول ژانویه در واشــنگتن توســط مذاکره 
کنندگان اصلی امضا شود.دونالد ترامپ در توییتی نوشته: »ما در مورد مرحله 
اول قرار داد تجاری با چین به توافق رسیدیم. مقامات در چین در مورد بسیاری 
از تغییرات ساختاری و خرید محصوالت کشاورزی، انرژی و کاالهای تولیدی 

و بسیاری موارد دیگر توافق کرده اند«.
اگر چه مقامات آمریکایی و شخص ترامپ توافق صورت گرفته را »بسیار 
عالی« توصیف کرده اند اما یک سناتور دموکرات در رشته توئیت هایی از کاله 

گشادی که بر سر آمریکا در این توافق رفته است خبر داده است. 
بــه گزارش  باشــگاه خبرنــگاران جوان، ســناتور دموکــرات »کریس 
مورفــی« در پیام هایی در صفحه توئیتر خــود از توافق تجاری با چین انتقاد 
کرد. در این پیام ها آمده: »همانطور که پیش بینی می شــد، به نظر می رســد 
توافــق تجاری با چین یک اســتثمار کامل اســت. این توافــق تجاری ۳00 
هــزار شــغل را در آمریکا از بین می بــرد و در این توافــق، چین هیچ تعهد 
 جدی درباره اصالحات ســاختاری نداده اســت. )این توافــق( چه فاجعه ای 

است«.
وی در پیام دیگری آورده: »چین توافق کرده اســت سال آینده با افزایش 
2۹ میلیارد دالری تجارتش با آمریکا، میزان خرید محصوالت کشاورزی آمریکا 
را به ۵0 میلیارد دالر برســاند. تعرفه ها برای کشاورزان آمریکایی 11 میلیارد 
دالر هزینه دارد. 28 میلیارد دالر نیز برای مالیات دهندگان آمریکایی هزینه 
دارد. بنابراین ما ۳۹ میلیارد دالر داده ایم و در عوض 2۹ میلیارد دالر بدست 

آوردیم. عالی است!«.

گزارش خبری تحلیلی کیهان
پیروزی جانسون، قطعی شدن برگزیت

وحشت اروپا، ذو ق زدگی آمریکا

سرویس خارجی-
با پیروزی حزب محافظه کار در انتخابات پارلمانی انگلیس، خروج 
این کشور تا آخر ژانویه )11 بهمن ماه( از اتحادیه اروپا قطعی شد که این 
امر باعث خوشحالی آمریکا و رژیم صهیونیستی و نگرانی شدید اروپا 

شده است. بخشی از مردم انگلیس نیز به شدت نگرانند.
»بوریس جانسون«، رهبر حزب محافظه کار و نخست وزیر انگلیس، پس از 
»ترزا ِمی« و »دیوید کامرون« دو نخســت وزیر پیشــین و هم حزبی او با غول 
برگزیت )طرح خروج از اتحادیه اروپا( درگیر شــد، امــا اختالفاتش با پارلمان 
در پیش بُرد این طرح او را واداشــت تا پارلمان را تعطیل و پیشــنهاد انتخابات 
زودهنگام دهد تا همچون دو نخست وزیر پیش از خودش در جنگ با این غول 
شکست نخورد. انتخابات روز پنجشنبه برگزار شد و حزب »جانسون« با کسب 

۳68 کرسی بزرگترین پیروزی خود در سال های اخیر را کسب کرد.
ایــن پیروزی تبعات زیادی در انگلیس، اتحادیه اروپا و حتی آمریکا در پی 

خواهد داشت:
 1. »جانسون« با این پیروزی به پیش بُرد برگزیت مصمم تر شده و صریحاً 
گفتــه که تا پایان ژانویه 2020 )11 بهمن( از اتحادیه خارج خواهد شــد، چرا 
کــه این رأی را رأی به برگزیت تعبیر کرده اســت )و خــود را مبلغ اصلی آن 
می داند(. البته این برداشــت از پیروزی حزب محافظه کار را نمی توان بی چون و 
چرا پذیرفت. گرچه بسیاری روشن نبودن تکلیف حزب کارگر )اصلی ترین رقیب 
حزب محافظه کار( در قبال برگزیت )اصلی ترین مسئله این روزهای انگلیس( را 
عمل شکست این احزاب می دانند، اما باید توجه داشت که دلیل شکست حزب 
کارگر دلیل پیروزی حزب محافظه کار نیست، زیرا براساس آخرین نظرسنجی ها 
اکثریت انگلیسی ها- هرچند با اختالفی کم- مخالف برگزیت هستند، اما مشکل 
اینجاست رأی آنان در میان چهار پنج حزب کوچک در انتخابات اخیر گم شد.

2. پیروزی حزب محافظه کار گســِل جدایی طلبی اسکاتلند از »بریتانیا« را 
فعال کرده اســت، چنان که روز پس از انتخابات وزیر اول اسکاتلند در واکنش 
به نتایج این انتخابات گفت حاضر نیســت در مســئله خــروج از اتحادیه اروپا 
تابع انگلیس باشــد و خواستار برگزاری همه پرسی استقالل است، نخست وزیر 
انگلیــس هم خطاب به »نیکوال اســتورجن«، رهبر اســکاتلند، گفت که هیچ 
رفراندوم جدیدی درخصوص اســتقالل اســکاتلند در کار نخواهد بود و باید به 
نتیجه رفراندوم سال 2014 میالدی احترام گذاشته شود. خود این گفت وشنود 
آن هــم بالفاصله پس از انتخابات دورنمای تیره و تاِر »وحدت بریتانیای کبیر«! 
را می نمایاند )البته احتمال فعال شــدن گروه های جدایی طلب ایرلندی و ولزی 

هم هست(. 
۳. در بررسی پیامدهای این انتخابات باید به واکنش های خارجی نیز اشاره 
کرد، رئیس جمهور آمریکا که از نتایج این انتخابات برداشــِت شــگفت انگیزی 
داشــته اســت گفته: »پیروزی نخســت وزیر انگلیس در انتخابات بزرگ روز 
پنجشــنبه حاکی از بخت خوب پیروزی من در انتخابات 2020 آمریکا خواهد 
بود«! رژیم صهیونیستی هم ذوق زده پیروزی »جانسون« را تبریک گفته است. 
اما از ســوی دیگر، اروپا در نگرانی نتایج سوء اقتصادی و امنیتی برگزیت برای 
اتحادیه اروپا فرو رفته است، چنان که هفته نامه آلمانی »اشپیگل« در گزارشی 
نوشــته: »اتحادیه اروپا از زامبی برگزیت می ترســد«. در همین راستا، آن طور 
که خبرگزاری »فرانســه« گزارش داده است، »امانوئل ماکرون«، رئیس جمهور 
فرانسه هم، در تهدیدی ضمنی گفته: »انگلیس هرچه بیشتر به سمت مقررات 
زدایی اقتصادش پس از برگزیت پیش برود، امکان دسترسی اش به بازار اتحادیه 

اروپا کمتر خواهد شد«.
البته این ها تنها گوشــه ای از پیامدهای مشــهود این انتخابات است و باید 
منتظــر بود تا به مرور زمان تبعات ناپیدای این تحوالت انگلیس بیشــتر عیان 
شود، چرا که این انتخابات خودش به برگزیتی گره خورده که پیامدهای پیدا و 

پنهان آن فراوان است.

گزارش کیهان از قتل وحشیانه نوجوان شانزده ساله عراقی

جزئیات تازه از جنایت هولناکی که
عرق شرم بر پیشانی انسانیت نشاند

سرویس خارجی-
شــورای عالی سیاســی یمن می گوید ائتالف سعودی هیچ گام 
مثبتی در جهــت طرح توقف جنگ در یمن برنداشــته و اظهارات 
ســعودی ها در این باره تنها در چارچوب رسانه ای است و جنگ یمن 

شدیدتر از گذشته ادامه دارد.
عربســتان پس از ۵۷ ماه تجاوز به یمن و مواجهه با پاسخ های سخت، به 
تدریج مواضعی گرفت که نشــان دهد قصد مذاکره با انصاراهلل و عقب نشینی 
از جنــگ را دارد. ریاض که انصاراهلل را به عنوان یک گروه نامشــروع و حتی 
تروریســتی معرفی می کرد، گفت به دنبال مذاکره با همین گروه اســت. این 
گروه یمنی با تکیه بر پشــتوانه قوی مردمی، توانایی بــاالی نظامی و اقتدار 
هوایی و زمینی ظرفیت های خود را به ائتالف ســعودی نشان داد و سر انجام  
پس از حمله بــه آرامکو و اجرای عملیات »نصر من اهلل« در جیزان بود که به 
ریاض اعالم کرد تداوم جنگ به معنای زمینه ســازی برای وارد کردن ضربات 

سخت تری به آل سعود خواهد بود.
 این مسئله باعث شد تا »محمد بن سلمان« به عنوان معمار جنگ یمن، 
به این نتیجه برســد که جنگ یمن تمام شده و باید شکست را بپذیرد. از آن 
زمان رســانه ها از مذاکرات آشــکار و پنهان بین مقامات انصاراهلل و عربستان 
خبرهای زیادی منتشر کرده اند. حتی چند روز پیش روزنامه آمریکایی »وال 
اســتریت ژورنال« به نقل از یک مقام غربی فاش کرد عربستان »خط تماس 
داغ« با انصاراهلل برقرار کرده تا احتمال بروز درگیری را کاهش دهد. اما مدتی 

است مقامات انصاراهلل این خبرها را رد کرده و حرف های دیگری می زنند. 
»محمدعلی الحوثی« عضو شورای عالی سیاسی یمن یکی از این مقامات 
انصاراهلل است که گفته، ائتالف متجاوز هیچ گام مثبتی در جهت طرح ابتکاری 
»مهدی المشاط« برنداشته است. مهدی المشاط، رئیس  شورای عالی سیاسی 
یمن 2۹ شــهریور گفته بود »حمالت پهپادی و موشــکی به عربستان را به 
صورت مشــروط متوقف می کنیم و امیدواریم که این اقدام با پاســخ مثبت 
ائتالف سعودی همراه باشــد.« محمدعلی الحوثی در ادامه اعالم کرده که بر 
خالف اظهارات برخی مســئوالن ســعودی، جنگ در یمن ادامه دارد و حتی 
شدت حمالت افزایش یافته اســت. وی در مورد اظهارات مسئوالن سعودی 
مبنــی بر توقف عملیات ائتالف در یمن تأکیــد کرد که این اظهارات تنها در 

چارچوب رسانه ای باقی مانده و هیچ مصداق واقعی ندارد.
7 پهپاد سعودی منهدم شد

در تایید اظهارات این مقام یمنی همین بس که شــبکه المسیره وابسته 
بــه انقالبیون یمن اعالم کرده ارتش و کمیته های مردمی یمن طی ماه جاری 
میالدی ضربات ســنگینی را به متجاوزان ســعودی وارد کرده اند. بر اســاس 
این گــزارش، ارتش و کمیته های مردمی یمن تنهــا طی ماه جاری میالدی 
۷ پهپاد جاسوســی رژیم ســعودی را در مناطق مختلف ساقط کرده اند. این 
درحالی است که در ماه های گذشته نیز نیروهای مقاومت یمن بارها اقدام به 
سرنگونی پهپادهای جاسوسی سعودی کرده اند. همچنین خبرگزاری رسمی 
عربســتان )واس(، روز جمعه اعالم کرده که سه نظامی این کشور حین انجام 
ماموریت شان در منطقه جنوبی »جیزان« کشته شده اند. این خبرگزاری افزوده 
با احتساب شمار کشته شدگان اخیر، از آغاز ماه جاری میالدی 10 نظامی این 

کشور در درگیری با یمنی ها کشته شده اند.

مذاکرات صلح یمن
از ادعا تا واقعیت
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اعضای خانواده نوجوان 16 ســاله ای که به دست 
آشوبگران در پایتخت عراق کشته شد، ابعاد زشت و 
تکان دهنده ای از این جنایت هولناک را با خبرنگاران 
در میان گذاشتند و اعالم کردند که مهاجمان گلوی او 

را بریدند و حتی پیکرش را مثله کردند. 
ماجرای قتل و به دار آویختن نوجوان 16 ســاله  عراقی 
در میــدان »الوثبه« بغداد به دســت عوامــل جنایتکار، که 
پنج شــنبه گذشته اتفاق افتاد، عرق شــرم را بر پیشانی هر 
کســی می نشــاند و هر وجدانی را به درد می آورد. این قتل 
هولناک، که جزو زشت  ترین اتفاقات طی سال های اخیر در 
عراق است، بیش از همه، خشم و عصبانیت مردم این کشور 
را به دنبال داشــته است، به طوری که آنها خواستار مجازات 

فوری عامالن این جنایت شدند. 
بر اساس گزارش شــبکه »العراقیه«، مهاجمان با چاقو 
و به شیوه ای بی رحمانه، به »هیثم علی اسماعیل« حمله  ور 
شــدند و او را کتک زدنــد. آنها پس از اینکــه او را به قتل 
رســاندند، پیکرش را روی زمین کشیدند و مثله کردند و در 
نهایت هم وحشــی گری خود را با بریــدن گلوی او به پایان 

رساندند.
یــک عضو خانواده هیثم در ارتبــاط با جزئیات حادثه، 
گفت: »آنها )اغتشاشــگران( کنار در حیــاط خانه ما جمع 
می شدند. هیثم هر روز به آنها می گفت: آتش را آن طرف)در 
فاصله دورتری از خانه( روشــن کنید، چرا که )دود آتش( ما 
را آزار می دهــد، ما کودک و خانــواده داریم. هیثم می گفت 
صدای تان را بلند نکنید و دشنام ندهید. روز بعد آنها نسبت 
به او، لجاجت کرده و سالح ســرد همراه خود آورده بودند. 
من به هیثم گفتم: با آنها کاری نداشــته باش، چرا که شــر 
هستند. )اما، هیثم( روز سوم با آنها درگیری لفظی پیدا کرد، 
که به دعوا انجامید. هیثم وارد خانه شــد، اما آنها خانه ها را 
آتش زدند. مهاجمان که همه آنها وابسته به باند  هستند، به 
خانه ما هجوم آوردند. هیثم تفنگ خود را بیرون آورد و تیر 
هوایی شــلیک کرد. او فکر می کرد با این کار، آنها می روند، 
اما نرفتند. همه داســتان، این بود. آیا باید به خاطر دفاع از 
ناموس، او را به این شــیوه به قتل برســانند؟ آیا این عدالت 

است؟«
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، یکــی دیگر از 
بســتگان هیثم گفت: »آنها مرا کتک  زدند، ولی همسایگان 
نجاتم دادنــد. من به خانه خواهرم فرار کردم. خواهرم گفت 
نیرو های امنیتی را خبر کنیم تا آنها)آشــوبگران( به )هیثم( 
حملــه نکنند. با دختر و خواهرم نزد نیرو های دفاعی رفتیم. 
اما آنها نیامدند و گفتند بــه مرکز بروید. زمانی که به خانه 
برگشــتیم، گفتند هیثم را گرفتند. دیدیــم که او را آویزان 
کردند، آنها با چاقو ۳0 ضربه به او وارد کرده بودند. طال، پول 

و سالح را بردند و خانه را هم آتش زدند«.

بنا بــر این گــزارش، عملیــات قتل هیثم به دســت 
جنایتکاران، چهار ساعت طول کشید. او بار ها تالش کرد از 
خود و خانواده اش دفاع کند و بر اساس اطالعاتی که به دست 

)ما( رسیده، هیثم هیچ مهاجمی را به قتل نرسانده است.
یکی دیگــر از اعضای خانواده قربانــی نیز گفت: »این 
پســر را که نه پدر نداشت نه مادر، با ۳0 ضربه چاقو به قتل 
رســاندند. آیا او کسی را کشت؟ کسی را زد؟ اگر واقعا کسی 
را در میدان الوثبه زده باشد، ما به آنها حق می دهیم. او کجا 
می توانست کسی را به قتل برساند؟ زمانی که سالح به دست 

می گرفت، از دست او می افتاد و می ترسید«.
به گزارش العراقیه، آیت اهلل »سید علی سیستانی« مرجع 
عالی شیعیان عراق، هم خواستار محاکمه عامالن این حادثه 
هولناک شــد. آیت اهلل سیســتانی جمعه با صدور بیانیه ای، 
تاکید کرد: قتل، آدم ربایی، روی زمین کشــاندن و تکه  تکه 
کردن اجســاد، جرایمی اســت که عامالن آن باید محاکمه 

شوند.
جمعه گذشته، »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر دولت 
پیشــبرد امور، نبود اقتدار الزم از طرف دولت را علت وقوع 
این جنایت دانســت. به نظر می رســد که کارگردانان اصلی 
اغتشاشات خیابانی در عراق، لبنان و کشور های دیگر منطقه، 
به دنبال ایجاد خأل قدرت هستند و از این طریق می خواهند 

که این کشورها را به ورطه نابودی بکشانند.

خبرها از عراق همچنین حاکی است، دیروز مردم برخی 
از شهرهای این کشور در حمایت از حشدالشعبی تظاهرات 

کردند.
خفیف نشان دادن جنایت

اما، رســانه های همســو با آمریکا که یکباره با حیرت و 
خشم مردم عراق مواجه شــدند و حس کردند که ماجرای 
میدان الوثبه ممکن اســت تنور اغتشاشــات را ســرد کند، 
وارد عمل شــدند تا این اقــدام قبیح را خفیف جلوه بدهند! 
این رســانه ها تالش کردند که در اصل ماجرا دست ببرند و 
مشــتی دروغ هدفمند را در باره هیثم سرهم کنند. برخی از 
رسانه های خبری مذکور ادعا کردند این نوجوان به خشونت 
متوصل شــده بود و عراقی هــا او را ادب کرده اند! برخی نیز 
روایات مشــابه دیگری را ساز کردند. شــبکه های سعودی 
»الحدث« و »العربیه« و همچنین، »دویچه وله« پیشاهنگ 

این دروغپردازی ها هستند.
هشدار وزارت کشور

وزارت کشور عراق، در واکنش به جنایت میدان »الوثبه«، 
هشدار داد که از این پس، نیروهای امنیتی برای بیرون راندن 

خرابکاران، وارد مراکز تجمعات و تظاهرات خواهند شد.
در بیانیه وزارت کشــور عراق آمده است: نیروهای ویژه 
وزارت کشــور توانســتند اطالعات کاملی دربــاره مجریان 
حادثه الوثبه به دست آوردند. جنایت الوثبه، وحشیانه بود و 

دستگاه های امنیتی برای بیرون راندن خرابکاران و تضمین 
اجــرای قانون در محل هــای تظاهــرات، وارد این مکان ها 

خواهند شد.
یک قدم تا انتخاب نخست وزیر

یک مقام سیاسی مطلع که نام وی ذکر نشد، اعالم کرد، 
»برهم صالح« رئیس جمهور عراق، دوشــنبه )فردا( با صدور 
حکمی، »محمد شیاع الســودانی« را به طور رسمی، مامور 

تشکیل کابینه جدید در این کشور می کند.
این مقام سیاســی تصریح کرد: طی دو روز گذشــته، 
گروه های سیاســی بر ســر انتخاب الســودانی و »مصطفی 
الکاظمی« رئیس  فعلی سازمان اطالعات عراق، مردد بودند، 

اما اکنون توافق بر سر السودانی، تقریبا نهایی شده است.
هم زمان با انتشار این خبر، شبکه های سعودی درصدد 
تخریب شــخصیت السودانی برآمدند. شــبکه های العربیه و 
الحدث طی مصاحبه های نمایشــی خود با شماری از افراد 

به اصطالح معترض، تبلیغ علیه السودانی را کلید زده اند.
»محمد شــیاع السودانی« هم روز جمعه رسما از حزب 
»الدعــوه« عراق و »ائتالف دولت قانون« )به ریاســت نوری 
مالکی( اســتعفا کرد. او در توئیت خود ضمن اعالم این خبر 
تاکید کرد: »من نامزد هیچ حزبی نیســتم و تنها وابستگی 

من، به عراق است«.
منابــع عراقی پیش از این، خبــر داده بودند که مالکی 
و »هــادی عامــری« رئیس »ائتالف فتح«، الســودانی را به 
عنوان نامزد نخســت وزیری جدید عراق مطــرح کرده اند. 
ائتالف های فتح و دولت قانون خود را فراکســیون بزرگ  تر 
پارلمان می دانند. طبق قانون، فراکسیون های بزرگ پارلمان 
می توانند نامزد نخســت وزیری را معرفی کنند. البته، نا گفته 
نماند که »ائتالف ســائرون« تحت رهبــری »مقتدا صدر«، 

بیشترین کرسی پارلمان عراق را در اختیار دارد.
حمایت حزب دموکرات از السودانی

هم زمان با انتشــار خبر فوق، منابع سیاســی از موافقت 
»حزب دموکرات کردســتان عراق« با نامزدی السودانی برای 
نخست وزیری عراق خبر دادند و گفتند، السودانی به مسئوالن 
این حزب قول داده که همه توافقات قبلی میان بغداد و اربیل 
را حفظ خواهد کرد. منابع سیاســی عراق می گویند اتحادیه 
میهنی کردستان هم منتظر اعالم موضع نهایی احزاب شیعی 
و به خصوص »مقتدی صدر«، درباره نامزدی السودانی است، 

تا بعدا موافقت خود را با نامزدی او اعالم کند.
در همین حال، »احمد الکنانــی« عضو ائتالف فتح در 
پارلمان عراق اعالم کرد که هنوز هیچ توافق نهایی درباره نام 

نخست وزیر آتی حاصل نشده است.
الکنانی گفت: برخی فراکسیون ها بر سر نامزدی فردی 
مشــخص توافق کرده اند، اما تصویب آن هنوز دشوار است، 

زیرا موافقت جامعه و معترضان عراقی هم شرط است.

بخشی از جامعه انگلیس به شدت نگران تبعات اجرای برگزیت هستند

»عمرالبشیر«، رئیس جمهور 75 ساله مخلوع سودان به اتهام فساد 
مالی به 1۰ سال زندان محکوم شد. او این اواخر روابط خوبی با آل سعود 

پیدا کرده بود!
عمرالبشــیر رئیس جمهور برکنار شده ســودان که فروردین ماه گذشته در 
پی قیام مردمی و بالفاصله یک کودتای نظامی برکنار و دســتگیر شد سرانجام 
در دادگاه محکوم شــد. البشیر در پایان دادگاهی که دیروز برای بررسی اتهامات 
فســاد مالی وی تشکیل شده بود، به 10 سال زندان محکوم شد. این دادگاه که 
تحت تدابیر شــدید امنیتی در »خارطوم« برگزار شد، تنها به بررسی اتهام فساد 
مالی رئیس جمهور پیشین سودان شامل کسب مال حرام و نگهداری غیرمجاز ارز 

خارجی پرداخت. مصادره اموال نیز از دیگر احکام دادگاه البشیر بود.
عمر البشیر در جلسات پیشــین دادگاه خود به دریافت 2۵ میلیون دالر از 
عربستان اعتراف کرده و گفته بود این مبلغ وارد خزانه دولت نشده است. محاکمه 
عمر البشــیر از شهریور ماه گذشــته و دو روز بعد از امضای توافق میان شورای 
نظامی و رهبران جنبش اعتراضی بر سر تقسیم قدرت طی دوره انتقالی، آغاز شد. 
او چند سال پس از جدایی از ایران و نزدیک شدن به سعودی توسط همین کشور 
برکنار و به جرم دریافت رشوه از همین کشور )سعودی( از سوی آن محاکمه شد!
عمرالبشیر در دوران ریاست جمهوری خود به ویژه در چند سال اخیر روابط 
بسیار نزدیکی با عربستان و امارات داشت و به دلیل حمایت از جنگ یمن حدود 
1۵ هزار سرباز سودانی که 40 درصد از آنها کودک سرباز بودند به یمن فرستاد. 

10 سال زندان برای عمرالبشیر
به جرم فساد مالی

سرویس خارجی-
نمایندگان آمریکا  اعضای کمیته قضایی مجلس 
در نخستین ســاعات کاری صبح روز جمعه به وقت 
محلی طرح اســتیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور 
این کشور را تصویب کردند و بدین ترتیب استیضاح 

ترامپ رسمیت یافت.
استیضاح ترامپ به ایســتگاه پایانی خود نزدیک شده 
است.  اعضای کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا روز 
پنجشــنبه حدود 14 ساعت در مورد طرح استیضاح دونالد 
ترامــپ بحث و جــدل کردند و در نهایــت »جرولد نادلر« 
رئیس این کمیته، رأی گیری در مورد طرح را به روز جمعه 
موکول کرد و در رأی گیــری روز جمعه نیز اعضای کمیته 
به اســتیضاح ترامپ رأی دادند. هر دو بند مطرح شده برای 
استیضاح ترامپ یعنی »سوءاستفاده از قدرت« و »ممانعت 
از تحقیقات کنگــره« با 2۷ رأی مثبــت در برابر 1۷ رأی 
منفی در کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب 

دموکرات ها به زودی استیضاح ترامپ را به رای می گذارند

استیضاح ترامپ در ایستگاه آخر

رسید.
بدین ترتیب طرح اســتیضاح ترامپ هفتــه آینده در 
صحن مجلس نمایندگان آمریکا به رأی عمومی گذاشــته 
خواهد شــد و در صورت تصویب در این مجلس، به مجلس 
ســنا ارســال خواهد شــد و در آنجا دادگاه استیضاح علیه 
رئیس جمهور آمریکا تشــکیل خواهد شد. در صورت تأیید 
اســتیضاح در مجلس سنا توسط دســت کم 6۷ سناتور از 
مجموع 100 سناتور مجلس سنا رئیس جمهور از مقام خود 

عزل خواهد شد. کارشناسان معتقدند از آنجا که سنا دست 
جمهوریخواهان اســت بعید به نظر می رســد که خروجی 
اســتیضاح در سنا برکناری ترامپ باشــد و احتماال وی در 

خان آخر استیضاح از سنا ، نجات خواهد یافت.
استعفای مقام ارشد پنتاگون

خبــر دیگر از آمریکا ایــن که معاون وزیــر دفاع این 
کشور در امور آمادگی و کارکنان کناره گیری کرد. »جیمی 
استوارت«  در حالی که اندکی بیش از یک سال در این پست 
حضور داشــته دومین مقام ارشد پنتاگون به شمار می آید 
که در کمتر از یک هفته از ســمت خود اعالم کناره گیری 
می کند. »مارک اســپر« وزیر دفاع آمریــکا روز جمعه در 
بیانیه ای اعالم کرد: »امروز من استعفای جیمی استوارت را 
که به وظایف خود تحت معاونت وزارت دفاع در امور آمادی 
و پرســنل عمل می کرد،  پذیرفتم.« وزیر دفــاع آمریکا به 
 دلیل کناره گیری استوارت از پست خود هیچگونه اشاره ای 

نکرد. 

دیروز و در شانزدهمین ســالروز به دام افتادن 
»صدام حسین« دیکتاتور معدوم عراق، گروه »نجباء« 
وابسته به »حشدالشعبی«، تصویر منتشر نشده ای را 
از لحظه به دام افتادن وی در پایگاه اینترنتی خود قرار 

داد. 
رژیم صدام که در جنگ تحمیلی 8 ســاله علیه ایران، 
همه نــوع کمک نظامی و حتی ســالح های شــیمیایی را 
از آمریکا، آلمان، انگلیس و فرانســه دریافت می کرد، ســال 
1۳82 پــس از اینکــه ترکــش وحشــی گری های او دامن 
 متحدانش را هم گرفت، با هجوم آمریکا به عراق، ســرنگون 

شد.
  صدام روز 22 آذر سال 1۳82 در »تکریت« دستگیر و 
2۷ تیر 1۳84 توسط دستگاه قضایی عراق به اعدام محکوم 
شد. حکم اعدام صدام نیز ۹ دی 1۳8۵ به اجرا در آمد. گروه 
نجباء وابسته به حشد الشعبی دیروز ضمن انتشار این تصویر 

اعالم کرد، برای نخستین بار آن را منتشر می کند.

16 سال 
از به دام افتادن صدام گذشت

پلیس فرانسه در توضیح چرایی به گلوله بستن 
یک معترض با 7 گلوله گفته، چاقو داشــت و تهدید 

می کرد. 
روز جمعــه یک مأمور امنیتی بــه پلیس پاریس اطالع 
می دهد که مردی چاقو به دست به میدان »له دفانس« آمده 
اســت. یورونیوز نوشته، به گفته شــاهدان این مرد با دیدن 
خودروی پلیس با سه سرنشــین که برای بررسی اوضاع به 
منطقه آمده بودند، به ســرعت به سمت این خودرو می رود 
و در حالــی که چاقوی خود را به آنها نشــان می داده، فریاد 

می زند: »می خواهم شما را بکشم«.
همین تهدیــد کافی بود که، نیروهای پلیس۷ گلوله به 
ســمت او شــلیک  کنند، این فرد، با اصابت 2 گلوله به ران 
و ســینه در دم کشته  شــد. البته جزئیات بیشتری دربارۀ 
این حادثه منتشــر نشــده اســت. به گفته پلیس فرانسه، 

این مرد که 42 ســاله بود، تابعیت مراکشــی داشــت و در 
 مــاه ژوئن )خرداد-تیــر( از یک مرکز روانپزشــکی گریخته 

بود. 
پس از رســانه ای شــدن این رویداد، نه سلبریتی های 
فرانســه و نه جریان های سیاسی این کشور هیچ کدام اقدام 
آن مرد را »انتقاد« و »اعتراض مدنی« جا نزدند و علیه پلیس 
کشورشان وارد نشدند. اینجا در ایران خودمان اما وقتی اراذل 
اجاره ای در روز روشن با تبر به سمت مردم یورش می بردند، 
بانک ها را به آتش کشــیده و پمپ بنزین ها را می سوزاندند، 
به مردم شلیک کرده و فروشگاه ها را غارت می کردند، برخی 
سلبریتی ها و اصالح طلبان افراطی این جنایات را »اعتراض 
مدنی« جــا زدند و علیه پلیس و نیروهــای امنیتی موضع 
گرفتند! معلوم نیست این جریان غربگرا از کجای غرب تقلید 

می کنند!

سرویس خارجی- 
یک اندیشــکده آمریکایی پیش بینی کرد، کره 
شــمالی احتماالً طی ماه جاری پایان مذاکرات خلع 

سالح هسته ای با آمریکا را اعالم خواهد کرد.
مذاکرات آمریکا و کره شــمالی وقتی که سال گذشته 
کلید خورد، از نگاه بســیاری از کارشناســان مشخص بود 
کــه این مذاکرات به بن بســت می خورد. دیــری نپایید که 
به خاطر زیاده خواهی های آمریکا، عالئم این شکســت آشکار 
شــد. اکنون نیز به نظر می رســد که این مذاکرات، کاماًل به 
بن بست رسیده است. در همین رابطه، نهاد آمریکایی موسوم 
به »مؤسســه راهبرد امنیت ملی«، طی گزارشی اعالم کرد، 
کره شــمالی احتماالً در زمان برگزاری نشست حزب کارگر 
این کشــور در اواخر ماه جاری، پایان مذاکرات خلع ســالح 

هسته ای با آمریکا را اعالم خواهد کرد.
به گزارش خبرگــزاری »یونهاپ«، کره شــمالی هفته 

گذشته اعالم کرد، این نشست برگزار خواهد شد تا به مسائل 
مهمی  در ارتباط با توســعه انقالب کره و تغییرات اوضاع در 
داخل و خارج این کشور رسیدگی شود. نشست حزب کارگر 
 ظاهراً یک جلسه فوری و فوق العاده است و به ضرب االجل رهبر
 کــره شــمالی بــه آمریــکا تــا پایــان امســال مربــوط 

می شود.
این نشســت در شــرایطی برگزار می شــود که پیونگ 
یانگ فشارهای خود بر واشــنگتن را برای ارائه پیشنهادات 
جدید تا پایان این ســال میالدی )دی مــاه( و خارج کردن 
مذاکرات هســته ای از بن بســت فعلی، افزایش داده است. 
پیونگ یانگ هفته پیش و هفته جاری، دو آزمایش مهم در 
سایت موشکی »سوهائی« انجام داده است. کارشناسان این 
اقدامات کره شمالی را عالئم هشدار دهنده به آمریکا ارزیابی 
 می کنند. تاکنون تصور می شــد، سایت »سوهائی« تعطیل 

شده است.

پلیس فرانسه معترض چاقو به دست را
با شلیک 7 گلوله کشت

پیش بینی یک اندیشکده آمریکایی

کره شمالی به زودی
مذاکره با آمریکا را رها می کند

مجمع عمومی ســازمان ملل هشت 
قطعنامه علیه اقدامات رژیم صهیونیستی، 
خصوصا در ارتباط با نقض حقوق بشــر 

و اشغال جوالن، به تصویب رساند.
جنایت های رژیم صهیونیستی در منطقه 
باعث شــده تا کشــورهای عضو سازمان ملل 
برای محکوم کردن این رژیم، هشت قطعنامه 
تصویــب کنند. مجمع عمومی ســازمان ملل 
شنبه شــب، هشت قطعنامه ضد اسرائیلی که 
ماه گذشته توســط »کمیته ضد استعماری« 
آماده شده بود، را به تصویب رساند. این هشت 
قطعنامه بیشــتر درباره نقض حقوق بشــر از 

صدور 8 قطعنامه ضدصهیونیستی در سازمان ملل
از نقض حقوق بشر تا  اشغال جوالن

سوی رژیم صهیونیستی علیه مردم سوریه و فلسطین است.
یکــی از ایــن مصوبه هــا، قطعنامــه ای تحــت عنوان 
»جوالن اشــغالی سوریه« اســت که 1۵۷ کشور به آن رأی 
مثبت داده اند. مجمع عمومــی در این قطعنامه تأکید کرد 
اقداماتی که رژیم صهیونیستی به عنوان یک اشغالگر، با هدف 
تغییر ماهیت جوالن اســتفاده می کند، باطل است. تاکنون 
قطعنامه های بین المللی زیادی علیه رژیم صهیونیســتی به 
تصویب رسیده است، اما به دلیل حمایت های گسترده آمریکا 
و دیگر کشــورهای غربی، به ویژه انگلیس، از رژیم اسرائیل، 

این قطعنامه صرفا بر روی کاغذ ارزش داشته اند.
آمار قربانیان تظاهرات بازگشت

از ســوی دیگر، وزارت بهداشت فلسطین اعالم کرد، در 
هشتاد و چهارمین تظاهرات بازگشت، که جمعه گذشته در 
غزه برگزار شد، پنج فلســطینی بر اثر تیراندازی اشغالگران 
صهیونیســت، زخمی شــدند. هیئت عالی ملــی تظاهرات 
بازگشت و شکستن محاصره، در بیانیه ای خواستار مشارکت 
گسترده فلسطینیان در تظاهرات بازگشت روز جمعه با شعار 
»فلسطین ما را متحد می سازد و قدس پایتخت ماست« شده 
بود. این هیئت تاکید کرده بود که تظاهرات مســالمت آمیز 
بازگشت تا تحقق تمامی اهدافش و در راس آن لغو محاصره 
غزه و شکست طرح صلح آمریکا موسوم به معامله قرن، ادامه 

دارد.
تظاهرات بازگشت از فروردین ۹۷ آغاز شده است. وزارت 

بهداشت فلسطین در گزارشــی اعالم کرده است که از آغاز 
تظاهرات مسالمت آمیز بازگشــت در نوار مرزی باریکه غزه 
تاکنون، ۳2۷ فلســطینی از جمله 46 کودک به شــهادت 
رســیده اند. طبق اعالم وزارت بهداشت فلسطین، در جریان 
سلســله تظاهرات بازگشــت همچنین، 21 هزار نفر دیگر 
زخمی شــده اند. در حال حاضر اجساد 1۵ نفر از شهدا هنوز 
در اختیار رژیم صهیونیستی است و این رژیم از تحویل آنها 

به خانواده هایشان خودداری می کند.
زخمی شدن 15۴ خبرنگار فلسطینی 

همچنیــن، در ادامه جنایت های رژیم صهیونیســتی، 
»سالمه معروف« رئیس دفتر رســانه ای نوار غزه اعالم کرد، 
نظامیان صهیونیست طی سال 201۹ میالدی، 1۵4 خبرنگار 
فلســطینی را زخمی کرده اند. وی افزود، این سال از بدترین 
سال ها برای خبرنگاران فعال در فلسطین، طی یک دهه اخیر 
است. این مقام فلسطینی گفته، در سال جاری 8۷ خبرنگار 
در مرز های شــرقی نوار غزه و 6۷ خبرنگار در کرانه باختری 
به دست نظامیان صهیونیست زخمی شده اند. از این تعداد، 
حــدود 21 نفر با گلوله یا ترکش نارنجک، زخمی شــده اند. 
»مسیره شعبان« مسئول بخش آمار مرکز رسانه ای نیز اعالم 
کرد که در طول ســال 201۹ ارتش اشــغالگر صهیونیستی 
100 خبرنگار را به علت انتشار مطالب ضد صهیونیستی در 
شــبکه های اجتماعی بازداشت کرده است، و 18 نفر از آنان، 

همچنان در زندان های این رژیم به سر می برند.


