
سعودی ها در آستانه جنایت جدید 
قطع برق و مرگ فوری هزاران بیمار در یمن

وزیر بهداشــت یمن با اشــاره به پیامد توقیف 
کشتی های نفتی به دست ائتالف سعودی، هشدار داد 
که مرگ 1000 بیمار در دقایق نخســت، حتمی بوده و 
هزاران نفر دیگر نیز جان خود را از دست خواهند داد.

»علی جحاف« معاون وزیر بهداشــت یمن دیروز گفت، 
اگر ائتالف ســعودی کشتی های توقیف شده حامل سوخت 
نفتی را آزاد نکند، فاجعه رخ خواهد داد. وی گفت: ما صدها 
بیمارستان داریم که به سوخت وابسته هستند... و در دقایق 

اولیه قطع شدن برق، دست کم ۱۰۰۰ نفر از کوچک و بزرگ 
خواهند مرد.

وی ادامه داد: در مراکز دیالیز ما ۳۵۰۰ بیمار بســتری 
هســتند و در صورتی که دستگاه های دیالیز در نتیجه نبود 
ســوخت خاموش شــوند، این بیماران خواهند مرد. با اینکه 
کشتی های حامل مشــتقات نفتی مجوز سازمان ملل برای 
ورود به بندر» الحدیده« را دارند، ائتالف سعودی در راستای 
اعمال فشار بر صنعا، به آنها اجازه نمی دهد وارد این بندر شوند.

 وزیر خارجه آلمان : شورای امنیت 
در آستانه فلج شدن و از کار افتادن است

 در حالی که آلمان خــود را برای تحویل گرفتن 
ریاست یک ماهه شــورای امنیت سازمان ملل آماده 
می کند، وزیر امور خارجه این کشور اعالم کرد، شورای 

امنیت در آستانه فلج شدن است.
»هایکو ماس« با اشاره به نا کار آمدی شورای امنیت، گفت 
که این شورا حتی درباره مسائل مهمی چون درگیری سوریه و 
یا همه گیر شدن »کووید- ۱۹ «، هم نمی تواند به یک موضع 
مشترک برسد و علتش نیز وجود تنش میان اعضای دائم است.

به گزارش ایسنا، وزیر خارج آلمان افزود: این نمونه دیگری 
است که نشان می دهد شورای امنیت در آستانه از کار افتادگی 
و فلج شدن قرار دارد. آلمان به زودی به طور دوره ای، ریاست 

یک ماهه شورای امنیت را به دست می گیرد.  
وزیر خارجه آلمان تاکید کرد که سکوت شورای امنیت 
در بحبوحه شــیوع یک ویروس، پذیرفتنی نیست. او افزود: 
می خواهیم یک بار دیگر برای رسیدن به موضع مشترک در 

قبال همه گیری کرونا تالش کنیم.
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ناآرامی های آمریکا در آستانه چهل روزگی
نیویورک هم دارای منطقه خودمختار شد

چین  بی اعتنا به تهدیدهای آمریکا
الیحه جنجالی برای هنگ کنگ را به تصویب رساند

آیا امروزطرح الحاق کرانه باختری اجرایی می شود؟

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری فردیس در نظر دارد براساس بودجه مصوب سال 1399، پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط به شرح 
ذیل واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی جهت خرید اسناد مناقصه با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری 
واقع در جاده مالرد جنب پارک منظریه خ 16 متری حافظ بلوار فرگاز انتهای بلوار شــهید تهرانی مقدم روبه روی شهرک بهارستان شهرداری مرکزی فردیس، 
ضمن واریز مبلغ 2/000/000 ریال به عنوان هزینه خرید اســناد به حســاب 400819688645 نزد بانک شــهر شهرداری و ارائه رسید آن نسبت به اخذ اسناد 
مناقصه اقدام نمایند. جهت دریافت اســناد داشــتن یکی  از گواهی های مندرج در قسمت ستون گواهی الزم )جدول ذیل(، معرفی نامه ممهور به مهر و امضای 
مدیرعامل یا دارنده پروانه کسب یا نمایندگی مجاز، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت، کد اقتصادی و گواهینامه صالحیت ایمنی و مالیات بر ارزش 
افزوده معتبر الزامی است. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد، هرگاه برندگان نفر اول، دوم 
و ســوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. شهرداری فردیس در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و به 
غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به متقاضیان نزد شهرداری باقی می ماند. پیشنهادات می بایست در پاکت های مجزا )الف- ب- ج( 
الک و ممهور به مهر شرکت شده و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/4/23 به دبیرخانه شهرداری تحویل داده شود. جلسه کمیسیون مناقصات 

شهرداری در روز سه شنبه مورخ 1399/4/24 ساعت 12 در محل دفتر شهردار فردیس برگزار خواهد شد.

شهرداری فردیس

نوبت دوم

برآورد مبلغ شرح عملیاتردیف
ریالی پروژه

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مناقصه به ریال
حداقل گواهی الزممحل اجرا

درصد 
نقد و 
تهاتر

مدت

خرید پمپ های 1
9/500/000/000475/000/000ضدالکتریسیته

محل مورد تایید 
سازمان آتش نشانی 

فردیس

پروانه کسب مرتبط با موضوع یا 
شرکت های تولیدکننده مرتبط با 

موضوع یا نمایندگی مجاز
یک 100% نقد

ماه

خرید خودرو با 2
29/500/000/0001/475/000/000کاربری آتش نشانی

محل مورد تایید 
سازمان آتش نشانی 

فردیس

پروانه کسب مرتبط با موضوع یا 
شرکت های تولیدکننده مرتبط با 

موضوع یا نمایندگی مجاز
یک 100% نقد

ماه

خرید شیرهای 3
3/800/000/000190/000/000هیدرانت 

محل مورد تایید 
سازمان آتش نشانی 

فردیس

پروانه کسب مرتبط با موضوع یا 
شرکت های تولیدکننده مرتبط با 

موضوع یا نمایندگی مجاز
یک 100% نقد

ماه

سرویس خارجی-
بعد از اینکه معترضان به نژادپرســتی در شهر 
ســیاتل آمریکا منطقه خودمختار تشکیل دادند، 
تصور می شد این روند ادامه یابد. دیروز خبر آمده 
که معترضان نیویورکی نیز منطقه خودمختار تشکیل 

داده و پلیس را از این منطقه بیرون کرده اند.
اعتراضات در آمریکا علیه نژادپرستی ساختاری که از 
روز قتل وحشیانه جورج فلوید در مینیاپولیس )۵ خرداد( 
شروع شده در آستانه چهل روزگی است. دیروز خبر رسید 
بعد از »سیاتل« معترضان در »سیتی هال « نیویورک نیز 
منطقه خودمختار تشــکیل داده و پلیس را از این منطقه 
بیرون کرده اند. معترضان شب را نیز در منطقه خودمختاری 
که درست کرده بودند صبح کردند. آنها می گویند خواستار 
اصالحات ســاختاری در اداره پلیس این شــهر هستند. 
ترامپ هفته گذشــته در توئیتر نوشــته بود: »تا وقتی که 

من رئیس جمهور آمریکا هســتم هرگــز منطقه ای به نام 
منطقه خودمختار در آمریکا تشکیل نخواهد شد. اگر آنها 
برای چنین کاری تالش کنند با زور جدی در برابرشــان 
می ایســتیم«. همزمان با ادامه اعتراض ها خشــونت های 
مسلحانه نیز در آمریکا به شدت باال رفته است. مرکز ثبت 
آمار خشونت های مســلحانه در آمریکا، با انتشار گزارشی 
اعالم کرده، در ۸۶ مورد تیراندازی گزارش شــده در روز 

سه شنبه ۳۲ نفر کشته و ۵۹ نفر زخمی شده اند.
»مکسین واترز« نماینده دموکرات کالیفرنیا در مجلس 
نمایندگان آمریــکا نیز طی مصاحبه ای خواســتار ادامه 
اعتراض ها در آمریکا شــده است. وی در مصاحبه با شبکه 
»ام اس ان بی سی نیوز« گفته: »بدون برگزاری تظاهرات 
و اعتراض در کشــور شاهد اصالحات و تغییرات موردنظر 
نخواهیم بود. ما شاهد بوده ایم که اخیراً شهروندان آمریکا 
از گروه هــای مختلف و با تبار های مختلف در اعتراض ها و 

تظاهرات در مناطق مختلف شــرکت کردند. مردم ما باید 
بدانند که اصالحات و تغییرات موردنظر آنها بدون برگزاری 

تظاهرات و اعالم اعتراض انجام نخواهند شد«.
حماقت باور نکردنی

در اقدامی دیگر در دفاع از نژادپرســتی رئیس جمهور 
آمریــکا، از »دموکرات های بیکاره« بابت تالش های حزب 
دموکرات در »اورنج کانتی« کالیفرنیا برای محکوم کردن 
جان وین، هنرپیشه آمریکایی برای »اظهارات نژادپرستانه 
و تعصب آمیز« او حین یک مصاحبه قدیمی و رای آنها به 
حذف نام او از روی فرودگاهی در »ســانتا آنا« انتقاد کرد. 
ترامــپ در این پیام توئیتری همچنیــن به تصمیم اخیر 
دانشــگاه پرینســتون در ایالت نیوجرسی برای حذف نام 
»وودرو ویلسون«، بیست و هشتمین رئیس جمهوری آمریکا 
از روی دانشکده روابط عمومی و بین المللی که جمعه رای 
آن داده شد، اشاره کرد. رئیس جمهوری آمریکا نوشت: »چه 

کســی باور می کند که پرینستون نام وودرو ویلسون را از 
روی یک مرکز سیاستگذاری کامال مورد احترام برداشت. 
حال دموکرات هــای بیکاره می خواهند تا نام جان وین را 
هــم از روی یک فرودگاه بردارنــد. حماقت باورنکردنی!« 
رئیس جمهوری اوایل همین ماه هم با اظهارنظری مشابه، 
طرح نیویورک سیتی برای برچیدن مجسمه تئودور روزولت، 
رئیس جمهوری پیشین آمریکا از پله های موزه تاریخ طبیعی 
را محکوم کرده بود. این مجسمه در واقع روزولت سوار بر 
اسب را نشان می دهد، در حالی که یک مرد بومی آمریکایی 

و یک مرد آفریقایی تبار در کنارش قرار گرفتند.
گفتنی اســت آخرین آمار تلفات ناآرامی های آمریکا 
متعلق به چند هفته پیش اســت که بنا به دالیل نامعلوم، 
به روز نمی شــود! ۲۳ کشته و هزاران زخمی و بازداشتی، 
آماری اســت که حدود ۲ هفته قبل برخی رسانه ها آن را 

منتشر کردند.

محمد بن ســلمان ولیعهد سعودی در 
جدیدترین اقدامات ضد دینی خود در تالش 
برای آزاد کردن فروش مشروبات الکلی در 

سرزمین وحی است!
محمد بن ســلمان ولیعهد ســعودی از سال 
۲۰۱۵ که وارد هرم قدرت در خاندان ســعودی 
شــد اقدام به اجرای مجموعه اقداماتی کرده که 
هدف آن »ایجاد سکوالریسم« و »تقدس زدایی« 

از دین عنوان شده است. 
البته بن ســلمان اســم این سیاســت های 
 خود را »اصالحــات اجتماعی« که تحت عنوان 
»سند چشم انداز ۲۰۳۰« تبلیغ می شود، گذاشته 
و هدف آن را نیز »مدرن سازی جامعه عربستان« 

معرفی کرده است. 
در چارچوب همین سیاست بود که مسابقات 
ورق بازی در عربســتان برگزار شد، کنسرت های 
مختلط توسط خوانندگان غربی بارها در شهرهای 
مختلف عربســتان اجرا شد و برگزاری مسابقات 
کشتی کج با پوشش های نامناسب! و تالش برای 
جذب توریســت های غربی بدون محدودیت های 
شرعی نیز از دیگر برنامه های بن سلمان بوده است. 
اما اقدامات وی محدود به این موارد نشده و اکنون 
خبر آمده که این رژیم تالش هایی برای آزاد کردن 
 فروش مشروبات الکلی در سرزمین وحی شروع شده 

است! 
آل سعود برای کاستن از میزان حساسیت ها 

ابتــدا صفحه رســمی نظرســنجی در توئیتر به 
راه انداختــه و موضوع این هفته را٬ »آزاد ســازی 
فروش مشــروبات الکلــی« قرار داده اســت که 
نشــان دهد حکومت سعودی همچنان در مسیر 
زیرپاگذاشتن اصول اسالم ناب محمدی و گسترش 
فساد و بی بندوباری در عربستان حرکت می کند. به 
گزارش تسنیم به نقل از روزنامه رای الیوم بخش 
وبالگ نویسی »توئیتر« یکی از مهم ترین سکوهای 
نظرسنجی عمومی سعودی هاست و هر اقدامی که 
آل ســعود قصد اجرای آن را داشته باشد در این 

بستر به اشتراک گذاشته می شود.
امــا موضوع جدید و قابل توجهی که این بار 
در این فضا به اشتراک گذاشته شده و از کاربران 
می خواهد تا نظر خــود را درباره آن بیان کنند٬ 
بحث مشــروبات الکلــی و آزاد کردن فروش آن 
اســت که در سایه تحوالت افراطی نظام سعودی 
در دوره اخیــر اجــرای آن خیلــی دور از انتظار 
نیســت. در این حســاب کاربری که طرف های 

رســمی عربستان از جمله وزارت گردشگری نیز 
آن را دنبال می کنند از کاربران خواســته شده تا 
نظر خود را درباره آزادی فروش مشروبات الکلی 
 به ویژه برای ترویج گردشگری داخلی و خارجی 

-بیان کنند.
رای الیوم تاکید کرده آیا شرب خمر در اسالم 
حالل است؟ آیا می توان حرام خدا را حالل کرد؟ 
البته مقامات ســعودی در این نظرسنجی از واژه 
»شــراب« اســتفاده نکرده و به جای آن عبارت 
»نوشــیدنی های الکلی« را بــه کار برده اند و با 
این عنوان نوشــته اند: »نظر شــما درباره فروش 
نوشیدنی های الکلی در عربستان از خالل بازارهای 

آزاد در فرودگاه های بین المللی چیست؟« 
درست است که در این نظرسنجی از فروش 
مشروبات الکلی در بازارهای عادی تجاری عربستان 
صحبت نشده و آنها را تنها محدود به بازارهای آزاد 
در فرودگاه های بین المللی کرده است؛ اما فروش 
مشــروب حتی در این فرودگاه ها نیز طبق قانون 

عربستان مجازات دارد. 
ســال گذشــته نیز ویدیویــی از داخل یک 
»دیســکوی حــالل«! در جده منتشــر شــد و 
ســایت های اجتماعی تصاویری را درباره افتتاح 
اولین »دیســکوی حالل«! در ساحل شهر جده 
منتشر کردند! گفتنی است، گزارش های متعددی 
وجود دارد که نشــان می دهد، ســعودی ها اصال 

مسلمان نیستند.

سرویس خارجی-
شبکه خبری سی ان ان در گزارشی اعالم کرده 
رئیس جمهور آمریــکا در تماس تلفنی با رهبران 
جهان  مکالمات عجیبی داشــته و به خصوص با 
رهبران زن با لحنی پرخاشگرانه، سادیستی و توهین 
آمیز صحبت کرده است. در عوض او با پوتین، خیلی 

مودبانه و صمیمی گفت و گو کرده است.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
میزان افشــاگری های نامزدهای انتخاباتی علیه یکدیگر 
نیز به شدت افزایش یافته است. در این بین افشاگری ها 
علیه ترامپ، شکل خاص خود را دارد. در حالی که زانوی 
 بحران کرونا  این روزها به شــدت بر گردن ترامپ فشــار 
می آورد رئیس جمهور آمریکا باید نگران این افشاگری ها 
نیز باشد. در جدیدترین مورد شبکه خبری سی ان ان به نقل 
از منابعی گمنام در دولت آمریکا گزارش داده دونالد ترامپ 
در تماس های تلفنی اش با رهبران دنیا ناآماده عمل کرده و 

گاه مسائل امنیتی را نیز زیر پاگذاشته است.

بر اساس این گزارش، به عنوان مثال  وی در گفت وگو 
با رئیس جمهور روســیه حالتی »بسیار صمیمی« داشته 
در حالــی که به هنگام گفت وگو با رهبران زن کشــورها 

حالتی »تقریبا سادیستی« پیدا می کرده است. طبق این 
گزارش دونالد ترامــپ در گفت وگوی تلفنی با والدیمیر 
پوتین، چنان لحن صمیمی داشته که انگار »رفیق گرمابه 

و گلستان هم هستند«. سی ان ان به گفت وگوهای تلفنی 
ترامپ با رهبران استرالیا، ترکیه، کانادا و کشورهای غرب 
اروپا نیز اشاره کرده و نوشته  مقام ها متن این گفت وگوها 

را »شنیع« خوانده اند.
در عین حال او در این گفت وگوهای تلفنی مستقیما 
درباره رهبران زن جهان نظیر آنگال مرکل، صدراعظم آلمان 
به شکلی تحقیر آمیز صحبت می کرده است. به گفته یک 
منبــع برخی از چیزهایی که ترامپ به آنگال مرکل گفته، 
باور نکردنی هســتند. او مرکل را »احمق« خوانده و او را 
متهم به بودن در جیب روس ها کرده اســت. به گفته یک 
منبع گفت وگوهای تلفنی ترامپ با مرکل به حدی »غیر 
معمول« بوده اند که مقامــات آلمانی این گفت وگوها را 
در یک گروه کوچک فشــرده نگه داشتند.گفت وگوهای 
 تلفنی ترامپ با ترزا می، نخســت وزیر سابق انگلیس نیز 
تحقیر آمیز بوده است. طبق این گزارش جان کلی، رئیس 
دفتر سابق ترامپ این گفت وگوها را در مکالمات شخصی 

برای امنیت ملی زیان آور خوانده است.

رسانه  های هنگ کنگی گزارش داده اند، کمیته دائمی کنگره ملی خلق 
چین الیحه امنیت ملی هنگ کنگ را علیرغم فشارها و تهدیدهای غرب به 
تصویب رسانده آن هم، در آستانه سالگرد تحویل هنگ کنگ از انگلیس!
چندین رســانه هنگ کنگی به نقل از منابعی که نامی از آنها برده نشــده 
گزارش داده اند که کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین، روز سه شــنبه الیحه 
امنیت ملی هنگ کنگ را با اتفاق آرا تصویب کرده است. این الیحه در جلسه 
سه  روزه این کمیته که از روز یکشنبه این هفته آغاز شده بود بررسی شده و 

به تصویب رسیده است.
به گزارش فارس، خبرنگار »الجزیره« در پکن گزارش داده که این فرآیند 
با سرعت پیگیری شده است: »بسیار نمادین است که این قانون، تنها یک روز 
قبل از سالگرد تحویل هنگ کنگ از انگلیس به سرزمین اصلی چین، به تصویب 
رســیده اســت.« تصویب این قانون در حالی است که آمریکا روز دوشنبه لغو 
وضعیــت ویژه هنگ کنگ را آغاز و صادرات تجهیزات دفاعی به این جزیره را 
متوقف کرد. بدین ترتیب دستیابی هنگ کنگ به محصوالت دارای فن آوری 
برتر محدود می شود. این قانون به چین اجازه می دهد، به تخلفات صورت گرفته 
در هنگ کنگ بر اساس قوانین امنیتی چین رسیدگی کند.»مایک پمپئو«، وزیر 
خارجه آمریکا دراین باره گفته: »تصمیم حزب کمونیست چین برای آسیب پذیر 
ساختن آزادی هنگ کنگ دولت ترامپ را مجبور به ارزیابی مجددی درباره این 
جزیره کرد.« چین نیز به آمریکا هشدار داده در صورتی که واشنگتن خطوط 
قرمز را رد کند، مرحله نخســت توافق تجاری میان ۲ کشــور که شامل خرید 

محصوالت کشاورزی از آمریکاست، متوقف خواهد شد.
گفتنی است، با نگاهی به تحوالت چند سال اخیر در روابط واشنگتن-پکن 
و بحرانی شدن روابط، می توان مناقشات برسرهنگ کنگ را نیز به نوعی ذیل 
اختالفاِت کلِی آمریکا و چین قرار داد و مطالعه کرد. مدتی اســت روابط چین 
و آمریکا بر ســر مسائل اقتصادی، تعرفه  گذاری کاالها و ویروس کرونا پرتنش 

شده است.

رئیس جمهور لبنان هشدار 
داده، آغاز عملیات اکتشاف گاز 
طبیعی در منطقه »بلوک-72« 
بسیار خطرناک و اعالن جنگ 

علیه لبنان است.
بلوک 7۲، نزدیک منطقه به 

میادین گازی لبنان اســت و منطقه پر مناقشــه ای است، اما وزیر انرژی رژیم 
صهیونیســتی بی توجه به خطرات و موقعیت جغرافیایی آن، سه شنبه هفته 
گذشته دستور اعطای مجوز اکتشافات گازی و نفتی برای این منطقه را صادر 

کرد که با واکنش جدی لبنانی ها رو به رو شد.
به گزارش »العالم«، روزنامه »جروزالم پســت« نوشته که »میشل عون« 
رئیس جمهور لبنان در این زمینه هشدار داده آغاز عملیات اکتشاف گاز طبیعی 
در این منطقه »بسیار خطرناک« و »اعالن جنگ« علیه لبنان است. »حسان 
دیاب«، نخســت وزیر لبنان نیز از شــورای عالی دفاع لبنان خواسته تا در این 

زمینه جلسه ای تشکیل دهد.
»قاسم هاشم« از اعضای حزب بعث مجلس لبنان اما در این زمینه هشدار 
داده که شروع عملیات اکتشاف گاز در منطقه بلوک 7۲، اعالن جنگ علیه لبنان 
و »دزدی دریایی« است. این مقام لبنانی در ادامه خواستار اقدام همه جانبه برای 

خاتمه دادن به امیال تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی شده است.
گفتنی است، منطقه بلوک 7۲ طبق توافقنامه بین انگلیس و فرانسه )۱۹۲۹( 
و تایید سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ فقط متعلق به لبنان است اما صهیونیست ها 
ادعا می کنند این منطقه متنازع میان دو طرف است! این موضع گیری ها اما به 
نوعی تکلیف را روشــن کرده و با طرف صهیونیستی اتمام حجت کرده است. 
به نظر می رسد صهیونیســت ها هم متوجه باشند که با قدرت گرفتن جریان 
مقاومت، لبنان ســال ۲۰۲۰ متفاوت با لبنان ۱۹۸۲ شــده است، که اسرائیِل 

امروز برایش، صد البته هدفی آسان تر از قبل محسوب می شود.

دادگاهی در فرانسه نخست وزیر اسبق این کشور 
را به جرم اختالس از منابع دولتی و عمومی به 5 سال 
حبس محکوم کرده اســت. او با ایجاد شغلی کذایی 
برای همسرش، برای او حقوق ماهیانه واریز می کرده!

»فرانســوا فیون«، نخســت وزیر ســابق فرانسه که در 
دوران ریاســت جمهوری »نیکوال سارکوزی« برای ۵ سال 
در این ســمت بود، در دادگاه به علت پرداخت دستمزد باال 
به همســرش آن هم به بهانه شغلی که هرگز وجود نداشته 
مجرم شناخته و به ۵ سال زندان محکوم شده است. براساس 
گزارش بی بی سی سه سال از ۵ سال حبس تعیین شده به 

صورت تعلیقی است اما دو سال آن الزم االجرا است که فعال 
به علت درخواست تجدیدنظر فیون متوقف شده است. این 
زوج به پرداخت ۴۲۳ هزار دالر جریمه و همچنین بازگرداندن 
۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دالر به صندوق پارلمان فرانسه محکوم 
شده اند. فرانسوا فیون همچنین به ۱۰ سال انفصال از هرگونه 

سمت دولتی محکوم شده است.
فرانسوا فیون که از سال ۲۰۰7 تا سال ۲۰۱۲ نخست وزیر 
فرانسه بود متهم شده بود همسرش مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار دالر برای شــغلی دروغین حقوق دریافت کرده و تحت 
عنوان دســتیار پارلمانی برای سال ها دستمزد گرفته است. 

به گزارش یورونیوز، فرانســوا فیون که در انتخابات ریاست 
جمهوری ســال ۲۰۱7 نامزد حزب جمهوریخواهان فرانسه 
از جناح راســت گرایان بود در آغــاز کارزار انتخاباتی خود 
محبوبیت فراوانی داشــت و یکی از بخت های اصلی پیروزی 
محسوب می شد، اما پس از انتشار این اتهامات شانس پیروزی 
در انتخابــات را از دســت داد، هرچند که تا پایان از حضور 
در انتخابات کنار نرفت. وی که ۶۶ ســال دارد ارشــدترین 
مقام تاریخ فرانســه اســت که از زمان آغاز جمهوری پنجم 
در این کشور، یعنی ســال ۱۹۵۸ تاکنون به تحمل حبس 

محکوم می شود.

رئیس جمهور ونزوئال در واکنش به تحریم 11 
مقام این کشور توسط اتحادیه اروپا، دستور اخراج 

سفیر اتحادیه از خاک کشورش را صادر کرد.
»نیکالس مادورو« به » ایزابل پدروسا« 7۲ ساعت 
مهلت داد، خاک ونزوئال را ترک کند. مهلت مذکور امروز 
پایان می یابد. این تصمیم تنها چند ســاعت پس از آن 
اتخاذ شد که اتحادیه اروپا تحریم هایی را علیه ۱۱ مقام 

ونزوئال وضع کرده بود.
رئیس جمهــور ونزوئال در واکنش بــه اعمال این 

تحریم ها گفت: »آنها اصال که هســتند که بخواهند با 
تهدید، ســلطه خود را اعمال کنند؟ واقعا که هستند؟ 
دیگر کافی اســت! من به همین دلیل، تصمیم گرفتم 
7۲ ساعت به سفیر اتحادیه اروپا برای ترک کشورمان 

مهلت بدهم.«
مادورو تاکید کرد که کشورش هواپیمایی در اختیار 
رئیس هیئت دیپلماتیک اتحادیــه اروپا برای خروج از 
ونزوئال خواهد گذاشــت. ونزوئال به علت شیوع ویروس 

کرونا، تمام پروازهای تجاری را لغو کرده است.

 آمریکا و بسیاری از کشــورهای اروپایی، »خوان 
گوایــدو« رهبــر مخالفان دولت ونزوئــال، را به عنوان 
رئیس جمهوری موقت این کشور به رسمیت شناخته اند. 
این در حالی است که مادورو بر اساس رای مردم، قدرت 

را به دست گرفته است.
اتحادیــه اروپا اولیــن بار، ســال ۲۰۱7 میالدی 
تحریم هایــی را علیه ونزوئال وضع کــرده بود. پیش از 
آن، اعمال تحریم توسط اتحادیه اروپا علیه کشورهای 

آمریکای جنوبی، سابقه نداشته است.

اداره شهدای استان نینوای عراق از کشف یک گور جمعی حاوی 
600 جسد در این استان خبر داد. استان نینوا از سال 2014 تا سال 2017 

در اشغال تروریست های داعش قرار داشته است.
روابط عمومی اداره شهدای استان نینوا از کشف یک گور جمعی جدید در 
این اســتان، که ۶۰۰ جسد را در خود جای داده بود، خبر داد و اعالم کرد که 
این گور جمعی در حومه روستای »تعدیل«، و در حد فاصل میان »موصل« و 

»تلعفر« قرار داشته است.
بــه گزارش خبرگــزاری فارس، ایــن قربانیان به احتمال زیاد، توســط 

تروریست های داعش کشته و دفن شده اند.
از ژوئن ۲۰۱۴ تا دسامبر ۲۰۱7، گروه تروریستی داعش ، که از طرف آمریکا ، 
عربستان و متحدان آنها حمایت مالی و تسلیحاتی می شده، چهار استان نینوا، 
دیاله، صالح الدین، و االنبار را تحت اشــغال خود داشته است. نیروهای عراقی 
تیر ۱۳۹۶ شهر موصل را آزاد کرده و تکفیری ها را از این شهر عقب رانده اند.

کدام حاکمیت!
»هــادی عامری« رئیس »ائتالف فتح« عراق، خطاب به برخی مقامات این 
کشــور اظهار داشت: وقتی نیروهای خارجی در عراق جوالن می دهند، از چه 
حاکمیت و اقتداری سخن می گویید؟ وی ضمن حمله شدید به مسئوالن دولت 
به خاطر عدم اخراج نیروهای خارجی از این کشــور، گفت که مردم از مطالبه 

خود برای اخراج ، دست برنخواهند داشت.
بــه گزارش خبرگــزاری فارس، این مقام عراقی ادامــه داد: جنگنده های 
آمریکایی و اســرائیلی در آســمان بغداد جوالن داده و فرزندان غیور عراق را 

هدف قرار می دهند و به شهادت می رسانند. 
وی در پایان، خاطر نشان کرد: ما کسانی هستیم که برای بازگرداندن قدرت 
حکومت و حفظ نهادهای آن، هزاران شهید داده ایم و همچنان می دهیم. خون 
ما خشک نشده است و نمی پذیریم آن را فدای منافع و مطامع کنند. از مطالبه 

خود برای خروج همه نیروهای خارجی از عراق عقب نشینی نخواهیم کرد.
»اکرم الکعبی« دبیرکل جنبش »نجباء« عراق، هم دیروز طی توئیتی، به 
زمزمه های موجود درباره خلع سالح مقاومت اشاره کرد گفت که حامیان خلع 

سالح مقاومت، خائن و مزدور هستند.
سقوط پهپاد آمریکایی 

رســانه های عراقی گزارش دادند که دیروز یک فروند پهپاد آمریکایی در 
اطراف شهر »بیجی« استان صالح الدین عراق سقوط کرد. به گفته منابع عراقی، 
پس از این اتفاق، دو شهروند عراقی پهپاد سرنگون شده را روی خودروی شخصی 
خــود حمل می کردند که ناگهان پهپاد دیگری این خودرو را هدف قرار داد. بر 
اثر این حمله نیز پهپاد سرنگون شده، منهدم شد و دو شهروند عراقی سوار بر 

خودرو جان خود را از دست دادند.

فرانسوا  فیون، نخست وزیر اسبق فرانسه به جرم فساد مالی به زندان می رود

 آل سعود 
آزاد  سازی فروش مشروبات الکلی را هم کلید زد

با دستور مادورو  امروز نماینده اتحادیه اروپا از ونزوئال  اخراج می شود

نخست وزیر پیشین مالزی ضمن اعالم اینکه تمام 
»اسرائیل« از طریق تسلط بر خاک فلسطین بنا شده، 
گفت، »مالزی هرگز اســرائیل را به رسمیت نخواهد 

شناخت«.
»ماهاتیــر محمد« نخســت وزیر پیشــین مالزی اعالم 
کرد،کشــورش عادی  سازی روابط با رژیم صهیونیستی را رد 
می کند و اعالم قدس به عنوان پایتخت فلســطین اشــغالی 
را اقدامــی غیرقانونی می داند. وی در گفت وگویی با شــبکه 
»المیادین« اضافه کرد که:» مســئله فلسطین باید از طریق 
مذاکره حل شــود اما آنچه اســرائیل انجام می دهد با قانون 
بین الملل در تعارض اســت، سازمان ملل باید این مسئله را 

به دادگاه بین المللی ببرد تا مشخص شود که اسرائیل برحق 
است یا خطاکار«.

 بــه گزارش فارس، ماهاتیر محمــد این را هم گفت که:
» اعالم قدس به عنوان پایتخت اســرائیل رفتاری غیرقانونی 
اســت که با قانون بین المللی و تمام قوانین در تعارض است؛ 
در هیچ جایی کسی نمی تواند بر اراضی دیگری مسلط شود 
و ادعا کند که ملک اوســت. تمام اسرائیل از طریق تسلط بر 

اراضی فلسطینی بنا شده است«.
وی بر عدم عادی  سازی روابط مالزی با رژیم صهیونیستی 
نیز تأکید کرد و گفت، »از ابتدای امر، اسرائیل را به رسمیت 
نشــناختیم و تاکنون نیــز میان ما و اســرائیل هیچ رابطه 

دیپلماتیکــی وجود ندارد و همیشــه آن را محکوم کرده ایم 
اما بدبختانه برخی کشورهای دیگر سیاست های متفاوتی در 
پیش گرفته اند«. ماهاتیر محمد درباره سیاست تبعیض نژادی 

علیه سیاهپوســتان در آمریکا هم گفت: »دموکراسی واقعی 
در آمریکا وجود ندارد، آمریکا کشور منصف و عادلی در قبال 
سیاهپوستان نیست. ما باید از سیاهپوستان حمایت کنیم زیرا 
از این طریق می توانیم نشــان دهیم که جامعه آمریکایی در 

قبال ملت خود عادل و منصف نیست«.
وی درخصوص تالش برخی برای تفرقه در جهان اسالمی 
هم این طور موضع گرفت که:» برخی می خواهند اهل سنت 
با برادران شــیعه خود بجنگند مــا این را می دانیم اما نیازی 
به عقب کشیدن نیست. برخی کشورهای بزرگ دنبال عدم 
ثبات در کشــورهای اسالمی هستند تا ما موفق به توسعه و 

افزایش قدرت نشویم«.

ماهاتیر محمد: مالزی هرگز اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت

اتمام حجت میشل عون با صهیونیست ها
بهره برداری از منابع گاز، اعالن جنگ است

 کشف گور جمعی در نینوا 
با 600 جسد متالشی شده

محمدرضا مرادی
بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر رژیم صهیونیستی در چند هفته گذشته بارها 
اعالم کرده که از اول جوالی)۱۱ تیر ماه ( طرح الحاق ۳۰ درصد از کرانه باختری 
به سرزمین های  اشغالی را اجرا خواهد کرد. در این مدت اعتراض های     گسترده ای 
در سراسر جهان و حتی در درون سرزمین های  اشغالی علیه این طرح مطرح شده 
است. اکنون به  ۱۱ تیرماه رسیده ایم و باید دید که آیا نتانیاهو در برابر مخالفت ها و 
هشدارهای گروه های مقاومت عقب نشینی خواهد کرد و یا اینکه همچنان به اجرای 
طرح الحاق تأکید می کند. طرح الحاق ۳۰ درصد از کرانه باختری به سرزمین های  
اشــغالی بخشــی از طرحی کالن تر به نام »معامله قرن« اســت که دونالد  ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا ســال گذشــته از آن رونمایی کرد. در طرح ۱۸۱ صفحه ای 
معامله قرن، فلسطین باید از تمام آرمان های خود دست بردارد و  حاکمیت اسرائیل 
بر خاک خود را به رســمیت بشناسد.  یکی از بندهای مهم معامله قرن مربوط به 
کرانه باختری اســت. طبق این طرح ۳۰ درصد از اراضی کرانه باختری و غور اردن 
به اراضی  اشغالی ملحق می شود. این در حالی است که به موجب قانون بین الملل، 
کرانه باختری از جمله شــرق بیت المقدس، قلمروی  اشغالی تلقی می شود؛ از این 

رو، شهرک سازی رژیم صهیونیستی در آن و همچنین الحاق آن، غیرقانونی است.
بــه دنبال اعالم معامله قرن، نتانیاهو اعالم کرد که طرح الحاق کرانه باختری 
در روز یکم جوالی )یازدهم تیرماه( اجرایی خواهد شد و بر اساس آن ۳۰ درصد از 
کرانه باختری )دره اردن به همراه مناطق شامل شهرک های صهیونیست نشین( به 
اراضی  اشــغالی الحاق می گردد. اما حتی هم پیمانان اروپایی آمریکا نیز با این طرح 
همراهی نکردند. انگلیس، آلمان و فرانســه از جمله 7 کشور اروپایی عضو شورای 
امنیت ســازمان ملل بودند که با انتشــار بیانیه ای مشترک  اشغال کرانه باختری را 
»نقض آشــکار قوانین بین المللی« خواندند که امکان تشــکیل کشور فلسطین و 
امنیت منطقه را تهدید می  کند. بیش از ۱۰۰۰ نماینده پارلمانی در اروپا نیز درباره 
این اقدام اســرائیل هشدار دادند و از رهبران اروپایی خواستند قاطعانه عمل کنند. 
حزب کارگر انگلیس و چند مقام ســابق این کشور نیز خواستار ممنوع شدن ورود 
کاالهای تولید شده در شهرک های غیرقانونی واقع در کرانه باختری در واکنش به 
این طرح شدند. حدود ۵۰ کارشناس سازمان ملل هم در بیانیه ای هشدار دادند به 

دست آوردن قلمرو با زور نقض قوانین بین المللی است. 
گروه های فلسطینی نیز به شدت علیه این طرح موضع گیری کردند. منابع وابسته 
به گروه های مقاومت اعالم کردند، شاخه های نظامی این گروه ها اقدامات میدانی الزم 
را اتخاذ کرده اند تا در صورت اجرایی شدن طرح رژیم صهیونیستی برای  اشغال کرانه 
باختری، به آن پاسخ دهند. »ابوعبیده« سخنگوی شاخه نظامی حماس نیز هشدار 
داد، مقاومــت تصمیم برای الحاق را اعالم جنگ علیه خود می داند و کاری خواهد 
کرد که دشمن صهیونیستی به خاطر این تصمیم انگشت پشیمانی به دندان بگیرد. 
تشــکیالت خودگردان فلسطین هم هشدار داده در صورتی که رژیم صهیونیستی 
اقدام به  اشغال بخش هایی از کرانه باختری بکند، این تشکیالت خود را منحل خواهد 
کرد. این تشکیالت تمام توافقنامه ها با اسرائیل و آمریکا را نیز لغو کرده است.  ملک 
عبداهلل و ســایر مقامات اردن، طی شــش ماه گذشته نیز چندین بار به اسرائیل و 
آمریکا هشــدار داده اند که الحاق، خط قرمز است و گذر از آن سبب نقض معاهده 
صلح بین دو کشور خواهد شد. حتی بنی گانتس وزیر جنگ کابینه نتانیاهو نیز با 
اجرای کامل طرح الحاق مخالف است و مقامات نظامی اسرائیل به نتانیاهو هشدار 

داده اند که این اقدام می تواند به شروع انتفاضه سوم در کرانه باختری منجر شود.
شدت مخالفت ها اکنون باعث شده تا بسیاری از کارشناسان از احتمال به تعویق 
انداختن و یا اجرای تدریجی این طرح خبر دهند که نوعی عقب نشینی برای نتانیاهو 
است. شبکه صهیونیستی »کان نیوز« اعالم کرده که نتانیاهو در گفت وگو با اعضای 
حزب لیکود تلویحاً  اشاره کرده که طرح  اشغال کرانه باختری از اول جوالی)۱۱ تیرماه( 
اجرا نخواهد شد. روزنامه گاردین نیز اعالم کرده شاید نتانیاهو مجبور شود از شدت 
این طرح بکاهد یا آن را به تاخیر بیندازد. روزنامه اورشلیم پست رژیم صهیونیستی 

نیز اعالم کرده که طرح الحاق از اول جوالی اجرا نخواهد شد.
»محمود الزهار« از چهره های سرشناس جنبش مقاومت اسالمی حماس هم 
تأکید کرده که: »رژیم صهیونیســتی به دنبال اجرای نقشه الحاق اراضی اما به طور 
»تدریجی« اســت؛ یعنی به میزان اندکی در آغاز کار. علت این امر هم آن اســت 
که نگران است وضعیتی امنیتی به وجود بیاید که به نفعش نباشد. در نتیجه، رژیم 
صهیونیستی اکنون در اندیشه الحاق شهرک های صهیونیست نشین نزدیک اراضی  
اشغالی سال ۱۹۴۸ میالدی است که در آنها تعداد زیادی از اعراب سکونت ندارند و 
بنابراین امنیت شهرک نشینان را تامین می کند. از این رو، رژیم صهیونیستی به دنبال 
الحاق تدریجی اراضی است و نه آن الحاق اراضی که  ترامپ آن را می خواهد و سود 
منافع انتخاباتی آینده اش است.« کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش 
داده: »بنیامین نتانیاهو« طرحی را به تازگی به تشکیالت خودگردان فلسطین ارائه 
کرده که کوچک شــده طرح الحاق قبلی محسوب می شــود و در آن دره اردن از 
شــمول این طرح خارج شده است.« بنابر گزارش کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل، در 
طرح جدید الحاق فقط دو تا ســه تجمع شهرک نشینی که نام آنها اعالم نشده اما 
احتماال »گوش عتصیون« و »معاله آدومیم« هستند گنجانده شده و خبری از مناطق 
گسترده دره اردن در آن نیست. به نظر می رسد که نتانیاهو امروز در برابر فشارهای 
بین المللی و همچنین هشدارهای گروه های مقاومت اندکی عقب نشینی کند و طرح 
الحاق کرانه باختری را به یک الحاق کوچک تبدیل کند و در ابتدا به دنبال الحاق تنها 
چند شهرک صهیونیستی به سرزمین های  اشغالی باشد. نتانیاهو به دنبال آن است 
تا نام خود را در تاریخ جعلی رژیم صهیونیستی ماندگار کند و تصور می کند اجرای 
این طرح می تواند وی را به این مقصود برســاند. اما وی نگران پیامدهای گسترده 
اجرای یک  باره این طرح است و سعی دارد به صورت تدریجی و تا پیش از انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا الحاق را کامل کند. چرا که  ترامپ بزرگترین حامی  وی در 
این مسیر است و در صورت شکست  ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سرنوشت 
این طرح نیز با ابهامات زیادی مواجه می شــود. بنابراین باید تأکید کرد که شــاید 
اجرای این طرح از امروز شــروع نشــود اما بدون شک نتانیاهو سعی خواهد کرد تا 
قبل از آبان ماه و  شروع انتخابات آمریکا این مسئله را اجرایی کند، طرحی که در 
صورت اجرا می تواند چالش ها و پیامدهای زیادی برای اســرائیل داشته باشد و در 

این صورت شروع انتفاضه سوم دور از ذهن نخواهد بود. 


