
خبرهای ضد و نقیض درباره
استعفای وزیر دادگستری آمریکا

»ویلیام  داده اند  گزارش  آمریکا  رسانه های  برخی 
بار« وزیر دادگستری آمریکا به دلیل توئیت هایی که 
ترامپ درباره این نهاد نوشــته تصمیم خود را برای 
استعفا گرفته است. واشنگتن پست اولین رسانه ای بود 

که این خبر را فاش کرد.
این روزنامه آمریکایی با استناد به »سه منبع آگاه« گزارش 
داده »ویلیام بار« به افراد نزدیک به رئیس جمهور آمریکا نیز 
اعالم کرده به دنبال استعفا به دلیل توئیت های ترامپ است.

طبق این گزارش، ترامپ تا به حال درخواســت های علنی و 
خصوصی ویلیام بار مبنی بر اینکه درخصوص مسائل اجرای 
قانون ســکوت اختیار کند را نادیده گرفته اســت. مقام های 
مورد استناد واشنگتن پســت گفته اند هنوز مشخص نیست 
وزیر دادگستری آمریکا موضعش را مستقیماً به ترامپ گفته 
است یا خیر. با وجود این گزارش ها »کری کوپک« سخنگوی 
وزارت دادگستری آمریکا دیروز گزارش ها مبنی بر تمایل وزیر 

دادگستری آمریکا برای استعفا را تکذیب کرد.

ثبت حدود ۱۰۰۰ شکایت مردمی
علیه جنایات آمریکا در عراق

یک عضو کمیســاریای حقوق بشــر عراق اعالم 
کرد، مردم این کشور علیه جنایات ائتالف آمریکایی، 
 تاکنــون ۹۲۶ مورد شــکایت تســلیم دولت بغداد 

کرده اند.
ساکنان استان های االنبار، نینوا و کرکوک که نزدیکانشان 
در بمباران های مکرر جنگنده های ائتالف آمریکایی کشــته 
شده یا آسیب دیده اند، 926 شکایت را به دولت بغداد تسلیم 

کرده اند.

»علی البیاتی« عضو کمیساریای حقوق بشر عراق، ضمن 
اعالم خبر باال، تاکید کرد که دولت عراق خواســتار آغاز روند 
قضایی و پرداخت غرامت به قربانیان شــده اســت، چرا که 
ائتــالف با این حمالت، قوانین بین المللی و انســانی را نقض 
کرده اســت. آمریکا به بهانه مبارزه با داعش، در سال 1393 
به همراه چند کشور اروپایی، »ائتالف مبارزه با داعش« را به 
وجود آورده اســت. اما، کار این ائتالف طی ســال های اخیر، 

حمایت از داعش و کشتار هزاران غیر نظامی بوده است.
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محاکمه بنیامین نتانیاهوبه جرم فساد
 27 اسفند ماه شروع می شود

رسانه های رژیم صهیونیستی اعالم کردند، محاکمه »بنیامین 
نتانیاهو« به جرم فساد مالی، ۲7 اسفند آغاز می شود.

بر اساس گزارش رســانه های صهیونیستی ، محاکمه نخست وزیر این 
رژیم از 27 اســفند آغاز می شــود. در این رابطه، کانال 13 تلویزیون رژیم 
صهیونیســتی گزارش داد که دادستان کل این رژیم به دالیل امنیتی، بنا 

دارد جلسه محاکمه نتانیاهو را به بیرون از دادگاه منتقل کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، سه پرونده فساد دولتی و مالی علیه نتانیاهو 
مفتوح است. این پرونده ها اسنادی را در خود جای داده اند که طی یک سال 
اخیر از اعترافات دستیاران و وزیران پیشین کابینه نتانیاهو به دست آمده 
است. اولین پرونده موسوم به »پرونده 1۰۰۰« است که در آن نتانیاهو به 

دریافت مستقیم رشوه و رانت  خواری متهم است.
پرونده دوم موســوم به »پرونده 2۰۰۰«، به سوءاستفاده نخست وزیر 
از قدرت جهت تحت فشــار قرار دادن »آرنون موزس« صاحب امتیاز نشریه 
»یدیعوت آحارونوت« برای ارائه پوشش بهتر اخبار نخست وزیری، مربوط 

می شود.
او همچنین در »پرونده ۴۰۰۰« متهم است به »شائول ایلوویچ« مالک 
شرکت »بِِزک«، میلیون ها دالر تسهیالت مالی پرداخت کرده است تا پایگاه 
خبری »والال« متعلق به ایلوویچ، از نتانیاهو و همســرش حمایت رسانه ای 

بهتری داشته باشد.
قرار است نتانیاهو در دادگاه مرکزی خیابان »صالح الدین« شهر قدس، 
محاکمه شــود. به گفته کانال 13، این دادگاه قبال چندین بار هدف حمله 

فلسطینی ها قرار گرفته است..
طبق این گزارش، پس از آغاز جلسه محاکمه نتانیاهو، راه ها تقریبا به 
طور کامل بسته خواهند شد و این حالت تا زمان پایان محاکمه،ادامه می یابد.

شهرک  سازی
وزارت مســکن رژیم صهیونیستی طرحی را برای ساخت 9 هزار واحد 
مسکونی در اراضی فرودگاه بین المللی شمال شهر قدس آماده کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این طرح روی زمینی به مساحت 12۰۰ 
جریب اجرا خواهد شد و در چارچوب آن، بین 6 تا 9 هزار واحد مسکونی 

جدید احداث می شود. این خانه ها به صورت غیرقانونی احداث می شوند.
این شهرک  سازی ها در حالی ادامه دارد که دفتر حقوق بشر سازمان ملل 
اخیراً با صدور بیانیه ای اعالم کرده اســت، نام 112 شرکتی که به صورت 
غیرقانونی در اراضی اشــغالی سال 67 و خصوصا در کرانه باختری فعالیت 
می کنند، در لیست سیاه سازمان ملل قرار گرفته اند. طبق کنوانسیون ژنو، 

هرگونه ساخت و ساز در اراضی فلسطین اشغالی 67 ممنوع است.
روسیه معامله قرن را رد کرد

»میخائیل بوگدانوف« معاون وزیر خارجه روســیه، با »خالد مشعل« 
رئیس ســابق دفتر سیاسی جنبش حماس، »موسی ابومرزوق« عضو دفتر 
سیاسی و »سامی خاطر« دیگر عضو ارشد این جنبش در »دوحه« پایتخت 

قطر، دیدار کرد.
در این دیــدار، هیئت حماس بوگدانوف را در جریان آخرین تحوالت 
سیاسی فلسطین، از جمله »معالمه قرن«، قرار داد و تأکید کرد: حماس و 
دیگر گروه های فلســطینی این طرح را مردود می دانند، زیرا طرح مذکور 
حق آزاد  سازی سرزمین های اشغالی، بازگشت آوارگان و ایجاد دولت مستقل 

فلسطینی با حاکمیت کامل در زمین، هوا و خشکی را نقض می کند.
بوگدانوف هم بر موضع روســیه در حمایت حق ملت فلسطین تأکید 
کرد و گفت، این کشور هر طرح صلحی که ملت فلسطین مخالف آن باشد 

را مردود می داند.
وی تأکید کرد، مسکو آماده ارائه هر حمایتی برای تضمین پایان دادن 
به اختالفات داخلی در فلســطین اســت، زیرا وحدت را عاملی اساسی در 

تحقق چشم اندازهای مشروع ملت فلسطین می داند.
خبر دیگر اینکه، پلیس رژیم صهیونیســتی اعالم کرد، صبح دیروز بر 
اثر وقوع انفجار در شهر »الد«)مرکز فلسطین اشغالی(، یک نفر کشته شد. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، پلیس رژیم صهیونیستی با اعالم این 

خبر، در باره علت و عوامل انفجار، خبری نداد.

نظامیان آمریکایی ، سرگردان بین عراق و سوریه
نگران از انتقام مقاومت

نظامیان  اشغالگر و تروریست آمریکایی، که از جانب نیروهای 
مقاومت و عشایر عراق و سوریه شدیدا تحت فشار قرار گرفته اند، 
در مرزهای دو کشور دائم در رفت و آمد هستند و تالش می کنند 

در برابر خطر نیروهای مقاومت، برای خودشان چاره جویی کنند.
نیروهای آمریکایی در عراق تحت محاصره گروه های مقاومت قرار دارند 
و در سوریه نیز نه تنها مردم از آنها حمایت نمی کنند، بلکه با سالح و سنگ 

به استقبال آنها می روند.
به گزارش فارس، دیروز »جعفر الحسینی« سخنگوی نظامی »گردان های 
حــزب اهلل عراق«، ضمن تأکید بر اینکه »اخــراج آمریکا« گزینه راهبردی 
گروه های مقاومت است، تأکید کرد که هم اکنون نظامیان آمریکایی در عراق 
تحت محاصره گروه های مقاومت هســتند. سخنگوی گردان های حزب اهلل 
عراق تأکید کرد که گروه های مقاومت برای بیرون راندن نظامیان آمریکایی 

از عراق، در حال تالش و رایزنی هستند.
در آن ســوی مرزها نیز آمریکایی ها به مثل سابق، امنیت ندارند و هر 
روز شرایط بر آنها سخت تر می شود. چند روز قبل، ساکنان محلی، نیروهای 
مردمی و نظامیان ارتش سوریه در روستای »خربه عمو« )اطراف شهر مرزی 
»قامشلی«( با سنگ و سالح، مقابل نظامیان آمریکایی ایستاده و آنها را از 

این منطقه رانده اند.
دیروز نیز خبر رسید، عشایر عرب استان »حسکه« ضمن اعالم حمایت 
خود از ارتش سوریه و عملیات آن علیه تروریسم، مقاومت در برابر  اشغالگران 

آمریکایی و اخراج آنها از خاک سوریه را خواستار شدند.
به گزارش ایسنا، شیوخ قبایل عرب و چهره های برجسته عشایر سوریه 
طی جلسه ای در روستای »خربه عمو« ، همبستگی خود را با ساکنان این 

روستا اعالم کردند.
شیخ »عبد الرزاق الطائی«، رئیس  یکی از قبایل گفت: ساکنان روستای 
خربة عمو اقدامات قهرمانانه ای را برای آغاز مقاومت در برابر نیروهای اشغالگر 

آمریکایی انجام داده اند.
»حمنــدی الحمندی« از چهره های قبیلــه » الغنامه« نیز تاکید کرد: 
این نشســت در واقع به معنای درخواســت دوباره خروج نیروهای اشغالگر 
آمریکایی از خاک ســوریه اســت، همه قبایل عربی باید راه مقاومت را در 

برابر این  اشغالگران که منابع کشور را سرقت کرده اند، در پیش بگیرند. 

پارلمان کویت سه شنبه شاهد درگیری  و زد و خورد 
میان مخالفان و حامیان پیشنهادات مربوط به عفو تعدادی 

از زندانیان بود.
این جلسه پارلمان کویت با هدف تصویب قانون عفو برگزار 
شده بود که، به زد و خورد بین نمایندگان مخالف و موافق این 
قانون منجر شد. پلیس کویت می گوید برای پایان دادن به این 
زد و خوردها مجبور به مداخله شــده اســت. بیشتر نمایندگان 
پارلمان با پیشنهادات عفو فراگیر مخالف بودند. »مرزوق الغانم«، 
رئیس پارلمان کویت در این باره گفته: »آنچه در جلسه پارلمان 
رخ داد تالشــی از سوی اطراف فاسد برای درگیر کردن مردم با 

دموکراسی بود«. 
بر اســاس گزارش ها علت درگیری مربوط به پیشنهاد هایی 
درخصوص عفو تعدادی از زندانیان بود. در این جلسه پیشنهاد 
عفو »عبدالحمید دشــتی« نماینده سابق این کشور مطرح شد 
که رای نیاورد. اتهام او اهانت به آل سعود عنوان شده و به صورت 
غیابی به 6۵ ســال حبس محکوم شده است. پارلمان همچنین 
با پیشنهاد عفو شماری از افراد اعم از نمایندگان سابق و فعاالن 
سیاســی که در ارتباط با یورش به پارلمان در ســال 2۰11 به 
حبس محکوم شــده اند، مخالفت کرد. به نوشته روزنامه کویتی 
»الجریــده«، پارلمان کویت با پیشــنهاد عفو »باند العبدلی« و 
»زندانیان اندیشه و جاسوسی برای نهاد های خارجی« نیز مخالفت 
کرد. حین درگیری نمایندگان، برخی از آنها به فحاشــی علیه 

یکدیگر نیز مشغول بودند!

برنی سندرز نامزد انتخابات آمریکا:
حاکمان سعودی

مشتی اوباش آدمکش هستند

سناتور مطرح و پیشتاز دموکرات ها در سنای آمریکا در 
گفت وگو با »سی ان ان« ضمن انتقاد شدید اللحن از جنایات 
سعودی که با حمایت کشورش ادامه دارد تأکید کرد حاکمان 

سعودی مشتی »اوباش آدمکش« هستند.
جنایت های رژیم آل سعود در یمن و حمایت های بی حد و حصر 
دولت ترامپ از »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی صدای برخی 
دموکرات ها را در آمریکا درآورده است. طوری که برنی سندرز سناتور 
مطرح دموکرات در ســنای این کشور و از کاندیداهای دموکرات ها 
در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری 2۰2۰ آمریکا در گفت وگو 
با شبکه »سی ان ان«، ضمن انتقاد شدید از سیاست های این رژیم 
عصر حجری ، »محمد بن سلمان« ولی عهد سعودی را یک »دیکتاتور 

میلیاردر« توصیف کرد.
وی ضمن انتقاد از سیاست های این رژیم گفت: »برای سال هاست 
که ما عاشق عربستان سعودی-همپیمان فوق العاده خود- بوده ایم. 
تنها مشــکل این اســت که افرادی که این کشور را اداره می کنند، 
اوباش آدمکش هستند«. این سناتور ایالت ورمونت در ادامه افزود: 
»به جای آنکه با محمد بن سلمان که یک دیکتاتور میلیاردر است، 
بســیار گرم و صمیمی باشیم، واشــنگتن باید برای حل اختالفات 
 میان ریاض و ایران به منظور برقراری صلح در غرب آســیا تالش 

کند.«
 به گزارش فارس، این سناتور آمریکایی که آراء قابل توجهی را در 
دو انتخاب انجمن درون حزبی در ایالت »آیووا« و »نیوهمپشایر« به 
دست آورده، همچنین تصریح کرد که آمریکا در عین حمایت از رژیم 
صهیونیستی نباید، نیازهای فلسطینیان را نادیده بگیرد. سندرز این را 
هم گفت که آمریکا باید بدون حمایت از »دولت راستگرای نژادپرستی 
که در حال حاضر در اسرائیل روی کار است«، از استقالل و امنیت 
شــهروندان اسرائیلی حفاظت کند. گفتنی است حمایت بی چون و 
چرا از رژیم کودک کش صهیونیستی یکی از سیاست های غیر قابل 
خدشــه هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه اســت و آنها تنها 

درباره کیفیت این حمایت با هم اختالف نظر دارند.

در میان جشن و شادی مردم سوریه

اولین پرواز فرودگاه حلب
بعد از 8 سال انجام شد

کتک کاری نمایندگان مجلس کویت
بر سر عفو چند زندانی
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 فرودگاه بین المللی شهر »حلب« پس از حدود 
8 ســال تعطیلی، فعالیت خود را از ســر گرفت و 
نخستین هواپیما از مبدأ دمشق، در این فرودگاه و 

در میان جشن و شادمانی مردم، به زمین نشست.
به گزارش خبرگزاری فــارس، اولین هواپیما پس از 
هشت سال، دیروز در میان شــادمانی مردم، در فرودگاه 

بین المللی حلب به زمین نشست.
»محمد المصری« مدیر فرودگاه بین المللی حلب، اعالم 
کــرد که همه بخش های این فرودگاه با تالش کارکنان و 

مهندسان، آماده استقبال از پروازها و مسافران است.
وی اظهار داشــت: بازگشــایی این فرودگاه، پیروزی 
بزرگی برای مردم ســوریه بوده و این پیروزی در ســایه 
تالش ها و فداکارهای ارتــش و کمیته های مردمی برای 
شکســت تروریســت ها و برقراری امنیت شهر، به دست 
آمده است. »علی حمود« وزیر حمل ونقل سوریه، تصریح 
کرد، در برنامه های فــرودگاه بین المللی حلب، پروازها از 
حلب به دمشــق و قاهره نیز گنجانده شده است و زمان 
انجام آنها، طی روزهای آینده مشــخص می شــود. طی 
روزهای اخیر ارتش ســوریه بیش از 1۰۰ منطقه ، روستا ، 
شــهرک و شهر را در مناطق جنوبی استان حلب، از لوث 
تروریســت ها پاک سازی و فرودگاه حلب را نیز از پوشش 

آتش تروریست ها خارج کرده اند.
ساکنان شهرهای مختلف سوریه به دنبال آزاد  سازی 
شهرک ها و روستاهای استان حلب و بخش های زیادی از 
اســتان »ادلب«، در روزهای گذشته به خیابان ها آمده و 

شادمانی کرده اند.
تهدید اردوغان 

»رجب طیب اردوغــان« رئیس جمهور ترکیه، دیروز 

تهدید کرد که عملیات ارتش این کشور علیه ارتش سوریه 
در استان ادلب، قریب الوقوع است. 

به گزارش خبرگزاری فارس، اردوغان افزود، تدارکات 
الزم برای اقدام نظامی علیه نیروهای سوری تکمیل شده 

است.
رئیس جمهور ترکیه که در جمع نمایندگان پارلمانی 
حزب »عدالت و توســعه« سخنرانی می کرد، تهدید کرد: 
عملیات ادلب قریب الوقوع است و ما عرصه را به رژیم سوریه، 

که توافق ]سوچی[ را رعایت نمی کند، وا نمی گذاریم.
رئیس جمهــور ترکیه با ادعای اینکه اگر کشــورهای 
منطقه کمک نکنند، آنکارا خودش مجبور به حفظ امنیت 
خود می شــود، اظهار داشت: رژیم سوریه و هر کسی که 

حمایتش می کند، جدیّت ما را درک نکرده است.

واکنش روسیه
دولت روسیه به ترکیه هشــدار داد که آغاز عملیات 
نظامی علیه نیروهای ارتش سوریه در ادلب، بدترین سناریو 

از سوی آنکارا است.
به گزارش خبرگزاری فارس، »دیمیتری پســکوف« 
سخنگوی کاخ کرملین، توضیح داد: اگر )اقدام ترکیه( یک 
عملیات نظامی علیه تروریست ها در ادلب باشد، قطعا در 
چارچوب روح توافق روسیه با ترکیه )در سوچی( است. اما 
اگر اقدام ترکیه علیه نیروهای مشروع دولت سوریه باشد 

که قطعا است، بدترین سناریو از طرف آنکارا خواهد بود.
رؤسای جمهور ترکیه و روسیه سال گذشته در سوچی 
درباره تنش زدایی و ایجاد منطقه کاهش تنش در ادلب، که 
آخرین سنگر تروریست ها در سوریه است، توافق کرده بودند 

و این توافق به »توافق سوچی« معروف است. 
پسکوف در ادامه افزود: ما از توافق سوچی طی یک سال 
گذشته راضی بوده ایم. اما بعد از حمالت شبه نظامیان و 
گروه های تروریستی از قلمروی ادلب علیه نیروهای مسلح 
ســوریه و پایگاه های نظامی روسیه، از این وضعیت کامال 
ناراضی هســتیم. دلیل نارضایتی ما از توافق سوچی نیز 

همین است.
»ســرگئی الوروف« وزیر خارجه روســیه، نیز گفت: 
از ارتش ســوریه در برابر ماجراجویی ها در ادلب حمایت 
می کنیم. این اظهارات وزیر خارجه روسیه نیز در پاسخ به 

تهدیدات رئیس جمهور ترکیه بیان شده است. 
حمایت ترامپ از اردوغان

»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، که در ســوریه 
کامال شکست خورده و به بن بست رسیده است، وقتی که 
مشاجره رئیس جمهور ترکیه با سوریه بر سر ادلب را دیده، 
ذوق زده شده است، تا آنجا که اردوغان را رهبری »قدرتمند 
و سرسخت« توصیف کرد! ترامپ مدعی شد که میان آمریکا 

و ترکیه بر سر ادلب، همکاری نزدیک وجود دارد.
به گــزارش ایســنا، ترامپ اعالم کرد: واشــنگتن و 
آنکارا باید درباره حل مشــکالت در ادلب همکاری کنند 
و مــن با اردوغان درباره آنچه می توان در ادلب انجام داد، 
صحبت کردم. کاخ ســفید نیز در رابطه با مکالمه تلفنی 
ســران دو کشــور، بیانیه ای صادر و اعالم کرد: ترامپ از 
اردوغان بابــت تالش های وی برای پیشــگیری از وقوع 
فاجعه انســانی قدردانی کرد. کاخ ســفید در حالی برای 
ســاکنان ادلب دل می ســوزاند که طی 9 ســال اخیر با 
 حمایــت از تروریســت ها، حدود نیم میلیون ســوری را 

کشته است.

نیروهای مشترک یمن وابسته به دولت مستعفی 
منصور هــادی می گویند به توافقــی 7 ماده ای با 
انصاراهلل برای فعال   ســازی مکانیــزم نظارت بر 
آتش بس در استان »الحدیده« در غرب یمن دست 

یافته اند.
بعد از شکست های پی در پی ائتالف سعودی در مقابل 
نیروهای یمنی حاال نیروهای وابسته به دولت مستعفی 
منصور هادی مدعی شــده اند به توافقی برای آتش بس با 
انصاراهلل در استان الحدیده دست پیدا کرده اند. بر اساس 
گزارش مرکز رسانه ای این نیروها، »دانییال کروسالک« 
معاون رئیس هیئت سازمان ملل برای حمایت از اجرای 
توافق آتش بس در الحدیده از نقطه اول ارتباطی در منطقه 
»الخامری« در شرق الحدیده بازدید و با افسران نیروهای 
مشــترک و ســران صنعاء دیدار کرده تا درباره سازوکار 

آتش بس میان طرفین صحبت کند.
بر اساس ادعای نیروهای وابسته به منصور هادی در 

این دیدار بر روی 7 نکته توافق شــده است؛ اول: توقف 
تمام انواع اقدامات نظامی در شهر »حیس«، دوم: توقف 
تعرض هــا به نقاط نظارتی و ابقــای نقاط در مکان های 
تماس. سوم: هر حمله توپخانه ای یا موشکی از دو طرف 
نقض آتش بس و شــاخصی برای تشــدید تنش نظامی 
از ســوی طرف متعرض به حســاب می آید. چهارم: در 
صورت نفود یا تجمعات مشــکوک در هر طرف، برخورد 
با آن ممنوع اســت مگر پس از آنکه به افسران مربوطه 
در اتاق عملیات ســه گانه در کشتی سازمان ملل اطالع 
داده شده و زمان برای رسیدن پیام به طرف های مختلف 
ظرف حداکثر پانزده دقیقه در نظر گرفته شــده باشد.در 
صورت عدم همکاری با هدف بدون هیچ عذری برخورد 
خواهد شــد. پنجم: پرواز در انــواع مختلف آن ممنوع 
اســت و حمالت هوایی باید متوقف شــود. ششم: تعهد 
به آتش بــس در تمامی جبهه ها و شــهرهای الحدیده. 
هفتم: دعوت از تیم ســازمان ملل برای استقرار ناظران 

 ضمن نقاط نظارتی پنجگانه برای ارتباط افســران با دو 
طرف. گفتنی است در سال 2۰18 نیز استکهلم میزبان 
مذاکراتــی بیــن دو هیئت انصاراهلل و دولت مســتعفی 
»عبدربــه منصور هادی« بود که بــه توافق آتش بس در 
شهرها و بنادر اصلی الحدیده منتهی شد. ائتالف سعودی 
با وجود این توافق هر روز اقدام به نقض آتش بس کرد و 

این وضع هنوز ادامه دارد.
اتمام حجت قبایل با آل سعود

از سوی دیگر خبر می رسد قبایل شرقی ترین استان 
یمن که از مداخالت سعودی به تنگ آمده اند در بیانیه ای 
اعالم کردند، »حضور  اشغالگران سعودی و شبه نظامیان 
آن در استان المهره نقض کامل عرف و قانون بین الملل، 
قطعنامه های شــورای امنیت و منشــور اتحادیه عرب 
است.« تسلط نیروهای سعودی بر استان »المهره« واقع 
در دورترین نقطه شرقی یمن و مداخالت در این استان 
منجر به خشم قبایل آن شــده است. بر اساس گزارش 

روزنامه »القدس العربی«، هفته جاری قبایل المهره علیه 
این مداخالت خیزش کردند و درگیری های مسلحانه ای 
میان طرفین در گذرگاه مرزی »شــحن«- میان یمن و 
عمــان« رخ داد. این درگیری ها پــس از آن رخ داد که 
نیروهای مســلح قبایل کنترل این گذرگاه را به دســت 
گرفتند و مانع از ورود مسئوالن سعودی به آن شدند. در 
ادامه این گزارش آمده، قبایل المهره به فرماندهی رهبر 
قبیله ای »علی سالم الحزیری« علیه مداخالت سعودی 
به پا خواســتند و ائتالف سعودی برای بازپس گیری این 
گذرگاه از بالگرد آپاچی اســتفاده کرد اما کاری از پیش 
نبرد. نیروهای قبایل المهره که در گذرگاه شحن تحصن 
کرده اند در بیانیه  خود اعالم کردند: »اشغالگران سعودی 
می خواهند این گذرگاه را مانند بقیه گذرگاه ها به پادگان 
نظامی تبدیل کنند تا پس از آن زشت ترین انواع ظلم و 
سرکوب و محدود کردن آزادی را علیه غیرنظامیان یمنی 

مرتکب شوند.«

توافق 7 ماده ای برای آتش بس در الحدیده
بین انصاراهلل و دولت مستعفی یمن

۲ رئیس جمهور کره جنوبی به جرم فساد مالی و اختالس به زندان افتادند
بعد از »پارک گئون های« رئیس جمهور پیشین 
کره جنوبی حاال خبر رســیده که دادگاه استیناف 
این کشور »لی میونگ باک« رئیس جمهور سال های 
۲008 تا ۲013 این کشور را نیز به جرم فساد مالی به 

17 سال زندان محکوم کرده است.
کشورهای توسعه یافته اصول ثابتی برای توسعه دارند 
که از مهم ترین آنها شــفافیت، استقالل دستگاه قضائی و 
مبارزه جدی با فســاد اقتصادی است. کره جنوبی در این 
میان الگوی موفقی برای مبارزه با فساد اقتصادی دولمتردان 
اســت طوری که طی یک سال اخیر دو رئیس جمهور این 
کشور که باالترین مقام نیز محسوب می شوند به جرم فساد 

مالی به زندان های طویل المدت محکوم شده اند.
بر اســاس گزارش خبرگزاری »یونهاب«کره جنوبی، 
دادگاه عالی اســتیناف سئول روز چهارشنبه »لی میونگ 

باک«، رئیس جمهور سال های 2۰۰8 تا 2۰13 این کشور 
را با اتهام فســاد مالی و پرداخت رشوه به 17 سال زندان 
محکوم کرده اســت.  براســاس این گزارش، لی میونگ 

باک)78 ســاله( همچنین به پرداخــت جریمه به میزان 
1۵.7 میلیون دالر محکوم شده است.

رئیس جمهور پیشین کره جنوبی متهم به اختالس از، 
شرکت تولید کننده قطعات خودرو، که بزرگترین سهامدار 
این شــرکت بوده است و همچنین قبول رشوه از شرکت 
سامســونگ الکتریک در دوران ریاســت جمهوری خود 
اســت.  »لی میونگ باک« از همان دادگاه بازداشت و به 
زندان برده شــد.  پیش از ایــن خانم »پارک گئون های« 
رئیس جمهور قبلی کره جنوبی نیز به اتهام فســاد مالی و 
سوءاســتفاده از قدرت با رای دادگاه از قدرت برکنار و به 

2۴ سال حبس محکوم شده بود. 

عبداهلل اعضای کمیسیون انتخابات را ممنوع الخروج کرد
افغانستان، آبستن یک بحران

رئیس اجرایی دولت افغانستان پس از شنیدن 
نتایج نهایی انتخابات و پیروزی » اشرف غنی«، 
در نامه ای به وزارت کشــور دستور داد، تمامی 
اعضای کمیسیون های انتخابات تا اطالع ثانوی 

ممنوع الخروج شوند.
»عبداهلل عبداهلل« دیروز طی نامه ای، به وزارت کشور 
افغانستان دستور داد، خروج تمامی اعضای کمیسیون 
انتخابات این کشور به خارج، تا اطالع ثانوی ممنوع شود.

ســرانجام پس از گذشــت چهار مــاه از برگزاری 
انتخابات ریاســت جمهوری افغانســتان، سه شــنبه 
گذشته نتایج نهایی انتخابات اعالم شد. بر اساس اعالم 
»کمیسیون انتخابات افغانستان«، اشرف غنی با کسب 
۵۰/6 درصد آرا، در این انتخابات پیروز شده است و بدین 

ترتیب ، در پست ریاست جمهوری 
باقی می ماند.

عبداهلل، که به نتیجه انتخابات 
معترض اســت، در نامــه خود، به 
گوشزد  افغانســتان  کشور  وزارت 
کرد کــه به منظور اتخــاذ تدابیر 
احتیاطی، رئیــس و اعضای هر دو 
انتخابات  کمیسیون )کمیســیون 
و کمیسیون شــکایات(، از جمله 
معاونین  و  »داراالنشــاء«  رؤسای 
آنها، تــا تصمیم قطعــی محاکم 

ذیصالح، ممنوع الخروج بوده و حق مسافرت به خارج 
از افغانســتان را ندارند.عبداهلل در جمع هواداران خود 

گفت که نتیجه انتخابات را نمی پذیرد و در افغانستان 
باید دولت فراگیر تشکیل شود. به اعتقاد کارشناسان، 

بحران انتخاباتی جاری ، بعید است که به درگیری منجر 
شود و با تقســیم قدرت میان طرفین، این بحران نیز 

مانند بحران انتخاباتی 2۰1۴ ، پایان می یابد.
  در انتخابات پر از تقلب سال 2۰1۴ ، اشرف غنی و 
عبداهلل هر کدام خود را پیروز می دانستند که در نهایت 
بــا میانجیگری »جان کری« وزیر خارجه وقت آمریکا 
و بــا نادیده گرفتن آرای مردم، دو طرف توافق کردند 
که اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور و عبداهلل به عنوان 
رئیس اجرایی، »دولت وحدت ملی« را تشکیل داده و 

در قدرت با یکدیگر شریک باشند. 
پس از اعالم پیروزی »اشــرف غنی« در انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان، تاکنون هیچ کشوری در 

منطقه و جهان، به آن واکنش نشان نداده است.

دولت پکن ضمــن اعتراض شــدید به اقدام 
واشنگتن در زمینه محدود کردن فعالیت رسانه های 
چینی در خاک آمریکا، سه خبرنگار آمریکایی را از 

چین اخراج کرد.
ســخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به محدود 
شدن فعالیت پنج خبرگزاری چینی درخاک آمریکا، گفت 
که پکن نسبت به این تصمیم آمریکا، شدیدا ناراضی است. 
این خبرگزاری ها ، »شینهوا«، »سی جی تی ان«، »رادیو 

چین«، »چاینا دیلی« و »پیپل دیلی«، هستند و اخیرا دو 
مقــام آمریکایی ادعا کردند که چین کنترل خود را بر این 
رسانه ها، گســترش داده و از آنها برای اشاعه پروپاگاندای 
حکومتی استفاده می کند. به همین خاطر واشنگتن از این 
به بعد، با رســانه های چینی به عنوان عامالن دولت، و نه 
رسانه های خبری، رفتار می کند. براساس تصمیم واشنگتن، 
بنگاه های خبری مذکور باید حدود و ارزش امالک و شمار 
کارکنان خود را به وزارت خارجه آمریکا اعالم و ثبت کنند. 

بــه گزارش نیویــورک تایمــز، وزارت خارجه آمریکا 
سه شنبه گذشته به اطالع چین رسانده که پنج خبرگزاری 
مذکور را رســماً به عنوان نماینــدگان یک دولت خارجی 
در نظر خواهد گرفت و آنها را مشــمول قوانین مربوط به 
دیپلمات های مستقر در خاک آمریکا می کند.  سخنگوی 
وزارت خارجه چین در ادامه گفت: این کامال غیرمنطقی و 
غیرقابل قبول است که طرف آمریکایی مانع از فعالیت های 
عادی رســانه های چین در این کشور شود. پکن حق خود 

را برای پاســخ بیشــتر به این تصمیــم، محفوظ می داند.  
دولت چین همچنین، مجوز فعالیت ســه خبرنگار روزنامه 
استریت ژورنال« را به دلیل چاپ یک تیتر نژادپرستانه  »وال 
در این روزنامه آمریکایی، لغو کرد. دولت آمریکا نسبت به 
پیشرفت های اقتصادی چین ، بسیار نگران است و به همین 
خاطر، »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، جنگ تجاری 
بی سابقه ای را با چین به راه  انداخته است و روابط دو کشور، 

هر روز بیشتر تیره می شود.

گسترش جنگ چین و آمریکا به عرصه رسانه            پکن 4 خبرنگار آمریکایی را اخراج کرد


