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پروژهناامنسازیشمالافغانستان
در چند روز گذشته اخــبــاری از تسلیم شدن
افــراد داعــش به نیروهای امنیتی افغانستان در
رسانههای مختلف ایــن کشور و رسانههای هم
سو با غرب در جهان منتشرشد.در همین حال
پیامی مشابه از سوی سخنگوی طالبان منتشر
شده است که همزمان با عملیات گسترده طالبان
علیه داعش بار دیگر دولت افغانستان و نیروهای
خارجی به رهبری آمریکا به کمک افراد این گروه
تروریستی شتافته و آنها را به مکانی امن منتقل
کردهاند.آن چه از موضوع این حوادث و همچنین
بررسی اخبار چگونگی شکلگیری داعــش در
افغانستان برمیآید این است که بیشک آمریکا
و بخشی از بدنه حکومتی در افغانستان که در
شکلگیری داعــش در این کشور نقش داشتند
همچنان بر حمایت از این گروه و تقویت آن اصرار
داشته و تمام تالش خود را به کار بستهاند تا هر چه
را سد راه عملکرد آن است از سر راه بردارند.در
موضوع اخیر و دربــاره تسلیم شدن فرماندهان و
افراد گروه تروریستی داعش به نیروهای امنیتی
افغانستان نیز دو مسئله مهم و قابلتوجه و بررسی
وجوددارد-1:گروهطالبانازچندیپیشتصمیم
به انجام عملیات گسترده علیه گروه تروریستی
داعش در والیت ننگرهار گرفتند و این عملیات نیز
آغازشد.اکنونبهنظرمیرسدحلقهمحاصرهوفشار
علیه داعش تنگ شده است و حامیان داعش مانند
همه موارد پیش از این به دنبال نجات فرماندهان و
افراد این گروه هستند و این بار نیز مانند گذشته از
سناریوی تسلیم افراد داعش به دولت افغانستان
استفادهکردند.بایداینسوالرامطرح کردکهافراد
داعش چرا تاکنون به دولت تسلیم نشده و اکنون
و به یک باره و بدون این که عملیاتی از سوی دولت
علیه آنها انجام شود تصمیم دستهجمعی برای
تسلیم گرفتهاند .آنها همچنین باید پاسخ گوی
این سوال جدی باشند که اسرای خارجی داعش
کههرکدامبهعنوانتروریستبینالمللیشناخته
شده بودندو توسط آمریکا از زندان طالبان فراری
دادهشدندبهچهسرنوشتیدچارشدهواکنونکجا
به سر میبرند -2.موضوع مهم دیگر درباره تسلیم
شدنسرانوفرماندهانداعشبهدولتافغانستان،
این است که بسیاری از کارشناسان بیم این دارند
که حامیان داعش با این کار در واقع پروژه جدیدی
را آغاز کردهاند .به زعم آنها این پروژه انتقال امن
ســران و فرماندهان داعــش از والیــت ننگرهار به
والیات شمالی و غربی افغانستان است که این کار
در قالب پروژه تسلیمسازی فرماندهان داعش آغاز
شد .در فاز بعد و در سکوت خبری این موضوع به
فراموشی سپرده شده و در همین سکوت خبری،
پروژه انتقال امن آن ها صورت خواهد گرفت و در
نهایت شاهد برافراشته شدن پرچمهای سیاه در
غرب و شمال افغانستان خواهیم بود .این موضوع
زیاد دور از ذهن نیست زیرا در همان ابتدای آغاز
فعالیت داعــش این کار صــورت گرفت و بسیاری
از افــراد این گــروه تروریستی توسط بالگردهای
آمریکاییبهشمالافغانستانمنتقلشدندکهالبته
با مخالفت برخی والیان والیات جنوبی افغانستان
و مردم این مناطق روبه رو شد .اکنون پروژه جدید
با هدف انتقال امن آنها و در عین حال فریب افکار
عمومی از طریق عملیات رسانهای در دستور کار
حامیان پشتپرده داعش افغانستان قرار گرفته
است.شمالوغربافغانستانبیشکمناطقمورد
یاستواینمناطق
عالقهآمریکابرایافزایشناامن 
درآیندهنزدیکآبستنحوادثجدیخواهندبود.

چین
رهبرجمهوریخواهانسنا:ترامپازمعترضان
هنگکنگعلناحمایتکند

هنگکنگ،اهرمجنگعلیهچین

سناتور ارشــد جــمــهــوریخــواه آمریکا بــه رغم
هشدارهای چین به غربیها در خصوص دخالت
در امور هنگکنگ ،با سخنرانی در صحن این
مجلس بــر لــزوم حمایت علنی رئیسجمهور
آمریکا از «معترضان هنگکنگ» تاکید کرد.به
گزارش «هیل»« ،میچ مک کانل» رهبر اکثریت
جمهوریخواهان سنای آمریکا که چندی قبل
در واکنش به ناآرامیها و اعتراضات خشونتآمیز
در هنگکنگ ،پکن را به مقابله با «دموکراسی و
آزادی در هنگکنگ» متهم کرده بود ،روز گذشته
گفت«:مناینرئیسجمهورراتشویقمیکنمکه
باصدایبلنددربارههنگکنگصحبتکند».این
سناتور جمهوریخواه  ،معترضان ضد چینی در
هنگکنگ را «مردان و زنان شجاع» توصیف کرد
و از دولت ترامپ خواست «استقالل» این منطقه
از چین را به عنوان یکی از مسائل مهم و اولویتدار
دیپلماسی دوجانبه واشنگتن در قبال پکن قرار
دهد.معترضان هنگ کنگ هماکنون خواستار
جدایی کامل از چین شدهاند و در مقابل دولت
چین نیز به کشورهای غربی و به طور خاص آمریکا
و بریتانیا در خصوص دامن زدن به اعتراضات
هنگ کنگ هشدار داده و خواستار توقف مداخله
در امور هنگ کنگ شده است.

پمپئو:آمریکاشهرکسازیهایاسرائیلرادیگرمغایرباقوانینبینالمللینمیداند

پازل«معاملهقرن»تکمیلمیشود

هنوز بر سر موضع گیری آمریکا در قبال قدس
اشغالی و به رسمیت شناختن آن به عنوان مرکز
رژیم صهیونیستی در مجامع عربی و بین المللی
جنجال وجود دارد اما این بار آمریکا از زبان مایک
پمپئو وزیر خارجه این کشور بر طبل حمایت از
تل آویو می کوبد .پمپئو به تازگی در اظهاراتی
تأمل برانگیز اعالم کرده است که کشورش دیگر
شهرکسازی های اسرائیلی در کرانه باختری
را برخالف قوانین بین المللی نمیداند.پمپئو با
مطرح کردن این سخنان به صورت کامل موضع
گیری دولت قبل را در خصوص مسئله شهرک
سازی ها زیر پا گذاشت.بعد از این سخنان بود

که موجی از واکنش های منفی به موضع گیری
آمریکادرجهانپدیدارشد.بسیاریازکشورهادر
کنارگروههایفلسطینیوتشکیالتخودگردان
به شدت این موضع گیری را رد کردند .آن ها
همچنین دربــاره پیامدهای چنین سخنانی بر
آینده مسئله فلسطین و تحقق صلح و تالش ها در
این خصوص هشدار دادند.این در حالی است
که موضع گیری پمپئو به مذاق بنیامین نتانیاهو
نخست وزیر رژیم صهیونیستی خوش آمده و وی
نتوانسته ذوق زدگی خود را از این مسئله پنهان
کند .نتانیاهو مدعی شد که این موضع گیری
تصحیح یک اشتباه تاریخی به شمار می رود.

پسازداعش،کردهایسورینفتقاچاقرابهرژیمصهیونیستیمیفروشند

برخیاحزاببراینخستوزیرورئیسپارلمانعراق مهلتتعیینکردند

ضرباالجل برای عبدالمهدی

گروههای سیاسی عراق در نشستی به
دعوت عمار حکیم رهبر جریان حکمت
در منزلش که بــدون حضور اعضای
لیست سائرون به رهبری مقتدی صدر
برگزار شــد ،تاکید کردند در صورت
ناتوانی عــادل عبدالمهد ی ،نخست
وزیـــر و محمد الــحــلــبــوســی ،رئیس
پارلمان در اجرای اصالحات ،اقدام به
سلب رای اعتماد به دولت و برکناری
نخستوزیر و رئیس پارلمان می کنند
و سراغ انتخابات زودهنگام پارلمانی
خواهند رفت.این سند از نخستوزیر
خواسته است طر فهایی که در قتل
تظاهراتکنندگان ،عملیات ربایندگان
و هدف گرفتن رسانهها نقش دارند،
شناسایی و آن ها را مقابل افکار عمومی
رس ــوا کنند.طبق ایــن ســنــد ،دولــت
موظف است وعدههای خود در زمینه
اصالحات توسعهای و خدماتی ،ایجاد
فرصتهای شغلی و اعــام گا مهای
عملی آن را اجرایی کند و درنهایت ۴۵
روز فرصت خواهد داشت.این در حالی
است که عبدالمهدی میراثدار دوره
نخستوزیری حیدرالعبادی است که
بیش از هرچیز خود و مردم کشورش
را درگیر حاشیههای فراوانی در مقابل
همسایگان کــرد کــه همین موضوع
انــرژی زیــادی از دولــت گرفت .گروه
هــای سیاسی و ســران احزابی که هر
روز به نوعی برای دولت قانونی عادل

عبدالمهدی خط و نشان میکشند
یادشان رفته عادل عبدالمهدی فقط
یــک ســال اســت عنان نخستوزیری
عراق را در دست گرفته و طبیعتا یک
ســال زمــان اندکی بــرای تحقق همه
وعدههایش است.اصالحات در عراق
یــک راه دارد و آن نیز اصــاحــات در
ساختار فعلی دولت این کشور است.
نخستوزیر فعلی عــراق با وجــود آن
که فقط یک سال از بر سر کار آمدنش
گــذشــتــه ب ــا حــســاســیــت فــــــراوان به
خواستههای مردمی وعده اصالحات
و جراحی عمیق در ساختار اقتصاد
و کابینه خــود را داده اســت .ایــد هآل
جریانهای سیاسیکار داخلی عراق یا
محور عبری ـ عربی ـ آمریکایی سرنگونی
دولــت فعلی و ورود عــراق به وضعیت
نابه سامان است تا بتوانند در سایه آن
نابه سامانی پروژههای خود در عراق را
با قدرت بیشتری اجرا کنند .فروپاشی
ساختارهای سیاسی و اقتصادی عراق
دستاوردها و پیشرفتهای دولتهای
ایــن کشور در چند ســال گذشته را از
بین می برد و فضا را برای افتادن عراق
در ورطــه تجزیه و فروپاشی اساسی
کشور فراهم میکند .حاال که عادل
عبدالمهدی پــرچــمــدار اصــاحــات
سیاسی و اقتصادی در این کشور شده
چه بهتر که این فرصت در اختیار وی
قرار گیرد.

وی همچنین به صــورت تلفنی با ترامپ در این
خصوص صحبت و از مواضع آمریکا در این زمینه
قدردانی کرد.آمریکا در حالی اعالم می کند که
موضع خود را در قبال شهرک ســازی ها تغییر
داده و دیگر به مواضع چهار دهه قبل خود در این
خصوص پایبند نیست که روسیه و اتحادیه اروپا
به سرعت اعالم کردند که موضع خود را در این
خصوص تغییر نداده و همچنان شهرک سازی ها
در کرانه باختری را غیر قانونی می دانند .دولت
دونالد ترامپ طی دست کم سه سال اخیر موضع
گیریهاییدرقبالحمایتازرژیمصهیونیستی
از خود نشان داده که باعث شده جامعه جهانی در
برابرآنواکنشنشاندهد.ترامپدرسال۲۰۱۷
اعــام کرد که قدس اشغالی را به عنوان مرکز
رژیمصهیونیستیبهرسمیتمیشناسد.همین
مسئله کافی بود تا اعتراضات علیه این اقدام در
جهانبهاوجخودبرسد.یکسالبعدآمریکارسما
سفارتخانهخودرابهقدساشغالیمنتقلکرد.این
اقدامنیزدرحمایتازرژیمصهیونیستیوتحریک
فلسطینی ها و در کل اعــراب انجام شد.عالوه
بر تمام این اقدامات ،ترامپ در مارس ۲۰۱۹
حاکمیت دروغین رژیم صهیونیستی بر بخشی
از خاک سوریه یعنی بلندی های اشغالی جوالن
را به رسمیت شناخت؛ بلندی هایی که به اشغال
رژیم صهیونیستی درآمــده ولی در واقع بخشی
از خاک سوریه است و حتی سازمان ملل آن را به
رسمیت می شناسد.آخرین تالش های آمریکا
برای همپیمان صهیونیست خود ،تدوین و ارائه
نقشه شومی با عنوان معامله قرن بوده که تاکنون
با مخالفت گــروه هــای فلسطینی و کشورهای

عربی رو به رو شده است چرا که در این معامله ،در
واقع تمام حق و حقوق فلسطینی ها از جمله حق
بازگشت آوارگــان فلسطینی نادیده گرفته شده
و قبل از آن که برای حل و فصل مسئله فلسطین
ارائه شود در حقیقت برای محو و پاک کردن این
مسئله ارائه می شود.البته باید گفت که مطرح
کــردن ایــن موضع گیری در شرایطی که رژیم
صهیونیستیبااختالفاتسیاسیوبحرانتشکیل
کابینه جدید رو به روست جای تأمل دارد چرا که
نتانیاهوکههمپیمانمهمترامپبهشمارمیرود
این روزها به سختی ،آخرین تالش های خود را
برای تشکیل کابینه جدید به کار می گیرد اما
به نظر می رسد که موفق نخواهد بود و رقیب
وی یعنی بنی گانتز در این میان نقش جدی
ایفا می کند.بنابراین نمی تــوان این حمایت
آمریکا از رژیم صهیونیستی را در شرایط کنونی
جدای از شرایط داخلی رژیم صهیونیستی و
بحران سیاسی آن بررسی کرد .به نظر می رسد
آمریکا قصد یاری رساندن به نتانیاهو و تقویت
جایگاه وی را از طریق حمایت رسمی و علنی از
گسترش شهرک سازی ها دارد.در هر صورت
این موضع گیری آمریکا در قبال کرانه باختری
جدای از وعده های انتخاباتی نتانیاهو قبل از
برگزاری انتخابات در اراضی اشغالی مبنی بر
الحاق بخش هایی از کرانه باختری به اراضی
اشغالی نیست و به نظر می رسد هر دو طرف در
اقدامی هماهنگ به سمت تثبیت بیش از پیش
اشغالگری و گسترش محدوده شهرک سازی
های غیر قانونی و در نهایت تکمیل پازل معامله
قرن و اجرایی کردن آن حرکت می کنند.

سرقت وخیانت 2روی سکه نفت فروشی
کردهای مستقر در شمال سوریه امتیاز استخراج نفت
از صدها چاه نفت متعلق به سوریه در منطقه «شرق
فرات» و انتقال آن به فلسطین اشغالی از راه اردن را
به یک شرکت رژیم صهیونیستی واگذار کردند .این
خبر مهم و حساس توسط روزنامه «ینی شفق» ترکیه
فاش و توسط روزنامه «لس آنجلس تایمز» آمریکا تایید
شد .پیش از این سران منطقه کردستان عراق یعنی
خاندان بارزانی هم برای دستیابی سود درآمد حاصل
از فروش نفت ،قراردادهایی را با صهیونیست ها امضا
کرده بودند .بر اساس گزارش «ینی شفق»  ،خبر یاد
شده به سه دلیل شوک برانگیز است ،نخست ثروت
سوریه با حمایت آمریکا به سرقت می رود .دوم این که
کردهای سوریه به کشور زادگاه خود خیانت می کنند
وبارژیماشغالگرقدسدرحالهمکاریهستندوسوم
هماردنمقدماتسرقتنفتسوریهراازراهخاکخود
فراهمکردهاست.درهمینزمینه«،مردخایخانا»تاجر
اسرائیلیدرمصاحبهباروزنامهصهیونیستی«اسرائیل
هیوم » که چند روز پیش انتشار یافت ،تاکید کرد :این
قرارداد میان کردها و شرکت وی موسوم به (Global
)DevelopmentCorporationمنعقدشد.مردخای
گفت:مننمیخواهمایننفتدراختیاردولتسوریه
قرار گیرد .تولید نفت از چاه های «العمر»« ،التنک»،
«الرمیالت»«،السوید ّیة»«،کبیبة»،
«کونیکو»«،الجفرة»ّ ،
«مرکدة»« ،تشرین»« ،الجبسة» و «الشداوی» واقع در
منطقه شرق فرات سوریه هم اکنون  ۱۲۵هزار بشکه
درروزاستومادرنظرداریمتاسطحتولیدنفتراازاین
حوزه ها به  ۴۰۰هزار بشکه در روز برسانیم .در دوران
اشغالاینمنطقهتوسطگروهتروریستیداعشکامیون
های نفتکش رهسپار ترکیه می شدند اما هم اکنون
ترکیهمرزهایخودرارویاینکامیونهابستهاستزیرا

مقاماتآنکارامیدانندکهدرآمدحاصلازفروشنفت
عاید نیروهای دموکراتیک سوریه می شود و به همین
دلیلهماکنونکامیونهاینفتکشابتداازخاکعراق
بهاردنمیروندوازآنجارهسپاربنادرصادرکنندهدر
فلسطیناشغالیمیشوند.دونالدترامپرئیسجمهور
آمریکا چند روز پیش از حضور  ۸۰۰سرباز آمریکایی
برای محافظت از چاه های نفت سخن به میان آورد و
از شرکت های نفتی آمریکا همچون «اکسون موبیل»
خواست تا چاه های یاد شده را راه اندازی کند .ترامپ
ازاینشرکتهاخواستتابهمنظورافزایشتولیدنفت
اقدام به حفاری چاه های جدید کنند تا بدین ترتیب بر
نفوذ رژیم صهیونیستی به این چاه ها و سوء استفاده از
آن ها سرپوش بگذارد و سهم بیشتری از درآمدها را به
کردهایجداییطلبسوریهاختصاصدهدتابتوانند
دولت مد نظر خود را در شمال شرق سوریه تشکیل
دهند .بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هم در تمامی
مصاحبه های تلویزیونی اخیر خود به موضوع به یغما
رفتن ثروت نفت سوریه توسط آمریکا و دریافت غرامت
درآیندهاشارهکردهاست.بشاراسدالبتهبهتازگیگفت
کهبابهراهانداختنجنگهایپارتیزانیهمچونجنگ
های شکل گرفته علیه نیروهای آمریکایی در دوران
اشغال عراق با این اقدام آمریکا مقابله خواهد کرد تا
همه این چاه ها را بازپس بگیرد و نیروهای آمریکایی
را از آن جا بیرون براند .روزنامه رأی الیوم در این باره
نوشت:اینثروتنفتیبهتمامملتسوریهتعلقداردنه
بهجداییطلبهایکردکهباردیگروفادارنبودنخود
رابهمیهنمادربهاثباترساندندوبرایتجزیهسوریهدر
حال همکاری با آمریکایی ها و اسرائیلی ها هستند تا
منطقه شمال شرق فرات را که از نظر کشاورزی  ،آبی و
نفتیحاصلخیزاستازخاکسوریهجداکنند.

دردومینهفتهجلساتاستماعکنگره ۹،مقامآمریکاییعلیهترامپشهادتمیدهند

تهدید شاهداناستیضاح بهاخراج

کمیته اطالعات مجلس نمایندگان که روند
تحقیقات استیضاح از رئیس جمهور آمریکا بر
سر ماجرای «اوکراین گیت» را دنبال می کند ،با
حضور  ۹شاهد که از مقام های کنونی و پیشین
آمریکایی هستند ،وارد دومین هفته خود شد.
حضور  ۹شاهد از دیروز (سه شنبه) آغاز شده و
قرار است طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه در
کمیته اطالعاتمجلسنمایندگانبرگزارشود.
نان،درحالیکهجلساتاستماع
بهگزارشسیا 
علنی از شهود در کنگره آمریکا از شبکههای
تلویزیونیپخشزندهمیشد،ترامپاعالمکرده
شاهدان را از کار برکنار خواهد کرد؛ هرچند که
مشاورانش تاکید کردهاند او با این اقدام ممکن
است به انتقامجویی متهم شود .از نگاه ناظران
سیاسی ،احتمال اخراج چنین افــرادی از کاخ
سفید میتواند به عنوان مجازات آن ها به دلیل
دادنشهادتعلیهدونالدترامپ،انگاشتهشود.
ترامپ که از دست کارکنانش دراین باره به تنگ
آمده آن ها را در توئیتهای خود مورد حمله قرار
میدهد؛ در این زمینه میتوان به جلسه استماع

روزهــای گذشته «مــاری یوانوویچ»سفیر سابق
آمریکادراوکرایناشارهکرد.
▪ 9شاهدجدیدچهکسانیهستند؟

به گزارش یــو.اس.ای تودی ،درجلسه استماع
علنی شهود روز سه شنبه ،چهار مقام آمریکایی
دربارهماجرایاوکراینگیتعلیهترامپشهادت
دادند.ایننفراتعبارتنداز«:الکساندرویندمن»،
سرهنگ ارتش که به عنوان مدیر امور اروپایی
شــورای امنیت ملی آمریکا خدمت می کرده
اســت .نفر بعد «جنیفر ویلیامز» مشاور امنیت
ملیمایکپنس(معاونرئیسجمهوریآمریکا)
است که به مکالمه  ۲۵جوالی دونالد ترامپ و
رئیسجمهوریاوکراینگوشدادهبود«.کورت
ولکر»فرستادهویژهسابقآمریکادراوکراینو«تیم
موریسون»مدیرارشداموراروپاوروسیهدرشورای
امنیت ملی آمریکا نیز از دیگر شاهدان حاضر در
فرایند تحقیقات استیضاح ترامپ بودند .امروز
چهارشنبهنیزسهشاهددرجلسهاستماعکمیته
اطالعات مجلس نمایندگان حاضر خواهند شد

که عبارتند از« :گوردون سوندلند» سفیر آمریکا
در اتحادیه اروپا« ،لورا کوپر» دستیار معاون وزیر
دفاع در امور روسیه ،اوکراین و آسیا اروپا و شاهد
آخردراینروزنیز«دیویدهیل»معاونوزیرخارجه
آمریکا در امــور سیاسی خواهد بــود .همچنین
شهود روز پنج شنبه که در روند تحقیقات دونالد
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کمیته مجلس
نمایندگان حضور خواهند یافت عبارتند از :
«فیونا هیل» مدیر ارشد سابق امور اروپا و روسیه
در شــورای امنیت ملی آمریکا و نفر بعد «دیوید

هولمز» مقام ارشد وزارت خارجه که به عنوان
رایزن امور سیاسی سفارت آمریکا در اوکراین
خدمت می کند.نخستین جلسه استماع علنی
شهودماجرای"اوکراینگیت"درروزچهارشنبه
 ۲۲آبانماهوباحضور«بیلتیلور»دیپلماتارشد
آمریکا در اوکراین و «جرج کنت» معاون دستیار
وزارت خارجه آمریکا در کمیته اطالعات مجلس
نمایندگانبرگزارشد.پسازآن«مارییوانوویچ»
سفیر سابق آمریکا در اوکراین شهادت داد که
خشمترامپرابرانگیخت.
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شاهدختمنتقدسعودیکجاست؟
شاهدخت منتقد سعودی پس از آن که نتوانست
مجوز خروج اضطراری از عربستان را برای درمان
پزشکی دریــافــت کند ،در انــظــار عمومی دیــده
نشده است و حاال نزدیکان او به دنبال پاسخهایی
درخــصــوص دستگیری احتمالیاش هستند.
خبرگزاری دویچه وله مطلع شده ،نگرانیهایی از
مفقود شدن بسمه دختر سعود بن عبد العزیز آل
سعود ،که مدافع حقوق بشر بوده است ،وجود دارد
و گفته میشود که او احتماال در ریــاض در حبس
خانگی به سر میبرد.بسمه دختر سعود مدتها
از اصالحات قانون اساسی و مسائل حقوق بشری
در عربستان حمایت کــرده است.حبس خانگی
احتمالی او در کنار دخترش در حالی صورت گرفته
کهمنتقدانسعودیخشممحمدبنسلمان،ولیعهد
عربستان را بر انگیختهاند؛ مسئلهای که به قتل،
ناپدیدشدن،حبسوارعابمنتقدانوبرخیاعضای
خاندان سلطنتی عربستان منجر شده است.بسمه
کهمادرپنجفرزنداستدرسال ۲۰۰۶نگارشبرای
رسانهها را آغاز کرده و از آن زمان به صدایی در دفاع
از اصالحات در عربستان تبدیل شده است.او پس
از جدایی از همسرش در سال  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۱به
لندن نیز رفت و آمد می کرد و در آن جا به شخصیتی
منتقددررسانههاتبدیلشدودرانجمنهایمختلف
بینالمللی شرکت و بر فساد ،مسائل حقوق بشری
و نابرابری ثروت تاکید کرد.به نوشته دویچه وله ،
شاهزاده بسمه در ماه مارس سال جاری میالدی به
اتهامتالشبرایفرارازکشوربههمراهدختربزرگش
وپسازآنکهقراربودبرایمعالجهبهسوئیسبرود،
بازداشت شد .مقامات سعودی از آن زمان تاکنون
به درخواست آنان برای ارائه اطالعاتی درباره این
شاهدختپاسخیندادهاند.

قاب بین الملل

تصویر یک معترض هنگ کنگی تیر و کمان به
دست در هنگام درگیری با پلیس در دانشگاه پلی
تکنیک.درحالیکهفرماندارهنگکنگازتعلیق
الیحه جنجالی خبر داده ،معترضان هنگ کنگی
اعالم کرده اند به تظاهرات خیابانی خود ادامه
میدهند؛اقداماتیکهباعثگمانهزنیهادرزمینه
نقشعواملخارجیدربروزناآرامیدراینمنطقه
حیاتینزدیکچینشدهاست.

چهره روز

نواز زندانی در راه لندن
نــواز شریف ،نخست وزیــر سابق پاکستان با یک
هواپیمای ویژه از الهور و پس از کسب مجوز ،کشور
را به منظور سفر درمانی به انگلیس ترک کرد.حکم
محکومیت وی بــرای چهار هفته به منظور سفر
درمانیاش به لندن به حالت تعلیق درآمده است.
نواز شریف  ۶۹ساله بابت اتهامات فساد در سال
 ۲۰۱۹به هفت سال حبس محکوم شده بود .پس
از آن که وضعیت سالمتش در ماه گذشته میالدی
رو به وخامت گذاشت ،از سلول زندانش در الهور به
بیمارستان منتقل شد و حین بستری حمله قلبی
ناقصی هم داشــت.نــواز شریف که بــرای سه دوره
نخست وزیر بود در سال  ۲۰۱۷و با مطرح شدن
اتهامات فساد توسط دادگاه عالی پاکستان برکنار
شد.ویایناتهاماتراردمیکندومیگوید"قربانی
بــازیهــای سیاسی" شــده اســت.حــاال وکیل نواز
شریف اظهار کرد ،دادگاه عالی این کشور در شهر
الهور به موکلش اجازه داده است تا به مدت چهار
هفته پاکستان را برای معالجه پزشکی ترک کند.به
گفته این وکیل ،این بازه چهار هفتهای میتواند بنا
بروضعیتجسمانیشریفافزایشیابد.نوازشریف
 ۶۹ساله به جرم فساد و پول شویی به هفت سال
زندانمحکومشدهاماوضعیتجسمانیاوبهتازگی
نامساعد شده است .او ماه گذشته میالدی بنا به
دالیل پزشکی به قید وثیقه آزاد شد.تصمیم دادگاه
پاکستان،تالشهای دولتپاکستان رابرایتعیین
وثیقهسنگینبهمنظورحصولاطمینانازبازگشت
شریفبهکشورپسازمعالجهبیثمرکردهاست.

