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شــبکه ماهواره ای العهد عراق در مستندی دو بخشی 
روایت هایی مختلف از شــخصیت های عراقی و غیر عراقی 
در رابطه با بامداد شــهادت سردار ســلیمانی و ابومهدی 

المهندس منتشر کرد.
به گزارش ایســنا، »عادل عبدالمهدی« ، نخســت وزیر 
پیشین عراق در این مستند با بیان این که پس از سفرش 
به پکن و بعد از هماهنگی با عربستان برای میانجی گری 
میان ایران و عربســتان به ریاض رفته است، گفت: با ملک 
ســلمان پادشاه عربســتان و محمد بن سلمان ولیعد این 
کشور دیدار و موضوع را مطرح کردیم. آن ها گفتند بسیار 
خوب ما نامه ای برای شــما ارسال خواهیم کرد و تو آن را 
به دست طرف ایرانی برســان. نخست وزیر پیشین عراق 
پیام عربستان را پیامی خشک توصیف کرد که فاقد سالم و 
بسم اهلل بوده است و افزود: من گفتم ارسال چنین پیامی به 
ایران سخت است، سعودی ها گفتند نخست وزیر عراق پیام 
ما را ببیند و اگر مالحظاتی دارد به ما بگوید، من مالحظاتی 
که داشتم را برای آن ها ارسال کردم و سعودی ها نیز پیام 
جدیدی نوشتند، این پیام دیپلماتیک تر بود، مضامین آن 
تغییر نکرده بود اما شــکل پیام و برخی کلمات آن تغییر 
کــرده بودند. عادل عبدالمهدی در ادامه گفت: من پیام را 
به دست سردار ســلیمانی رساندم و او نیز گفت ما به این 
پیام پاسخ خواهیم داد.بعد از آن شهید سلیمانی را دیدم و 
به او گفتم پاسخی به من ندادید، سردار سلیمانی گفت در 
ســفر بعدی پاسخ ایران را خواهم آورد که آن سفر آخرین 

سفر بود و سردار سلیمانی در آن شهید شد.
وی در رابطه با حمالت آمریکا و رژیم صهیونیســتی به 
برخی مقرهای نظامی عراقی و هجوم مردم عراق به سفارت 
آمریکا گفــت: دو روز قبل از این اتفاق بــا دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــور آمریکا تماس تلفنی داشــتم،او گفت این 
تظاهرات در مقابل سفارت ما چیست، گفتم این ها عراقی 
هســتند که به مساله حمله به منطقه قائم اعتراض دارند، 
ترامپ گفت ایرانی هســتند، گفتم خیر همه آن ها عراقی 
هستند و بین آن ها افراد ایرانی حضور ندارند.  نخست وزیر 
پیشین عراق خاطرنشان کرد: مکالمه ما بسیار خوب بود و 
احتمال این وجود داشت که گفت وگوهایی را با ایران آغاز 
کنیم و عملیات تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا انجام 
شــود. به گفته وی، شرط ایران این بود که همه زندانی ها 
یک جا آزاد شوند اما آمریکایی ها برای معلوم شدن اهداف 
و چیزهــای دیگر می گفتند ابتدا برخــی از زندانی ها آزاد 
می شــوند نه همه آنها. عبدالمهدی یادآور شد: در حقیقت 
در آن زمــان آقای الکاظمی بــه عنوان رئیس اطالعات به 
تهــران رفت و با یکی از زندانی ها عکس گرفت و با آگاهی 
ما و ایران عکس ها را برداشت و عملیات تبادل زندانیان را 

برعهده گرفت.
وی در بخش دوم این مســتند می گوید: تقریبا ساعت 
یک بامداد بود که اخبــاری در رابطه با انفجار هواپیمایی 
حامل اشــخاص ایرانی در فرودگاه بغداد منتشــر شــد، 
شخصی که مرا از خواب بیدار کرد آقای الکاظمی نخست 
وزیــر کنونی عراق بود که با مــن تلفنی تماس گرفت، ما 
می دانستیم که سردار ســلیمانی می خواهد به عراق بیاید 
زیرا مــن روز بعــد آن حادثه ســاعت ۸:۳۰ صبح موعد 
مالقات با ســردار سلیمانی داشــتم و قرار بود صبحانه را 
باهم بخوریم. وی خاطرنشــان کــرد: الکاظمی زمانی که 
با مــن تماس گرفت گفت که چنین اتفاقی افتاده اســت 

اما شــک و شــبهه هایی وجود دارد که چه کسی در این 
حادثه شــهید شده است. من با سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در بغداد تماس گرفتم آن ها نیز اطالعی نداشــتند.

تصاویری در شــبکه های اجتماعی منتشر می شد، یکی از 
آن تصاویر انگشــتر بود  ومن به محض دیدن آن فهمیدم 
که این پیکر شــهید قاسم سلیمانی اســت. نوری مالکی 
، نخســت وزیر پیشــین عراق و دبیرکل حزب الدعوه در 
مســتند الرحلة االخیرة روایت می کند: آمریکایی ها شهید 
ابو مهدی المهندس را یک چالش برای خود می دانســتند 
و از زمان های دور مســئولیت اتفاقات ســفارت آمریکا در 
کویت و لبنان و دیگر کشــورها را برعهده شهید ابومهدی 
می دانستند و من نمی توانم در رابطه ادعاهای آن ها را تایید 
و یا تکذیب کنم اما آمریکایی ها او را در لیســت سیاه خود 

قرار دادند.
المالکی گفت: آمریکایی ها تحرکات شهید ابومهدی در 
عــراق را رصد می کردند و ما تالش می کردیم که او دور از 
چشمان آن ها باشــد. در اوایل اشغال عراق ابومهدی زیاد 
به عراق نمی آمد زیــرا نیروهای آمریکایی در عراق حضور 

داشتند و امنیت کشور به دست آن ها افتاده بود.
وی در ادامه با اشــاره به دوران سخت جنگ با داعش 
گفت: در حقیقت چالش های ما چالش های ایران نیز بودند. 
زیرا در صورت ســقوط عراق ایران نیز در موقعیت سختی 
قــرار می گرفت، حمایت های ایــران از ما حمایت ودفاع از 
خود ایران، اســالم، عراق و تمام منطقه بود زیرا اگر عراق 
در آن مرحله ســقوط می کرد تمام منطقه سقوط می کرد؛ 
نه لبنان نه ســوریه نه اردن و نــه غیره باقی نمی ماندند و 
همه آن ها به دســت نیروهای افراطی و تروریستی که در 
سطح منطقه و جهان حمایت می شدند، سقوط می کردند. 
بنابراین اقدام ایران سریع بود و من در این جا برای اولین 
بار اعالم می کنم که سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس 
بــه همراه من یک فرماندهی عالی بــرای مقابله با چالش 
تشکیل دادیم و همواره نشست هایی در منزل بنده برگزار 
می کردیم، نقشه ها و گزارشات جبهه ها و لیست نیازهایمان 
را قرار می دادیم و آن ها را بررسی می کردیم. نخست وزیر 
پیشــین عراق خاطرنشــان کــرد: ما از ایــران به صورت 
مستقیم اســلحه می خریدیم، وقتی از کشــورهای دیگر 
ســالح می خریدیم بعد از شــش ماه یا یک سال برای ما 
می فرستادند اما ایران اگر امروز از آنها اسلحه می خریدیم 
روز بعد به دســت ما می رسید و همین مساله بود که ما را 

نجات داد. وی در بخش دوم این مســتند می گوید: وقت 
نمــاز صبح بود که من تلفن همراهم را باز کردم، تصویری 
دیدم که مبنی بر شهادت حاج قاسم بود، تصویر یک دست 
و انگشتر بود و من به محض دیدن انگشتر گفتم این خبر 
درست است زیرا آن انگشتر را من به حاج قاسم داده بودم.
المالکی می گوید: این اتفاق برای من خیلی دردناک بود 
، نه به خاطر اینکه شــهید سلیمانی دوست و برادر وفادار و 
مخلــص و خاکی بود بلکه به خاطر این بود که وجود حاج 
قاســم یک ضرورت بود زیرا او به دلیل تجربه چالش های 
زیادی به یک فرد مجرب و کارشــناس تبدیل شده بود و 
می توانســت اتفاقات را به خوبی پیش بینی کند، بنابراین 
هدف قرار دادن او از سوی آمریکا آگاهانه بود و در حقیقت 
کمر مقاومت شکسته شد و تاثیرات زیادی بر اوضاع عراق 

گذاشت. 
در مستند الرحلة االخیرة با اشاره به اعتراضات مردمی 
عراق و لبنان آمده اســت که ســردار ســلیمانی در سفر 
اخیرش ابتدا تهران را به مقصد دمشق ترک کرد و پس از 
رسیدن به دمشق بدون اینکه با مقامات سوری دیدار کند 
این کشور رابه مقصد بیروت و دیدار با سید حسن نصراهلل، 
دبیرکل حزب اهلل لبنان ترک کرد و بعد از لبنان عازم بغداد 
شــد که در فرودگاه توسط نیروهای آمریکایی به شهادت 
رسید. شیخ نعیم قاســم ، معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان 
در این مستند تاکید می کند که تنها سید حسن نصراهلل و 
یک  مقام نظامی لبنانی از ســفر شهید سلیمانی به بیروت 
خبر داشتند. وی می گوید برخی سفرهای سردار سلیمانی 

به صورت ناگهانی بود و تنها چند ساعت طول می کشید.
نعیم  قاسم خاطرنشــان کرد: سید حسن نصراهلل گفت 
که دیدارش با ســردار ســلیمانی کاری نبود و مســائلی 
برای گفت وگو نداشــتند و گویی که شهید سلیمانی برای 

خداحافظی آمده بود. 
قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق عراق در این 
مســتند می گوید: ما بر این باوریم که با توجه به امکانات 
و توانمندی امنیتی حزب اهلل، رصد کردن تحرکات سردار 
سلیمانی در لبنان مساله سختی بود، با توجه به سیطره و 
نفوذ آمریکایی ها در سوریه شهید سلیمانی در همین کشور 
رصد شــد. وی در بخش دیگری از این مســتند می گوید: 
وضعیت آســمان عراق در آن روزها کامال غیر طبیعی بود 
و آمریکایی ها به طور گسترده در عراق منتشر شده بودند 
و کنترل را به طور کامل در دست گرفته بودند. پهپادهای 

آمریکایــی و جنگندههــا حتی جنگنده هــای اف ۳۵ در 
بخش های مشخصی از آســمان بغداد حضور داشتند و به 

سمت فرودگاه در حرکت بودند.
در بخش دوم مســتند الرحلة االخیرة آمده اســت که 
شرکت انگلیســی »جی.فور.اس« متهم به رصد تحرکات 
سردار سلیمانی و ابومهدی وتســهیل عملیات ترور آن ها 
است و این شرکت معموال افراد عراقی را استخدام می کند 
تــا برای تحقق اهداف خود آن ها را بــه کار گیرند. برخی 
اطالعات نشــان می دهد که یک عنصر بشــری تحرکات 
سردار ســلیمانی را به این شــرکت داده است و یک فرد 
عراقی نیز که تا این لحظه شناســایی نشــده است به این 

مساله متهم است.
قیس الخزعلی، تاکید می کند: شــرکت انگلیسی»جی.

فــور.اس« که امور امنیتی فرودگاه بغــداد را برعهده دارد 
در بخشــی از عملیات اطمینان از هــدف برای انجام ترور 

شرکت کرد. 
وی گفت:روتین فرودگاه بغداد این اســت که به هنگام 
نشستن یک هواپیما در فرودگاه شرکت جی فور اس باید 
در یک مکان مشــخصی از فرودگاه حضور داشته باشد اما 
تنها در آن روز و آن پرواز خودروی این شــرکت انگلیسی 
در مکان خود حضور نیافت بلکــه دقیقا در مقابل راه پله 
هواپیما و محل پیاده شــدن مسافران ایســتاد ، بنابراین 
این امر نشــان می دهد که این شرکت مسئول انجام این 
ماموریت شــده است. بر اساس این گزارش، فیلم هایی که 
توســط فرودگاه بغداد ضبط شده اســت و در این مستند 
پخش شد نیز این مســاله را تایید می کند. در بخش دوم 
این مستند  آمده اســت: روایت های مختلفی در رابطه با 
پهپادهایی که عملیات ترور ســردار سلیمانی و ابومهدی 
المهندس را انجام دادند، بیان می شود؛ روایت اول می گوید 
کــه دو پهپاد آمریکایی از خاک کویت برخاســتند و وارد 
حریم هوایی عراق شــده و این عملیات را انجام دادند اما 
ســتاد نیروهای مسلح کویت چند ســاعت بعد این خبر 
را تکذیــب کردند. روایت دوم این اســت کــه یک پهپاد 
آمریکایی از پایگاه العدید قطر برخاســته و این عملیات را 
انجام داده اســت اما در بیانیه پدافنــد هوایی عراق آمده 
است که سه پهپاد آمریکایی غیر مسلح روز پنجشنبه وارد 
حریم هوایی بغداد شده اند و بعد از عملیات در همان شب 
به ســوی اردن پرواز کرده اند. شبکه العهد در این مستند 
روایــت جدیدی را هم مطرح می کند مبنی بر اینکه ســه 
پهپاد آمریکایی از نوع ام کیو ۹ در ساعت های مختلف روز 
پنجشــنبه تقریبا از ساعت ۱۰:۳۰صبح تا ۴ بعد از ظهر از 
پایگاه عین االسد در استان االنبار پرواز کرده و وارد حریم 
هوایی بغداد شــده اند و برج مراقبت فرودگاه بغداد آن ها را 

رصد کرده است.
بنابر این روایتها احتماال آمریکایی ها به مقامات عراقی 
دروغ گفتــه و پهپادهای غیر مســلح را وارد حریم هوایی 
عراق کرده اند و آنها را در پایگاه عین االسد مسلح کرده اند.

احمد االسدی، نماینده فراکســیون السند الوطنی در 
پارلمان عراق و یکی از اعضای الحشــد الشــعبی در این 
مستند می گوید: پهپادهایی که عملیات ترور را انجام دادند 
سه پهپاد آمریکایی بودند و از پایگاه عین االسد برخاستند 
و از صبح روز پنجشــنبه به مدت ۲۰ ســاعت در آسمان 
بغــداد درحال حرکت بودند و بعــد از انجام عملیات ترور 

مستقیما به پایگاه عین االسد بازگشتند.

در مستند الرحلةاالخیرة منتشر شد

روایت های مرتبط با آخرین سفر سردار سلیمانی به بغداد 

بــه گفته اف.بی.آی، دی ان ای کشــف شــده در نزدیکی یک خودروی 
منفجر شده در روز کریسمس در نشویل، تنسی، با نمونه های بازیابی شده از 
منزل مظنون این بمب گذاری تطابق دارد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
بر اســاس اعالم بازرسان اف.بی.آی، مرد ۶۳ ســاله ای به نام »آنتونی وارنر« 
مسئول انفجار نشویل است. بر اساس نتایج تحلیل دی.ان.ای، بقایای انسانی 
کشــف شده در محل انفجار با نمونه های کشف شــده از منزل وارنر تطابق 
دارد. دون کوچران، دادســتان آمریکایی در یک نشســت خبری گفت: فرد 
مظنون آنتونی وارنر بمب گذار اســت. او وقتی که بمب منفجر شد، در محل 

حضور داشت و در نتیجه این انفجار از بین رفته و نابود شده است.

شناسایی عامل انفجار نشویل
»لیو شــیاومینگ«، ســفیر دیرینه چین در بریتانیا و مدافع سرســخت 
روابــط اقتصادی نزدیک تر انگلیس و چین و اعمال قوانین امنیتی جدید در 
هنگ کنگ، در حال کناره گیری و پایان دادن به دورانی در روابط دو کشــور 
اســت که در ۲۰۱۵ به اوج خود رســید اما از آن زمان به طور چشمگیری 

بدتر شده است.
بــه گزارش روزنامه گاردین، »ژنگ ژگوانــگ«، معاون وزیر خارجه چین 
جایگزین او می شــود. ژنگ، دانشجوی پیشــین حقوق دانشگاه »کاردیف«، 
زمانی برای سمت سفیر چین در آمریکا انتخاب شد و هنوز با وجود گذشت 

چند سال، کاندیدایی برای سمت سفارت به شمار می رود.

تغییر سفیر کهنه کار چین در لندن
دســتیار ارشــد ناوالنی که به تازگی از بازداشت آزاد شــد، گفته است، 
بابت ورود غیرقانونی به ســاختمان یک اپراتــور امنیتی که جزئیات مربوط 
به مســمومیت احتمالی ناوالنی را به صورت ناخواسته فاش کرد، متهم شده 
است.به گزارش آسوشــیتدپرس، لیوبوف سوبول، شخصیت کلیدی در بنیاد 
مقابله با فســاد الکســی ناوالنی، منتقد کرملین روز جمعه و پس از یک روز 
بازجویی به مدت ۴۸ ســاعت بازداشــت شــد. این اقدام در پی تالش روز 
دوشنبه وی برای ورود به آپارتمانی در مسکو متعلق به فردی صورت گرفت 
که ناوالنی او را پیشــتر فریب داده بود تا جزئیات مربوط به مسمومیتش را 

با گاز اعصاب فاش کند.

آزادی دستیار ارشد ناوالنی

»قصــد هراس افکنی نداریم، اما تــا زمانی که پیروزی 
انتخاباتــی جون بایدن در ششــم ژانویه رســما تحکیم 
نشــود، باید این را به رســمیت بشناســیم کــه ایاالت 
متحــده همچنان در منطقه خطر قرار دارد زیرا آشــوب 
بالقوه داخلی و خارجی می تواند بهانه ای در دست ترامپ 
بــرای چنگ زدن به قدرت باشــد.« به نوشــته روزنامه 
واشــنگتن پســت، این تهدید که تحقق آن بعید به نظر 
می رســد، در حال نگران ساختن مقام های ارشد از جمله 
جمهوری خواهانی اســت که در گذشته از ترامپ حمایت 
می کردنــد اما اکنون باور دارند که او تهدیدی اســت که 
ممکن اســت از محدودیت های قانون اساســی آمریکا به 
نفع قدرت خودش تخطی کنــد. آنها کمپین چندوجهی 
حامیان ترامپ برای اســتفاده از اختالالت داخلی و شاید 

تهدیــدات در خارج را برای پیشــبرد منافــع او متصور 
هســتند. مرحله بزرگ روز ششم ژانویه در گردهمایی دو 
مجلس کنگره آمریکاســت تا رسما آرای کالج الکترال را 
که ۱۴ دســامبر اخذ شــده و طبق آن بایدن و ترامپ به 
ترتیب به ۳۰۶ و ۲۳۲ رای رســیدند، شمارش کنند. این 
شمارش باید مراسمی نمادین باشد اما ترامپ درمانده از 
جمهوری خواهان مجلس نمایندگان و ســنا می خواهد تا 
این آراء را به چالش کشــیده و جلوی این تاییدیه نهایی 
و الزام آور که پیــروزی بایدن را پیش از برگزاری تحلیف 
مستحکم می کند، بگیرند. این کارزار مذبوحانه ترامپ به 
طور حتم در کنگره شکســت خواهد بود. خطر بزرگتر در 
خیابان های آمریکاست، جایی که نیروهای طرفدار ترامپ 

به ایجاد هرج و مرج تهدید می کنند. 

رئیس جمهور آمریکا سرانجام بسته بودجه و کمک های 
مرتبط با همه گیری کرونا ویروس به ارزش ۲.۳ تریلیون دالر 
را بــا امضایش تبدیل به قانون کــرد و به این ترتیب مزایای 
بیکاری را برای میلیونها آمریکایی برقرار کرده و جلوی تعطیل 
شــدن دولت فدرال را در بحران ایجاد شــده توسط خودش 
گرفت. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
که قرار اســت ۲۰ ژانویه ریاست جمهوری را بعد از شکست 
خــوردن در انتخابــات نوامبر به جو بایــدن، رئیس جمهور 
منتخب، ترک کند، از تهدید اولیه اش برای بلوکه کردن این 
الیحه که چند روز پیش توســط کنگره تصویب شد بعد از 
فشارهای شدید قانونگذاران هر دو حزب به وی، عقب نشینی 
کرد. این رئیس جمهور جمهوریخواه روز یکشــنبه با وجود 
قریب الوقوع بودن بحران دولت به بازی گلف پرداخته و خارج 

از انظار عمومی به سر برد. او خواسته بود که کنگره این الیحه 
را تغییــر داده و مبلغ چکهای کمکی برای آمریکایی های به 
مشــکل خورده را از ۶۰۰ دالر به ۲۰۰۰ دالر افزایش دهد و 
همچنین یک سری هزینه های دیگر را کاهش دهد. مشخص 
نشد که چطور ترامپ که از پذیرفتن شکستش در انتخابات 
به بایدن سرباز زده نظرش درباره بسته کمکهای مالی مرتبط 
با کرونا تغییر کرد. مقاومت نشان دادن او تهدید بروز آشوب 
بیشتر در آخرین روزهای ریاست جمهوری او را در پی داشت. 
ترامپ بعد از امضا کردن این الیحه پشــت درهای بسته در 
محل باشگاهش کنار ساحل دریا، تالش کرد برای این کوتاه 
آمدنش وجهه خوبــی ارائه دهد و گفت که این الیحه را »با 
پیامــی قدرتمند که به کنگره لزوم حــذف موارد پراتالف را 

تصریح می دارد« امضا کرده است.

عقب نشینی رئیس جمهوری آمریکا در آخرین لحظهآمریکا در معرض تهدید توسط ترامپ

یک نویسنده اســرائیلی در سخنانی گفت 
که برگزاری انتخابات برای چهارمین بار به این 
معنی است که نخســت وزیر کنونی این رژیم 

صهیونیستی واقعاً در خطر است.
به گزارش عربی۲۱، »دفنــا لیئیل«، یک 
نویسنده اســرائیلی با انتشار یادداشتی درباره 
برگزاری انتخابــات برای چهارمین بار طی دو 
ســال در اراضی اشــغالی و وضعیت بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر کنونی این رژیم نوشت 
که نتانیاهو به شــکل کامــاًل متفاوتی با این 
کمپین انتخاباتی و با هجمه اردوگاه راســتگرا 
مواجه خواهد شــد؛ چراکه وی برای مواجهه 
با چالش نفتالی بنت، رئیس حزب »یمینا« و 
گدعون ســاعر، از رهبران سابق لیکود و رهبر 
حزب تازه تشــکیل شــده »امید نو« به یک 

تاکتیک جدید نیاز دارد.
طبــق این گــزارش، در دور آتی انتخابات 
در اراضــی اشــغالی اگــر نتایــج مطابق با 
نظرسنجی های انجام شده فعلی باشد، نتانیاهو 
دیگر فــرد برتر نخواهد بود؛ چراکه ســاختار 
سیســتم سیاســی رژیم صهیونیستی از یک 
سیســتم دو بلوکی متشکل از نتانیاهو از یک 
ســو و اردوگاه چپ میانه از سوی دیگر تغییر 
یافته و به سیستمی متشکل از دست کم چهار 

بلوک تبدیل شده است.
لیئیل در ادامه آورده اســت که بلوک های 

انتخاباتی رقیب نتانیاهو، متشــکل از ســاعر، 
نفتالی بنت و آویگــدور لیبرمن، رئیس حزب 

»إسرائیل بیتنا« است.
وی همچنین گفت که اغلب رای دهندگان 
راســت گرا اکنون غیر مذهبی هستند و اگر 
همه آنها همکاری کننــد، نتانیاهو نمی تواند 
به آنها )بنت، ســاعار و لیبرمن( خیانت کند؛ 
چراکه نفتالی بنت در دور قبلی انتخابات گفته 
بود که قادر به تشــکیل یک دولت جایگزین 

برای نتانیاهو است.
این نویســنده در ادامه نوشــت: به دنبال 
شکســت نتانیاهو در پرونده کرونا و قرنطینه 
سراسری در ایام اعیاد یهودی، ناامیدی عمیقی 
نسبت به وی شکل گرفته است. برخی مقامات 
اذعــان کرده اند که ما بــا دور انتخاباتی کاماًل 
متفاوت از دور قبلی مواجه هســتیم، چراکه 
این انتخابات بدون حضور دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد و نتانیاهو 
بدون وجود یک »دوست خوب« در کاخ سفید 

وارد این انتخابات می شود.
وی در پایــان گفت: انتظار می رود نتانیاهو 
برای تأیید دســتاوردهای سیاسی خود تالش 
کند، اما او باید مراقب باشــد، زیرا ما شــاهد 
ســه دور رقابت انتخاباتی مکرر بوده ایم و دور 
چهارم یک داســتان کاماًل متفاوت است و در 
پایان نتانیاهو لزوماً به دفتر نخســت وزیری بر 

نمی گردد.
نگرانی و ترس وکالی نتانیاهو

درهمیــن حال،وکالی بنیامیــن نتانیاهو، 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی پس از آنکه 
مشخص شد، موافقت مشــاور حقوقی دولت 
»اســرائیل« با آغاز تحقیقات علیه وی حاصل 
نشده، درخواست دیگری برای لغو الیحه اتهام 

علیه نتانیاهو را مطرح کردند.
وکالی نتانیاهو در درخواست جدید توضیح 
دادند که در بند ۱۷ قانون دولت »اســرائیل« 
قید شده اســت که انجام تحقیقات کیفری از 
نخســت وزیر طی دوره انتصابش امکان پذیر 
نیســت، مگر پس از موافقت مشــاور حقوقی 
دولــت؛ این امر بدین معناســت که تحقیق و 
بازجویی از نخســت وزیر ایــن رژیم برخالف 

قانون است.
یک مــاه پیــش وکالی مدافــع نتانیاهو 
درخواســت خود مبنی بر لغو الیحه های اتهام 
علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی را به یک 

دادگاه مرکزی در شهر قدس ارائه دادند.
وکالی مدافع نتانیاهو در درخواســت اول 
خود برای لغو الیحه اتهام علیه نتانیاهو، اعالم 
کردنــد، در جریان روند تحقیــق و بازجویی 
اطالعات مفصلی در خصــوص درز اطالعات، 
برگزاری محاکمه علنی در مقابل رســانه ها و 

اجرای قانون به صورت انتخابی وجود داشت.

آنها همچنین افزودند که از اشتباهات روند 
تحقیقات، تهدید کردن جان شــاهدان، سوء 
استفاده از زندگی شخصی آنها برای تحقیق و 
بازجویی از آنها، به سکوت وا داشتن شاهدان، 
نادیده گرفتن شواهد و ادله برای تبرئه و سایر 

فعالیت های غیرعادی است .
نتانیاهو و همسرش ســارا در چهار پرونده 
متهم به فســاد شــده اند؛ آن هــا در پرونده 
موسوم به »۱۰۰۰« متهم به دریافت هدایای 
غیرقانونــی از یک بــازرگان آمریکایی به نام 
»ارنون ملچن« از بزرگترین فعاالن ســینمای 

هالیوود هستند.
در پرونــده »۲۰۰۰« هــم نتانیاهو متهم 
به امضای قرارداد غیرقانونی با ناشــر روزنامه 
صهیونیستی »یدیعوت آحارونوت« به منظور 
بهبــود وجهه نخســت وزیر و تبلیغات به نفع 
وی در ایــن روزنامه، در قبال تعطیلی روزنامه 

»اســرائیل هیوم« رقیب یدیعــوت آحارونوت 
است. پرونده سومی هم که نتانیاهو به موجب 
آن به فســاد مالی متهم شــده، بــه پرونده 
»۳۰۰۰« معروف است که در قالب آن شبهات 
فساد و منافع مشــترک در قالب قراردادهای 
خرید زیردریایی از یک شــرکت آلمانی برای 

ارتش صهیونیستی مطرح است.
پرونده جدید فســاد مالی بنیامین نتانیاهو 
موســوم بــه »پرونده ۴۰۰۰« اســت و گفته 
می شــود خطرناک ترین پرونــده در نوع خود 
علیه نتانیاهوست. این پرونده مربوط به تبانی 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی با شائول آلویچ، 
مالک شــرکت »بیزک« است که خود صاحب 
امتیاز پایگاه خبری »والال« است. طبق اعالم 
رســانه های صهیونیســتی، نتانیاهو در ازای 
پوشــش خبری مناســب از خود و همسرش، 

تسهیالتی را به آلویچ داده است.

نتانیاهو در انتظار سقوط و محاکمه

حکم سعودی علیه دختر عربستان
دادگاه کیفری ویژه در ریاض عربســتان حکم پنج سال و هشت ماه حبس 
را بــرای »لجین الهذلول«، فعال حقوقی این کشــور صــادر کرد. با این حال 
بر اســاس تعلیقی که در حکم وی صورت گرفته و دوره ای که در بازداشــت 
گذرانده، امکان آزادی وی بعد از ســه ماه وجود دارد. روزنامه ســعودی سبق 
اعــالم کرد که دادگاه کیفــری ویژه ریاض در حکمی لجیــن الهذلول، فعال 
حقوقی عربســتانی را به پنج ســال و هشــت ماه حبس محکوم کرد. دادگاه 
الهذلول را طبق ماده ۴۳ قانون مبارزه با جرائم »تروریستی« و تأمین مالی آن 

به ارتکاب اقدامات مجرمانه محکوم کرده است.
طبــق این گزارش از جمله اتهامات علیه الهذلول می توان به تحریک برای 
تغییر نظام سیاسی عربستان، تالش برای کمک به طرح های خارجی در داخل 
کشــور با هدف آسیب رســاندن به نظم عمومی و همکاری با تعدادی افراد و 
نهادهایی که طبق قانون مبارزه با جرایم تروریســم و تأمین مالی آن مرتکب 
اقدامات جنایی شده اند، اشاره کرد. قاضی دادگاه مذکور مدعی شده است که 
متهم به اتهامات مطرح شــده علیه خود اعتراف کرده است و اعترافات وی به 
صورت داوطلبانه و بدون زورگویی و اجبار مســتند شــد. با وجودی که حکم 
پنج سال و هشت ماه زندان برای الهذلول صادر شده اما دادگاه دو سال و ۱۰ 
ماه از حکم او را تعلیق کرده و آغاز دوره زندانی شدن او را از مه ۲۰۱۸ اعالم 

کرده است. به این ترتیب تنها سه ماه از حکم زندان وی باقی مانده است.

ویژه

مینی پهپادهای جاسوسی در خدمت ارتش بریتانیا
ارتش بریتانیا ســری جدیدی از پهپادهایی را خریداری کرده که از قابلیت 

جاسوسی و تجسس در اهدافی تا فاصله ۲ کیلومتری برخوردار است.
بــه گزارش یورو نیوز، این هواپیماهای بدون سرنشــین نانــو به اندازه ای 
کوچک هستند که در کف یک دست قرار می گیرند و وزن آنها تنها ۱۹۶ گرم 

است. این پهپادها حجم و اندازه ای حدود یک گوشی هوشمند بزرگ دارند.
پهپاد یا هواپیماهای بدون سرنشین در حال حاضر در سراسر دنیا از سوی 
نیروهای مسلح برای اهداف گوناگون تجسسی و جاسوسی مورد استفاده قرار 
می گیرد. استفاده از این تجهیزات به شدت مورد انتقاد گروه های حقوق بشری 
قرار گرفته است. به نوشــته گاردین برخی از کشورها همچون ایاالت متحده 
آمریکا و ترکیــه از این پهپادها برای اهدافی مانند »ترور دشــمنان خارج از 
مرزهــای خود« اســتفاده می کنند. با این حال در حــال حاضر اتحادیه اروپا 
و بریتانیــا در نظر دارنــد از هواپیماهای بدون سرنشــین در ارتفاع باال برای 

شناسایی پناهندگان و مهاجران در دریای مدیترانه استفاده کنند.
افزایش قابلیت های پهپادهای کوچک منجر به اســتفاده گسترده از آنها به 
منظور نظارت در وضعیت های نظامی و غیر نظامی شده است. این موضوع در 
عین حال ســبب افزایش نگرانی در مورد عدم وجود قوانین حاکم بر استفاده 
از آنها و همچنین پرســش هایی در خصوص چگونگی استفاده از آنها از سوی 
نیروهای نظامی شده است. کریس کول، مدیر سازمان غیر دولتی »پهپادهای 
جنگی« که در خصوص محدود کردن استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین 
در امور نظامی فعالیــت می کند در این خصوص به روزنامه گاردین می گوید: 
»جنگ هواپیماهای بدون سرنشــین به روش های مختلفی از جمله استفاده 
روزافزون از پهپادهای نظارتی نانو مانند این پهپادهای جدید »Bug« توسط 
واحدهای نظامی تکامل یافته اســت. با این حال ، چنین سیســتم هایی تنها 
می توانند فهم ناقصی از اطالعات به ما ارائه دهند و احتماال برداشت نادرستی 

از امنیت و اطالعات از موقعیت واحدهای روی زمین خواهند داشت.«

تجمع معترضان ارمنستان علیه پاشینیان
خبرگزاری اسپوتنیک دیروز )دوشنبه( گزارش کرد، معترضان ارمنستانی به 
منظور برپایی یک دور دیگر تظاهرات با هدف مطالبه استعفای نیکول پاشینیان 
از نخســت وزیری در اطراف ساختمان پارلمان این کشور در مرکز شهر ایروان 
تجمع کرده اند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، نیروهای پلیس اطراف 
ساختمان پارلمان ارمنستان را مسدود کرده و نیروهای بیشتر در منطقه مستقر 
کرده اند. مخالفان دولت ارمنســتان از زمانی که نیکول پاشینیان، نخست وزیر 
این کشور توافق آتش بس سه جانبه با رهبران روسیه و جمهوری آذربایجان را 
در نهم نوامبر امضا کرد خواستار استعفای پاشینیان شده اند. این اعالمیه آتش 
بس دارای واگذاری های چشمگیر اراضی به جمهوری آذربایجان بود که موجب 
نارضایتی بسیاری از ارمنی ها شد. روز جمعه گذشته پاشینیان پیشنهاد برگزاری 
یک انتخابات زودهنگام را در ارمنستان داد اما مخالفان این پیشنهاد را از بابت 
این نگرانی که نخســت وزیر ارمنســتان اهرم کافی برای پیروز شدن دوباره در 

انتخابات دارد رد کرده و خواستار آن شدند که اول او استعفا دهد.

بی اعتنایی پوتین به انتقادات
اسپوتنیک: »دیمیتری پسکوف« ســخنگوی کرملین در گفتگو با کانال 
تلویزیونی روســیه ۱ گفت: حمالت شــخصی مختص ماه های اخیر نمی شود. 
حمــالت به پوتین طی ۲۰ ســال گذشــته هم از ســمت دولت های غربی و 
هم داخل کشــور وجود داشته و طبیعتاً، ایشــان با گذر زمان، در برابر آن ها 

بی تفاوت شده است.

نفت فروشی کردهای سوریه با کمک آمریکا
خبرگزاری رووداو: اســتخراج نفت در میادینی که نیروهای قسد کنترل 
آن را برعهده دارند به ۱۰۰ هزار بشکه در روز می رسد که درآمد آن به صدها 
میلیون دالر می رســد. نیروهای آمریکایی و قسد کنترل برخی میادین نفتی 

در منطقه جزیره سوریه در استان های حسکه و دیرالزور را برعهده دارند.

کمپین همبستگی با رهبر محبوس مخالفان بحرین
النشره: در ششمین ســالروز بازداشت شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت 
الوفاق بحرین که به دستور مقامات این کشور در میان سرکوب احزاب و نهادهای 
جامعه مدنی منحل شد، فعاالن کمپین همبستگی را با وی در توییتر با هشتگ 
#آزادی شیخ سلمان راه اندازی کردند. صدها زندانی سیاسی به اتهام مشارکت در 

اعتراضات فوریه ۲۰۱۱ بحرین همچنان در زندان به سر می بردند. 

پولیتیک

رویداد

کوتاه از جهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شفت
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سندرسمی

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی 
برابــررای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۲۰۰۲۷۰۲ مورخــه ۱۳۹۹/۹/۲۵ هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی رضا ایزدی احمدسرایی فرزند 
غالمحســین شماره شناسنامه۳  صادره از شفت در از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک دستگاه آپارتمان مسکونی دوطبقه بعد از رعایت 
حریم راه ۵۵متری به مســاحت ۷۶۰،۳۴ مترمربع با کاربری مســکونی پالک فرعی ۱۰۳۴ فرعی مجزی شده از پالک ۱۴ واقع دراحمدسرگوراب 
شهرســتان شفت ســنگ اصلی۴ بخش۲۱گیالن خریداری از مالکیت رسمی میرزائی ایزدی )زارع صاحب نسق( محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود، اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواســت وفق 

مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد. ۹۲۱ م الف
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۹۹/۱۰/۹

تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۹/۱۰/۲۳
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اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شفت
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی 
برابررای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۲۰۰۲۲۹۲مورخه ۱۳۹۹/۸/۱۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اعظم پور اکبر میرمحله فرزند گداعلی شماره شناسنامه 
۵۶۹۰۰۰۸۷۷۰ صادره از شفت درششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برخانه و محوطه به مساحت ۱۶۱مترمربع با کاربری مسکونی پالک فرعی ۷۱۲ 
فرعی مجزی شده از پالک ۲۲۵ واقع درروستای ذوالپیران سنگ اصلی ۲۰ بخش ۲۱گیالن خریداری از مالکیت رسمی احمدی پور اکبر میرمحله )زارع 
صاحب نسق( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود، اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض ویاعدم ارائه گواهی 

تقدیم دادخواست وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد. ۹۲۳ م الف
تاریخ انتشارنوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۹
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اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شفت
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سندرسمی

آگهی موضوع ماده ۳قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سندرسمی 
برابررای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۲۰۰۲۷۵۳مورخه۱۳۹۹/۹/۳۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقدســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ناهید مشــهود کرمانچی فرزند غالمعلی شماره 
شناســنامه ۱۹۵۹ صادره از تهران درششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل براعیان احداثی به مســاحت ۷۷۰ مترمربع پالک فرعی ۷۲۲ فرعی مجزی 
شــده از پالک ۶ واقع دراحمدسرگوراب ســنگ اصلی ۲۴گیالن بخش۲۱گیالن خریداری از مالکیت رسمی غالمعلی شعبانی احمد سرگورابی )زارع 

صاحب نسق( محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود، اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین نوبت آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض ویاعدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست 

وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد. ۹۲۸ م الف
تاریخ انتشارنوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۹

تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
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