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پیامدهای افزایش همکاریهای آنکارا و مسکو

عقبنشینیتازهامریکاییها
در معادالت خاورمیانه

تحلیل روز

دیمیتری الکساندر سیمز

مترجم :وصال روحانی

دورنـــما

شانگهایدیلی(چین):

نیویورکپست(امریکا):

ایــن روزنامــه بــا طرحــی از دونالــد
ترامــپ ،کنگــره و میــچ مک کانــل ،رئیس
جمهوریخواه اکثریت سنا ،صفحه نخست
خود را به استیضاح ترامپ و احتمال تبرئه
شــدن او به خاطر جمهوریخواه بودن ســنا
اختصــاص داد و در تیتر به کنایه ترامپ را
بیگناه خطاب کرد اما یک عالمت تعجب
هم مقابل کلمه بیگناه گذاشت.

ایندیپندنت(انگلیس):

ایــن روزنامــه و بســیاری از روزنامههــای
دیگر انگلیس تیتر و عکس نخســت خود
را بــه پرنــس هری کــه ســکوتش را درباره
خــروج از خانــدان ســلطنتی شکســت
اختصاص دادند و ایندیپندنت با انتخاب
عکسی از پرنس هری و بوریس جانسون،
نخستوزیر انگلیس در تیتر نوشت :هری
برای گشودن بالهایش آماده میشود.

ایــن روزنامه تیتر اول را به انتشــار ســریع
ویروس ناشناخته در چین و نگرانیهایی
کــه در ایــن زمینــه بویــژه بــا فــرا رســیدن
ســال نو چینی افزایش یافتــه ،اختصاص
داد امــا در عکــس اول شــی جیــن پینگ،
رئیس جمهوری چین را در حال بازدید از
خوابگاه نظامیان در اســتان جنوب غربی
«یونان» نشان داد.

خشمدموکراتهاازپیشنویسطرحروندمحاکمهترامپدرسنا

رهبر اکثریت سنا برای سرعت بخشیدن به روند استیضاح رئیس جمهوری امریکا بدون حضور شاهدان و اسناد جدید تالش میکند
ندا آکیش
خبرنگار

سرانجام میچ مک کانل ،رهبر اکثریت
سنا پیشنویس طرح چگونگی محاکمه
دونالــد ترامپ ،رئیس جمهوری امریکا
در ســنا را در  4صفحــه ارائــه کــرد اما از
ســطر ســطر این طرح چیزی جز عجله
برای سرهمبندی استیضاح و در نهایت
تبرئه فــوری رئیس جمهوری اســتنباط
نمیشــد؛ به همین خاطــر دموکراتها
بســرعت به طرح واکنش نشــان دادند
و چــاک شــومر ،رهبــر اقلیت ســنا از آن
بهعنوان یک «رسوایی ملی» نام برد.
بهگــزارش نیویورک پســت ،در روزهای
گذشــته دموکراتها بارهــا از مک کانل
خواســته بودنــد کــه تشــریح کنــد چــه
برنامهای برای روند محاکمه ترامپ در
ســنا دارد امــا او از طرح خود تا دوشــنبه
شب به وقت واشــنگتن رونمایی نکرد.
او پیــش از آنکه طرح خــود را فاش کند
از وکالی دونالد ترامپ نامهای دریافت
کرده بــود که آنها از مک کانل خواســته
بودنــد« ،محاکمــه را فوری تمــام کند»
و «فــوری ترامــپ را تبرئــه کنــد ».در
پیشنویــس  4صفحــهای طــرح مــک
کانل به وکالی ترامــپ و دموکراتهای

مجلــس نماینــدگان  24ســاعت وقــت
برای مشاجره حقوقی داده شده که آنها
باید این  24ســاعت را در دو روز تقسیم
کننــد و در آن دو روز کــه از ســاعت یــک
ظهر چهارشــنبه به وقت واشنگتن آغاز
میشود هر مجادله و بحثی که در زمینه
اثبــات بیگناهــی یــا گناهــکاری ترامــپ
دارند ،بکنند .این در حالی اســت که در
محاکمه استیضاح بیل کلینتون ،رئیس
جمهوری اسبق امریکا ،وکالی کلینتون
و جمهوریخواهان  4روز فرصت داشتند
کــه مشــاجره حقوقــی کننــد؛ آنهــا ایــن
امــکان را داشــتند کــه  24ســاعت وقت
دفاع یا احضار شــاهدان و ارائه اسناد را
در  4روز تقســیم کننــد و همین مســأله
باعــث میشــد جلســات محاکمــه در
ساعات پربازدید تلویزیون باشد.
اما اینکه مک کانل آغاز جلســه استماع
اســتیضاح ترامــپ را بــه ظهــر روز
چهارشنبه موکول کرده و دو روز فرصت
تعییــن کــرده بــه خــودی خــود از نظــر
دموکراتهای مجلــس نمایندگان یک
اقــدام جانبدارانــه اســت .دموکراتهــا
پیشبینی کردهاند که بحثها در این دو
روز بسیار داغ شود و تا نیمههای شب و
حتــی بامــداد به وقــت واشــنگتن طول
بکشــد و افراد کمتــری در امریکا بتوانند

این برنامه را از تلویزیون تماشــا کنند .از
همیــن رو ،دموکراتهــا روز دوشــنبه به
محض مطلع شــدن از طرح مک کانل
با عصبانیت به آن واکنش نشان دادند
و گفتنــد ،این حرکت مک کانل تالشــی
بــرای «پنهــان کــردن تخلفــات رئیــس
جمهوری در تاریکی شب» است.
ëëطرحمککانل؛رسواییملی
نکته مهم دیگری که در طرح مک کانل
وجــود دارد ،دادن فرصت کوتاه دو روزه
بــه وکالی ترامــپ و دموکراتهــا بــرای
بحث و جدل درباره بیگناهی یا گناهکار
بودن ترامپ اســت .چاک شــومر ،رهبر
اقلیــت ســنا از ایــن اقــدام مــک کانــل
بهعنــوان یک «رســوایی ملی» یــاد کرد
و گفــت« :واضح اســت که ســناتور مک
کانــل عزم خــود را جزم کرده اســت که
دعوت از شاهدان و ارائه اسناد در سنا تا
حد امکان دشوار شــود .او قصد دارد به
محاکمه سرعت ببخشد .برای موضوع
بســیار مهم اســتیضاح طرح مک کانل
چیــزی جز یک رســوایی ملی نیســت».
شــومر همچنین قــول داد که به محض
به رأی گذاشــته شدن پیشنویس طرح
مک کانل در ســنا ،یــک اصالحیه برای
آن ارائــه دهــد .او گفــت :معنــای طرح
مــک کانل این اســت کــه او نمیخواهد
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ب طیباردوغان
والدیمیرپوتیــن رئیسجمهــوری روســیه اخیــراً دیــداری با رجــ 
همتای ترکیهای خود در استانبول داشت و طی این مالقات درباره طرح سالهای
معوق مانده کشــیدن خط انتقال گاز موسوم به «ترکاستریم» و همچنین اعالم
یک آتشبس جدید در لیبی گفتوگو کرد و به تفاهمهایی هم رسید.
فقط دو روز بعد از آن رویداد ،مسکو و آنکارا به اتفاق اعالم کردند که یک توافق
آتشبس هم برای منطقه ادلب ،یکی از واپســین پایگاههای شورشــیان در خاک
سوریه به امضا رساندهاند و این همان مکانی است که اخیراًنیروهای طرفدار بشار
اسد با کمک نیروی هوایی روسیه آن را مکرراً میکوبیدند .تفاهم فزاینده روسها
و ترکها در شرایطی حاصل میآید که آنها تا همین سه ،چهار سال پیش بشدت
رویاروی یکدیگر ایستاده و ساقط شدن یک هواپیمای روسیه توسط ترکها پوتین
را بشــدت ناراحت کرده بود .اضافه بر این ،تفاهم تازه دولتهای روســیه و ترکیه
در حالــی شــکلمیگیرد که آنکارا و واشــنگتن تنشهای فزاینــدهای را در ماههای
اخیر تجربه کردهاند .امریکا از دست ترکیه بهخاطر خریداری سیستم دفاع هوایی
«اس »400از روسها عصبانی است و همین طور عملیات نظامی سربازان ترکیه
در شــمال شــرق سوریه را که در ظاهر برای سرکوب کردهای استقالل طلب ترکیه
صورت پذیرفته ،محکوم کرده است ،بدیهی است که همزمانی فرآیندهای مذکور
سبب شده روسها در معادالت متعدد و پیچیده خاورمیانه قدمی بلند از امریکا
پیــش بیفتد و کاخ ســفید را به عقــب نشــینی وا دارد .پوتین کــه در اوج مجادالت
روسیه و ترکیه گفته بود جواب قاطع و تندی به بیمباالتیهای ترکها خواهد داد
در جریان افتتاح عملیات راهاندازی خط انتقال گاز ترکاستریم گفت هر دو کشور
نمادهــای اصلی ثبات در خاورمیانهاند .وی افزود« :ما در جهانی بیثبات زندگی
میکنیم اما مصمم هســتیم بــا تعمیق همکاریهایمــان دریچههای تــازهای را
بهروی منطقه و کل جهان بگشاییم».
دونالد ترامپ که معتقد اســت مشــارکت ترکیه در پروژه ترکاستریم وابستگی
اروپاییهای محتاج گاز را به روســیه بیشــتر و اتکایشان به امریکا را کمتر خواهد کرد،
تهدید کرده که تمامی شــرکتهای ترکیهای حاضر در این پروژه را مجازات و تحریم
خواهــد کــرد اما پوتین و اردوغان در مانورهایــی دیگر تأکید کردهاند که یک آتشبس
جدیــد را در خاک سرشــار از بلــوای لیبی نیز دایر کردهاند که هــدف از آن راضی کردن
سران قومهای مختلف حاکم بر این کشور آفریقایی به کنار آمدن با یکدیگر و کاستن
از درگیریهای نظامیشان است .آنکارا ،دولت فائز السراج را که سازمان ملل هم آن
را قبول دارد برای لیبی قانونی میشمرد و حتی سربازان خود را برای حفظ آن راهی
تریپولی کرده و با اینکه روسها از اعالم حمایت رســمی از ژنرال حفتر ،نظامی ارشد
شورشــی لیبی خودداری کردهاند اما سربازان روسی زیادی در جناح وی دیده شدهاند
و بــا این حســاب تفاهم ترکیــه و روس ها برای برقــراری آتشبس به معنای شــروع
تفاهم جدید آنها برای اتمام مخاصمه فائزالسراج و حفتر و شاید تشکیل دولتی تازه
با مشــارکت هر دوسو باشد .بدیهی است که زنگهای خطر در واشنگتن با احتساب
افزایشهمکاریهایمسکووآنکارابهصدادرآمدهباشدودرهمینارتباطمارکاسپر
وزیر دفاع امریکارسماًترکیهرامتهمبهرهاکردنناتوو ازبینبردنمنافعوجایگاه این
پیماننظامیقدیمیباهدفافزایشهمکاریهایشباروسهاکردهاست.
*منبعNationalInterest:

editorial@iran-newspaper.com

ســخنان هیچ یک از شــاهدان موجود را
بشنود و تمایلی به دریافت هیچ سند و
مــدرک جدیدی نــدارد .محاکمه بدون
شــاهد ،مــدرک و ســند اصــاً محاکمــه
نیســت یــک الپوشــانی اســت و مــردم
امریکا شاهد این الپوشانی خواهند بود.
روز سهشنبه به وقت واشنگتن در سنای
امریکا یک جلسه تشکیل میشود تا در
آن پیشنویس طــرح  4صفحهای مک
کانل به رأی گذاشته شود و از آنجا که در

سنا اکثریت با جمهوریخواهان است به
احتمال قریب به یقین این پیشنویس
رأی خواهــد آورد و دموکراتها چارهای
جــز تــن دادن بــه ایــن روند اســتیضاح
در ســنا ندارنــد .مک کانــل خودش هم
اطمینــان دارد که طرحــش رأی خواهد
آورد زیرا او پیشتر در یک مصاحبه گفته
بــود ،طرحش «آرای کافــی» را دارد .در
طــرح مک کانــل همچنین آمده اســت
اگــر ســنا رأی دهد کــه شــاهدان احضار

شوند ،شــهادت آنها ابتدا پشت درهای
بســته انجام خواهد شد و سپس اگر سنا
صالح دانست شــهادت شاهدان علنی
میشود .وکالی ترامپ هم روز دوشنبه
خالصــه دفاعیه خــود را در  171صفحه
ارائه کــرده و در آن تأکید کرده بودند که
رئیس جمهــوری مرتکب هیچ خطایی
نشــده و هیــچ سوءاســتفادهای از قدرت
نکــرده اســت کــه مســتحق برکنــاری از
قدرت باشد.

تالشاروپاییبرایبهرسمیتشناختنکشورفلسطین

وزرای خارجه اتحادیه اروپا در پاسخ به فراخوان لوکزامبورگ برای تعیین سرنوشت فلسطین گردهم آمدند
زهره صفاری
خبرنگار

نشســت وزرای خارجــه اتحادیــه
اروپــا پــس از دو ســال از فراخــوان
لوکزامبــورگ بــرای بــه رســمیت
شــناختن کشور فلســطین در بروکسل
آغاز شد.
بهگــزارش «دیلــی صبــاح» ،دســتور
جلســه ایــن مجمع کــه از دو روز پیش
تشــکیل شده است بررســی نامه «ژان
آســلبورن» ،وزیر خارجه لوکزامبورگ
بود تا با تصمیمگیری قاطع کشورهای
اتحادیــه اروپــا بحــران فلســطین و

اســرائیل پس از چند دهه کشمکش و
جنگ و کشتار به پایان برسد.
ســران اروپایــی پیــش از ایــن در ســال
 2014نیــز تحرکاتــی برای به رســمیت
شــناختن کشــور فلسطین داشــتند اما
آن زمــان بــا عقــب نشــینی امریــکا از
مذاکــرات صلــح و فشــار اصــرار برای
شهرکســازی در اراضــی اشــغالی و
آغــاز ســرکوب فلســطینیها ناتمــام
مانــد .ایــن در حالــی اســت کــه بیش
از  135کشــور در سراســر جهــان و
شــرق اروپــا مرزهــای فلســطین را
تاکنون به رســمیت شــناختهاند و تنها
«بنیامیــن نتانیاهــو» ،نخســتوزیر

رژیــم صهیونیســتی و حامیانــش بــا
ایــن ادعا کــه کرانه باختــری از اراضی
اسرائیل است ،اعالم کرده تحت هیچ
شــرایطی حاضــر بــه عقب نشــینی از
مواضع خود نیست.
بواقــع حضــور اشــغالگران در کرانــه
باختــری و نــوار غــزه در کنــار حمایت
امریکا از رژیم صهیونیستی در تعیین
بیتالمقــدس بهعنــوان پایتخــت،
روند صلح در این منطقه را با شــرایط
سختی روبهرو کرده است.
امــا تــداوم ایــن رونــد تنشهــا بیــن
فلســطینیها و صهیونیســتها و
جنــگ را پایانناپذیــر نشــان میدهد.

در ایــن شــرایط تصمیــم کشــورهای
اروپایی میتواند همچون آغازی برای
برقراری صلح باشــد .به عبارت دیگر
تــاش اروپایــی بــرای گرفتــن حقــوق
مــردم فلســطین امنیــت و ثبــات را
در چارچــوب قوانیــن بینالمللــی بــه
منطقــه خواهد آورد .بهگزارش ایســنا
بهنقل از «روســیا الیوم» ،عبدالرحیم
الفرا ،ســفیر فلسطین در اتحادیه اروپا
گفــت« :در ایــن نشســت پروندههــای
مربــوط بــه شهرکســازی اســرائیل و
ادعــای رژیــم صهیونیســتی در قبــال
اراضی اشــغالی و اعمال فشــار سران
ایــن رژیم برای برگــزاری انتخابات در

دوئل ترامپ و تانبرگ در نخستین روز داووس

zuma press

گروه جهان /پنجاهمین مجمع جهانی
اقتصــاد در حالــی از دیروز در ســوئیس
آغاز شــد که بســیاری از رسانهها از چند
هفتــه قبل به تقابــل مــرد اول امریکا و
دختر نوجوان ســوئدی و حامی محیط
زیست پرداخته و آن را سوژه اصلی این
نشست خواندند.
بهگــزارش «دیلــی میــل»« ،دونالــد
ترامــپ» ،رئیــس جمهــوری امریــکا از
حــدود یــک ماه قبــل و پــس از انتخاب
گرتــا تانبــرگ بهعنــوان چهــره ســال
مجلــه تایمز با توئیتهــای معروفش،
سیاستهای این فعال نوجوان محیط
زیســت و انتخاب او را به ســخره گرفت
و ایــن جــدال بــا پاســخ تانبــرگ ادامه
یافت.گرچــه دختــر ســوئدی کــه از 12
ســالگی مبارزات خــود بــرای حفاظت
از محیط زیســت را آغاز کرده بود ،پس
از  5ســال اعتراض تنهــا قدرتش ،افکار

عمومــی هوادارانی بود که او را حمایت
میکردند امــا دونالد ترامپ با وجودی
که در رأس قدرتمندترین کشــور جهان
نشســته بــود نمیتوانســت او را نادیده
بگیرد.
تقابــل ایــن دو امــا زمانــی جنجالیتــر
شــد کــه «گرتــا»  17ســاله در حاشــیه
نشست اقلیمی سازمان ملل در پاسخ
بــه خبرنــگاران گفــت« :ترامــپ حرف
دانشــمندان را گــوش نمیدهــد چــرا
باید بــه حرف من توجه کنــد .پس من
هــم وقتــم را بــرای صحبت بــا او تلف
نمیکنم».
همیــن عقبــه در کنار اهمیــت موضوع
تغییرات نگرانکننده آب و هوایی ،گرم
شــدن زمیــن ،آب شــدن یخچالهــای
طبیعــی و آتشســوزی جنگلها کافی
بود کــه تقابل ایــن دو در نخســتین روز
نشســت ســاالنه ســوئیس و بــا حضــور

بیــش از  3هــزار چهــره ثروتمنــد و
برجســته اقتصــادی و سیاســی جهان،
چالــش برانگیزتریــن رویــداد امســال
دانســته شــود .به گفته تحلیلگران ،اگر
تقابل بــا تانبــرگ را مهمتریــن توجیه
حضــور دونالــد ترامپ در ســوئیس آن

اصابت  ۳موشک به اطراف سفارت امریکا در بغداد
خبرگــزاری فرانســه بــه نقــل از یــک منبــع
امنیتی عراق گزارش داد ،سه موشک کاتیوشا در
نزدیکی سفارت امریکا در منطقه حفاظت شده
الخضراء (سبز) در مرکز بغداد اصابت کرد.
بهگزارش ایسنا ،یک منبع امنیتی دیگر نیز
به سومریه نیوز گفت ،اصابت موشکها منجر
به خســارات مالی شــده امــا گزارشــی از تلفات
انســانی منتشر نشده اســت .بهگفته این منبع،
عــاوه بــر به صــدا درآمــدن آژیرهــا در منطقه

الخضراء ،پهپادهای امریکایی نیز بر فراز منطقه
به پرواز درآمدند.
منابع پلیس عراق نیــز به خبرگزاری رویترز
گفتنــد ،ســه موشــک از منطقــه الزعفرانیــه در
خارج از بغداد شــلیک شده بود که دو مورد آن
به نزدیکی ســفارت امریکا اصابت کــرد .عادل
عبدالمهدی ،نخســتوزیر موقت عراق هدف
قــرار گرفتــن ســفارت امریــکا در بغــداد با ســه
موشک را محکوم کرد.

هــم در شــرایطی کــه چند ســال قبل از
توافق محیط زیست فرانسه خارج شده
و ســال گذشــته نیــز در داووس حضــور
نیافت به شمار نیاوریم باید مهمترین
دلیل آن بدانیم.
«کلوس اشــواب» دبیر اجرایی نشست

قدس اشغالی بررسی میشود».
صائــب عریقات ،دبیــر کمیته اجرایی
ســازمان آزادیبخش فلسطین(ساف)
نیز این نشست را فرصت ایجاد صلح
در راســتای حل و فصــل منازعه میان
اسرائیل و فلسطین عنوان کرد.
ëëاعطــای حــق تعییــن سرنوشــت بــه
فلسطین
در صورتــی کــه نشســت اروپا بــرای به
رسمیت شــناختن کشــور فلسطین به
نتیجه برسد ،تالشهای دولت ترامپ
بــرای مداخلــه در امــور فلســطین و
رژیم صهیونیســتی نیز محدود خواهد
شــد .این در حالی اســت که بسیاری از

بــا اشــاره بــه حضــور ترامــپ و تانبرگ
در روز نخســت گفــت« :بــه عقیده من
شنیدن هر دو دیدگاه مهم است».
وی دربــاره هــدف نشســت امســال نیز
گفــت« :هــدف اصلــی مــا در نشســت
امســال حذف کامل گازهای گلخانه ای
تا سال  2050یا زودتر از آن است».
ëëگذرترامپازبحثمحیطزیست
ســخنرانی ترامپ در نشســت داووس،
بــا محــور تجــارت بــا بریتانیــا و اهداف
سیاسی و اقتصادی امریکا انجام شد اما
او در میان صحبتهایش اشــارهای نیز
به بحث محیط زیســت وسیاستهای
گرتــا تانبرگ کرد بــدون اینکــه نامی از
او بیــاورد« :وقــت آن اســت کــه کمــی
مثبتنگر باشیم .هشداردهندگان فقط
میخواهند زندگی ما را در همه جنبهها
تحت کنترل درآورند .من اعتقاد زیادی
به مقوله محیط زیست دارم».

هویت جانشین ابوبکر بغدادی فاش شد
روزنامه گاردیــن انگلیس بهنقل از منابع اطالعاتی
نوشــت ،ســرکرده جدیــد داعــش در واقــع یکــی از
مؤسسان این تشــکیالت تروریستی و تئوریپردازان
برجســته آن بــوده و نــام واقعــیاش «امیــر محمد
عبدالرحمــان المولــی الصلبی» اســت .او در اواخر
مــاه اکتبر با نــام «ابو ابراهیم الهاشــمی القرشــی»
بهعنوان جانشــین ابوبکر بغدادی ،ســرکرده سابق
داعش انتخاب شد.
به نوشــته گاردیــن ،المولی از اقلیتهــای ترکمانی

عراق اســت که همین مسأله او را به یکی از رهبران
غیرعــرب اندک شــمار گــروه داعــش تبدیــل کرده
اســت .او فارغالتحصیــل دانشــگاه موصل اســت و
در کمپیــن جنایتهــا و ظلمهــای روا داشــته شــده
ی عراق در ســال ۲۰۱۴
داعــش در حق اقلیــت ایزد 
نقش پررنگی دارد.
امریــکا در اوت  ۲۰۱۴جایــزهای نقدی در حدود پنج
میلیــون دالر در ازای دریافــت اطالعاتــی از المولی
تعیین کرد.

کشورها معتقدند تداوم قدرت گرفتن
اسرائیل قوانین حقوق بشر را زیر سؤال
خواهد برد.
اروپاییها بدرستی میدانند در صورت
بهرســمیت شــناخته شــدن فلسطین،
سیاســت اشــغالگری اســرائیل بــه
مخاطــره افتــاده و ایــن شــرایط بــرای
مردم فلسطین حق تعیین سرنوشت
را بــه ارمغــان مــیآورد .همچنین این
نشســت اروپایــی میتوانــد ســرآغاز
صلحی باشــد کــه بــا نظارت ســازمان
ملــل و تحت لــوای قوانین بینالمللی
امنیت و ثبــاط را در منطقه خاورمیانه
به ارمغان بیاورد.
 ëëرویترز :پوتین خط
دو خط
مشــی اصالحــات
خبر
قانون اساسی روسیه
را بــه پارلمــان این کشــور ارائــه کرد
و دومــا پنجشــنبه این خط مشــی را
مورد بررسی قرار میدهد.
 ëëرویتــرز :کرهشــمالی اعــام کــرد
دیگــر بــه توقــف آزمایشهــای
هســتهای پایبنــد نخواهیــم بــود .ما
دیگر دلیلی بــرای تعهد یک جانبه
نداریــم آن هم وقتی که طرف دیگر
به آن پایبند نیست.
 ëëســومریه نیــوز :یونســکو از پایــان
مرحلــه نخســت بازســازی مســجد
جامع «النــوری» در شــهر موصل و
گلدســته آن با نــام «الحدبــاء» خبر
داد .این مسجد در سال  ۲۰۱۷توسط
داعش تقریباً از بین رفت.
 ëëآناتولــی :نخســتوزیر رژیــم
صهیونیســتی بــار دیگــر از دیــوان
کیفری بینالملل انتقاد شدید کرد و
این بار اعمال تحریمهایی علیه این
دیوان و کارمندانش را خواستار شد.
 ëëســانا :پارلمان عراق از مســئوالن
ایــن کشــور خواســت در کنفرانــس
اقتصــــــادی داووس مســـئـــــوالن
امریکایــی را تحریم و از دیدار با آنها
خودداری کنند.
 ëëخبرگــزاری فرانســه :دادگاهی در
چیــن رئیس ســابق پلیــس اینترپل
را بابــت اتهــام ارتشــا بــه  ۱۳ســال
و شــش مــاه زنــدان و پرداخــت دو
میلیون یوآن (۲۹۰هزار دالر) جریمه
محکوم کرد.

