
 اصابت ۳ موشک
 به اطراف سفارت آمریکا  در مرکز بغداد

یک منبع امنیتی عراق از شلیک سه فروند موشک 
کاتیوشا به اطراف سفارت آمریکا در مرکز بغداد خبر 
داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع امنیتی عراق 
گزارش داد سه موشک کاتیوشا در نزدیکی سفارت 
آمریکا در منطقه به شدت محافظت شده الخضراء 
( در مرکز بغداد اصابت کرد. یک منبع امنیتی  )سبز
دیگر نیز به سومریه نیوز گفت اصابت موشک ها 
منجر به خسارات مالی شده، اما گزارشی از تلفات 
انسانی منتشر نشده است. به گفته این منبع، عالوه 
بر به صدا درآمدن آژیرها در منطقه الخضراء، پهپادهای 
فراز  بر  پیشگیرانه  گام  یک  به عنوان  نیز  آمریکایی 

منطقه به پرواز درآمدند.
همچنین منابع پلیس عراق به خبرگزاری رویترز 
الزعفرانیه در  از منطقه  تصریح کردند، سه موشک 
آن به  از بغداد شلیک شده بود که دو مورد  خارج 
حمله  این  کرد.  اصابت  آمریکا  سفارت  نزدیکی 
چهارمین حمله در نوع خود از زمان شهادت قاسم 
پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده  سلیمانی،  
المهندس،  ابومهدی  و  ایران  اسالمی  انقالب 
حمله  در  عراق  شعبی  حشد  سازمان  نایب رئیس 
است.  بغداد  فرودگاه  نزدیکی  در  آمریکا  پهپادی 
منطقه الخضراء دربرگیرنده ساختمان های دولتی و 

مقر هیأت های دیپلماتیک خارجی است. 

 نشست وزیران خارجه اروپا برای بررسی
 به رسمیت شناختن کشور فلسطین

منابع آگاه از آغاز نشست وزیران خارجه اتحادیه 
اروپا برای بررسی موضوع به رسمیت شناختن دولت 
فلسطین در بروکسل خبر دادند. شبکه روسیا الیوم 
به نقل از منابع آگاه اعالم کرد که نشست وزرای خارجه 
رسمیت  به  موضوع  بررسی  برای  اروپا  اتحادیه 
آغاز شده  بروکسل  در  شناختن دولت فلسطین 
سفیر  الفرا،  عبدالرحیم  راستا،  همین  در  است. 
فلسطین در اتحادیه اروپا در گفت وگو با رادیو صدای 
به  این نشست در پاسخ  که  کرد  اعالم  فلسطین 
دعوت قبلی وزیر خارجه لوکزامبورگ برای به رسمیت 
شناختن کشور فلسطین اعضای اتحادیه اروپا برگزار 
همچنین  نشست  این  در  که  افزود  او  می شود. 
پرونده های مربوط به شهرک  سازی های اسراییل و 
اظهارات مقامات این رژیم درباره الحاق غور اردن و 
شمال بحرالمیت به اراضی اشغالی و لزوم اعمال 
فشار بر رژیم صهیونیستی برای برگزاری انتخابات در 
قدس اشغالی بررسی می شود. الفرا در ادامه گفت که 
حل وفصل  خواستار  اروپا  اتحادیه  مقامات  برخی 
مسأله فلسطین هستند و معتقدند حل وفصل 
حل وفصل  مسیر  به  ورود  راه  فلسطین  مسأله 
امور  وزیر  آسلبورن،  ژان  است.  خاورمیانه  مسائل 
برگزاری  آستانه  در  دوشنبه  لوکزامبورگ  خارجه 
خواهان دیگر  بار  سخنانی  طی  مذکور   نشست 

 به رسمیت شناخته شدن فلسطین به عنوان یک 
دولت مستقل از طرف اروپاییان شد. 

تایوان از چین به پاپ شکایت کرد
از  پاپ  به  نامه ای  در  تایوان  رئیس جمهوری 
گفت:  و  کرد  کشورش شکایت  بر  فشارهای چین 
»چین به دنبال تهدید دموکراسی و آزادی های تایوان 
است.« به گزارش رویترز، واتیکان یکی از ۱۵کشوری 
است که روابط دیپلماتیک با تایوان دارد و تنها کشور 
اروپایی است که این روابط را دارد، اما تایوان نگران 
چین  با  روابط  عادی سازی  درباره  واتیکان  اقدامات 
به ویژه پس از انتصاب اسقف ها در سال ۲۰۱۸ است. 
رئیس جمهوری  ون،  اینگ  تسای  بر  فشارها  چین 
تایوان را که موفق شد در ماه جاری میالدی با پیروزی بر 
رقیبش بار دیگر در این سمت انتخاب شود، افزایش 
داده است. تسای می گوید تایوان کشوری مستقل 
با چین  راه حلی صلح آمیز  تایوان امیدوار به  است. 
پاپ  به  نامه ای  تسای  راستا،  همین  در  و  است 
فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان نوشت که در آن 
آمده است: »درحال حاضر، گفت وگو در سراسر تنگه 
تایوان با اختالفاتی روبه رو است. مسأله اصلی این 
است که چین تمایلی به دست کشیدن از کنترل 
تایوان ندارد. چین به تهدید آزادی های دموکراتیک و 
حقوق بشر تایوان با تهدید به استفاده از زور علیه این 
کشور، انتشار اخبار جعلی، حمالت سایبری و ابزار 
دیپلماتیک ادامه می دهد.« او ادامه داد: »با وجود این 
سرکوب شدید، تایوان به سمت جلو در حرکت است، 
با کشورهای دیگر همکاری می کند و سایر کشورهای 
دموکراتیک هم آن را به عنوان بهترین شریک برای 
حفظ صلح و ثبات به رسمیت می شناسند. عملیات 
اخیر نظامی چین و مانورهای آن در تنگه تایوان و 
افزایش  و  منطقه  در  ناآرامی  باعث  اطراف  مناطق 

بی اعتمادی بین المللی به آن شده است.« 
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اخبار  روزگزارش کوتاه کشــنده در چین وس  گســترده یک ویر انتشار 

تالش  در  چینی  مقامات  پارسا[  ]مجتبی 
را  جدیدی  ویروس  انتشار  جلوی  تا  هستند 
و  شده  نفر   6 مرگ  باعث  تاکنون  که  بگیرند 
تقریبا 3۰۰ نفر را آلوده کرده است. چین تأیید 
کرده که انتقال این ویروس از طریق انسان 

صورت می گیرد.
که  است  چین  در  شهری  ووهان  شهر 
شناسایی  آنجا  در  ویروس  این  نخستین بار 
نام  به  ویروس  این  دلیل،  همین  به  شد. 
مقامات  حاال  می شود.  شناخته  »ووهان« 
در  که  کردند  اعالم  سه شنبه  روز  شهر  این 
با  مقابله  برای  جدیدی  اقدامات  انجام  حال 
مثل  اقداماتی  هستند؛  ویروس  این  انتشار 
کنسل کردن جشن های  سال نو که به تنهایی 
ج  خار و  داخل  از  را  بازدیدکننده  هزار  صدها  
چین به خود جذب می کند. سی ان ان گزارش 
ج کردن  خار از  مسافرتی  آژانس های  که  داده 
و  شده اند  منع  ووهان  شهر  از  مسافران 
کنترل های زیادی ازجمله دستگاه های حرارتی 
تشخیص ویروس در مناطق عمومی صورت 
می گیرد و قرار است این کنترل ها افزایش یابد. 
پس از آنکه روزنامه دولتی »مردم« در گزارشی 
نوشت که انتشار این ویروس ربط و نسبتی 
زنده  حیوانات  و  دریایی  غذاهای  بازار  یک  با 
مختلف،  نقاط  در  ترافیکی  پلیس های  دارد، 
خودروهای شخصی را که وارد شهر می شوند 
می کنند  بازرسی  می شوند،  ج  خار شهر  از  یا 
غ و خروس زنده یا حیوانات  تا ببینند که مر

وحشی در این خودروها وجود دارد یا نه. 
اقدامات جدید پس از آن صورت می گیرد 
روز  چین،  رئیس جمهوی  جینپینگ،  شی  که 
قاطعی  »تالش های  تا  داد  دستور  دوشنبه 
برای مقابله با گسترش« این ویروس صورت 
بگیرد. با این حال آنها بسیاری نگران هستند 
و  کند  شرایط  خاطر  به  اقدامات  انجام  که 
آهسته بروکراتیک در حال دیرشدن است و 
زمان  در  را  موثری  اقدامات  نمی تواند  دولت 
مناسب انجام دهد. به گزارش روزنامه دولتی 
چین، گر چه ویروس کشنده نخستین بار در 
شناسایی  ووهان  شهر  در  دسامبر  اواسط 
قرمز  مادون  حرارتی  دستگاه های  اما  شد، 
برای تشخیص عامل بیماری زا در فرودگاه ها 
و ایستگاه های شهری تا ۱4 ژانویه نصب نشد. 
ملی  بهداشت  کمیسیون  سه شنبه،  روز 
چین، اعالم کرد که این کمیسیون پرونده ۲9۱ 
مورد از افراد آلوده به این ویروس را دریافت 
ژانویه   ۲۰ روز  در  نیز  دیگر  مورد   77 و  کرده 
گزارش  به  است.  شده  گزارش  )دوشنبه( 
در  بیمار   ۲7۰ این  کمیسیون بهداشت ملی، 

آن  ایالتی که شهر ووهان در  ایالت »هوِبی«، 
قرار دارد، شناسایی شده اند؛ گر چه در پکن 
نیز ۵ مورد، در ایالت گوانگدونگ ۱4 مورد و 
در شانگهای نیز دو مورد شناسایی شده اند. 
البته موارد مشکوکی نیز در ایالت های یونآن، 
سیچوآن، گوانگشی و شاندونگ گزارش شده 
، پس از آنکه  است. تا روز سه شنبه بعدازظهر
کمیسیون بهداشت ملی اعالم کرد که یک مرد 
شصت وشش ساله و یک زن چهل وهشت 
ساله در روز دوشنبه بر اثر این ویروس جان 
به ویروس  این  کشته های  تعداد   باخته اند، 

 6 تن رسید.
تا پایان روز دوشنبه 6۰ مورد جدید در شهر 
پانزده  نوجوانی  فعال  شد.  شناسایی  ووهان 
ویروس  این  به  مبتال  فرد  جوان ترین  ساله، 
است. در روزهای آتی، صدها  میلیون چینی به 
خاطر مراسم  سال نو سفرهای خود را در داخل 
ج از این کشور آغاز می کنند و همین  چین و خار
سطح  در  نگرانی ها  افزایش  باعث  موضوع 

جهان شده است.
ج از چین اما به نظر می رسد ویروس  خار
کره جنوبی  ژاپن و  تایلند،  تا  تاکنون توانسته 
در  که  بیمارانی  از  یکی  کند.  پیدا  گسترش 
کره جنوبی در شهر ووهان حضور داشته به 
روز  او  گفته،  کشور  این  بهداشتی  مقامات 
شنبه تب کرده و مفاصل بدنش درد گرفته 
و یکی از پزشکان در شهر ووهان بیماری او 
قرص های  و  داده  تشخیص  سرماخوردگی  را 
مرتبط را برایش تجویز کرده است. این خانم 

حرکت  کره جنوبی  سمت  به  سپس  بیمار 
می کند. گر چه در گزارش های ابتدایی گمانه ها 
انسان  از  ویروس  این  که  بود  این  از  حاکی 
مقامات  اما  نمی شود،  منتقل  انسان  به 
بهداشتی چین حاال می گویند که »قطعا انتقال 
گفته  است.  انسان«  به  انسان  از  ویروس 
می شود یک بیمار در یک بیمارستان باعث 
بیمارستانی  کارکنان  از  نفر   ۱4 آلوده شدن 
می دهد  نشان  موضوع  همین  است؛  شده 
که این ویروس خیلی ساده تر از آنچه که گمان 

می کنیم، گسترش می یابد.
با  را  جدید  ویروس  مردم  از  بسیاری  حاال 
ویروس سارس )سندروم حاد تنفسی( که در 
 سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰3 در آسیا ۸ هزار نفر را آلوده کرد و 
منجر به مرگ 774 نفر شد، مقایسه می کنند. 
در ابتدای شیوع سارس در آن سال، مقامات 
سانسور  را  آن  مورد  در  واقعی  اخبار  چینی 
مردم  که  شد  باعث  موضوع  همین  و  کردند 
و  نکنند  درک  را  ویروس  این  واقعی  خطر 
نتوانند جلوی گسترش آن را بگیرند و باعث 
شد تا این ویروس به سرعت در آسیا شیوع 
پیدا کند. »ژانگ نانشان« یکی از متخصصان 
کمیسیون بهداشت ملی چین روز دوشنبه 
در  گفته  چین  دولتی  روزنامه  با  مصاحبه  در 
حالی  که این ویروس به اندازه سارس، جدی 
نیست اما تعداد افراد آلوده به این ویروس 
خ  نر حال،  این  با  است  افزایش«  حال  »در 
مرگ ومیر افراد آلوده به این ویروس »چندان 

نمایانگر واقعیت نیست«. 

 ، تا روز سه شنبه بعدازظهر
پس از آنکه کمیسیون 

بهداشت ملی اعالم کرد 
که یک مرد شصت وشش 

ساله و یک زن 
چهل وهشت ساله در روز 

دوشنبه بر اثر این ویروس 
جان باخته اند، تعداد 

کشته های این ویروس 
به 6 تن رسید. تا پایان روز 
دوشنبه 60 مورد جدید در 

شهر ووهان شناسایی شد. 
فعال نوجوانی پانزده ساله، 

جوان ترین فرد مبتال به این 
ویروس است

 وزارت خارجه روسیه در 
بیانیه ای از برایان هوک، 

نماینده ویژه آمریکا در 
امور ایران، به خاطر تحریف 

واقعیت به شدت انتقاد 
کرد. هوک پیش تر در 

مصاحبه ای مدعی شده 
بود که ایران نباید هیچ گونه 
غنی سازی اورانیومی داشته 

باشد و گفت که معیارهای 
سازمان ملل ایران را از 

 غنی سازی اورانیوم
 منع می کند

 گزارش گاردین
درباره سرکرده جدید داعش

گزارش های  به  اشاره  با  گاردین  روزنامه 
پیشین در مورد سرکرده جدید گروه تروریستی 
داعش،  به نقل از مقامات اطالعاتی اعالم کرد که 
»امیر محمد عبدالرحمن المولی السلبی« برای 

رهبری این گروه  تروریستی معرفی شده است.
این روزنامه انگلیسی زبان در شماره دیروز 
مرگ  از  پس  ساعاتی  »السلبی  نوشت:  خود 
ابوبکر البغدادی،  سرکرده سابق داعش در ماه 
اکتبر به عنوان جایگزین او معرفی شد.« نام ابو 
ابراهیم الهاشمی  القریشی که داعش در آن زمان 
برای جایگزین البغدادی ارایه کرده بود، یک نام 
مستعار جنگی  ناشناخته در میان دیگر رهبران 
ارشد یا آژانس های اطالعاتی بود . براساس این 
گروه  این  بنیان گذاران  یکی  از  السلبی  گزارش، 
اسارت  و  بردگی  به  را  ایزدی  اقلیت  تروریستی، 
در  داعش  عملیات  تروریست های  بر  و  گرفته 

سراسر جهان نظارت داشته است .
سه ماه پس از ادعای آمریکا در مورد حمله 
درباره  اطالعات  او،  کشتن  و  البغدادی  به 
غربی  جاسوس های  السلبی  توسط  شخصیت 
و منطقه ای، تصویر کامل تری از او ارایه کرد و او 
این  گرفت.  قرار  تصمیم گیری  داعش  مرکز  در 
تندرو  شخصیت  یک  به عنوان  را  او  اطالعات 
همانند البغدادی و فردی سر  سپرده به این گروه 

افراط گرا نشان می دهد.
در  ایدئولوگ ها  موثرترین  از  یکی  السلبی 
بین اعضای داعش در نظر گرفته می شود. او که 
 » در یک  خانواده ترکمن عراقی در شهر »تل عفر
این  رأس  در  غیرعرب ها  از  یکی  شده،  متولد 
گروه  تروریستی است. او با نام مستعار »حاجی 
»عبداهلل  نام  با  محافل  برخی  در  و  عبداهلل« 
قرداش« شناخته  می شود، درحالی که مقامات 
یک  به  مربوط  نام  آخرین  گفته اند،  عراقی 
شخصیت داعش بوده که دو سال  پیش کشته 

شده است .
به عنوان  خود  سابقه  به  توجه  با  السلبی 
در  مهم  چهره  یک  به  تروریست ها  نظریه پرداز 
داعش تبدیل شد  و منجر به نسل کشی ایزدیان 
و ناامنی در دشت های نینوا در شمال عراق شد . 
موصل  دانشگاه  از  اسالمی  را  احکام  مدرک  او 
را در  او  آمریکایی  گرفت. در سال ۲۰۰4 نیروهای 
دستگیر  عراق  در  جنوب  بوکا«  »کمپ  زندان 
او دست کم یک پسر  که  گفته می شود  کردند. 

دارد .
پیش از آنکه آمریکا مرگ البغدادی را اعالم 
دالر  ۵ میلیون  کشور  این  خارجه  وزارت  کند، 
جایزه برای  سر السلبی و دو عضو ارشد داعش 
السلبی  تعیین  از  صحبت  بود.  کرده  تعیین 
به عنوان جانشین بالقوه  البغدادی در ماه اوت 
بر سر زبان ها بود، اما تأیید و تثبیت جایگاه او 
چندین ماه زمان برد.  از آن زمان  گفته می شد که 
او سعی در تحکیم جایگاه خود به عنوان سرکرده 

جدید داعش را دارد.
نیز  ترکیه  خاک  تا  السلبی  شکار  برای  اقدام 
کشیده شد، جایی که »عادل السلبی« برادر او 
یک نماینده در  حزب سیاسی »جبهه ترکمن های 
سرکرده  می شود  گفته  داشت.  حضور  عراق« 
جدید داعش تا زمان  معرفی اش به عنوان رهبر 

داعش با برادر خود ارتباط مداوم داشته است.
مقامات در مورد مکان احتمالی او اطالعات 
با  السلبی  همراهی  می گویند  اما  دارند،  اندکی 
 البغدادی تا استان ادلب سوریه بعید است و او 
غرب  در  کوچک  شهرک های  در  داده  ترجیح 
موصل  باقی بماند . یکی دیگر از شخصیت های 
»ابو  به  معروف  النیما«  »شیفا  داعش  مهم 
موصل  حومه  در  هفته  گذشته  عبدالباری« 
که  کردند  اعالم  عراقی  مقامات  شد.  دستگیر 
النیما دستور اعدام روحانیون  و مقامات امنیتی  
داعش  سخت  و  سفت  احکام  به  پایبند  که  را 

نبودند، صادر می کرد . 

]شهروند[ جفری سکس، مشاور دبیرکل سازمان ملل، روز گذشته 
از توافق  در گفت وگو با شبکه فرانس ۲4 از عمکرد اروپایی ها در دفاع 
آنها را »منفعل« خواند. به گزارش ایسنا سکس  هسته ای انتقاد کرد و 
همچنین رفتار دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، را زورگویی غیرقابل 
قبول توصیف کرد که برخالف منشور سازمان ملل، منافع اروپا و جهان 
است. مشاور گوترش گفت:   »ترامپ که متزلزل و خطرناک برای همگان 
رهبران  ببرد.  بین  از  را  توافق  این  کرد  آمریکا است، سعی  در  ما  برای  و 
اروپایی هم به طرز بسیار ناراحت کننده ای در دفاع از توافق منفعل و بی اثر 

بوده اند.« 
او در ادامه گفت: »ایران تا حد زیادی بر اثر تحریم های آمریکا تحت فشار 
بوده و اروپا هیچ کاری نکرده است و ایران تصمیم گرفته است که از توافق 
پیروی نکند. اروپا هم نه به ترامپ بلکه به ایران ابراز نارضایتی می کند و 
می گوید که باید از توافق پیروی کند، اما درواقع موضوع این است که اروپا 
باید بتواند به ترامپ بگوید که دست از زورگویی بردارد؛ بگوید که ما این 
توافق جهانی را با ایران می خواهیم و اگر تو نمی خواهی به خودت ارتباط 

دارد.« 
روز دوشنبه نیز جوزپ بورل در کنفرانس خبری خود اعالم کرد که در 
باشگاه  گزارش  به  دارد.  وجود  ابهاماتی  برجام  اختالف  و  حل  سازوکار 
خبرنگاران جوان، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که در حال 
رایزنی با تمام طرف های توافق است، برای حفظ برجام تالش می کند و به 

دنبال جایگزین کردن آن با توافقی دیگر نیست. 
در پی فعال سازی مکانیسم حل اختالف برجام و ارجاع موضوع توافق 
هسته ای به شورای امنیت سازمان ملل، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر 
امور خارجه روسیه، نیز گفت که این موضوع می تواند »عواقبی فاجعه بار 

داشته باشد« و طرفین را به »تعدیل کردن عملکردشان« دعوت کرد. 
ریابکوف بعد از سخنان محمدجواد ظریف،  وزیر امور خارجه ایران، 
با  این باره  گفت: »ما در  از معاهده ان پی تی  ایران  درباره احتمال خروج 
صراحت صحبت کرده و به ویژه با احتساب روندهای ترس آوری که به  طور 
کلی در زمینه عدم اشاعه تسلیحات هسته ای اتفاق می افتد، این توافق را 

راهکار امنیت جهانی در نظر می گیریم.«

معاون وزیر امور خارجه روسیه همچنین هشدار داد که »افراطیون در 
اروپا« ممکن است خیال کنند که ارجاع برجام به شورای امنیت سازمان 

ملل می تواند این مشکل را حل کند.
برایان  از  بیانیه ای  در  روسیه  خارجه  وزارت  سه شنبه،  روز  همچنین 
هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به خاطر تحریف واقعیت به شدت 
انتقاد کرد. هوک پیش تر در مصاحبه ای مدعی شده بود که ایران نباید 
هیچ گونه غنی سازی اورانیومی داشته باشد و گفت که معیارهای سازمان 
ملل ایران را از غنی سازی اورانیوم منع می کند. او همچنین ادعا کرد که 
سازمان ملل در سال های ۲۰۰6 و ۲۰۰7 قطعنامه هایی تصویب کرده که طی 

آنها ایران از غنی سازی اورانیوم منع شده است. 
وزارت خارجه روسیه نیز در واکنش به سخنان هوک آن را اسطوره سازی 
که  تأسف است  »باعث  آمده:  بیانیه  این  در  و تحریف واقعیت خواند. 
آمریکا درباره   چنین اسطوره سازی در سخنان هوک به نوعی به رویکرد 
عدم انتشار هسته ای تبدیل شده است. افسوس که پیچاندن آشکار 
حقایق شناخته  شده، به کار معمول نماینده یکی از بزرگ ترین قدرت های 
جهان تبدیل شده و اختیاراتی را درباره عدم اشاعه هسته ای ادعا می کند.« 
بر اساس گفته وزارت امور خارجه روسیه، سخنان هوک درواقع شورای 
امنیت سازمان ملل را متهم به تصویب قطعنامه ای کرده که بر خالف 

معاهده عدم اشاعه هسته ای است.
وزارت خارجه روسیه تأکید کرد: »این پیمان به تمامی کشورهایی که 
آن را امضا کرده اند حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را می دهد. 
ماده چهارم این پیمان اعالم می کند که هیچ چیزی در این پیمان نباید 
به گونه ای تفسیر شود که بر حق خلل ناپذیر تمامی اعضای این پیمان 
برای توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد 
صلح آمیز بدون تبعیض و در انطباق با ماده اول و دوم این معاهده تأثیر 

بگذارد.« 
وزرات خارجه روسیه همچنین در بیانیه خود اعالم کرد: »ما تالش ها 
به عنوان  را  نیازمندی هایش  و  آمریکا  ملی  رویکرهای  معرفی کردن  برای 
و  رد می کنیم  نام سازمان ملل  معیارهای بین المللی به خصوص تحت 

هیچ کسی به آمریکا این اختیار را نداده که چنین اقدامی کند.« 

   ویروس »ووهان« که از طریق انسان منتقل می شود تاکنون ۳00 نفر را مبتال کرده است
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