قاره سبز

نگاه برلین به آمریکای التین

انتقاد کوبا از ترامپ

وزیر خارجه آلمان در آستانه سفر به کشورهای آمریکای التین از عالقمندی
برلین برای ارتقای مناسبات با کشورهای این حوزه سخن گفت.
هایکو ماس در آستانه سفر به منطقه آمریکای التین در سخنانی اظهار داشت:
آلمان مدتی اس��ت که تغییری در س��طح همکاری با کشورهای آمریکای التین
ایجاد نکرده اس��ت .وی افزود :کش��ورهای منطقه آمریکای التین از پتانسیلهای
خوبی برای ارتقای مناس��بات برخوردار هستند .تعمیق مناسبات آلمان با کشورهای
منطقه آمریکای التین مزایای بس��یاری را برای دوطرف به همراه خواهد داشت و باید به
این نکته توجه ویژهای کرد.
ماس در جریان س��فر چهار روزه خود قرار اس��ت با مقامات سه کشور برزیل ،کلمبیا و
مکزیک دیدار و گفتوگو کند .آلمان تالش دارد تا از ش��رایط نابس��امان آمریکا در صحنه
جهانی برای توسعه جایگاه جهانی خود بهره گیرد.
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آمریکای التین

رئیسجمه��وری کوب��ا در توییتی نوش��ت :آمریکا همان سیاس��تهایی را
که پیش��تر در عراق ،س��وریه و لیب��ی در پیش گرفته بود ،ام��روز علیه ونزوئال،
نیکاراگوئه و کوبا به کار بسته است .فردا نوبت چه کشورهایی است؟
میگل دیاز کانل ،ضمن محکوم کردن  60سال تالش واشنگتن برای ایجاد
بیثبات در کوبا نوش��ت :ما ب��ه اندازه کافی با تهدیده��ا و اولتیماتومهای آمریکا
مواجه بودهایم .تهدید و اعالم ضرب االجل علیه کش��ور ما کافی اس��ت .این تهدیدها
کارس��از نب��وده و نخواهد ب��ود .وی افزود :آمریکا با فراخوان کش��ورهای مس��تقل برای
همدستی در سیاستهای امپریالیستیاش ،به تمامیت ارضی کشورها توهین میکند.
گفتنی اس��ت ،دولت ترامپ در جدیدترین اقدام در راستای تشدید فشارها علیه کوبا،
اعالم کرد شرکتهایی که به دنبال سرمایهگذاری و تعامل تجاری در کوبا باشند با تدابیر
تنبیهی کاخ سفید روبهرو میشود.

استقاللخواهی اسکاتلندیها

اس��کاتلندیها که در همهپرس��ی برگزیت بیشترش��ان به ماندن در اتحادیه
اروپ��ا رای دادن��د بار دیگر س��از جدای��ی از انگلیس را به ص��دا درآوردند و پرچم
استقاللخواهی برافراشتند.
رهبر حزب ملی اس��کاتلند در نشس��ت وی��ژه این ح��زب در ادینبورو مرکز
اس��کاتلند ،نظام پارلمانی بریتانیا را در هم شکس��ته توصیف و تصریح کرد :مردم
اسکاتلند خودش��ان باید راه آینده و سرنوشتشان را انتخاب کنند .نیکوال استورجن با
اشاره به رای باالی مردم اسکاتلند در همهپرسی تیرماه  1395برای ماندن در اتحادیه اروپا
و نیز شکست دولت مرکزی در پیشبرد مطلوب برگزیت گفت :رویکرد استقالل از بریتانیا
براساس منافع مردم اسکاتلند در دستور کار است.
وی که بارها خروج از اتحادیه اروپا را به زیان اسکاتلند توصیف کرده است گفت :خواست
مردم و منافع اسکاتلند راه آینده را ترسیم خواهد کرد و لندن هم نمیتواند مانع آن شود.

فرادیـد

سهشنبه  10اردیبهشت  1398شماره 5009

یادداشت

ذرهبین
امارات :سفیر فلس��طین در آنکارا گفت که یکی
از متهمان به جاسوس��ی برای امارات ،در زندان ترکیه
خودکش��ی کرده اس��ت .فائد مصطف��ی گفت :طرف
ترکی��های به م��ن گفت که «ذکی مب��ارک» متهم به
جاسوسی برای امارات در محل بازداشت خود در یکی
از زندانهای ترکیه خودکشی کرده است.
پاکس�تان :شیعیان پاکستان در اعتراض به نقض
آش��کار حقوق خود و ربوده ش��دن  250فعال شیعی،
مقاب��ل منزل «عارف علوی» رئیسجمهور این کش��ور
در کراچی تحصن کردند« .راش��د رضوی» فعال حقوق
بش��ر پاکس��تان در این زمینه گفت :ای��ن تظاهرات و
اعت��راض پایان نخواهد یافت تا با رئیسجمهور مالقات
و خواستههای خود را مطرح کنیم .وی گفت :ما بزرگ
شده مکتبی هستیم که اگر مقابل ما جنازه برادرانمان
هم باشد شعار پاکستان زنده باد سر میدهیم و وفاداری
ما نس��بت به کشور بیاندازه است و همین صبر ماست
که کشور را از جنگ داخلی دور نگه داشته است.
کشمیر :مردم کشمیر با وجود تدابیر شدید امنیتی
شبانه به خیابانها آمده جنایات عربستان علیه مسلمانان
و اع��دام ش��یعیان را محکوم کردند .ش��رکتکنندگان
در این تجمع اعتراضآمیز ش��عارهایی علیه آلسعود و
آمریکا سر دادند و با روشن کردن شمع یاد شهدایی که
در عربستان کشته شدهاند را گرامی داشتند.
آمریکا :یک فرد مس��لح در نزدیکی یک کلیسا در
ش��هر «بالتیمور» آمریکا ،حداقل یک نفر را کش��ت .این
دومین حمله طی دو روز گذش��ته اس��ت .یک روز بعد از
حمله مسلحانه در کنیسه شهر «سندیگو» در آمریکا ،حاال
رسانهها از تیراندازی فرد مسلح به افراد مستقر در نزدیکی
یک کلیسا در شهر بالتیمور این کشور خبر میدهند.

سرخط

هدفگذاری لویه جرگه
علی تتماج

افغانستان این روزها ش��اهد بزرگترین تجمع سیاسی و
اجتماعی اس��ت که با حضور ش��خصیتها و بزرگان سراس��ر
کش��ور برگزار میشود .لویه جرگه مش��ورتی صلح افغانستان
با حض��ور صدها ت��ن از نماین��دگان مردم مناط��ق مختلف
افغانس��تان دیروز با س��خنرانی اش��رف غن��ی رئیسجمهور
افغانس��تان به م��دت  4روز کار خود را آغ��از کرد .در همین
چارچوب محمدعمر داودزی رئیسداراالنش��ای شورای عالی
صلح افغانس��تان در ابتدای این مراس��م گفت است این لویه

گ�زارش ویژه

گروه فرادید

عبدالناصر فروانه رئیس بخش
مطالعات و اسناد مرکز امور اسرا و آزادگان فلسطین
اع�لام کرد :از س��ال  1967تاکنون بیش از  50هزار
کودک فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی بازداشت
ش��دهاند که 16هزار و  655مورد آن از زمان شعلهور
شدن انتفاضه االقصی در سال  2000بوده است.
وی میانگین سالیانه بازداشت کودکان فلسطینی
از س��ال  2000تا  2010را ح��دود  700مورد اعالم
و خاطرنش��ان کرد که این تعداد در سالهای 2011
ت��ا  2018به  1250مورد رس��یده اس��ت .هماکنون
ح��دود  400کودک فلس��طینی در زندانهای رژیم
صهیونیس��تی در بازداشت بس��ر میبرند که بیشتر
آنان بارها مورد ش��کنجه و آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
وزارت امور اس��رای فلس��طینی اخیرا اعالم کرد که
فلس��طینیهای بازداشت شده از س��ادهترین حقوق
اولی��ه خود محروم بوده و ب��ر خالف تمامی قوانین و

Õ{Â¬¨»ÖÆ³M
Ä]µ|»`Ìe½Z//Ì¿½Ád¿ÂÌ»Z¯^//±]Á{ÂydÌ°·Z»Ä»ZÀ//ZÀ
Z^fY|«Z§ÁÃ|//Ë{³{Â¬¨»'˹˹̊˻˹Ö//ZÂeÂ»[ ÃZ¼//
»YÖ·Z¼fuY{Z§Ä¿Â³Å¦//¯d¿Z¼YÖ//Z¿dÌ·ÂX//»{{³Ö»|Æ f»®·Z» |//Z]Ö
]{Ì³Ã|ÆÄ

Á˺˹˹̊:ÂeÂ»ÃZ¼//]»«²¿µ|»ZÌ·ZfËY¹Z//Âf¯Ye|À//
Z^fYÄm{YÁÃ|Ë{³{Â¬¨»¹ZqÕZÌÅ{dÌ°·Z»Ä](;3̀̋6µZË//ÃZ¼//
YÁ^ |Z]Ö»«Z

]ÃZ¼¹ ½YËYÔaÃZ¼]|Ì¨²¿µ|»ZbËZÕYÂ^±
»{Â¬¨»À»ZËÂaÄÌ¿ZÅ¹ZÀ]1$6́˻˺˺˹˹*˺˹̌̊˻́˼ÖZÃZ¼ÂeÂ
YÁ^ |Z]Ö»«ZZ^fYÄm{YÁÃ|Ë{³

ÖÀ£ÁÕÌ//|Ì¨//²¿µ|//»½Z°//Ìad//¿YÁcZ¯Á^//±],Ö¿Zb¼¯|À//
]Ö//Z ÃZ¼//  Â//eÂ» ÃZ¼// k ½Y//ËY Ô//a ÃZ¼//
˼˺̊̊˹˺*«ZZ^fYÄm{YÁÃ|Ë{³{Â¬¨»Õ|¼v» Z^|Ì//¹ZÀ]1$$$̊̌$$˼$
»YÁ^ |Z]Ö

ÕÁ{Ây®//·Z»Ö//¸»ÃZ¼//Ä]Ä·Y|^|¿§Ö//WZ¨YÅÄ//^¿ZnÀËY
ÂeÂ»ÃZ¼//Ä]µ|//»ÖÀ£Á Ö°//»²//¿Ä]`//ÌeÁ//aºf//ÌÕYÂ//
˺́́˺˻́˼˼(½Y|¬§d¸ ]½ ÔaÃZ¼Ä]ÖZÃZ¼˺˹)6
Är¿ZÀqY~· dYÃ{Â¼¿YÂ¯~»{ZÀYÖÀj¼·YdÂ¿ÁÕZZ¬eÖ¿Zb¼¯|ÀÁ§{ZÀ//Y
Á§½Z»Z//Ö«Â¬uf§{Ä]ÁÃ{¥{Y{Â//¯~»ÕÁ{Ây{Â»{Ö//ËZ{Y//¯Å
YadYÖÆË|] |ÀËZ¼¿Ä mY»|À¼½Z¼fyZÆ½Z°Ìa{«YÁÁ{Ây½YËYd¯//
|^À³ ||ÅYÂy¹Y|«Y¬»]YÂª]Z»Â]»d¸Æ»ÕZ¬¿Y

ÕÁ{Ây®·Z»Ö¸»ÃZ¼//Ä]Ö¸ eY]|¿§ÖËZ¨ZÖ¸\//¿ZnÀËY
ÂeÂ»ÃZ¼//Ä]µ|»®Ì·Zf» Õf//¯Zy²¿Ä]`ÌeÁaºf//ÌÕYÂ//
½Y|¬§d¸ ] ÔaÃZ¼Ä]$.̂̀˺̀˹˼ÖZÃZ¼//
Är¿ZÀqY~· dYÃ{Â¼¿YÂ¯~»{ZÀYÖÀj¼·YdÂ¿ÁÕZZ¬eÖ¿Zb¼¯|ÀÁ§{ZÀ//Y
Á§½Z»Z//Ö«Â¬uf§{Ä]ÁÃ{¥{Y{Â//¯~»ÕÁ{Ây{Â»{Ö//ËZ{Y//¯Å
YadYÖÆË|] |ÀËZ¼¿Ä mY»|À¼½Z¼fyZÆ½Z°Ìa{«YÁÁ{Ây½YËYd¯//
|^À³ ||ÅYÂy¹Y|«Y¬»]YÂª]Z»Â]»d¸Æ»ÕZ¬¿Y

µ|»½Z°Ìad¿YÁÖ¿Zb¼¯±]Ä¿ZyZ¯Á§|À//Á^//±]ÄÌ¸¬¿Ä¸ÌÁ|À//
]¼ÃZ¼]Á1$$$̊̌$$˺&*˼˻˻̌̀̋ÖZÃZ¼]Õ Ö»Zf¿YÃZ
» |Z^Ì»«Z//Z^fYÄm{YÁÃ|Ë{³{Â¬¨»|À//b·{|¼v»¹ZÀ]ÂeÂ


{§Ö//¸»ÃZ¼//]ÁÄ»ZÀ//ZÀÃZ¼//]Ö//¼eZuÃ|//Ì^Z]MÕZ//«MÕÁZ//¯Ä//qf
§¿|^|Äm{YÁÃ|Ë{³{Â¬¨»Ì³{ÕZfÁZ¿YÂ¸ÌÄ¬À»¾¯ZÄ·Y
 |Z^Ì»«ZZ^fY

ÃZ¼//Ä]µ|»®Ì·Zf»]½ZËM ÁaÕYÂ//^//±]ÁÖ¿Zb¼¯|À//
»ÔaÃZ¼//Á1$$3̌˺0(˹̂-̊˹˻̌˻̌Ö//ZÃZ¼//ÁÂeÂ
½ZZ¯ |Z]Ö»«ZZ^fYÄm{YÁÃ|Ë{³{Â¬¨»Õ{Z»Y{ºË»¹Z¿Ä]Á

]Ã{Y|¼v»|Ì»Y¹ZÀ]µ|»½YËYkÔaÃZ¼//Ä]|ËYa^//±
»¨¬{ÂÀn] |Z]Ö»«ZZ^fYÄm{YÁÃ|Ë{³{Â

]ÃZ¼Ä]µ|»ÖÀ£Á|Ì¨//²¿Ä]˺̌˹˹,`Ìe½Z°Ìad¿YÁ¾ÌZ»^//±
»Ä]{ ½YËYÔaÃZ¼ÁÖZÃZ¼ÁÂeÂ
¿ dY«ZZ^fYÄm{YÁdYÃ|{Â¬¨»®ÌmZe¨ m|Ì¹Z

]ÃZ¼//Ä]½YËY [Ö»Zf¿YÃZ¼//Ä]µ|»½Z°Ìa¶Ì^»ÂeY^//±
{Â¬¨»ÄËÁÅ{Õ|Æ»ÕZ«MdÌ°·Z»Ä]ÂeÂ»ÃZ¼ÁÖZ
|Z]Ö»«ZZ^fYÄm{YÁÃ|Ë{³

Ö»Z¿d¸°Ì//ÂeÂ»ÃZ´f//{®ËÄ»Z¿Ä//¼Ì]ÁÖ//¿Zb¼¯|À//Á^±//]Ä»ZÀ//ZÀ
]¿Á1%(˹˻̌̂˻ÖZÃZ¼Á1%(˹̀́̊́̀ÂeÂ»ÃZ¼//]µ|»Ö°//»²
¼Z^fYÄm{YÁÃ|Ë{³{Â¬¨»Ö¿ZËZeÖ¼Ë¯ÅÂ³¹Z¿Ä] ½YËYÔaÃZ
Z^|À] |Z]Ö»«Z


ZyÖ»ZÆÁ§Y¬¿Ä//Ìa{YMd¯//cYÌÌ¤eÖÆ³M
]Ö¸»ÄZÀÁd^iÃZ¼Ä
]Ã{Z ·Y©Â§Â]Õ{ZÖ»Â¼¼n»Ä//¸neÂ{ZÀf//YÄ
»ZÌÆ]ÕZ«M|//}ZzeY¶Ë}cZ//¼Ì¼e  wÂ//
¯¾Ì//uÕZ«M,Ö//¸»|¯Ä//]ÖWÂ»nÀ»Ö//¼Ë
¯Ö¸»|¯Ä]Ö¼Ë¯¾uÕZ«MÁÖ¸»|¯Ä]Ö¼Ë
]ÕY]Ã//Ë|»dXÌÅÖ¸YÕZ//Yd¼//Ä//
»|Ö¸»|¯Ä]Ö¼Ë¯½//Ì]ÕZ«M |¿|Ë{³[Z//zf¿YµZ//Á{c
]Ö¼Ë¯Ö¸ eY]ÕZ«MÁÖ¸Y Z]d¼//Ä
»Ö¸ Z//]d¼//Ä]Ö¸»|¯Ä//]Ö//WÂ»nÀ
Ìj¯Ä»Z¿Á |¿|Ë{³[Zzf¿YµZ°Ëc|»ÕY]d¯µ|^·Y
|Ë{³[Zzf¿Yd¯ÕZÅÖÆ³M_ZqdÆmÁdZÌZf¿ÓY

ÕZÌfz]ÁµZ//v»ZÆq½Zf//YÔ»YÁ{ZÀ//Yd//^i¶¯ÃY{Y
{¯ÆÕZneÌ£cZÂ»ÁZÅd¯d^iÃY{Y

جرگه بزرگترین لویه جرگه تاریخ افغانستان است که 3200
عضو و  300میهمان دارد.
در باب جایگاه لویه جرگه در ساختار سیاسی و اجتماعی
افغانس��تان میت��وان گفت که بزرگتری��ن و مهمترین تجمع
سیاسی در این کشور از گذشته تا به امروز بوده و بسیاری از
تصمیمات مهم در این نشس��تها اتخاذ ش��ده است .هر چند
که پارلمان و قوه مجریه در افغانس��تان فعالیت بسیاری دارند
اما لویه جرگه به دلیل گس��تردگی و تکیه داش��تن بر حضور
تمام اقش��ار و قومیتها و طوایف توانس��ته خود را به عنوان
رکن اصلی تصمیمگیری معرفی نماید.
حال این س��وال مطرح اس��ت که هدف ای��ن لویه جرگه
چیست و چرا اکنون برگزار میشود؟ بررسی شرایط افغانستان
نش��ان میدهد که این کش��ور با دو مسئله مهم مواجه است.
از یکس��و همچنان خطر تروریسم و تهدیدات امنیتی بر این

کنوانسیونهای بینالمللی با سختترین شکنجههای
فردی و گروهی مواجه هستند .این وزارتخانه مهمترین
معضل اس��را را قصور و اهمال عمدی درمانگاهها در
رسیدگی به وضعیت درمانی آنان اعالم کرد ،سیاستی
که منجر به افزایش چشمگیر بیماران در زندانهای
رژیم صهیونیستی شده است.
خب��ر دیگر از فلس��طین آنکه نظامی��ان رژیم
صهیونیس��تی  ۸۹کارگر فلس��طینی را در گذرگاه
«میت��ار» واقع در کرانه باختری بازداش��ت کردند.
سلس��له اقدامات خصمان��ه صهیونیس��تها علیه
ش��هروندان فلس��طین همچنان ادامه دارد .منابع
رس��انهای اعالم کردند که صهیونیس��تها تاکنون
علت بازداش��ت این کارگران را اع�لام نکردهاند .از
سوی دیگر نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش
به کرانه باختری شماری از شهروندان فلسطینی را
بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.
نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان به اقدامات
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کش��ور حاکم اس��ت خصوصا اینکه صحبت از برخی اقدامات
آمری��کا ب��رای ورود داعش این کش��ور ص��ورت میگیرد .از
سوی دیگر افغانس��تان در حالی خود را برای انتخابات آماده
میکند که مش��خص نبودن روند صلح و آش��تی ملی داخلی
می��ان طالبان و دولت مرکزی عمال این انتخابات را در فضای
ابهامانگیز قرار داده است .بر این اساس برگزاری لویه جرگه را
میتوان با محور حل این مشکالت دانست هر چند که مسائل
حاشیهای همچون مباحث اقتصادی و نیز جذب حمایتهای
خارجی را نیز میتوان به حاشیه آن افزود.
حال این سوال مطرح میشود که راهکار لویه جرگه برای
تحقق این اهداف چیس��ت؟ بررسی سابقه تاریخی لویه جرگه
نشان میدهد که این نشست توان حل بسیاری از مشکالت را
دارد اما در شرایط کنونی تحقق این مهم نیازمند شرایطی است.
مهمترین مسئله وحدت و یکپارچگی ملی افغانستان است که

ب��ه رغم برگزاری نشس��تهای صلح از جمل��ه میان طالبان و
دولت این مهم هنوز محقق نش��ده است .ریشه این مسئله را
در دو حوزه میتوان جس��توجو کرد از یکسو میزبانان صلح
میزبانان قابل اعتمادی نیستند چنانکه نشستهای عربستان،
امارات و قطر به همین دلیل به نتیجه نرس��یده است .از سوی
دیگر حضور نیروهای خارجی مانع از رویکرد وحدتگرایانه و
حتی مبارزه جدی افغانستان با تروریسم شده است.
ب��ا توجه به این ش��رایط تنه��ا راهکار برای افغانس��تان،
از طرف��ی رویک��رد ب��ه میانجیگران��ی صلحطلب و همس��و
ب��ا خواس��تههای وحدتگرایان��ه نظیر جمهوری اس�لامی و
کشورهای مس��تقل از آمریکا و همزمان طراحی برای خروج
نیروهای خارجی از افغانس��تان است .مولفههایی که میتواند
زمینهساز به نتیجه رسیدن نشس��تهای لویه جرگه و پایان
دادن به بحرانهای این کشور شود.

جنایات صهیونیستها در سایه سکوت مدعیان حقوق بشر ادامه دارد

اسارت  50هزار کودک فلسطینی

خود علیه ش��هروندان فلس��طینی ادامه میدهند.
براس��اس این گ��زارش ،نظامیان صهیونیس��ت در
همین راس��تا به کرانه باختری یورش بردند .طبق
اعالم رس��انههای فلس��طینی ،به دنبال این حمله
درگیری شدیدی میان صهیونیستها و شهروندان
فلس��طینی درگرفت .ش��اهدان عینی اعالم کردند
ک��ه در جریان این حمله وحش��یانه ،ش��ماری از
ش��هروندان فلس��طینی بدون تفهیم اتهام توسط
نظامیان صهیونیست بازداشت شدند.
جنایات صهیونیس��تها در حال��ی ادامه دارد
که نخستوزیر رژیم صهیونیستی اوایل ژوئیه آتی
در جلس��ه اس��تماع دادگاه برای دف��اع از خود در

پروندههای فساد و رش��وه حاضر میشود .آویخای
مندلبلیت ،دادس��تان کل رژیم صهیونیستی اعالم
کرد که بنیامی��ن نتانیاهو پیش از دهم ژوئیه (۱۹
تیر) پیشرو در جلسه استماع دادگاه برای دفاع از
خود در پروندههای مربوط به فس��اد و رشوه حاضر
میش��ود .مندلبلیت به وکالی نتانیاهو تا دهم ماه
آینده میالدی فرص��ت داده تا هماهنگیهای الزم
درباره موعد برگزاری جلسه مذکور را انجام دهند.
از س��وی دیگر ،وزارت دادگستری این رژیم با
صدور بیانیهای اعالم کرد که مندلبلیت با درخواست
وکالی نتانیاهو مبنی بر به تعویق انداختن جلس��ه
اس��تماع دادگاه مخالف��ت کرده و از آنها خواس��ته
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ت��ا هماهنگیه��ای الزم را برای تعیی��ن موعد این
جلس��ه انجام دهند .پس از برگزاری این جلس��ه و
ش��نیدن پاسخ وکالی نتانیاهو مشخص خواهد شد
که دادس��تانی کل رژیم صهیونیستی لیست اتهام
رسمی علیه نتانیاهو صادر خواهد کرد یا خیر.
خب��ر دیگر آنک��ه فرمانده پیش��ین تیپ غزه
در ارت��ش رژی��م صهیونیس��تی میگوید ،حماس
همچن��ان ب��رای تقویت قدرت موش��کی خود کار
میکن��د و با این قدرت میتواند زندگی در اراضی
اشغالی را فلج کند .روزنامه صهیونیستی «اسرائیل
هیوم» در گزارش��ی مواضع ژنرال «اسرائیل زیو»
فرمانده پیش��ین تیپ غزه درباره قدرت رو به رشد
مقاومت در نوار غزه را گزارش کرد.
نخس��توزیر صهیونیستها که به دلیل پرونده
فس��اد اقتص��ادی در وضعی��ت بحرانی ق��رار دارد
با تح��رکات نظامی علی��ه غزه و س��وریه به دنبال
پنهانسازی رسوایی فسادش است.
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