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چین به عنوان یکی از اصلی ترین قدرت های جهانی تالش 
دارد تا دامنه ح��وزه امنیتی جدیدی را برای خود تعریف کند 
که از حوزه درونی به منطقه و فرامنطقه سوق می یابد در حالی 
که همچنان از محورهای اصلی این اقدام را تحرکات اقتصادی 
تش��کیل می دهد. مقامات چین از سال 1979 تصمیم گرفتند 
که با تقویت بسترهاي اقتصادي کشور، هم به انباشت سرمایه 
پرداخته و هم اینکه بخشي از رقابت و ضدیت ضدسرمایه داري 

را به سمت اقتصادي سوق دهند. 
از زمان��ي ک��ه چنی��ن تصمیم��ي در چی��ن گرفته ش��د 
آمری��کا و متحدانش به دو دلیل احس��اس خطري نس��بت به 
این مس��ئله نکردند. ابتدا اینک��ه در حال مبارزه با رویکردهاي 
ش��وروي سابق بودند چون نخس��تین و مهمترین دشمن خود 
را در مس��کو می دیدن��د و به همین خاطر س��ال های 1989 و 
1991 که شوروي از هم فروپاشید، بهترین سال های غرب نام 
 گرف��ت. و دوم اینکه به هیچ وجه فکر نمي کردند که چین به 
گون��ه اي در حوزه اقتصادي تقویت ش��ود که روزي به عنوان 

تهدید تلقي شود.  
ام��ا چنین فضایي پس از حدود س��ه ده��ه رخ داد و چین 
با پش��ت سرگذاشتن بسیاري از کش��ورهاي جهان، مقام دومي 
قدرت اقتصادي جهان را به دس��ت آورد و حتي آمریکا را براي 
عب��ور اقتصادي از آن و به دس��ت آوردن اولی��ن اقتصاد جهان 

تهدید می کند. این همان چش��م اندازي اس��ت که بس��یاري از 
تحلیلگ��ران اقتصادي بر آن اعتق��اد دارند. اتفاقا به همین دلیل 
است که آمریکا خود را براي جنگ اقتصادي با چین آماده کرده 
و در این مس��یر به قدري جدي اس��ت که مقامات چین هفته 
گذشته هشدار دادند که باید براي جنگ با آمریکا آماده باشند. 
نگاهي به اقدامات یك سال اخیر چین حکایت از آن دارد 
که مقامات این کش��ور در حال برداشتن یك گام جدي دیگر 
در عرصه بین المللي هستند که رویکردي کامال ضدهژمونیك 
دارد و مي ت��وان گفت همزمان که موج��ب تقویت عملکردي 
و تصمیم گی��ري پکن مي ش��ود،  به ط��ور مس��تقیم آمریکا را 
هدف گرفته اس��ت. تاسیس پایگاه هاي نظامي چین در بیرون 
مرزهایش به گونه اي است که این کشور را به لحاظ نظامي نیز 

به قدرتي بین المللي تبدیل می کند. 
در سال میالدي گذش��ته اعالم شد که چین اولین پایگاه 

نظامي خود را در کش��ور آفریقایي جیبوتي تاس��یس مي کند. 
پکن این اقدامات را با پشتوانه اقتصادي انجام می دهد و عموما 
سعي دارد با س��رمایه گذاري های اقتصادي چنین شرایطي را 
ب��راي خود فراه��م کند. چین اولین پای��گاه نظامي خود را در 
نودمین س��ال تشکیل ارتش آزادیبخش خلق تاسیس کرد. در 
همین حال چین توسعه حضور و همکاری نظامی با پاکستان را 
نیز در دستور کار دارد. نکته قابل توجه این است که جیبوتي و 

پاکستان میزبان پایگاه عملیاتي آمریکا هستند.
 پاکستان از جمله کشورهایي است که چین همواره سعي 
دارد از آن حمایت کند. این در حالي اس��ت که طي سال های 
اخیر و پس از فروپاش��ي نظام دو قطبي، آمریکا گام به گام از 
آن فاصله گرفته اس��ت. حتي طي روزهاي اخیر به طور رسمي 
اعالم ش��د که بین پاکس��تان و آمریکا اتح��ادي وجود ندارد و 

عمال طرفین نقطه تقابلی قرار گرفته اند. 

مترجم: حسين ارجلو2018/01/09كيوسك

نخس�ت وزیر ف�راری در لندن اس�ت/ وزیر خارجه 
تایلند گفت ینگالک شیناواترا نخست وزیر برکنارشده این 
کشور در لندن به سر می برد. دو عکس در فضای مجازی از 
نخست وزیر فراری تایلند منتشر شده بود که گفته می شود 
وی را در لندن نشان می دهد. پلیس تایلند یکی از این دو 
عکس را تایید کرده و گفته است شیناواترا در لندن است. 
دیوان عالی تایلند ماه آگوس��ت برای ینگالک ش��یناواترا 
نخست وزیر برکنار ش��ده این کشور، حکم بازداشت صادر 

کرد اما وی با فرار از کشور در دادگاه حاضر نشده بود.
بيش از ۵ هزار پناهنده زیر س�ن قانونی در آلمان 
مفقود ش�ده اند/ براس��اس اطالعات اداره فدرال پلیس 
جنای��ی آلم��ان در این کش��ور همچنان ح��دود 5288 
کودک پناهنده و نوجوان مفقود هس��تند. این پناه جویان 
بدون همراه به آلمان آمده اند، ثبت نام ش��ده اند و سپس 
ناپدید ش��ده اند. البته شمار پناهندگان کودک و نوجوان 
مفقود ش��ده در آلمان کاهش پیدا کرده اس��ت. در اوایل 
س��ال 2017 ح��دود 8350 کودک و نوج��وان پناهنده 
ب��دون همراه در فهرس��ت مفقودین قرار داش��تند. دلیل 
کاهش ش��مار کودکان پناهنده مفقود شده این است که 

پناهندگان کمتری به آلمان می آیند.
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اج�ازه چشم پوش�ی از یک ذره خاک فلس�طين را 
نمی دهيم/ عضو دفتر سیاسی جنبش "حماس" تاکید کرد 
که این جنبش به هیچ کس اجازه چشم پوشی از حتی یك 
ذره خاک سرزمین فلسطین را نخواهد داد. زهار خاطرنشان 
کرد که »اجازه نمی دهیم هیچ کس حتی از یك ذره خاک 
فلسطین و سراسر این سرزمین که صهیونیست ها در سال 
1948 آن را اشغال کردند، چشم پوشی کند و هر چقدر هم 
سازشکاران در قبال سرزمین و عقیده خود کوتاهی کنند، 

ما اجازه این کار را نخواهیم داد.«
ترميم كابينه انگليس درپی اعت�راض وزرای دولت 
ناقص ماند/ تالش نخست وزیر انگلیس برای تغییر در اعضای 
کابینه این کشور با خودداری اعضای ارشد آن از کناره گیری 
یا تغییر پست ش��ان ناکام ماند. هرچند جاستین گرینینگ 
پ��س از اینکه از برعهده گرفتن وزارت کار و بازنشس��تگی 
خودداری کرد، کابینه را ترک کرد. پیش��تر، جرمی هانت، 
منصب جدید پیشنهادی برای تصدی وزارت کسب وکار را 
رد کرد و از نخست وزیر خواست همچنان در وزارت بهداشت 
باقی بماند. این ماجرا به معنای این است انتصاب کالرک به 
سمت جدید عملی نخواهد شد و وی در وزارت کسب  و کار، 

انرژی و راهبرد صنعتی باقی خواهد ماند.
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انس�داد بيش از 1۵0 هزار س�ایت در قرقيزس�تان/ 
دفتر مطبوعاتی دادستانی کل قرقیزستان از مسدود شدن 
159 وب سایت با محتوای افراط گرایی در سال 2017 خبر 
داد. براس��اس گزارش دادس��تانی کل قرقیزستان، در سال 
گذشته 15 درخواست جهت مسدودسازی وب سایت هایی با 
اطالعاتی با محوریت افراط گرایی و تروریستم به دادگاه عالی 
این کشور ارائه شده بود. به طور مثال دادگاه شهر »بیشکك« 
در 17 اکتبر سال 2017 براساس درخواست دادستانی کل 

27 وب سایت را مبلغ افراط گرایی معرفی کرد.
یم�ن س�ازمان مل�ل را مس�ئول فروپاش�ی نظام 
بهداشتی در این كشور دانست/ وزارت بهداشت یمن در 
نامه ای خطاب به معاون نماینده ویژه سازمان ملل در امور 
این کش��ور اعالم کرد که بی��ش از 48 هزار کارمند مراکز 
بهداشتی یمن، از پانزده ماه قبل حقوق دریافت نکرده اند و 
بسیاری از متخصصان یمنی برای یافتن فرصت های زندگی 
بهتر در خارج، کشورش��ان را ترک کرده ان��د. در این نامه 
آمده است که اسماعیل ولدالشیخ نماینده سازمان ملل در 
یکی از گزارش های خود به ش��ورای امنیت ا عالم کرد که 
مش��کل پرداخت حقوق پرسنل مراکز بهداشتی یمن حل 

شده است، در صورتی که چنین چیزی صحت ندارد.

وز
 ني

ب
عر

فرانس�ه ش�بکه های اجتماعی را محدود می كند/ 
»امانوئل ماکرون«، رئیس جمهور فرانسه در روزهای گذشته 
بارها به موضوع گس��ترش »اخبار جعلی« در رس��انه های 
اجتماعی اشاره کرده و از قصد خود برای معرفی الیحه ای 
برای مبارزه با آنها خبر داده است. وی در جمع خبرنگاراِن 
»کاخ الیزه« با اشاره به اینکه برخی از رسانه های اجتماعی 
به ابزارهای��ی برای ارائ��ه اطالعات نادرس��ت و راه اندازی 
هجمه های تبلیغاتی علیه شخصیت های صنف های مختلف 

تبدیل شده اند، خواستار مسدود کردن آنها شد. 
كره جنوبی لغو موقت تحریم ها عليه كره ش�مالی 
را بررسی می كند/ کره جنوبی اعالم کرده است که لغو 
موقت تحریم های اعمال شده علیه کره شمالی را بررسی 
خواهد کرد، اگر این اقدام برای تس��هیل سفر اتباع کره 
ش��مالی به کره جنوبی و ش��رکت در بازی های المپیك 
زمس��تانی الزم و ض��روری باش��د. کره جنوب��ی به طور 
یکجانبه ورود برخی از مقام های رس��می کره شمالی به 
این کشور را در واکنش به برنامه های موشکی و هسته ای 

پیونگ یانگ، ممنوع اعالم کرده است.
آمریکا با ادعای مقابله با کره شمالی به دنبال حضور 

نظامی گسترده تر در شبه جزیره کره بودند. 
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س�ودان: وزارت خارجه س��ودان اعالم کرد که بار 
دیگر ش��کوائیه ای علیه مصر به شورای امنیت ارائه کرده 
و خواس��تار حاکمیت س��وران بر مثلث مرز حالیب شده 
اس��ت. س��ودان در این شکوائیه  خواس��تار بازپس گیری 
مثل��ث مرزی حالیب از مصر و حاکمیت س��ودان بر این 
منطقه شده است. این کشور از سال 1958 تاکنون درپی 
سیطره مصر بر مثلث مرزی حالیب و ادعای قاهره درباره 
مصری بودن این منطقه، بارها درباره این قضیه به شورای 

امنیت شکایت کرده است.

امارات: هیأتی اماراتی در س��فر ب��ه کره جنوبی با 
مقامات سئول درباره افزایش روابط استراتژیك دوجانبه و 
همکاری اتمی گفت وگو کردند. طرف اماراتی در دیدار با 
این جونگ سئوک رئیس دفتر رئیس جمهور کره جنوبی 
توافق کردند روابط اس��تراتژیك میان دو کشور را تقویت 
کنند. نمایندگان دو کشور توافق کردند روابط دیپلماتیك 

خود را به سطح جامع دیپلماتیك ارتقا  دهند.

ایتاليا: س��یلویا برلوس��کنی، نخس��ت وزیر پیشین 
ایتالیا اعالم کرد این کش��ور نبای��د از حوزه پولی یورو 
خارج ش��ود. برلوس��کونی گفت که حزب لیگ شمالی، 
از متحدان راس��ت گرای��ش نیز بر ای��ن موضوع توافق 
 کرده اس��ت که خروج از حوزه پولی یورو می تواند باعث 
بی ثباتی در اقتصاد کش��ور شود. پیشتر متئو سالوینی، 
رهبر حزب لیگ ش��مالی اظهارات ضد و نقیضی درباره 
یورو گفته بود اما براساس اعالم برلوسکنی لیگ شمالی 

نیز در نهایت بر خارج نشدن از یورو توافق کرد.

ليبی: خلیف��ه حفتر تالش برخ��ی محافل لیبیایی 
ب��رای کاندیداتوری سیف االس��الم قذاف��ی در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آتی را کم اهمیت خواند. خلیفه حفتر، 
فرمان��ده نیروهای مورد حمایت از س��وی پارلمان طبرق 
واقع در ش��رق لیبی در مصاحبه با یك مجله فرانس��وی 
تصریح کرد، بسیاری از افراد ساده لوح متاسفانه همچنان 
به سیف االسالم باور دارند. برخی تالش می کنند که با او 
معامله کنند، اما سیف االس��الم صرفاً یك مرد بینوا است 

که تالش می کنند از او به إزای پول بهره کشی کنند.

عراق: عم��ار حکیم رهبر جری��ان حکمت ملی در 
جریان دیدار با یان کوبیش، نماینده دبیرکل سازمان ملل 
در عراق تاکید کرد: ما با درخواس��ت ها مبنی بر به تاخیر 
انداختن انتخابات پارلمانی مخالف هستیم و این انتخابات 
باید در زمان قانونی مش��خص خود برگزار ش��ود چراکه 
تضمین کنن��ده نظام دموکراتیك در کش��ور اس��ت. وی 
همچنین از تالش های س��ازمان ملل در بررسی جنایات 

عناصر داعش علیه عراقی ها قدردانی کرد.

آمریکا: نتایج نخستین نظرس��نجی گالوپ در سال 
2018 حاک��ی از کاهش محبوبیت دونال��د ترامپ به 37 
درصد است. نتایج نظرسنجی نشان داد: درپی انتشار کتاب 
جنجالی »آتش و خشم: درون کاخ سفید ترامپ« که علیه 
رئیس جمهور آمریکاس��ت، محبوبیت ترامپ به 37 درصد 
کاهش یافته است. نخستین نظرسنجی گالوپ که در سال 
2018 منتشر شده است، نشان می دهد سطح محبوبیت 
ترامپ با 2 درصد کاهش در هفته گذشته همراه بوده است. 
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اش��غالگران ق��دس در حالی 
گ�زارش آخر

گروه بين الملل
ب��رای روحی��ه دادن و حفظ 
تروریست ها در سوریه دوباره 
به نقض قوانی��ن جهانی پرداختند که وزارت دفاع 
س��وریه اعالم کرد پدافند هوایی این کش��ور، یك 
فروند جنگنده رژیم صهیونیس��تی را هنگام حمله 
به خاک این کشور هدف قرار داده و با موشك های 
س��طح به سطح شلیك ش��ده این رژیم نیز مقابله 

کرده است.
وزارت دف��اع س��وریه اعالم کرد ک��ه »بامداد 
دی��روز س��اعت 02:40 دقیق��ه، جنگن��ده رژی��م 
صهیونیس��تی، از آس��مان لبنان، چند موشك به 
سوی منطقه القطیفه در ریف دمشق شلیك کرد«. 
در ادامه بیانیه وزارت دفاع س��وریه آمده است که 
دو حمله موشکی دیگر نیز بعد از این حمله انجام 

شده است. 
»در س��اعت 03:04 دقیق��ه بامداد دش��من 
اس��رائیل تجاوز خود را با شلیك دو موشك سطح 
به س��طح از منطقه اش��غالی جوالن تکرار کرد اما 
پدافن��د هوایی با آن مقابله کرد و هر دو موش��ك 
را س��اقط کرد«. وزارت دفاع س��وریه ضمن اعالم 
آمادگی خود برای پاس��خ به تجاوزها و ادامه دادن 
مبارزه با گروه های تروریس��ت، توضیح داد: پدافند 

هوایی سوریه در ساعت 04:15 نیز با یك موشك 
از چهار موش��ك سطح به س��طح که از طبریه در 
جوالن اش��غالی ش��لیك ش��د، مقابله کرد و س��ه 
موشك دیگر در نزدیکی مواضع نظامی اصابت کرد 
و تلفات مادی بر جای گذاش��ت. ش��هر طبریه در 
دامنه کوه های جلیل و بلندی های جوالن اشغالی 
در جنوب سوریه واقع شده است. طبریه همچنین 
در س��احل دریاچه طبریه قرار دارد که مهمترین 
منبع آب شیرین فلسطین اشغالی به شمار می آید 
و از دیدگاه راهب��ردی برای تل آویو دارای اهمیت 

بسیاری است. 
به گفته وزارت دفاع سوریه »این تجاوز آشکار 
بار دیگر حمایت اس��رائیل از گروههای تروریستی 
مس��لح در س��وریه و ت��الش مذبوحان��ه آن برای 
افزایش روحیه از هم پاشیده )تروریست ها( را ثابت 
کرد؛ روحی��ه ای که بر اثر دریافت ضربات دردناک 
در منطقه حرس��تا در غوطه شرقی و پیروزی های 
کوبنده در ادلب، از هم گسیخته است«...  »سوریه 
مس��ئولیت کامل این تجاوز و تبعات آن را برعهده 
اسرائیل می داند و تأکید می کند که آماده مقابله با 
این تجاوزها و ادامه جنگ با گروههای تروریستی 
و قطع شاخه های تروریستی اسرائیل و بازگرداندن 
امنی��ت و ثب��ات به هم��ه خاک جمه��وری عربی 

سوریه است«.
 از س��وی دیگر همزمان با زمزمه هایی درباره 
عملیات نظامی ترکیه در عفرین در ش��مال غرب 
سوریه، منابع از ارسال تجهیزات بیشتر به نزدیکی 
مرز سوریه خبر می دهند. خبر دیگر از سوریه آنکه 
رئیس اداره امور بشردوس��تانه سازمان ملل دیروز 
برای دیدار با مقامات دولت سوریه، به دمشق سفر 

کرد.
الزم به ذکر اس��ت صهیونیست ها در حالی به 
نقض حریم هوایی سوریه پرداخته اند که در عرصه 
جهانی برای مقابله با این رژیم تحرکات گسترده ای 
ص��ورت می گی��رد. آژانس کودکان س��ازمان ملل 
متح��د "یونیس��ف" ت��الش می کن��د ن��ام ارتش 
صهیونیس��تی را در لیست سازمان های تروریستی 
چون داعش و بوکوحرام که تجاوزات خطرناکی را 
علیه کودکان مرتکب ش��ده اند قرار دهد. مسئوالن 
ارش��د یونیسف به همراه س��ازمان های غیردولتی 
حام��ی حقوق ک��ودکان تالش دارند ب��ا همکاری 
یکدیگر زمینه قرار گرفتن نام ارتش صهیونیس��تی 
را به خاطر تج��اوزات خطرناکی که علیه کودکان 
فلس��طینی مرتکب شده، در لیس��ت سازمان های 
تروریس��تی ناق��ض حقوق ک��ودکان ق��رار دهند. 
راي الیوم در گزارش��ي از فعالی��ت جنبش تحریم 

رژیم صهیونیستي نوشت: حمایت ها از این جنبش 
روز به روز بیشتر و گسترده تر می شود.

طب��ق این بیانیه، با وجود اعتماد عریان دولت 
اش��غالگر به دول��ت دونالد ترام��پ رئیس جمهور 
آمری��کا و تکیه بر حمایته��اي آن، تعداد زیادي از 
کش��ورهاي جهان در برابر تصمیم ترامپ براي به 
رسمیت شناختن قدس اشغالي به عنوان پایتخت 

اسرائیل ایستاده اند.
 در این بیانیه آمده است: در این میان آفریقاي 
جنوب��ي ب��ار دیگر از جهان یاد گرف��ت که چگونه 
کنار حق و عدالت بایس��تد و با س��تمگري مقابله 
کن��د زیرا حزب حاکم کنگره ملي آفریقاي جنوبي 
در این کش��ور تصمیم گرفت از دولت بخواهد در 
اعتراض به تصمیمات دولت آمریکا، س��طح روابط 

دیپلماتیك با تل آویو را کاهش دهد.
در بیانیه جنبش تحریم اس��رائیل آمده است 
این موفقیت و نیز نزدیك بودن اقدام سازمان ملل 
در صدور فهرست آن دسته از شرکتهاي اسرائیلي 
و بین المللي که در اش��غالگري و ش��هرک س��ازي 
دس��ت دارند، این جنبش را تشویق می کند که به 
اقدام��ات روش مند خود که از س��ال 2005 آغاز 
شده اس��ت، ادامه دهد تا زمان تحریمها ضد نظام 
اشغالگر اس��رائیلي فرا برس��د. این در حالي است 
که جنبش تحریم اس��رائیل در چنین روزهایي در 
حمایت از مقاومت مردمي قهرمانانه در فلس��طین 
اش��غالي ضد اش��غالگران و ضد همدس��تي دولت 
آمریکا با آن و نیز تقویت فعالیتهاي مردمي خارج 

از فلسطین، اهمیت بسیاري یافته است. 

حمایت اشغالگران قدس از تروریست ها ناكام ماند

مقابله ارتش سوریه با حمله جنگنده صهیونیست  

اتهام اردوغان به اف  بی  آی  و  سيا 
رئیس جمه��ور ترکیه درب��اره محاکمه بانک��دار ترکیه اي در 

آمریکا گفت: این اقدام تالشي از اف بي آي و سیا با همکاري چ�����الش
س��ازمان تروریس��تي فتح اهلل گولن براي در تنگنا قرار دادن 

ترکیه است اما شکست خواهد خورد.
 رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نشس��ت فراکسیون حزب عدالت 
و توس��عه در مجلس این کش��ور افزود: اگر دوستان و شرکاي راهبردي ما با ارسال 
انواع س��الح از گروه های تروریستي حمایت می کنند، چه چیزي براي گفت وگو با 

آنها باقي می ماند. 
اردوغان افزود:ترکیه مرحله دش��واري را پش��ت سر گذاش��ت و باید روي پاي 
خودش بایستد و مبارزه سرسختانه اي را براي حفظ آینده و استقالل خود صورت 
ده��د. اردوغان درباره محاکم��ه یك بانکدار ترکیه اي در آمری��کا گفت: این اقدام 
تالش��ي از سوي اف بي آي و سازمان س��یا با همکاري سازمان تروریستي فتح اهلل 
گولن براي در تنگنا قرار دادن ترکیه است، اما موفق نخواهد شد و شکست خواهد 
خورد. کس��اني که در کودتاي نافرجام شکس��ت خوردند به دنبال راه دیگري براي 
کودتا هس��تند. محاکمه مدیر بانك ترکیه اي در آمریکا هم تالش��ي براي کودتا با 

مضمون سیاسي است.
او در نشس��ت فراکس��یون حزب عدالت و توس��عه در مجلس این کشور گفت: 
عملی��ات س��پر فرات که آن را آغاز کردیم، در عفری��ن و منبج کامل خواهیم کرد. 

طرح جدایی طلبان در مرزهایمان با سوریه شکست خورد.
رئیس جمهور ترکیه در ادامه گفت به حمایت از برادران فلسطینی و حمایت از 
حقوق آن ها تا آخر ادامه خواهیم داد. قدس را در رؤیا های خود می دیدیم، اما امروز 
توانستیم مسئله قدس را حفظ کنیم و زمانی که بتوانیم در قدس حضور پیدا کنیم 

دور نیست، به شرط آنکه مسلمانان در سراسر جهان وحدت خود را حفظ کنند.

وپاشی نظام بهداشتی یمن سازمان ملل مسئول فر
همزمان با اوج گیری تجاوزات سعودی و باال رفتن آمار قربانیان 

خط این تجاوزات، وزارت بهداش��ت یمن اعالم کرد که سازمان ملل س����ر
مسئول فروپاشی نظام بهداشتی در این کشور است.

وزارت بهداش��ت یمن در نامه ای خطاب به معین ش��ریم معاون نماینده ویژه 
س��ازمان ملل در امور این کش��ور اعالم ک��رد که بیش از 48 ه��زار کارمند مراکز 
بهداش��تی یمن، از پانزده ماه قبل حقوق دریافت نکرده اند و بسیاری از متخصصان 

یمنی برای یافتن فرصت های زندگی بهتر در خارج، کشورشان را ترک کرده اند.
در این نامه آمده اس��ت که اس��ماعیل ولد الشیخ نماینده سازمان ملل در یکی 
از گزارش های خود به شورای امنیت ا عالم کرد که مشکل پرداخت حقوق پرسنل 
مراکز بهداش��تی یمن حل شده اس��ت، در صورتی که چنین چیزی صحت ندارد. 
همچنین وزیر کش��ور دولت نجات ملی یمن گفت مردم یمن باید بدانند دش��من 

مشترک همه ما آمریکا و اسرائیل و مزدوران آن ها در منطقه است. 
خبر دیگر آنکه گروه اطالع رسانی »االعالم الحربی« یمن، تصاویر و فیلم الشه 
جنگنده انگلیسی »تورنادو« وابسته به ائتالف سعودی را که در آسمان شمال یمن 
س��رنگون شد، منتشر کرد.خبر دیگر آنکه منابع رسانه ای اعالم کردند که دستکم 
140 زندانی یمنی در بند نیروهای اماراتی در عدن دست به اعتصاب غذا زده اند. 
این اعتصاب غذا در زندان »بئر احمد« و در اعتراض به عدم رس��یدگی به وضعیت 

زندانیان، انجام شده است.
گفتنی اس��ت، بئر احمد، پایگاه نظامی ارتش یمن بود که پس از اش��غال عدن 
توس��ط نیروهای عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری مس��تعفی و فراری یمن و 
ورود نیروهای اماراتی به این ش��هر، کنترل این پایگاه به دس��ت نیروهای اماراتی 
افتاد. زندانیان در بئر احمد حدود 21 ماه اس��ت که در بازداش��ت هستند و برخی 

منابع از شرایط نامساعد بازداشت شدگان در این زندان خبر می دهند.

خيانت دوباره آل خليفه و سعودی به فلسطين
رسانه های اسرائیلی فاش کردند که یك هیئت بحرینی برای 

نخس��تین بار س��فر رس��می و علنی به اراضی اشغالی خواهد غ�رب آس�يا
داش��ت در حالی که س��عودی نی��ز به دنبال خرید سیس��تم 

موشکی صهیونیست هاست.
رس��انه های اس��رائیلی فاش کردند که هیئتی از بحرین با هدف "همزیس��تی 
مس��المت آمیز" با اس��رائیل در منطقه، سفری رس��می و علنی به اسرائیل خواهند 
داشت! سایت تایمز آو اسرائیل به نقل از اعضای هیئت مذکور اعالم کرد که حمد 
بن عیس��ی آل خلیفه، پادشاه بحرین آن ها را به عنوان حاملین پیام صلح فرستاده 
است. شرکت کنندگان در این هیئت 24 نفره از مسلمانان سنی و شیعه، بودایی ها، 

مسیحیان، سیك ها و غیره هستند.
بتسی ماتیسون، رئیس نهاد غیردولتی که مقر آن در بحرین است، در مصاحبه با 
تایمز آو اس��رائیل گفت: هیئت "پیام هیئت ما همزیستی مسالمت آمیز بدون مداخله 
دولتی است. در این میان شرکت ملی نفت و گاز این کشور اعالم کرد که قیمت بنزین 
در این کشور جهت نزدیك شدن به سطح بین المللی افزایش یافته است. بهای هر لیتر 
بنزین از 125 فلس به 140 فلس )معادل 37 س��نت آمریکا(، افزایش یافته است. در 
این میان "اسحاق هرتزوگ" رهبر حزب کار اسرائیل در مصاحبه با پایگاه خبری ایالف 
عربس��تان خواستار اعطای جایگاه خاص به عربس��تانی ها در اماکن مقدس در قدس 
اش��غالی شد. وی همچنین در این مصاحبه از سعودی ها خواست تا در راستای خارج 
ش��دن از بن بست در روند صلح عمل کنند. رس��انه های رژیم اسرائیل ادعا کردند که 

عربستان سعودی در اندیشه خرید سامانه موشکی "گنبد آهنین" از این رژیم است.
خبر دیگر از سعودی آنکه در سومین سالگرد بازداشت »رائف بدوی« از سوی 
حکومت عربس��تان سعودی، سازمان عفو بین الملل خواس��تار آزادی فوری وی و 

سایر زندانیان این کشور شد. 


