
14 هزار کره ای قربانی مواد سمی 
انگلیسی

تحقیقات جدید نشان داده احتماال 14 هزار نفر در 
کره جنوبی بر اثر بیماری های مرتبط با استنش��اق 
م��واد ضدعفونی کنن��ده محص��ول ی��ک ش��رکت 

انگلیسی، جان باخته اند.
طب��ق تحقیقات جدی��د، بیش از 14 ه��زار نفر در 
کره جنوبی1۰ برابر آنچه قباًل تصور می شداحتماالً 
بعد از استنش��اق ضدعفونی کننده استفاده شده در 
دس��تگاه رطوبت س��از )بخور( جان خود را از دست 
داده اند.این رس��وایی س��ال ۲۰11 بع��د از آن که 
چندی��ن نفر ب��ا عالئمی مثل آس��م و بیماری های 
بینابینی ریه جان باختند، روش��ن شد و بعد از آن 
که 4 زن باردار به دلیل مش��کالت ناشناخته ریوی 

فوت شدند، در مرکز توجه قرار گرفت.
به گزارش روزنامه انگلیس��ی »تلگراف«، پس از آن 
مقام��ات محلی تحقیقات��ی را در این خصوص آغاز 
کردند و نتیجه گرفتند »پلی هگزامتیلن گوانیدین«، 
عامل ضد باکتری که در پاک کننده های دستگاه های 
رطوب س��از اس��تفاده ش��ده وقتی به صورت قطره 
تنف��س می ش��ود می تواند باعث مرگ ش��ود.تعداد 
کس��انی که نامش��ان به عنوان قربانی این رسوایی 
شعبه محلی شرکت انگلیسی »رکیت بنکیزر« ثبت 
شد هزار و ۵۵۳ نفر بوده، اما تحقیقات جدید نشان 

می دهد تلفات احتماالً بسیار بیشتر است.
تحقی��ق جدید با مطالعه ب��ر روی 1۵ هزار و 4۷۲ 
بزرگسال بین 1۹ تا ۶۹ سال به سفارش کمیسیون 
ویژه فاجع��ه اجتماعی کره جنوبی، تخمین می زند 
بین 1۳ ه��زار تا 1۶ هزار نفر احتماالً مرگ مرتبط 
با این ضد عفونی کننده داش��ته اند.پیش از این یک 
مدیر اجرایی ش��عبه محلی این ش��رکت به ۷ سال 
زندان به دلیل نقشش در این رسوایی محکوم شده 
بود. او به دلیل قتل تصادف��ی و تبلیغ دروغین این 

محصول کشنده مجرم شناخته شد.
همچنین بنابر تحقیق جدی��د، حدود ۶.۳ میلیون 
نفر از این ضدعفونی کننده ها بین سال های 1۹۹4 
ت��ا ۲۰11 اس��تفاده کردند. بنابر ای��ن تحقیق، در 
مجموع حدود ۶۷۰ هزار نفر از مش��کالت جسمی 

مرتبط با این مواد رنج بردند.

نیمچه گزارش

فرامرز اصغری 

مرزهای لبنان با فلس��طین اش��غالی ط��ی روزهای اخیر با 
تح��والت قابل توجهی همراه بوده اس��ت ک��ه رنگ و بوی 
نظانی داش��ته است. عصر روز دوش��نبه بود که رسانه های 
صهیونیستی از وقوع حادثه ای امنیتی در منطقه مزارع شبعا 
خبر داده و مدعی ش��دند که نیروهای حزب اهلل قصد انجام 
عملیاتی را داش��ته که با پیش دستی نظامیان صهیونیست، 
این عملیات خنثی ش��ده اس��ت. این ادعا در حالی مطرح 
ش��د که حزب اهلل اما دقایقی بعد با ص��دور بیانیه ای تاکید 

کرد نه تنها هیچ اقدامی از س��وی نیروهای آن انجام نشده 
بلک��ه این حادثه امنیت��ی محصول نگرانی و دس��تپاچگی 
صهیونیست هاس��ت که آنه��ا را مجبور ب��ه دروغ پردازی و 
تیراندازی بیهوده کرده اس��ت.در همین حال منابع خبری 
اعالم کردند که سامانه های پدافند موشکی گنبد آهنین که 
چند روز پیش توسط ارتش رژیم صهیونیستی در نزدیکی 
مرز جنوبی لبنان مس��تقر ش��د و همچنی��ن جنگنده های 
نی��روی هوایی ای��ن رژیم در حالت آماده ب��اش قرار دارند. 
در همین حال محافل رسانه ای صهیونیستی تالش کردند 
ت��ا بح��ران در مرزهای مذکور را به انتق��ام گیری حزب اهلل 
نس��بت دهن��د در حالی که حزب اهلل ط��ی بیانیه ای ضمن 
رد این مس��ئله تاکید کرد که پاس��خ ما به ش��هادت برادر 
مجاه��د "علی کامل محس��ن" در حادثه تج��اوز به اطراف 

فرودگاه دمش��ق حتما در راه اس��ت. حال این سوال مطرح 
اس��ت که چرا صهیونیست ها به این گس��تردگی به دنبال 
جوس��ازی درباره جنگ با حزب اهلل هس��تند و سعی دارند 
تا خود را پیروز این نبرد خیالی معرفی نمایند؟ بخش��ی از 
این مس��ئله را در تحوالت داخلی این رژیم می توان یافت. 
نتانیاهو نخس��ت وزیر صهیونیس��ت ها در حالی برای حفظ 
قدرت دست و پا می زند که از یک سو با اعتراض های شدید 
خیابانی مواجه اس��ت و از سوی دیگر دادگاه و جریان های 
مخال��ف به دنب��ال پایان دادن به حیات سیاس��ی وی با به 
جریان انداختن پرونده های فس��اد وی هس��تند. ایجاد یک 
بح��ران بیرونی آن هم در س��الگرد جنگ ۳۳ روزه ) س��ال 
۲۰۰۶( می تواند ضمن القا وضعیت جنگی و به حاشیه رانده 
ش��دن پرونده نتانیاهو، حمایت جریان های راست افراطی و 

ش��هرک نشینان از نتانیاهو را به همراه داشته باشد تا شاید 
وی بتواند به حیات سیاس��ی خود ادام��ه دهد. نکته دیگر 
آنکه صهیونیست ها و غرب به دنبال تغییر ماهیت نیروهای 
سازمان ملل مستقر در لبنان هستند تا از یک نیروی حافظ 
صلح به نیروی خلع سالح حزب اهلل مبدل شود. این سناریو 
مطرح اس��ت که صهیونیس��ت ها با ایجاد بحران خیالی در 
مرزها ب��ه دنبال اجرای این طرح باش��ند. نکته قابل توجه 
آن است که به رغم تمام این طراحی ها ایستادگی مقاومت 
و نیز نوع واکنش حزب اهلل به تهدیدات صهیونیس��ت ها که 
موازنه وحش��ت را حفظ کرده اس��ت موجب ن��اکام ماندن 
سناریوی صهیونیست ها شده و جهانیان اذعان دارند که این 
اقدامات بار دیگر بیانگر جایگاه و توان باالی حزب اهلل شد که 

شکستی دیگر برای صهیونیست ها قلمداد می شود. 

یادداشت

گزارش

درحالی که فضای داخلی صهیونیست ها در سایه تظاهرات 
گس��ترده علیه نتانیاهو کامال مشوش است اسرائیل در یک 
اقدام مضحک داس��تانی س��اختگی از یک پیروزی وهمی 
مقابل ح��زب اهلل بیان کرد در حالی در نهایت این حزب اهلل 
ب��ود که نش��ان داد قواعد ب��ازی را می چین��د و این رژیم 

بازنده ای بیش نیست.
روایت وضعیت امنیتی در مرزهای ش��بعا در جنوب لبنان 
توجه رس��انه های منطق��ه و جهان را به خ��ود جلب کرد. 
ارت��ش رژیم صهیونیس��تی ادع��ا کرد که حمل��ه نیروهای 
حزب اهلل را خنثی کرده اس��ت؛ اما حزب اهلل با صدور بیانیه 
 ای بالفاصل��ه این ادعا را رد کرد. ای��ن روایت واکنش های 
هیس��تریکی رژیم اشغالگر صهیونیس��تی را نشان می دهد 
. شهرک نش��ینان صهیونیس��ت را نگ��ران و نظامیان رژیم 
اشغالگر را وحشت زده کرد که وحشت خود را هر از گاهی 
در اظهارات متناقضشان نشان می دهند. رژیم صهیونیستی 
در س��ردرگمی سیاس��ی و نظامی در مرزهای لبنان به سر 
می ب��رد که این ام��ر متاثر از وضعیت »هیس��تریک« رژیم 
صهیونیس��تی بوده که توس��ط ارتش و »بنیامین نتانیاهو« 
نخس��ت وزیر آن روشن شد.انتش��ار خبر دروغین مبنی بر 
حمل��ه حزب اهلل به مرزهای لبن��ان و خنثی کردن عملیات 
آن ها طعمه ای بود که رس��انه های صهیونیس��تی را به دام 
انداخت.ای��ن ادعاه��ای دروغین نظامیان صهیونیس��ت را 
وحشت زده و شهرک نشینان را نگران کرد که این اضطراب 

در اظهارات متناقض آن ها به وضوح دیده می شود.
ح��زب اهلل تاکید ک��رد که در این ح��وادث هیچ درگیری و 
تیران��دازی از طرف مقاومت صورت نگرفته؛ بلکه فقط یک 
طرف بود ک��ه تیراندازی کرد و آن دش��من مضطرب بود.  
استراتژی حزب اهلل یک سکوت معنادار و زجر آور است که 
رژیم اش��غالگر صهیونیستی را نگران کرده و آن را به سوی 

گستاخی های بیشتر سوق می دهد.
حزب اهلل ادامه جنگ روان شناختی خود را پاسخی به حمله 
اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه که منجر به شهادت »علی 
کامل محس��ن« مجاهد حزب اهلل بود،قرار داد و اس��تراتژی 
س��کوت مرگبار را اتخ��اذ کرد. در همین راس��تا حزب اهلل 
تصریح کرد که پاس��خ ما به شهادت برادر مجاهدمان علی 
کامل محس��ن حتمی است و صهیونیست ها باید در انتظار 
مجازات جنایت هایشان باشند.عون رئیس جمهور لبنان در 
جلس��ه ش��ورای عالی دفاع این کش��ور، تجاوز روز گذشته 

رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان را محکوم کرد.

روزنام��ه الکترونیک��ی رأی الی��وم ب��ه این روای��ت جعلی 
صهیونیس��تها پرداخت و نوشت: »ترس، ناآرامی، اضطراب، 
نگران��ی، بیانیه های متناقض و رس��انه های اجیر ش��ده در 
خدم��ت روایت صهیونیس��تی و س��ران رژیم اش��غالگر؛ از 
بنیامی��ن نتانیاهو نخس��ت وزیر گرفته تا بن��ی گانتز، وزیر 
جنگ«.ب��ه گ��زارش این روزنام��ه، رژیم صهیونیس��تی در 
مقابله با حزب اهلل با مش��کل مواجه ش��ده اس��ت و درباره 
ترس و نگرانی این رژیم همین نکته کافی است که هزاران 
صهیونیست که در س��واحل »البصه« در نزدیکی مرزهای 
ش��مالی حضور داشتند، برای لحظاتی پنهان شدند و شمار 

زیادی نیز، از منطقه متواری شدند.
در این میان دفتر اطالع رسانی کمیته های مقاومت فلسطین 
بر حق ایران، حزب اهلل، مقاومت فلسطین و سوریه در پاسخ 
به هرگونه تجاوز به س��رزمین های عربی و اس��المی تأکید 
کرد. همچنین عمیرام لوین فرمانده اسبق منطقه شمال در 
ارتش رژیم صهیونیستی در اظهاراتی در ارتباط با تحوالت 
روز گذش��ته در مرزهای جنوبی لبن��ان تأ کید کرد که این 

حزب اهلل است که دستور کار را به تل آویو دیکته می کند.
از س��وی دیگر »حس��ان دیاب« نخس��ت وزیر لبنان امروز 
سه شنبه در جلس��ه شورای عالی دفاع این کشور گفت که 
دش��من دس��ت به اقدام نظامی خطرن��اک زده و در صدد 

تغییر مأموریت نیروهای یونیفل و قواعد درگیری است.
دیاب همچنین با اشاره به اینکه تفکر اسرائیل تجاوزکارانه است، 
گفت که »ما تجاوز دشمن به حاکمیت لبنان و نقض قطعنامه 
1۷۰1 ب��ا هدف ایجاد درگیری و تالش برای به وجود آوردن 
تغییرات��ی در مأموریت نیروهای یونیفل در جنوب را محکوم 
می کنیم«.  همچنین باسیل رئیس حزب »التیار الوطنی الحر« 
لبنان که رئیس جمهور این کشور وابسته به آن است، ضمن 
اعالم اینکه تجاوزی دائمی علیه لبنان وجود دارد، بر ایستادگی 
در کنار حزب اهلل در مقابل رژیم صهیونیس��تی تأکید کرد. در 
این میان گروه های مقاومت فلس��طین اعالم کردند، مقاومت 
در تم��ام جبهه ها حق کامل پاس��خگویی به تجاوزهای مکرر 
رژیم صهیونیستی را دارد. رسانه های صهیونیستی می گویند 
تل آویو از طریق مقام ها و واس��طه های بین المللی مجدداََ به 
حزب اهلل پیام داده که به دنبال آغاز جنگی جدید نیست. به 
نوشته وبگاه عبری زبان »یدیعوت آحرونوت«، اسرائیل دیروز 
از طریق مقام های بین المللی این پیام را به حزب اهلل داده که 
نمی خواهد حادثه امنیتی دی��روز به جنگ تمام عیار با این 

گروه و لبنان تبدیل شود.

ابعاد یک جنگ افروزی
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رسوایی بزرگ رژیم صهیونیستی در مرزهای لبنان

حزباهللقواعدبازیرامیچیند

دوست سعودی متهم شناخته شد
»نجیب رزاق« نخس��ت وزیر س��ابق مالزی که روابط نزدیکی با سعودی 
داشت و رش��وه های بس��یاری از آن دریافت کرده بود، در پرونده فساد 
مالی چندین میلیون دالری مجرم ش��ناخته ش��د.دادگاه مالزی رزاق را 
در خصوص هر هفت اتهامش مجرم تش��خیص داد.یکی از این اتهامات 
مربوط به دریافت رشوه از عربس��تان سعودی است.رزاق با اتهام هایی از 
جمله خیانت در امانت، س��وء استفاده از قدرت و همچنین پولشویی مواجه 
بود.این پرونده عماًل به ش��کل آزمایش��ی برای حاکمیت قانون در مالزی و اراده 
این کشور برای مبارزه با فساد مطرح شده بود.نجیب رزاق می گوید بیگناه است 
و مشاوران مالی اش به ویژه فردی به نام »جو لو« او را گمراه کرده اند.در خصوص 
اتهامات رزاق، پرونده رس��وایی مالی صندوق توس��عه ملی مالزی )1MDB( در 

خصوص کالهبرداری و فساد ابعاد جهانی داشت. 

هسته ای بودن، بقای کشور را تضمین کرد
رهبر کره ش��مالی ضمن مخالفت با درخواست آمریکا برای خلع سالح 
اتمی این کش��ور، تاکید کرد توانمندی های هسته ای که پیونگ یانگ به 
دس��ت آورده، بقا و امنیت آن را تضمین کرده است. علی رغم فشارهای 
آمریکا و متحدانش به پیونگ یانگ برای خلع س��الح اتمی این کش��ور، 
»کیم جونگ اون« اما بر تداوم هسته ای بودن کشورش تاکید کرد. کیم 
در جلس��ه با کهنه س��ربازان ارتش این کشور، گفت این بازدارندگی »مؤثر و 
مطمئن« پیونگ یانگ اس��ت که آینده و امنیت ملی دائمی برای کره ش��مالی به 
ارمغان می آورد.وی در این نشست که به مناسبت سالگرد پایان جنگ کره برگزار 
ش��د، توضیح داد: »ما مس��یر خودسازی ]و تبدیل ش��دن[ به یک کشور اتمی را 
طی کرده ایم و اکنون کشوری هستیم که می تواند از خود در برابر هر نوع تهدید 

نظامی یا فشار خارجی دفاع کند«.

درخواست کرزی از دولت افغانستان و طالبان
رییس جمهور پیشین افغانس��تان با ابراز نگرانی از افزایش خشونت ها در 
این کشور و جان باختن غیرنظامیان، خواستار آغاز مذاکرات بین االفغانی 
شد. »حامد کرزی« رییس جمهوری پیشین افغانستان با تاکید بر توقف 
خش��ونت ها در این کش��ور آغاز مذامرات بین االفغانی را خواستار شد.وی 
در توئیتی نوشت: آخرین گزارش یوناما مبنی بر اینکه افراد غیرنظامی در 
معرض خشونت شدید در افغانستان قرار دارند، بسیار ناراحت کننده است. من 
از طرف های افغانستانی می خواهم که میهن پرستی و عشق به کشور خود را نشان 
دهند و بالفاصله مذاکرات را آغاز کنند و به این درگیری تحمیل شده خارجی پایان 
دهند. رس��انه ها از باالگرفتن اختالف��ات و تنش ها میان طالبان و نیروهای امنیتی 
افغانس��تان خبر می دهند.اخیرا یک بالگرد نظامی متعلق به ارتش افغانس��تان در 

هلمند سقوط کرد که طالبان پس از آن مسئولیت این سقوط را بر عهده گرفت.

 ارمنس�تان: س��خنگوی وزارت دفاع ارمنستان 
وضعیت مرزی این کشور با آذر بایجان را نسبتاً آرام 
توصیف کرده است.»شوشان استپانیان«، سخنگوی 
وزارت دفاع ارمنس��تان از وضعیت نس��بتاً آرام مرز 
کشور خود با آذر بایجان در طول شب گذشته، خبر 

داد.

 زیمبابوه: س��خنگوی حزب حاک��م بر زیمبابوه، 
س��فیر ایاالت متح��ده در این کش��ور را به تامین 
بودج��ه مالی و آم��وزش مخالفان مته��م کرد و او 
را ی��ک تبهکار خواند.حزب حاک��م بر زیمبابوه روز 
دوشنبه س��فیر ایاالت متحده را »تبهکار« خواند و 
وی را ب��ه ارائه کمک های مالی ب��ه  مخالفان برای 

سرنگونی دولت متهم کرد.
»پاتریک چیناماس��ا« س��خنگوی ح��زب حاکم بر 
زیمباب��وه )زانو پ��ی اف( به خبرن��گاران گفت که 
»برایان نیکولز« س��فیر ای��االت متحده در»هراره« 
پایتخ��ت زیمباب��وه، در اقدام��ات خرابکارانه برای 
سرنگونی دولت »امرسون منگانگوا« رئیس جمهور 

این  کشور مشارکت دارد.  

 آمریکا: ترام��پ رئیس جمهور آمریکا »داگالس 
مک گرگور« س��رهنگ بازنشس��ته و همکار شبکه 
فاکس نیوز را به عنوان س��فیر پیشنهادی خود در 
آلمان به مجلس س��نا معرفی کرد. مک گرگور در 
صورت تعیین صالحیتش در مجلس سنای آمریکا 
به عنوان س��فیر جدی��د این کش��ور در آلمان کار 
خود را آغ��از می کند؛ منصبی که از اول ژوئن )1۲ 
خرداد( با اس��تعفای »ریچارد گرنل« س��فیر سابق 

آمریکا در آلمان خالی مانده است.

 ونزوئ�ا: »خورخ��ه آری��زا« وزیر ام��ور خارجه 
ونزوئ��ال در پیامی در صفح��ه توییتر خود از حمله 
گروهی از اغتشاش��گران به کنسولگری ونزوئال در 
پایتخت کلمبیا و غ��ارت و ویران آن خبر داد.آریزا 
در صفح��ه توییتر خود ضمن اع��الم کرد: »ما این 
واقعه را که ساختمان کنسولگری ونزوئال در بوگوتا 
)پایتخت کلمبیا( کاماًل غارت و ویران ش��ده است، 

محکوم می کنیم«.

 تهدید معترضان آمریکایی به 
10 سال زندان

رئیس جمهور آمریکا به معترضان در شهر پورتلند و دیگر شهرهای آمریکا هشدار داد 
که بر اساس قانون جدید حداقل 1۰ سال زندان در انتظار معترضان خواهد بود.

»دونال��د ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در پیامی در توئیتر معترضان ش��هرهای 
مختلف آمریکا را به حبس��ی طوالنی مدت تهدید کرد.وی در این پیام توئیتری 
نوشت: »آنارشیس��ت ها، آش��وبگران یا معترضانی که اقدام به خرابکاری دادگاه 
فدرال در پورتلند یا س��اختمان های فدرال در هر کدام از ش��هرها یا ایالت های 
ما می کنند، تحت قانون اخیر، مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.«ترامپ در ادامه 
هشدار داد که 1۰ سال زندان در انتظار این معترضان خواهد بود و از آنها خواست 
تا این اقدام خود را متوقف کنند. در این میان پلوسی رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا اعالم کرد در حال حاضر، میلیون ها کودک در این کشور گرسنه هستند 
و بسیاری از خانوار ها قادر به پرداخت اجاره بهای خانه های خود نیستند. از سوی 
دیگر شهردار ش��هر پورتلند خواستار برگزاری نشستی فوری با مقامات وزارت 
امنیت داخلی آمریکا شده تا در مورد آتش بس و خروج نیرو های فدرال از این 
ش��هر به بحث بپردازند. بعد از ش��صت شب ناآرامی در ش��هر پورتلند آمریکا، 
»تد وییلر«، ش��هردار این ش��هر در پیامی توئیتری خواستار بررسی آتش بس 
و خروج نیرو های فدرال از این ش��هر ش��د. ش��هردار شش ش��هر آمریکایی از 
کنگره خواسته اند اعزام نیرو های نظامی از جانب دولت فدرال به شهر های این 
کشور را غیر قانونی کند.شهردار ش��هر های پورتلند، سیاتل، شیکاگو، کانزاس، 
آلبوکرک ، نیو مکزیکو و واش��نگتن در نامه ای به مجلس نمایندگان و س��نای 
آمریکا نوش��تند:  »به  کار گیری بد و چشمگیر نیروی فدرال در شهر ها به دلیل 
اعتراض��ات ب��ه مقامات محلی هرگز نباید توس��ط این دولت ص��ورت بگیرد«. 
مقامات محلی ش��هر پورتلند و ایالت اورگان نیز گفته اند کسی خواستار حضور 
مأموران پلیس فدرال در این شهر نیست. روزنامه واشنگتن پست نیز با انتشار 
خبری نوشت دولت ترامپ قصد دارد برای سرکوب اعتراضات در شهر پورتلند 

شمار مأموران پلیس فدرال در این شهر را افزایش دهد.

 طراحی برای انحراف اعتراضات 
در عراق 

وزارت کش��ور عراق درباره نتایج تحقیقات حوادث اخیر میدان التحریر، مدعی 
شد که »گروههای جنایتکار خطرناکی رصد شده اند که از طریق هدف قرار دادن 
تظاهرات کنندگان از داخل و ایجاد درگیری با سرویسهای امنیتی، قصد ایجاد 
هرج ومرج دارند«. وزارت کش��ور عراق امروز سه ش��نبه با انتشار بیانیه ای، نتایج 
تحقیقات حوادث مربوط به میدان التحریر در ش��امگاه یکشنبه را منتشر کرد.

این وزارتخانه عراق تأکید کرد که »گروههای جنایتکار خطرناکی رصد شده اند 
ک��ه از طریق هدف قرار دادن تظاهرات کنن��دگان از داخل و ایجاد درگیری با 
سرویسهای امنیتی، قصد ایجاد هرج ومرج دارند«.شبکه خبری رووداو ضمن نقل 
بیانیه وزارت کش��ور عراق، گزارش داد، مصطفی الکاظمی نخست وزیر دستور 
داده اس��ت که به هر دلیلی، از گلوله جنگی علیه تظاهرات کنندگان اس��تفاده 
نکنن��د. در بیانیه مذکور با تأکید بر اینکه »دس��تورات س��ختگیرانه ای در این 
باره صادر ش��ده«، از تظاهرات کنندگان خواسته شد که برای حمایت از میادین 
اعتراض��ات و »کنترل عناصری همکاری کنند که قص��د انجام عملیات ترور و 
منسوب کردن آن به نیروهای امنیتی را دارند«.  الزم به ذکر است دیروز برخی 
منابع رسانه ای از کشته شدن سومین معترض عراقی بر اثر جراحت با گلوله گاز 
اشک آور و تشدید اعتراض ها در استان ذی قار خبر می دهند.خبرگزاری فرانسه 
در خبری فوری بدون اش��اره به جزئیات، اعالم کرد که سومین معترض عراقی 
در پی جراحت بر اثر شلیک گلوله گاز اشک آور جان خود را از دست داد.پایگاه 
خبری »اخبار االن« نیز در خبری فوری نوش��ت که سومین عراقی طی دو روز 
اخی��ر در جریان تظاهرات های بغداد  و در پی درگیری های ش��بانه با نیروهای 
امنیتی عراق کش��ته شد.پایگاه خبری »بغداد الیوم« نیز به نقل از کمیساریای 
عالی حقوق بشر عراق نوشت که در جریان اعتراضات یک شنبه شب در میدان 
التحریر بغداد، سه نفر کشته و ۲1 تن زخمی شدند. انتشار خبر کشته شدن این 
معترضان با انتقاد ش��دید گروه های سیاسی و مردم عراق همراه شد و خواستار 

تحقیق شفاف و صریح دولت درباره این حادثه شدند. 

 بمب های خوشه ای قاتل 
کودکان یمن

چهار کودک یمنی بر اثر انفجار بمب خوش��ه ای بر جای مانده از حمالت ائتالف 
س��عودی کش��ته و دو تن نیز زخمی ش��دند. پرتاب بمب های ممنوعه خوشه ای 
همچنان در حال گرفتن جان شهروندان یمنی است و در آخرین مورد در استان 
»مأرب« چهار کودک کشته و دو تن نیز زخمی شده اند.به نوشته وبگاه المسیره، 
این کودکان در روس��تای »الحزم« در منطقه »حری��ب القرامیش« در حال بازی 
بودن��د که پایش��ان روی یک بمب خوش��ه ای بر جا مانده رف��ت و موجب انفجار 
شد.س��ازمان ملل و سازمان های حقوق بش��ری استفاده از بمب های خوشه ای که 
تا دهها سال نیز بر جا می ماند را ممنوع اعالم کرده اند. با این حال دولت سعودی 
بارها در جریان بمباران مناطق غیرنظامی ازین نوع بمب ها اس��تفاده کرده است.

در آخرین مورد ش��بکه المسیره در ۲1 خرداد اعالم کرد که جنگنده های ائتالف 
سعودی با بمب های خوشه ای یک مزرعه را در منطقه الصباحه در صنعاء هدف قرار 
داده است. در این میان در ادامه بحران سازی سعودی در یمن عربستان سعودی 
با تحویل نسخه جدیدی از توافق ریاض به رئیس جمهور مستعفی یمن و نیروهای 
متحد امارات، طرفین درگیر در جنوب یمن را به امضای هر چه زودتر این توافق 
تشویق کرده است. خبر دیگر آنکه معاون وزیر خارجه دولت یمن مستقر در صنعاء 
گفت که اختالف ریش��ه ای یمنی ها با »ش��ورای انتقالی جنوب« )متحد امارات(، 
خودمختاری استان های جنوبی است.  »حسین العزی« معاون وزیر خارجه دولت 
صنعاء، در صفحه شخصی خود در توئیتر، خودمختاری شورای انتقالی جنوب در 
استان های جنوبی یمن را رد کرد. خبر دیگر آنکه خبرگزاری رسمی یمن گزارش 
داد که دفتر سیاس��ی جنبش انصاراهلل یمن نامه ای برای تحویل به رئیس جنبش 
مقاومت اس��المی فلس��طین )حماس( به کاردار این جنبش در یمن تحویل داده 
است.خبرگزاری رسمی یمن »سبأ«، گزارش داد که »فضل اهلل ابوطالب« و »عبداهلل 
هاش��م السیانی« اعضای دفتر سیاس��ی انصار اهلل یمن امروز  با »معاذ ابو شماله« 
کاردار جنبش مقاومت اسالمی فلسطین، »عبداهلل هادی« مسئول روابط سیاسی و 

»عمر السباخی« مدیر دفتر جنش حماس در صنعاء دیدار کرده اند.


