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انگلیس: نخس��ت وزیر اس��بق انگلس��تان با بیان 
اینکه انگلیس یک کش��ور »متوس��ط« است، گفت اگر 
کش��ورهای متوسط کنار هم نباشند، قدرت های بزرگ 
بر آن ها مسلط می شوند. »تونی بلر« می گوید این کشور 
بای��د در اتحادیه اروپا باق��ی بماند، چراکه خروج از این 
اتحادیه انگلیس را به کشوری متوسط بدل می کند که 

تاب رویارویی با قدرت های بزرگ را نخواهد داشت.

افغانستان: س��ه انفجار پیاپی دیروز در پایتخت 
افغانس��تان باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 
10 نفر ش��د. گفته می ش��ود که انفجار اول خودروی 
حامل دانشجویان دانشگاه اس��تاد برهان الدین ربانی 
را هدف قرار داده اس��ت. در انفج��ار دوم نیز »جاوید 
کارگر« مس��وول یکی از رس��انه های کابل به ش��دت 
زخمی شده که به گفته وی این انفجار در باغچه کنار 

جاده رخ داده است.

 لیبی: نیروهای دولت وفاق ملی به ریاست »فائز 
السراج« یک پهپاد اماراتی را در محور السوانی واقع در 
جنوب غربی طرابلس پایتخت لیبی، سرنگون کردند. 
فعاالن ش��بکه های اجتماعی تصاویر و فیلم هایی را از 
یک پهپاد جاسوس��ی سرنگون ش��ده در لیبی منتشر 
کردند که روی آن عبارت »س��اخته شده در امارات« 

حک شده است.

عربستان: »سراج مهدی« جوان شیعی عربستان 
که در هشت ژانویه ۲01۶ بدون هیچ اتهامی بازداشت 
شده بود، آزاد شد. به نوشته شبکه »النبأ« هیچ دادگاهی 
در طول این س��ه سال و نیم برای وی برگزار نشد و او 
تمام این مدت را در بازداشت به سر می برد و نهایتا نیز 

بدون هیچ گونه محاکمه یا تفهیم اتهامی آزاد شد.

قطر: نخست وزیر پیشین قطر نوشت: سران و مردم 
قطر ثابت کردند که ما می توانیم مقاومت، تولید و ابداع 
کنیم. حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی در صفحه کاربری 
خود در توئیتر نوشت: تحریم ظالمانه ای که برادران به 
قطر تحمیل کردند در حالی به س��ال سوم خود نزدیک 
می شود که با عجایبی همراه بوده و در عرصه سیاسی و 

اجتماعی در جهان بی سابقه بوده است. 

سودان: کمیته مرکزی پزشکان سودان از کشته 
شدن یکی از تحصن کنندگان در مقابل مقر فرماندهی 
ارت��ش در اثر اصابت گلوله خب��ر داد. طبق اعالم این 
کمیته، گلوله به ناحیه سر این جوان ۲0 ساله اصابت 
کرده بود. انجمن مش��اغل س��ودان پیش از این اعالم 
کرده بود که در جریان تیراندازی ها دیروز در خارطوم 

همچنین 11 نفر دیگر زخمی شدند.

ذرهبین

مبارزهبااسالمهراسی
همزمان با تشدید اقدامات ضد اسالمی در جوامع 
غرب��ی، بنیان گذار موسس��ه روز جهانی حجاب گفت 
چالش حجاب برای زنان غیرمسلمان در ماه رمضان را 

جهت مبارزه با اسالم هراسی به راه انداخته است.
در م��اه مبارک رمضان، هزاران زن غیرمس��لمان 
از نق��اط مختلف جهان در چالش پوش��یدن حجاب با 
هدف مبارزه با اسالم هراس��ی شرکت کردند. عالوه بر 
زنان غیرمسلمان، زنان مسلمان زیادی نیز که پیش تر 
حجاب را م��ورد غفلت قرار می دادن��د در این چالش 

شرکت کردند.
زنانی در بالروس، برزیل، کانادا، مالزی، نیوزیلند، 
انگلی��س و آمریکا و هر کجای دیگر جهان در جنبش 
پوشیدن حجاب در ماه رمضان شرکت کرده اند. برخی 
از افراد ش��رکت کننده در ای��ن چالش حتی پا را فراتر 
گذاشته و ۲۹ یا ۳0 روز ماه رمضان را روزه می گیرند. 
»نظمه خان« بنیان گذار موسس��ه روز جهانی حجاب 
که ای��ن چالش را راه اندازی کرده اس��ت در مصاحبه 
ب��ا این خبرگ��زاری گفت: »دعوت زن��ان دارای ادیان 
مختلف به س��ر ک��ردن حجاب، موجب عادی س��ازی 
حجاب می شود. از این رو دیگر چیز ناشناسی نخواهد 
ب��ود که برخی ب��ا بی اطالعی از آن بترس��ند یا آن را 
به عنوان تهدید ببینند«. »اش��لی پیرسون« سفیر روز 
جهانی حجاب که ساکن »آرکانزاس« آمریکا است در 
این باره گفت: »مشارکت در چالش ۳0 روزه حجاب و 
روزه گرفتن، خود را جای دیگری گذاشتن است. قصد 
داش��تم یاد بگیرم ]حجاب[ برای دیگران چگونه است 

و بفهمم متحمل چه چیز هایی شوند«.
نظمه خان که اصالتی بنگالدش��ی دارد از دوران 
نوجوانی در نیوی��ورک زندگی می کند. او این جنبش 
را س��ال ۲01۳ پایه ریزی و اجرا کرد. او از این سال، 
1 فوری��ه را به عنوان روز جهانی حج��اب ثبت کرد و 
1۴0 کشور جهان هرساله در جنبش های موسسه روز 
جهانی حجاب ش��رکت می کنند. این موسسه از سال 
۲01۷ به عنوان سازمانی غیرانتفاعی ثبت شد و هدف 
خود را مبارزه با تبعیض علیه زنان مس��لمان از طریق 

آگاهی بخشی و آموزش اعالم کرد.

نیمچهگزارش

اعضایاتحادیهاروپایککمیسرمعرفیکنند
رئیس کمیس��یون اروپا در گفتگویی با اش��اره به تشکیل کمیسیون جدید 
اروپا در ماه نوامبر اظهار داش��ت که کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا تا آن زمان 

هرکدام یک کمیسر معرفی کنند.
 »ژان کلود یونکر« در گفتکو با نش��ریه بیلد ام زونتاگ درباره کمیس��یون 
جدید اروپا خاطرنشان کرد: پس از روی کار آمدن پارلمان جدید اروپا قرار است 
در ماه نوامبر کمیسیون جدید تشکیل و آغاز به کار کند. وی افزود: تفاوتی که دوره 
کنونی با دوره های قبل کمیسیون دارد این است که تا ماه نوامبر انتخاب هیچ کمیسری 
نهایی و قطعی نخواهد ش��د. رئیس کمیسیون اروپا همچنین اظهار داشت: تمام اعضای 
اتحادیه اروپا تا ماه نوامبر فرصت دارند هر کدام یک کمیس��ر برای عضویت کمیس��یون 
اروپا انتخاب و معرفی کنند. این در حالی است که مقامات اروپا هنوز در خصوص تعیین 

رئیس کمیسیون اروپا به توافق نظر دست پیدا نکرده اند.

قاره سبز
استعفارئیسحزبسوسیالدموکراتآلمان

در پی نتیجه ضعیف حزب سوس��یال دموکرات آلم��ان در انتخابات پارلمانی 
اروپا، آندرا نالز رئیس این حزب اعالم کرد که از سمت خود کناره گیری می کند.

نالز اعالم کرد که وی اس��تعفای خود را به عنوان رئیس حزب اعالم خواهد 
کرد و روز س��ه ش��نبه هم استعفای خود را به عنوان نماینده ارشد حزب تقدیم 
می کن��د. در بیانیه وی به این منظور آمده اس��ت: »بحث ها ب��ا حزب و بازخورد 
ب��ه من نش��ان داد که دیگر از حمای��ت الزم برای انجام وظیفه ام برخوردار نیس��تم. 
م��ن صمیمانه امیدوارم که ش��ما بتوانید بار دیگر اعتمادآفرین��ی کنید واحترام متقابل 
ایجاد کنید و افرادی را بیابید که همه جانبه از ش��ما حمایت کنند. کش��ورمان نیازمند 
سوس��یال دموکرات های قدرتمن��د اس��ت.« این اق��دام نالز در پی نتیج��ه ضعیف حزب 
متبوعش در انتخابات پارلمانی اروپا اتخاذ ش��د و باعث ش��د ت��ا این حزب در آلمان در 

رده  ای پس از احزاب دموکرات مسیحی  و سوسیال مسیحی و سبزها قرار گیرد. 

چالش
پومپئو،مهمانناخوانده

مای��ک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در حال��ی در اجالس محرمانه »بیلدبرگ« 
حضور یافته که پیش از این نام او در میان مدعوین این گردهمایی وجود نداشت.

نام پومپئو در فهرس��ت مدعوین به این اجالس وجود نداش��ته و در برنامه 
وزارت خارجه آمریکا نیز از سفر پومپئو به شهر »مونترو« که میزبان این نشست 
است، صحبتی نشده بود، اما وی در این نشست حضور یافته و گفته می شود که 
یکی از س��خنران ها نیز بوده اس��ت. پومپئو که در چارچوب س��فرش به چهار کشور 
اروپایی به س��وئیس رفته، با »یولی مورر« رئیس جمهوری این کش��ور هم دیدار کرده 
است. عالوه بر پومپئو، »جرد کوشنر« داماد و مشاور ارشد »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا دیگر مقام ارشد آمریکایی است که در این نشست حضور یافته است. در نشست 
امسال بیلدبرگ بیش از 1۳0 چهره برجسته از ۲۳ کشور از جمله هنری کیسینجر وزیر 

خارجه اسبق آمریکا حضور یافته اند.
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چرایی یک تجاوز 
فرامرز اصغری

س��وریه بار دیگر خبر س��از ش��د و آن تکرار تجاوز رژیم 
صهیونیس��تی به سوریه بوده است. منابع خبری سوریه صبح 
یکش��نبه دقایقی پ��س از مقابله پدافند هوایی این کش��ور با 
موش��ک های متخاصم در آس��مان ریف جنوبی دمشق، ریف 
ش��رقی قنیطره را هدف قرار دادند که در پی آن س��ه سرباز 

سوری به شهادت رسیدند.  
ارت��ش رژیم صهیونیس��تی تایید ک��رد جنگنده های این 
رژی��م دیروز چند نقطه در خاک س��وریه را هدف حمله قرار 

داده اند. این اقدام از س��وی صهیونیس��ت ها در حالی صورت 
گرفته که در باب آن نکاتی چند قابل توجه اس��ت. این اقدام 
صهیونیس��ت ها ادامه تروریسم دولتی است که در قبال لبنان 
نیز بارها تکرار ش��ده اس��ت. تجاوز به سوریه نقض حاکمیت 
یک کش��ور مستقل و عضو س��ازمان ملل است و عامالن آن 

باید مواخذه شوند.
 در ای��ن میان س��وریه حق دارد که به ه��ر تهدیدی در 
ه��ر زمان و مکانی که صالح بداند پاس��خ دهد چنانکه مقابله 
پدافند س��وریه با این تجاوزات و ناکامی صهیونیس��ت ها قابل 
توجه اس��ت . اما در ب��اب چرایی این تجاوز می توان گفت که 
این تجاوز گری برگرفته از شکس��ت داخلی صهیونیس��ت ها 
و بوی��ژه ناتوان��ی نتانیاهو برای تش��کیل کابینه اس��ت که با 
هوچی گری به دنبال پنهان س��ازی آن است وضعیت داخلی 
صهیونیس��ت ها از جمله در حوزه اقتصادی به شدت بحرانی 

اس��ت و آنها ب��ا بحران خارجی ب��ه دنبال پنهان س��ازی آن 
هستند. در همین حال این تجاوز برگرفته از رفتار کشورهای 
عربی همچون س��عودی است که در نشس��ت های منطقه به 
جای پرداختن به مسئله فلسطین به حاشیه سازی و ادعاهای 
واه��ی علیه ای��ران و یمن پرداخته اند. آنها عامل گس��تاخی 
صهیونیس��ت ها هس��تند در همین حال تقارن این تجاوز با 
حمالت تروریست ها قابل توجه است چنانکه طی انفجار یک 
فرد انتحاری با یک خودروی بمبگذاری ش��ده در رقه سوریه 
دس��ت کم 10 نفر کش��ته و ۲0 نفر دیگر نیز مجروح شدند. 
نکت��ه مهم دیگ��ر آنکه ادعای صهیونیس��ت ها مبنی بر هدف 
قرار دادن ایران در این حمالت ادامه جنگ روانی برای توجه 
جنایات این رژیم و تحریک جهانی برای خارج ساختن ایران 
از سوریه است حال آنکه جهانیان اذعان دارند اگر ایران نبود 
تروریس��م سراس��ر جهان را گرفته بود. ایران حاضر به ترک 

متح��دان خود نیس��ت و این تجاوزات نم��ی تواند مانع از آن 
شود که ایران به مبارزه با تروریسم ادامه ندهد 

 مس��ئله دیگ��ر آنکه تق��ارن این تجاوزگ��ری با حمالت 
آمریکایی ها در س��وریه و عراق نقطه ای قابل توجه اس��ت که 
نش��انگر همدس��تی آنها برای ادامه بحران در منطقه است با 
توج��ه ب��ه عملیات ارتش س��وریه در ادلب این تج��اوز ادامه 
حمایت صهیونیست ها از تروریست ها با انحراف محور عملیات 
سوریه از ادلب است که تاکید دمشق بر ازاد سازی ادلب این 
طراحی را ناکام خواهد ساخت. در جمع بندی نهایی از آنچه 
ذکر ش��د می توان گفت که تحرک صهیونیس��ت ها برگرفته 
از بحران ه��ای داخلی و جهانی این رژیم اس��ت که با جنجال 
س��ازی و بحران آفرینی منطقه ای به دنبال پنهان سازی آن 
اس��ت حال آنکه پاسخ پدافند س��وریه این توهم را با ناکامی 

همراه ساخته است. 

یادداشت

ادامه از صفحه اول
س��ران تل آویو ک��ه شکس��ت  در روز قدس 
برایشان بس��یار س��نگین بوده برای پنهان سازی 
این شکس��ت به تشدید حمالت علیه فلسطینی ها 
روی آورده اند چنانکه شهرک نشینان صهیونیست 
ب��ا پش��تیبانی نظامیان دی��روز ب��ا ورود به صحن 
مس��جداالقصی با نمازگ��زاران فلس��طینی درگیر 

شدند.
نظامی��ان رژیم صهیونیس��تی هن��گام تالش 
برای ورود صدها ش��هرک نش��ین صهیونیست به 
مس��جداالقصی به س��رکوب نمازگزاران پرداختند 
که در نتیجه آن ش��ماری از نمازگزاران فلسطینی 
زخمی ش��دند. ش��هرک نش��ینان صهیونیست با 
پش��تیبانی نظامیان اس��رائیلی ب��ا ورود به صحن 
مس��جداالقصی و ضمن هتک حرم��ت این مکان 
مق��دس، با نمازگزاران فلس��طینی درگیر ش��دند. 
حدود 1۲00 ش��هرک نشین صهیونیست در قالب 
چندین گروه وارد مسجداالقصی شدند و شرایط در 

این مکان مقدس برای نمازگزاران نامناسب است.
در این میان مرکز »قدس« ویژه پژوهش های 
فلس��طینی و اسرائیلی اعالم کرد، از ششم دسامبر 
۲01۷ )1۵ آذر 1۳۹۶( ک��ه »دونال��د ترام��پ« 
رئیس جمهور آمریکا، قدس را پایتخت فلس��طین 
اش��غالی اعالم کرد، ۴۴۸ فلس��طینی به ش��هادت 
رسیده اند. در بین شهدا ۹۸ کودک، 1۸ زن، شش 
معل��ول و ۲1 نفر از اعض��ای مقاومت وجود دارند؛ 

۷۳ نفر آنها در نتیجه بمباران رژیم صهیونیس��تی 
به ش��هادت رس��یده اند، هش��ت نفر در زندان های 
این رژیم ش��هید ش��ده اند و »ف��ادی البطش« از 
نخبگان فلسطینی در مالزی ترور شد. تنها در ماه 
می گذش��ته )۲01۹( ۳۶ فلسطینی شهید شدند 
که ش��ش نفر آنها مربوط به راهپیمایی بازگش��ت 
هس��تند و ۲۸ نفر بقیه در پی حمله دو روزه رژیم 
صهیونیستی به نوار غزه شهید شدند. در بین شهدا 
در مدت زمان ذکر شده - دسامبر ۲01۷ تا آوریل 
۲01۹ – ۹۸ نوج��وان زیر 1۸ س��ال وجود دارند 
که ۶۷ تن از آنها از ش��هدای راهپیمایی بازگشت 

هس��تند؛ همچنین شهادت سه جنین چند ماههه 
نیز ثبت شده است.

رژیم صهیونیس��تی همچنان پیکر ۲۸ شهید 
را نزد خود نگه داش��ته و آنها را به خانواده هایشان 
تحویل نداده است. اخیرا وزارت بهداشت فلسطین 
در غ��زه اع��الم ک��رد، از آغ��از »راهپیمایی  بزرگ 
بازگشت« در طول مرز شرقی نوار غزه با فلسطین 
اش��غالی ۳0۵ فلسطینی به ش��هادت رسیده اند و 

1۷۳۳۵ نفر دیگر زخمی شده اند.
خبر دیگر در باب فلس��طین آنکه در نشس��ت 
دیروز بیروت علیه »معامله قرن« که با مش��ارکت 

ش��خصیت های مختلف فلسطینی، لبنان، بحرینی 
و یمنی برگزار شد، شرکت کنندگان اعالم کردند، 
طرح آمریکا موس��وم ب��ه »معامله ق��رن« تجدید 
دوباره توافقنامه »سایکس -پیکو« و بیانیه »بالفور« 
اس��ت. »عباس زکی« عضو کمیته اجرایی سازمان 
آزادیبخش فلسطین »ساف« در این نشست اعالم 
کرد: رس��یدن اسرائیل به قله افراط گرایی به دلیل 
نامحدود دولت آمریکا از آن اس��ت. سایکس -پیکو 
در نهم می 1۹1۶ میان بریتانیا و فرانس��ه بس��ته 
شد؛ رهاورد این توافق استعماری عالوه بر تقسیم 
منطقه به پنج قس��مت، کاشت رژیم صهیونیستی 
بود. زکی ادامه داد: اگر فلسطین، اشغال شده باقی 
بماند دیگر آرامش و امنیتی در هیچ کش��ور عربی 

وجود نخواهد داشت.
»حس��ن عزالدین« مسئول روابط عربی حزب 
اهلل اعالم کرد: در نشست امروز باید صفحه جدیدی 
باز کنیم که بر س��ه گانه »ارتش، مقاومت و ملت« 
در تم��ام منطقه تأکید کند. وی ضمن قدردانی از 
مخالفت فلس��طینی ها با نشست منامه، اعالم کرد: 
امروز موازنه بازدارندگ��ی آمریکا و ائتالف مرتجع 

عربی در منطقه آغاز شده است.
»زیاد النخاله« دبیرکل جهاد اس��المی هم در 
این نشست گفت: به مسیر مقاومت ادامه خواهیم 
داد و هرگ��ز از آن عقب نش��ینی نخواهیم کرد. در 
سایه حمالت کنونی برای تخریب چهره ) مقاومت( 
نیازمن��د اتحاد کامل و اع��الم حمایت از مقاومت 

هستیم.»حسین الدیهی« معاون دبیرکل جمعیت 
الوفاق بحرین اعالم کرد: کس��ی که از قدس دفاع 
می کند مدافع مکه نیز هس��ت. کسانی که نشست 
بحرین را طراح��ی کرده اند آماده تجارت برای هر 
چیزی هستند. »اسامه حمدان« عضو دفاتر عربی 
و اس��المی حماس نیز در این نشس��ت اعالم کرد: 
معامل��ه قرن مردود اس��ت و حقوق ما قابل فروش 
نیس��ت. پروژه معامله قرن، پایان مس��یر تس��ویه 
مسأله فلسطین اس��ت؛ ما مشارکت هر طرفی در 

نشست بحرین را محکوم می کنیم.
»عبدالمل��ک العج��ری« عضو دفتر سیاس��ی 
انصاراهلل یمن در این نشس��ت گف��ت: آنچه امروز 
ش��اهد آن هس��تیم مزایده ای علنی بر سر مسأله 
فلس��طین اس��ت. »ابواحمد فواد« معاون دبیرکل 
جبهه مردمی برای آزادی فلسطین هم اعالم کرد: 
بای��د بر تح��رک مردمی در فلس��طین و هر مکان 

دیگری متمرکز شویم.
از سوی دیگر رهبر انصاراهلل ضمن اعالم اینکه 
دشمنان اس��الم در حال توطئه علیه مسائل مهم 
امت اسالم هس��تند، افزود، آمریکا »معامله قرن« 
را ارائه کرده تا با همکاری برخی کشورهای عربی 
و نی��ز صهیونیس��ت ها مس��أله فلس��طین را نابود 
کند.»عبدالملک بدرالدین الحوثی« رهبر انصاراهلل 
در س��خنانی از مشارکت گس��ترده ملت یمن در 
روز جهان��ی قدس قدردانی ک��رد و از توطئه علیه 

دشمنان اسالم خبر داد.

سران تل آویو برای پنهان سازی شکست روز قدس دست و پا می زنند

تعرضارتشصهیونیستیبهنمازگزارانمسجداالقصی

دول��ت انگلیس ب��رای تامین  ن ا روزه بح�����ر س��ه  س��فر  امنی��ت 
رئیس جمه��ور آمری��کا به این کش��ور بیش از 10 
هزار مامور پلی��س را به کار می گیرد در حالی که 
ای��ن س��فر ۳1 میلی��ون دالر هزینه ب��رای مردم 

انگلیس دارد.
 در حال��ی ک��ه فعاالن گروه ه��ای مختلف در 
انگلیس در تدارک ب��رای برگزاری تظاهرات علیه 
سفر رسمی »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
به انگلیس هستند،  یک روزنامه انگلیسی جزئیاتی 
از تدارک دولت این کش��ور برای تامین امنیت این 
س��فر و مقابله با اعتراضات را منتش��ر کرده است. 
آنطور که روزنامه انگلیس��ی »تایم��ز« خبر داده، 
دولت انگلی��س بیش از 10000 مام��ور پلیس را 

برای تامین امنیت سفر سه روزه ترامپ به انگلیس 
بکار می گیرد. رئیس جمهور آمریکا قرار است فردا 

دوشنبه این سفر رسمی را آغاز کند.
روزنامه »گاردین« در گزارش��ی درباره تدارک 
مخالفان این س��فر خب��ر داد، فعاالنی از گروه های 
مختل��ف در لن��دن به ط��ور ش��بانه روزی تالش 
می کنن��د ب��رای  تظاه��رات بزرگ روز دوش��نبه 
علیه ترامپ آماده ش��وند و تعداد زیادی از جوانان 
انگلیس��ی که برای فراهم کردن ل��وازم تظاهرات 
داوطلب ش��ده اند، در هر س��اعت در حال ساختن 
۲00 پالکارد هستند. بنا بر گزارش روزنامه تایمز، 
از نظر روس��ای پلیس انگلی��س با توجه به تدارک 

مخالفان س��فر ترامپ و تدابیر دولت انگلیس برای 
تامی��ن امنیت او، »انتظار م��ی رود که ۲۵ میلیون 
پون��د )مع��ادل ۳1 میلیون و شش��صد هزار دالر( 
ص��رف هزینه ه��ای امنیتی این س��فر ش��ود«. در 
آستانه سفر ترامپ به بریتانیا بسیاری از شهروندان 
لندن��ی خ��ود را ب��رای تظاهراتی گس��ترده علیه 
سیاس��ت های ترامپ آماده می کنند. در حالی که 
کاخ س��فید مقدمات سفر دونالد ترامپ به لندن را 
فراهم می کنند، شهروندان لندنی نیز برای برپایی 

تظاهرات گسترده علیه او آماده می شوند.
ب��ه نوش��ته روزنام��ه »گاردی��ن« فعاالنی از 
گروه های مختل��ف در لندن به طور ش��بانه روزی 

تالش می کنند برای تظاهرات بزرگ روز دوش��نبه 
علی��ه ترامپ آماده ش��وند. ای��ن پالکاردها دارای 
مضامینی در محکوم کردن نژادپرس��تی، تمایالت 
فاشیس��تی، فریب کاری و نفرت پراکنی ترامپ  در 
جهان هس��تند. پالکاردهایی نیز در دفاع از مردم 
ایران که تحت فش��ار تحریم های اقتصادی آمریکا 
قرار گرفته اند تهیه ش��ده اند. یک��ی دیگر از دالیل 
اصلی خشم انگلیس��ی ها از ترامپ، دخالت های او 

در امور داخلی انگلیس است.
 این در حالی است که در مصاحبه جدید خود 
با روزنامه »سان« انگلیس مدعی شد مردم بریتانیا 
عاش��ق او هستند. سال ۲01۷، ۹/1 میلیون نفر از 
مردم انگلیس طوماری امضا کرده و با سفر ترامپ 
به این کش��ور مخالفت کردند. س��فر سال ۲01۸ 

ترام��پ به لندن موج گس��ترده مخالف��ت هزاران 
ش��هروند انگلیس��ی را به دنبال داش��ت. این سفر 
ترامپ برای دول��ت انگلیس میلیون ها دالر هزینه 

درپی داشت.
در ای��ن می��ان در اقدام��ی مداخل��ه جویانه، 
رئیس جمهور آمریکا در آس��تانه س��فر به انگلیس 
در مصاحبه با یکی از نش��ریات این کش��ور گفت 
که اگر به ج��ای انگلیس بود هزین��ه ۵0 میلیارد 
دالری خروج از اتحادیه اروپا را پرداخت نمی کرد. 
»دونال��د ترامپ« رئیس جمه��ور آمریکا گفت که 
انگلیس بای��د از پرداخت ۳۹ میلی��ارد پوند برای 
خروج از اتحادیه اروپا امتناع کرده و اگر بروکس��ل 
ه��ر آن چیزی را که انگلیس می خواهد ندهد باید 

گفت وگوهای برگزیت را ترک کند.

هزینه 31 میلیون دالری ترامپ برای مردم انگلیس 

یه با اهداف متخاصم  مقابله پدافند سور
تلویزیون دولتی س��وریه دی��روز از مقابله پدافند هوایی  آس�یا ای��ن کش��ور با موش��ک های متخاصم در آس��مان ریف غ�رب 

جنوبی دمشق خبر داد.
تلویزیون دولتی س��وریه خبر داد، س��امانه دفاع موش��کی چند موشک 
ش��لیک شده را هدف قرار داد و اهداف متخاصم به هیچ پایگاه ارتش سوریه 
اصابت نکرده اس��ت. در همین حال، خبرگزاری رس��می سوریه گزارش داد 
که س��امانه های پدافند هوایی ارتش در حال مقابله با موش��ک های متخاصم 
در آس��مان ریف جنوبی دمشق هستند. یک مقام نظامی سوریه گفت که در 
س��اعت ۳:۲۲ بامداد دیروز به وقت محلی چند موش��ک از جوالن اشغالی به 
حومه جنوبی دمش��ق شلیک ش��ده بودند، که با واکنش سریع پدافند هوایی 

ارتش سوریه مواجه شد.
این حمالت موش��کی، س��اعاتی پس از آن صورت گرفت که سخنگوی 
ارتش رژیم صهیونیس��تی مدعی شلیک دو موشک از خاک سوریه به سمت 
جوالن اشغالی شده بود.سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی شنبه شب مدعی 
شد که یکی از دو راکت شلیک شده به اراضی سوریه و یکی دیگر به منطقه 
»جبل الش��یخ« در جوالن اش��غالی اصابت کرد. رژیم صهیونیستی دوشنبه 
هفته گذش��ته نیز یک فروند موش��ک به منطقه تل الشعار استان قنیطره در 
جنوب غرب س��وریه ش��لیک کرد که در جریان آن یک نظامی سوری کشته 
و یک تن دیگر زخمی شد. ارتش رژیم صهیونیستی تایید کرد جنگنده های 
این رژیم بامداد امروز چند نقطه در خاک سوریه را هدف حمله قرار داده اند. 
خبر دیگر آنکه طی انفجار یک فرد انتحاری با یک خودروی بمبگذاری شده 

در رقه سوریه دست کم 10 نفر کشته و ۲0 نفر دیگر نیز مجروح شدند.

تبعیض نژادی در مدارس انگلیس
س��رالن انگلیس در حالی ادعای حمایت از حقوق بش��ر  بش�ر س��ر می دهند که گزارش ها نش��ان می ده��د، کودکان حق�وق 
رنگین پوس��ت در مدارس انگلیس از ترس آزار و اذیت با آرایش رنگ پوست 

خود را روشن تر می کنند
یک موسس��ه خیری��ه در انگلیس فاش کرد کودکان رنگین پوس��ت در 
مدارس این کش��ور برای آنکه از ش��ر آزار و اذیت دوستان سفیدپوست خود 
در امان بمانند از لوازم آرایش برای سفید کردن پوستشان استفاده می کنند. 
موسس��ه خیریه »انجمن ملی پیش��گیری از ظلم به کودکان انگلیس« فاش 
کرد کودکان رنگین پوست مدارس این کشور در رده های سنی دبستان پس 
از آنکه بار ها به دلیل رنگین بودن پوستش��ان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند 
س��عی می کنند با اس��تفاده از لوازم آرایش پوستشان را روشن تر کنند. بنا به 
گفته این موسسه، کودکان رنگین پوست در مدارس با آزار هایی که ناشی از 
تنفر و نژادپرس��تی است، از جمله گفتن جمالتی مانند »برگرد برو به کشور 

خودت« و یا به کار بردن نام های تحقیرکننده روبه رو می شوند.
این موسسه می گوید کودکان زمانی که برای استفاده از خدمات مشاوره 
تلفنی با مش��اوران آن تماس گرفتند این موضوع را فاش کردند. عطیه وزیر، 
مش��اور کودکان در این موسس��ه خیریه، در این خص��وص گفت: »در طول 
هش��ت سالی که به عنوان مش��اور کار کرده ام برایم بسیار سخت بوده است 
هر باری که می ش��نیدم کودکی می گفت دوس��ت دارد شکل دیگری باشد تا 
اذیت نمی ش��د. این کودکان احس��اس ش��رم و گناه می کنند و کسی جرأت 
گفت��ن این موض��وع را به والدین آن ها ندارد؛ زی��را بچه ها نمی خواهند آن ها 

را نگران کنند«. 

85 هزار کودک یمنی قربانی سوء تغذیه
س��ازمان ”کودکان را نجات دهی��د“ اعالم کرد ۸۵ هزار  کودک زیر پنج س��ال به سبب سوء تغذیه جان خود را مق���اوم�ت

درطی سه سال از دست داده اند
س��ازمان جهانی بهداش��ت درباره افزایش کودکان یمنی مبتال به س��وء 
تغذیه ش��دید در پی وخامت اوضاع اقتصادی این کش��ور به س��بب محاصره 
و تج��اوزات به آن هش��دار داد.  در همین حال وزارت بهداش��ت یمن نیز از 
پذیرش ۵۶ هزار مورد مبتال به سوء تغذیه شدید در سه ماه گذشته خبر داد.  
سازمان جهانی بهداش��ت در جدیدترین آمارهای خود درباره سوء تغذیه در 
یم��ن از افزایش مبتالیان به چهار میلی��ون و ۶00 هزار نفر خبر داد. وزارت 
بهداش��ت یمن نیز از پذیرش ۵۶ هزار مورد ابتال به سوء تغذیه شدید در سه 

ماه گذشته خبر داد که برخی از آنها با خطر مرگ روبرو هستند. 
حم��ود المنتصر نایب رئیس اداره تغذیه در وزارت بهداش��ت یمن گفت: 
”بی��ش از هزار و ۴00 نفر از مبتالیان به س��وء تغذیه با عوارض و پیامدهای 
ش��دید آن دس��ت و پنجه نرم می کنند و با خطر مرگ روبرو هستند.“ الزم 
به ذکر اس��ت در ادامه جنایات سعودی، جنگنده های رژیم سعودی بار دیگر 
اس��تان »صعده« یمن را هدف حمالت هوایی گس��ترده ق��رار دادند. در این 
میان، منطقه »س��حار« واقع در صعده هدف بیش��ترین حمالت قرار گرفت. 
وزیر دفاع یمن به ائتالف س��عودی-اماراتی هش��دار داد که ارتش این کشور 

بزودی آنها را با چیزی که انتظارش را ندارند، غافلگیر خواهد کرد.
»محمد ناصر العاطفی« وزیر دفاع یمن گفت که تولیدات صنعتی نظامی 
یمن دس��تاوردهای تس��لیحاتی و فناوری پیش��رفته ای را بدس��ت آورده که 

می تواند از استقالل، وحدت و حق حاکمیت این کشور دفاع کند. 


