
بولی�وی: » اوو مورال��س « رئی��س جمه��وری 
پیش��ین بولیوی از طرح دولت موقت این کشور 
برای کمک گرفتن از رژیم صهیونیستی با هدف 
س��رکوب مخالفان و چپ گراها به ش��دت انتقاد 
ک��رد و آن را »مداخله خارجی س��ازمان یافته« 
در این کش��ور منطق��ه آمریکای التی��ن خواند.

رئیس جمهوری پیش��ین و مستعفی بولیوی در 
صفحه توئیترش نوشت: بولیوی به نیروی نظامی 
خارج��ی ب��رای سروس��امان دادن اختالف های 
ایدئولوژیکی نیاز ن��دارد؛ ما از فرهنگ گفت وگو 

و صلح برآمده ایم.

بلژیک: هزاران نفر با تشکیل زنجیره انسانی در 
قلب پایتخت بلژیک تالش کردند تا توجه مردم 
را به اقدام فوری و مشترک علیه تغییرات اقلیمی 
جلب کنند. پلیس بروکسل اعالم کرد که حدود 
۲ هزار و چهارصد نفر در این تظاهرات مسالمت 
آمیز ش��رکت کرده و گرداگرد کاخ س��لطنتی و 

مجلس این کشور تجمع کردند.

چین: پلیس هنگ کنگ اع��الم کرد در جریان 
اعتراضات روز گذش��ته در این منطقه، مقداری 
اسلحه، مهمات و مواد آتش زا از معترضان کشف 
و ضبط کرده اس��ت. روزنامه ساوت چاینا هنگ 
کنگ گزارش کرد که ای��ن اتفاق در حالی افتاد 
که روز گذشته )یکشنبه( هزاران نفر از معترضان 
ب��ار دیگر در خیابان ه��ای هنگ کنگ تجمعات 

ضد دولتی تشکیل دادند.

قطر: امیر قطر در حالی عازم جمهوری رواندا شد 
که قرار است امروز نشست سران شورای همکاری 
خلیج ف��ارس در ریاض برگزار ش��ود.»تمیم بن 
حمد آل ثانی« امیر قط��ر عازم جمهوری رواندا 
در قاره آفریقا ش��د. خبرگزاری قطر)قنا( گزارش 
کرد ک��ه »امیر قطر در کیگال��ی پایتخت رواندا 
در مراسم تقدیم جایزه ای بین المللی به نام خود 
که مربوط به تعالی در امر مبارزه با فس��اد است، 

حضور خواهد یافت.«

ام�ارات: »حم��د محمد ثان��ی الرمیثی« رئیس 
س��تاد مش��ترک ارتش امارات فردا سه شنبه به 
خارط��وم پایتخت س��ودان س��فر می کند.ارتش 
س��ودان در بیانیه ای اعالم ک��رد که الرمیثی روز 
سه ش��نبه در راس��تای تقویت روابط بین امارات 
و س��ودان به خارطوم سفر می کند. در این بیانیه 
آمده اس��ت که »محمد عثمان الحسین« رئیس 
س��تاد مش��ترک ارتش س��ودان پیام مکتوبی از 

همتای اماراتی خود دریافت کرده است.

ذرهبین

درخواست برای تحریم میانمار
س��کوت مدعیان حقوق بشر در غرب و استمرار 
جنایات صورت گرفته علیه مسلمانان میانماری 
موجب ش��د تا مدافع��ان حق��وق در حمایت از 
اقلیت مسلمان روهینگیایی بشر خواستار تحریم 

جهانی میانمار شدند
مدافعان حقوق بشر که در حمایت از اقلیت مسلمان 
روهینگیایی می پردازن��د، امروز، یک روز پیش از 
آغاز جلس��ات استماع بررسی نسل کشی میانمار 
در دیوان بین المللی دادگستری در الهه، از جامعه 
جهانی خواس��تند این کشور را تحریم کنند.آنگ 
سان س��و چی، رهبر میانمار و برنده جایزه صلح 
نوبل، که روز یکش��نبه وارد هلند ش��د، در جلسه 
استماع سه روزه در دیوان بین المللی دادگستری 
در الهه از عملکرد کشورش در زمینه حقوق بشر 
دفاع خواه��د کرد. قرار اس��ت گروه های بازمانده 
روهینگیای��ی، همچنین حامی��ان دولت میانمار، 
در روز های آتی در ش��هر الهه چندین تظاهرات 
برگزار کنند.گامبیا، یک کش��ور کوچک مسلمان 
در غرب آفریقا، دادخواستی را ضد اکثریت بودایی 
میانمار تهیه و آن ها را به نسل کشی متهم کرده 
اس��ت.در س��ال ۲۰۱۷ ]۱۳۹۶[پس از س��رکوب 
وحش��یانه اقلیت مس��لمان میانمار، بیش از ۷۳۰ 
هزار روهینگیایی از این کشور گریختند. در جلسه 
سه روزه دادرسی، از هیئت قضات سازمان ملل در 
دیوان کیفری بین المللی خواسته خواهد شد تا به 
منظور حفاظت از روهینگیایی ها پیش از آنکه به 
بررس��ی کامل این پرونده پرداخته شود، اقدامات 

موقتی را در نظر بگیرند. 

نیمچهگزارش

پایه و اساس همکاری های اسالمی در قدس 
رئیس جمهور ترکیه گفت که متاس��فانه اقدامات غیرقانونی و خشونت آمیز 
رژیم صهیونیستی از سوی غرب و برخی کشورهای عربی تشویق می شود.

»رجب  طیب اردوغان« ، بر روی وحدت مسلمانان در برابر ظلم جهانی 
تاکی��د کرد.رئیس جمهور ترکیه گفت که ما مس��لمانان وظیفه داریم تا 
تمدن اس��المی را به س��طح شایسته خود برس��انیم. یک چهارم جمعیت 
جهان متعلق به مس��لمانان است اما متاس��فانه آنها قدرت نفوذ چندانی ندارند.

وی اف��زود، ما باید راه حل هایی را برای مش��کالت ی��ک میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
مس��لمان در سراسر کش��ورهای اسالمی پیدا کنیم. کش��ورهای اسالمی که به 
دالیل مختلفی فرصت های خود را از دست می دهند.اردوغان اظهار داشت، اگر 

همه برادر هستیم، پس باید براساس آن عمل کنیم.

روسیه سه گانه هسته ای خود را تقویت کرد
»سرگئی شایگو« وزیر دفاع روسیه در جمع مقام های نظامی ارشد روسیه 
گفت: نوسازی و تجهیز ناوگان هواپیماهای دورپرواز روسیه به هواپیماهای 
جدید، بخش هوایی س��ه گانه هس��ته ای را تقویت کرده اس��ت. وی ادامه 
داد: در س��ال جاری کارخانه هواپیماسازی توپولف، هواپیماهای راهبردی 
توپولف-۹۵ام.اس را نوس��ازی و به تجهیزات جدید مجهز کرده و بخش های 
الکترونیکی و ناوبری هوایی فرسوده این هواپیماها را تعویض کرده است. سه گانه 
هسته ای روسیه شامل موشک های زمین پایه قابل حمل کالهک های هسته ای، 
ناوهای مجهز به سالح های هسته ای و هواپیماهای مجهز به موشک های هسته 
ای اس��ت. شایگو در ادامه س��خنان خود در جمع مقامهای نظامی دستور افزایش 

تعداد ناوهای مجهز به موشک های بالدار کالیبر و سیرکون را صادر کرد.

حمایت سراسقف کلیسای رم از حزب اهلل 
سر اسقف کلیسای ارتودکس رم در سبسطیه با هرگونه توهین ضد سید 
حس��ن نصراهلل و حزب اهلل مخالفت کرد.مطران عطااهلل حنا س��ر اس��قف 
کلیس��ای ارتودکس رم در سبسطیه طی سخنانی در یک کلیپ صوتی٬ 
هرگونه توهین ضد حزب اهلل و شخص سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل 
را رد کرد. وی در این کلیپ صوتی اظهار داش��ت که س��ید حسن نصراهلل و 
حزب اهلل نقش زیادی در دفاع از حضور مس��یحیان در س��وریه داش��ته و هرگونه 
توهین به سرورمان سید حسن نصراهلل و حزب اهلل را رد می کنیم. سراسقف لبنانی 
تاکید کرد که استفاده از بستر کلیسا برای توهین ضد حزب اهلل و دبیر کل آن که 
دارای جایگاه و احترام ویژه ای است را رد می کنیم. الزم به ذکر است آمریکا تالش 

دارد از بحران اخیر لبنان برای خلع سالح حزب اهلل استفاده نماید. 

فرامرز اصغری 

سران ش��ورای همکاری خلیخ فارس متشکل از عمان، 
امارات، بحرین، قطر، کویت و عربستان امروز در ریاض 
گردهم می آیند. این نشس��ت در حالی برگزار می شود 
که یک روز پیش از نشس��ت سران، وزرای خارجه این 
کش��ورها در ریاض نشس��ت برگزار کردند. این نشست 
در ش��رایطی برگزار ش��د که یک تفاوت با نشست های 
سالهای اخیر داشته و آن حضور وزیر خارجه قطر است.  
محمد بن عبدالرحم��ن آل ثانی وزیر خارجه قطر وارد 

ریاض ش��د تا در نشس��ت های مقدماتی اجالس سران 
شورای همکاری خلیج فارس شرکت نماید. خبرگزاری 
قط��ر )قنا( گزارش ک��رد که آل ثان��ی در رأس هیأت 
قطری به منظور مشارکت در یکصد و چهل و پنجمین 
دور نشست وزرای ش��ورای همکاری خلیج فارس وارد 

ریاض شد.
 نکت��ه مهم دیگر آنکه تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر 
دیروز عازم جمهوری رواندا ش��د حال آنکه شاه سعودی 
از امیر قطر برای ش��رکت در نشس��ت س��ران ش��ورای 
همکاری که قرار اس��ت امروز برگزار ش��ود، دعوت کرده 
است. در این میان آل ثانی روز جمعه طی سخنرانی در 
رم، پایتخت ایتالیا با بیان اینکه کشورش گفت وگوهایی 
با طرف س��عودی آغاز ک��رده، ابراز امی��دواری کرد که 

این گفت وگوها منجر به نتایج مثبتی ش��ود. با توجه به 
این ش��رایط این سوال مطرح اس��ت که ایا دو کشور به 
پایان تنشها رس��یده اند و یا اینکه این نشست با اهداف 
دیگری اس��ت و صرفا در قال��ب گرفتن عکس یادگاری 
می ت��وان از آن یاد کرد؟ نگاهی ب��ه روند تحوالت اخیر 
در مناسبات دو کش��ور نشان می دهد که اتفاقی خاص 
در این مناس��بات روی نداده که بخواهد مولفه ای برای 
کاهش تنش و بهبود روابط دو کش��ور باشد لذا باید به 
دنبال مولفه ای ورای ح��ل اختالفات میان طرفین بود. 
نکته مهم آن است که اخیرا مقامات آمریکایی به منطقه 
س��فر داشته اند در حالی که از اهداف آنها را سوق دادن 
دو کشور به پایان دادن به تنشهایشان تشکیل می دهد. 
در همین حال فرانسه نیز از اجرای طرح امینت دریایی 

خبر داده که مرکز آن در امارات است و کشورهای عربی 
منطقه در کنار فرانس��ه و برخی کشورهای غربی برای 
آنچه امنیت کشتی رانی عنوان می شوند توافق کرده اند. 
نکته دیگر آنکه عربس��تان نیز به شدت در بحران یمن 
گرفتار ش��ده در حالی که برای معطوف شدن به جنگ 
یمن باید در س��ایر نقاط تنش فضایی آرام برقرار باشد 
بویژه اینکه همزمان اجرای معامله قرن را نیز در دستور 
کار دارد. با توجه به این شرایط می توان گفت که برخی 
ش��رایط منطقه ای و بویژه خواسته های آمریکا و فرانسه 
ریش��ه اصلی این نزدیکی اس��ت و نمی توان نشس��ت 
ریاض را نش��انه حل ریش��ه ای اختالفات میان قطر و 
عربس��تان دانست و بیشتر به یک نمایش شباهت دارد 

تا اقدامی زیربنایی برای پایان دادن به اختالفات.  

یادداشت

 طراحی آمریکا 
برای اشغال نظامی عراق 

مناب��ع خبری در حال��ی اعالم کردند ک��ه آمریکا ۵۰۰ 
خ��ودروی نظامی ب��ه پایگاه عین االس��د در غرب عراق 
فرس��تاد؛ این تجهیزات نظام��ی از اردن وارد این پایگاه 
ش��دند که برخ��ی منابع عراق��ی ای��ن ورود را تکذیب 

کرده اند.
شبکه خبری »روسیا الیوم« از ارسال تجهیزات آمریکایی 

به پایگاه نظامیان تروریس��ت این کش��ور در عراق خبر 
داد.روس��یا الیوم گزارش داد ک��ه ۵۰۰ خودروی نظامی 
آمریکایی وارد پایگاه »عین االسد« در استان االنبار واقع 
در غرب عراق ش��ده اس��ت.خبرنگار این شبکه از عراق 
خب��ر داد که این تجهیزات آمریکایی از اردن وارد عراق 

شده است.
این تجیهزات نظامی آمریکایی در حالی وارد عراق شده 
اس��ت، که واش��نگتن مدعی اس��ت نیروهای خود را در 
عراق کاهش خواهد داد.عین االسد در ۱۰8 کیلومتری 
غرب »الرمادی« قرار دارد. در س��ال ۲۰۰۳، تفنگداران 

آمریکایی این پایگاه را اشغال کردند و تا سال ۲۰۱۱ در 
آن باقی ماندند. عین االس��د دومین پایگاه هوایی بزرگ 
عراق است. این در حالی است که مسئوالن عراقی دیروز  
از اصابت موشکهای کاتیوشا به یک اردوگاه در نزدیکی 
فرودگاه بین المللی بغداد خبر دادند. خبر دیگر از عراق 
آنکه کمیته شفافیت عراق در جدیدترین گزارش، ضمن 
اتهام به بیش از دویس��ت مسئول سابق و فعلی، توصیه 
کرد که بیش از بیس��ت وزی��ر و نماینده پارلمان کنونی 
و س��ابق به اتهامات گوناگون بازداش��ت ش��وند.  دایره 
تحقیقات کمیته ش��فافیت ع��راق در بیانیه ای عملکرد 

ماه اکتبر گذش��ته خود را در صدور احکام بازداش��ت و 
احضار وزیران و دیگر مقامات این کش��ور ش��امل ۲۵۶ 

نفر تشریح کرد.
خبر دیگر آنکه قی��س الخزعلی، رهبر جنبش »عصائب 
اه��ل الحق« عراق،  امروز دوش��نبه، اق��دام اخیر آمریکا 
در خص��وص تحری��م برخی از رهبران این کش��ور را به 
سخره گرفت. قیس خزعلی، در جمع عده ای از هواداران 
خود، در ارتباط با اقدام اخیر آمریکا،  گفت: »خیلی دیر 
کردی��د می بایس��ت  زودتر از این ها ای��ن افتخار را به ما 

می دادید«. 

ائتالف آمریکایی-سعودی همچنان به جنایت و کشتار ادامه می دهد

۷ هزار و ۶۲۸ حمله به یمن در یک ماه

ترافیک ۶۰۰ کیلومتری در حمل ونقل فرانسه
تداوم اعتصاب ها در فرانس��ه که از پنجش��نبه گذشته )۱۴ آذر( آغاز 
ش��ده، اختالل در ش��بکه حمل ونقل عمومی در فرانس��ه را ش��دت 
بخشیده به گونه ای که دیروز ترفیک ۶۰۰ کیلومتری در ناحیه » ایل 

دو فرانس « در شمال این کشور ایجاد شده است.
شبکه خبر فرانسه در گزارشی به ادامه اعتصاب ها در این کشور بویژه 
در بخ��ش حمل ونقل اش��اره و اعالم کرد،دیروز نی��ز اختالل در این 
بخش س��بب شد تا 8 صبح به وقت محلی در ناحیه » ایل دو فرانس 
« ترافیک ۶۰۰ کیلومتری ایجاد شود که یک رکورد است. اعتصاب ها 
از پنجشنبه گذشته در اعتراض به برنامه اصالح نظام بازنشستگی در 

پاریس و ایل دو فرانس و برخی نقاط دیگر فرانسه کلید خرود. 
 ی��ک روز بع��د از تجمع میلیون��ی معترضان در پنجم دس��امبر)۱۴ 
آذرماه(، »ادوارد فیلیپ« نخست وزیر فرانسه گفت: دولت چهارشنبه 
) ۹ دس��امبر ، ۲۰ آذر( جزئی��ات برنامه خود درخصوص اصالح نظام 

بازنشستگی را اعالم خواهد کرد.
با تشدید اعتراض ها و اعتصاب ها از پنجشنبه گذشته،امانوئل مکرون 
رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر و وزیران مرتبط با برنامه اصالح 
نظام بازنشس��تگی در این کشور را برای یک جلسه اضطراری به کاخ 

الیزه فراخواند. 

بازداشت ۳۴۰ هزار فلسطینی 
یک مرکز فلسطینی در سالروز انتفاضه سنگ اعالم کرد، از زمان این 
انتفاضه در س��ال ۱۹8۷ تا کنون ۳۴۰ هزار فلسطینی به دست رژیم 

صهیونیستی بازداشت شده اند.
»ریاض االش��قر« س��خنگوی رس��انه ای مرکز ویژه پژوهش های اسرا 
اعالم کرد، سیاست بازداشت فلسطینی ها که از زمان اشغال فلسطین 
در ۱۹۴8 تا کنون به حدود یک میلیون نفر رسیده، در تحقق اهداف 
خود شکس��ت خورده و نتوانسته ملت فلس��طین را از ادامه مقاومت 
برای آزادس��ازی س��رزمین باز دارد.االش��قر در س��الروز انتفاضه اول 
فلس��طین گفت، از انتفاضه سنگ در سال ۱۹8۷ تا کنون ۳۴۳ هزار 
نفر بازداش��ت شده اند  و بازداشت به ابزار سرکوب رژیم صهیونیستی 
تبدیل ش��ده اس��ت. وی ادامه داد، از آغاز انتفاضه تا روی کار آمدن 
تشکیالت خودگردان در نیمه ۱۹۹۴ ، ۲۱۰ هزار بازداشت ثبت شده 
اس��ت. همچنین از س��ال ۱۹۹۴ تا آغاز انتفاضه دوم در سال ۲۰۰۰، 
بازداش��ت ۱۰ هزار نفر ثبت شده؛ در طول سال های انتفاضه االقصی 
تا آغاز انتفاضه قدس در اکتبر ۲۰۱۵ ، ۹۷ هزار نفر بازداشت شده اند 
و انتفاضه قدس نیز شاهد بازداشت ۲۶ هزار نفر بوده است.  انتفاضه 
اول فلس��طین که به انتفاضه سنگ شهرت یافت از 8 دسامبر ۱۹8۷ 

آغاز شد و تا زمان امضای توافق اسلو در ۱۹۹۳ ادامه پیدا کرد. 

پاسخ قاطع کره شمالی به ترامپ
کره شمالی در پاسخ به تهدید اخیر رئیس جمهور آمریکا علیه پیونگ 

یانگ تاکید کرد که این کشور چیزی برای از دست دادن ندارد.
کره ش��مالی در اظهاراتی که طی ماههای اخیر کم س��ابقه بوده است 
ترام��پ را فردی بی مالحظه و دمدمی م��زاج خواند. »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا روز یکش��نبه با اش��اره به ادعای احتمال دخالت 
کره شمالی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا، به تهدید 
»کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی پرداخت و گفت اگر پیونگ یانگ 
رفتاری »خصمانه« داشته باشد، »همه  چیز« را از دست می دهد. رهبر 
کره شمالی در بیانیه ای در پاسخ به تهدید اخیر رئیس جمهور آمریکا 
علیه پیونگ یانگ ترامپ را پیرمردی دمدمی مزاج خواند و تاکید کرد 
که پیونگ یانگ چیزی برای از دس��ت دادن ندارد. خبرگزرای رسمی 
کره شمالی با انتشار بیانیه ای از رهبر این کشور که طی ماههای اخیر 
کم سابقه بوده است ترامپ را »پیرمردی بی مالحظه و دمدمی مزاج« 
خوانده و گفته اس��ت که کیم جونگ اون رهبر کره ش��مالی تا کنون 
عبارات تحریک آمیزی علیه ترامپ نداشته است اما اکنون درک وی از 
ترامپ ممکن است تغییر کند. در ادامه این بیانیه آمده است؛ او)ترامپ( 
بای��د درک کن��د که فریب��کاری و دورویی وی برای م��ا غیرطبیعی و 

غیرواقعی است چرا که ما چیزی برای از دست دادن نداریم.

گزارش
سیاس��ت جنایت و کش��تار همچنان اولویت دولتمردان 
س��عودی – آمریکایی است و آنها هر روز ابعاد جدیدی 
از کش��تار را ب��ه راه می اندازن��د چنانکه بن��ا به گزارش 
گ��روه ملی ارتباطات خارجی یمن، ائتالف س��عودی در 
ماه اکتب��ر هفت هزار و ۶۲8 حمله هوایی، موش��کی و 

توپخانه ای علیه یمن انجام داده است.
 »احمد العماد« رئیس گروه ملی ارتباطات خارجی یمن 
اع��الم کرد، فع��االن یمنی در خارج طی س��ال ۲۰۱۹، 
۱۱۵ فعالیت از جمله برگزاری تجمع، تظاهرات، تشکیل 
انجمن و نمایشگاه عکس در کشورهای آمریکا، کانادا و 
اروپا انجام داده اند.بر اس��اس گزارش شبکه »المسیره«، 
وی افزود: »برخی فعاالن یمنی زندانی ش��ده اند، برخی 
دیگر از کار اخراج شده اند یا اینکه به دلیل فعالیت های 
داوطلبانه برای انعکاس مظلومیت یمن در افکار عمومی 
جهان مورد س��خت گیری هایی ق��رار گرفته اند«.العماد 
ادام��ه داد، س��عودی در بخش دیپلماتیک یمن دس��ت 
باالتر داست و دس��تورکارهای خود را مشخص می کرد 
اما امروز این دس��ت قطع ش��ده و باید قدردانی »س��ید 

عبدالملک الحوثی« رهبر انصاراهلل بود.
بر اس��اس گزارش گروه ارتباطات خارجی مربوط به ماه 
اکتب��ر ۲۰۱۹، ائتالف س��عودی در این ماه هفت هزار و 
۶۲8 حمله هوایی، موشکی و توپخانه ای علیه یمن انجام 
داده اس��ت.»جمال الرویشان« معاون نخست وزیر دولت 
نج��ات ملی یمن در امور دفاعی و امنیت هم اعالم کرد: 
»گ��روه ملی ارتباطات خارجی ام��روز یکی از مهم ترین 
حلقه ه��ای شکس��ت محاص��ره سیاس��ی و دیپلماتیک 
اس��ت«.وی ادامه داد، یک س��ال از توافق سوئد گذشته 
و بای��د دو مرحله اول و دوم آن درباره روند بازاس��تقرار 
عملی می ش��ود اما ب��ه دلیل تعلل ائت��الف متجاوز این 

اتفاق نیفتاده اس��ت.وی در پایان خواس��تار اعمال فشار 
جامعه بین المللی و ش��ورای امنیت بر توافق حمالت به 

یمن، رفع محاصره و بازگشایی فرودگاه صنعا شد.
»محمد العی��دروس« رئیس مجلس ش��ورای یمن هم 
اعالم کرد، چندین نامه به س��ازمان ملل فرستاده شده 

که در آن طرح »مهدی المش��اط« رئیس شورای عالی 
سیاس��ی برای توقف حمالت و اهمیت این ابتکار عمل 
جهت صلح تشریح شده است.»مازن الصوفی« مدیرکل 
حمل و نقل هوایی یمن اعالم کرد، سازمان ملل تحرکی 
برای فش��ار بر ائتالف متجاوز جهت بازگشایی فرودگاه 

صنعا نشان نمی دهد. 
وی افزود، ۱۲ سازمان انسانی و حقوقی محاصره فرودگاه 
اصلی در یمن را جنایتی نابخشودنی می دانند. گزارش  ها 
و بیانیه های سازمان دیدبان حقوق بشر، پزشکان بدون 
مرز و صلیب س��رخ خواستار بازگش��ایی فوری فرودگاه 
صنعا ش��ده اند. خبر دیکر از یمن آنکه نیروهای وابسته 
ب��ه دولت مس��تعفی و نیروهای اماراتی در یمن بر س��ر 
جزئی��ات اجرای توافق ریاض اختالف پیدا کرده اند و هر 
ک��دام با اس��تناد به متن این توافق، ح��ق را از آن خود 
می داند. پس از درگیری های چند ماهه در جنوب عدن 
میان نیروهای وابس��ته به امارات موس��وم به »المجلس 
االنتقالی الجنوبی« )ش��ورای انتقالی جنوب( و نیروهای 
وابس��ته به دولت مستعفی، عربس��تان وارد عمل شد و 
س��عی کرد با امضای توافق ریاض میان دو طرف، به این 

درگیری ها پایان دهد. 
خبر دیگر آنکه ادامه حمالت گروه  های مسلح وابسته به 
امارات به مناطق غیرنظامی در غرب یمن، چند کشته و 
زخمی بر جا گذاش��ت. در این میان عضو جمهوری خواه 
مجلس س��نای آمریکا ب��ه حادثه تیران��دازی در پایگاه 
نظامی آمریکا در فلوریدا واکنش نش��ان داد.»رند پال« 
عضو جمهوری خواه مجلس سنای آمریکا در واکنش به 
حادثه تیران��دازی در پایگاه نظامی آمری��کا در فلوریدا 
گفت: زمان توقف تسلیح و آموزش سعودی ها فرا رسیده 
اس��ت.عصر روز جمعه یک جوان سعودی تحت آموزش 
نظامی به نام »محمد س��عید الش��مرانی« در فلوریدا در 
ی��ک پایگاه هوایی متعلق به نیروی دریایی آمریکا اقدام 
به تیراندازی و قت��ل ۳ آمریکایی کرد. نیرو های امنیتی 
با ش��لیک گلوله این دانشجوی نظامی سعودی را از پای 

درآوردند.
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