
کوی�ت: مع��اون وزی��ر خارجه کویت ب��ر حمایت 
کش��ورش از فرستاده س��ازمان ملل در امور سوریه 
و روند سیاس��ی در این کش��ور تأکید کرد. »خالد 
الجاراهلل« مع��اون وزیر خارجه کویت در نشس��ت 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل درباره روند سیاسی 
س��وریه، ابراز امی��دواری کرد که روند سیاس��ی به 

احیای ثبات و امنیت در سوریه کمک کند.

پاکس�تان: »عمران خان« نخس��ت وزیر پاکستان 
اعالم کرد صدور حکم اعدام برای »پرویز مش��رف« 
نه وجاهت قانونی دارد نه ش��رعی.به گفته وی، این 
فقط از روی دش��منی ش��خصی صادر شده است.
عم��ران خان اف��زود: علیه دس��تگاه قضا که چنین 

حکمی صادر کرده شکایت خواهیم کرد.

ترکیه: یک مقام ارش��د دولت ترکیه با بیان اینکه 
آنکارا در برابر »عمل انجام شده« در منطقه ساکت 
نمی ماند، گفت حمایت مس��کو، قاه��ره و ابوظبی 
از طبرق نقض قطعنامه های س��ازمان ملل اس��ت. 
»فخرالدی��ن آلت��ون« مدی��ر ارتباطات و مس��ئول 
رس��انه ای دولت ترکیه گفت حمایت روسیه، مصر 
و ام��ارات از ارتش ملی لیب��ی، نقض قطعنامه های 

سازمان ملل است.

قطر: وزارت امنیت داخلی آریزونا از کش��ته شدن 
یک جوان قطری توس��ط مامور پلی��س این ایالت 
خبر داد.وزارت امنیت داخل��ی ایالت آریزونا اعالم 
کرد که یک جوان قطری ۲۵ س��اله توس��ط مامور 
پلیس این ایالت در جریان یک درگیری در خیابان 
کشته شده اس��ت. »محمد احمد الهاشمی« جوان 
۲۵ س��اله قطری ب��ا روادید دانش��جویی در آمریکا 

حضور داشته است.

ونزوئ�ا: آمریکا برای آنکه از حضور عوامل نفوذی 
خ��ود در نهاده��ای مهم ونزوئال مطمئن ش��ود در 
آستانه انتخاب رئیس جدید مجمع ملی این کشور، 
اتهامات��ی را علیه »نیکالس م��ادورو« مطرح کرده 
است.مقامات واش��نگتن اعالم کردند که »نیکالس 
مادورو« به قانونگ��ذاران برای جلوگیری از انتخاب 
دوباره »خوان گوایدو« به عنوان رئیس مجمع ملی 

این کشور رشوه پرداخت می کند.

ذرهبین

افشاگری نجبا از طرح آمریکایی-سعودی
س��خنگوی مقاوم��ت اس��المی نَُجباء با اش��اره به 
اس��تفاده اب��زاری امری��کا از رژیم س��عودی برای 
بازگرداندن داعش به عراق، تصریح کرد که مقاومت 
با پش��تیبانی مرجعیت دینی اج��ازه نمی دهد این 

توطئه تکرار شود.
ب��ه گ��زارش مرکز اط��الع رس��انی نجب��اء، »نصر 
الش��مری« در سخنانی اظهار داشت: همه می دانند 
که مش��کالت دنیا از س��ه گانه ش��ر یعنی انگلیس، 
اس��رائیل و امریکا نشأت می گیرد؛ در سطح منطقه 
نیز آل س��عود و رژیم های مرتجع، آلت دس��ت آنان 
ری« ادامه داد: دش��منان بر  هس��تند.»نصر الِش��مَّ
این گمان بودند که گروه های تروریس��تی همچون 
داعش را تا چند دهه در منطقه حفظ می کنند، اما 
مقاومت اراده دیگری داش��ت و این نقشه را خنثی 
ک��رد. اگر داعش بر عراق مس��لط ش��ده بود، همه 
دولت های منطقه دچار فروپاش��ی می ش��دند؛ که 
مقاومت اسالمی اجازه نداد.وی خاطرنشان ساخت: 
امریکا با اس��تفاده ابزاری از رژیم سعودی و برخی 
رژیم های عربی حاش��یه خلیج ف��ارس به فکر تکرار 
این توطئه ها در عراق است، ولی الحشد الشعبی با 
پشتیبانی مرجعیت دینی مانع می شود. سخنگوی 
نَُجباء با اش��اره به ت��الش امریکایی ها جهت ایجاد 
فاصله میان الحش��د الشعبی و ش��هروندان عراقی، 
گفت: آگاهی ملت، همبس��تگی آن��ان با گروه های 
مقاوم��ت و همچنین پش��تیبانی مرجعیت، جلوی 
تع��رض ب��ه این س��ازمان مردمی را گرفته اس��ت.
الشمری سپس درباره موج س��واری و سوءاستفاده 
مزدوران آمریکا از اعتراضات مردمی هش��دار داد و 
افزود: آنها با س��ازماندهی حمالتی علیه فرماندهان 
و دفاتر گروه های مقاومت، می خواس��تند الحش��د 
الشعبی و معترضان را علیه یکدیگر تحریک کنند و 
در نهایت نیروهای حشد را به عنوان سرکوبگر جلوه 
داده و تظاهرات را از حالت مس��المت جویانه خارج 
نمایند. وی بار دیگر موضع نَُجباء را تکرار و تصریح 
کرد: ما در کنار مطالبات مشروع ملت عراق هستیم 
و هیچ گاه در موضعی مخال��ف مردم نخواهیم بود. 
اصالح��ات بای��د منطقی و با اعتدال انجام ش��ود و 
بهترین مصداق اعتدال، مرجعیت دینی اس��ت که 

رهنمودهای روشنی در این زمینه دارد.

نیمچهگزارش

روسیه تمایلی به عضویت در گروه هفت ندارد
س��رگئی ریابک��وف، معاون وزیر امور خارجه روس��یه روز ش��نبه اعالم کرد 
کش��ورش دیگر تمایلی برای پیوس��تن به گروه هفت ن��دارد و از پذیرفتن 
پیش ش��رط ها برای پیوس��تن به این گ��روه خودداری می کن��د.وی اعالم 
کرد بس��تر های دیگری نیز وجود دارد که در آن به مس��ائل جدی پرداخته 
می ش��ود. از جمله این بس��تر ها می توان به گروه ۲۰، چارچوب های یکپارچه 
س��ازی اوراسیا و گروه بریکس )برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی( اشاره 
کرد.س��رگئی ریابک��وف افزود روس��یه می داند که گروه هف��ت ارزش خود را حفظ 
می کند؛ اگر چه ماهیت فعالیت های آن سؤاالت بسیاری را ایجاد می کند، اما به هر 

حال، روسیه همه پیش شرط ها برای پیوستن به این گروه را نخواهد پذیرفت.
 روس��یه قبال به همراه آمریکا، آلمان، فرانس��ه، انگلیس، ایتالیا، کانادا و ژاپن گروه 
هش��ت را تشکیل می دادند، اما عضویت این کشور پس از الحاق شبه جزیره کریمه 

به پایان رسید.

تحریم »استریم« نمونه ای از کارشکنی اقتصادی
س��خنگوی وزارت خارجه روسیه با انتقاد از اجرایی شدن طرح تحریم خط 
لوله انتقال گاز این کشور به اروپا، گفت واشنگتن به این شکل مانع توسعه 
اقتصادی کش��ورها می ش��ود. »ماریا زاخارووا« به امضای طرح تحریم خط 
لوله انتقال گاز »نورد اس��تریم ۲« ذیل الیحه بودجه نظامی ۲۰۲۰ آمریکا، 
واکنش نش��ان داد. زاخارووا در صفحه فیس��بوک خود نوشت که تحریم این 
پروژه توس��ط آمریکا نش��ان داد که واش��نگتن از چه روش هایی ب��رای ممانعت از 
توس��عه اقتصاد دیگر کشورها اس��تفاده می کند. وی گفت: »کشوری با بدهی ملی 
۲۲ تریلیون دالری، کش��ورهای معتبر را از توسعه بخش های اصلی اقتصادشان باز 
می دارد. تفکر حیات آمریکایی نمی تواند رقابت جهانی را برتابد«. این مقام روس با 
بی��ان اینکه وزارت خزانه داری آمریکا به ص��ورت معمول تحریم های اقتصادی علیه 
دیگر کشورها اعمال می کند، افزود: »به زودی آنها )آمریکا( درخواست می کنند که 

فوراً نفس کشیدن را متوقف کنیم. عده ای نیز از آن تبعیت خواهند کرد«.

واکنش عربستان به افشاگری اردوغان 
سفارت عربستان س��عودی در پاکستان با انتشار بیانیه ای، به سخنان رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه درباره علت حضور نیافتن پاکس��تان در 
نشس��ت کواالالمپور واکنش نشان داد و اجالس سران اسالمی در مالزی را 
»اجالس کوچک سران« نامید.در این بیانیه آمده است: »اخبار شایع شده از 
س��وی برخی طرف ها درباره فشار عربستان بر پاکستان در خصوص مشارکت 
نکردن این کش��ور در اجالس کوچک سران، درست نیست«. رئیس جمهور ترکیه 
دلیل حضور نیافتن پاکس��تان در نشس��ت کواالالمپور را افشا کرد. اردوغان درباره 
عدم حضور عمران خان، نخس��ت وزیر پاکستان در نشست کواالالمپور، تصریح کرد: 
عربستان سعودی، پاکستان را تهدید کرده بود اگر در نشست مالزی شرکت کند، ۴ 
میلیون کارگر پاکستانی را اخراج خواهد کرد. وی افزود: همچنین عربستان تهدید 
کرده بود در صورت شرکت عمران خان در نشست مالزی، دارایی های مالی خود را 

از بازار پاکستان و بانک مرکزی این کشور خارج خواهد کرد.

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

نشست کشورهای اس��المی در مالزی برگزار شد نشستی 
ک��ه در آن گروه ه��ای مقاومت فلس��طین نی��ز نیز حضور 
داش��تند و محور آن را نیز بررسی ابعاد بحران های جهان 
اس��الم تش��کیل می داد. نکته قاب��ل توج��ه در قبال این 
نشس��ت نوع واکنش س��عودی اس��ت. س��فارت عربستان 

س��عودی در پاکستان با انتشار بیانیه ای، به سخنان رجب 
طیب اردوغ��ان، رئیس جمهور ترکیه درب��اره علت حضور 
نیافتن پاکس��تان در نشست کواالالمپور واکنش نشان داد 
و اجالس س��ران اس��المی در مال��زی را »اجالس کوچک 
سران« نامید. در همین حال حساب کاربری العهد الجدید 
در توئیتر فاش کرد که ملک س��لمان پادشاه عربستان در 
خص��وص عدم برگزاری نشس��ت کواالالمپور ب��ه ماهاتیر 

محمد نخست وزیر مالزی فشار آورده است.
اما موضع گیری منفی س��عودی به همین جا ختم نش��د 
و رس��انه های وابس��ته به جوس��ازی علیه نشس��ت مالزی 
پرداختند چنانکه روزنامه الشرق االوسط سعودی در کنار 
دیگر رسانه های وابسته به ریاض که حمالت خود را علیه 
نشس��ت مالزی با قدرت آغاز کرده اند، مدعی ش��د که این 
نشست تالش��ی برای از میان بردن »روند منظم اقدامات 
کش��ورهای اسالمی« اس��ت و ش��خصیت های بسیاری از 
آن به عنوان »نشس��ت ضرار« ی��اد کرده اند.این عبارت به 

»مس��جد ضرار« در زمان پیامبر اکرم )ص( اشاره دارد که 
به دست منافقین ساخته شد و محلی برای تفرقه و توطئه 
علیه اس��الم بود و پس از جنگ تبوک به دس��تور حضرت 
پیامبر )ص( آتش زده و تخریب ش��د. الش��رق االوسط در 
ادامه مدعی شد که نشس��ت مالزی هیچ خدمتی به امت 
اس��المی نمی کند. این اقدامات از سوی سعودی در حالی 
در حالی صورت می گیرد که در باب نشس��ت مذکور چند 
نکته مهم قابل توجه اس��ت. نخست آنکه برگزاری نشست 
ب��دون حضور س��عودی در حالی بس��یاری از کش��ورهای 
اس��المی از جمله رئیس جمهوری اس��المی ایران در آن 
حضور داش��تند برگرفته از ماهیت غیر اس��المی س��ران 
س��عودی اس��ت. رژیمی که در لوای معامله ق��رن همراه 
آمریکا علیه فلس��طین می ش��ود و یا در کش��ور اس��المی 
یمن به کش��تار مردم می پردازدئ و حامی تروریس��م در 
س��وریه و عراق اس��ت نمی تواند ادعای فعالیت برای رفع 
مش��کالت جهان اسالم داشته باشد و عدم حضور سعودی 

در نشس��ت مالزی را می توان دوری کشورهای اسالمی از 
چنین رژیمی دانس��ت. سعودی سازمان همکاری اسالمی 
را ب��ه نیز به گ��روگان گرفته و عمال آن را از ماهیت اصلی 
خودی یعنی حمایت از فلس��طین دور س��اخته است. دوم 
آنکه گالیه س��عودی از نشس��ت مالزی در حالی که محور 
نشس��ت در باب رفع مش��کالت جهان اسالم است نشانگر 
ماهیت ضد اس��المی سعودی اس��ت و نشان می دهد که 
ای��ن رژیم اراده ای ب��رای کمک به رفع مش��کالت جهان 
اسالم ندارد و صرفا به دنبال ژست سیاسی است با ادعای 

خادمین حرمین شریفین است. 
بر این اس��اس می توان گفت که نشس��ت مالزی که گامی 
مهم برای رفع چالشهای جهان اسالم است رسوایی بزرگی 
برای س��عودی است. سعودی که با توهم برتری منطقه ای 
دستمایه سیاس��ت های بحران ساز آمریکا در منطقه شده 
اس��ت که نتیجه آن نیز انزوای ای��ن رژیم در منطقه و در 

جهان اسالم است. 

یادداشت

وزارت کش��ور عراق پس از بازداش��ت عوامل جنایت به 
دار آویختن نوجوان ۱۶ س��اله عراق��ی، اعترافات عوامل 

آن را پخش کرد.
عوام��ل جنایت می��دان الوثب��ه بغداد چن��د روز پس از 
کشتن ش��هروند عراقی، مثله و آویزان کردن جسد وی، 
بازداشت شدند. این عوامل شامل پنج متهم بودند که به 
جنایت های خود اقرار کردند.گزارشگر این شبکه گزارش 
داد: اداره مبارزه با جنایت ها وابسته به وزارت کشور عراق 
پ��س از بازداش��ت عوامل جنایت می��دان الوثبه، اعتراف 
متهمان را پخش کرد. در همین حال س��خنگوی وزارت 
کش��ور اعالم کرد این گروه من��زل هیثم علی را به آتش 
کشیدند و پس از کشتن او، به بدترین شکل جسد وی را 
مثله کردند.خالد المحنا، س��خنگوی وزارت کشور  عراق، 
گفت: »جنایت کشتن هیثم علی اسماعیل ناشی از ِخرد 
منفی گروه��ی بود. به طوری که برخ��ی افراد متهم که 
دارای سابقه جرم هس��تند، برخی شهروندان را تحریک 
می کنند. ش��اهد بودیم که بسیاری از شهروندان در قتل 
ای��ن فرد مش��ارکت و برخی از آن ها جس��د وی را مثله 

کردند.«گزارشگر العراقیه افزود: عامالن جنایت الوثبه به 
صراحت به کشتن هیثم علی، مثله کردن جسد و آویزان 
کردن جس��دش اذعان کردند. این موضوع نشان می دهد 
که این افراد در گذش��ته مرتکب جنایت هایی ش��دند که 
دستگاه های امنیتی پس از جمع آوری اطالعات از آن ها، 
این موضوع را تایید کردند.حسین سامی، متهم ملقب به 
حسین زعفرانیه، گفت: »گروهی وی را از پا آویزان کردند 

و وی را زدند و از دیگران خواستند که وی را بزنند.«
محمد عادل عبد کاظ��م، متهم دیگر این پرونده، گفت: 
»در آویزان کردن جسد وی مشارکت داشتم.«هند بشار 
صال��ح، یکی دیگ��ر از متهمان، گفت: »روی س��ینه اش 
نشس��تم و چاقو را در س��ینه اش فرو کردم.«گزارش��گر 
العراقیه افزود: دس��تگاه های امنیتی بر اس��اس اقدامات 
قانون��ی برای حفظ صل��ح و امنیت جامع��ه، به مجازات 
طرف هایی که مرتکب جنایت های کش��تار و خرابکاری 
می ش��وند، ادامه می دهند.افراد مذکور بیست و یکم آذر 
نوجوان ۱۶ س��اله  عراقی را به قتل رس��انده و جسد او را 

در میدان الوثبه بغداد آویزان کردند.

اعترافات تکان دهنده عامان جنایت میدان الوثبه 
با ادامه یافتن اعتراضات به تصویب قانونی علیه مسلمانان 
در هند، شمار کشته شدگان درگیری با پلیس به ۱7 نفر 

رسید.
»او.پی س��ینگ« رئیس پلیس ایالت »اوتار پرادش« در 
این خصوص گفت: »ممکن اس��ت تعداد کشته ش��دگان 
افزایش یابد«.با ادامه یافتن اعتراضات همچنان حکومت 
نظامی پابرجا اس��ت و اینترنت برای مقابله با معترضان 
مسلمان قطع شده است.»نارندا مودی« نخست وزیر هند 
دیروز از تمام اعضای شورای وزیران خواست تا با حضور 
در جلس��ه ای اضطراری، وضعیت امنیتی در این کش��ور 
را بررس��ی کنند. با وجود اقدامات دولت هند برای آرام 
کردن اعتراضات، س��ران تش��کل های معترض از جمله 
جنبش های دانش��جویی، گروه های حامی حقوق بشر و 
جنبش های اسالمی اعالم کرده اند تا لغو قانون جنجالی 

شهروندی، به تظاهرات ادامه می دهند.
قانون شهروندی هند که ۱۰ روز پیش مورد تصویب قرار 
گرفت، در واقع اعطای حقوق ش��هروندی به اقلیت های 
غی��ر مس��لمان از کش��ور های بن��گالدش، پاکس��تان و 

افغانستان است که قبل از سال ۲۰۱۵ وارد هند شده  اند. 
این الیحه اکنون پس از تصویب در دو مجلس س��فلی و 
علیای هند، درحال اضافه ش��دن به قانون اساس��ی این 
کشور است.بس��یاری از معترضین این قانون، مسلمانان 
هندی هس��تند زیرا طی سال  های اخیر، این جمعیت به 
طور گسترده مورد آزار و اذیت قرار گرفته  اند و گروه های 
تندروی هندو چندین ش��هروند مسلمان را به اتهام  های 
ثابت نشده به قتل رسانده  اند. این الیحه عمأل مسلمانان 
هند را آس��یب  پذیرتر از قبل می  کند. با وجود اعتراضات 
گسترده و کشته شدن شماری از شهروندان، دولت هند 
اعالم کرده غیرممکن  اس��ت قانون ش��هروندی هند لغو 
ش��ود. کابینه دولت هند به درخواس��ت نخست وزیر این 
کشور جلس��ه اضطراری برای بررس��ی وضعیت امنیتی 

تظاهرات های اخیر تشکیل می دهد.
ب��ا افزایش حجم تظاهرات در ش��هرهای مختلف هند و 
برخورد خش��ن پلیس ب��ا معترضان ب��ه الیحه جنجالی 
اعطای ش��هروندی به غیرمس��لمانان در کشمیر، کابینه 

هند جلسه اضطراری تشکیل می دهد.

قانون تبعیض آمیز و استمرار روزهای خونین هند

کشته یا زخمی شدن ۲۰۰ 
تروریست در سوریه

ی��ک فرمان��ده نظامی روس��یه از حمالت تروریس��ت ها به 
مواضع ارتش س��وریه در ادلب خبر داد و ضمن بیان اینکه 
هفده نظامی س��وری جان باختند، گفت که حدود دویست 

تروریست نیز کشته یا زخمی شدند.

»یوری بورکنوف« رئیس مرکز صلح روس��یه در سوریه اعالم   
کرد که گروه های تروریس��تی دیروز به مواضع ارتش سوریه 
در جنوب اس��تان ادلب حمله کردند و درگیری سختی میان 
طرفی��ن در گرفت.طبق گزارش خبرگزاری »تاس«، به گفته 
بورکن��وف، هفتده نی��روی نظامی ارتش س��وری در حمالت 
تروریس��ت ها در ادلب جان باختند. ژنرال بورکنوف در جمع 
خبرنگاران گفت: »ارتش سوریه دو حمله شبه نظامیان »هیئة 
التحریر الشام«، »انصار التوحید« و »حراس الدین« در منطقه 

ادلب را دفع کردند. هفده نظامی ارتش سوریه جان باختند و از 
تروریست های وابسته به گروه های فوق الذکر نیز حدود ۲۰۰ 
نفر کش��ته یا زخمی شدند«. به گفته این نظامی ارشد روس،  
بعد از حمالت خمپاره ای ابتدایی، حدود ۳۰۰ تروریس��ت که 
با خودروهای زرهی حمایت می شدند حمالتی را به ساکنان 
سنجار در ادلب در بخش »تل هزنا« آغاز کردند. این گروههای 
تروریستی س��پس به مواضع ارتش ملی سوریه در عمق ۱.۵ 
کیلومت��ری حمله کردند اما با آتش توپخانه ارتش و حمالت 

هوایی متوقف شدند. نیم ساعت بعد ۴۰۰ تروریست دیگر که 
آنها نیز با خودروهای زرهی مسلح، وانت های مجهز به مسلسل 
و نیروی پیاده حمایت می ش��دند مجددا به مواضع نیروهای 
حکومت سوریه در بخش »سوقات زرزور« حمله کردند و قصد 
داشتند به مناطق مسکونی »ابو دالی« دسترسی پیدا کنند. در 
عین حال مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه نزدیک به 
معارضان اعالم کرد که 7۰ نفر از شبه نظامیان در درگیری با 

نیروهای ارتش سوریه کشته شده اند.

ابعاد جدیدی از پیامدهای توهش سعودی در یمن برما شد 

۱۰هزار معلول و ۸۰ هزار کودک دچار اختالالت روانی
گزارش

حمای��ت غرب از جنایات س��عودی در حالی ادامه دارد که 
وزارت حقوق بشر یمن در گزارشی اعالم کرد تاکنون بیش 
از ۴۳ ه��زار غیرنظام��ی در جنگ یمن کش��ته و زخمی و 
ه��زاران نفر به معلولیت های دائ��م و اختالالت روانی دچار 

شده اند.
 وزارت حقوق بش��ر دولت نجات ملی یمن در کنفرانس��ی 
مطبوعاتی به تشریح خسارت های وارده به یمن در پی پنج 
سال جنگ پرداخت.بر اساس گزارش وبگاه »انصاراهلل«، در 
گزارش این وزارتخانه آمده است، با ادامه حمالت به یمن و 
محاصره این کشور میزان فقر به ۸۵ درصد و میزان بیکاری 

به ۶۵ درصد رسیده است.
وزارت حقوق بشر یمن افزود: ۸۰ هزار کودک در نتیجه پنج 
سال بمباران مستقیم منازل دچار اختالالت روانی و عصبی 
مختلف شده اند. ۹۸۳۵ غیرنظامی به دلیل هدف گرفته شدن 
مس��تقیم دچار معلولیت های دائمی شده اند که در بین آنها 
۸۰۰ ک��ودک وج��ود دارد.در ادامه این گ��زارش آمده، طی 
۱7۰۰ روز جن��گ علی��ه یمن ۴۳۳۴۵ غیرنظامی کش��ته و 
زخمی ش��ده اند و تعداد قربانی��ان در نتیجه عملیات نظامی 
غیرمستقیم به ۴7۶۱۹7 نفر رسیده است. وزارت حقوق بشر 
یم��ن اعالم کرد، ۲۴ میلیون و ۱۰۰ ه��زار نفر نیاز فوری به 
کمک های ضروری مانند غذا، آب، بهداش��ت و آموزش دارند 
و۳۴۰ هزار ش��خص که نیاز به س��فر به خارج از کشور برای 
درمان دارند به دلیل بسته بودن فرودگاه صنعا نمی توانند این 
کار را انجام دهند. در پایان این گزارش تأکید ش��ده، هشت 
هزار خانواده در »الدریهمِی« محاصره شده در استان الحدیده 
نی��از فوری به مواد غذای��ی و دارویی دارند. ح��دود ۱۰ روز 
پیش، »طه المتوکل« وزیر بهداش��ت یمن اعالم کرد، بخش 

بهداشتی از جمله بخش هایی اس��ت که بیشترین آسیب را 
در پی حمالت ائتالف سعودی متحمل شده و روزانه ۱۰۰۰ 

کودک در یمن جان خود را از دست می دهند
خبر دیگر از یمن آنکه اس��تاندار »الحدیده« و برخی دیگر 
از مقامات وابسته به دولت نجات ملی یمن با رئیس ناظران 
س��ازمان ملل دیدار کردند و در این دیدار از انفعال سازمان 

ملل در مقابل نقض گسترده توافق سوئد انتقاد شد. »محمد 
عیاس قحیم« اس��تاندار »الحدیده« ب��ا »آبهیجیت گوها« 
رئیس تیم ناظران س��ازمان ملل دی��دار کرد.قحیم در این 
دیدار گفت، علیرغم پایبندی صنعا به توافق س��وئد، ائتالف 
سعودی بیش از ۳۰ هزار بار این توافق را نقض کرده است.

وی س��پس خواستار نقش فعال س��ازمان ملل برای متعهد 

کردن طرف مقابل به تعهدات بر اس��اس توافق سوئد شد. 
»علی قش��ر« معاون اس��تاندار الحدیده هم گفت، سازمان 
ملل به وظایف خود برای پایان کشتار اهالی الحدیده عمل 
نمی کند. اصل توافق س��وئد، انس��انی اس��ت و با این حال 
گذرگاه های انس��انی همچن��ان بس��ته و الدریهمی و بندر 
الحدی��ده همچنان در محاصره هس��تند.»محمد القادری« 
عض��و تیم صنع��ا در کمیته هماهنگی مش��ترک هم اعالم 
کرد، سکوت س��ازمان ملل در مقابل تعلل ائتالف سعودی 
باعث تعجب اس��ت؛ اهالی الحدی��ده هر روز به خاطر نقض 
توافق س��وئد می میرند و س��ازمان ملل باید موضعی واضح 
داش��ته باش��د.وی تأکید کرد، تا زمانی که آتش  بس برقرار 
نشود ایجاد ایست های بازرسی فایده ندارد. ابهیجیت گوها 
در این دیدار اعالم کرد: هدف توافق استکهلم توقف جنگ 
اس��ت و اجرای ای��ن توافق در الحدیده آغ��از مرحله صلح 
فراگیر در یمن اس��ت. مس��أله کمک های انسانی محوری 
اساس��ی برای ماس��ت و طرح »باز اس��تقرار« ضامن عبور 
کمک های انس��انی است و ما بر روی آن کار می کنیم. الزم 
به ذکر است مردم یمن بار دیگر اقدام به برگزاری تظاهرات 
ضد س��عودی در الحدیده کردند.سلسله اعتراضات مردمی 
در یم��ن در محکومی��ت تداوم جنایات رژیم س��عودی در 
این کش��ور، ادامه دارد.مردم یمن برای دومین بار طی ۱۰ 
روز گذش��ته بار دیگر اقدام ب��ه برگزاری یک تظاهرات ضد 
سعودی در استان الحدیده کردند.شرکت کنندگان در این 
تظاهرات شعارهایی علیه عربستان سعودی، ایاالت متحده 
آمریکا و رژیم صهیونیس��تی سر دادند.شرکت کنندگان در 
تظاهرات همچنین پایان هر چه سریع تر محاصره الدریهمی 

را خواستار شدند.
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