
امارات: وزارت خارجه دولت رژیم صهیونیستی در 
بیانی��ه ای اعالم کرد که تیم دوچرخه س��واری این 
رژیم در مس��ابقاتی که قرار است طی چند روز آتی 
در امارات برگزار ش��ود مش��ارکت خواهد کرد. در 
این بیانیه آمده اس��ت: این نخس��تین باری خواهد 
بود که تیم دوچرخه سواری اسرائیل در مسابقه ای 
در ام��ارات ش��رکت می کنند. طبق ای��ن گزارش، 
مسابقات دوچرخه س��واری "تور امارات ۲۰۲۰" از 
دیروز تا شنبه آینده در تمامی امارت های هفتگانه 

کشور امارات برگزار می شود.

لیب�ی: »فتحی باش��اغا« وزیر کش��ور دولت وفاق 
مل��ی لیبی در طرابلس گفت ک��ه هیچ مانعی برای 
تأسیس پایگاه نظامی آمریکا در لیبی وجود ندارد.
خبرگ��زاری آمریکایی بلومبرگ به نقل از پاش��اغا 
گزارش کرد ک��ه »روس ها به خاطر حفتر در لیبی 
حضور ندارند بلکه به خاطر منافع سیاسی خود در 

لیبی و آفریقا اینجا هستند«.

لبن�ان: لبنانی ها با برگ��زاری تظاهرات در بیروت 
اعت��راض خود را نس��بت ب��ه سیاس��تهای مالی و 
اقتصادی دولت این کش��ور نشان دادند. معترضان 
لبنانی در این تظاهرات ش��عارهایی علیه سیاس��ت 
های مالی و اقتصادی و بانکی دولت سر دادند. آنها 
بر لزوم کوتاه کردن دوره پارلمان کنونی و برگزاری 

انتخابات زودهنگام تاکید کردند.

س�ودان جنوبی: پس از اینک��ه ریک مچار، رهبر 
س��ابق شورشیان س��ودان جنوبی با تشکیل دولت 
متحد ب��ا رقیب دیرینه خود س��الوا ک��ر میاردت، 
رئیس جمهور سودان جنوبی موافقت کرد - اقدامی 
ک��ه به درگیری های مس��تمر در این کش��ور پایان 

می دهد- مراسم تحلیف را به جای آورد.

آمری�کا: پ��س از برگ��زاری انتخاب��ات درون حزب��ی 
دموکرات ها در ایالت نوادا، برنی سندرز، سناتور چپگرای 
ایالت ورمونت با کس��ب ۲8 موکل، در صدر رقابت های 
درون حزب��ی دموکرات ه��ا برای انتخاب��ات ۲۰۲۰ قرار 
گرفت.پس از سندرز، »پیت بوته جج« با کسب ۲۲ موکل 
انتخاباتی در جایگاه دوم است. پیش از برگزاری انتخابات 
درون حزب��ی دموکرات ه��ا در نوادا، بوته ج��ج در صدر 

رقابت های درون حزبی حزب دموکرات قرار داشت.

آلمان: »فرانک والتر اش��تاین مایر« رئیس جمهور 
آلم��ان قصد دارد در اواخر هفته جاری به س��ودان 
س��فر کند.سفر رئیس جمهور آلمان به سودان قرار 
است در تاریخ ۲۷ فوریه )8 اسفندماه( انجام شود. 
وی در جریان این س��فر با مقامات ارش��د س��ودان 

دیدار و گفتگو می کند.

 تشدید فشارها علیه مسلمانان 
در سریالنکا 

کمیته پارلمانی سریالنکا در امور امنیت ملی اعالم 
کرد: حجاب اسالمی باید در سریالنکا ممنوع شده 
و فعالیت مدارس اس��المی نیز در سریالنکا متوقف 
ش��ود که این موضوع حاکی از افزایش فش��ار علیه 

مسلمانان دراین کشور آسیایی است.
نش��ریه "اوراسیا تایمز"، به نقل از مالیت جایاتیالکا  
رییس این کمیته پارلمانی س��ریالنکا  گزارش داد: 
پلیس بای��د بتواند هویت افراد را تش��خیص دهد. 
باید پوش��ش افراد برداشته ش��ود. اگر فردی با این 
درخواس��ت مخالفت کن��د پلیس می توان��د او را 
بازداش��ت نماید.این کمیته همچنی��ن اعالم کرد: 
احزاب سیاس��ی در س��ریالنکا نباید هویت مذهبی 
داش��ته باش��ند و پس از کنار گذاش��تن مذهب در 
ام��ور سیاس��ی س��ریالنکا ش��رکت کنند.یک��ی از 
درخواس��ت های دیگر این کمیت��ه توقف فعالیت 
مدارس اس��المی در س��ریالنکا و ثبت ن��ام دانش 
آموزان در مدارس تحت کنت��رل وزارت آموزش و 
پرورش در س��ه سال آینده اس��ت.تالش سریالنکا 
برای ممنوع کردن حجاب اس��المی یک سال پس 
از وقوع حمالت تروریستی در این کشور اتفاق می 
افتد. مس��لمانان ۱۰ درصد از جمعیت ۲۱ میلیون 
نفری س��ریالنکا را تش��کیل می دهن��د. جمعیت 
۲۱ میلی��ون نفری س��ریالنکا متش��کل از قبیله ها 
و مذاهب مختلف اس��ت. گروه بودایی س��ینهاالیی 
اکثریت جامعه سریالنکا را تشکیل می دهد. تنش 
های مذهبی و قومی در این کش��ور افزایش یافته و 
درعین حال س��ریالنکا شاهد یک جنگ داخلی ده 
س��اله علیه ش��به نظامیان تامیل و اخیرا خشونت 

های قومی و قبیله ای بوده است.

نیمچه گزارش

نارضایتی ۶۶ درصدی از ماکرون
بر اس��اس تازه ترین نظرس��نجی، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانس��ه با 

نارضایتی ۶۶ درصد فرانسوی ها رو به رو است.
محبوبیت امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانس��ه و ادوار فیلیپ، نخست وزیر 
در ماه فوریه بعد از روند کاهشی یک ساله، افزایش یافت. محبوبیت مکرون و 
فیلیپ در این ماه به ترتیب دو و سه درصد افزایش یافت.  نظرسنجی موسسه 
ایفوپ ب��رای روزنامه لو ژورنال دو دیمانش نش��ان می دهد محبوبیت رئیس جمهور 
فرانسه ۳۲ درصد و محبوبیت ادوار فیلیپ ۳۶ درصد است. محبوبیت ماکرون در ماه 
دس��امبر ۲۰۱8 هم زمان با قدرت گرفتن جنبش جلیقه زرد ها به ۲۳ درصد سقوط 
کرده بود. بیش از یک سال است که این جنبش هر شنبه تظاهرات ضد ماکرون برگزار 
می کند که دولت نیز به جای پاسخگویی صرفا از سیاست سرکوب استفاده می کنند 

چنانکه تاکنون دهها نفر به دست پلیس کشته و هزاران نفر بازداشت شده اند. 

بزرگترین وضعیت اضطراری تاریخ چین 
رئی��س جمه��ور چین با تاکی��د بر اینکه ش��یوع کرون��ا بزرگترین وضعیت 
اضطراری بهداش��تی را در تاریخ چین ایجاد کرده است تاکید کرد که تاثیر 

منفی این مساله بر اقتصاد چین اجتناب ناپذیر است.
 شی جینپینگ می گوید که تاثیر منفی شیوع این بیماری بر اقتصاد و جامعه 
چین غیرقابل اجتناب است اما پکن تالش می کند این تاثیر مخرب را کاهش 
دهد. وی در ادامه تاکید کرد که کروناویروس بزرگترین ش��رایط اضطراری بهداشتی 
برای حزب کمونیس��ت چین است. از زمان شیوع گسترده این ویروس که از استان 
هوبه آغاز ش��ده است، بسیاری از کارخانه های تولیدی چین به ویژه در مرکز شیوع 
این بیماری به حالت تعطیل درآمده اند، س��فرهای بین المللی و ورود گردش��گران 
خارجی به این کشور به صفر رسیده است و بازارهای بورس چین به شدت افت کرده 

اند. آغاز شیوع این ویروس تاثیر منفی این عامل بر اقتصاد چین را بیشتر کرد. 

روسیه اتهامات آمریکا را رد کرد
س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه ادعا های آمریکا را مبنی بر اینکه مسکو 
اطالعات دروغین درباره منشاء و شیوع ویروس کرونا منتشر ساخته و ترس 

را در جهان از این بیماری گسترش می دهد، رد کرد.
 ماریا زاخاروا،  ادعا های آمریکا مبنی بر اینکه روسیه اطالعات غلط درباره منشاء 
ویروس جدید کرونا منتش��ر می کند و به این وس��لیه ترس از این بیماری را در 
جهان گسترش می دهد رد کرد و آن ها را جعلی خواند. زاخاروا در واکنش به گزارش های 
رسانه ای که وزارت خارجه آمریکا فکر می کند روسیه در پشت انتشار اطالعات غلط درباره 
شیوع بیماری کرونا است گفت: »این اخبار جعلی عمدا ساخته شده است.«فرانس پرس 
به نقل از مقامات وزارت خارجه آمریکا که نامشان را فاش نکرد گزارش داد دیپلمات های 
این کشور موظف شده اند فعالیت های یک کارزار انتشار اطالعات غلط را در شبکه های 

اجتماعی از جمله توئیتر، فیس بوک، اینستاگرام و سایر شبکه ها خنثی کنند. 

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

کاخ سفید در صفحه توئیتر خود اعالم کرد که ترامپ طی 
روزهای پنجم و ششم اس��فند به هندوستان سفر خواهد 
کرد. این س��فر در حالی صورت می گیرد که نخست وزیر 
هند نیز سپتامبر سال گذشته به واشنگتن سفر و با ترامپ 

دیدار و گفت و گو کرده بود. حال این سوال مطرح است که 
اهداف طرفین از این سفر چیست؟ در باب اهداف ترامپ از 
این سفر همچون بسیاری از سفرهایش اهداف اقتصادی را 
دنبال می کند چنانکه سفر ترامپ به هند در حالی صورت 
خواهد گرفت که به گفته منابع مطلع هندیف دهلی نو در 
آستانه این سفر طی قرارداد ۲.۶ میلیارد دالری تجهیزات 
نظامی جدید از جمله بالگردهای پیشرفته ای را از شرکت 
آمریکای��ی »الکهید مارتین« خری��داری کند. هند که به 
دنبال تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای و جهانی است 
اهداف نظامی را نیز در دستور کار دارد و به دنبال تنوع در 
بازار خرید های تسلیحاتی است چنانکه در کنار روسیه به 

آمریکا و کشورهای اروپایی نیز روی آورده است.
 تقوی��ت توان نظامی در برابر پاکس��تان و چین محور این 
طراحی را تشکیل می دهد. نکته مهم دیگر در سفر ترامپ 

اقدامات وی برای مقابله با جایگاه چین و روس��یه و البته 
روابط هند با جمهوری اس��المی ایران اس��ت که با برخی 
مش��وق های اقتصادی و البته تهدیدات حقوق بشری نظیر 
مس��ئله کشمیر به دنبال آن می باشد. در این میان ترامپ 
ک��ه در عرصه داخلی ش��رایط مطلوبی ندارد تالش دارد با 
موفق نشان دادن عرصه دیپلماسی اش از فشارهای داخلی 
بکاهد. نکته مهم در سیاس��ت خارجی ترامپ از جمله در 

قبال هند را اهداف رژیم صهیونیستی تشکیل می دهد.
 آمریکا در حالی ب��ا معامله قرن خود را خدمتگذار بزرگ 
صهیونیست ها معرفی کرده که در هند نیز به دنبال تقویت 
پایه های قدرت صهیونیست ها در هند است چنانکه اخیرا 
منابع خبری از خرید های تس��لیحاتی دهنی نو از تل آویو 
خب��ر داده اند. در نقطه مقابله دولتم��ردان هند نیز بر این 
تصورند که بتوانن��د از روابط با آمریکا برای تقویت قدرت 

اقتصادی خود بهره گیرند و در مواردی نیز شاید بتوانند از 
معافیت های تحریمی آمریکا علیه سایر کشورها برخوردار 
ش��وند در حالی ک��ه آمریکا  رفت��اری در نقطه مقابل این 
خواسته دارد و س��عی دارد تا هند را به مولفه ای ثابت در 
اعمال فشار علیه سایر کشورها مبدل سازد. نکته ای که در 
عملکردهای هند مش��هود  است تقالی آنها برای عضویت 
دائم در شورای امنیت اس��ت که بخشی از اهداف آنها در 

روابط با قدرت های بزرگ برگرفته از این سیاست است. 
در کن��ار تمام این اقدامات یک اصل مهم وجود دارد و آن 
نارضایتی مردم هند از روابط کشورش��ان با آمریکا و رژیم 
صهیونیستی اس��ت چنانکه سفر مقامات آمریکایی به این 
کشور همواره با تظاهرات ضد آمریکایی مردم همراه بوده 
است و اکنون نیز سفر ترامپ موجی از اعتراض های مردم 

و جریان های سیاسی را به همراه داشته است.

یادداشت

 آمریکا ستیزی در آستانه 
سفر ترامپ 

در آس��تانه سفر دونالد ترامپ به هند، حزب کنگره 
ملی، برخی سیاست های آمریکا را زیر سوال برد.

 دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قرار اس��ت در 
۲۴ فوریه نخستین سفر رسمی خود را به هند انجام 
دهد. احتم��اال در این س��فر دو روزه بر موضوعات 
راهبردی مانند مس��ائل تج��اری، دفاعی، امنیتی و 
حقوق مالکیت معنوی تمرکز خواهد شد.اما یک روز 
پیش از س��فر رئیس جمه��ور آمریکا به هند، حزب 
مخال��ف کنگره، موضوعاتی را درباره سیاس��ت های 
مهاجرتی محدود کننده، توافق پیش��نهادی آمریکا 
ب��ا طالبان و تاثی��ر افزایش قیمت نف��ت در نتیجه 
تحریم ه��ای ایران مط��رح کرد.ای��ن موضوعات را 
راندیپ سینگ، سخنگوی حزب کنگره ملی هند، در 
توئیتی درباره روادید ۱B-H نوش��ت: سیاست های 
مهاجرت��ی محدودکننده دولت ترام��پ وادید های 
۱B-H را ه��دف ق��رار می دهد. اکن��ون ۷۰ درصد 
از 8۵ هزار روادید ۱B-H متعلق به هندی هاس��ت. 
س��خنگوی حزب کنگره ملی هند در توئیتی درباره 
تواف��ق صلح آمریکا با طالبان نوش��ت: آمریکا برای 
امضای توافق با طالبان در ۲۹ فوریه آماده می شود. 
اما خطوط قرمز هند چه می شود. آیا ما ربودن پرواز 
ش��ماره 8۱۴ ایندین ایرالینز و آزادس��ازی مسعود 
اظهر تروریست در قندهار را که گروه جیش محمد 
وی به پارلمان و پولواما حمله کردند، فراموش کرده 
ایم؟ او افزود: از آنجائیک��ه دولت ترامپ تعرفه های 
واردات را ۲۵ درص��د افزایش داده اس��ت، صادرات 
۷۶۱ میلیون دالر ف��والد هند به آمریکا ۵۰ درصد 

کاهش یافته و به ۳۷۲ میلیون دالر رسیده است.

طرح مخفیانه هسته ای انگلیس 
پنتاگون از تعهد انگلیس برای خرید نسل جدیدی 
از کالهک های هسته ای به منظور جایگزینی سامانه 

تسلیحات هسته ای ترایدنت پرده برداشت.
مقامات وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، از تعهد انگلیس 
برای خرید نس��ل جدیدی از کالهک های هسته ای 
به منظور جایگزینی س��امانه تس��لیحات هس��ته ای 
ترایدنت س��اخت این کشور پرده برداشتند. احتمال 
می رود این طرح ۳۱ میلیارد پوند )۴۰ میلیارد دالر( 
برای انگلیس هزینه داش��ته باش��د. چارل��ز ریچارد، 
رئیس فرماندهی اس��تراتژیک آمریکا هفته گذشته 
در جلسه استماع س��نای این کشور تاکید کرد الزم 
است کالهک جدید موس��وم به W۹۳ یا Mk۷ در 
آمریکا تهیه شود. وی افزود این اقدام از برنامه موازی 
اس��تقرار کاله��ک در انگلیس حمای��ت می کند که 
بازدارندگی هس��ته ای این کشور نقش بسیار مهمی 
در وضعیت کلی دفاعی ناتو دارد. این اظهارات چارلز 
ریچارد بازتابی است از سخنان الن شفر، معاون بخش 
فناوری و تدارکات پنتاگون که در اجالس بازدارندگی 
هسته ای اوایل این ماه اعالم کرد شگفت انگیز است 
که انگلیس روی یک کاله��ک جدید کار می کند و 
همزمان لندن و واش��نگتن با یکدیگر گفت وگو هایی 
خواهند داش��ت و می توانند به اشتراک فناوری های 
خ��ود بپردازند. خب��ر دیگر آنکه ارت��ش انگلیس در 
آس��تانه خروج نهایی نظامیانش، آخرین مقر نظامی 
باقیمانده خود در آلمان را پس از ۷۵ س��ال تحویل 
داد.حدود ۲۰ هزار نیروی انگلیسی از سال ۲۰۱۰ در 
"عملیات جغد"، تحت اقدامات کاهش هزینه ها که از 
سوی دیوید کامرون، نخست وزیر پیشین اعالم شد، 

به طور پیوسته خارج شدند.

ترکیه به سوچی پایبند نیست
سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه تاکید کرد که 
تروریستهای مستقر در ادلب که مورد حمایت آنکارا 

هستند، به تسلیحات خیلی خطرناک مجهز شده اند.
به دنبال تش��دید تنش های لفظی می��ان ترکیه و 
روسیه درباره تحوالت ادلب در سوریه، »دیمیتری 
پسکوف« سخنگوی کاخ کرملین با انتقاد از ترکیه 
تاکید کرد که آنکارا به مفاد »توافق سوچی« درباره 
س��وریه پایبند نبوده است.  وی در ادامه اعالم کرد 
که تروریس��تهای مستقر در ادلب تسلیحات خیلی 
خطرناک دریافت کرده اند. با این حال پس��کوف از 
برگزاری نشس��ت درباره تحوالت س��وریه که قرار 
اس��ت با حضور آلمان، فرانسه و ترکیه برگزار شود 
اس��تقبال کرد. پسکوف به کش��ورهایی که تامین 
کننده تس��لیحات تروریس��تها در س��وریه هستند 
اش��اره نکرده اس��ت ام��ا دول��ت ترکی��ه از جمله 
کشورهایی است که از شبه نظامیان و تروریستهای 
مس��تقر در ادل��ب حمای��ت می کن��د.  »والدیمیر 
پوتین« و »رجب طیب اردوغان« رؤس��ای جمهور 
ترکیه و روس��یه سال گذشته میالدی به توافقی بر 
سر شمال سوریه دست یافتند که به توافق سوچی 
معروف شد. خبر دیگر از سوریه آنکه ارتش سوریه 
ش��بکه ای از تونل های تروریست های جبهه النصره 
در اطراف ش��هرک حیان در حومه حلب را کش��ف 
کرد. از س��وی دیگر دبیر کل سازمان ملل پیشنهاد 
ارس��ال کمک های بشر دوس��تانه به شمال شرق 
سوریه از طریق یک گذرگاه مرزی با ترکیه را ارائه 
داد. دولت سوریه اعالم کرد، ده ها پروژه مختلف را 
با هدف احیای استان حلب، پایتخت اقتصادی این 

کشور تصویب کرده است. 

رونمایی یمن از چهار سامانه 
پدافند هوایی 

رئیس ش��ورای عالی سیاس��ی یمن امروز از چهار 
س��امانه پدافند هوای��ی جدید که به گفت��ه او »با 
تجربه صرف یمنی ها توس��عه داده شده« رونمایی 
و اع��الم کرد با این س��امانه ها »مس��یر نبرد تغییر 

خواهد کرد«.
»مهدی المش��اط« رئیس ش��ورای عالی سیاس��ی 
یمن، دیروز از چهار س��امانه جدی��د پدافند هوایی 
رونمایی کرد. این چهار س��امانه شامل »ثاقب ۱«، 
»ثاق��ب ۲«، »ثاق��ب ۳« و »فاط��ر ۱« در جریان 
»نمایشگاه شهید عبدالعزیز الهمهرم« رونمایی شد 
که »بر اس��اس تجربه صرف یمنی ها توس��عه داده 
شده است«.به گفته مشاط، این سامانه ها برخوردار 
از فناوری نوین و پیش��رفته و آزمایش های موفقی 
داشته اس��ت و موفق ش��ده تعداد زیادی جنگنده 
یا پرنده های شناس��ایی جنگده را س��رنگون کند.

مشاط ضمن مشاهده مس��تندی از مراحل توسعه 
س��امانه های پدافن��د هوایی طی پنج س��ال تجاوز 
ائت��الف متجاوز« از تالش »وزارت دفاع و ریاس��ت 
ستاد مش��ترک« در حوزه های مختلف، تقدیر کرد 
و گفت، »این دس��تاورد ترجم��ه عملی وعده رهبر 
انقالب سید عبدالملک الحوثی در تقویت و توسعه 
توانمن��دی دفاعی و تأکید بر این اس��ت که س��ال 

جاری، سال پدافند هوایی است«.
 این سامانه های دفاعی جدید، مسیر نبرد را تغییر 
خواه��د داد خبر دیگر آنکه منابع خبری نزدیک به 
دولت مس��تعفی منصور ه��ادی در یمن می گویند 
ی��ک پایگاه نظامی متعلق به نظامیان تحت امر این 

دولت هدف حمله موشکی قرار گرفته است. 

گزارش

جنایت صهیونیس��ت ها در ش��کنجه پیکر شهید فلسطینی 
با جرثقیل خش��م گروه های فلسطینی را به همراه داشته و 
همگان بر گرفتن انتقام خون ش��هدا و انتفاضه ای سراسری 

علیه این رژیم تاکید کردند. 
س��کوت مدهی��ان حقوق بش��ر در براب��ر جنای��ات ارتش 
صهیونیس��تی همچنان ادامه دارد چنانکه  دیروز نیروهای 
صهیونیس��تی چند جوان فلسطینی را هدف قرار دادند که 
در نتیجه آن چهار جوان فلسطینی مجروح و یک تن دیگر 
شهید ش��د؛ نیروهای صهیونیستی جنازه شهید فلسطینی 
یادشده را به طرز فجیعی با جرثقیل شکنجه کردند. جنبش 
جهاد اسالمی با اشاره به جنایت امروز رژیم صهیونیستی در 
شرق استان »خان یونس«،  این اقدام را »وحشیانه« خواند. 

جنبش جهاد با اش��اره به جنایت امروز رژیم صهیونیس��تی 
ضمن »وحش��یانه« خوان��دن این اقدام تاکی��د کرد که به 
رژیم صهیونیستی این اجازه را نخواهد داد رفتارش با دیگر 
کشورهای عربی را با آنها نیز تکرار کند. جهاد در چند توییت 
اعالم کرد:  »انگش��تان روی ماش��ه ما، انتقام خون شهدا را 
خواهند گرفت همانطور که پیشتر در بمباران تل آویو انتقام 
گرفتند«.جنب��ش جهاد درباره هرگونه توجه برای تجاوز به 
غزه هش��دار داد و تاکید کرد »این را جدی خواهیم گرفت. 
تهدیدات دشمن در بازداش��تن مقاومت از برنامه هایش راه 
به جایی نخواهد برد«.  جنبش مقاومت اس��المی )حماس( 
نیز ب��ه این اق��دام صهیونیس��ت ها واکنش نش��ان داد؛ به 
گ��زارش روزنام��ه »الق��دس«، »فوزی برهوم« س��خنگوی 

جنب��ش حماس در این خصوص گف��ت: اقدام عمدی رژیم 
صهیونیستی در به شهادت رس��اندن یک جوان فلسطینی 
و ش��کنجه جسد او در مقابل دیدگان همه، جنایت فجیعی 
است که ]امرزو[ به لیست سیاه جنایت های این رژیم افزوده 
ش��د. س��خنگوی حماس تاکید کرد که رژیم صهیونیستی 
مسئول این جنایت و تبعات آن خواهد بود. در ویدئویی که 
از تالش صهیونیست ها برای انتقال پیکر شهید منتشر شده، 
دیده می ش��ود که نظامیان صهیونیستی پیکر یک شهید را 
با بیل مکانیکی مورد اهانت قرار می دهند و با آویزان کردن 
او از بی��ل مکانیکی، او را منتق��ل می کنند. خبر دیگر آنکه 
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین بر حمایت از نهادهای 
فلسطینی فعال در قدس برای گسترش فرهنگ فلسطینی 
تأکی��د کرد. محم��ود عباس رئیس تش��کیالت خودگردان 
فلس��طین تاکید کرد که باید از نهادهای فلس��طینی فعال 
در قدس برای گس��ترش فرهنگ فلس��طین در برابر رژیم 
صهیونیستی حمایت شود. وی در جریان دیدار با یک هیأت 
هنری تصریح کرد که نهادهای فلسطینی در قدس اشغالی 
باید به نقش خود در خصوص گس��ترش فرهنگ فلسطین 

برای رویارویی با اقدامات اشغالگران ادامه دهند.
در همین حال عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در سخنانی 
گف��ت که تهدیدات رژیم صهیونیس��تی علیه مقاومت و نوار 
غزه در راس��تای رقابت های انتخاباتی میان احزاب این رژیم 

برای راهیابی به پارلمان اس��ت. عضو دفتر سیاس��ی حماس 
در مصاحبه با خبرگزاری "فلس��طین الیوم األخباریه" اظهار 
کرد که تهدیدات رژیم صهیونیس��تی علی��ه نوار غزه و ترور 
یکی از رهبران مقاوم��ت در چارچوب رقابت های انتخاباتی 
میان احزاب اسرائیل با نزدیک شدن موعد انتخابات کنست 
)پارلمان رژیم صهیونیستی( است اما حماس این تهدیدات 
را ج��دی می گیرد. وی افزود: اس��رائیل ب��ر پایه تجاوزگری 
بنا ش��ده اس��ت و همه س��ران این رژیم با تروریسم و قتل 
فلس��طینی ها تغذیه می شوند. تهدیدات آنها با نزدیک شدن 
انتخابات کنس��ت افزایش یافته است، با این وجود ما آنها را 
جدی می گیریم؛ چراکه رژیم اش��غالگر با علم به اینکه ما از 
آن و تهدیداتش باکی نداریم، ممکن اس��ت این تهدیدها را 
ب��ا خیانت عملی کند. الزهار از محمود عباس خواس��ت که 
دست مقاومت را در کرانه باختری باز گذاشته و به همکاری 
امنیتی با اسرائیل پایان دهد. خبر دیگر آنکه مسئول سیاست 
خارجه اتحادیه اروپا اعالم کرد که توسعه شهرک سازی های 
غیرقانونی اس��رائیل در قدس ش��رقی راهکار دو کشوری را 
تهدید می کند. همچنین »صالح العاروری« نائب رئیس دفتر 
سیاس��ی جنبش مقاومت اسالمی فلس��طین )حماس(، در 
گفت و گو با شبکه ماهواره ای »االقصی« تاکید کرد که موضع 
این جنبش در مقابله با طرح موسوم به »معامله قرن« واضح 

است و این جنبش سه محور را در پیش خواهد گرفت.

انگیزه های سفر به هند 
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 دستان مقاومت
 روی ماشه انتقام 

واکنش گروه های فلسطینی به توحش ارتش صهیونیستی و شکنجه پیکر شهید 


