
 عربستان: دیدبان حقوق بشر، قصد رژیم سعودی 
برای خرید باش��گاه نیوکاس��ل انگلیس را س��رپوش 
گذاش��تن بر چهره منفور خود به دلیل کشتار مردم 
یمن و بازداش��ت فعاالن عربس��تانی خواند.به گفته 
دیدبان حقوق بش��ر، ریاض درصدد است از ورزش به 
عنوان ابزار روابط عمومی برای منحرف کردن توجهات 

از کارنامه سیاه حقوق بشری خود استفاده کند.

 عراق: س��ازمان الحش��د الش��عبی ع��راق اعالم 
کرد ک��ه بقایای داعش دو س��الح اصلی خود را از 
دس��ت داده و 90 درصد آن فلج ش��ده است.»علی 
الحسینی« مسئول ارتباطات در محور شمال عراق 
س��ازمان الحشد الش��عبی، گفت که بقایای داعش 
دو س��الح از مهمترین س��الح های خود را از دست 
داده اس��ت عمال دیگر نمی تواند حمله تروریس��تی 

مستقیمی انجام دهد.

 انگلیس: در پی شیوع گسترده کرونا در انگلیس 
و به دنبال آن بس��ته شدن مس��اجد و عبادتگاه ها، 
مسلمانان انگلیس از اپلیکیشن های ویدئو کنفرانس 
برای برگ��زاری مراس��م افطار اس��تفاده می کنند.

مسلمانان نیز مانند پیروان دیگر ادیان، به استفاده 
از فناوری برای فائق آمدن بر چالش های ناش��ی از 
قرنطینه روی آورده اند. مراس��م نماز و سخنرانی و 
دعا و قرائت قرآن ش��ب ها از طریق فضای مجازی 
پخش می ش��ود و جمع آوری کمک های مالی برای 
خیریه ه��ا نیز بط��ور دیجیتال��ی انج��ام می گیرد. 
همچنی��ن از ویدئوکنفرانس  برای میزبانی مراس��م 

افطار استفاده خواهد شد.

 س�وریه: منابع محلی س��وریه از تکمیل مرحله 
اول ساخت پایگاه نظامی ترکیه در ریف الرقه واقع 
در شمال ش��رقی س��وریه خبر دادند.ارتش ترکیه 
در راس��تای تقویت حضور خود در ش��مال سوریه، 
مرحله نخس��ت اح��داث یک پایگاه ب��زرگ نظامی 
در ریف الرقه واقع در ش��مال ش��رقی سوریه را به 
پایان ب��رد. وبگاه »العربی الجدید« به نقل از برخی 
منابع محلی گزارش داد که مرحله نخست ساخت 
این پایگاه شامل خاکبرداری، ایجاد حصار بزرگ و 
ارسال ماشین آالت سنگین نظامی و مهندسی ویژه 

خاکبرداری به این مکان بود.

 ترکی�ه: دول��ت ترکیه در اقدام��ی تالفی جویانه 
وب س��ایت خبرگزاری رسمی عربس��تان )واس( و 
روزنامه عکاظ را مس��دود کرد.هفته پیش مقامات 
ریاض دسترس��ی به برخی وب س��ایت های رسمی 
ترکی��ه از جمل��ه آناتولی و ش��بکه تی آرت��ی را به 
عل��ت »توهین به عربس��تان« مس��دود کردند. به 
نوش��ته میدل ایس��ت آی آنکارا همچنین وب سایت 

»ایندیپندنت ترکی« را نیز مسدود کرده است.

قانا دردی ماندگار بر پیکر بشریت 
س��کوت جهانی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی 
در حالی ادامه دارد که اکنون ۲۴ س��ال از کش��تار 
نخس��ت قانا می گذرد و همچنان این نسل کش��ی 
خونی��ن ک��ه در چنین روزی اتفاق افت��اد در افکار 

ملت های منطقه بویژه لبنانی ها ماندگار است.
 کشتار نخس��ت قانا در ۱۸ آوریل سال ۱99۶ رخ 
داد، زمانی که نیروهای اش��غالگر اسرائیلی از روی 
عمد مقر وابس��ته به س��ازمان ملل را بع��د از پناه 
گرفتن ۸00 غیرنظامی در آن هدف قرار دادند. این 
۸00 ش��هروند لبنانی از جنوب این کشور از ترس 
حمالت رژیم صهیونیستی به این منطقه پناه آورده 
بودند که ۱۱0 تن از آنان به ش��هادت رسیدند که 
در میان آنان کودکان و زنان زیادی دیده می شدند. 
در آن زمان دولتهای بزرگ چش��مان خود را روی 
این نس��ل کشی بستند و آمریکا نیز غیرنظامیان را 
مسئول این کشتار خواند تنها به این دلیل که آنان 
منازل خود را رها کرده ان��د.!؟ اما چرا به این اقدام 
وحش��یانه رژیم صهیونیس��تی »نس��ل کشی اول« 
گفته می شود به این دلیل است که ۱0 سال بعد از 
س��ال ۱99۶ یعنی در سال ۲00۶ بار دیگر منطقه 
قانا مورد حمالت وحشیانه اسرائیل قرار گرفت. در 
ای��ن جنایت نیز رژیم صهیونیس��تی یک مقر را که 
غیرنظامی��ان به آن پناه ب��رده بودند هدف قرار داد 
که در آن ۵۵ تن به ش��هادت رسیدند. تاریخ رژیم 
صهیونیس��تی مملوء از جنایت های بیشمار و نسل 
کشی ها وحش��یانه ای است که تنها به قانا محدود 
نشد. کشتارهایی همچون نسل کشی در دیریاسین 
و کش��تار صبرا و شتیال و بنت جبیل و خانیونس تا 

اکنون هم وجدان انسانی را آزرده می کند.

نیمچه گزارش

فرارمز اصغری

رژیم صهیونیس��تی در اقدام��ی نادر از لبنان به ش��ورای 
امنیت س��ازمان ملل ش��کایت کرده اس��ت. آسیب دیدن 
حصار م��رزی میان لبنان و اراضی اش��غالی که گفته می 
ش��ود اقدامی از س��وی مقاومت لبنان بوده موجب شده تا 
وزارت خارج��ه این رژیم ادعا کند که به دنبال آن اس��ت 
ت��ا علیه حزب اهلل ش��کایت کن��د. بر اس��اس گزارش های 
منتش��ره به وجود آمدن س��ه حفره در حصار مرزی میان 
لبنان و اراضی اش��غالی باعث ترس و وحش��ت فراگیر در 

میان مقامات رژیم صهیونیس��تی شده است. آسیب حصار 
مرزی در این منطقه باعث ش��ده تا نظامیان صهیونیست 
در حالت ترس و وحش��ت به س��ر برده و فرماندهی ارتش 
رژیم صهیونیستی به سمت اعالم حالت فوق العاده حرکت 
کند. هر چند که صهیونیس��ت ها بر آنند تا این شکایت را 
اقدامی علیه مقاومت لبنان عنوان نمایند و در عین حال با 
برجسته سازی تهدید بودن حزب اهلل برای امنیت منطقه، 
فضای تهدید علیه حزب اهلل را ش��دت بخش��ند اما نگاهی 
به رفتارهای این رژیم در گذش��ته این شکایت نکات قابل 

توجهی را آشکار می سازد. 
 نخست آنکه رژیم صهیونیستی همواره بر اصل پاسخگویی 
مستقیم تاکید داشته و با این نگاه نیز حمالت گسترده ای 
به مناطقی فلسطینی نش��ین و کشورهای لبنان و سوریه 
داشته است. با توجه به این سیاست می توان گفت واگذار 

کردن اقدام علیه آنچه شکس��تن حصارهای مرزی عنوان 
می ش��ود به ش��ورای امنیت یعنی عدول این رژیم از این 
قوانین که خود س��ندی ب��ر زوال امنیتی و هراس آنها در 
مقابل مقاومت اس��ت. این اقدام رس��ما نشان می دهد که 
ای��ن رژیم دیگر آن قدرت اول نظام��ی ادعایی در منطقه 
نیس��ت و برای امنتیش وابسته به ورای ساختار درونی اش 
ش��ده اس��ت که شکس��تی بزرگ برای ح��وزه امنیتی آن 
ارزیابی می شود. دوم آنکه رژیم صهیونیستی همواره خود 
را برترین دستگاه اطالعاتی معرفی کرده که تمام تحوالت 
منطقه را زیر نظر دارد. موساد  به عنوان ساختاری امنیتی 
همراه با دس��تگاه های اطالعاتی همچون س��ازمان س��یا 
آمریکا و ام ای ۶ انگلیس، طراحی اطالعاتی گس��ترده ای 
را در منطق��ه اجرا می کنن��د و ادعا دارند که هیچ تحولی 
از نظر آنها دور نخواهد ماند. ایجاد س��ه حفره در مرزهای 

لبنان و اراضی اش��غالی توس��ط مقاومت لبنان، یعنی بی 
کفایتی و ناتوانی این ساختار امنیتی که ضلع دیگر امنیت 
این رژیم را تش��کیل می دهد. سوم آنکه شکایت از حزب 
اهلل ب��ه ش��ورای امنیت به منزله اذعان ب��ه جایگاه جهانی 
مقاومت اس��ت در حالی که این رژیم همواره بر آن بوده تا 
حزب اهلل را س��اختاری شبه نظامی معرفی نماید که ورای 
ساختار حاکم بر لبنان است حال آنکه این شکایت اذعان 
به جایگاه حزب اهلل به عنوان بخش��ی از س��اختار سیاسی 

لبنان است. 
با توجه به آنچه ذکر ش��د می توان گفت که شکایت رژیم 
صهیونیستی از حزب اهلل لبنان  به شورای امنیت هر چند 
در ظاهر ادامه جوس��ازی علیه مقاومت اس��ت اما در عمل 
برگرفته از شکس��ت اطالعاتی و نظامی این رژیم است که 

زوال درونی آن را بیش از پیش آشکار می سازد. 

یادداشت

 راهزنی ترامپ
 گریبان  آمریکایی ها را هم گرفت

فرماندار ایالت ایلینوی آمریکا از ترس تصاحب ماسک ها و 
دستکش ها توس��ط دولت فدرال آمریکا، سلسله پروازهای 
محرمان��ه را به مقصد چین انج��ام داده و این تجهیزات را 

بدون اطالع دولت مرکزی وارد کرده است.

»جی.بی پریتزک��ر« فرماندار ایالت ایلین��وی آمریکا برای 
خریدن میلیون ها عدم ماس��ک و دس��تکش، به انجام یک 
سلس��له پروازه��ای محرمانه به مقصد چین دس��ت زده و 
از پکن این اقالم را خریداری کرده اس��ت.روزنامه »س��ان 
تایمز« ش��یکاگو در این باره گزارش داد، فرماندار ایلینوی 
به دلیل نگرانی از تصاحب ماس��ک ها و دستکش ها توسط 
دولت دونالد ترامپ، انجام یک سلس��له پروازهای محرمانه 
با هواپیماهای چارتر به مقصد چین را انجام داد. یک منبع 

مطلع از خریدهای ایالت ایلینوی به س��ان تایمز خبر داد، 
دلی��ل محرمانه انجام ش��دن این خریدها ای��ن بود که »ما 
گزارش هایی درباره ت��الش ترامپ برای تصاحب تجهیزات 
حفاظت شخصی بعد از ورودشان به ایاالت متحده دریافت 
ک��رده بودیم«. خبر دیگر از آمریکا آنکه فعاالن محافظه کار 
آمریکای��ی در نام��ه ای به دادس��تان کل این کش��ور، از او 
خواس��تند علی��ه فرمان��داران و مقامات محل��ی ایالتها که 
مق��ررات محدودکننده وضع کرده اند، اقامه دعوی کند. در 

همین ح��ال اتهام زنی آمریکا به چین در حالی ادامه دارد 
که با تش��دید گمانه زنی ها درباره منش��ا وی��روس کرونا در 
جهان و اتهام زنی های آمریکا به چین، مسئوالن آزمایشگاه 
شهر ووهان هر گونه دست داشتن این مرکز در ایجاد کرونا 
را رد کردند. همچنین وزیر خارجه چین با رد ادعاهای بی 
پایه و اس��اس آمریکا علیه سازمان بهداشت جهانی بر لزوم 
حمایت از این س��ازمان به عنوان اساس��ی برای چندجانبه 

گرایی تاکید کرد. 

گزارش

مبارزه با کرونا در حالی نیازمند همکاری جهانی اس��ت که 
اس��تمرار ۱3 س��ال محاصره و تحریم و نیز سکوت جهانی 
در برابر درد و رنج ساکنان غزه، جان نزدیک به دو میلیون 

فلسطینی ساکن این منطقه را تهدید می کند. 
غزه س��رزمینی است که از س��ال ۲009 ساکنانش به جرم 
خواس��ت آزادی سرزمینش��ان و تس��لیم نش��دن در برابر 
تجاوزگری صهیونیس��ت ها در محاصره و تحریم به سر می 
برند. روندی که مشکالت بسیاری بویژه در حوزه بهداشت 
برای این منطقه ایجاد کرده اس��ت. شیوع کرونا ویروس در 
جه��ان، این منطقه را به یکی از مناطق حس��اس و بحران 
خیز مبدل کرده است که به دلیل شرایط تحریم می تواند 
هزاران نفر را با خطر مرگ مواجه سازد. وزارت بهداشت غزه 
با اش��اره به تالش های خود برای مهار کرونا در این منطقه 
از کمب��ود امکانات پزش��کی انتقاد کرد. وزارت بهداش��ت 
غزه اعالم کرد که محاصره غزه توس��ط رژیم صهیونیستی 
باعث فوت صدها بیمار ش��ده و همچنان زندگی ۲ میلیون 
ش��هروند در نوارغزه را که با ویروس کرونا روبرو بوده و در 
ش��رایط بهداشتی سختی به س��ر می برند تهدید می کند.
ای��ن وزارتخانه اعالم کرد که جامعه بین الملل مس��ئولیت 
اخالق��ی و انس��انی در حمایت از نوارغزه و ارس��ال دارو و 

تجهیزات پزشکی به این منطقه را بر عهده دارد.
در همین حال رئیس کمیسیون آزادی ها در اراضی اشغالی 
۱9۴۸ فلس��طین اعالم کرد، تأثیر ویروس اشغالگری رژیم 
صهیونیستی بر مس��جداالقصی بدتر از ویروس کروناست. 
خطیب گفت:  مسجداالقصی بارها بسته و خواندن نماز در 
آن منع ش��ده است. معروفترین آن مربوط به ژوئیه ۲0۱۷ 
است که رژیم صیونیستی تالش کرد گیت های الکترونیکی 

در ورودی مسجداالقصی کار بگذارد.
خبر دیگر از فلسطین آنکه به دنبال انتشار گزارش دیدبان 
حقوق بش��ر درباره »کارنامه س��یاه« عربستان سعودی در 
زمینه حقوق بش��ر، سخنگوی حماس نس��بت به وضعیت 
فلس��طینی های بازداش��تی در ریاض اب��راز نگرانی کرد و 
خواستار آزادی آنها شد. جنبش حماس در واکنش به این 

گزارش اعالم ک��رد: گواهی ها و واقعیت هایی که س��ازمان 
دیدب��ان حقوق بش��ر از تج��اوزات واقعی در نح��وه تعامل 
مقامات س��عودی با بازداشتی های فلس��طینی در گزارش 
خود آورده اس��ت باعث نگرانی ما درباره زندگی و سالمت 

این بازداشتی هاست.

وحشت تل آویو در مرز لبنان
اشغالگری صهیونیس��ت ها در حالی ادامه دارد که مقاومت 

لبن��ان این رژیم را با بحران مواجه کرده اس��ت چنانکه در 
پی بریده ش��دن فنس های کار گذاشته شدن در مرز لبنان 
و فلسطین اشغالی، نظامیان صهیونیستی برای جمع کردن 
کیس��ه های پالستیکی خالی در این منطقه نیز ، خود وارد 
عمل نش��دند و از ربات اس��تفاده کردند. چهارشنبه هفته 
گذش��ته )۲۷ فروردی��ن( بود ک��ه رژیم صهیونیس��تی به 
خودروی حامل عضو حزب اهلل در مرز لبنان و سوریه حمله 
پهپ��ادی ک��رد و دو روز پس از آن جمع��ه )۲9 فروردین( 

ارت��ش رژیم صهیونیس��تی از بریده ش��دن فنس های کار 
گذاش��ته ش��ده در مرز لبنان و فلسطین اش��غالی در سه 
نقطه خبر داد.گرچه رژیم صهیونیس��تی انگشت اتهام خود 
را به سمت حزب اهلل نشانه گرفت اما جنبش حزب اهلل هیچ 
واکنش در این خصوص نداشته است.رسانه  های مختلف در 
گمانه زنی های خود اعالم کرده اند که حزب اهلل با این اقدام 
قصد داش��ته این پیام را برای رژیم صهیونیس��تی بفرستد 
که آماده اس��ت و می تواند هر زمانی بخواهد وارد فلسطین 
اش��غالی ش��ود. در همین زمینه، وبگاه »العه��د« لبنان با 
انتشار فیلمی نوشت: آخرین دستاورد ارتش دشمن؛ ربات 
و تک تیرانداز برای از بین بردن کیسه خالی!در این گزارش 
آمده اس��ت، ارتش رژیم صهیونیس��تی برای بررسی کیسه 
پالس��تیکی مشکوک در نزدیک فنس های مرزی از ربات و 
تک تیرانداز استفاده کرد. العهد ادامه داد، تک تیراندازها به 
س��مت این کیسه شلیک کردند و پس از اطمینان از خالی 
بودن آن، ربات آن را جم��ع آوری کرد.المنار اعالم کرد، از 
شامگاه جمعه نیروهای دشمن صهیونیستی بمب نوری بر 
فراز ش��رق و جنوب ش��هرک میس الجبل شلیک کردند و 
تردد خودروهای این رژیم در مرزهای کروم الش��راقی هم 
رصد ش��د.فرماندهی ارتش لبنان با انتش��ار بیانیه ای اعالم 
کرد، یک فروند کش��تی جنگی متعلق به دشمن اسرائیلی 
در تاری��خ ۱۸ آوریل ۲0۲0 از س��اعت ۴:۱۲ تا ۷:۵۷ س��ه 
ب��ار وارد آب های منطقه ای لبن��ان در مقابل راس الناقوره 
شده و مسافتی حدود 3۷0 متر را در داخل آب های لبنان 
طی ک��رد. در همین حال رژیم صهیونیس��تی از طرح این 
رژیم برای ش��کایت از حزب اهلل به س��ازمان ملل خبر داده 
اس��ت. خبر دیگر از اراضی اش��غالی آنکه وزارت بهداش��ت 
رژیم صهیونیس��تی از افزایش تع��داد مبتالیان به ویروس 
کرونا و فوتی ها بر اثر ابتال به این ویروس در اراضی اشغالی 
خب��ر داد.۱۷۱ نفر بر اث��ر ابتال به این وی��روس در اراضی 
اشغالی مرده اند.همچنین تعداد مبتالیان به ویروس کرونا 
در اراضی اش��غالی با افزایش ۱۵۸ مورد جدید به ۱3 هزار 

3۶۲ نفر رسید.

چرا شکایت شد؟ 
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ونا   نسل کشی همزمان کر
و اشغالگران در غزه 

محاصره ، تحریم و سکوت جهان جان هزاران فلسطینی را تهدید می کند 

۶۷ سازمان حقوقی عربی و بین المللی از مقامات بحرین 
خواس��تند به درخواست کمیس��ر عالی حقوق بشر پاسخ 
مثب��ت دهن��د و همه زندانیان سیاس��ی را ف��وری آزاد 

کنند.
پایگاه اینترنتی الخلیج الجدید در گزارشی نوشت: بیش 
از ش��صت س��ازمان حقوقی عربی و بین المللی با انتشار 
بیانیه ای مش��ترک از مقامات بحرینی خواستند زندانیان 
سیاس��ی را آزاد کنند.هش��تگ »زندانیان بحرین را آزاد 
کنی��د« که روز گذش��ته فع��االن عرصه مج��ازی به راه 
انداختند برای چندین س��اعت در صدر مطالب توئیتری 
قرار داش��ت. ه��زاران کاربر در فضای مج��ازی از طریق 
این هش��تگ خواس��تار آزادی همه زندانیان سیاسی در 
زندان های بحرین شدند تا از بروز فاجعه انسانی به علت 
ش��یوع ویروس کرونا جلوگیری ش��ود.از سوی دیگر ۶۷ 
س��ازمان حقوقی عربی و بین الملل��ی از مقامات بحرین 
خواستند به درخواس��ت کمیسر عالی حقوق بشر پاسخ 
مثبت دهند و همه زندانیان سیاس��ی را فوری آزاد کنند 

و اقدامات فوری مش��ابه اقدامات دیگر کشور های جهان 
برای مقابله با ویروس کرونا انجام دهند.این س��ازمان ها 
در بیانیه ای مش��ترک اعالم کردند زندان ها بیش از سایر 
مکان ه��ا با خطر ابت��ال به بیماری های واگی��ردار روبه رو 
هس��تند و براساس آمار های رس��می زندان های بحرین 
مملو از جمعیت است و زندانیان از درمان به عنوان یکی 
از راه های شکنجه محرومند و همین امر سبب شد سطح 
رعایت نکات بهداشتی در این زندان ها پائین باشد و اگر 
این ویروس به میان زندانیان راه یابد یک فاجعه انسانی 
رخ خواهد داد. این س��ازمان ها تاکید کردند مس��ئولیت 
انس��انی و حقوقی نظام بحرین را ملزم می کند س��المت 
م��ردم از جمله زندانیان را تامین و از همه آن ها در برابر 
بیماری ه��ای واگی��ردار حفاظت و با زندانیان براس��اس 
قواعد س��ازمان ملل متح��د رفتار کند. این س��ازمان ها 
افزودند بازداش��ت ش��مار زیادی از افراد در شرایطی که 
ویروس همه گیر و خطرناک کرونا ش��یوع یافته اس��ت، 

مانع بزرگی برای رعایت مسائل بهداشتی می شود.

هشدار جهانی درباره زندانیان سیاسی بحرین
بهره گیری ائتالف س��عودی از بیماریهای واگیردار برای 
نسل کشی در یمن ادامه دارد چنانکه »یوسف الحاضری« 
س��خنگوی وزارت بهداشت دولت نجات ملی یمن اعالم 
کرد، از آغاز سال میالدی جدید )۲0۲0( تا کنون تعداد 

مبتالیان به وبا از ۸0 هزار نفر گذشته است.
بر اس��اس گزارش »البوابه االخباریه الیمنیه«، الحاضری 
ادامه داد، تنها در روز جمعه گذشته پانصد فرد مشکوک 
به وبا ثبت ش��دند و این بیماری با آغاز محاصره یمن در 
س��ال ۲0۱۵ گریبانگیر یمنی ها شده است. وی تصریح 
کرد، وضعیت بهداش��تی در یمن به خاطر س��یل، جنگ 
و محاصره متش��نج اس��ت. در نتیجه بارش باران و سیل 
پش��ه های ناقل ای��ن بیماری زیاد ش��ده اند و ب��ر تعداد 
مبتالیان افزوده اند.این خبر در حالی اعالم می ش��ود که 
ویروس کرونا نیز به یمن وارد شده و بر نگرانی ها افزوده 
است. »مارتین گریفیتس« فرستاده ویژه سازمان ملل در 
ام��ور یمن هم در واکنش به ثبت اولین مورد مثبت ابتال 
به کرونا در یمن گفت که مش��اهده کرونا در این کشور 

توقف جنگ و درگیری ها را حتمی تر کرده است.
خبر دیگ��ر از یمن آنکه مادران یمنی ب��ا برپایی تجمع 
و اس��تفاده از فض��ای مجازی خواس��تار آزادی فرزندان 
ربوده شده خود در مناطق تحت تسلط ائتالف سعودی-

امارات��ی ش��دند.همچنین مادران، همس��ران و فرزندان 
این ربوده شدگان با ارس��ال پیام هایی در فضای مجازی 
خواس��تار نجات آنها شدند. مادران ربوده شدگان پیش تر 
نیز چند بار  تجمعی اعتراضی به  راه انداختند و خواستار 
آزادی فرزندانش��ان شدند.سال گذشته )۱39۸( الجزیره 
در ی��ک پژوهش مفصل و مبتنی بر اس��ناد و ش��هادت 
ش��اهدان مهر تایید دیگری بر نقش امارات در ترورهای 
زنجیره ای جنوب یمن و ش��کنجه های بازداش��تی ها در 
زندان های س��ری آن زد. براس��اس گزارش های سازمان 
مل��ل بین س��ال های ۲0۱۵ و ۲0۱9 بیش از ۱00 ترور 
در جن��وب یم��ن رخ داده اس��ت. هزاران یمن��ی نیز در 
زندان ه��ای مخفی تحت کنترل ش��به نظامیان امارات و 

مزدوران خارجی دستگیر و ناپدید شده اند

وبا، سالح سعودی علیه یمن 

بی بی سی را جریمه کنید
ماری��ا زاخارووا،س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه روس��یه تاکی��د کرد، 
تنظیم کننده مقررات رس��انه ای انگلیس که مرتبا رس��انه های روس��ی 
را ب��ا جریمه تهدید می کند، باید ش��بکه خبری بی بی س��ی را به خاطر 
ایج��اد درک منفی از روس��یه جریمه کن��د. زاخارووا اف��زود: اقدامات 
مح��دود کننده، قرنطینه ها و ایزوله س��ازی ش��خصی،  دارو، لغو مانورها و 
فن آوری های تش��خیص چهره که توسط ش��بکه بی بی سی گزارش می شوند 
باید به گونه ای باش��ند که درک از روس��یه به عنوان بخش��ی از واقعیت جهان 
مشترک با داشته ها و نداشته ها، سنت ها و ویژگی ها و مشکالت و دستاوردهایش 
را رد کند.وی گفت: تنظیم کننده مقررات رسانه ای انگلیسی خیلی تمایل دارد 
رس��انه های روسی را به خاطر اخبار غیرمتعادل جریمه یا تهدید کند. چه زمانی 
این مس��اله در خصوص ش��بکه خبری بی بی سی نیز اعمال می شود؟ زاخارووا از 

شبکه خبری بی بی سی خواست تا اخبار بیشتری درباره انگلیس منتشر کند.

اعتراض ونزوئال به راهزنی آمریکا
وزی��ر امور خارج��ه ونزوئال از دولت ترامپ به دلی��ل انتقال دارایی های 

مصادره شده دولتی ونزوئال به رهبر اپوزیسیون این کشور انتقاد کرد.
دول��ت آمریکا به طور محرمانه دس��تور انتقال حدود 3۴۲ میلیون دالر 
از حس��اب بان��ک مرکزی ونزوئال در س��یتی بانک را به حس��اب خوان 
گوایدو، رهبر اپوزیس��یون این کش��ور در ش��عبه نیویورک بانک مرکزی 
آمریکا صادر کرده اس��ت.خورخه آرئاسا، وزیر امور خارجه ونزوئال در توییتر 
نوش��ت: بانک مرکزی ونزوئال این سلب مالکیت زننده را که دونالد ترامپ، رییس 
جمهور آمریکا در همدستی با برخی قانونگذاران مجلس ملی ونزوئال صورت داده، 
محکوم می کند.بانک مرکزی ونزوئال نیز در اعالمیه ای که در این توییت ضمیمه 
ش��ده، تصمیم یک جانبه آمریکا را  "در تبانی ب��ا گروهی از قانونگذاران مجلس 
ملی" برای تصرف س��رمایه های کاراکاس محکوم کرده و آن را حمله ای دیگر از 

سوی آمریکا علیه بانک مرکزی ونزوئال و مردم این کشور دانسته است.

وضعیت شیوع کرونا در روسیه تحت کنترل است
رئیس جمهور روس��یه در بیانیه ای اعالم کرد، وضعیت ش��یوع ویروس 
کرونا در این کش��ور تحت کنترل است و مس��کو بر تمامی چالش ها با 

سربلندی پیروز خواهد شد.
والدیمیر پوتین گفت، مردم روس��یه با هر سطحی از قدرت و به شکلی 
پویا، منظم و مس��ئوالنه در تالش هس��تند با همه گی��ری ویروس کرونا 
مقابل��ه کنند.وی اف��زود، اوضاع در روس��یه کاماًل تحت کنت��رل قرار دارد. 
مقامات روسیه منابع موجود را با دقت و با توجه به شرایط موجود و باالتر از همه 
با کمک مردم، مورد اس��تفاده قرار می دهند. ش��کی نیس��ت که روسیه از تمامی 
چالش ها با س��ربلندی بیرون خواهد آمد. رئیس جمهور روسیه تالش های انجام 
شده جهت مقابله با ویروس کرونا در این کشور را تحسین کرد و گفت با این که 
ش��مار ابتالی روزانه در حال افزایش اس��ت ملت روس��یه به طور فعاالنه در حال 

مدیریت این تهدید هستند.


