
 لبنان: فرماندهی ارتش لبنان از زخمی شدن 40 
نظامی از جمله ش��ش افسر در آشوب های طرابلس 
خبر داد. بخش اطالع رسانی فرماندهی ارتش لبنان 
اعالم کرد: پیرو بیانیه سابق درباره آشوب نفوذی ها 
و تعرض آنها به امالک دولتی و خصوصی در ش��هر 
طرابل��س در ش��ب ۲۷ آوریل اعالم می ش��ود 40 

نظامی از جمله شش افسر زخمی شدند.

 بحری�ن: اوضاع زندانیان سیاس��ی در بحرین در 
سایه گس��ترش ویروس کرونا در این کشور وخیم 
تر ش��ده اس��ت. اوضاع زندانیان سیاسی در بحرین 
در س��ایه گس��ترش ویروس کرونا در این کشور و 
بی توجهی مس��ئوالن زندانها به مس��ائل پزشکی و 
بهداش��تی آنها بیش از پیش وخیم تر ش��ده است. 
نهادهای معارض در بحرین اعالم کردند که اوضاع 
جسمی »حسین الساری« یکی از زندانیان سیاسی 
در بحرین به قدری وخیم ش��ده که وی دیگر نمی 

تواند بر روی پاهایش راه برود.

 کش�میر: مقام��ات دولت کش��میر هن��د قطع 
اینترنت پر سرعت تلفن های همراه را تا ۱۱ مه )۲۲ 
اردیبهش��ت( تمدید کردند. در حکم رییس دولت 
کش��میر هند در این خصوص آمده اس��ت: آغاز به 
کار گروه و سازمان های تروریستی تازه نگرانی هایی 
را درباره افزایش اقدامات پاکس��تان برای استخدام 
نیرو در رده های مختلف تروریس��تی و تالش برای 
مداخله که به ش��دت وابسته به اینترنت پر سرعت 

است، به وجود آورده است.

روزهای کرونایی بن سلمان

بحران کرونا ویروس جهان را فرا گرفته و هر کشوری 
به میزانی از پیامدهای آن خسارت دیده شده است. 
در این میان ش��اید عربس��تان و البته ش��خص بن 
سلمان ولیعهد س��عودی را بتوان در میان خسارت 
دی��دگان اصلی ثبت نام کرد که ش��اید به واس��طه 
معطوف ش��دن جهان به اخبار کرونایی و آمارهای 
قربانی��ان آن، تا حدودی از حاش��یه امن برخوردار 
شده است. نگاهی بر سیاست های بن سلمان نشان 
می دهد که او از یک س��و به دنب��ال تثبت قدرت 
داخلی بوده و از س��وی دیگر می خواس��ته تا خود 
را ناجی سیاست های غرب در منطقه معرفی نماید 
تا در نهایت رویای بر تخت پادش��اهی نشستنش را 
محقق س��ازد. کارنامه این روزهای عربستان نشان 
می دهد که بن س��لمان ش��اید از بیماری کرونا در 
ام��ان مانده ام��ا از پیامده��ای آن در امان نبوده و 
حت��ی می رود تا رویاهایش با چالش مواجه ش��ود. 
در عرصه داخلی بن س��لمان می خواست تا با طرح 
اقتصادی نئوم ی��ا همان بزرگترین ط��رح لیبرالی 
اقتدارش را به داخل و خارج عربس��تان نشان دهد. 
این رویای صدهها میلیارد دالری اکنون از یک سو 
با چالش کاهش درآمدی شدید نفتی و گردشگری 
عربس��تان مواجه شده و از سوی دیگر عملکرد ضد 
حقوق بش��ری بن سلمان برای س��اخت این مرکز 
ب��ه یک رس��وایی برایش مبدل ش��ده اس��ت. قتل 
شهروندی به خاطر ندادن زمینش برای پروژه نئوم 
بخش��ی از این رسوایی بوده است چنانکه چند روز 
بعد از این که نیروهای ویژه عربس��تان عبدالرحیم 
الحویطی را در س��یزدهم آوریل به قتل رس��اندند، 
دول��ت ریاض بیانیه ای صادر کرد و به او برچس��ب 
تحت تعقیب زد. مقامات عربستان و عامالنشان هم 
در فضای مجازی او را تروریست خواندند در حالی 
که شهروند س��عودی چند ساعت قبل از مرگش با 
انتشار ویدئویی در یوتیوب این جنایت را پیش بینی 
کرده بود. او این اق��دام را مجازات مخالفت با کوچ 
تحمیل��ی قبیل��ه الحویطات برای س��اختن ش��هر 

سعودی نئوم خوانده بود.
نکته دیگر آنکه بن س��لمان ب��ه کارتل های بزرگ 
اقتصادی بویژه در غ��رب وعده داده بود که مراقب 
وضعیت تولید نفت و بهای آن می باش��د حال آنکه 
با ش��یوع کرونا و تعطیلی اقتصاد جهان عمال بازار 
نفت با بحران مواجه ش��د و بن سلمان نتوانسته به 

وعده هایش در این حوزه عمل نماید. 
در اص��ل می توان گف��ت که بن س��لمان اکنون با 
بحرانی به نام پس لرزه های کرونا مواجه ش��ده که 
نفس ه��ای رویاه��ای جاه طلبانه اش را به ش��ماره 
انداخته اس��ت. روندی که البته ناتوانی در مدیریت 
جنگ یمن و شکست های سنگین در برابر مقاومت 
یمنی ها به آن دامن زده اس��ت و روزهای س��خت 

کرونایی را به بن سلمان تحمیل کرده است.  

دیدگاه 

علی تتماج 

فلس��طین همچنان اصلی ترین مسئله جهان است که طی 
س��الهای اخیر به واسطه تروریس��م اجاره ای و تحمیلی به 
غرب آس��یا و اکنون نیز به واسطه کرونا ویروس به مسئله 
ای حاش��یه ای مبدل شده اس��ت. همزمان با این وضعیت 
اما تحرکات صهیونیس��ت ها و خط سازش برای اشغالگری 
این رژیم و عادی س��ازی روند سازش در منطقه اقدامات 
گس��ترده ای صورت می دهند. نکته قابل توجه آنکه اخیرا 
مقامات فلس��طینی درباره عادی س��ازی فرهنگی هشدار 

داده ان��د چنانک��ه عبدالحکیم حنین��ی از رهبران جنبش 
مقاوم��ت اس��المی فلس��طین )حماس(، ه��ر گونه تالش 
برای عادی س��ازی فرهنگی از سوی کش��ورهای عربی با 

اشغالگران اسرائیلی را رد کرد.
حال این س��وال مطرح می شود که این سازش فرهنگی به 
چه معناست و چه اقداماتی در ورای  آن صورت می گیرد؟ 
نگاهی به تحوالت اخیر فلسطین نشان می دهد که برخی 
کش��ورهای عربی در چارچوب آنچه معامله قرن می نامند 
تحرکاتی برای عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی 
در پی��ش گرفته ان��د که رنگ و بوی سیاس��ی ندارد اما بر 
تفکرات ملت عربی و اس��المی می تواند تاثیرگذار باش��د. 
بخشی از این اقدامات در قالب سفرها و تبادل خبرنگاران 
و رس��انه ای ها صورت می گیرد چنانکه برخی به اصطالح 
خبرنگاران سعودی از اراضی اشغالی دیدار و گزارش هایی را 

منتشر کرده اند. همزمان خبرنگارانی از رژیم صهیونیستی 
به بحرین، امارات و عربستان سفر کرده و تالش نموده اند 
از رواب��ط صمیمی میان طرفین س��خن گویند. بعد دیگر 
این اقدامات در قالب ش��بکه های ماهواره ای و برنامه های 
تلویزیوی صورت می گیرد چنانکه داوود شهاب از اعضای 
 »mbc « ارش��د جهاد اسالمی فلسطین اعالم کرد، شبکه
عربس��تان با آثار نمایش��ی که روایت صهیونیستی درباره 
اصل نزاع فلسطینی-اس��رائیلی را تروی��ج می دهد دنبال 
 mbc تضعیف بیداری عربی اس��ت. وی گفته است: شبکه
در حال اعمال »مسمومیت فرهنگی« است، نه تنها با آثار 
نمایش��ی بلکه بیش��تر برنامه های آن حمله به ارزش های 
اسالمی و عربی اصیل است. شبکه هایی مانند اینترنشنال 
س��عودی بعد دیگر این اقدامات رسانه ای است. گام دیگر 
تبلغ��ات صوت در قالب برگزاری مس��ابقات ورزش��ی و یا 

نمایشگاه های فصلی است در سال ۲0۲0 اسرائیل به مدت 
6 ماه در یک نمایشگاه  بین المللی در دبی شرکت می کند 
و ی��ک هیات صهیونیس��تی نیز به مدت  6 م��اه در دبی 
حضور خواهد داشت. برگزاری مسابقات ورزشی و شرکت 
ورزش��کاران صهیونیستی در این مس��ابقات و بالعکس از 
دیگ��ر اقدامات در این حوزه اس��ت. ب��ه عبارتی دیگر آنها 
برآنند تا از دیپلماس��ی عمومی برای تحقق روند س��ازش 
بهره گیرند. آنها که پیش از این سازش امنیتی و اقتصادی 
را اجرا کرده اند اکنون به دنبال سازش فرهنگی هستند تا 
در گام بعد سناریوی سازش سیاسی را نیز اجرایی سازند. 
ارتجاع عربی با اقدامات فرهنگی در حال خیانتی دیگر به 
فلس��طین و جهان اسالم اس��ت در حالی که بحران کرونا 
را مولف��ه ای برای انحراف افکار عمومی به حاش��یه ها قرار 

داده است. 

یادداشت

حفتر خود را حاکم لیبی اعالم کرد

امارات درصدد تجزیه لیبی 
دولت وفاق ملی لیبی اعالمیه فرمانده تش��کیالت موس��وم 
به ارتش ملی لیبی در لغو توافقنامه سیاسی صخیرات این 
کش��ور را کودتا علیه دولت شرق لیبی خواند در حالی که 
بس��یاری تاکید دارند که ام��ارات در حال اجرای کودتا در 

لیبی است.
 ژنرال »خلیفه حفتر« فرمانده تشکیالت موسوم به »ارتش 
مل��ی لیبی« لغو توافقنامه سیاس��ی »صخی��رات« را اعالم 
کرد.توافقنامه صخیرات در دس��امبر س��ال ۲0۱۵ میالدی 
در ش��هر صخی��رات مغرب بین  دو ط��رف  درگیر در لیبی 
و در  حضور نماینده س��ازمان ملل و شماری از نمایندگان 
کش��ور های عربی و غربی به امضا رس��ید و تشکیل شورای 
ریاس��تی و دولت وحدت ملی را به همراه داش��ت.به دنبال 

آن س��فارت آمریکا در لیب��ی از اعالمیه حفتر درباره اینکه 
تغییرات در س��اختار سیاس��ی لیبی با اع��الم یکجانبه لغو 
توافقنام��ه صخیرات غیر ممکن اس��ت، ابراز تاس��ف کرد و 
توقف درگیری های خصمانه در این کش��ور را با انگیزه های 

بشردوستانه خواستار شد.
» محمد عماری« عضو شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی 
در واکنش به این اعالمیه حفتر گفت که حفتر با تصمیم خود 
تایید کرد که شریکی در فرآیند سیاسی وجود ندارد.عماری 

در گفت وگو با ش��بکه الجزیره افزود:» دولت الوفاق بر ادامه 
نبرد خود علیه حفتر تاکید دارد«.این مقام دولت وفاق ملی 
لیب��ی همچنین درباره نقش خرابکاران��ه امارات که درصدد 
تجزیه لیبی اس��ت هشدار داد.عماری گفت: »اعالمیه کودتا 
گونه حفتر غیرمنتظره نبود و اقدامی برای سرپوش گذاشتن 
بر شکست هایش بود«.عشو شورای ریاستی دولت وفاق ملی 
لیبی تاکید کرد:»حفتر حتی علیه نهادهای سیاسی که از آن 

حمایت می کرد، هم کودتا کرده است.

گزارش

فلس��طین در حالی این روزها نیازمند کمک های گسترده 
برای مقابله با کرونا ویروس و اشغالگری صهیونیست ها که 
برخی کش��ورهای عربی همچون سعودی به جای حمایت 
از فلسطین در تبانی فرهنگی با صهیونیست ها برای ترویج 

روند سازش دست و پا می زند. 
سران سعودی از جمله بن سلمان ولیعهد که تاج و تخت را 
در گ��رو حمایت آمریکا می بینن��د برآنند تا با اجرای معامله 
قرن یا همان نابودی فلس��طین به نفع رژیم صهیونیستی به 
این امر دس��ت یابند. برگزاری نشس��ت های معامله قرن در 
بحرین در حالی گامی در این راستا بوده که اکنون سعودی 
ابعاد جدیدی را در این زمینه در پیش گرفته است که ابعاد 
فرهنگی دارد و با ش��بکه های تلویزیونی صورت می گیرد. در 
همین چارچوب جهاد اس��المی فلسطین اعالم کرد، شبکه 
» mbc« عربس��تان جو فرهنگی را مسموم کرده و در حال 
تروی��ج روایت صهیونیس��تی درباره اصل نزاع فلس��طینی-
اسرائیلی است.»داوود شهاب« از اعضای ارشد جهاد اسالمی 
فلسطین اعالم کرد، شبکه » mbc« عربستان با آثار نمایشی 
که روایت صهیونیستی درباره اصل نزاع فلسطینی-اسرائیلی 

را ترویج می دهد دنبال تضعیف بیداری عربی است.
 mbc بر اساس گزارش »فلسطین الیوم«، وی گفت: شبکه
در حال اعمال »مس��مومیت فرهنگی« است، نه تنها با آثار 
نمایش��ی بلکه بیش��تر برنامه های آن حمله ب��ه ارزش های 
اسالمی و عربی اصیل است.شهاب ادامه داد: دشمنمان تمام 
س��الح خود را برای قتل، کندن پوس��ت و نابودی هویت ما 
به کار گرفته )و موفق نخواهد ش��د( و برخی رسانه ها که از 
سوی کشورها و دولت ها حمایت مالی می شوند در تروریسم 

و جنایت های دشمن شریک هستند.وی ابراز امیدواری کرد 
که ملت های اصیل عرب به تبعیت و تغییر ارزش ها نه بگویند 
و در براب��ر جریانی که به عادی س��ازی روابط فرا می خواند، 
بایستند.یکی از این سریال های شبکه سعودی یاد شده، »ام 
هارون« اس��ت. موضوع این س��ریال  زندگی یهودیان عرب 
ساکن کش��ورهای عربی در خلیج فارس در دهه چهل قرن 
گذشته است و چنان وانمود می کند که آن ها به دلیل دیانت 
خود مورد ظلم و س��تم واقع شده و از جامعه عربی اسالمی 
طرد شده اند.دیگر سریال سعودی که در این راستا پخش آن 

آغاز ش��ده »مخرج ۷« نام دارد. در قس��مت اول این سریال 
یک بازیگر صراحتا به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
در زمینه تجارت فرا می خواند و فلس��طینی ها را »دشمن« 
توصی��ف می کن��د و بازیگر دوم ب��ا وی مخالف��ت می کند. 
همچنین سخنگوی جنبش انصاراهلل یمن پخش سریال هایی 
در راستای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را خیانت 
بزرگ به امت اس��الم خواند.»محمد عبداس��الم« سخنگوی 
جنبش انصاراهلل یمن در واکنش به همین موضوع در توییتر 
خود نوش��ت: متوسل شدن به س��ریال های تلویزیونی برای 

ترویج وفاداری به رژیم دشمن اسرائیلی و شانه خالی کردن 
از فلس��طین، خیانت بزرگ به امت است که نباید از افشای 
آن گذش��ت؛ همه باید در مقابل نوکران صهیونیس��ت های 
جنایتکار و کس��انی که در راستای عادی سازی روابط با این 

رژیم کار یا تبلیغ می کنند، بایستند.
همچنین »عبدالحکیم حنینی« از رهبران جنبش مقاومت 
اس��المی فلس��طین )حماس(، هر گونه تالش برای عادی 
س��ازی فرهنگی از س��وی کش��ورهای عربی با اشغالگران 
اس��رائیلی را رد کرد.رواب��ط غیررس��می  رژی��م اس��رائیل 
ب��ا تعدادی از کش��ورهای عرب��ی از زم��ان روی کار آمدن 
»دونال��د ترامپ« رئیس جمهور آمریکا گرم ش��ده اس��ت. 
رژیم صهیونیستی اینک تنها با مصر و اردن معاهده رسمی 
صلح  دارد. در س��ال ۲0۲0 اس��رائیل به م��دت 6 ماه در 
یک نمایش��گاه  بین المللی در دبی ش��رکت می کند و یک 
هیات صهیونیس��تی نیز ب��ه مدت  6 م��اه در دبی حضور 
خواهد داش��ت. خبر دیگر از فلس��طین آنکه محمد اشتیه 
نخس��ت وزیر دولت تش��کیالت خودگ��ردان در واکنش به 
تصمیم جدید رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری 
و نی��ز اقدام این رژی��م در بلوکه کردن بخش��ی از دارایی 
تشکیالت اعالم کرد، رام اهلل در آستانه مرحله اجرای تصمیم 
جدی��دی قرار دارد. در این میان ی��ک مقام وزارت خارجه 
آمریکا از آمادگی واشنگتن برای به رسمیت شناختن الحاق 
بخش های بزرگی از کرانه باختری به فلسطین اشغالی خبر 
داد. خبر دیگر آنکه باش��گاه اس��یران فلسطینی اعالم کرد 
مقامات رژیم صهیونیس��تی همچنان با تحویل دادن پیکر 

پنج اسیر فلسطینی مخالفت می کنند.

خیانت با لباس فرهنگی 
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تبانی فرهنگی سعودی با صهیونیست ها علیه فلسطین 
عربستان با شبکه های تلویزیونی برای اجرای معامله قرن دست و پا می زند 

عضو کمیس��یون امنیت و دف��اع پارلمان ع��راق درباره 
پش��ت پرده درخواس��ت برخی طرف های سیاسی مبنی 
بر عقب نشینی س��ازمان الحشد الشعبی از مناطق غربی 

کشور هشدار داد.
»کریم علی��وی ابوکوثر المحمداوی« عضو کمیس��یون 
امنیت و دفاع پارلمان عراق، درخواست برخی طرف های 
سیاسی مبنی بر عقب نش��ینی نیروهای سازمان الحشد 
الش��عبی از صحرای االنبار را خالی کردن مرزها دانست 
و از قص��د بازگش��ت داعش به االنبار خب��ر داد و به این 
طرف ها هش��دار داد که از طرح های��ی که موجب تداوم 
تزلزل و بی ثباتی در کشور می شود، پرهیز کنند. وی طی 
بیانیه ای که نسخه ای از آن در پایگاه خبری »المعلومه« 
منتشر ش��د، گفت: پش��ت پرده تکرار درخواست برخی 
طرف های سیاسی سنی مبنی بر عقب نشینی یگان های 
س��ازمان الحشد الش��عبی از »القائم« و مرزهای سوریه، 

اهدافی امنیتی قرار دارد.
المحمداوی اف��زود: از جمله این اهداف، تداوم بی ثباتی و 
ناامن��ی در این مناطق از طریق خالی ماندن مرزها و عدم 

نظارت و حمایت امنیتی بر آنها است که تاکنون مسئولیت 
آن بر گردن ارتش و سازمان الحشد الشعبی بود.

وی تصری��ح کرد: تکرار چنین مطالبه ای جدید نیس��ت، 
بلک��ه هرب��ار ک��ه اختالفات سیاس��ی در کش��ور حاکم 
می شود، چنین درخواست هایی به عنوان برگه های فشار 
سیاس��ی طرح می ش��ود که آمریکا را ب��ه باقی ماندن در 
عراق و داعش را به بازگشت به مناطق صحرایی ]االنبار[ 

ترغیب می کند. خبر دیگر از حوزه امنیتی عراق آنکه 
نیروه��ای امنیت��ی ع��راق از انه��دام چند الن��ه و تونل 
تروریس��تی به اضافه یک قایق و کارگاه ساخت تله های 
انفجاری در ش��مال عراق خبر دادند. همچنین سازمان 
الحشد الش��عبی عراق از جلسه فرماندهان ارشد امنیتی 
کشور در استان دیالی به منظور مهار چالش های امنیتی 
جدید و دستاوردهای عملیات موفق »حاوی العظیم« در 
ش��مال این استان خبر داد. طی یک هفته اخیر، بقایای 
گروه تروریس��تی داعش ب��ا سوء اس��تفاده از تنش های 
سیاس��ی جاری در عراق، بر ش��مار حمالت تروریستی 

خود در استان دیالی عراق افزوده اند.

الیه های پنهان اقدام علیه الحشد الشعبی در االنبار
در پ��ی اظه��ارات رئیس جمهور آمری��کا مبنی بر اینکه 
واش��نگتن آس��یب هایی که پکن بر اثر ویروس کرونا به 
جهان وارد کرده را پیگیری می کند، س��خنگوی وزارت 
خارج��ه چین، این اظه��ارات را »دروغ وقیحانه مقامات 

آمریکایی« خواند.
»گنگ ش��وانگ« س��خنگوی وزارت خارج��ه چین، در 
یک نشس��ت خبری با اش��اره به اظهارات دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمری��کا مبنی بر اینکه چین باید در قبال 
آس��یب هایی که بر اثر ش��یوع ویروس کرون��ا در جهان 
وارد کرده پاس��خگو باش��د، عنوان کرد، سیاس��تمداران 
آمریکایی در مورد ش��یوع بیماری کرونا »وقیحانه دروغ 
می گویند«.  شوانگ، در نشستی خبری اعالم کرد: »آنها 
)آمریکایی ها( یک هدف دارند و آن ش��انه خالی کردن از 
زیر بار مسئولیت هایی است که آنان در مقابله با ویروس 
کرونا و اقدامات پیشگیرانه در مقابله با این بیماری دارند. 
آنها در نهایت قصد دارند توجه مردم )جهان( را نیز پرت 
کنن��د.« ترامپ در نشس��ت خبری اع��الم کرد که چین 
می توانست قبل از اینکه ویروس کرونا در جهان گسترش 

پیدا کند مانع از ش��یوع آن ش��ود. وی همچنین عنوان 
کرد که دولت او »در حال انجام یک بررس��ی جدی« در 
مورد اتفاقاتی اس��ت که در این باره افتاده اس��ت. وی در 
ادامه گفت: »ما از چین راضی نیس��تیم. آنها به هر نوعی 
مسئول این بحران هس��تند.«  سخنگوی وزارت خارجه 
چین در مورد اظهارات ترامپ گفت: »تالش برای مقصر 
دانس��تن پکن، تالش های این کشور در پاسخ به ویروس 
کرون��ا را هدر نمی دهد و این کش��ور را بد نام نمی کند.« 
وزارت بازرگانی آمریکا طرحی را برای تغییر برخی قوانین 
محدود کننده صادرات این کشور به چین پیشنهاد داده 
که امر صادرات و واردات کاال از پکن را دشوارتر می کند. 
الزم به ذکر اس��ت چند قانون گ��ذار دموکرات در نامه ای 
وزیر دفاع آمریکا را به ایجاد سر در گمی در میان سربازان 
آمریکای��ی در زمان ش��یوع ویروس کرون��ا و ایجاد درک 

اشتباه و خطرناک از این ویروس متهم کردند.
ده س��ناتور حزب دموکرات در مجلس سنا، در نامه ای به 
پنتاگون، نحوه پاسخگویی »مارک اسپر«، وزیر دفاع آمریکا 

به بحران کرونا را »از هم گسیخته و ُکند« خواندند. 

دروغ های وقیحانه آمریکایی ها درباره  کرونا 

پومپئو به بحران کرونای آمریکا بپردازد
وزیر خارجه ونزوئال ضمن انتقاد از دخالت های مکرر همتای آمریکایی در 
امور داخلی ونزوئال به او توصیه کرد برای حل بحران وخیم شیوع کرونا در 
آمری��کا کاری بکند. »خورخه آریزا« در واکنش به اظهارنظر وزیر خارجه 
آمریکا درب��اره صحبت های اخی��رش با »خوان گوای��دو« رئیس جمهور 
خودخوانده ونزوئال از پومپئو خواست به جای دخالت در امور داخلی ونزوئال 
کاری برای حل بحران کرونا در آمریکا انجام دهد. توصیه وزیر خارجه ونزوئال 
به مایک پومپئو پس از آن صورت گرفت که این مقام آمریکایی در پیامی توئیتری 
از صحبت های اخیرش با رئیس جمه��ور خودخوانده ونزوئال صحبت کرد.آریزا در 
پیام توئیتری نوش��ت: »ش��مار موارد ابتال به کووید-۱9 در ایاالت متحده به یک 
میلیون نفر رس��یده و بیش از ۵6 هزار نفر فوت کردند. مایک پامپئو! به وضعیت 
انسانی وخیم خودتان توجه کن و دخالت در امور داخلی ونزوئال را متوقف کن«.

واکنش آبه به اخبار وضعیت جسمانی اون 
نخس��ت وزیر ژاپن ب��ا بیان اینکه از گزارش ها درباره وضعیت جس��مانی 

رهبر کره شمالی اطالع دارد، گفت به دقت تحوالت را رصد می کنند.
»آبه ش��ینزو« نخس��ت وزیر ژاپن بعد از گذش��ت حدود یک هفته، به 
گزارش ها درباره بیماری »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی و وخامت 
حال او واکنش نش��ان داد.آبه طی س��خنرانی در نشس��ت پارلمان ژاپن، 
گف��ت که از گزارش ها درباره وضعیت جس��مانی کیم اطالع دارد.وی بدون 
ارائه جزئیات بیشتر از حال رهبر کره شمالی، گفت که تحوالت در این باره را به 
دقت دنبال می کند. الزم به ذکر اس��ت برخی رسانه های ژاپنی شنبه هفته قبل 
مدعی ناموفق بودن عمل اولیه جراحی رهبر کره شمالی شدند و به نقل از منبع 
نزدیک به تیم معالجه کننده کیم جونگ اون نوش��تند که عمل جراحی نخس��ت 

روی وی موفق نبوده است.

به یاد سالگرد درگذشت سید عبدالعزیز حکیم
س��ید »عمار حکیم«، رهبر جریان حکمت ملی به مناس��بت س��الگرد 
رحلت سید »عبدالعزیز حکیم« با انتشار پیامی این روحانی برجسته را 
ش��خصیتی پیش��رو و تاثیرگذار در زمان مبارزه با رژیم بعث و نیز دوره 
ایج��اد عراق نوین توصیف کرد.حکی��م در این پیام؛ اخالص، زهد، عدم 
خودبینی و مقدم شمردن منافع عمومی را از ویژگی های برجسته »عزیز 
عراق« دانس��ت.وی افزود که ایشان در همه زمینه ها و عرصه ها چه در زمان 
مبارزه با رژیم صدام و چه در دوره ایجاد عراق نوین و چه در زمینه پر کردن خال 
سیاس��ی به وجود آمده پس از شهادت آیت  اهلل سید »محمدباقر حکیم« )قدس 
س��ره( شخصیتی پیشتاز، پیشرو و تاثیرگذار بود. سید عبدالعزیز حکیم )۱9۵0-

۲009م(، روحانی شیعه، سیاستمدار عراقی و فرزند آیت اهلل سید محسن حکیم 
از مبارزان علیه رژیم بعث صدام و از مسووالن مجلس اعالی اسالمی عراق بود.

مهسا شاه محمدی 


