
 س�وریه:  مرکز موس��وم به دیده بان حقوق بشر 
سوریه از بازگشت دهها تن از خانواده های مسیحی 
در استان الس��ویداء در جنوب سوریه به خانه های 
خود خبر داد. آن ها سال ها پیش به علت درگیری ها 
در این منطقه مجبور به ترک خانه هایش��ان ش��ده 
بودند و با تسلط نیروهای ارتش سوریه بر منطقه و 
خروج عناصر تروریس��تی و بازگشت آرامش، دست 

به این اقدام زده اند.

 عربس�تان: آژان��س اعتبارس��نجی »مودیز« در 
رتبه بندی جدید خود، رتبه عربستان را A ۱ تعیین 
کرد که پنجمین مرحل��ه از باالترین رتبه اعتباری 
به ش��مار می آید.آژان��س اعتبارس��نجی و انضباط 
مالی مودیز در اولی��ن تغییر در رتبه بندی اعتباری 
عربس��تان، با اصالح رویک��رد آینده پژوهانه خود در 
نگرش به اقتصاد س��عودی، رتبه اعتباری این کشور 

را از وضع باثبات به وضع منفی تغییر داد.

 آلم�ان: صدراعظم پیش��ین آلمان ب��ا بی فایده 
خوان��دن تحریم ه��ای اتحادیه اروپا علیه روس��یه، 
خواستار لغو آن ها در بحبوحه شیوع ویروس کرونا 
در جهان شد. گرهارد ش��رودر، صدراعظم پیشین 
آلمان از اتحادیه اروپا خواست تحریم های اقتصادی 
اعمال شده علیه روس��یه را لغو کنند و تأکید کرد 
که همکاری اروپا و مسکو پس از پیدایش بحران در 

حال رشد ویروس کرونا در جهان ضروری است.

 لبنان: س��خنگوی ارتش رژیم صهیونیس��تی از 
بازداش��ت پنج نفر در مرز لبنان و فلسطین اشغالی 
خبر داد.ارتش رژیم صهیونیس��تی مدعی شده این 
افراد هنگام تالش برای رد ش��دن از حصار امنیتی 

در مرز لبنان و فلسطین اشغالی دستگیر شدند.

 انگلی�س: نخس��ت وزی��ر انگلی��س در توصیف 
زمان بس��تری ش��دنش در بخش مراقبت های ویژه 
بیمارس��تان به خاطر ابتال به کرونا گفت، پزش��کان 
برای اع��الم مرگش آماده ش��ده بودن��د. »بوریس 
جانس��ون« نخس��ت وزیر انگلیس که ب��ه تازگی از 
دوره نقاهت ابتال به بیماری »کووید-۱۹« مرخص 
شده است، گفت هنگامی که در بیمارستان بستری 
بود، حالش رو به وخامت رفته بود و پزشکان آماده 

اعالم مرگش بودند.

پنهان کاری زندان های فدرال آمریکا 
بر اساس گزارش یک متخصص درمانی در آمریکا، 
یک زندان فدرال در نیویورک در حال پنهان کردن 
آمار زندانیانی اس��ت ک��ه به بیم��اری کرونا مبتال 
شده اند تا از این طریق از رسیدگی  درمانی به آنان 

جلوگیری کند.
 ی��ک زن��دان ف��درال در یکی از بخش های ش��هر 
نیوی��ورک آمریکا، که بیش از ه��زار و 700 زندانی 
دارد عم��داً در حال از بین بردن س��وابق پزش��کی 
است تا ش��مار واقعی مبتالیان به بیماری کرونا در 

این زندان نامشخص بماند.
به نوش��ته پایگاه »اینترس��پت«، طبق گزارش یک 
متخصص درمانی که در ۲۳ آوریل برای بازرس��ی 
به این زندان که در بروکلین نیویورک واقع ش��ده، 
مراجعه کرده بود، این زندان در تالش بوده اس��ت 
آم��ار مبتالیان به کرون��ا را از بین بب��رد و از ارائه 

خدمات درمانی کافی به زندانیان سر باز بزند.
این گزارش که در پنج شنبه هفته گذشته ارائه شد، 
عنوان می کند که ادعا ه��ای اداره فدرالی زندان ها، 
که این زندان را اداره می کند، مشکوک است. اداره 
فدرالی زندان ها و دادس��تان های فدرال در دادگاه 
اذعان کرده اند که ش��رایط این زندان تحت کنترل 
است. اما گزارش بازرسان درمانی نشان می دهد که 
ش��ش نفر از زندانی که تس��ت کرونای آنان مثبت 
اعالم شده احتماالً تنها بخش کوچکی از مبتالیان 
به این بیماری در این زندان بوده اند. این گزارش را 
دکتر »هومر ونترز«، مدیر پزشکی سابق زندان های 
ش��هر نیویورک، نوشته اس��ت.مدیر پزشکی سابق 
زندان های ش��هر نیوی��ورک در گ��زارش خود پی 
برده اس��ت که نظارت مرکز باز داشت کالنشهر در 
آمریکا متأسفانه ناکافی است؛ از جمله چک کردن 
دمای بدن زندانی��ان و کارکنان که به ندرت انجام 
ش��ده است. هیچ کدام از زندانیانی که ونترز با آنان 
صحبت کرده برای عالئم کرونا چک نش��ده بودند. 
بر اساس این گزارش، در بحبوحه بیماری کرونا در 
آمریکا، ش��واهد دیگری نیز وجود دارند که نش��ان 
می دهند مقامات این زندان در تالش بوده اند تا یک 

بحران درمانی دیگر را در این زندان پنهان کنند.

نیمچه گزارش

علی تتماج 

ع��راق به عن��وان یکی از اصلی ترین کان��ون های تحوالت 
غرب آس��یا طی هفته های اخیر با مجموعه گس��ترده ای 
از تحرکات نظامی آمریکا همراه ش��ده اس��ت. بر اس��اس 
گزارش های منتش��ره آمریکا بر اس��اس مصوب��ه پارلمان 
ع��راق باید این کش��ور را ترک نماید و بر همین اس��اس 
نیز از زمینه س��ازی برای مذاکرات استراتژیک با محوریت 
اج��رای این طرح خبر داده  اس��ت. این مذاکرات در حالی 

قرار است که به زودی آغاز شود که نوع رفتار آمریکایی ها 
در عراق ن��کات قابل توجهی را نش��ان می دهد. در حوزه 
امنیتی آمریکایی از یک س��و تحرکات نظامی گسترده ای 
را اجرا می سازند که جابه جایی نیروها و ایجاد پایگاه های 
نظام��ی بخش��ی از آن اس��ت. نکته قابل توج��ه در حوزه 
امنیت عراق تشدید تحرکات گروه های تروریستی و البته 
حمالت آمریکا به نیروهای مقاومت مردمی عراق است. در 
حوزه اقتصادی نی��ز آمریکا در کنار برخی محدودیت های 
اقتص��ادی، در تمدید معافیت های تحریمی عراق در قبال 
ای��ران نیز تغییراتی داده و مدت زمان این تمدید را کوتاه 
تر کرده اس��ت در حالی که در حوزه رسانه ای بارها عراق 
را ب��ه تحریم تهدید کرده اس��ت. در ح��وزه اجتماعی نیز 
طی روزه��ای اخیر بار دیگر زمزم��ه تظاهرات و تجمعات 

مردمی مطرح شده است که بر شدت چالشهای اقتصادی 
و امنیت��ی عراق افزوده اس��ت. در حوزه سیاس��ی نیز دو 
رویکرد در قبال عراق مش��اهده می شود. از یک سو آمریکا 
در رون��د تش��کیل دولت جدید عراق کارش��کنی می کند 
که نتیجه آن را در عدم تش��کیل دولت می توان مش��اهده 
کرد چنانک��ه همچنان عراق در وضعیت بحران سیاس��ی 
به س��ر می برد. نکته قابل توجه در حوزه سیاس��ی برخی 
تحرکات صورت گرفته از س��وی جریان های کردی اس��ت 
چنانمه آنها خواس��تار برخی خودمختاری ها در کرکوک و 
سلیمانیه ش��ده و حتی برخی اقدامات نظامی علیه دولت 
مرکزی داشته اند. هر چند که در ظاهر این تحوالت نوعی 
چالش ه��ای داخلی برای عراق عئوان می ش��ود اما تقارن 
ای��ن وضعیت با دور جدید مذاک��رات میان عراق و آمریکا 

می توان گفت که این چالشها می تواند مولفه ای باشد برای 
باج خواهی آمریکا در روند مذاکرات احتمالی چنانکه نمود 
این رفتار را در سال ۲0۱۱ در زمان مذاکرات استراتژیک 
بغداد- واشنگتن برای خروج نیروهای آمریکایی می توان 
مشاهده کرد که هدف آن برتری آمریکا در روند مذاکرات 

بوده است. 
با توجه با این ش��رایط می توان گفت آنچه امروز می توان 
زمینه س��از حل بحران های عراق گردد انس��جام و وحدت 
ملی عراقی ها در تش��کل دولت جدید و مبارزه با تروریسم 
و نابس��امانی های اقتصادی است در غیر این صورت عراق 
همچنان گرفتار بحران های��ی خواهد بود که نتیجه نهایی 
تجدید دوباره حضور آمریکایی ها در این کشور می شود که 

خود بحران های جدیدی را برای عراق رقم خواهد زد. 

یادداشت

واشنگتنبرایبحرانسازیدرعراقطراحیمیکند

 تبانی آمریکا 
با هسته های پنهان داعش 

آمری��کا هر روز ابعاد جدیدی از بح��ران امنیتی را به عراق 
تحمیل می کند چنانکه یک عضو ارش��د سازمان بدر عراق 
در س��خنانی از ت��الش آمریکا و عربس��تان س��عودی برای 

فعال سازی هسته های پنهان داعش در این کشور خبر داد.
»محمد مهدی البیاتی« از سران سازمان بدر عراق در سخنانی 
از برخی تالش های خارجی برای احیای داعش در این کشور 
خب��ر داد. وی ضمن هش��دار درباره تح��رکات خارجی برای 
احیای داعش در عراق گفت: آمریکا و عربستان سعودی برای 
فعال سازی هسته های پنهان داعش در عراق تالش می کنند. 
البیاتی اظهار داشت: در حال حاضر آمریکا و عربستان سعودی 
درحال تسهیل روند بازگشت تروریست های داعش از سوریه 
به عراق هستند. این عضو ارشد سازمان بدر عراق می افزاید: 

حمالت تروریستی اخیر در عراق با حمایت عربستان و آمریکا 
صورت می گی��رد و آنها از رهگذر ای��ن اقدامات خصمانه به 
دنبال فراهم کردن زمینه برای بازگرداندن تکفیریها به عراق 
هستند. طی روزهای گذشته، گروه تروریستی داعش چندین 
حمله تروریستی در چند استان عراقی از جمله صالح الدین، 
دیالی، االنبار، نینوی و ذی قار انجام داد که تنها در یکی از این 
حمالت، بیش از ۱0 نیروی الحشد الشعبی به شهادت رسیدند. 
فرماندهی الحشد الشعبی در سامراء خواستار آماده باش کامل 
برای دفاع از حرم »امامین عس��کریین )علیهما السالم(« در 

قبال حمالت احتمالی داعش شد. در بیانیه این فرماندهی که 
نسخه ای از آن در پایگاه خبری »المعلومه« منتشر شد، آمده 
است: »ابوحس��ن الحلفی« فرماندهی عملیات محور سامراء 
دو نشس��ت جداگانه با فرماندهان تیپ ه��ای ۳۱۳ و ۳۱۴ و 
مقامات مسئول بررسی تحوالت اخیر  برگزار کرد. همچنین 
معاون اول رئیس پارلمان عراق با اذعان به حمایت  طرف های 
خارجی از داعش برای فعالس��ازی مجدد آن در کشور گفت 
که مس��ئولیت افزایش حمالت تروریستی در عراق به گردن 

فرماندهان امنیتی است.

گزارش

س��کوت جهانی در برابر تجاوزات ائتالف سعودی در حالی 
ادام��ه دارد که مردم یمن درحال��ی درگیری اپیدمی کرونا 
ش��ده اند که تجهیزاتی برای مقابله با آن نداش��ته و در پی 
محاصره ظالمانه عربستان علیه این کشور، از کمبود شدید 

موادغذایی و دارو نیز رنج می برند.
 اولی��ن ثبت موارد فوتی در یمن بر اثر ویروس کرونا، زنگ 
خط��ری برای ورود یم��ن به یک فاجعه اس��ت. تا به حال 
در یم��ن ۱0 نف��ر مبتال ب��ه ویروس کرون��ا و دو نفر فوتی 
ثبت ش��ده اس��ت.با وجود اینکه کرونا دیر به یمن رسید و 
تع��داد مبتالیان آن نیز محدود اس��ت ، اما وخامت اوضاع 
زندگی وبهداش��تی و کمبود ش��دید تجهیزات پزشکی در 
س��ایه شیوع این ویروس، ممکن اس��ت باعث ایجاد فاجعه 

در این کشور شود.
ای��ن بیماری قب��ل از اینک��ه به عدن برس��د ، از اس��تان 
»حضرموت« در یمن ش��روع شد،اما س��ازمان ملل پیشتر 
هشدار داده بود این بیماری همه گیر ممکن است در یمن 
شیوع یابد.در همین راستا کارشناسان پیش بینی می کنند 
که این بیماری با س��رعت بیش��تری در یمن ت��ا صنعاء و 

شهرهای تحت کنترل انصاراهلل نیز کشیده شود.
کارشناس��ان بدترین س��ناریوها را در این زمان برای یمن 
در نظ��ر گرفته اند؛تا جای��ی که »لیز گران��دی« هماهنگ 
کننده امور بشردوس��تانه سازمان ملل در یمن معتقد است 
که ش��یوع ویروس کرونا برای یم��ن فاجعه بار خواهد بود.
چیزی که فاجعه یمن را تشدید می کند این است که مردم 
این کش��ور طی 6 س��ال جنگ از بیماری های��ی چون وبا، 
دنگ،حصبه و ماالریا نیز رنج می برند.با افزایش خطر ابتال 

به بیماری های عفونی همراه با شروع فصل باران و افزایش 
تجمعات در ماه مبارک رمضان، ممکن است موج جدیدی 
از اپیدم��ی در راه باش��د این درحالی اس��ت که تنها نیمی 
از بیمارس��تان های یمن با ظرفی��ت کامل فعالیت دارند و 
رویارویی با ویروس کرونا در این کشور سخت ترین مشکل 
در س��طح جهانی خواهد بود. خبر دیگر از یمن آنکه رئیس 
هیأت مذاکره کننده یمن اعالم کرد، تشدید حمالت ائتالف 
سعودی به یمن و مناطق غیرنظامی آن علی رغم آتش بس 

ادعایی، در س��ایه س��کوت ش��رم آور س��ازمان ملل صورت 
می گیرد. »محمد عبدالس��الم« رئیس هیأت مذاکره کننده 
یمن و س��خنگوی جنبش انصاراهلل بامداد امروز در توییتی 
در واکن��ش به این موضوع نوش��ت: جنگنده های جنایتکار 
ائتالف متجاوز با هدف گرفتن وسایل حمل و نقل و زندگی 
م��ردم و منافع آنها در منطقه عفار اس��تان بیضاء جنایتی 
بزرگ مرتکب ش��دند. این یکی از رس��وایی های آتش بس 
ادعایی اس��ت که حمالت به جبهه ها و غیر جبهه ها )مراکز 

غیرنظامی( با تبانی و س��کوت شرم آور سازمان ملل شدت 
گرفته است.

رئیس ش��ورای عالی انقالب یمن در صفح��ه توئیتر خود، 
ائتالف س��عودی را به نقض گسترده آتش بس ادعایی خود 
متهم کرد و گفت که ریاض مس��ئول ابتالی حتی یک نفر 
به وی��روس کرونا در یمن اس��ت. »محمد عل��ی الحوثی« 
رئیس ش��ورای عال��ی انقالب یمن در صفح��ه توئیتر خود 
از ائتالف سعودی خواس��ت به جای متهم کردن نیروهای 
یمنی، ب��ه آتش بس ادعایی خود پایبند باش��د. او با تأکید 
ب��ر اینکه این آتش بس »توهمی بیش��ت نیس��ت و صحت 
ندارد«، مس��ئولیت هر مورد از ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
و بمب��اران و درگیری ه��ای زمینی و محاص��ره را بر گردن 
ائتالف س��عودی دانس��ت. جنبش انصاراهلل یمن اعالم کرد 
که در پنج س��ال گذشته از تجاوز ائتالف سعودی به یمن، 
۲۹0 خبرنگار عرصه جن��گ در نتیجه حمالت این ائتالف 

کشته شده اند.
تعداد کش��ته های رسانه ملی وابس��ته به دولت نجات ملی 
در صنع��اء نیز ۴۵ نفر و تع��داد زخمی های آن بیش از ۲۵ 
نفر بوده اس��ت. طب��ق گزارش وبگاه »المس��یرة«، اتحادیه 
روزنامه نگاران یمن همچنین اعالم کرد که ائتالف سعودی 
در پنج س��ال گذشته ۲۳ مرکز رس��انه ای را تخریب کرده 
و در ۳0 نوبت ایس��تگاه های پخش و ارس��ال را هدف قرار 
داده است.همچنین شش مورد جعل شبکه ها و کانال های 
الکترونیکی، هشت مورد توقف پخش کانال های ماهواره ای 
و ۱۴۳ مورد ممانع��ت از ورود خبرنگاران خارجی به یمن 

به ثبت رسیده است.

بازی چند الیه 
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مبارزه با کرونا زیر آتش سعودی با دستان خالی 
بحران انسانی در یمن ابعاد گسترده تری می گیرد 

بعد از پایان ش��ایعه ها درباره وضعیت جس��مانی »کیم 
جونگ اون« رهبر کره ش��مالی با ظاهر شدن او در انظار 
عموم��ی، مقام های کره جنوبی از تبادل آتش دیروز بین 

نیروهای مرزی دو کشور خبر دادند.
یک روز بعد از اینکه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به 
غیبت تقریبا سه هفته ای خود در انظار عمومی پایان داد، 
نیروهای کره شمالی و کره جنوبی در نزدیکی یک پست 
دیدبانی مرزی کره جنوب��ی به یکدیگر تیراندازی کردند.
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعالم کرد، ساعت 07:۴۱ 
صبح به وقت محلی نیروهای کره شمالی به یک دیدبانی 
مرزی کره جنوبی در منطقه غیر نظامی دو کره تیراندازی 
کردند.بنا بر اعالم این ستاد، نیروهای کره جنوبی در پاسخ 
به این تیراندازی به س��مت نیروهای کره ش��مالی دو بار 
ش��لیک کردند اما در این تبادل آتش گزارش��ی مبنی بر 
جراحت کسی منتشر نش��د.مقام های کره شمالی درباره 
صحت و سقم تبادل آتش بین نیروهای مرزی این کشور 

با کره جنوبی هنوز اظهارنظری نکرده اند. این درگیری ها 
در حالی صورت گرفته که یک مقام ارشد کره جنوبی بعد 
از حضور رهبر کره ش��مالی در انظ��ار عمومی اعالم کرد، 
ارزیابی س��ئول این اس��ت که کیم جونگ اون مورد عمل 

جراحی قرار نگرفته است. 
به دنبال حضور کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در انظار 
عموم��ی و جنجال ها درباره وضع جس��مانی او، یک مقام 
ارشد دفتر ریاس��ت جمهوری کره جنوبی امروز یکشنبه 
اعالم کرد، ارزیابی س��ئول این اس��ت که آقای کیم عمل 
جراحی نداش��ته اس��ت.گمانه زنی ها درباره وضعیت کیم 
جونگ اون رهبر کره ش��مالی به رغم اقدام روز گذش��ته 
خبرگزاری رسمی این کشور در انتشار تصاویر بازدید او از 
یک کارخانه پس از  غیبت حدود سه هفته ای وی در انظار 
عمومی همچنان ادامه دارد. از س��وی دیگر رئیس جمهور 
آمری��کا به حض��ور دوباره رهب��ر کره ش��مالی در مقابل 

دوربین ها بعد از بیست روز غیبت، واکنش نشان داد. 

تبادلآتشدرمرزهایدوکره
بعد از تعطیلی شهر ها و محدودیت های مربوط به ویروس 
کرون��ا و با توجه به میلیون ها نفری که در انگلیس تالش 
می کنند ب��رای خانواده خود خوراک تهیه کنند، ش��مار 
کودکانی که در این خانوار ها گرسنگی می کشند، دوبرابر 
شده اس��ت.  بر اساس آمار منتشر شده از »بنیاد تغذیه« 
بریتانیا، در پنج هفته گذشته، تقریباً یک پنجم کودکان در 
خانواده های انگلیسی به غذای کافی دسترسی نداشته اند. 
همزمان که خانواده های آسیب پذیر در انگلیس، با قرنطینه 
و کمبود درآمد دس��ت و پنجه نرم می کنند، این کودکان 

وعده های مختلف غذایی را از دست می دهند.
به نوشته پایگاه گاردین، فشار بر خانواده های پرجمعیت تر، 
خانواده هایی که تنها یک سرپرست دارند و خانواده هایی 
ک��ه کودکان معلول دارند بیش تر بوده اس��ت. بر اس��اس 
گزارش��ی، ۳0 درصد از خانواده های تک سرپرست و ۴6 
درصد از خانواده هایی که کودک معمول دارند غذای کافی 
در اختیار ندارند و نیاز های پایه غذایی خود را به س��ختی 

برطرف می کنند.گاردین در ادامه این گزارش نوش��ت، با 
توجه به اینکه مدارس در کشور انگلیس دیگر صبحانه ها 
و نهار ه��ای رای��گان ب��ه دانش آم��وزان ارائ��ه نمی دهند، 
خانواده های فقیر تر در وضعیت بحرانی قرار گرفته اند. طرح 
دولت انگلیس برای ارائه کوپن های غذایی دانش آموزان به 
ارزش ۱۵ پوند در هفته نیز به مشکالت آنان افزوده است؛ 
زیرا بس��یاری از مادران و پ��دران نمی توانند این کوپن را 
دانلود و یا آنان را در سوپر مارکت ها به کار ببرند.بر اساس 
گ��زارش بنیاد تغذی��ه بریتانیا، از 6۲۱ ه��زار کودکی که 
قبل از ش��یوع ویروس کرونا به وعده های صبحانه رایگان 
دسترس��ی داشته اند، تنها به ۱۳6 هزار نفر از آنان، گزینه 
دیگری غیر از این وعده رایگان ارائه ش��ده اس��ت. اما ۳۱ 
درصد از کودکانی که وعده های غذایی رایگان در مدارس 
دریافت می کنند همچنان هیچ جایگزینی برای آن ندارند، 
بنابراین بی��ش از ۵00 هزار از این کودکان نیز بدون این 

وعده های غذایی زندگی می کنند.

گرسنگییکپنجمکودکانانگلیسیدرقرنطینه

تعلیق اخراج دیپلمات های ونزوئالیی 
یک قاضی دیوان عالی برزیل دستور »جیر بولسانورو« رئیس جمهور این 
کشور برای اخراج ۳0 دیپلمات و کارمند کنسولی ونزوئال را به حالت تعلیق 
درآورد. وزارت خارجه برزیل به دستور بولسانورو به کاراکاس گفته بود که 
دیپلماتهای خود را از این کشور خارج کند؛ آخرین نشانه از تالش دولت 
برازیلیا برای تشدید تنش با کاراکاس و دنباله روی از رویکرد دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا علیه ونزوئال. »لوئیز روبرتو باروسو« قاضی دیوان عالی به 
درخواس��ت یک نماینده حزب کار برزیل این حکم را صادر کرده است و می گوید 
که اخراج دیپلماتهای ونزوئالیی نقض قانون اساس��ی برزیل، نقض توافقنامه های 
بین الملل��ی و همچنین برخالف کنوانس��ون وین در زمین��ه حقوق دیپلماتیک و 
کنسولی است.  بولسانورو در واکنش به این حکم با دفاع از تصمیمش در حساب 

توئیتری خود از نماینده پارلمان و این قاضی دیوان عالی انتقاد کرد.

پارلمان های اسالمی علیه عادی سازی 
عضو ارشد حماس در سخنانی از پارلمان های عربی و اسالمی خواست تا 
قوانینی را تصویب کنند که به موجب آن هرگونه عادی س��ازی روابط با 
رژیم صهیونیستی جرم شناخته شود. »محمود الزهار« عضو ارشد جنبش 
مقاومت اس��المی حماس س��خنان جدی��دی را در خصوص محکومیت 
عادی س��ازی روابط برخی شیخ نشینان عرب با رژیم صهیونیستی مطرح 
کرد. در همین حال وی در این خصوص گفت: پارلمان های عربی و اس��المی 
به مسئولیت های خود در قبال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی عمل کنند. 
الزهار خواستار آن شد تا پارلمان های اسالمی و عربی قوانینی را تصویب کنند که 
به موجب آن هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی جرم شناخته شود.

این درحالی اس��ت که جنبش مقاومت اس��المی حماس پیشتر نیز بارها خواستار 
توقف روند عادی سازی روابط برخی سران عرب با تل آویو شده بود.

آزادی مطبوعات در بحرین وجود ندارد
معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین تاکید کرد که در این کشور آزادی 
مطبوعات وجود ندارد و رس��انه ها برای بهبود وجهه رژیم دیکتاتور آن 
تالش می کنند. »حسین الدیهی« معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین 
به مناس��بت روز جهانی آزادی مطبوعات اظهار داشت: بحرین نمونه ای 
از نبود مطبوعات آزاد و همچنین فعالیت مطبوعات بی مسئولیت و زرد، 
که وظیفه بهبود وجهه استبداد را دارند به شمار می رود. وی در ادامه افزود، 
من این روز را به تمام اصحاب رس��انه که به دنبال تحقق نیتهای بیمار برخی از 
سیاسیون برای گسترش نفرت نیستند تبریک می گویم. وی در ادامه افزود: این 
روز متعلق به تمام کسانی است که تبدیل به ابزاری برای سیاست های رژیم های 
دیکتاتور و ترویج فرهنگ فس��اد، تروریسم و استبداد نشده اند، همانطور که این 

اتفاق در بحرین از سال ۲0۱۱ تاکنون افتاده است. 


