
توجیهات پاریس برای اشغال مالی
فرانس��ه که سیاس��ت توس��عه نظامی در آفریقا و 
خاورمیان��ه را اج��را می کند به دنب��ال توجیه این 
تحرکات اس��ت چنانکه وزیر خارجه فرانسه با بیان 
اینکه ارتش این کش��ور به عملیات نظامی در مالی 
ادام��ه می دهد، گف��ت نباید دفاع خ��ود را در این 
کش��ور پایین بیاورند زیرا در حال مب��ارزه با برای 

امنیت ملی فرانسه در مالی هستند.
»ژان ایو لودریان« وزیر امور خارجه فرانسه شامگاه 
یکش��نبه در توجیه مداخله نظامی در کشور مالی، 
مدعی ش��د نظامیان فرانسوی برای دفاع از امنیت 

ملی این کشور در مالی حضور دارند.
به نوشته خبرگزاری »رویترز«، لودریان در مصاحبه 
با شبکه رادیویی »فرانس اینتر« گفت ارتش فرانسه 
ب��ه عملیات نظامی در مالی ادام��ه می دهد.وی در 
تالش برای کاس��تن از ابعاد حادثه کشته شدن دو 
نظامی فرانس��وی در مالی اظهار داش��ت: »در این 
شکی نیست که نباید دفاع خود را ]در این کشور[ 
پایین بیاوریم. ما در حال پیشرفت در مالی هستیم، 
جایی که برای تامین امنیت خود و دیگر کش��ورها 
مب��ارزه می کنیم«. ب��ر این اس��اس، وی همچنین 
درخواست »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه 
برای فراهم آوردن مقدمات بازگش��ت حکومت در 
مال��ی به یک دول��ت غیرنظامی را تک��رار کرد.روز 
شنبه بود که منابع فرانسوی از انفجار یک خودروی 
نظامی این کشور در شمال کشور آفریقایی مالی و 

جراحت سه نظامی فرانسوی خبر داده بودند.
بعد از آن، کاخ ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه ای 
از کش��ته ش��دن دو نظامی این کشور بر اثر انفجار 
مذک��ور در مال��ی خبر داد. فرانس��ه اینک در حال 
انج��ام عملیاتی به نام »برخان« در منطقه س��احل 
بوده و مدعی اس��ت که این عملیات برا ی مقابله با 
تروریس��م صورت می گیرد و با هدف برقراری ثبات 
در منطقه اس��ت.  فرانسه از سال ۲۰۱۳ به این سو 
ح��دود چهار هزار نظامی خود را  در مالی مس��تقر 

کرده است.

نیمچه گزارش

 علی تتماج 

اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در سفری رسمی 
از لبن��ان دیدار نم��ود. وی در کنار رایزنی با مقامات لبنانی 
و حضور در نشست مشترک گروه های فلسطینی، دو دیدار 
مهم را دس��تور کار داشته اس��ت. وی از یک سو از اردوگاه 
آوارگان فلس��طینی در لبنان دیدار نمود و از س��وی دیگر 
مذاکراتی با س��ید حس��ن  نصراهلل دبیر کل حزب اهلل لبنان 
داش��ته است. با توجه به این تحوالت سفر هنیه به لبنان را 

می توان در بر دارنده پیام های قابل توجهی دانس��ت که بر 
معادالت فلس��طین و منطقه تاثیرگذار خواهد بود. نخست 
آنکه وی از اردوگاه های آوارگان فلس��طینی دیدار داش��ته 
اس��ت. این امر از یک سو نشان می دهد که جبهه مقاومت 
ب��ر اصل لزوم بازگش��ت اوارگان به فلس��طین تاکید دارد و 
حاضر به مصالحه بر س��ر این مهم نیس��ت و از سوی دیگر 
مدیریت اصلی اردوگاه ها با تشکیالت خودگردان است حال 
آنکه استقبال گسترده ساکنان این اردوگاه ها از هنیه نشانگر 
رویکرد آنکه به اصل مقاومت به جای رویکرد سازش��کارانه 
تش��کیالت خودگردان اس��ت. دوم آنکه دیدار هنیه با سید 
حس��ن نصراهلل را می توان بیانگر تالش جریان های مقاومت 
بر توسعه همکاری ها علیه رژیم صهیونیستی دانست. نکته 

مهم آنکه حزب اهلل بیش��تر نماینده مقاومت ش��یعه عنوان 
می ش��ود و حماس نماینده اهل سنتف لذا این دیدار بیانگر 
وحدت ش��یعه و سنی در برابر دش��من صهیونیستی است 
که نقطه عطفی در مقاومت در برابر اشغالگران و متجاوزان 
ارزیابی می ش��ود. س��وم آنکه این س��فر همزمان با خیانت 
امارات و رویکرد آن به س��ازش با رژیم صهیونیستی صورت 
گرفته است. امارات و البته به تبعه آن سعودی و بحرین در 
حالی آشکار و پنهان رویکرد سازشکارانه در پیش گرفته اند 
ک��ه از اهداف این سازش��کاری تضعی��ف روحیه مقاومت و 
تس��لیم سازی فلسطینی ها در برابر روند سازش بوده است. 
س��فر هنیه به لبنان این پیام را دارد که مقاومت حاضر به 
تسلیم شدن نیست و خیانت امارات نه تنها موجب تضعیف 

مقاومت نخواهد ش��د بلکه تقویت آن را به همراه دارد. این 
س��فر به نوعی اعالم بی نیازی مقاومت فلسطین به ارتجاع 
عربی را نش��ان می دهد. چهارم آنکه آمریکا با اجرای طرح 
س��ازش و معامله قرن به دنب��ال تضعیف جایگاه منطقه ای 
مقاومت بوده اس��ت حال آنکه نشست گروه های فلسطینی 
در بی��روت و رایزنی های هنیه در لبنان باینگر ناکام ماندن 
این طرح آمریکاست. به هر تقدیر با توجه به آنچه ذکر شد 
می توان گفت که سفر هنیه نقطه عطفی در مبارزات جبهه 
مقاومت با دشمن صهیونیستی است که می تواند زمینه ساز 
ابعاد جدیدی از مقاومت ش��ود. مقاومتی که انتفاضه جدید 
حاصل آن خواهد بود که با تسلیح شدن کرانه باختری وارد 

فاز جدید مقاومت علیه اشغالگران خواهد شد. 

یادداشت

گزارش

عملیات بزرگ پهپادی یمنی ها در حالی مراکز استراتژیک 
از جمله فرودگاه ابها را هدف قرار داده که بس��یاری آن را 
انتقام خ��ون 7۲۰۰کودک یمنی می دانن��د که در تجاوز 

ائتالف سعودی شهید و یا زخمی شده اند.
در ادامه اعالم آمار ش��هدای جنایات ائتالف سعودی تحت 
حمایت غرب،  مرکز حقوق بش��ر یم��ن اعالم کرد، در پی 
حمالت هوایی ائتالف سعودی از سال ۲۰۱5 تا کنون بیش 

از 7۲۰۰ کودک شهید یا زخمی شده اند.
مرکز حقوق بش��ر یمن که جنایات ائتالف س��عودی علیه 
ک��ودکان یمن��ی را از س��ال ۲۰۱5 رصد می کن��د  اولین 
گ��زارش خود تحت عن��وان »کودکی با رنگ خون و رایحه 
مرگ« را منتش��ر کرد.بر اساس گزارش شبکه »المسیره«، 
در این گزارش آمده است: تعداد کودکان هدف گرفته شده 
به دس��ت ائتالف سعودی از سال ۲۰۱5 تا ۲۰۲۰ به بیش 
از 7۲۰۰ نفر رسیده است. ۳۴۶۸ کودک در حمالت هوایی 
ش��هید و ۳۸۰۴ کودک مجروح شده اند.بنا بر این گزارش، 
۹۱ درصد از ک��ودکان یمنی قربانی حمالت هوایی ائتالف 

متجاوز به یمن بوده اند.
مرکز حقوق بشر یمن سپس اعالم کرد، با کاهش خدمات 
پزشکی و تغذیه ای، 5.5 کودک در معرض انواع بیماری های 
کودکان قرار دارند.در خردادماه گذش��ته، وزارت بهداشت 
دول��ت نجات ملی یم��ن طی آماری رس��می از آمار باالی 
م��رگ و میر کودکان این کش��ور به دلی��ل محاصره یمن 

توسط ائتالف سعودی خبر داد.
ای��ن گزارش در حالی منتش��ر ش��ده ک��ه در انتقام گیری 
بخش��ی از جنایت ائتالف س��عودی، س��خنگوی نیروهای 

مس��لح یمن از عملیات ب��زرگ ارتش و کمیته های مردمی 
یمن علیه اهداف حس��اس و مواضع نظامی مهم عربستان 
خبر داد.یحیی س��ریع گفت یگان پهپادی یمن با چندین 
پهپاد، مواضع نظامی و اهداف حس��اس فرودگاه بین المللی 
»ابه��ا« را هدف ق��رار داد ک��ه اهداف این حمل��ه به دقت 
محقق شد.س��ریع افزود هدف ق��رار گرفتن مواضع نظامی 
در ف��رودگاه ابه��ا در واکنش به تش��دید حمالت مس��تمر 

متجاوزان و محاصره یمن صورت گرفته است.
خبرگزاری عربستان س��عودی )واس( با اذعان به شکست 
این کش��ور در قب��ال حمالت موش��کی انص��اراهلل تنها به 
رهگیری و س��اقط کردن یک فروند پهپاد اشاره کرد. خبر 
دیگر آنکه ارتش و کمیته های مردمی یمن موفق به تسلط 
بر منطقه ای ش��دند که محل عبور به س��مت آخرین شهر 

باقی مانده به مأرب از سمت جنوب آن است.
 ارتش و کمیته های مردمی یمن موفق به تسلط بر منطقه 
»الصداره« یعن��ی محل عبور به س��مت »الجوبه« آخرین 
ش��هر باقی مانده از جنوب تا ش��هر مأرب شدند.بر اساس 
گزارش »الخبر الیمنی«، »یحیی الش��امی« خبرنگار شبکه 
»المس��یره« تصویری را از تس��لط ارتش یم��ن بر منطقه 

الصداره منتشر کرد.
منابع محلی هم در همی��ن ارتباط اعالم کردند، درگیری  ها 
به منطقه »المناقل« پس از الصداره رسیده - منطقه ای که 
حدود هفتاد کیلومتر در شهر مأرب فاصله دارد- و نیروهای 
وابسته به ائتالف سعودی در تالشند جلوی پیشروی ارتش 
یمن به س��مت الجوبه را بگیرند.ارتش یمن چند روز پیش 
موفق شد شهر »ماهلیه« در این منطقه را به صورت کامل 

در اختیار بگیرد. 
الخب��ر الیمن��ی در ادامه اع��الم کرد، خبرهای��ی مبنی بر 
درخواس��ت حزب »االصالح« )نزدیک به دولت مستعفی( 
از قط��ر برای میانجیگری نزد صنعاء با هدف توقف عملیات 

مأرب به گوش می رسد. 
همچنین وزیر خارجه یمن از برنامه کشورش برای شکایت 
به ش��ورای امنیت در خصوص اقدامات دولت های متجاوز 
برای تغییر هویت کشور یمن با تصرف اراضی آن خبر داد. 
»هش��ام ش��رف« وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن گفت 
که ائتالف عربی به سرکردگی عربستان سعودی  با تصرف 
اراضی یمن در مناطق تحت اش��غال خ��ود به دنبال تغییر 

هویت آنجاست.
خب��ر دیگ��ر آنکه  گ��زارش یک نه��اد حقوق بش��ر یمنی 
حاکی اس��ت که در پنج سال گذشته بیش از شصت نفر از 
خبرنگاران و فعاالن مدنی بر اثر حمالت ائتالف سعودی در 

این کشور کشته شدند.
 یک نهاد حقوق بش��ر یمنی در گزارش��ی که روز دوشنبه 
منتش��ر شد، از کش��ته ش��دن ۶۱ نفر از اصحاب رسانه و 
مدافعان حقوق بشر در یمن در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ 
خبر داد.این نهاد حقوق مدنی مس��تقر در ژنو با نام »سام« 

در گزارش خود گفت که بیش از  یک هزار و پانصد و هشتاد 
و ش��ش مورد نقض علیه مدافعان حقوق بشر، سازمان های 
جامعه مدنی، نهادهای رس��انه ای، خبرنگاران روزنامه ها  و 

فعاالن رسانه های اجتماعی را ثبت کرده است.
ای��ن تخلفات ش��امل قتل، حمله فیزیکی، ش��کنجه تا حد 
مرگ، ناپدید ش��دن اجباری، بازداشت خودسرانه، محاکمه 
به دلیل ابزار عقیده و همچنین تخریب نهادهای رسانه ای و 

دستکاری در محتوای آنها، غارت یا بستن آنها بود.
سام، سال ۲۰۱5 را تاریک ترین سال برای رسانه ها در یمن 
خواند و گفت: »در آن س��ال ۳۱۹ مورد تخلف و ۱۰ کشته 
ثبت ش��د  و پس از آن س��ال ۲۰۱7 ، ۳۰۰ مورد تخلف و 
س��ه مورد کشته ثبت شده است و سپس در سال ۲۰۱۶ ، 
که ۲۰5 مورد تخلف و ۱۰ مورد کش��ته ثبت شده است و 
در س��ال ۲۰۱۸ سام ۱۳5 مورد تخلف را رصد کرد و سال 
۲۰۱۹ با ۱۳۴ مورد تخل��ف کمترین تخلف را ثبت کرد«. 
س��ام از جامعه بین المللی خواست برای توقف فوری همه 
اش��کال درگیری مسلحانه در یمن و تخلفات علیه مدافعان 
حقوق بش��ر و اصحاب رسانه فش��ارهای فوری اعمال کند 
و ی��ک کمیته بی��ن المللی برای تحقیق درب��اره همه این 

تخلفات تشکیل دهد و عامالن آن را فورا مجازات کند.

پیام هایی از بیروت 
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سعودی مانع توسعه عراق می شود
سخنگوی مقاومت اسالمی نجباء گفت که کشورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس به خصوص دولت عربستان سعودی در دهه های گذشته به دنبال 
ری« به  ضربه به عراق و عقب نگه داش��تن این کشور بودند. »نصر الِشمَّ
وبسایت مرآة الجزیره گفت که اغلب رژیم های عربی حاشیه خلیج فارس 
س��ه دهه در تحریم و محاصره عراق نقش داشتند و همچنین راه را برای 
اش��غال عراق از س��وی آمریکا هموار س��اختند. او گفت که حضور نیروهای 
سعودی در قالب ائتالف آمریکایی به هیچ وجه جای تعجب ندارد و موضع جنبش 
نجباء در قبال این نیروها همان موضعی است که در قبال هر نیروی »اشغالگر« 
دیگر اس��ت. به گفته الشمری، عربس��تان به  دنبال ضربه زدن به عراق از طریق 
تبدیل این کشور به میدان جنگ طایفه ای و تکفیری و ایجاد دشمنی بین عراق 

و کشورهای هم جوار و در نهایت جلوگیری از توسعه عراق است.

ضرب االجل انگلیس برای اروپا 
نخست وزیر انگلیس قصد دارد قانونی را به تصویب برساند که تعهداتش 
به اتحادیه اروپا درخصوص وضعیت مرزی ایرلند ش��مالی را لغو می کند 
و همچنین برای مذاکرات پسابرگزیت ضرب األجل تعیین کند. »بوریس 
جانسون« قصد دارد پیش نویس قانونی را به پارلمان ببرد که بخش هایی 
از تواف��ق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپ��ا )برگزیت( را تغییر می دهد.این 
قانون گذاری بخش��ی از توافق میان لندن و بروکسل بر سر ایرلند شمالی را 
حذف خواهد کرد. مناقش��ه بر سر وضعیت مرزهای این بخش از بریتانیا یکی از 
موانع اصلی به ثمر رسیدن توافق برگزیت بود. جانسون گفت به مذاکره کنندگان 
بر س��ر توافق تجاری پس��ابرگزیت که دور هش��تم آن این هفته در لندن برگزار 
می ش��ود، تا ۱5 اکتبر مهلت می دهد تا مذاکرات خود را به نتیجه برس��انند و در 

غیر این صورت بریتانیا این مذاکرات را به طور کامل ترک خواهد کرد.

اوضاع نگران کننده شرق مدیترانه 
وزیر خارجه روس��یه ضمن ابراز نگرانی درباره شرایط در شرق مدیترانه، 
از رهبران این منطقه خواس��ت مس��ائل را از طریق مذاکره حل کنند. 
سرگئی الرووف اوضاع در ش��رق مدیترانه را نگران کننده توصیف کرد 
و از رهب��ران کش��ورهای این منطقه خواس��ت برای حل مش��کالت به 
مذاکره روی بیاورند.وی گفت که تعمیق همکاری میان روس��یه و ترکیه 
بر گفت وگو میان مسکو و نیکوزیا تاثیری نخواهد داشت. به گفته وی، اراده 
سیاس��ی برای ممانعت از بی ثباتی بیش��تر موقعیت در منطقه، هم در نیکوزیا و 
هم در آنکارا وجود دارد و عالوه بر آن بس��تری جهانی برای حل موثر موضوعات 
بحث برانگیز وجود دارد که آن سازمان ملل است.الوروف افزود: ما آمادگی داریم 
به ایجاد حس��ن همجواری بین جمهوری قبرس و جمهوری ترکیه کمک کنیم، 

البته تنها در صورتی که دو طرف برای این درخواست تمایل داشته باشند.

 چی�ن: »مای��ک پامپئ��و« وزی��ر ام��ور خارجه 
آمری��کا بار دیگر چین را مس��ئول ش��یوع ویروس 
»کووی��د۱۹« در جهان معرف��ی کرد.صفحه توئیتر 
وزارت خارج��ه آمریکا در پیامی ب��ه نقل از پامپئو 
نوش��ت: »رئیس جمهور دونالد ترامپ متعهد است 
ت��ا اطمینان حاصل کند که ما چین را به دلیل این 
ویروس که مشغول از بین بردن صدها هزار نفر در 
سراس��ر جهان و میلیاردها دالر از ثروت ]جهانی[ 

است، پاسخگو کنیم«.

 تونس: »قیس س��عید« تاکید کرد هر کسی که 
تصور می کند می تواند با عملیات تروریستی دستاورد 
سیاسی داشته باشد، در توهم به سر می برد. قیس 
س��عید، رئیس جمه��ور تونس، بر ایس��تادگی این 
کش��ور در برابر تروریس��ت ها تاکید ک��رد.او درباره 
کشته ش��دن سه تروریس��ت در عملیات نیرو های 
امنیتی تونس گفت: عامالن عملیات مجرمانه باعث 

ایجاد سردرگمی در حکومت نخواهند شد.

 روس�یه: دبیرکل ائتالف نظامی ناتو هشدار داد، 
روسیه در صورت تالش برای گسترده تر کردن پایگاه 
ق��درت خود فراتر از مرزهایش، خطر به راه انداختن 
ی��ک جنگ س��رد جدید را به وج��ود می آورد.ینس 
استولتنبرگ، دبیر کل ائتالف ناتو عنوان کرد، رفتار 
های اخیر مسکو و تالش برای ایجاد یک "حوزه نفوذ 

جدید نیازمند پاسخی از جانب ناتو است".

 اندونزی: مقام های اندونزی اعالم کردند، قریب 
ب��ه ۳۰۰ مس��لمان روهینجایی به س��احل جزیره 
سوماترا رس��یدند که یکی از بزرگترین حضور این 
آوارگان تح��ت پیگرد از س��وی دول��ت میانمار به 

اندونزی محسوب می شود.
 این آوارگان که در میان آنها ده ها کودک نیز دیده 
می شود، از سوی محلی ها در سوماترا در دریا رویت 

شده و با کمک مردم به سوماترا وارد شدند.

 آلمان: »آنگال م��رکل«، صدر اعظم آلمان امروز 
دوشنبه مدعی شد مس��مومیت »الکسی ناوالنی«، 
یکی از مخالفان روس��یه، بر روند پیش��رفت پروژه 
خ��ط لوله انتق��ال گاز »نورد اس��تریم ۲« بی تأثیر 
نخواه��د بود.  م��رکل در این باره گف��ت که تأثیر 
مسمومیت ادعایی ناوالنی بر پروژه خط انتقال گاز 

از روسیه به اروپا را غیر محتمل نمی داند.

عملیات بزرگ پهپادی یمن علیه مراکز استراتژیک عربستان اجرا شد

انهدام »ابها« بخشی از انتقام خون 
7200 کودک یمنی

بایدن به دنبال آشوب در 
آمریکای التین 

نامزد دموکرات انتخابات ریاس��ت جمهوری آمری��کا در اقدامی که بیانگر نگاه 
آشوب گرایانه بایدن در آمریکای التین است، در یک مصاحبه ضمن تاختن به 
مواضع رئیس جمهور این کش��ور در قبال کوبا و ونزوئال گفت، دونالد ترامپ در 

قبال این دو کشور شکستی تحقیرآمیز خورده است.
»جو بایدن« رقیب دموکرات دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سوم 
نوامب��ر )۱۳ آب��ان( در مصاحبه با یک رس��انه محلی در ایال��ت فلوریدا اظهار 
داش��ت، سیاس��ت های ترامپ در قبال این دو کش��ور آمریکای التین متحمل 
یک »شکس��ت تحقیر آمیز« شده اس��ت.جو بایدن در مصاحبه با شبکه محلی 
»میام��ی« وابس��ته به ان بی س��ی نیوز اعالم ک��رد که مواضع و سیاس��ت های 
رئیس جمهور آمریکا در قبال کوبا و ونزوئال متحمل شکس��ت تحقیر آمیز شده 
اس��ت.نفر دوم دول��ت آمریکا در س��ال های ۲۰۰۹ ت��ا ۲۰۱7 در این مصاحبه 
گفت: »)در صورت پیروزی در انتخابات ریاس��ت جمهوری( من تالش خواهم 
کرد که سیاس��ت های شکس��ت خورده ترامپ را معکوس کنم، سیاس��ت هایی 
ک��ه به کوبایی ها و خانواده های آنها آس��یب زده اس��ت و او هی��چ کاری برای 
تقویت دموکراس��ی و حقوق بشر نکرده است«.بایدن البته ادعا کرد، »سرکوب 
کوبایی ها توس��ط رژیم )دولت این کش��ور( در دوره ترامپ بدتر ش��ده و بهتر 
نش��ده اس��ت. من همانند کاری که در مقام معاونت ریاس��ت جمهوری انجام 
دادم، خواس��تار آزادی همه زندانیان سیاسی )در کوبا( خواهم شد و همچنان 
حامی حقوق بش��ر خواهم بود«. وی س��پس به مواضع دونالد ترامپ در قبال 
ونزوئال تاخت و اعالم کرد که سیاست های او شکست تحقیر آمیز خورده است. 
وی افزود: »وضعیت مردم ونزوئال بدتر ش��ده است و آنها تحت یکی از بدترین 
بحران های وضعیت انس��ان دوستانه در جهان زندگی می کنند و این کشور به 
برگزاری یک انتخابات آزاد هیچ نزدیک نشده است و رویکرد نامنسجم ترامپ 

دارد شرکای بین المللی مان را از ما دور می کند«.

حمایت روسیه از دمشق در میان 
سازش عربی 

همزمان با سازشکاری برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی، خبرنکاران 
رس��انه های روس��یه از دیدار هیات اعزامی این کش��ور به ریاس��ت قائم مقام 
نخس��ت وزیر و وزیر خارجه این کش��ور با رئیس جمهور سوریه در دمشق خبر 

دادند.
»یوری بوریس��وف« قائم مقام نخس��ت وزیر روسیه و »س��رگئی الوروف« وزیر 
خارجه این کشور در دمشق با رئیس جمهور روسیه دیدار کردند.بنا بر گزارش 
»ام بلنکایا« خبرنگار حوزه مس��ائل غرب آس��یا در روزنامه کامرس��انت، هیات 
عالی رتبه روس��یه که به دمش��ق سفر کرده است، با بش��ار اسد رئیس جمهور 

سوریه دیدار کرد.
بنا بر گزارش رس��انه های روس��یه، در این هیات عالی رتبه »یوری بوریسوف« 
قائم مقام نخس��ت وزیر روس��یه و »س��رگئی الوروف« وزیر خارجه این کشور 
حضور دارند.حضور الوروف در دمشق، اولین سفر او به سوریه طی هشت سال 
اخیر محس��وب می شود.بنا بر گزارش رس��انه های روسیه، همکاری بین مسکو 
و دمش��ق در زمینه مقابله با تروریس��م، مقابله با شیوع ویروس کرونا، موضوع 
تش��کیل کمیته قانون اساسی سوریه و س��رمایه گذاری های اقتصادی از جمله 

موضوعات مهم در دستور کار رایزنی های بین دو طرف است.
پیش تر اعالم ش��ده بود که وی در راس یک هیأت نظامی، سیاسی و اقتصادی 
روس��یه  به دمش��ق س��فر خواهد کرد و در دیدار با  »بشار اسد« رئیس جمهور 
س��وریه به بررس��ی مس��ائل دوجانبه، پرونده های سیاسی و مس��ائل مربوط به 
تروریس��م رایزنی خواهد کرد. از آخرین س��فر وزیر خارجه روسیه به سوریه، ۹ 
س��ال می گذرد. قرار است فردا نشست کمیته مشترک همکاری های اقتصادی 
روس��یه و سوریه در دمش��ق با حضور مقام ها دو کش��ور برگزار شود.  امضای 
موافقت نامه پایانی کمیته مزبور و توافق نامه تس��هیالت گمرکی بین دو کشور 
از دیگر برنامه های سفر معاون نخست وزیر روسیه به سوریه اعالم شده است.

پارلمانهای آمریکای التین خواستار 
بایکوت اسرائیل 

لک��ه ننگ بودن سازش��کاری ام��ارات هر روز آش��کارتر می ش��ود چنانکه در 
حقارت��ی دیگر برای ابوظبی،  اعضای پارلمان های آمریکایی التین در واکنش 
به طرح الح��اق کرانه باختری، خواس��تار تدوین قوانینی ب��رای بایکوت رژیم 
صهیونیستی ش��دند. اعضای پارلمان های ۶ کشور آمریکای التین در همایش 
انجم��ن پارلمانی ها به خاطر قدس بر اهمیت صدور قوانینی برای تحریم رژیم 
صهیونیس��تی تاکید کردند.نمایندگان این پارلمان ه��ا اعالم کردند: پارلمان ها 
نقش مهمی در صدور قوانین برای تحریم و مقابله با تجاوزات اس��رائیل دارند. 

طرح الحاق بخش هایی از کرانه باختری پاکسازی نژادی را تقویت می کند.
خب��ر دیگر آنکه هنیه رئیس دفتر سیاس��ی جنبش حماس ب��ا تأکید بر لزوم 
تش��کیل دولت وحدت ملی در فلسطین، تصریح کرد که هدف از نشست اخیر 

در بیروت و رام اهلل، تقویت وضعیت داخلی فلسطین است.در این میان 
مقامات ارش��د رژیم صهیونیستی به یک شبکه تلویزیونی گفتند که کشورهای 
عربی متعددی برای عادی سازی روابط با تل آویو صف کشیده اند که بحرین در 
صدر آنها قرار دارد. این ادعا در حالی مطرح شد که انجمن مخالف عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی در امارات قصد این کشور برای افتتاح سفارت رژیم 
صهیونیستی در ابوظبی را به خنجر زدن از پشت توصیف کرد. خبر دیگر آنکه 
در جدیدترین تجاوزهای شهرک نش��ینان صهیونیست، یک کودک یازده ساله 

فلسطینی در شرق الخلیل با خودرو زیر گرفته شد.
همچنی��ن وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی با تایید طرح اح��داث 5 هزار واحد 
مس��کونی جدید در کرانه باختری، از نخست وزیر این رژیم خواست با تشکیل 
شورای ساخت وساز، این طرح را تصویب کند. خبر دیگر آنکه مسئوالن درمانی 
رژیم صهیونیس��تی با هش��دار درباره احتمال افزوده شدن ش��یوع آنفلوانزا به 
همه گی��ری کنونی وی��روس کرونا، گفتند در حال حاضر هم بیمارس��تان های 

فلسطین اشغالی در آستانه فروپاشی هستند. 


