
هراس اروپا از انگلیس 
بحران هــای انگلیس برای اروپــا تمامی ندارد در 
حالــی هنوز بحران برگزیت ادامه دارد که کشــف 
گونــه جدید ویروس کرونــا در انگلیس نه تنها در 
این کشــور بلکه در برخی کشــورهای دیگر اروپا 
نگرانی هایــی ایجاد کرده اســت بــه همین دلیل 
دولتهای اروپایی در تالش برای اتخاذ تدابیر جدید 

در این زمینه هستند.
رســانه های انگلیــس گزارش دادنــد که اعضای 
دولت لندن در پی شناســایی گونه جدید ویروس 
کرونا در جنوب شــرق این کشــور جمعه شــب 
جلسه مخفیانه ای را تشکیل داده تا درباره تشدید 
محدودیت هــای کرونایی برای مهــار این ویروس 
تصمیم گیری کنند.شناســایی گونه جدید ویروس 
کرونــا در انگلیس نگرانی هایی را در میان مقامات 
و مردم اروپا ایجاد کرده است.در این میان همزمان 
با شناســایی گونه جدید ویروس کرونا، هلند قرار 
اســت پروازهای حامل مسافران از مبدا انگلیس را 
ممنوع کند.در همین حال دولت ســوئد نیز اعالم 
کرد که شــدیدترین محدودیت ها را از زمان آغاز 
شــیوع کرونا در این کشــور اعمال می کند. این 
محدودیت ها از چهار روز دیگر در ســوئد آغاز و تا 
۲۴ ژانویه ادامه خواهد یافت.شناسایی گونه جدید 
ویروس کرونا چند روز پیش از سوی وزیر بهداشت 
انگلیس مطرح شــد. وی اظهار داشت که این گونه 
اولین بــار در منطقه کنت واقع در جنوب شــرق 
انگلیس کشــف و بیش از هزار مــورد ابتال به آن 
شناسایی شده است.»مت  هنکاک« بیان داشت که 
این ویروس با سرعت بیشتری نسبت به گونه فعلی 
در حال گســترش در مناطق جنوب شرق انگلیس 
است. او تالش کرد تا این مساله را کم اهمیت جلو 
دهد و بیان داشت که هنوز نشانه ای یافت نشده که 
ثابت کند واکسن کرونا برای مقابله با گونه  جدید، 

اثربخش نیست. 

نیمچه گزارش

گزارش

حمایت کشورهای غربی از سعودی در حالی همچنان ادامه 
دارد کــه در ادامه فاجعه انســانی تحمیلی به یمن معاون 
وزیر بهداشــت دولت نجات ملی یمن از فوت ساالنه ۱۰۰ 
هزار نوزاد تازه متولد شده به دلیل محاصره و جنگ ائتالف 

سعودی-اماراتی خبر داد.
»نجیــب القباطی« به شــبکه »المســیره« گفت، ائتالف 
سعودی شش ســال است که مانع ورود تجهیزات پزشکی 
پیشرفته به یمن می شود و صنعاء به دلیل محاصره و جنگ 

قادر به استخدام کادر پزشکی جدید نیست.
وی تأکید کرد، محاصــره، کودکان یمنی را از همان دوره 
جنینی در شــکم مــادر هدف می گیرد و ســوء تغذیه در 
میان مادران باردار در حال افزایش اســت.القباطی افزود، 
دوقلوهای به هم چســپیده  تازه متولد شده در بیمارستان 
»ســبعین« صنعاء نیازمنــد انتقال فوری بــه خارج برای 
اجرای عمل جداســازی در یک مرکز تخصصی هستند و 
بســته بودن فرودگاه صنعاء مانعی در برابر این امر اســت.
وی تأکید کرد: به دلیل محاصره و جنگ قادر به جداسازی 
این دوقلوها یا انجام اقدام پزشــکی ســابق نیســتیم.وزیر 
بهداشــت دولت نجات ملــی یمن هم ادامه بســته بودن 
فــرودگاه بین المللی صنعاء را برای نیازمندان این کشــور 
خطرناک دانســت و از ســازمان ملل خواست برای نجات 
جــان بیمــاران یمنی پــروازی را از طریق ایــن فرودگاه 
تدارک ببیند.»طه المتوکل«  از ســازمان بهداشت جهانی 
و ســازمان های مربوط به مســائل انسانی و سازمان ملل و 
صلیب سرخ جهانی و یونیسف خواست با ارسال هواپیمایی 
جان دوقلو های »الســیامی« را که وضعیت بحرانی دارند، 

نجــات دهند. او گفــت که این دوقلوهــا دو روز پیش در 
بیمارستان »الســبعین« صنعاء به دنیا آمده اند و وضعیت 
اضطراری آن هــا اقتضا می کند که برای درمان به خارج از 
یمن منتقل شــوند. در این میان یمن همچنان به مقاومت 
در برابر تجاوز سعودی ادامه می دهد چنانکه وزارت کشور 
یمــن از خودروی زرهی-امنیتی »بأس ۱« که به دســت 
جوانان یمنی ساخته شده است، رونمایی کرد.»عبدالکریم 
امیر الدین الحوثی« وزیر کشــور دولت نجات ملی یمن از 
این خــودروی زرهی-امنیتی رونمایــی و تاکید کرد: این 

خودرو تماما به دست جوانان متخصص یمنی ساخته شده، 
از کیفیت باالیی برخوردار و قابل استفاده در عملیات های 
مختلف است. در این میان ســعودی که در عرصه نظامی 
ناتوان بوده اســت به دنبال اجرای طرح تجزیه یمن است 
چنانکه وزیر مشاور امور خارجه عربستان سعودی با اشاره 
به فرمان تشکیل دولت ائتالفی سعودی و امارات در محور 
جنوبی یمن، مدعی شد: این اقدام عاملی برای حفظ صلح 
و ثبات یمن اســت!»عادل الجبیر« وزیر مشــاور در امور 
خارجه ادعاهایی را در خصوص تشــکیل دولت ائتالفی و 

خودخوانده ریاض و ابوظبــی در جنوب یمن مطرح کرد. 
وی در این خصوص مدعی شــد: تشکیل این دولت عاملی 
برای حفظ صلح و ثبات یمن اســت!همچنین معاون وزیر 
دفاع عربســتان و اتحادیه اروپا از اجــرای توافق ریاض و 
تشــکیل دولت جدید میان شورای انتقالی جنوب و دولت 

مستعفی استقبال کردند.
خالد بن ســلمان، معاون وزیر دفاع عربســتان در توییتی 
نوشت: عربستان با دســتورات ملک سلمان بن عبدالعزیز، 
پادشاه و محمد بن سلمان، ولیعهد "سیاست ثابتی را برای 
تحقق امنیت و ثبات در یمن و برآورده کردن خواسته های 
مردم آن در پیش گرفته اســت."وی گفــت: "تالش های 
محمد بن ســلمان برای حل سیاســی فراگیر در یمن به 
توافــق میان بــرادران یمنی برای اجــرای توافق ریاض و 
تشــکیل دولت جدید منجر شــد. این دســتاورد سیاسی 
و دیپلماتیــک و نظامــی با رویکرد مثبــت رئیس جمهور 
مســتعفی یمن و دولت و شورای انتقالی جنوب و رهبران 
نظامی در ابین و عدن محقق شد." خالد بن سلمان گفت: 
عربســتان بیش از هر زمان دیگری بــه دولت یمن برای 
تحقق امنیت و ثبات برای مردمش چشــم دوخته اســت. 
کار سخت و راه طوالنی است اما با اراده یمنی ها اختالفات 
کنار گذاشــته شــده و تالش ها یکپارچه می شود.خالد بن 
ســلمان گفت:" توافق ریاض تمام ســختی ها و موانع را با 
تالش های عربســتان و بــرادران در امارات و کشــورهای 
ائتالف و طرف های یمنی پشــت سر گذاشت و این نشان 
دهنده تمایــل واقعی و برادرانه آن ها بــرای تحقق صلح، 

امنیت و ثبات در یمن است."

نارضایتی ۶۰ درصد فرانسوی ها
 از مکرون

نظرسنجی یک موسســه افکارسنجی در فرانســه نشان می دهد، 
حدود ۶۰ درصد از مردم این کشــور از عملکــرد رئیس جمهور و 

نخست وزیر این کشور ناراضی هستند.
در حالی که ابتالی »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانســه به ویروس کرونا 
همچنان خبرســاز اســت، کاهش محبوبیت ماکرون و نارضایتی فرانسوی ها 
از دولــت ادامــه دارد.نتیجه تازه ترین نظرســنجی »موسســه افکار عمومی 
فرانســه«)IFOP( که به صورت آنالین انجام شــد، نشان می دهد حدود ۶۰ 
درصــد از فرانســوی ها از عملکرد امانوئل ماکرون رئیس جمهور کشورشــان 
ناراضی هستند.طبق این نظرسنجی ۵۹ درصد از مردم فرانسه هم از عملکرد 

»ژان کاستکس« نخست وزیر این کشور رضایت ندارند.
از جملــه دیگر موضوعات مورد ســوال و نکات این نظرســنجی، ادامه نزول 
محبوبیت امانوئل ماکرون رئیس جمهور و کاستکس نخست وزیر فرانسه است.

محبوبیت ماکرون در ماه دســامبر )ماه جاری میالدی( ســه درصد دیگر کم 
شده و به ۳۸ درصد کاهش یافته است.میزان محبوبیت کاستکس نخست وزیر 
فرانســه هم در قیاس با ماه قبل، دو درصد کم شــده و به ۳۷ درصد رسیده 
است. موسسه افکار عمومی فرانسه در مجموع از ۱۹۳۶ بزرگسال باالتر از ۱۸ 
ســال نظرسنجی کرده و نظرشان را درباره رئیس جمهور و دولت فرانسه جویا 
شده اســت.کاهش میزان رضایت فرانسوی ها از مقام های ارشد کشورشان در 
شرایطی ادامه یافته که طبق یک نظرسنجی در ماه گذشته میالدی )نوامبر( 
۷۰ درصــد از مردم این کشــور به دولت ماکرون بــرای مقابله با همه گیری 
ویروس کرونا بی اعتماد هستند.نارضایتی از ماکرون و بی اعتمادی فرانسوی ها 
بــه عملکرد دولت در زمینه مقابله با کرونا بعد از اینکه کاخ الیزه پنجشــنبه 
هفته گذشته رسما ابتالی رئیس جمهور فرانسه به ویروس کرونا را تایید کرد، 
ادامه یافته است. خبر دیگر از فرانسه آنکه وزیر امور اروپای فرانسه اعالم کرد 
مهلت تعیین شــده از سوی پارلمان اروپا در خصوص توافق خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا ممکن است بدون دستیابی به توافقی در خصوص روابط تجاری 
و امنیتی پسا برگزیت به سر آید. فرانسه تالش دارد تا خود را به عنوان قدرت 

اول اروپا معرفی و جای انگلیس و آلمان را بگیرد. 

طغیان سودانی ها علیه شورای 
انتقالی 

همزمان با نزدیک شــدن به دومین سالگرد سقوط عمر البشیر، و 
همزمان با آشکار شدن سازشکاری حاکمان جدید سودان با رژیم 
صهیونیســتی، سودانی ها خواستار تســریع روند اصالحات در این 

کشور شدند.
عمر البشــیر پس از ماه ها اعتراض گســترده علیه شرایط نامناسب اقتصادی، 
پس از حدود ســه دهــه در آوریل ۲۰۱۹ در کودتایی از ســوی ارتش برکنار 
شد.بسیاری از ســودانی ها از بی تفاوتی دولت انتقالی در رفع بحران اقتصادی 
این کشور ناراضی هســتند.دولت بر اساس توافق نامه سه ساله تقسیم قدرت 
بین ارتش و گروه های غیرنظامی تشــکیل شده است. بر این اساس قرار است 
انتخابــات عادالنه ریاســت جمهوری و پارلمان برگزار شــود.تلویزیون دولتی 
ســودان تصاویری از هزاران معترض را که در خارج از مقر ریاســت جمهوری 
در خارطــوم تجمع کردند را پخش کرده اســت.یکی از معترضان درباره علت 
نارضایتی مردم ســودان از شــرایط کنونی گفت: »ما امروز بیرون آمده ایم، نه 
برای بزرگداشــت ســالگرد آغاز اعتراضات و نه برای تبریک به دولت انتقالی. 
متأســفانه این دولت طی دو سال گذشته هیچ پیشــرفتی در پرونده قصاص 
شهدای ما نداشته است«.صد ها غیرنظامی سودانی در اعتراضات این کشور که 
منجبر به ســرنگونی رئیس جمهور سابق شد، کشته شدند.عبدالفتاح البرهان 
رئیس شــورای انتقالی در توییتر و در واکنش به اعتراضات مردم این کشــور 
مدعی شــد که ارتش »ضامن و محافظ انقالب و دســتاورد های آن« خواهد 
ماند. دولت و آژانس های سازمان ملل هشدار می دهند که تقریباً ۶۰ درصد از 
جمعیت ســودان جنوبی تا اواسط سال آینده با گرسنگی شدید روبرو هستند.
دولت ســودان و آژانس های سازمان ملل با اشاره به افزایش بحران در گزارش 
مشــترک جدید اعالم کردند که ۱.۴ میلیون کودک در کشور آفریقای شرقی 
که درگیر جنگ است، از سو تغذیه حاد رنج می برند.عیسی آروئای رئیس دفتر 
ملی آمار سودان جنوبی با اشاره به همه گیری کرونا و بحران اقتصادی، هجوم 
ملخ ها و ناکافی بودن کمک های بشردوستانه افزود: این )وضعیت بد غذایی( 
به دلیل ناامنی اســت که منجر به جابجایی جمعیت، تولید کم محصوالت به 

دلیل بحران های آب و هوایی مانند سیل و خشکسالی شده است.

اخبار ضد و نقیض از حکومت 
نظامی در آمریکا

در حالی محافل رســانه ای و سیاسی از احتمال حکومت نظامی 
در آمریــکا می گویند کــه دونالد ترامپ رئیس جمهــور آمریکا 
گمانه زنی های رســانه ای درباره اقدام او بــرای برقراری حکومت 
نظامی در این کشــور به منظور برگرداندن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 

را »خبر جعلی« خواند.
ســاعاتی بعد از انتشار خبرها درباره رایزنی رئیس جمهور آمریکا با مشاورانش 
درباره احتمــال برقراری حکومــت نظامی در این کشــور، دونالد ترامپ به 
این خبــر واکنش نشــان داد.در حالی که برخی نزدیــکان »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریــکا به او برقراری حکومت نظامی جهت تغییر دادن نتیجه 
انتخابات ریاســت جمهوری را پیشنهاد داده اند، رســانه های آمریکایی بامداد 
امروز یکشــنبه گزارش دادند که او در حال بررســی این گزینه است.شبکه 
»سی اِن اِن« گزارش داد: »ترامپ در جلسه ای با تعدادی از مشاوران و متحدان 
خود، مســئله اعالم حکومت نظامی برای تغییر نتیجــه انتخابات را به بحث 
گذاشــته است«. انتشــار این خبر واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
را در پی داشــت و به فاصله چند ســاعت بعد از انتشــار این خبر در پیامی 
توییتری این خبر را تکذیب کرد.ترامپ در پیامی توییتری این خبر را جعلی 
خواند و رســانه های عامل انتشــار این خبر را متهم کرد که عامدانه و از روی 
اطالع اقدام به انتشــار گزارش های نادرست کرده اند.یک پایگاه خبری به نقل 
از چند مقام ارشــد آمریکایی نوشت که آنها نگران هستند رئیس جمهور این 
کشــور برای تغییر نتیجه انتخابات، به سوءاســتفاده از قــدرت روی بیاورد. 
مسئوالن ارشــد دولت آمریکا به صورت فزاینده ای نگران هستند که »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور این کشــور از قدرت دولتی سوءاستفاده کند تا نتیجه 
انتخابات ریاســت جمهوری را تغییر دهد.»برنی ســندرز«، سناتور دموکرات 
ایالت ورمونت در مصاحبه ای با یک برنامه رادیویی بشــدت از دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریــکا انتقاد کرد و وی را »اقتدارگرا« خواند.همچنین بولتون 
مشــاور سابق امنیت ملی کاخ ســفید در واکنش به پیشنهاد »مایکل فلین« 
همتای پیشین خود برای برقرار کردن حکومت نظامی در ایالت های کلیدی، 

چنین پیشنهادی را منزجرکننده و غیر قابل باور خواند.

توافق برای صلح یا رد صلح 

یمن در حالی ششــمین ســال تجاوز ائتالف سعودی به 
این کشــور را ســپری می کند که در کنار جنگ نظامی، 
ادامه محاصره و تحریم یمن، برخی توافقات سیاســی در 
ریاض با نام یمن قابل توجه اســت. عبدربه منصورهادی، 
رئیس جمهور مســتعفی یمن جمعه دستور تشکیل دولت 
جدید با ریاســت معین عبدالملک را صادر کرد که شامل 
۲۴ وزیر است که تعدادی از آن ها از شورای انتقالی جنوب 
هســتند.در این راستا اتحادیه اروپا از تشکیل دولت جدید 

میان منصورهادی و جدایی طلبان جنوب یمن اســتقبال 
کــرد در همین حال برخی کشــورهای عربــی از جمله 
عربستان از این توافق حمایت کرده و آن را دستاورد بزرگ 
ریاض عنوان کردند. در ایــن چارچوب عادل الجبیر وزیر 
مشــاور امور خارجه عربستان ســعودی با اشاره به فرمان 
تشــکیل دولت ائتالفی سعودی و امارات در محور جنوبی 
یمن، مدعی شد: این اقدام عاملی برای حفظ صلح و ثبات 
یمن اســت! حال این ســوال مطرح است که آیا این اقدام 
زمینه ســاز صلح و امنیت در یمن می شــود؟ نگاهی به 
تحوالت یمن نشــان می دهد که از یک سو جریان منصور 
هادی ، ســاختاری وابسته به عربســتان و آمریکاست که 
به دلیل همین وابســتگی نیز توافقات ســال ۲۰۱۴ میان 

گروه های یمنی را شکســته و در نهایت راهی عربســتان 
شد که جنگ ۶ ساله ائتالف سعودی علیه یمن به واسطه 
رفتارهای وی شــکل گرفته اســت. از سوی دیگر جدایی 
طلبان جنوب نیز جریانی است که روابط نزدیکی به امارات 
دارد که هدف آن تجزیه یمن اســت. این جریان رســما 
همکاری با رژیم صهیونیســتی را اعالم داشته است. نکته 
دیگر آنکه این توافق با محوریت ســعودی و امارات صورت 
گرفته اســت. کشورهایی که ادعای کمک به صلح در یمن 
را ســر می دهند در حالی که با تحریــم و محاصره و نیز 
حمالت نظامی رسما به کشتار و نسل کشی در این کشور 
می پردازند. جالب توجه آنکه ســازمان ملل و کشورهای 
غربــی در حالی از این توافق حمایت کرده اند که در عمل 

کمکی به حل مشکالت یمن صورت نداده و حتی با ارسال 
غذا و داروی فاسد به یمن و نیز فروش تسلیحات به ائتالف 
ســعودی در کشتار مردم یمن همکاری می کنند. با توجه 
به این شــرایط به صراحت می توان گفت آنچه در توافق 
ریــاض روی داده عمال اقدامی در جهت صلح و امنیت در 
یمن صورت نگرفته اســت چرا که نه توافق کنندگان، نه 
محور توافق و نه حامیــان توافق هیچ کدام به دنبال حل 
بحران یمن نبوده و حتی محور کشــتار مردم این کشــور 
هســتند. لذا توافق ریاض نه برای حــل بحران یمن بلکه 
اقدامی است برای ایجاد بحران جدید در یمن و البته ثبت 
حداقل موفقیت در کارنامه ســعودی تا چهره ای مثبت از 

ریاض نزد افکار عمومی جهان به نمایش گذارد. 

یادداشت

فرامرز اصغری

تظاهرات گسترده علیه فساد و ناکارآمدی نتانیاهو 
هزاران صهیونیســت برای بیست و ششمین هفته متوالی علیه »بنیامین 
نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم صهیونیستی به خیابان ها آمدند.تظاهرات 
علیه نتانیاهو از ۶ ماه قبل در مناطق مختلف اراضی اشغالی به ویژه مقابل 
مقر اقامت وی آغاز شــده و تاکنون ادامه دارد.صهیونیستهای معترض، 
کناره گیری بنیامین نتانیاهو از قدرت به دالیل فساد و نحوه مدیریت مقابله 
با همه گیری کرونا را خواســتار شــدند.تعداد زیادی از این صهیونیستها یک 
تجمع گســترده در برابر محل اقامت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی 
برگزار کردند. همچنین یک تظاهرات در میدان رابین در تل آویو برگزار شد.معترضان 
اعالم کردند کــه قصد دارند یک تجمع دیگر نیز در برابــر محل اقامت »بنی گانتز« 
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی برگزار کنند.تظاهرات کنندگان، علیه فساد نتانیاهو و 

ناکارآمدی کابینه وی در مقابله با شرایط بحرانی در اراضی اشغالی شعار سر دادند.

اصرار جریان »مستقبل« بر نقض قانون اساسی 
جریان »آزاد ملی« لبنان به ریاســت »جبران باســیل« با صدور بیانیه 
ای اعالم کرد که جریان »المســتقبل« به ریاست »سعد الحریری« در 
نقض قانون اساسی در زمینه تشــکیل دولت جدید اصرار دارد.جریان 
»آزاد ملی« لبنان به ریاســت »جبران باسیل« بیانیه ای را در خصوص 
تشــکیل دولت جدید این کشور صادر کرد. این جریان اعالم کرده است 
که »المســتقبل« به ریاست ســعد الحریری، نخست وزیر این کشور اصرار 
زیادی بر نقض قانون اساســی در زمینه تشــکیل دولت جدید دارد. در همین حال 
جریان آزاد ملی در بیانیه مذکور آورده اســت: طبق ماده ۵۳ قانون اساســی لبنان، 
رئیس جمهور و نخســت وزیر می بایست به طور مشترک فرمان تشکیل دولت جدید 
را صادر کنند و این درحالی اســت که المستقبل می خواهد اختیارات رئیس جمهور 

در این بند نادیده گرفته شود.

تحریم کنندگان ترکیه پشیمان خواهند شد!
رئیس جمهور ترکیه گفت کســانی که این کشور را تحریم کرده اند از 
اقدام خود پشــیمان خواهند شد.»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور 
گفت: »مصمم هســتیم این مســئله را تایید کنیم که ترکیه هرگز در 

استفاده از حق حاکمیت خود کوتاه نخواهد آمد.«
اردوغان افزود: »تبدیل شدن به یک قطب بزرگ تجارت بین قاره ای یک 
موفقیت بزرگ برای ترکیه است و به نفع  ۸۳ میلیون نفر  مردم ما خواهد 
بود.«معاون ریاست جمهور ی ترکیه نیز گفته است که آنکارا از تحریم های یک جانبه 
ایاالت متحده هراســی ندارد. در همین حال »فواد اوکتای« معاون ریاست جمهوری 
ترکیه نیز در سخنرانی در مجلس این کشور گفت: »مثل همیشه ما در راستای منافع 
ملت خود خواهیم بود. ما از تحریم یک جانبه ایاالت متحده نمی ترسیم. ترکیه با این 

تحریم ها دلسرد نخواهد شد.«

ســوریه: خبرگزاری رسمی ســوریه اعالم کرد که 
اشغالگران آمریکایی عالوه بر انتقال هفتگی ده ها تانکر 
نفت به عراق، اخیرا نفت های ســرقت شده را از طریق 
توســعه لوله هایی که در رودخانه دجله قرار گرفته، به 
سوی اراضی عراقی پمپاژ می کنند. اشغالگران آمریکایی 
با همکاری شبه نظامیان »قسد« )نیروهای دموکراتیک 
ســوریه(، همچنان در حال ســرقت روزانه نفت خام 
سوریه از میدان های نفتی منطقه »الجزیره« هستند و 
اخیرا اقدام به توسعه خط لوله های عبوری از رود دجله 

از منطقه سیمالکا به سوی اراضی عراق کرده اند.
روســیه: وزارت امور اضطراری روســیه از ارســال 
محمولــه جدید کمک های بشردوســتانه به منطقه 
»قره باغ کوهستانی« خبر داده است. دفتر مطبوعات 
این وزارتخانه با اعالم این خبر گفت: »۱۹ دســامبر، 
متخصصان گروه مشــترکی از وزارت امور اضطراری 
روسیه ۱۷ واگن قطار حاوی کمک های بشر دوستانه 

را ]در قره باغ[ تخلیه کردند.«
سومالی: دولت فدرال سومالی به کنیا درباره عواقب 
صف آرایی نظامی در شــهر مرزی »ماندیرا« و تسلیح 
یک گروه شورشــی بــرای برهــم زدن ثبات داخلی 
سومالی هشــدار داد.وزارت اطالع رسانی سومالی در 
بیانیه ای اعالم کرد که دولت فدرال این کشور با دقت 
تحرکات نظامی در شهر مرزی ماندیرا را دنبال می کند.

لبنان: سمیر جعجع رئیس حزب »القوات اللبنانیه« 
گفت، تنها راه رســیدن به حقیقت درباره انفجار بندر 
بیروت تشــکیل کمیته حقیقت یــاب بین المللی در 
این خصوص اســت.جعجع گفت: صرف نظر از نتایج 
تحقیقــات ملی که امیدواریم به نتیجه ای برســد بار 
دیگر تأکید می کنیم که رســیدن به حقیقت انفجار 
بندر بیروت جز از خالل تشکیل کمیته حقیقت یاب 

بین المللی ممکن نیست.
عراق: نیروهای ارتش عراق دیروز چهارمین مرحله از 
عملیــات »وعده صادق« علیه بقایای عناصر تکفیری 
داعش در شــهر »بصره« را کلیــد زدند. »اکرم صدام 
مدنف« فرمانده عملیات بصره در سخنانی ضمن تأیید 
خبر آغاز چهارمین مرحله از عملیات وعده صادق در 
این شهر، گفت: هدف اصلی و اساسی از این عملیات 

مقابله با بقایای عناصر داعش است.
افغانستان:»طارق آریان« سخنگوی وزارت امور داخلی 
افغانستان، روز شنبه گفت که ادامه حمالت انتحاری 
و انفجار بمب از سوی عناصر تروریستی طی سه ماه 
گذشته منجر به جان باختن بیش از ۴۸۰ غیرنظامی 
شده است.آریان گفت: »طی سه ماه گذشته، طالبان با 
۳۵ حمله انتحاری و ۵۰۷ انفجار بمب، ۴۸۷ غیرنظامی 

ما را کشته و ۱۰۴۹ نفر را زخمی کرده است«. 

ابعاد جدید جنایات ائتالف سعودی فاش شد  

فوت 6 نوزاد یمنی در هر دو ساعت 
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