
توافق سیاسی راهکار تحقق ثبات 
در عراق 

رئیس ائتالف »دولت قانون« در ســخنانی نسبت 
بــه اوضاع اقتصادی در این کشــور هشــدار داد و 
گفت: تحقق ثبات در عراق بدون وجود یک توافق 

سیاسی امکان پذیر نیست.
»نوری المالکــی« رئیس ائتــالف »دولت قانون« 
عراق ســخنانی را در خصــوص وضعیت اقتصادی 
این کشور مطرح کرد و نسبت به شرایط اقتصادی 
کنونی هشدار داد.وی همچنین تصریح کرد: عراق 
به ثبات نیاز دارد و پر واضح اســت که تحقق این 
ثبات بدون وجود یک توافق سیاســی در کشــور 
امکان پذیر نخواهد بود. رئیس ائتالف دولت قانون 
عراق پیشتر هم بر لزوم تکمیل پروژه فاو به عنوان 
یکی از ابزارهای مهم برای بهبود وضعیت اقتصادی 
عــراق تأکید کرده بــود.وی در این خصوص گفته 
بود: پروژه فاو یک پروژه بزرگ و استراتژیک است. 
وظیفــه دولت و وزارتخانه های ذی ربط اســت که 
در این خصــوص قراردادهای شــفاف امضا کنند. 
دولت باید قراردادهای شفافی را به امضا برساند که 
مسیر را در برابر شــرکت های رقابت کننده چینی 
و کره ای برای توســعه و بازســازی بندر فاو هموار 
ســازد. خبر دیگر از عراق آنکه پــس از اظهارات 
فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق در ارتباط 
با طرح امنیتی-اطالعاتی این کشور برای حفاظت 
از منطقه ســبز، شبکه اسکای نیوز گزارش داد که 
بغداد از ســه هزار نیرو برای حفاظت از هیأت های 
دیپلماتیک بهره گرفته است. »تحسین الخفاجی« 
فرماندهی عملیات مشــترک عراق، در گفت  و گو با 
خبرگزاری رســمی عراق )واع( اعــالم کرد، بغداد 
گام هایی در راســتای متوقف کــردن حمالت به 
تأسیســات حیاتی و هیأت های دیپلماتیک اتخاذ 
خواهد کرد؛ گام هایی که طی روزهای آتی آشــکار 

خواهد شد.

نیمچه گزارش

گزارش

در حالــی پنهــان کاری انگلیس در اعــالم کرونای جدید 
بحران هــای بســیاری را برای مردم این کشــور و ســایر 
کشــورها به همراه داشته است که در ادامه پیامدهای این 

پنهان کاری هزاران راننده  کامیونی که در ســه روز گذشته 
به دلیل بسته شدن مرز بین انگلیس و فرانسه بیرون شهر 
مرزی دوو گرفتار و ســرگردان شده اند، امروز چهارشنبه با 

ماموران پلیس دست به گریبان شدند.
بیش از دو هزار و ۸۰۰ کامیون باری از یکشــنبه گذشته 
بیرون شــهر ُدِور در اتوبان ام ۲۰ پشــت مرزهای فرانسه 
صف کشــیده اند. فرانســه در پی شناســایی گونه جدید 
ویروس کرونا در انگلیس مرزهای خود را به روی مسافران 
از این کشــور بست.ِگَرنت َشپس وزیر حمل و نقل انگلیس 
در توییتی نوشــت: "پیشرفت خوبی داشــتیم و در مورد 
مرزهــا با دولت فرانســه به توافق رســیدیم." با این حال 
وزیر حمل و نقل فرانســه تاکید کرده تمام مســافرانی که 
از انگلیــس برای ورود به این کشــور دلیل موجهی دارند 
باید ۷۲ ســاعت قبل از سفر تســت کرونا انجام دهند.این 
بدین معناســت که تمام راننــدگان باید در روزهای آینده 
تســت کرونا انجام دهند تــا مجوز خــروج از انگلیس را 
دریافت کنند. اینکه این عملیات چگونه انجام خواهد شــد 
و دقیقا چقدر طول خواهد کشــید هنوز مشخص نیست.
سایر کشــورهای اروپایی نیز پس از شناسایی گونه جدید 
و جهش یافته ویروس کرونا که گفته می شــود ۷۰ درصد 
از نوع قبل ســریع تر منتشر می شــود مرزهای خود را به 
روی انگلیس بسته اند.در حالی که مقام های رسمی انگلیس 
گفته انــد که مواد غذایی کافی در فروشــگاه ها وجود دارد 
ولی گروه های صنعتی نسبت به کمبود برخی مواد غذایی 
تازه از هفته آینده هشــدار می دهند.این در شرایطی است 
که برخی فروشــگاه های بزرگ زنجیره ای بریتانیا نسبت 
به کمبود میوه و ســیبزیجات طی روزهای آینده هشــدار 
داده اند. سوپرمارکت های بریتانیا به خاطر محدودیت های 
کرونایی با رشــد فزاینده تقاضای کریسمس روبرو شده اند. 
در حالی که نگرانی ها از شیوع ویروس کرونای انگلیسی در 
اروپا در حال افزایش اســت رویترز از عبور تعداد قربانیان 
ویــروس کرونا در اروپا از 5۰۰ هزار نفر خبر داد.حدود 3۰ 
درصد از قربانیان ویروس کرونا در جهان از اروپا هســتند 
و شــمار قربانیان این ویروس در اروپــا طی ماه های اخیر 
افزایش داشته اشت.از زمانی که اولین قربانی ویروس کرونا 

در فرانســه در ماه فوریه گذشــته گزارش شد تا زمانی که 
تعداد قربانیان ویروس کرونا در اروپا به ۲5۰ هزار نفر برسد 
تقریبا ۸ ماه به طول انجامید اما تنها 6۰ روز زمان نیاز بود 
تــا قربانیان ویروس کرونا در اروپا از ۲5۰ هزار نفر به 5۰۰ 
هزار نفر برسد.تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در سرتاسر 
جهان به حــدود ۷۷ میلیون و پانصد هزار نفر رســیده و 
تعــداد قربانیان این ویروس نیز از یک میلیون و ۷1۰ هزار 

نفر فراتر رفته است.
در این میان رئیس جمهور اوکراین از ســفر رسمی همتای 
فرانسوی اش به کی یف پس از کاهش شیوع ویروس کرونا 
خبر داد. دفتر ریاست جمهوری اوکراین در بیانیه ای اعالم 
کرد، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه قصد دارد به 
محض کاهش شــیوع ویروس کرونا، یک دیدار رســمی از 
اوکراین انجام دهد.دفتر ریاست جمهوری اوکراین با اشاره 
به گفتگوی تلفنی ولودمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین 
با همتای فرانســوی خود اعالم کــرد امانوئل مکرون قصد 
خود را برای ســفر رسمی به اوکراین پس از کاهش شیوع 

ویروس کرونا تایید کرد. 
از ســوی دیگر »آنتونی فائوچی« عضو ارشد کارگروه ویژه 
کاخ ســفید برای مقابله با ویروس کرونــا از مردم آمریکا 
خواســت اینطور فرض کنند که ویــروس کرونای جهش 
یافته انگلیسی وارد ایاالت متحده شده است.رئیس موسسه 
آلرژی و بیماری های عفونی آمریــکا در مصاحبه با برنامه 
»صبح بخیر آمریکا« شبکه »ای بی سی« اعالم کرد، »قطعا 
محتمل« است که نســخه جهش یافته ویروس کرونا وارد 

آمریکا شده باشد.
آنتونی فائوچی تصریح کرد: »وقتی شما این حجم از شیوع 
و گسترش را در یک جا شبیه به بریتانیا را دارید، واقعا باید 
اینطــور فرض کنید که همین حــاال در همین جا )ایاالت 
متحــده آمریکا( هم وجود دارد. البته این )نســخه جهش 
یافته از کرونا( کرونای غالب نیست اما من تعجب نخواهم 

کرد اگر همین حاال اینجا باشد«.

علی تتماج

ژاپــن طی یک دهه اخیر تحرکات نظامی گســترده ای را 
صورت داده و بــه صورت متناوب بــر بودجه نظامی اش 
افزوده اســت. اخیرا دولت توکیو بودجه نظامی سال مالی 
آتی را بــا 1.1 درصد افزایش، رقــم 5۲ میلیارد دالر در 
نظــر گرفت که بخــش اعظم آن صرف خرید و ســاخت 
ادوات جنگی جدیــد برای مقابله بــا چالش های منطقه 
ایندوپاســیفیک خواهد شــد.طبق گزارش های منتشره 
مقامات ژاپن بر این ادعاینــد که ژاپن باید برای مقابله با 

تهدیدهای خارجی از جمله چین، به هواپیماهای جدید، 
موشــک های با بُرد بیشــتر و همچنین ناوهای هواپیمابر 
مجهز شــود.به این ترتیب، بعــد از 3 دهه، ژاپن به دنبال 
خریــد جنگنده های جدیدی اســت که تا ســال ۲۰3۰ 
تحویل داده می شــوند و ۴۰ میلیارد دالر هزینه خواهند 
داشت. از این مقدار، ۷۰6 میلیون دالر آن از محل بودجه 
سال میالدی آتی تامین خواهد شد.3۲3 میلیون دالر هم 
به توسعه موشک های ضدکشتی دوربُردی اختصاص داده 
می شــود که از مجمع االجزایر اوکیناوا حراست می کنند. 
6۲۸ میلیون دالر دیگر نیز صرف خرید 6 فروند جنگنده 
رادارگریز اف -35 خواهد شــد.این اقدام در حالی صورت 
می گیــرد که ژاپن تحرکات نظامی منطقه ای نیز داشــته 
اســت چنانکه کیشــی نوبوئو وزیر دفــاع ژاپن و راجنات 

سینگ همتای هندی او موافقت کردند که دو کشور برای 
ایجاد منطقه آزاد و باز اقیانوس های هند و آرام با یکدیگر 
همکاری کنند.وزیران دفاع دو کشور تاکید کردند که هند 
و ژاپن با هر گونه تالش یــک جانبه برای تغییر وضعیت 
کنونی از طریق اعمال فشــار یا هر گونه فعالیتی که تنش 
ها را افزایش دهد، مخالف هســتند. اشاره این اظهارات به 
فعالیت های رو به افزایش چین در دریاهای چین شــرقی 
و چین جنوبی است. مجموع این رفتارها نشان می دهد که 
ژاپن به دنبال تقویت توان نظامی داخلی و فعال تر شدن 
در معادالت نظامی منطقه است. آنچه از سوی دولتمردان 
توکیو برای توجیه این اقدامات مطرح می شــود مقابله با 
تهدیدات کره شــمالی و چین است. هر چند که مناقشه 
میان این کشــورها در چند دهه گذشــته استمرار داشته 

اســت اما بعد  دیگری را در تحرکات نظامی ژاپن می توان 
مورد ارزیابی قرار داد و آن سیاســت های آمریکا مبنی بر 
رویکرد به شرق برای محاصره و اعمال فشار بر چین است. 
هر چند که بایــدن ادعا دارد که به دنبال تعامل با جهان 
است اما چنانکه بسیاری از مقامات ارشد دولت وی تاکید 
کرده اند، بــرای آمریکا چین بزرگتــرن تهدید اقتصادی 
قلمداد می شــود و آمریکا از هر ابزاری برای مقابله با آن 
بهره می گیرد. با توجه به سیاست آمریکا مبنی بر تقویت 
توان متحــدان منطقه ای برای مهــار تهدید ها، در دوران 
بایدن نیز سیاســت های ترامپ مبنــی بر تقویت نظامی 
ژاپن و کره جنوبی ادامه خواهد داشــت در حالی که هند 
نیز در این میان نقشــی قابل توجــه دارد که توافق اخیر 

ژاپن و هند را می توان در این چارچوب ارزیابی کرد. 

یادداشت

رویکردبهنظامیگری

اعطای نشان درجه یک لیاقت به  ولید معلم
بشــار اسد، رئیس جمهور سوریه نشــان درجه یک لیاقت این کشور را 
بــه ولید معلم، وزیر خارجه فقید این کشــور اعطا کرد.این نشــان در 
مراسمی که به مناسبت چهلمین روز درگذشت ولید معلم برگزار شده 
بود برای تقدیر از فعالیت ها و تالش های وی در دفاع از سوریه در دوران 

مسئولیت در وزارت خارجه سوریه، به وی اعطا شد.
در این مراسم که به مناســبت چهلمین روز درگذشت ولید معلم در مرکز 
فرهنگی هنری اسد برگزار شده بود شماری از شخصیت های رسمی و دیپلماتیک 
در این مراسم حضور داشتند. منصور عزام، وزیر مشاور در امور ریاست جمهوری 
سوریه در این مراسم با ایراد سخنانی به تشریح شخصیت و فعالیت های حرفه ای 
ولید معلم پرداخت.فیصل مقداد، وزیر خارجه سوریه که پس از درگذشت ولید 

معلم سکان دستگاه دیپلماسی این کشور را به دست گرفت.

کشورهای عربی دشمن اسرائیل نبودند که صلح کرده باشند
ژنــرال آمریکایی در اظهاراتی گفت که کشــورهای عربی حتی پیش از 
اعالم رسمی برقراری روابط با رژیم صهیونیستی، روابط خوبی با این رژیم 
داشته اند.  »دیوید هاول پترائوس« رئیس سابق سازمان »سی آی ای« در 
نشست مجازی اندیشکده شورای ملی روابط اعراب و آمریکا، در خصوص 
آینده روابط دولت منتخب آمریکا و کشورهای عربی، گفت: »کشور های 
عربی تعدادشان زیاد است و هر کدام آن ها ویژگی های مختلفی دارند. چهار 
ســال پیش چنین روابطی در منطقه وجود نداشت. توافقنامه ابراهیم مهم بود هر 
چند که  نمی خواهم از این توافقنامه ها با عنوان توافقنامه صلح نام ببرم، چون هیچ 
یک از این کشــور ها در حال جنگ با اسرائیل نبودند که حاال صلح کرده باشند«. 
این توافقنامه ها به فلســطینی ها این اطمینان را می دهد که نخست وزیر اسرائیل 

همه بخش های کرانه باختری را به اسرائیل  الحاق نکند. 

 رزمایش هوایی مشترک چین با روسیه 
وزارت خارجه چین با تکذیــب هرگونه نقض حریم هوایی کره جنوبی 
گفت، رزمایش مشــترک هوایی این کشــور با روسیه علیه طرف ثالثی 
نیست. »ژائو لی جیان« سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری 
روزانه گفت که هواپیماهای نظامی روســی و چینــی در جریان پرواز 
تمرینی روز گذشته، وارد آســمان کره جنوبی نشده اند.ژائو با رد ادعای 
کره جنوبی مبنــی بر تجاوز به حریم هوایی این کشــور، توضیح داد: »در 
جریــان این تمرین، هواپیماهای چینی و روســی با جدیت به قوانین بین المللی 
پایبند بودند و وارد حریم هوایی کره جنوبی نشــدند«. الزم به ذکر اســت پیش 
از این ســتاد مشترک ارتش کره جنوبی از تجاوز  1۹ هواپیمای نظامی روسی و 
چینی به حریم هوایی این کشــور و اعــزام چند جنگنده برای رهگیری و بیرون 

راندن آنها از آسمان خود خبر داد.

 الجزایــر: هم زمان بــا فضای ســازش برخی 
کشــورهای عربی با دشمن صهیونیستی، الجزایر و 
تونس در اقدامی شــجاعانه اجازه ندادند هواپیمای 
صهیونیستی حامل مشاور رئیس جمهور آمریکا از 
حریم هوایی آنان عبور کند.شبکه خبری »نسمه« 
تونس گزارش داد که این کشــور به همراه الجزایر 
اجازه ندادند که ایــن هواپیما از حریم هوایی آنان 
عبور کند و به همین دلیل مجبور شــد مسیر غیر 

مستقیمی را طی کند.

 افغانســتان: در پی یک ســوءقصد به رییس 
اجراییه بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه   افغانســتان، 
وی جان خود را از دســت داد. رشید و راننده اش 
هدف حمله مســلحانه قرار گرفته و به بیمارستان 
کابل منتقل شده و سپس وی در آنجا جان خود را 

از دست داده است.

 یونان: به گفته رســانه های یونانی، هواپیما های 
جنگی این کشور، جنگنده های ترکیه را که بر فراز 
دریای اژه پرواز می کردند را رهگیری کردند.پیش 
از این، »نیکــوس دندیاس«، وزیر خارجه یونان، از 
ترکیه خواســت که تهدید های جنــگ علیه ما را 
متوقــف کند. وی گفت: »ترکیــه باید تحریکات و 

اقدامات غیرقانونی خود را متوقف کند«. 

 کانادا: کانادا به دالیــل »امنیت ملی«، از اقدام 
یک شرکت چینی برای خرید یک شرکت کانادایی 
فعال در زمینه معادن طال در قطب شمال ممانعت 
به عمل آورد.در حالی که تنش ها بین کانادا و چین 
بر سر بازداشت مدیر ارشد مالی شرکت »هواوی« 
به اتهام نقــض تحریم های ایران ادامه دارد، اتاوا با 
اســتناد به مالحظات »امنیت ملی«، از اقدام یک 
شــرکت چینی برای خرید یک شــرکت کانادایی 

جلوگیری کرد.

 روسیه: سفارت روســیه در واشنگتن از دولــت 
آمریکا خواسته در مدت زمانی کوتاهی که از دوران 
ریاست جمهوری »دونالد ترامپ« باقی مانده برای 
منفعت کل جهان  معاهده منع گسترش سالح های 
اتمی میان برد موسوم به »اســتارت نو« را تمدید 
کند.روسیه و آمریکا 1۰ ســال پیش معاهده ای با 
هدف کاهش و محدودســازی تسلیحات راهبردی 
به امضا رســاندند که به معاهده استارت نو معروف 

شد. 
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رژیمصهیونیستیدرچهارمین
بحرانسیاسی

در دور جدید بحران سیاســی در اراضی اشــغالی، یاریو لوین رئیس پارلمان 
رژیم صهیونیســتی از انحالل این پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام در 

سرزمین های اشغالی خبر داد.
طبق قانون رژیم صهیونیســتی، انتخابات سه ماه پس از انحالل کنست باید 
برگزار شــود و بر این اساس انتخابات زودهنگام در سرزمین های اشغالی روز 
۲3 مارس )3 فروردین 1۴۰۰( برگزار خواهد شــد و این چهارمین انتخابات 
کنست در کمتر از ۲ سال گذشته به شمار می آید.دلیل اصلی انحالل کابینه 
رژیم صهیونیستی عدم حصول توافق میان حزب لیکود به رهبری »بنیامین 
نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی و حزب آبی و سفید به رهبری 

»بنی گانتز« وزیر جنگ این رژیم درباره بودجه بوده است.
پس از منحل شــدن خودکار پارلمان رژیم صهیونیســتی، یک نظرسنجی 
نشــان داد که حزب نخست وزیر این رژیم بدون محلق شدن حزب جداشده، 
نمی تواند تشــکیل کابینه دهد.بحران سیاســی در اراضی اشغالی در حالی 
ادامه دارد که گروه های فلسطینی بر اتحاد تاکید دارند چنانکه اتاق عملیات 
مشترک گروه های فلسطینی در نوار غزه از اجرای مانور مشترک برای اولین 
بار خبر دادند. در این میان در ادامه روند سازش شاه مغرب در دیدار با هیأت 
آمریکایی و اسرائیلی، ازسرگیری همکاری و روابط با رژیم صهیونیستی را به 
نفع ثبات منطقه توصیف کرد.وزیر خارجه مغرب از آغاز پروازهای مســتقیم 
میان تل آویو و رباط و گشــوده شدن دفاتر تماس در این دو شهر خبر داد.
پس از ورود اولین هیأت رسمی از رژیم صهیونیستی به رباط، مغرب و رژیم 

صهیونیستی چهار توافق همکاری در زمینه های مختلف امضا کردند.
از سوی دیگر یک مقام ارشد آمریکایی برای پیوستن دولت اندونزی به توافق 
ســازش با رژیم صهیونیستی، رشوه چند میلیارد دالری پیشنهاد کرد.بعد از 
وعده و وعیدهای آمریکا به کشورهای عربی آفریقایی و حاشیه خلیج فارس 
برای ســازش با رژیم صهیونیستی، واشنگتن اکنون وزنه فشار خود را باالی 

سر دولت این کشور مسلمان گرفته تا سازش را بپذیرد.

گیسوگیسکشیترامپوپلوسی
بحــران اخالق در میان سیاســتمداران آمریکایی هر روز نمایان تر می شــود 
چنانکه نشــریه »پالیتیکو« گزارش داده رئیس دموکــرات مجلس نمایندگان 
آمریکا در واکنش به ادامه ادعاهای انتخاباتی ترامپ گفته، او را با گرفتن موها 

و دست و پاهایش از دفتر کارش در کاخ سفید بیرون می اندازد.
 »نانسی پلوسی« رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که در دوره ریاست جمهوری 
ترامپ سابقه ای طوالنی از اختالفات و مشاجره با وی بر سر موضوعات مختلف 
دارد، گفته به دنبال اطمینان یافتن از این مســئله اســت که »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهــور آمریــکا که همچنان شکســت در مقابل »جــو بایدن« رقیب 

دموکرات خود را نپذیرفته، دفتر کارش در کاخ سفید را ترک خواهد کرد.
او در روزهای گذشــته و در حاشــیه گفت وگوها با سایر رهبران کنگره درباره 
بســته کمکی و بودجه دولت، گفته برای خروج ترامپ از قدرت لحظه شماری 
می کند. به گزارش نشــریه »پالیتیکو«، این دیپلمات ارشــد دموکرات افزوده 
»قصد دارم او را از آنجا )دفتر کار ترامپ در کاخ ســفید( با مو و دســت های 

کوچک و پاهایش بگیرم و بیرون بکشم«.
علی رغم تایید پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا توسط 
مجمع گزینندگان بــا 3۰6 رأی الکترال، ترامپ هنوز از ادعای وقوع تقلب در 

این انتخابات دست برنداشته است.
در همین چارچوب ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در جلب حمایت دیوان عالی 
و همچنین اعضای برجســته حزب خود در کنگره برای ادعای تقلب گسترده 
در انتخابات ناکام مانده اســت، در تازه ترین اظهارنظر از نفر دوم ســناتورهای 

جمهوریخواه نیز شدیدا انتقاد کرد.
دونالد ترامپ در توییتر نوشــت: »جمهوری خواهان در ســنا خیلی به سرعت 
فراموش می کنند. در حال حاضر اگر حمایت من از آنها در انتخابات قبلی نبود، 
آنها ۸ کرســی کمتر داشتند«. همچنین رئیس جمهور آمریکا دستور بخشش 
15 نفــر از جمله چند نفر نزدیک به حزب جمهوری خواه و ۴ نظامی آمریکایی 
که دلیل کشــتار شــهروندان غیر نظامی عراقی محکوم شــده بودند را صادر 
کرد.»جرج پاپادوپولــوس« و »الکس ون در زوان« دو نفری بودن که به دلیل 

دروغگویی در جریان تحقیقات بازپرس مولر محکوم شده بودند.

بندرگاههایدشمنانیمندر
اماننمیماند

وزیر خارجه یمن در پایان به ریاض و ابوظبی هشدار داد که صنعاء در برابر این 
سیاســت )محاصره یمن( دست بســته نخواهد ماند و اگر، محاصره ادامه یابد، 

بندرگاه های دشمنان یمن، در امان نخواهد بود.
وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن با تأکید بر لزوم هدف قرار دادن بندرگاه های 
دشــمنان ملت این کشور، گفت که ژســت های بشردوستانه ریاض و ابوظبی، 
بی فایده است.»هشــام شــرف عبد اهلل« تصریح کرد، تداوم سیاســت مجازات 
جمعی ملت یمن و جلوگیری از ورود کشــتی های حامل فرآورده های نفتی، به 
هیچ عنوان باعث پیشرفت در اقدامات مربوط به حل وفصل سیاسی جنگ علیه 
یمن نخواهد شــد.وزیر خارجه یمن خاطر نشان کرد، با وجود اینکه کشورهای 
عربســتان و امارات، مدعی حمایت از اقدامات انسان دوستانه در یمن هستند، 
ولی همچنان به سیاست قحطی ســازی و جلوگیری از ورود کشتی های نفتی 
ادامــه می دهند.همچنیــن وزیر حمل و نقل یمن از ادامه تبعات بســته بودن 
فــرودگاه بین المللی صنعا خبــر داد و گفت: در نتیجه بســته بودن فرودگاه 
بیــن المللی صنعا بیش از ۸۰ هــزار کودک و زن جان باختــه اند.وی افزود: 
جنایت بســتن فرودگاه صنعا با تصمیم وزارت دفاع ســعودی انجام شده است 
که اهتمامی به حقوق بشــر ندارد و این مغایر با عرف بین المللی و قوانین بین 
المللی اســت.خبر دیگر از یمن آنکه منابع خبری اعــالم کرده اند امارات یک 
موسســه نفتی یمن را به بازداشتگاه، شــکنجه گاه و محل نگهداری گروگان ها 
تبدیل کرده اســت.خبر دیگر آنکه رئیس کمیته عالی انقالب یمن در اشــاره 
به حفاری های گســترده صهیونیستی زیر مسجداالقصی، از مسلمانان خواست 
با همه ابزارها در اعالم مخالفت با این موضوع وارد صحنه شــوند.»محمد علی 
الحوثی« رئیس کمیته عالی انقالب یمن و عضو ارشد انصاراهلل در صفحه توییتر 
خواســتار تحرک فوری در اعالم مخالفت با ادامه حفاری  های صهیونیستی زیر 
مســجداالقصی شد. وی گفت، ادامه حفاری زیر مسجداالقصی، تخریب عمدی 
اماکن مقدسه اسالمی در فلسطین است و مسلمانان در رد این موضوع با تمام 

ابزارها مسؤول هستند.


