
زندان های امارات گور جمعی زنان 
بازداشتی 

جنایات امارات تحت حمایــت آمریکا در یمن در 
حالی ادامه دارد که یک ســازمان حقوق بشــری 
درباره شکنجه و بدرفتاری با فعاالن زن اماراتی در 
زندان های این کشــور هشدار داده و کمپینی برای 

آزادی آنها به راه انداخته است.
ســازمان عربــی حقوق بشــر کمپینــی را برای 
همبســتگی با فعاالن زن اماراتــی در زندان های 
این کشــور با هــدف آزادی آنها بــه راه انداخته 
است. این ســازمان حقوق بشری در صفحه توییتر 
خود نوشــت: زندان های امارات به گورهای جمعی 
تبدیل شــده  که زنان بازداشتی در آن هدف قتل 
آرام و سازماندهی شــده به دست مقامات امنیتی 
قــرار می گیرند، مقاماتی که در شــکنجه روحی و 
جســمی تبحر دارند.بنا به گفته زنان بازداشــتی، 
این مقامات از آزار و اذیت بازداشت شــدگان لذت 
می برند و بازداشــتی ها بدون مراقبت های پزشکی 
با بیماری های خود مبارزه می کنند.سازمان مذکور 
افزود، امارات تمام درخواست های بین المللی برای 
آزادی »علیاء عبدالنــور« را نادیده گرفت تا اینکه 
وی در زندان کشته شد پس از آنکه وی را دست و 
پا  بسته و بدون مراقبت پزشکی در زندان رها کرد 
تا به تنهایی با بیماری سرطان مبارزه کند.در ادامه 
این گزارش آمده، »امینه العبدولی« از دیگر فعاالن 
زن نیز تحت شکنجه ناچار شده برگه هایی را بدون 
خواندن محتوای آن امضا کند و اعتراف هایی از وی 
گرفته شــده که هرگز آنها را انجام نداده است. این 
سازمان حقوق بشری افزود، درخواست های مکرر از 
زندان های امارات و اظهارات خانواده  بازداشتی های 
فعلی و سابق نشان دهنده حجم رنج انسانی در این 
زندانها، میزان فروپاشــی سیستم حقوق بشر و نیز 

ضعف دستگاه قضایی است.

نیمچه گزارش

گزارش

خاموشی جهان در برابر درد و رنج ملت 
یمن همچنــان ادامه دارد در حالی که 
یک مرکز حقوق بشــری آمــار تلفات 
انســانی و خســارت های وارد شــده به یمن در 
2100 روز حمله به یمن را منتشــر و از شهادت 

17042 غیرنظامی خبر داد.
شش ســال از کشــتار ملت یمن توسط ائتالف 
آمریکایی-ســعودی،  و البته مقاومت همه جانبه 
ملت یمن می گــذرد و جهان همچنان خاموش 
در برابر وضعیت بحرانی تحمیلی به یمن اســت. 
اســتمرار تجــاوزات نظامی، محاصــره و تحریم 
اقتصــادی موجب شــده تا 20 میلیــون نفر از 
جمعیت 30 میلیونی یمــن نیازمند کمک های 
غذایی باشند و ســازمان ملل نیز به جای کمک 
بــه مردم در کنار متجاوزان قــرار گرفته و اقدام 
به ارســال غذا و داروی فاســد به یمن می کند. 
مقاومت یمن اما همچنان ادامه دارد و توانسته اند 
موازنه وحشــت را به عرصه چشم در برابر چشم 
محقق ســازند. در این میان مرکز حقوق بشری 
»عین االنســانیه« آمار جنایات ائتالف سعودی 
در 2100 روز  حمله به یمن را منتشــر کرد.بر 
اساس گزارش شبکه »المسیره«، تعداد شهدای 
غیرنظامــی در این مدت به 17042 نفر از جمله 
3۸04 کــودک و 23۸۹ زن و تعداد مجروحان 
غیرنظامــی بــه 2۶3۵۵ از جمله 412۸ کودک 
وارد  و 2۸01 زن رســیده است.خســارت های 
شــده به یمن بر اســاس گزارش منتشر شده به 
شــرح زیر است:تخریب و وارد کردن خسارت به 

زیرســاخت های یمن و ۹۵2۶ مرکز از جمله 1۵ 
فرودگاه، 1۶ بندر، 30۵ ایســتگاه و ژنراتور برق 
و ۵4۵ شــبکه ارتباطی،تخریب و هدف گرفتن 
211۸ انبار و شبکه آبرسانی، 1۹74 مرکز دولتی 
و 44۹0 پل،تخریــب و وارد کردن خســارت به 
22۹13 مرکــز اقتصــادی، 3۹3 کارخانه، 2۸۹ 
کامیــون حامل ســوخت، 113۶۵ مرکز تجاری 
و 411 دامــداری و مرغداری،نابود کردن عمدی 
722۹ وســیله نقیله، 4۶3 قایق صید، ۸۹۹ انبار 
غذا، 3۹3 ایســتگاه ســوخت، ۶7۸ بازار و 7۹4 

کامیون حامل غذا
تخریــب و وارد کردن خســارت بــه ۵۶۹2۸3 
منــزل، تخریب 177 مرکز دانشــگاهی، 13۹3 
مسجد، 3۶۶ مرکز گردشگری، 3۸۹ بیمارستان 
و مرکز بهداشــتی،تخریب و وارد کردن خسارت 
به 10۹۹ مدرســه، مرکز آموزشی، 700۵ زمین 
زراعی، 133 مرکز ورزشــی، 24۵ اثر باستانی و 
47 مرکز رسانه ای.همچنین وزیر بهداشت یمن 
در تشــریح آثار جنگ ســعودی-آمریکایی علیه 
کودکان کشــور و محاصره یمن، ازکشته شدن 
حدود چهــار هزار کودک و دچار شــدن صدها 
هزار کودک به ســوء تغذیه خبر داد.او در ادامه 
از افزایش نارسایی های ژنتیکی در میان کودکان 
یمنی به علت ســالح هایی خبــر داد که ائتالف 

سعودی در جنگ استفاده می کند.
بــه گفتــه وی ســازمان یونیســف بــرای 70 
بیمارســتان فقط دو دســتگاه تنفس مخصوص 
کــودکان اهدا کرده اســت و دولــت صنعاء در 

همکاری با سازمان های بین المللی سعی دارد تا 
آن ها را به کمک های جدی تر وادار کند یا اینکه 
از آن هــا بخواهد تا اموال خود را به اســم یمن 
و بــرای هزینه ســفرها و خودروها و هزینه های 
جاری خودشان هدر ندهند. جنگ یمن چند ماه 
دیگر وارد سال ششم خود می شود و معاون وزیر 
بهداشــت دولت نجات ملی یمن از فوت ساالنه 
100 هزار نوزاد تازه متولد شده به دلیل محاصره 
و جنگ ائتالف ســعودی-اماراتی خبر داد. نکته 
قابل توجــه آنکه دولت جدیــد آمریکا یا همان 
بایدن نیز همــان رویه ترامپ را علیه یمن پیش 
می برد چنانکه رســانه آمریکایــی گزارش داد، 
وزارت خارجــه این کشــور درصدد صدور مجوز 
به شرکت »ریتیون« به منظور فروش بمب های 
هدایت شونده به عربستان سعودی به ارزش 47۸ 
میلیون دالر است. بلومبرگ از عضویت گزینه جو 
بایدن برای منصب وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( 
در هیــات مدیره شــرکت تســلیحاتی ریتیون 
خبر داد؛ شــرکتی که درصدد فروش بمب های 

هدایت شونده به عربستان سعودی است.
»لوید آســتین ژنرال بازنشســته و چهار ستاره 
که گزینه بایدن برای وزارت دفاع اســت، از سال 
201۶ )اســتعفایش از ارتش آمریکا( عضو هیات 
مدیره ریتیون بوده است«.این جنایت ها در حالی 
ادامه دارد که محمد عبدالســالم سرپرست تیم 
مذاکره کننده دولت نجــات ملی یمن گفت که 
سازمان ملل توجهی به خطراتی که کشتی نفتی 

»صافر« دارد، نمی کند.

اعتراضات ضد نژادپرستی بعد از قتل 
یک سیاهپوست دیگر 

در پــی جدیدترین جنایت افســر پلیس 44 
ساله شــهر »کلمبوس« ایالت »اوهایو« علیه 
»آندری هیل« شهروند 47 ساله سیاهپوست 
غیرمســلح موج جدیدی از اعتراضات علیه 
تبعیــض نژادی و خشــونت پلیــس آمریکا 
بــا اقلیت ها و بــه ویژه سیاهپوســتان را به 
راه انداخــت. در پی قتل هیــل، معترضان 
آمریکایی با دست داشــتن پالکاردهایی که 
روی آن جمله »جان سیاهپوســتان اهمیت 
دارد« به خیابان های اوهایو آمدند و با ســردادن شعارهایی علیه نژادپرستی 
پلیس آمریکا خواستار اجرای عدالت برای این شهروند سیاهپوست آمریکایی 
شدند. این اعتراضات به ســاختار نژادپرست حاکم بر آمریکا در حالی ادامه 
دارد که ســاختار ســرمایه داری حاکم بر این کشــور با دو بحران حمالت 
ســایبری و ادامه بحران پسا انتخابات مواجه است. در حوزه سایبری مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید، در تماسی تلفنی با اعضای گروه موسوم به پنج چشم، 
انتشــار بیانیه ای برای محکوم کردن حمالت سایبری گسترده به نهادهای 
مختلف آمریکا را به بحث گذاشــت.اداره امنیت ســایبری و زیرساخت  های 
ایاالت متحده هشــدار داده اســت کــه عالوه بر شــبکه های دولت فدرال، 
شــبکه های ایالتی و محلی نیز تحت تأثیــر حمالت هکری اخیر قرار گرفته 
اســت. اما در حوزه جنگ سیاسی، ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای 2۶ نفر 
از جمله دو مشــاور ســابق خود و همچنین پدر دامــادش حکم عفو صادر 
کرد. از ســوی دیگر مدیر اجرایی شرکت سامانه های رأی گیری الکترونیکی 
»دامینین« اعالم کرده اســت که قصــد دارد از ترامپ و همپیمانان وی که 
اتهامات گســترده ای را در خصوص تقلب انتخاباتی مطرح کرده اند، شکایت 
کند.رئیس جمهور آمریکا مدعی شــده اعضای حزب جمهوری خواه او را در 
کارزار تالش برای تغییر نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری تنها گذاشته اند و 

او هیچ وقت این مسئله را فراموش نخواهد کرد.
از ســوی دیگر دادگاه اســتیناف حــوزه هفتم ایاالت متحده در شــیکاگو، 
درخواســت رئیس جمهــور این کشــور بــرای تغییــر نتیجــه انتخابات 
ریاست جمهوری 2020 را رد کرد. در این میان برخی نظامیان آمریکایی در 
خصوص اقدام احتمالی رئیس جمهور این کشور برای ایجاد آشوب در جریان 
انتقال قدرت و مراسم تحلیف و به راه انداختن خشونت ابراز نگرانی کرده اند.

کام تلخ اروپا از پنهان کاری کرونای انگلیس و 
برگزیت

پنهان کاری سه ماهه دولتمردان انگلیس درباره کرونای جدید در حالی خشم اروپایی ها 
را بــه همراه داشــته که توافق نیم بند اتحادیــه اروپا و لندن )برگزیــت( بر تلخ کامی 

اروپایی ها افزوده است تا دردسرهای انگلیس برای اروپا همچنان ادامه داشته باشد.  
رئیس کمیته مشــورتی دولت انگلیس )NERVTAG( در زمینه بیماری های تنفسی 
فاش کرد که ویروس کرونا اولین بار 31 شــهریور شناســایی شد. این در حالی است که 
مقامات لندن تا دو هفته پیش این خبر را کتمان کرده بودند.»پیتر هوربی« در نشستی 
که پروفسور نیل فرگوسن و وندی بارکلی سایر اعضای این کمیته  شرکت داشتند بیان 
کرد که تاکنون یک هزار و 700 جهش ژنتیکی در ویروس کرونا دیده شــده اســت. بر 
اســاس مطالب اظهار شده در این جلســه گونه جهش یافته کرونا از سپتامبر )شهریور( 
وجود داشــته اما در 11 دسامبر )21 آذر( آن را اعالم کرده اند. در این میان سخنگوی 
وزارت امور خارجه چین اعالم کرد با توجه به شیوع نوع جدید ویروس کرونا در بریتانیا، 
پروازهای این کشــور به مدت نامحدود تعلیق خواهند شــد.اروپا در حالی در وحشــت 
کرونای انگلیســی، تمام پروازهــا و حمتی حمل و نقل کامیون ها به این کشــور را لغو 
کرده اســت که حوزه برگزیت نیز چالش دیگر اتحادیه اروپا با لندن اســت. توافق لندن 
و بروکســل بر سر روابط این دو پس از اتمام دوره انتقالی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
)برگزیت( با استقبال رهبران اروپایی همراه شد.»امانوئل مکرون« رئیس جمهور فرانسه 
دراین بــاره گفت: »اروپایی ها پاداش اتحاد و صالبت خــود را دریافت کردند« اما اکنون 
پاریــس باید متن این توافق را بررســی کند تا از حفظ حقوق ماهیگیری فرانســوی ها 
اطمینان حاصل شود.»آنگال مرکل« صدر اعظم آلمان نیز با استقبال از این توافق، گفت 
اکنــون برلین باید متن این توافق را »جزء به جزء« مطالعه کند.از ســوی دیگر »مایکل 
مارتین« نخست وزیر جمهوری ایرلند این توافق را »مایه نا امیدی« ماهیگیران ایرلندی 
توصیف کرد.وزیر امور خارجه هلند نیز تأکید کرد متن آن باید با دقت باال مطالعه شود.

قاتالن مردم افغانستان هرگز 
مجازات نمی شوند

پرونده سیاه اشغالگران افغانستان هر روز قطور تر می شود چنانکه 
اخیرا  دو نظامی هلندی که در افغانســتان مســتقر بودند، افشا 
کردنــد در یک ماموریت به دســتور مافوق های خود به ســوی 

شهروندان افغانستانی تیراندازی کرده و آنها را کشتند.
»ســروی هولزکن« نظامی سابق هلندی به روزنامه محلی »ترو« 
گفت  که آنها منازلی را هدف قرار دادند که فکر می کردند متعلق 
به شبه نظامیان طالبان اســت و هنگامیکه مردم شروع به فرار از 
خانه ها می کنند، نظامیان با دســتور مقامات ارشد به سوی آن ها 
شلیک کردند. هولزکن همچنین گفت که هیچ کس از خانه ها به 
ســمت آنها شلیک نکرد. یک نظامی دیگر هلندی که نام خود را 

افشا نکرد نیز  این حادثه را تایید کرد. 
نکتــه قابل توجه آنکه ایــن رفتارها صرفا معطــوف به نیروهای 
هلندی نمی باشــد چنانکه پیش از این نیز رئیس نیروهای دفاعی 
استرالیا چندی قبل گزارشــی از جنایات نظامیان این کشور در 
افغانســتان مبنی بر قتل غیرقانونی 3۹ غیرنظامی افغان را مورد 
تأیید قرار داد. البته این پایان ماجرا نیســت و حتی کانادایی که 
ادعای حقوق بشــر سر می دهد و علیه سایر کشورها در سازمان 
ملل پرونده حقوق بشــری تشــکیل می دهد نیز در این جنایات 
دســت داشته اســت چنانکه گزارش های متعددی از کشتار غیر 
نظامیان و شکنجه زندانیان در افغانستان توسط نیروهای کانادایی 
منتشــر شده اســت در همین زمینه »کریگ اسکات« قانونگذار 
ســابق و استاد علوم سیاســی گفت: حکومت احزاب »لیبرال« و 
»محافظه کار«  کانادا با وجود گزارش هایی از شــکنجه اســرای 
جنگی در افغانســتان به این موضوع رسیدگی نکرده اند. از سوی 
دیگر رســانه های انگلیسی نیز اسنادی را منتشر کردند که نشان 
می دهد، نیروهای ویژه این کشور شماری از شهروندان افغانستان 
را بدون آنکه مســلح باشــند و تهدیدی محسوب شوند به ضرب 
گلوله کشته اند. گزارش های سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری 
نیز نشــان می دهد که نیروهای آمریکایی بیشترین جنایت را در 
کشتار غیر نظامیان صورت داده اند. جنایاتی که هرگز عامالن آنها 
مجازات نشــده اند و به بهانه هــای مختلف از جمله اختالل روانی 

تبرئه شده اند.

تکرار اشتباهات گذشته 

عراق در حالــی همچنان با بحران مبارزه با تروریســم و 
البته اجرای طرح اخراج نیروهای آمریکایی مواجه اســت 
که برخی اقدامات اقلیم کردســتان عراق جای تامل دارد. 
بخشــی از این رفتارها در قالب درخواســت از نیروهای 
آمریکایی برای ادامه و گسترش حضور در مرزهای عراق و 
سوریه است چنانکه جوتیار عادل سخنگوی دولت منطقه 
کردســتان عراق گفتــه بود که دولت منطقه کردســتان 
رســما از آمریکا خواســته اســت نیروهایی به مرز بین 
منطقه کردســتان عراق با مناطق ُکردنشین سوریه اعزام 
کند تا عالوه بر اینکه حســن نیت منطقه کردستان عراق 

را درباره با جنگ نشــان دهد، از مرزها به شــکل بهتری 
محافظت شود. همزمان گزارشــاتی مبنی بر توافق اقلیم 
کردســتان عراق با ترکیه در قبال پ.ک.ک منتشر شده و 
ســران این منطقه از عملیات نظامی ترکیه در سوریه نیز 
حمایت کرده اند. پیش از این نیز توافقاتی ســوال برانگیز 
میان اقلیم کردســتان و الکاظمی نخست وزیر عراق برای 
امنیت منطقه ســجار صورت گرفته بود که بر اساس آن 
نیروهای مقاومت مردمی اخراج و نیروهای پیشــمرگه که 
سابقه منفی در میان مردم ســنجار دارند در این منطقه 
مستقر می شوند. مجموع این رفتارها از سوی سران اقلیم 
کردســتان عراق در حالی صورت می گیرد که آنها ادعای 
تالش برای تقویت موقعیت امنیتی ، اقتصادی و سیاســی 
این منطقه را بهانــه این رفتارهای خود قرار داده اند حال 

آنکــه نگاهی ریشــه ای به تحوالت منطقــه بیانگر نکاتی 
دیگر اســت. از یک سو کارنامه آمریکایی ها نشان می دهد 
که آنهــا هرگز به دنبال امنیت منطقــه نبوده اند چنانکه 
زمان حمله داعش بــه اربیل به اذعان بارزانی اگر ایران و 
نیروهای مقاومت مردمی نبودنــد، داعش اربیل را گرفته 
بــود در حالی که آمریکایی ها هیــچ اقدامی برای حمایت 
از این منطقه صورت ندادند. از ســوی دیگر ترکیه نیز در 
ســالهای اخیر نشان داده است که نمی تواند شریکی قابل 
اعتماد باشد و سیاســت های سینوسی و غیر منسجم آن 
گاه به تهدید امنیت منطقه مبدل شــده است که حمایت 
این کشــور از تروریســم و نیز حمالت هوایی آن به عراق 
نمودی از این رفتار اســت. با توجه به این حقایق می توان 
گفت که ســران اقلیم کردستان عراق با رویکرد به آمریکا 

و ترکیه حمال در مســیر مغایر با امنیــت عراق و منطقه 
و حتی حمایت ناخواســته از تروریســم قــرار گرفته اند. 
رویکردی که در ظاهر شــاید برای آنها منافعی داشــته و 
یا قدرت چانه زنــی آنها در برابر بغداد را افزایش دهد اما 
ترکیه و آمریکا نشــان داده اند که هرگز قابل اعتماد نبوده 
و همچــون زمان حمله داعش، اربیل را قربانی منافع خود 
می ســازند. بر این اساس راهکار این منطقه برای رسیدن 
به امنیت و ثبــات، همگرایی واقعی با بغداد، عدم مداخله 
منفی در امور ســوریه و رویکرد بــه حامیان واقعی عراق 
و امنیت منطقه نظیر جمهوری اســالمی ایران اســت که 
کارنامــه ای موفق در حمایت از تمام ملت عراق و ســایر 
ملت های منطقه در مبارزه با تروریســم و حامیانشــان از 

خود بر جای گذاشته اند. 

یادداشت

علی تتماج

مذاکره برای عادی سازی کذب محض است
هاشم صفی الدین رئیس شــورای اجرایی حزب اهلل لبنان گفت: معادله 
کنونی با دشمن پاسخ و هدف گیری متقابل است. اگر بتوانیم دشمن را 
در وضعیــت ترس و احتیاط نگه داریم، موجب رهایی ما از جنایت های 
شنیعش می شــود. احتمال جنگ از حیث برعهده داشتن مسئولیت و 
نه از حیث ایجاد رعب و وحشــت در دل مــردم، وجود دارد.وی گفت: 
دشــمن صهیونیستی امروز به دنبال جایگزین هایی برای برخورد با مقاومت 
و راه دیگری برای مقابله است و همین نشان دهنده شکست دشمن است.وی درباره 
مذاکرات برای ترســیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی گفت، برخی ادعا کردند 
که مذاکره غیر مســتقیم با رژیم صهیونیستی، به خاطر عادی سازی است، ولی لبنان 
از این فضاها به دور اســت. هر آنچه درباره مذاکرات گفته می شود، در راستای هدف 

قرار دادن حزب اهلل است و واقعیت ندارد.

ابراز امیدواری اردوغان به بهبود روابط با رژیم صهیونیستی
رئیس جمهور ترکیه با تایید تــداوم همکاری های اطالعاتی آنکارا با رژیم 

صهیونیستی، ابراز امیدواری کرد روابط آنکارا و تل آویو بهبود پیدا کند.
»رجب طیب اردوغان« دیروز از تداوم ارتباط آنکارا با تل آویو علی رغم قطع 
روابط دیپلماتیک از سال 201۸ خبر داد. به نوشته روزنامه »دیلی صاباح«، 
اردوغان بعد از نماز جمعه در گفت وگوی کوتاه با خبرنگاران گفت: »ترکیه 
به همکاری اطالعاتی با اســرائیل ادامه می دهــد«. وی البته در تالش برای 
توجیه این همکاری مدعی شد: »مشکل اصلی اکنون درباره اشخاص در صدر ]تل آویو[ 
اســت. سیاست های اســرائیل علیه فلسطین خط قرمز ماســت اما تمایل داریم روابط 
بهبود پیدا کند«. پیش از اردوغان نیز،مســعود حقی جاشین مشاور امور بین الملل در 
ریاست جمهوری ترکیه با تایید گفت وگوها با رژیم صهیونیستی گفت در صورت دریافت 

چراغ سبز، به زودی سفارتخانه در فلسطین اشغالی را بازگشایی می کنند.

وقت استقالل اسکاتلند است 
وزیر اول اســکاتلند در واکنش به توافق شــکل گرفتــه میان انگلیس 
و اتحادیــه اروپا بعد از مذاکرات بر گزیت گفته وقت آن فرارســیده که 
اســکاتلند یک کشور مستقل اروپایی باشد. نیکال استورِجئون با انتشار 
پیامی به توافق  انگلیس و اتحادیــه اروپا در جریان مذاکرات برگزیت 
واکنش نشــان داد. استورجئون در پیام خود با انتقاد از خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا نوشت: »قبل از اینکه این تحوالت آغاز شود، الزم به یاد آوری 
اســت که برگزیت بر خالف میل اســکاتلند اتفاق می افتد و هیچ توافقی وجود ندارد 
که جبران آنچه که برگزیت از ما می گیرد باشــد.«وی در ادامه نوشت: »وقت آن فرا 
رسیده که آینده ما به عنوان یک کشور مستقل اروپایی ترسیم شود.« اسکاتلند پیش 
از این یکبار همه پرســی اســتقالل برگزار کرده که به دلیل تحریم اسکاتلندی های 

خارج این کشور توسط انگلیس، رای نیاورده است. 

 پرتغال: آگوستو سانتوس سیلوا وزیر خارجه پرتغال 
در پی ســفر به رام اهلل گفت، این کشور قصدی برای 
انتقال ســفارتش از تل آویو به قدس ندارد. وی گفت، 
کشورش با انتقال سفارت از تل آویو به قدس در برهه 
فعلی مخالف است و نمی خواهد مانند آمریکا اینچنین 

کاری انجام دهد.
 جیبوتی: رئیس جمهور جیبوتی ســازش با رژیم 
اشغالگر صهیونیســتی را مغایر با طرح صلح عربی و 
مردود خواند. »اسماعیل عمر گوئله« رئیس جمهور 
جیبوتی در گفت وگو با شــبکه الجزیره گفت: »اقدام 
برخی کشورها در عادی ســازی روابط با اسرائیل با 

طرح صلح عربی مغایرت دارد«.
 سودان: برخی منابع آگاه سودانی گفتند که نشست 
کمیته ترســیم مرزهای سودان و اتیوپی در خارطوم 
بدون نتیجه پایان یافته و ارتش سودان بار دیگر هدف 
حمله شبه نظامیان و نیروهای اتیوپیایی قرار گرفتند. 
اردوگاه ارتش ســودان در کوه ابوطیور هدف توپخانه 
سنگین شبه نظامیان اتیوپیایی قرار گرفت و نیروهای 

سودانی نیز به این حمالت پاسخ دادند.
 ژاپن: نخســت وزیر سابق ژاپن بابت مصرف کردن 
بودجه دولتی بــرای پرداخت هزینــه ضیافت های 
سیاسی از مردم کشورش عذرخواهی کرد اما پارلمان 
ژاپن به دنبال احضار وی برای پاســخگویی اســت.
پرداخــت هزینــه ضیافت های شــام از جیب دولت 
توسط »آبه شینزو« نخست وزیر سابق ژاپن در زمان 
حضورش در این ســمت همچنــان در حال ایجاد 

دردسر برای اوست.
 قطر: همزمان با تالش های کویت برای حل بحران 
قطر، دوحه به شــواری امنیت سازمان ملل متحد و 
دبیرکل این ســازمان اقدام جنگنده های بحرینی در 
نقض حریم این کشور را گزارش داد. دوحه اعالم کرد 
که چهار جنگنده بحرینی نهم دسامبر جاری حریم 

هوایی این کشور را نقض کرده اند.
 مغرب: »مایک پومپئو«، وزیــر امور خارجه ایاالت 
متحــده آمریکا گفت که کشــورش در منطقه مورد 
مناقشه »صحرای غربی« کنســولگری ایجاد خواهد 
کرد. او  گفت: »ایاالت متحده آمریکا عملیات ساخت 
کنسولگری آمریکا در صحرای غربی را آغاز کرده است«.
 روسیه: سخنگوی کرملین گفته است، تحریم های 
فعلــی و آتی آمریــکا علیه پروژه انتقــال گاز »نورد 
اســتریم2« می تواند اجرای آن را با مشــکل روبه رو 
کند.»دیمیتــری پِســکوف«، ســخنگوی کرملین 
تحریم های فعلــی و آتی آمریکا علیه پــروژه »نورد 

 استریم2« را مشکل ساز دانست.

تعداد روزهای کشتار مردم یمن توسط ائتالف 
آمریکایی-سعودی به 2100 رسید 
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