
 کوبا: »میگل دیاز کانــل« رئیس جمهوری کوبا 
اعالم کرد، دولت آمریکا در تالش های جدید خود با 
هدف براندازی نظم اقتصادی و اجتماعی این کشور 
حوزه کارائیب شکســت خورده  است و واشنگتن از 
طریق اقدامات اقتصادی علیه کشــورهای مستقل 
نیز به اهداف خود نخواهد رســید.رئیس جمهوری 
کوبا در اختتامیه نهمین جلسه پارلمان این کشور 
خاطر نشــان کرد: دولت آمریکا قصد داشــت تا از 
طریق کارزارهای شدید در شبکه های اجتماعی که 
مقام های آمریکایی نیز به آن پیوستند، همزمان با 
فشار شــدید اقتصادی، یک انفجار اجتماعی ایجاد 

کند اما شکست خورد.

 آلمــان: رســانه های آلمانی گــزارش دادند، 
صدراعظــم آلمــان و همســرش بارهــا اســناد 
محرمانه ای را به داخل سطل های زباله انداخته اند 
که بعدا توســط همسایگانشــان پیدا شده است.
نشــریه اشپیگل گزارش کرد که ساکنان منزلی در 
مرکز پوتسدام که اوالف شولتس، صدراعظم آلمان 
و همســرش "بریتا ارنست" ســاکن آن هستند، 
اسناد محرمانه ای را در سطل زباله یافته اند؛ همسر 

شولتس وزیر آموزش در ایالت برندنبورگ است.

 مصر: رئیس جمهور فرانسه با همتای مصری خود 
در کاخ الیزه دیدار و درباره توســعه همکاری های 
اقتصــادی گفتگو کرد. این دیــدار که هجدهمین 
دیدار عبدالفتاح السیسی از فرانسه از زمان به قدرت 
رسیدنش اســت، در چارچوب توسعه همکاری های 
دوجانبه اقتصادی انجام شــده است.فرانسه و مصر 
در موضوعاتی نظیر مبارزه با تروریسم و بسیاری از 
پرونده های منطقه ای از جمله لیبی، سوریه، لبنان و 

فلسطین اشتراک نظر دارند.

 آمریــکا:۶۰ قانونگــذار آمریکایــی در پــی 
افزایــش دمای هــوا، از رئیس جمهور این کشــور 
درخواســت اعــالم وضعیــت اضطــراری اقلیمی 
کرده اند.»الکســندریا اوکاســیو کورتــز« و »ارل 
بلومنــاور« دو نماینده  دموکراتی هســتند که این 
درخواســت را به بایدن رساندند و از او خواستند تا  
از »قدرت کامل قوه مجریه با توجه به گستردگی و 

فوریت بحران« استفاده کند.

 میانمار: دیوان بین المللی دادگســتری اکنون به 
بررســی ماهیت پرونده نسل کشی اقلیت روهینگیا 
می پــردازد. میانمار اکنون توســط حکومت نظامی 
اداره می شــود که در سال 2۰21 قدرت را به دست 
گرفت. این کشور استدالل کرده بود که گامبیا، که 
این شــکایت را مطرح کرده اســت، در دادگاه عالی 
سازمان ملل، که رســماً به عنوان دیوان بین المللی 
دادگستری )ICJ( شناخته می شود، هیچ صالحیتی 
برای مطرح کردن آن ندارد.اما قاضی جوآن دونوگهو، 
رئیس دادگاه گفت همه کشورهایی که کنوانسیون 
نسل کشی 1948 را امضا کرده اند، می توانند و باید 

برای جلوگیری از نسل کشی اقدام کنند.

 برکناری مقام بحرینی
 به جرم رد روند سازش 

منابع رســانه ای از برکناری یــک مقام بحرینی از 
خاندان آل خلیفه، به دلیل امتناع وی از دست دادن 

با سفیر رژیم صهیونیستی در منامه خبر دادند.
به نوشته روزنامه »رأی الیوم«، شاه بحرین در 21 
ژوئیه جاری، با صدور حکمی پس از برکناری »می 
بنــت محمد آل خلیفه« رئیس اداره فرهنگ و آثار 
باستانی این کشــور، »خلیفه بن احمد بن عبداهلل 
آل خلیفه« را به عنوان جایگزین وی، معرفی کرد.

در ادامــه این گــزارش آمده اســت؛ این در حالی 
اســت که می بنت محمد آل خلیفه، وزیر ســابق 
فرهنــگ بحرین، بیش از 2۰ ســال در این حوزه 
فعالیت داشــته و همواره شخصیت بحث برانگیزی 
بود. گفته می شــود که دلیل این برکناری با وجود 
آنکه، از اعضای خانواده  آل خلیفه است، این بود که 
در مراســمی که در منزل سفیر آمریکا در بحرین 
برگزار شــده بود، از دســت دادن با ســفیر رژیم 

صهیونیستی در بحرین خودداری کرده بود.
ماجرا از این قرار اســت کــه در 1۶ ژوئیه 2۰22، 
»اســتفان بوندی« ســفیر آمریکا در بحرین، یک 
مراســم ختم به مناسبت فوت پدرش برگزار کرده 
و طی آن از برخی سفرا و مقامات مسئول از جمله 
»ایتان نائیه« سفیر رژیم صهیونیستی در بحرین و 
مــی بنت محمد دعوت به عمل آورده بود.در حین 
فیلمبرداری، یک نفر که مســئول معرفی مهمانان 
به رئیس اداره فرهنگ و آثار باســتانی بود و وی با 
هر کدام از مهمانان پس از معرفی دســت می داد، 
زمانی که نوبت به ســفیر رژیم صهیونیســتی در 
منامه رســید، به می بنت محمد گفته شد که وی 
سفیر اسرائیل اســت، امری که موجب شد رئیس 
ادامه فرهنگ و آثار باســتانی، دســت خود را پس 
بکشــد و از دست دادن با این سفیر خودداری کند 
و سپس از منزلی که به آن دعوت شده بود، خارج 
شود. جنبش های حماس و جهاد اسالمی فلسطین 
رئیس هیئــت فرهنگ و آثار باســتانی بحرین را 
که مخالفت خود را با عادی ســازی روابط با رژیم 
صهیونیستی بیان کرد، ستودند.در این بیانیه آمده 
است که موضع می آل خلیفه بیانگر موضع حقیقی 
و اصیل ملــت بحرین در حمایــت از حقوق ملت 
فلسطین و مخالفت با ادغام دشمن اصلی و مرکزی 

امت در منطقه است.

نیمچه گزارش

ســرانجام پس از هفته ها گمانه زنی و به نتیجه نرسیدن 
روند سیاســی میان روســیه و اوکراین در نهایت با توافق 
طرفین، قرارداری در ترکیه با محوریت سازمان ملل امضا 
شــد که بر اساس آن غالت اوکراین به خارج از این کشور 

صادر خواهد شد. 
بــا توجه به جایگاه اوکرایــن در تامین غله جهان این امر 
می تواند نقشی مهم در کاهش تنش های غذایی در جهان 
داشته باشد. بر اســاس توافق صورت گرفته اوکراینی ها 

کشــتی های حامل غالت را به خارج از بنادر اودسا، یوژنه 
و چورنومورســک هدایــت کرده و یک مرکــز فرماندهی 
مشــترک هم فورا با حضــور مقامات اوکراین، روســیه، 
ترکیه و ســازمان ملل متحد در استانبول برای نظارت بر 
حرکت ناوگروه ها ایجاد خواهد شد.این کشتی ها به سمت 
آب های ترکیه می روند تا توســط تیم مشترکی از مقامات 
انکارا ، ســازمان ملل، اوکراین و روســیه بازرسی شوند. 
ســپس محموله های خود را به مقاصدی در سراسر جهان 
تحویل می دهند و پیش از بازگشت به اوکراین توسط تیم 

مشترک بازرسی خواهند شد.
مسئولیت اصلی تیم بازرســی، بررسی محموله و پرسنل 
غیرمجــاز در کشــتی های ورودی یــا خروجــی از بنادر 
اوکراین اســت. یکی از خواسته های اصلی روسیه این بود 

که کشــتی های بازگشتی به اوکراین سالح حمل نکنند.
طرفین توافق کرده اند که کشــتی ها و تأسیسات بندری 
مورد اســتفاده برای صادرات در برابر هر نوع اقدام نظامی 
محافظت شود.انتظار می رود این عملیات به سرعت حمل 
و نقــل پنج میلیون تــن غالت را در ماه آغــاز کند. این 
توافق می تواند زمینه ســاز ورود غالت روسیه به بازار نیز 
گردد چرا که روســیه خود صادرکننده عمده غالت و کود 
اســت و این توافق باید فروش آن کاالها را برایش در بازار 
جهانی آسان تر کند. کرملین بارها گفته است که به دلیل 
تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا توان صدور ذخایر خود 

را ندارد.
اتحادیــه اروپا با ارائه اطمینان خاطــر، توضیحی حقوقی 
درباره تحریم های خود صادر کــرد و گفت که بانک های 

مختلف و ســایر شــرکت های مرتبط در تجارت غالت در 
واقع شــامل تحریم ها نخواهند شد. در این میان در کنار 
این اقدامات نکته قابل تامل آن اســت که توافقات صورت 
گرفته زمانی می تواند نتیجه مطلوب داشــته باشــد که با 
طرح های جنگ افروزانه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی 

همچون انگلیس مقابله گردد.
 ایــن امر زمانی اهمیــت می یابد که مقامــات آمریکایی 
بار دیگــر از کمک 8 میلیــارد دالری نظامی به اوکراین 
خبر داده اند که تشــدید کننده بحران است. تا زمانی که 
اروپــا در برابر  یکجانبــه گرایی آمریکا قــرار نگیرد و به 
سیاست های کج دار و مریز در قبال اوکراین و جنگ ادامه 
دهد نمی توان چندان امیدی به نتیجه بخش بودن توافق 

صادرات غالت داشت. 

یادداشت

گزارش

مراســم رژه بسیج مردمی به مناســبت هشتمین سالگرد 
تأســیس آن در پایگاه نظامی شهید ابومنتظر المحمداوی 
در اســتان دیاله با حضور برخی از دیگر تشکیالت نظامی 
وزارت دفاع و کشور و دستگاه مبارزه با تروریسم برگزار شد 
و حاضران با مرجعیت دینی و مقاومت تجدید بیعت کردند. 
در این رژه از تســلیحات و تجهیــزات جدید در زرادخانه 
بسیج مردمی این کشور رونمایی شد و ارتش عراق، پلیس 
فدرال و ســازمان مبارزه با تروریسم نیز در این رژه حضور 
داشــت.بر اســاس گزارش، این رژه برای اولین بار بصورت 
مشترک با دیگر نیروهای امنیتی برگزار شد.بسیج مردمی 
عــراق در پایان رژه نظامی خودش با آیت اهلل سیســتانی 
تجدید بیعت کرد.رژه نظامی ســازمان الحشــد الشــعبی 
عراق به مناســبت هشتمین سالگرد تاسیس آن، با حضور 
»مصطفــی الکاظمــی« در دیالی برگزار شــد.»مصطفی 
الکاظمی« نخســت وزیر و فرماندهی کل نیرو های مســلح 
عراق، وارد اســتان دیالی شــد و در مراســم رژه نظامی 
ســازمان الحشد الشــعبی به مناسبت هشــتمین سالگرد 
تاسیس این ســازمان شرکت کرد.این مراســم در پایگاه 
نظامی »شــهید ابومنتظر المحمداوی« در 1۰ کیلومتری 
شــهرک »الخالص« در شمال شــهر بعقوبه، مرکز استان 
دیالی و با مشــارکت برخی از بخش هــای نظامی وزارت 
دفاع و کشــور و ســرویس مبارزه با تروریسم برگزار شد. 
مســاحت پایگاه بالغ بر 2۰ کیلومتر مربع دارد و به نوشته 
العربی الجدید، مرکز اصلی بروزرسانی و ارتقای سالح های 
تحت اختیار سازمان الحشد الشعبی به شمار می رود.شهید 
»حاتم اسود محمد« ملقب به ابومنتظر المحمداوی که به 
شــهید فتوای مرجعیت در میان نیرو های الحشد الشعبی 
معروف است در جریان عملیات آزادسازی »الصقالویه« در 
اســتان االنبار از دست تروریست های داعش، در 1۳ ژوئیه 

2۰1۵ به شهادت رسید.
سال گذشته، نخستین رژه نظامی سازمان الحشد الشعبی 
عراق به مناســبت هفتمین ســالگرد تاسیس آن با حضور 
نخســت وزیر و شماری از شــخصیت های نظامی، سیاسی 
و فرهنگی این کشــور در دیالی برگزار شــد.در پی فتوای 
جهاد کفایی آیت اهلل سید علی السیستانی، مرجعیت عالی 

دینی عــراق در 1۳ ژوئن 2۰14 )خرداد9۳(، تشــکیالت 
مردمی الحشد الشعبی برای سازماندهی میلیون ها داوطلب 
عراقــی برای مبارزه با داعش شــکل گرفت. هســته اولیه 
الحشــد الشــعبی از میان شــیعیان عراق بود، اما پس از 
آن، دیگــر گروه های قومی و مذهبی عــراق از جمله اهل 
تســنن، ُکرد ها و مســیحیان و ایزدی ها در آن مشارکت 
کردند.»حیدر العبادی« نخست وزیر پیشین عراق با صدور 
حکمی حکومتی در ۵ اســفند 94 الحشد الشعبی را یک 
سازمان مستقل تحت دستور مستقیم فرماندهی نیرو های 
مسلح عراق اعالم کرد و جریان های سیاسی حامی الحشد 
الشعبی نیز در 2۶ششم آذر 9۵ »قانون الحشد الشعبی« را 
در پارلمان تصویب کردند که به موجب آن سازمانی رسمی 

و دارای ردیف بود شد. 
خبر دیگر از عــراق آنکه منابع امنیتی عــراق از برقراری 
تدابیر شــدید امنیتی در اطراف سفارت ترکیه در منطقه 

سبز بغداد و اطراف ساختمان ســفارت ترکیه خبر دادند.
نیروهــای امنیتی، کلیه ورودی های منطقه ســبز بغداد را 
بسته اند و مانع ورود خودروهای غیرنظامی به آن می شوند 
و ایــن اقدام به منظور جلوگیری از هرگونه تشــدید تنش 
احتمالی علیه این سفارتخانه صورت می گیرد.چند روز پس 
از اظهــارات مقامات عراقی درباره حمله ترکیه به شــمال 
این کشــور و کشته شدن چند گردشــگر عراقی، بغداد از 
شــورای امنیت خواست جلســه ای فوق العاده درباره این 
حمله برگزار کنــد. منابع عراقی، بعدازظهر چهارشــنبه، 
خبــر دادند در حمله نیروهای ترکیه به شــمال عراق یک 
گلوله توپ به تفرجگاهی در اســتان دهوک اصابت کرده و 
9 گردشــگر جان خود را از دست داده اند.جنبش »عصائب 
اهــل الحق« عراق در بیانیه ای ضمن انتقاد از موضع دولت 
در قبال حمله اخیر ترکیه، خواستار اتخاذ چهار تصمیم در 
پاسخ به این حمله شــد. جنبش »عصائب اهل الحق« در 

بیانیه ای خواســتار اتخاذ چهار تصمیم پارلمان در پاسخ به 
حمله اخیر ترکیه شــد و تأکید کرد که در صورت شکست 
پارلمان، این جنبش به مقاومت در برابر اشــغالگری ترکیه 

روی خواهد آورد.
در این بیانیه آمده است که تجاوزات مکرر و نقض مستمر 
حاکمیت عراق، اشغال اراضی آن و ایجاد پایگاه های نظامی 
در آن و ریختــن خــون عراقی ها، به دور از اصول حســن 
همجواری و عرف بین الملل است و موضع یکپارچه دولت، 

پارلمان و گروه های سیاسی و مردمی را می طلبد.
در ایــن میان دو گــروه ناشــناس مســئولیت حمله به 
پایگاه هــای ترکیه در شــمال عراق را بــر عهده گرفتند و 
هشــدار دادند، اگر نظامیان ترکیه، عــراق را ترک نکنند، 

عملیات های بعدی در خاک ترکیه انجام می شود.
رســانه های ُکردی زبان در عراق،  خبر داده بودند که یک 
پایگاه ترکیه، بامداد جمعــه، در ناحیه بامرنی با دو پهپاد 
هدف حمله قــرار گرفته اســت. گروه مذکــور در کانال 
تلگرامی خود با انتشــار ویدئویی اعالم کرد: »سرایا اولیاء 
الدم مسئولیت عملیات ویژه انتقام شهدای مرکز گردشگری 
»برخ« را که با تعدادی پهپاد دوربرد علیه پایگاه ترکیه در 
ناحیه بامرنی اســتان دهوک انجام شد، برعهده می گیرد«.

ایــن گروه اضافه کرد: »این پایگاه به فاصله 24 کیلومتر از 
نــوار مرزی در داخل خاک عــراق در ارتفاع 1۰۵۰ متر از 

سطح دریا قرار دارد«.
در کنار عراق، اکنون ســوریه نیز در برابر تحرکات نظامی 
ترکیه ایستاده است چنانکه همزمان با تهدید ترکیه مبنی 
بر حمله به شــمال سوریه، نیروهای سوری سه مقر نظامی 
در شــمال این کشــور احداث کردند.یک منبع میدانی به 
خبرگزاری اســپوتنیک گفت که ارتش ســوریه در اطراف 
روســتای »التراوزیة« واقع در شمال اســتان رقه )شمال 
ســوریه(، ســه مقر نظامی جدید احداث کرد. این مقرها 
در نزدیکی جاده بین المللی موســوم به »ام-4« اســت.به 
گفته این منبع، ارتش ســوریه همچنیــن در حال ایجاد 
خاکریز و اتاقهای پیش ســاخته اســت تا بتواند بر قسمتی 
 از این جاده متمرکز شــود که اســتانهای الحسکه و رقه را 

به هم وصل می کند.

راه ماندگاری یک توافق

مهسا شاه محمدی 
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در حالی این روزها به شدت کشورهای اروپایی نیازمند 
انرژی هســتند که رئیس بانک مرکزی روســیه گفت، 
روســیه به کشــورهایی که تصمیم دارند سقف قیمتی 

برای نفت روسیه اعمال کنند، نفت نخواهد فروخت.
الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه گفت، روسیه 
به کشورهایی که تصمیم دارند سقف قیمتی برای نفت 
روسیه اعمال کنند، نفت نخواهد فروخت.نابیولینا افزود، 
پیشنهاد گروه جی هفت با هدف محروم کردن روسیه از 
درآمدهــای انرژی، قیمت جهانی نفت را افزایش خواهد 
داد.نابیولینا توضیح داد: »تا آنجایی که من متوجه شدم، 
ما به آن کشــورهایی که چنین سقف قیمتی را بر نفت 
ما اعمــال کنند، نفت نمی فروشــیم و محصوالت نفتی 
به کشــورهایی که آماده همکاری با ما هســتند، ارسال 

خواهد شد.«
طــرح اعمال ســقف قیمتی که برای نخســتین بار ماه 
گذشته توسط جانت یلن وزیر خزانه داری آمریکا مطرح 
شد، می تواند بر روی نیمی از قیمت نفت روسیه تعیین 
شود اما هنوز شــکل توافق نهایی و سقف قیمتی هنوز 
اعالم نشده است.پس از اینکه اتحادیه اروپا اعالم کرد به 
شــرکت های دولتی روسیه اجازه می دهد، به کشورهای 
ثالث نفت بفروشــد، قیمت نفت خام آمریکا به کمتر از 
9۵ دالر افت کرد. هر بشــکه نفت خــام آمریکا با یک 
دالر و ۶۵ ســنت کاهش 94.7۰ دالر فروخته شــد. هر 
بشکه نفت برنت دریای شــمال نیز با ۶۶ سنت کاهش 
1۰۳.2۰ دالر معامله شد.تقاضا برای بنزین در اوج فصل 
رانندگی و مسافرت نسبت به سال گذشته نزدیک به 8 

درصد کاهش یافته اســت و این امر ســبب شد تا نفت 
خام آمریکا برای ســومین هفته متوالی کاهش هفتگی 

ثبت کند.
در این میان اوکراین همچنان بــه جنگ افروزی ادامه 
می دهد چنانکــه رئیس جمهور اوکراین ضمن قدردانی 
از بســته کمک نظامی آمریکا به کی یف تصریح کرد که 
سالح های غرب به آزادســازی اوکراین کمک می کند. 
»ولودیمیر زلنســکی« رئیس جمهور اوکراین با قدردانی 
از »جو بایدن« رئیس جمهــور ایاالت متحده برای ارائه 
جدیدترین بســته کمک دفاعی ایاالت به اوکراین گفت 
که تســلیحات قدرتمند، زندگی نظامیــان اوکراینی را 
نجات می دهد و آزادســازی این کشور اروپایی را تسریع 
می بخشد.کاخ سفید از اختصاص یک بسته جدید کمک 
امنیتــی به اوکراین به ارزش 27۰ میلیون دالر خبر داد 
تا مجموع کمک های امنیتی آمریکا به این کشور به 8.2 

میلیارد دالر برسد.
این در حالی اســت که در ادامه بحران اقتصادی اروپا،  
داده های یک موسســه سرمایه گذار در بهره وری انرژی 
نشــان می دهد که تقریبا 8.2 میلیون خانوار انگلیسی با 
افزایش قیمت های انــرژی می توانند در ماه اکتبر )مهر 
ماه( با چالش »فقر ســوخت« مواجه شــوند.داده های 
موسســه اقدام ملی انرژی افزایش شــدید فقر سوخت 
در خانوارهای انگلیســی را نشــان می دهد. درحالیکه 
کارشناسان انرژی از قبل پیش بینی کردند که میانگین 
صورتحســاب انرژی در انگلیس می تواند در زمســتان 

امسال به ۳ هزار و 2۵۰ پوند برسد.

همزمان با تشدید بحران سوخت در اروپا مطرح شد

پیش شرط روسیه برای فروش 
بر اثر حمله نیرو های اشــغالگر به ســاکنان سلوان 9۰ 
فلسطینی از ساکنان قدس از جمله چند کودک مجروح 
شــدند. در ادامه پیامدهای سفر بایدن به سرزمین های 
اشغالی و رویکرد برخی کشورهای عربی به روند سازش 
بر اثر حمله نیرو های اشــغالگر به ســاکنان ســلوان در 
ساعات گذشته 9۰ فلسطینی از ساکنان قدس از جمله 

چند کودک مجروح شدند.
در ادامه روند ســازش رژیم صهیونیستی تالش می کند 
حضورش را در بازار تســلیحات کشور های عربی تقویت 
کند و این یکی از اهداف ســفر رئیس ســتاد مشترک 
ارتش این رژیم نیز به مراکش اســت.رژیم صهیونیستی 
تالش می کند حضورش را در بازار تسلیحات کشور های 
عربی تقویت کند و یکی از اهداف ســفر آویو کوخاوی، 
رئیس ســتاد مشــترک ارتش این رژیم نیز به مراکش 
امضای توافقنامه های تســلیحاتی با مقامات مراکشــی 
اســت.یکی از اهداف ســفر پیش روی آویو کوخاوی به 
مراکش، امضای توافقنامه های تسلیحاتی است. مراکش 
از جمله کشــور هایی اســت که در دو سال اخیر از این 
رژیم یک میلیارد و دویســت میلیون دالر خرید نظامی 
داشــته اســت، اما بر اســاس اظهارات آلکس فیشمن، 
تحلیلگــر نظامی در روزنامه یدیعوت آحارانوت، تل آویو 

تالش می کند این مبلغ را تا دو برابر توسعه دهد.
این در حالی است که حدود 4۰ نماینده پارلمان فرانسه 
بــا امضای پیش نویــس قانونی، رژیم صهیونیســتی را 
رژیم آپارتاید اعالم کردند.این پیش نویس، اســرائیل را 
به ایجاد رژیم ســرکوب و ســلطه روشمند از سوی یک 

گروه نژادی متهــم کرد.امضاکنندگان این پیش نویس، 
از دولت فرانسه خواستند، کشور فلسطین را به رسمیت 
بشناســد و از ســازمان ملل بخواهد صادرات سالح به 
اســرائیل را ممنوع کند و تحریم هایی با هدف مشخص 
علیــه مقامات اســرائیلی که در جنایت هــای تبعیض 
نژادی دست دارند، اعمال کند. خبر دیگر آنکه مقاومت 
فلســطین امروز در راســتای تقویت آمادگی موشکی، 
شــش موشک به سمت دریا شلیک کرد. شاهدان عینی 
اعالم کردند، شــش موشــک به صورت آزمایشی و در 
راستای تقویت آمادگی موشــکی به سمت دریا شلیک 
شــد.مقاومت فلسطین در نوار غزه بویژه جنبش حماس 
هر از چند گاهی دســت به آزمایش موشکی می زند. از 
ســوی دیگر 7۵ اسیر فلســطینی تصمیم گرفته اند در 
حمایت از 2 اسیر هم بند خود از امروز دست به اعتصاب 
غذا بزنند.»رائد ریان« و »خلیل عواوده« ماههاســت که 
دســت به اعتصاب غذا زده اند و شــرایط جسمی بسیار 
بدی دارند. »رائد ریان« 28 ساله از شهرک »بیت دقو« 
در غرب بیت المقدس 1۰8 روز است که در اعتراض به 
بازداشت طوالنی مدت خود اعتصاب غذا کرده است. او 
ابتدا به شــش ماه بازداشــت محکوم و سپس شش ماه 
دیگر نیز تمدید شد. »رائر ریان« سه سال پیش نیز 21 
ماه بازداشــت بود. در این میان گانتس وزیر جنگ رژیم 
صهیونیســتی تأکید کرد که این رژیم می تواند از روابط 
جدید اسرائیل با تعدادی از کشورهای عربی برای تقویت 
تشکیالت خودگردان فلسطین و تقویت اقدامات مربوط 

به اعتمادسازی استفاده کند.

جنایتی که در سایه روند سازش صورت گرفت

زخمی شدن ۹۰ فلسطینی در حمله اشغالگران به سلوان 

رژه هشتمین سالگرد تاسیس حشدالشعبی با حضور مقامات بلند پایه نظامی و سیاسی عراق برگزار شد 

تجدید بیعت بسیج مردمی با مرجعیت و مقاومت

پس از ورود یک خبرنگار صهیونیســت به مکه مکرمه و اماکن مقدس مسلمانان 
در عربستان، صنعاء خواستار تشکیل هیأتی مشترک از کشورهای اسالمی برای 

مدیریت بیت اهلل الحرام شد.
 وزارت ارشــاد و امور حج و عمره یمن، بیانیه ای در ارتباط با ورود یک خبرنگار 
صهیونیســت به مکه مکرمه صادر کرد.بنابر گزارش خبرگزاری »ســبأ«، وزارت 
ارشــاد یمن اعالم کرد: »اجازه رژیم ســعودی به گشــت و گذار یک یهودی در 
مســجد الحرام و در مکان اجرای مناســک حج آشکارا در تضاد با فرمان  خداوند 
عزوجل است.«در ادامه این بیانیه آمده است: »در حالی که رژیم سعودی از ادای 
فریضه حج میلیو ن ها حاجی ممانعت به عمل می آورد و این فرایند را برای افرادی 

کــه تمایل به ادای این فریضه دارند، پیچیده می کند، ]این رژیم[ ورود یهودیان 
به مکه و اماکن مقدسه را تسهیل می نماید.« این وزارتخانه همچنین اضافه کرد: 

»این دلیلی آشکار است که رژیم سعودی، یهودیان را همراهی می کند و به دنبال 
اجرای نقشه های آن ها علیه اسالم و مقدسات این دین است.«وزارت ارشاد یمن 
ضمن درخواســت محکومیت این اقدام مغایر بــا فرمان الهی، تأکید کرد: »رژیم 
ســعودی نباید مدیریت اماکن مقدس مصــادره کند چراکه این اماکن متعلق به 
مســلمانان هســتند و نه ِملک آل ســعود.«این وزارتخاه در ادامه با بیان اینکه 
خیانت خاندان آل ســعود به مقدسات اسالمی ثابت شده است، خواستار تشکیل 
هیأتی مشــترک برای ادراه بیت اهلل الحرام و تمامی مقدسات اسالمی شد.وزارت 
امور خارجه یمن نیز در بیانیه ای اعالم کرد که اجازه رژیم ســعودی به خبرنگار 

صهیونیست برای ورود به اماکن مقدس، یک اقدام تحریک آمیز آشکار است.

یمن با محکوم سازی طراحی سعودی برای سازش با 
صهیونیست ها خواستار شد 

تشکیل هیأت مشترک کشورها اسالمی 
برای تولیت بیت هللا الحرام 
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