
 کویت: بدر الموال، وزیر نفت کویت گزارش ها در 
مورد مذاکرات برای افزایش تولید در نشست بعدی 
اوپک پالس را تکذیب کرد.وی تصریح کرد، کویت 
خواهان ثبات و توازن در بازارهای نفتی است.وزیر 
انرژی عربســتان و امارات نیــز صحبت از افزایش 

تولید اوپک پالس را تکذیب کردند.

 سوریه: اولِگ یِگوروف معاون مرکز روسی آشتی 
در سوریه خبر داد گروه تروریستی »جبهه النصره« 
در یــک روز منطقه کاهش تنــش ادلب را ۱۰ بار 
گلوله بــاران کرده اســت. همزمان بــا گزارش ها 
دربــاره آماده شــدن گروه های تروریســتی برای 
انجام اقدامات تحریک آمیز علیه ارتش ســوریه از 
جمله جعل حمله شــیمیایی به ادلــب، اکنون از 
 حمــالت توپخانه ای به این منطقــه کاهش تنش 

خبر می رسد.

 چیــن: .»وی فنگ« وزیر دفــاع چین با »لوید 
آســتین« همتای آمریکایی خود درباره مســائل 
دوجانبــه و منطقــه ای از جمله موضــوع تایوان 
دیــدار و رایزنــی کرد.وزیر دفاع چیــن در دیدار 
با آســتین ضمن توصیــف تایــوان به عنوان خط 
قرمــزی غیرقابل عبور برای کشــورهای خارجی، 
 گفت ایــن جزیره در مرکزیــت منافع اصلی پکن 

قرار دارد.

 عربستان: یــک مقام طالبان در پنجشیر اعالم 
کرد که تعــدادی از نیروهــای امنیتی حفاظت از 
آرامگاه احمد شاه مسعود را برعهده خواهند داشت.
والی طالبان در پنجشیر از آرامگاه احمدشاه مسعود 
دیدار کرد. »محمد محسن هاشمی«، والی پنجشیر 
هدف از این بازدید را رد شــایعات مبنی بر تخریب 

مقبره احمدشاه مسعود خواند.

 نیجریه: رســانه ها  از ربوده شدن بیش از ۱۰۰ 
شــهروند در نیجریه توســط مهاجمان مسلح خبر 
دادند.»ابراهیم دوسارا« کمیسر اطالعات گفت که 
طی یورش روز یکشنبه افراد مسلح به چهار روستا 
در شمال غربی نیجریه، بیش از ۱۰۰ نفر از جمله 

زنان و کودکان ربوده شدند.

 آمریــکا: براســاس آمارهای انجمــن مالی و 
لیزینگ، اســتقراض تجهیــزات صنعتی و تجاری 
در آمریــکا 6 درصــد در ماه اکتبــر افزایش یافته 
است.براســاس گزارش الفا، این شرکت ها قرارداد 
وام ۱۱.3 میلیارد دالری بــه عنوان خط اعتباری 
و لیزینگ در ماه گذشــته امضا کردند که این رقم 
در ســال گذشــته ۱۰.7 میلیارد دالر بود و نشان 
می دهد این شرکت ها از ماه ژانویه تاکنون 6 درصد 

بیشتر وام گرفته اند.

 جمعیت وفاق خواستار تشکیل
 دولت ملی در بحرین شد

جمعیت وفاق ملی اسالمی بحرین خواستار تشکیل 
یک دولت ملی برای اجرای اصالحات سیاســی و 

اقتصادی همه جانبه در این کشور شد.
جمعیت وفاق با صدور بیانیه ای خواســتار تشکیل 
یک دولت ملی که ماموریت نجات کشور را بر عهده 
بگیرد و بتواند شــرایطی را برای اجرای اصالحات 
سیاسی و اقتصادی همه جانبه در بحرین که تحت 
مجموعــه بزرگی از بحران های بی ســابقه به ســر 

می برد، ایجاد کند، شد.
جمعیت وفــاق تاکید کرد که به رغــم نبود همه 
مقدمات و شــرایط پــس از یک رونــد پرنقص و 
ناهمــوار انتخابات و پس از کنارگذاشــتن بیش از 
نیمــی از مردم بحرین، تالش بــرای جلوگیری از 
ادامه اتفاقات سیاســی که یک بخش اساســی از 
جامعه در آن غایب اســت اصالح وضعیت از طریق 
تشــکیل دولتی کــه دارای ویژگی ملــی و بیانگر 
روحیــه مردمی بــرای انجام یک پــروژه اصالحی 

جدی و واقعی باشد، ضروری است.
ایــن حزب بحرینــی اضافه کرد: ما بــر نیاز مبرم 
بحرین به دولتی که تنها طیف خاصی را نمایندگی 
و اراده حکومت را به طور مطلق ابراز نکند و بتواند 
یــک توافق اولیه بین طرف های مختلف ایجاد کند 
و مســئولیت اجرای اصالحات مبتنی بر گفت و گو 
و اجماع ملی بین سطوح مختلف جامعه را برعهده 

بگیرد، تاکید می کنیم.
الوفاق تاکید کرد: اصالحات سیاســی ] در بحرین 
[ می طلبــد که ابتدا اجماع قانون اساســی محقق 
شــود تا زمینه ای برای ایجاد قانونــی برای روابط 
بین نهادهــای مختلف فراهم شــود و اراده مردم 
محور اصلی تشــکیل دولت و انتخابات مجلســی 
که با اختیــارات کامل در قانونگــذاری، نظارت و 
پاسخگوکردن دولت نقش کامل داشته باشد، قرار 
گیرد.جمعیت وفاق ملی اسالمی بزرگترین جمعیت 
سیاســی بحرین است که در ســال ۲۰۰۱ توسط 
شیعیان این کشور با دبیر کلی »شیخ علی سلمان« 
از روحانیون شیعه تاســیس شد. حکومت بحرین 
این جمعیــت را بعد از آغاز قیــام مردمی در این 
کشور به همراه چند حزب و جمعیت دیگر منحل 
اعالم و فعالیت آن را در بحرین ممنوع کرد.بحرین 
از سال ۲۰۱۱ تاکنون صحنه برگزاری اعتراض های 
گســترده مردمی علیه حکومت است.مردم بحرین 
در ۱۴ فوریــه ۲۰۱۱ با تظاهرات مســالمت آمیز 
خواستار تغییرات دموکراتیک و اصالحات سیاسی 
از جمله تدوین قانون اساســی جدید در این کشور 

شدند که توسط پلیس سرکوب شدند.

نیمچه گزارش

کاماال هریس معاون رئیس جمهور آمریکا در حالی اخیرا 
راهی فیلیپین شده اســت که ادعای ابتدایی این سفر را 
توسعه مناسبات میان دو کشور تشکیل می دهد. یک مقام 
آمریکایی پیش از سفر هریس به خبرنگاران گفت »هریس 
در سخنانی بر ضرورت رعایت حقوق بین المللی، تجارت 
قانونی بالمانع و آزادی تردد دریایی« تأکید خواهد کرد. 

این ادعای به ظاهر دوســتانه در حالی مطرح شده است 
کــه در اقدامی نادر هریس از جزیره ای دیدار داشــته که 
در آب هایــی قرار داد که چین مدعی مالکیت آن اســت.

هریس بلندمرتبه ترین مقام آمریکایی اســت که به جزیره 
پورتوپرنسس در غرب استان پاالوان سفر کرده است. این 
جزیره نزدیکترین جزیره به مجمع الجزایر اســپراتلی، در 
آب های جنوبی چین است که موضوع دعوا درگیری بین 
پکن و همسایگانش است. چین مدعی حاکمیت بر تقریبا 
کل این دریاست و حکم دادگاه بین المللی داوری را مبنی 
بر اینکه این ادعا ها هیچ پایه و اساس قضایی ندارد، نادیده 

گرفته است.
فیلیپین و همچنین ویتنام، مالزی و برونئی مدعی مالکیت 

برخی مناطق مورد مناقشه در دریای جنوبی چین هستند 
و همین موضوع ســبب اختالفات شــدید شده است. در 
ســخنانی تحریک آمیز معاون رئیس جمهور آمریکا گفت 
حمله به نیرو های مسلح، کشتی های دولتی یا هواپیما های 
فیلیپین در دریــای جنوبی چین، تعهد ما را در خصوص 
دفاع متقابل در پی خواهد داشت. این تعهد تزلزل ناپذیر 

ما در قبال فیلیپین است.
نکتــه مهم آنکه در دوران ریاســت جمهــوری رودریگو 
دوترته رئیس جمهور ســابق فیلیپین، که روابط نزدیکی 
با پکن داشــت، روابط بین فیلیپین و آمریکا پرتنش بود 
اما با تغییرات صورت گرفته در ســاختار قدرت این کشور 
روابط با تغییراتی همراه شــده اســت بگونه ای که برخی 

حتی ســاختار جدید را کودتای آمریکا دانســته اند. این 
ســفر بحران ساز زمانی بیشتر نمود می یابد که پیشتر نیز 
سفر نانســی پلوســی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و 
برخی دیگر مقامات آمریکایی به تایوان، سبب برافروخته 
شدن خشم چین و آغاز مانورهای نظامی گسترده در تنگه 
تایوان شده بود. همین امر همچنان باعث بحران در روابط 
پکن و واشنگتن شده است و ترس از حمله احتمالی چین 

به تایوان وجود دارد. 
بــه هر حال آنچه در ســفر هریس باید مــورد توجه قرار 
گیرد آن اســت که این ســفر فتنه ای دیگر بوده است که 
 با اهداف ضد چینی و بحران ســاز در شــرق آسیا صورت 

گرفته است. 

یادداشت

گزارش

نخسـت وزیـر دولت نجـات ملی یمـن درباره تـالش ناکام 
روز گذشـته یـک نفتکـش خارجی برای غـارت دو میلیون 
بشـکه نفـت ایـن کشـور گفـت کـه ارتـش یمـن دیگـر 
هشـدار نمی دهـد، بلکـه ایـن بـار نفتکش هـا را مسـتقیما 

زد. خواهد 
عبدالعزیـز بـن حبتـور نخسـت وزیـر دولـت نجـات ملـی 
یمـن امـروز سه شـنبه تأکیـد کـرد کـه ایـن کشـور اجازه 
نخواهـد داد منابـع نفتـی و گازی آن تحـت هیـچ عنوانی، 
تاراج شـود.بن حبتور به شـبکه خبری المسـیره کشـورش 
گفـت: در دفـاع از منافـع و منابـع ملت یمـن، از حق خود 
اسـتفاده خواهیـم کـرد. مـزدوران ائتالف متجـاوز هم، در 
حـال سـرقت امـوال مـردم یمـن هسـتند. ایـن مـزدوران 
بیـش از ۱۴ میلیـارد دالر از درآمدهای نفتی و گازی یمن 
را غـارت و در بانـک ملی عربسـتان سـپرده گذاری کردند.
وی دربـاره حملـه هشـدارآمیز روز گذشـته بـه نزدیکـی 
نفتکـش خارجـی کـه قصـد داشـت نفـت یمن را سـرقت 
کنـد، تصریـح کـرد: دفعـات بعـدی، به کشـتی ها هشـدار 
نخواهیم داد، بلکه مسـتقیما آن را هدف قرار خواهیم داد. 
همـه جهـان بایـد بدانـد کـه اجـازه نخواهیـم داد ملتمان 
گرسـنه بمانـد و آنان )ائتالف سـعودی و آمریـکا( ثروتهای 
یمـن را غـارت کنند.نخسـت وزیـر یمـن در پایـان خطاب 
بـه شـرکت های خارجـی نیـز گفـت: اگر بـا صنعـاء توافق 
نکننـد کـه مبالغ مالـی را بانک مرکـزی تحویـل دهند، با 
آتـش و گلولـه بـا آنان برخـورد خواهـد شـد.منابع خبری 
بعـد از ظهـر روز گذشـته از وقـوع انفجـار در بنـدر الضبه 

واقـع در شـرق شـهر مکال مرکز اسـتان حضرموت )شـرق 
یمـن( خبـر دادنـد. منابـع محلـی خبـر دادنـد کـه یـک 
پهپـاد بنـدر الضبـه را هـدف قـرار داده اسـت. ایـن حمله 
فقـط چنـد سـاعت قبـل از ورود یـک نفتکـش خارجـی 
صـورت گرفتـه اسـت.این منابـع بـا بیـان اینکـه تـالش 
دیگـری بـرای غـارت نفت یمن توسـط آمریکا نـاکام ماند، 
ادامـه داد، ایـن نفتکـش قصـد داشـته اسـت محمولـه دو 
میلیـون بشـکه ای حامـل نفـت خـام را پـس از غـارت از 
ایـن بنـدر، بـه بازارهـای اروپایـی انتقـال دهـد. در همین 
حـال ابراهیـم السـراجی، دبیر اطالع رسـانی کمیتـه عالی 
اقتصـادی انصـاراهلل خبـر داد کـه دولت نجات ملـی یمن، 
نماینـدگان شـرکت های بین المللـی را درباره تـالش برای 
»قاچـاق نفـت از بنـدر الضبـه را احضـار کـرده اسـت. وی 
در ادامـه افـزود: بعـد از بـی توجهـی بـه اقدامـات حقوقی 
و نقـض حاکمیـت آب های منطقـه ای یمـن و ادامه تالش 
بـرای غـارت ثروت کشـور، نیروهای مسـلح انصـاراهلل وارد 
عمـل شـدند و دوشـنبه شـب نفتکـش »پراتیـکا« را وادار 
بـه تـرک بنـدر ضبـه کردنـد. پهپادهـای یمنـی بـا نفـوذ 
بـه سـپر دفاعـی آمریـکا در حضرمـوت، قاچـاق محمولـه 
نفتـی جدیـد از ایـن منطقـه را در شـرق یمـن را نـاکام 
پهپادهـای  کـه  اعـالم کردنـد  منابـع محلـی  گذاشـتند. 
یمنـی بنـدر الضبـه یکـی از مهمترین بنادر صـادرات نفت 
در حضرمـوت را هدف قـرار دادند و قاچـاق محموله نفتی 
جدیـد از ایـن منطقـه در شـرق یمـن را نـاکام گذاشـتند.
ایـن دومیـن حملـه طـی هفتـه های گذشـته اسـت که با 

موفقیـت اهـداف خـود را محقـق سـاخت، در حالـی کـه 
سـامانه هـای دفاعـی آمریـکا بـرای حفاظـت از بنـادر و 
تأسیسـات نفتـی در ایـن منطقـه مسـتقر اسـت.این در 
حالـی اسـت کـه برخـی منابـع خبـری از وقـوع دو انفجار 

در حضرمـوت واقـع در شـرق یمـن خبـر دادند.
سـخنگوی نیرو هـای مسـلح یمـن اعـالم کـرد نیرو هـای 
یمنـی موفـق شـدند یـک نفتکـش را کـه تـالش می کرد 
بـه بنـدر "الضبـه" در جنـوب یمـن نزدیک شـود، مجبور 
کننـد تـا محـل را تـرک کند.یحیـی سـریع در صفحـه 
شـخصی خـود در توئیتـر ضمن اعـالم این خبـر افزود این 
کشـتی کـه در حین انجـام مأموریت غـارت مقادیر زیادی 
نفـت یمن بـود، بـه هشـدار های نیرو های مسـلح یمن بی 
توجهـی کـرد.وی تصریـح کـرد دشـمن قصـد داشـت در 
واکنـش، تدابیـری اتخـاذ کنـد، امـا نیرو های مسـلح یمن 
توانسـتند ایـن کشـتی را رهگیـری و بـه صـورت مناسـب 
بـا آن برخـورد کنند.یحیـی سـریع تأکیـد کـرد نیرو هـای 
مسـلح یمـن بـه دفـاع از ثروت های ملـی حاکمیتـی ادامه 
می دهـد چـرا کـه معتقدنـد ایـن ثروت هـا بخشـی از حق 
قانونـی ملـت مظلوم یمـن و در رأس آن حقـوق کارمندان 
دولـت در همـه مناطـق یمـن اسـت.این در حالـی اسـت 
که وزارت دفاع در شـورای ریاسـتی وابسـته به عربسـتان 
حملـه پهپـادی بـه بنـدر نفتـی الضبـه در حضرمـوت و 

خسـارت های مـادی در آن را تأییـد کـرد.
از سـوی دیگـر رئیـس شـورای عالـی سیاسـی یمـن در 
صنعـاء گفـت سـعودی ها بـا حمایت هـای آمریـکا و رژیـم 

صهیونیسـتی در حـال ارتـکاب اقدامـات جنایتکارانـه در 
مجمـع الجزایـر سـقطری در جنـوب یمـن هسـتند.ئیس 
شـورای عالی سیاسـی یمـن در صنعاء گفت سـعودی ها با 
حمایت هـای آمریـکا و رژیم صهیونیسـتی در حال ارتکاب 
در  سـقطری  الجزایـر  مجمـع  در  جنایتکارانـه  اقدامـات 
جنوب یمن هسـتند.مهدی المشـاط اقدامـات جنایتکارانه 
نیرو هـای متجـاوز سـعودی را در مجمع الجزایر سـقطری 
محکـوم کرد.المشـاط گفـت نیرو هـای ائتـالف متجـاوز با 
حمایت هـای آمریـکا و اسـرائیل، هویـت یمنـی سـاکنان 
سـقطری را بـا تغییرات جمعیتی هدف قـرار داده اند. خبر 
دیگـر از جنایات سـعودی آنکه سـازمان ملـل متحد اعالم 
کـرد کـه عربسـتان سـعودی از ۱۰ نوامبـر تاکنـون، ۱7 
نفـر را از جملـه 3 نفـر در روز دوشـنبه، ۲۱نوامبـر  اعـدام 
کـرده است.سـازمان ملـل متحـد در ایـن باره گفته اسـت 
کـه اعدام هـا در عربسـتان سـعودی تنهـا پـس از اجـرای 
احـکام تاییـد می شـود، بنابرایـن در زمـان مناسـب هیـچ 
اطالعاتـی در مـورد افـراد محکـوم به اعـدام وجـود ندارد.

در ادامـه گـزارش سـازمان ملـل متحـد آمـده اسـت کـه 
بـر اسـاس برخـی گزارش ها، »حسـین ابوالخیر« شـهروند 
اردنـی ممکـن اسـت در معرض خطـر قریب الوقـوع اعدام 
باشـد. بر اسـاس آماری کـه روز جمعه )۱۸نوامبر( توسـط 
خبرگـزاری فرانسـه  فـاش شـد، عربسـتان سـعودی در 
سـال ۲۰۲۲ دو برابر بیشـتر از سـال گذشـته اعدام کرده 
اسـت؛ افزایـش شـدیدی اکـه سـازمان های حقوق بشـری 

بین المللـی آن را بـه شـدت محکـوم می کننـد.
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صدراعظم آلمان در اشاره به جنگ اوکراین گفت برلین 
باید برای تشــدید اوضاع در این کشــور آماده باشد در 
همین حال لهســتان از استقرار پاتریوت های آلمانی در 

مرزهایش با اوکراین خبر داد. .
»اوالف شولتز« صدراعظم آلمان در کنفرانسی در برلین 
در اشــاره به درگیری های اوکراین و روسیه گفت آلمان 
باید برای تشدید اوضاع در اوکراین آماده باشد. او گفت 
کــه صندوق دفاعــی ۱۰۰ میلیارد یورویــی )۱۰۲.76 
میلیارد دالری( که در پی تهاجم روســیه اعالم شــد، 
نتیجه درســی بوده که برای ایجاد ذخایر دفاعی ارتش 
آلمان آموخته شد. پیش تر، »اوا هوگل« کمیسر کمیته 
نیروهای مســلح در پارلمان آلمان )بوندستاگ( هشدار 
داد ارتش این کشــور با کمبود شــدید مهمات مواجه 
اســت. او همچنین نبود برخی تجهیزات شخصی اولیه 

مورد نیاز ارتش را مورد تاکید قرار داد. 
این نماینده آلمانی در مصاحبه با روزنامه بیلد فاش کرد 
که پر کــردن ذخایر مهمات ارتش آلمــان ۲۰ میلیارد 
یورو هزینه خواهد داشت. وی خواستار تکمیل انبارهای 
مهمــات ارتش شــد و گفت که دولت ســال ها در این 
خصوص تعلل کرده است. وی گفت: بدون مهمات، همه 
چیز، هیچ اســت. از ســوی دیگر پس از حادثه موشکی 
اخیــر در مناطق مرزی لهســتان و اوکراین، وزیر دفاع 
آلمان اعالم کرد برلین به زودی سامانه های دفاع موشکی 

پاتریوت در اختیار لهستان قرار می دهد.
»کریستین المبرشــت«، وزیر دفاع آلمان اعالم کرد با 
همتای لهســتانی خود درباره استقرار سامانه های دفاع 
موشــکی پاتریوت و همچنین حفاظت از حریم آسمان 
لهســتان با جنگنده های آلمانی به توافق رسیده است.

وزیر دفاع آلمان با انتشــار بیانیه ای در حساب توییتری 
وزارت دفاع آلمان نوشــت: لهســتان دوســت و متحد 

ماست و به عنوان یک همسایه محافظت شده نیست.وی 
در ادامه افزود: ما با ماریوس بالسژاک، همتای آلمانی ام 
برای ارسال ســامانه دفاع موشکی پاتریوت برای تقویت 
محافظت از آسمان لهســتان با جنگنده های یوروفایتر، 

توافق کردیم.
در ایــن میان ســخنگوی وزارت خارجه روســیه گفت 
آژانس بین المللی انرژی اتمی باید به روشــنی مشخص 
کند که چه کسی به نیروگاه هسته ای در زاپروژیا حمله 
می کند.ســخنگوی وزارت خارجه روســیه گفت آژانس 
بین المللی انرژی اتمی باید موضع مسئوالنه ای در قبال 
حمالت به نیروگاه هســته ای زاپروژیــا اتخاذ کند.ماریا 
زاخارووا، ســخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت آژانس 
بین المللی انرژی اتمی باید موضع مســئوالنه ای اتخاذ 
کند و به روشنی بگوید چه کسی به نیروگاه هسته ای در 

زاپروژیا حمله می کند.
خبر دیگر آنکه به گفته یک سرباز سابق ارتش اوکراین، 
نظامیان این کشــور که ۱۰ اسیر جنگی روس را اعدام 
کردند، متعلق به تیپ مستقر در شهر لووف هستند که 
همکاری نزدیکی با ناتو دارد.شبکه روسی »راشا تودی« 
به نقل از یک ســرباز ســابق ارتش اوکراین گزارش داد 
نظامیان اوکراینی که ۱۰ اســیر جنگــی روس را اعدام 
 Lvov کردنــد، متعلق به تیپ مســتقر در شــهر لووف

هستند که همکاری نزدیکی با ناتو دارد. 
خبر دیگــر آنکه در ادامه بحران در اروپا نخســت وزیر 
پرتغال اذعان کرد، اتحادیه اروپا قادر به پذیرش اعضای 
جدید از جمله اوکراین نیســت و نبایــد با دادن وعده 
عضویت توقعاتی را که توان برآورده ساختشــان را ندارد 
ایجاد کند.از ســوی دیگر مجمع پارلمانی ائتالف نظامی 
ناتو در قطعنامه ای به فدراســیون روســیه لقب »دولت 

تروریست« داد.

معرکه گیری آلمانی ها برای تشدید جنگ افروزی در اوکراین
صندوق کودکان ســازمان ملل )یونیســف( در فرانسه 
نسبت به شرایط »نگران کننده« حقوق کودکان در این 

کشور هشدار داد.
 یونیسف فرانســه گزارش »نگران کننده«ای از وضعیت 
کــودکان در مواجهه با فقــر، محرومیــت از تحصیل، 
مشــکالت مرتبط به سالمت روان و خشــونت منتشر 
کرده اســت.بر پایه این گزارش که روز یکشــنبه به طور 
محدود و امروز به شــکل عمومی منتشــر شد، بیش از 
یک کودک از هر ۵ کودک زیر خط فقر زندگی می کند 
و ۴۲ هزار کودک نیز بی خانمان هســتند.به این ترتیب، 
فرانســه همچنان باید برای تضمین حقوق کودکان، به 
ویژه آسیب پذیرترین آنها، اقدامات بیشتری صورت دهد.

یونیسف فرانسه در بیانیه مطبوعاتی همراه با این گزارش 
که به مناســبت روز جهانی حقوق کودک انتشار یافت، 
ابراز تاســف کرد: نابرابری های اجتماعی و ســرزمینی 
»بسیاری از کودکان را از دسترسی به مدرسه، بهداشت 
یــا خدمات حفاظتی جلوگیری مــی کند«. آدلین آزان 
مدیر دفتر فرانســه یونیســف در مصاحبه با هفته نامه 
»ژورنال دو دیمانش«، گفت: بحران ســالمت ناشــی از 
همه گیری کوویــد ۱۹، وضعیت معیشــتی کودکان را 
نیز بدتر کرده اســت. در اولین قرنطینه، خشونت علیه 
کودکان افزایــش یافت.افزود: تعــداد تماس ها با تلفن 
خدمــات اجتماعــی اورژانس برای گــزارش در معرض 
خشــونت قرار گرفتن یک کودک خردســال به میزان 
قابل توجهی افزایش یافت.وی به بیانیه یونیســف اشاره 
کــرد و گفت: هــر پنج روز یک کودک توســط یکی از 
والدینش کشته شده است.به گفته آزان کودکان معلول 
و پنج هزار و 7۰۰ خردسال که در محله های فقیرنشین 
 زندگی می کنند در دسترســی به آموزش با مشکالتی 

مواجه می شوند.

ایــن ســازمان کــه در حال تهیه گزارشــی از ســوی 
کارشناســان کمیته ســازمان ملل اســت، افــزود: این 
کودکان، در فقر شدید، معلولیت و خشونت برای تحقق 
اساسی ترین حقوق خود با مشکل مواجه هستند.سالمت 
روان کودکان نیز در گزارش کمیته فرانسوی قرار دارد. 
در حالی که یک ســوم کودکان از »اختالالت روانی رنج 
می برند«، آزان زمــان انتظار بیش از حد طوالنی برای 
یک وقت مالقات »در یک مرکز پزشکی-روانی« را مورد 
انتقاد قرار داد و گفت: برای یک وقت ویزیت شــما باید 
به طور متوســط شش ماه تا یک ســال منتظر بمانید.

وی همچنین به خبرگزاری فرانسه گفت: وضعیت حتی 
با وجود اقداماتی که دولت صــورت داده، نگران کننده 
اســت. کودکان به میزان کافی در فرانسه مورد حمایت 
قــرار نمی گیرند ، آنها نمی توانند به اندازه کافی زندگی 
خود را در کودکی بگذرانند.دفتر یونیســف در فرانســه 
تاییــد کرد برخــی از اقدامات دولــت در زمینه احقاق 
حقوق کودک توانســته وضعیت این کشور را نسبت به 
گزارش مربوط به ســال ۲۰۱6 و ۲۰۱۹ بهبود ببخشد.

یونیســف با اینحال از اینکه این اقدامات و سیاســت ها 
»بسیار پراکنده« هســتند و به همین دلیل »اثربخشی 

آنها« چندان نبوده است، ابراز تاسف کرد.
در همین حال از اســپانیا نیز خبر می رسد که  تارنمای 
رادیو بین المللی فرانســه گزارش داد: تــورم و افزایش 
هزینه هــای زندگی در اســپانیا،صفوف افــرادی را که 
نیازمند دریافت غذا هستند، در مقابل بانک های غذایی 
افزایش داده است.  این رسانه در گزارشی افزود: با توجه 
به افزایش هزینه های زندگی در سراســر اروپا، یک پدر 
اسپانیایی که صاحب 3 فرزند است یکی از افرادی است 
که برای گذران زندگــی خود به بانک های مواد غذایی 

مراجعه می کند.

وضعیت حقوق کودکان در فرانسه نگران کننده است

واکنش صنعاء به سرقت نفت یمن توسط اشغالگران  

هشداریدیگردرکارنیست؛نفتکشرامیزنیم

به گفته یک فعال سیاســی ترکیه، حزب عدالت و توسعه به اعضای خود دستور 
داده است که از نوشتن مطلبی علیه رئیس جمهور سوریه خودداری کنند.

»بولنت کایا« معاون حزب »ســعادت« ترکیه در صفحه شخصی خود در شبکه 
اجتماعی توئیتر نوشــت که حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب حاکم ترکیه از 
اعضای خود خواسته است تا مواضع پیشین خود علیه »بشار اسد« رئیس جمهور 
ســوریه را در شــبکه های اجتماعی مورد بازبینی قــرار داده و حذف کنند.او در 
صفحه توئیتر خود نوشــت: »در پیامی که حزب عدالت و توسعه به اعضای خود 
ارســال کرده، آمده اســت که آقای رئیس جمهور هر لحظه ممکن است با بشار 
اســد دیدار کند و الزم است تا برای اینکه حزب و اعضایش دچار مشکل نشوند، 
تمامی مواضع در شبکه های اجتماعی مورد بازبینی قرار گرفته و حذف شوند«.

چند ماهی است که محافل رسانه ای و سپس مقامات رسمی ترکیه درباره احتمال 
عادی ســازی روابط میان آنکارا و دمشق سخن می گویند، هرچند مقامات سوریه 
تاکنون موضعی در این باره نگرفته اند. البته مقامات دمشق هماهنگی های امنیتی 
با ســازمان امنیت ترکیه را رد نمی کنند.در این راســتا »رجب طیب اردوغان« 
رئیس جمهور ترکیه، دپنجشنبه هفته گذشته ) ۱7 نوامبر(، تصریح کرد که پس 
از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که قرار است در ژوئن سال آینده برگزار 

شود، احتماال درباره روابط با »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه بازنگری می کند.
وی در هنگام بازگشت از نشست گروه ۲۰ در اندونزی، در پاسخ به سوالی درباره 
احتمال دیدار با رئیس جمهور ســوریه گفت: »هیچ نارضایتی یا اختالف ابدی در 
سیاســت وجود ندارد. پس از انتخابات ۲۰۲3 ترکیــه، می توانیم درباره روابط با 
دمشق بازنگری کنیم«. او پیش از این نیز درباره دیدار با بشار اسد گفته بود: »تا 
اینجای کار چنین دیداری در دستور کار نیست. اما نمی توانم بگویم که دیدار با 
بشار اسد برای من غیرممکن اســت. وقتی که زمان مناسب فرا برسد می توانیم 
با رئیس جمهور ســوریه هم دیدار کنیم«.از سوی دیگر مولود چاووش اوغلو وزیر 
امور خارجه ترکیه در تاریخ ۱۹ مهمر ماه گفت که این کشور باید با دولت سوریه 

گفت وگو کند.
خبر دیگر آنکه وزارت دفاع ترکیه به تشــریح نتایج عملیات هفت ساله خود در 

مرز عراق و سوریه اشاره کرد. خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه امروز سه شنبه اعالم 
کرد که آنکارا از سال ۲۰۱۵ بیش از 36 هزار تروریست را در مرز عراق و سوریه 
از پا درآورده اســت. وی افزود: از تاریــخ ۲۴ جوالی ۲۰۱۵ تا به امروز، 36 هزار 
و ۸۵۴ عنصر تروریســت را در مرزهای کشورمان با عراق و سوریه کشته ایم.وزیر 
دفاع ترکیه تاکید کرد: از ابتدای ســال جاری میالدی تاکنون به تنهایی 3۵۸۵ 

عنصر تروریستی کشته شده اند.
از ســوی دیگر سخنگوی ریاســت جمهوری روســیه اعالم کرد مسکو و آنکارا 
اختالفاتی در خصوص تامین امنیت در کشور سوریه دارند.»دیمیتری پسکوف« 
ســخنگوی ریاست جمهوری روســیه امروز سه شــنبه اعالم کرد که روسیه و 
ترکیه بر ســر تامین امنیت در ســوریه دچاراختالفاتی هستند، اما مشارکت هر 
دو کشــور، امکان بحث در مورد این اختالفــات را فراهم می کند.رئیس جمهور 
ترکیه با بیان اینکه 3 دولت اخیر آمریکا گروه های تروریستی در شمال سوریه را 
مسلح کرده اند، گفت حمایت واشنگتن از شبه نظامیان ُکرد، تهدیدی برای آنکارا 
محســوب می شود.نماینده ویژه روســیه در امور سوریه به حمالت نظامی ترکیه 
به شــمال سوریه و عراق واکنش نشان داد و از آنکارا خواست برای جلوگیری از 

تشدید تنش ها، »خوشتنداری« نشان بدهد.

دستور حزب حاکم ترکیه به اعضای خود

 علیه بشار اسد موضع نگیرید
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