
سلب صالحیت سیاسی از محمود عباس 
با رأی مجلس قانونگذاری فلسطین

مجلس فلسطین صالحیت سیاسی رئیس تشکیالت 
خودگردان  راسلب کرد.

مجلس قانونگذاری فلســطین در نوار غــزه به اتفاق 
آرا »محمود عباس« رئیس تشــکیالت خودگردان را فاقد 

صالحیت سیاسی اعالم کرد.
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین یکم دی ماه امسال 
)1397( از انحالل مجلس قانونگذاری فلسطین خبر داد اما 

اعضای این مجلس در نوار غزه اعالم کردند دستور عباس 
فاقد صالحیت قانونی اســت و جلســات آن را در نوار غزه 
برگزار خواهند کرد. به گزارش فارس، »احمد بحر« معاون 
اول رئیس مجلس قانونگذاری فلســطین اعالم کرد عباس 
با انحالل پارلمان، بار دیگر به اراده ملت فلســطین تعرض 
کرد و وی اکنون صالحیت خود برای ادامه پســت ریاست 

تشکیالت خودگردان را از دست داده است.

عفو بین الملل محاکمه عامالن قتل خاشقجی در عربستان را 
نمایشی خواند

سازمان عفو بین الملل در مورد پرونده قتل 
خاشــقجی تاکید کرد، در مورد این جنایت به 

تحقیقات نمایشی عربستان باور نداریم.
 به گــزارش خبرگزاری آناتولی، مســئول امور 
کمپین های نمایندگی سازمان عفو بین الملل در ترکیه 
گفت که پرونده قتل جمال خاشــقجی، روزنامه نگار 
عربستانی باید طی تحقیقات بین المللی بررسی شود. 

مســئول امور کمپین های نمایندگی این سازمان در 
ترکیه با نمایشــی خواندن تحقیقات آغاز شــده در 
عربستان گفت، مقامات سعودی تحقیقات نمایشی را 
در مورد این جنایت آغاز کرده اند. وی خواستار ورود 
ســازمان ملل به ماجرای قتل خاشقجی شد. اخیرا 
دادستانی عربستان خواستار حکم اعدام برای 5 نفر 

از 11 متهم دستگیر شده در پرونده خاشقجی شد.

اذان ظهر: 12/12، اذان مغرب: 17/31، نیمه شب شرعی: 23/28، اذان صبح)فردا(: 5/45، طلوع آفتاب)فردا(: 7/14 صفحه آخرشنبه 22 دی 1397  5 جمادی االول 1440   12 ژانویه 2019  شماره 22098

روزنامه صبح
صاحب امتیاز: مؤسسه کیهان

مدیر مسئول و سردبیر: حسین شریعتمداری

تلفن: 35200 و 33110251-9
سامانه پیام کوتاه: 30002323

پست تصویری: 33111120-33114228
Kayhan@Kayhan.ir :پست الکترونیکی

www.kayhan.ir :صفحات وب
کد پستی: 1144831599

صندوق پستی: 11155/3631
تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

ارتش و کمیته هــای مردمی یمن با انجام 
عملیات پهپــادی موفق در پایگاهی در لحج، 
تجمع نظامیان وابسته به ائتالف متجاوز را هدف 
قرار دادند، در این حمله 6 نفر کشته  و 20 نفر 

زخمی شده اند.
صبح پنجشنبه در محل یک رژه نظامی در پایگاه 
»العند« در استان لحج در جنوب یمن صدای انفجاری 
شدید شنیده شد. دقایقی پس از انتشار خبر، مشخص 
شــد صدای انفجار به دلیل عملیات پهپادی ارتش و 
کمیته های مردمی یمن علیه شبه نظامیان وابسته به 
ائتالف سعودی-اماراتی بوده است. بر اساس گزارش 
پایگاه »المشهد الیمنی«، در پی این عملیات عبداهلل 
النخعی رئیس ستاد مشــترک دولت مستعفی یمن 
زخمی شــد و چند فرمانده بلندپایه نظامی کشــته 
شدند. شــبکه العربیه اعالم کرد که در این حمله 6 

نفر کشته  و 20 نفر زخمی شده اند.
بنــا به این گــزارش، »صالــح الزندانی« معاون 
رئیس ســتاد مشــترک ارتش دولت مستعفی یمن، 
»محمــد صالح« رئیس دســتگاه اطالعــات دولت 
مستعفی و »ثابت جواس« از فرماندهان نظامی این 
دولت، از دیگر مجروحان هســتند. در همین راستا 
شبکه »المســیره« گزارش داد یگان پهپادی ارتش 
و کمیته های مردمی یمــن عملیاتی علیه مزدوران 
در پایــگاه العند واقع در جنوب یمن انجام دادند. در 
این گزارش آمده عملیات مذکور پس از رصد دقیق 

هالکت 6 فرمانده ارشد ائتالف سعودی در عملیات پهپادی انقالبیون یمن

تحرکات نیروهای متجاوز در داخل پایگاه العند انجام 
شــد. این عملیات با دقت باالیی که داشته منجر به 
کشــته و زخمی شدن ده ها نفر شده است.  المسیره 
تاکید کرد، اما منابع سعودی فقط به کشته شدن 6 
نفر از شبه نظامیان وابسته به ائتالف اعتراف کردند. از 
سوی دیگر سرتیپ محمد المنصور کارشناس نظامی 
یمنــی تاکید کرد، عملیات یــگان پهپادی ارتش و 
کمیته های مردمی، اتاق مرکز فرماندهی پایگاه را که 
افسرانی از موساد رژیم اسرائیل و افسران خارجی دیگر 
در آن حضور داشتند، هدف قرار داده است. به گفته 
وی، این پایگاه عالوه بر اینکه به عنوان اتاق عملیات 

استفاده می  شود، مرکز تجمع مزدوران و سلفی ها و 
مزدوران کشــورهای آفریقایی برای جنگ با ارتش و 

کمیته های مردمی و تجاوز به ملت یمن است.
عالوه بر این شــبکه تلویزیونی المسیره گزارش 
داد یگان پهپــادی ارتش و کمیته های مردمی یمن 
با اســتفاده از پهپاد »قاصف 2« مراکز تجمع ارتش 
سعودی به همراه برخی فرماندهان را در استان عسیر 

عربستان نیز هدف قرار داد.
 تشکیل کمپین ضد امارات در یمن

از سوی دیگر، در یمن جبهه ای به نام »جبهه ملی 
مقاومت در برابر حضور امارات در یمن« ایجاد شده و 

هدف آن، توقف گسترش مداخالت امارات در یمن و 
تعمیق بحران این کشور اعالم شده است. شبکه خبری 
»الجزیره« قطر پنجشــنبه گزارش کرد که برخی از 
فعاالن و سیاستمداران حاضر در شبکه های اجتماعی 
این کمپین را راه اندازی کردند. یاسر الیمانی از سران 
حزب »المؤتمر الشعبی العام« )کنگره مردمی( وابسته 
به »علی عبداهلل صالح« رئیس جمهوری پیشین یمن 
از جمله سیاســتمدارانی است که با انتشار فایل های 
ویدیویــی، این کمپین را آغــاز کرد. الیمانی از همه 
کســانی که مخالف سیاست امارات در یمن هستند 
خواست که پیوستن خود به این کمپین را اعالم کنند؛ 
کمپینــی که برای مقابله با حضور امارات در یمن از 

طریق یک اقدام واحد و یکپارچه است.
10 میلیون یمنی در معرض خطر قحطی

خبر دیگر اینکــه، مارک لوکوک معاون دبیرکل 
ســازمان ملل متحــد در امور بشردوســتانه درباره 
پایبندی طرف های یمنی به توافق صلح یمن در سوئد 
)استکهلم( ابراز خوشــبینی کرد اما درباره وضعیت 
مردم هشــدار داد. لوکوک وضعیت یمن را فاجعه بار 
خواند و تأکید کرد که بیش از 24 میلیون یمنی یعنی 
80 درصد ساکنان نیازمند  کمک های انسان دوستانه 
هســتند. وی با تأکید بر اینکه 10 میلیون یمنی در 
معــرض خطر قحطی قرار دارند، اعالم کرد که بیش 
از سه میلیون نفر از شــهروندان این کشور، از یمن 

مهاجرت کردند.

سازمان عفو بین الملل با استناد به گزارش هاي معتبر، از 
کشته شدن حدود 40 نفر در ناآرامي هاي سودان خبر داد.

 در ادامه درگیري پلیس ســودان با معترضاني که خواســتار 
کناره گیري عمر البشیر رئیس جمهور این کشور از مقام خود هستند، 
ســه نفر دیگر از تظاهرکنندگان کشته شدند و به این ترتیب آمار 

کشته شدگان به 40 نفر رسید.
فعاالن ســوداني تظاهرات روز پنج شنبه را خشونت آمیزترین 
صحنــه هاي اعتراض از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتي ســه هفته 
پیش تاکنون توصیف کردند که در اکثر شــهرهاي سودان برگزار 
شده است. سودان از 19 دسامبر )28 آذر(گذشته شاهد اعتراضات 
مردمي علیه وخامت اوضاع اقتصادي و افزایش قیمت ها به ویژه قیمت 
نان و ســوخت است. مقامات سوداني پیشتر اعالم کرده اند تاکنون 
19 معترض کشته شده اند، اما سازمان عفو بین الملل با استناد به 
گزارش هاي معتبر، از کشــته شدن حدود 40 نفر در ناآرامي هاي 

سودان خبر داده است.
این اعتراضات، در تاریخ ســه دهه اخیر سودان، بي سابقه بوده 
است. معترضان، خواهان سرنگوني حکومت عمر البشیر هستند اما 
وي همچنان خواستار باقي ماندن در قدرت است. عمرالبشیر از سال 
1993 تاکنون ریاست جمهوري سودان را در اختیار دارد که بر اساس 
قانون آخرین دور ریاست جمهوري وي در سال 2020 پایان مي یابد.

به گزارش ایرنا، »ســاره جکسون « مسئول اداره شرق آفریقای 
سازمان عفو بین الملل از مقام های سودانی خواست فورا و به صورت 
غیر مشروط بازداشت شدگان در این راهپیمایی های مسالمت آمیز 
را آزاد کنند زیرا درخواســت برای بهبود شرایط زندگی مردم جرم 
نیست. وی تنها راه تغییر در این کشور را انتخابات دانست و گفت 
مردم باید تا سال 2020 برای برگزاری این انتخابات منتظر بمانند.

نخســت وزیر مالزی در 
واکنش به فشــار اسرائیل 
برای شرکت ورزشکاران خود 
در مسابقات قهرمانی شنا در 
این کشور تاکید کرد به هیچ 
وجه اجازه نخواهیم داد آنها 

وارد مالزی شوند.
یک  در  محمــد  ماهاتیــر 
کنفرانــس مطبوعاتــی تاکید 
کرد این کشــور به ورزشکاران 

ماهاتيرمحمد: ورزشکاران اسرائيلی
حق ورود به مالزی را ندارند

اسرائیلی برای مشارکت در مسابقات قهرمانی پارا المپیکی شنا 2019 
ویزا نداده و از ورود آنها به کشور مالزی جلوگیری خواهد کرد.

وی افزود، اگر این ورزشــکاران به شرکت در این مسابقات اصرار 
داشته باشند این به معنای نقض اصول سیاسی مالزی است و ما اجازه 

این کار را نخواهیم داد.
 نخست وزیر مالزی گفت: ما به ورزشکاران اسرائیلی اجازه نمی دهیم 
به کشور ما وارد شوند و پافشاری آنها بر این مسئله کار اشتباهی است.
به گزارش خبرگزاری قدس، بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 
قرار است این مسابقات قهرمانی در ایالت »ساراواک« در شرق مالزی 

از 29 ژوئن تا 4 آگوست 2019)خرداد تا مرداد( برگزار شود.
نخست وزیر مالزی با به چالش کشیدن کمیته بین المللی المپیک 
اعالم کرد: در صورتی که مقامات بین المللی این سازمان بخواهند حق 
 میزبانی این مســابقات را از مالزی بگیرند ما نیز آن را واگذار خواهیم 

کرد.
این اظهارات به دنبال اعتراضات کمیته المپیک اسرائیل درخصوص 
جلوگیری مالزی از ورود ورزشــکاران صهیونیســتی به این کشور و 
شرکت در مسابقات قهرمانی انجام شده است چرا که این اقدام مالزی 
باعث افزایش فشار اسرائیل به سازمان های مسئول برای صدور ویزای 

ورزشکاران خود شده است. 

روزنامه واشــنگتن پســت با اشاره به 
بی توجهی ولیعهد سعودی به پیامد های قتل 
خاشقجی برای عربستان نوشت، بن سلمان 
همچنان به سرکوب مخالفانش ادامه می دهد.
روزنامه واشنگتن پســت در مقاله ای با عنوان 
»ماشین سرکوبگری عربســتان با سرعت تمام به 
حرکت ادامه می دهد« نوشت:» محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان، به کمپین های خود در سرکوب 
مخالفان ادامه می دهد و به صورت مرتب با ســعود 
القحطانی، مشاور رســانه ای، که سازمان اطالعات 
مرکزی آمریکا )ســیا( معتقد است در سازماندهی 

قتل خاشقجی دست داشته است، تماس دارد.«
طبق این گزارش، منابع آمریکایی و ســعودی 
هفته گذشــته اعالم کردند، ولیعهد ســعودی نه 
تنها رفتار بی پروایانه خود را تغییر نداده است بلکه 
ظاهرا به شــیوه حکومتداری مستبدانه به کمپین 
بی رحمانه خود علیــه مخالفان ادامه می دهد؛ این 
در حالی است که دولت ترامپ امیدوار بود محمد 
بن سلمان دستکم از ماجرای خاشقجی درس هایی 

یاد می گرفت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از واشنگتن 

پست، یک دیپلمات آمریکایی که اخیرا با محمد بن 
سلمان دیدار کرده است می گوید: »ولیعهد سعودی 
به لحاظ داخلی احساس قدرت و اطمینان می کند. تا 
زمانی که پایگاه وی قابل اتکا باشد وی این احساس 
را خواهد داشت که هیچ چیز نمی تواند به وی آسیب 
بزند. وی از آنچه که اتفاق افتاده است معذب نیست. 

این امر برای دولت های غربی نگران کننده است.«
به گفته منابع آمریکایی و سعودی، محمد بن 
سلمان با قحطانی تماس داشته و به دریافت توصیه 
از وی ادامه می دهد. یک منبع ســعودی نیز گفت، 
قحطانی اخیــرا در محل خانه خــود در ریاض با 
معاونان ارشد خود در مرکز مطالعات و امور رسانه ای 
دربار دیدار کرده است. القحطانی ریاست این مرکز 
سایبری را تا اندک زمانی بعد از قتل خاشقجی در 

اختیار داشت. 
واشنگتن پست در ادامه نوشت، یکی از نشانه های 
اینکه محمد بن سلمان تاکتیک های ارعاب اینترنتی 
خود را تغییر نداده اســت کمپین تهاجمی بود که 
این هفته در سطح رسانه های اجتماعی برای حمله 
به خاشقجی و نیز عمر عبدالعزیز، مخالف سعودی 

ساکن کانادا، شروع شد.

واشنگتن پست: ماشین سرکوب آل سعود 
با سرعت تمام به پیش می رود

به گفته یک ژنرال بلند پایه صهیونیست، 
غزه و لبنان در جنــگ آینده مانند گاز انبر 
عمــل خواهند کرد و اســرائیل را محاصره 

خواهند نمود.
ژنرال »یتســحاق بریک« رئیس ســابق بخش 
رسیدگی به شکایات ارتش رژیم صهیونیستی اعالم 
کرد: تهدید واقعی پیش روی اسرائیل جبهه لبنان 
و غزه اســت که در صورت آغاز درگیری با این دو 

جبهه، آنها مانند گاز انبر عمل می کنند.
به گزارش خبرگزاری قدس، یتســحاق بریک 
ژنرال احتیاط ارتش رژیم صهیونیســتی و مسئول 
رســیدگی به شکایت ارتش که چهارشنبه گذشته 
جایگاه خود را ترک کرد نسبت به بی تفاوتی عامدانه 
ارتش اســرائیل به مشــکالت خود که با آن درگیر 
است هشدار داد و گفت: اسرائیل آمادگی جنگ در 

آینده را ندارد.
بر اساس اعالم شبکه 7 تلویزیون اسرائیل بریک 
طی اظهاراتی افزود، اگر امروز جنگی جدید آغاز شود 
ضربه ناشی از آن هرگز قابل مقایسه با ضربه ای که 
اســرائیل در جریان جنگ 1973 با آن مواجه شده 

نبوده و بسیار شدیدتر است.
وی تاکیــد کرد، ما ارتش خود را بدون توجه به 

تغییرات جاری در خاورمیانه)غرب آسیا( ساخته ایم 
و نتیجه آن این اســت که ارتش اسرائیل هم اکنون 
می تواند تنها در یک جبهه درگیر شود. وی در بخش 
دیگری از سخنان خود ضربه وارد شده به اسرائیل در 
جنگ 1973 را مانند یک تفریح نسبت به ضربات 

جنگ آینده علیه اسرائیل دانست.
این مقام سابق ارتش اسرائیل گفت: تهدید کنونی 
اسرائیل در زمان کنونی نه بشار اسد و نه ایران، بلکه 
تهدید واقعی غزه و لبنان اســت. بر اساس اظهارات 
بریک اســرائیل در آینــده در برابر 4 جبهه واقعی 
قرار خواهد داشــت چرا که کرانه باختری نیز مانند 
آتشفشانی تحت فشار است که اگر منفجر شود بر 

دیگر جبهه ها نیز تاثیر خواهد گذاشت.
افتتاح دیوار حائل در رام اهلل

منابع خبری صهیونیستی گزارش دادند، وزارت 
راه رژیم صهیونیســتی برای اولیــن بار جاده ای را 
در کرانــه باختری افتتاح کرد کــه ضمن احداث 
دیواری، خودروهای اســرائیلی و فلســطینی را از 
هم جدا می کند. طول جاده ای که افتتاح شــده 5 
کیلومتر است و در امتداد این جاده یک دیوار حائل 
 ســیمانی ایجاد شده و در باالی آن نیز فنس کشی 

شده است.

رئیس جمهور سوریه طی فرمانی، 24 هزار سرباز غایب و 
یا فراری از خدمت را مورد عفو قرار داد.

منابع سوری گزارش دادند، »بشاراسد« حدود 24 هزار نظامی 
ســوری، که طی جنگ هفت و نیم ساله داخلی، از جنگ فرار کرده 

بودند، را مورد عفو قرار داد.
به گفته »سرگئی ســولوماتین« رئیس مرکز آشتی روسیه در 
سوریه، این عفو ریاســت جمهوری شامل اعضای سابق گروه های 
مسلح هم می شــود. پیش از این، بشاراسد، مهرماه گذشته فرمان 

عفو عمومی فراریان از خدمت نظامی را صادر کرده بود.
فرمان عفو عمومی به همراه بازگشت آوارگان و از سرگیری روابط 
سیاسی توسط دولت های متخاصم با سوریه، عالمت های آشکاری 

برای پایان جنگ داخلی در این کشور است.

»نیکالس مادورو« علی رغم فشارهای آمریکا، در دادگاه 
عالی قضایی ونزوئال برای دور دوم ریاســت جمهوری خود، 

سوگند یاد کرد.
مادورو که در ســال 2018 بــا رأی مردم ونزوئال، برای بار دوم 
به ریاست جمهوری این کشور رسید، دیروز در دادگاه عالی قضایی 
ونزوئال و در حضور فرســتادگان 94 کشــور، مراسم تحلیف  به جا 

آورد و به عنوان رئیس جمهور جدید، سوگند خورد.
بیــش از ایــن و در ســال 2013، مــادورو با رأی مــردم، به 
ریاســت جمهوری رســیده بود. وی پس از به قدرت رسیدن، خود 
را به ادامه دادن سیاســت های »هوگــو چاوز« رئیس جمهور فقید 
ونزوئال، متعهد دانست و همین باعث شد که از طرف آمریکا، هدف 

توطئه های جورواجور قرار گیرد.
مادورو دیروز نیز پس از ادای ســوگند، طی سخنانی اعالم کرد 
که به سیاست های ضداستکباری و ضدامپریالیستی، قاطعانه ادامه 
خواهد داد. مادورو گفت: ســوگند یاد می کنم که سوسیالیسم قرن 

21 را خواهم ساخت.
آمریکا که به نفت و انرژی ونزوئال چشم دوخته، طی سال های 
گذشته توطئه های گوناگونی را علیه مادورو به اجرا گذاشته، اما در 

همه موارد شکست خورده است.
تهدیدات جدید آمریکا

»جان بولتون« مشــاور امنیت ملی آمریکا، همزمان با آغاز دور 
دوم ریاست جمهوری مادورو، اعالم کرد که واشنگتن به فشارها علیه 
ونزوئــال ادامه خواهد داد و آمریکا مادورو را به عنوان رئیس جمهور 

ونزوئال، به رسمیت نمی شناسد.
کشورهای عضو گروه »لیما« که متشکل از متحدان آمریکا در 
آمریکا ی جنوبی هســتند، هم فشارهای سیاسی خود علیه دولت و 

رئیس جمهور قانونی ونزوئال را بیش از پیش افزایش دادند.
مادورو گفت: ونزوئال به کانون جنگی جهانی از سوی کشورهای 
امپریالیستی  آمریکای شمالی و دولت های اقماری اش تبدیل شده 
است. وی همچنین به شدت از کشورهای عضو »گروه لیما« انتقاد 

کرد.
کشــورهای عضو »گروه لیما« 14 دی از مادورو خواسته بودند 
از قــدرت کناره گیری کرده و امکان برگــزاری انتخابات جدید را 

فراهم کند.

روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی نوشت 2 میلیون 
و 200 هزار نفر در انگلیس با ناامنی شدید غذایی مواجهند که 
باالترین سطح گزارش شده در اروپا محسوب می شود و پارلمان 

انگلیس نیز خواستار انتصاب وزیر گرسنگی شده است.
روزنامه انگلیســی ایندیپندنت در گزارشــی از موضوع گرسنگی 
وســیع و فزاینده در انگلیس خبر داد و نوشته که پارلمان این کشور 
نیز درباره فقدان اقدام دولت در این زمینه هشدار داده است. دربخشی 
از این گزارش آمده است: دولت انگلیس به فقدان تالش برای مقابله 
با گرســنگی »قابل توجه و فزاینده« در این کشور متهم شده است. 
این در حالی اســت که یک گزارش منتشر شده نشان می دهد از هر 
پنج کودک در انگلیس یک نفر در خانه ای زندگی می کند که ناامنی 

غذایی در آن شدید است.
 به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ایندیپندنت می افزاید: قانون 
گذاران انگلیسی دولت این کشور را به سکوت در ارتباط با ناامنی غذایی 
متهم کرده اند و خواستار انتصاب یک وزیر گرسنگی شده اند تا بتوان 
تضمین کرد می توان کاری در این زمینه انجام داد.در این گزارش به 
ارقامی اشــاره شده است که نشان می دهد 2 میلیون و 200 هزار نفر 
در انگلیس با ناامنی شدید غذایی مواجهند که باالترین سطح گزارش 

شده در اروپا محسوب می شود. 
این گزارش در حالی منتشر شد که فیلیپ آلستون گزارشگر ویژه 
سازمان ملل متحد در امور مقابله با فقر شدید و حقوق بشر نیز اعالم 
کرده سیاست ها و کاهش شدید حمایت های اجتماعی سبب تشدید 
سطح فقر و اعمال مشکالت غیرضروری در انگلیس شده است و اینکه 

برگزیت در حال تشدید این مشکل است.
»اماروي« مدیر اجرایی موسســه تروســل تراست نیز اعالم کرد: 
ناکامی در مقابله با دالیل ریشــه ای این موضوع سبب تشدید نیاز به 
بانک های مواد غذایی شده است و بیش از یک میلیون و سیصد هزار 
بســته غذایی سال گذشته از سوی موسســه ما در اختیار مردم قرار 

گرفته است. 
بررســی های اخیــر در ارتباط با فقر در انگلیس نشــان می دهد 
خانواده های حدود 4 میلیون کودک نیز برای تأمین میوه، سبزیجات 

و دیگر مواد غذایی سالم در تقال هستند.
دانش آموزان گرسنه

بی بی ســی نیز از قول یک مدیر مدرسه »مورکم در النکاشر« در 
شــمال غربی انگلیس نوشت دانش آموزان مدرسه او به حدی گرسنه 
هســتند که پس از ورود به مدرســه در سطل آشــغال ها دنبال غذا 
می گردند. ما بچه هایــی داریم که مطلقا چیزی برای خوردن ندارند. 
»شیوون کالینگوود« مدیر این مدرسه گفت: از هر ده دانش آموز این 
مدرســه، یکی از آنها از خانواده ای است که نیازهای غذایی خود را از 
بانک غذایــی )جایی که به نیازمندان کمک می کند( تامین می کند.
یونیسف، صندوق کودکان ملل متحد در سال 2017 در گزارشی گفته 
بود 19 درصد کودکان زیر 15 ســال انگلیس در خانواده هایی زندگی 

می کنند که با مشکل تامین غذا مواجه هستند.
 شــیوون کالینگوود گفته اســت در حال حاضر در مدرسه او 35 
دانش آموز وجود دارند که خانواده هایشــان از بانک غذایی اســتفاده 
می کنند. او می گوید احتماال تعداد چنین خانواده هایی بیشتر است و 
آمار موجود تنها در باره خانواده هایی است که مدرسه از آن با خبر است.
مدیر این مدرسه گفته است »از اینکه پدر و مادر این بچه ها وقتی به 
مدرسه می روند و با گفتن اینکه چیزی برای تامین غذای بچه هایشان 
ندارند به گریه می افتند، دچار اندوه می شود.«او می گوید خانواده هایی 
هستند که مرتب به همدیگر مواد غذایی قرض می دهند و این مشکلی 

است که رو به افزایش است.

بشاراسد برای 24 هزار نظامی فراری از خدمت
 فرمان عفو صادر کرد

ایندیپندنت: انگليس به خاطر گسترش فقر
به وزیر گرسنگی نياز دارد

گسترش ناآرامی های خيابانی در سودان
شمار کشته ها به 40 نفر رسيد

در حضور نمایندگان 94 کشور

مادورو برای دور دوم ریاست جمهوری
سوگند یاد کرد

ژنرال صهیونیست: در جنگ آینده
 حمله حزب اهلل و حماس به اسرائیل گاز انبری خواهد بود

»مایک پمپئو« طی ســخنانی در مصر، 
که تداعی کننده سخنان رهبر معظم انقالب 
مبنی بر »احمق درجه یک بودن دولتمردان 
آمریکایی« اســت، مدعی شد که نظامیان 
آمریکایی »فرشتگان نجات« منطقه هستند! 
وزیر خارجــه آمریکا دیروز در قاهره از ســر 
حماقت و با گستاخی تمام، اعالم کرد که نیروهای 
آمریکایی فرشــتگان نجات منطقه هستند! پمپئو 
ضمــن نادیده گرفتن شــرایط موجــود منطقه ، 
که دســتپخت دهه ها تجاوز و جنایت تفنگداران 
آمریکایی اســت، اظهار داشت: من می خواهم به 
مردم سراسر خاورمیانه و جهان بگویم که بدانند، 
نیروهــای آمریکایی در منطقه، بــه طور مطلق، 
فرشتگان نجات هستند. ما به قصد ظلم و یا سلطه 
بــه اینجا)خاورمیانه( نیامدیــم، بلکه برای آزادی 
آمدیم، ما فرصت هایی را برای هر فرد در سراســر 
خاورمیانه به وجود می آوریم تا زندگی خودشان را 
بکنند و همــان آزادی ای را که همه ما در آمریکا 

خواهانش هستیم، داشته باشند!
این اظهارات یک بار دیگرحماقت وزیر خارجه 
آمریکا را به همگان نشان داد. پمپئو قبل از اینکه 
وارد منطقه شود، متن سخنرانی او در قاهره لو رفت؛ 
بر اساس این متن، او از ایران می خواست در رعایت 

حقوق بشر و قانون، از رژیم سعودی یاد بگیرد! 
رهبر معظم انقالب اسالمی ایران در سخنرانی 

اخیر خــود، به 
این ماجرا  اشاره 
کــرده و اظهار 
داشــتند:»آنها 
ایران توصیه  به 
می کننــد 
حقوق بشــر را 
ســعودی ها  از 
آیا  بگیرند؛  یاد 
یک  حرف  این، 

دلقک نیســت؟«. رهبر معظم انقــالب در جای 
دیگر، به حماقت دولتمردان آمریکایی اشاره کرده 
و گفته اند: » برخی دولتمردان آمریکایی این طور 
وانمــود می کنند که دیوانه انــد، البته بنده این را 
قبول ندارم، اما آنها حقیقتا احمق های درجه یک 
هستند.« وزیر خارجه آمریکا با به زبان آوردن این 
اظهارات، هرچنــد یک بار دیگرثابت کرد که واقعا 
احمق است، ولی در هرحال، به عنوان نماینده دولتی 
که جلوی چشم همه جنگ و کشتار در منطقه راه 
انداخته، به شعور مخاطبان خود توهین کرده است. 
مردم منطقه غرب آســیا در شرایطی این سخنان 
وقیحانه را می شنوند که به خاطر جنایت های مداوم 
آمریکا ، رنج های زیادی را تحمل کرده اند و در حال 

حاضر نیز در رنج هستند.
پمپئو در حالی نظامیان آمریکایی را فرشتگان 

نجات و سربازان 
آزادی می خواند 
که این کشور در 
تاریخ 250 ساله 
خود، 93 درصد 
از عمــر خــود 
را در جنــگ و 
تجاوز و درگیری 
کشــورهای  با 
ســپری  دیگر 
کرده است.البته ، واشنگتن در منطقه غرب آسیا 
که پمپئو مدعی است نیروهای آمریکایی با هدف 
ایجاد فرصت های آرامش برای مردم، به این منطقه 
آمده اند، ســیاه ترین پرونده را دارد؛ به گفته خود 
مقامــات آمریکایی از جملــه »جو بایدن« معاون 
ســابق وزیر خارجه آمریکا، »هیالری کلینتون« 
وزیر خارجه سابق این کشور، »راند پاول« سناتور 
جمهوری خواه، »ادوارد اسنودن« پیمانکار سابق 
آژانــس امنیت ملی آمریکا، »مایک پنس« معاون 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا و خود ترامپ، 
گروه های مخوف تروریستی »القاعده« و »داعش« را 
آمریکا به وجود آورده است. لذا ، وقتی این موضوع را 
در نظر داشته باشیم که تمام مردم منطقه و بسیاری 
از مردم جهان می دانند آمریکا از طریق گروه های 
تروریستی دست آموز خود، چه بر سر منطقه آورده 

اســت، بهتر می توانیم درک کنیم که افرادی مثل 
پمپئو و ترامپ واقعا احمق درجه یک هستند و به 
زعم خودشــان، با این اظهارات می خواهند مردم 

منطقه و جهان را گول بزنند.
آمریکا به طور مشخص طی 17 سال اخیر در 
پاکستان، افغانستان، یمن ، لیبی، سومالی، سوریه و 
عراق به طور مستقیم و یا غیر مستقیم، جان صدها 
هزار نفر را گرفته است. واشنگتن برای اینکه امنیت 
رژیم صهیونیســتی را حفظ کند، با راه انداختن 
یک جنگ داخلی حدودا هشــت ساله در سوریه ، 
جان بیش از 450 هزار شهروند سوری را گرفته و 
بســیاری از شهر های این کشور را با خاک یکسان 
کرده است. آمریکا همزمان با این جنایت کور، دست 
اسرائیل را برای تبدیل کردن نوار غزه به یک زندان 
بزرگ درجهان، که در تاریخ نیز کم ســابقه است، 
باز گذاشته است. رژیم صهیونیستی تحت حمایت 
آمریکا همچنین، در روز روشن، جوانان فلسطینی 
را در نوار غزه شکار می کند و با این حال، آمریکا با 
وقاحت تمام، همه روزه جانب اسرائیل را می گیرد.
ماجرای یمن نیز بسیار رقت انگیز است؛ ائتال ف 
سعودی در فروردین 1394 که با حمایت همه جانبه 
آمریکا ، دست به جنایات زیادی در این کشور زده  
تا کنون 60 هزار شــهروند یمنی را کشته است و 
طبق اعالم روزنامه»گاردین«، 85 هزار کودک نیز 

به خاطر جنگ، جان خود را از دست داده اند.

شاهد از مصر رسید

احمق درجه یک در قاهره:
آمریکا فرشته نجات منطقه است!

کارمندان دولتی با تجمع در اطراف کاخ سفید 
نســبت به ادامه تعطیلی بخشی از فعالیت های 

دولت آمریکا اعتراض کردند. 
22 روز از تعطیلــی بخش هایــی از دولت آمریکا 
می گــذرد در این مدت حدود 800 هزار کارمند دولت 
نتوانســته اند بر سر کارهای خود حاضر شوند و حقوق 
و دســتمزد خود را دریافت نکرده اند. و هنوز نه ترامپ 
و نه دموکرات ها حاضر نیستند از موضع خود در مورد 
ساخت دیوار در مرز مکزیک کوتاه بیایند. روز پنجشنبه 
در بیستمین روز تعطیلی بخشی از فعالیت های دولت 
آمریکا، صدها کارمند در اعتراض به این وضعیت و عدم 

پرداخت حقوق و دستمزدشــان در اطراف کاخ سفید 
تجمع کردند. کارمندان از نهادهای مختلف فدرال آمریکا 
در این تجمع اعتراض آمیز شرکت کردند. آنها خواستار 

پایان تعطیلی دولت آمریکا شدند.
 ترامــپ در گفت و گو با فاکس نیوز بار دیگر تهدید 
کرد اگر نتواند با دموکرات های کنگره برای تأمین بودجه 
الزم برای ساخت دیوار مرزی به توافق برسد، »کامال حق 
دارد که وضعیت اضطراری ملی اعالم کند.« وی تصریح 
کرد: »قانون کامال واضح اســت. منظورم این است، ما 
حق مطلقی برای اعالم وضعیت اضطراری ملی داریم... 
ایــن یک ]وضعیت[ اضطراری ملی اســت، اگر که به 

دنبال این هستید که ]ببینید[ چه چیزی در حال ُرخ 
دادن است«   با این حال ترامپ جدول زمانی مشخصی 
برای اتخاذ چنین تصمیمی ارائه نکرد، اما گفت: »فکر 
می کنم که ]منتظر باشیم و[ ببینیم طی چند روز آتی 
چه ُرخ خواهد داد.«.فاکس نیوز نوشت که ترامپ به نظر 
می رسد که امیدی برای دستیابی به توافقی به منظور 
تأمین کامــل بودجه دیوار مرزی و بازگشــایی کامل 

نهادهای دولت ندارد.
ترامپ پس از نشست با سران دموکرات کنگره و عدم 
حصول نتیجه برای بازگشایی دولت نیز گفت که نشست 
با دموکرات ها وقت تلف کردن است. رئیس جمهور آمریکا 

گفت از »نانسی پلوسی« پرسیدم اگر تعطیلی دولت را 
پایان دهم دموکرات ها با تامین بودجه مورد نیاز برای 
ساخت دیوار حائل مرزی موافقت خواهند کرد که پاسخ 
وی منفی بود. دموکرات های کنگره نیز اعالم کردند پس 
از آنکه مذاکرات درباره پایان دادن به تعطیلی دولت به 
شکســت انجامید ترامپ نشست را ترک کرد.»نانسی 
پلوســی« رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز ادعای 
»دونالــد ترامپ« مبنی بر اینکــه دمکرات ها با امنیت 
مرزی مخالفت کرده اند را نادرست خواند و گفت همه 
می داننــد ترامپ حقایق را نمی گوید چرا که ما فقط با 

دیوار مرزی و نه با امنیت آن مخالفیم.

ترامپ: وضعیت اضطراری اعالم می کنم

تظاهرات کارمندان علیه تعطیلی دولت، مقابل کاخ سفید


