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نخست وزیر لبنان به س��کوت خود در برابر گزارش های رسانه ای علیه 
تشکیل کابینه جدید پایان داد و درباره برخی گزارش های منتشرشده 
علیه  خود صحبت کرد. به گزارش روزنامه »الجمهوریه«، سعد حریری، 
نخست وزیر لبنان آنچه روزنامه النهار این کشور درباره وجود نارضایتی 
متقابل و اختالف غیرعلنی میان او و میشل عون، رئیس جمهوری لبنان 
و اختالفات او با جبران باسیل به دلیل تأخیر در تشکیل کابینه منتشر کرده 
بود، تکذیب کرد. حریری افزود: رایزنی ها با همه ادامه دارند و هیچ چیزی 
مانع از دیدار ما با باسیل نمی شود، ما اختالفی با یکدیگر نداریم. وی تأکید 
کرد: ما با رایزنی های آرامی تالش می کنیم فضای مثبتی ایجاد کنیم، 
ما هفته گذشته توانستیم رویکرد سیاسی میان نیروها و جریان را باثبات 
سازیم و این فضا منجر به دستیابی به نتایج مثبت به شکلی بهتر از هفته 
گذشته می شود. حریری با اشاره به اینکه به زودی با میشل عون دیدار 
خواهد کرد، تأکید کرد: تالشم بر این است که کابینه جدید همان کابینه 
وفاق ملی به نمایندگی از همه باشد. نخست وزیر لبنان در ادامه گفت: من 
نخست وزیر مکلف هستم و کابینه را با توافق با رئیس جمهوری تشکیل 
می دهم و تمامی احزاب و فراکسیون ها در این کابینه نماینده دارند، بر 
همین اساس نیز رایزنی هایی داشتم و درنتیجه با میشل عون گفت وگو 

کردم، ما با هم رایزنی کردیم و ساختار کابینه را اعالم می کنیم.

 
یک رسانه اسرائیلی اعالم کرد که تکمیل سفارت آمریکا در قدس اشغالی 
۲۱.۲ میلیون دالر هزینه در پی خواهد داش��ت که این یعنی ۱۰۰ برابر 
هزینه ای که دولت آمریکا برای آن اختصاص داده بود. روزنامه »تایمز 
آف اسرائیل« اعالم کرد که تکمیل سفارت آمریکا در قدس اشغالی ۲۱.۲ 
میلیون دالر هزینه در پی خواهد داشت که این یعنی ۱۰۰ برابر هزینه ای 
که دولت آمریکا برای آن اختصاص داده بود. این روزنامه اشاره کرد که 
شرکت پیمانکار مسئول ساخت مقر سفارت جدید آمریکا سیستم های 
امنیتی پیش��رفته و پرهزینه ای را در داخل آن نصب خواهد کرد. دونالد 
ترامپ ماه مارس گذشته هزینه تکمیل سفارت جدید آمریکا در قدس را 
حدود ۲۵۰ هزار دالر برآورد کرده بود. آمریکا در نظر دارد تا پایان س��ال 

جاری مقر سفارت جدید خود را تکمیل کند.

 
یک اندیشکده آمریکایی معتقد است که ترامپ با پوتین به یک مصالحه 
اساسی درباره سوریه دست یافته است. به گزارش روزنامه »واشنگتن 
اگزمینر«، »جو ماکارون« پژوهشگر اندیشکده آمریکایی مرکز اعراب 
در واشنگتن دی سی به مناسبت دیدار سران آمریکا و روسیه، در توئیتی 
نوشت: همان طور که گورباچف در سال ۱99۰ عراق را در اختیار بوش 
قرار داد، ترامپ نیز سوریه را تحویل پوتین خواهد داد. اندیشکده بروکینگز 
نیز در مطلبی نوشت: با توجه به طوفانی که ترامپ برای متحدان اروپایی 
خود در بروکسل و لندن به راه انداخت، اگر این هفته در کشورش مانده بود، 
منافع ملی آمریکا اکنون در شرایط بهتری قرار داشت. نیویورک تایمز هم 
نوشت: ترامپ و پوتین هردو در یک جبهه، رو در روی آمریکا ایستاده اند. 
این روزنامه با طرح ادعاها و اتهام هایی علیه رئیس جمهوری روس��یه، 
نوشت: برآیند دیدار هلسینکی، زانو زدن رئیس جمهوری آمریکا در برابر 

همتای روس بود. 

 
یک نهاد نظارتی انگلیس در گزارشی فاش کرد که پلیس لندن ده ها هزار 
جرم مرتبط با خشونت در این شهر را ثبت نمی کند. روزنامه »تایمز« با 
اعالم این خبر نوشت: دفتر بازرسی پلیس و خدمات آتش نشانی انگلیس 
همچنین اعالم کرد که ۱۰ درصد جرائم اش��تباه و بسیاری ناقص ثبت 
می شوند. بر اساس این گزارش، مشکل آنجاست که پاسخگوی پلیس 
گزارش اولیه را از طریق تلفن ثبت کرده اما مأموری که به محل حادثه 
اعزام می شود گزارش را تکمیل نمی کند. »مت پر« از اعضای ارشد دفتر 
بازرسی پلیس و خدمات آتش نشانی انگلیس دراین باره گفت: شواهدی 
وجود دارد که نشان می دهد اذیت و آزارهای سطح پایین و ایجاد بی نظمی 
عمومی به ثبت نمی رسد. ضمن آنکه در پرونده های پیچیده که جرائم 
متعددی رخ می دهد، تمام ابعاد حادثه منعکس نمی شود. دفتر بازرسی 
پلیس و خدمات آتش نشانی انگلیس داده های آماری پلیس از یکم ژوئن 
)۱۱ خرداد( تا 3۰ نوامبر )9 آذر( سال گذشته را بررسی کرده و به این نتیجه 
رسیده که بیش از 9 هزار و 4۰۰ فقره جرم معادل ۱8.8 درصد کل جرائم 

صورت گرفته ثبت و ضبط نشده است.

 
یک روزنامه صهیونیستی در گزارش��ی درباره تالش چهارساله ائتالف 
س��عودی-اماراتی برای غلبه بر مقاومت یمنی ها، نوشته است که ارتش 
این دو کشور از اشکاالت ساختاری رنج می برد. روزنامه »هاآرتص« در 
گزارشی درباره ناکامی سعودی ها و اماراتی ها در غلبه بر نیروهای مقاومت 
یمنی، نوشته اس��ت که این دو کشور باوجود بهره بردن از پیشرفته ترین 
تجهیزات نظامی جهان، ظرف چهار سال نتوانسته اند به اهداف خود در 
یمن برسند. هاآرتص با اشاره به توان نظامی عربستان و امارات از منظر 
تجهیزات و بودجه نظامی، نوشته است: »بااین وجود، این دو قدرت نظامی 
برای چهارمین سال همچنان در یمن، یکی از فقیرترین کشورهای جهان، 
گرفتار درگیری با شورشی های موردحمایت ایران هستند و به نظر می رسد 
که توان شکست دادن آن ها را ندارند.« این روزنامه »نداشتن تجربه، اتکا 
به ایاالت متحده برای سوخت رسانی و تأمین مهمات و مسائل مربوط به 
سرمایه انسانی« را مهم ترین نقاط ضعف ارتش سعودی خوانده و به نقل از 
»یوئل گازانسکی« محقق موسسه مطالعات امنیتی دانشگاه تل آویو نوشته 
است که ارتش عربستان از سال ۱99۱ تجربه جنگ نداشته، در حالی که 
انقالبیون یمنی ده ها سال تجربه نبردهای چریکی را با خود به همراه دارند. 

جلدروز

دارد  قص��د  اروپ��ا  اتحادی��ه 
بزرگ ترین قرارداد تجاری بازار 
واحد در جهان را ب��ا ژاپن امضا 
کند و به همین خاط��ر مقامات 
این اتحادیه به توکیو سفر کردند. 
این اق��دام به تقویت همکاری در 
حوزه تجارت جهانی کمک کرده 
و بخشی از آس��یب وارده از سوی 
اقدامات آمریکا به تجارت جهانی 
را جبران می کند. توافق دراین باره 
در دیدار جان کل��ود جانکر رئیس 
کمیس��یون اتحادیه اروپ��ا و دونالد 
تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپا 
با شیزو آبه امضا ش��د. بر مبنای این 

توافق 99 درصد تعرفه های موجود بر صادرات کاالهای ژاپنی به اتحادیه 
اروپا از بین رفته اما درعین حال تعرف��ه ورود کاالهای اروپایی به ژاپن تا 
94 درصد باقی خواهد ماند.البته این تفاوت به دلیل مستثنی شدن موقتی 
برخی کاالهایی ازنظر فرهنگی و سیاس��ی، حس��اس نظیر برنج، در این 
قرارداد وجود دارد. بر مبنای این ق��رارداد یک منطقه آزاد تجاری بین دو 
طرف ایجادشده که شامل کشورهای دارای مجموع یک سوم کل تجارت 

جهان و با مجموع جمعیت 6۰۰ میلیون نفر می شود.
به  نوش��ته »ژاپن تایمز«، این توافق به کاه��ش قیمت برخی کاالهای 
اروپایی در ژاپن و همچنی��ن کاهش قیمت کاالهای ژاپنی نظیر قطعات 
یدکی، چای و شیالت برای شهروندان اروپایی می شود. دو طرف در حالی 
این قرارداد تجاری را بسته اند که آمریکا با اعمال تعرفه گمرکی بر واردات 
کاال از شرکای تجاری خود به خصوص اتحادیه اروپا و چین در حال ضربه 
زدن به جریان تجارت جهانی اس��ت. آمریکا همچنی��ن اتحادیه اروپا را 
تهدید کرده پس از اعمال تعرفه گمرکی بر واردات فوالد و آلومینیوم طی 
هفته های آینده بر واردات خ��ودرو و لوازم یدکی نیز تعرفه اعمال خواهد 
کرد. آمری��کا همچنین علیه واردات برخی کاالها از روس��یه، هند، ژاپن، 
ترکیه، کانادا و مکزیک نیز تعرفه گمرکی اعمال کرده که باعث شده این 
کشورها از آمریکا به دلیل نقض قوانین تجارت جهانی به سازمان تجارت 

جهانی شکایت کنند.

گزارش

فلسطین
هزاران نفر از فلسطینی ها عصر در نابلس واقع در شمال کرانه باختری 
علیه توافق موسوم به معامله قرن تظاهرات اعتراض آمیز برگزار کرده و 
از مواضع تش��کیالت خودگردان در مقابله با این توافق حمایت کردند. 
شرکت کنندگان در این تجمع پرچم های فلسطین و پالکاردهایی در 
محکومیت تالش های صورت گرفته برای از بین بردن آرمان فلسطین را 
در دست داشتند. اکرم الرجوب استاندار نابلس که در این مراسم سخنرانی 
می کرد، تأکید کرد که تمامی فلسطینی ها باید در برابر هر نوع معامله یا 
پروژه ای ب��رای از بین بردن آرمان اصلی خود و آس��یب زدن به حقوق 
فلس��طینی ها مقاومت کنند. وی در سخنرانی خود تأکید کرد که افکار 
عمومی فلسطینی با رهبران این کشور در جنگ برای حفظ حقوق مشروع 
فلسطینی ها موافق هستند و از این حقوق عقب نشینی نمی کنند. الرجوب 
ابراز داشت که تشکیالت خودگردان فلسطین است شهدا و خانواده های 
شهدا را فراموش نکرده و از تعهدات خود در زمینه پرداخت حقوق و مزایای 
آن ها چشم پوشی نمی کند. دولت آمریکا از مدتی پیش  طرحی سازش 
بین فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی را دنبال می کند که به عنوان معامله 
قرن در رسانه ها شناخته شده است. بر اساس این طرح فلسطینی ها باید 
امتیازات بسیار زیادی را به طرف صهیونیستی بدهند، بدون اینکه بتوانند 

به دستاوردی درنتیجه این عقب نشینی ها دست پیدا کنند. 

عکسنوشت

باوجوداینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مدعی ش��ده اس��ت که 
باالترین سطح »ضریب هوشی« را دارد، کاربران اینترنت به این حقیقت 
دست یافته اند که وقتی در قسمت تصاویر گوگل کلمه »Idiot« معادل 
فارسی واژه »احمق« را جستجو می کنند، اولین تصویری که نمایش داده 
می شود، عکس دونالد ترامپ اس��ت. درواقع از میان ۱۵ عکس نخستی 
که روی صفحه گوگل نمایان می شود، 6 مورد آن متعلق به دونالد ترامپ 
با آن حالت چهره همیشگی و دهان بازش است. همچنین در میان آن ها، 
تصویری از رئیس جمهور آمریکا در کنار ترزا می، نخس��ت وزیر انگلیس 

دیده می شود.

آوارجنگیمنبرسرامارات
عربستان به مزدوران کم سن و سال 

متوسل شده است
امارات متحده عرب��ی در حالی این روزها گرفتار پرونده ها و مش��کالت 
متعددی اس��ت که تا اته��ام به جنایت جنگی در یمن پیش رفته اس��ت و 
ضربات حاصل از تجاوز به یمن یکی پس از دیگری بر سر آن آوار می شود.

شکست در اش��غال حدیده، گرفتار شدن در س��احل غربی یمن، موضوع 
زندان های پنهانی امارات در یمن ازجمله مسائلی است که اخیراً دامن امارات 
متحده عربی را گرفته است و مانند ضربات متعدد یکی پس از دیگری بر سر 
حاکمان ابوظبی فرود می آید. امارات همچنان در ساحل غربی یمن گرفتار 
مانده و تلفات جانی و خسارت های مالی آن رو به افزایش است و پرونده های 
زیادی بن زاید را به خود مشغول کرده است ازجمله سرقت گاز یمن، تالش 
ناکام برای جدا کردن جزیره سقطری از سرزمین مادری، زندان های پنهانی 
در یمن، حمایت از القاعده و تازه ترین مورد نیز فرار پسر دوم حاکم فجریه به 
دوحه که دشمن سرسخت و لجباز ابوظبی به شمار می آید. فرار شیخ راشد 
بن حمد الش��رقی پسر دوم حاکم فجیره به دوحه سیلی محکمی به سران 
ابوظبی است به ویژه اینکه وی فاش کرد سران ابوظبی از جانب خود تصمیم 
گرفتند در جنگ علیه یمن مشارکت کنند و تعداد واقعی تلفات نیروهای خود 
را پنهان می کنند. این اولین بار است که یکی از افراد خاندان حاکم، سران 
ابوظبی را به س��لطه جویی و یکه تازی در قدرت در کشوری که متشکل از 
هفت امیرنشین است، متهم می کند. به گفته الشرقی تنش بین سران امارات 
در ارتباط با تصمیم شرکت در جنگ علیه یمن و تسلط خاندان زاید بر سایر 
حاکمان امارات و انحصار تصمیمات سرنوشت ساز در دست خاندان حاکم 
در ابوظبی، افزایش یافته است. وی در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز تأکید 
کرد، اختالف بین سران امارات که هنوز محرمانه باقی مانده است به میزان 
زیادی وخیم شده است که دلیل آن مشارکت در جنگ علیه یمن و تلفات 
زیاد نیروهای اماراتی در این جنگ است زیرا تعداد تلفات این نیروها بسیار 
بیشتر از چیزی اس��ت که ابوظبی اعالم می کند. از سوی دیگر عربستان 
سعودی که ائتالف جنگ علیه یمن را رهبری می کند ازنظر ضعف نظامی 
و کمبود نیروهای ارتش تا آنجا پیش رفته اس��ت که به سربازگیری افراد 
کم سن وس��ال رو آورده است. به عبارت دیگر تلفات نیروهای ارتش و گارد 
ملی س��عودی در جنگ علیه یمن موجب شده اس��ت مسئوالن سعودی 
به منظور تأمین نیرو به سربازگیری مزدوران کم سن و سال متوسل شوند. 
حمالت سنگین نیروهای یمنی در نقاط مرزی به ارتش سعودی و تلفات 
این نیروها سبب کمبود نیرو و ضعف بی سابقه در ارتش سعودی شده است 
تا جایی که در طول چند ماه گذش��ته عربستان به ناچار نیروهای کم سن و 
سال و بدون تجربه را جذب کرده است. این نیروها نیز یا در نبردهای جنوبی 
بسیار ضعیف عمل کرده اند و یا به دلیل ترس از نبرد پا به فرار می گذارند تا 
جایی که با ش��لیک به خود و زخمی کردن دست یا پا عدم حضور در میدان 
جنگ را توجیه می کنند. از سوی دیگر بس��یاری از افسران به دلیل اینکه 
جنگ را بیهوده می دانند، انگیزه ای برای نبرد ندارند و بسیاری از گزارش ها 

حاکی از یاس و ناامیدی در بین آنان و بی انگیزگی برای نبرد و دفاع است.

دونال��د ترامپ نتیجه س��فر خود به هلس��ینکی 
فنالن��د و دیدار ب��ا پوتین را بس��یار مثبت و مهم 
ارزیابی کرد و طب��ق رویه معمول در توئیتهایش 
خود را پیروز میدان دیپلماس��ی با روسیه دانست. 
با ای��ن حال صحبت های او در زیر س��ؤال بردن 
صداقت نهاده��ا و آژانس ه��ای امنیتی آمریکا، 
تبدیل به گل به خودی ای ش��د که ت��ا به امروز 
هیچ جمهوری خواهی آن را به چش��م ندیده بود. 
این سفر با دستاوردهای ناچیزش برای سیاست 
خارج��ی آمری��کا در نهایت به نقط��ه عطفی در 
کارنام��ه کاری ترامپ تبدیل می ش��ود؛ آنهم در 
شرایطی که او بیشتر از هر زمان دیگری برای به 
دست گرفتن عنان کنگره، نیازمند وحدت در میان 

جمهوری خواهان و حمایت آنان است. 
در آبان ماه س��ال جاری انتخابات کنگره آمریکا 
برگزار می شود و این انتخابات از جمله انتخاباتی 
اس��ت که ب��رای هم��ه 43۵ کرس��ی مجلس 
نمایندگان و تعداد زیادی از کرسی های مجلس 

سنا رأی گیری به عمل خواهد آمد. دموکرات ها 
از ه��م این��ک برنامه های س��خت و دیدارهای 
فشرده ای برای پیروزی در این انتخابات دارند و 
اعتقاد دارن��د در صورتی که بتوانند این انتخابات 
را با پیروزی پش��ت سر بگذارند، می توانند دوران 
ریاس��ت جمهوری ترامپ را نیز به همین 4سال 
محدود ک��رده و مانع از پی��روزی دوب��اره او در 
انتخاب��ات دوره بع��د در س��ال ۲۰۲۰ میالدی 
ش��وند. اوباما چندی است به شدت در حال آماده 
کردن س��ران دموک��رات و ایج��اد کمپین های 
تبلیغاتی – انتخاباتی برای نامزدهای دموکرات 
است و امیدوار است که مجلس نمایندگان و سنا 
با شعارهای انتخاباتی ضد ترامپ دوباره در دست 
دموکرات ها قرار گیرد. این برای اولین بار در تاریخ 
معاصر آمریکا است که یک رییس جمهور پیشین 
چنین قاطعانه به میدان انتخابات می آید و سعی 
دارد همه چیز را دوباره به وضعیت دو سال پیش 
و زمانی که ترامپ رأی نی��اورده بود، بازگرداند. 

تمام این تالش ه��ا در حالی صورت می گیرد که 
به نظر می رسد ترامپ بیشتر از اینکه به فکر حزب 
جمهوری خواه و پیروزی نامزدهای این حزب در 
انتخابات مجلس نمایندگان و سنا باشد، به فکر به 
پیش بردن اهداف شخصی خود در کاخ سفید است 
و می خواهد رابطه آمریکا با روسیه را در شرایطی 
 ترمیم کند که س��ران جمهوری خواه برای رأی 
آوردن در انتخابات کنگره هر چه بیش��تر از این 
مس��ئله فاصله گرفته و ب��ا دموکراتها هم رأی و 

هم نظر می شوند.
حجم بی س��ابقه انتقادات نمایندگان ش��اخص 
هر دو حزب در کنگره به اقداماتی که ترامپ در 
سفرهای اخیرش انجام داد و دیدارش با پوتین، 
حکای��ت از این دارد که ترام��پ احتمااًل موجب 
شکس��ت بزرگ جمهوری خواهان در انتخابات 
پیش رو می شود. اما در جبهه مقابل، باراک اوباما 
که ب��ه عنوان رییس جمهور پیش��ین، هم اینک 
باید به کارهای ش��خصی خود برسد و کمتر در 

فضای سیاسی فعال باش��د، به شدت فعال شده 
و روز سه ش��نبه برای اولین بار بع��د از خروج از 
کاخ سفید، انتقادات تندی را علیه ترامپ مطرح 
ساخت. او که برای سخنرانی در مراسم سالگرد 
نلسون ماندال به آفریقای جنوبی سفر کرده بود، 
از فرصت سخنرانی استفاده کرد تا مهمانان این 
مراسم را که تعدادشان به ۱۵ هزار نفر می رسید، 
ب��ا ی��ادآوری اقدام��ات و فعالیت ه��ای ترامپ 
بخنداند و خواهان توجه بیش��تر به دموکراس��ی 

در آمریکا شود.
او به ش��دت بر این نکته تاکید کرد که با برخی از 
افراد اصواًل نمی توان گفت و گو و مذاکره ای داشت 
و بدون اینکه نامی از ترامپ ببرد، گفت وقتی شما 
به میز می گویید میز و فرد دیگری به آن می گوید 

فیل، نمی توانید در مورد میز با او مذاکره کنید!
وی گفت: باید حقایق را باور کرد، زیرا بدون آن، 
پایه همکاری وجود ندارد. اگر همه دانش��مندان 
جهان بگویند تغییرات آب و هوایی در حال وقوع 
است، اما کس��ی بگوید چنین نیست، نمی توان 

زمینه مشترکی برای همکاری یافت.
ترامپ چندی پیش به بهانه این که توافق جهانی 
آب وهوایی پاریس به ضرر اقتصاد آمریکا است از 
آن خارج شد و این اقدام هدف انتقادهای گسترده 

حتی در غرب قرار گرفت.
اوباما همچنین درباره حمله به رس��انه ها هشدار 
داد و گفت سانس��ور و کنترل دولتی رسانه ها در 
حال افزایش است و از رسانه های اجتماعی برای 
گسترش حس تنفر، تبلیغات و دیدگاههای توطئه 
استفاده می ش��ود. ترامپ تاکنون بارها از عنوان 
»رسانه های جعلی« برای حمله به رسانه ها منتقد 
خود بهره گرفته اس��ت. رئیس جمهوری پیشین 
آمریکا گفت: »افراد ام��روزه صرفاً دروغ پردازی 
می کنند. ما امروز ش��اهد افزای��ش پروپاگاندای 
تحت حمایت دولت ها هستیم. ما امروز می بینیم 
که رهبران سیاس��ی وقتی دروغ هایش��ان علنی 
می شود، ش��رم نمی کنند و به دروغ پردازی ادامه 

می دهند.«
رس��انه های آمریکای��ی از صحبت ه��ای اوباما 
ب��ا عنوان نقط��ه آغ��از فعالیت ه��ای انتخاباتی 
دموکرات ها به رهبری او برای در دس��ت گرفتن 
سکان هدایت کنگره یاد کردند. سخنرانی ای که 
نشان دهنده تمایل ش��دید دموکرات ها به حمله 
به ترامپ برای رأی آوردن بیش��تر در انتخابات 

آتی است.
 
 

سخنرانیاوبامادرمراسمماندالبهمحلیبرایانتقادشدیدازترامپتبدیلشد

س�فر دونالد ترامپ به اروپا، ش�رکت او در نشس�ت ناتو و بعد از آن، دیدارش با والدیمیر پوتین، اگر چه 
ثمانهاکوان
گروهبینالملل

نتیجه ای مثبت برای سیاست خارجه او نداشت، اما به واقعه ای تبدیل شد که می توان از آن به عنوان آغاز 
جنگ داخلی انتخاباتی آمریکا در بین دو حزب دموکرات و جمهوری خواه یاد کرد. در واقع می توان به جرات 
بی�ان کرد ک�ه دیدار پوتی�ن و ترامپ تنها یک نتیج�ه در بر داش�ت و آن واکنش نماین�دگان دموکرات و 

جمهوری خواه علیه رییس جمهوری بود که تالش داشت از این دیدار تاریخی در جهت تأمین منافع خود بهره برداری سیاسی کند.

 آغاز جنگ احزاب آمریکایی 
برای تصاحب کرسی های کنگره

چهرهخبر

رژیم صهیونیستی برای مقابله با بادبادک های آتش زا دست به دامن پهپاد شد
رژیم صهیونیستی برای مقابله با بادبادک ها و بالن های آتش زای 
فلسطینیان، س�امانه های خودکار پهپادی در نزدیکی مرز غزه 

مستقر کرد.

ارتش رژیم صهیونیس��تی در ادامه تالش ه��ای مذبوحانه برای متوقف 
کردن پرواز بادبادک ه��ا و بالن های آتش زا از نوار غزه به س��مت اراضی 
شهرک نشینان، دست به دامن سامانه های پهپادی خودکار شد. به نوشته 
وبگاه »تایمز اسرائیل« ارتش رژیم صهیونیستی به تازگی سامانه جدیدی 
مبتنی بر پهپادهای خودکار را به نام »گوشاوک« )GOSHAWK( در 

نزدیکی مرز غزه نصب کرده است. این سامانه خودکار از حسگرهای نوری 
برای شناسایی اشیاء پرنده مجهز به سالح های آتش زا، سیستم دریافت و 
ارسال پاسخ، سکوی پرتاب تشکیل شده که پهپادی را برای درگیر شدن و 
از بین بردن این شئ به صورت خودکار پرتاب می کند. شرکت تولیدکننده 
این سیستم ها می گوید که س��امانه مذکور را اساساً برای مقابله با تهدید 
پهپادهای متخاصم ساخته است اما اکنون مجبور به استفاده از آنها برای 
مشکل بادبادک و بالن آتش زا هستند. بادبادک های آتش زای فلسطینی ها 
در طول برگزاری راهپیمایی های بازگشت در ماه آوریل، می و ژوئن ۲۰۱8، 
مش��کالت جدی برای رژیم صهیونیستی ایجاد کرده زیرا مقابله با آن بر 

خالف سادگی اش، آسان نیست. وزارت جنگ رژیم صهیونیستی تخمین 
زده است که طی دو ماه اخیر، تاکنون حدود ۱۲۰۰ بادبادک و بالن آتش زا از 
نوار غزه به پرواز درآمده است که حدود ۵۰۰ عدد آن را ارتش صهیونیستی، 
ساقط کرده اس��ت. همچنین وزارت جنگ این رژیم می گوید که حداقل 
۷۰۰ عدد این بادبادک ها با فرود در مزارع صهیونیست ها، حداقل به طور 
مجموع بیش از بیست کیلومتر مربع را به آتش کشیده است. مقامات رژیم 
صهیونیستی تخمین زده اند که آتش سوزِی اراضی و مزارع شهرک نشینان 
مجاور نوار غزه ناشی از بادبادک های آتش زا، بیش از سه میلیون دالر به آنها 

خسارت وارد کرده است.

تأکید میشل عون بر لزوم ارتباط رسمی 
لبنان با سوریه

ایهود باراک: نتانیاهو خطری جدی 
برای پروژه صهیونیسم است

رئیس جمهور لبنان بر لزوم وجود ارتباط رسمی میان بیروت و دمشق تأکید کرد.
میشل عون، رئیس جمهور لبنان در مصاحبه با االخبار گفت که وی دوست ندارد فکر کند یک عامل خارجی 
مانع تش��کیل دولت جدید می ش��ود چراکه با قاطعیت جلوی هرگونه مداخله خارجی در تشکیل دولت یا 
کارشکنی در آن یا ربط دادنش به شروط مشخص ایستاده است.  میشل عون بر لزوم تشکیل هرچه سریع تر 
دولت تأکید کرد و گفت: ما در مرحله آتی با چالش های مختلفی روبرو هستیم از اوضاع اقتصادی گرفته تا 
پرونده آوارگان سوری. وی بر لزوم وجود ارتباط رسمی میان بیروت و دمشق تأکید کرد و گفت که ارتباط 
مستقیمی میان وی و بشار اسد، همتای س��وری اش وجود ندارد اما کانال های 

ارتباطی و مذاکره با سوریه درباره پرونده آوارگان و امنیت وجود دارد.  
میشل عون گفت: بر هیچ کسی پوشیده نیست که ما عباس ابراهیم، مدیرکل 
امنیت را مکلف به اداره این مذاکرات رس��می میان دو کش��ور درباره این دو 
پرونده کرده ایم. این مذاکراتی است که هیچ ارتباطی با امور سیاسی ندارد اما 
هر بار که مشکل امنیتی رخ داده، این کانال های ارتباطی مفید بودن خود 
را ثابت کرده اند. وی سیطره ارتش سوریه بر گذرگاه مرزی نصیب را 
س��تود و گفت: از طریق این گذرگاه لبنانی ها می توانند مجددا روند 

تبادالت تجاری زمینی با اردن را ازسربگیرند.

نخست وزیر سابق اسرائیل نتانیاهو را خطری برای پروژه صهیونیسم دانست و بر ضرورت ممانعت از اقدامات 
او تاکید کرد. روزنامه یدیعوت آحارونوت اسرائیل نوشت: ایهود باراک، نخست وزیر سابق اسرائیل در سخنرانی 
خود در تل آویو نسبت به آینده اسرائیل در سایه سیاست های بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر کنونی این رژیم و 
شرکای او در دولت دیدگاه منفی خود را ابراز داشت. باراک گفت: سیاست های ائتالف کنونی دولت به رهبری 
نتانیاهو موجب به وجود آمدن وضعیتی خواهد شد که در آن اسرائیل کامال از پروژه صهیونیسم دور می ماند. 
وی افزود: گرایش به تش��کیل کشور واحد منجر به تشکیل کشوری یهودی–مسیحی خواهد شد که در آن 
اکثریت مس��لمانان هم زندگی می کنند و این موجب نابودی پایه و اس��اس و نهادهای »کشور دموکراتیک 
صهیونیستی« خواهد شد. نخست وزیر سابق اسرائیل گفت: دولتی که به دنبال جدایی از فلسطینیان نیست، 

منجر به حضور اکثریت مسلمان در »کشور اسرائیل« و درگیری های خشونت آمیز دائمی در 
آن خواهد شد و در این صورت اسرائیل یک کشور یهودی، صهیونیستی و دموکراتیک 
نخواهد بود. وی این وضعیت را خطری برای ماهیت پروژه صهیونیسم و اسرائیل به عنوان 

»کشور صهیونیستی–دموکراتیک« دانست. باراک لیکود)حزب نتانیاهو( را 
حزب��ی مردمی با رهبری ضعیف خواند که جمعی از مقامات در آن به بازی 
می پردازند. وی گفت: این حزب به دنبال تشکیل کشور یکپارچه از رود اردن 

تا دریای مدیترانه و شکست همه تالش های جدایی از فلسطینیان است.

ی�ک روزنامه انگلیس�ی در س�رمقاله خود نوش�ته اس�ت 
نخست وزیر انگلیس قادر نیست در اساسی ترین مسئله 
جاری این کش�ور که خروج از اتحادیه اروپا است، مسائل 

را اداره کند.

روزنامه انگلیسی گاردین در سرمقاله خود نوشت دولت »ترزا می« 
نخست وزیر این کش��ور قادر به اداره امور حکومتی نیست. گاردین 
در سرمقاله روز گذشته خود نوشت، طی ده روز گذشته نفوذ ترزا می 
در پارلمان این کشور در مسئله برگزیت )خروج انگلستان از اتحادیه 

اروپا( به صورت تحقیرآمیزی تضعیف شده است.
در ادام��ه مقاله آمده اس��ت، طرح ترزا می برای متحد نگاه داش��تن 
اعض��ای حزب محافظه کار در موضع مذاک��رات برگزیت، منجر به 
ایجاد شکاف در این حزب شده است. گاردین ادامه داد، خانم می در 
مهم ترین مسئله ای که انگلستان با آن روبرو است، قابلیت اداره امور 
را ندارد. این س��رمقاله افزود، دالیل شکست وی به دو انتخابات باز 
می گردد، اولین انتخابات همان همه پرسی سال ۲۰۱6 برای خروج 
انگلستان از اتحادیه اروپا بود که وی در حال حاضر همچنان متعهد 
به اجرای آن اس��ت و دومین دلیل، شکس��ت ترزا می در انتخابات 
سراسری زودتر از موعد سال ۲۰۱۷ بود که حزب محافظه کار اکثریت 

کرسی های پارلمان انگلستان را از دست داد.

سه شنبه ش��ب نیز خانم می هم حزبی هایش را تهدید کرده بود در 
صورتی که طرح وی درباره اتحادیه گمرکی اروپا را رد کنند، تابستان 
امس��ال باز هم برگزاری یک انتخابات سراس��ری زودتر از موعد را 
اعالم می کند. گاردین افزود، طی سال گذشته شکاف ها میان احزاب 
مختلف سیاسی و شکاف درون حزبی در انگلستان وجود داشته که 

این مسئله منجر به ایجاد تنگنای برگزیت شده است.
به نوش��ته گاردین، ترزا می در تله بحران برگزیت گرفتار ش��ده که 
در صورت عدم موفقیت برای رهایی از آن، درخواس��ت »جاستین 
گرینینگ« وزیر سابق آموزش انگلستان برای برگزاری همه پرسی 
دوم جدایی از اتحادیه اروپا، می تواند قابلیت اجرا داش��ته باشد و این 

همان نتیجه ای است که اتحادیه اروپا به دنبال آن است.
ط��ی ده روز اخیر تغییرات زیادی در دول��ت انگلیس روی داد. اخیراً 
کابینه ترزا می بر سر طرحی با وزرایش به توافق رسیده بود که مورد 
انتقاد برخی از حامیان سرسخت برگزیت در دولت قرار گرفت. این 
منتقدان قطع تمامی پیوندهای لندن با نهادهای اروپایی و بازتعریف 
این روابط را خواستار هس��تند. ترزا می هفته گذشته گفته بود طرح 
وی، ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اروپا را شامل می شود و این 
به معنای ماندن انگلی��س در اتحادیه گمرکی اروپا با تعریفی جدید 
است؛ در این صورت، کاالهای اروپایی برای ورود به انگلیس، نیازی 
به پرداخت حقوق گمرکی نخواهند داشت و کاالهایی که قصد ورود 

به دیگر کش��ورهای اتحادیه اروپا را دارند، می توانند از انگلیس وارد 
این قلمرو گمرکی ۲8 کشوری شوند.

اتحادیه گمرکی اروپا شامل تمامی اعضای عضو اتحادیه به اضافه 
موناکو و برخی کش��ورهای عضو پادشاهی متحده بریتانیا است که 
در قاره اروپا نیس��تند. بر اس��اس قوانین اتحادیه گمرکی اروپا، همه 
اعضا وظایف مش��ابهی در امر صادرات به دیگر کشورها دارند. این 
اتحادیه اجازه تجارت آزاد میان اعض��ا را داده و هیچ گمرک مرزی 
برایش��ان قائل نیس��ت اما مانند دیگر مناطق تجاری آزاد نیست و 
اعضای آن برای تمامی کاالهای وارداتی به اتحادیه، تعرفه خارجی 
همگانی را اعمال می کنند. مردم انگلستان )انگلیس، اسکاتلند، ولز 
و ایرلندشمالی( ماه ژوئن سال ۲۰۱6 در همه پرسی خروج از اتحادیه 
اروپا ش��رکت کردند و تنها ۵۱ درصد از کل شرکت کنندگان رأی به 
خروج دادند و 49 درصد دیگر مخالف برگزیت بودند. از ماه می سال 
۲۰۱۷ تا کنون که مذاکرات برگزیت میان لندن و بروکسل در جریان 
است، چندین دور مذاکره برگزار شده اما در ابتدا با پیشرفت چندانی 
همراه نبود تا اینکه انگلس��تان پذیرفت مع��ادل ۵۰ میلیارد یورو به 
اتحادیه اروپا پرداخت کند و مذاکرات از اندکی پیش��رفت برخوردار 
ش��د. برگزیت باید روز ۲9 مارس سال ۲۰۱9 یعنی بعد از دو سال از 
زمان به جریان انداختن ماده ۵۰ معاهده لیسبون برای جدایی یکی 

از اعضای عضو اتحادیه اروپا، اتفاق بیافتد.

گاردین: ترزا می قادر به اداره امور نیست
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