اعتراض

سلیمانیهعراق

صدها تن از دانشجویان معترض در استان سلیمانیه اقلیم کردستان
عراق سهشنبه در سومین روز اعتراضات خود اقدام به بستن جادههای
اصلی اســتان کردند .یک منبع مطلع به السومریه نیوز گفت :صدها
معترض اکثر خیابانهای مرکز شهر سلیمانیه را مسدود کردند و پس از
آن،ادارهراهنماییورانندگیازرانندگانخواستهازمسیرهایجایگزین
اســتفاده کنند .وی در ادامه افزود :معترضان جادههای اصلی ازجمله
سلیمانیه-طاسلوجه-کرکوک،پنجوین-سلیمانیه،کالر-دربندیخان،
رانیه-جوار قرنه ،اربیل-کرکوک ،سلیمانیه-اربیل و سلیمانیه-رانیه را
مســدود کردند .تظاهرات دانشجویان در سلیمانیه برای سومین روز
متوالی در اعتراض به قطع کمکهای مالی به دانشــجویان از سوی
وزارت آموزش عالی اقلیم کردستان تداوم دارد.

وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی :درگیری ما با فلسطینیان راهحلی ندارد

تالش صهیونیست هابرای عادی سازی
روابط با اعراب

جمهوریچک

مخالفان واکسیناســیون که تعدادشــان در اروپا قابلتوجه است ،در
اعتراض به تصمیم دولت چک ،به خیابانهای پراگ آمدند .معترضان
با سر دادن شعارهایی خواستار احترام دولت به «آزادی» افراد شدند.
آنها که تعدادشان به چند صد نفر میرسید با حمل تصاویر رهبران
کشورشانآنهارابه«خیانت»متهمکردند.اینتظاهراتاعتراضیدر
مقایسه بااعتراضهای اخیردرهلندو بلژیک بدوندرگیریوخشونت
بود .آمارها نشان میدهد که نزدیک ۷۰درصد افرادی که در جمهوری
چک به گونه سخت کووید ۱۹دچار شدهاند واکسن دریافت نکردهاند.

کیوسک بینالملل

ضیف اهلل ابوعاقوله رئیس ســندیکای ترخیص و حملونقل کاال در
اردن گفت :میزان تردد کامیونهای حامل کاال از اردن به ســوریه در
سال جاری نسبت به حجم کار در سالهای گذشته بیش از  ۸۵۰درصد
افزایشیافته است .به نوشته روزنامه «القدس العربی» ،ابوعاقوله اشاره
کردکهتعدادکامیونهاییکهازاردنواردسوریهمیشونددرحالحاضر
از  ۱۰۰تا  ۱۲۰کامیون در روز متغیر است ،درحالیکه پیش از آن بین ۱۵
تا ۲۰کامیون بود .وی با اشاره به افزایش محسوس حجم کاالهایی که
از کشورهای حاشیه خلیجفارس و اردن از طریق بندر «العقبه» به سوریه
میرود ،گفت :مهمترین کاالهای ورودی به سوریه مربوط به صنعت
انرژیهای تجدیدپذیر ،باتری ،الستیک و مواد اولیه صنعتی و برخی از
مواد غذایی است .رئیس سندیکای ترخیص و حملونقل کاال در اردن
افزود:موانعیدرمسیرانتقالکاالبهسوریهوجودداردکهمهمترینآنها
باال بودن هزینههای صدور مجوز توسط سازمان حملونقل زمینی در
گذرگاه مرزی جابر است که سبب خودداری رانندگان از رفتن به برخی
مناطق داخل سوریه برای تخلیه محمولهها شده است.

پسازآتشگرفتناتوبوسدربزرگراهیدربلغارستان،دههانفر-ازجمله
 ۱۲کودک  -در آتش ســوختند .به گــزارش روزنامه «دیلی صباح»،
دستکم  ۴۵نفر در حوالی ساعت  ۲بامداد روز سهشنبه براثر برخورد با
موانع و آتش گرفتن این اتوبوس که گمان میرود پر از گردشــگران با
تابعیت مقدونیه شمالی بود ،کشته شدند .نخستوزیر مقدونیه شمالی
تأیید کرد یکی از قربانیان صربستانی و دیگری تابعیت بلژیکی داشت.
هفت نفر ازجمله یک دختر ۱۶ساله زنده از الشه اتوبوس بیرون کشیده
شــده و با جراحات غیرجدی به بیمارستانی در پایتخت صوفیه منتقل
شدند .بویکو راشکوف ،وزیر کشور بلغارســتان که در ساعات اولیه از
محل حادثه بازدید کرد ،از سوخته شدن کامل اجساد کشتهشدگان در
اثرشدتآتشسوزیخبرداد.استانیمیراستانف،رئیسپلیساینکشور
نیز اظهار کرد :درمجموع  ۱۲نفر از قربانیان ،زیر  ۱۸سال سن داشتند.
 ۴۵نفر از ۵۲مسافر اتوبوس کشتهشدهاند و راننده بالفاصله جان خود را
از دست داد ،بنابراین کسی نتوانست درها را برای فرار مسافران باز کند.
رسانههای محلی مقدونیه گزارش میدهند که این اتوبوس در آژانس
گردشگری «بسا ترانس» که تورهای گردشگری و خرید به استانبول را
برگزار میکند ،ثبت شده است.

مشــعل األحمد الجابر الصباح ولیعهد کویت «صباح الخالد الحمد
الصباح» را برای بار سوم به عنوان نخستوزیر این کشور معرفی کرد.
به نوشته روزنامه «العربی الجدید»،صباح الخالد مأمور به معرفی وزرا
برای تشکیل دولت جدید در کویت شــد .امیر کویت هفته گذشته با
صدور حکمی ،برخی از اختیارات خود را به ولیعهد این کشــور واگذار
کرد که تعیین نخستوزیر یکی از آنهاست .دولت کویت هفدهم آبانماه
استعفای خود را تقدیم امیر این کشور کرده بود .وزیران دولت کویت در
دیماه سال گذشته( ۱۳۹۹ژانویه )۲۰۲۱نیز یکبار استعفای خود را تقدیم
نخستوزیر این کشــور کرده بودند .در آن زمان انتخاب مجدد صباح
الخالد الصباح برای منصب نخستوزیری کویت پس از گذشت یک
ماه از استعفای دولت وی ،اعتراض تعدادی از شخصیتهای پارلمانی و
سیاسی این کشور را برانگیخت.

دولتانگلیسبهدنبالآناستکهبرایافزایشاشتغالورونقصادرات
مواد غذایی ،ظرف یک سال با کشورهای سواحل جنوبی خلیجفارس
به توافق تجارت آزاد دســت یابد .به نوشته روزنامه «گاردین» ،جری
گریمســتون ( )Gerry Grimstoneوزیر سرمایهگذاری دولت
بوریس جانسون معتقد است که توافق با کشورهای شورای همکاری
خلیجفارس میتواند به ایجاد اشتغال در سراسر انگلستان منجر شود.
این روزنامه انگلیسی نوشت که لندن در حال حاضر با کشورهای عضو
این شورا روابط اقتصادی دارد و این نهاد عربی شریک تجاری عمدهای
برایاینجزیرهمحسوبمیشود.درسال ۲۰۲۰حجمتجارتانگلیس
با شورای همکاری خلیجفارس  ۳۰میلیارد پوند بود که  ۲۲میلیارد پوند
آن را صادرات انگلیس به کشورهای عضو این شورا را تشکیل میداد
که ازجمله صادرات بیش از  ۵۹۷میلیون پوند مواد غذایی و نوشیدنی از
قبیل گوشت گوسفند ،بیسکوئیت و شکالت بوده است.

اعتراضاتبهواکسناجباریومحدودیتهایکروناییدرمجمعالجزایر
گوادلوپ ،دولت امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه را نگران تبعات
امنیتی این ناآرامیها در اراضی فرامرزی این کشــور و خارج شــدن
کنترل این مناطق از کنترل دولت مرکزی کرده اســت .به نوشــته
روزنامه «لوموند» ،مکرون در واکنش به خشونت در جزیره گوادلوپ
بر ســر محدودیتهای کووید ۱۹-اظهار داشت این ناآرامیها اوضاع
را در وضعیت «بســیار انفجاری» قرار داده است .این هشدار در حالی
مطرحشده که اعتصابات سراسری روز دوشنبه به دومین هفته خود
وارد شد و بسیاری از فروشــگاهها در پی غارتهای شبانه تعطیل
هستند .واکسیناســیون اجباری اعصاب جمعیتی را خُ رد کرده که
از نسل بردههایی هســتند که در مزارع کشت شکر در فرانسه
در قرن بیســتم کار میکردند و بهطور نظاممندی در معرض
حشرهکشهای سمی در مزارع کشت موز بودند.
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گروه
بین الملل

وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی در مصاحبهای اعالم کرد که مناقشه میان صهیونیستها و مردم فلسطین قابل حل
نیست.

«آیلت شاکد» وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی
در مصاحبه با وبسایت آمریکایی «هیل» اعالم
کرد مناقشــه و درگیری میان این رژیم و مردم
فلســطین هیچ را ه حلی ندارد و برای گسترش و
پیشرفت در روند عادیسازی روابط با کشورهای
عربی ،واشنگتن باید به صورت جدی وارد شود
و پیشنهادهای خوبی به این کشورها ارائه بدهد.
شــاکد که پیشــتر پرده از عقاید خود برداشته و
حامی الحــاق کرانه باختری به اراضی اشــغال
شده توسط رژیم صهیونیستی است بارها اعالم
کرده شهرکسازی باید گسترش پیدا کند و هیچ
کشوری به اسم فلسطین وجود نخواهد داشت.
او در ادامه مصاحبــه خود افزود :ما نباید را ه حلی
برای درگیری با فلســیطینیان پیــدا کنیم فقط
باید این درگیری را کنترل کنیم .ما باید بر روی
چیزی که میخواهیم تمرکز کنیم نه چیزی که
میدانیم به بن بست میرسد .وزیر صهیونیست
در خصوص عادیسازی روابط کشورهای عربی
با رژیم اشغالگر قدس نیز اعالم کرد که همه چیز
س جمهور آمریکا) بر
به نفوذ دولت بایدن (رئیــ 

مقامات کشــورهای عربی منطقه بستگی دارد
با این حال پتانسیلهای زیادی در این باره وجود
دارد و اگر کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی
روابطشــان را عادی می کنند به دلیل داشــتن
منافع مشترک با تلآویو نیســت بلکه به دلیل
داشتن منافع مشترک با واشــنگتن است .او در
پایان نیز اضافه کرد :برنامه الحاق کرانه باختری
کنار گذاشته شــد ،اما این بدان معنا نیست که ما
آماده امتیاز دادن به فلســطینیان هستیم .آنها
چیزهایــی را که میخواهنــد از آمریکا بگیرند!
دیروز نیز «اســون کوهن فون بورگسدورف»
فرستاده اتحادیه اروپا به تشکیالت خودگردان
فلســطین درباره اقدامات رژیم صهیونیستی در
قدس و کرانه باختری هشــدار داد و اعالم کرد
رژیم صهیونیســتی به مرحله نهایی جدا کردن
کرانه باختری از قدس رسیده است.
ادامــه واکنــش ها بــه عملیات
استشهادی
در ادامه واکنش های گروه های فلســطینی به

انتصاب  ۲۷چهره جدید
به پست های دولتی در افغانستان
ذبیح اهلل مجاهــد در بیانیهای از انتصاب
ِ
مختلف
 ۲۷چهره جدید در سِ ــ َمتهای
تشکیالت موقت طالبان خبرداد.

ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی طالبان دوشنبه شب در
ــمتهای
بیانیهای از انتصاب  ۲۷چهره جدید در سِ َ
مختلف تشــکیالت موقت طالبان خبرداد .از جمله
ِ
چهرههای شاخص مولوی شهاب الدین دالور عضو
تیم مذاکره کننده طالبــان در قطر بود که به عنوان
سرپرست وزارت معادن منصوب شده است ۲۶ .نفر
دیگر در ُپستهای نظامی ،غیرنظامی و تشکیالت
قضایی منصوب شــده اند .تعــدادی از این افراد به
عنوان معاونان وزارتخانههای طالبان تعیین شدهاند.
انتصابهای جدید در حالی انجام شده است که هنوز

هم کشورهای منطقه و جامعه جهانی ،کابینه طالبان
را فراگیر و متشکل از همه اقوام و جریانهای سیاسی
و زنان افغانستان نمیداند و کابینه موقت طالبان را
به رسمیت نشناخته و این مهمترین مشکل طالبان
اســت ،با این حال طالبها معتقدنــد کابینه آنها
متشکل از همه اقوام این کشور است .به گفته ذبیح
اهلل مجاهد این افراد از سوی مالهبت اهلل آخوندزاده
رئیس طالبان انتخاب شدهاند .خبر دیگر اینکه یک
بازار محلی در منطقــه «قوای مرکز» واقع در مرکز
کابل دیروز شاهد وقوع انفجار بود .همچنین گزارش
شده که پس از این انفجار ،صدای تیراندازی به گوش
رسیده اســت .طبق ادعای برخی رسانه ها ،هدف
انفجارمذکوریکخودرویپلیسبودهاست .جزئیات
بیشتری در این زمینه منتشر نشده است.

اتفاقات مســجداالقصی هم «زیــاد النخاله»
دبیرکل جنبش جهاد اســامی فلســطین به
عملیات شهادت طلبانه در قدس اشغالی واکنش
نشان داد .وی گفت :عملیات شهید ابو شخیدم در
قدس اشغالی یک نقطه تحول در تاریخ مقاومت
محسوب می شود .بر اســاس این گزارش ،وی
تصریح کرد :شــهید ابو شخیدم نمونه بارزی در
مســیر جهاد و مقاومت بود .عملیات قهرمانانه
او برای دفاع از قدس و ســاکنانش مایه فخر و
مباهات است .وی اظهار داشت که دفاع از قدس
در برابــر تجاوزات نظامیان و شهرکنشــینان
اشغالگر مســتلزم افرادی همچون شیخ فادی
ابوشخیدم اســت که اســطوره امنیت پوشالی
دشمن صهیونیستی را نابود کرد .النخاله تصریح
کرد که مقاومت با تمامی راهها و شیوههای آن به
ویژه مبارزه مسلحانه ادامه دارد و این بهترین راه
برای بازداشتن اشغالگران و آزادسازی سرزمین
و مقدسات فلســطین اســت .گفتنی است ،به
تازگی تصویری از دختر «فادی ابوشــخیدم»
عامل عملیات شهادت طلبانه در قدس اشغالی

منتشــر شده است که نشــان می دهد نظامیان
صهیونیست او را بازداشــت کرده اند .گفته می
شود که دختر عامل این عملیات شهادت طلبانه
کمتر از  ۱۲ســال ســن دارد .این درحالی است
که نظامیان صهیونیست همسر عامل عملیات
شــهادت طلبانه قدس اشــغالی را نیز بازداشت
کرده اند .همسر شــخیدم پیشتر در اردن به سر
می برد اما بــه محض ورود بــه کرانه باختری
توسط نظامیان رژیم صهیونیستی بازداشت شد.
وی هم اکنون تحت بازجویی قرار گرفته است.
برخی منابع اعالم کردند که صهیونیستها پسر و
برادر شخیدم را نیز بازداشت کرده اند .صبح روز
یکشنبه در بخش قدیمی قدس و در نزدیکی یکی
از ورودیهای مسجداالقصی تیراندازی صورت
گرفت .در جریان این تیراندازی ،یک فلسطینی به
نام فادی ابوشخیدم به روی نظامیان صهیونیست
آتش گشود .به دنبال این حادثه یک صهیونیست
به هالکت رسید و  ۴تن دیگر از جمله  ۳نظامی
زخمی شدند که حال دو تن از آنها وخیم گزارش
شده است .عامل استشهادی این عملیات هدف
اصابت گلوله نظامیان صهیونیست قرار گرفت
و به شهادت رســید .گفتنی است در جریان این
عملیات  ۲فلسطینی مشارکت داشتند که یکی
از آنها عملیات شناسایی و دیگری عامل اجرایی
بوده اســت .صهیونیســتها بالفاصله تمامی
ورودیهای مســجداالقصی و بخش قدیمی
قدس را مسدود کردند .خبر دیگر اینکه «محمود
عباس» رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین با
«والدیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه دیدار و
گفتگو کرد .این دیدار در شــهر «مسکو» انجام
شد .بر اســاس این گزارش ،طرفهای روسی و
فلسطینی در جریان این دیدار در خصوص آخرین
تحوالت مربوط به صحنه سیاسی فلسطین بحث
و تبادل نظر کردند .پوتین سخنانی را در خصوص
موضع مسکو در قبال مسأله فلسطین مطرح کرد.
در همین ارتباط ،رئیس جمهور روســیه خطاب
به محمود عباس رئیس تشــکیالت خودگردان
فلســطین تصریح کرد :موضع روسیه در قبال
حل و فصل مســأله فلسطین تغییر ناپذیر است.
والدیمیر پوتین در ادامه گفت :دیدارهای منظم
و حفظ روابط و تبادل نظر در مورد تحوالت منطقه
مهم است .ما معتقدیم که مسأله فلسطین باید بر
اساس تصمیمات پیشین شورای امنیت سازمان
ملل متحد حل و فصل شود.

آمریکا دارای بزرگترین سیستم
بازداشت مهاجران در جهان
وضعیــت زندانها در آمریــکا به عنوان
کشــوری که در صدر کشورهای جهان از
لحاظ تعداد زندانی قــرار دارد ،همچنان
نگران کننده است.

به گزارش «آسوشیتدپرس و النگ بیچ پست»،
دادســتان کل «کالیفرنیا» ،از نهمیــن دادگاه
استیناف آمریکا خواست در حکم عدم ممنوعیت
زندانها و بازداشــتگاههای مهاجرتی خصوصی
این ایالت تجدید نظر کند .یک هیئت اســتیناف
متشــکل از  ۳قاضی ماه گذشته برخالف قانون
ایالتی سال  ۲۰۱۹با صدور حکمی بخش مهمی از
بزرگترین سیستم بازداشت مهاجران در جهان را
حفظ کرد .قانون ایالتی «کالیفرنیا» مصوب ۲۰۱۹

دستور حذف تدریجی زندانها و بازداشتگاههای
مهاجرتی خصوصی این ایالت تا ســال  ۲۰۲۸را
داده بود.
«کالیفرنیا» ،جمعیت مهاجر زیادی دارد و در نتیجه
بخش بزرگی از شبکه بازداشت مهاجرت دولت
فدرال را تشکیل میدهد.
 ۵مرکز از  ۸مرکز بازداشت مهاجرت اداره گمرک و
مهاجرت آمریکا در «کالیفرنیا» توسط شرکتهای
خصوصی اداره میشــوند .از ســوی دیگر شیوع
بیماری «کرونا» در زندانهای ایالت «ورمونت»
در حال افزایش است .براساس آمارها ،تنها در یک
زندانایالت«ورمونت»با ۳۸۰زندانی ۲۷،موردفعال
بیماری کرونا وجود دارد که  ۲۰نفر از آنها زندانی و
 ۷نفر از پرسنل زندان هستند.

حمله راکتی به بزرگترین پایگاه اشغالگران آمریکایی در سوریه
منابع محلی در ســوریه از حمله راکتی به بزرگترین پایگاه
هوایی اشغالگران آمریکایی در شمال شرق این کشور خبر
دادند.

خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از منابع محلی از وقوع چندین انفجار مهیب
در یکی از پایگاههای غیرقانونی آمریکا در نزدیکی مرز سوریه و عراق در
پی یک حمله راکتی خبر داد .منابع محلی در حومه الحسکه سوریه به
اسپوتنیک گفتند :بامداد (سهشنبه ۲۳ ،نوامبر) انفجارهای مهیبی پایگاه
غیرقانونی آمریکا در روستای «خراب الجیر» ،واقع در پنج کیلومتری
شهر مرزی الیعربیه را به لرزه درآورد .این انفجارها در پی شلیک چهار

راکت به سوی این پایگاه که هنوز منبع آن مشخص نیست ،روی داد.
به گفته این منابع ،انفجارهای صورت گرفته بسیار مهیب بود و صدای
آن در مناطق مختلف مرزهای شمال شرق سوریه و مرزهای عراق به
گوش رسید.
بر اســاس این گزارش ،بالفاصله پس از هدف قــرار دادن این پایگاه
غیرقانونی آمریکا ،آسمان منطقه شاهد پرواز شمار زیادی از بالگردها و
هواپیماهای جنگی نیروهای اشغالگر آمریکایی بود.
این منابع افزودند« :پایگاه «خــراب الجیر» دومین پایگاه غیرقانونی
اشغالگران آمریکایی در ســوریه محسوب می شود که در سال ۲۰۱۵
پس از مصادره زمینهای کشاورزی وسیع این روستا تأسیس شد و در

واقع یک پایگاهی هوایی اســت که دارای باندی برای فرود بالگردها
و هواپیماهای جنگی اســت» .بنا بر این گزارش منطقهای که پایگاه
خراب الجیر در آن واقع اســت ،نقطه تماس حیاتی بین خاک سوریه و
عراق به شمار میرود .افسران و سربازان این پایگاه آمریکایی همچنین
در سازماندهی قاچاق نفت از سوریه نقش دارند و مسئول سازماندهی
عملیات خارج کردن تانکرهای نفت مسروقه از سوریه و کامیونهای
گندم مسروقه از خاک سوریه هستن.
عالوه بر آن ،دارای نقش لجستیکی در ورود و خروج کاروانهای ارتش
آمریکا و دیگر نیروهای وابسته به ائتالف موسوم به ائتالف بینالمللی
ضد داعش نیز هستند.

چهره خبر

کناره گیری «نظربایف» از ریاست
حزب حاکم قزاقستان

بایدنانتخابات۲۰۲۴
هممیآید

«نورسلطان نظربایف» نخستین رئیس جمهور قزاقستان تصمیم گرفت از ریاست حزب حاکم این کشور
کناره گیری کند.
«ایداس اوکیبای» سخنگوی نخستین رئیس جمهور قزاقستان در صفحه توییتر خود در این مورد نوشت:
«نورسلطان نظربایف» تصمیم گرفته از ریاست حزب «نور آتن» کناره گیری کند .بنابر نوشته وی ،نظربایف
این تصمیم را در جلسه عمومی شورای سیاسی این حزب اعالم و تاکید کرد که
ریاســت حزب حاکم باید با رئیس جمهور باشد .اوکیبای همچنین نوشت:
تصمیم دیروز نظربایف در راستای تداوم منطقی روند انتقال قدرت بوده
و به اعتقاد نخستین رئیس جمهور قزاقستان ،حزب «نور آتن» در شرایط
بحرانجهانیناشیازهمهگیریکرونابایدبهپشتیباناصلی،رئیسجمهور
فعلی تبدیل شود« .نور آتن» بزرگترین حزب سیاسی قزاقستان بوده و در
صفوف خود بیش از  835هزار نفر عضو دارد .این حزب در انتخابات مجلس
سفلی قزاقستان که در 10ژانویه سال جاری میالدی برگزار شد،
موفق به جلب  71.09درصد از آرا شرکت کنندگان شد .بر
اساس این گزارش ،روند انتقال اختیارات ریاست حزب
حاکم از نظربایف به «قاسم ژامرت تاکایف» رئیس
جمهور فعلی قزاقستان مطابق با منشور این حزب
انجام خواهد شد.

جن ساکی ،سخنگوی کاخ سفید گفت که بایدن در نظر دارد در انتخابات سال  ۲۰۲۴شرکت کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،با توجه به اینکه جو بایدن  ۷۹ســاله ،رئیس جمهوری آمریکا ،در ماههای
اخیر با افت محبوبیت در نظرسنجیهای مختلف مواجه بوده است ،این مسئله برای برخی از دموکراتها
ســوالبرانگیز شــد که آیا بایدن در انتخابات  ۲۰۲۴شرکت
خواهد کرد یا خیر .همزمان با ســفر بایدن به همراه سربازان
آمریکایی بــه پایگاه نظامی «فورت برگ» برای مراســم
«روز شکرگزاری» ،ساکی افزود :قصد رئیس جمهور بایدن
این اســت که در انتخابات  ۲۰۲۴شرکت کند .اگر بایدن در
انتخابات  ۲۰۲۴شــرکت نکنــد گمانهزنیهایی وجود دارد
که کاماال هریس ،معاون او هم در انتخابات  ۲۰۲۴شــرکت
نمیکند .یک نظرسنجی اخیرا در آمریکا نشان داده
است که میزان محبوبیت هریس  ۲۸درصد
بوده است .بایدن روز جمعه اولین معاینات
فیزیکی و پزشکی خود را پس از روی کار
آمدنش ،سپری کرد .پزشک وی اشاره
کرد که ســرفههای مکرر وی به علت
اسید ریفالکس معده است.
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بینالملل
جلد روز
شــرکت بالــب ،هفتمیــن
تأمینکننــده بــزرگ انرژی
انگلیس در پی تــداوم بحران
انرژی در این کشور ورشکست
شــد .بــه گــزارش روزنامــه
«گاردیــن» ،این شــرکت که
در ســال  ۲۰۱۵راهاندازی شــد
توانســته بود در مدت  ۶ســال
گذشــته یکمیلیون و  ۷۰۰هزار
مشتری جلب کند .گفته میشود
که این شــرکت  ۶۰۰میلیون پوند
کســری آورده و ســرمایهگذاران
دیگر تمایلی به تسویه بدهیهای
این ســازمان و تزریق پول بیشــتر
ندارند .ازآنجاییکه بالب یکی از شرکتهای بزرگ انرژی انگلیس بشمار
میرفت ،نهاد ناظر بر عملکرد شرکتهای توزیعکننده انرژی در انگلیس
(آفجم) نمیتواند بهسادگی تامینکننده دیگری را جایگزین کند .به همین
خاطر این شرکت تحت تدابیر ویژه آفجم قرارگرفته تا زمانی که شرکت
جایگزین معرفی شود ،به کار خود ادامه دهد .آفجم از اوایل ماه گذشته برای
فروپاشــی قریبالوقوع بالب در حالت آمادهباش بود .تاکنون  ۲۲شرکت
خصوصی برق و گاز در انگلیس به دلیل بحران برق و گاز ســقوط کرده و
هزاران فرصت شــغلی از بین رفته است .این در حالی است که قیمت گاز
از ابتدای امسال ( )۲۰۲۱حدود  ۲۵۰درصد افزایش داشته و شرکتهایی
که قراردادهای قیمت ثابت با مشتریان خود بستهاند حاال توان پرداخت
اختالف افزایش قیمتها را ندارند .ابتدای سال جاری بالغبر  ۷۰شرکت
در حوزه انــرژی فعالیت میکردند اما احتمال میرود که این رقم تا پایان
امسال به  ۱۰دستگاه برسد .بهعبارتدیگر پیشبینیشده که شرکتهای
توزیعکننده برق و گاز برای یک چهار خانوادههای انگلیسی طی ماههای
آینده ورشکست شــوند .این تحوالت در حالی رخ میدهد که نرخ تورم
در انگلیس بهسرعت در حال افزایش و سفره خانوادهها کوچکتر شدن
اســت .نرخ تورم در ماه اکتبر (مهر/آبان) به باالترین حد طی حداقل ۱۰
سال گذشته رسید.

عکس نوشت

منصور یاواش شهردار پایتخت ترکیه طرحی را آغاز کرده که اتوبوسهای
داخل شهری آنکارا بعد از ساعت  19بانوان را هرجایی که بخواهند پیاده
میکنند و تا ایســتگاه نمیبرند .این تصمیم به خاطر افزایش آزار و اذیت
زنان در ساعات شب گرفتهشده است.

گزارش

امارات؛ بازار محصوالت شهرکهای
صهیونیستنشین

امارات به بازاری مهم برای کاالها و تولیدات شهرکهای صهیونیستنشین
در فلسطین اشغالی ازجمله مشروبات الکلی آنها تبدیلشده است.
وبسایت آمریکایی «موندویس» ( )Mondoweissطی گزارشی تحت
عنوان «امارات از جنایات جنگی اسرائیل سود میبرد» به روابط رو به رشد
ابوظبی و تلآویو و باز شدن بازارهای امارات به روی محصوالت اسرائیلی
ازجملهمشروباتالکلیتولیدشدهدرکرانهباختریاشغالیدرراستایتضعیف
حقوق مردم فلسطین ،پرداخت .در ادامه این گزارش به تقویت همکاری بین
امارات و اسرائیل درنتیجه توافق عادیسازی منعقدشده بین آنها در اواسط
سپتامبر  ۲۰۲۰اشاره شــده و آمده است که فعاالن در ونکوور که بخشی از
کمپین تحریم اســرائیل بودند میگویند که امارات تبدیل به بازاری برای
مشروبات الکلی تولیدشده در کارخانههای شهرکهای صهیونیستنشین
شده اســت .در همین رابطه« ،ماریون کاواس» فعال یهودی حامی حقوق
فلسطینی ،نمونههایی از افزایش ســرعت همکاری بین دو طرف را بیان
کرد و به ارائه مناقصههای بینالمللی بنادر دبی برای ســاخت بنادر در شهر
حیفا و افتتاح یک شعبه از شرکت اســرائیلی  Elbit Systemsکه یک
شــرکت معروف در صنایع جنگافزاری است در امارات اشاره کرد« .البیت
سیستمز» یک شرکت تســلیحاتی معروف و فعال در بخشهای هوافضا،
صنایع جنگافزاری و فناوری اطالعات اسرائیلی است ،که طیف گستردهای
از تجهیزات دفاعی و جنگافزاری را تولید میکند ،که شامل سیستمهای
ارتباطاترادیویی،هواپیماهایبدونسرنشین،انواعرادارها،تجهیزاتنیروی
دریایی ،سالحهای کنترل از راه دور و جنگافزارهای الکترونیکی است .این
شرکتکهسازندهپهپادهاینظامیازنوع«هرمس»وسامانههایشناسایی
فوتوالکتریک اســت اخیراً اعالم کرد که یک شعبه را بهمنظور «همکاری
طوالنی مدت با نیروهای مسلح امارات» در این کشور تأسیس کرده است.
پنجشــنبه پیش نیز گروه صنایع دفاعی امارات « » ( ،)EDGEتوافقی با
شرکت صنعت هوانوردی رژیم صهیونیستی «آی.ای.آی» برای طراحی
کشــتیهای نظامی و تجاری بدون سرنشــین امضا کــرد .در ادامه این
گزارش که ترجمه عربی آن در وبگاه شــبکه «انوار  »۲منتشــر شد ،آمده
است :کاواس همچنین با اشــاره به اظهارات یکی از مقامات وزارت دارایی
مبنی بر اینکه حجم همکاریهای اقتصادی اسرائیل و امارات از دو میلیارد
دالر به ششونیم میلیارد دالر رسیده گفت که رشد بیشتر این همکاریها
به معنای عدم وجود مانعی بر سر راه تجارت میان دو طرف است .این به آن
معناست که اقدام اسرائیل در نقض قوانین بینالمللی مانع استثمار ملتی که
تحت اشغالگری قرار دارند و نیز تاریخ خونین و لکهدار صنعت نظامی اسرائیل
علیه مردم فلسطین برای امارات هیچ اهمیتی ندارد .وی در ادامه به اظهارات
رئیس اتاق بازرگانی دبی اشاره کرد که گفته بود واردات کاالهای تولیدی در
شهرکهای صهیونیستنشین در کرانه باختری اشغالی از اقتصاد فلسطین
حمایت میکند .کاواس این اظهارات را بیانگر وقاحت و بیادبی مقام اماراتی
مذکور دانست .این فعال یهودی حامی حقوق ملت فلسطین در ادامه خطاب
به امارات و تمام کسانی که وارد سنگر اسرائیل شدهاند ،میگوید :سود بردن از
جنایاتجنگیوآپارتایداسرائیلیکخطایاخالقیاستوکمکوتحریک
به غارت اموال و منابع فلسطینی تلقی میشود .امارات و رژیم صهیونیستی
در ماه سپتامبر ۲۰۲۰با وساطت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور سابق آمریکا
توافقی موسوم به ابراهیم را امضا و رسم ًا روابط دیپلماتیک خود را عادیسازی
کردند .پس از امضای این توافق ،روابط دو طرف در مدتزمان کوتاه شاهد
پیشرفتچشمگیریبودتاجاییکهابوظبیوتلآویوبااعزامچندهیئت
در زمینههای مختلف توافق همکاری امضاء کردهاند.

