اعتراض

یونان

رسانههای یونان گزارش دادند ،شهر آلکساندروپولیس در شمال این
کشور شــاهد اعتراضات علیه حضور نظامی رو به گسترش آمریکا در
یونان بود .این تظاهرات از سوی کمیته مبارزه با پایگاه و معاهده نظامی
یونان-آمریکا واقع در شهر آلکساندروپولیس سازماندهی شد و چندین
اتحادیــه صنفی و تجاری ،و همینطور اتحادیه مســتمریبگیران و
دانشجویی به همراه اعضای شــاخه محلی کمیته موسوم به کمیته
بینالمللی صلح و تنشزدایی در آن شــرکت کردند .در این تظاهرات
معترضاناقدامبهآتشزدنپرچمهایآمریکا،اتحادیهاروپاوناتوکردند.
تاالرشهرداریاینشهرنیزشاهدبرپاییتظاهراتدیگریعلیهمعاهده
نظامی آمریکا-یونان و حضور نظامی آمریکا بود.

اتحادیه جهانی علمای مسلمان در واکنش به طرح موهوم عادی سازی اعالم کرد

ائتالف با رژیم صهیونیستی حرام است

صربستان

صربستان شاهد درگیری معترضان و پلیس این کشور بود؛ معترضان
در تظاهرات ضد دولتی خود ،جادهها و پلها را مسدود کرده و به قوانین
جدیدیکهبهنفعسرمایهگذارانخارجیومخربمحیطزیستهستند،
اعتراض کردند .نیروهای پلیس از ورود معترضان به پلها جلوگیری
کردند که درنتیجه آن ،میان معترضان و پلیس درگیری شکل گرفت.
معترضان توانستند در یکی از پلهای کلیدی و چندین خیابان اصلی،
جلوی آمد و شد خودروها را بگیرند .به گفته سازماندهندگان تظاهرات،
تعدادی از معترضان بازداشت شدهاند .پلیس صربستان پیشتر هشدار
داده بود که انسداد پلها به هر صورتی ،غیرقانونی است.

کیوسک بینالملل
گروه
بین الملل

پناهجویانی که در مرز لهستان و بالروس گرفتار شدهاند ،احساس
میکنند از سوی قاچاقچیان انسان فریب خوردهاند .به گزارش روزنامه
«ینی شفق» ،قاچاقچیان انسان به برخی پناهجویانی از کشور سوریه
وعده داده بودند که بهآسانی قادر خواهند بود خود را از بالروس به آلمان
برسانند .به برخی از این پناهجویان گفتهشده بود که برای این کار نیاز
به پرداخت  ۳هزار یورو ( ۳هزار و  ۳۹۰دالر) برای هر کدامشان به یک
واسطه در ترکیه است .اما مسیر گذر امن از بالروس به لهستان که از
سویقاچاقچیانترسیمشدهبود،مسدوداست.پسازبیشازیکهفته
اقامت در جنگلهای بسیار سرد این مرز ،یک قاچاقچی شبانه آنها را
به روستایی در لهستان برد و آنجا بهراحتی توسط پلیس بازداشت و به
بالروس بازگردانده شدند .یکی از این دو شهروند سوری درحالیکه
پاهایش از شدت سرما متورم شده بود و قادر به راه رفتن نبود ،به رویترز
گفت:بهنظرمیرسدپولمابخارشدهوبههوارفتهاست.پناهجوییدیگر
گفت :همه اینها دروغ است .همه آنها (قاچاقچیان انسان) پناهجویان
به جادههایی هدایت میکنند که ممکن است در آنجا بمیرند و در پایان
میگویند ،ما مسئول نیستیم .آنها فقط پول پناهجویان را میخواهند.

نخستوزیراتیوپیشنبهشبمجدداًتهدیدکردکهنیروهایششورشیان
تیگرای را نابود خواهند کرد .به نوشته روزنامه «لوموند» ،آبی احمد،
نخستوزیر اتیوپی گفت :ما دشمن را به شکل فراگیر نابود خواهیم
کرد.ازجنگبدونپیروزیبرنمیگردیم.ماپیروزخواهیمشد،دشمنان
پراکنده خواهند شد و مناطقی وجود دارد که باید کنترل آن را در دست
بگیریم .آبی احمد طی هفته کنونی رهبری عملیات علیه جبهه آزادی
مردم تیگرای را برعهده گرفت .این اقدام در پی پیشروی نیروهای این
جبهه به سمت آدیس آبابا ،پایتخت اتیوپی رخ داد .برنامه جهانی غذا
شنبهاعالمکردکهحدود ۷۹کامیونکمکغذاییوتجهیزاتاینهفته
وارد مکله شده است و کمکهای بیشتر نیز در راه است .این سازمان
جمعه نسبت به وخامت اوضاع انسانی در تیگرای و امهری و عفر ابراز
نگرانی کرد .از سوی دیگر در حمله ارتش اتیوپی به منطقه الفشقه در
مرز سودان ،شش تن از افسران سودانی از جمله دو افسر کشته شدند.

طرح ابتکاری حزباهلل برای تأمین گازوئیل در لبنان بهصورت یارانهای،
از اوایل ماه آینده میالدی به مرحله اجرا درمیآید .به نوشته روزنامه
«الجمهوریه» ،حزباهلل لبنان از چندی پیش برای کمک به حل بحران
اقتصادی لبنان واردات سوخت از ایران را در دستور کار خود قرار داده است
که به عقیده تحلیلگران این اقدام ضمن تقویت جایگاه حزباهلل در سطح
داخلیومنطقهای،دستاوردهایاقتصادیوسیاسیبرایملتلبنانداشته
ومعادلهبازدارندگیدربرابررژیماسرائیلراباردیگرتثبیتکردهاست.اعزام
کشتیهای حامل سوخت از ایران به لبنان برای تأمین نیازهای ضروری
اینکشورمرهمیبررنجومشکالتروزافزوناقتصادیلبنانیهابهشمار
میرود که از بیش از دو سال پیش با بحران اقتصادی و مالی شدیدی روبرو
هستند .تعلل محافل سیاسی لبنان در پایان دادن به بحران سیاسی این
کشور در خصوص تشکیل دولت و در دستور کار قرار دادن حل مشکالت
اقتصادی و مالی و اصالحات الزم در این زمینه نیز مزید بر علت شد.

همزمان با افزایش فعالیتهای مداخلهجویانه نیروی دریایی ارتش
آمریکا در آبهای پیرامونی چین و در تنگه تایوان ،نیروی هوایی
چین جنگنده ضد زیردریایی خود را در این منطقه به پرواز درآورد و فیلم
آن را منتشر کرد .به نوشته روزنامه «چاینا دیلی» ،این تحول در حالی
رویدادهکهتعامالتبینتایوانوآمریکاتعمیقیافتهوموضعتهاجمی
چین در برابر جزیره خودمختار چین نیز تشدید شده است .انتشار فیلم
از هواپیمای  ۸Q-Yنیروی دریایی چین که به نام  ۲۰۰-KQنیز
شناخته میشود ،در حالی است که پیش از این نیز تایوان ادعا کرده بود
دستکمپنجهواپیمایجنگیچینروز ۲۴نوامبروارد«منطقهشناسایی
دفاعهوایی»تایوانشدهاند.منابعتایوانیگفتهاندکهاینبیستوسومین
مورد از این اقدام نیروی هوایی چین تنها در ماه نوامبر بوده است .چهار
جنگنده «جی »۱۶-نیز عالوه بر هواپیمای ضدزیردریایی مزبور وارد
منطقه دفاع هوایی تایوان شدهاند.

رسانههایرژیمصهیونیستیادعامیکنندتصاویریازمحلسکونت
نخستوزیراینرژیمبهاشتباهدروبسایتشهرداریقدسقرارگرفته
است .این اطالعات شامل درختان میوه ،ساختمان ،پیادهروها،
دیوارهای سنگی و دفاتر خانه نخستوزیر در خیابان بالفور است که
در معرض دید همگان قرارگرفته است .به نوشته روزنامه «یدیعوت
آحارونوت» که ابتدا متوجه آنچه این روزنامه «خطا» ذکر کرد ،شد و آن
راگزارشکرد،تماماینجزئیات،کام ً
الطبقهبندیشدههستند،بههمین
دلیلاستکهدرنقشههاینمایشدادهشدهتوسطگوگل،کلمحوطه
مجموعه تار شده است .این اسناد شامل نقشهها و عکسهای دقیق
از محل اقامت رسمی نخستوزیر متعلق به سال  ۲۰۱۱بودند و پس
از درخواست یدیعوت آحارونوت از این وبسایت حذف شد .بر اساس
این گزارش ،نقشههای محیطی و سایر عکسهای حساس از محل
سکونتنخستوزیررژیمصهیونیستیبهعنوانبخشیازمراحلالزم
در روند درخواست پروانه ساختمانی به شهرداری تحویل دادهشده بود.
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اتحادیه جهانی علمای مسلمان ائتالفها و اقدامات عملی برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی را حرام دانست.

به گزارش روزنامه القــدس العربی چاپ لندن،
اتحادیه جهانی علمای مسلمان در بیانیهای که به
امضای «علی القره داغی» دبیر کل این اتحادیه
رســید اعالم کرد« :اقدام برخی کشورها نظیر
امارات و مغرب برای تشکیل ائتالف و برداشتن
گامهای عملی با رژیم اشــغالگر صهیونیستی،
اقدامی محکوم و از نظر شــرعی حرام و خیانت
به حقوق مردم فلســطین اســت ».مغرب چند
روز پیش در ســفر بنی گانتس وزیر جنگ رژیم
صهیونیســتی به مغرب ،دو توافقنامه در زمینه
نظامی با این رژیم امضاء کرد .اسرائیل همچنین
چند توافقنامه در زمینههــای مختلف با امارات
یعنی از زمان امضای توافق عادی سازی روابط
با این کشور در سپتامبر  ۲۰۲۰امضاء کرده است.
اتحادیه جهانی علمای مســلمان در این بیانیه
بر همراهی حمایت همیشــگی این اتحادیه از
مســجد االقصــی ،قــدس و فلســطین علیه
اشغالگریهای اسرائیل و همچنین عادی سازی
روابط ایــن رژیم با هر کشــور و گروهی تاکید
کرد .این اتحادیه تاکید کرد قبال نیز بیانیههای
متعددی در محکومیت عادی ســازی روابط با

اشغالگران قدس ،مســجد االقصی و فلسطین
صــادر کــرده و کنفرانسهــا و همایشهای
متعددی نیز به منظور تاکید بر اولویت این مسئله
و حرام بودن عادی سازی روابط به عنوان خیانت
بزرگ به مسئله اول یعنی مسئله فلسطین برگزار
کرده اســت .این اتحادیه خواســتار بکارگیری
همه تالشهای مادی و معنــوی برای آزادی
اراضی اشغالی از جمله مسجد االقصی و قدس
شریف شد.
حمایت عربی از اسرای فلسطینی
اســماعیل هنیه رئیس دفتر سیاســی جنبش
مقاومت اســامی فلســطین (حماس) هم در
همایش حمایت عربی از اســرای فلسطینی در
زندانهای رژیم صهیونیستی گفت :به اسیران
خود اعــام میکنیم که مســئله آنها در راس
برنامهها و دغدغههای مقاومت فلســطین قرار
دارد .وی افزود :ما از مبارزات شما (اسرا) در داخل
زندانهای رژیم صهیونیستی تا دستیابی به یک
زندگی با عزت و کرامت و آزادی همه اسیران از
اسارت رژیم اشــغالگر حمایت میکنیم .رئیس

بزرگترین اصالح قوانین
در تاریخ امارات
خبرگزاری دولتی امارات (وام )گزارش داد :
«خلیفه بن زاید آل نهیان» رئیس امارات
بزرگترین اصالح در قوانین را به مناسبت
پنجاهمین ســالگرد تاسیس این کشور
تصویب کرد.

طبق این اصالحات ،امــارات قصد دارد تغییرات
حقوقی کیفی را در راســتای چشمانداز رهبران و
آرمانهای جامعه خود ایجاد کند ،و در عین حال
خواســتههای بخشهای محــوری و گوناگون
را بــرآورده کند و جایــگاه و رقابت های دولت و
موقعیت آن در نقشه آینده را ارتقا بخشد.
این گزارش افــزود  :اصالحات تصویب شــده
توســط خلیفه بن زاید شــامل توســعه ساختار
قانونگذاری است که دربرگیرنده قوانین مربوط به
سرمایه گذاری در بخش های تجاری و صنعتی،
قوانین شرکت های تجاری ،مقررات و حمایت از
مالکیت صنعتی ،کپی رایت ،عالئم تجاری ،ثبت

تجاری ،معامــات الکترونیکی ،خدمات امانی،
فاکتورینگ و قانــون ورود و اقامت اتباع خارجی
و یکپارچه سازی قواعد عمومی کار است ،عالوه
بر آن قوانین مربوط بــه جامعه و امنیت اعضای
آن ،مانند قانون جرایم و تعزیرات ،قانون مبارزه
با شایعات و جرایم سایبری و همچنین مبارزه با
مواد مخدر و روانگردان ها را نیز شامل می شود.
این خبرگزاری افزود :تغییرات قانونی توسط تیم
هایی متشکل از  ۵۴۰متخصص و  ۵۰مقام فدرال
و محلی مجرب در مدت  ۵ماه مورد بررسی قرار
گرفت و با بیش از  ۱۰۰شرکت خصوصی در این
زمینه مشورت شــد .در این میان برجستهترین
اصالحیهها ،افزایش ارزش امضای دیجیتالی به
رسمیت شناختن آن در یکسانی با امضای دستی،
ایجاد بستر الزم برای تسریع روند درخواستهای
ثبت اختراع ،گســترش حفاظت از نشــان های
تجاری کــه شــامل عالمتهای ســهبعدی،
هولوگرامها ،عالئم صوتی و موارد دیگر است.

دفتر سیاســی حماس همچنین گفت :مســئله
فلسطین تنها مسئله مختص فلسطینیها نیست
بلکه مسئله اعراب و آزادگان جهان است و رژیم
صهیونیستی نه فقط دشمن ما بلکه دشمن شما
هم است و خطر آن متوجه کل منطقه است .هنیه
افزود :تصمیمات برخی کشــورها در مورد درج
نام حماس و حزب اهلل در فهرست سازمانهای
تروریستی ،برای همه ما افتخار است .وی در ادامه
گفت :از سفر وزیر تروریست رژیم صهیونیستی
(بنی گانتس وزیر جنگ اســرائیل) به مغرب و
اعالم امضای توافقنامه امنیتی میان رباط و تل
آویومتاسفیم .در همین حال؛ شبکه تلویزیونی
المیادین گزارش داد :جنبش حماس اعالم کرد:
امضای چندین توافقنامه توســط نظام حاکم بر
مغرب به ویژه توافقنامههــای نظامی و امنیتی
با تــل آویو را محکوم میکنیــم .حماس افزود:
امضای این توافقات با هیچ هدف و بهانهای قابل
توجیه نیست .منافع راهبردی امت عرب که مغرب
نیز جزئی از آن اســت با اتحاد با دشمن محقق
نمیشود .جنبش مقاومت اســامی فلسطین
اضافه کرد :جایگاه تاریخی مغرب و نقش مردم

آن در قبال فلسطین نمیتواند با عادی سازی و
اتحاد با دشمن ســازگار باشد .استقبال مغرب از
جنایتکار جنگی صهیونیست بنی گانتس ،اشتباه
بزرگی در حق مردم فلســطین و آرمان عادالنه
آنهاســت .حماس تاکید کــرد :از نظام حاکم بر
مغرب میخواهیم فــورا از اقدامات خود بازگردد
و رابطه خود را با رژیم صهیونیستی قطع کند.
همچنین معــاون دبیرکل حــزب اهلل لبنان در
همایش حمایت عربی از اســرای فلسطینی در
زندانهای رژیم اشــغالگر اعالم کرد :در نبرد و
مبارزه آزاد سازی سرزمینهای اشغالی فلسطین
و آزادی اســیران دربند فلسطینی از زندانهای
رژیم صهیونیســتی، حزب اهلل لبنان با شــما و
در کنار شماست .شــیخ نعیم قاسم اعالم کرد:
پایان اشغالگری اســرائیل بر اراضی فلسطین
امری زمان بر اســت و اعالم مشروعیت رژیم
اشــغالگر با وجود مقاومت فلسطین غیر ممکن
و منتفی اســت .معاون دبیر کل حزب اهلل لبنان
گفت :حمایت از مقاومت فلســطین وظیفه هر
انسان آزاده در جهان است و نتایج آن بر سراسر
منطقه بازتاب خواهد داشت .وی همچنین تاکید
کرد :زمانی که اعالم میکنیم ما در کنار مقاومت
فلسطین هستیم و از آن حمایت میکنیم به این
معناست که از استقالل و حاکمیت سرزمین خود
حمایت و از آن دفاع میکنیم .شــیخ «عکرمه
صبری» رئیس هیئت عالی اسالمی قدس اشغالی
و خطیب مسجد االقصی نیز درباره خطرات ناشی
از اقدامات و طرحهای رژیم اشغالگر صهیونیستی
برای یهودی سازی مسجد االقصی هشدار داد.
شــیخ صبری در گفتگویی افــزود :هر برنامه و
اقدام رژیم اشغالگر با هدف یهودی سازی قدس
اشــغالی و پاک کردن آثار و نشانههای اسالمی
این شهر انجام میشــود .وی ادامه داد :دیوار و
میدان «بُراق» پر از آثار و نشــانههای اسالمی
نابود شده است و رژیم اشغالگر اکنون میخواهد
به این منطقه ماهیت یهودی ببخشــد تا جهان
احساس کند شهر اشغالی قدس شهری یهودی
است .آنها همچنین ادعا میکنند قدس نه تنها
پایتخت «اسرائیل» بلکه پایتخت همه یهودیان
جهان است .خطیب مسجد االقصی تصریح کرد:
مقامات رژیم اشغالگر تالش و نیروی زیادی را در
راه یهودی سازی قدس و تغییر هویت اسالمی آن
به کار گرفتهاند و برای تحقق این هدف ،میلیاردها
دالر از آمریکا و البی جهانی صهیونیســتی به
سرزمینهای اشغالی سرازیر میشود.

تروریسم کشاورزی
با محصوالت آمریکایی در سوریه
استاندار حسکه سوریه گفت که نظامیان
آمریکایی در مناطق تحت اشــغال خود و
شبه نظامیان جداییطلب ،مقادیر زیادی
بذر آلوده گندم بین کشــاورزان سوری
توزیع کرده است.

اســتاندار حســکه در گفتگویی در دمشق افشا
کرد ،آزمایشهای انجام شــده توســط کمیته
کارشناسی زراعی نشان میدهد ،بذرهای گندم
آمریکایی که کشاورزان گرفتهاند ،مبتال به آفت
«نماتد گال دانه» یا همان «ســیاهک گندم» و
همچنین بیماری «پوســیدگی باکتریایی ساقه
ذرت» یــا همان «بیماری لهیدگــی باکتریایی
ساقه ذرت» مبتال هستند .استاندار حسکه در این
باره تأکید کرد« :این دو آفت یا بیماری موجود در
بذرهای گندم آمریکایی موجب آلودگی خاک و
غیر قابل کشت شــدن آن و کاهش بیش از 83
درصدی میزان باروری و باردهــی زمین بعد از

کاشت بذرهای اصالح شد ه آمریکایی میشود».
خلیل تاکید کرد« :این آفتها تنها به زمینهای
کشاورزی که در آنها کاشت بذرهای گندم اصالح
شده آمریکایی میشــوند ،آسیب نمی زند ،بلکه
موجب انتقال این آفــت از زمینی به زمین دیگر
می شود».
وی با بیان اینکه ،تنها یک دانه از این بذرهای آفت
زده کافی اســت تا مساحت گستردهای از اراضی
کشــاورزی را آلوده کند ،افزود« :مقدار بذری که
نظامیان اشغالگر آمریکایی وارد کردهاند ،به  3هزار
تن می رسد که برای نابودی تمام اراضی زراعی و
کشاورزی منطقه جزیره سوریه برای دهها سال و
غیر قابل کشت کردن این اراضی کافی است که
تأمین کننده ســبد غذایی این کشور به شمار می
آیند ».به همین دلیل به دستور سرلشکر «غسان
خلیل» ،استاندار حسکه کمیت ه کارشناسی زراعی
در این زمینه تشــکیل شد ،تا از سالم بودن نمونه
گیریها اطمینان حاصل کند.

کاهش شدید شاخص بورس در بازار کشورهای حوزه خلیج فارس
باشیوعگونهجدیدیازویروسکروناشاخصبورسدربازارهای
کشــورهای حوزه خلیج فارس افت شــدیدی را ثبت کردند و
همچنین پروازهای عربستان به ۷کشور آفریقایی ممنوع شد.

یکشنبه سهام بازارهای عربستان و امارات افت شدیدی را به دلیل نگرانی
از شیوع ویروس کرونا «اومیکرون»  ،کاهش سهام بازارهای مالی اروپا و
آمریکا و تمایل برخی کشورها به تعطیلی ثبت کردند .روسیا الیوم نوشت:
به نوشته روزنامه «االقتصادیه» سهام عربستان در ابتدای جلسه دیروز5.3
درصد کاهش یافت که معادل  631واحد است ،به طوری که شاخص کل
حدود 10700واحد معامله شد که این کاهش در معامالت اولیه بزرگترین
کاهش از ماه می 2020است.شاخص بازار مالی دبی در ابتدای جلسه دیروز

با 4.36درصد کاهش در سطح 3031واحد کاهش یافت و تا ساعت10:04
صبح به وقت دبی ،ارزش معامالت در بازار از طریق  84.53میلیون سهم
به 129.16میلیون درهم رسید .به گزارش روزنامه اقتصادی «الرویه» ،در
این میان ،سهم بازار مالی دبی  8.1درصد به قیمت هر سهم  2.38درهم
کاهش یافت .شاخص کل بورس قطر در ساعت  9:55صبح دیروز پس از
سقوطبهسطح 11541.50واحدباکاهشتقریبی 249.5واحد 2.12،درصد
کاهش یافت .همچنین خطوط هوایی عربستان تصمیم گرفت پروازهای
خود به هفت کشور را به دلیل شیوع ویروس جهشیافته کرونا موسوم به
«اومیکرون» لغو کند .وزارت کشور عربستان از لغو پروازهای عربستان به
ماالوی ،زامبیا ،ماداگاسکار ،آنگوال و جزایر سیشل ،موریس و کومور در قاره
آفریقا خبر داد .این وزارت خانه تاکید کرد :ورود اتباع غیر شهروندی که به

طور مستقیم یا غیرمستقیم از کشورهای مذکور آمدهاند ،به حالت تعلیق
درآمدهاست.بهاستثنایکسانیکهمدتکمتراز 14روزرادرکشوردیگری
گذراندهاند .بسیاری از کشورها پروازهای کشورهای آفریقایی و آفریقای
جنوبی را به دلیل شیوع و ترس از خطرجهش یافتهجدید اومیکرون ممنوع
کردهاند .شیوع گونه جدید ویروس کرونا بار دیگر نگرانیها را افزایش داده
است .ویروس جدید کرونا به نام اومیکرون در ابتدا در  6کشور آفریقایی،
بوتسوانا ،آفریقای جنوبی ،نامیبیا ،زیمبابوه ،لسوتو و اسواتینی شیوع پیدا
کرد و به سرعت به سایر کشورها گسترش یافته است .همزمان بسیاری از
کشورها ،تردد مسافران به این کشورها را لغو کردند .با این حال سویه جدید،
مرزهای آفریقا را روی نقشه در نوردید و وارد اروپا شد به طوری که در آلمان
و انگلیس نیز مواردی از ابتال مشاهده شده است.

چهره خبر

دستور برای تحقیق درباره علت سقوط
ارزش لیر

رئیسجمهور ترکیه دســتور داد تا درباره مؤسسات و سازمانهایی که مقادیر زیادی ارز خریداری کرده و
سرنوشت آن ارزها مشخص نیست و همچنین احتمال عامدانه بودن سقوط ارزش واحد پول این کشور،
تحقیق شــود .پس از سقوط شدید لیر در برابر دالر و رسیدن آن به پایینترین سطح خود در هفته جاری،
«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه دستور تحقیقات درباره دستکاری احتمالی
ارزش پول این کشور را صادر کرد .به نوشته خبرگزاری «رویترز» ،در بیانیه ریاست
جمهوری ترکیه آمده اســت که اردوغان به شورای نظارت دولتی بهعنوان اداره
حسابرسی که به ریاست دفتر جمهوری گزارش میدهد ،دستور داده تا مؤسساتی
را که مقادیر زیادی ارز خریداری کردهاند شناسایی کند و مشخص کند که آیا سقوط
ارزش لیر عامدانه بوده یا خیر .بر اساس این گزارش ،لیر در این هفته پس از اینکه
اردوغان متعهد شد به سیاست کاهش نرخ سود بانکی پایبند بماند ،به پایینترین
سطح خود ســقوط کرد .واحد پول ترکیه امسال  ۴۵درصد از ارزش خود را از دست
داده است که حدود نیمی از این ضرر در دو هفته گذشته بوده است .این در حالی است
که هزاران نفر از مردم استانبول ظهر جمعه با تجمع در خیابانهای این شهر ،بار دیگر
به کاهش بیسابقه ارزش پول ترکیه ،گرانی و تورم ،و بیبرنامگی دولت اردوغان
برای رفع مشکالت اقتصادی اعتراض کردند.

داراییهایافغانستان
آزاد شود

نخست وزیر دولت موقت طالبان در یک پیام صوتی اعالم کرد :سیاست عدم مداخله در امور داخلی دیگر
کشورها را در پیش گرفتهایم و از آن ها هم می خواهیم تا همین کار را انجام دهند.
مأل محمد حسن آخوند نخست وزیر دولت موقت طالبان شنبه در یک پیام صوتی که از طریق تلویزیون
ملی افعانستان پخش شد ،در ســخنانی اعالم کرد :امنیت در افغانستان تأمین خواهد شد از جان ومال
مردم دفاع میشود .بر اساس اعالم شبکه تلویزیونی آریانا نیوز ،نخست وزیر دولت موقت
طالبان در این باره ادامه داد :حقوق زنان ،عزت و آبروی آنها از سوی طالبان تأمین شده
اســت .باروی کار آمدن طالبان در افغانستان ،برای تمام کسانیکه در حکومت گذشته
ی کنند و برای
کار کرده اند ،عفو عمومی صادر شــد و اکنون کارمندان در ادارات کار م 
احدی مشکلی وجود ندارد .وی در ادامه تصریح کرد :اشغال به پایان رسیده و جنگ
در افعانســتان پایان یافته است .مال محمد حسن آخوند اضافه کرد :اگر دارایی
های افغانستان آزاد شود ،تمام مشکالت مالی و اقتصادی کشور حل خواهند
شد .سیاست عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها را در پیش گرفته
ایم و از سایر کشــورها هم می خواهیم تا همین کار را انجام دهند.
این مقام دولت موقت طالبــان اضافه کرد که آموزش دختران در
افغانستان جریان دارد.

دوشنبه
HEMAYATONLINE.
IR

 8آذر 1400
شماره 5190

بینالملل
جلد روز
اســماعیل هنیه رئیــس دفتر
سیاسی حماس بار دیگر تأکید
کرد که چهار اسیر نظامی رژیم
صهیونیستی نزد کتائب القسام،
تا زمانی که اسرای فلسطینی آزاد
نشوند ،رنگ خورشید را نمیبینند.
جنبش حماس ،پیشتــر نیز در
ســایه تعلل رژیم صهیونیستی
برای تبادل اســرا با فلسطینیها،
تصاویر چهار اســیر صهیونیست
را منتشــر کرد و هشدار داد که اگر
اسرای فلسطینی آزاد نشوند ،اسرای
صهیونیســتی هم رنگ آزادی را
نخواهنــد دید .به نوشــته روزنامه
«نشنال» ،وی طی یک گردهمایی عربی بینالمللی در حمایت از اسرای
فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی از طریق برنامه زوم ،تصریح
کرد :مسئله اسرا در رأس اولویتهای جنبش حماس است و این جنبش
برای پیشــبرد این پرونده در دو مسیر حرکت میکند :نخست حمایت از
نبردهای پایداری اسرا برای رسیدن به یک زندگی شرافتمندانه در داخل
زندانها و ماندن در کنار این مبارزه و دوم تالش برای آزادی کامل آنها
از زندانهای اشغالگران .وی تصریح کرد :چهار اسیر نظامی صهیونیستی
نزد کتائب القسام ،تا زمانی که اسرای فلســطینی از نور خورشید آزادی
برخوردار نشــوند ،نور خورشید را نخواهند دید .اسماعیل هنیه با اشاره به
موفقیت جنبش حماس در گذشته در آزاد کردن بیش از هزار اسیر در سند
تبادل اسرای موسوم به وفاء االحرار ،تأکید کرد که این دشمن جز از روی
اجبار کاری انجام نمیدهد و افزود :وضعیت بعد از نبرد سیف القدس مانند
قبل آن نخواهد بود .نبردی که منطقه را در مسیر پایان اشغالگری قرار داد
و مناقشه تاریخی با پروژه صهیونیستی در سرزمین فلسطین را حل کرد.
وی با هشدار در خصوص ادامه روند عادیسازی با هدف ایجاد ائتالفهای
امنیتی و نظامی در منطقهای که تحت اشغال است ،با ابراز تأسف از سفر
وزیر تروریسم رژیم صهیونیستی به مغرب و امضای توافقنامههای امنیتی
با سران این کشور گفت :این یک امر دردناک و تأسفبار است.

عکس نوشت

کودکی مهاجر در مرز بالروس و لهستان نوشتهای با مضمون
«ما انسانیم» در دست دارد.

گزارش

«تیر نقرهای»؛ عملیات آمریکا و انگلیس
برای ایجاد استان جدید در یمن

یکی از نمایندگان پارلمانی دولت مستعفی یمن فاش کرد ،عملیات نیروهای
ائتالف سعودی در ساحل غربی یمن توسط آمریکا و انگلیس طراحیشده و
هدف از آن ایجاد استان جدید در این منطقه بود.
«محمدورق»ازنمایندگانپارلمانیدولتمستعفییمنونیزازرهبرانحزب
وابستهبهایندولت«اصالح»اطالعاتیدربارهنقشآمریکاوانگلیسدرنبرد
ساحل غربی یمن و توطئههای مخفی آنها برای تسلط بر نوار ساحلی غرب
یمنفاشکرد.ورقدرنوشتههایخوددرفیسبوک،بهتفصیلدربارهطرحی
که در ساحل غربی یمن برای ایجاد استانی جدید در حال اجراست و تسلط بر
ساحل غربی از «المخا» تا «باب المندب» و نیز ریف جنوبی تعز به شکل یک
کمان را مطرح میکند ،توضیح داد .وی نوشت ،عملیاتی که نیروهای ائتالف
سعودی در پانزدهم ژوئن  ۲۰۱۸به نام «السهم الفضی» (تیر نقرهای) آغاز
کردند توسط انگلیس و آمریکا طراحیشده بود و این دو کشور بر آن نظارت
میکردند .هدف از این عملیات تسلط بر نوار ساحلی غرب یمن و ایجاد یک
استان جدید بود .این نماینده دولت مستعفی یمن افزود ،عملیات تیر نقرهای
که سازمان اطالعات انگلیس علیه الحدیده (غرب یمن) کلید زد به معنای
تجمیع نیروهای ساحلی در ستونی بلند و باریک در امتداد ساحل «التهامی»
از«الخوخه»تاالحدیدهبهصورتمستقیمبود.ورقدربارهمشارکتآمریکادر
اینامرنیزتأکیدکرد،اینبرنامهبهوسیلهآمریکاوانگلیسبرایسواحلغربی
یمن آمادهشده بود تا استانی جدید به نام «الساحل الغربی» از ابتدای روستای
«الطائف» در «الدریهمی» تا «باب المندب» و مناطقی در استانهای «تعز»
و «آب» تشــکیل شود و هدف آن حفاظت از منافع آمریکایی-انگلیسی در
جزایر و سواحل غربی یمن بود.ورق ادامه داد ،انگلیس حدود ده روز است که
عملیات دیگری تحت عنوان «القوس الذهبی» (کمان طالیی) را از طریق
نیروهای مشترک در «حیس» الحدیده و جنوب «تعز» کلید زده است .وی
ادامه داد ،عملیات کمان طالیی که اکنون نیروهای «طارق صالح عفاش»
وابسته به اماراتدر ساحل غربییمن تحت عنوان کمان طالیی آغاز کردهاند
درواکنشبهعقبنشینیهایاخیربرخیعناصرنیستبلکهدرادامهتالشها
برای خرید زمان صورت میگیرد تا مقدمات برای تکمیل پروژه اصلی یعنی
اعالم استان ساحل غربی نهایی شــود ،استانی که قرار است درنهایت قرار
است به عفاش تحویل داده شود .از سوی دیگر چندی پیش حضور نیروهای
انگلیسی در شرق یمن نیز سر و صدایزیادی به راه انداخت.

ذوقزدگی عربستان از اقدام استرالیا
علیهحزباهلل

وزارت خارجه عربســتان از اقدام اســترالیا در «تروریستی» خواندن کلیت
حزباهلل لبنان استقبال کرد.
وزارت خارجه عربستان با صدور بیانیهای مدعی شد :این اقدام استرالیا برای
تقویتامنیتوصلحجهانیازاهمیتبهسزاییبرخورداراستوجامعهجهانی
را به اتخاذ موضع مشابه برای مقابله با تروریسم و گروههای تروریستی در
جهانترغیبمیکند .روزسهشنبهگذشتهدولتاسترالیادرپاسخبهدرخواست
نفتالی بنت ،نخســتوزیر رژیم صهیونیســتی که در دیدارش با اسکات
موریسون،نخستوزیراسترالیادرحاشیهکنفرانسآبوهواییسازمانملل
درگالسکومطرحشد،حزباهلللبنانرادرفهرستسازمانهای تروریستی
قرار داد .دولت استرالیا همه شاخهها و زیرمجموعههای حزباهلل لبنان را در
فهرست تروریستی قرار داد این در حالی است که سابق بر این تنها بخشی
از این حزب را تروریستی اعالم کرده بود.

