راهحل ترامپ برای مشکل کمآبی
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بوکارهای کوچک و خرد که در کاخ سفید برگزار شد ،گفت :نور المپهای کممصرف باعث
رئیسجمهوری آمریکا در نشست کس 
میشود رنگ موهای من نارنجی رنگ به نظر برسد .دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا همچنین گفت ،مردم به خاطر کم بودن فشار
کمتر شود مشکل کمآبی نیز حل میشود!
آب  ۱۰تا  ۱۵بار فالش سیفون را در توالتها میکشند که اگر این کار

بینالملل

خواهد بود و نه بیرحمانه.
به نوشته خبرگزاری رویترز ،فیلیپ گفت :من به گفتمان
اجتماعی معتقدم .هرگ��ز در منطق رویارویی جایی نخواهم
داشت .نخستوزیر فرانسه این سخنان را در واکنش به دعوت
سران اتحادیههای فرانسه به ادامه اعتصابات سراسری و انجام
تظاهرات در روز سهشنبه بیان کرد.
دیروز اعتصابات سراسری فرانسه وارد روز سوم شد .گفته
میشود تعداد زیادی از رانندگان کامیون فرانسوی با متوقف
کردن کامیونهایشان در جادهها ،عبور و مرور را مختل کردند.
روز جمعه نیز ش��هروندان با بن��د آوردن خیابانها ،طبق
نرمافزار ترافیکی اس��تیادین مجموعاً  ۳۵۰کیلومتر ترافیک
ایجاد کردند .همچنین شهرداری پاریس اعالم کرد دهها مدرسه
پایتخت روز جمعه کام ً
ال تعطیل شدند.
رئیسجمهور فرانسه معتقد است سیستم فعلی مستمری
بازنشستگان بسیار پرهزینه و ناعادالنه است .امانوئل مکرون
میگوید قصد دارد سیس��تمی س��اده طراحی کند که در آن
همه مس��تمریبگیران از حقوق برابر برخوردار باشند .دولت
فرانسه اعالم کرده در تظاهرات اعتراضی روز پنجشنبه ۸۰۰
هزار نفر شرکت داشتهاند .پلیس فرانسه روز گذشته  ۹۰نفر
را دستگیر کرد.

■■س�کوت اتحادیه اروپایی نس�بت به خشونتهای پلیس
فرانسه

خشونتدولتوپلیسفرانسهعلیهمردممعترضاینکشورباسکوتاتحادیهاروپاییهمراه  شد

سرکوب مجاز در پاریس!
قوانین و مقررات جدید ،موقعیت بازنشستگان را شکنندهتر کند.

گروه بینالملل :موج گس��ترده سرکوب معترضان در فرانسه
سبب ش��د رس��انههای مختلف جهان به صورت ویژه به آن
همزمان با اعتصاب سراسری در فرانسه علیه سیاستهای
بپردازند.
دولت این کشور ،تظاهرات جلیقهزردها وارد
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری فرانس��ه،
مخالفان اصالحات قوانین بازنشس��تگی با گذش�ت  56هفت�ه از تظاهرات پنجاهوششمین هفته خود شد و معترضان
که رئیسجمهور فرانسه مدنظر قرار داده جلیقهزرده�ا در فرانس�ه تاکنون در خیابانها تجمع کردند.
۱۱نفر در جریان این تظاهرات جان
تظاهرات جلیقهزردها در فرانسه دیروز
است ،همچنان به جنبش اعتراضی خود
ادامه میدهند تا دولت را وادار کنند از این خ�ود را از دس�ت داد ه و  ۷۶نف�ر وارد پنجاهوششمین هفته خود شد.
بش�دت مجروح شدهاند به شکلی
پنجاهوشش��مین دور از تظاه��رات
اصالحات صرفنظر کند.
با ادامه اعتصابها در فرانس��ه ،بخش که  ۲۳مورد نابینایی و  ۵مورد قطع جلیقهزرده��ا در حال��ی برگزار ش��د که
حملونقل در ش��هرهای فرانسه در  2روز دست گزارش شده است .عالوه بر فرانس��ه ط��ی روزهای اخی��ر تظاهرات و
پایانی هفته با اختالالت گستردهای مواجه این  2500نفر مجروح و هزاران نفر اعتصاب گستردهای را علیه سیاستهای
نیز بازداشت شدهاند
«امانوئل مکرون» رئیسجمهور این کشور
شد ،ضمن اینکه روز سهشنبه (پسفردا)
تجربه میکند.
یعنی یک روز پیش از ارائه اصالحات مدنظر
اعتراضهای گس��ترده در فرانس��ه از روز  ۱۷نوامبر سال
دولت در زمینه بازنشستگی ،معترضان بار دیگر قدرت خود را
 ۲۶( ۲۰۱۸آبان  )۱۳۹۷در اعتراض به سیاس��تهای دولت
به نمایش خواهند گذاشت.
امانوئل مکرون آغاز شد و اکنون در دومین سال خود قرار دارد.
«ایو ویریه» رئیس اتحادیه نیروی کارگری فرانسه پیش از
پلیس فرانسه در جریان این اعتراضهای سراسری ،برای
نشست مشترک اتحادیههای کارگری که برگزاری تظاهرات
متفرق کردن جمعیت از انواع روشهای خشونتبار شامل گاز
سراس��ری جدید را در روز سهشنبه خواستار شدهاند ،تاکید
اشکآور ،تیراندازی ،ضرب و جرح و خودروی آبپاش استفاده
کرد« :نمایش خوبی داشتیم و پویایی خوبی هم ایجاد کردیم».
کرده است.
پنجشنبه هفته پیش تظاهرات اعتراضآمیز به اصالح قوانین
با گذشت بیش از پنجاه هفته از تظاهرات جلیقهزردها در
بازنشس��تگی با گستردگی و جدیت بیشتری نسبت به آنچه
فرانسه تاکنون  ۱۱نفر در جریان این تظاهرات جان خود را از
فرانس��ویها در اولین روزهای جنبش اعتراضآمیز اجتماعی
دست داده و  ۷۶نفر بشدت مجروح شدهاند به شکلی که ۲۳
مرتبط با قوانین بازنشستگی در س��الهای  ۲۰۰۳ ،۱۹۹۵و
مورد نابینایی و  ۵مورد قطع دست گزارش شده است .عالوه
 ۲۰۱۰شاهدش بودند ،برگزار شد.
بر این  2500نفر مجروح و هزاران نفر نیز بازداشت شدهاند.
دولت فرانسه قول داده است سازوکار عادالنهتری در رابطه با
در چنین شرایطی عالوه بر تظاهرات جلیقهزردها ،فرانسه
نظام بازنشستگی به اجرا گذارد اما مخالفان بیم آن را دارند که
■■اعتراض همزمان جلیقهزردها

نخستوزیرانگلیساتهاماتاخیررسانههارامزخرف  خواند

جنجال بر سر افشای مذاکرات محرمانه آمریکا و انگلیس
گروه بینالملل :یک افشاگری بزرگ آن هم در آستانه انتخابات
سرنوشتساز روز پنجشنبه انگلیس ،میرود تا آنچه را در آمریکا
بر سر هیالری کلینتون و دموکراتها آورد اینبار در انگلیس
تکرار کند .درز اسناد مذاکرات تجاری انگلیس و آمریکا آن هم
در آستانه انتخابات انگلیس سبب شد جنجال گستردهای در
انگلیس بر سر نحوه افشای این مذاکرات به رسانهها برپا شود.
به گزارش «وطن امروز» به نقل از بیبیسی ،شبکه اجتماعی
ردیت گفته بر این باور است که حسابهای کاربری مرتبط با
روسیه در درز اسناد حساس مربوط به مذاکرات تجاری بین
آمریکا و بریتانیا نقش داشت ه است .این شبکه اجتماعی البته
اسنادی درباره ادعای خود منتشر نکرد.
این ش��بکه اجتماعی گفته که  ۶۱حساب کاربری را که
تالشهایی در اینباره داشتند ،به حال تعلیق درآورده است.
حزب کارگر ،مهمترین حزب مخالف انگلیس در آس��تانه
انتخاب��ات عمومی با اس��تناد به این
اسناد اعالم کرد که بوریس جانسون،
نخس��توزیر انگلیس تمایل دارد در
مذاکرات تجاری با آمریکا ،نظام خدمات
درمانی ( )NHSکشورش را به فروش
بگذارد.
نظ��ام خدم��ات درمان��ی بریتانیا
( )NHSدولت��ی اس��ت و با مش��کالت متع��ددی از جمله
کمبود پرس��تار روبهرو است .حفظ این نظام برای بسیاری از
رایدهندگان مهم است.
جرمی کوربین ،رهبر حزب کارگر گفته است ،اسناد و شواهد
نشان میدهد مذاکرات مقدماتی با آمریکاییها بر سر قیمت دارو
و نظام خدمات درمانی انگلیس انجام شده است.
به گفته کوربین ،این موضوع راه را برای گرانتر شدن قیمت
دارو و خصوصی شدن سیستم خدمات درمانی انگلیس هموار
میکند .کوربین گفته است اسنادی بالغ بر  ۴۵۱صفحه از 2
سال مذاکرات تجاری حزب حاکم محافظهکار با ایاالت متحده
در دست دارد که نشان میدهد بقای این نظام خدمات درمانی
به نتیجه انتخابات وابسته است .جرمی کوربین افزوده است که
این اس��ناد و مدارک نشاندهنده «به فروش گذاشته شدن»
نظام خدمات درمانی است.
انتخابات عمومی انگلیس قرار است پنجشنبه این هفته (۱۲
دسامبر) برگزار شود .به گفته حزب کارگر ،انتشار این اسناد
براساس منافع عمومی انجام شده است.
بر اس��اس این اس��ناد ،آمریکا مای��ل به مذاک��ره درباره
قیمتگذاری دارو بوی��ژه افزایش مدت دوره حق امتیاز دارو
برای جلوگیری از استفاده از داروهای ژنریک ارزانتر است.
آمریکا در حال حاضر 2/5برابر بیشتر از نظام خدمات درمانی
انگلیس برای دارو پول میپردازد.
ح��زب حاکم محافظهکار ضمن رد این موضوع از هرگونه

اظهارنظری درباره آنچه شبکه اجتماعی ردیت گفته ،خودداری
کرده است .بوریس جانسون ،نخستوزیر انگلیس هم اتها م وارده
را «مزخرف» خوانده است.
شبکه اجتماعی ردیت شواهدی درباره ادعاهایش مبنی بر
نشت این اسناد از سوی حسابهای کاربری مرتبط با روسیه
ارائه نکرده است.
با توجه به اینکه این اسناد بیشتر از یک ماه پیش و قبل
از اینکه از س��وی کوربین درباره آن صحبت شود ،در شبکه
اجتماعی ردیت منتشر شد ،سواالتی را درباره نحوه درز این
م��دارک و اینکه چرا پیش از این توجه زیادی به این مدارک
نشده ،ایجاد کرده است.
■■گوشی جنجالآفرین جانسون

حاشیهها در انتخابات انگلیس چندان هم بیتاثیر نیست
به گونهای که موبایل مورد استفاده نخستوزیر انگلیس مورد
توجه رس��انههای این کش��ور قرار
گرفته است.
اس��تفاده بوری��س جانس��ون،
نخستوزیر انگلیس از یک گوشی
هوآوی پ��ی  ۲۰برای تهیه عکس
سلفی با مجریان شبکهآیتیوی
این کشور جنجالآفرین شد.
در ش��رایطی که انگلیس از طرف دولت ترامپ برای عدم
همکاری با هوآوی به منظور ارائه خدمات نس��ل پنجم تلفن
همراه تحت فشار قرار دارد ،این اقدام جانسون به مذاق برخی
منتقدان وی خوش نیامده و آنها اس��تفاده جانس��ون از یک
گوشی هوآوی را تهدیدی برای امنیت ملی این کشور دانستهاند.
جانسون و ترامپ بتازگی در جریان برگزاری نشست ناتو در
لندن با یکدیگر دیدار کرده بودند و تحلیلگران معتقدند جانسون
در جریان این دیدار دیدگاههای ترامپ علیه هوآوی را کم و
بیش پذیرفته است ،بویژه که نخستوزیر انگلیس بعد از این
نشست اگرچه مانعی بر سر راه سرمایهگذاری هوآوی در این
کشور ندیده بود اما تصریح کرده بود که منافع و امنیت ملی
انگلیس را بدین خاطر به خطر نمیاندازد .در این میان سلفی
گرفتن جانسون با گوشی هوآوی در یک برنامه تلویزیونی مورد
انتقاد قرار گرفته است .بعد از تشدید انتقادها علیه نخستوزیر
انگلیس ،اعالم شد که این گوشی متعلق به جانسون نبوده و
از یکی از کارکنان شبکه تلویزیونی یادشده برای تهیه عکس
سلفی به امانت گرفته شده است.
در ای��ن میان اگرچه ه��وآوی در این زمینه موضعگیری
رسمی نداشته اما یکی از کارکنان این شرکت به شوخی در
حساب کاربری خود در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت:
حیف شد که برای تهیه این عکس از گوشی جدیدتر میت ۳۰
استفاده نشده است .این گوشی فناوری نسل پنجم و تازهترین
دستاوردهای هوآوی را به نمایش میگذارد.

اتحادی��ه اروپایی در مواجهه با اس��تفاده پلیس فرانس��ه
از زور و خش��ونت علیه معترضان ب��ه برنامههای اصالحات
بازنشس��تگی دولت این کشور تصمیم گرفت سکوت اختیار
کند .در این میان «اریک میمر» سخنگوی کمیسیون اتحادیه
اروپایی وقتی با پرس��شهای خبرگزاری آناتولی درباره یکی
از خبرنگارانش به نام «مصطفی یالجین» که برای پوش��ش
خبری تظاهرات فرانس��ه فرستاده ش��ده و در جریان انجام
شغلش حین برپایی تظاهرات ،بر اثر اصابت یک نارنجک گاز
شاهد اعتصاب گسترده کارکنان راهآهن در اعتراض به اصالح
اش��کآور تا آستانه از دست رفتن یکی از چشمهایش رفت،
قانون بازنشستگی است.
مواجه ش��د ،به این پاس��خ اکتفا کرد :کمیسیون اروپا هم به
همزم��ان با آغاز این اعتصاب نامحدود از روز پنجش��نبه،
حق مردم برای تظاهرات و هم به حق و در
تظاهرات گستردهای نیز در سراسر فرانسه
ب��ه راه افتاده اس��ت .کارکنان بخشهای اعتراضهای گس�ترده در فرانس�ه از واقع وظیفه مطبوعات برای گزارش دادن
مختلف از جمله حملونقل هوایی ،معلمان ،روز  ۱۷نوامبر س�ال  ۲۰۱۸در اعتراض درباره چنین تظاهراتی احترام میگذارد.
کارکن��ان آتشنش��انی ،کارکن��ان بخش به سیاس�تهای دولت مک�رون آغاز او در ادامه گفت :این کمیسیون همزمان
جمعآوری زباله و بس��یاری از بخشهای ش�د .پلیس فرانس�ه در جری�ان این درک میکند که نیروهای پلیس فرانسه
اعتراضهای سراس�ری ،برای متفرق در تضمین ام��کان برگ��زاری تظاهرات
دیگر هم به این اعتصاب پیوستهاند.
■■بهدنبال رویارویی با معترضان نیستیم(!) ک�ردن جمعی�ت از ان�واع روشهای ایفای نقش میکنن��د .ما در حال حاضر
با وجود دهها زخمی در پی اعتراضات در خش�ونتبار ش�امل گاز اش�کآور ،نظری درباره وضعیت موجود نداریم! میمر
فرانسه ،نخستوزیر این کشور مدعی شد تیراندازی ،ضرب و ج�رح و خودروی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تقاضای
آبپاش استفاده کرده است
اتحادی��ه اروپایی از معترض��ان در دیگر
دولت به دنبال رویارویی با معترضان نیست.
بخشهای جهان برای حفظ خویشتنداری
ادواردو فیلیپ خواس��تار اتمام اعتصابات
گفت :اینها وضعیتهایی است که مربوط به کشورهای عضو
و حل مش��کالت میان دولت و معترضان از طریق گفتوگو
این اتحادیه میش��ود و آنها همه رویههای الزم را به منظور
ش��د .نخستوزیر فرانس��ه گفت طرح اصالح نظام مستمری
تعامل با چنین مسائلی دارند.
بازنشس��تگان ادامه خواهد داش��ت اما این تغییرات تدریجی

وقت انتقام ترکیه

روابط ترکیه و فرانسه این روزها به واسطه جدال لفظی اردوغان و مکرون پرتنش است .حاال با ادامه اعتراضات فرانسه،
ترکیه به اتباعش توصیه کرده به فرانسه نروند .در همین ارتباط وزارت خارجه ترکیه در بیانیهای اعالم کرد :شهروندانی که
قصد سفر به فرانسه را دارند ،شرایط نامساعد این کشور را در نظر بگیرند و بر این اساس برنامهریزی کنند .در این بیانیه
همچنین آمده است :به علت اعتصابات و اعتراضات گسترده ،سفر قطارها و پروازهای داخلی و بینالمللی و خدمات حمل و
نقل عمومی در فرانسه مختل یا متوقف شده است .شهروندان ترکیه درباره تامین امنیت نیز با توجه به تظاهرات و استفاده
بیرویه پلیس از زور باید دقت و احتیاط الزم را داشته باشند.

همهتالشهابرایتشکیلدولتجدیددرسرزمینهایاشغالیناکاممانده  است

جنگ تمامعیار بین صهیونیستها

بلبشو در ساختار سیاسی رژیم کودککش صهیونیستی
همچن��ان ادام��ه دارد .در آخرین تح��ول گانتس و نتانیاهو
شمشیرها را از رو بسته و شدیدترین حمالت را که در تاریخ
رژیم جعلی اسرائیل بیسابقه عنوان شده ،علیه یکدیگر انجام
میدهند .کوتاه نیامدن طرفین از ادعاها علیه یکدیگر سبب
شده ش��مارش معکوس برای برگزاری سومین انتخابات در
کمتر از یک سال آغاز شود .با توجه به شکست رهبر ائتالف
آبی -سفید و نخستوزیر رژیم صهیونیستی در تشکیل دولت
جدید ،پیشبینی میشود انتخابات سومی ظرف کمتر از یک
سال در سوم مارس ( ۱۳اسفند) برگزار شود و نظرسنجیها نیز
حاکی از آن است که نتیجه این انتخابات هم ترکیب کنست
(پارلمان اسرائیل) را تغییر نخواهد داد .روزنامه الشرقاالوسط
چاپ لندن نوشت ،با ادامه تالشهای دقیقه نودی برای حل
اختالفات و دستیابی به توافق میان طرفها جهت تشکیل دولت
جدید در اراضی اشغالی« ،ایال یانون»
مشاور قضایی کنست گفته است در
صورتی که تالشها برای تش��کیل
دولت جدید با شکست روبهرو شود،
سوم مارس انتخابات جدیدی برگزار
خواهد شد .یانون طی نشست خبری
با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی
بحران سیاسی عمیق و بیسابقهای را تجربه میکند و نباید در
برابر آن ساکت ماند ،ابراز امیدواری کرده روز چهارشنبه تشکیل
دولت جدید اعالم شود ،چرا که در غیر این صورت کنست خود
به خود منحل میشود و انتخابات دیگری پیش رو خواهد بود.
با وجودی که تالشها برای تشکیل دولت جدید متوقف
نش��ده و قرار اس��ت بنیامی��ن نتانیاهو ،نخس��توزیر رژیم
صهیونیستی و بنی گانتس ،رئیس ائتالف آبی -سفید امروز
(یکشنبه) دیدار کنند اما احزاب تالشهای خود را برای آمادگی
جهت برگزاری انتخابات آتی پنهان نمیکنند .نخستین هدف
آنها این اس��ت که رأیدهندگان را قانع کنند که این طرف
مقابل است که اسرائیل را ظرف کمتر از یک سال به سومین
انتخابات پارلمانی کشانده است.
در همین راس��تا ،نتانیاهو حین بازگشت از پرتغال گفت:
گانتس مسؤول نابسامانی در انتخابات است .اگر او پیشنهادی
را که رئیس اسرائیل داد بپذیرد و با نخستوزیری من در مرحله
اول دولت جدید موافقت کند ،مشکلی وجود نخواهد داشت .به
نظر من هنوز زمان برای توافق بر سر چنین دولتی وجود دارد.
نتانیاهو همچنین موافقت خود را با اینکه در دولت جدید تنها
 6ماه نخستوزیر باشد رد کرد و گفت میخواهد  2سال این
پست را در اختیار داشته باشد .وی این مسأله را که بشدت به
قدرت چسبیده هم رد کرد و در واکنش گفت :حضورم در راس
قدرت ضروری است ،چرا که من تنها کسی هستم که تعامل
مثبتی با دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا دارم .نتانیاهو

در این باره گفت :ترامپ دوست من است و در همه تصمیماتم
بویژه تصویب قانون الحاق غور اردن و شمال بحرالمیت به اراضی
اشغالی از من حمایت خواهد کرد.
گانتس هم در واکنش به این اظهارات گفت :نتانیاهو شیوه
نابودی اسرائیل را در پیش گرفته است .او میگوید من فراتر
از هر چیز دیگر هستم .منم که خط مشی را هدایت میکنم
که بر اس��اس آن اسرائیل فراتر از هر چیزی است .این همان
دلیل عدم تشکیل دولت متحد است .اینکه خودخواهی را با
میهنپرستی یکسان بدانیم ،غیرعقالنی است و با اینکه ائتالف
آبی -سفید برای ممانعت از برگزاری انتخابات مجدد فراوان از
مواضع خود عقب نشسته ،به نظر میرسد راهی جز برگزاری
انتخابات جدید وجود ندارد.
گانتس ادامه داد :نتانیاهو در انتخابات آوریل و س��پتامبر
شکست خورد و در انتخابات ماه مارس هم ما بر او و خط مشی
او پیروز خواهیم شد .اسرائیل گرفتار
نخستوزیری فاسد شده و نیاز دارد
گرد و غبار از چهره آن زدوده شده و
از دست نتانیاهو و امثال او در عرصه
سیاسی نجات داده شود.
اما لیبرمن که حزب راس��تگرا را
مسؤول شکس��ت در تشکیل دولت
محدود راس��تگرا میداند ،میگوید :رهب��ران لیکود مانند
خرگوشها رفتار میکنند .آنها از درگیری واقعی در حزب خود
فرار کرده و به کسی که خواستار نجات آنهاست ،حمله و بعد از
آن هم زبان به شکایت باز میکنند .در همین راستا ،نظرسنجی
جدیدی که روزنامه «معاریو» پیرامون نتیجه انتخابات مجدد در
اراضی اشغالی منتشر کرد ،نشان میدهد در صورت برگزاری
این انتخابات ،اگر نتانیاهو ریاست حزب لیکود را همچنان بر
عهده داشته باشد ،ائتالف احزاب میانه -چپ و فهرست مشترک
عربی قدرت خود را حفظ و حزب راستگرا از مجموع ۱۲۰
کرس��ی کنست یک کرسی را از دس��ت خواهد داد و حزب
آویگدور لیبرمن« ،اسرائیل خانه ما» همچنان تعیینکننده
خواهد بود اما در عمل ،همان نتایجی که در انتخابات اخیر در
ماه سپتامبر حاصل شد ،به دست خواهد آمد.
این روزنامه نوشت :اگر انتخابات سومی امروز برگزار شود و
نتانیاهو ریاست لیکود را برعهده داشته باشد ،تقسیم کرسیهای
کنست تقریبا به این ش��رح خواهد بود :حزب راستگرا ۵۴
کرس��ی (در حال حاضر  ۵۵کرس��ی در اختیار دارد) ،ائتالف
احزاب میانه -چپ و فهرست مشترک عربی  ۵۸کرسی (در
حال حاضر هم همین تعداد کرسی در اختیار دارد) و حزب
لیبرمن نیز همان  8کرسی حال حاضر را به دست خواهد آورد
و این نتیجه بدین معنی اس��ت که انتخابات حتی اگر تعداد
کرسیها میان احزاب کم و زیاد شود ،هیچ تغییری در توازن
قدرت ایجاد نخواهد کرد.

دور دنیا

مذاکرات طالبان با آمریکا در دوحه

ی��ک منبع آگاه اع�لام کرد دولت آمری��کا از دیروز
مذاکرات با طالبان را در دوحه قطر از سرگرفت .تمرکز
این مذاکرات بر کاهش خشونتهایی است که میتواند
به آتشبس و مذاکرات بین افغانی منجر شود .سپتامبر
س��ال جاری میالدی طالبان و دولت آمریکا در آستانه
امضای یک توافق بودند اما در پی حمالت مرگبار طالبان
در کابل که به کشته شدن یک سرباز آمریکایی منجر
ش��د ،این مذاکرات متوقف ش��د .واشنگتن مذاکرات با
طالبان را دیروز در قطر در حالی از سر گرفت که دونالد
ترام��پ ،رئیسجمهوری آمریکا اقدامات دیپلماتیک را
که میتوانست به پایان طوالنیترین جنگ آمریکا منجر
شود ،متوقف کرد.

کمپ جاسوسی روسها در آلپ

نش��ریه فرانس��وی لوموند گزارش ک��رد گروهی از
جاسوسهای روسیه در چند سال گذشته از شهرهای
واقع در حوزه کوهس��تانهای آلپ فرانسه برای ایجاد
کمپهای خود و استفاده از آنها بهعنوان پایگاه اجرای
عملیاتهای محرمانه در سراسر اروپا از جمله عملیات
کش��تن یک جاس��وس سابق روس��یه در «سالزبری»
انگلی��س اس��تفاده کردهاند .گزارش ش��ده در فاصله
س��الهای  2015تا  ،2018دس��تکم  15جاسوس
روس��ی ه برای اجرای عملیاتش��ان از کوههای منطقه
«اوت -س��اووآ» در فرانس��ه گذر کرده و در شهرهای
این حوزه ش��امل ا ِویان ،آنماس و شَ ��مونیکس اقامت
کردهان��د .طبق این گ��زارش ک��ه در روزنامه لوموند
منتشر شده ،س��ازمانهای اطالعاتی آمریکا ،فرانسه،
انگلیس و سوییس کشف کردهاند این جاسوسها که
همگی متعلق به واحد  29155آژانس اطالعاتی ارتش
روسیه ( )GRUبودهاند در این مناطق اقامت داشتهاند.

دعوت اردوغان به رژه مسکو

س��فارت روس��یه در آنکارا از رئیسجمهوری ترکیه
ب��رای حض��ور در «رژه نظام��ی» مه  ۲۰۲۰در مس��کو
دعوت کرد .روزنامه ایزوستیا چاپ روسیه به نقل از دفتر
مطبوعاتی س��فارت روس��یه در آنکارا نوشت ،دعوتنامه
(رجب طیب اردوغان) رئیسجمهوری ترکیه به ش��یوه
مصوب به او تحویل شد و ما منتظر نظر او هستیم .دفتر
ریاس��تجمهوری ترکیه و س��فارت این کشور در شهر
مسکو تا این لحظه به درخواست روزنامه ایزوستیا برای
اظهارنظر در این زمینه پاسخ ندادهاند .مسکو  ۹مه ۲۰۲۰
( ۲۰اردیبهشت  )۹۹به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد
پیروزی در جنگ علیه آلمان نازی رژه نظامی بزرگی برپا
خواهد کرد.

انتقاد محمودعباس از آمریکا

رئیس تش��کیالت خودگردان فلس��طین نسبت به
طرحهای ادامهدار آمریکا در اراضی فلسطینی به عنوان
زمین��های برای اجرای طرح «معامله قرن» هش��دار داد
و گفت تش��کیالت خودگردان جل��وی اینگونه اقدامات
ضدفلس��طینی آمریکا میایستد .محمود عباس در آغاز
نشست کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین در
شهر راماهلل ،خاطرنشان کرد :اسرائیل به حمالت خود علیه
ملت فلسطین بویژه در شهر قدس اشغالی ادامه میدهد که
آخرین آن بازداشت کادر روزنامهنگاران فعال در تلویزیون
فلسطین در روز جمعه بود.

آزمایشات پزشکی سلطان قابوس
در بلژیک

سلطان قابوس دیروز برای انجام یکسری آزمایشهای
پزشکی عازم بلژیک شد.
به نوشته روزنامه فرامنطقهای القدس العربی ،وزارت
اطالعرسانی عمان و دفتر سلطنتی این کشور اعالم کرد
س��لطان قابوس ،پادشاه عمان برای انجام آزمایشهای
دورهای و معالجه پزشکی به مدت یک دوره محدود به
بلژیک رفت .س��لطان قابوس از سال  ۲۰۱۴حداقل 2
بار برای معالجه به خارج از کش��ور رفته است .وی که
متولد سال  ۱۹۴۰است ،نهمین پادشاه عمان محسوب
میشود .س��لطان قابوس  ۷۹ساله مورد حمایت غرب
ب��وده و در جریان کودتای س��پید در س��ال  ۱۹۷۰با
کمک انگلیس و قدرت اس��تعمارگر سابق در عمان به
قدرت رسیده است.

آزمایش موفقیتآمیز
پهپاد نظامی بومی ترکیه

جدیدترین هواپیمای بومی بدون سرنشین ترکیه که
به فناوری هوشمند مجهز است ،آزمایش شد .به گزارش
خبرگزاری آناتولی ،این هواپیمای بدون سرنشین جنگی
بعد از بلند شدن به صورت کامال اتوماتیک ،به مدت 16
دقیقه در هوا باقی ماند .همچنین این پهپاد اولین فرود
کامال اتوماتیک خود را به صورت موفقیتآمیز انجام داد.
اولین تس��ت موتور این وس��یله نقلیه در سپتامبر انجام
ش��ده بود .انتظار میرود از این پهپاد برای انجام وظایف
استراتژیک نظامی استفاده شود.

تابعیت عربستان
برای متخصصان علم و فناوری

به گزارش رس��انههای محلی ،سلمان بنعبدالعزیز،
پادشاه عربستان حکمی سلطنتی مبنی بر اعطای تابعیت
به چهرههای برجس��ته در زمینهه��ای علمی ،حقوقی
و فرهنگی ص��ادر کرد .به گزارش پایگاه میدل ایس��ت
مانیتور ،هدف این حرکت جذب چهرههای برجس��ته و
متخصصان خالق از سراسر دنیا برای زندگی در پادشاهی
عربستان و کمک به ارتقا و توسعه کشور اعالم شده است.
پرتال خبری عربس��تانی «س��بق» اظهار کرد این حکم
سلطنتی شامل متخصصان در زمینههای مختلف مانند
دانشمندان اسالمی و همچنین کارشناسان در حوزههای
انرژی هستهای و تجدیدپذیر ،پزشکی ،داروسازی ،علوم
کامپیوتر،موادنفتی،هوشمصنوعی،روباتیک،بومشناسی،
فضانوردی ،هواپیمایی ،فرهنگی ،ورزشی و هنری و دیگر
زمینهها میشود.

