بنت :نهادهای اسرائیل در حال فروپاشی هستند
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«نفتالی بنت» نخستوزیر رژیم صهیونیستی روز یکشنبه در جلسه هفتگی کابینه اسرائیل فرار  ۶اسیر فلسطینی از زندان جلبوع را که تحت تدابیر
شدید امنیتی قرار دارد ،از سلسل ه اشتباهات و شکستهای این رژیم ارزیابی کرد .وی فرار اسرای فلسطینی را نتیجه ورشکسته شدن نهادهای این
رژیم دانست .وی اضافه کرد :به نظر میرسد برخی موسسات اسرائیلی در سالهای اخیر رو به ویرانی گذاشتهاند و اصالح آنها ضروری است.

بینالملل

سیانان  :مدیر اطالعات ملی آمریکا  در پرونده  اسناد دولتی ۱۱سپتامبر مداخله کرده است

بایدن :نمیتوانیم همهجا با القاعده بجنگیم
گروه بینالملل 20 :سال پس از واقعه  11سپتامبر  2001جو
بایدن ،رئیسجمهور آمریکا اعتراف کرد سیاست آمریکا درباره
افغانس��تان اش��تباه بوده و آنها توان مقابله مجدد با القاعده را
ندارند .این در حالی است که  ۲دهه قبل آمریکا به بهانه مبارزه
با تروریس��م خاک افغانس��تان را به اشغال خود درآورد و چند
هفته قبل هم در وضعیت شکس��ت محض برای همیشه این
کش��ور را ترک کرد .به گزارش «وطنامروز» به نقل از رویترز،
رئیسجمهور آمریکا که در سالگرد حمالت  11سپتامبر از یکی
از محلهای سقوط هواپیماها در پنسیلوانیا دیدن میکرد ،بار
دیگر از عملکردش در قبال خروج و عقبنشینی نیروهای نظامی
آمریکا از افغانستان دفاع کرد .بایدن گفت :آمریکا نمیتواند هر
کشوری را که القاعده در آنجا حضور دارد ،اشغال کند .اظهارات
بایدن در حالی است که خروج شتابزده و عجوالنه نیروهای
آمریکایی از افغانس��تان و تصرف این کش��ور توسط طالبان با
انتقادهای گسترده بینالمللی روبهرو شده است .وی افزود :ایاالت
متحده نمیتواند به هر کشوری که سازمان تروریستی القاعده
در آن حضور دارد ،حمله نظامی کند .بایدن اظهار داش��ت :آیا
این احتمال وجود دارد که القاعده به افغانستان بازگردد؟ بله!
ولی میدانید مساله اصلی چیست ،آنها پیش از این به خیلی
جاهای دیگر برگشتهاند .رئیسجمهور ایاالت متحده در ادامه
گفت :پس رویکرد چه باید باشد؟ هر جایی که القاعده در آنجا
حضور داشته باشد ،ما باید به آن حمله کنیم و نیروهایمان در
آنجا باقی بمانند؟ هرگز! بیخیال! بایدن ادعا کرد :این مس��اله
که تصور میکردیم افغانستان را میتوان واقعا متحد و یکپارچه
کرد ،اشتباه بود ...ولی نیروهای آمریکایی به هدف اصلی خود
یعنی کشتن «اسامه بن الدن» رهبر القاعده در دوم مه2011
دست یافتند .این در حالی است که دولت وی شامگاه پنجشنبه
در آستانه فرا رسیدن سالگرد حوادث  ۱۱سپتامبر در پیامی به
کنگرهوضعیتاضطراریمربوطبه«تهدیدهایتروریستی»علیه
ایاالت متحده را که نخستینبار سال  ۲۰۰۱اعالم شده بود ،به
مدت یک سال دیگر تمدید کرد.
■■انتشار سند جدید درباره  11سپتامبر

س��اعتی پس از اعالم موضع بایدن ،اداره تحقیقات فدرال
(افبیآی) نخس��تین بخ��ش از آنچه را ک��ه انتظار میرفت
چندین سند مربوط به تحقیقات خود درباره حمالت تروریستی
 ۱۱س��پتامبر  ۲۰۰۱و حمایت مورد ظن دولت س��عودی از
هواپیماربایان باشد ،پس از دستور اجرایی رئیسجمهور آمریکا
منتش��ر کرد .با این حال انتش��ار این بخش از اس��ناد رضایت
خانوادههای قربانیان حادثه  11س��پتامبر را در پی نداش��ت و
برعکس منجر به ابراز انتقادات گسترده شد .به گزارش شبکه
«سیانان» ،این سند  16برگی که بتازگی از حالت طبقهبندی
خارج شده و مربوط به سال ۲۰۱۶است ،جزئیات کار «افبیآی»
را برای تحقیق درباره حمایت لجستیکی ارائه میدهد که گفته
میش��ود یک مقام کنسولی س��عودی و یک مامور اطالعاتی
آن در لسآنجلس به حداقل  ۲نفر از افرادی که  ۱۱سپتامبر
هواپیماها را ربوده بودن��د ،ارائه کردند .طبق این گزارش ،این
سند که در بیستمین س��الگرد حمالت مرگبار  ۱۱سپتامبر
منتشر ش��ده ،همچنان حاوی ویرایش قابلتوجهی است .در
این گزارش به چندین ارتباط و ش��هادت شهود پرداخته شده
که باعث شد «افبیآی» به «عمر البیومی» که ظاهرا ً دانشجوی

اعتراضات ضد قواعد کرونایی
برای نهمین هفته متوالی در فرانسه

اعتراضات علی��ه محدودیتها و قواع��د کرونایی در
فرانسه برای نهمین هفته متوالی بیش از  100هزار نفر را
به خیابانها کشاند .این اعتراضات که در سراسر فرانسه
برگزار ش��د ،زد و خورد ش��دید بین موافقان و مخالفان
واکسیناس��یون را به همراه داشت .به گفته وزارت کشور
فرانس��ه 121 ،هزار نفر در این اعتراضات شرکت کردند.
این اعتراضات علیه شخص رئیسجمهور فرانسه و طرح
ارائه شده از طرف دولت برای ارائه گذر سبز سالمت برای
بازدید از بسیاری اماکن است که بر اساس آن تنها افرادی
میتوانند از اغلب اماکن عمومی بازدید کنند که از کرونا
بهبود یافته ،هر  ۲دوز واکسن را تزریق کرده باشند یا تست
منفی کرونا ارائه دهند.

«روپیه» جایگزین «دالر» در مبادالت
تجاری افغانستان و پاکستان شد

سابق ریاض مداخله کرده تا مانع انتشار اطالعات حساس شود.
س��عودی در لسآنجلس بود اما «افبیآی» مظنون بود مأمور
عربستان سعودی مدعی است هیچ نقشی در ربودن هواپیماها
اطالعات سعودی باشد ،شک کند .در سند «افبیآی» گفته
که با برجهای تجارت جهانی در روز  ۱۱سپتامبر سال ۲۰۰۱
ش��ده او بش��دت در ارائه کمکهای مسافرتی ،اقامت و تامین
برخورد کردند ،نداشته است .خانوادهها و بستگان قربانیان این
مالی برای کمک به  ۲هواپیماربا مشارکت داشته است .سفارت
حادثه طی ۲دهه گذشته بارها خواستار ارائه
عربستان در واشنگتن پیشتر اعالم کرده
بود از انتشار اس��ناد «افبیآی» استقبال ساعتی پس از اعالم موضع بایدن ،اطالعات بیشتر درباره تحقیقات و کشفیات
میکند و هرگونه ادعایی مبنی بر مشارکت اداره تحقیقات ف�درال (افبیآی) «افب��یآی» درباره عامالن ح��وادث ۱۱
عربستان در حمالت  ۱۱سپتامبر را به طور نخس�تین بخش از اس�ناد مربوط سپتامبر شدهاند .در حمالت  ۱۱سپتامبر
کامل نادرست خواند .بایدن اخیرا به وزارت به تحقیقات خ�ود درباره حمالت  ۱۹عضو القاعده که اقدام به هواپیماربایی
دادگستری آمریکا دستور داد اسناد مربوط تروریس�تی  ۱۱س�پتامبر  ۲۰۰۱و کردند ،شهروند سعودی بودند.
حمایت مورد ظن دولت س�عودی
به تحقیقات پلیس «افبیآی» درباره این
■■سود سرشار کمپانیهای تسلیحاتی از
با
از هواپیماربایان را منتش�ر کرد.
 11سپتامبر
حمالت را برای خارج کردن از طبقهبندی
این حال انتشار این بخش از اسناد
محرمانه مورد بررسی قرار دهد .پیش از آن،
در حال��ی که انتق��ادات از دولت آمریکا
خانوادههای قربانیان حمالت  ۱۱سپتامبر رضایت خانوادههای قربانیان حادثه درباره تجاوز به خاک افغانستان و عراق در
 11سپتامبر را در پی نداشت
با ارسال نامهای از دولت آمریکا درخواست
داخل و خارج از این کشور طی  2دهه اخیر
ک��رده بودند درباره احتم��ال دروغگویی و
جزو الینفک موضوعات مربوط به آمریکا بوده
پنهانکاری «افبیآی» یا از بین بردن شواهد مربوط به دست
و شکس��ت محض این کشور در جنگهای افغانستان و عراق
داشتن عربستان سعودی در این حمالت و هواپیماربایان تحقیق
بر ش��دت نارضایتیها از مدیریت دولت آمریکا افزوده است ،به
کند .آنها در این نامه به «میشل هوروویتز» بازرس کل وزارت
نظر میرسد کمپانیهای ساخت اسلحه برنده نهایی این تجاوز
دادگستری آمریکا نوشتند احتماال یک یا چند مامور پلیس فدرال
نظامی بودهاند .بر اساس گزارش پایگاه «دیفنسنیوز» ،حادثه 11
مرتکب تخلفات عمدی با قصد از بین بردن شواهد و مدارک یا
س��پتامبر طی  20سال گذشته درآمدی  7/35تریلیون دالری
جلوگیری از انتشار عمومی آنها شدهاند .شبکه آمریکایی سیانان
برای ش��رکتهای تسلیحاتی به همراه داشته است که بخش
نیز گزارش داده بود مدیر اطالعات ملی این کشور شخصا در
عمدهای از آن ،از سوی پنتاگون پرداخت شده است .بر اساس
پرونده شکایت ولیعهد سعودی علیه یکی از مقامهای اطالعاتی
این گزارش روزهایی که بیش��تر بودجههای دفاعی مستقیما

صرف نظامیان میش��د ،گذشته است .از  11سپتامبر جنگها
به روز شدهاند که بدان معناست جنگها طی سالهای اخیر با
سالحهای بسیار گرانقیمت انجام میشده که سودهای سرشاری
را برای شرکتهای بخش خصوصی تسلیحاتی به همراه داشته
است .زمانی که بورس نیویورک پس از حوادث یازدهم سپتامبر،
روز  17سپتامبر بازگشایی شد ،خاکسترهای برجهای دوقلوی
تج��ارت جهانی بازار بورس را فرا گرفته بود و س��هام  S&Pبا
کاهش 5درصدی نسبت به روز  10سپتامبر که بسته شده بود،
مواجه شد و طی روزهای بعد نیز سقوط این سهام ادامه داشت
اما در همان زمان ،سهام شرکت «الکهید مارتین» که بزرگترین
پیمانکار نظامی آمریکا به شمار میآید ،روند متفاوتی را سپری
کرد .سهام این شرکت روز  17سپتامبر با رشد  17درصدی ،به
 43/95دالر برای هر سهم رسید .امروز پس از  20سال هر سهم
شرکت الکهید مارتین  349دالر معامله میشود .از سوی دیگر،
سال  2000درآمد شرکت الکهید مارتین از بخش تجهیزات
نظامی  18میلیارد دالر بود که  71درصد مجموع درآمدهای
این شرکت را شامل میشد اما سال  2020درآمد بخش نظامی
این شرکت به  63میلیارد دالر رسید که  96درصد از مجموع
درآمدهای این شرکت میشود .جنگ و اشغال افغانستان تنها
یک ماه قبل از بیستمین سالگرد  ۱۱سپتامبر خاتمه یافت و
بیش از  2/3تریلیون دالر برای ایاالت متحده هزینه داش��ت؛
رقمی که نیم تریلیون دالر سود وام دریافت شده برای جنگ و
 ۲۳۳میلیارد دالر به منظور مراقبت از حدود  ۲۱۰۰۰کهنهسرباز
مجروح شده در افغانستان را شامل نمیشود.

پنجمینحملهمتوالیبهپایگاهنظامیآمریکاییهادراقلیمکردستانعراق

آتش پهپادها در النه موساد

مقر جاسوس��ی رژیم صهیونیستی در
عراق
اقلیم کردستان عراق برای سومین بار
طی  5ماه گذشته هدف حمله هوایی قرار گرفت .به گزارش
شبکه کردستان ۲۴به نقل از منابع امنیتی ،حداقل  ۳پهپاد
شامگاه شنبه به محل استقرار نیروهای ائتالف آمریکایی در
فرودگاه اربیل حمله کردند .ش��بکه رووداو نیز همان شب از
شنیده ش��دن صدای چندین انفجار در سراسر شهر اربیل
خبر داد .به گفته شاهدان عینی ،متعاقب این حمله صدای
 6انفجار شنیده شد و ستونی از دود از بخش نظامی پایگاه
آمریکا در این منطقه به آسمان برخاست .در پی این حمله
بالفاصله آژیرهای هشدار در بال نظامی فرودگاه و محل استقرار
نظامیان آمریکایی و همچنین کنسولگری آمریکا در اربیل به
صدا درآمد و نیروهای ائتالف به حال آمادهباش درآمدند .به
نوشته رسانههای محلی ،پس از این حمله نیروهای امنیتی
در محل حادثه مستقر شده و تحقیقات خود را آغاز کردند.
جال��ب اینکه خبرن��گار محلی ش��بکه تلویزیونی کردی
«انآرتی» حمالت به فرودگاه اربیل را موشکی اعالم کرد و از
شنیده شدن صدای ۳انفجار پی در پی و مهیب نزدیک فرودگاه
خبر داد .این پنجمین بار است که فرودگاه اربیل مورد حمالت
راکتی و پهپادی قرار میگیرد .سازمان به اصطالح مبارزه با
تروریسم اقلیم کردستان عراق نیز دیروز صبح در بیانیهای از
هدف قرار گرفتن فرودگاه اربیل از سوی چند پهپاد انتحاری
خبر دادِ « .وین ماروتو» سخنگوی ائتالف آمریکایی با وجود
تایید حمله شنبهشب ،تنها از  ۲فروند هواپیمای مهاجم بدون

دور دنیا

سرنشین حرف زد که به گفته
او توس��ط س��امانه پدافندی
«سی.آر.ام» رهگیری شدهاند.
با آنکه اتاق عملیات مشترک
در اربیل اعالم کرد این حمله
تلفات جانی و خس��ارتهای
مادی ب��ه همراه نداش��ته و
فرماندار اربیل نیز در بیانیهای
از دفع حمله به فرودگاه سخن
گفت اما شبکه الجزیره گزاش داد یکی از این پهپادها در منطقه
حضور نظامیان ائتالف و دیگری در نقطهای خارج از آن سقوط
کرده است .این حمالت باعث شد تمام پروازها به سمت فرودگاه
بینالمللی اربیل و بالعکس به مدت  ۲ساعت متوقف شود و
نیروهای امنیتی اقلیم تمام راههای مواصالتی این فرودگاه به
جز راههای منتهی به مرکز شهر را بستند .ائتالف بینالمللی
در عراق با تایید حمله پهپادی به فرودگاه اربیل اعالم کرد ۲
پهپاد فرودگاه بینالمللی اربیل را مورد حمله قرار دادند .یکی
از این پهپادها در منطقه حضور نظامیان این ائتالف و دیگری
در نقطهای خارج از آن سقوط کرد .شبکه المیادین هم دیروز
در خبری اختصاصی ب ه نق��ل از منابع آگاه گزارش داد« :در
حمله شب گذشته(شنبهشب) به فرودگاه بینالمللی اربیل در
کردستان عراق ،مقر متعلق به موساد هدف قرار گرفته است.
مقری که هدف قرار گرفته شده ،النه جاسوسی موساد بوده
است که با پهپادها و موشکهای کاتیوشا هدف قرار گرفت».

مناب��ع مذکور ب��ه المیادین
اعالم کردند در حمله به النه
جاسوسی موس��اد ،عالوه بر
پهپاد ،از موشکهای کاتیوشا
هم اس��تفاده ش��ده اس��ت.
این س��ومین حمله پهپادی
موش��کی به مقر جاسوسی
رژیم صهیونیستی در داخل
پایگاه نظامی ائتالف آمریکایی
ن تاکنون است .از آنجا
در اقلیم کردستان عراق از اواخر فروردی 
که در موارد قبلی نیز پس از انکارهای اولیه مقامات پنتاگون،
سرانجام خسارات و تلفات چنین حمالتی به دستگاه اطالعاتی
اسرائیل از طریق منابع کردی افشا شده بود ،میتوان احتمال
داد این بار نیز آمریکاییها سناریوی سانسور را در پیش گرفته
باشند .در همین حال کانال تلگرامی صابریننیوز که یکی از
مهمترین منابع درباره حمالت مقاومت عراق به اش��غالگران
خارجی است ،دیروز نوشت وقوع چنین حملهای به مقر نظامی
آمریکاییها درست پس از اظهارات مقامات رسمی حکومت
اقلیم در اربیل مبنی بر عدم موافقتش��ان با خروج نیروهای
آمریکایی از عراق ،معنادار است.
■■تلفات ارتش ترکیه در شمال عراق

 ۲نیروی نظامی ترکیه در ش��مال عراق کشته و زخمی
ش��دند .وزارت دفاع ترکیه دیروز در توئیتی اعالم کرد یک
نیروی ارتش این کشور در حمله عناصر مسلح «پکک» در

شمال عراق کشته و یک نظامی دیگر زخمی شده است .در
پکک» در منطقه
این اطالعیه آمده است نیروهای گروه « 
عملیاتی «چنگال برق» به مقر ارتش ترکیه حمله کردهاند و
پس از آن نیز نیروهای مسلح ترکیه مکانی را که شلیک از
آنجا انجام شده بود بشدت گلولهباران کردند .این وزارتخانه
همچنین از کش��ته ش��دن  6عضو گروه «ح��زب کارگران
پکک) در ش��مال عراق خبر داد .ترکیه ۲۳
کردس��تان» ( 
آوریل (س��وم اردیبهشت) از آغاز  ۲عملیات «چنگال برق»
و «چنگال صاعقه» ب��ه طور همزمان در مناطق «متینا» و
پکک» خبر داد.
«افشین پاسیان» در شمال عراق علیه « 
پی��ش از آن نیز عملیات «چنگال عقاب» در  ۲مرحله علیه
پکک» در کوههای قندیل عراق انجام شده بود.
نیروهای « 
ای��ن حمالت که به صورت زمینی ،هوایی و توپخانه اس��ت
تاکنون اعتراض دولت و پارلمان عراق را در پی داشته است.
مقامات بغداد و رهبران جریانهای سیاس��ی در این باره
بارها موضعگیری و نارضایتی خود را از این عملیاتها اعالم
کردهاند .برخی رهبران جریانهای سیاسی و احزاب عراقی،
ترکیه را تهدید به مقابله در صورت ادامه این عملیاتها کردهاند
و بغداد نیز از شکایت به سازمان ملل و کاهش روابط با ترکیه
در صورت تداوم این عملیاتها خبر داده است .هفته پیش
«نصر الشمری» سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی نجبا در
توئیتی نوشته بود ماه گذشته میالدی (آگوست) ۲۶ ،نظامی
و غیرنظامی عراقی در حمالت ارتش ترکیه در شمال عراق
کشته شدهاند.

«شوکتترین» وزیر دارایی پاکستان از حذف «دالر»
در مبادالت تجاری این کش��ور با افغانس��تان خبر داد و
گفت« :روپیه» مبنای فعلی انجام معامله است .وی افزود:
تجارت بین پاکستان و افغانستان اکنون به جای دالر به
روپیه انجام میشود.
ترین یادآور شد :تجارت با افغانستان با ارز روپیه خواهد
بود ،نه دالر ،زیرا افغانس��تان با کمبود دالر در این کشور
مواجه است .وزیر دارایی پاکستان افزود :در حال حاضر 10
میلیارد دالر از ذخایر خارجی افغانستان مسدود و بلوکه
ش��ده و صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی دالرهای
افغانستان را نزد خود نگاه داشتهاند .شوکت ترین با اشاره
به اوضاع افغانستان گفت :وضعیت افغانستان به صورت
روزانه بررس��ی میشود و روزانه افرادی از پاکستان برای
انجام کارهای مختلف به افغانس��تان اعزام میشوند اما
کمبود غذا در افغانستان مردم این کشور را تهدید میکند.
در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از منابع طالبان
اعالم کرد بانک مرکزی افغانستان به تمام بانکهای این
کشور ابالغ کرده تمام حوالهها تنها به پول افغانی پرداخت
شود .طبق گزارش این رسانه انگلیسی ،دلیل این تصمیم،
آخرین تالشهای بانک مرکزی طالبان برای حفظ دالر
آمریکایی است که اکنون در بازارهای افغانستان کمیاب
شده اس��ت .حوالههای ارزی با دالر در طول این سالها
منبع مهمی برای تامین مالی خارجی برای افغانس��تان
بوده اما پس از تس��لط طالبان دسترسی به دالر کاهش
یافته است .به گفته یک منبع ،بانک مرکزی افغانستان
طی روزهای اخیر به شرکای بانکی عامل اتحادیه وسترن
یونیون در افغانستان گفته است حوالهها را تنها به پول
افغانی پرداخت کنند .با این حال گفته شده اگر حوالهها
توسط فرستنده پیش از این به دالر فرستاده شده ،همچنان
بر اساس دالر پرداخت شود.

عملیات فرار از جلبوع
سد حمله اسرائیل به غزه

یکی از شبکههای عبریزبان ،عملیات «تونل آزادی»
را که منجر به فرار  6آزاده فلسطینی از زندان فوق امنیتی
جلبوع در ش��مال کرانه باختری شد ،مانعی برای اجرای
عملیات گسترده رژیم صهیونیستی در نوار غزه دانست.
ش��بکه تلویزیونی  12اس��رائیل به نقل از خبرنگار و
ستوننویس نظامی خود به نام «نیر دفوری» مدعی شد
ارتش عبری برای انجام حمله نظامی گس��ترده در غزه
برنامهریزی کرده بود اما درست چند روز مانده به شروع
این عملیات 6 ،اسیر فلسطینی با اجرای عملیات فرار خود
تمام توان رژیم صهیونیستی را معطوف پیدا کردنشان
برای جبران این رسوایی کردند.
به گفته دفوری ،ارتش اشغالگر قدس در مقطع کنونی
«خیلی احتیاط میکند و قصد ندارد وارد دور جدیدی از
درگیری با غزه شود».
این شبکه همچنین به نقل از منابع نزدیک به «نفتالی
بنت» نخستوزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد عملیات
نظامی در نوار غزه یک مساله واقعی است و صرفا مساله
زمان مطرح است .او فاش کرد نگرانی اصلی بنت احتمال
درگیری ناش��ی از فرار اسرای فلسطینی از زندان جلبوع
بوده است.
در نخستین ساعات بامداد دوشنبه گذشته  ۶مجاهد
اس��یر فلس��طینی که  ۵تن از آنه��ا عضو جنبش جهاد
اسالمی و دیگری از فرماندهان نامی فتح بودند ،به شکل
شگفتانگیزیازامنیتیترینومحکمترینزندانفلسطین
اشغالی فرار کردند.

دولت جدید لبنان
از امروز کار را آغاز میکند

عکسنوشت

جلد  11سپتامبر «وطنامروز» از نگاه نیوزویک

هفتهنامه نیوزویک در بیس�تمین سالگرد واقعه  11سپتامبر در گزارشی به جلد روزنامه «وطنامروز» واکنش نشان داد.
این مجله پرتیراژ آمریکایی که هر هفته در چندین کشور به  10زبان مختلف منتشر میشود ،در گزارشی در تارنمای خود به
جلد شماره روز شنبه  20شهریور «وطنامروز» پرداخته است .عنوان گزارشی که توسط ناتالی کوالروسی ،خبرنگار تحریریه
نیوزویک نوشته شده این است« :روزنامه ایرانی با بهرهگیری
از طرحی سوال برانگیز  9/۱۱را آغاز پایان آمریکا خواند».
در این گزارش به توئیت یک خبرنگار بیبیسی اشاره
ش�ده که نوشته است« :روزنامه سرس�خت «وطنامروز»
بیس�تمین سالگرد حمالت  11س�پتامبر را با یک کارتون
سوالبرانگیز در صفحه اول خود یادآوری کرده و تیترزده
است :زوال .عنوان دیگر روی جلد به رنگ قرمز هم چنین
است 9/۱۱ :آغاز پایان آمریکا!»

رئیس پارلمان لبنان دیروز اعالم کرد فعالیت دولت
جدی��د لبنان از امروز آغاز خواهد ش��د .نبیهبری گفت
نس��بت به مرحله پیش رو خوش��بین است .روز جمعه
میشل عون ،رئیسجمهور لبنان با امضای لیست وزرای
پیشنهادی نخستوزیر مکلف «نجیب میقاتی» به یک
س��ال و یک ماه انتظار برای تش��کیل دولت رسمی در
این کش��ور پایان داد .نخستوزیر لبنان نیز گفته است
تالش دارد س��قوط آزادی را که لبنان شاهد آن است،
متوقف کند.

