
الس�الوادور: ابوکیل��ه رئیس جمهور الس��الوادور 
بخش��ی از بحران امنیتی کشورش را نتیجه اخراج 
شماری از س��رکرده باند ها از آمریکا و انتقال آن ها 
به الس��الوادور دانس��ت. نجیب ابوکیله با اعالم این 
مطلب افزود: این س��رکرده ها که السالوادوری تبار 
هس��تند، ش��اخه های یک باند بین المللی را که در 
آمریکا ش��کل گرفته است، در الس��الوادور تشکیل 

دادند. 

اردن: کمیته مردمی علیه توافقنامه گازی با رژیم 
صهیونیس��تی در اردن یک تجمع اعتراض آمیز در 
برابر س��اختمان پارلمان این کش��ور برگ��زار کرد. 
ش��رکت کنندگان در این تجمع اعت��راض آمیز بر 
حمایت از نمایندگانی که با توافقنامه گازی با رژیم 

صهیونیستی مخالف هستند تاکید دارند.

یمن: ائتالف س��عودی برای تنگ ت��ر کردن عرصه 
بر م��ردم یمن همچنان هفت کش��تی حامل ده ها 
هزار تن بنزین و گازوئیل را در توقیف نگه داش��ته 
است. شرکت نفت یمن اعالم کرد، ائتالف سعودی 
همچنان هفت کش��تی حامل مشتقات نفتی را در 
توقیف نگه داشته و این کشتی ها حامل ۱۸۰ هزار 

تن بنزین و گازوئیل هستند.

بولیوی: اوو مورالس رئیس جمهور س��ابق بولیوی 
ک��ه اخیرا به آرژانتین پناهنده ش��د، اعالم کرد که 
»جنبش بولیوی برای سوسیالیسم« روز 29 دسامبر 
در بوینس آیرس نشست برگزار خواهد کرد تا درباره 
انتخ��اب نامزد این حزب در انتخابات آتی ریاس��ت 

جمهوری این کشور تصمیم گیری کند. 

ذرهبین

 لیبی قربانی خاورمیانه 

مهسا شاه محمدی

لیبی که زمانی داعیه دار ایجاد اتحادیه ای آفریقایی 
ب��ا پول،سیاس��ت و اقتص��ادی واحد بود در س��ال 
2۰۱۱ با تحولی بنیادین مواجه ش��د که محور آن 
را سرنگونی قذافی با دخالت غرب تشکیل می دهد. 
آن روزها ادعا آن بود که به دنبال اهدای لیبی نوین 
به مردم این س��رزمین هستند اما پس از گذشت ۸ 
س��ال نه تنها این وعده محقق نش��ده بلکه لیبی با 
جنگی بی پایان مواجه ش��ده که عمال این کشور را 
به س��اختاری قبیله ای با چندی��ن حاکمیت مبدل 
کرده اس��ت. آنچ��ه در تحوالت کنون��ی لیبی قابل 
توجه اس��ت اوج گیری رقابت میان س��ایر کشورها 
برای ایجاد س��اختاری همس��و با منافعش��ان است 
که در دو دس��ته حامیان دول��ت حاکم و نیروهای 
مع��ارض ب��ه س��رکردگی خلیف��ه حفتر تقس��یم 
می شوند. زمانی دامنه رقابت میان کشورهای غربی 
بویژه انگلیس، فرانس��ه، ایتالیا، آلمان و آمریکا بود 
ح��ال آنکه اکنون نام هایی  همچون ترکیه، امارات، 
مصر، قطر و عربس��تان نیز در این لیس��ت مشاهده 
می ش��ود. سوال اساس��ی این اس��ت که چرا دامنه 
جنگ چنین گسترش یافته است؟ وضعیت داخلی 
لیب��ی بویژه برخ��ورداری از منابع ان��رژی عظیم و 
نزدیک��ی آن به مدیترانه را نمی ت��وان در این روند 
نادیده گرفت اما نگاهی ریشه ای به تحوالت بیانگر 
نکاتی قابل توجه اس��ت. لیبی این روزها به صحنه 
فعالیت گس��ترده گروه های تروریستی مبدل شده 
است. این اصلی طبیعی است که در فضای بحرانی 
گروه های تروریس��تی شکل گرفته و قوت می یابند. 
در ش��رایطی که گروه های تروریستی و حامیانشان 
در خاورمیان��ه با شکس��ت مواجه ش��ده اند، لیبی 
می تواند پناه گاه و محیطی جدید برای فعالیت آنها 
باش��د که نتیجه آن را در اوج گیری بحران امنیتی 
در این کش��ور مش��اهده کرد بویژه اینکه بازیگران 
بیرون��ی لیب��ی به دنبال اس��تفاده از ای��ن گروه ها 
برای رس��یدن اهدافشان در لیبی و منطقه هستند. 
تحوالت خاورمیانه نش��ان می دهد که کش��ورهای 
غربی، ترکیه و س��عودی، قطر و امارات نتوانسته اند 
به اهدافشان در خاورمیانه دست یابند لذا به دنبال 
محلی جایگزین برای تحقق منافعش��ان هس��تند. 
لیب��ی هر چند که موقعی��ت خاورمیانه را ندارد اما 
در جای��گاه خ��ود مولفه ای قابل تام��ل برای منافع 
ای��ن کشورهاس��ت بویژه اینکه لیبی را س��رزمینی 
برای تس��ویه حساب هایشان با یکدیگر می دانند. بر 
این اس��اس می توان گفت که لیب��ی اکنون قربانی 
تحوالت خاورمیانه اس��ت که شکست خوردگان و 
بحران س��ازان در این منطقه به دنبال جبران منافع 
از دست داده در این کش��ور هستند که نتیجه آن 

سرنوشتی مبهم و سوخته برای لیبی شده است. 

دیدگاه

روابط روسیه و چین قربانی خشنودی آمریکا نمی شود
وزیر خارجه روس��یه با بیان اینکه آرزوی واشنگتن بد شدن روابط مسکو و 
پکن اس��ت تاکید کرد که روسیه هیچ وقت روابط با چین را برای خوشایند 

آمریکا بد نخواهد کرد.
 »سرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با کانال یک این کشور 
گفت که مس��کو از تمایل آمریکا برای ایجاد ش��کاف بین روسیه و چین آگاه 
است اما ما قصد نداریم روابطمان با پکن را برای خشنودی واشنگتن بد کنیم. وی 
افزود: مساله روابط مسکو و پکن را در مذاکراتش با »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا در کاخ سفید مطرح کرده است. وی تاکید کرد که به هیچ وجه روابطمان با 
چین را به خاطر خشنودی آمریکا بد نمی کنیم. اما این ایده که اهداف باید از طریق 
روش��های مثبت و به وس��یله همکاری حاصل شوند تا روشهای منفی مثل تحریم و 

تهدید شایسته توجه است. 

اشرف غنی پیروز نتایج اولیه انتخابات افغانستان
نتایج اولیه انتخابات ریاس��ت جمهوری افغانستان دیروز اعالم شد..»اشرف 
غنی« برنده نتایج اولیه انتخابات ریاس��ت جمهوری افغانستان شدبر اساس 
اع��الم کمیس��یون انتخابات افغانس��تان، نتای��ج چهارمی��ن دوره انتخابات 
ریاس��ت جمهوری افغانس��تان به ش��رح زیر اس��ت:»محمد اش��رف غنی« 
۶۴/5۰ درصد،»عب��داهلل عبداهلل«  39.52 درصد، »گلبدین حکمتیار« 3.۸5 
درصد،»رحم��ت اهلل نبیل« ۱.۸۶ درصد،»فرامرز تمنا« ۰.99 درصد،»س��ید نوراهلل 
جلیلی« ۰.۸5 درصد،»عبدالطی��ف پدرام« ۰.۶9 درصد،»عنایت اهلل حفیظ« ۰.۶2 
درصد،»محمد حکیم تورس��ن« ۰.3۶،»احمد ولی مس��عود« ۰.22، »محمد شهاب 
حکیم��ی« ۰.۱۶، »غالم فاروق« ۰.۰9 درصد، انتخابات ریاس��ت جمهوری در تاریخ 
شش��م مهر س��ال جاری برگزار ش��د و تاکنون دو بار به دلیل مشکالت فنی و عدم 

اجازه از شماری آرا در چندین والیت افغانستان به تعویق افتاده بود. 

چاره ای جز پاسخ دندان شکن نداریم
»عمران خان« نخس��ت وزیر پاکس��تان گفت: اگر هند به ایجاد تنش در مرز 
مش��ترک به خاطر منحرف کردن افکار عمومی از اوضاع داخلی این کشور 
ادامه دهد اسالم آباد چاره ای جز پاسخ دندان شکن به این کشور ندارد. وی 
افزود تفکر فاشیس��تی بر مقامات هند غلبه کرده اس��ت. خان هشدار داد به 
محض پایان حکومت نظامی در کش��میر درگیری های خونین در این منطقه 
به راه خواهد افتاد. این در حالی اس��ت ک��ه مرزبانان هندی از چند روز پیش نقاط 
مرزی در پاکس��تان را هدف قرار می دهند به همین دلیل امروز نظامیان پاکستانی 
در پاس��خ به این رفتار س��ربازان هندی چندین پست مرزی هند را در خط کنترل 
کشمیر هدف قرار دادند. ژنرال آصف غفور سخنگوی ارتش پاکستان اعالم کرد که 
تا کنون چندین پس��ت مرزی هند به طور کامل منهدم ش��ده و تعدادی از سربازان 

این کشور کشته و زخمی شدند.

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

ژاپ��ن ک��ه پس از جن��گ جهان��ی دوم با ان��زوای نظامی 
و سیاس��ی هم��راه ش��ده بود توانس��ت با به��ره گیری از 
ظرفیت ه��ای اقتصادی بار دیگ��ر در صحنه جهانی ایفای 
نقشی فعال داشته باش��د ژاپن همچنان تحت اشغال ۴7 
هزار نیروی آمریکایی اس��ت طی سالهای اخیر دو رویکرد 

را پیش برده است که بعدی از آن برگرفته از اقدامات برای 
تقویت نظامی این کشور است بگونه ای که با تغییراتی در 
قانون اساس��ی و رویکرد به خرید های تسلیحاتی از آمریکا 
به دنبال تحقق این طراحی بوده اس��ت. بعد دیگر اقدامات 
ژاپن در حوزه سیاسی و حضور در مناطق راهبردی جهان 
اس��ت که نمود آن را در آس��یای مرکزی و قفقاز، آفریقا و 

خاورمیانه می توان مشاهده کرد.
 نکت��ه قاب��ل توجه در تح��رکات سیاس��ی و نظامی ژاپن 
تح��رکات اخیر این کش��ور در حوزه خاورمیانه اس��ت که 
تالش برای میانجی گیری میان جمهوری اس��المی ایران 
و آمریکا، اعالم مش��ارکت در تامین امنیت دریانوردی در 
خلی��ج فارس و ایف��ای نقش در حوزه فلس��طین از جمله 
این رفتاهاست. در همین چارچوب نیز کیسوکی سوزوکی 
وزیر مش��اور دولت ژاپن در امور خارجه با س��فر به رام اهلل 
در کرانه باختری فلس��طین، با »محم��ود عباس« رئیس 

تش��کیالت خودگردان دیدار کرد. حال این س��وال مطرح 
است که چرا ژاپن چنین رویکردی را در پیش گرفته و چه 
اهداف��ی را دنبال می کند؟ نکته محوری در سیاس��ت های 
ژاپن را اهداف اقتصادی تش��کیل می ده��د. توکید تالش 
دارد تا در بازار خاورمیانه س��همی داشته باشد بویژه اینکه 
ژاپ��ن توان باالی��ی در حوزه فن آوری ه��ای روز دنیا دارد 
و می تواند بازاری مناس��ب در منطقه کسب نماید. تامین 

منابع انرژی نیز از اهداف دیرین ژاپن است. 
کش��وری که ب��رای ادامه رون��د توس��عه ای نیازمند منابع 
انرژی پایدار اس��ت و خاورمیانه،آس��یای مرکزی و آفریقا 
محور این تحرکات را تش��کیل می دهد. ژاپن سعی دارد تا 
در ای��ن حوزه تنوعی از منابع ان��رژی را ایجاد نماید بویژه 
اینکه خاورمیانه از ثبات پایدار برخوردار نبوده و هر لحظه 
احتم��ال اخالل در تامین نیازهای انرژی ژاپن وجود دارد. 
نکت��ه دیگر تالش ژاپ��ن مبنی بر بهره گیری از س��اختار 

بحران زده خاورمیانه برای کس��ب پرس��تیژ جهانی است. 
ژاپ��ن که در رقابتی س��خت با چین و کره جنوبی اس��ت 
س��عی دارد تا از این مقوله برای ارتقای جایگاه سیاس��ی 
در جه��ان بهره گیرد. ایفای نقش در روند صلح خاورمیانه 
چنانکه در س��ال 2۰۰۸ نیز ط��رح راه آهن صلح را مطرح 
کرد که از سرزمین های اشغالی آغاز و به کشورهای عربی 
گس��ترش می یابد از جمله ابعاد این طراحی است که در 
ماه ه��ای اخیر با عن��وان تالش برای میانج��ی گری میان 
ایران و آمریکا به دنبال ابعاد جدید این سیاس��ت ها است. 
با تمام این تفاسیر جهانیان اذعان دارند که عدم استقالل 
سیاس��ی ژاپن به دلیل حضور ۴7 ه��زار نیروی آمریکایی 
در این کش��ور مانع از آن می ش��ود که توکیو بتواند نقشی 
کامال مس��تقل را ایفا نماید که نتیج��ه آن کاهش اعتماد 
همگان��ی به طرح ه��ای میانجی گرایانه ژاپ��ن از جمله در 

حوزه خاورمیانه است. 

یادداشت

دادگاه عال��ی ف��درال عراق دی��روز به درخواس��ت رئیس 
جمهور درباره مش��خص کردن مفهوم فراکس��یون اکثریت 
در پارلمان عراق که مامور انتخاب نخس��ت وزیر و تش��کیل 

کابینه می شود، پاسخ داد.
»ایاس الساموک« سخنگوی رسمی دادگاه فدرال عراق در 
بیانیه ای به درخواس��ت رئیس جمهور برای تعیین مفهوم 
»فراکسیون بزرگ تر« در پارلمان پاسخ داد.الساموک اعالم 
کرد: رئیس جمهور از دادگاه فدرال خواس��ت فراکس��یون 
اکثری��ت را که در ماده 7۶ قانون اساس��ی عراق در س��ال 
2۰۰5 آمده اس��ت مش��خص کند.»برنامه فوق الذکر مورد 
بحث و بررس��ی دقی��ق در دادگاه عالی فدرال که در تاریخ 
2۰۱9/۱2/22 برگزار شد قرار گرفت و در تفسیر حکم ماه 

7۶ قانون اساسی عراق که در سال 2۰۰5 به تصویب رسید، 
آورده است که فراکسیون اکثریت به فراکسیونی می گویند 
که پس از انتخابات بر اس��اس یک لیس��ت انتخاباتی شکل 
گرفته است یا فراکسیونی که پس از اننتخابات بر اساس دو 
یا چند لیست انتخاباتی شکل گرفته و وارد پارلمان شده و 
کرسی های آن پس از ورود به پارلمان و سوگند یاد کردن 
اعضای آن در نخستین جلسه، بیش تر از دیگر فراکسیون ها 
باش��د و رئیس جمهور بر اساس احکام مفاد ماده 7۶ قانون 

اساس��ی نامزد آن را مامور تش��کیل کابینه طی موعد مقرر 
در آن می کند«.ب��ه گفت��ه س��خنگوی دادگاه فدرال عراق 
تصمیم ه��ای دیوان عالی فدرال ب��رای همه مراجع قانونی، 
اجرایی و قضایی مقرر در ماده )۴7( قانون اساسی قطعی و 
الزم االجرا اس��ت. در این میان رهبر جریان صدر با حذف 
توییتی که درباره یک نامزد کرس��ی نخس��ت وزیری عراق 
منتش��ر کرده بود، نش��ان داد که احتماال اح��زاب پارلمان 
در ح��ال نزدیک ش��دن به توافق نهایی هس��تند.»مقتدی 

الصدر« شنبه شب با نامزد جدیدی که برای نخست وزیری 
عراق مطرح ش��د، باز هم مخالفت کرد. او پیشتر با نامزدی 
»محمد ش��یاع الس��ودانی« مخالفت کرده بود و قبل از آن 
هم با نامزدهای دیگری که نامشان در رایزنی های سیاسی 
ذکر ش��ده بود.  الصدر درباره »قصی السهیل« که از جانب 
ائت��الف »البناء« مطرح ش��ده اس��ت توییتی منتش��ر و با 
نخست وزیر شدن او نیز مخالفت کرد. او در توییش نوشت: 
»س��الم بر شما. برادران ائتالف البناء؛ برادر، قصی السهیل؛ 
حافظ خون مردم عراق باشید و به فرامین مرجعیت و اراده 
م��ردم احترام بگذارید و عزت خود را حفظ کنید«.صدر در 
ای��ن توییت ک��ه حکایت از مخالفت او با نامزدی الس��هیل 

داشت، افزود: »این، برای ما و شما و مردم بهتر است. 

گزارش
حربه ماکرون برای استفاده از تعطیالت سال نو برای توقف 
اعتراض ه��ا به سیاس��ت هایش ناکام مان��د چنانکه با ادامه 
اعتص��اب در بخش حمل و نقل عمومی فرانس��ه در زمان 
تعطیالت کریس��مس، امید دولت این کش��ور برای توقف 

اعتصاب، به یاس تبدیل شد 
شروع تعطیالت کریسمس در فرانسه با ترافیک بسیار آشفته 
در حرکت قطار های شرکت ملی راه آهن فرانسه همراه بود. 
مس��افران از ادامه اعتصاب در تعطیالت کریسمس عصبی 
بودند. ش��رکت ملی راه آهن فرانسه پیش بینی کرده است 
از امروز و با تشدید اعتصاب از تعداد قطار های فعال کاسته 
می شود.افزون بر این اعالم شده است به علت ادامه اعتصاب 
در شرکت RATP )مدیریت حمل و نقل پاریسی( تنها دو 
خ��ط از ۱۶ خط متروی پاریس فعال خواهد بود. در حالی 

که روز شنبه هشت خط مترو فعال بود.
در حال��ی ک��ه اعتصاب ها در فرانس��ه علی��ه برنامه اصالح 
نظام بازنشس��تگی این کش��ور ب��ه هجدهمی��ن روز خود 
رس��یده، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری این کشور که با 
یک عقب نش��ینی، وعده اصالح این قانون در مس��اله »ِسن 
مح��وری« را داده، برای گذراندن جش��ن های کریس��مس 
با نیروهای نظامی این کش��ور به س��احل عاج رفته اس��ت.

رئی��س جمهوری فرانس��ه 25 آذر /۱۶ دس��امبر مقام های 
منطقه س��احل را به فرانسه دعوت کرد تا با آن ها در مورد 
ش��فافیت بخش��یدن به حضور نظامی این کش��ور بحث و 
گفت وگو کند؛ البته برخی از س��ران کش��ورهای منطقه، از 
چنی��ن دعوتی به مثابه یک اقدام تحقیرآمیز تعبیر کردند؛ 
در حالی که مردم فرانسه به شدت نگران تداوم اعتصاب ها 
در آستانه جش��ن های کریسمس هستند، رئیس جمهوری 
این کش��ور به جای اتخاذ تدابیر اساسی برای فیصله دادن 

به ای��ن اعتراض ها به س��احل ع��اج رفت.براس��اس اعالم 
خبرگزاری فرانس��ه، ماکرون از زمان به قدرت رس��یدن در 
سال 2۰۱7، هر سال جش��ن کریسمس را زودتر از موعد، 
با نیروهای فرانسوی مستقر در آفریقا برگزار می کند. او در 
س��ال نخست به قدرت رس��یدن، برای کریسمس به نیجر، 

س��ال 2۰۱۸ به چاد و امس��ال نیز به آبیج��ان بزرگ ترین 
شهر و پایتخت اقتصادی ساحل عاج رفته است.ماکرون در 
نشست خبری مش��ترک با رئیس جمهوری ساحل عاج، از 
اتحادیه های حمل ونقل خواست اعتصاب ها را در تعطیالت 
کریس��مس متوقف کنند. او در عین حال اقدام به اعتصاب 

را قابل توجیه دانس��ته که توسط قانون اساسی این کشور 
حمایت می ش��ود، اما این را هم گفته که خوب است بدانید 
چگونه می توان برای احت��رام به زندگی خانواده ها، به طور 
موقت در این روزهای پایانی س��ال و جش��ن های س��ال نو 

دست از اعتصاب کشید و آتش بس موقت اعالم کرد.
ب��ا گذش��ت ۱۸ روز از آغ��از اعتصاب ه��ا تاکن��ون، برخی 
کارگران شرکت های ریلی فرانسه با وجود درخواست برخی 
اتحادیه ه��ا برای توقف اعتصاب ها در موس��م کریس��مس، 
همچنان فعالیت های خود را متوقف نگه داشته اند.ش��رکت 
راه آهن فرانسه اعالم کرده که برنامه های حرکت قطارهای 
این ش��رکت با اختالل ش��دید در کریسمس همراه خواهد 

بود.
اصالح نظام بازنشس��تگی از وعده ه��ای انتخاباتی ماکرون 
بوده که بر تحقق آن اصرار دارد. ادوارد فیلیپ نخست وزیر 
فرانسه ۱۱دس��امبر/ 2۰آذر طرح اصالح نظام بازنشستگی 
در این کش��ور ش��امل ۴2 برنامه مجزا را رونمایی کرد و از 
اصالح��ات جزئی در بازنگری این طرح اولیه خبر داد.طبق 
نظرسنجی موسسه »ایفوپ« که در روزنامه » لو ژورنال دو 
دیمانش « منتش��ر شده، 5۱ درصد مردم فرانسه همچنان 
از اعتصاب ها علیه برنامه اصالح نظام بازنشس��تگی در این 
کش��ور حمایت می کنند.این رقم در اول دسامبر/ ۱۰ آذر و 
پیش از ش��روع این جنب��ش اعتراضی، ۴۶ درصد و در روز 
پنج��م دس��امبر/ ۱۴ آذر و در آغ��از اعتصاب ها 53 درصد 
ب��وده اس��ت. در این میان امانوئل ماک��رون در جمع مردم 
س��احل عاج، از مستعمره های س��ابق فرانسه و بدون اشاره 
به بحران س��ازی های اخیر فرانس��ه در آفریقا، با بیان اینکه 
استعمارگری فرانسه یکی از اشتباهات جمهوری بود تاکید 

کرد که استعمارگرایی مرده است.

نگاه ژاپن به غرب آسیا 
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کریسمس بدون آتش بس 
اعتصاب و اعتراض علیه سیاست های ماکرون در آستانه تعطیالت سال  نو ادامه دارد

در چارچوب تسریع در انتخاب نخست وزیر اعالم شد 
نظر دادگاه فدرال عراق درباره »فراکسیون اکثریت« 

هدیه کریسمِس موشکی به آمریکا
در حالی ش��واهد امر از شکس��ت طرح آمریکا برای تس��لیم س��ازی کره 
ش��مالی حکایت دارد که یک رس��انه  غربی با انتشار تصاویر ماهواره ای از 
تدارک کره ش��مالی برای انجام آزمایش موشک برد بلند ظرف چند روز 

یا چند هفته آینده خبر داد.
 شبکه »ان بی سی نیوز« در گزارشی با استناد به تحلیل تصاویر ماهواره ای 
مدعی ش��د، کره شمالی یک کارخانه مرتبط با تولید موشک های برد بلند 
خود را توس��عه داده اس��ت. با توجه به تصاویر ماهواره ای ش��رکت »پلنت 
لبس«  که به رویت کارشناسان شبکه ان بی سی  نیوز رسیده است، احتمال 
از س��رگیری یک آزمایش موشکی توسط کره ش��مالی که تهدیدی برای 
آمریکا اس��ت، قوت گرفته است. »جفری لوئیس« مدیر برنامه عدم اشاعه 
در »بنیاد مطالعات بین المللی میدلبوری« معتقد است، این تصاویر ساخت 
یک س��ازه موقت را نشان می دهد؛ سازه ای که به نظر می رسد یک سکوی 
پرتاب باشد. وی گفت: »از نظر ما، کره شمالی این سازه را در تاسیساتی که 
در کار تولید یا تغییرات سکوهای پرتاب  موشک های بالستیک بین قاره ای 
دخیل هس��تند، نصب خواهد کرد. تحرکاتی در مجموعه ای از نقاط نشان 
می دهد که کره شمالی در حال انجام مقدمات برای توسعه برنامه موشک 
بالس��تیک بین قاره ای خود اس��ت، تحرکاتی از قبیل سیستم های جدید، 
سازه های بیشتر، توانمندی های بیشتر«. از سوی دیگر خبرگزاری رسمی 
کره ش��مالی از برگزاری جلس��ه مه��م اعضای کمیس��یون مرکزی حزب 

کارگران کره به ریاست »کیم جونگ اون« رهبر این کشور خبر داد. 

اعالم زمان تشکیل دولت جدید لبنان 
در حال��ی اعتراضات مردمی در لبنان ادامه دارد که نخس��ت وزیر مکلف 
لبنان دیروز اعالم کرد، دولت جدید را ظرف چهار تا ش��ش هفته آینده 

تشکیل می  دهد.
»حس��ان دیاب« که پنجش��نبه گذش��ته )2۸ آذر( ب��ا رأی ائتالف های 
پارلمانی و دس��تور رسمی »میش��ل عون« رئیس جمهور لبنان مأمور به 
تش��کیل دولت ش��ده، دیروز اعالم کرد، گفت وگوها در این خصوص آغاز 
ش��ده و دولت جدید ظرف چهار تا ش��ش هفته تشکیل خواهد شد.وی 
افزود که با »نبیه بری« رئیس پارلمان درباره ماهیت دولت و تعداد وزرا 
و نیز برنامه دولت برای مقابله با فساد و شکوفایی اقتصادی صحبت کرده 
است. در حالی که معترضان برخی راهها را در مناطقی از لبنان بسته اند؛ 
رهبر مسیحیان مارونی این کشور از تظاهرات کنندگان خواست که جاده 
ها را نبندند.این در حالی اس��ت که منابع لبنان��ی اعالم کردند که همه 
راه ه��ا در بیروت و حومه آن و همچنی��ن اتوبان صور به صیدا در جنوب 
لبنان باز اس��ت.از سوی دیگر برخی معترضان در برابر اداره برق در شهر 

صور دست به تحصن زده اند. 
خب��ر دیگر آنکه جبران باس��یل وزیر خارجه دولت پیش��برد امور لبنان 
تاکید کرد که همه گروه های لبنانی باید در روند تش��کیل کابینه جدید 
مشارکت داشته باشند. باسیل تصریح کرد: ما هیچ خواسته ای از حسان 
دیاب که به تشکیل کابینه مأمور شده نداریم و فقط می خواهیم شرایط 

کارآمدی دولت را فراهم کند.

امارات در جاده خیانت به فلسطین
در پی توئیت اخیر وزیر خارجه امارات درباره روابط با رژیم صهیونیستی 
و استقبال نخست وزیر این رژیم از این توئیت، سخنگوی حماس واکنش 

نشان داد و آن را خیانت خواند.
 »عب��داهلل بن زاید«، وزیر امور خارجه امارات در حس��اب کاربری اش در 
توییتر، مطلبی را منتشر و بر عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با 
رژیم صهیونیس��تی صحه گذاشت.این اقدام بن زاید با استقبال »بنیامین 
نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی روبرو ش��د و نتانیاهو در این 
مورد گفت : »زمان آن فرا رس��یده اس��ت که عادی س��ازی روابط ]بین 
اس��رائیل و کشورهای عربی[ و صلح محقق ش��ود«.نتانیاهو نیز بار دیگر 
از این اقدام وزیر خارجه امارات اس��تقبال کرد و آن را نش��انه تالش های 
رژیم صهیونیس��تی در مس��یر عادی سازی روابط دانس��ت. »عبداللطیف 
القانوع« سخنگوی حماس در واکنش به این موضوع اعالم کرد، استقبال 
نتانیاهو از توییت بن زاید عمق روابط و س��قوط برخی کش��ورهای عربی 
را نش��ان می دهد. وی افزود: اس��تقبال نتانیاهو از وزیر اماراتی و افتخار 
او به عادی س��ازی روابط نش��ان دهنده خطرناک بودن و جدیت اتفاقاتی 
اس��ت که علیه مسأله ما )فلس��طین( در جریان است.القانوع گفت، رژیم 
صهیونیس��تی رژیمی غیرمشروع باقی خواهد ماند و عادی سازی روابط با 
این رژیم خیانت اس��ت. شایسته است رژیم اشغالگر صهیونیستی به انزوا 
رانده ش��ود و از ملت فلس��طین در محاکمه سران جنایتکار این رژیم در 

دیوان کیفری بین المللی حمایت شود. 


