
اروپا در محاصره کرونا 
با تشدید موج دوم ش��یوع کرونا، مقامات کشور های 
اروپای��ی در خص��وص تکمی��ل ظرفی��ت تخت های 

بیمارستانی هشدار دادند.
بلژیک که بیش��ترین شمار مبتالیان به کووید-۱۹ را 
در میان س��ایر کش��ور های اروپایی دارد اعالم کرده 
است شمار بیمارانی که از بخش آی سی یو ترخیص 
ش��ده اند بس��یار اندک بوده است و به رغم باال بودن 
ش��مار جان باختگان کرونا در روز جمعه، همچنان تخت های بخش آی س��ی 
یو در بیمارس��تان های این کشور پُر اس��ت. برخی از مقامات بهداشتی بلژیک 
اعالم کردند تعدادی از بیماران مبتال به کرونا را با هواپیما به بیمارس��تان های 
آلمان که تخت برای بس��تری بیماران وج��ود دارد، منتقل کرده اند.جمهوری 
چک دیگر کش��ور اروپایی اس��ت که به تازگی وارد موج دوم کرونا شده است. 
بیمارستان های این کشور نیز در خصوص کمبود تخت و تجهیزات برای بیماران 
هش��دار داده اند.در بیمارستان های س��وئیس جابه جایی دائمی بیماران مبتال 
به کووید-۱۹ به امری عادی تبدیل ش��ده اس��ت. در اتریش مقامات بهداشتی 
هش��دار داده اند که تخت های بیمارستان ها ظرف دو هفته آینده پر می شوند. 
لهس��تان نیز نخستین بیمارس��تان موقت را با ظرفیت ۱۲۰۰ تخت خواب در 
یکی از اس��تادیوم های ورزشی خود راه اندازی کرده است که گفته می شود در 

آستانه تکمیل شدن است.
س��ایر کش��ور های اروپایی مانند دانمارک و نروژ نیز تدابیر بهداشتی را تشدید 
ک��رده اند. رادی��و "اوروپ ۱" گزارش داد: به دنبال اعم��ال قرنطینه مجدد در 
فرانس��ه، ۷۵ هزار نفر از ساکنان پاریس، این ش��هر را ترک کردند.در مجموع 
۱۵۰ هزار نفر از دوم نوامبر پاریس را ترک کرده اند که نیمی از این را ساکنانی 
تش��کیل می دهد که برای قرنطینه کردن خود ب��ه مناطق دیگر رفته اند و نیم 
دیگر را س��فرهای کاری، گردشگری و دیگر موارد شامل می شود.فرانسه برای 
نخستین بار از آغاز شیوع همه گیری، از مرز ۶۰ هزار مبتال به کرونا و ۸۰۰ نفر 

فوتی ناشی از ابتال به کووید_۱۹ عبور کرد.

قحطی گسترده در کمین مردم یمن
همزمان با استمرار تجاوز ائتالف سعودی- آمریکایی 
به یمن،س��ازمان غذا و کشاورزی و برنامه جهانی غذا 
هش��دار دادند بورکینافاسو، س��ودان جنوبی، نیجریه 
و یم��ن در مع��رض خطر گرس��نگی مطلق و قحطی 

هستند.
س��ازمان غذا و کش��اورزی )فائو( و برنامه جهانی غذا 
که وابسته به سازمان ملل متحد هستند در خصوص 
گرس��نگی مطلق و قحطی در س��ه کشور عربی س��ودان جنوبی، شمال شرق 
نیجریه و یمن و همچنین کش��ور آفریقایی بورکینوفاس��و در سایه بحران های 
اقتصادی کنونی هش��دار دادند.در گزارش دو س��ازمان مذکور آمده اس��ت که 
برخ��ی از افراد ک��ه در این مناطق زندگی می کنند، با وضع گرس��نگی مطلق 
مواجه هس��تند و درگیری های روزافزون و دشواری های بسیار در دستیابی به 

کمک های انسانی ممکن است به خطر قحطی در این کشور ها منجر شود.
فائو و برنامه جهانی غذا به عوامل متعددی همچون درگیری ها، نابسامان شدن 
وضعی��ت اقتصادی، وضع آب و هوا، همه گیری کرونا اش��اره کرده اند که مردم 
را به صورت گس��ترده ای در مرحله فوق العاده ای از نبود امنیت غذایی س��وق 
می دهد. الزم به ذکر است در ادامه مقاومت در برابر متجاوزان سعودی، ارتش 
و کمیته های مردمی یمن موفق شدند پس از نبردی ۷۲ ساعته با شبه نظامیان 
وابس��ته به ائتالف سعودی در استان مأرب آنها را شکست دهند و چند موضع 
را به کنترل خود درآورند.یک منبع نظامی یمنی در این ارتباط به خبرگزاری 
»اسپوتنیک« گزارش داد که ارتش و کمیته های مردمی یمن با حمله گسترده 
به مواضع نیروهای وابسته به دولت مستعفی یمن در ناحیه »مدغل الجدعان« 
در ش��مال غرب استان مأرب، موفق شدند پس از نبردی که حدود ۷۲ ساعت 
به طول انجامید، روستای »الجوه« و چند موضع دیگر در اطراف این روستا به 
اضافه یک چهارراه اس��تراتژیک را تحت کنترل خود درآوردند. خبر دیگر آنکه 
شهروندان خشمگین شهر حجه در شمال غرب یمن با برگزاری تظاهرات اقدام 

فرانسه را در اهانت به رسول گرامی اسالم )ص( محکوم کردند.

آمریکا همچنان گرفتار انتخابات بحرانی 
رئیس جمه��ور آمریکا در حال��ی در پیامی در توییتر 
نوش��ت ک��ه رقیب دموکرات��ش نباید ادعای ریاس��ت 
جمهوری کند چون روند قانونی تازه آغاز شده است که 

بایدن ادعای آمادگی برای اعالم پیروزی را سر داد. 
»دونال��د ترامپ« رئیس جمهور آمری��کا در پیامی در 
توییتر به رقیب خود درباره ادعای پیروزی در انتخابات 
هشدار داد.وی در این پیام توییتری نوشت: »جو بایدن 

ی��د  به غلط ادعای دفتر ریاس��ت جمهوری را بکند. من هم می توانم این نبا
ادعا را داش��ته باشم. روند قانونی تازه آغاز شده است!«در مقابل نامزد دموکرات 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا ضمن تأکید بر اینکه در س��ه ایالت 
کلیدی باقیمانده پیروز خواهد شد و بیش از 3۰۰ رأی الکترال به دست می آورد 
گفت که پیروز خواهد ش��د.وی ادامه داد: »م��ا رأی ۷4 میلیون آمریکایی را به 
دست آوردیم و این بزرگترین رقم در تاریخ انتخابات آمریکا محسوب می شود و 
ما پیروز خواهیم ش��د«. در این میان وبگاه »دیفنس وان« در یادداش��تی به قلم 
»تام شوپ« سر دبیر و معاون این مرکز خبری - تحلیلی ارزیابی کرده در صورت 
شکست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در انتخابات انتقال قدرت به سختی 
انجام خواهد گرفت.خبر دیگر آنکه »جارون اس��میت« معاون دس��تیار »دونالد 
ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا قصد دارد کاخ س��فید را ت��رک کند. همچنین 
رسانه های آمریکایی خبر دادند»لیسا گوردون-هیگرتی« رئیس اداره ملی امنیت 

اتمی آمریکا و معاون وزیر انرژی این کشور در امور امنیت اتمی استعفا داد.
همچنین دادس��تان کل ایالت پنس��یلوانیا گفته ادعای حقوقی ستاد انتخاباتی 
رئیس جمهور آمریکا درباره تقلب در آرای ش��مارش ش��ده در این ایالت کذب 
اس��ت. در ای��ن میان در حادثه تیران��دازی در محل تجمع ه��واداران »دونالد 
ترامپ« دست کم دو زن مورد اصابت گلوله قرار گرفته و زخمی شدند. از سوی 
دیگر پلوس��ی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ط��ی اظهاراتی بایدن را رئیس 
جمهور معرفی کرد و گفت: بزودی صفت معاون س��ابق رئیس جمهور از روی 

وی برداشته خواهد شد.

اخراج اشغالگران راهکار 
مشکالت عراق 

رهبر جریان صدر یک بس��ته پیشنهادی شامل ۱۶ 
بند را برای عبور از بحران اقتصادی عراق و اجتناب 

از گرفتن وام های داخلی و خارجی ارائه کرد.
»مقت��دی الص��در« رهبر جریان ص��در عراق، طی 
پس��تی در تلگ��رام ب��ار دیگ��ر بر ض��رورت اخراج 
اشغالگران آمریکایی از عراق تاکید کرد و گفت که 
عراق ب��ه دلیل حضور این نیروه��ا، میلیاردها دالر 

خسارت دیده است.
وی طی پس��تی طوالنی در توئیت��ر درباره گرفتن 
وام داخلی و خارجی برای عبور از کس��ری بودجه 
ایجاد ش��ده در کش��ور و پرداخت حقوق هایی که 
دولت فدرال طی چند ماه اخیر نتوانس��ته به موقع 
پرداخت کند، هش��دار داد و چندی��ن راهکار برای 
پرهیز از گرفتن وام ارائه کرد.مقتدی الصدر نوشت 
ک��ه برخی ت��الش می کنند از داخل ی��ا خارج وام 
بگیرند تا کسری اقتصادی ایجاد شده را رفع کنند 
و اگر میس��ر شد حقوق کارمندان را پرداخت کنند 
در حالی که ضروری است این روند پرداخت حقوق 
س��ازماندهی شود و اصالحات و نظارت بر روی  آن 
انجام ش��ود و کارمندان فضای��ی یا چند حقوقی یا 
کسانی که دارای پست های اضافی و غیره هستند، 
اخراج و حذف شوند.وی معتقد است که گرفتن وام 
از ارزش واحد پول عراق می کاهد و بحران اقتصادی 
را تش��دید می کند. خبر دیگر از عراق آنکه ش��یوخ 
عش��ائر اس��تان کربال طی یک کنفرانس، مخالفت 
ش��دید خود با طرح اس��تعماری عربستان سعودی 
در جن��وب عراق به بهانه س��رمایه گذاری ریاض در 
بخ��ش کش��اورزی را اعالم کردند.ش��مار زیادی از 
شیوخ و شخصیت های برجسته استان کربالء، طی 
کنفرانسی که در مهمانسرای شیخ »عادل مکی آل 
جباس« ش��یخ قبیله بنی حسن برگزار شد، حضور 
یافتند و اعالم کردن��د که به منظور محکوم کردن 
دخالت های عربستان س��عودی در اراضی عراق به 

بهانه سرمایه گذاری گرد هم آمده اند.

نیمچه گزارش

گزارش

»ماهر االخرس« اس��یر فلسطینی که از ۱۰3 روز پیش در 
اعت��راض به حکم بازداش��ت اداری خود اعتصاب غذا کرده 
بود، پس از موافقت رژیم صهیونیس��تی با آزادی او در ۲۶ 
نوامبر جاری دس��ت از اعتصاب غذا کشید و گفت که مدت 
زمان باقیمانده تا آزادی خود را برای درمان در بیمارستان 

سپری می کند.
دستاوردی دیگر برای مقاومت رقم خورده و فلسطینی ها با 
اراده خویش نشان دادند که راهکار حل مسئله فلسطین نه 
س��ازش بلکه مقاومت است. باشگاه اسیران فلسطینی اعالم 
ک��رد ماهر االخ��رس پس از ۱۰3 روز اعتص��اب غذا و پس 
از توافق با مس��ئوالن زندان ب��رای آزادی وی در تاریخ ۲۶ 
نوامبر، به اعتصاب غذایش پایان داد. االخرس در مدت باقی 

مانده تا آزادی اش در بیمارستان تحت درمان خواهد بود.
ماهر االخرس در گفتگوی اختصاصی با المیادین گفت: وی 
به نمایندگی از ملت و اسیران فلسطینی اعتصاب غذا کرده 
بود. وی افزود: ملت س��تم دیده فلس��طین کشته و زندانی 

می شود و کسی در این باره سئوال نمی کند.
ماه��ر االخرس تاکید کرد: رژیم اش��غالگر ب��ا این اعتصاب 
»رس��وا« شد. وی از همه کس��انی که در این راه با او اعالم 
همبس��تگی و از او پش��تیبانی کرده اند، سپاس و قدردانی 
ک��رد. در ای��ن میان جنبش مقاومت اس��المی فلس��طین 
)حم��اس( از آزادی »ماه��ر االخرس«، اس��یر فلس��طینی 
اس��تقبال کرد و او را الگوی فلسطینی ها دانست.سخنگوی 
این جنبش »حازم قاس��م« در واکنش به خبر لغو اعتصاب 
غذای بیش از صد روز این اس��یر فلسطینی نوشت: »ماهر 

االخرس نمونه آش��کار الگوی فلس��طینی در تحمیل اراده 
خ��ود بر اراده اش��غالگر متکبر را به نمایش گذاش��ت و این 
اش��غالگر حتی در ش��رایط زندان و بازداشت هم نتوانست 
او را شکس��ت دهد«. جنبش جهاد اسالمی هم اعالم کرد 
ماهر االخرس با اعتصاب غذای خود پس از ۱۰3 روز نبرد، 
با ع��زت و کرامت پیروزی جدیدی در مقابله با بازداش��ت 
اداری مقامات رژیم صهیونیس��تی ثبت کرد.جنبش جهاد 
اس��المی بر حمایت و ایستادگی کامل خود از همه اسرای 
فلس��طینی تا آزادی آنان از زندان های رژیم صهیونیس��تی 
تاکید کرد.جبهه مردمی برای آزادی فلسطین هم پیروزی 
اراده ماهر االخرس اس��یر قهرمان و شجاع فلسطینی را در 
مقابله با زندانبانان رژیم صهیونیستی پس از اعتصاب غذای 
اس��طوره ای وی که بیش از ۱۰۰ روز طول کش��ید، ستود.
جبه��ه مردمی برای آزادی فلس��طین اف��زود: این پیروزی 
قهرمانانه همچنین مایه افتخار و س��ربلندی ملت فلسطین 
و جنبش اسرایی است که در راه آزادی خود درگیر نبردی 
مستمر ضد رژیم اش��غالگر اسرائیل و ابزار های اطالعاتی و 
س��رکوب جنایتکارانه آن استوار ایس��تاده است.در همین 
ح��ال کمیته های مقاومت مردمی فلس��طین پیروزی ماهر 
االخ��رس را در برابر جالدان صهیونیس��ت ب��ه وی تبریک 
گف��ت و تاکید کرد: این اقدام بار دیگر نش��ان داد که اراده 
مقاومت، مبارزه طلبی و ایس��تادگی تنها راه برای شکست 

دادن ستمگری این دشمن جنایتکار و استبداد آن است.
ب��ا الگو گی��ری از این اس��یر فلس��طینی،  3۷ زن اس��یر 
فلس��طینی در یک��ی از زندان های رژیم صهیونیس��تی در 

اعت��راض به ش��رایط س��خت زندگی روزمره خ��ود در این 
بازداشتگاه به اقدامات اعتراض آمیز خود شدت بخشیدند.
زنان اس��یر فلس��طینی از ابتدای بازداشت توسط نیروهای 
اش��غالگر مورد ضرب و شتم و دشنام قرار می گیرند و پس 
از رسیدن به مراکز بازجویی اعمال فشار علیه آنان افزایش 
می یابد. بازجویان از تمامی ش��یوه های بازجویی جسمی 
و روحی علیه آنان اس��تفاده می کنند و به عنوان مثال آنها 
را کتک زده و از خوابیدن محروم نگه می دارند و در میان 
آنان جوی از رعب و وحش��ت ایجاد م��ی کنند. خبر دیگر 
از فلس��طین آنکه وزارت خارجه اردن ضمن محکوم کردن 
اقدام رژیم صهیونیس��تی در تخریب منازل فلسطینیان در 
غور اردن )دره اردن( خواس��تار فشار بر رژیم صهیونیستی 
شد.در این میان در ادامه خیانت عربی به فلسطین، از زمان 
امضای توافق صلح میان امارات و رژیم صهیونیستی، اولین 
بار میوه های تولید ش��ده در اراضی اش��غالی وارد بازارهای 
امارات ش��د. در این میان امارات عربی متحده بعد از توافق 
س��ازش اخیر با رژیم صهیونیستی دست به اعمال تغییرات 
در قوانین اس��المی مربوط به ش��رب خمر و زندگی زنان و 

مردان نامحرم زده است.

خبرگزاری رس��می ام��ارات )وام( از تغییرات گس��ترده در 
برخی قوانین اس��المی در این کشور خبر داد که طبق آن 
ب��ه زوج هایی ک��ه ازدواج نکرده اند اجازه زندگی مش��ترک 
می ده��د، محدودیت ها مربوط به ش��رب خم��ر را کاهش 
می ده��د و  قتل های ناموس��ی، جرم تلقی می ش��وند.این 
خبرگزاری آمریکایی با اس��تقبال از اقدام امارات در تغییر 
این قوانین اسالمی مدعی شد: »تقویت آزادی های شخصی 
نش��اندهنده تغییر چهره این کشور اس��ت؛ کشوری که به 
دنبال آن است که خودش را کشوری غربی شده و مقصدی 

برای گردشگران جلوه دهد«.
خبرگزاری رسمی امارات )وام( در گزارش خود درباره تغییر 
قوانین مدعی شد که این اقدامی به منظور »تحکیم اصول 
تسامح در امارات عربی متحده« بوده است.آسوشیتدپرس 
در گزارش خود درباره این تغییرات ضد اس��المی نوش��ت: 
»بیانیه )امارات( متعاقب توافق تاریخی برای عادی س��ازی 
رواب��ط بین امارات عربی متحده و اس��رائیل با میانجیگری 
آمریکا انجام می شود و انتظار می رود که این توافق باعث 
حضور سیل گردشگران اسرائیلی و سرمایه گذاری آنها )در 

امارات( شود«.

فرامرز اصغری

انتخابت آمریکا در حالی برگزار ش��د ک��ه اقدام جو بایدن و 
ترامپ هر دو نامزد انتخابات مبنی بر پیروزی بر رقیب فضایی 
از آشوب و التهاب را بر این کشور حاکم ساخته است. در یک 
سوی معادله ترامپ بر تقلب و نادرست بودن ساختار آمریکا 
تاکید دارد و در س��وی دیگر بایدن، س��عی دارد تا ترامپ را 
دروغگو و هوچی گر معرفی نماید که با جوس��ازی به دنبال 
پنهان سازی شکست در انتخابات است. این وضعیت در کنار 

صف بندی خیابانی طرفداران دو طرف فضایی از بحران را بر 
آمریکا حاکم کرده که احتمال استمرار آن طی روزهای آینده 
ش��دت گرفته است. در این میان نکته قابل توجه نوع موضع 
کشورهای اروپایی در قبال تحوالت آمریکاست چنانکه هایکو 
م��اس وزیر خارجه آلمان درب��اره پیامدهای وضعیت کنونی 
آمریکا هش��دار داده است. وزیر دفاع آلمان نیز اصطالح قرار 

گرفتن آمریکا روی بشکه باروت را مطرح کرده است. 
ب��ا توجه به ای��ن مواضع این س��وال مطرح اس��ت که چرا 
کشورهای اروپایی از وضعیت آمریکا ابراز نگرانی می کنند؟ 
نخس��ت آنکه نگاه کش��ورهای اروپایی بیش از هر چیز یک 
نگاه اقتصادی اس��ت و بی ثباتی و ابهام سیاس��ی در آمریکا 
را برابر با چالشهای اقتصادی می دانند که در شرایط بحرانی 

کرون��ا بر اقتصاد اروپا تاثیر منفی خواهد داش��ت. دوم آنکه 
آمریکا به عنوان منش��ا و الگوی نظام سرمایه داری شناخته 
می ش��ود که مروج دموکراسی ساختار س��رمایه داری برای 
س��ایر کشورهاس��ت. وضعیت کنونی برداش��ته شدن نقاب 
از چهره دموکراس��ی س��رمایه داری است که به تشدید بی 
اعتمادی جهانی و آشکارتر ش��دن زوال نظام سرمایه داری 
غربی منجر می شود. لذا نگرانی کشورهای اروپایی را می توان 
از پیامده��ای این وضعیت برای آینده نظام س��رمایه داری 
دانس��ت. س��وم آنکه آنچه در آمریکا در ح��ال قوت گرفتن 
است تقویت موضعیت راستگرایان افاطی و مشروعیت یابی 
تحرکات نظامی و بحران ساز آنان است که این روزها در لوای 
حمایت از ترامپ صورت می گیرد. قوت گرفتن سیاست های 

خشونت آمیز راست افراطی در آمریکا می تواند الگویی برای 
این جریان ها در اروپا باش��د که قطعا هزینه های امنیتی  و 

سیاسی بسیاری برای این قاره رقم خواهد زد. 
با توجه به آنچه ذکر شد می توان گفت نگرانی های مطرح 
ش��ده در باب انتخابات آمریکا نه برای حمایت از شخصی 
خ��اص بلک��ه در قالب نگرانی از پیامده��ای این بحران بر 
آینده نظام س��رمایه داری و البته تقویت موقعیت راس��ت 
گرایان اس��ت که می توانند بر موقعی��ت داخلی و خارجی 
کش��ورهای اروپایی اثر گذار باشد لذا با رویکرد انتقادی به 
روند تحوالت آمریکا به دنبال مقابله با این پیامدها هستند 
هر چند که روند تحوالت از ریش��ه ای بودن بحران آمریکا 

و استمرار آن در روزهای آینده حکایت دارد. 

یادداشت

نگرانی اروپا از چیست؟
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بوریس جانسون به ترامپ خیانت کرد 
در اقدامی که بسیاری آن را خیانت جانسون به ترامپ می دانند، نخست 
وزیر انگلیس در واکنش به انتشار خبرهایی درباره بروز تقلب در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا عنوان داشت که به روند برگزاری این رقابت 
ها اطمینان دارد. در حالی محافل رسانه ای »بوریس جانسون« نخست 
وزیر انگلیس را ترامپ ش��ماره دو می نمامند، به دنبال انتش��ار خبرهایی 
درباره بروز تقلب در انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا و همچنین سخنان 
»دونال��د ترامپ« در این رابطه، عنوان داش��ت که به روند انتخابات در خصوص 
بازبینی برگ های رای و ش��فافیت آن اطمینان دارد. جانسون گفت: من اعتماد 
زیادی به روند بازبینی آرا در قانون اساس��ی آمریکا دارم. وی در ادامه از پاس��خ 
به پرس��ش خبرنگاران مبنی بر اینکه پیروزی »جو بایدن« در انتخابات ریاست 

جمهوری آمریکا چه پیامی برای انگلیس خواهد داشت خودداری کرد.

بوی بد الشه ای به اسم اتحادیه عرب 
رئیس جمهور س��ابق تون��س اعالم کرد که اتحادیه عرب در س��ایه بی 
تفاوتی نسبت به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی یک نهاد ُمرده 
به ش��مار می رود.  »المنصف المرزوقی« اعالم ک��رد که دوره اتحادیه 
عرب به پایان رس��یده اس��ت. بعد از آنکه اتحادی��ه عرب مخالفت خود 
را با عادی س��ازی روابط اعالم نکرد، دوره آن به پایان رس��ید.المرزوقی 
بیان کرد: ما متوجه احساس��ات فلسطینی ها علیه کشورهای عربی به دلیل 
کوتاهی آنها در حمایت از آرمان فلس��طین هستیم. المرزوقی در خصوص اوضاع 
کنونی اتحادیه عرب بیان کرد: بخش��ی از کشورهای عضو اتحادیه عرب به دنبال 
فروپاش��ی این اتحادیه هس��تند و بخش��ی دیگر خواهان تبعیت مس��تقیم آن از 
اس��رائیل و آمریکا هستند. وی گفت: بوی بد الش��ه ای به نام اتحادیه عرب بلند 

شده است. من معتقدم این اتحادیه مرده است.

لبنان از آمریکا دلیل و مدرک خواست
مناب��ع لبنانی خبر دادند که رئیس جمهور این کش��ور از واش��نگتن به 
علت تحریم وزیرخارجه سابق این کشور ادله و مدرک درخواست کرده 
اس��ت. پس از اعالم اخی��ر وزارت خزانه داری آمری��کا مبنی بر تحریم 
»جبران باسیل« وزیرخارجه س��ابق لبنان و رئیس جریان »ملی آزاد« 
در لبنان، »میشل عون«  رئیس جمهور لبنان،از واشنگتن برای تحریم او 
درخواست مدرک کرده است.وزارت خزانه داری آمریکا، بدون ارائه هیچ گونه 
مدرکی در بیانیه ای اعالم کرد که دفتر کنترل دارایی های خارجی این وزارتخانه، 
»جبران باس��یل«، رئیس »جریان مل��ی آزاد« و عضو پارلمان لبنان را به موجب 
فرمان اجرایی ۱3۸۱۸ در فهرس��ت تحریم  قرار داده اس��ت. الزم به ذکر اس��ت 
»مایک پامپئو«، وزیر خارجه آمریکا هم به دنبال اعالم تحریم ها مدعی ش��د که 
فساد جبران باسیل به اقدامات ثبات زدای حزب اهلل در منطقه کمک کرده است.

 تونس: وزیر کشور فرانسه در سفری به تونس با 
همتای تونسی خود دیدار و درباره مبارزه با تروریسم 
گفت وگو کرد.»جرالد درامانان« وزیر کشور فرانسه 
در سفری به تونس با »توفیق شرف الدین« همتای 
تونس��ی دیدار کرد.درامانان پ��س از این دیدار در 
کنفرانس خبری مش��ترک با همتای تونس��ی خود 
گفت که »اس��الم دین تسامح اس��ت اما بایستی با 

ایدئولوژی افراطی مبارزه کرد«.

 اتیوپی: دس��تگاه اطالعات و امنیت ملی اتیوپی 
از تواف��ق با رژیم صهیونیس��تی ب��رای همکاری در 
زمینه اطالعات و امنیت به ویژه مبارزه با تروریس��م 
خبر داد.»دیمیلش گبرمیشایل« مدیر کل دستگاه 
اطالعات و امنیت مل��ی اتیوپی با »گادی یوارکان« 
معاون وزی��ر امنی��ت عمومی رژیم صهیونیس��تی 
همکاری دوجانبه را بررسی کردند. دو طرف درباره 
همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در شاخ آفریقا، 

تبادل اطالعات و انتقال فنآوری توافق کردند.

 س�وریه: اتحادیه اروپا ۸ وزیر دولت س��وریه را 
در فهرس��ت تحریم های خ��ود ق��رار داد. اتحادیه 
اروپا هش��ت وزیر دولت بشار اسد را مشمول تدابیر 
محدودکننده این اتحادیه علیه دولت س��وریه قرار 
داد. این اتحادیه افراد مذکور را به ادعای مشارکت 

در سرکوب غیر نظامیان مشمول تحریم قرار داد.

 لبنان: رئیس جمهور فرانسه طی تماس تلفنی با 
عون، خواستار تسریع روند تشکیل کابینه الحریری 
ش��د.مانوئل مک��رون، رئیس جمهور فرانس��ه طی 
تماس تلفنی با میشل عون، رئیس جمهور لبنان از 
وی خواست تا هر چه سریعتر برای تشکیل کابینه 

جدید این کشور اقدام کند.

 افغانستان: پنتاگون )وزارت دفاع آمریکا( درباره 
تضعیف توافق واشنگتن با طالبان به دلیل خشونت 
های موجود در افغانستان هشدار داد.پنتاگون اعالم 
کرده ک��ه »طالبان تاحدی از خش��ونت کمک می 
گی��رد تا نیروه��ای امنیتی و دفاعی افغانس��تان را 
تضعیف کند. با این کار آن ها ممکن است بخواهند 
س��ربازان آمریکایی را به عقب نشینی تشویق کنند 
و پس از عقب نش��ینی شرایط مورد نظر خود را در 

افغانستان ایجاد کنند«.

واکنش ها به پیروزی اسیر فلسطینی با 103 روز اعتصاب غذا بر رژیم صهیونیستی 

اسوه تحمیل اراده بر 
اشغالگران


