
 ترکیه: یک خبرگزاری ترکیه ای گزارش داد که 
به منظور تأمین امنیت جــام جهانی 2022 قطر، 
ترکیه ســه هــزار نیرو به قطر اعــزام خواهد کرد.
بنــا بر گزارش خبرگــزاری »آناتولــی«، نیروهای 
ترکیــه ای طبــق توافق امنیتی خود بــا دوحه در 
تأمین امنیت جام جهانی قطر که قرار است از 2۱ 
 نوامبر تا ۱۸ ماه دســامبر به طول بینجامد، نقش 

خواهند داشت.

 پاکستان: شماری از مردم پاکستان به مناسبت 
ســالروز »النکبه« ضمن برگــزاری تظاهرات ضد 
صهیونیســتی در »کراچــی« پاکســتان اقدام به 
ســوزاندن پرچم آمریکا و اســرائیل کردند.در این 
تظاهرات عموم مردم پاکســتان و رهبران سیاسی 
و دینی شــیعه، ســنی، سیکه، مســیحی و دیگر 
حضور داشتند. سخنرانان در این تظاهرات گفتند: 
از اشغال فلســطین توسط اسرائیل غاصب بیش از 
۷۴ سال گذشته است سکوت مرگبار سازمان های 
حقوق بشــر و نهادهای مختلف بین المللی درباره 
جنایــات رژیم صهیونیســتی علیه مــردم مظلوم 

فلسطین شرمناک است.

 الجزایر: »رجــب طیب اردوغان« رئیس جمهور 
ترکیــه دیداری بــا »عبدالمجید تبــون« همتای 
الجزائری خود داشت و درباره برنامه های آنکارا در 
قاره آفریقا گفت. ردوغان در نشست خبری خود با 
تبــون اذعان کرد که ترکیه به دنبال تقویت روابط 
خود با الجزائر در حوزه صنایع دفاعی اســت و دو 
کشــور نقش مهمی در تضمین صلح و تامین ثبات 

در قاره آفریقا ایفا می کنند.

مالـی علیـه  از تظاهـرات مـردم  مالـی: پـس   
فرانسـه و حضـور مـردم ایـن کشـور بـا تصاویـر 
رئیس جمهـور روسـیه در خیابان هـا، مالـی اعـام 
کـرد کـه یـک کشـور غربـی در تـاش بـوده تا در 
ایـن کشـور کودتـا کند.دولـت انتقالـی مالـی کـه 
شـورای نظامی این کشـور آن را تشـکیل داده، در 
بیانیـه مذکـور اعـام کـرد: »در اقدامـی خرابکارنه 
بـرای در هـم شکسـتن ]رونـد[ پوپـای بازسـای 
رده پاییـن  افسـران  و  افسـران  از  مشـتی  مالـی، 
ضـد ترقی خواهـان سـعی بـر آن داشـتند شـامگاه 
یازدهـم و دوازدهـم مـاه مـی سـال 2022 دسـت 

بزنند.« بـه کودتـا 

 ارمنســتان: در ادامــه تنش هــا در پایتخت 
ارمنســتان در اعتــراض به سیاســت های دولت 
پاشینیان، نیروهای پلیس با معترضان درگیر شدند 
و آن ها را بازداشــت کردند. در ادامه اعتراضات پی 
در پی اخیر علیه سیاست های »نیکول پاشینیان« 
نخســت وزیر ارمنســتان، مخالفــان این کشــور 
اعتراضــات علیــه دولت پاشــینیان را آغاز کردند 
 و خیابان هــا را در بخش های مختلــف »ایروان« 

مسدود کردند.

تهدید امنیت جهان با موشک فراصوت
در اقدامی که تهدیدی برای امنیت جهان اســت، 
نیــروی هوایی آمریکا اعام کرده اســت که اوایل 
هفته جاری یک موشــک فراصــوت را با موفقیت 

آزمایش کرده است.
شــبکه ســی ان ان در این خصوص گزارش کرد،  
نیروی هوایــی ایاالت متحده اعــام کرد که یک 
ساح واکنش سریع روز شــنبه هفته جاری )2۴ 
اردیبهشت ماه( با موفقیت از یک بمب افکن »بی-
52 اچ« در امتداد سواحل جنوب کالیفرنیا شلیک 
شده است و به ســرعت مافوق صوت دست یافت. 
با اینحال نیروی هوایی آمریکا جزئیات بیشــتری 
درباره خود این آزمایش همچون مدت زمان پرواز 

یا ارتفاع این موشک ارائه نکرد.
ژنرال »هیت کالینز« افسر اجرای برنامه تسلیحات 
نیروی هوایــی آمریکا در خصــوص این آزمایش 
گفت: »این یک دســتاورد بزرگ تیم تســلیحات 
واکنش ســریع هواپایه، شرکت اســلحه سازی و 
نیروی هوایی ما بود«. ساح واکنش سریع هواپایه 
)ARRW(، یک ساح مافوق صوت است که از یک 
موشک تقویت کننده برای شتاب دادن موشک به 
ســرعت بیش از 5 ماخ یا پنج برابر ســرعت صوت 
اســتفاده می کند. سپس یک وســیله نقلیه مافوق 
صــوت از تقویت کننده )بوســتر( جدا شــده و با 
سرعت زیاد به ســمت هدف خود می لغزد. نیروی 
هوایی آمریکا پیشــتر برای آزمایش ساح واکنش 
سریع هواپایه »ای جی ام-۱۸3-ای« دچار مشکل 
بوده اســت و آزمایش این برنامه تاکنون سه بار با 
شکســت مواجه شده است و در نهایت اوایل هفته 
با موفقیت آزمایش شد. ماه گذشته، نیروی هوایی 
آمریکا اعام کرد که ناهنجاری های آزمایش پرواز، 
برنامه تکمیل ساح را به عقب انداخته است. اولین 
آزمایش کامل موشــک و موشک تقویت کننده تا 
زمانی در سال مالی آینده که از اکتبر آغاز می شود 
به تعویق افتاد.یک روز قبل از انجام آزمایش جدید 
موشک مافوق صوت، »فرانک کندال« وزیر نیروی 
هوایی آمریکا به مشکاتی که برنامه ساح واکنش 
ســریع هواپایه با آن مواجه بود،اعتراف کرد.اواسط 
ماه مارس، ایاالت متحده » مفهومی ســاح های 
تنفس هوایی فراصــوت« )HAWC( خود را مورد 
آزمایش قرار داد اما بــه منظور جلوگیری از تنش 
با روسیه آن را مخفی نگه داشت زیرا »جو بایدن« 
رئیس جمهور آمریکا قصد داشت به اروپا سفر کند.

نیمچه گزارش

رژیم صهیونیستی در آســتانه یوم النکبه یا همان سالروز 
تاسیس رژیم جعلی صهیونیستی، از طرحی خبر داده است 
که بر اســاس آن احداث ۴000 واحد مســکونی جدید در 
کرانه باختری و تخریب ۱2 روستا در منطقه "مسافر یطا" 
واقع در جنوب اســتان "الخلیل" صورت خواهد گرفت. در 
همین چارچوب نیز دادگاه عالی رژیم صهیونیستی تمامی 
درخواست ها در مخالفت با کوچ اجباری ۱200 فلسطینی از 
"مسافر یطا" را که این رژیم آن را یک منطقه نظامی بسته 

اعام کرده، رد کرد. این اقدام از ســوی سران رژیم موقت 
صهیونیستی به نخست وزیری بنت در حالی صورت گرفته 

است که این اقدام بیانگر چند نکته مهم و اساسی است.
هر چند که ســران این رژیم کودک کش تاش دارند تا 
این اقدام را نشانه دست برتر خود در معادالت فلسطین و 
منطقه عنوان و چنان وانمود ســازند که از اقتداری درون 
زا و حتی دارای توانایی مخالفت با خواســته های آمریکا و 
اروپا برخوردارند اما نگاهی ریشــه ای به تحوالت فلسطین 
و اراضی اشغالی بیانگر حقیقتی دیگر است و آن وضعیت 
بحرانی کابینه بنت است که هر لحظه احتمال سقوط آن 
وجود دارد. با خروج »عیدیت ســیلمان« از ائتاف دولت 
»نفتالــی بنت«، کابینه این رژیم با مشــکل جدی روبرو 
شــده چرا که با از دست دادن اکثریت کرسی های کنست 

نمی توانــد لوایحی را که به رأی اکثریت اعضای کنســت 
دارد بــه تصویب برســاند و در همین حــال جریان های 
مخالف به ســرکردگی نتانیاهو نیز برای سرنگونی کابینه 
دســت به کار شــده اند. در همین حال در عرصه داخلی 
اراضی اشغالی ناتوانی بنت در مقابله با پیامدهای اقتصادی 
ناشــی از بحران کرونا کــه موجب افزایــش هزینه های 
گروه های بســیار فقیر شــده و البته ضعف شدید دستگاه 
های اطاعاتی و امنیتی در برابر عملیات های استشهادی 
فلســطینی ها عما فضایی از اعتراض را بر سرزمین های 
اشغالی حاکم ســاخته اســت. در همین حال طرح های 
ســران این رزیم برای بهره گیری از ارتش و افراط گرایان 
جهت سلطه بر مسجد االقصی نیز به دلیل حضور گسترده 
فلسطینی ها در این مکان مقدس و خروش سراسری آنها 

در مقابله با این اشــغالگری عما با شکست مواجه شد و 
بنت نتوانســت از آن به عنوان ابزار قدرتی بهره گیرد. در 
این شــرایط بنت برای ایجاد اقتداری مصنوعی و کاهش 
فشــارهای داخلی و البته اهمیت زدایــی از ناتوانی ها در 
برابر مقاومت فلســطینی ها در کنار برگــزاری رزمایش 
نظامی در ابعاد گســترده، شهرک سازی را مولفه ای برای 
بقای خود می داند.  با توجه به این شــرایط می توان گفت 
که این شهرک ســازی هر چند برگرفته از ماهیت و ذات 
اشغالگرایانه رژیم صهیونیســتی است که از گذشته تا به 
امروز در وجود ســران این رژیم بوده اســت اما در نهایت 
نمی تواند نشات گرفته از اقتدار و توان این رژیم باشد بلکه 
ســندی دیگر بر وضعیت بحرانی و استیصال آن در برابر 

مقاومت ملت فلسطین و منطقه است. 

یادداشت

گزارش

وزیر کشــور لبنان در حالی در کنفرانس مطبوعاتی دیروز 
خود اعام کرد که فهرســت مقاومت به 3۱ کرسی دست 
پیدا کرده اســت که نســبت به ســایر جریان ها باالترین 
آراســت و حال باید دیــد که در ائتاف ها کــدام جریان  

می تواند اکثریت پارلمان را کسب نماید. .
نتایــج حوزه هــای انتخاباتی شــامل میزان مشــارکت و 

نمایندگان برگزیده نیز به شرح ذیل است:
حوزه اول بیروت )اشــرفیه - الرمیل - المدور - الصیفی(: 
غســان حاصبانی، نیکوال صحناوی، ندیــم الجمّیل، جان 
طالوزیــان، بوال یعقوبیان، آغوب ترزیــان، جهاد بقردونی، 

وسینتیا زرازیر.
حــوزه دوم بیروت، امین شــری، ابراهیــم منیمنه، فؤاد 
مخزومی، عدنان طرابلســی، وضاح الصــادق، ملحم خلف، 
عماد الحوت، فیصل الصایغ، ادغار طرابلسی، محمد خواجه، 

ونبیل بدر.
حــوزه اول جنــوب )صیــدا - جزین(، میزان مشــارکت 
۴۶.۶درصد: عبد الرحمن البزری، اسامة سعد در صیدا. در 

جزین: سعید االسمر، شربل مسعد، غاده ایوب.
حــوزه دوم جنــوب )صور - روســتاهای صیــدا(، میزان 
مشارکت ۴۸.۸درصد، یک فهرســت انتخاباتی پیروز شد: 
نبیه بری، حســین جشــی، علی خریس، عنایه عز الدین، 

علی عسیران ومیشل موسی.
حوزه ســوم جنــوب )بنت جبیل - النبطیــه - مرجعیون 
وحاصبیا(: حســن فضل اهلل، محمد رعد، علی فیاض، هانی 
قبیسی، علی حســن خلیل، الیاس جرادی، أیوب حمید، 

قاسم هاشم، فراس حمدان، اشرف بیضون، وناصر جابر.
حوزه اول بقاع )زحله(، میزان مشارکت ۴۹.5درصد: جورج 
عقیص، إلیاس إسطفان، بال الحشیمی، رامی أبو حمدان، 

سلیم عون، جورج بوشکیان، میشل ضاهر.

حــوزه دوم بقاع )بقاع غربی - راشــیا(، میزان مشــارکت 
۴2.۴۷درصــد: قبان قبان، وائل ابو فاعور، حســن مراد، 

یاسین یاسین، شربل مارون وغسان السکاف.
حوزه ســوم بقاع )بعلبک - الهرمل(: حسین الحاج حسن، 
غازی زعیتر، علی المقداد، إبراهیم الموسوی، إیهاب حمادة، 
جمیل السید، سامر التوم، ینال صلح وملحم الحجیری. کما 

فاز أنطوان حبشی.
حــوزه اول جبل )جبیل - کســروان(، میزان مشــارکت 
۶3.۴درصــد، وفاز: زیاد الحواط، رائد برو، ندی البســتانی، 
نعمة افرام، شوقی الدکاش، فرید الخازن، سیمون أبی رمیا 

وسلیم الصایغ.
حوزه دوم جبل )المتن(: ســامی الجمیل، ملحم ریاشــی، 
رازی الحــاج، إبراهیم کنعان، هاکوب بقرادونیان، إلیاس بو 

صعب، میشال المر، والیاس حنکش.
حوزه ســوم جبل )بعبدا(، میزان مشارکت ۴۷.3۹درصد: 
علــی عمار، پییر بو عاصی، هادی أبو الحســن، آالن عون، 
فادی عامة وکمیل شــمعون.حوزه چهارم جبل )الشــوف 
عالیه(: مارک ضو، أکرم شــهیب، نزیه متی، راجی السعد، 
تیمــور جنباط، جورج عدوان، مــروان حماده، نجاة عون 
صلیبا، سزار أبی خلیل، بال عبداهلل، حلیمة قعقور، غسان 

عطاهلل، وفرید البستانی.
حوزه اول شــمال، میزان مشــارکت ۴۸.0۱ درصد، ولید 
البعرینی، محمد ســلیمان، أحمد رســتم، سجیع عطیه، 

محمد یحیی، أسعد درغام، وجیمی جّبور.
حوزه دوم شمال، میزان مشارکت 3۸.05 درصد، حوزه دوم 
شمال، أحمد الخیر، عبد العزیز الصمد، جهاد الصمد، أشرف 
ریفی، طه ناجی، إیهاب مطر، عبد الکریم کباره، رامی فنج، 
الیاس الخوری، فراس الســلوم، وجمیل عبودحوزه ســوم 
شمال )البترون - بشری - زغرتا -الکورة(، میزان مشارکت 

۴۴.2درصــد: جبران باســیل، غیاث یزبــک، ولیام طوق، 
ســتریدا جعجع، طونی فرنجیه، میشــال معوض، میشال 

الدویهی، جورج عطاهلل، فادی کرم، وأدیب عبد المسیح.
از سوی دیگر، شبکه الجزیره اعام کرد که نتایج غیرنهایی 

انتخابات پارلمانی لبنان به شرح ذیل است:
حزب اهلل و جنبش أمل: 3۱ کرســی،جریان »آزاد ملی«؛ 

۱۸ کرسی،،حزب »القوات اللبنانیة« 20 کرسی،
فهرســت »جامعه مدنی«: ۱2 کرسی،حزب »سوسیالیست 

ترقی خواه«؛ ۹ کرسی.
در همین حال رئیس فراکسیون »وفاداری به مقاومت« در 
پارلمان لبنان از جریان ۱۴ مارس خواست که در پارلمان 
آتی هیزم آتش جنگ داخلی و ســپر رژیم صهیونیســتی 
نباشند.»محمد رعد« رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت 
در پارلمان لبنان در مراسم جشن پیروزی در انتخابات این 
کشور خطاب به جریان غربگرای ۱۴ مارس گفت: اگر دولت 
ملی نمی خواهید، لبنان را به ورطه نابودی خواهید کشید.

به گــزارش العهد، این نماینده حــزب اهلل خطاب به رقبا 
ادامه داد:  مراقب باشید هیزم آتش جنگ داخلی نشوید. ما 
قبول داریم که شما در پارلمان مخالف ما باشید، اما قبول 
نداریم که سپر رژیم صهیونیستی باشید.رعد پیروزی مردم 
مقاومت بر نقشه های مخالفان و رقبا را تبریک گفت: زبان 
کینــه و نفرت که هنوز بر زبــان مخالفان مقاومت و مردم 
آن است، وطن نمی سازد.این نماینده حزب اهلل تاکید کرد: 
شما باید با ما همکاری کنید، در غیر این صورت سرنوشت 
شما انزوا خواهد بود، ما خواهان همزیستی هستیم. مراقب 
باشــید دشمن ما نباشید، زیرا صلح مدنی خط قرمز است.
علی فیاض، حســین الحاج حســن، رائد برو و أبو حمدان 
از نمایندگان فراکســیون وفاداری بــه مقاومت هم که در 
انتخابات روز گذشته در لبنان پیروز شده اند در گفت وگو 

با المنار  انتخابات را سونامی مردمی لبنان توصیف و تاکید 
کردنــد که همان طور که مقاومت تحت همه فشــارها در 
انتخابات به پیروزی رسید برای طی کردن مرحله حساس 

و دشوار پیش رو همه تاش خود را به کار خواهد بست.
همچنین رهبر جریان »المســتقبل« لبنــان ضمن دفاع 
از کناره گیــری اش از فعالیت هــای سیاســی، کشــورش 
در آســتانه یــک پیروزی واقعــی دانســت.رئیس جریان 
المســتقبل لبنان تصمیمش برای کناره گیری از شــرکت 
در انتخابــات پارلمانــی را اقدامــی صحیح دانســت که 
 چارچوب ها و ســاختارهای سیاســی ناکارآمــد را به لرزه 

در آورده است.
از ســوی دیگر حســین رحال مســئول بخش رسانه های 
الکترونیکی جنبش حزب اهلل لبنان از فضاســازی دروغین 
برخــی جریان های سیاســی پیش از اعــام نتایج نهایی 
انتخابــات پارلمانــی در لبنان انتقاد کرد. حســین رحال 
مســئول بخش رســانه های الکترونیکی جنبش حزب اهلل 
لبنــان در پی اعام نتایــج نهایی انتخابــات پارلمانی که 
طــی آن ائتاف حزب اهلل و جنبش امل توانســت بدون از 
دست دادن حتی یک کرسی، نتایج انتخابات قبلی را تکرار 
کند، تاکید کرد: نتایج انتخابات، ادعاهای مطرح شــده از 
ســوی دشــمنان حزب اهلل در این زمینه که ائتاف شیعی 
 آرای خود را از دســت داده و مشروعیت گذشته را ندارد، 

رد کرد.
وی با اشــاره به نتایج حوزه سوم شــمال لبنان که دیروز 
اعام شــد، افزود: نتایج این حــوزه انتخاباتی برای جریان 
ملی آزاد )میشــل عون( و کل لبنان یک پیروزی بود.دبیر 
کل ســازمان ملل متحد نیز برگــزاری انتخابات پارلمانی 
لبنان را تبریک گفت و خواســتار تشکیل سریع دولت در 

این کشور شد.

شهرک سازی  چرایی 
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نخســت وزیر مجارســتان گفت: تحریم های اروپا علیه 
روســیه فقط روی کاغد موثر است و این کشور تا زمانی 
آنها را اجرا می کند که به امنیت خودش آسیب نرسد.

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، طی سخنانی در 
جمع نمایندگان پارلمان این کشــور گفت: تحریم های 
اتحادیه اروپا فقط روی کاغذ مؤثر به نظر می رسد و بعید 
است تحریم ها روسیه را         مجبور کند تا سیاست خود در 
قبال اوکراین را         تغییر دهد.وی گفت: اروپا ظرفیتی برای 
کنار آمدن با یک تنش در یک کشــور نزدیک را         ندارد، 
اما سران اروپایی فکر می کنند که با تحریم ها می توانند 
روســیه را         به زانو دربیاورند. به هر حال این مسأله فقط 
روی کاغذ امکان پذیر اســت.اوربان ادامــه داد:  با وجود 
بدبینی نســبت به تحریم های اتحادیه اروپا نســبت به 
روســیه، مجارســتان تا زمانی که اجرای این تحریم ها 
امنیتــش را         از جمله در حوزه انــرژی به خطر نیندازد، 

جلوی آنها را         نخواهد گرفت.
در این میان سخنگوی کاخ سفید و جمعی از مقام های 
ارشد کشورهای اروپایی، با اســتقبال از تصمیم فناند 
و ســوئد برای عضویــت در ناتو، گفتند کــه این اقدام 
امنیت اروپا را ارتقــا می دهد.همزمان »لیز تراس« وزیر 
خارجه انگلیس نیز گفت: »از تاش فناند و سوئد برای 
پیوســتن به ناتو استقبال می کنیم و این امر باید هر چه 
سریعتر انجام شود«.وزیر امور خارجه سوئد، درخواست 
پیوســتن این کشــور اروپایی به ناتو را امضا کرد.بورل 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به انتظار 

کشــورهای این اتحادیه از صربســتان برای حمایت از 
تحریم های ضد روسی، گفت مجموع کمک های نظامی 
بــه اوکراین به 2 میلیارد یورو خواهد رســید.با موافقت 
مســکو و آغاز روند خروج نظامیان اوکراینی از کارخانه 
فوالد »آزوف اســتال« که از آن به عنوان سنگری برای 
مقابله با نیروهای روس استفاده می کردند، کنترل کامل 
این شهر بندری اســتراتژیک به دست نیروهای روسیه 
درخواهــد آمد. صدراعظم آلمان نیز با بیان اینکه تاش 
روســیه برای تغییر مرزهای اوکراین موفق نخواهد شد، 
گفت غرب به روســیه اجــازه نمی دهد که صلح خود را 
بر اوکراین تحمیل کند.بســته کمک مالی ۴0 میلیارد 
دالری ایاالت متحده آمریکا در رأی گیری اولیه در ســنا 
بــا ۸۱ رأی موافق در مقابل ۱۱ رأی مخالف به تصویب 
درآمــد و فردا رأی گیری نهایی درباره این بســته انجام 
می شــود.در پی اعام آمادگی دو کشور سوئد و فناند 
برای عضویت در ناتو، وزارت خارجه روســیه اعام کرد 
که از شورای ۱۱ عضوی کشورهای دریای بالتیک خارج 
می شود. زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در پی 
اظهــارات رئیس جمهور ترکیــه در مخالفت با عضویت 
فناند و ســوئد در ناتو، اعام کــرد وحدت ادعایی بین 
اعضای این ائتاف مســئله ای نمایشــی اســت.در پی 
خروج و تسلیم نظامیان باقیمانده اوکراینی از تاسیسات 
»آزوف استال« در ماریوپل، قانونگذار روس گفت روسیه 
باید مجازات اعدام را برای ستیزه جویان ملی گرای هنگ 

»آزوف« اوکراین در نظر بگیرد.

تحریم های اروپا علیه روسیه فقط روی کاغذ است
هم زمان با افزایش تورم بی سابقه و گران شدن سرسام آور 
قیمت مواد غذایی در انگلیس، حزب اصلی مخالف دولت 
هشــدار داد که تا یک سال آینده نیم میلیون کودک در 

این کشور دچار فقر شدید می شوند.
»جاناتان اشــورث« وزیر امور کار و بازنشســتگی دولت 
در سایه )کارگر( انگلیس پیش بینی کرد که پانصد هزار 
کودک »در ســال آینده به فقر مطلق کشــیده خواهند 
شد«. وی گفت: »ما با وضعیتی مواجه هستیم که 250 
هزار خانوار که بسیاری از آن ها مستمری بگیر هستند 
تهیدســت خواهند شد. این درحالیست که وزرا به جای 
محافظــت از مردم و خانواده هــا در این مقطع بحرانی، 
در حال حرکت به ســمت یک ســونامی هستند.«این 
مقام انگلیسی خواســتار افزایش مالیات بر شرکت های 
نفتــی در انگلیس شــد تا طبق برآورد صــورت گرفته، 
میانگیــن قبوض انرژی مردم حدود یک ســوم یا ۶00 
پوند در سال کاهش یابد.دولت با این طرح مخالف است 
و می گوید که پیشــنهاد یادشده مانع سرمایه گذاری در 
زیرســاخت  و انرژی های تجدیدپذیر می شــود. اما تعلل 
دولت صدای ســایر اعضای حزب حاکــم محافظه کار 
را هم بلند کرده و خواســتار اجرای اشــکال دیگری از 
طرح های کمک به مردم هستند.بر اساس گزارش دفتر 
آمار ملی انگلیس دستمزدهای واقعی در این کشور ۱.۹ 
درصد نســبت به ســال قبل کاهش یافته که بزرگترین 
کاهش از سال 20۱۹ بشمار می رود. اقتصاددانان پیش 
بینی می کنند که در نتیجه افزایش 5۴ درصدی قیمت 

انرژی، نرخ تورم به ۹ درصد در ماه آوریل رسیده است.
قیمــت مواد غذایی در انگلیس به دلیل تبعات برگزیت، 
بحران کرونا و شرایط ناشــی از جنگ در اوکراین، طی 
ماه های اخیر تا ۶0 درصد افزایش یافته است. مطالعات 
صورت گرفته نشان می دهد که در طول یک سال آینده 
از هر 20 شــهروند انگلیسی، یک نفر قادر به خرید مواد 
غذایی و پرداخت قبوض انرژی نخواهد بود.رئیس بانک 
انگلیس در اظهارنظری تکان دهنده، نســبت به افزایش 
»آخرالزمانــی« قیمت هــای مواد غذایی هشــدار داد و 
اعتراف کرد که بانک در مهار تورم بی ســابقه در کشور 

ناتوان بوده است.
»اندرو بیلی« در نشســتی با نماینــدگان مجلس عوام 
انگلیس به انتقادات دربــاره عملکرد ضعیف بانک برای 
مقابله با تورم پاســخ داد و اوضاع نابسامان اقتصادی را 
گردن جنگ در اوکراین و همه گیری کرونا انداخت.وی 
با بیان اینکه این دو تحول در زنجیره تامین کاال اخال 
ایجاد کرد افزود: ما نمی توانیم چیزهایی مانند جنگ را 
پیش بینی کنیم؛ این در اختیار هیچ کس نیســت. بانک 
مرکزی انگلیس دو هفته پیش بــا افزایش نرخ بهره به 
باالترین ســطح در ۱3 سال گذشته، در بیانیه ای خطر 
رکود اقتصادی را پیش بینی کرد و این در حالی اســت 
که تورم به باالترین حد در ۴0 ســال گذشــته رسیده 
اســت.پیش بینی های اقتصادی حاکی از آن اســت به 
دلیل یک جهش دیگر در بهای انرژی، تا پایان سالجاری 

میادی نرخ تورم به باالی ۱0 درصد می رسد.

نیم میلیون کودک انگلیسی قربانی سیاست های جانسون

پایان شمارش آرا و اعالم نتایج قطعی انتخابات پارلمان لبنان 

حزب هللا و أمل باالترین آرا را کسب کردند

فرامرز اصغری

کانال ۱3 تلویزیون رژیم صهیونیســتی گزارش داد، نیروهای روسیه با اس -300 
به جنگنده های این رژیم شلیک کردند.

رســانه های رژیم صهیونیســتی خبر دادند که برای اولین بار نیروهای روسیه با 
سامانه اس-300 به سمت جنگنده های متجاوز این رژیم در سوریه حمله کردند.

به نوشــته »تایمز اســرائیل«، کانال ۱3 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد 
که نیروهای روســیه هفته گذشته با موشک های ضد هوایی پیشرفته اس-300 
به سمت جت های جنگنده  این رژیم که به اهدافی در شمال غربی سوریه حمله 
کرده بودند، شــلیک کردند.طبق گزارش رســانه های رژیم صهیونیستی، شلیک 
روســیه به جنگنده های این رژیم در ســوریه »می تواند نشان دهنده تغییر قابل 
توجهی در نگرش مســکو به اسرائیل باشد«.تایمز اسرائیل در ادامه گزارش خود 
نوشــت: »بر اســاس این گزارش بدون منبع)کانال ۱3(، ایــن حادثه روز جمعه 
زمانی رخ داد که نیروی هوایی اسرائیل چندین هدف را در نزدیکی شهر مصیاف 
در شمال غرب ســوریه بمباران کرد«.خبرگزاری رسمی ســوریه )سانا( در این 
باره خبر داده بود: »در جریان این حمله، پنج شــهروند سوری شهید و هفت نفر 

مجروح شــدند«. یک منبع آگاه نظامی سوریه اعام کرد که حوالی ساعت ۸:20 
شب گذشــته، رژیم صهیونیستی با شلیک موشک از ســمت مدیترانه در غرب 
بانیاس، چنــد نقطه در منطقه مرکزی را هدف قرار داد. پدافند هوایی ســوریه 
با موشــک های متجاوز مقابله کردند و اکثر آن ها را ســاقط کردند«.وزارت دفاع 
روسیه بامداد یکشــنبه درباره حمله به مصیاف اعام کرد که جنگنده های اف-

۱۶ رژیم صهیونیســتی عامل حمله به سوریه بودند. دریاساالر »اولگ ژوراولف« 
معاون مرکز آشــتی روسیه در سوریه گفت شــامگاه جمعه هواپیماهای اف-۱۶ 
رژیم صهیونیســتی، 22 موشک به مرکز علمی سوریه در منطقه مصیاف و بندر 
بانیاس شــلیک کردند.انتشار خبر شلیک اس-300 روسیه به جنگنده های رژیم 
صهیونیستی در شرایطی انجام شــده که اخیرا تنش گرفتن تنش ها بین مسکو 

و تل آویو خبرســاز شــده بود.  در همین حال در ادامه تحوالت ســوریه رئیس 
جمهور ســوریه که میزبان یک هیــأت پارلمانی از موریتانی بود، گفت که جنگ 
علیه منطقه، اساســا یک جنگ فکری و عقیدتی است.بشــار اسد رئیس جمهور 
ســوریه دیروز میزبان یک هیأت پارلمانی از موریتانی به ریاست »المصطفی باه 
صهیب« رئیس کمیته »برادری پارلمانی ســوریه و موریتانی« بود.رئیس جمهور 
ســوریه گفت که جنگ علیه منطقه، اساسا یک جنگ فکری و عقیدتی است که 
از جنگ نظامی، خطرناکتر اســت و تأثیرگذاری بیشــتری دارد.وی تأکید کرد، 
ملت موریتانی با وجود فاصله جغرافیایی با منطقه خاورمیانه، در مراحل مختلف 

تاریخی ثابت کرده  اند که به هویت عربی خود پایبند و وابسته هستند.
فیصل مقداد وزیر امور خارجه ســوریه نیز یکشــنبه هفته جاری این هیأت بود. 
مقداد در این دیدار ضمن تمجید از روابط ســوریه و موریتانی و مواضع درخشان 
ملت این کشــور در قبال جنگ تروریستی علیه ســوریه، گفت که هدف از این 
جنگ، تضعیف ســوریه، نابودی محور مقاومت و مسئله فلسطین و تحقق منافع 

غربی-اسرائیلی بود.

 حمله روسیه به جنگنده های اسرائیلی
با »اس - ۳۰۰«


