
 انگلیس: نتایج یک تحقیق در انگلیس نشــان 
می دهد، مســئوالن مدارس در انگلیس در رابطه با 
ابراز همبستگی دانش آموزان با موضوع اوکراین و 
فلسطین برخورد های دوگانه ای دارند. تحقیق انجام 
شده به وســیله گروه مدافع حقوق بشر "کیج" در 
انگلیس نشــان می دهد که در مــدارس انگلیس 
تبلیغــات زیادی انجام می شــود کــه از اوکراین 
حمایــت و در این حــال از حمایت از فلســطین 
خودداری شــود. این تحقیق نشان می دهد دولت 
انگلیــس در این فرآیند دســت دارد تا با موضوع 
اوکراین ابراز هــم دردی و در این حال از هرگونه 

حمایت از فلسطین جلوگیری شود.

 یمــن: آتش بس در یمن بــه علت بیش از ۲۳ 
هزار مورد نقض نظامی و امنیتی به دســت ائتالف 
سعودی به شدت متزلزل شده است. صنعا نیرو های 
ائتالف متجاوز سعودی - اماراتی را به ارتکاب بیش 
از ۲۳ هــزار مورد نقض نظامی و امنیتی آتش بس 
از دوم ماه آوریل گذشــته تاکنون متهم کرد. این 
در حالی است که تنها دو روز به پایان مهلت آتش 
بسی باقی مانده است که برای نخستین بار روز دوم 

ژوئن گذشته به مدت دو ماه تمدید شد.

 عراق: شیوخ ۲۰ عشیره عراقی در راستای حمایت 
از آرمان فلسطین پیمان وفاداری با فلسطین امضا 
کردند.آنها با حضور در سفارت فلسطین در عراق و 
دیدار با »احمد عقل« سفیر تشکیالت خودگردان، 
بر وفاداری نسبت به فلسطین و حمایت از حق آن 

و نیز آزادسازی آن تأکید کردند.

 ترکیه: رویترز طی گزارشی نوشت انتظار می رود  
نرخ تورم ترکیه در ماه جوالی به نزدیک 81 درصد 
برســد و تا پایان ســال ۲۰۲۲ به عدد 7۰ درصد، 
کاهش یابد.انتظار می رود، نرخ تورم ترکیه در ماه 
جوالی به نزدیک 81 درصد برســد و تا پایان سال 

۲۰۲۲ میالدی به عدد 7۰ درصد کاهش یابد.

میزان درآمد و ثروت ملکه انگلیس 
چقدر است؟

با وجود تورمی که امســال گریبان بریتانیا را گرفته 
است، دریافتی های ملکه تغییری نخواهد کرد. بخش 
بزرگــی از هزینه های زندگی ملکــه بریتانیا و نهاد 

سلطنت از طریق بودجه عمومی تامین می شود.
ایندیپندنت آورده است، کاخ باکینگهام در گزارش 
مالی ساالنه اش تایید کرد که کمک هزینه بالعوض 
دولتــی )Sovereign Grant(، کمــک هزینــه 
عمومی که هزینه مواردی از قبیل دستمزد کارکنان 
سلطنتی تا ســفرهای خانواده سلطنتی و همچنین 
بازسازی کاخ باکینگهام را پوشش می دهد، در سال 
آینده در ســطح فعلی خود یعنــی 1۰۳.۵ میلیون 
دالر باقی خواهــد ماند.به لطــف قانونی که دولت 
دیوید کامرون، نخســت وزیر پیشــین بریتانیا وضع 
کرد، ملکه قرار اســت طی دو سال آینده »پاداش« 
تقریبا ۳۶ میلیــون دالری دریافت کند که با وجود 
تورم اقتصــادی نمی توان این کمک مالی را کاهش 
داد.ثروت شــخصی و خصوصی ملکه انگلیس بین 
۳۶۰ تا ۴8۰ میلیون دالر برآورد می شود که شامل 
مجموعه های هنری خصوصــی، جواهرات، تمبر و 
تابلوهای نقاشی هم است.بخشی از این ثروت، دارایی 
خانوادگی اســت که به ارث رســیده؛ مانند امالک 
بالمورال، یکی از اقامتگاه های اصلی خانواده سلطنتی 
بریتانیا در اســکاتلند، ســندرینگهام در نورفولک و 
همچنین سهام و سایر سرمایه گذاری های مالی که 
ملکــه مالیات آن ها را می پردازد.خانواده ســلطنتی 
انگلیس هیچ تعهدی برای افشــای جزئیات ثروت و 
ســرمایه گذاری های خصوصی خود ندارند و ترجیح 

می دهند که این کار را انجام ندهند.
ســال ۲۲-۲۰۲1 هزینه سفرهای خانواده سلطنتی 
بــا هلیکوپتر نزدیک بــه یک میلیــون پوند بوده، 
درحالی که در همین بازه زمانی هزینه سفرهای ریلی 
به صد هزار پوند هم نرســیده اســت.ملکه انگلیس 
همچنین مالک دوک  نشــین لنکســتر در شمال 
انگلستان است، یک مجموعه سرمایه گذاری و دارایی 
بزرگ که ســود آن مستقیما به او پرداخت می شود. 
دوک  نشــین لنکســتر  ارزش حدود ۶۹۶ میلیون 
دالر دارد و ملکــه حدود ۲۴ میلیون دالر در ســال 
از آن درآمد دارد.درآمد دوک  نشــین کورنوال، یکی 
دیگر از منابع درآمد خانواده ســلطنتی، به شاهزاده 
چارلــز پرداخت می شــود. ارزش دارایی های آن از 
زمین کریکت اووال گرفته تا مرکز توزیع ویت رز در 
میلتون کینز حدود 11۵۲ میلیون دالر است و سال 
گذشته ۲۴.۳۶ میلیون دالر از درآمد آن به شاهزاده 
چارلز پرداخت شــد.با در نظر گرفتــن معیارهای 
متفاوت، ارزش سلطنت بریتانیا همچون یک تجارت 
و کســب وکار، حدود 81 میلیارد دالر اســت.اگر بر 
اساس دارایی های هلدینگ کراون، از جمله سودی 
که به خزانه داری می رود، ارزش خانواده سلطنتی را 
محاســبه کنید، این رقم ۳۰.۶ میلیارد دالر خواهد 
بود.کمک هزینه دولتی از زمانی که پادشــاه جورج 
ســوم درآمدهای ارثی خانواده سلطنتی را در سال 
17۶۰ در ازای دریافت مبلغی ساالنه به دولت واگذار 
کرد، به خانواده سلطنتی پرداخت می شود.این کمک 
هزینه در ســال ۲۰۲1 بالغ بر 1۰۳.۲ میلیون دالر 
بود که شامل ۴1.۲8 میلیون دالر برای بازسازی در 
حال انجام کاخ باکینگهام نیز می شد. باقی مانده سود 
نهاد سلطنت که پیش تر در ماه ژوئن اعالم شد و به 
رقم رکوردشــکن ۳7۵.۶ میلیون یورو رسیده است، 

به خزانه داری می رود.

نیمچه گزارش

نانسی پلوســی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در حالی 
ریاســت هیاتی از کنگره به منطقه ایندوپاسفیک )مناطق 
حائــل دو اقیانوس هنــد و آرام( از جملــه دیدارهایی از 
سنگاپور، مالزی، کره جنوبی و ژاپن، را برعهده دارد که در 
باب اهداف این سفر عنوان کرده است، تمرکز این سفر بر 
امنیت متقابل، مشارکت اقتصادی و حکومت دموکراتیک 
در منطقه ایندوپاســیفیک خواهد بــود. وی و نزدیکانش 
مدعی شــده اند که آمریکا قاطعانه به تعامل هوشــمندانه 

و اســتراتژیک در منطقه متعهد است و درک می کند که 
یک ایندوپاسیفیک آرام، آزاد و شکوفا برای رفاه کشور ما 
و سراســر جهان بسیار مهم اســت. این سخنان با ادعای 
توان آمریکا برای حمایت از متحدانش در در شــرق اسیا 
در حالی مطرح شــده اســت که طی روزهای گذشــته 
جنجال رسانه ای گسترده ای از سوی مقامات و رسانه های 
آمریکایی مبنی بر بعد مهمی از سفر وی به منطقه صورت 
گرفته بود و آن حضور پلوسی در تایوان بوده است. تایوان 
منطقه ای اســت زیر مجموعه چین واحد که سالهاســت 
غرب با تســلیح و تحریک این منطقه، بــه دنبال اجرای 
سناریوی تجریه چین می باشــد. رسانه های آمریکایی و 
شخص پلوسی بارها سفر به تایوان را به عنوان گامی مهم 
برای مقابله با چین عنوان و از آن با عنوان اقدام شجاعانه 

در برابر تهدید اول جهانی آمریکا یاد کرده بودند.پلوســی 
و همقطارانــش در حزب دموکرات بر آن بوده اند تا از این 
سفر به عنوان نماد قدرت دموکرات ها در مقابله با دشمنان 
آمریکا بهره گرفته تا از یک سو سرپوشی باشد بر کارنامه 
ضعیف اقتصادی آنها در عرصه داخلی آمریکا و از ســوی 
دیگر کمی از فشار افکار عمومی درباره ناکامی آمریکا در 
مقابله با روســیه در جنگ اوکراین بکاهد. پلوســی با این 
تصــورات در حالی تایوان را مولفه ای برای اهاف انتخاباتی 
دموکرات هــا قرار داده بود که نه تنهــا مردم آمریکا بلکه 
حتی هــم حزبی های وی نیز اعتقادی بــه کارآمدی این 
سناریو نداشته اند چنانکه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 
در تماس تلفنی با »شی جین پینگ« رئیس جمهور چین، 
نگرانی های خود را در مورد سفر احتمالی پلوسی به تایوان 

ابراز کرد. بایدن گفته کــه مقامات نظامی ایاالت متحده 
به وی گفته اند ســفر به تایوان در حال حاضر ایده خوبی 
نیست.همچنین کارن ژان پِیر ســخنگوی کاخ سفید در 
ارتباط با ســفر رئیس مجلس نمایندگان به تایوان گفت، 

سفرهای نانسی پلوسی ربطی به رئیس جمهور ندارد.
نکته مهم آنکه در نهایت پلوسی در حالی مجبور به ترک 
سفر به تایوان شد که ارتش چین با برگزاری رزمایش های 
دریایــی و هوایی در کنار قدرت نمایی نظامی، درباره این 
ســفر هشــدار داده و عمال آمریکا را در وضعیت جنگی و 
بحرانــی قرار داد. به عبارتی نه تنها ســفر به تایوان نقطه 
قوت دموکرات ها نشد بلکه به رسوایی و شکستی زودهنگام 
برایشان مبدل شد که افول بیشتر یک جانبه گرایی آمریکا 

را برای جهانیان بیشتر آشکار ساخت.

یادداشت

گزارش

به دنبال هشدارهای چین درباره ســفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا به تایوان، طبق بیانیه این قانونگذار آمریکایی او قرار نیست به این جزیره 

برود و داغ این سفر بحران ساز تبلیغاتی و انتخاباتی به دل پلوسی ماند.
پس از شــدت گرفتن هشدارهای مقام های ارشد پکن به واشنگتن درباره تایوان، 
به نظر می رســد که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا قصدش را برای سفر به این 
جزیره کنار گذاشته است.نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با صدور 
یک بیانیه درباره ســفر دوره ای خود به تعدادی از کشورهای آسیایی توضیحاتی 
ارائه داد؛ توضیحاتی که در آن اشــاره ای درباره ســفر احتمالی این مقام ارشــد 

کنگره  به تایوان نشده است.
در بیانیه این قانونگذار ارشــد دموکرات آمریکایی آمده اســت: »نانسی پلوسی 
ریاســت هیاتی از کنگره به منطقه ایندوپاســفیک )مناطــق حائل دو اقیانوس 
هنــد و آرام( از جملــه دیدارهایی از ســنگاپور، مالزی، کــره جنوبی و ژاپن، را 
برعهده دارد. تمرکز این ســفر بر امنیت متقابل، مشــارکت اقتصادی و حکومت 
دموکراتیک در منطقه ایندوپاسیفیک خواهد بود«.پلوسی درباره چرایی این سفر 
گفت: »امروز هیات کنگره ما به ایندوپاســیفیک سفر می کند تا بار دیگر بر تعهد 
قــوی و تزلزل ناپذیر آمریکا به متحدان و دوســتانمان در منطقه تاکید کند. در 
سنگاپور، مالزی، کره جنوبی و ژاپن و با دوستانمان در این منطقه، هیات ما طی 
دیدارها در ســطوح باال درباره چگونگی به پیش بردن بیشتر منافع و ارزش های 
مشترک خود از جمله صلح و امنیت، رشد اقتصادی و تجارت، همه گیری کووید 
1۹، بحران آب و هوا، حقوق بشــر و حکومت دموکراتیک صحبت خواهیم کرد. 
تحت رهبری قوی رئیس جمهور بایدن، آمریکا قاطعانه به تعامل هوشــمندانه و 
اســتراتژیک در منطقه متعهد است و درک می کند که یک ایندوپاسیفیک آرام، 
آزاد و شــکوفا برای رفاه کشــور ما و سراسر جهان بســیار مهم است«.در بیانیه 
نانســی پلوسی و توضیحات او درباره ســفر هیات عالی رتبه کنگره آمریکا هیچ 
اشاره ای به ســفر احتمالی او به تایوان نشده است؛ سفری که طی روزهای اخیر 
بسیار خبرســاز شده و هشدارهای شــدید مقام های چین درباره این سفر را به 
دنبال داشته است.بیانیه رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تنها ساعتی بعد از آغاز 
رزمایش دریایی چین در دریای چین جنوبی در آغاز تور آســیایی نانسی پلوسی 

صادر شده است.
طی روزهای اخیر بارها خبرهایی درباره قصد نانســی پلوسی برای انجام سفر به 
تایوان منتشــر شد و اخیرا  شــبکه خبری سی ان ان گزارش داده بود که احتماالً 

سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان انجام خواهد شد.
به دنبال گمانه زنی ها درباره ســفر این مقام ارشــد آمریکایی به جزیره تایوان و 
هشدارهای تند چین، ســخنگوی کاخ سفید در نشست خبری پنج شنبه هفته 
گذشــته گفت، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا معتقد است، به او ربطی ندارد که 
به پلوســی توصیه کند به تایوان برود یا نه.اظهارنظر ســخنگوی کاخ سفید در 
شــرایطی مطرح شــده که پیشــتر جو بایدن با انداختن توپ به زمین نیروهای 
مسلح آمریکا گفته بود، سران نظامی آمریکا انجام سفر پلوسی به تایوان را اقدامی 
خطرناک می دانند.پکن، تایوان را بخشــی از ســرزمین چین می داند و تحرکات 
آمریکا و فروش سالح به تایوان را نقض حاکمیت خود و مغایر با سیاست »چین 
واحــد« ارزیابی می کند. اخیراَ دولت آمریــکا الیحه صدها میلیارد دالری بودجه 
نظامی آمریکا را امضا کرد که بخش چشمگیری از آن به مقابله با چین و حمایت 

از تایوان تخصیص داده شــده است. پیشتر و با شــدت گرفتن هشدارهای پکن 
علیه واشنگتن درباره ســفر احتمالی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، 
»کین گانگ« ســفیر چین در آمریکا هم در این باره به آمریکایی ها هشدار داد.

به گفته این دیپلمات ارشــد پکن، مساله تایوان همواره مهمترین و حساس ترین 
موضــوع اصلی در روابط چین و آمریکا بوده اســت. وی افزود، دولت چین برای 
صلح و ثبات در سراسر تنگه تایوان ارزش قائل است و نهایت تالش را برای اتحاد 
مجدد صلح آمیز )تایوان و چین( انجام داده استهمزمان با گزارش ها درباره سفر 
احتمالی رئیس مجلــس نمایندگان آمریکا به تایوان، ارتش چین نیز در واکنش 
بــه این اقدام رزمایــش نظامی نزدیک این جزیره برگزار کرد. لغو این ســفر در 
حالی شکستی سنگین برای دموکرات ها در آستانه انتخابات است که در حالیکه 
رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
آماده می شود، میزان محبوبیت وی رکورد تازه ای به ثبت رساند و به ۳8 درصد 
نزول پیدا کرد.بنا بر گزارش وبگاه هیل، نظرســنجی گالوپ نشــان می دهد که 
فقــط ۳8 درصد از رأی دهندگان آمریکایی بایدن را بعنوان رئیس جمهور آمریکا 
تأیید می کنند که از ۴1 درصد ماه گذشته پایین تر است و این در حالی است که 
رئیس جمهور آمریکا بــا میزان محبوبیت ۵7 درصد در ژانویه ۲۰۲1 آغاز به کار 
کــرد.در بین هم حزبی های دموکرات بایدن، 78 درصد از دموکرات ها، ۳1 درصد 
از طرفداران احزاب مســتقل و پنج درصد از طرفــداران حزب جمهوری خواه از 
عملکرد وی بعنوان رئیس جمهور آمریکا حمایت کردند و نظرســنجی همچنین 
یک کاهش هفت درصدی میزان محبوبیت بایدن در بین دموکرات ها از آخرین 
نظرســنجی در ماه ژوئن و یک کاهش محبوبیت پنــج درصدی در بین احزاب 

مستقل را نشان داد.
بحــران اقتصادی بخــش مهمی از دلیل این افت محبوبیت را تشــکیل می دهد 
چنانکه به دنبال افزایش بی ســابقه نرخ تورم، بانک های غذا در سراســر آمریکا 
به علت افزایش تقاضا برای غذارسانی به آمریکایی های نیازمند با مشکل مواجه 
شده اند.کایل وید، مدیر بانک غذای آتالنتا به این شبکه خبری گفت: » این یک 
طوفــان کامل از تقاضای باال، هزینه های باال، حمایت کمتر دولتی اســت. بانک 

های غذا و انبارهای مواد غذایی حقیقتا تحت فشار زیادی هستند.«
وی گفت: تقاضا در بانک غذا در ســال گذشته زمانی که محدودیت های کرونای 
برداشته شد و مردم به سر کارهای خود بازگشتند، کاهش یافته بود اما در چند 

ماه گذشته دوباره افزایش یافته است.

ودهنگام خانم رئیس شکست ز
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در اقدامی وحدت گرایانه جهت کاهش تنش ها و زمینه 
سازی برای وفاق سیاسی، کمیته آمادگی برای تظاهرات 
»دفاع از مشــروعیت قانون اساسی« مقرر کرد تظاهرات 
چارچوب هماهنگی که قرار بود روز یکشــنبه در بغداد 

برگزار شود، به زمان دیگری موکول شد.
این کمیته در بیانیه ای اعالم کرد: بر اســاس بیانیه های 
برادران در چارچوب هماهنگی و دخالت شــیوخ عشایر 
بزرگوار و شــخصیت های فاضل دینی، قرار شــد موعد 
تظاهرات دفاع از دولت و موسســات آن به موعد دیگری 
موکول شود تا فرصتی به گفت و گو و ایجاد راه حل های 
مثبت سیاسی داده شود، وحدت صفوف و دوری از فتنه، 
تضمین و فرصت دعوت کنندگان به فتنه سوزانده شود.
این بیانیه افزوده اســت: خدا عراق و ملت آن را حمایت 
و مرجعیت دینی، عشایر کریم و جمیع نیروهای ملی را 
حفظ کند.برای دومین بار طی 7۲ ســاعت ، طرفداران 
جریان صدر در اعتراض به معرفی محمد شیاع السودانی 
از سوی چارچوب هماهنگی شیعی برای تصدی نخست 
وزیری آینــده عراق بدون مانع قابل توجهی وارد منطقه 
ســبز بغداد و مانع برگزاری جلسه پارلمان برای تعیین 
رئیس جمهور و مکلف شــدن نخســت وزیــر با تصرف 
دوباره پارلمان شــدند.این اقدامات باعث شد تا چارچوب 
هماهنگی شیعی در بیانیه ای در واکنش به این اقدامات 
اعالم کند: ما با نگرانی شــدید حوادث ناگواری را که در 
این روزهــا در پایتخت رخ می دهد، بــه ویژه تجاوز به 
نهادهای قانون اساســی، هجوم به مجلس نمایندگان و 

تهدید بــه حمله علیه قوه قضائیــه و حمله به مقرهای 
رسمی و سرویس های امنیتی را دنبال می کنیم. در عین 
حال که توصیه به صبر و خویشتنداری کامل می کنیم ما 
مردم و طرفداران قانون مدارمان را به تظاهرات مسالمت 
آمیــز در دفاع از دولت و مشــروعیت آن و نهادهای آن 
که در راس آنها مقام قضایی و قانونگذاری اســت دعوت 
می کنیم و ایســتادگی در برابــر این تخطی خطرناک و 
انحراف از قانون و موازین و شرع را واجب می دانیم.بیانیه 
چارچوب هماهنگی شیعی افزود: دولت، مشروعیت آن، 
نهادهــای قانونی آن و صلح مدنــی خط قرمزی بر روی 
همه عراقی ها هســتند که آماده دفاع از آن به هر طریق 
ممکن صلح آمیز هســتند.طرفداران جریــان صدر که 
وضعیت سیاسی و امنیتی بغداد حاضر به ترک ساختمان 
پارلمان نیســتند و قصد دارند بــه تحصن خود تا اطالع 
ثانوی ادامه دهند.»محمد الحلبوسی« رئیس پارلمان نیز 
در پی این آشــوب، از تعلیق جلســات پارلمان تا اطالع 
ثانوی خبــر داد. مدیر دفتر رهبر جریــان صدر، ضمن 
تکذیب رهبری آشــوب های اخیر توسط این جریان، به 
صورت تلویحی گفت وگو برای حل این بحران را رد کرد.
سفارت آمریکا در بغداد در بیانیه ای به ناآرامی های عراق 
واکنش نشان داد و ژست دعوت از گروه های سیاسی به 
پرهیز از خشــونت گرفت. همچنین بارزانی رئیس اقلیم 
کردســتان عراق طرف های عراقی را به خویشتنداری و 
گفت وگوی مســتقیم برای حل مسائل فراخواند و گفت، 

اربیل آماده میزبانی از این گفت وگوهاست.

همزمان با اقدامات مخرب هواداران صدر صورت می گیرد 

تالش چارچوب هماهنگی شیعی عراق برای وفاق سیاسی
همزمــان با تشــدید تنش ها میان روســیه و انگلیس، 
ســخنگوی وزارت امــور خارجه روســیه در اظهاراتی 
تمسخرآمیز گفت نخست وزیر مستعفی انگلیس می تواند 
به عنوان یک زن برای شــرکت در رقابت تصدی سمت 

دبیرکل ناتو معرفی شود.
»ماریا زاخارووا« ســخنگوی وزارت امور خارجه روسیه 
در کانال تلگرامی خود نوشــت که »بوریس جانســون« 
نخســت وزیر مســتعفی انگلیس می تواند به عنوان یک 
زن برای شــرکت در رقابت تصدی ســمت دبیرکل ناتو 
معرفی شــود.پیش از این، یک منبع خبرگزاری »تاس« 
در نهادهای بین المللی مستقر در بروکسل گفته بود که 
جانســون هیچ شانســی برای انتخاب به عنوان دبیرکل 
جدید ناتو ندارد، زیرا زن نیســت و یک کشــور جدید 
عضــو ناتو را نمایندگی نمی کند.زاخــارووا در اظهاراتی 
تمســخرآمیز گفت: هیــچ چیز مانع بوریس جانســون 
نمی شود که ناگهان یک زن درونی را کشف کند. سبک 
او طبق مد و جســور است. ســخنگوی وزارت خارجه 
روســیه افزود »تعداد جنسیت های به رسمیت شناخته 
شده در کشورهای عضو ناتو این امکان را برای جانسون 
فراهم می کند تا یکی از آن ها را که بیشــتر مناســبش 

است، انتخاب کند«.
این دیپلمات در ادامه گفت: حتی اگر ناتو از بین افرادی 
که خود را زن می نامند انتخاب کند، همیشــه می توانند 
ناگهان یک مرد درونی یا جنسیت دیگر را کشف کنند. 
الزم به ذکر است در ادامه رسوایی های مقامات انگلیسی 

نشــریه ساندی تایمز در گزارشی فاش کرد که شاهزاده 
چارلز، ولیعهد انگلیس در ســال ۲۰1۳ برای خیریه اش 
مبلغ یک میلیون پوند از خانوده اسامه بن الدن دریافت 

کرد.
گفته می شــود که دو سال پس از کشته شدن اسامه بن 
الدن توســط نیروهای ویژه آمریکا در نزدیکی اسالم آباد 
پاکســتان، در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰1۳، چارلز 7۳ ســاله 
جلسه خصوصی را با بکر بن الدن 7۶ ساله در "کالرنس 
هاوس"، اقامتگاه ســلطنتی در لندن برگزار کرد. در این 
میان پس از ســال ها کاهش تولید، بازارهای تسلیحاتی 
در سراســر جهان در حال آماده شدن برای جنگ سرد 
جدیدی هســتند – جنگی که با بحــران اوکراین جانی 
دوباره گرفته اســت. در این میــان و همزمان با حمله 
روســیه به اوکراین، شرکت های دفاعی انگلیس در حال 
مذاکراتی هستند تا تولیدات مهمات و موشک های خود 

را افزایش دهند. 
در ایــن میان »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روســیه 
فرمان تصویب دکترین دریایی و منشــور ناوگان نظامی 
روســیه را امضا کرد تا از این طریق »تغییرات در اوضاع 
ژئوپولتیکــی و نظامی و راهبردی جهان را به حســاب 
آورد«. خبــر دیگر از تحوالت اوکرایــن آنکه در اقدامی 
که نشانگر ناتوانی کی یف در برابر مسکو است زلنسکی 
رئیس جمهور اوکراین در ســخنرانی روزانه خود از مردم 
دونتسک درخواست کرد که هرچه سریع تر این منطقه 

را تخلیه کنند.

وقتی نخست وزیر مستعفی انگلیس برای گرفتن سمتی جدید دست و پا می زند

تغییر جنسیت جانسون برای دبیر کل ناتو شدن

هشدار ارتش چین به ثمر نشست 

داغ سفر به تایوان بر دل پلوسی ماند

فرامرز اصغری

رژیم صهیونیســتی اخیرا اعالم کرد، سه پهپاد حزب اهلل را بر فراز آب های مابین 
لبنان و فلســطین اشغالی ساقط کرده است، اما حزب اهلل امروز تصاویر تهیه شده 

توسط پهپادها را منتشر کرد.
در حالی که دیروز »آموس هوچشتاین« فرستاده ویژه آمریکا در مذاکرات ترسیم 
مرزی )مرز آبی لبنان و فلســطین اشــغالی( وارد لبنان می  شــود بخش رسانه ای 
»االعالم الحربی« شاخه لبنان تصاویر پهپادهای حزب اهلل از سکوهای نفتی-گازی 
رژیم صهیونیستی را منتشر کرد.در این فیلم مختصات میدان های گازی و سکوهای 
استخراج رژیم صهیونیســتی در طول ساحل فلسطین اشغالی نشان داده و اعالم 
می  شــود: )همه اینها( در تیررس اســت... بازی با زمان، بی فایده است.این تصاویر 
توسط پهپادهایی گرفته شده که حزب اهلل چند هفته پیش به میدان نفتی-گازی 

کاریش فرستاد و رژیم صهیونیستی نیز اعالم کرد که آنان را ساقط کرده است.
رســانه های صهیونیســتی در واکنش اعالم کردند، حــزب اهلل ویدئویی کوتاه در 
راســتای »جنگ روانی« با ترجمه عبری سخنان سید حسن نصراهلل منتشر کرد.

شــامگاه چهاردهم تیرماه گذشته بود که ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد سه 
پهپاد حزب اهلل را که به ســوی سکوی گازی کاریش در شرق دریای مدیترانه در 
حرکت بوده اند، ســرنگون کرده اســت.در پی این ادعای صهیونیست ها، جنبش 
حــزب اهلل لبنان بیانیه صادر کــرد. در بیانیه مذکور آمده بود، گروه شــهیدان 
»جمیل ســکاف«  و »مهدی یاغی«، سه پهپاد غیر مسلح و در اندازه های مختلف 

به سمت منطقه مورد مناقشه میدان »کاریش« به پرواز درآوردند.
 شــیخ »نعیم قاســم« معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان در مراسم عزاداری دومین 
شــب محرم الحرام گفت، تعلــل در پرونده ثروت نفتی لبنان باعث نمی شــود 

مقاومت از انجام وظیفه خود در زمان مقتضی منصرف شود.شــیخ قاســم ضمن 
اعالم اینکه پاســخ  در خصوص پیشــنهاد ارائه شده در پرونده ترسیم مرزی باید 
در ســریعترین زمان ممکن باشــد، تأکید کرد، دشمن صهیونیستی چاره ای جز 
به رســمیت شــناختن حقوق لبنان در ثروت آبی اش ندارد همانطور که در برابر 
آمریکا نیز گزینه ای جز دست برداشــتن از شرکت ها برای  اکتشاف و استخراج 
گاز نیســت.میدان گازی کاریش مورد مناقشه لبنان و رژیم صهیونیستی است. 
1۵ خرداد یک کشتی حفاری وابسته به شرکت انرژین وارد منطقه مورد منازعه 
مذکور شــده بود که با واکنش و محکومیت گسترده از سوی بیروت همراه شد. 
همچنین سید »هاشم صفی الدین« رئیس شورای اجرایی جنبش حزب اهلل لبنان 
گفت که اصرار آمریکا، برخی کشــورهای حاشــیه خلیج فارس، سازشــکاران و 
کشورهای وابسته و برخی کوته فکران مبنی بر دست کشیدن حزب اهلل از مقاومت 
و توطئه های شــبانه روزی آن ها باعث شده که ما باور داشته باشیم که مقاومت و 

سالح آن بهترین گزینه برای ما، کشور، وطن و امت ماست. 

 انتشار تصاویر پهپادهای حزب هللا 
از سکوهای گازی رژیم صهیونیستی 


