
 بحرین: یک روزنامه اسرائیلی در گزارشی اعالم 
کرد که بحرین و مغرب در صدر فهرست مشتریان 
تســلیحات رژیم صهیونیســتی قرار دارند.روزنامه 
صهیونیســتی »معاریو« فاش کرد کــه بحرین و 
مغرب از جمله کشــورهایی هستند که سالح های 
اسرائیلی را خریداری می کنند و این در حالی است 
که بسیاری از محافل معامالت تسلیحاتی اسرائیل 

با این رژیم را محکوم کرده اند.

 فرانســه: ژرالد دارمانن وزیر کشور فرانسه در 
پــی ویرانی یــک نمازخانه به دلیل آتش ســوزی 
عمدی همبســتگی خود را با مسلمانان »رامبویه« 
اعالم کرده اســت.بر اساس عناصر اولیه تحقیقات، 
شــاهدان گزارش دادند حدود ســاعت یک بامداد 
مشــاهده کردند دو نفر به سرعت با یک قوطی از 
محل خارج شــدند و سپس شــعله های آبی رنگ 
آتش را مشاهده کردند. یک منبع پلیس هم تایید 

کرد احتماال این آتش سوزی عمدی بوده است.

 ســریالنکا: رئیس جمهوری مستعفی سریالنکا 
که از تبعید خودخواســته به کشورش بازگشته، با 
درخواست هایی برای بازداشــت و محاکمه مواجه 
شده اســت. گوتابایا راجاپاکســه، رئیس جمهوری 
سابق سریالنکا در پی تظاهرات گسترده ماه ژوئیه 
و تصــرف کاخ ریاســت جمهوری این کشــور، به 

سنگاپور گریخت.

 چین: دفتر رئیس مجلس ملی کره جنوبی اعالم 
کرد که لی ژانشــو، مقام شماره سوم دولت چین و 
رئیس کمیته دائمی کنگره این کشور طی روزهای 
آتی جهت دیدار با رئیس مجلس ملی کره جنوبی 
عازم ســئول خواهد شد. لی ژانشــو قصد دارد در 
راس هیاتی بلند پایه در تاریخ ۱۵ ســپتامبر طی 

یک اقامت سه روزه به سئول سفر کند.

 اردن: ارتش اردن تمرین های نظامی "شیر آماده 
۲۰۲۲" را با همتای آمریکایی  خود و با حضور ۲۷ 
کشور کلید زد.مصطفی الحیاری، مدیر رسانه نظامی 
ارتش اردن و فرمانده اســمیت، سخنگوی نیروهای 
آمریکایــی حاضر در این مانــور، در مرکز آموزش 
عملیات های ویژه ملک عبداهلل دوم واقع در شــهر 

امان کنفرانس مطبوعاتی مشترکی برگزار کردند.

 قطــر: وزیر امــور خارجه قطر اعــالم کرد که 
کشــورش ســرمایه گذاری ها بــرای افزایش تولید 
گاز طبیعــی را افزایــش خواهــد داد.»محمد بن 
عبدالرحمــن آل ثانی« وزیر امــور خارجه قطر بر 
اهمیت ثبات بازار انرژی برای کشورش تاکید کرد.
آل ثانــی اعالم کرد که بــرای حمایت از ثبات بازار 
انرژی، ســرمایه گذاری ها در حوزه گاز طبیعی در 

حال گسترش است.

 نقض عهد بایدن درباره
 امارات و عربستان 

بر اساس گزارش رسانه های مختلف دولت بایدن به 
دلیل بحران اقتصــادی آمریکا، ممنوعیت صادرات 

سالح به امارات و عربستان سعودی را لغو کرد.
وال اســتریت ژورنال در گزارشــی اعالم کرد که 
در بحبوحــه بحران اقتصــادی و رقابت تجاری با 
چیــن، » جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا تصمیم 
گرفت به معامالت فروش تسلیحات سرعت بخشد 
و ممنوعیت صادرات ســالح به امارات و عربستان 
را لغــو کند. وال اســتریت ژورنال نوشــت که لغو 
ممنوعیت صادرات ســالح به امارات و عربســتان 
درحالی است که گزارش هایی از جنایت های جنگی 
ائتالف ســعودی علیه یمن منتشر می شود.در این 
گزارش آمده اســت که دولت بایدن تصمیم گرفت 
یک کارگــروه جدید را برای جســتجوی راه هایی 
برای ساده سازی برنامه فروش تسلیحات آمریکا به 
کشورهای خارجی تشــکیل دهد. همچنین دولت 
بایــدن به متحدان اروپایی خــود که تجهیزات به 
ارتش اوکراین ارســال کردند، وعده داده که بتواند 
ذخایر آنها را دوباره پر کند؛ با این حال، در شرایط 
کنونــی مجموعه صنایع نظامی ایــاالت متحده با 

رکود مواجه است.
این گزارش می افزایــد: اقتصاد آمریکا با تورم باال 
و رکودی بی ســابقه مواجه است و این امر موجب 
نگرانی دولت آمریکا شــده و کاخ ســفید را بر آن 
داشته تا فروش تســلیحات خارجی به متحدان و 
شرکای خود در سراسر جهان را افزایش دهد.دولت 
بایدن عالوه بر وعده فروش تسلیحات به کشورهای 
اروپایــی و تایــوان، تحریــم فروش تســلیحات 
»تهاجمی« آمریکا به عربستان سعودی و امارات را 
لغو کرد و این درحالی اســت که در دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری وعده داده بود که با عربســتان 
سعودی به عنوان یک » دولت ناقض حقوق بشر« 
بخاطر قتل » جمال خاشقجی« روزنامه نگار منتقد 

سعودی رفتار کند.
پیش از این وزارت دفــاع آمریکا )پنتاگون( اعالم 
کرد که وزارت خارجه این کشور با فروش 3 میلیارد 
دالر موشــک های پاتریوت به عربســتان سعودی 
موافقت کرده است.اخیرا نیز منابع مطلع به رویترز 
اعالم کردند که دولت »جو بایدن« در حال بررسی 
لغو احتمالی ممنوعیت فروش تسلیحات تهاجمی 
آمریکا به عربســتان سعودی اســت.جو بایدن در 
فوریــه ۲۰۲۱ اعالم کرد که حمایت ایاالت متحده 
از عملیــات تهاجمی عربســتان در یمن و عرضه 

سالح های مربوطه را متوقف می کند.

نیمچه گزارش

بر اســاس گزارش های منتشــره اخیرا عنوان شده است که یک قایق با 8۵ نفر 
پناهجو  از جمله چندین زن و کودک، در آب های مدیترانه سرگردان شده است. 
هر چند که نقش باندهای قاچاق و قاچاقچیان انسان را در این وضعیت نمی توان 
نادیده گرفت اما نگاهی ریشــه ای و دقیق به مسئله حکایت از حقایقی دردآور 
دارد کــه برگرفته از رفتارهای دولتهای غربی در قبال پناه جویان آن اســت که 
آنها را به جای ورود قانونی به انتخاب مســیرهای پر خطر و گاه از دست دادن 

جانشان سوق می دهد. 
رســانه ها از طرح جدید هماهنگی وزیر کشور انگلیس با همتای آلبانیایی برای 
مقابلــه با ورود پناهجویان از آلبانی به این کشــور خبــر دادند. در همین حال 

در اقدامــی تامل برانگیز که مغایر با تعهــدات انگلیس برای پذیرش دهها هزار 
پناه جوی افغانســتانی مقامات و رسانه های انگلیسی عنوان کرده اند که  در سال 
آینــده انتظار می رود که به بیش از 3۵۰۰ نفر افراد در معرض خطر در بریتانیا 
پذیرش داده شــود. در نمونه ای از رفتار غیر انســانی و گزینشــی انگلیس در 
قبال پناه جویان رســانه ها در مرداد ماه اعالم کردند یک مترجم ســابق افغان و 
همسرش که به انگلیس منتقل شده اند، به دلیل تأخیر دولت انگلیس در صدور 

ویزا بیش از ۶ ماه است که از کودک دو ساله خود جدا شده اند. 
در همین حال ســازمان ملل و نهادهای حقوق بشر بارها درباره وضعیت بحرانی 
پناه جویان در کمپ های فرانسه هشدار داده اند. پلیس فرانسه بارها با حمله به این 
مراکز و جمع آوری کمپ ها موجب آوارگی و اقدام اجباری آنها به دل بســتن به 
وعده های باندهای قاچاق انســان از طریق دریا به انگلیس شده اند. گفته سازمان 
مردم نهاد پزشــکان بدون مــرز، وضعیت زندگی روزمــره پناهجویان در ترآپل 
هلند بسیار ناگوار است. ســازمان عفو بین الملل نیز در گزارشی نسبت به رفتار 
تبعیض آمیز و خشونت بار دولت لیتوانی، عضو اتحادیه اروپا، با پناهجویان هشدار 

داد. روزنامه اشــپیگل آلمان در گزارشــی آژانس مرزبانی و گشت دریایی اروپا، 
فرونتکس را به ســرپوش گذاشــتن بر تخلفات رفتاری یونان با پناهجویان متهم 
کرد.  پناهجویان نیز شرایط خود در لیبی را با دوران برده داری قیاس کرده اند.

 مجموع این حقایق بیانگر آن است که مسئولیت مستقیم وضعیت بحرانی ایجاد 
شــده برای پناه جویان از جمله در قبال قایق های حامل پناه جویان در مدیترانه 
و سایر آب راه های منتهی به اروپا بر عهده کشورهای غربی است. کشورهایی که 
از یک ســو با نمایش چهره ای رویایی و خیال انگیز از زندگی در غرب و کتمان 
حقایق جاری در این کشورها بویژه برای مهاجرین و پناه جویان، سودای زندگی 
در سراب غرب را در اذهان سایر ملت ها ایجاد می کنند، و از سوی دیگر با نقض 
قوانین بین المللی و رفتارهای غیر انســانی پناه جویان، مهاجرین و آوارگان را به 
مسیرهای غیر قانونی سوق می دهند که نتیجه آن فجایعی است که در مدیترانه 
و ســایر محورهای غیر قانونی ورود به اروپا روی داده اســت. پناه جویایی که به 
دلیل سیاســت های ضد انسانی غرب اجبارا تن به شــرایط سخت قاچاقچیان 

انسان می دهند و گاه نیز قربانی این وضعیت ناخواسته می شوند.

یادداشت

گزارش

رئیس نیروی حفاظت بیولوژیکی، شــیمیایی و تشعشعات 
روســیه گفت پنتاگــون قصــد دارد در "کوتاه ترین زمان 
ممکن" برنامه های بیولوژیکی را از اوکراین به جمهوری های 
پسا-شــوروی، اروپای شرقی و کشــورهای حوزه بالتیک 

منتقل کند تا به مرزهای روسیه نزدیک باشند.
 »ایگــور کریلوف« رئیــس نیروی حفاظــت بیولوژیکی، 
شــیمیایی و تشعشــعات روسیه عنوان داشــت: پنتاگون 
آماده اســت تا به زودی برنامه های تمام نشده بیولوژیکی 
در اوکراین را به کشــورهای پسا-شــوروی، همچنین به 
کشورهای اروپایی شــرقی از جمله بلغارستان، جمهوری 

چک و کشورهای حوزه بالتیک منتقل کند.
وی افزود: »گســترش شــبکه آزمایش های بیولوژیکی که 
احتماال می تواند برای توســعه و ذخیره قطعات تسلیحات 
بیولوژیکی اســتفاده شــوند، تهدیدی برای امنیت نظامی 
فدراســیون روســیه تلقی می شــود. برخالف تســلیحات 
هســته ای که ایاالت متحده در سرزمین های متحدان ناتو 
مســتقر می کند، سیاســت این ائتالف درخصوص مسئله 
بیولوژیکی امکان نزدیک شــدن به مرزهای ما را به صورت 
غیرقابل کنترل فراهم می کند.«ایگور کریلوف در ادامه گفت 
که کی یف از شرکت ســازنده هواپیماهای بدون سرنشین 
ترکیه "بیرقدار" خواســته تا پهپادهایشــان را به دستگاه 
اسپری شیمیایی با ظرفیت بیش از ۲۰ لیتر مجهز کند.این 
رئیس نیروی حفاظت بیولوژیکی، شــیمیایی و تشعشعات 
روسیه افزود: درخواست اوکراین در این خصوص و استفاده 
این کشــور از تســلیحات بیولوژیکی نگرانی شدیدی را به 
دنبــال دارد. وی گفت: ایاالت متحده به وبا و طاعون عالقه 
مند اســت، اســتفاده از این عوامل بیماری زا را می توان 
به عنوان شــیوع طبیعی پنهان کرد. این عوامل بیماری زا 
در چارچــوب پروژه های به اصطــالح اوکراینی "U-Pi" و 
"Tep" مورد مطالعه قرار گرفتند. عالقه زیســت شناسان 
نظامی ایاالت متحده به این دلیل اســت که این پاتوژن ها 
دارای کانون هــای طبیعی هم در خــاک اوکراین و هم در 
روسیه هستند و اســتفاده از آنها می تواند به عنوان شیوع 

طبیعی بیماری ها پنهان شود. فعالیت های آزمایشگاه های 
بیولوژیکی و برنامه به اصطالح اصالحات سیستم مراقبت های 
بهداشتی اوکراین که توسط ایاالت متحده اجرا شد، منجر 
بــه افزایش غیرقابل کنترل در بروز عفونت های خطرناک و 
از نظر اقتصادی مهم شد.به گفته وی، افزایش تعداد موارد 
سرخجه، دیفتری، سل در خاک اوکراین ثبت شده است و 
بروز ســرخک بیش از ۱۰۰ برابر افزایش یافته است. عالوه 
بر این، وضعیت تــب خوکی آفریقایی به طور قابل توجهی 
بدتر شده اســت، مجموع خســارات صنعت کشاورزی در 
شرق اروپا از این بیماری بیش از ۲.۴ میلیارد یورو است.وی 
همچنین گفــت: در چارچوب مبارزه با بیماری های عفونی 
در اوکراین اعالم شده توسط وزارت ارتش آمریکا و تضمین 
رفاه بهداشــتی و اپیدمــی، کمک های بشردوســتانه ارائه 
نمی شــود، اقداماتی برای واکسیناسیون جمعیت و درمان 

بیماران انجام نمی شود.

خبر دیگر آنکه مسؤول حوزه پدافند تسلیحات شیمیایی، 
بیولوژیــک و رادیواکتیــو روســیه از برنامــه تهدیدآمیز 
ارتش اوکرایــن برای تجهیز پهپادهای ســاخت ترکیه به 

پاشنده های مواد شیمیایی خبر داد.
خبر دیگر آنکه نتایج نظرسنجی "مرکز لوادا" حاکی از آن 
اســت که تا تاریخ اواخر اوت ۲۰۲۲، ۷۶ درصد از روس ها 
از »عملیات ویژه نظامی« این کشــور در اوکراین حمایت 
کرده اند.این مرکز نظرســنجی اعالم کرد: »سطح حمایت 
از اقدامات نیروهای مســلح روسیه در اوکراین در ماه های 
تابســتان تغییر نکرده است؛ ۴۶ درصد "قطعا" از اقدامات 
نیروهای مسلح روسیه حمایت می کنند، و 3۰ درصد دیگر 
"تاحدودی" حامی آن ها هســتند. همچنین، ۱۷ درصد از 

شرکت کنندگان از این اقدامات حمایت نمی کنند.«
در این میان در ادامه رویکردهای جنگ طلبانه کاخ سفید 
در ادامــه اقدامــات جنگ افروزانه خــود، از کنگره آمریکا 

درخواســت کرد تا کمک نظامی دیگری را به مبلغ حدود 
۱۲ میلیارد دالر برای اوکرایــن تصویب کند.مبلغ مذکور 
در درخواست بودجه اضطراری ۴۷.۱ میلیارد دالری دولت 
بایدن گنجانده شــده اســت؛ مبلغی که کاخ سفید مدعی 
شــده برای مقابله با کووید-۱۹ و آبله میمون و همچنین 
کمک  به قربانیان فجایع، به آن نیاز دارد.براســاس گزارش 
راشــاتودی، این کمک ۱۱.۷ میلیارد دالری شــامل ۴.۵ 
میلیــارد دالر جهت تجهیزات نظامــی و تجدید موجودی 
انبارهای تسلیحاتی پنتاگون، ۲.۷میلیارد دالر برای کمک 
دفاعــی و اطالعاتی به اوکرایــن و ۴.۵ میلیارد دالر برای 

حمایت بودجه ای از دولت کی یِف است.
در این میان ســازمان اطالعــات امنیت آلمان که به دلیل 
جنــگ اوکراین بخش روســیه خود را از نظر پرســنل و 
فناوری ارتقا داده اعالم کرد که هیچ مدرکی دال بر ضعف 
قدرت پوتین در جریــان این جنگ و در آینده قابل پیش 
بینی وجود ندارد.این در حالی است که بر اساس اطالعات 
چندین ســرویس مخفی غربی، در جنگ اوکراین که بیش 
از شــش ماه ادامه دارد، تا ۲۰ هزار ســرباز روس کشته و 
بیش از ۵۰ هزار نیرو زخمی شــده انــد. البته این رقم با 
آخرین بیانیه رســمی کرملین در ماه مارس که از ۱3۵۱ 

کشته صحبت می کرد، تفاوت قابل توجهی دارد.
خبر دیگر آنکه ســخنگوی کرملین بررسی شرایط امنیتی 
برای حضور والدیمیر پوتین در نشســت گروه ۲۰ را الزام 
آور دانســت.دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در یک 
برنامه تلویزیونی بررســی شــرایط امنیتی قبل از حضور 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه در نشســت گروه 
۲۰ در اندونزی را ضروری دانســت.او گفت: روسیه قبل از 
تصمیم گیری نهایی در مورد نحوه شرکت والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه در نشست گروه ۲۰ در اندونزی، همه 
عوامل از جمله مســائل امنیتــی را در نظر خواهد گرفت.

سخنگوی کرملین روز چهارشنبه گفته بود که هنوز شکل 
و نحوه مشارکت رئیس جمهور روسیه در نشست آتی گروه 

۲۰ مشخص نشده است.

پناهجویان  وز  ر و  حال 
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جنبــش مقاومت حماس از عملیات ضد صهیونیســتی 
امــروز در غور اردن که به زخمی شــدن دســت کم ۵ 
صهیونیســت منجر شــد، حمایت کرد و آن را نمایانگر 
شکســت تالش های تل آویــو در توقف رونــد افزایش 

عملیات های مقاومت دانست.
»عبداللطیــف القانوع«، ســخنگوی جنبش حماس به 
عملیات ضد صهیونیســتی امروز در منطقه »غور اردن« 
واکنش نشان داد و از عامالن این عملیات تمجید کرد.

به نوشته خبرگزاری »شهاب«، وی تصریح کرد: عملیات 
قهرمانانــه جدیــد در غور اردن در چارچــوب عملیات 
مقاومت فلســطین علیه رژیم اشــغالگر صهیونیستی و 
شهرک نشــنیان آن در واکنش بــه جنایات و تجاوز آن 
علیه مســجد االقصی و اسرای فلسطینی صورت گرفت. 
وی در ادامه گفت:  ما به جوانان انقالبی که این عملیات 
ویــژه را انجام دادند و با این کار خود بر توانایی مردم ما 
در تداوم درگیری و مقاومت در سراســر کرانه باختری 

تاکید کردند، درود می فرستیم.
»حازم قاســم« دیگر ســخنگوی جنبــش حماس نیز 
گفت: عملیات دره اردن در چارچوب پاســخ مســتمر 
مردم فلسطین به جنایات رژیم اشغالگر به ویژه جنایات 
علیه مســجداالقصی و هتک حرمــت به صحن های آن 
صــورت می گیرد.وی افزود: ایــن عملیات به طور قاطع 
تایید می کند که تمام تالش های اشغالگران برای متوقف 
کــردن موج خیزش مقاومت انقالبــی در کرانه باختری 
به نتیجه نمی رســد و مقاومت آماده و در حال توســعه 
است و شکســت عملیات موسوم به "موج شکن" دیگر 

ثابت شــده است.رسانه های عبری از تیراندازی به سوی 
اتوبوس شــهرک نشینان صهیونیســت در منطقه غور 
اردن و زخمی شدن دست کم دو نفر خبر دادند. در این 
میان کمیته فلســطینی مقاومت در برابر دیوار حائل و 
شهرک سازی رژیم صهیونیستی از تالش این رژیم برای 
تصویب دو طرح بزرگ شهرک ســازی در قدس اشغالی 
خبر داد.شعبان گفت که طبق این طرح بیش از 3۴۱۲ 
واحــد جدید صهیونیست نشــین در مســاحتی بالغ بر 
۲۱۰۰ هکتار در منطقه واقع در مجاورت دروازه شرقی 

قدس اشغالی احداث خواهد شد.
خبــر دیگر آنکه طبق یک خط مشــی جدید، اگر افراد 
خارجی بــا شــهروندان کرانه باختــری روابط عاطفی 
جــدی برقرار کنند، بــرای دریافت مجــوز اقامت خود 
باید مراتــب را به وزارت جنگ اســرائیل اطالع دهند، 
 مگر آنکه قصد دیدار با ساکنان شهرک های اسرائیلی را 

داشته باشند!
این قانون جدید که توسط آژانس امور مدنی فلسطینی ها 
در وزارت جنگ اسرائیل در ماه فوریه ارائه شد، چندین 
بار در ورود به فاز عملیاتی با موانع قانونی مواجه شــده 
و به تعویق افتاد. این ســند ۹۷ صفحــه ای، روند ورود 
و اسکان شــهروندان خارجی به بخش هایی از فلسطین 
را کنترل می کند که تحت اشــغال اسرائیل قرار دارند. 
در ایــن میان در ادامه مقاومت جهانی، محمد مشــعل 
العتیبی ورزشــکار کویتی برای خــودداری از رویارویی 
با حریف رژیم صهیونیســتی از رقابت های لیگ جهانی 

کاراته در جمهوری آذربایجان، انصراف داد.

عملیات غور اردن شکست تل آویو در توقف مقاومت
این روزهــا رقابت و در آینده ای نــه چندان دور جنگ 
میان کشــورهای اروپایی جهت یافتــن منابع انرژی به 
دلیل شکست سیاست تحریم علیه روسیه، موجب شده 
تا ماگدالنا اندرســون نخست وزیر ســوئد گفت: جنگ 
انرژی روســی پیامدهای خطرناکی بــرای اروپا دارد و 

ثبات مالی ما را تهدید می کند.
اندرســون افزود: با احتمال یک زمســتان جنگی روبرو 
هســتیم و اگر اقدامی نکنیم بــا ناآرامی های خطرناکی 
در کشورهای شمال و کشورهای بالتیک روبرو خواهیم 
شــد.وی اضافه کرد: به شرکت های انرژی در کشورهای 
شمال و بالتیک تضمین های مالی خواهیم داد.کشورهای 
اروپایی پس از جنگ اوکراین، روســیه را به استفاده از 
گاز طبیعی به عنوان سالح متهم کرده اند و برای افزایش 
ذخایر گاز طبیعی خود تا پیش از فرارسیدن زمستان با 
هم مسابقه گذاشته اند.بهای گاز طبیعی در اروپا پس از 
جنگ اوکراین به بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته اســت.
شرکت گاز پروم روسیه روز جمعه خبر داد که خط لوله 
نورد استریم ۱ که گاز روسیه را به آلمان منتقل می کند 
برای انجام تعمیرات بیشتر آماده می شود.روسیه در ماه 
ژوئــن جریان عبوری از خط لولــه را به ۴۰ درصد و در 
ماه جوالی به ۲۰ درصد کاهش داده اســت.وزیر اقتصاد 
ایتالیا از دو برابر شــدن هزینه واردات انرژی این کشور 
در آینده نزدیک خبــر داد.»دانیل فرانکو« وزیر اقتصاد 
ایتالیا، ضمن هشــدار به رم اعالم کرد که هزینه واردات 
انرژی به این کشور در آینده نزدیک دو برابر خواهد شد 
و به ۱۰۰ میلیارد دالر در ســال خواهد رسید.این مقام 

ایتالیا به رم هشــدار داد که نمی تواند تا ابد برای مقابله 
با ضربه به اقتصاد کشــور هزینه کنــد و افزود: »هزینه 
خالص واردات انرژی ایتالیا در ســال جاری بیش از دو 
برابر خواهد شد و به نزدیک به ۱۰۰ میلیارد یورو )۹۹.۵ 
میلیــارد دالر( خواهد رســید.« در این میــان در ادامه 
سیاســت های جنگ طلبانه نیروهای انگلیسی رزمایش 
نظامی مشــترکی با دو متقاضی جدید عضویت در ناتو 
برگزار کردند.وزارت دفــاع انگلیس در بیانیه خوداعالم 
کرد: »این مانورها، که با پیشــنهاد سوئد و فنالند برای 
آمادگی پیوستن به ناتو )پیمان آتالنتیک شمالی(، انجام 
شــد، هدف تقویت عملیات متقابــل را دنبال کرد.«در 
ادامه بحران انرژی و افزیش قیمت های برق و گاز در قاره 
اروپا و حمایت  این کشــورها از تداوم جنگ در اوکراین، 
ده ها هزار نفر از مردم جمهوری چک به خیابان ها آمدند 
 Czech« و علیه دولت شعار سر دادند.بنا بر اعالم شبکه
TV«، پلیــس تخمین زده که نزدیک بــه ۷۰ هزار نفر 
در تجمع شرکت کردند، درحالی که سازماندهندگانِ این 
تجمع اعتراضی می گویند بیش از ۱۰۰ هزار نفر در این 
تجمع حضور داشــتند. در این میــان در یک طنز تلخ 
نخســت وزیر اوکراین مدعی شد کشورش قصد دارد به 
آلمان برق صادر کند. »دنیس شــمیهال« نخست وزیر 
اوکرایــن که کشــورش در جنگ با روســیه از حمایت 
گســترده متحدان غربی خود برخوردار شده ادعا کرد، 
اوکراین برنامه پیشــنهادی صــادرات تولید انرژی مازاد 
خود به آلمــان را با هدف کمک به برلیــن برای پایان 

دادن به وابستگی اش به انرژی روسیه داده است.

جنگ داخلی اروپایی ها برای یافتن انرژی 

پس از فاش شدن مراکز اوکراین آشکار شد 

اروپای شرقی مرکز جدید برنامه های بیولوژیکی آمریکا

فرامرز اصغری

رئیــس جمهور لبنان با قدردانی از راهپیمایــی دریایی لبنانی ها برای حمایت از 
حقوق دریایی خود مقابل تجاوزات رژیم اشغالگر تاکید کرد که موضع وحدت ما 

ضامن حقوق و ثروت های ملی ماست.
 »میشــل عون« رئیس جمهوری لبنان با صدور بیانیــه ای از راهپیمایی دریایی 
لبنانی ها و حرکت کاروان دریایی به ســمت مرز فلسطین اشغالی با هدف تاکید 
بر دفــاع از ثروت های نفتی و گازی لبنان قدردانــی و اعالم کرد، وحدت موضع 
ما تضمین کننده حقوقمان اســت. وی افزود، به جوانان لبنانی که از طرابلس تا 
الناقوره برای مشــارکت در این کمپین دریایی حضــور یافتند تا تعهد خود را به 
آب ها و مرزها و ثروت های لبنان اعالم کنند، درود می فرستم. رئیس جمهور لبنان 
تصریح کرد، وحدت موضع ما تضمین کننده حقوق و ثروت های ما برای نسل های 

آینده است که منتظر تجسم رویاهای خود برای ساختن وطنشان هستند.

کاروان دریایــی لبنان که به منظور دفاع از ثروت های نفتی و گازی این کشــور 
در برابر تجاوزات رژیم صهیونیســتی سازماندهی شده صبح امروز از بنادر شمال 
لبنــان از جمله بندر طرابلس به ســمت منطقه الناقــوره در جنوب که در مرز 
با فلســطین اشــغالی قرار دارد، حرکت کرد.»فیصل درنیقــه« هماهنگ کننده 
کمپین مدنی بــرای حمایت از ثروت ملی لبنان در ایــن زمینه اعالم کرد، این 

فعالیت ها در قالب پیامی به دشــمن صهیونیستی است مبنی بر اینکه ثروت های 
ملی لبنان خط قرمز ماســت و مردم ما از یــک قطره از گاز و نفت خود در دریا 
عقب نشــینی نمی کنند.منابع خبری گزارش دادند که این کاروان دریایی لبنان 
در چارچــوب یک کمپین مدنی برای محافظت از ثروت های دریایی این کشــور 
ســازماندهی شده و شامل قایق های بادبانی، کشــتی ها و قایق های حامل پرچم 
لبنان است که به سمت منطقه راس الناقوره حرکت می کند. نمایندگان گروه های 
مدنی لبنان و شــماری از شخصیت های فرهنگی و اجتماعی این کشور از جمله 

سازماندهی کنندگان کاروان مذکور می باشند.
ایــن منابع  تاکید کردند که کاروان دریایــی مذکور و کمپین مدنی لبنان برای 
دفــاع از ثروت های ملی بعد از معادله ای که ســید »حســن نصــراهلل« دبیرکل 

حزب اهلل در دفاع از نفت و گاز لبنان ترسیم کرد، ایجاد شده است.

در مقابله با سرقت منابع کشورشان توسط رژیم صهیونیستی برگزار می شود 

 راهپیمایی دریایی لبنانی ها 
برای دفاع از حقوق ملی


