
 لبنان: شیخ "نبیل قاووق" عضو شورای مرکزی 
حــزب اهلل لبنان از دخالت حکومت ســعودی در 
لبنــان به عنوان "زشــت ترین دخالــت خارجی 
در امــور داخلی" این کشــور یاد کرد و ســفارت 
عربســتان در بیروت را "عامل اصلــی جلوگیری 
از حصــول گفت وگــو و توافق میــان لبنانی ها" 
دانســت.وی در این رابطه ابراز داشت که تعدادی 
از نمایندگان پارلمان لبنــان از اینکه همچنان در 
معرض فشارهای ســعودی به منظور تغییر موضع 
خود نســبت به انتخاب رئیس جمهور قرار دارند، 

گله و شکایت دارند.

 ترکیــه: وزیر انرژی ترکیه اعــام کرد که این 
کشــور تا پایان ســال جاری طرح توسعه و نقشه 
راه ساخت تاسیســات هاب گازی در این کشور را 
آماده می کند.ماه گذشته میادی بود که والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روســیه، پیشنهاد ایجاد یک 
هاب گازی بین المللی در ترکیه را مطرح کرد که در 
قالب آن روسیه امکان انتقال گاز خود به کشورهای 

ثالث از طریق خاک ترکیه را پیدا می کند.

 بحرین: جمعیــت ملی-اســامی »الوفاق« به 
عنوان بزرگ ترین جمعیــت معارض بحرین تأکید 
کرد که این کشــور در حالی میزبان »گفت وگوی 
منامــه« اســت کــه گفت وگــوی داخلــی را رد 
می کند.جمعیــت الوفاق در بیانیــه ای در واکنش 
به نشســت »گفت وگوی منامــه« تأکید کرد که 
بحرین در حالی این نشســت را برگزار می کند که 
بــا بزرگ ترین بحران سیاســی و امنیتی در تاریخ 
خود مواجه اســت و رژیم بحرین با درخواست های 
 جهانی و ســازمان ملل برای گفت وگو با ملت خود 

مخالفت می کند.

 آمریکا: در پــی تیراندازی جمعــی در کلرادو 
آمریکا، ۲۳ نفر هدف گلوله قرار گرفتند که ۵ نفر از 
آن ها کشته و ۱۸ نفر زخمی شدند.به گزارش شبکه 
آمریکایی »ســی ان ان«، پلیس کلرادو اســپرینگز 
ضمن تایید تعداد کشــته ها و زخمی ها، اعام کرد 
یک نفر که تصور می شــود عامل تیراندازی باشــد 
در حال حاضر در بازداشــت به سر می برد و تحت 
درمان است. او مشــخص نکرد که آیا این فرد هم 
در تعداد زخمی های این تیراندازی مرگبار محاسبه 

شده یا خیر. 

 عراق:الحشــد الشــعبی عراق از کشــته شدن 
یکــی از مقام هــای بلندپایه داعــش در عملیات 
امنیتی گسترده در اســتان دیالی خبر داد. »علی 
الحمدانی« فرمانده تیپ ۱۱ الحشد الشعبی گفت 
فردی که اصطاحاً  »مسئول امور شرعی« داعش 

است در استان دیالی کشته شده است.

 همراهی نظامی کانادا با آمریکا 
علیه چین 

کانادا در چارچوب سیاست های اربابان انگلیسی و 
آمریکایی اش، قصــد تقویت حضور نظامی خود در 
 حوزه هند - اقیانوســیه با هدف تقویت پتانســیل

»به چالش کشیدن چین« را دارد.
»آنیتا آناند«، وزیر دفاع کانادا گفت، اتاوا در راستای 
راهبــرد خود برای مهار نفــوذ رو به افزایش چین 
قصــد تقویت حضور نظامی خــود در حوزه هند-
اقیانوســیه را دارد.وزیر دفاع کانادا در ســخنرانی 
در جریــان مجمع امنیتــی بین المللی هالیفاکس 
با به چالش کشــیدن پکن گفت: »ما هر وقت که 
مجبور شــویم چین را به چالش خواهیم کشــید 
و زمانی که الزم باشــد با چیــن همکاری خواهیم 
کرد.«آناند اظهار کرد، روابط کانادا با کشــورهای 
حوزه هند-اقیانوســیه بــرای منافــع امنیتی اش 
بســیار مهم بوده و همچنین برای پیشبرد اهداف 
مرتبط با مسائل اقتصادی و اهداف محیط زیستی 
چالش برانگیز سودمند اســت.وزیر دفاع کانادا که 
کشورش همراستا با دیگر متحدان غربی اوکراین، 
در مدت گذشته از عملیات نظامی ویژه روسیه در 
این کشــور از کی ِیف حمایت تســلیحاتی به عمل 
آورده، به احتمال افزایش بودجه نظامی کشــورش 
در چارچوب سیاســتی فراگیر و پیشرفته اشاره و 
ادعا کرد: »اســتراتژی ما کانادا را در جایگاه رهبر 
اشــاعه صلح و امنیت در منطقه قــرار خواهد داد. 
ما حظور نظامــی خود را افزایــش خواهیم داد و 
روابــط امنیتی و دفاعی خوئد با شــرکا و متحدان 
در منطقه را تقویت خواهیم کرد.«وزیر دفاع کانادا 
از طرح جزئیات بیشتر برنامه های نظامی کشورش 
بــرای این منطقه خودداری کرده و گفت، جزئیات 
مربوط به این برنامه ها در چند هفته آینده رونمایی 
خواهند شد.وزیر دفاع کانادا در سخنرانی خود در 
افتتاحیــه مجمع امنیتی بیــن المللی هالیفاکس 
خواســتار تقویت همــکاری در میــان متحدان و 
کشورهای هم فکر با کشــور خود شد. او همچنین 
کانادا را متعهد به یک ســازمان نظامی مشــترک 
با آمریکا موســوم به »فرماندهی دفاع هوا-فضای 
آمریکای شمالی« دانســت.پیش از او نیز »مانی 
جولــی«، وزیر امــور خارجه کانادا هــم در اظهار 
نظر در خصوص روابط اتــاوا با پکن گفت، راهبرد 
کانادا در قبل چین، به چالش کشیدن آن در مورد 
مسائلی همچون نقض ادعایی حقوق بشر در ضمن 
همکاری  با این کشــور بزرگ آسیایی بر سر اهداف 
مشــترک همچون ســامت جهانی، عدم اشــاعه 

تسلیحات هسته ای و تغییرات آب وهوایی است.

نیمچه گزارش

ریشــی سوناک نخســت وزیر انگلیس، در سفری از پیش 
اعام نشده شنبه به کی یف رفته و با »ولودیمیر زلنسکی« 
رئیس جمهور اوکراین، دیدار کرد. حال این ســوال مطرح 
است که چرا این سفر صورت گرفته و چه اهدافی را دنبال 
می کند؟ نگاهی به مواضع دولتمردان انگلیس طی ماه های 
اخیر از جانسون گرفته تا لیز تراس و اکنون سوناک نشان 

می دهد که هدف راهبردی انگلیس دمیدن بر آتش جنگ 
اوکراین اســت. هر چند که انگلیس بــا بحران های قابل 
توجــه اقتصادی و اجتماعی مواجه اســت که نمود آن را 
در اعتصــاب و اعتراض های خیابانی در کنار افزایش تورم 
بی ســابقه طی چند دهه اخیر بویژه در حوزه غذا و انرژی 
می توان مشــاهده کرد اما سران انگلیس همچنان راهبرد 

جنگ را در قبال اوکراین دنبال می کنند.
 بر همین اساس است که نخست وزیر انگلیس به زلنسکی 
قول داد تا ۱۲۵ ســاح مقابله با جت های هوایی و دیگر 
ســاح های هوایی به این کشــور بفرســتد. تخمین زده 
می شود این بسته هوایی که انگلیس به اوکراین می فرستد 
حدود ۵۰ میلیون پوند )۶۰ میلیون دالر( ارزش داشــته 
باشد. این جنگ افروزی البته با چاشنی اتهام زنی به ایران 

نیز همراه است چنانکه انگلیســی ها با تکرار ادعا ها علیه 
ایران، مدعی شــده که ســاح های انگلیس برای اوکراین 
به این کشور برای مقابله با پهپاد هایی که ایران به روسیه 
فروخته اســت کمک کننده خواهند بود. بسته جدید که 
ریشــی سوناک قول آن را داده است، در ادامه بسته قبلی 
شــامل هزار ســاح مقابله با موشک اســت که اوایل ماه 
جاری میادی اعام شــده بود. انگلیس از ابتدای حمات 
روسیه به اوکراین که از ماه فوریه آغاز شد تاکنون حدود 

۲.۳ میلیادر دالر به کی یف کمک ارسال کرده است. 
نــگاه راهبردی انگلیس به جنگ اوکراین به میزان زیادی 
شبیه به آمریکاست یعنی در چارچوب ادامه جنگ افروزی 
تعریف می گردد. لندن با این رویکرد با ایجاد فضای جنگی 
در حالی به دنبال مقابلــه با اعتراض های مردمی به نظام 

ســلطنتی و نیز جلوگیری از اســتقال خواهی اقمار ۱4 
گانه انگلیس اســت که همزمان نیز ســعی دارد تا از این 
جنــگ به عنوان ابزاری برای تضعیف روســیه و همزمان 
 اتحادیــه اروپا که بر اســاس برگزیت از آن خارج شــده، 

دست یابد. 
در همیــن حال در هدفی دور دســت تر ایــن جنگ را 
مولفه ای برای فشار بر روسیه و ایران می داند و سعی دارد 
با اتهام زنی به این کشــورها، سیاست تحریم و فشار علیه 
آنها را توجیه نماید. به هر تقدیر آنچه در ســفر ســوناک 
به کی یف مشخص شــد آن است که تغییر نخست وزیر 
صرفا تغییر نام بوده است و وی نیز مانند تراس و جانسون 
همــان رویکرد جنگ افزوانه را دارد و راهبرد نقش امنیت 

بین الملل را دنبال می کند. 

یادداشت

گزارش

در حالی اخیرا آمریکا به بن سلمان ولیعهد سعودی مصونیت داده است و انگلیس 
نیز بر حمایت از ســعودی تاکید کرده که منابع یمنی از شهادت یک دختر بچه 
یمنی و زخمی شدن چهار نفر از اعضای خانواده او در حمله توپخانه ای مزدوران 

سعودی در الحدیده خبر دادند.
منابــع یمنی گزارش دادنــد که مزدوران ائتاف متجاوز ســعودی خانه یکی از 
شهروندان یمنی در شمال شهرستان حیس واقع در الحدیده را هدف قرار دادند.
بنابر گزارش وبگاه »المســیرة«، در این حمله یک دختر بچه به شهادت رسید و 
چهار نفر از اعضای خانواده او زخمی شدند.این جنایت مزدوران سعودی در ادامه 
جنایت های ائتاف سعودی علیه شهروندان یمنی است که در استان های مختلف 

این کشور در میان سکوت جامعه جهانی رخ می دهد.
در همیــن حال ســخنگوی جنبش انصــاراهلل یمن گفت کــه برخی جناح های 
داخلی همســو با ریاض در یمن به »ســوداگران جنگ« تبدیل شده اند.»محمد 
عبدالســام« مذاکره کننده ارشــد دولت نجات ملی یمن )مستقر در صنعاء( و 
سخنگوی جنبش انصاراهلل یمن گفت که اکنون توپ در زمین عربستان سعودی 
اســت و این ریاض اســت که باید تصمیم بگیرد چه اقدامی باید بکند.به نوشته 
وبــگاه الخبر الیمنی، او گفت که پایان آتش بــس در نتیجه پایان توافقات قبلی 
که تحت نظارت ســازمان ملل متحد منعقد شــده بود، حاصل شد. سازمان ملل 
تمامی گزینه های خــود را روی میز آورد اما پرداخت حقوق کارمندان همچنان 
یک درخواســت اساسی است.ســخنگوی انصاراهلل تأکید کرد که این ریاض بود 
که اقدام به تشــکیل ائتاف علیه یمن کرد و در محافل بین المللی در راســتای 
محاصره یمن و ادامه فشــار دیپلماتیک به تکاپو افتاد و همزمان حمایت آمریکا 
و انگلیس را نیز به همراه داشت.عبدالســام درباره نقش گروههای یمنی که در 
کنار ائتاف ســعودی-اماراتی می جنگند، گفت: »آن ها باعث می شوند که دولت 
عربســتان سعودی به فرصت های صلح بی توجه باشــد و این نشان می دهد که 
برخــی گروههای و جناح های یمنی که در کنار متجاوزان قرار گرفته اند، همانند 

"تاجران جنگ" عمل کرده و از درد و رنج مردم یمن ارتزاق می کنند«.
الزم به ذکر اســت بیش از ۸ هزار کودک یمنی از ابتدای تجاوز به این کشــور 
توســط ائتاف سعودی-آمریکایی کشــته یا زخمی شدند.سازمان حقوق بشری 

انتصــاف اعام کرد کــه از ابتدای تجاوز ائتاف ســعودی-آمریکایی به یمن در 
ســال ۹4 تاکنون ۳ هزار و ۸۶۰ کودک یمنی شــهید و 4 هزار و ۲۵۶ کودک 
دیگر زخمی شدند.براســاس گزارش این نهاد حقوق بشــری، حدود ۶ هزار غیر 
نظامی یمنی براثر حمات ائتاف ســعودی دچار معلولیت شــده اند که ۵ هزار 
و ۵۵۹ نفر از آن ها را کودکان تشــکیل می دهند.در این گزارش آمده اســت: از 
حدود ۱۰ میلیون کودک یمنی در ســن مدرســه ۲ میلیون و 4۰۰ هزار کودک 
از تحصیل محروم شــده انــد. همچنین براثر محاصره همــه جانبه ملت یمن و 
افزایش ســوء تغذیه، افــزون بر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار کودک زیر پنج ســال از 
ســوء تغذیه رنج می برند.براســاس این گزارش، ۶۳۲ هزار کودک یمنی به سوء 
تغذیه حاد و کشنده مبتا هســتند. عربستان سعودی از ششم فروردین ۹4 در 

قالب ائتافی از چند کشــور عربی از جمله امارات و با کمک و چراغ سبز آمریکا 
و حمایت رژیم صهیونیستی، حمات گسترده ای را علیه یمن - فقیرترین کشور 
عربــی - آغاز کرد.یک مقام آگاه در نیرو های صنعاء از برگزاری جلســه محرمانه 
اماراتی صهیونیستی برای توزیع نقش ها در اشغالگری جزایر یمن خبر داد.معاون 
اداره ارشــاد معنوی نیرو های صنعاء اطاعات مهمی درباره جلســه محرمانه با 
حضور مقامات نظامی اســرائیل و امارات فاش کرد که هدف آن ایجاد جای پایی 
برای اسرائیل در مجمع الجزایر سقطری و تنگه راهبردی باب المندب با پوشش 
اماراتی بود.ســرتیپ عبداهلل بن عامر، معاون اداره ارشاد معنوی نیرو های صنعاء 
در رشته توئیت هایی نوشت: در یک جلسه محرمانه، طرف اسرائیلی درباره طرح 
پایــگاه هوایی برای کنترل تنگه باب المنــدب در جزیره میون صحبت کرد که 
نظارت بر آن با نام آمریکا، اما نظارت مســتقیم اســرائیل و حمایت امارات انجام 
می شــود.وی افزود: یکی از ماموریت های القاعده، بسیج کردن راهبردی آمریکا 

برای مقابله با روسیه، چین و ایران است.
بن عامر گفت: طرف اســرائیلی در این نشســت دربــاره چندین جزیره از جمله 
ســقطری صحبت کرد. شــش جزیره در این مجمع الجزایر وجــود دارد که در 
اقیانوس هند، نزدیک شــاخ آفریقــا و نزدیک خلیج عــدن، موقعیت راهبردی 
دارند. طرف اســرائیلی پیشــنهاد کرد ایــن جزایر به عنوان مقــر عملیات ویژه 
در نظر گرفته شــود.این مســئول نیرو های صنعاء تاکید کــرد: چند هفته پس 
از این جلســه، در ســال ۲۰۲۰، اجرای این طرح آغاز شــد. الزم به ذکر است 
هزاران نفر از کاربران شــبکه های اجتماعی در یمن در توییتر، هشتگی با عنوان 
»سقطری قبرســتان اشغالگران« منتشر کردند که نشــانه ای آشکار از محکوم 
شــدن اقدامات اشغالگرانه امارات از ســوی مردم یمن است.به همین مناسبت، 
»عادل الحسنی« فعال سیاســی در صفحه خود در توئیتر نوشت: هزاران یمنی 
در عرض چند ســاعت هشــتگ »سقطری_قبرســتان اشــغالگران« را منتشر 
کردنــد که درتوییتر به یک ترند تبدیل شــد.»این کاربر افزود: »این اتفاق دلیل 
دیگری اســت براینکه آگاهی یمنی ها درســطحی باال قــرار دارد و موضع آنها 
 یکپارچه اســت و جز رســانه های تبلیغاتی مزدور، کســی برای ائتاف عبری 

نمانده است«.

وزی  تکرار  یک جنگ افر
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دستگاه مبارزه با تروریسم منطقه کردستان عراق اعام 
کرد که ترکیه ۲۵ حمله هوایی علیه مناطقی در شمال 
عراق و ســوریه انجام داده و طی آن، ۳۲ عضو YPG و 

پ.ک.ک کشته شدند.
دســتگاه مبارزه با تروریسم منطقه کردستان عراق طی 
بیانیه ای که نســخه ای از آن در وبگاه »المعلومه«منتشر 
شــد، اعام کرد: ارتش ترکیه بیش از ۲۵ حمله هوایی 
علیه مقرها و پایگاه های نیروهای یگان های مدافع خلق 
)YPG( و حــزب کارگــران کردســتان )پ.ک.ک( در 
مرزهای الحسکه، روســتاهای حلب، الرقه و کوبانی در 
شمال سوریه و روزتاهای شهرستان ماوت، کوه قندیل، 
کوه کورتک، کوه اســوس و مرزهای منطقه برادوســت 
انجام داده اســت. در ادامه این بیانیه آمده اســت: این 
حمات به کشــته شــدن ۳۲ نیروی YPG و پ.ک.ک 
و زخمی شدن شــماری دیگر، منجر شده است. وزارت 
دفاع ترکیه، اعام کرد که جنگنده های این کشور، علیه 
پ.ک.ک و جناح هــای داخلــی طرفدار آن در شــمال 

سوریه و عراق عملیات انجام داده است.
وزیر دفــاع ترکیه ضمن تاکید بر عزم آنکارا در پاســخ 
به گروه های تروریســتی، حمات اخیر این کشــور در 
شمال عراق و سوریه را »موفق« توصیف کرد.»خلوصی 
آکار« وزیــر دفاع ترکیه ضمن موفــق خواندن حمات 
جنگنده های کشــورش به شــمال ســوریه و عراق که 
تحــت عنوان عملیات »پنجه شمشــیر« علیه گروه ها و 
ســازمان های تروریستی آغاز شده، تاکید کرد که آنکارا 

به اقدامات این گروه ها پاسخ می دهد.

طبق گــزارش پایگاه خبری »روســیاالیوم«، وزیر دفاع 
ترکیه در این باره گفته اســت: »ما همچنان از کســانی 
که امنیت ملت و کشــورمان را هدف قرار داده اند، پاسخ 
خواهیم بود؛ همانطور که قبا هم به آن ها پاسخ داده ایم«.
آکار در این باره افزود: مقرها، پناهگاه ها، غارها، تونل ها و 
انبارهای تروریست ها را با موفقیت بزرگی منهدم کردیم 
و ]مقر فرماندهی[ این ســازمان تروریستی )پ ک ک( با 
ضربه مســتقیم و مهلک هدف قرار دادیم.پس از حمله 
جنگنده های ترکیه به مواضع قسد در شمال سوریه، یک 
کاروان نظامی ترکیه وارد ریف حلب شــد.در پی حمله 
جنگنده های ترکیه به سوریه برای مقابله با شبه نظامیان 
قسد در شمال این کشور، یک کاروان نظامی ترکیه وارد 
ریف حلب شــود.خبرنگار المیادین، با انتشــار این خبر 
نوشــت که اندکی پس از حملــه جنگنده های ترکیه به 
ریــف حلب و ریف رقه، یــک کاروان از نظامیان ترکیه 
وارد ریف حلب شــد.خبرگزاری دولتی ســوریه )سانا( 
جان باختن شماری از سریازان ارتش سوریه در حمات 
بامــداد امروز ترکیه به اســتان های حلب و الحســکه 
ســوریه را تایید کرد.خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( به 
نقل از یک منبع نظامی در استان الحسکه اعام کرد که 
جنگنده های ترکیه تعــدادی از مناطق واقع در جنوب 
غربی الدرباسیه، اطراف المالکیه و روستای تل حرمل در 
شمال شــهر ابوراسین را هدف حمات خود قرار دادند.
این منبــع در این باره گفت که ایــن حمات منجر به 
جان باختن شــماری و وارد شــدن خسارت سنگین در 

خانه ها شد.

حمالت همزمان ترکیه به سوریه و عراق با ده ها کشته 
رئیس جمهوری خواه بعدی مجلــس نمایندگان آمریکا 
اعام کــرد که »ایلهــان عمر« نماینده مســلمان این 

مجلس را از کمیته روابط خارجی اخراج می کند.
 کویــن مک کارتــی  رهبــر جمهوری خواهان مجلس 
نمایندگان که قرار اســت در مجلــس آینده رئیس آن 
شود، برای ایلهان عمر عضو مسلمان کنگره خط و نشان 
کشــیده و گفته است که به عضویت او در کمیته روابط 
خارجی مجلس نماینــدگان آمریکا پایان می دهد.منابع 
رســانه ای رژیم صهیونیســتی خبر دادند که ایهان عمر 
نماینده ایالت مینه ســوتا در مجلس نمایندگان آمریکا 
در مجلس بعدی این کشــور، دیگــر عضو کمیته روابط 
خارجی مجلس نخواهد بود.به گزارش »تایمز اسرائیل«، 
کوین مک کارتی که قرار اســت در مجلس نمایندگان 
بعدی آمریکا به عنوان رئیس این نهاد قانونگذاری تعیین 
شــود، از برنامه خود برای اخــراج ایلهان عمر از کمیته 
روابط خارجی خبر داد.طبق ایــن گزارش، مک کارتی 
متعهد شــده که ایلهان عمر دموکــرات را به دالیلی از 
قبیل انتقادات تند او از اسرائیل، از کمیته روابط خارجی 
مجلس نمایندگان کنار بزند.کویــن مک کارتی به این 
موضوع هم اشــاره کرد که انتقاد شخصی سال گذشته 
ایلهــان عمر از وی، یکی دیگــر از عوال تصمیم او برای 
اخــراج این نماینده مســلمان کنگــره از کمیته روابط 

خارجی است.
خبر دیگر از فلسطین اشغالی آنکه گروه مقاومت »عرین 
االســود«، نیروهای ویژه اسرائیلی را در صبح  روز شنبه 
به داخل شــهر قدیمی نابلس کشــانده اســت و برای 

آنها کمین گذاشــته و با تیراندازی شــدید و استفاده از 
مواد منفجره از ســه محور، آنها را غافلگیر کرده اســت. 
در بیانیه مطبوعاتی این گروه مقاومتی آمده اســت که 
اکنــون با تاکتیــک متفاوتی با رژیم اشــغالگر برخورد 
می کند و رهبران و ســربازان خود را پنهان کرده و این 
امــر منجر به قطع جمع آوری هرگونــه اطاعات درباره 
عرین االسود شده است  و اشغالگران و مزدورانشان دیگر 
هیچ اطاعاتی درباره این گروه مقاومتی ندارند. در ادامه 
این بیانیه از شهروندان فلسطینی خواسته شده که هیچ 
عکسی از هیچ مبارز مقاومتی را در شبکه های اجتماعی 

منتشر نکنند  و حتی در وسایل شخصی نگه ندارند.
خبر دیگر آنکه بنابر اعام مرکز اطاع رسانی فلسطین، 
۱۶۰ کودک فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی 
محبوس هســتند.از ســال ۲۰۰۸ تاکنون هزار کودک 
فلســطینی در نــوار غــزه در حمــات ارتــش رژیم 
صهیونیستی به شهادت رسیده اند. از سوی دیگر  جمعی 
از نمایندگان مجلس مغرب در حال جمع آوری آرا برای 
طرح پیش نویســی علیه توافقنامه همکاری اقتصادی و 
تجاری هستند که دولت این کشور در ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ 
با رژیم صهیونیســتی امضــا کرد.در آســتانه برگزاری 
مســابقات جام جهانی فوتبال در قطــر ، در اقدامی به 
نشــانه همبستگی با مردم فلسطین ، پرچم فلسطین در 
دوحــه پایتخت قطر نورپردازی شــد.در این میان وزیر 
جنگ رژیم موقت صهیونیســتی با وزیر دفاع جمهوری 
آذربایجان تلفنی گفت وگو و بابت افتتاح سفارت باکو در 

فلسطین اشغالی تشکر کرد.

اخراج از کمیته کنگره آمریکا به جرم انتقاد از تل آویو

مصونیت آمریکا به بن سلمان همچنان قربانی می گیرد 

شهادت دختر بچه یمنی در حمله وحشیانه سعودی به الحدیده

نتایج جدیدترین نظر سنجی نشــان می دهد که دولت ائتافی آلمان موسوم به 
چــراغ راهنمایی پایین ترین ارزیابی و میزان محبوبیت در بین شــهروندان را از 

زمان انتخابات فدرال قبلی به دست آورده است.
نتایج جدیدترین نظر ســنجی نشــان می دهد که دولت ائتافی آلمان متشکل 
از احزاب سوســیال دموکرات، سبزها و لیبرال دموکرات پایین ترین ارزش خود 
از زمان انتخابات فدرال قبلی آلمان را به دســت آورده اند. اتحادیه احزاب متحد 
مســیحی با کســب ۲۸ درصد آراء قوی ترین نیرو باقی مانده است.در این نظر 
ســنجی هفتگی که موسسه اینسا هر هفته برای نشریه بیلد انجام می دهد حزب 
سوســیال دموکرات، سبزها و لیبرال دموکرات ها روی هم تنها 44 درصد آراء را 
به دست می آورند و بنابراین به وضوح اکثریت پارلمانی را از دست خواهند داد.
بر این اســاس حزب سوسیال دموکرات نسبت به هفته قبل یک امتیاز از دست 
می دهد و ۲۰ درصد آرا را به دســت می آورد. سبزها نیز با ۱7 درصد یک امتیاز 
را از دســت دادند. حزب لیبرال دموکرات هم در 7 درصد باقی مانده است. قوی 
ترین نیرو همچنان احزاب اتحادیه با ۲۸ درصد بدون تغییر هستند.حزب افراطی 
جایگزینی برای آلمان هم در ۱۵ درصد باقی می ماند، چپ ها با کسب یک امتیاز 

بیشتر ۵ درصد آراء را کسب کردند.

خبــر دیگر از آلمان آنکه رئیس انجمن بیمارســتان های آلمان به دلیل افزایش 
شــدید قیمت هــا و حمایت های مالی کــم از طرف دولت درباره ورشکســتگی 
بسیاری از بیمارستان ها در این شرایط هشدار داد."ان تی وی" آلمان در مطلبی 
نوشــت: افزایش قیمت های کنونی در کلینیک های آلمان نیز متوقف نمی شود. 
سیاســتمداران و مقامات تاش می کنند با بســته کمکی به این شرایط واکنش 
نشــان دهند.به گفته رئیس انجمن بیمارستان های آلمان اما این کمک ها کافی 
نیســت. به گفته وی، حدود ۸.۵ میلیارد یورو تا پایان سال ۲۰۲۳ کمبود ایجاد 
خواهد شد. او می بیند که برخی بیمارستان ها با شرایط اضطراری مواجه هستند.

به این ترتیب کلینیک ها در آلمان نسبت به اجرای برنامه ریزی شده طرح کمک 
رسانی به بیمارستان ها هشدار داده اند و خواستار بهبود آن هستند. جرالد گاس، 
رئیس انجمن بیمارستان های آلمان )DKG(، در گفتگویی با یک رسانه چاپ این 
کشــور گفت: ما از وزیر بهداشــت فدرال می خواهیم که بر اساس اظهارات خود 
مبنی بر اینکه هیچ بیمارســتانی نباید به دلیل تورم یا افزایش قیمت انرژی در 

شــرایط اضطراری اقتصادی قرار گیرد جهت دهی کند. او گفت که طرح وزارت 
بهداشت برای بسته کمکی کاما ناامید کننده بود.

وی تاکید کرد که ما همچنین از ایالت های فدرال می خواهیم که مداخله کنند و بر 
دولت فدرال تأثیر بگذارند تا از بیمارستان ها حمایت قابل توجهی شود.دولت فدرال 
آلمان عاوه بر طرح ترمز قیمت انرژی، شش میلیارد یورو برای حمایت از کلینیک ها 
در دو ســال آینده در نظر گرفته است. بر اساس پیش نویس کمک های مالی، 4.۵ 
میلیارد یورو برای افزایش قیمت انرژی در کلینیک ها در نظر گرفته شــده است.. 
۱.۵ میلیارد یورو برای افزایش هزینه های مرتبط با قیمت انرژی در بیمارســتان ها 
برنامه ریزی شده است که از خدمات برون سپاری مانند خشکشویی ناشی می شود. 
به گفته رئیس انجمن بیمارستان های آلمان، بیمارستان ها در مجموع ۱۵ میلیارد 
یورو برای سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ ثبت کرده اند که به دلیل افزایش شدید قیمت ها 
قابل بازپرداخت نیستند. حدود ۱۰ میلیارد آن در واقع به دلیل تورم عمومی است 
که به عنوان مثال در افزایش شــدید قیمت محصوالت پزشکی و مصرفی منعکس 
می شود. برای این ۱۰ میلیارد یورو هزینه اضافی، بیمارستان ها اکنون ۱.۵ میلیارد 
به عنوان غرامت دریافت می کنند. او هشدار داد که شکاف مالی زیادی وجود دارد و 

خطر ورشکستگی بسیاری از بیمارستان ها نیز وجود دارد.

ریزش رضایت شهروندان از دولت ائتالفی آلمان

مهسا شاه محمدی


