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ســخنرانی  آخریــن  در  مــرکل  آنــگال 
رســمی خود به عنوان صدراعظــم آلمان از 
اعتماد مردم این کشور و همه دست اندرکاران 
کادر درمــان به خاطر مبارزه بی امان با کرونا 
تشــکر کرد. مراســم وداع او در برلین با رژه 

سربازان مشعل  به دست همراه بود.
آنــگال مــرکل شــامگاه پنجشــنبه بعد 
طــی  اعظمی آلمــان  صــدر  ســال   ۱۶ از 
مراسمی رسمی در محوطه وزارت دفاع آلمان 
در برلین از این مقــام خداحافظی کرد. این 
 Großer( »مراسم به نام »سپیده دم شبانه
Zapfenstreich( توســط نیروهای مسلح 

آلمان سازماندهی شد.
به دلیل محدودیت هــای مقابله با کرونا، 
این مراســم به صورت محدود برگزار شــد. 
حــدود 200 نفــر از جمله 52 نفــر که در 
دوران حکومت مرکل به عنوان وزیران فدرال 

خدمت می کردند، در آن شرکت داشتند.
پــس از ســخن رانــی کوتــاه مــرکل، 
ارکســترنظامی چندین آهنگ از جمله ســه 

قطعه به انتخاب خود وی را اجرا کرد.
این مراســم باالترین نشان احترامی است 
که یــک غیرنظامی می توانــد از ارتش آلمان 
دریافــت کند. تاریخچه این مراســم به قرن 
شــانزدهم باز می گردد، امــا صدراعظم های 
آلمان از سال ۱998، زمانی که هلموت کهل 
از ریاســت دولت آلمان کنــار رفت ، به این 

افتخار نایل آمده اند.

او در این مراسم که با رژه سربازان مشعل 
به دســت همراه بود از مــردم آلمان به دلیل 
اعتمادشان تشــکر کرد. مرکل همچنین بار 
دیگر از زحمات پزشــکان، پرستاران و همه 
دست اندرکاران حوزه بهداشــت و درمان به 
دلیل مبارزه بی وقفه با پاندمی کرونا تشــکر و 

قدردانی کرد.
مرکل گفت: »من می خواهم از هم کسانی 
کــه با همه توان خود با کرونا مبارزه کرده اند 

تشکر کنم.« او نه تنها از کادر درمان بلکه از 
همه »دست های یاری بخش« در سازمان های 
امدادی و ارتش آلمان قدردانی به عمل آورد.
به گــزارش دویچه وله این سیاســتمدار 
کهنــه کار حــزب دموکرات مســیحی آلمان 
همزمــان از همــه کســانی کــه در دوران 
پاندمی کرونــا »دانش عملــی را انکار کرده و 

آشوب به پا می کنند« انتقاد کرد.
مرکل گفت: »آن جا که نفرت و خشــونت 

ابزاری مشروع در مسیر منافع تلقی می شود 
تحمــل ما به عنوان افرادی دموکرات به انتها 

می رسد.«
مرکل ۱۶ سال صدارت خود را »پرحادثه 
و چالش برانگیــز« خواند؛ فراز و نشــیبی که 
صدراعظــم را چــه از نظر سیاســی و چه از 
نظر انســانی »از سویی به مبارزه طلبیده و از 

دیگرسو غنی کرده اند«.
مرکل گفت که وظیفــه اش را همواره »با 

شادی قلبی« انجام داده است. در این مراسم 
که تحت تدابیر شــدید کرونایی انجام شد به 
درخواست او، دو تصنیف »برای من باید فقط 
رز قرمــز ببارد« هیلــدگارد و »فیلم رنگی را 
فراموش کردی« نینا هاگن و همچنین آهنگ 
کلیســایی »خدای بزرگ، تو را می ســتایم« 

پخش شد.
مطابق برنامه ای که احزاب ائتالف سه گانه 
آزاد و سبزها  سوســیال دموکرات، دموکرات  
ارائه کرده انــد، قرار اســت در دومین هفته 
دســامبر اوالف شــولتس، سیاستمدار حزب 
سوسیال دموکرات به عنوان صدراعظم جدید 

آلمان انتخاب شود.
مرکل اگرچه که شــامگاه پنج شنبه رسما 
با صدارت اعظمی آلمان خداحافظی کرده اما 
تا انتخاب شــولتس هدایت امور را به صورت 

نیابتی بر عهده خواهد داشت.
او پیــش از این بارها گفته بــود که کنار 
کشیدن از مسند قدرت برایش دشوار نیست 
و پس از آن فرصت زیــادی برای »مطالعه و 

خواب« خواهد داشت.
مــرکل در  مصاحبه ای اختصاصی با بخش 
مرکزی دویچه  وله که هشــتم نوامبر ســال 
202۱ منتشر شد در پاســخ به این پرسش 
کــه قصد دارد در آینده چــه کارهایی انجام 
دهــد، گفت: »هنــوز برنامه ای نــدارم. ابتدا 
کمی اســتراحت می کنــم تا بعــد ببینم چه 

می شود.«

قدرتمندترین زن جهان پس از 16 سال صدراعظمی آلمان کنار رفت

خداحافظی ژرمن ها با مرکل در سپیده دم شبانه

اســتعفای »لطفی الوان« وزیر خزانه داری و مالیه ترکیه از سوی »رجب 
طیب اردوغان« رییس جمهور ترکیه پذیرفته شــد. بنا به اطالعیه صادره از 
سوی نهاد ریاست جمهوری ترکیه، نورالدین نباتی از سوی اردوغان به عنوان 
وزیر خزانه داری و مالیه منصوب شــده است. مساله برکناری لطفی الوان از 
سمت وزارت از قریب به سه هفته پیش تاکنون بارها در رسانه های اجتماعی 
ترکیه و از سوی کارشناســان سیاسی مطرح شده بود. به گفته کارشناسان 
سیاســی الوان مخالف سیاست اردوغان در زمینه فشار به بانک مرکزی برای 
کاهــش نرخ بهره ها بود و در این زمینه در چند مورد دیدگاههای خود را به 

صراحت با افکار عمومی ترکیه نیز مطرح کرده بود.

کناره گیری وزیراقتصاد ترکیه
الکســاندر شــالنبرگ صدراعظم جدید اتریش تنها دو ماه بعد از انتخاب 
به عنوان صدراعظم جدید پنجشــنبه شب از تصمیم خود برای کناره گیری 

خبر داده است.
به گزارش آسوشــیتدپرس، شــالنبرگ اعالم کرد به محض این که حزب 
مردم اتریش که در حال حاضر بیشــترین کرســی ها را در بین هر حزبی در 
پارلمان این کشــور دارد، رهبر جدید را انتخاب کند، از ســمت خود کناره 
گیــری خواهد کرد. شــالنبرگ افزود: من معتقدم کــه دو جایگاه - رئیس 
دولت و رهبر حزب با بیشــترین آرا در اتریش - باید به ســرعت توسط یک 

نفر متحد شود.

کناره گیری صدراعظم اتریش
شــبکه اجتماعی توییتر پنجشنبه شب حساب سه هزار و 500 کاربر در 
شش کشور را از جمله چین و روسیه که فعالیت تبلیغات دولتی داشته اند، 

مسدود کرده است.
بــه گزارش ایرنا از خبرگزاری فرانســه، توییتــر در بیانیه ای اعالم کرد: 
اکثریت قریب به اتفاق این حساب ها بخشی از شبکه ای بود که در مورد نحوه 
برخورد حزب کمونیســت چین در رفتار با جمعیت اویغورها در سین کیانگ 
فعالیت داشــته اند. توییتر همچنین ۱۱2 حساب کاربری مرتبط با شرکتی 
به نــام Changyu Culture مرتبط با دولت منطقه ای ســین کیانگ را 

مسدود کرد.  

مسدودسازی سه هزار و ۵۰۰ کاربر توییتر 

استعفای وزیر اطالع رسانی لبنان

شــبکه خبری اسکای نیوز گزارش داد که 
وزیر اطالع رسانی لبنان روز جمعه اعالم کرد 
که استعفای خود را به »میشل عون« رئیس 

جمهوری و نجیب میقاتی نخســت وزیر ارایه 
کرده است. اســکای نیوز به نقل از خبرنگار 
خود در بیروت افزود: در نامه استعفای جورج 

قرداحــی آمده اســت که  بخاطــر مصلحت 
عمومی از ســمت خود به عنــوان وزیر اطالع 
رسانی استعفا می کنم و امیدوارم درخواست 
مــرا بپذیرید. وی پیشــتر گفت که شــاید 
استعفایش به حل و فصل بحران میان لبنان 
و کشــورهای عضو شــورای همکاری خیلج 

فارس و در صدر آنها عربستان کمک کند.
این منبع به نقــل از برخی منابع گزارش 
داد که اســتعفای قرداحی راه را برای حل و 
فصل احتمالی اختالفــات دیپیلماتیک میان 

لبنان وعربستان هموار می کند.
این منابــع افزودنــد که اســتعفای وی 
گشایشی برای گفت وگو پیش از سفر امانوئل 

مکرون رئیس جمهوری فرانســه به عربستان 
در ســایه بحران موجود میان لبنان و برخی 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بعد 
از اظهارات قرداحی در باره بحران یمن است.
در پی اظهارات وزیر اطالع رســانی لبنان 
در برنامــه »برلمان شــعب« )پارلمان ملت( 
شــبکه تلویزیونی »الجزیره« قطر که در آن 
حمله کشورهای ائتالف عربی - آمریکایی به 
سرکردگی عربســتان و امارات علیه یمن را 
محکوم کرد، عربســتان سفیر خود در بیروت 

را فراخواند و سفیر لبنان را اخراج کرد.
با انتقاد از تجــاوز نظامی ائتالف  قرداحی 
ســعودی گفته بــود، »انصــاراهلل« به جایی 

تجــاوز نکرده و از مردم خود که در جشــن 
و عزا توسط جنگنده های ســعودی بمباران 

می شوند، دفاع می کند.
کویت، بحرین و امارات نیز در دنباله روی 
از عربســتان سفرای خود در بیروت را احضار 
کردند. بحرین و کویت نیز به ســفیر و کاردار 
لبنان در کشــورهای خود ۴8 ساعت فرصت 

دادند تا خاک این کشور را ترک کنند.
رســانه های لبنــان پــس از انتشــار این 
مصاحبه گفتند که به دنبال اظهارات قرداحی 
در مورد جنگ یمن، بحران سیاسی جدیدی 
در افق میان لبنان و عربســتان نمایان شده 

است.

اوکراین در حالی که مدعی شــده روسیه تا یکماه دیگر 
آماده حمله نظامی گسترده به اوکراین می شود، از کشورهای 
غربی خواستار تقویت سیستم پدافند موشکی و هوایی این 
کشور شــد.    به گزارش خبرگزاری تاس، »دیمیتری کوله 
با« وزیر امور خارجه اوکراین گفت: به کمک های غرب برای 
تقویت سیستم موشکی خود تا اندازه ای که برای کشورهای 

غربی مقدور باشد، نیاز داریم. 
وی افزود: در شــرایط کنونی ما مسائل بزرگی در عرصه 
پدافند هوایی و موشــکی داریم. اما برای نوین ســازی این 

توانمندی به تغییرات اساسی نیاز داریم.
 وزیر خارجه اوکراین گفت که حتی درصورت داشــتن 
منابع مالی کافی، حل این مسائل دشوار است زیرال چنین 

تسلیحاتی را نمی توان بطور آزادانه از بازار خریداری کرد.
وی در همین حال از کشــورهای غربی به دلیل حمایت 

ناکافی از اوکراین انتقاد کرد. 
کوله با گفت: زمانی که نیاز به گام های معین برای حمایت 
از اوکراین بود برخی از کشورها که ظاهرا از کی یف پشتیبانی 

می کنند، حاضر به انجام اقدامات عملی نشدند. 
به گفته وی، این کشورها با توجه به مواضع و دیدگاه های 
روسیه این گونه رفتار می کنند. بسیاری از کشورهای اروپایی 
باید از چنیــن رویکردی صرف نظر کنند. آمریکا از ســال 

20۱۴ و با آغاز مناقشه در مناطق روس تبار شرق اوکراین، 
صدها میلیون دالر تسلیحات به اوکراین تحویل داده است.  

در روزهای اخیر برخی رســانه های آمریکایی به نقل از 
مقام های اطالعاتی آمریکا و اوکراین اعالم کردند که روسیه 
قصد دارد اواسط زمستان سال جاری به اوکراین حمله کند.

  منابع آگاه به شبکه سی ان ان گفتند که دولت جو بایدن 
رییس جمهوری آمریکا در حال بررســی ارسال مشاوران و 

تجهیزات نظامی جدید از جمله تسلیحات به اوکراین است. 
گفت و گو در مورد بسته کمکی پیشنهادی به اوکراین در 
حالی انجام می شود که این کشور علنا هشدار داده که حمله 

ممکن است در ماه ژانویه اتفاق بیفتد. 
منابع آگاه گفتند که این بســته کمکی می تواند شامل 
موشک های ضد تانک و ضد زره جدید جاولین و همچنین 

چندین خمپاره باشد.
ارسال سیستم های دفاع هوایی مانند موشک های استینگر 
نیز در دست بررسی هستند و وزارت دفاع آمریکا برای ارسال 
برخی تجهیزات مانند بالگردهای  MI۱7 به اوکراین اصرار 
می ورزد  MI۱7.  یک بالگرد روسی است که در ابتدا ایاالت 
متحده آن را برای دادن به افغان ها خریداری کرد اما پس از 
خروج ایاالت متحده از افغانستان در ماه اوت اکنون پنتاگون 

در حال بررسی است که از آنها به چه نحوی استفاده کند.

»آنتونی بلینکن« وزیر امور خارجه آمریکا که در سوئد به 
سر می برد، مدعی طرح احتمالی روسیه برای تجاوز مجدد به 
اوکراین شــد و با ابراز نگرانی در این زمینه، به روسیه درباره 
انتخاب مسیر تنش نظامی هشدار داد.  آنتونی بلینکن  وزیر 
خارجه آمریکا روسیه روز پنجشنبه به وقت محلی در حاشیه 
اجالس سازمان همکاری و امنیت اروپا در استکهلم سوئد با 
ســرگئی الوروف وزیر خارجه  روسیه و دیمیترو کولبا وزیر 

خارجه اوکراین بطور جداگانه دیدار و گفت و گو کرد.
بلینکــن پیش از آغاز این دیدار در یک نشســت خبری 
مدعی شــد: ما از طرح روسیه برای تجاوز مجدد به اوکراین 
عمیقا نگران هســتیم. این نگرانی مشترک بسیاری در اروپا 

است.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه ادعاهایش افزود: ما یک تعهد 
قــوی و آهنین به حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین داریم. 
بهترین راه برای جلوگیری از بحران از طریق دیپلماسی است.
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز  در خصوص  
دیدار بلینکن و الوروف گفت: بلینکن در این دیدار به مساله 
رفتار خصمانه روســیه در مقابل اوکراین از جمله تحرکات 
نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین  پرداخت.  به گفته وی، 
وزیر خارجه آمریکا بر خواسته واشنگتن برای عقب نشینی 
نیروهای روســی از نزدیک مرزهای اوکراین و بازگشــت به 

موضع صلح و پیروی از توافقات مینسک و توافق آتش بس 
در دنباس تاکید کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود: بلینکن تاکید کرد 
که بهترین مسیر پیش رو، دیپلماسی همراه با اجرای کامل 

توافقات مینسک است و آمریکا آماده حمایت از آن است.
به گفته ند پرایس، بلینکن هشــدار داد اگر مســکو راه 
تشــدید تنش نظامی را انتخاب کند، آمریکا و متحدان آن 

آماده تحمیل هزینه های قابل توجه )بر روسیه( هستند.
ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا ادامــه داد دو طرف 
همچنین در مورد قفقاز گفتگــو کردند و وزیر امور خارجه 
آمریــکا از  احیای گفتگوهای مســتقیم بیــن دولت های 

ارمنستان و آذربایجان استقبال کرد.
وزیر امــور خارجه آمریکا همچنین  روز پنجشــنبه در 
حاشیه اجالس ســازمان همکاری و امنیت اروپا با دیمیترو 

کولبا وزیر خارجه اوکراین  دیدار و گفت و گو کرد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در خصوص این دیدار نیز  
گفت کــه  وزرای امور خارجه آمریکا و اوکراین در خصوص 
نیاز به حل مســالمت آمیز و دیلماتیک درگیری دنباس و 
در مواجهه با تجاوز اتمالی  روســیه، در مورد احیای کامل 
حاکمیت اوکراین بر مرزهای شناخته شده بین المللی خود، 

از جمله کریمه، گفت و گو کردند.

هشدار بلینکن به الوروف درباره تهدید کی یفپافشاری اوکراین بر تدارک روسیه برای حمله

حضور غیرمنتظــره یک زیردریایی چینی 
در تنگه تایوان در هفته اخیر، خطرات ناشی 
از حضور مکرر ناوها در این منطقه را بیشــتر 
کرده به طوریکه تحلیلگران هشدار می دهند 
که در نهایت می تواند باعث بروز یک درگیری 

ناخواسته بین تایوان و چین شود.
بنــا بــه گــزارش ســی ان ان ، »اچ.آی. 
ســوتون« تحلیلگر امور زیردریایی نوشته که 
شــناور دیده شــده در منطقه مورد مناقشه 
یک زیردریایی اتمی چینی تیپ 9۴ مجهز به 
موشک است که تصویرش به وسیله ماهواره 

اروپایی Sentinel-2 گرفته شده.
ایــن زیردریایی درســت در آب هایی که 
تایوان را از چین جدا می کند، دیده شــده و 
این محل دقیقا جایی اســت که تحلیلگران 
می گوینــد درگیری به احتمــال زیاد از یک 
برخورد تصادفی شروع می شود تا یک رویداد 

برنامه ریزی شده.
علــت حضور این زیردریایــی اتمی چینی 
در منطقه هنوز مشــخص نیست اما سوتون 
می گوید کــه احتماال این زیردریایی در حال 
انجام ماموریتی روتین بوده و می خواســته به 
پایگاه خود در بندر نیروی دریایی ارتش چین 
واقع در دریــای »بوهای« بــرود تا عملیات 

تعمیر یا نگهداری بر روی آن انجام شود.
با این حــال، دیگر کارشناســان که این 
تصویر ماهواره ای را رصــد کردند، می گویند 
حضور این زیردریایی چینی کمی گیج کننده 

است.
»کارل شوســتر«، کاپیتان ســابق نیروی 

دریایــی آمریــکا و مدیر ســابق عملیات در 
مرکز اطالعات مشــترک فرماندهی آمریکا-
پاسیفیک نیز می گوید: حضور یک زیردریایی 
اتمی چینــی آن هم روی ســطح، کمی گیج 
کننده و مبهم است. ممکن است یک مشکل 
فنی برای این زیردریایی اتفاق افتاده باشد که 

نیازمند بازگشت به تعمیرگاه باشد.
تنگه تایــوان در باریک تریــن نقطه خود 
فقط ۱۱0 مایل یا ۱80 کیلومتر عرض دارد. 
با اعمال فشــار فزاینده چین بــر تایوان که 
»شی جین پینگ« رئیس جمهور چین قول 
داده آن را تحــت کنترل پکن قرار دهد، این 
جزیره به یکــی از مراکز نظامی جهان تبدیل 
شده است. در این میان، حامیان دولت تایپه 
از جمله ایــاالت متحده حضور نظامی خود را 

در منطقه افزایش داده اند.
همین چنــد روز پیش بود کــه فرمانده 
ناوگان هفتم نیروی دریایــی ایاالت متحده 
که مقر آن در ژاپن اســت، گفــت: به تعداد 
بیشــتری ناو هواپیمابر آمریکایی و شــرکای 

این کشور در غرب اقیانوس آرام نیاز است.
از مقام های نیروی  »کارل توماس«، یکی 
دریایی آمریکا که در ناو هواپیمابر »یو.اس.اس 
کارل وینســون« پس از مانورهای دریایی در 
مقیاس بزرگ شــامل ایــاالت متحده، ژاپن، 
استرالیا، کانادا و آلمان صحبت می کرد، گفت: 
بازدارندگی بزرگ در  ناوهای هواپیمابر برای 

منطقه حضور دارند.
روزنامه وال اســتریت ژورنال از قول این 
مقام نیــروی دریایی آمریکا نوشــت: وقتی 

به این فکــر می کنیم که چگونــه می توانیم 
بجنگیم، چهار ناو هواپیمابر عدد خوبی است، 
اما شــش، هفت یا هشت فروند ناو هواپیمابر 

بهتر است.
در ضمن، چین همچنان بر تعداد ناوهای 

خود می افزاید.
»نیوال نیوز« گــزارش داده که در نوامبر 
ســال جاری میالدی چهارمین ناوشکن نوع 
55 چین به نام »آنشــان« به ناوگان نیروی 
دریایی ارتش آزادی بخش خلق  ملحق شد و 
انتظار می رود پنجمین ناوشــکن هم تا پایان 
ســال جاری میالدی به این ناوگان بپیوندد. 
تیــپ 55 یکی از مدرن ترین و قدرتمندترین 
ناوهای جهان به شــمار می رود. همانطور که 
سرویس تحقیقات کنگره ایاالت متحده سال 
گذشته میالدی در گزارشی در مورد دریاهای 
جنوبی و شــرقی چین مطالبی را نوشــت، با 
ناوهای بیشتر، پتانســیل بیشتری برای یک 

حادثه ناگوار وجود دارد.
در این گزارش آمده است: تشدید عملیات 
کشتی ها و هواپیماهای نظامی آمریکا و چین 
در دریــای چین جنوبــی می تواند خطر یک 
اشتباه محاســباتی یا اقدام سهوی را افزایش 
دهد که به حادثه ای منجر شــود که می تواند 

به یک بحران یا درگیری تبدیل شود.
بر اســاس گزارش نیروی دریایی آمریکا، 
در ســال 20۱8 یک ناوشکن چینی به طرز 
خطرناکی نزدیک یک ناوشــکن آمریکایی با 
موشک هدایت شونده در دریای چین جنوبی 
حرکت کرد و نیــروی دریایی ایاالت متحده 

از آن به عنــوان »مانوری تهاجمی« یاد کرد 
و گفت این دو ناو در فاصله ۴5 یاردی از هم 

قرار داشتند.
اما تایــوان و حامیانــش همچنان منتظر 
اقدامات چین هستند. دولت تایپه همین ماه 
زیردریایی  نخستین  میالدی ساخت  گذشته 

از هشت زیردریایی بومی را آغاز کرد.
اســترالیا هم به عنوان یکــی از حامیان 
اصلی تایپه و منتقد سرســخت فشــارهای 
نظامی فزاینــده چیــن در منطقــه، اوایــل 
202۱ گفتــه بود که قصــد دارد تا یگانی از 

زیردریایی های اتمی را ایجاد کند.
ژاپن نیز در اکتبر ســال جــاری میالدی 
دومین شناور در کالس جدید زیردریایی های 
دیزلی-الکتریکــی خود را بــه آب انداخت. 
انتظار مــی رود اولیــن زیردریایی در کالس 
»Taigei« در مــاه مارس 2022 راه اندازی 

شود.
در این میان، پتانســیل برای برخورد در 

دریا در اکتبــر 202۱ زمانی مورد توجه قرار 
کانتیکت«  »یو.اس.اس  زیردریایی  گرفت که 
نیروی دریایی ایاالت متحده در دریای چین 
جنوبی دچار مشکل شد و به شی ای برخورد 
کرد که بعدا آمریــکا گفت یک کوه زیر دریا 
بوده اســت. این زیردریایــی اتمی پس از آن 
حادثه به پایگاه نیروی دریایی ایاالت متحده 
در جزیره گوآم در اقیانوس آرام بازگشت. در 
ســال 20۱7 نیز بروز یکسری حوادث برای 
ناوهــا و زیردریایی های نیروی دریایی آمریکا 
در منطقه آســیا نگرانی های مشــابهی را به 
وجود آورد. »کارل شوســتر« کاپیتان سابق 
نیروی دریایی آمریکا و مدیر ســابق عملیات 
در مرکز اطالعات مشترک فرماندهی آمریکا-
پاســیفیک همچنین گفته کــه ارتش چین 
می تواند به ســادگی قدرت خــود را در تنگه 
تایوان نشان دهد، همانطور که ایاالت متحده 
و نیروهای دریایی کشورهای متحد اخیرا در 

منطقه مورد مناقشه قدرت نمایی کرده اند.

هشدار درباره تشدید تنش ها در تنگه تایوان

معامله بزرگ تسلیحاتی امارات با مکرون
امارات همزمان با ســفر »امانوئل مکرون« رئیس جمهوری فرانسه به این 
کشور یک توافق برای خرید 80 فروند جنگنده رافائل از پاریس را امضا کرد.

کاخ الیزه اعالم کرد که روز جمعــه این توافق بین پاریس و ابوظبی برای 
خرید 80 جنگنده رافائل از شــرکت هواپیماسازی داسو فرانسه امضا شده که 

نتیجه شراکت راهبردی بین دو کشور است.
عالوه بر جنگنــده رافائل، امارات یک توافق برای خرید ۱2 بالگرد کارکال 

شرکت ایرباس با فرانسه امضا کرد. 
رئیس جمهوری فرانســه طی امروز و فردا در عربســتان، قطر و امارات با 

مقامات این کشورها گفت وگو می کند.
شبکه العریبه روز 9 آذر گزارش داد:کاهش تنش و درگیری در منطقه یکی 
از محورهای مذاکرات رئیس جمهوری فرانســه با مقامات کشورهای یاد شده 

از جمله »محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان است.  
این شــبکه عربستان ســعودی اضافه کرد که بحث و بررسی درباره برنامه 
هســته ای ایران و وضعیت عراق و یمن از دیگــر موضوعات مورد نظر رئیس 

جمهوری فرانسه در سفر به کشورهای منطقه خلیج فارس است. 
کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس از شرکای راهبری فرانسه در منطقه 

هستند و با پاریس روابط سیاسی و اقتصادی باالیی دارند. 
نایف الحجرف دبیرکل شــورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس در 
اکتبر گذشــته توسعه روابط این کشورها و فرانسه برای تامین منافع مشترک 

و تقویت امنیت و ثبات منطقه را با اهمیت دانست.
به نوشته خبرگزاری رویترز، امارات و فرانسه از امضای یک توافق به ارزش 
۱۶5 میلیون یورو با موزه لوور فرانســه خبر دادند که در آن موزه لوور ۴ اثر 

هنری به امارات قرض می دهد.

ویژه

استقرار سامانه موشکی روسیه 
در نقطه اختالف با ژاپن

روســیه در جزایر »کوریل« که در مورد مالکیت آنها با ژاپن اختالف دارد، 
مجموعه های موشــکی ساحلی »باســتیون« دارای برد ۳00 کیلومتر، مستقر 

کرده است.
به گزارش خبرگزاری »تاس«، دفتر مطبوعاتی ناوگان اقیانوس آرام روسیه 
در بیانیــه ای اعالم کرد: واحدهــای نظامی مجهز به مجموعه های موشــکی 
باستیون ناوگان اقیانوس آرام، کشیک شبانه روزی در جزیره »ماتوا« از مجمع 

الجزایر کوریل را آغاز کردند. 
در ایــن بیانیه آمده اســت: در این جزیره که در مرکــز جزایر کوریل قرار 
دارد، واحدهای نظامی مجهز به موشــک های باستیون بطور دائم مستقر شده 

و محدوده های آبی و تنگه ها در این منطقه را تحت نظارت خواهند داشت. 
روسیه و ژاپن تاکنون قادر به انعقاد پیمان صلح پس از پایان جنگ جهانی 
دوم نشــده اند. مشــکل اصلی مســاله مالکیت جزایر کوریل است. توکیو به 
معاهده »شــیمودا« در مورد تجارت و مرزها اشاره می کند که بین امپراتوری 
روســیه و ژاپن در فوریه ۱855 میالدی منعقد شــد. بر اســاس این معاهده 
جزایر »ایتوروپ«، »کوناشــیر«، »شــیکوتان« و گروه جزایــر »هابومای« از 
 جزایر کوریل خارج شــده و بقیه به عنوان امالک روســیه به رسمیت شناخته

 شده است.
اتحاد جماهیر شــوروی و ژاپن در ســال ۱95۶ اعالمیه مشترکی را امضا 
کردند که بر اساس آن مسکو احتمال انتقال هابومای و شیکوتان را پس از انعقاد 

پیمان صلح بررسی می کرد. با این حال، مذاکرات بعدی به نتیجه ای نرسید.
پیشــتر گزارش شد که ارتش روسیه قصد دارد بیش از 50 مرکز نظامی در 

جزایر خط الراس کوریل تاسیس کند.
سامانه موشــکی »کا۳00 « یا باستیون ســامانه دفاعی ساحلی محسوب 
می شــود که برای مقابله با کشتی ها از ســال 20۱5 در اختیار نیروی دریایی 
روســیه قرار گرفته اســت و توانایی از بین بردن انواع کشتی تا فاصله 250 تا 

۳00 کیلومتری را دارد.
کارایی اصلی این سامانه هدف قرار دادن شناورهای سطحی در زمان جنگ 
الکترونیکی است. النچرهای این سامانه دو تیر موشک کروز ضد کشتی معروف 
به »یاخونت« را حمل می کنند. یاخونت نیز موشــکی با ســاز و کار »شلیک و 
فراموشی« است که در ارتفاع باال 20۶ ماخ و در ارتفاع پایین تا دو ماخ سرعت 
دارد. موشک ها بر روی یک پلتفرم متحرک نصب می شوند و زمان آماده سازی 
آنها برای شلیک کمتر از پنج دقیقه است و تا ۳ روز به صورت آماده به شلیک 

می توانند قرار داشته باشند.
وزن کالهک موشــک حدود 200 تا 250 کیلوگرم اســت و توانایی حمل 
کالهک هســته ای و متعارف را دارد. روسیه این ســامانه را در جزایر کوریل، 
شبه جزیره کریمه و سوریه مستقر کرده و دو آتش بار از این مدل را به ویتنام 

داده است.

استراتژیک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی

برابر رای شماره ۱۴00۶0۳۳۱0۱۱00۱۶29 مورخ ۱۴00/08/۳0 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبتی ناحیه ســه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید الدنی نژاد به 
شناسنامه شــماره ۱۳9۱صادره از کرج فرزند علی در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی در آن به مســاحت ۱0۱/27 متر مربع مفروز از پالک شــماره ۴5۳ فرعی از ۱70 
اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقایان حمید و امید و حسین همگی الدن نژاد و خانم ها 
زیبا محمد یارلو و فاطمه سمنانیان مقدم و سمانه و سمیه و حمیده همگی الدنی نژاد و با 
مالکیت مالک اولیه آقای مالک میرزاخانی تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 722/ ف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/13

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/029
محمد شکری - رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

 از طرف حسین رضا نوری شاد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی

برابر رای شماره ۱۴00۶0۳۳۱0۱۱00۱۶۳2 مورخ ۱۴00/08/۳0 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبتی ناحیه ســه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بتول محمدخانلو به 
شناسنامه شماره 2۳۱7 صادره از کرج فرزند علی اکبر در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی در آن به مساحت ۱۳0/۳7 متر مربع مفروز از پالک شماره ۴22 فرعی از ۱۴۶ اصلی 
واقع در البرز و با خریداری از خانم کبری بیگم پارسا و با مالکیت مالک اولیه آقای مححمد 
صادق کمال پور تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 717/ ف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/13

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/029
محمد شکری - رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج 

 از طرف حسین رضا نوری شاد

فقدان مدرک تحصیلی 
مدرک فارغ التحصیلــی اینجانب عاطفه حاجی مزدارانی فرزند 
شوذب به شماره ملی ۴۶000۴۴70۳ صادره از گرمسار در مقطع 
کارشناسی ناپیوسته رشته آموزش و پرورش ابتدایی صادره از واحد 
دانشــگاهی گرمسار به شماره 205۱2 مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد گرمســار به نشانی گرمسار – میدان دانشگاه خ 

دانشجو ارسال نمایند.


