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خوشحالی گانتس از همکاری باکو با اسرائیل
»بنی گانتس« وزیر جنگ اسرائیل از جمهوری آذربایجان به خاطر »تقویت 

همکاری امنیتی مشترک در سال های گذشته« تمجید کرد. داد.
بــه گزارش پایگاه خبــری »عربی ۲۱«، گانتــس در توییتر خود از »ذاکر 
حسن اف« همتای خود در جمهوری آذربایجان به دلیل آنچه »تصمیم مهم« 
پارلمان جمهوری آذربایجان برای افتتاح سفارت باکو در سرزمین های اشغالی 
خواند، تشــکر کرد. وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی افزود: این تصمیم نشان 
دهنده دوستی عمیق اسرائیل و حکومت آذربایجان است و من اطمینان دارم 
که این دوســتی روز به روز بیشترخواهد شــد و بر ثبات منطقه تأثیر مثبت 
خواهد گذاشت. برپایه این گزارش، جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی از 
۳۰ سال پیش روابط دیپلماتیک برقرار کردند که عمدتا حول روابط اقتصادی 
متمرکز می شد. رژیم صهیونیستی از جمهوری آذربایجان سوخت وارد می کند 

و در مقابل، از تل آویو سالح و فناوری دریافت می کند.
در ماه مه گذشــته، در بحبوحه تنش های منطقه ای، گزارش هایی از خرید 
ســامانه های موســوم به »گنبد آهنین« رژیم صهیونیستی توسط جمهوری 
آذربایجان منتشــر شد. بر اساس پایگاه داده موسســه بین المللی تحقیقات 
صلح در استکهلم، طی پنج سال گذشته، رژیم صهیونیستی با فروش بیش از 
۷۴۰ میلیون دالر)در فاصله ســال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹(، اولین تامین کننده 
تســلیحات خارجی به جمهوری آذربایجان بوده است. »الهام علی اف« رئیس 
جمهور آذربایجان در ســال ۲۰۱۶ اعالم کرد که کشورش ۴.۸۵ میلیارد دالر 

تجهیزات نظامی از رژیم اشغالگر اسرائیل خریداری کرده است.

ویژه

تجهیز زیردریایی های چین به موشک های بالستیک
براساس گزارش ها، چین موشک های جدیدی را در زیردریایی های خود نصب 

کرده که قابلیت حمله به قاره آمریکا از دریای چین جنوبی را دارند.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری فاکس نیوز، »ساموئل پاپارو« آدمیرال 
نیروی دریایی آمریکا و فرمانده یگان آمریکا در پاسیفیک به گروهی از خبرنگاران 
نظامی در واشنگتن گفت، زیردریایی های کالس »جین« چین را با موشک های 

بالستیک بین قاره ای JL۳ تجهیز کرده اند.
وی ادامه داد: آنها را برای تهدید آمریکا ساخته اند. ما از نزدیک این زیردریایی ها 
را رصد می کنیم. وزارت دفاع آمریکا نیز در گزارش ســاالنه خود به تاریخ نوامبر 
۲۰۲۱ درباره توانمندی های نظامی چین اعالم کرد که ارتش این کشور به زودی 
توانایــی هدف قرار دادن قاره آمریکا را از آب های ســاحلی به ویژه دریای چین 
جنوبی و خلیج »بوهــای« خواهد یافت. در گزارش پنتاگون همچنین آمده که 
 JL۲ ارتش چین ۱۲ زیردریایی اتمی دارد که شــش نمونه آن با موشــک های
مجهز شده اند. موشک های JL۳ نیز بردی طوالنی تر نسبت به موشک JL۲ دارد 

که به چین این توانایی را می دهد تا به آمریکا ضربه بزند.

پنجمین دور گفت وگوهای راهبردی آمریکا و قطر
قرار اســت پنجمین دور از گفتگوی راهبردی آمریکا-قطر امروز سه شنبه در 

دوحه با حضور وزیران خارجه دو کشور آغاز شود.
به گزارش عربی۲۱، پنجمین دور از این گفتگوها امروز به ریاست محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر و آنتونی بلینکن، همتای آمریکایی او در 
دوحه برگزار می شــود که همزمان با شروع مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر 
وارد دوحه شــد. قرار است دو طرف در این دوره برخی مسائل و موضوعات مهم 
به ویژه همکاری امنیتی، تجارت، ســرمایه گذاری و تغییرات اقلیمی را در کنار 

بهداشت جهانی، کمک های انسانی و توسعه جهانی بررسی کنند.
در همیــن رابطه، وزیر خارجه قطر روز دوشــنبه در توییتی نوشــت: برای 
افتتاح پنجمین دور از گفتگوی راهبردی قطر و ایاالت متحده، مشتاقانه منتظر 
میزبانی دوستم، وزیر امور خارجه آمریکا در دوحه هستم. این گفتگوی راهبردی 
یک چارچوب محوری را برای طرح های تقویت همکاری مشــترک میان ما در 
زمینه های مختلف فراهم می کند و فرصتی برای توســعه روابط استراتژیک ما و 

ارتقای آن جهت دستیابی به منافع مشترک است.
بلینکن روز یکشــنبه واشــنگتن را ترک و راهی دوحه شــد تا در گفتگوی 
راهبردی میان دو کشور شرکت کرده و بازی تیم ملی کشورش را با تیم ملی ولز 
تماشا کند. روز یکشنبه وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد، واشنگتن و 
دوحه از بیش از ۵۰ سال پیش تاکنون مشارکت مستحکمی دارند و این مشارکت 

در ماه ژانویه هنگام حضور امیر قطر در کاخ سفید عمیقتر شد.
»جو بایدن« رئیــس جمهوری آمریکا نیز در ماه مارس طی یادداشــتی به 

بلینکن، قطر را »متحد اصلی ایاالت متحده در خارج از ناتو« خواند.
گفت وگوی راهبردی بین دولت قطر و ایاالت متحده، از زمان آغاز آن در سال 
۲۰۱۸، بیانگر مشارکت قوی بین دو کشور شده است، تا جایی که یادداشت های 
تفاهم و توافقنامه های منعقد شــده در چهار ســال گذشــته موجب شده یک 
مشــارکت مستحکم همه جانبه میان دو طرف ایجاد شود تا جایی که مشارکت 
اقتصادی بین دوحه و واشنگتن در زمینه تجارت و سرمایه گذاری فراتر از ۲۰۰ 

میلیارد دالر بوده است.

نگرانی از ماندگاری تورم باال در اقتصاد جهان
یک روزنامه ایرلندی در گزارشــی بــا پرداختن به تاریخچــه تورم باال و 

تفسیری از دورنمای آن، نوشت که تورم باال شاید سال ها ماندگار باشد.
در گزارش روزنامه آیریش تایمز آمده اســت که امیدواری نسبت به کاهش 
تورم اخیرا ســرمایه گذاران را دلگرم کرده اما تاریخ نشــان می دهد کشــتن 

اژدهای تورم شاید بیش از آنچه امید هست، زمان ببرد.
یادداشــت »راب آرنات« بنیانگذار اندیشکده »ریســرچ افیلِیتز« با عنوان 
»درس های تاریخ: گذار تورم چگونه است؟«، رفتار تورم در ۱۴ اقتصاد توسعه 

یافته را در زمان گذر از آستانه های مختلف بررسی می کند.
آرنات در این یادداشــت خاطر نشــان کرد: طی ۵۰ ســال گذشته، تورم 
زمانیکه ایجاد شــده تمایل به ماندن داشــته است. بازگشت به تورم ۳ درصد 
از تورم ۴ درصد آســان، از تورم ۶ درصد ســخت و از تورم ۸ درصد یا بیشتر 
خیلی سخت اســت. وی در توصیف »خیلی سخت« نوشت: برگشت به تورم 
۳ درصد از ۸ درصد معموال بین ۶ تا ۲۰ ســال )با میانگین بیش از ۱۰ سال( 
طول می کشــد. این تحلیلگر اقتصادی در یادداشــت خود افزود که انتظارات 
بانک مرکزی آمریکا از برگشت تورم به ۲ درصد به طرز خطرناکی خوش بینانه 
اســت. البته احتمال دارد تورم در یک یا دو ســال آینده ابتدا به ۴ درصد و 
ســپس ۲ درصد کاهش پیدا کند، هرچند تاریــخ می گوید که چنین چیزی 
بعید است. به نوشته این روزنامه، وضعیت معیشتی مردم در بیشتر ایالت های 
آمریکا مناســب نیست. چندی پیش نشــریه آمریکایی نیوزویک در گزارشی 
نوشت برخی از ساکنان ایالت کالیفرنیا به دلیل وضعیت اقتصادی نابسامان و 

تورم باال، به تهیه مواد غذایی ارزان از مکزیک روی آورده اند.
همچنین نتایج نظرســنجی جدید موسســه کوالتریک نشــان می دهد با 
افزایش هزینه های زندگی در آمریکا بیش از نصف حقوق بگیران آمریکایی به 

فکر شغل دوم یا بیشتر افتاده اند.

استراتژیک

پولیتیک

اکونومیک

»ایالن ماســک« پــس از خرید شــبکه 
اجتماعی توئیتر و انجام یک نظرســنجی در 
ترامپ،  توئیتری دونالد  بازگرداندن حســات 
اکنون پس از بازکردن این حســاب و رسیدن 

تعداد دنبال کنندگان )Followers( حساب 
توئیتری وی در انــدک زمانی به بیش از ۸۷ 
میلیون، متهم به اجبار کردن کاربران توئیتر 

به دنبال کردن حساب ترامپ شد.

نشــریه آمریکایی نیوزویک با پرداختن به 
این خبر نوشت: بسیاری از کاربران توئیتر پس 
از بازشدن حســاب توئیتری دونالد ترامپ از 
اینکه متوجه شده اند ناخواسته و بدون اطالع 
آنها در فهرســت دنبال کنندگان این حساب 
توئیتری قرار گرفته اند، معترض شده و ایالن 
ماسک متهم به اجبار کردن کاربران به دنبال 

کردن حساب توئیتری ترامپ شد.
حســاب توئیتری ترامپ رسما روز شنبه 
گذشــته )۲۸ آبــان مــاه ۱۴۰۱( بدنبــال 
نظرســنجی که توســط ایالن ماسک رئیس 
تــازه توئیتــر بعمل آمــد، بازگردانده شــد، 
حساب توئیتری ترامپ در مدیریت قبل و به 
دنبال حمله )تروریســتی( ۶ ژانویه به عمارت 
کنگره و با این بیم که وی با اســتفاده از این 

شبکه اجتماعی دست به تحریک اغتشاشات 
بیشتری در آمریکا بزند، بطور دائم تعلیق شده 
بود. بنابراین گزارش اکنون پس از چند روز از 
بازگرداندن حساب تعلیق شده رئیس جمهور 
ســابق آمریکا، شــماری از کاربــران متوجه 
شــده اند که علی رغــم اینکه خود خواســته 
باشــند و یا ایــن کار را انجام داده باشــند، 
دنبال کننده حساب توئیتری ترامپ شده اند، 
 در همین رابطه »اســتفانی وینستون ولکف« 
 ،)Stephanie Winston Wolkoff(
دوست و مشــاور ارشد ســابق مالنیا ترامپ 
بانوی اول پیشــین آمریکا و نویســنده کتاب 
خاطــرات مالنیا ایالن ماســک را متهم کرد 
که او را مجبور به دنبال کردن حساب ترامپ 
کرده اســت. ولکف در حساب توئیتری خود 

در اعتراض به این موضوع نوشــت: من نه می 
خواهــم که دونالد جی ترامپ را دنبال کنم و 
نه خواهم کرد، اما یک نفر، )ایالن ماسک(؛ مرا 

جزو دنبال کنندگان ترامپ قرار داده است.
این گزارش می افزاید با وجود بازگشــت 
حساب توئیتری ترامپ در روز شنبه گذشته، 
تا روز سه شــنبه هیچ پست جدیدی از ترامپ 
دراین حســاب دیده نشده و وی همچنان در 
شــبکه اجتماعی مختص به خود موســوم به 
»تروث« )Truth Social( به نوشتن مطلب 
ادامه می دهد، شمار کاربران توئیتری که وی 
را دراین حســاب دنبــال می کنند هم اکنون 
بیش از ۸۷میلیون کاربر رســیده درحالی که 
شمار دنبال کنندگان وی در شبکه اجتماعی 

خود تنها حدود ۴.۵ میلیون کاربر است.

فشار »ایالن ماسک« به کارمندان توییتر برای حمایت از ترامپ

گروهبینالملل: به مــوازات ادامه حمالت 
هوایــی ترکیــه به مقرهــای حــزب کارگران 
کردســتان )پ.ک.ک( و یگان های مدافع خلق 
ُکــرد )ی.پ.گ( در عراق و ســوریه  ؛ »رجب 
طیــب اردوغان« در ســخنانی از آغاز حمالت 
زمینی ارتش کشورش در مناطق شمالی سوریه 

و عراق به زودی خبر داد.
رئیس جمهوری ترکیه در این باره اظهار کرد: 
پاسخ به حمله کثیفی که مردم ما را در استانبول 
هــدف قــرار داد در قلب مراکز ســازمان های 
تروریستی در شمال سوریه و عراق و در اعماق 

مناطقی داده شــد که فکر می کردند امن است. 
اردوغان بدون ذکــر نام آمریکا به عنوان حامی 
اصلی گروه های مســلح ُکرد در سوریه گفت: ما 
می دانیم که چه طرفی از تروریســت ها حمایت 
می کند و به انها سالح و پول می دهد. وی تاکید 
کرد: در اسرع وقت با تانک های خود برای انهدام 
مقر تروریســت ها وارد عمل می شویم و تانک ها 
و ســربازان ما تروریست ها را در شمال سوریه و 
عراق ریشــه کن خواهند کرد. رئیس جمهوری 
ترکیه دوشنبه شب نیز در این باره گفته بود که 
عملیات »چنگال- شمشیر« ]در شمال سوریه 

و عراق[ به حمالت هوایی محدود نخواهد شد. 
این عملیات به دنبال انفجار اخیر استانبول انجام 
شــده اســت که آنکارا نیروهای حزب کارگران 
کردســتان )پ.ک.ک( و یگان های مدافع خلق 
)ی.پ.گ( را عامل آن می داند. این انفجار شش 

کشته و ۸۱ مجروح بر جای گذاشت.
منابع رسانه ای دیروز سه شنبه اعالم کردند 
که ارتش ترکیه با انجام یک حمله پهپادی جدید 
پایگاه مشترک نظامیان آمریکا و گروه های ُکرد 
در حسکه ســوریه را هدف قرار داده است.»ند 
پرایس« سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در 

بیانیه ای، جان باختن شهروندان غیرنظامی در 
سوریه و ترکیه را تسلیت گفت و خواستار کاهش 
تنش ها در ســوریه و احتــرام به حق حاکمیت 
عراق شد. پیشتر »الکساندر الورنتیف« نماینده 
ویژه روســیه در امور ســوریه نیز در واکنش به 
حمالت ترکیه علیه شمال سوریه و عراق گفته 
بود: مسکو از آنکارا می خواهد با خویشتنداری، از 

تشدید تنش ها جلوگیری کند.
خبرگــزاری کرد زبان »هــاوار« در این باره 
اعــالم کرد که درپی حمله یک پهپاد متعلق به 
ارتش ترکیه به پایگاه مشترک نظامیان آمریکا و 

نظامیان گروه های ُکرد در شمال حسکه دو تن 
از این نظامیان کشته شدند.

برپایه گزارش این رسانه، این حمله همچنین 
سه زخمی برجای گذاشــته که حال دو نفر از 
آنها وخیم گزارش شــده است. در همین راستا، 
خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه نیز اظهار داشت: 
عملیات هوایی ترکیه در شمال سوریه و عراق؛ 
بزرگترین، جامع تریــن و کارآمدترین عملیات 

علیه تروریست ها است.
وی افزود: ارتش ترکیه از آغاز ســال جاری 
میالدی تاکنون ۳ هزار و ۸۵۸ تروریســت را در 
داخل کشــور و شمال سوریه و عراق به هالکت 
رسانده است. وزیر دفاع ترکیه در ادامه از آمریکا 
خواســت که حمایت خود از حــزب کارگران 
کردســتان )پ.ک.ک( و یگان های مدافع خلق 

ُکرد )ی.پ.گ( را متوقف کند.
وزیر دفاع ترکیه دوشــنبه شب گفت که از 
ابتدای حمــالت هوایی و زمینی آنکارا در قالب 
عملیات »پنجه-شمشــیر« ]در شمال عراق و 
سوریه[، ۱۸۴ تن که از آنها به »تروریسم« تعبیر 
کرد، کشته شدند. به گزارش ایرنا از خبرگزاری 
آناتولی، آکار این ســخنان را در مرکز عملیات 
فرماندهی نیرو زمینی و به همراه یاشــار گولر 
رئیس ستاد مشترک و فرمانده نیروهای زمینی، 

هوایی و دریایی این کشور بیان کرده است.
وی در تشــریح ایــن عملیات هــا گفت: با 
عملیات پنجه-شمشــیر، اهدافــی در مناطق 
قندیل، آســوس و خارکوک در شــمال عراق و 
عیــن العرب، منبج، منطقــه »زور مغار«، »تل 
رفعت«، »جزیره« و »المالکیه« در شمال سوریه 

مورد اصابت قرار گرفت.
آکار اظهــار کرد: در این عملیات هوایی، ۸۹ 
هدف مختلف از جمله مخفیگاهها، غارها، انبارها، 
تونل مربوط به تروریســت ها در مرحله نخست 

عملیات منهدم شد.
منابع رســانه ای ترکیه عصر دوشنبه نیز از 
حمالت جنگنده های این کشور به مقر نظامیان 

آمریکا در حسکه سوریه خبر داده بودند.
رســانه های ترکیــه در ایــن بــاره اعــالم 
کردند کــه جنگنده هــای ارتش این کشــور 
 مقــر نیروهــای آمریــکا در حســکه را هدف 

حمالت خود قرار دادند.
برپایــه این گــزارش، نیروهــای آمریکایی 
مســئولیت آموزش نظامیان حــزب کارگران 

کردستان در حسکه را بر عهده دارند.

اردوغان دنبال ادامه عملیات چنگال- شمشیر در شمال عراق و سوریه است

ترکیه در تدارک حمله زمینی به قلب نیروهای ُکرد 

یکــی از مقام های ارشــد نظامی کانــادا گفت که بمب 
افکن های دورپرواز روســیه پروازهای قطبی به سوی حریم 
هوایــی آمریکای شــمالی را پس از وقفه ای کوتاه از ســر 
گرفته اند. بنا به گفته »آلن پِلِتیه« معاون فرمانده دفاع هوا 
فضای آمریکای شــمالی )نوراد( نوشت که زیردریایی های 
روســیه نیز در نزدیکی ســواحل غربی و شرقی آمریکای 
شمالی فعال شده اند تا توانایی خود را برای حمله به آمریکا 

و کانادا به نمایش بگذارند.
مقام های نوراد ماه گذشته میالدی اعالم کرده بودند که 
دو بمب افکن دوربرد روســیه پیش از رسیدن به آالسکا و 
ورود به حریم هوایی آمریکای شمالی به وسیله جنگنده های 

آمریکایی رهگیری شده و منطقه را ترک کردند.

پلتیه و دیگــر مقام های دفاعی اعالم کرده اند که اتاوا و 
واشــنگتن به روزرســانی نوراد را آغاز کرده اند. این سامانه 
هشدار مشترک خط مقدم دفاعی آمریکای شمالی در برابر 

حمالت هوایی کشورهای دیگر است.
دولت لیبرال کانادا اوایل تابستان امسال اعالم کرده بود 
که نزدیک به ۵ میلیارد دالر ظرف ۶ سال و ۴۰ میلیارد دالر 
ظرف ۲۰ ســال برای ارتقاء سامانه نوراد با همکاری آمریکا 

اختصاص می دهد.
این ارتقا شامل تعویض رادارهای قدیمی می شود که به 
دهه ۸۰ قرن بیستم تعلق دارند. این رادارها در کانادا مستقر 
بوده و رکن اصلی مشــارکت این کشــور در نوراد قلمداد 

می شوند.

منابع آگاه اعالم کردند پیش نویس قانون تعیین ســقف 
قیمــت گاز در اروپا که قرار اســت برای اجرایی شــدن از 
روز نخســت ســال جدید میالدی در کمیســیون اروپا به 
بحث گذاشته شــود، این هفته نیز به دلیل تداوم اختالف و 
دودستگی میان اعضای اتحادیه، بی نتیجه می ماند. به گزارش 
رویترز، براساس پیش نویس قانون تعیین سقف قیمت برای 
گاز در اروپا که به دســت این خبرگزاری رسیده، کمیسیون 
اروپا پیشنهاد کرده است که طرح سقف قیمت گاز را به مدت 
یک سال از روز اول ژانویه ۲۰۲۳ اجرایی کند. طرح محدود 
کردن قیمت گاز ماه هاست که باعث دو دستگی و به موضوع 
بحث و اختالف نظر کشــورهای عضــو اتحادیه اروپا تبدیل 
شده است. گفته می شود کمیسیون اروپا روز پنجشنبه هفته 

جاری آخرین پیشــنهاد وزرای انرژی ۲۷ کشــور عضو را به 
بحث می گذارد. یک مقام اتحادیه اروپا در این خصوص گفت 
که کمیسیون اروپا قصد دارد قیمتی باالتر از آنچه که حامیان 
این طرح می خواهند ارائه دهد. یکی از دیپلمات های آگاه که 
خواست نامش فاش نشــود، افزود: اکثریت انتظار دارند که 
 )MWh( محدودیت ۱۵۰ تا ۱۸۰ یورو در هر مگاوات ساعت
برای چندین بار در ســال اجرا شــود. وی ادامه داد: چنانچه 
پیشنهاد آخر کمیســیون اجرایی نشود، از این طرح چیزی 
جز آنچه که روی کاغذ است باقی نمی ماند. پیش نویس قانون 
کمیسیون اروپا که برای اجرایی شدن نیاز به تائید کشورهای 
اتحادیه اروپا دارد، درواقع مکانیســمی بــرای اصالح بازار با 

هدف جلوگیری از تکرار جهش قیمت ها است.

طرح محدودیت قیمت گاز در اروپاپرواز بمب افکن های روسیه در مرز آمریکای شمالی

مقام های ارشــد دفاعی اروپــا اعالم کردند 
کمبود سالح در میان متحدان غربی اوکراین، 
زمینه مذاکرات سختی را در مورد نحوه ایجاد 
توازن در حمایــت از کی یف با وجود  نگرانی 
از احتمــال هدف قرار گرفتن این کشــورها از 
سوی روسیه فراهم می کند. به گزارش تارنمای 
دیفنس نیوز، اعضای ناتو کــه میلیاردها دالر 
ســالح و تجهیزات به اوکراین ارســال کرده 
اند، در حال بررســی میزان ذخایر تسلیحاتی 
برای عمل به تعهداتشــان بــه موجب معاهده 
دفاعی متقابل هســتند. تصمیمات پیش روی 
این کشــورها، تبعاتــی برای امنیت شــان و 
همچنین اوکراین دارد. دریاســاالر »راب بائر« 
رئیس کمیته نظامی ناتو در مجمع امنیت بین 
المللی »هالیفاکس« گفت: وقتی ارائه مهمات 
برای اوکرایــن را ادامه می دهید و در آن واحد 
بایــد خطری که برای خود می پذیرید، ارزیابی 
کنید؛ باید تهدید را مورد توجه قرار دهید. وی 

تاکید کرد که کشــورهای غربی در سال های 
قبــل از اهدای کمک به اوکرایــن، ذخایر را با 
نصف ظرفیت یا کمتر نگهداری می کردند، زیرا 
خطر کمی را مشــاهده می کردند یا استطاعت 
بیشتری برای تامین این نیاز نداشتند. از اینرو، 
این فوریت در حال حاضر در اکثر این کشورها 

مشاهده و درک شده است.
بائر گفت که متحدان اوکراین باید محاسبات 
پیچیده ای درمورد توان و سرعت روسیه برای 

بازسازی نیروهایش انجام دهند.
وی یادآور شــد که روس ها نیز از مشکالت 
مشابه با مشکالت ما در زمینه ذخایر تسلیحاتی 

برخوردار هستند.
»ولودیمیر زلنســکی« رئیــس جمهوری 
اوکرایــن که از طریــق ویدئوکنفرانس در این 
مجمع ســخنرانی می کرد، نســبت به فرصت 
تنفس به روســیه هشــدار داد و گفت: مسکو 
در حال حاضر به دنبال آتش بس کوتاه مدت 

اســت، مهلتی که قدرت را بازیابی کند. برخی 
ممکن است آن را پایان جنگ بدانند، اما چنین 

توقفی فقط اوضاع را بدتر می کند.
ژنرال »واین ایر« رئیس ستاد دفاعی کانادا 
نیز گفت که ایجاد توازن بین نیازهای اوکراین 
به کمک های مرگبار و غیرمرگبار و آنچه ارتش 
کانادا نیاز دارد، چیزی اســت که شب ها من را 

بیدار نگه می دارد.
بایــدن« فرمانده  همچنین ژنرال »مایکل 
ارشــد ارتش ســوئد گفت: در نیروهای مسلح 
من، ۳۰ سال اســت که در شرایطی با کاهش 
و کوچک ســازی و زمان کافــی اما نبود پول 
کار کرده ایم. وی افــزود: اکنون جاه طلبی ها 
و الزامات رو به افزایش است، اما زمان محدود 
است. وی یادآور شد که یک چالش این هست 
که تقریبا هر کشور غربی بدنبال تقویت صنایع 
دفاعی اســت تا نیازهای دفاعــی اش را در آن 

واحد برآورده کند.

این گزارش در ادامه حاکی است که پنتاگون 
در حال مذاکره با صنعت دفاعی غرب است که 
چگونه تولیدات تســلیحاتی جدید را افزایش 
دهد و در میان متحدان هماهنگی برقرار کند.

در همین حــال، لوید آســتین وزیر دفاع 
آمریکا ماه گذشته متحدان را در نشست ناتو در 
بروکسل تحت فشار قرار داد تا توانایی بیشتری 
را ارائه کنند. این چالشی واقعی برای برخی از 

کوچکترین اعضای ناتو همچون هلند است که 
حتی قبل از اهدای کمک ۸۰۰ میلیون دالری 
بــه اوکراین، برای عمل به تعهــدات ناتو تقال 
می کرد. ژنرال »اونو ایچلشیم« فرمانده دفاعی 
هلنــد گفت، وقتی این کشــور تصمیم گرفت 
مهمات هویتزر ۱۵۵ میلی متری و موشک های 
پدافند هوایی را به اوکراین تحویل دهد، ذخایر 

تسلیحاتی هلند چندان زیاد نبود.

دیفنس نیوز فاش کرد

دردسر کمبود اسلحه متحدان اوکراین

مذاکــرات »بنیامیــن نتانیاهــو« با احزاب راســتگرای 
کنست)پارلمان( برای تشکیل کابینه صهیونیستی در حالی 
با بن بست مواجه شده است که وی تالش می کند اختیارات 
اصلی وزارت دارائی را به دفتر نخست وزیری منتقل کند. به 
نوشته روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت، مذاکرات تشکیل 
کابینه »بی بی« با تشــدید اختالفــات بین احزاب پیروز در 
انتخابات، با بن بســت مواجه شده است. یدیعوت آحارونوت 
با اشاره به سابقه ۲ بار محکومیت »آریه درعی« رهبر حزب 
شاس به خاطر فرار مالیاتی و رشوه، از تالش وی برای اصالح 
قوانین قضایی خبر داد تا بتواند دوباره وزیر شود. بعد از عقب 
نشــینی »آریه درعی« از درخواست خود برای تصدی پست 
نخست وزیری، نتانیاهو پذیرفت که »بزالل اسموتریچ« رهبر 
حزب »صهیونیســم مذهبی« را در این پست منصوب کند. 

یدیعوت آحارونوت در عین حال از تصمیم نتانیاهو برای کم 
کردن اختیارات کلیدی وزیر دارایی و انتقال این اختیارات به 
دفتر نخســت وزیری خبر داد. براساس این گزارش، نتانیاهو 
به عنوان نخســت وزیر، اداره بودجه ملی و اداره شرکت های 
دولتی را شخصا عهده دار خواهد شد. یدیعوت آحارونوت از 
داده شدن وزارت کشور و وزارت حمل و نقل به حزب شاس 
و وزارت امور مذهبی به حزب »اتحاد یهودیت توراتی« خبر 
داد و افزود: احتماال وزارت امنیت داخله و وزارت توسعه نقب 
نیز به حزب »عوتسما یهودیت« به رهبری »ایتامار بن گویر« 
برسد. این رسانه صهیونیست، وزیران بیشتر وزارتخانه ها از 
جمله وزارتخانه های خارجه و دفاع را از حزب لیکود دانست و 
افزود: وزارت مسکن احتماال به حزب »اتحاد یهودیت توراتی« 

خواهد رسید.

رسانه های صهیونیستی اعالم کردند، نخست وزیر مکلف 
رژیم صهیونیســتی با شرکت در کنفرانس ائتالف یهودیان 
جمهوری خواه آمریکا به کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان 

پیوسته و بایدن را به چالش کشیده است.
محافل اسرائیلی و آمریکایی از شرکت بنیامین نتانیاهو، 
نخســت وزیر مکلف رژیم صهیونیســتی در کنفرانسی که 
»ائتالف یهودیان جمهوری خواه« در الس وگاس با حضور 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا و سایر رقبا برای 
نامزدی حزب جمهوری خواه در پســت ریاست جمهوری 

برگزار کردند، شگفت زده شدند.
با وجود هشدارهای اخیر دموکرات های آمریکا به دولت 
منتخب اسرائیل، این اقدام به معنای تصمیم نهایی نتانیاهو 
برای انتخاب های سیاسی خود از نقشه حزبی آمریکا از یک 

سو و پیامی چالش برانگیز برای جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا و دولت او از سوی دیگر است.

در این راســتا، باراک رافید، خبرنگار سیاســی وبسایت 
خبــری والال گفت، نتانیاهو علیرغــم صحبت هایش درباره 
دوســتی با بایدن و قدردانی از باراک اوباما، رئیس جمهور 
پیشــین آمریکا به ویژه بابت امضای توافقنامه کمک های 
امنیتی، به صورت مجــازی در کنفرانس »ائتالف یهودیان 

جمهوری خواه« شرکت کرد.
وی افــزود، نتانیاهو وجود اختالفات با روســای جمهور 
جمهوری خواه و دموکرات را تصدیق کرد، اما در عین حال 
گفت که حمایت آنها از اسرائیل گسترده و در حال افزایش 
اســت. نتانیاهو تاکید کرد، در آینــده نیز اختالفاتی وجود 

خواهد داشت که البته طبیعی است.

حمایت نتانیاهو از جمهوری خواهاننقشه نتانیاهو برای افزایش اختیارات نخست وزیری

آقای صباح باقری برابر استشــهادیه رســمی به شــماره ۳۸۸۹ - 
۱۴۰۱/۸/۲۶ دفتر ۲۴ ســنندج مدعی هســتند که سند مالکیت 
ششــدانگ پالک ۱۶۲۴ فرعــی از ۱ اصلی بخش ده ســنندج به 
شماره ســریال  ۶۱۳۹۳- ج/۹۸ به نام ایشان که برابر سند رهنی 
به شماره ۱۸۰۴۶۱- ۹۹/۴/۵ دفتر ۴ سنندج به دلیل سهالنگاری 
مفقود گردیده و از این اداره تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی 
را نموده اند که بدینوســیله اعالم می دارد هرگاه اسناد مالکیتی با 
مشــخصات فوق به وسیله شخص یا اشــخاص و یا توسط مالکین 
فوق به آن دفترخانه ارائه گردید از هرگونه نقل و انتقال نســبت به 
آن خــودداری و عینا آن را جهت ابطال و ضبط در ســوابق به این 
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ستاد  محترم اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

آگهی بخشنامه فقدان سند مالکیت 
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