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مردم فرانسه که هفته هاست به اصالحات 
دولــت برای قانــون بازنشســتگی و افزایش 
ســن آن اعتراض و اعتصاب می کنند، دیروز 
)چهارشــنبه( برای هشتمین بار دست از کار 

کشیدند.
به گزارش روزنامه فرانسوی »لو فیگارو«، 
کارکنان بخش هــای مختلــف از آموزش و 
انرژی گرفته تا حمل و نقل و خدمات عمومی 
برای هشتمین بار برای اعالم اعتراض خود به 
افزایش سن بازنشستگی در اصالحات دولت 

امانوئل مکرون، اعتصاب کردند.
تاکنــون دولــت از تصمیم خــود کوتاه 
نیامده و برنامه ای هم برای پس گرفتن طرح 
اصالحات جنجالی خــود ندارد. همچنان که 
با توســل به ابزاری قانونی توانسته در زمانی 
اندک اصالحات را در مجلس سنا به تصویب 

برساند.
هرچنــد کــه هنــوز رای گیــری نهایی 
در مجلــس ملی بــرای اصالحاتی که ســن 
بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال را می رساند، 
باقی مانده است اما قرار است امروز گروهی از 

سناتورها و نمایندگان در یک کمیته مشترک 
)CMP( در مــورد پیش نویس مصالحه بین 
دو مجلس مالقات کننــد و فردا باید به طور 
جداگانــه در مورد این متن رأی گیری کنند.
در همیــن زمان بــروز اختــالل در فعالیت 
بخش هــای مهم در هشــتمین روز اعتصاب 

پیش بینی می شود.
حمل و نقل و آموزش

طبــق معمول حمــل و نقــل عمومی با 
اختــالل مواجه خواهد شــد. کلمــان بون 
)Clément Beaune( وزیــر حمل و نقل 
پیش بینی می کند اعتصاب امروز »کمتر فلج 
کننده باشــد« و اطمینان می دهد: فرانســه 
در روز چهارشــنبه ســطوحی از اختالل را 
ماننــد روزهای دیگر بســیج علیه اصالحات 

بازنشستگی تجربه نخواهد کرد.
سامانه حمل و نقل پاریس و استان ایل دو 
فرانــس )RATP( از »عادی بودن« تردد در 
خطوط مترو و شبکه اتوبوس و تراموا خبر داد 
 RER اما اختالل جدی در سامانه موسوم به
خبر داد که حمل و نقل شــبکه ریلی پاریس 

به حومه را شامل شد.
بــه نظر می رســد برخالف آنچــه که در 
روزهای اول اعتصاب در ماه مارس آغاز شد، 

کل شبکه باید از اختالل در امان باشد.
شــرکت راه آهن فرانســه )SNCF( نیز 
اعــالم کرد که امــروز از هر ۵ قطــار تندرو 
ســه قطار حرکت خواهد کرد. همچنین این 
شرکت اختالل جدی در استان ایل دو فرانس 
را که فرانســه در آن واقع شــده، پیش بینی 
کرد. انتظار مــی رود که فعالیت کارکنان این 

بخش به نصف کاهش یافت.
Matthieu Bolle-( بــول-ردا  متیــو 
منطقــه ای  مســئوالن  از   )Reddat
کنفدراســیون عمومــی کار کــه مهم ترین 
اتحادیــه دعوت کننده به اعتصاب اســت، به 
شــبکه خبری »ب. اف. ام« گفت که شــمار 
اعالم های فردی کارکنان برای پیوســتن به 
اعتصــاب در بخش حمل و نقل ریلی افزایش 

یافته است.
در فعالیت بخــش حمل و نقل هوایی نیز 
اختالل پیش بینی می شــود. روز دوشــنبه 

اداره کل هوانوردی کشــوری از شرکت های 
هواپیمایی خواســت تا ۲۰ درصد پروازهای 

فرودگاه پاریس- اورلی را تعلیق کنند.
هرچنــد که این خبر بســیار بــدی برای 
مســافران اســت، اما این درخواست از سوی 
دولت نیز نشــان می دهد که اثرات اعتصاب 
در نظر گرفته شــده است، در حالی که سایر 
ســکوهای هوایی در اعتصاب هــای قبلی به 

شدت تحت تأثیر قرار گرفته بود.
در بیانیه این اداره کل آمده اســت که با 
وجود تعلیق پیشــگیرانه درصدی از پروازها 
»اختــالل و تاخیر« در پروازهــا پیش بینی 

می شود.
همچنیــن توصیه می کند مســافرانی که 
می توانند ســفر خود را به تعویق بیاندازند یا 
در تماس با شــرکت های هواپیمایی از برقرار 

بودن پرواز خود اطمینان حاصل کنند.
در بخــش آموزش نیز با توجه به فراخوان 
اتحادیه های مهم پیش بینی می شود معلمان 
بــه اعتصاب امروز بپیوندند اما هنوز آماری از 

آن اعالم نشده است.

پاالیشگاه ها و انرژی
در برخــی پاالیشــگاه ها از ۶ مارس )۱۵ 
اسفند( اعتصاب قابل تمدید آغاز شده است. 
»انیس پانیه روناشــه«  وزیر انتقال انرژی از 
متاثر شدن پنج پاالیشگاه  در جریان اعتصاب 

امروز خبر داد.
همچنین قرار اســت کارکنان پاالیشــگاه 
متعلق به شــرکت »توتال« در نزدیکی سن 
را  امروز  اعتصاب   )Saint-Nazaire( نــزر 
تا ســاعت ۲۱ فردا شب ادامه دهند. وضعیت 
ادامه اعتصاب در پاالیشگاه  دیگر این شرکت 
در منطقه نورماندی که مهم ترین پاالیشــگاه 

فرانسه محسوب می شود، مشخص نیست.
در بخــش انــرژی بــرق و گاز که تحت 
تأثیر اعتصاب های ادامــه دار قرار گرفته اند، 
اعتراضــات همچنان ادامه دارد. سباســتین 
 )Sébastien Menesplier( مونوســلیه 
دبیر یکی از بخش های انرژی کنفدراســیون 
عمومی کار، پیشــتر اعالم کرده بود: هفته ای 
سخت در پیش است و هفته آینده اعتراضات 
قدرت بیشــتری می گیرد.این در حالی است 
کــه اتحادیه های مختلف کارگــری انرژی از 
شــرکت های انرژی می خواهند که به جنبش 

اعتراضی امروز )۱۵ مارس( بپیوندند.
بنادر و پسماند

فدراسیون بنادر کنفدراسیون عمومی کار 
ســه روز ۱۴ تا ۱۶ مارس )۲۳ تا ۲۵ اسفند( 
را برای اعتصاب اعالم کرده اســت. اعتصابی 
که یک روز آن با اعتصاب سراسری هم زمان 
شده است. پیش بینی بروز اختالل در فعالیت 

بنادر برای فردا بیش از دیروز و امروز است.
این اتحادیه همچنین روز پنجشنبه را روز 
»بنادر مرده« نام گذاری کرده و انسداد کامل 
این زیرســاخت ها حکایت دارد. این اتحادیه 
همچنین از کارکنان بنادر خواســته است به 
توقــف اضافه کایر و شــیفت های کاری ادام 
دهند. اعتصاب رفتگران که به ویژه در پاریس 
خبرســاز شده است و وزیر کشــور را هم به 
واکنش واداشــت، همچنان ادامــه دارد. این 
اعتصاب عالوه بر پایتخت در شهرهای نانت، 

آنتیب، سن بریو و لو آور گزارش شده است.
به گفته شــهرداری پاریــس تنها در روز 
دوشــنبه پنج هزار و ۶۰۰ تن زباله بر زمین 
ریخته شــده اســت. این روند قرار بر تغییر 
هم ندارد چــرا که بخش خدمــات عمومی 
کنفدراسیون عمومی کار اعتصاب این بخش 
را تا ۲۰ مارس )۲۹ اسفند( تمدید کرده است 
و در آن روز هــم قرار اســت در مورد ادامه 
آن تصمیم گیری شــود. در شهرهای آنتیب 
و والــوری در منطقه آلپ- ماریتیم، رفتگران 
تحت پوشش یک اتحادیه اعتصاب تا »اطالع 
ثانوی« را اعالم کرده اند که ممکن اســت تا 
پایان ماه مارس )اواسط فروردین( ادامه یابد.

اتحادیه رفتگران در شهر نانت هم تسلیم 
نشده است. به گزارش شبکه خبری »فرانس 
بلو« این رونــد می توانــد در روزهای آینده 

شدت گیرد.

معترضان فرانسوی دست از کار کشیدند

اعتصاب سراسری علیه قانون بازنشستگی مکرون

یون سوک یئول رئیس جمهوری کره جنوبی 
و فومیدا کیشیدا نخست وزیر ژاپن قرار است با 
هدف گفتگو در خصوص توسعه همکاری گفتکو 
کننــد. به گزارش کیودو، دو رهبر کره جنوبی و 
ژاپن قرار است پنج شنبه هفته جاری )۲۵ اسفند 
ماه( در جریان دیدار دو روزه رئیس جمهور کره 
جنوبی به توکیو بایکدیگر دیدار و گفتگو کنند. 
بر اســاس این گزارش، دستیابی به راه حلی در 
خصوص مســاله مورد مناقشه با توکیو پیرامون 
غرامت کارگران زمان جنگ در راســتای ترمیم 

روابط دوجانبه دو کشور که سالهاست به عنوان 
مسئله ای الینحل باقی مانده یکی از موضوعاتی 
است که در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار 
خواهد گرفت. راه حل مســئله غرامت کارگران 
زمان جنگ نخستین بار در ماه ژانویه سال جاری 
میالدی در ســئول به شکل عمومی مطرح شد 
چنان که مراکزی در بنیاد حمایت از دولت کره 
جنوبی به جای درخواست از ۲ شرکت ژاپنی به 
دســتور دادگاه کره جنوبی غرامت را به شاکیان 
کــره ای پرداخت کند. به اســتناد گزارش های 

خبــری، ۲۶ دی مــاه، کــره جنوبــی و ژاپن 
رایزنی های دیپلماتیک خود را در مورد راه های 
جبران خسارت قربانیان کره ای کار اجباری در 
زمان جنگ جهانی دوم بر اســاس احکام سال 
۲۰۱۸ دادگاه عالی سئول برگزار کردند تاکنون 
بیش از یک هــزار و ۱۰۰ کارگر و خانواده های 
آنان شــکایت کرده اند که در جنگ جهانی دوم 
مجبور بــه کار اجباری در شــرکت های ژاپنی 
شده اند برخی دیگر می گویند مجبور شده بودند 
تحت فرمان ارتش امپراتوری ژاپن خدمت کنند.

آشتی کنان ژاپن و کره جنوبی در توکیو

درگیری پلیس پاکستان با هواداران عمران خان
پلیس ضد شورش پاکستان روز سه شــنبه برای عقب راندن حامیان عمران 
خان نخست وزیر سابق پاکســتان که برای ممانعت از دستگیری وی در بیرون 

خانه اش تجمع کرده  بودند، از ماشین آب پاش و گاز اشک آور استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانســه، عمران خان اوایل امســال با رای عدم اعتماد 
از ســمت خود برکنار شد و در یکســری پرونده های حقوقی به دلیل مبارزات 

انتخاباتی زودهنگام بر سر بازگشت به قدرت، متهم شد.
این دومین بار در هفته های اخیر است که پلیس از اسالم آباد به خانه عمران 
خان در شهر شرقی الهور اعزام می شود تا پس از آن که وی چندین دادگاه مرتبط 

با یک پرونده فساد مالی را نادیده گرفت، حکم دستگیری وی را اجرا کند.
ســید شهزاد ندیم بخاری معاون بازرسی کل پلیس اسالم آباد به خبرنگاران 
حاضر در محل اقامتگاه عمران خان در الهور، گفت: ما اساساً برای اجرای حکم 

و دستگیری وی اینجا هستیم.

ویژه

بودجه 72 میلیارد دالری جامعه اطالعاتی آمریکا
اداره اطالعــات ملی ایالت متحده آمریکا متشــکل از ۱۶ نهاد و ســازمان 
ذیربط اطالعاتــی آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد در بودجه ســال ۲۰۲۴ این 
کشــور مبلغ ۷۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر برای برنامه اطالعات ملی آمریکا 
درخواست شده است. در این بیانیه آمده است: توضیحات و اطالعات بیشتری 

در این رابطه ارائه نخواهد شد زیرا این اطالعات طبقه بندی شده هستند.
کاخ ســفید هفته گذشته اعالم کرد که بودجه پیشنهادی جو بایدن رئیس 
جمهور آمریکا برای سال ۲۰۲۴ میالدی بالغ بر ۶.۸۸۸ تریلیون دالر هزینه و 

۵.۰۳۶ تریلیون دالر درآمد است.
 United States Intelligence( جامعٔه اطالعاتی ایاالت متحده آمریکا
Community( شــامل ۱۶ نهاد و سازمان اطالعاتی است که ریاست آن بر 

عهده مدیر اطالعات ملی است.
هریک از ۱۶ نهاد و ســازمان در زمینه وظایف سازمانی خود به جمع آوری 
اطالعــات و ارزیابی آن می پردازند و نتایج بررســی های خــود را در اختیار 
رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا، سیاستمداران یا مقامات عالی رتبه نظامی 
این کشــور قرار می دهند. رئیس جامعه اطالعاتی وظیفه جمع آوری اطالعات 
از آژانس های مختلــف و ارائه آنها به رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا را بر 
عهده دارد.تا پیش از حادثه ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱میــالدی، مدیر کل آژانس 

اطالعات مرکزی بر جامعٔه اطالعاتی آمریکا ریاست می کرد.

آزمایش تاکسی های پرنده در ژاپن
تاکسی های پرنده ژاپن در حال انجام آخرین مراحل پروازهای آزمایشی خود 

هستند و تا سال ۲۰۲۵ از آنها رونمایی می شود.
به گزارش پایگاه خبری کیودو ژاپن، تاکســی های پرنده ژاپن روز گذشته در 

پارکی در اوزاکای ژاپن در غرب این کشور مورد آزمایش قرار گرفتند.
بر اســاس این گزارش، قرار است در نمایشگاهی که در سال ۲۰۲۵ در اوزاکا 

برگزار می شود از این تاکسی های پرنده رونمایی شود.
بنظر می رســد ژاپن قصد دارد که از این ماشین های پرنده به عنوان یکی از 
جاذبه های اصلی نمایشگاه استفاده کند و شماری از بازدیگنندگان این نمایشگاه 
را در یک جزیره مصنوعی در خلیج اوزاکا جابجا کند. هر کدام از این تاکسی های 

پرنده بسته به مدل آن توان جوابجایی ۲ تا ۵ نفر را دارد.

رکورد شکنی صادرات انرژی الجزایر
شــرکت نفت و گاز الجزایر سه شنبه شب اعالم کرد در پنج سال آینده قصد 
دارد صادرات گاز طبیعی این کشور را به ساالنه ۱۰۰ میلیارد متر مکعب برساند.

به گزارش آناتولــی ، »توفیق حکار« مدیرعامل شــرکت نفت و گاز الجزایر 
)سوناطراک( گفت: گروه سوناطراک در نظر دارد در پنج سال آینده ساالنه ۱۰۰ 
میلیارد متر مکعب گاز صادر کند این در حالی است که ظرفیت صادرات گاز این 
مجموعه در حال حاضر حدود ۵۶ میلیارد متر مکعب در سال است. وی افزود: تا 
زمانی که تقاضا برای گاز در میان مدت و بلندمدت وجود داشته باشد، به شرکای 
خود اطمینان می دهیم که نیازهای آن ها به گاز طبیعی را برآورده خواهیم کرد.

این مقام سوناطراک اضافه کرد که این شرکت در سال ۲۰۲۲ عالوه بر انجام 
تعهدات خود در قبال مشــتریان داخلی و خارجی، تالش های قابل توجهی برای 

استخراج اضافی گاز طبیعی انجام داده است.
بر اســاس اطالعات رســمی انرژی الجزایر، صادرات گاز این کشور در سال 
گذشته به ۵۶ میلیارد متر مکعب رسید و بازار داخلی این کشور نیز ۵۰ میلیارد 

متر مکعب گاز مصرف کرد.
پیش تر نیز رســانه های الجزایری گزارش داده بودند که مقام های الجزایری 
و ایتالیایــی توافقنامه انتقال گاز از الجزایر به ایتالیا امضا کردند.بر اســاس این 
گزارش ها، خط لوله گاز »گالســی« در امتداد کف دریای مدیترانه تا ســاردینیا 
)جزیــره ای در دریای مدیترانه( امتداد خواهد داشــت و طول بخش دریایی آن 
۲۸۴ کیلومتر اســت. روزنامه های ایتالیایی نیز گــزارش داده بودند که به لطف 
ایــن توافق، ایتالیا واردات گاز خود از الجزایر را از ۲۰ به ۳۵ میلیارد متر مکعب 

افزایش خواهد داد.

استراتژیک

تکنولوژی

اکونومیک

تغییر شیوه خرید تسلیحات در پنتاگون
جنگ اوکراین شیوه خرید تسلیحاتی از سوی وزارت دفاع آمریکا را تغییر داده 
و برای اولین بار پنتاگون از کنگره درخواست کرده به جای بودجه ساالنه، منایع 
این خرید را برای چند ســال تامین کند. به نوشته پولتیکو پنتاگون از جزییات 
درخواســت بودجه ۸۴۲ میلیارد دالری خود پرده برداشت که به گفته مقام های 
آمریکایی، تمرکز آن بر مقابله با چین است. بودجه درخواستی همچنین بازتاب 
این واقعیت نشــات گرفته از جنگ اوکراین اســت که وزارت دفاع آمریکا باید 
خریدهای تسلیحاتی را به شیوه متفاوتی انجام دهد تا از آمادگی اش برای ورود 
به یک درگیری مستقیم مطمئن شود. به نوشته پولیتیکو، جنگ روسیه آسیب 
پذیری صنعت نظامی آمریکا را نشان داد زیرا تولیدکنندگان سالح در این کشور 
با چالش تامین درخواســت های جدید گسترده برای موشک و مهمات دست و 
پنجه نرم می کنند. وزارت دفاع آمریکا در حال حاضر قراردادهای چند ساله ای 
در زمینه برنامه های خرید هواپیما و کشتی دارد و معتقد است که این شیوه به 
صرفه جویی در پول و تضمین جریان یکنواخت تولید کمک می کند. اســتفاده 
از قراردهای چند ســاله مشابهی درباره خرید مهمات نسبت به قراردادهای یک 
ســاله، حس بهتری درباره طرح های خرید تسلیحاتی پنتاگون در بین صاحبان 
این صنعت ایجاد می کند و به شــرکت های بــزرگ دفاعی اجازه می دهد درباره 
ســفارش های بزرگ با تامین کنندگان خود مذاکره کننــد. به گفته مقام های 
آمریکایی، پنتاگون از کنگره ۳۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر در سال مالی ۲۰۲۴ 
برای خرید مهمات درخواست کرده که افزایش ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالری 
را نســبت به درخواست مالی ۲۰۲۳ را نشــان می دهد و شامل میلیاردها دالر 
برای مهمات، موشــک های تاکتیکی و راهبردی، همراه با توسعه فناوری است. 
این افزایش درخواست از قانونگذاران برای تامین مالی خریدهای چند ساله و به 
حداکثر رساندن تولید موشک های هوایی و دریایی پیشرفته را در بر می گیرد که 
در درگیری مستقیم علیه دشمن پیشرفته ای مانند چین استفاده می شود. یک 
مقام وزارت دفاع آمریکا که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود، 
گفت: اگرچه این راهبرد بر اساس اطالعات و تحت فشار جنگ اوکراین است اما 
بیشتر سالح هایی که پنتاگون قصد خرید آنها را دارد در حال حاضر در اختیار کی 
یف قرار نمی گیرند. پنتاگون امیدوار است که حمایت خود از درگیری اوکراین را 
عمدتاً از طریق قوانین تصویب شده توسط کنگره تأمین کند، اگرچه مقدار کمی 
در بودجه پایه برای ابتکار ســاالنه کمک امنیتی اوکراین وجود دارد. بر اســاس 
گزارش پولیتیکو، بودجه درخواستی پنتاگون عالوه بر مهمات، شامل ۳۷ میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون دالر برای نوسازی تسلیحات هسته ای آمریکا در حوزه های سه گانه 
هسته ای موسوم به تریاد )Triad( و همچنین ۱۴۵ میلیارد دالر برای خرید و 
۱۷۰ میلیارد دالر برای تحقیق، توســعه فناوری و مهندسی است که بزرگترین 
سرمایه گذاری در این حوزه تاکنون محسوب می شود. این بودجه همچنین ۲۹ 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر برای »دفاع و شکســت موشکی«، ۱۱ میلیارد دالر 
برای موشک های مافوق و مادون صوت دوربرد، بزرگترین بودجه فضایی به ارزش 
۳۳ میلیــارد و ۳۰۰ میلیون دالر، ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر برای فعالیت 
در فضای مجازی و ۹ میلیارد و یکصد میلیون دالر برای طرح های بازداندگی در 

منطقه اقیانوش آرام را شامل می شود.

اکونومیک

مرکز فرماندهی اروپایی آمریکا اعالم کرد که روز سه شنبه 
یک فروند جنگنده ســوخو-۲۷ روسیه به یک پهپاد ام کیو 
۹ ریپــر آمریکای بر فراز دریای ســیاه برخورد کرد که این 
امر باعث ســقوط این پهپاد در آب های بین المللی شــد. دو 
جنگنده سوخوی ۲۷ روسیه،  پهپاد آمریکا را  در شرایطی که 
فرماندهی اروپای آمریکا آن را »ناامن و غیرحرفه ای« خواند، 
رهگیری کردند. این مرکز اعالم کرد که  یکی از جنگنده های 
روسیه  به پروانه پهپاد آمریکایی برخورد کرد. سپس نیروهای 
آمریکا تصمیم گرفتند که پهپــاد  را در آب های بین المللی 
فرود بیاورند. این بیانیه  مشــخص نمی کند که این پهپاد در 
دریای سیاه سقوط کرده است یا خیر. در این بیانیه مشخص 
نشده اســت که آیا آمریکا پهپاد خود را بازیابی خواهد کرد 

یا خیر. اگر این پهپاد در دریای ســیاه ســقوط کرده باشد, 
بازیابی آن دشوار است  زیرا به دلیل بسته شدن تنگه بسفر 
از ســوی ترکیه، آمریکا نمی تواند  کشــتی های جنگی را به 
دریای ســیاه ارســال کند. در این بیانیه ادعا شده است که  
هواپیمای روســیه عالوه بر برخورد با پهپاد  آمریکا، سوخت 
خود را روی  آن  ریخته و به شــیوه ای بی پروا و  غیرحرفه 
ای  در مقابــل آن  پرواز کرده اســت. ژنرال جیمز بی هکر، 
فرمانــده مرکز فرماندهی اروپایی آمریکا گفت: »پهپاد ما در 
حــال انجام عملیات معمولی در حریم هوایی بین المللی بود 
که توسط یک هواپیمای روسی رهگیری شده و مورد اصابت 
قرار گرفت و  این برخورد منجر به ســقوط و از دست دادن 

کامل پهپاد شد. 

وزارت دفاع انگلیس در بیانیه ای خبر داد که ۲ جنگنده 
انگلیســی و آلمانی در نزدیکی حریم هوایی استونی اقدام 
به رهگیری یــک فروند هواپیمای سوخت رســان روس 

کردند.
به گزارش ایرنا، این وزارتخانه اعالم کرد: جنگنده های 
تایفون ناتو ســد راه هواپیمای ایلیوشــین ۷۸ روسیه و 
مانع از ورود آن به حریم هوایی استونی شدند. این منبع 
انگلیسی مدعی شــد که هواپیمای مذکور با برج کنترل 

هماهنگ نکرده بود.
دیروز نیز سخنگوی وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( در 
پی برخورد یک فروند جنگنده ســوخو-۲۷ روسیه با یک 
پهپاد ام کیــو ۹ ریپر آمریکا بر فراز دریای ســیاه اعالم 

کرد که پهپــاد آمریکایی که در حال انجام یک ماموریت 
اطالعاتی و شناســایی در آب های بین المللی بود، ساقط 

شد و جنگنده روسیه احتماالً آسیب دیده است.
پاتریک رایدر گفت که رهگیری ها )از ســوی روسیه( 
امری غیرعادی نیســت، اما رهگیری امروز باعث شد که 

پهپاد آمریکایی قادر به پرواز نباشد.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اقدامات خلبانان روسی 
را »ناامن و غیرحرفه ای« توصیف کرد و افزود: به نظر من 

این اقدامات خود گویا هستند.
آناتولی آنتونوف ســفیر روسیه در آمریکا روز سه شنبه 
پــس از احضار وی به وزارت امــور خارجه آمریکا، گفت: 

مسکو خواهان رویارویی با واشنگتن نیست.

رهگیری هواپیمای سوخت رسان روسیه توسط جنگنده های انگلیس و آلمانتصادف پهپاد آمریکایی با جنگنده روسی 

هشت نماینده مجلس سنای آمریکا از هر دو 
حــزب دموکرات و جمهوری خواه در نامه ای به 
لوید آستین وزیر دفاع از وی خواستند با تحویل 
F۱۶ به کی یف، بازی را در میدان جنگ به نفع 

اوکراین تغییر دهد.
به گزارش پولیتیکو، گروهی از ســناتورهای 
دموکرات و جمهوری خواه، فشــار بر پنتاگون 
برای ارســال جنگنده هــای F۱۶ را به اوکراین 
افزایش داده اند. براســاس نامه ای که به »لوید 
آستین« وزیر دفاع ارسال شد، هشت سناتور با 
بیان اینکه جنگ میان روسیه و اوکراین اکنون 
در مقطعی حساس است، اســتدالل کرده اند 
جنگنده هــای F۱۶ می تواند در برابر مســکو، 

دســت باال را به کی یــف بدهد. ایــن گروه از 
نمایندگان ســنا با اشاره به گفت وگوی سران و 
مقام های آمریکا، اوکراین و کشورهای خارجی 
بــرای حمایت از کی یــف در کنفرانس امنیتی 
مونیخ در ماه گذشــته، خاطرنشــان کردند که 
واشــنگتن باید تحویل اف-۱۶به اوکراین را به 
صورت جدی در نظر داشته باشد. موضوعی که 
به گفته این سناتورها می تواند یک تغییر بازی 
در میدان جنگ باشد. گفته می شود این نامه را 
سناتور دموکرات مارک کلی تنظیم کرده است.

ســناتورها در این نامه از وزیر دفاع خواسته 
اند تا پایان هفته جاری ارزیابی ها درمورد عوامل 
مختلف مورد نیاز برای ارائه اف-۱۶ به اوکراین 

را به آنها ارائه دهــد. تالش های دو حزبی برای 
متقاعد کردن دولت جو بایدن با هدف ارســال 
اف-۱۶ بــه اوکرایــن از ماه گذشــته و پس از 
برگزاری نشســت امنیتی مونیخ شدت گرفته 
است. اما مقام های ارشــد غیرنظامی، از جمله 
شخص بایدن و جیک ســالیوان مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید، می گویند که در میدان جنگ 
اوکرایــن نیاز مبرمی به ایــن جنگنده ها وجود 
نــدارد. کالین کال مســئول سیاســت گذاری 
پنتاگون نیز در دفاع از موضع دولت، ماه گذشته 
به کمیته نیروهای مســلح مجلس نمایندگان 
گفت که تحویل اف-۱۶ اگرچه برای اوکراینی ها 
یک اولویت اســت، اما یکی از سه اولویت اصلی 

آنها نیست. وی نیاز اصلی کی یف را سامانه های 
دفاع هوایی، توپخانه و آتش عنوان کرد. پیش از 
نامه هشت ســناتور از هر دو حزب، جرد گلدن 

ســناتور دموکرات ایالت مین نیز در نامه ای به 
بایدن سعی در متقاعد کردن وی برای تحویل 

F۱۶ به اوکراین داشته است.

فشار دو حزبی بر پنتاگون برای تحویل F16 به اوکراین

رســانه های خبری فایلی ویدئویی را از زد و خورد 
تظاهرات کنندگان صهیونیست در خیابان های تل آویو 
منتشــر کردند. این فایل ویدئویی زد و خورد شــدید 
اســرائیلی ها در خیابان و دخالــت بی نتیجه نیروهای 
پلیس رژیم صهیونیستی برای جدا کردن آنها از یکدیگر 

را نشان می دهد.
ســرزمین های اشــغالی در هفته های اخیر شاهد 
اعتراضات صهیونیست ها علیه الیحه اصالحات قضایی 
بوده و آنان معترضان خواستار توقف روند تصویب این 

قانون هستند.
پــس از موافقت اولیه کنســت با بخشــی از طرح 
جنجالی اصالحات قضایی، منابع رسانه ای از برگزاری 

تظاهراتی در عصر دیروز ســه شنبه علیه این طرح در 
قدس اشغالی خبر دادند.

 در الیحه اصالحات قضایی  که ائتالف مخالفان در 
سرزمین های اشغالی از آن »کودتا« تعبیر می کنند، از 
اختیارات دســتگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل 
قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت 

خواهد شد.
در این الیحه همچنین، اختیارات مشــاور قضایی 
کابینه رژیم صهیونیستی و اختیارات مشاوران قضایی 
دیگر وزارتخانه های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر 
این امکان را خواهد داشــت هر مشــاور قضایی را که 

بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با نارضایتی از دعوت 
نشدن برای سفر به آمریکا، به وزرای کابینه دستور داد 
که تا زمان دعوت کاخ ســفید از وی برای این ســفر و 
دیدار با رئیس جمهور این کشور، با آمریکایی ها دیدار 
نکنند. به گزارش شــبکه ۱۲ اســراییل ، برخی وزرای 
کابینه نتانیاهو قصد سفر به آمریکا و برگزاری دیدارهای 
رسمی با مسئوالن این کشور را داشتند اما وی به آن ها 
دستور داد، »تا زمانی که من به آمریکا سفر نکردم، هیچ 

کس حق این کار را ندارد.«
بر اســاس این گــزارش، وزرایی کــه مانند »بزالل 
اســموتریچ« وزیــر دارایی رژیم صهیونیســتی، قصد 
ســفر به آمریکا را دارند، با مسئوالن این کشور دیدار 

نخواهند کرد. قبل از اینکه دولت جو بایدن اعالم کند 
که مسئوالن آمریکایی به دلیل اظهارات تحریک آمیز 
اسموتریچ درمورد »حواره« با وی دیدار نخواهند کرد، 
نتانیاهو به اسموتریچ دستور داده بود که طی سفرش به 
آمریکا، دیدار رسمی با مسئوالن این کشور برگزار نکند.
یــک منبع مطلع در گفت وگو با شــبکه ۱۲ رژیم 
صهیونیســتی اعالم کرد که ســفر هر یــک از وزرای 
صهیونیستی به آمریکا، مساله دعوت نشذن از نتانیاهو 
برای سفر به واشنگتن را برجسته تر می کند، به همین 
دلیل نخست وزیر رژیم صهیونیستی این دستور را صادر 
کرد، البته »ران درمر« به عنوان فرستاده ویژه نتانیاهو، 

از این قاعده مستثنی است.
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