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شبکه 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، 

نخست وزیر ارائه کرده است.
اسکای نیوز به نقل از خبرنگار خود 
در بیروت افزود: در نامه استعفای جورج 
قرداحی آمده است که  به خاطر مصلحت 
عمومی از ســمت خود به عنوان وزیر 
اطالع رسانی استعفا می کنم و امیدوارم 

درخواست مرا بپذیرید.
وی پیشتر گفت که شاید استعفایش 
به حل و فصــل بحران میــان لبنان و 
کشورهای عضو شورای همکاری خیلج 
فارس و در صدر آنها عربســتان کمک 
کند.این منبع به نقــل از برخی منابع 
گزارش داد که استعفای قرداحی راه را 
برای حل و فصــل احتمالی اختالفات 
دیپلماتیک میان لبنان و عربستان هموار 
می کند.این منابع افزودند که استعفای 
وی گشایشی برای گفت وگو پیش از سفر 
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه 
به عربســتان در ســایه بحران موجود 
میان لبنان و برخی کشورهای شورای 
همکاری خلیج فــارس بعد از اظهارات 

قرداحی در باره بحران یمن است.
امانوئل مکرون قرار است آخر هفته 
جاری به عربستان سفر کند و با مقام های 

این کشور دیدار خواهد داشت.
پیشتر برخی منابع اعالم کرده بودند 

که این استعفا در چارچوب تالش های 
فرانسه برای میانجی گری میان لبنان و 
کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت 
می گیرد تا مسیر برای بهبود روابط هموار 
شــود و پیش از دیدار امانوئل ماکرون 
رئیس جمهوری فرانســه و محمدبن 
سلمان ولیعهد عربســتان این استعفا 

صورت خواهد گرفت.
رسانه های منطقه نیز نوشته بودند، 
جنبش مسیحی َمَرده لبنان که جورج 
قرداحی عضو آن است نشستی برگزار 
کرده اســت که او پیش از سفر امانوئل 
مکرون به ریاض از ســمت خود استعفا 
کند تا دســت رئیس جمهوری فرانسه 
برای میانجیگری بین لبنان و عربستان 
و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس باز 
باشد.پیش از این،  وزیر خارجه لبنان در 
گفت وگو با اسپوتنیک تصریح کرده بود 
که این کشور برای حل بحران کنونی با 
کشــورهای عرب حاشیه خلیج فارس 

نیازی به واسطه ندارد.
عبداهلل بو حبیب در پاسخ به سوالی 
درباره گام هایی که بیــروت برای حل 
این بحران اتخاذ کرده، گفت، اقدامات 
مشخصی وجود ندارد؛ اما این بحران به 

صورت محرمانه حل می شود.
با این حال، پس از متشــنج شدن 
روابط بیروت و چند کشور عربی حاشیه 
خلیج فارس، وزیر امــور خارجه ترکیه 
آمادگی این کشور را برای کمک به حل 

این بحران اعــالم کرد.مولود چاووش 
اوغلو در کنفرانس مطبوعاتی مشترک 
با عبداهلل بو حبیب همتای لبنانی خود 
در بیروت گفت: ما پس از انفجار عکار  و 
انفجار بندر بیروت به اشکال مختلف به 
لبنان کمک کردیم و حمایت نظامی ما از 
بیروت همچنان ادامه دارد. لبنان نیازمند 
حمایت همگان است تا انتخابات پارلمانی 

خود را در موعد مقرر برگزار کند.
چاووش اوغلو با اشاره به روابط انسانی 
مهم  و تاریخی میان دو کشور، اضافه کرد:  
ما بابت بحران ]روابط[ لبنان و کشورهای 
حاشیه خلیج ]فارس[ متأسفیم و اگر 
ضرورتی در کار باشد، ما برای کمک آماده 
و خواهان دســت یابی به یک راهکار در 
آینده نزدیک هستیم. ما آماده نزدیک 
کردن نقطه نظرات لبنان و کشورهای 

حاشیه خلیج ]فارس[ هستیم.
ریشه اختالف کجاست؟

تنش  اخیر میان لبنان و کشورهای 
حوزه خلیــج فارس بویژه عربســتان 
سعودی از آنجا آغاز شد که جرج قرداحی، 
وزیر اطالع رسانی لبنان در یک مصاحبه 
تلویزیونی که مربوط به پیش از انتصاب 
وی به پست وزارت است، خواهان توقف 
جنگ علیه یمن شد.قرداحی در پاسخ 
به این سؤال که تحوالت جاری در یمن 
را چگونه ارزیابی می کند، گفت: تجاوز 
وحشــیانه به یمن که هشت سال از آن 
می گذرد، باید متوقف شود. آن چه که 

یمنی ها انجام می دهند، حقوق قانونی 
آن ها در دفاع از خود است و من پایداری 
مردم یمــن در قبال این تجــاوز را ارج 
می نهم.قرداحی با انتقاد از تجاوز نظامی 
ائتالف ســعودی گفته بود، انصاراهلل به 
جایی تجاوز نکرده و از مردم خود که در 
جشن و عزا توسط جنگنده های سعودی 
بمباران می شوند، دفاع می کند.در پی 
اظهارات وزیر اطالع رســانی لبنان در 
برنامه برلمان شــعب )پارلمان ملت( 
شــبکه تلویزیونی الجزیره قطر که در 
آن حمله کشــورهای ائتالف عربی - 
آمریکایی به ســرکردگی عربستان و 
امارات علیه یمن را محکوم کرد، عربستان 
سفیر خود در بیروت را فراخواند و سفیر 
لبنان را اخراج کرد.کویــت، بحرین و 
امارات نیز در دنباله روی از عربســتان 
سفرای خود را در بیروت احضار کردند. 

بحرین و کویت نیز به سفیر و کاردار لبنان 
در کشــورهای خود ۴۸ ساعت فرصت 

دادند تا خاک این کشور را ترک کنند.
وزارت خارجه کویت در بیانیه خود 
اعالم کرده بود که این تصمیم را به دلیل 
ادامه اظهارات منفی علیه سعودی و عدم 
اتخاذ اقدامات مناسب جهت جلوگیری 
از قاچاق به کشــورهای عضو شــورای 

همکاری گرفته است.
 عربستان و امارات در اقدامی دیگر 
واردات تمامــی کاالهای لبنــان را به 

کشورهای خود ممنوع کردند.
نخست وزیر لبنان پس از فشارهای 
عربستان سعودی به صورت ضمنی از 
وزیر اطالع رســانی این کشور خواسته 

بود که استعفایش را اعالم کند.
او گفته بود: درخواســتم را از وزیر 
اطالع رســانی تکــرار می کنــم و از او 
می خواهم که وجدان خود را قاضی قرار 
دهد، شــرایط را بسنجد، موضعی را که 
باید اتخاذ شود، اتخاذ کند و منافع ملی 

را به شعارهای پوپولیستی ترجیح دهد.
تالش  برای حل بحران سیاسی با 

کشورهای خلیج فارس 
در همین راســتا، وزیر امور خارجه 
لبنان دوشنبه گذشــته،   اعالم کرد که 
کشــورش برای حل بحران سیاسی با 
برخی کشورهای حوزه خلیج فارس از راه 

گفت وگو تالش می کند.
عبــداهلل بوحبیــب در کنفرانس 
مطبوعاتی مشترک با سرگئی الوروف، 
وزیر امور خارجه روســیه در مسکو با 
بیان اینکه لبنان همواره با کشــورهای 
حوزه خلیج فارس روابط گرم داشــته 
است، گفت: مســاله اظهارات قرداحی 
بزرگنمایی شــده اســت و بدون شک 
این مســاله با گفت و گو با کشورهای 

خلیج فارس حل و فصل می شود.
وی افزود: هم اکنون هم لبنان روابط 
با قطر و عمان را حفظ کرده و سفیر لبنان 
در امارات به کار خود ادامه می دهد و این 
وضعیت بحرانی قابل حل است. برای آغاز 

گفت وگوها تالش می کنیم.
وزیر خارجه لبنــان در ادامه گفت: 
لبنان بــرای توســعه روابط بــا همه 
کشــورهای جهان اماده اســت و برای 
متنوع سازی روابط خود تالش می کند.

بوحبیب گفت: لبنان می خواهد با 
همه کشورها روابط داشته باشد و توسعه 
روابط با کشــورهای مختلــف را برای 

تقویت ثبات خود مهم می داند.

پافشاری و سپس تسلیم 
با این حال و به رغم تمام فشــارها، 
جرج قرداحی تــا روز جمعه بر موضع 
پیشــین خود پای می فشــرد و تأکید 
می کرد که از سمتش استعفا نخواهد داد. 
رسانه های لبنان پس از انتشار این 
مصاحبه گفتند که بــه دنبال اظهارات 
قرداحی در مورد جنــگ یمن، بحران 
سیاســی جدیدی در افق میان لبنان و 

عربستان نمایان شده است.
منابع نزدیک به وزیر اطالعات لبنان 
پیش از ایــن اعالم کــرده بودند که در 
صورت تضمین کشــورهای حاشــیه 
خلیج فارس به تغییــر رویکرد خود در 
قبال لبنان، وی حاضر است از سمت خود 
کناره گیری کند.این منابع که به نام آنها 
اشاره ای نشده بود، اعالم کردند که جورج 
قرداحی تنها در صورتی حاضر به استعفا 
است که این تصمیم، تغییر اقدام های 
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس علیه 
بیروت را به دنبال داشته باشد.به گفته این 
منابع، جورج قرداحی می خواست بداند 
که  آیا استعفای او با ضمانت هایی همراه 
خواهد شد و چنین اقدامی با استقبال 
مثبت کشــورهای عرب خلیج فارس 
مواجه خواهد شد، زیرا هرگونه استعفای 
که موضع خلیج فارس در قبال لبنان را 

تغییر ندهد، بیهوده خواهد بود.
به هر حــال جورج قرداحــی، وزیر 
اطالع رسانی لبنان با اینکه تضمین های 
موردنظر وی حاصل نشد، دیروز جمعه 
به دلیل آنچه مصلحت عمومی دانست، از 
سمت خود استعفا کرد تا به  گفته سمیر 
جعجع، رئیس حــزب القوات اللبنانیه 
به بحرانی اســتراتژیک میــان لبنان و 
کشورهای حوزه خلیج فارس پایان دهد.

وزیر اطالع رسانی لبنان در پی تشدید فشارهای عربستان استعفا کرد

حل و فصل احتمالی یک بحران »استراتژیک«
جورج قرداحی، وزیر 

اطالع رسانی لبنان با اینکه 
تضمین های موردنظر وی 
حاصل نشد، دیروز جمعه 

به دلیل آنچه مصلحت 
عمومی دانست، از سمت 

خود استعفا کرد تا به  گفته 
سمیر جعجع، رئیس حزب 
القوات اللبنانیه به بحرانی 

استراتژیک میان لبنان 
و کشورهای حوزه خلیج 

فارس پایان دهد

پیشتر برخی منابع اعالم 
کرده بودند که استعفای 

قرداحی در چارچوب 
تالش های فرانسه برای 

میانجی گری میان لبنان 
و کشورهای حاشیه 
خلیج فارس صورت 

می گیرد تا مسیر برای 
بهبود روابط هموار شود

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت که این کشور به دقت فعالیت نظامی روسیه در نزدیکی اوکراین را دنبال 
می کند و این مسئله نگرانی های زیادی ایجاد کرده است.

ژنرال مارک میلی، از گمانه زنی در خصوص انــواع گزینه ها در صورت حمله 
روســیه به اوکراین خودداری کرد، اما در عین حال تاکید کرد که حفظ تمامیت 

ارضی و حق حاکمیت اوکراین برای واشنگتن و ائتالف ناتو اهمیت زیادی دارد.
افسر ارشــد ارتش آمریکا گفت که در صورت انجام یک اقدام تهاجمی آشکار 
نظامی از سوی روسیه به کشوری که از سال ۱۹۹۱ مستقل بوده است، منافع امنیت 

ملی مهم ایاالت متحده و کشورهای عضو ناتو به خطر خواهد افتاد.

سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که همه کشورها باید برای شیوع ســویه اومیکرون کرونا آماده شوند.تاکشی 
کاسای، مدیر غرب اقیانوس آرام این نهاد گفت که تعداد کشورهایی که موارد ابتال به این سویه جدید را گزارش می کنند، 
هر روز در حال افزایش است.سازمان بهداشت جهانی می گوید ممنوعیت های سفر 
می تواند شیوع این سویه را به تاخیر بیندازد، اما از ورود نوع آن به کشورهای بیشتری 
جلوگیری نمی کند.به گفته این نهاد در حال حاضر هیچ اطالعاتی وجود ندارد که 
نشان دهد تغییر رویکرد در مقابله با همه گیری الزم است.سویه اومیکرون ویروس 
کرونا هفته گذشته بعنوان یک سویه نگران کننده اعالم شد و به نظر می رسد که از 

دیگر سویه های ویروس کرونا سریعتر پخش می شود.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا:

 تحرکات روسیه در اوکراین نگران کننده است
سازمان بهداشتی جهانی: 

همه کشورها آماده شیوع سویه اومیکرون کرونا باشند

رسانه های عراق گزارش داده اند که در جریان حمله 
نیروهای داعش به منطقه ای در اســتان نینوا واقع در 

شمال عراق ۱۲ نفر کشته شده اند.
وب ســایت بغداد الیوم نوشــته اســت که ۹ نفر از 
کشته شدگان نیروهای پیشمرگه کرد بوده اند. بر اساس 
این گزارش ها یکی از افراد کشته شده کودک بوده و سه 

نیروی دیگر پیشمرگه نیز زخمی شده اند.
به رغم اعالم رســمی شکســت گــروه »حکومت 
اسالمی« موسوم به داعش در سال ۲۰۱۷ از سوی عراق، 
برخی عناصر این گروه هم چنــان در منطقه طارمیه و 
بیابان های شمال عراق فعال هستند و بارها نیروهای 
امنیتی و حتــی غیرنظامیان عــراق را هدف حمالت 
خود قرار داده اند.شــهریور امســال در جریان حمله 

شبه نظامیان داعش به یک پست نگهبانی در نزدیکی 
شهر کرکوک ۱۰ مامور عراقی کشته و چهار نفر زخمی 
شــدند. پیش از آن، در مردادماه نیز در جریان حمله 
داعش به یک مقر حشدالشعبی در نزدیکی بغداد، سه 

عضو این گروه کشته و ۷ نفر زخمی شدند.

روســیه در نزدیکی جزایر مورد مناقشــه با ژاپن 
سامانه موشکی دفاع ساحلی مستقر کرد.

رسانه های روسیه روز پنج شنبه ۱۱ آذر از استقرار 
سامانه موشــکی باســتیون در بخش دورافتاده ای از 

جزایر کوریل در اقیانوس آرام خبر دادند.
شــبکه تلویزیونی »زیوزدا« وابسته به وزارت دفاع 
روســیه اعالم کرد کــه واحدهای نظامــی مجهز به 
مجموعه های موشکی باســتیون در جزیره »ماتوا« از 
جزایر مورد مناقشه با ژاپن در اقیانوس آرام به طور دائم 

مستقر شده اند.
مســکو اواســط مرداد امســال از قصد خود برای 
گسترش زیرساخت های نظامی روسیه در این مجمع 

الجزایر خبر داده بود.

باســتیون یک سامانه دفاعی ســاحلی با برد ۳۰۰ 
کیلومتر اســت که از ســال ۲۰۱۵ در اختیار نیروی 
دریایی روســیه قرار گرفته اســت. کارایی اصلی این 
سامانه هدف گرفتن شناورهای سطحی به هنگام نبرد 

الکترونیکی است.

حمله داعش در شمال عراق ۱۲ کشته بر جای گذاشتاستقرار سامانه موشکی روسیه در نزدیکی جزایر مورد مناقشه با ژاپن

خبرخبر

طی در مراسم رسمی در محوطه وزارت دفاع آلمان؛
 آنگال مرکل با مقام صدراعظمی 

خداحافظی کرد
آنــگال مــرکل 
شــامگاه پنج شنبه 
۲ دسامبر )۱۱ آذر( 
بعد از ۱۶ سال صدر 
اعظمــی آلمان طی 
مراسمی رسمی در 

محوطه وزارت دفاع آلمان در برلیــن از این مقام 
خداحافظی کرد.

به گزارش دویچه وله،  مرکل در آخرین سخنرانی 
رسمی خود به عنوان صدراعظم آلمان از اعتماد مردم 
این کشور و همه دست اندرکاران کادر درمان به خاطر 
مبارزه بی امان با کرونا تشکر کرد. مراسم وداع او در 

برلین با رژه سربازان مشعل  به دست همراه بود.
او در این مراسم که با رژه سربازان مشعل به دست 
همراه بود از مردم آلمان به دلیل اعتمادشان تشکر 
کرد. مرکل همچنین بار دیگر از زحمات پزشکان، 
پرستاران و همه دست اندرکاران حوزه بهداشت و 
درمان به دلیل مبارزه بی  وقفه با پاندمی کرونا تشکر 

و قدردانی کرد.
مرکل نــه تنهــا از کادر درمان بلکــه از همه 
دست های یاری بخش در ســازمان های امدادی و 

ارتش آلمان قدردانی به عمل آورد.
ر کهنــه کار حــزب  یــن سیاســتمدا ا
دموکرات مسیحی آلمان همزمان از همه کسانی 
که در دوران پاندمی کرونا دانش عملی را انکار کرده 

و آشوب به پا می کنند انتقاد کرد.
مرکل گفت: آن جا که نفرت و خشونت ابزاری 
مشروع در مسیر منافع تلقی می شود تحمل ما به 

عنوان افرادی دموکرات به انتها می رسد.
مرکل ۱۶ ســال صدارت خــود را پرحادثه و 
چالش برانگیز خواند؛ فراز و نشیبی که صدراعظم 
را چه از نظر سیاسی و چه از نظر انسانی از سویی به 

مبارزه طلبیده و از دیگرسو غنی کرده اند.
    

بیش از ۶۰ سازمان غیردولتی خواستار شدند
 تحقیق سازمان ملل

 درباره جنایات جنگی در یمن 
بیش از ۶۰ سازمان و گروه غیردولتی از سازمان 
ملل متحد خواســتند تا با مستندسازی جنایات 
جنگی و موراد نقض حقوق بشر در یمن، از تحقیق 
و پاســخگویی متهمان در این زمینــه اطمینان 

حاصل کند.
این گروه ها که نام سازمان عفو بین الملل و دیدبان 
حقوق بشر نیز در بین آنان دیده می شود، خواستار 
آن شــدند که هرچه زودتر در این زمینه سازوکار 
بین المللی جدیدی تشکیل شود، تا شواهد مربوط 
به جنایات و موارد نقض حقوق بشــر جمع آوری و 

محافظت شود.
دولت قانونی یمن که از سوی عربستان حمایت 
می شود و شــبه نظامیان حوثی بیش از هفت سال 

است که درگیر یک جنگ داخلی هستند.
سازمان ملل متحد، جنگ داخلی یمن را بدترین 

بحران انسانی جهان نامیده است.
    

آمریکا بالروس را تحریم کرد
وزارت خزانه داری 
آمریــکا ۱۲ نهــاد 
حقوقی بــالروس و 
۲۰ شخص را به دلیل 
بحــران مهاجرت و 
ادعــای ســرکوب 

حقوق مدنی در این کشــور در فهرست تحریم ها 
قرار داد.

به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، 
شــرکت های پتاس بالروس، اســالوکالی، بلتک 
اکسپورت، ترانساویا اکســپورت و سایر شرکت ها 
تحریم شــده اند. همچنین ایــن تحریم ها علیه 
دمیتری لوکاشنکو، پسر الکساندر لوکاشنکو، رئیس 
جمهوری بالروس و مقامات مجری قانون این کشور 

اعمال شده است.
پیش از ایــن، اتحادیه اروپا پنجمین بســته 
تحریمی علیه بالروس را با توجه به بحران مهاجرت 

در مرز بالروس تصویب کرده بود.
این در حالی  است که وزارت خارجه بالروس در 
بیانیه ای اعالم کرد که مینسک اقدامات سخت اما 
کافی علیه تحریم های اعمال شــده به کشورش از 

جانب اتحادیه اروپا را اتخاذ خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است: ماهیت مضر و بیهوده 
تحریم ها مدت هاســت که برای همه افراد عاقل و 
نیز تاثیر منفی آن بر هر دو طرف روشن شده است. 
در عین حال، همانطور که قبال اعالم شده است، ما 
اقدامات سخت و نامتقارن اما کافی را صرفا در پاسخ 

به آن انجام خواهیم داد.
وزارت خارجه بالروس خاطرنشان کرد که این 

روند تهدیدی برای ثبات و امنیت منطقه است.

جهاننما


