صنعا :خواهان رفع محاصره هستیم؛ از آتشبس محافظت میکنیم
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«مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن در دیدار با «محمد العاطفی» وزیر دفاع دولت صنعا بر حمایت از تمام تالشهای
صادقانه در جهت تحقق صلح در این کشور تاکید کرد .طبق گزارش شبکه «المیادین» ،رئیس شورای عالی سیاسی یمن ضمن اعالم
حمایت از موفقیت آتشبس ،بر بازگشایی فرودگاه صنعا ،بندر الحدیده و رفع محاصره در جهت کاهش رنجهای ملت یمن تاکید کرد.

بینالملل

در پی یورش نظامیان رژیمصهیونیستی به مسجداالقصی ،خدام این مکان مقدس از مقاومت فلسطین کمک خواستند

روز گذشته با وجود تداوم درگیریها در مسجداالقصی تحول
جدی��دی در روند این درگیریها رخ داد که به نظر میرس��د
این تنشها را در صورت عدم توقف فوری ،به انفجاری بزرگ
تبدیل خواهد کرد .از بامداد دیروز صدها فلس��طینی نمازگزار
برای مقابله با تعرض صهیونیستها به مسجداالقصی و هتک
حرمت آن بهبهانه عید «پسح» به این مکان مقدس عزیمت
کردند .شبکه قدس فلسطین گزارش داد نمازگزاران فلسطینی
که شمار آنها صدها نفر میشود ،بر اساس فراخوانی که از روز
پیش داده شده بود ،برای ممانعت از هتک حرمت مسجداالقصی
توس��ط صهیونیستهای شهرکنش��ین در این مکان حاضر
شدهاند .شامگاه شنبه تصاویری منتشر شد که شمار زیادی از
شهرکنشینان در مقابل باب المغاربه تجمع کرده بودند تا با باز
شدن دروازه آن ،به صحنهای مسجداالقصی یورش برند .دیروز
(یکشنبه) صحنهای مسجداالقصی شاهد یورش صدها نظامی
صهیونیست و حضور غیرقانونی صدها شهرکنشین در محوطه
مسجد و تالش آنها برای بیرون راندن نمازگزاران فلسطینی بود.
خبرگزاری شهاب فلسطین ،با انتشار تصاویری از استقرار صدها
نیروی پلیس رژیم صهیونیستی در صحنهای مسجداالقصی
به منظور زمینهسازی و تامین امنیت برای ورود شهرکنشینان
صهیونیستخبرداد.نظامیانصهیونیستبهمرابطین(نگهبانان
و محافظان) مسجداالقصی نیز حمله کردند و به گفته منابع
محلی ،آنها را مجبور کردند به مصالهای مسجداالقصی بروند و
با توسل به زور آنها را مجبور به بستن درهای نمازخانهها کردند.
اشغالگران با هر کس که با استفاده از تلفن همراه تالش داشت
جنایات آنها را مستند و از آنها فیلمبرداری کند ،برخورد کردند.
■■فری�اد کم�ک از ق�دس و حمل�ه جوان�ان فلس�طینی به
صهیونیستها

مرابطین در مس��جداالقصی از طریق بلندگوهایی که در
دس��ت داش��تند ،فریادهای کمک از همه مردم فلسطین در
سراسر این کشور برای دفاع از قدس سر دادند .یکی از نگهبانان
مسجداالقصی در ادامه فریادهای استغاثه خود ،خطاب به شاخه
نظامی حماس گفت:ای کتائب قسام ،هانای محمد الضیف! ماه
رمضان گذشته از شما کمک خواستیم و اکنون باز هم از شما
کمک میخواهیم .شیخ عکرم صبری ،خطیب مسجداالقصی
نیز از همه مردم فلسطین خواست ساکنان بیتالمقدس را تنها
نگذارند .سرانجام اشغالگران با مقاومت جوانان فلسطینی ناچار به
عقبنشینی شدند .جوانان غیرمسلح فلسطینی با سر دادن شعار
«با جان ،با خون فدای تو میشویمای مسجداالقصی» (بالروح
بالدم نفدیک یا أقصى) ،با نظامیان تا دندان مسلح صهیونیست
در مس��جداالقصی مقابله میکنند .نظامیان صهیونیست نیز
که تا لحظاتی مانع ورود نمازگزاران فلس��طینی به صحنهای
مسجداالقصی میشدند ،اعالم کردند که فلسطینیها با تحویل
کارتهای هویتشان در دروازهها میتوانند وارد شوند .برخی
منابع محلی گزارش دادند که جوانان فلسطینی با پرتاب سنگ،
ب االسباط در
اتوبوسهای حامل شهرکنشینان را در نزدیک با 
قدس اشغالی هدف قرار دادند .از سوی دیگر ،رسانههای عبری
گزارش دادند که در پی پرتاب این س��نگها  5شهرکنشین
مصدوم ش��دند .از سوی دیگر پایگاه خبری شبکه الجزیره به

استمداد قدس از غزه

پاپ فرانسیس استقبال گرمتر از پناهجویان اوکراینی
نس��بت به دیگر کش��ورهای جن��گزده دنی��ا را از روی
نژادپرستی دانس��ت .به گزارش وبسایت روزنامه ساوث
چاینا مورنینگ پست ،پاپ فرانسیس ،رهبر کاتولیکهای
جهان با بیان اینکه در جنگها همیش��ه ضعیفترینها
بیش��ترین آسیب را میبینند ،گفت :پناهجویان به چند
دسته تقسی م شدهاند .درجه یک ،درجه دو ،بر اساس رنگ
پوست و بر اساس اینکه از کشوری توسعهیافته آمدهاند یا
خیر .او ادامه داد :ما نژادپرست هستیم و این بد است .بر
اساس آمار سازمان ملل ،بیش از  4.7میلیون اوکراینی از
آغاز حمله روسیه کشورشان را ترک کردهاند .پاپ فرانسیس
روز «جمعه پاک» یا «آدینه پاک» در گفتوگو با رادیو و
تلویزیون دولتی ایتالیا گفت حق کشورها برای دفاع از خود
را به رس��میت میشناسد و میپذیرد اما رها کردن صلح
به صورت کلی ،یک مساله است .او افزود :ما بر اساس این
عقیده زندگی میکنیم که از روی نیاز به قدرت ،امنیت و
دالیل متعدد دیگر یکدیگر را میکشیم .رهبر کاتولیکهای
جهان ادامه داد :دولتهایی را که س�لاح میخرند ،درک
میکنم .درکشان میکنم اما کارشان را تایید نمیکنم.

نقل از س��ازمان هاللاحمر قدس نوشت در جریان درگیریها
در منطقه باباالسباط ،کادرهای درمانی  ۱۰مجروح را تحت
مداوا و درمان قرار دادهاند.
به گزارش خبرگزاری ش��هاب فلس��طین ،بیتالمقدس و
صحنهای مسجداالقصی از جمعه گذشته شاهد شدیدترین
درگیریها در یک سال گذشته میان نظامیان صهیونیست و
نمازگزاران فلس��طینی اس��ت .این در حالی است که مقاومت
فلس��طین طی چن��د روز اخیر درباره هرگونه تش��دید تنش
در بیتالمقدس به اش��غالگران هش��دار داده اس��ت« .هارون
ناصرالدین» عضو دفتر سیاسی حماس و یکی از مقامات دفتر
امور بیتالمقدس درباره تجاوز به مسجداالقصی یا اجازه دادن
به شهرکنشینان برای قربانی کردن در داخل صحنهای آن،
به رژیم صهیونیستی گفت« :حماس به میانجیها اطالع داده
است که هر گونه قربانی در مسجداالقصی ،به منزله اعالن جنگ
است و [عملیات] شمشیر قدس ،2بسیار شدیدتر از [شمشیر
قدس] قبلی است» .وی تأکید کرد که جنبش مقاومت اسالمی
فلس��طین (حماس) نس��بت به فریبکاری رژیم صهیونیستی
هوشیار است و اجازه نخواهد داد مسجداالقصی آسیب ببیند
یا در آن قربانی کنند .نکته قابل توجه اینکه تا عصر یکشنبه
(زمان تنظیم این گزارش) خبری مربوط به برپایی مراسم عید
«پسح» و قربانی کردن در مسجداالقصی منتشر نشد که این
مساله نشان از وحشت صهیونیستها نسبت به واکنش مقاومت
گروههای فلسطینی است.

درباره تیراندازی ،خود را به خیابان «سوئیسمون» رساندند.
به گفته اداره پلیس این شهر ،نیروهای پلیس بعد از رجوع
به محل ،شاهد فرار افراد جوان بودند ،چرا که « ۵۰گلوله در
داخل این میهمانی شلیک و سبب
ش��د برخی حاضران تالش کنند از
پنجرهه��ا فرار کنند و خودش��ان را
نجات دهند».
بنا بر اعالم مقامها و رس��انههای
آمریکای��ی ،قربانی��ان تیراندازی در
جریان میهمانی در شهر پیتسبرگ
 ۲پس��ر نوجوان هس��تند و تحقیقات درباره این خشونت
مس��لحانه ادامه دارد .پلیس شهر تصریح کرد هنوز هویت
 ۲فرد کشتهشده شناسایی نشده اما تحقیقات در این باره
همچنان ادامه دارد ،همچنین تاکنون اطالعاتی نیز درباره
مظن��ون یا مظنون��ان حادثه و تعداد دقی��ق مجروحان به
دست نیامده است.

■■مقاومت فلسطینی :آتشبسی در کار نیست

اخباری به نقل از منابع مصری منتش��ر ش��ده اس��ت که
مسؤوالن دستگاه اطالعات مصر در تالش برای میانجیگری
جهت ممانعت از تش��دید اوضاع در اراضی اشغالی فلسطین،
با رهبران حماس و مسؤوالن رژیم صهیونیستی تماس برقرار
کردهاند .این منابع همچنین از ورود دوحه به خط میانجیگری
و حصول توافقهایی میان حماس و رژیم صهیونیس��تی خبر
دادند اما گروههای مقاومت فلس��طینی دس��تیابی به هرگونه
توافق آتشبس با رژیم صهیونیستی را تکذیب و اعالم کردند
که بر اس��اس مقتضیات میدان با اشغالگران برخورد میکنند
و تنه��ا ضامن بازدارندگی تجاوز اش��غالگران ،مقاومت و تداوم
پیوند در صحنهای مسجداالقصی اس��ت« .داوود شهاب» از
رهبران جنبش جهاد اس�لامی در گفتوگو با وبگاه «العهد»،
تصریح کرد« :م��ا از آتشبس صحبت نمیکنیم ،بلکه درباره
رسیدگی به مقتضیات میدان صحبت میکنیم ،یعنی اگر به
مردم فلسطین حمله شود ،موضعی خواهیم داشت که در آن
زمان بیان خواهد شد».
«عبداللطیف القانوع» س��خنگوی جنبش حماس نیز در
گفتوگو با العهد تصریح ک��رد« :در میادین بیتالمقدس و
مس��جداالقصی هیچ آتشبس و آرامشی در کار نیست و این
حق مردم فلسطین است که در مسجداالقصی نماز بخوانند
و اعت��کاف کنند و این حقی اس��ت که نمیت��وان درباره آن
چانهزنی کرد».

■■پیوند غزه و جنین در حمایت از قدس

جنبش حماس با انتشار بیانیهای شدیداللحن اعالم کرد:
«مس��جداالقصی خط قرمز است و رژیم اشغالگر مسؤولیت
تجاوز به نمازگزاران و دادن اجازه به اشغالگران برای هتک
حرم��ت ب��ه صحنهای آن را بر عه��ده دارد .ما این رژیم را
مسؤول حمله به نمازگزاران داخل مسجداالقصی و پیامدهای
اجازه دادن به شهرکنشینان برای یورش و هتک حرمت به
صحنهای آن میدانیم که تحریکی برای احساس��ات مردم
فلسطین ،عربها و همه مسلمانان است».
همزمان با تجاوز صهیونیستها به مسجداالقصی ،مساجد
اردوگاه جنین در کرانه باختری خواستار بسیج عمومی برای
دفاع از مسجداالقصی شدند .ظهر دیروز همچنین مانور راکتی
مقاومت در غزه با ش��لیک چند راکت کنترل ش��ده برگزار
شد .از سوی دیگر منابع خبری از به صدا درآمدن آژیرهای
خطر در ش��هرک صهیونیستی «ناحل عوز» در اطراف غزه
روز خبر دادند.
کانال تلگرامی صابرین نیوز روز گذشته خبر داد صدای
 ۲انفجار در این ش��هرکها شنیده شده است .صابریننیوز
همچنی��ن گ��زارش داد  ۲موش��ک  ۱۰۷میلیمتری به این
ش��هرکها اصابت کرده است .ش��بکه خبری المیادین اما
گزارش داد که صدای این انفجارها از اطراف این شهرکها
شنیده شده است .هنوز جزئیات بیشتری درباره ماهیت این
انفجارها و تلفات احتمالی آن منتشر نشده است.

 5مجروح بر اثر تیراندازی به نمازگزاران روزهدار در کانادا
س��ان دیلی به نقل از منابع پلیس کانادا گزارش داد در
پی تیراندازی در مس��جدی در تورنتو  ۵نفر زخمی شدند.
«دیوید رایدزیک» سخنگوی اداره پلیس تورنتو گفت گروهی
از م��ردان که در ماه مبارک رمضان
نماز صبح را به پایان رسانده بودند،
در تیراندازی در منطقه اس��کاربرو
مورد حمله ق��رار گرفتند .او گفت
حداقل  ۶گلوله ش��لیک شده است
اما هنوز مشخص نیست چه تعداد
مظنون در تیراندازی دست داشتهاند.
وی افزود :ما نمیتوانیم بگوییم آیا قربانیان به دلیل اعتقادات
مذهبیشان هدف قرار گرفتهاند یا خیر .در همین حال« ،ندیم
شیخ» عضو هیات مدیره انجمن مسلمانان اسکاربرو در یک
کنفرانس خبری گفت از این حادثه نگران است .او از مقامات
خواس��ت تمام تالش خود را برای شناس��ایی و دستگیری
عامالن این حادثه انجام دهند و گفت باید اقدامات بیشتری

برای مهار خشونت با سالح انجام شود .وی افزود :من واقعا
ناراح��ت و نگرانم ۵ .مرد بالغ که سرپرس��ت خانواده بودند
امروز صبح هدف تیراندازی قرار گرفتند .ندیم شیخ افزود :ما
از مقامات پلیس محلی میخواهیم
از نزدی��ک ب��ا دولتهای محلیمان
همکاری کنند تا از هر منبع ممکن
برای دس��تگیری ای��ن مظنونان و
مهار خشونتهای مسلحانه در این
جامعه و هر جامعه دیگری در تورنتو
استفاده کنند .پلیس از هر کسی که
اطالعات یا فیلمی از حادثه در اختیار دارد خواست بهطور
ناشناس اطالعات خود را به پلیس ارائه کند .پلیس اعالم کرد
مجروحان بین  ۲۸تا  ۳۵سال دارند و برخی متأهل و دارای
فرزند هستند .به گفته رایدزیک ۳ ،نفر از این  ۵نفر در حال
حاضر از بیمارس��تان مرخص شدهاند و انتظار میرود  ۲نفر
دیگر نیز بزودی بهبودی یابند.

تأثیر تحوالت اوکراین بر نظم جهانی از نگاه استفان والت
اوکراین «اس��تفان والت» ستوننویس نشریه
فارینپالیسی و اس��تاد مشهور روابط
بینالملل در دانشگاه هاروارد در یادداشتی جنگ اوکراین را
پایان نظام تکقطبی بهرهبری آمریکا توصیف کرد و نوشت:
است :این وضعیت دنیا را به وضعیتی بازمیگرداند که نظام
فکری «رئالیسم» بهترین توضیح را درباره آن ارائه میدهد.
دیر یا زود ،جنگ اوکراین متوقف میشود ،هیچکس نمیداند
چگونه ،چه زمانی و با کدام راهحل پایانی ،شاید نیروهای روسیه
دچار فروپاشی شوند و کامال عقبنشینی کنند (غیرمحتمل)،
ش��اید والدیمیر پوتین از قدرت برکنار شود و جانشین وی
توافقی س��خاوتمندانه را ب ه امید برگرداندن زمان به گذشته
امضا کند (باز هم غیرمحتمل) ،شاید هم نیروهای اوکراینی
اراده جنگیدن را از دست بدهند (بسیار غیرمحتمل) و شاید
هم جنگ به بنبستی بالتکلیف برسد تا رهبران جنگی خسته
شوند و بر سر یک توافق صلح گفتوگو کنند (پیشبینی من).
حتی در این س��ناریو هم دش��وار بتوان فهمید شروط صلح
کدامند و این صلح چهاندازه دوام میآورد .هر نتیجهای که به
دست آید ،این جنگ بهباور بسیاری از ناظران ،تأثیری عمیق
بر شرایط گستردهتر سیاست جهانی دارد .آنها جنگ اوکراین
را بهعنوان یک لحظه تعیینکننده میبینند؛ یک انشعاب
بزرگ در مسیر آینده جهان .به نظر من جنگ اوکراین یک
رخداد چشمگیر است اما نه به این دلیل که نتیجه آن تأثیر
دراماتیک مستقلی بر موازنه قدرت جهانی یا فضای هنجارهای
آن خواهد داشت ،بلکه مهم است به این دلیل که نشانگر پایان

اعتراف پاپ به نژادپرستی!

آزمایشهای موشکی ادامهدار
کرهشمالی

میهمانی نوجوانان در «پیتسبرگ» آمریکا مرگبار شد
مقامهای آمریکایی از وقوع خش��ونت مسلحانه در یکی
از میهمانیهای نوجوانان در ش��هرهای ایالت پنسیلوانیا و
بر جا ماندن تلفات خبر دادند .منابع رس��انهای در آمریکا
نان» گزارش
شامل ش��بکه «سیا 
دادند در حالی که حدود  ۲۰۰نفر
برای حض��ور در یک میهمانی در
شهر «پیتسبرگ» ایالت پنسیلوانیا
گرد هم آمده بودند ،بروز خشونت
مسلحانه در این میهمانی خبرساز
ش��د .طبق گزارشه��ا ،مقامهای
آمریکایی خبر دادند بروز خشونت مسلحانه در پیتسبرگ
به کش��ته ش��دن  ۲نوجوان و جراحت حداقل  7نفر دیگر
انجامید .این تیراندازی  ۳۰دقیقه بامداد به وقت محلی رخ
داد .گفته میش��ود اکثر شرکتکنندگان در این میهمانی
را افراد با س��نین پایین و جوان تشکیل میدادند .به گفته
پلیس آمریکا ،ماموران اداره پلیس بعد از دریافت گزارشها

دور دنیا

دوران کوت��اه «تکقطب��ی»
( 1993تا  )2020اس��ت که
طی آن ایاالت متحده آمریکا
تنها ابرقدرت واقعی جهان بود.
این جنگ مهم است به این
دلیل که پیشقراول بازگشت
به الگوهایی از سیاست جهانی
اس��ت ک��ه در دوران کوتاه
برتری آمریکا ،به محاق رفته
بود ،البته چشمانداز پایان این دوران ،خیلی جلوتر از یورش
روس��یه به اوکراین آشکار شده بود .من چندان طرفدار این
نگرش نیس��تم که جنگ اوکراین را یک لحظه تحولآفرین
تصویر میکند ،چرا که در این چند دهه ،بارها چنین تعابیری
را شنیدهایم .زمانی که دیوار برلین فرو ریخت ،گفته شد «همه
چیز دگرگون شده است» ،اتحاد شوروی از هم پاشید و پیمان
ورشو منحل شد ،نظم جهانی نوینی پدیدار شد و اینگونه تصور
میشد که دموکراسی سرمایهداری لیبرال (و ترجیحا نسخه
آمریکایی آن) ،اکنون تنها سکه رایج بازار به حساب میآید.
اما بعد در یازدهم سپتامبر  ،2001دوباره «همه چیز دگرگون
شد» و ما ناگهان با جنگ جهانی علیه ترور روبهرو شدیم که
برخی تحلیلگران افراطی تالش کردند آن را ب ه عنوان «جنگ
چهارم جهانی» قالب کنند .اما در سال 2008که بازارهای مالی
فرو ریخت و فاش شد اربابان والاستریتی جهان ،سادهلوح،
خطاپذیر و فاسدند ،دوباره شنیدیم «همه چیز تحول یافت»

و هنگام��ی که دونالد ترامپ
به ریاس��ت رسید و شروع به
ترکاندن همه نرمهای دفترچه
راهنمای سیاسی آمریکا کرد،
دوباره گفته شد «همه چیز
دگرگون ش��ده اس��ت» .این
اس��ت که جنگ اوکراین را
بهعنوان ی��ک نقطه عطف
تعیینکننده در تاریخ بش��ر
نمیبینم .این جنگ با همه ویرانگریها و رنجهایی که تا به
اینجا موجب شده است ،هنوز تا رسیدن به سطح ویرانگری
جنگ در هندوچین ،جنگ ایران و عراق یا جنگهای آفریقای
مرکزی یا کارزارهای آمریکا در عراق و افغانستان فاصله دارد.
پس نگرش دقیقتر آن اس��ت که این جنگ ،نش��انگر پایان
رس��می دوران کوتاه «شبهصلحی» است که پس از جنگ
سرد بر جهان حاکم شد .به هر روی آینده در حال ظهور ،نه
یک «نظم لیبرال» آمریکاییمحور خواهد بود و نه یک «نظم
اقتدارگرای» چینیمحور ،بلکه هر یک از این  ۲قدرت بزرگ،
نظمهایی نصفه و نیمه را هدایت خواهند کرد که کشورهایی
را دربر میگیرند که یا ارزشهای مشترکی دارند یا چارهای
جز وابستگی به یکی از  2طرف نخواهند داشت .اشتباه نکنیم؛
هم واش��نگتن و هم پکن ،انتظار وف��اداری زیادی از برخی
متحدانشان خواهند داشت .باید در انتظار شکاف و هماوردی
بزرگتری در فضای دیجیتال باشیم ،چرا که این دو کشور

درگیر رقابتی خواهند شد تا تعیین کند کدام استانداردهای
فنی حاکم باش��د و این در حالی اس��ت که جهان دیجیتال
بتدریج در پس فایروالها ،س��پرهای امنیتی ،استانداردهای
ناسازگار حریم خصوصی و دیگر محدودیتها پنهان میشود.
متأسفانه دستیابی به همکاری پایدار میان قدرتهای عمده
جهان ،دش��وارتر میشود ،حتی در مواردی که منافعشان تا
حدودی یکسان است ،این میتواند چشمگیرترین پیامد این
جنگ زشتی باشد که تا اینجا به اوکراین محدود مانده است.
این جنگ بهانه الزم را در اختیار قدرتهای مهم جهان قرار
داد تا خطر تسریع تحوالت آبوهوایی را نادیده بگیرند .چاره
کردن این مشکل نیازمند از خودگذشتگی همه قدرتهای
عمده اس��ت اما وقتی که نگران موازنه جهانی قدرت باشند،
کمتر مایل به چنین کاری هستند .ما به جهانی بازگشتهایم
ک��ه «واقعگرای��ی» بهترین توصی��ف را از آن ارائه میدهد؛
جهانی که قدرتهای بزرگ بر سر قدرت و نفوذ با هم رقابت
میکنند و دیگران هم تالش خواهند کرد تا جایی که ممکن
است سازگار شوند.
«قانون جنگل» بازنگشته است چرا که همانطور که روبرت
کاگان میگوید ،هرگز واقعا نرفته بود که بازگردد ،حتی زمانی
که آمریکا بزرگترین جانور این جنگل بود و دچار این توهم
شده بود که میتواند کاری کند که همه دیگر حیوانات جنگل،
مطابق خواس��ت او رفتار کنند .این به هیچوجه یک تصویر
خوشایند نیست اما جهانی که «واقعگرایی» توصیف میکند،
اصوال جهان خوشنودی از آب در نمیآید.

کمتر از  ۲روز پس از جش��نهای ملی در کرهشمالی
این کشور  ۲موشک جدید احتماال هستهای آزمایش کرده
است .به گزارش آسوشیتدپرس ،کرهشمالی دیروز (یکشنبه)
اعالم کرد با موفقیت یک سالح تاکتیکی هدایتشونده را
آزمایش کرده اس��ت .این آزمایش درحالی انجام شده که
اخیرا بزرگترین مراسم دولتی این کشور البته بدون رژه
نظامی برگزار شد .اخیرا نگرانیهایی از احتمال یک اقدام
تحریمآمیز از س��وی کرهشمالی مانند آزمایش هستهای
مطرح شده است .خبرگزاری رسمی کرهشمالی اعالم کرده
کیم جونگ اون بر این پرتاب نظارت داشته است .هر چند
این خبرگزاری کرهای به جزئیات این پرتاب اشارهای نکرده
است اما به نظر میرسد سالح آزمایش شده احتماال قابلیت
حمل کالهک هستهای جنگی را داشته باشد .ستاد مشترک
ارت��ش کرهجنوبی نیز دیروز اعالم کرد  ۲پرتابه ش��لیک
شده از سواحل شمال شرقی و شهر ساحلی هامهونگ را
رهگیری کرده اس��ت .این  ۲پرتابه موفق به طی مسافت
 110کیلومتری و پرواز در ارتفاع  25کیلومتری شدهاند.

نشست رهبران فراکسیونهای
سیاسی عراق

فراکس��یون پارلمانی ائتالف «دول��ت قانون» عراق از
نشست آتی رؤسای فراکسیونهای سیاسی برای خروج از
«بنبست سیاسی» قبل از عید فطر خبر داد .به گزارش
شفقنیوز ،داخل راضی یکی از نمایندگان فراکسیون دولت
قانون خاطرنشان کرد رایزنیها میان گروههای سیاسی ادامه
دارد و این گفتوگوها برای خروج از بنبست سیاسی هنوز
پایان نیافته است .وی در ادامه افزود :امیدواریم تا پایان ماه
مبارک رمضان به نتیجه برسیم .رایزنیها میان چارچوب
هماهنگی و فراکس��یون جریان ص��در ادامه دارد و هنوز
پایان نیافته اس��ت .راضی همچنین تصریح کرد رؤسای
فراکسیونهای سیاسی احتماال نشستی را طی ماه مبارک
رمضان و قبل از فرا رسیدن عید فطر برگزار میکنند تا
به نتیجهای مثبت برسند .از سوی دیگر ،مسعود بارزانی،
رهبر حزب دموکرات کردس��تان عراق در جریان دیدار با
ش��اخوان عبداهلل احمد ،معاون رئیس پارلمان این کشور
در استان «اربیل» ،احزاب و گروههای سیاسی این کشور
را به تداوم رایزنیها و تفاهمها برای حل اختالفات و قدم
برداشتن در مسیر تکمیل تعهدات قانون اساسی از جمله
تشکیل دولت فدرال آتی در این کشور ترغیب کرد .مسعود
بارزانی و شاخوان عبداهلل احمد در جریان این دیدار درباره
تحوالت سیاس��ی و امنیتی و رخداده��ای اخیر عراق و
همچنین موضوعات و مسائل مهم و مورد توجه دو طرف
به بحث و تبادل نظر پرداختند.
فرانسه بر مدار خشونت علیه معترضان به انتخابات

فعاالن محیطزیستی
در پاریس چادر زدند

صدها نفر از فعاالن محیطزیس��تی فرانسه در واکنش
به آنچه اهمیت ندادن سیاس��تمداران کشورشان به این
حوزه در انتخابات  ۲۰۲۲ریاستجمهوری عنوان میکنند،
در یک��ی از بلوارهای اصلی مرکز پاریس چادر زدند؛ دیگر
نقاط این کشور نیز شاهد خشونت پلیس علیه منتقدان به
نتیجه انتخابات است .روزنامه لو فیگارو یکشنبه اعالم کرد
این افراد از صبح دیروز در بلوار بُن نو ِول واقع در قلب پاریس
مستقر شدند و شب در چادر خوابیدند .تجمعکنندگان در
این منطقه ،درباره آنچه ش��رایط اضط��راری آب و هوایی
اعالم میکنند ،هشدار دادهاند .به گفته این افراد ،فقط 2.7
درصد از بحثهای سیاسی انتخابات ۲۰۲۲ریاستجمهوری
فرانسه به حوزه محیطزیست اختصاص یافت که این موضوع
دلسردی و ناامیدی آنها از همه سیاستمداران را به دنبال
داشته است .بر اساس گزارش لو فیگارو ،این افراد تصمیم
دارند تا صبح سهشنبه در این محل به تجمع خود ادامه
دهند .موج انتقادات به نتایج انتخابات فرانسه از لحظه اعالم
نتایج دور نخس��ت در این کش��ور کلید خورد و با اشغال
دانشگاههای مطرحی همچون سوربُن توسط معترضانی که
شعارهای «نه مکرون ،نه لوپن» سر میدادند ،ادامه یافت و
پلیس با گاز اشکآور به استقبال منتقدان رفت.

اوکراینیها :ماریوپل را ترک نمیکنیم

مقامات ماریوپل دیروز گفتند نیروهای اوکراینی بهرغم
اولتیماتوم روس��یه به دفاع از این شهر ادامه خواهند داد.
مشاور ش��هردار ماریوپل در پاس��خ به درخواست وزارت
دفاع روسیه مبنی بر اینکه سربازان اوکراینی که هنوز در
بخشی از شهر مقاومت میکنند باید تسلیم شوند ،گفت
نیروهای اوکراینی به نبرد ادامه میدهند .به گزارش شبکه
«س��یانان»« ،پترو آندریوشچنکو» با بیان اینکه «عصر
شنبه اشغالگران گفتند «کریدور تسلیم» را برای نیروهای
باقیمانده فراهم خواهند کرد» ،اعالم کرد مثل گذشته دفاع
از شهر ادامه خواهد یافت.

