وقوع انفجار در مراسم نماز جمعه در کابل

شنبه  24اردیبهشت 1401
وطنامروز شماره 3483

پلیس کابل از وقوع انفجار در مراسم نماز جمعه در مسجد «ایوب صابر» و زخمی شدن  3نمازگزار در این شهر خبر داد .روز گذشته منابع خبری از وقوع
یک انفجار در مسجدی در ناحیه پنجم شهر کابل خبر دادند .خالد زدران ،سخنگوی پلیس کابل گفت این انفجار در مسجد ایوب صابر رخ داده است .وی
افزود :بر اساس آمار اولیه 3 ،نفر در این انفجار زخمی شدهان د و نیروهای امنیتی به منطقه اعزام و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.

بینالملل

دور دنیا

رئیس امارات پس از سالها از کارافتادگی در  ۷۳سالگی درگذشت

تکذیب پیوستن برخی نیروهای
ائتالف شیعیان عراق به ائتالف سهگانه

خلیفه زاید هم مرد

گروه بینالملل :رئیس دولت امارات عربی متحده ،سرانجام دیروز
پس از سالها بیماری و ازکارافتادگی از دنیا رفت .خلیفه بن زاید
آلنهیان پیش از مرگش در  73سالگی به مدت  18سال ،سمت
«ریاست» این شیخنشین جنوب خلیجفارس را بر عهده داشت
که با وجود تظاهر اماراتیها به انتخابی بودن آن ،منصبی وراثتی
و انتصابی است شبیه دیگر سلطنتهای دستنشانده استعمار
انگلیس در جنوب خلیجفارس و عربستان و اردن.
وام ،خبرگزاری رسمی امارات دیروز جمعه با اعالم خبر مرگ
خلیفه بنزاید از القابی نظیر «رهبر میهن و حافظ راه کشور» و
«اعلیحضرت» استفاده کرد.
به گ��زارش این خبرگ��زاری ،وزارت امور ریاس��تی امارات
همچنین  ۴۰روز در این کشور عزای عمومی اعالم کرد و خبر
داد در این مدت پرچم امارات به حالت نیمهافراشته درخواهد
آمد و سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی این کشور به مدت
 ۳روز تعطیل خواهد بود.
س��ال  2018با وجود بیماری ش��دید خلیفه بنزاید که به
دوری طوالنیمدتش از انظار منجر شده بود ،او باز هم توسط
ش��ورای عالی فدرال امارات برای چهارمین بار به این س��مت
انتخاب ش��د .طی تقریبا یک دههای که او از کار افتاده بود و
برادر کوچکترش عمال همهکاره حکومت بود ،هیچگاه دلیل
وخامت حالش رسانهای نشد اما در میان اماراتیها شایع شده
که شیخ دچار بیمای زوال عقل شدید بوده و این اواخر مشاعرش
را از دست داده بود.
او پسر ارشد زاید بن سلطان آلنهیان ،موسس دولت مستقل
امارات متشکل از 7شیخنشین عربی و همچنین سیاست منطقه
آزاد در بندر دوبی و سپس سایر شهرهای آن بود .خلیفه متولد
العین اس��ت که سال  1948در زمان تولد او بخشی از منطقه
عمان تحت قیمومت بریتانیا بود.
بر اساس س��نتی ثابت طی عمر کوتاه امارات که  51سال
پیش از قیمومت بریتانیا خارج شد ،حاکم ابوظبی پایتخت این
کشور ،رئیس حکومت و حاکم دوبی ،رئیس دولت و نایبرئیس
حکومتهستند.
خلیفه بنزاید که بیش��تر مناصب نظامی داشت ۳ ،نوامبر
 ۲۰۰۴یعنی یک روز پس از فوت پدرش به طور خودکار حاکم
ابوظبی شد و به تبع آن شورای عالی اتحاد امارات او را به عنوان
رئیس کشور انتخاب کرد .بر اساس روندی که حاال تبدیل به
یک رسم شده است ،در آن یک روز فاصله بین مرگ زاید و به
تخت نشستن پسرش به عنوان ولیعهد ابوظبی ،حاکم دوبی به
طور تشریفاتی رئیس امارات نام گرفت.
مکتوم بن راشد آلمکتوم (برادر ارشد و متوفی حاکم فعلی
دوبی) در آن زمان رئیس وقت شیخنش��ین دوبی ،نایبرئیس

امارات و نخس��توزیر این کشور بود .این رسمی است که این
بار هم پس از مرگ رئیس امارات و حاکم ابوظبی تکرار شده
و محمد بن راشد آلمکتوم ،حاکم دوبی به عنوان نایبرئیس
امارات موقتا به طور تشریفاتی سکان ریاست کشور را در دست
گرفته است تا زمانی که شورای عالی فدرال حاکم جدید ابوظبی
را انتخاب کند .حاکم جدید ابوظبی نیز کسی نیست جز محمد
نزاید آلنهیان ،برادر کوچکتر رئیس تازه درگذشته که به خاطر
ب
از کار افتادگی برادرش طی یک دهه اخیر ،به عنوان جانشین
فرمانده کل نیروهای مس��لح و مسؤول سیاست خارجی عمال
همهکاره امارات بوده اس��ت .او از بسیاری جهات الگویی برای
محمد بنسلمان ،ولیعهد سعودی بوده تا در غیاب شاه بیمار
عربستان حاکمیت را به دست بگیرد.
محمد بنزاید ،یک سال پیش از مرگ پدرش از سال ،۲۰۰۳
به سمت نایب ولیعهد ابوظبی منصوب شده بود و حاال پس از
 18س��ال نیابت حکومت این شیخنش��ین به طور خودکار به
عنوان حاکم ابوظبی ارتقا یافته و سپس رئیس کشور امارات نام
خواهد گرفت .با این حال نباید فراموش کرد که همان مشکل
کشاکش بر سر قدرت که در میان سلسله مراتب وارثان آلسعود
به وجود آمده امروز در خاندان آلنهیان و حتی رقیبشان در

دوبی ،آلمکتوم هم به چشم میخورد.
ش��یخزاید ،موسس امارات یک ش��خصیت کاریزماتیک و
دستنیافتنی برای اهالی  7شیخنشین تشکیلدهنده امارات
بود و هیچ کس را یارای مخالفت با جایگاه او نبود .او  8فرزند
داشت که تنها  ۲تن از آنها یعنی خلیفه و محمد پسر بودند.
بنابراین وراثت حکومت به ش��کل طولی انتقال یافت .حاال که
پس از خلیفه ،قدرت به طور عرضی میان فرزندان ش��یخ زاید
انتقال یافته و به محمد میرس��د اما این بحث به طور جدی
مطرح میشود که چرا نباید روند وراثت طولی ادامه داشته باشد؟
شیخ خلیفه از همسرش ،شمسه بنت سهیل المزروعی 8
فرزند دارد که از این نظر به شکل عجیبی شبیه پدرش است و
 6تای آنها دختر هستند .این  8فرزند به ترتیب سلطان ،محمد،
شما ،سالما ،اوصحی ،شیخه ،لطیفه و موزه هستند.
■■سناریوی مشابه امارات در عربستان

این روزها سلمان بن عبدالعزیز ،شاه سعودی نیز در وضعیتی
مشابه همتای درگذشته اماراتیاش قرار دارد.
سلمان که احتماال عالوه بر مشکل زوال عقل از سرطان روده
نیز رنج میبرد،هفته گذشتهپس از انتقال به بیمارستانسلطنتی
در جده تحت عمل کولونوسکوپی قرار گرفت .با وجود ادعاهای

چارچوب هماهنگی ائتالف ش��یعیان عراق ،اخبار
منتشرش��ده درباره پیوس��تن برخی نیروهای خود به
ائتالف سهگانه «انقاذ وطن» را تکذیب کرد .به گزارش
ایس��ت نیوز ،در بیانیه رس��می چارچ��وب هماهنگی
ش��یعیان عراق (همه تشکلهای ش��یعی به استثنای
جریان صدر) که در ساعات پایانی پنجشنبهشب گذشته
منتشر شد ضمن اشاره به انتشار شایعاتی در شبکههای
اجتماع��ی درباره تصمیم نهای��ی برخی نیروهای این
چارچوب درباره پیوس��تن به ائتالف س��هجانبه جهت
تش��کیل دولت ،این خبر تکذیب شده است .در بیانیه
مذکور تأکید شده که این خبر با هدف تشویش اذهان
عمومی و به منظور تأثیرگذاری بر هواداران این نیروها
و نیز وحدت و انسجام چارچوب هماهنگی منتشر شده
است .این بیانیه افزوده که چارچوب هماهنگی همچنان
به اصول ثابت خود درباره تش��کیل دولت و حمایت از
مطالبات شهروندان و تشکلهای سیاسی پایبند است.
پیش از این برخی منابع خبر داده بودند که ش��ماری
از تش��کلهای سیاس��ی عضو چارچوب هماهنگی به
ائت�لاف س��هجانبه جریان صدر و ح��زب دموکرات و
ائتالف الس��یاده پیوستهاند .با گذشت بیش از  ۷ماه از
برگزاری انتخابات عراق ،هنوز نیروهای سیاسی عراق
نتوانستهاند درباره تشکیل دولت جدید به توافق برسند.

دربار سعودی و تبریکهای تصنعی حاکمان شیخنشینهای
عربی بابت عمل موفق کولونوس��کوپی سلمان -که به شکلی
طنزآمیز یکی از این شادباشها از سوی خلیفه بنزاید ،حاکم
در حال مرگ امارات فرس��تاده شده بود -کارشناسان و منابع
اطالعاتی وضعیت شاه سعودی را ناپایدار تصور میکنند و احتمال
زنده ماندن او را کمتر از  ۱۰درصد در نظر میگیرند .حتی به
شکل مشکوکی با وجود تسلط رژیم سعودی بر توئیتر و پایش
بیرحمانه مخالفان رژیم در شبکههای اجتماعی ،اخیرا چند
فعال توئیتری مدعی شدهاند سلمان حداکثر  ۲هفته دیگر زنده
میماند .البته با در نظر گرفتن مساله حاد جانشینی شاه سعودی،
اینجا فقط بیماری به عنوان عامل اصلی مرگ او مطرح نیست.
این واقعیت که سلمان تحتالحفظ پسرش به بیمارستانی
کامال امنیتی و دور از دسترس تمام خاندان سعودی و مقامات
کشور منتقل شده و بعد از عمل هم از آن خارج نشده ،گویای
آن است که شاه هپروتی سعودی توسط پسر و ولیعهد همهکاره و
جاهطلبش به مسلخ فرستاده شده است .به عبارت دیگر بنسلمان
مترصد است پدرش را در بهترین زمان و مکان ممکن سربهنیست
کرده و در هماهنگی کامل با شریک عربی اصلیاش بنزاید در
امارات ،رسما تاجگذاری کند.

روسیه :تحریمها موجب فروپاشی ایده جهان آمریکامحور خواهد شد
«دیمیت��ری مدودوف» معاون رئیس
روسیه
شورای امنیت روسیه روز جمعه گفت
تحریمهای اعمالش��ده توسط غربیها به فروپاشی جهان
آمریکامحور منجر خواهد شد .به نوشته خبرگزاری «تاس»،
رئیسجمهور س��ابق روس��یه پیشبینی کرد تحریمهای
اعمالشده علیه کشورش «موجب تضعیف مفاهیم غربی
در رواب��ط بینالمللی بر مبنای «نظم قانونمحور» و دیگر
مزخرفات بیمعنی غربی خواهد شد» .مدودوف همچنین
«فروپاش��ی ایده جهان آمریکامحور» و «نفع بردن بخشی
از جامع��ه جهانی ک��ه در مرحله حساس��ی از مخالفت با
جهان غرب هس��تند» را نتیجه تش��کیل ساختار امنیتی
جدید در س��طح جهانی توصیف کرد .او همچنین هشدار
داد محدودیتهای اعمال ش��ده از سوی غربیها به مختل
شدن ش��ماری از زنجیرههای جهانی تأمین مواد خوراکی
منجر خواهد ش��د .مدودوف نوش��ت« :در کشورهایی که

تحریمهای معادل «شلیک به پای خود» را اعمال کردهاند،
بحران انرژی تشدید خواهد شد و بهای سوختهای فسیلی
به روند افزایش��ی خود ادامه خواهد داد و ب ه طور همزمان
توسعه جهانی اقتصاد دیجیتال کند خواهد شد» .این مقام
امنیتی روس همچنی��ن درباره «بحران غذایی بینالمللی
تمامعیار با احتمال وقوع قحطی در برخی کشورها» هشدار
داد .او پیشبینی کرد تحریمهای اعمال شده موجب آسیب
به نظام مالی جهانی خواهد ش��د و «درگیریهای نظامی
منطقهای جدی��دی در حوزههایی ک��ه اختالفات متعدد
سالها حل نشده باقی ماندهاند ظهور خواهد کرد» .مدودوف
نوشت احتمال شیوع بیماریهای جدید نیز به دلیل عدم
همکاری صادقانه بینالمللی در زمینه همهگیریشناسی
ی��ا حتی در پی اس��تفاده عامدانه از تس��لیحات میکروبی
محتمل خواهد بود .معاون رئیس ش��ورای امنیت روسیه
اف��زود :نهادهای بینالمللی از جمله ش��ورای اروپا که در

اثبات موثر بودن خود در زمینه فرو نشاندن بحران اوکراین
شکست خوردهاند با خطر فروپاشی مواجه خواهند بود .او
در این باره گفت« :اتحادهای بینالمللی جدیدی بر اساس
معیارهای عملگرایانه و نه براساس معیارهای ایدئولوژیک
آنگلوساکسونها شکل خواهد گرفت» .اظهارات مدودوف
همزمان با برگزاری نشس��ت گروه  ۷منتشر شده است که
هدف آن القای مقصر بودن روسیه در وقوع بحران جهانی
در ح��وزه ان��رژی و مواد خوراکی اس��ت« .آنالنا بائربوک»
وزیر خارجه آلمان و میزبان این نشست  ۲روزه ،در پیامی
توئیتری اعالم کرد« :از زمان جنگ سرد ،شرکای گروه ۷
هرگز با چنین چالش عمیقی روبهرو نشده بودند و هرگز تا
این میزان اتحاد نداشتهاند» .بائربوک پیش از آغاز نشست
گروه  ۷در جمع خبرنگاران گفت ۲۵« :میلیون تن غالت در
بندر اودسای اوکراین گیر افتاده است که خوراک میلیونها
نفر در جهان را باید تأمینکند و مهمترین آنها کشورهای

آفریقا و خاورمیانه هستند»« .ژان ایو لودریان» وزیر خارجه
فرانسه نیز به خبرنگاران گفت این مساله بسیار حیاتی است
که گروه  7بتواند نشان دهد روسیه عامل ریشهای بحران
جهانی صنایع غذایی است .این در حالی است که پنجشنبه
گذشته «والدیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه به دولتهای
غربی درباره عواقب تحریمها علیه مسکو هشدار داد .پوتین
گفت« :مشخصا بر اساس قوانین عینی اقتصادی ،این اعتیاد
تحریمی مداوم ،ناچار به پیچیدهترین و وخیمترین عواقب
برای اتحادیه اروپا ،شهروندان آنها و کشورهای فقیر جهان
منجر خواهد شد» .رئیسجمهور روسیه با اشاره به تحوالت
ناشی از تحریمهای چند ماه اخیر کشورهای غربی هشدار
داد« :در حال حاضر جهان با خطر قحطی مواجه شده است».
پوتین افزود« :در این صورت ،تمام تقصیرات متوجه نخبگان
کشورهای غربی خواهد بود که آماده هستند باقی جهان را
قربانی حفظ سلطه جهانی خود کنند».

حمله صهیونیستها به مراسم تشییع شهید شیرین ابوعاقله
فلسطین نظامیانرژیمصهیونیستیبعدازظهردیروز
(جمعه) به مراسم تشییع شهید «شیرین
ابو عاقله» خبرنگار شبکه «الجزیره» حمله کردند .پایگاه خبری
«عرب »۴۸در این باره گزارش داد مراسم تشییع خبرنگار شهید
شبکه الجزیره از بیمارستان «الفرنسی» در قدس اشغالی آغاز شد
اما نیروهای رژیم صهیونیستی با حمله به ساختمان بیمارستان به
شرکتکنندگان در این مراسم تعرض کردند و آنها را مورد ضرب
و جرح قرار دادند .هاللاحمر فلسطین نیز در بیانیهای اعالم کرد
در پی حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به بیمارستان ،دهها نفر
مجروح شدند .عرب  ۴۸اضافه کرد که پلیس رژیم صهیونیستی
جادهها و راههای منتهی به بیمارستان را بست و از برافراشتن پرچم
فلسطینوهمچنیندردستداشتنتصویرخبرنگارشهیدشبکه
الجزیره ممانعت به عمل میآورد .راهپیمایی  ۳روزه یادبودی که از
چهارشنبه گذشته با شهادت ابوعاقله -که در حین گزارش حمله
به اردوگاه آوارگان جنین ،توسط نیروهای اسرائیلی مورد اصابت
گلوله قرار گرفت -شروع شده بود روز جمعه با تشییع جنازه در
زادگاهش در بیتالمقدس به اوج خود رسید.
نظامیان رژیم صهیونیس��تی از صبح دیروز حضور خود در
بیتالمقدس را با هدف افزایش آمادگی در مراسم خاکسپاری
پیکر «ش��یرین ابوعاقله» خبرنگار شهید توسط فلسطینیها
تقویت کردند .شبکه رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی در این
باره اعالم کرد« :پلیس تدابیر امنیتی ش��دیدی را در مجاورت
کوه معبد و شهر قدیمی در قدس اتخاذ میکند تا برای مراسم
تشییع پیکر شیرین ابوعاقله ،خبرنگار الجزیره آماده باشد» .طبق
گزارش خبرگزاری «آناتولی» ،در مقابل،نیروهای ملی و گروههای
مقاومت اسالمی در قدس اعالم کردند روز تشییع پیکر شیرین
ابوعاقله «روز ضربه و عزاداری عمومی» خواهد بود .پیش از این
هیات برگزارکننده رویدادهای ملی در قدس ،محدودیتهایی
از جمله برافراشتن پرچم فلسطین و سر دادن شعارهای ملی را
که نظامیان رژیم صهیونیستی در تالش برای اعمال آنها در حین
مراسم تشییع بودند ،رد کرده بود .نظامیان رژیم صهیونیستی
چهارشنبه گذشته در یورش به منطقه «جنین» در شمال کرانه
باختری شیرین ابوعاقله ،خبرنگار فلسطینی شبکه «الجزیره» را

در حالی که جلیقه خبرنگاری به تن داشت ،از فاصله  ۱۰۰تا۱۵۰
متری به شهادت رساندند و «علی السمودی» تهیهکننده این
شبکه را نیز زخمی کردند .ترور ابوعاقله نخستین جنایت رژیم
صهیونیستی علیه روزنامهنگاران فلسطینی نبود و بر اساس اعالم
وزارت اطالعرسانی فلسطین ،از انتفاضه دوم فلسطین در سال
 ۲۰۰۰تا به امروز  ۴۵روزنامهنگار به دست رژیم صهیونیستی
به شهادت رسیدهاند.

«دونالد ترام��پ» رئیسجمهور س��ابق آمریکا در
بیانی��های از ت�لاش ایاالتمتحده ب��رای ارائه بیش از
۴۰میلیارد دالر کمک به اوکراین در بحبوحه عملیات
نظامی ویژه روسیه انتقاد کرد و از اروپا خواست برای
مقابله با نگرانیهای منطقهای خود اقدامات بیشتری
انجام ده��د .به گزارش «بیزنس اس��تاندارد» ،ترامپ
پنجش��نبه گذش��ته در بیانیهای گفت :چرا ما بیش از
 ۴۰میلی��ارد دالر به اوکراین میدهی��م در حالی که
اروپا ،در مقایس��ه ،کمک بسیار کمی میکند و بدیهی
است که آنها بسیار بیشتر از آمریکا تحت تأثیر تهاجم
روسیه هستند .ترامپ مدعی شد که توانسته کشورهای
اروپایی را وادار کند سهم خود را به ناتو بپردازند و دولت
بایدن نیز باید همی��ن کار را انجام دهد .وی در ادامه
گف��ت چین و دیگران با توجه به میلیاردها دالری که
ایاالت متحده از فوریه به اوکراین ارس��ال کرده ،پول
زیادی به جیب میزنند .طبق این گزارش ،اگر الیحه
کمک  ۴۰میلی��ارد دالری به اوکراین هفته آینده در
سنا تصویب شود ،ایاالت متحده در سالهای اخیر در
مجموع مجوز ارائه  ۶۰میلیارد دالر به اوکراین را داده
اس��ت« .رند پال» سناتور آمریکایی نیز روز پنجشنبه
گفت تنها  5کش��ور برتر جهان بی��ش از  ۶۰میلیارد
دالر ب��رای هزینههای نظامی هزین��ه میکنند و این
رقم تقریبا برابر با هزینههای روس��یه است .وی افزود:
ایاالت متحده باید این پول را از چین قرض کند تا آن
را به اوکراین بدهد.
الوروف:

اتحادیه اروپایی به «بازیگری تهاجمی»
در عرصه بینالملل تبدیل شده است

به گ��زارش اس��پوتنیک ،وزیر خارجه روس��یه در
اظهاراتی خط��اب به خبرنگاران در حاش��یه اجالس
وزیران س��ازمان کش��ورهای مستقل همسود در شهر
دوش��نبه پایتخت تاجیکستان بیان داشت کشورهای
اتحادیه اروپایی با ش��تاب دقیقا در مسیرهایی که ناتو
قبال زمینهسازی کرده است ،حرکت و از این طریق روند
ادغام با ناتو را تأیید میکنند و در واقع به عنوان یک
ضمیم��ه برای آن کارکرد دارند .الوروف به خبرنگاران
تصری��ح کرد( :در ای��ن راس��تا) تردیدهایی جدی در
قب��ال بیضرر بودن تمایل کییف (برای پیوس��تن به
اتحادی��ه اروپایی) با توجه به اینکه اتحادیه اروپایی از
یک پلتفرم اقتصادی سازنده به یک بازیگر تهاجمی و
س��تیزهجو تبدیل ش��ده ،ایجاد میشود .به گفته وی،
همچنین کشورهای غربی در تالش هستند تا به روابط
کش��ورهای متحد عضو س��ازمانهایی شامل سازمان
پیمان امنیت مشترک ( ،)CSTOسازمان کشورهای
مستقل همس��ود ( ،)CISسازمان همکاری شانگهای
( )SCOو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ( )EAEUآسیب
بزنند.

اردوغان :کشورهای اسکاندیناوی
پناهگاه امن تروریسم شدهاند

■■اعتراف اسرائیل به قتل «شیرین ابوعاقله»!

ب هرغم ادعاهای مقامات ارشد رژیم صهیونیستی مبنی بر
مقصر بودن فلس��طینیها در کشتهشدن «شیرین ابوعاقله»،
خبرگزاری الجزیره با انتشار مطلبی از روزنامه «هاآرتص» بامداد
پنجش��نبه گزارش داد ارتش رژیم صهیونیستی بعد از انجام
تحقیقاتی درباره ترور ابوعاقله ،اذعان کرد گلولههای نظامیان
صهیونیست باعث شهادت وی شده است .در این گزارش آمده
اس��ت :به نظر میرسد اسرائیل در حال عقبنشینی از برخی
ادعاهای اولیه خود است .آویو کوخاوی ،فرمانده ارتش اسرائیل
گفته بود مشخص نیست چه کسی به ابوعاقله شلیک کرده است.
طبق این گزارش ،بررسیهای به عمل آمده نشان میدهد یکی از
نظامیان یگان مخفی «دوفدیوان» در فاصله  ۱۰۰تا  ۱۵۰متری
محل شهادت ابوعاقله مستقر شده و طی عملیات نظامی دهها
گلوله به محل حضور وی شلیک کرد .ارتش رژیم صهیونیستی
مدعی ش��د که نظامیان یگان دوفدیوان تیراندازی به س��مت
خبرنگار الجزیره را رد کردهاند اما این احتمال را میدهد که او
بهطور تصادفی با شلیک گلوله نظامیان صهیونیست هدف قرار
گرفته باشد .هاآرتص در ادامه گزارش داد« :برخی از گلولههای
شلیک ش��ده توسط سربازان یگان دوفدیوان به سمت شمال
محلی که شیرین ابوعاقله حضور داشت ،برخورد کردند» .این
روزنامه همچنین نوشت طبق تحقیقات ارتش اسرائیل ،گلولهای
که به شیرین اصابت کرده با کالیبر  5.56میلیمتر بود که از
اسلحه «ام »۱۶متعلق به نظامیان صهیونیست شلیک شده است.
اتحادیه اروپایی خواستار تحقیقات «مستقل» درباره مرگ
ابوعاقله ش��د ،در حالی که دفتر میشل باشله ،مسؤول حقوق
بشر سازمان ملل متحد گفت این «محرمانه» است و همچنین

انتقاد ترامپ از بودجه  ۴۰میلیارد
دالری برای اوکراین

خواستار «تحقیق مستقل و شفاف» شد .اما وزارت خارجه آمریکا
گفت اسرائیل قادر به انجام تحقیقات کامل درباره مرگ ابوعاقله
است .ند پرایس ،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست
خبری گفت :اسرائیلیها امکانات و تواناییهای الزم برای انجام
تحقیقات جامع و کامل را دارند .همچنین ریاض منصور ،سفیر
فلسطین در سازمان ملل متحد گفت که کشورش تحقیقات
«مقامات اشغالگر اسرائیل» را «نمیپذیرد» و ارتش اسرائیل را
مسؤول «ترور» ابوعاقله میداند.
■■قدردانی گروههای فلسطینی از مقاومتها در «جِ نین»

گروههای مقاومت فلسطین دیروز (جمعه) از فلسطینیان
ساکن منطقه «جنین» که به مقاومت و مقابله با نظامیان رژیم
اش��غالگر ادامه میدهند ،قدردانی کردند .طبق گزارش پایگاه
خبری «فلسطین الیوم» ،جنبشهای حماس ،جهاد اسالمی
و جبهه ملی آزادیبخش فلسطین از مقابله ساکنان و گردان
مقاومت جنین که با شجاعت در مقابل یورش نظامیان دشمن
صهیونیستی ایستادگی کردند ،قدردانی کردند« .طارق عزالدین»
سخنگوی جنبش جهاد اسالمی در کرانه باختری خاطرنشان
کرد« :تروریسمی که نظامیان اشغالگر به راه انداختهاند ،جرم
ی است که نباید بخشیده شود» .عزالدین در ادامه گفت:
بزرگ 
«هدف قرار دادن خانههای مسکونی با موشک از سوی نیروهای

اشغالگر از جرائم جنگی است و صهیونیستها باید مورد تعقیب
قرار بگیرند .مسؤولیت کامل جرائم در جنین با اشغالگران است
و نیروه��ای مقاومت ،به مقابله ب��ا این جرائم ادامه میدهند».
سخنگوی جنبش جهاد اسالمی توضیح داد که اشغالگران بعد
از تالش برای محو واقعیت قتل خبرنگار توانمند فلسطینی پیش
روی جهانیان ،به منطقه جنین برگشتهاند تا جرائمشان را در
آنجا تکمیل کنند« .حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس نیز
تاکید کرد« :جنین به مقاومت شجاعانه خود علیه نظامیان رژیم
اشغالگر ادامه میدهد و با هر آنچه از صالبت و قدرت انقالبی
در اختیار دارند ،به مقابله ادامه خواهند داد» .سخنگوی جنبش
حماس افزود« :جنین صالبت و شجاعتی دارد که باعث میشود
مردم آن ،انقالب را تا شکست اشغالگران و اخراج کاملشان از
سرزمینهای فلسطینی ادامه دهند» .جبهه ملی آزادیبخش
فلسطین نیز به نوبه خود اعالم کرد وضعیتی از درگیری مستمر
که ساکنان جِ نین در مقابل دشمن اشغالگر در پیش گرفتهاند،
تجربهای ارزشمند است و باید تعمیم پیدا کند .حمله صبح دیروز
(جمعه) نظامیان رژیم اشغالگر به منطقه جنین با درگیریهای
مسلحانه همراه شد و طی آن  5جوان فلسطینی زخمی شدند؛
یک نظامی صهیونیست نیز در جریان این درگیری مورد هدف
قرار گرفت.

رئیسجمهوری ترکیه گفت کشورهای اسکاندیناوی
به پناهگاهی امن برای تروریس��م تبدیل ش��دهاند .به
گ��زارش پایگاه خبری میدل ایس��ت آی ،رجبطیب
اردوغ��ان روز جمعه در جریان یک س��خنرانی که از
شبکه  ۲۴تلویزیون ترکیه پخش شد ،افزود :تروریستها
حتی در برخی کشورهای اسکاندیناوی نماینده پارلمان
هستند .وی همچنین اضافه کرد سوئد تبدیل به یک
پکک و «دیگر گروههای تروریستی» شده
ماوا برای 
اس��ت .رئیسجمهوری ترکیه درباره عضویت س��وئد
و فنالن��د در پیمان آتالنتیک ش��مالی(ناتو) گفت :ما
عضویت آنها در ناتو را مثبت نمیبینیم .ترکیه اشتباه
مش��ابهی که در جریان عضویت یونان در ناتو مرتکب
ش��د را تکرار نمیکند .اردوغان تصریح کرد که آنها از
ناتو علیه آنکارا استفاده میکنند .یونان پس از خروج از
ناتو در سال  6 ،۱۹۷۴سال بعد یعنی در  ۱۹۸۰مجدد
به این ائتالف نظامی بازگشت .پس از تهاجم روسیه به
اوکراین ،نگرانی فزاینده در میان کشورهای شرق اروپا
جهت تامین امنیت کشورشان به وجود آمد .به دنبال آن
برخی کشورها از جمله سوئد و فنالند که از همسایههای
شمال غرب روسیه به حساب میآیند ،به دنبال عضویت
در ناتو برآمدند .آنا لیند ،وزیر خارجه س��وئد یک روز
پس از اعالم فنالند مبنی بر اینکه بدون تاخیر به دنبال
پیوستن به ناتو است ،اعالم کرد عضویت سوئد در این
ائتالف نظامی امنیت ملی را افزایش میدهد و به ثبات
مناطق نوردیک و بالتیک کمک میکند.

