
سرويس خارجى: رئيس جمهورى 
روســـيه اعالم كرد اوكراين در نقشه 
وجود نداشت و مقامات اتحاد جماهير 
شوروى كه ما هم بخشى از آن بوديم، 
دولتى به نـــام اوكراين را در قلمرو 

امپراتورى روسيه تشكيل دادند.
والديميـــر پوتين در مراســـم 
اهـــداى مدال به شـــخصيت هاى 
فرهنگى، سياســـى، نظامى و مذهبى 
روســـيه اعالم كرد كه هيچ اوكراينى 
تا پيش از ايجاد جمهورى شـــوروى 
سوسياليستى در تاريخ بشريت وجود 
نداشت و دولت شوروى، جمهورى 
سوسياليســـتى اوكراين را تأسيس 
كرد. وى افزود: مقامات شـــوروى 
در 30دســـامبر 1922در چارچوب 
نظام ادارى جديد اين كشـــور پس از 
انقالب سوسياليستى روسيه در سال 
1917، تشكيل جمهورى سوسياليستى 
اوكراين را در قلمرو امپراتورى روسيه 

اعالم كردند. 
پوتين خاطرنشان كرد كه قلمرو 
اوكراين معاصر هيچ زمانى در تركيب 
مشترك المنافع لهســـتان- ليتوانى 
قرار نداشـــته و بعدها زير مجموعه 
امپراتورى روسيه شد. رئيس جمهورى 
روســـيه تصريح كرد: بعد از انقالب 
اكتبر، تشكل هاى شبه دولتى شروع به 
شكل گيرى كردند و دولت شوروى، 
اوكراين را ايجاد كرد. رئيس جمهورى 
روســـيه افزود كه اوكراين امروز را 
مى توان با پايه و اساس كامل "اوكراين 
والديميـــر ايليچ لنين" ناميد، زيرا كه 
وى معمار و بنيانگذار آن بود كه اين 
مطلب توسط اسناد موجود در مركز 
اسناد تاييد مى شـــود. وى در ادامه 
خواستار خودكفايى بيشتر كشورش 
شـــد و تلويحا با اشاره به تنش هاى 
غرب با مســـكو گفت كه غرور ملى 

روسيه تقويت شده است.
 پوتين خطاب به حاضران مراسم 
در مســـكو و مردم روسيه گفت: بله 
روسيه هم اكنون در حال گذار از برهه 
ســـختى است و هيچ چيز هيچ وقت 
راحت نبوده اســـت اما ما داريم يك 

لحظه مشترك از همبستگى را مشاهده 
مى كنيم، غرور ملى تقويت شده است 
و ما  به هر قيمتى در تالش هستيم 
تـــا پايه هاى معنويت خود را تقويت 
كنيم، شرايط بهتر را در اقتصاد، توليد 
و آمـــوزش جوانانمان ايجاد كنيم تا 
از آينده بدون قيد و شرط كشورمان 
اطمينـــان حاصل كنيم. پوتين در اين 
ســـخنرانى تلويحا به اقدام آمريكا و 
كشورهاى غربى در اعمال شديدترين 
تحريم ها به بهانه جنگ اوكراين اشاره 
كرد و خواســـتار خودكفايى بيشتر 

روســـيه شد. رئيس جمهورى روسيه 
گفت: ما بسيار خودكفاتر شده ايم و 
بدون خودكفايى، هيچ حاكميتى وجود 
نـــدارد و خودكفايى در همه زمينه ها 
حاصل مى شود؛ در هنر، علم، صنعت 
و البته در ارتش. تاكيد رئيس جمهورى 
روســـيه بر تقويـــت غرور ملى اين 
كشور در حالى مطرح شده كه اخيرا 
«برونو كال» رئيس سازمان اطالعات 
آلمان اذعـــان كرد هيچگونه ضعفى 
در حكمرانى والديمير پوتين مشاهده 
نشده و مناقشات در جامعه اين كشور 
تهديـــدى را متوجه دولت او نكرده 
است. رئيس سازمان اطالعات آلمان 

همچنين تاييد كرد كه روسيه نيروها 
و تجهيزات نظامى الزم را براى جنگ 
در اوكراين در اختيار دارد. از سويى 
همزمان با ســـخنان رئيس جمهورى 
روســـيه طى مراســـمى در مسكو، 
«ميخائيل ميشوستين» نخست وزير اين 
كشـــور براى سفر رسمى و ديدار با 
مقام هاى چين در اين كشور آسيايى 
حضور دارد. ميشوســـتين در جريان 
سفر به شهر شانگهاى، چين را دوست 
بزرگ روسيه خواند و اعالم كرد كه 
والديمير پوتين رئيس جمهورى روسيه 

از دولت خواســـت روابط مسكو با 
پكن و ديگر كشـــورهاى دوست را 
تقويت كند. نخست وزير روسيه در 
سفر به چين گفت: ما به ايجاد روابط 
با كشورهاى دوست ادامه خواهيم داد 
و اين يكى از شش ماموريت كليدى 
اســـت كه پوتين براى سال جارى 
بيان كرده اســـت. در چنين شرايطى 
وزير خارجه روســـيه ضمن اشاره به 
دخالت مستقيم كشورهاى ائتالف ناتو 
در جنگ اوكراين، هشـــدار داد كه 
بخش عظيمى از سالح هاى ارسالى 
به كى يف در حال قاچاق به سراســـر 
جهان است. «سرگئى الوروف» گفت 

دخالت غرب در جنگ اوكراين، منجر 
به آغاز درگيرى بين قدرت هاى اتمى 
جهان مى شـــود.الوروف افزود: ما از 
پيمان نيروهاى مســـلح متعارف در 
اروپـــا به دليـــل ناكارآمدى آن و به 
دليل اقدامات آمريكا خارج شـــديم. 
وى دربـــاره تحقيقات نظامى آمريكا 
در اوكراين، اظهار داشـــت: واشنگتن 
آزمايشـــگاه هاى بيولوژيكـــى را در 
نزديكـــى مرزهاى ما ايجاد كرده كه 
معاهده منع تســـليحات هسته اى را 
نقض مى كند. رئيس دستگاه ديپلماسى 

روسيه درباره خطر تقابل قدرت هاى 
اتمى جهان گفت:  ما هشدار مى دهيم 
كه دخالت غرب در درگيرى اوكراين، 
منجر به خطر جنگ هسته اى مى شود 
اما كشورهاى غربى پيام هاى روسيه در 
مخالفت با برخورد مستقيم قدرت هاى 
اتمـــى را ناديده مى گيرند يا تحريف 
مى كنند. در ايـــن حال دبيركل ناتو 
اعالميـــه متحدان مبنى بر اينكه آنها 
آموزش خلبان هاى اوكراينى را براى 
استفاده از جنگنده هاى اف-16آغاز 
مى كنند، مورد استقبال قرار داد.ينس 
اســـتولتنبرگ پيش از نشست وزراى 
دفاع كشـــورهاى عضو اتحاديه اروپا 

در بروكسل گفت: آموزش خلبان هاى 
اوكراينى با جنگنده هاى نسل چهارم از 
جمله اف-16توسط آمريكا، انگليس 
و ديگر متحدان ناتو بخشى از تعهد 
بلندمدت ما به اوكراين براى دفاع از 
خود اســـت. وى همچنين همكارى 
نزديكتر بين ناتو و اتحاديه اروپا براى 
افزايش ســـاخت تجهيزات دفاعى و 
مهمات به منظور حمايت از اوكراين 
را خواستار شد و بر ضرورت اطمينان 
حاصل كردن از اين مساله تاكيد كرد 
كه مهمات به قدر كافى توليد شوند 
و ديگـــر موانع جديدى بين متحدان 
اروپايى و آمريكاى شمالى ناتو وجود 
نداشـــته باشـــد. در رويدادى ديگر 
رســـانه هاى روسى مدعى شدند كه 
فرمانده كل ارتش اوكراين در حمالت 
موشكى روسيه به منطقه خرسون از 
ناحيه ســـر زخمى شد.اسپوتنيك به 
نقـــل از منابع آگاه اعالم كرد «والرى 
زالوژنى» فرمانده نيروهاى مســـلح 
اوكراين در حمله موشـــكى ارتش 
روســـيه به مركز فرماندهى نيروهاى 
اوكراينى در نزديكى منطقه خرسون 
زخمى شـــد. گفته مى شود فرمانده 
كل نيروهاى مســـلح اوكراين پس 
از مجروح شـــدن در حمله موشكى 
تحت عمل جراحى سر قرار گرفت 
اما ديگـــر نمى توانـــد به خدمت 

ادامه دهد.
رئيس جمهورى خلق دونتسك 
نام شهر اوكراينى «باخموت» را تغيير 
داد رئيس جمهورى خلق دونتسك در 
بازديد از شهر اوكراينى باخموت كه 
به تصرف روسيه درآمده، گفت اين 
شهر از اين پس با نام دوران شوروى 
سابق خود يعنى «آرتموفسك» شناخته 
خواهد شد.«دنيس پوشيلين» گفت: 
باخموت اين بدشانسى را داشت كه 
اوكراينى بود اما اكنون ديگر اوكراينى 
نيســـت و روسى است. اين در حالى 
اســـت كه معاون وزير دفاع اوكراين 
اعالم كـــرد نيروهاى اوكراين هنوز 
كنتـــرل مناطقـــى از باخموت را در 

اختيار دارند.

پوتين: اوكراين اصال وجود نداشت، ما در اتحاد جماهير شوروى آن را خلق كرديم!

سخنرانى پوتين در مراسم اهداى مدال به چهره هاى فرهنگى،سياسى ،نظامى و مذهبى روسيه

سرويس خارجى: تلويزيون رژيم 
صهيونيســـتى شرايط و خواسته هاى 
عربســـتان براى امضـــاى توافقنامه 
عادى ســـازى روابط با اين رژيم را 

فاش كرد.
تلويزيون رژيم صهيونيستى به 
نقل از منابعى كه آنها را مطلع از آنچه 
در پشـــت صحنه مى گذرد توصيف 
كرد، به مذاكراتى اشـــاره كرد كه در 
روزهاى اخير فشـــرده انجام شده و 
ممكن اســـت به عادى سازى روابط 
اسرائيل با عربستان بينجامد. اين كانال 
اعالم كرد كه ديويد بارنيا رئيس موساد، 
كســـى بود كه ايـــن مذاكرات را در 
طرف اسرائيل رهبرى كرد و مقامات 
بلندپايه سعودى از حلقه هاى اطراف 
محمد بن سلمان وليعهد سعودى نيز 
نماينده رياض در اين مذاكرات هستند 
و طرف آمريكايى هم توسط مقامات 
ارشد كاخ ســـفيد از جمله آنتونى 
بلينكـــن وزير امور خارجه و جيك 
ساليوان مشاور امنيت ملى اين كشور 

نمايندگى مى شود. 
بر اســـاس اين گزارش، رياض 
مجموعه اى از شـــروط را در قالب 
خواسته هايى كه مى خواهد از واشنگتن 
به دســـت آورد و نيز شرطى براى 
اسرائيل مطرح كرده كه مربوط به شروع 
يك روند سياسى با فلسطينى هاست 
و بـــه جدايى بيـــن دو طرف يعنى 
تشكيل كشور مستقل فلسطين ختم 
مى شود. رياض همچنين از واشنگتن 
مى خواهد معامالت تسليحاتى بزرگى 
را كه عربستان سعودى با دولت دونالد 
ترامپ منعقد كرده بود و با ورود جو 
بايدن رئيس جمهورى آمريكا به كاخ 
سفيد، متوقف شده به جريان بيندازد. 
همچنين عربستان مى خواهد با آمريكا 
يك توافقنامه ائتالف دفاعى منعقد و 
حمايت واشنگتن از برنامه هسته اى 
خـــود را جلب كند. در خبرى ديگر 
دانشـــگاه بين المللى رباط در مغرب 
و شـــركت صنايع هوافضاى رژيم 

صهيونيستى، پروتكل توافقى را براى 
ايجاد يك مركز در زمينه هوانوردى 
و هـــوش مصنوعى امضا كردند. دو 
طرف در بيانيه اى اعالم كردند كه اين 
توافق به دنبال مشـــاركت امضا شده 
در نوامبر 2022بين دانشگاه بين المللى 
رباط و شركت صنايع هوافضاى رژيم 
صهيونيستى انجام مى شود كه هدف 
آن ايجاد همكارى در زمينه تحقيقات 
كاربردى، نوآورى و انتقال دانش در 
زمينه هوانوردى اســـت. در اين بيانيه 
آمده است كه هدف اصلى اين مركز 
ترويج تحقيقات پيشرفته، نوآورى و 
انتقال دانش در زمينه هاى هوانوردى و 

هوش مصنوعى است.
در چنين شرايطى بنيامين نتانياهو 
نخست وزير رژيم صهيونيستى با دفاع 
از اليحه بودجه پيشنهادى ائتالفش به 
كنست، خطاب به مخالفان مدعى شد 
كه كابينه وى به مدت چهار سال كامل 
در قدرت خواهد ماند. نتانياهوافزود: 
ائتالف حكومتى با تشكيل كابينه همه 
را غافلگير كرد و به غافلگيرى مخالفان 
خود ادامه خواهد داد. نخســـت وزير 
رژيم صهيونيستى على رغم انتقادات 
ائتالف معارض بـــه اليحه بودجه، 
در ادامـــه مدعى شـــد كه كابينه اش 
بـــه مبارزه با هزينه هاى باالى زندگى 
ادامه خواهد داد و خطاب به مخالفان 
گفت: خيلى اميدوار نباشـــيد چون 
اين دولت چهار ســـال خود را تمام 

خواهد كرد. 
نتانياهـــو در حالى به مخالفان 
كابينه اش هشدار مى دهد كه خيابان هاى 
تل آويو، شنبه اخير براى بيستمين هفته 
متوالى شاهد اعتراضات صدهاهزارنفر 
از شهرك نشـــينان صهيونيست عليه 
طرح ها و لويح كابينه راســـتگراى 
فعلـــى، از جمله اصالحات قضايى 
بود. خبر ديگر اينكه سازمان همكارى 
اســـالمى نشست فوق العاده اى را در 
جده براى بررســـى تجاوزات رژيم 
صهيونيستى عليه مسجداألقصى برگزار 

كرد. دبيرخانه سازمان همكارى اسالمى 
اعالم كرد كه نشست مذكور به دعوت 
فلسطين و اردن برگزار شد و «حسين 
ابراهيم طه» دبير كل اين ســـازمان در 
نشست سخنرانى كرد و حاضرين را در 
جريان تحوالت اخير مسجداألقصى، 
شـــهر قدس و تداوم تجاوزات رژيم 
صهيونيســـتى در اراضى اشـــغالى 
فلسطين قرار داد. گفتنى است «ايتمار 

بن گوير» وزير افراطى امنيت قومى 
رژيم صهيونيستى براى دومين بار از 
زمان تصدى پست وزارت در كابينه 
نتانياهو به صورت غيرقانونى به همراه 
شمارى از شهرك نشينان صهيونيست 
وارد صحن هاى مسجداالقصى شد. 
در رويـــدادى ديگر دبير كل جنبش 
جهاد اسالمى فلسطين ضمن پاسخ 
بـــه تهديدهاى نتانياهو در خصوص 
تـــرور فرماندهان مقاومت، نحوه لو 

رفتن فرماندهان شهيد سرايا القدس 
در جريان جنـــگ پنج روزه اخير را 
فاش كرد. «زيـــاد النخاله» دبير كل 
جنبش جهاد اسالمى فلسطين، دليل 
ترور فرماندهان «ســـرايا القدس» در 
جريـــان تجاوز پنج روزه اخير به نوار 
غزه را فاش كرد و رژيم صهيونيستى 
را تهديـــد كرد در صورتى كه جرأت 
كند فرماندهان مقاومت را در ســـاير 

ميادين ترور كند، بايد شاهد موشكباران 
اراضى اشغالى باشد.النخاله، دليل ترور 
فرماندهان سرايا القدس شاخه نظامى 
جنبـــش جهاد اســـالمى در جريان 
جنـــگ پنج روزه اخير عليه نوار غزه 
را ســـهل انگارى  آنها در استفاده از 
دستگاه هاى مخابراتى دانست و گفت 
كه همين امر دليل اصلى رسيدن ارتش 
اسرائيل به رهبران اين جنبش در غزه 
و ترورشان بود.وى تاكيد كرد كه هيچ 

نفوذ امنيتى به صفوف جنبش جهاد 
اسالمى فلسطين صورت نگرفته بود و 
تنها در استفاده از دستگاه  تلفن همراه، 
سهل انگارى شده بود و دستور العمل ها 
اجرا نشده بود در حالى كه نيروهاى 
مقاومت بايد از استفاده از دستگاه هاى 
ارتباطى پرهيز كنند. دبيركل جنبش 
جهاد اســـالمى فلســـطين گفت: با 
ناراحتى مى گويم تمامى فرماندهانى 

كه در جنگ اخير به شهادت رسيدند، 
داراى تلفن همراه بودند و اين امر يك 
نقطه ضعف مهلك است.وى درباره 
ترور برخى از فرماندهان سرايا القدس 
در داخل منازلشان گفت: آنها همواره 
به خانواده هاى خود ســـر مى زدند و 
جنگنده هاى اسرائيلى در زمان آتش بس 
و آرام بـــودن فضاى نوار غزه اقدام به 
ترور آن ها كردند، البته اين فرماندهان 
نيز تدابير و دستورالعمل هاى امنيتى را 

رعايت نكردند و داراى تلفن همراه
بودند.النخاله تصريح كرد كه جانشينان
فرماندهان شهيد شده از صفوف سرايا
القدس انتخاب مى شوند و هر فردى
كه ترور مى شود، يك فرد ديگر از بدنه
سرايا القدس، جايگزين او مى شود. لذا
شهادت اين فرماندهان مقاومت، هيچ
خللى به بدنه و زيرســـاخت نظامى
جنبش جهاد اسالمى وارد نمى كند.خبر
ديگر اينكه، شبكه الميادين به نقل از
رسانه هاى اسرائيلى اعالم كرد كه در
پى هشدارهاى هرتزى هالوى رئيس
ســـتاد كل ارتش رژيم صهيونيستى
درباره پيشرفت برنامه هسته اى ايران
و نيز افزايش توانمندى هاى حزب اهللا
لبنان به عنـــوان تهديد اصلى براى
اسرائيل، ارزش پول رژيم صهيونيستى
دربرابـــر دالر آمريكا و يورو كاهش

 پيدا كرد. 
روزنامه يديوت آهارونوت درباره
جزئيات اين موضوع نوشت، در پى
هشدارهاى هالوى نسبت به پيشرفت
ايران در حوزه هســـته اى و افزايش
توانمندى هاى حزب اهللا لبنان كه چالش
اصلى دربرابر اســـرائيل است و نيز
لزوم تالش براى ارائه ابتكارعملى كه
بتواند برترى ايجاد كند، ارزش دالر
آمريكا دربرابر شِكل(واحد پول رژيم
صهيونيستى) 1.4درصد افزايش يافت
و در حـــال حاضـــر هر دالر معادل
3.7شِكل است. آحارونوت در ادامه
نوشـــت، ارزش يورو نيز در مقابل
شـــِكل 0.9درصد افزايش پيدا كرد
و در حـــال حاضر هر يورو معادل
3.98شِكل است. همچنين رسانه هاى
رژيم صهيونيستى به رزمايش نمادين
روز يكشنبه حزب اهللا در جنوب لبنان
پرداختند و اعالم كردند سالح هايى
كه در رزمايش روز يكشنبه به نمايش
گذاشته نشدند، موشك هاى نقطه زن
بودند و اين همان مساله اى است كه
خواب را از چشمان دو نهاد امنيتى و

نظامى ربوده است.

ميليون ها يمنى به مناسبت برگزارى راهپيمايى ضد 
استكبارى «فرياد بر سر مستكبران» كه هر ساله در استان ها 
و شهرهاى مختلف اين كشور برگزار مى شود، به خيابان ها 
آمدند و بر مقابله با آمريكا و همبســـتگى با ملت فلسطين 
تاكيد كردند.شركت كنندگان در اين راهپيمايى با در دست 

داشتن پرچم اين كشور و پارچه نوشته هايى در محكوميت 
سياست هاى استكبارى آمريكا و حمايت از مردم مظلوم 
فلسطين، شـــعارهايى در حمايت از فلسطينى ها و آرمان 
فلسطين سر دادند و خواستار تحريم كاالهاى آمريكايى و 

اسرائيلى شدند.

خروش ميليونى يمنى ها براى اعالم همبستگى با ملت فلسطين
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سرويس خارجى: شبكه خبرى 
«الجزيره» قطر، گزارشـــى هولناك از 
زندگـــى روزمره خانواده هاى افغان 
در غارهاى واليت «باميان» افغانستان 
منتشر كرد كه گوشه اى از وضعيت 
اقتصادى نابســـامان و اسفناك مردم 
اين كشور، تحت حكومت طالبان را 

نشان مى دهد.
«الجزيره»در همين رابطه با انتشار 
تصاويرى هولناك از زندگى خانواده 
هاى افغان در غارهاى واليت «باميان» 
افغانستان، نوشت: صدها خانواده افغان 
در قرن بيست و يكم هنوز در غارهاى 
حك شـــده در صخره هاى كوه هاى 
استان «باميان» زندگى مى كنند كه نشان 
از بدبختى و شرايط انسانى وخيم در 
آنجا دارد. گزارش مى افزايد: مساحت 
برخى از غارها كمتر از سه متر است 
و چهار نفر در آنها زندگى مى كنند، 
همچنين ارتفاع برخى غارها از سطح 
زميـــن بين 40 تا 70 متر اســـت و 
دسترسى به آنها به ويژه در زمستان 

دشوار است.
اين شبكه خبرى در ادامه آورده 
است: بيشتر افراد از جمله كودكانى 
كـــه در اين غارها زندگى مى كنند، 
از خشكسالى، گرسنگى ، بيمارى و 
فقـــر و محروميت رنج مى برند و 
منتظرند كسى به آنها كمك و حداقل  
امكانات را براى زندگى كودكى شان 

فراهم كند. 

شبكه خبرى «الجزيره» نوشته 
است: اين غارنشينان، يا آواره مناطق 
مختلف داخل كشور افغانستان هستند 
يا پناهندگانى كه از ايران و پاكستان به 

كشورشان بازگشته اند. بر اساس اين 
گزارش، قدمت اين غارها به حدود 
2000 سال قبل مى رسد و زمانى محل 

عبادت راهبان بودايى بوده است.
در همين حال، صندوق حمايت 
از كودكان سازمان ملل اعالم كرد كه 
در پى ثبت موارد تازه از بيمارى «فلج 

اطفال» در افغانستان، نشست مشورتى 
فنى براى مبارزه با اين بيمارى برگزار 
مى كند. گفته مى شود كه چندين مورد 

مثبت بيمارى فلج اطفال در واليت 
«ننگرهار» افغانستان ثبت شده است.

در خبر ديگرى، «وانگ يو»، سفير 
چين در افغانستان طى ديدار با مولوى 

«اميرخان متقى»، سرپرست وزارت 
خارجه طالبان گفت: پروازهاى مستقيم 
ميان افغانستان و چين به زودى از سر 

گرفته مى شود. متقى نيز خاطرنشان 
كرد كه آغاز پروازها بين دوكشـــور 
فرصتى خوب براى تقويت بيشـــتر 
روابط خواهد بـــود. وى همچنين 

خواســـتار ايجاد تسهيالت بيشتر در 
صدور رواديد شد.«عبدالقهار بلخى» 
سخنگوى وزارت خارجه طالبان در 

همين رابطه اعالم كرد: در اين ديدار 
سفير چين گفت كه كشورش روابط 
با افغانســـتان را در حالت عادى نگه 
 داشـــته و خواستار تقويت بيشتر آن 
است. وى افزود: پروازهاى مستقيم 
ميان افغانستان  و چين به زودى آغاز 
و همزمان، فعاليت هاى ابتدايى پروژه 
معدن مس «عينك» نيز تسريع خواهد 

شد.
همزمان با اين رويدادها، «آصف 
على خان درانى» ديپلمات با ســـابقه 
پاكستانى، نماينده ويژه اين كشور در 
امور افغانستان شد و فعاليت خود را 
آغاز كرد. وى پيش از اين به عنوان 
معاون ســـفير پاكستان در افغانستان، 
ســـفير اين كشور در امارات و ايران 

ايفاى وظيفه كرده است.
به گفته منابع، «آصف على خان 
درانى»  از سال 1395 الى 1397 سفير 
پاكســـتان در تهران بود و به عنوان 
معاون ســـفير پاكستان در افغانستان 
نيز كار كرده اســـت. وى همچنين 
پيش از اين سفير پاكستان در امارات 
نيز بوده است. گفتنى است «محمد 
صادق» نماينده ويژه پيشين پاكستان 
براى افغانســـتان در ماه اسفند سال 
گذشته از اين سمت استعفا داد.پس 
از آغاز مذاكـــرات طالبان و آمريكا 
در «دوحه»، چندين كشور از جمله 
پاكستان براى افغانستان نماينده ويژه 

تعيين كردند.

گزارش اختصاصى الجزيره از زندگى اسفناك افغان ها در غارهاى باميان

كوتاه از سراسر جهانكوتاه از سراسر جهان

گوترش: 100 ميليون نفر سال گذشته آواره شدند
ايرنا: دبيركل سازمان ملل اعالم كرد كه سال 
گذشـــته (2022) 100 ميليون نفر به دليل جنگ، 
خشونت، نقض حقوق بشر و آزار و اذيت، مجبور 
به ترك خانه هاى خود شـــدند. آنتونيو گوترش 
گفت: كمتر از شش هفته از آغاز جنگ در سودان 
مـــى گـــذرد و در اين مدت صدها غيرنظامى از 
جمله اعضاى خانواده سازمان ملل كشته شده اند. 
گوترش تصريح كرد: جنگ در سراســـر جهان، 

زندگى ها را ويران مى كند. دبيركل سازمان ملل افزود، حدود 43 هزار تن هم 
در پى درگيرى هاى مسلحانه در سال 2022 جان خود را از دست دادند.

 ناپديد شدن يك ميليون قطعه يدكى جنگنده «اف 35» آمريكا
ايسنا: بررسى هاى دولت آمريكا نشان مى دهد كه حدود يك ميليون قطعه 
يدكى جنگنده «اف 35» ناپديد شده و ردى از آن ها پيدا نيست. اين قطعات 
گم شده كه كمربند ايمنى، الستيك و چرخ هاى جنگنده از جمله آن هاست، 
ارزشى حدود 85 ميليون دالر دارند. دفتر پاسخگويى دولت آمريكا در گزارشى 
اعالم كرد: تا وقتى وزارت دفاع تضمين نكند كه اين قطعات يدكى در قراردادى 
تحت نظارت قرار دارند، دفتر برنامه مشترك «اف 35» نمى تواند حساب اين 
قطعات را داشته باشد. اين قطعات يدكى در چهارگوشه جهان انبار مى شوند 

تا جنگنده هاى «اف 35» آمريكا و متحدانش از آن ها استفاده كنند.
 افشاى نقش «كيسينجر» در كشتار غيرنظاميان كامبوج

مهر: ســـايت «اينترسپت» با ارائه يك آرشيو 
انحصارى، مداركى را منتشر كرده كه بيانگر دست 
داشتن «هنرى كيسينجر» وزير خارجه اسبق آمريكا 
در كشتار مردم بى گناه كشور كامبوج است. اين 
سايت آمريكايى گزارش داد: مصاحبه هاى صورت 
گرفته با 75 شاهد و نجات يافته از حمالت نظامى 
آمريكا و آرشيو انحصارى مدارك، نشان مى دهد 
كيســـينجر بيش از آنچه قبًال منتشر شده، مسئول 
كشتار غيرنظاميان در كامبوج بوده است. اين اسناد نظامى كه پيشتر محرمانه به 
شمار مى آمد از پرونده هاى يگان سرى وابسته به پنتاگون جمع آورى شده و 
مربوط به جنايات جنگى در دهه 70 ميالدى است. اسناد مذكور، نشان دهنده 
وقـــوع دههـــا انفجار اضافى و حمالت زمينى در كامبوج بوده كه خبر آن به 

گوش جهانيان نرسيده است.
 كره شمالى، اريتره و موريتانى در صدر برده دارى مدرن

ايسنا: گزارش "شاخص برده دارى جهانى 2023"، كره شمالى و اريتره 
و موريتانى را داراى باالترين ميزان شـــيوع برده دارى مدرن در جهان اعالم 
كرد. اين گزارش شامل 28 ميليون فرد كه درگير كار اجبارى هستند و 22 
ميليون نفر كه در ازدواج اجبارى قرار دارند مى شود. اين گزارش كه توسط 
بنياد خيريه حقوق بشرى Walk Freeگردآورى شده، موارد بردگى مدرن 
را شامل كار اجبارى، ازدواج اجبارى، استثمار جنسى اجبارى، قاچاق انسانى، 

كارهاى شبه بردگى و فروش و استثمار كودكان برشمرد.
 آمريكا خواستار دسترسى به خبرنگار زندانى خود در روسيه شد

ايرنا: سخنگوى جديد وزارت خارجه آمريكا 
در پى تمديد بازداشـــت خبرنگار وال استريت 
ژورنال در روسيه خواستار دسترسى كنسولى به او 
شد و گفت: ما مى دانيم يك جلسه دادگاه «ايوان 
گرشكوويچ» برگزار شد و روسيه بازداشت او را 
به مدت سه ماه ديگر تمديد كرد اما بار ديگر از 
روسيه مى خواهيم كه به تعهدات خود عمل كند 
و دسترسى كنسولى به اين خبرنگار را فراهم كند. 

وى تصريح كرد كه روسيه دومين درخواست آمريكا براى دسترسى كنسولى 
به گرشكوويچ را رد كرده است. گرشكوويچ شهروند آمريكايى و خبرنگار 
روزنامه وال استريت ژورنال در ماه مارس (فروردين) به اتهام جاسوسى در 

روسيه دستگير شد.
 چين خواستار ايجاد سوسياليسم نوين در تبت شد

ايســـنا: چند روز پس از ابراز نگرانى كشـــورهاى گروه هفت نسبت به 
حقوق بشر در تبت، رئيس جمهورى چين از اين منطقه خواست يك تبت 
مرفه و سوسياليســـتى جديد را كه بر پايه وحدت و مدنيت باشـــد، بسازد. 
شى جين پينگ در اظهاراتى بى سابقه گفت، اين منطقه بايد تالش هايى را در 
راستاى پيشبرد توسعه اى با كيفيت باال و پس از غلبه بر چندين قرن فقر شديد 
تسريع بخشد. اين سخنان شى جين پينگ در حالى است كه چين اغلب متهم 
به سركوب آزادى هاى مذهبى و فرهنگى در تبت عمدتا بودايى است؛ اتهامى 

كه پكن آن را رد مى كند.
 احتمال انحالل حزب «عمران خان» در پاكستان قوت گرفت

فارس: وزير دفاع پاكستان از بررسى انحالل 
و ممنوعيـــت حزب «تحريك انصاف» به رهبرى 
عمران خان نخست وزير سابق اين كشور خبر داد. 
در شرايطى كه تنش ها بر سر بازداشت و محاكمه 
عمران خان نخست وزير سابق پاكستان ادامه دارد، 
احتمال انحالل حزب متبوع او هم قوت گرفت. 
«خواجه محمد آصف» وزير دفاع پاكستان در جمع 
خبرنگاران در اســـالم آباد اعالم كرد كه موضوع 
انحالل حزب «تحريك انصاف» در دست بررسى است. دولت و ارتش پاكستان، 
حزب تحريك انصاف را كه رهبرى آن برعهده عمران خان است، متهم به 

اقدامات خشونت آميز و حمله به اماكن دولتى و نظامى كرده اند.
 تاسيس دفتر ناتو در ژاپن

ايسنا: نخست وزير ژاپن طرح ناتو براى تأسيس دفتر هماهنگى در توكيو 
را تاييد اما تاكيد كرد كه كشـــورش برنامه اى براى عضويت در اين اتحاد 
نظامى ندارد. فوميو كيشـــيدا گفت كشورش برنامه اى براى عضويت در ناتو 
ندارد اما تصديق كرد كه اين اتحاد امنيتى قصد دارد در اين كشور يك دفتر 
هماهنگى تأسيس كند. اين اظهارات كيشيدا پس از اظهارات سفير ژاپن در 
اياالت متحده مطرح شـــد كه گفت ناتو قصد دارد جهت تســـهيل رايزنى ها 
در آسيا، نخستين دفتر هماهنگى خود در اين قاره را در توكيو تأسيس كند. 
وزير خارجه ژاپن هم دليل تأســـيس دفتر هماهنگى ناتو در توكيو را حمله 
روســـيه به اوكراين دانست و گفت از زمان حمله روسيه به اوكراين، جهان 

بى ثبات تر شده است.

تقويم اطالعاتتقويم اطالعات
پنجشنبه 4  خرداد   1402 -  5 ذى القعده   1444 

25  مه  2023 - شماره  28398

ظهر شرعي
غروب آفتاب

اذان مغرب
نيمه شب شرعي (پايان وقت اداي نماز عشا)

اذان صبح (فردا)
طلوع آفتاب (فردا)

12 و 01  دقيقه
19 و 10   دقيقه 
19 و 30   دقيقه
23 و 10   دقيقه
 3  و 11    دقيقه
4  و  52  دقيقه

جمعه 5  خرداد   1402 -6  ذى القعده   1444 
26  مه  2023

ظهر شرعي
غروب آفتاب

اذان مغرب
نيمه شب شرعي (پايان وقت اداي نماز عشا)

اذان صبح (فردا)
طلوع آفتاب (فردا)

12 و 01  دقيقه
19 و 11   دقيقه 
19 و 31   دقيقه
23 و 10   دقيقه
 3  و 10    دقيقه
4  و  52  دقيقه

تشكيل كشور مستقل فلسطين، شرط اصلى بن سلمان براى سازش با تل آويو

رويترز: عربستان با نزديكى به ايران، 
از آمريكا دور شده است

 ســـرويس خارجى: خبرگزارى «رويترز» با انتشـــار گزارشـــى، 
تجديد روابط و نزديكى عربســـتان به ايران و اســـتقبال گرم ســـران 
ســـعودى از «بشار اسد»، رئيس جمهورى سوريه در جريان برگزارى 
اجالس اخير ســـران كشـــورهاى عضو اتحاديه عـــرب را از جمله 
نشـــانه هاى كاهش اتكاى عربســـتان به آمريكا و دور شـــدن رياض

 از واشنگتن دانست.
در گزارش «رويترز» آمده است: احوالپرسى گرم «محمد بن سلمان» 
وليعهد سعودى با «بشار اسد» رئيس جمهورى سوريه در نشست سران 
كشورهاى عضو اتحاديه عرب پس از سال ها سردى روابط، در واقع 
به چالش كشيدن مخالفت واشنگتن با بازگشت سوريه به اين اتحاديه 

محسوب مى شود.
گزارش افزوده است: «محمد بن سلمان» كه نسبت به وعده هاى 
آمريكا در مورد تامين امنيت عربســـتان بدبين و از لحن شـــماتت بار 
مقام هاى آمريكايى خســـته شـــده است، با ديگر قدرت هاى جهانى و 
منطقه اى رابطه برقرار كرده و بى اعتنا به واشنگتن، روابط خود را با 

دشمنان مشترك آمريكا و عربستان بازسازى مى  كند.
«رويترز» همچنين نوشـــته است: ســـفر سال گذشته جو بايدن، 
رئيس جمهورى آمريكا به عربستان نشان دهنده تجديد نفوذ رياض بود 
و رهبر آمريكا دست خالى به كشورش بازگشت در حالى كه وليعهد 
سعودى از نمايش عمومى تعهد آمريكا به امنيت عربستان خشنود بود.
به نوشته اين رسانه، دور شدن عربستان از آمريكا زمانى مشهود شد كه 
چين ميان رياض و تهران ميانجيگرى كرد و گرچه عربستان اين توافق 
را از موضـــع قدرت انجام نداد و متحدان ايران قدرتمندتر از متحدان 
سعودى در عراق، سوريه و لبنان ظاهر شدند و بيشتر مناطق پرجمعيت 
يمن را در اختيار دارند، با اين حال اين نزديكى نشان داد كه رياض 
مى تواند خســـارات خود را كاهش دهد و با رقبا و دشمنان آمريكا از 
جمله ايران براى حمايت از منافع منطقه اى خود مانند خاموش كردن 
آتش جنگ يمن كه نيروهاى ســـعودى را از سال 2015 گرفتار كرده، 

همكارى كند.
اين گزارش مى افزايد: رياض از يك سو باور داشت كه واشنگتن 
متحدان قديمى خود را در جريان بهار عربى رها كرده و ممكن است 
خاندان سعودى را نيز به حال خود گذارد و از سوى ديگر نيز معتقد 
بود كه پيگيرى توافق هسته اى با تهران، موجب شده است تا واشنگتن 
فعاليـــت  هاى فزاينده نيروهاى نيابتى  ايران كه رياض آنها را تهديدى 

عليه خود مى داند، ناديده گيرد.
رياض همچنين از اينكه آمريكا حمايت خود از عمليات عربستان 
در يمن پس از آنكه واشنگتن بارها از پادشاهى خواست تا مسئوليت 
امنيـــت خود را به عهـــده بگيرد، دريغ كرد، عصبانى بود. «رويترز» با 
اشـــاره به كنار كشيدن آمريكا از دخالت در جنگ داخلى يمن گفت: 
بدون دخالت مستقيم آمريكا يا حمايت از تالش هاى نظامى سعودى، 
رياض چاره اى جز توافق با ايران نداشت، حتى اگر اين امر باعث آزار 

واشنگتن شود و اين نتيجه اقدام خود آمريكاست.

ســـرويس خارجى: روزنامه «واشنگتن پست» در 
گزارشى به حضور بشار اسد در نشست سران عرب به 
ميزبانى جده پرداخت و نوشت كه بازگشت سوريه به 
جمع كشورهاى عربى، نشان از ايجاد نظمى جديد براى 
منطقه غرب آسيا، به دور از مداخالت آمريكايى داشت.

«واشنگتن پست» يادداشتى تحليلى درباره حضور 
هيات سورى در نشست سران عربى منتشر كرد و نوشت: 
بازگشت بشار اسد رئيس جمهورى سوريه به اتحاديه عرب 
به ميزبانى مقامات سعودى، بخشى از تالش گسترده تر 
براى كاهـــش درگيرى ها و اصطكاك ها در خاورميانه  
اســـت؛ منطقه اى كه سال ها به عنوان قطب ژئوپليتيك، 
درگير جنگ هاى ويرانگر و ناآرامى هاى اجتماعى بود. اين 
روزنامه در ادامه گزارش خود افزود: محمد بن سلمان 
وليعهد عربستان در نشست جده ابراز اميدوارى كرد كه 
بازگشت سوريه به اتحاديه عرب منجر به پايان بحران 
آن شود. اين روزنامه آمريكايى همچنين اشاره كرد كه 
عربستان سعودى در تالش براى اصالح روابط خود با 
ايران و به دنبال خروج از جنگ يمن است زيرا برنامه هاى 
توسعه داخلى خود را در اولويت قرار مى دهد.واشنگتن 
پست به احتياط مقامات آمريكايى و ديپلمات هاى غربى 
در مورد احياى روابط سياســـى با دمشق هم پرداخت 
و نوشت: در زمانى كه كشورهايى مانند اردن، الجزاير 
و امارات خواهان كاهش تحريم ها عليه سوريه هستند، 
قانونگذاران آمريكايى تالش هاى خود را براى تصويب 
دور جديدى از قوانين عليه دولت سوريه افزايش داده و 
جلوگيرى از عادى سازى روابط واشنگتن با دولت سوريه 

را تشديد مى كنند. 
طبـــق تحليل اين روزنامه، تغيير و تحوالت فعلى 
غرب آســـيا ممكن است نشان از كاهش عالقه اياالت 
متحده آمريكا براى كنشگرى در اين منطقه باشد؛ زيرا 
واشنگتن امروز بر چالش هاى دورترى از شرق تمركز 
مى كند و در حال عقب نشينى از تاثيرگذارى بر مسائل 
عربى است. واشنگتن پست در اين گزارش نتيجه مى گيرد 
كه عادى سازى روابط با سوريه در منطقه با سرعت تمام 
پيش مى رود و كشورهاى عربى در مورد موضع اياالت 
متحده درباره عادى سازى به درستى قضاوت مى كنند؛ 
يعنى اينكه نه مى خواهد اثر انگشت خود را براى تاييد 
روى آن بگذارد و نه مى خواهد علناً از آن حمايت كند 
اما كارى براى جلوگيرى از وقوع آن انجام نخواهد داد. 
اين را روزنامه آمريكايى به نقل از يكى از مقامات سابق 
پنتاگون كه مديريت برنامه هاى خاورميانه در شـــوراى 
آتالنتيك را بر عهده دارد، نقل كرد.گفتنى اســـت سران 
اتحاديه كشورهاى عربى هفتم ماه مى اعالم كردند كه 

پس از 12ســـال تعليق عضويت سوريه در پى بحران 
در اين كشور، با بازگشت سوريه به اين نهاد منطقه اى 
موافقت كردند. در ســـى و دومين نشست ساالنه سران 
كشورهاى عربى هم كه در 19مى به ميزبانى شهر جده 
عربستان و با حضور تعدادى از رهبران عرب آغاز شد، 
رئيس جمهورى سوريه و هيات همراهش شركت داشتند. 
بشـــار اسد در سخنرانى خود طى افتتاحيه اين اجالس 
گفت كه كشورهاى عربى در مقابل يك فرصت تاريخى 
براى تنظيم مجدد روابط خانه عربى به دور از مداخله 

خارجى هستند. 
او در اين ســـخنرانى پنج دقيقه اى تاكيد كرد كه 
هر نوع همكارى بين كشـــورهاى عربى مستلزم وجود 
ديدگاه ها، اهداف و راهبردهاى مشترك عربى است. خبر 
ديگر اينكه «مولود چاووش اوغلو» وزير خارجه تركيه 
اعالم كرد كه آنكارا تصميم گرفته كميته اى را براى تهيه 
نقشـــه راه براى عادى سازى روابط با سوريه تشكيل 
دهد.وزير خارجه تركيه در گفت وگو با روزنامه «حريت» 
تصريح كرد: تصميم گرفته شد كميته اى براى تهيه نقشه 
راه و برنامه عملياتى براى عادى سازى روابط بين آنكارا 
و دمشـــق تشكيل شود و اين كميته طى روزهاى آتى 
كار خود را شروع خواهد كرد. پيشتر «فيصل المقداد» 
وزير خارجه سوريه طى سخنانى در نشست چهار جانبه 
مسكو گفته بود اگرچه در سال هاى اخير روابط خوبى 
ميان تركيه و ســـوريه وجود نداشته اما اكنون با كمك 
ايران و روسيه، فرصت براى اقدام مشترك ميان دو كشور 
وجـــود دارد. وى تصريح كرد: ما آماده ايم با آغوش باز 
و به شـــكل سازنده با تركيه وارد گفت وگو شويم زيرا 
معتقديم مذاكره بهترين راه براى رسيدن به هدف است 
البته الزمه گفت وگو احترام دو طرف به حق حاكميت، 
استقالل، يكپارچگى سرزمين ها و عدم دخالت در امور 

يكديگر است. 
المقداد افزود: ســـوريه و تركيه مرزهاى طوالنى و 
اهداف و منافع مشـــتركى دارند و از ديدگاه ما اكنون 
فرصت مناسبى دست داده تا با وجود رخدادهاى منفى 
سال هاى گذشته، با كمك و پشتيبانى دوستان ايرانى و 
روس، اين اهداف و منافع مشترك كه چشم انداز مورد 
انتظار دو ملت تركيه و سوريه را تأمين مى كنند، محقق 
شوند. وى درباره عادى سازى روابط سوريه و تركيه نيز 
گفت: دمشـــق هرگز روابط خود با تركيه را كه اراضى 
سوريه را اشغال كرده است، عادى نخواهد كرد. المقداد 
افزود كه ديدار بشار اسد رئيس جمهورى سوريه با رجب 
طيب اردوغان همتاى تركيه اى او نيز بستگى به خروج 

نيروهاى اين كشور از اراضى سوريه دارد.

واشنگتن پست: نظم جديد خاورميانه بدون آمريكا
در حال شكل گيري است

سرويس خارجى: منابع از عمليات كم سابقه 
نيروهاى عراقى عليه عناصر «پ.ك.ك» در منطقه 
«مخمور»، حد فاصل اســـتان «نينوا» و «اربيل»خبر 

دادند.
مقامات امنيتى اقليم كردستان عراق اعالم كردند 
كه يك واحد نظامى وابســـته به ارتش عراق براى 
اعمال كنترل بر اردوگاه آوارگان «مخمور» كه تحت 
نفوذ شديد شبه نظاميان «پ.ك.ك» قرار گرفته، به اين 

منطقه گسيل شده و در آنجا عمليات كرده اند.
به گفته منابع امنيتى، ورود نيروهاى ارتش عراق 

به داخل اين اردوگاه بدون تنش و درگيرى نبود، به 
شكلى كه يك فرمانده عراقى از زخمى شدن چهار 
نظامى ارتش طى درگيرى با عناصر «پ.ك.ك» و 
افراد مسلح داخل اردوگاه خبر داد كه اجازه ورود 
ارتش را نمى دادند. منابع افزودند: در حال حاضر 
دو گروه از فرماندهان و نيروهاى ارتش عراق در 
اطراف اردوگاه مســـتقر شده اند و اردوگاه نيز به 

حالت محاصره در آمده است.
يك مقام دولت اقليم كردستان عراق در شهر 
اربيل در اين راستا اعالم كرد: ارتش عراق بر اساس 

تفاهم بين بغداد و اربيل درباره توقف گســـترش 
فعاليت هاى (پ.ك.ك) و كنترل بر مناطقى تحت 
نفوذ آن ها، اين عمليات را آغاز كرده است ؛ عملياتى 
كه بخشى از تعهدات عراق به تركيه در  سفر «محمد 
شياع السودانى» به «آنكارا» در ماه مارس گذشته به 
شمار مى رود.  او همچنين گفت كه طبق اطالعات 
تأييد شـــده، «پ.ك.ك» كنترل كاملى بر اردوگاه 
«مخمور» دارد و اقدام به سازماندهى و جذب جوانان 
و نوجوانان و همچنين راه اندازى صفحات مجازى 

در شبكه هاى اجتماعى كرده است.

عمليات كم سابقه ارتش عراق عليه «پ.ك.ك» در اردوگاه «مخمور» 

تأكيد عربستان بر لزوم دستيابى به 
راه حل سياسى فراگير در يمن

 ســـرويس خارجى: عربستان ســـعودى بار ديگر بر حمايت از تالش هاى 
فرســـتاده ســـازمان ملل متحد براى دستيابى به راه حل سياسى فراگير و پايدار در 

يمن تأكيد كرد.
بـــه گزارش پايگاه خبرى «الخليج آنالين»، «خالد بن ســـلمان» وزير دفاع 
عربســـتان سعودى با «رشـــاد العليمى» رئيس شـــوراى رياستى يمن در محل 
اقامت وى در رياض ديدار كرد. بر اســـاس اين گزارش، وزير دفاع عربســـتان 
در اين ديدار بر تداوم حمايت كشـــورش از شـــوراى رياســـتى يمن در تمامى 
زمينه ها و نيز حمايت از تالش هاى فرســـتاده ســـازمان ملل براى دســـتيابى به 
راه حل سياســـى جامع ، فراگير و پايدار در يمن جهت تحقق صلح و توســـعه 

در اين كشور تأكيد كرد.
العليمى نيز ايفاى نقش عربستان براى برقرارى آتش بس در يمن، احياى روند 
سياسى و دستيابى به راه حل سياسى جامع و فراگير در يمن بر اساس توافق هاى 
ملى و بين المللى تحت نظارت سازمان ملل را با اهميت خواند. در چنين شرايطى، 
«عبدالملك بدرالدين الحوثى» رهبر انصاراهللا يمن در ســـخنانى، تنها راه ثبات در 
عربستان را برقرارى صلح در يمن و رفع تحريم هاى ظالمانه ائتلالف سعودى عليه 
يمن خواند. وى هدف حمالت دشمنان را تصاحب منابع انسانى و طبيعى موجود 
در يمن و منطقه برشمرد و ادامه داد: بسيارى از سازمان ها و رهبران منطقه راه را 
براى حضور همه جانبه آمريكا از طريق ساخت پايگاه هاى نظامى، ديكته سياست هاى 

اقتصادى و دخالت در آموزش و رسانه ها، هموار كرده اند.
رهبر انصاراهللا با اشاره به نقش فرهنگ قرآنى در افزايش سطح آگاهى امت 
اسالمى و زنده نگه داشتن روحيه مسئوليت پذيرى افزود: در برهه حساس كنونى كه 
حمالت آمريكايى و صهيونيستى به بهانه مبارزه با تروريسم متوجه امت اسالم است، 
تعاليم و فرهنگ قرآنى راه گشاى ماست. الحوثى گفت: آمريكا و رژيم صهيونيستى 
معناى موضع گيرى مردم مبنى بر عدم پذيرش سيطره آمريكا و رژيم صهيونيستى را 
مى فهمند .«عبدالملك بدرالدين الحوثى» با اشاره به جنايات رژيم سابق يمن تحت 
حمايت آمريكا افزود: تمامى تالش ها درباره به شكست كشـــاندن تعاليم قرآنى در 
خصوص مبارزه با استكبار بى نتيجه بودند. وى تحريم كاالهاى آمريكايى و صهيونيستى 
را در راستاى تعاليم ضد استكبارى قرآن دانست و تاكيد كرد: امت اسالمى نبايد با 

خريد كاالهاى آمريكايى و صهيونيستى به تأمين مالى آنان بپردازد.

توافق بر سر انتخاب رئيس جمهورى
 نخست وزير و اعضاى پارلمان ليبى

 سرويس خارجى: طرف هاى ليبيايى طى دو دور مذاكرات و گفتگوها 
در «مصر» و «مغرب»، در برخى موضوعات مورد اختالف از جمله انتخاب 
رئيس جمهورى، نخســـت وزير و همچنين اعضاى پارلمان اين كشور به 

توافق دست يافتند.
به گزارش خبرگزارى «آناتولى»، كميته مشـــترك شوراى عالى ليبى و 
پارلمان اين كشور اعالم كرد كه به توافقى درباره مسائل مربوط به انتخاب 
نخست وزير و اعضاى پارلمان رسيده اند. بر اساس اين گزارش، كميته 6+6 
مشترك شوراى عالى ليبى و پارلمان اين كشور كه مكلف به آماده سازى 
قوانين انتخاباتى است طى كنفرانس مطبوعاتى در پايان دومين روز از مذاكرات 
خود در شهر «بوزنيقه» مغرب اعالم كرد: برگزارى انتخابات رياست جمهورى 
و پارلمانى طبق اقدامات همزمان خواهد بود و پارلمان آتى از دو مجلس 
نمايندگان و «سنا» تشكيل مى شود. اين كميته همچنين بر تمايل خود براى 

تكميل پيش نويس قوانين انتخابات در نشست «بوزنيقه» تأكيد كرد.
«عمر محمد ابوليفه»، سخنگوى اين كميته در همين رابطه اعالم كرد 
كه به توافق كاملى درباره مسائل مربوط به انتخاب نخست وزير، اعضاى 
پارلمان و چگونگى مشاركت احزاب در انتخابات پارلمانى از طريق ليست هاى 

حزبى يا نامزدى انفرادى رسيده اند.
همزمان با موفقيت مذاكرات «مغرب»، خبرگزارى آناتولى تركيه جزئيات 
توافق اعالم نشده ميان نمايندگان «عبدالحميد الدبيبه»رئيس دولت وحدت 
ملى ليبى و «خليفه حفتر»، فرمانده ارتش ملى اين كشور  در «قاهره» پايتخت 

مصر درباره تشكيل دولت وحدت را منتشر كرد.
اين خبرگزارى به نقل از يك منبع سياســـى ليبيايى اعالم كرد: اين 
توافق طى مذاكراتى ميان هيات هايى از دولت وحدت ملى ليبى و نمايندگان 
«خليفه حفتر» در «قاهره» صورت گرفت و براســـاس آن« الدبيبه» نخست 
وزير دولت وحدت آتى  و « خليفه حفتر» نيز نامزد انتخابات رياســـت 
جمهورى آتى خواهد بود.  اين توافق، اجازه تصويب قوانين انتخاباتى را 
مى دهد كه طبق آن دوتابعيتى ها و نظاميان نيز مى توانند وارد رقابت انتخاباتى 
شوند. «حفتر» به دليل اينكه تابعيت آمريكا داشت و نظامى بود از شركت 

در انتخابات منع شده بود.


