
 هالکت 9 سرکرده داعش در استان نینوا 
در عملیات ارتش عراق

نیروهای امنیتی عراق در شمال غرب این کشور با 
حمله به یک مخفیگاه داعش، ۹ تن از سرکردگان این 

گروهک تروریستی را از پا در آوردند.
نهاد اطالع رســانی »االعالم االمنی« )وابســته به دفتر 
نخست وزیر عراق( روز پنج شنبه از هدف قرار دادن یکی دیگر 
از مخفیگاه های تروریست های داعش در استان نینوا واقع در 
شمال غرب این کشور خبر داده است. به گزارش فارس، پس 
از شناســایی دقیق مخفیگاه تروریست های داعش از سوی 

نیروهای سازمان اطالعات و طی هماهنگی با ستاد عملیات 
 مشترک، ابتدا نیروی هوایی عراق این مخفیگاه را بمباران کرد 
و سپس نیروهای یگان مبارزه با تروریسم و نیروهای اطالعاتی 
وارد عمل شدند و درگیری شدیدی نیز میان آنها و تروریست ها 
رخ داد. در نهایت نیروهای عراقی توانستند وارد تونل شده و ۹ 
تن از فرماندهان گروهک داعش را از پا در آورند. از سوی دیگر 
نیروهای تیپ۳۱ الحشد الشعبی نیز یک تروریست داعشی را 

در منطقه »بیجی« در استان صالح الدین از پا در آوردند.

شکنجه وحشیانه 25 اسیر یمنی به دست سعودی ها
 7 اسیر به شهادت رسیدند

با وجود آنکه آل سعود مدعی انجام تعهدات خود در 
آتش بس سازمان ملل در یمن است، اما اکنون مشخص 
شده که ریاض نه تنها با بمباران روزانه آتش بس را نقض 
می کند، بلکه حتی در جریان آزاد سازی اسرا به عنوان 
بخشــی از توافق آتش بس، اقدام به شکنجه و آزار و 
اذیت اسیران یمنی کرده اند و شماری از آنها را هم به 

شهادت رسانده است!
وزارت بهداشت یمن در این ارتباط با انتشار بیانیه ای اعالم 

 کرده نظامیان سعودی بیش از ۲۵ غیرنظامی یمنی را تا سر حد 
مرگ در منطقه »الرقو« در استان صعده، شکنجه کرده اند: »7تن 
از آنان، در اثر شــکنجه های شــدیدی چون اتصال برق و غرق 
مصنوعی جان خود را از دست داده که پیکرهایشان به بیمارستان 
جمهوری در صعده منتقل شدند.« وزارت بهداشت یمن ضمن 
محکومیت این اقدام، از جامعه بین المللی برای سکوت در برابر 
اقدامات ضد بشری و جهانی ائتالف سعودی انتقاد کرد. این اسرا 

همان افرادی هستند که قرار بود مبادله شوند!
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روسیه خطاب به فنالند و سوئد: اگر عضو ناتو شوید 
به هدف ارتش روسیه تبدیل خواهید شد

 آمریکا و اروپا قتلگاه کرونا 
شمار فوتی ها از مرز 3 میلیون نفر گذشت

گزارش خبری تحلیلی کیهان

لشکرکشی اسرائیل با توپ و موشک ضدزره برای دستگیری یک مبارز فلسطینی!

مرگ رئیس  امارات بر اثر سکته مغزی و اعالم 40 روز عزای عمومی

 سرویس خارجی-
در حالی که غرب تالش دارد با عضویت ســوئد 
و فنالند در ناتو جبهه جدیدی علیه روســیه باز کند 
مسکو به این دو کشور شدیداً هشدار داده که خاک 
این دو کشــور در صورت عضویت در ناتو می تواند به 

هدف ارتش این کشور تبدیل شود.
جنگ اوکراین در آستانه ورود به هشتادمین روز است و 
به نظر می رسد که جبهه جدید و بسیار خطرناکی برای صلح 
و امنیــت بین المللی در حال باز شــدن در درون این جنگ 
اســت. در حالی که پیش از این بارها گفته شــده که یکی 
از دالیــل اصلی وقوع جنگ، تــالش »کیف« برای عضویت 
در ناتو با تشــویق غرب است، خبر رسیده که سوئد و فنالند 
نیز همین روزها درخواست رسمی خود را برای عضویت در 

ناتو خواهند داد!
 فنالند به عنوان یکی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی، 
بیش از هــزار کیلومتر مرز با روســیه دارد و درصورتی که 
درخواســت آن پذیرفته شــود عماًل ناتو با روسیه همسایه 
خواهد شــد! مســئله ای که روس ها به شــدت در مورد آن 
حساسند. آن قدر حساس که ســاعتی بعد از اعالم تصمیم 
فنالند از ســوی »ســائولی نینیســتو« رئیس جمهور این 
کشور، »ینس استولتنبرگ« دبیرکل ناتو از آن استقبال کرد 

و مسکو علیه آن موضع گرفت.
دبیرکل ناتو گفــت، هنگامی که فنالند تصمیم به ثبت 
درخواســت عضویت در ناتو بگیرد به گرمی مورد استقبال 
ناتو قرار می گیرد و روند ملحق شدن این کشور سریع و روان 
خواهد بــود.»کاخ الیزه« نیز بعد از تماس تلفنی »ماکرون« 
و »نینیســتو« با صدور بیانیه ای اعالم کرد : »رئیس جمهور 
گفت، فرانسه از انتخاب مستقل فنالند برای عضویت سریع 
در ناتــو به صورت تمام و کمــال حمایت می کند.« عالوه بر 
ماکرون، »اوالف شــولتز« صدراعظم آلمــان نیز در تماس 
تلفنی با نینیستو، بر حمایت برلین از تصمیم هلسینکی برای 
عضویت در ناتو اســتقبال کرد. در آن سوی اقیانوس اطلس 
نیز کاخ ســفید با صدور بیانیه ای اعالم کرد از درخواســت 
عضویت فنالند در ناتو حمایت می کند. »باب منندز« سناتور 
دموکرات آمریکا و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای 
این کشــور گفت »در تالش برای اطمینان از در دستور کار 

قرار گرفتن سریع« عضویت فنالند و سوئد در ناتو است.
همزمان رویترز نیز گزارش کرد که انتظار می رود ظرف 
چند روز آینده فنالند و ســوئد درخواست برای عضویت در 
ناتو را ارائه دهند و این ائتالف قصد دارد به ســرعت به آنها 
عضویــت دهد. به گزارش فارس، پنج دیپلمات و مقام غربی 
اعالم کرده اند که همپیمانــان ناتو انتظار دارند که فنالند و 
ســوئد ظرف چند روز آینده برای پیوســتن به این ائتالف 
درخواســت دهند و به ســرعت به آنها عضویت در ناتو اعطا 
شود. رویترز به نقل از پنج دیپلمات و مقام ارشد غربی نوشته 
که درجریان فرایند یکساله تأیید عضویت فنالند و سوئد در 
ناتو، همپیمانان این ائتالف درصدد هستند تا حضور نظامی 
درمنطقه شمال اروپا را افزایش دهند و رزمایش های نظامی 
و گشت زنی های دریایی بیشــتری در دریای بالتیک برگزار 
کنند و احتماال نیروهای آمریکایی و انگلیسی بین فنالند و 

سوئد در گردش باشند.
واکنش مسکو: حمله می کنیم

همزمان با موج اســتقبال کشــورهای غربی از تصمیم 
فنالند برای عضویت در ناتو، وزارت خارجه روسیه در بیانیه 
تندی این اقدام را محکوم کرد:  »ملحق شدن فنالند به ناتو 
تغییر تندی در سیاست خارجی این کشور محسوب می شود...

روسیه ناچار خواهد بود به منظور متوقف کردن تهدیداتی که 
متوجه امنیت ملی خود می بیند، دست به اقدام متقابل بزند 
کــه ماهیت آن نظامی و فنی خواهد بود...عضویت فنالند در 
ناتو نقض مســتقیم تعهدات بین المللی این کشور و پیش از 
همه، معاهده صلح پاریس در ســال ۱۹۴7 و معاهده اصول 
روابط فنالند و روســیه در سال ۱۹۹۲ خواهد بود.« عالوه بر 
وزارت خارجه روســیه، »دیمیتری پسکوف« سخنگوی کاخ 
کرملین نیز اعالم کرد که اقدام فنالند برای پیوستن به ناتو 
»قطعا« تهدیدی برای روســیه است و گسترش این ائتالف 

نظامی، اروپا یا جهان را با ثبات تر نمی کند.
»دیمیتری پولیانســکی«، معاون نماینده روســیه در 
ســازمان ملل نیز در هشدار شــدیدی اعالم کرد »پیوستن 
ســوئد و فنالند به ســازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 
باعث می شــود که خاک این دو کشــور به هدف احتمالی 
ارتش روســیه تبدیــل شود.«»پولیانســکی« با اشــاره به 
 کنار گذاشــتن سیاست بی طرفی از ســوی سوئد و فنالند، 
خاطر نشــان کرد: »گرچه پیوســتن این دو کشــور به ناتو 
تهدیدی برای ما محســوب نمی شود، اما مسکو آماده مقابله 
با هرگونه تهدیدی است که ائتالف ناتو برای امنیتش ایجاد 
کند...در عین حال، عضویت فنالند و ســوئد به ناتو و حضور 
نظامی این ائتالف در این دو کشور سبب می شود که قلمروی 
سوئد و فنالند به هدف احتمالی ارتش روسیه تبدیل شود«. 

پوتین: اروپا منتظر قحطی باشد 
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه نیز پنجشنبه به 
دولت های غربی درباره عواقب تحریم ها علیه مســکو هشدار 
داد: »مشــخصاً بر اساس قوانین عینی اقتصادی، این اعتیاد 
تحریمی متداوم، ناچاراً به پیچیده ترین و وخیم ترین عواقب 
برای اتحادیه اروپا، شــهروندان آنها و کشورهای فقیر جهان 
منجر خواهد شــد...در حال حاضر جهــان با خطر قحطی 
مواجه شــده اســت...در این صورت، تمام تقصیرات متوجه 
نخبگان کشــورهای غربی خواهد بود که آماده هستند باقی 
جهــان را قربانی حفظ ســلطه جهانی خــود کنند.« هفته 
گذشته اتحادیه اروپا بسته ششــم تحریم ها علیه روسیه را 
مطــرح کرد که واردات نفت و گاز از این کشــور را شــامل 
می شــود. تصویب این تحریم ها بــه رأی مثبت تمامی ۲7 
عضو این اتحادیه بســتگی دارد. در این میان، شــماری از 
کشــورهای اروپای شــرقی و مرکزی با اعمال این تحریم ها 
مخالفند. »ویکتور اوربان« نخســت وزیر مجارســتان جمعه 
هفته گذشــته گفته بود ، کشورش طرح تحریم نفت روسیه 
توســط اتحادیه اروپا را وتو خواهد کرد.»پیتر سیاریو« وزیر 
امور خارجه مجارستان نیز روز چهارشنبه گذشته گفته بود 
برخی کشــورهای اروپایی بیشــترین زیان را از تحریم نفت 
روسیه خواهند دید اما مقامات بروکسل راه حلی برای آن در 
نظر نگرفته اند:  »بروکســل هیچ پیشنهادی برای یک راه حل 

ندارد که بتواند تأثیرات این تحریم بالقوه نفت علیه روســیه 
بر اقتصاد مجارســتان که چیزی مانند یک بمب اتم است، 

مدیریت کند.«
آلمان: نمی توان گاز روسیه را تحریم کرد

خبــر دیگر اینکه وزیر اقتصاد آلمان تاکید کرده که این 
کشور در حال حاضر نمی تواند واردات گاز از روسیه را تحریم 
کند. »رابرت هابیک« که در یک کنفرانس مطبوعاتی صحبت 
می کرد، گفت: »بارها در ایــن باره صحبت کردم و در حال 
حاضر نمی توانیم واردات گاز از روسیه را تحریم کنیم«وزیر 
اقتصاد آلمان اضافه کرد که برلین آماده بررسی تحریم نفتی 
روسیه است اما این موضوع نمی تواند بدون بررسی انجام شود.
وی افزود که اقتصاد آلمان به دلیل تحریم منابع انرژی روسیه 
با فروپاشــی مواجه نخواهد شد اما قیمت ها افزایش خواهند 
یافت و بخشی از کســب و کارها تعطیل خواهند شد«.این 
در حالی اســت که پیشتر یک کارشناس اقتصادی برجسته 
آلمانی درباره پیامدهای تحریم گاز روســیه هشــدار داده و 
گفته بود که این تحریم باعث ایجاد رکود عمیق و فروپاشی 
در اقتصاد آلمان خواهد شد.این کارشناس آلمانی افزود که 
 توقف واردات گاز از روســیه باعث از بین رفتن دســت کم 

۵00 هزار فرصت شغلی در آلمان می شود.
اتحادیه اروپا: چین و روسیه تهدیدند

 »فومیا کیشــیدا« نخســت وزیر ژاپن و رؤسای شورای 
اروپا و کمیســیون اروپا نیز طی دیــداری در توکیو درباره 
روابــط دوجانبه و بحران اوکراین رایزنــی کردند.به گزارش 
فرانــس ۲۴، »فــن در الیــن« رئیس کمیســیون اروپا در 
نشست خبری مشــترک با فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن 
گفت: »امروز جنگ وحشــیانه )روســیه( علیــه اوکراین و 
پیمــان نگران کننده اش با چین مســتقیم ترین تهدید برای 
نظم جهانی است«فومیا کیشــیدا نخست وزیر ژاپن مواضع 
هماهنگی با آمریکا و غرب علیه روســیه در رابطه با اوکراین 
اتخاذ کرده و دولتش به تحریم های سختگیرانه علیه مسکو 
از جمله در زمینه انرژی پیوسته است.وی در نشست خبری 
با سران اعزامی اتحادیه اروپا به توکیو گفت: »تهاجم روسیه 
به اوکراین فقط مربوط به اروپا نیســت، بلکه هســته نظم 
بین المللی از جمله آسیا را متزلزل می کند و این نباید تحمل 
شود«فومیا کیشیدا نخســت وزیر ژاپن در کنفرانس خبری 
مشــترک با رؤسای شورا و کمیسیون اروپا به آنها وعده داد، 
توکیو همکاری خود با بروکســل به منظور تنبیه و مجازات 

روسیه بابت جنگ اوکراین را بیشتر خواهد کرد.
سیا: پوتین دنبال جنگ طوالنی است 

از سوی دیگر »آوریل هاینز«، مدیر اطالعات ملی آمریکا 
گفته پوتین برای یک جنگ طوالنی آماده می شود و با تصرف 
دونبــاس این جنگ پایان نخواهد یافت. به گفته وی پوتین 
مصمم به ساخت یک پل زمینی به سمت مولداوی است. وی 
در پاسخ به ســؤالی پیرامون هدف پوتین در اوکراین گفت: 
حتی اگر روس ها در دنباس موفق شوند، این وضعیت موجب 
خاتمه جنگ نخواهد شد. آمادگی پوتین رئیس دولت روسیه 
برای ترتیب یک جنگ طوالنی مدت برای دستیابی به اهداف 
فراتر از دنباس را مد نظر قرار می دهیم.»آوریل هاینز « ضمن 
اشــاره به اینکه روسیه نتوانسته است به اهدافی که در اوایل 
جنــگ در صدد تحقق آنها بود، دســت یابد به همین علت 
نیــز نقطه تمرکز خود را از کیف پایتخت اوکراین به منطقه 
دنباس تغییر داده است گفت: »یک الی دو ماه آینده بسیار 
سرنوشت ساز خواهد بود. روس ها تالش های نظامی خود  در 
منطقه دنبــاس را افزایــش خواهند داد. احتمــاال اهداف 

استراتژیکی پوتین تغییر نیافته است.«
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سرویس خارجی-
از زمان رسانه ای شدن خبر بستری شدن شاه سعودی در بیمارستان 
جده، دیوان پادشاهی این رژیم در ســکوت کامل است. روزنامه لبنانی 
االخبار با مطرح کردن این مســئله، این پرسش را مطرح می کند که »آیا 

زمان انتقال قدرت در عربستان فرا رسیده است؟«
به نظر می رسد قدرت سیاسي قبیله آل سعود به همراه پشتوانه عقیدتي علماي 
وهابــي در کنار تکیه بر درآمدهاي رانتي )اعم از نفت، گاز و درآمدهاي ناشــي از 
حج( و گره خوردن منافع این کشور با آمریکا، از عناصر اصلي ساختار قدرت رژیم 
سلطنتي آل سعود محســوب مي گردد. چند سالی است با برآمدن ملک »سلمان 
بن عبدالعزیز«، که در واقع ســال های قدرت گیری پســر او »محمد بن سلمان« 
اســت، نهاد علمای وهابی تضعیف شــده و قدرت در قبیله آل سعود با حذف رقبا 
یک دســت تر شــده اســت. حاال هم که غرب در بحبوحه جنگ اوکراین چشم به 
نفت و گاز ســعودی دارد، به نظر می رســد مشــکالت غرب با بن سلمان هم در 
حال کم رنگ شــدن است و به نظر می رسد همه چیز برای انتقال اسمی و رسمی 
قدرت به بن سلمان فراهم شده باشد. روزنامه »االخبار«، روز پنجشنبه به بررسی 
همین موضوع پرداخته و در گزارشی نوشته: »روزهایی بستری شدن ملک سلمان 
بن عبدالعزیز در بیمارســتان برای ایجاد سؤال هایی درباره سرنوشت حکومت در 
عربســتان سعودی کفایت می کند. به ویژه آنکه مقامات ریاض از زمان صدور بیانیه 
روز یکشــنبه که در آن اعالم شد سلمان تحت آزمایش کولونوسکوپی قرار گرفته 
و ســالم است، هیچ صحبتی درباره وضعیت سالمت شاه نکرده اند. در حالی که در 
شــبکه های اجتماعی به شدت اخبار او را دست به دســت می کنند.« این روزنامه 
لبنانی اضافه کرده: »سعودی در این روزها در مرحله حساسی قرار دارد؛ مرحله ای 
که در جریان آن به دنبال یک نقش جدید در جهانی متغیر است و دیگر روابط با 
واشــنگتن برای ضمانت امنیت این نظام کافی نیست، آن هم در شرایطی که این 
کشور در آســتانه انتقال قدرت از نسل فرزندان عبدالعزیز به نسل نوادگان او قرار 
گرفته اســت. به نظر می رسد این فرایند سخت تر از آن چیزی باشد که در بدترین 
سناریوها درباره حضور ولیعهد محمد بن سلمان تصور می شد؛ محمد بن سلمانی 
کــه با مخالفــت دو رکن اصلی حکومت یعنی خانواده ســلطنتی و آمریکا مواجه 
اســت.« در ادامه این گزارش می خوانیم: »ملک سلمان روز یکشنبه -طبق اعالم 
دیوان پادشــاهی- برای انجام آزمایش کولونوسکوپی و یک سری آزمایش دیگر به 
بیمارستان جده منتقل شد. دیوان پادشاهی سعودی اعالم کرد تیم پزشکی تصمیم 
گرفته اســت که او مدتی را در بیمارستان باشد. با این حال دیوان پادشاهی تأکید 
کرد که او ســالم است. از آن زمان، دیوان هیچ بیانیه جدیدی درباره سالمت ملک  
سلمان هشتادوشش ســاله صادر نکرده اما خالد الجبری پسر سعد الجبری منتقد 
]حکومت ســعودی[ که خود پزشک است می گوید که کولونوسکوپی به ندرت به 
بستری شدن در بیمارستان می انجامد و در حالت معمول برای افرادی که باالی ۸۵ 
سال سن دارند، توصیه نمی شود. سعد الجبری همان فردی است که از زمان محمد 
بن نایف به روابط قوی خود تا امروز با سازمان اطالعات آمریکا شناخته می شود. او 
دست راست بن نایف بود.« طبق گزارش االخبار، خالد الجبری پسر سعد الجبری 
همچنین »احتمال داد که آزمایش شــاه یک تشــخیص پزشکی اضطراری درباره 
خون ریزی دستگاه گوارشــی تحتانی و باعث بستری شدن او در بیمارستان شده 
باشــد.آنچه این این فرضیه را قوت می بخشــد این است که سلمان در ماه مارس 
گذشته نیز برای انجام آزمایش پزشکی و تعویض باتری تنظیم کننده ضربان قلب 
در بیمارستانی در ریاض بستری شده بود.اما او در آن روز پس از طی کردن فرایند 
مســتقیم ترخیص شد.« االخبار ادامه داده: »در صورتی که شاه در روزهای آینده 
از بیمارستان مرخص نشود، احتمال دارد که بن سلمان خود را در وضعیت نیاز به 
اقدامی پیش دستانه -چه با اسم پدرش یا با اسم شخص خود- ببیند؛ مانند انتقال 
قدرت از شــاه به خود تا زمانی که تکلیف او روشــن شود. در این شرایط، بار دیگر 
شکاف در خانواده سلطنتی نمایان خواهد شد؛ همان شکافی که کودتای ولی عهد و 
سرکوب با زور و قدرت پدر و حمایت های دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا 
باعث ایجاد آن شــد. در آن زمان شــمار زیادی از اعضای خانواده سلطنتی به ویژه 
محمد بن نایف و احمد بن عبدالعزیز یعنی بزرگترین افراد تهدیدکننده بن سلمان 

دستگیر شدند.«

رهبر جنبش مســیحِی »آزاد میهنی لبنان« در سخنرانی انتخاباتی 
خود، »ســمیر جعجع« نامزد محبوِب غرب و ســعودی ها در انتخابات 
لبنان را »دست نشانده کشورهای عربی« خوانده و گفته رای به او رای به 

»اسرائیل« و »داعش« است.
در حالی که تنها یک روز به شــروع برگزاری مرحلــه اصلی انتخابات مهم و 
سرنوشــت ســاز پارلمانی لبنان باقی مانده موضع گیری ها و تحلیل ها در این باره، 
به اوج خود رســیده اســت. از یک ســو نیروهای غرب گرا و نزدیک به سعودی به 
صف شــده اند و بنابر اعالم رسانه های لبنانی، با دالرهایی که از سمت کشورهایی 
مثل عربستان به سمتشــان سرازیر شده، به دنبال خرید و جمع آوری رای به نفع 
ســمیر جعجع هستند، از سوی دیگر نیروهای مقاومت یا نزدیک به آن از آمادگی 
کامل برای شــرکت در این انتخابات خبر داده و پیروزی خود را نیز تقریبا قطعی 
دانســته اند. در این بین در حالی لبنان درگیر مشــکالت اساسی اقتصادی است، 
جریان های غرب گرا سالح حزب اهلل را به مسئله اصلی کارزار انتخاباتی خود تبدیل 
کــرده و راه حل عبور از این بحران اقتصادی را، زمین گذاشــتن ســالح مقاومت 
حزب اهلل به نفع رژیم صهیونیســتی اعالم می کنند! درســت شــبیه به مواضعی 
کــه غربگرایان در ایران خودمان می گیرند و شــرط بهبود اقتصادی را نه تالش و 
کوشش که، مذاکره برای دادن مولفه های قدرتمان در منطقه معرفی می کنند! در 
چنین فضایی »جبران باسیل« سیاستمدار لبنانی و رهبر جنبش آزاد میهنی روز 
پنج شنبه »سمیر جعجع« رئیس حزب نیروهای لبنان را بخشی از »پروژه اسرائیلی 
در لبنان« خواند و او را دست نشــانده این رژیم اشــغالگر دانست: »اسرائیل ما را 
به یک جنگ داخلی کشــاند و خود اسرائیلی ها هستند که مانع از استخراج نفت 
و گاز در لبنان می شــوند.« باســیل در جمع طرفداران انتخاباتی خود در منطقه 
»کسران« شمال بیروت، افزود: »شنیدم که برخی ها گفته اند رأی  دادن به جنبش 
آزاد میهنی، رأی دادن به حزب اهلل لبنان اســت؛ باید بگویم که رأی  دادن به حزب 
نیروهای لبنانی ]وابسته به سمیر جعجع[ رأی  دادن به داعش و اسرائیل و متحدان 
منطقه ای آن هاست.« این سیاستمدار لبنانی طی پیامی توئیتری نوشت: »اسرائیل 
بارها سرزمین ما را اشــغال و کشورمان را ویران کرد و حاال مانع استخراج نفت و 
گازمان می شوند. اسرائیلی ها هر روز در هوا و دریا به ما تجاوز می کنند و نیم میلیون 
پناهنده فلســطینی در کشــور ما را رها کرده اند.« به گزارش فارس، وی در ادامه 
افزود: »اسرائیل یک روز خوش برای لبنان نمی خواهد و هدفش ضربه زدن به ثبات 
است. حاال هم به صورت مستقیم جعجع را به کار گرفته است؛ درست مثل روزهای 
جنگ داخلی در لبنان. این روزها نیز اســرائیل از طریق متحدان منطقه ای اش، به 
جعجع پول می رساند و او را مثل یک دست نشانده برای جاسوسی در این کشور به 
کار گرفته اند.« گفتنی است، نام سمیر جعجع، سیاستمدار ۶۸ ساله لبنانی، پیوندی 
ناگسستنی با کشتار لبنانی ها، سوری ها و فلسطینی ها دارد. قتل »طونی فرنجیه«، 
فرزند رئیس جمهور اســبق لبنان به همراه خانواده اش در سال ۱۹7۸، قتل »دنی 
شمعون«، سیاســتمدار لبنانی به همراه خانواده اش در سال ۱۹۸7، قتل »رشید 
کرمی«، نخســت وزیر لبنان در ســال ۱۹۸7، ترور شــمار زیادی از افسران ارتش 
لبنان، قتل عام هزاران فلسطینی، سوری و لبنانی در اردوگاه »صبرا« و »شتیال«، 

... بخشی از جنایاتی هستند که حزب »جعجع« و متحدانش انجام داده است.

سرویس خارجی-
سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده شمار فوتی های کرونا در اروپا به 
2 میلیون نفر و در آمریکا به بیش از 1 میلیون نفر رسیده است. همزمان 
مقام ارشــد بهداشتی آمریکا هم گفته، می شــد جلوی مرگ 250 هزار 

آمریکایی مبتال به کرونا را گرفت!
داده های وبگاه »ورلد امترز« نشان می دهد شمار مبتالیان به ویروس کرونا در 
سراسر جهان تا عصر دیروز از مرز ۵۱۹ میلیون و ۸7۶ هزار نفر فراتر رفته و شمار 
فوتی ها نیز به بیش از ۶ میلیون و ۲۸۴ هزار نفر رســیده است. داده های این وبگاه 
نشــان می دهد که کشورهای اروپایی و آمریکا با ۳ میلیون فوتی به معنای واقعی 
کلمه قتلگاه کرونا طی ۲ ســال گذشــته بوده اند در آمریکا طبق آمار همین وبگاه 

شمار فوتی ها به بیش از یک میلیون و ۲۶ هزار نفر رسیده است.
مقامات رســمی در دولت بایدن هم می گویند این کشور اواخر هفته گذشته 
به مرز یک میلیون فوتی کرونا رسیده است. به نوشته خبرگزاری »آناتولی«، »جو 
بایدن« رئیس جمهور آمریکا که قرار است میزبانی نشستی با محور ویروس کرونا را 
بر عهده داشته باشد روز پنجشنبه رسیدن شمار قربانیان این بیماری در کشورش 
به مرز یک میلیون نفر را رســما اعالم کرد. او در بیانیه ای درباره جان باختگان در 
اثر ویروس کرونا نوشت: »آمریکا به نقطه عطف تأسف برانگیزی رسیده و هر کدام 
از اعداد مربوط به این آمار، فقدانی غیر قابل جبران است... به خاطر این همه گیری 
یک خانواده، یک جامعه و یک ملت برای همیشــه عوض شــده است. من و جیل 
)همســرش( برای تک تک آنها دعا می کنیم.«  از ســوی دیگر، ســازمان جهانی 
بهداشت نیز روز پنجشنبه اعالم کرد شمار موارد فوت در اثر ابتال به ویروس کرونا 
در قاره اروپا از مرز ۲میلیون نفر عبور کرده اســت. طبق آمار این ســازمان، شمار 
قربانیان ویروس کرونا در اروپا روز پنجشــنبه بــه دو میلیون و دو هزار و پنجاه و 
هشت نفر رسیده است. شنبه هفته گذشته یک مقام ارشد دولت آمریکا به شبکه 
»سی ان ان« گفته بود احتمال دارد پاییز و زمستان در این کشور ۱00 میلیون نفر 

دیگر به ویروس کرونا مبتال شوند. 
وضعیت فوق العاده کرونایی در کره شمالی

خبر دیگر اینکه رســانه های کره شمالی دیروز از مشاهده نخستین مورد ابتال 
به ســویه اُمیکرون و اعالم وضعیت فوق العاده اضطراری دراین کشــور خبر دادند.

رســانه های این کشور خبر دادند فردی با تب به یک مرکز درمانی مراجعه و پس 
از انجام تســت مشخص شده که او مبتال به ســویه اُمیکرون کرونا شده و اکنون 
این فرد قرنطینه شــده اســت. این در حالی اســت که تاکنون هیچ مورد مثبتی 
از ابتال به ســویه های مختلف کووید ۱۹ در این کشــور مخابره نشــده بود و هیچ 
برنامه واکسیناسیونی نیز برای شهروندان آن صورت نگرفته است. کره شمالی حتی 
محموله واکسن های آسترازنکا و سینوواک ارسالی از سوی سازمان بهداشت جهانی 
در قالب برنامه کوواکس را پس فرســتاد. کره شــمالی از ابتدای آغاز همه گیری 
کرونا در جهان در ســال ۲0۲0 با اعمال سیاست های بسیار سختگیرانه از جمله 
بستن تمام مرزهای خود بر روی افرادی که قصد ورود به کشور را داشتند، افزایش 
دیوارهای مرزی و شــلیک به سمت هر فردی که به این دیوارها نزدیک شود و نیز 
ضدعفونی کردن تمام کاالهایی که از چین وارد می کنند، اعالم کرد که از شــیوع 
کرونا در کشورش جلوگیری کرده اند. گفتنی است کشورهای کره شمالی و اریتره 
تنها کشــورهای جهان هستند که از ســال ۲0۲0 تاکنون، هیچ موردی از ابتال به 

کووید ۱۹ را به سازمان بهداشت جهانی گزارش نکرده اند.  

سرویس خارجی-
چند ماه پس از کشف گورهای جمعی در کانادا که در آنها تعداد بسیار 
زیادی دانش آموز بومی زنده به گور یا شکنجه و دفن شده بودند، این بار 
خبر آمده که در آمریکا 53 گور جمعی در 37 ایالت مملو از دانش آموزان 
بومی پیدا شده اســت تا بدین ترتیب ســناریوی »نسل کشی بومیان 

آمریکا« بار دیگر بر سر زبان ها بیفتند.
آمریکا و کانادا دو کشوری هستند که مدعی اند حقوق بشر بخش اصلی قانون 
و سیاســت داخلی و خارجی آنها محسوب می شود و فقط خدا می داند چه تعداد 
کشــور مستقل را به بهانه عدم رعایت حقوق بشــر، تحریم و اموالشان را به غارت 
برده اند. این دو کشــور به راحتی قوانین و معیارهای اخالقی را در ارتباط با ســایر 
کشورها زیر پا می گذارند و نکته تاسف بار تر اینکه در داخل نیز حقوق بشر در مورد 
بومیان این دو کشــور سر سوزنی از محل اعراب ندارد. شاهد مثال این ادعا اینکه 
طی سال گذشته ده ها گور جمعی با هزاران جسد در ایالت های این کشور پیدا شده 
که شوک بسیار بزرگی را به افکار عمومی کانادا وارد کرد. اجساد متعلق به مدارس 
شــبانه روزی بومیان و به دوران حاکمیت کلیسای کاتولیک مربوط می شد. دورانی 
کــه کودکان بومــی از خانواده ها جدا و به این مدارس بــرای به اصطالح »اهلی« 
شدن فرســتاده و کشتار می شدند. حاال دیروز خبر رســیده که در آمریکا کشف 
گورهای جمعی در مدارس شبانه روزی این کشور به تازگی جنجال به پا کرده است. 
»دبا هالند«، وزیر کشور آمریکا از کشف گور جمعی در ۵۳ مدرسه شبانه روزی محل 
نگهداری بومیان این کشور خبر داد. »هالند« گفت: »اجداد من افرادی بوده اند که 
وحشت سیاست های همگون  سازی مدارس شبانه روزی بومیان را که توسط همین 
وزارتخانه ای که هم اکنون آنرا مدیریت می کنم، تحمل کرده اند. این بخش مسئول 
عملیاتی بود که اکنون می دانیم ۴0۸ مدرســه شبانه روزی فدرال در ۳7 ایالت یا 
قلمرو آن زمان از جمله ۲۱ مدرسه در آالسکا و هفت مدرسه در هاوایی در کنترل 
آن قرار داشــته است. اکنون ما به طور منحصر به فردی در موقعیتی هستیم تا به 
تالش برای بازیابی تاریخ تاریک ایــن مدارس که برای مدت طوالنی خانواده های 
ما را آزار داده اســت، کمک کنیم.« به گزارش باشگاه خبرنگاران »برایان نیولند«، 
معاون وزیر کشور آمریکا نیز با اشاره به اینکه چندین نسل از کودکان سرخپوست 
آمریکایی، بومیان آالســکا و بومیان هاوایی توسط دولت فدرال وادار شدند به این 
مدارس بیایند گفت این گزارش تأیید می کند این سیســتم مدارس شــبانه روزی 
بخشــی از سیاســت دوجانبه آمریکا برای خلع ید بومیان از سرزمین های شان و 
همسان  سازی اجباری آنها بوده است. در این گزارش توضیح داده شده است دولت 
فدرال با هدف قرار دادن کودکان بومی این سیاست همسان  سازی اجباری را دنبال 
کرد. مدارس شبانه روزی فدرال بومیان ابزار اصلی برای اجرای این سیاست بودند.

»نیولند« این را هم گفت که نسل هایی از کودکان بومی هاوایی وارد این مدارس 
شبانه روزی می شدند، بسیاری از آنها اغلب دور از خانه ها و خانواده های خود مردند. 
ما ۵۳ محل دفن و گورســتان مشــخص یا بدون عالمت را برای کودکان بومی در 
سراسر آمریکا شناســایی کرده ایم که انتظار می رود با ادامه تحقیقات، مکان های 
بیشــتری کشف شود. نتایج تحقیقات اولیه ما نشــان می دهد تقریبا ۵0 درصد از 
مدارس شــبانه روزی فدرال بومی ممکن اســت از طرف موسسات یا سازمان های 
مذهبی از نظر بودجه، زیرســاخت ها و پرسنل حمایت شــده باشند. معاون وزیر 
کشور آمریکا در امور بومیان با ابراز تاسف از کشف این گورهای جمعی خاطر نشان 
کرد: این گزارش شرایطی را که کودکان بومی هاوایی و دیگر بومیان تجربه کردند، 
توصیف می کند. این شرایط شامل روش های از پیش تعیین شده برای تغییر هویت 
کودکان بود. ســوابق فدرال همچنین تأیید می کند سیســتم مدارس شبانه روزی 
فدرال بومیان اســتفاده از زبان های بومی را ممنــوع یا از آن جلوگیری کرده و بر 

آموزش حرفه ای، مشارکت فیزیکی کودکان بومی تمرکز کرده است.

معاون رئیس شــورای امنیت روسیه هشدار داده که تسلیح و آموزش نیروهای اوکراینی از سوی غرب 
می تواند خطر تبدیل شدن به یک جنگ اتمی تمام عیار را داشته باشد.

»دیمیتری مدودف« معاون رئیس شورای امنیت روسیه با هشدار درباره عرضه تسلیحات غرب به اوکراین و آموزش 
نظامیان این کشــور برای نبرد با روســیه گفت که این گونه اقدامات خطر تبدیل شدن به یک جنگ اتمی تمام عیار را 
دارد. وی با اشــاره به تالش های غرب و رســانه های آنها برای دامن زدن به تنش ها گفت که غرب با تمام قدرت تالش 
دارند تا این فرضیه را ترویج دهد که روسیه در حال ارعاب جهان با قراردادن یک درگیری اتمی در دستورکار خود است.

مدودف تصریح کرد که غرب از طریق اوکراین یک جنگ نیابتی علیه روسیه به راه انداخته است وی سپس درباره 
عواقب آن هشدار داد و گفت: »پمپاژ اوکراین از طریق کشورهای ناتو با تسلیحات، آموزش نظامیان این کشور در زمینه 
استفاده از تجهیزات غرب، اعزام مزدور و برگزاری رزمایش کشورهای عضو ناتو در نزدیکی مرز ما همگی احتمال تقابل 

آشکار و مستقیم ناتو و روسیه را به جای »جنگ نیابتی« افزایش می دهد«
 به گزارش فارس معاون رئیس شورای امنیت روسیه سپس تصریح کرد: »چنین تقابلی )بین روسیه و ناتو( همیشه 
خطرات تبدیل شدن به یک جنگ اتمی تمام عیار را دارد و این یک سناریوی فاجعه بار برای همه است. همین. بنابراین 

به خود و دیگران دروغ نگویید. فقط باید به عواقب احتمالی اعمال خود فکر کنید.«

 مسکو: ممکن است 
وارد یک جنگ اتمی تمام عیار شویم

سرویس خارجی-
همزمان با تشییع باشکوه پیکر »شیرین ابوعاقله«، 
خبرنــگار الجزیره که چندی پیش صهیونیســت ها 
با گلوله دو زمانه گلویش را پاره و او را به شــهادت 
جوان  یک  دستگیری  برای  صهیونیست ها  رساندند، 
مبارز فلسطینی در اردوگاه جنین، لشکر به راه انداخته 
و پس از ســاعت ها درگیری و شلیک موشک زرهی، 

موفق به دستگیری اش شدند.
دانشــجوی جوان رشــته معماری از یک خانواده عرب 
کاتولیک فلســطینی که تحصیالت خــود را در دهه ۱۹۸0 
در دانشــگاه علم و صنعــت اردن آغاز کــرد، از همان ابتدا 
برای خود آینده ای را در این رشــته دانشــگاهی نمی دید و 
گویی معماری، رشــته مورد عالقه این دختر فلسطینی تازه 
وارد به دانشــگاه نبود. همین بی عالقگی سرنوشت »شیرین 
ابوعاقلــه« جوان را چنان دچار دگرگونی کرد که او با تغییر 
رشته به روزنامه نگاری، بعدها به یکی از شناخته شده ترین 
خبرنگاران بین المللی غرب آســیا در ســرزمین مادری اش، 
فلسطین، تبدیل شد و سی سال بعد صهیونیست ها هرکاری 
را برای پنهان  سازی نام این خبرنگار فلسطینی که به دست 
خودشــان به شــهادت رســیده بود، انجام دادند. همکاران 
»شــیرین ابوعاقله« از جمله »محمــد درغمه«، رئیس دفتر 
خبرگزاری »الشرق« در رام اهلل به نیویورک تایمز گفته است 
که »شیرین« عالقه بســیار زیادی به پوشش همه تحوالت 
فلســطین اعم از بزرگ و کوچک داشــت و حتی در جریان 
هجوم نظامیان صهیونیســت به اردوگاه جنیــن او خود را 
خیلی زود به آنجا رساند تا وضعیت را گزارش دهد، هرچند 
گلوله نظامیان صهیونیســتی امانش را برید. »وسام حماد«، 
تهیه کننده الجزیره که ۱7 ســال با »ابوعاقله« کار می کرد، 
گفته او داستان های بسیار جزئی از فلسطین را روایت می کرد 
که دیگران نمی دیدند. تعلق خاطر ابوعاقله به فلســطین تا 
آنجا بود که در ســال های کاری اش وقتی از طرف الجزیره 
به آمریکا اعزام شــد، خیلی زود و پس از چند ماه به رام اهلل 
بازگشت و در اولین بازگشتش به رام اهلل گفت: »در فلسطین 

است که می توانم نفس بکشم.«

تالش برای پاک کردن نام »ابوعاقله«
بــا وجود تعهــدی که »شــیرین ابوعاقلــه«، خبرنگار 
فلســطینی به پوشــش و انتشــار همه خبرهــا و جزئیات 
تحوالت ســرزمینش داشــت، اما در مقابل صهیونیست ها 
هیچ عالقه ای بــه ماندن یاد و نام این خبرنگار ندارند. صبح 
جمعه و دو روز پس از شــهادت ابوعاقله، نیروهای اشغالگر 
رژیم  صهیونیستی از خروج جسد او از بیمارستان فرانسوی 
شــهر قدس جلوگیری به عمل آورده و به مراســم تشییع 
جنازه وی حمله کردند.  نیروهای اشغالگر همچنین پس از 
شــروع مراسم باشکوه تشییع جنازه به بیمارستان فرانسوی 
قدس حمله کرده و شرکت کنندگان در این مراسم را مورد 
ضرب وشتم قرار دادند. هالل احمر فلسطین هم اعالم کرده 
در جریــان درگیری ها ده ها نفر مجروح شــده اند. همچنین 
گفته شده نظامیان صهیونیست راه ها و ورودی های منتهی 
به بیمارستان را مســدود و از نصب تصاویر ابوعاقله در برابر 
کلیسای کاتولیک جلوگیری می کردند. عالوه بر آن برافراشتن 
پرچم فلسطین در این مراسم را ممنوع و تاکید کرده جنازه 
باید با خودرو حمل شود اما شرکت کنندگان در این مراسم 
بر حمل آن بر روی دســتان خود پافشاری کردند. شاهدان 
عینی نیز از اعمال محدودیت های شــدید علیه شهروندان 
فلســطینی توسط نیروهای اشــغالگر در اطراف بیمارستان 
فرانســوی که در محله شــیخ جراح در قدس شرقی است 

خبــر دادند. بازتاب جهانی شــهادت »ابوعاقله« حتی باعث 
شــد تا در روز مراسم خاکســپاری او، نظامیان صهیونیست 
دســت به اقدامات دیگری برای انحراف افکارعمومی بزنند و 
اردوگاه جنین به عنوان محل جنایت صهیونیســت ها مورد 
حمله قرار گیرد. گفته شده صبح جمعه نظامیان صهیونیست 
پــس از یورش به اردوگاه جنیــن از گلوله های جنگی علیه 
فلســطینیان استفاده و شــاهدان عینی اعالم کردند که به 
دنبال یورش وحشیانه صهیونیست ها به جنین درگیری های 
مسلحانه ای میان آنها با فلسطینیان ساکن اردوگاه رخ داده 
اســت. رسانه های فلســطینی نیز گفتند که تک تیراندازان 
صهیونیست، فلســطینیان ســاکن اردوگاه جنین را هدف 
قرار دادنــد و به دنبــال تیراندازی تک تیرانــدازان، »داوود 

الزبیدی«، اسیر آزاد شده فلسطینی به شدت مجروح شد. 
»سعید بشارات«، تحلیلگر امور رژیم صهیونیستی نیز درباره 
حمله روز جمعه صهیونیست ها به اردوگاه جنین معتقد است که 
شــاید یکی از اهداف این حمله، از بین بردن هرگونه رد و اثری 
از محل شهادت شیرین ابوعاقله باشد که می تواند مکان شلیک 
گلوله و در نهایت قاتل را مشــخص کنــد، برای همین منظور 

عملیات گسترده ای را دقیقا در این منطقه به اجرا گذاشته اند. 
بیانیه ضد صهیونیستی 229 سازمان حقوق بشری

همزمــان ۲۲۹ ســازمان عربی و بین المللــی فعال در 
عرصه حقوق بشر، با امضای بیانیه ای قتل وحشیانه »شیرین 

ابوعاقله« توسط نیروهای رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. 
صدها خبرنگار و فعال نیز در لندن در محکومیت قتل ایمن 
خبرنگار دست به تحصن زدند. ایسنا هم در این باره به نقل 
از »القدس العربی« نوشــته، تعداد روزنامه نگاران فلسطینی 
و کارشناســان رسانه ای کشته شــده توسط صهیونیست ها 
از ســال ۱۹7۲ به )۸۳( افزایش یافته است. امضاکنندگان 
این بیانیه تاکید کردند که جنایات اشــغالگران اسرائیلی در 
هدفگیری ابوعاقله، یک عمل عمدی و از پیش طراحی شده 

و یک جنایت ترور تمام عیار است.
لشکرکشی در برابر یک فلسطینی!

حملــه روز جمعه صهیونیســت ها بــه اردوگاه جنین 
همزمان با مراسم خاکسپاری ابوعاقله بسیار سنگین و پر سر 
و صدا بود. شبکه المیادین اعالم کرد که صدای چند انفجار 
از منطقه ای که صهیونیست ها آنجا را مورد حمله قرار دادند به 
گوش رسیده است و الجزیره هم گفت که رژیم صهیونیستی 
با حمله به اردوگاه جنین به دنبال بازداشت دو فلسطینی به 

نام های »انس الدبعی« و »محمود الدبعی« است.
محمود الدبعی مبارز فلســطینی است که روز جمعه در 
اردوگاه جنین محاصره شــده بود و بــه مقاومت ادامه داد، 
هرچند در نهایت خبر بازداشــت این فلسطینی تایید شد. 
شــبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم از عقب نشینی 
نظامیان اسرائیلی از اردوگاه جنین پس از بازداشت محمود 
الدبعی خبر داد و اعالم کرد که او ظاهرا مجروح شده و با یک 

فروند بالگرد از این اردوگاه خارج شده است.
 بــا این حال بازداشــت ایــن مبارز فلســطینی برای 
صهیونیســت ها پرهزینه بود و روزنامه صهیونیستی هاارتص 
اعالم کرد، یک افســر نیروی ویژه ارتش اسرائیل »یمام« در 
درگیری های روز جمعه در جنین کشــته شده است. ارتش 
رژیم صهیونیستی برای بازداشت »محمود الدبعی« همچنین 
مجبور به اســتفاده از ادوات نظامی ســنگین شد و شلیک 
حداقل هفت گلوله خمپاره به منزل این مبارز فلســطینی 
گزارش شــد که به آتش ســوزی و تخریب خانه این مبارز 
فلســطینی نیز منجر گردید. خبرهایی نیز از شلیک موشک 

ضد زره به این خانه مخابره شده است!

صهیونیست ها برای دستگیری این جوان 
حمله صهیونیست ها به تشییع با شکوه پیکر خبرنگار شهیدلشکرکشی کردند

بلندپایه ترین چهره سیاسی و باالترین مقام رسمی 
امارات متحده عربی که از سال 2014 کمتر در انظار عمومی 
 و رسانه ها ظاهر می شد، روز جمعه 13 مه )23 اردیبهشت( 

در سن 74 سالگی درگذشت. 
»خلیفــه بن زایــد آل نهیان«، رئیس دولــت امارات عربی 
متحده و حاکــم ابوظبی بود و »وام«، خبرگــزاری دولتی این 
کشورکوچک با تأیید خبر درگذشت او اعالم کرده که از جمعه 
به مدت ۴0 روز عزای عمومی در این کشور اجرا می شود که ۳ 
روز آن تعطیل عمومی است. حاکم 7۴ ساله امارات عربی متحده 

در سال ۲00۴ جانشین پدرش، زاید بن سلطان آل نهیان شد. 
او پس از آنکه در سال ۲0۱۴ سکته مغزی کرد، دیگر نتوانست 
نقش مهمی در این کشور حوزه خلیج فارس ایفا کند. از همین رو 
محمد بن زاید، برادر کوچکتر خلیفه بن زاید که ولیعهد ابوظبی 
بود، اداره این کشور را برعهده گرفت. امارات در دوران حکومت 
خلیفه بن زاید آل نهیان شــاهد تغییراتی در قوانین این کشور 
و همچنین مناســبات بین المللی و منطقــه ای بود که از جمله 
جنجالی ترین اقدامات دوران او روند ســازش با رژیم جنایتکار 
صهیونیستی بود که با فشار »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور وقت 

آمریکا صورت گرفت و البته با واکنش های منفی گسترده ای در 
میان فلسطینی ها و دیگر جوامع اسالمی رو به رو شد. همچنین 
نخســتین سفر »بشار اسد«، رئیس جمهور سوریه به یک کشور 
عربی از زمان آغاز درگیری های داخلی این کشور در سال ۲0۱۱ 
به امارات عربی متحده در مــاه مارس بود که دوران زمامداری 
خلیفه بن زاید انجام شــد. پیام این سفر، پیروزی اسد در جنگ 
با داعش و حامیان این گروه وحشی بود. پیش بینی می شود که 
»محمد بن زاید«، به عنوان سومین رئیس امارات عربی متحده از 

زمان تأسیس و جانشین خلیفه بن زاید شود.

جبران باسیل:
رأی به سمیر جعجع 

رأی به اسرائیل و داعش است

االخبار بررسی کرد

 سکوت سنگین سعودی 
با بستری شدن ملک سلمان

کشف 53 گور جمعی مملو از دانش آموزان بومی 
این بار در37 ایالت آمریکا


