
  گزارش فعال حقوق بشر 
از زندانیان 15 ساله در زندان های آل خلیفه

فعال زن بحرینی در زمینه حقوق بشــر می گوید 
کودکان و نوجوانانی زیر 15 سال در بحرین زندانی اند 
که از دو ماه پیش، از دیدار با خانواده های خود محروم 

شده اند.
»ابتســام الصایغ« فعــال زن بحرینی از بازداشــت 
کودکان و نوجوانان توسط رژیم آل خلیفه در این کشور 
به شدت انتقاد کرد. وی درباره شرایط کودکان و نوجوانان 
 زندانی در بحرین هم گفت: »ســن این افراد، بیشــتر از

 ۱۵ سال نیست. سال گذشته هم سه فرزند از یک خانواده 
بازداشت شدند. برخی از منابع معارض نیز می گویند که 
بیش از ۵۰۰ کودک در زندانهای رژیم، زندانی هستند.« 
بــه گزارش فارس، الصایغ خاطر نشــان کرد، در جریان 
رصد بازداشت های خودسرانه کودکان ۶ سال و نوجوانان 
بین ۱۴ تا ۱۵ ســال، دیدبان حقوق بشر گزارش داد که 
آنان نزدیک به 2 ماه است که از دیدار با خانواده هایشان 

محروم شده اند.

زنگ خطر شیوع کرونا 
در اروپا دوباره به صدا درآمد

سازمان جهانی بهداشت می گوید احتمال »شیوع 
امســال در کشورهای  تابستان  گسترده کرونا« در 

اروپایی باالست.
اخبار و گزارش های رسانه ها، نهادهای بهداشتی و همچنین 
دولت ها در برخی نقاط جهان)از جمله ایران( حاکی است کرونا 
دوباره جان گرفته و تعداد مبتالیان به سویه های اُمیکرون نیز 
روز به روز افزایش می یابد. سازمان جهانی بهداشت نیز دیروز 
زنگ هشــدار را به صدا درآورد. به گزارش شــبکه تلویزیونی 

فرانس 2۴ ســازمان جهانی بهداشت با هشدار در این زمینه 
خواســتار ادامه قرنطینه افراد در صوت بروز عالئم تنفسی، و 
استفاده از ماسک در مکان های پر تردد در اروپا شده است چرا 
که »به صورت تقریبی در تمامی کشــورهای اروپایی آلودگی 
مربوط به زیر سویه »اُمیکرون بی اِی« ثبت شده است... در اروپا 
انتظار سطوح باالی ابتال به کووید-۱۹ در تابستان امسال وجود 
دارد لذا باید نظارت دقیقی بر این حوزه به ویژه پس از سه برابر 
شدن موارد روزانه ابتال در مدت یک ماه اخیر، صورت گیرد.«
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زیر سایه فراگیر بحران اقتصادی

هزینه سرسام آور و سنگین
 پنجمین انتخابات چهارسال گذشته در اسرائیل

  3 سناریوی هنری کیسینجر 
برای سرنوشت جنگ اوکراین

نژادپرستی در آمریکا
به دسترسی به آب لوله کشی کشیده شد

انفجارهای پی در پی در جنوب عربستان و سکوت کامل ریاض

سرویس خارجي- 
سرزمین هاي  در  اقتصادي  نامساعد  شرایط 
اشغالي فلسطین باعث شده تا حتي پول و بودجه 
کافي براي برگزاري پنجمین انتخابات تكراري در 

دسترس مسئوالن سیاسي نباشد.
روز پنجشــنبه کــه »یائیــر الپید« بــه عنوان 
چهاردهمین نخســت وزیر رژیم صهیونیســتي وارد 
اقامتگاه نخســت وزیري شــد، همه چشم ها به خزانه 
خالي صهیونیست ها دوخته شده بود که دیگر پس از 
چهار دور انتخابات بي نتیجه پول الزم براي پنجمین 

انتخابات ندارد. 
 الپیــد به عنــوان نخســت وزیر موقــت پس از 
کناره گیري دولت بي ثبات نفتالي بنت آمده تا زمینه را 
براي برگزاري پنجمین انتخابات پارلماني در چهار سال 
گذشته فراهم کند، اما یک موضوع حیاتي آن است که 

پول کافي براي انتخابات موجود نیست.
منابع عبري زبان گفته انــد که انتخابات پیش رو 
یکي از پرهزینه ترین و سنگین ترین انتخابات در این 
رژیــم خواهد بود. تا اول نوامبر یعنــي نیمه آبان ماه 
امسال صهیونیست ها برای پنجمین بار در چهار سال 
گذشــته دوباره رای خواهند داد تا بالتکلیفي کابینه 
سیاسي مشخص شود، هرچند بسیاري تردید دارند با 
توجه به اختالفات داخلي، انتخابات پیش رو گره کور 
چهارسال بن بست سیاسي را باز کند و احتماال دوباره 
هیچ حزبي موفق به کســب اکثریب آرا و یا ائتالف با 

دیگر احزاب سیاسي نخواهد شد.
»آویگدور لیبرمــن«، وزیر دارایی هزینه انتخابات 
آتی را 2.۴ میلیارد شیکل )7۰۰ میلیون دالر( عنوان 
کرده اســت. او با اکره نســبت به تامین این هزینه و 
در برابــر حیــف و میل کردن بودجه بــراي برگزاري 
انتخابات هاي بي نتیجه در چند ســال گذشته گفته 
است: »امیدوارم کسانی که مســئول این هزینه های 
غیرضروری هســتند، بهــای آن را در انتخابات آینده 

بپردازند.«
از ســوي دیگر اوضاع ســاکنان مناطق اشــغالي 
فلســطین از نظر اقتصادي به شــدت نامتعادل است 
و آنهــا پس از کووید-۱۹، با تــورم قیمت ها و کاهش 

دستمزدها دست و پنجه نرم می کنند. 

گزارش »میدل ایست آي« از هزینه انتخابات هاي 
 بــي نتیجه چهار ســال گذشــته و بین ســال های 
2۰۱۹-2۰2۱ حاکي از آن است که بیش از ۱۰ میلیارد 
شــیکل )2.8۶ میلیارد دالر( خرج برگزاري انتخابات 
شــده و البته همه به بن بست رسیده و در نتیجه این 
 انتخابات ها هیچ کس نتوانسته با کسب اکثریت آرا کابینه 

تشکیل دهد.
»موشــه کالگافــت«، مشــاور اســتراتژیک در 
ســرزمین هاي اشــغالي درباره هزینــه انتخاباتي به 
المانیتــور مــي گوید: »بــا توجه به قوانیــن موجود 
کمک هــای خصوصی بــه یک حزب طبــق قانون از 
7۰۰ دالر در یک ســال انتخابات نمي تواند بیشــتر 
باشــد و هزینه هاي بیشــتر انتخابات را دستگاه هاي 
 رســمي به عنوان بخشي از بودجه موظف به پرداخت 

هستند.«
همچنین »دیوید بیتان«، نماینده لیکود با اذعان 
به اوضاع بد اقتصادي مــي گوید: هزینه کمپین هاي 
سیاســي در حال افزایش است و مشــاوران سیاسي 
هزینه بیشــتری دریافت می کنند و به دلیل دوره های 
تکراری انتخابــات بي نتیجه، همه احزاب در پرداخت 

بدهی های دوره های قبل با مشــکل مواجه شده و در 
آستانه ورشکستگي هستند. 

تورم تقریبا هر روز به صهیونیســت ها فشــار وارد 
مي کند و قیمت بنزین در ســرزمینهای اشــغالی به 
باالترین میزان خود در هشــت ســال گذشته رسیده 
است. براساس گزارش ها از اول جوالی، بنزین از 7.72 
شیکل به 8.۰8 یعني لیتری 2.۳۵ دالر افزایش یافته 
است و منابع میداني گفته اند که تا پیش از نیمه شب 
که قیمت جدید اعالم شــود مــردم به پمپ بنزین ها 

هجوم برده بودند.
از ســوي دیگراعتصاب ها در هفته هاي اخیر کمر 
اقتصاد نحیف مناطق اشــغالي را خم کرده و عالوه بر 
معلمان، کارگران و رانندگان اتوبوس هاي شــهري نیز 
در اعتراض به وضعیت معیشتي خود دست به اعتصاب 
زده اند. مشــخص نیست که در شــرایطي که اقتصاد 
مناطق اشــغالي به شــدت دچار رکود و بحران است، 
هزینه میلیارد دالري یــک انتخابات بي نتیجه دیگر 

چگونه تامین خواهد شد؟
دولت بی دولت

بســیاري پیش بیني کرده اند کــه حتي با وجود 

صــرف هزینه هاي میلیاردي، امــا انتخابات آتي رژیم 
صهیونیســتي نیز گرهي از کار آنان نخواهد گشــود. 
از جمله »ایهود اولمرت« نخســت وزیر اســبق رژیم 
صهیونیســتی در گفت وگویی اختصاصی با شبکه آي 
2۴، ضمن اشــاره به اینکه انتخابات پیش رو تغییری 
در وضعیــت تل آویو ایجاد نخواهد کــرد، اذعان کرد 
 کــه »بنیامیــن نتانیاهو« بــاری دیگر نخســت وزیر 

نخواهد شد. 
نخست وزیر اســبق رژیم صهیونیستی تاکید کرد 
کــه »انتخابات آتی تنهــا از وضعیت تعادل محافظت 
خواهد کــرد و هیچ دولتی تشــکیل نخواهد شــد؛ 
حتی اگر تشــکیل شــود نیز در مدت کوتاهی سقوط 
خواهد کرد.« وی در ادامه با اشــاره به اینکه نتانیاهو 
نخســت وزیر نخواهد شــد، اذعان کرد: »در انتخابات 
 بعدی شــاهد تغییراتی در موازنه های سیاسی موجود 

خواهیم بود.«
»اســحاق هرتزوگ« رئیس رژیم صهیونیستی نیز 
بعد از انحالل کنســت و در دیدارش با »یائیر الپید« 
نخســت وزیر موقت، اذعــان کرده بــود که برگزاری 
انتخابات های متعدد، برای اسرائیل ناسالم و ُمضر است.

ادامه حمالت سایبري
حمالت سایبري و هکري علیه زیرساخت هاي رژیم 
صهیونیستي همچنان ادامه دارد و  شبکه صهیونیستی 
»کان«، روز جمعه از حمله ســایبری به شرکت های 
گردشــگری صهیونیستی خبر داد. کان اعالم کرد که 
هکرها در این حمله سایبری به وب سایت چند شرکت 
گردشگری صهیونیستی نفوذ و اطالعات آنها هک شده 

است.
این شــبکه صهیونیســتی در ادامه گزارش خود 
مدعی شــد که این اقدام را گروهی از هکرهای ایرانی 
انجام داده اند. این گزارش در حالی منتشــر شده است 
که کانال ۱2 رژیم صهیونیســتی با اشاره به اینکه این 
حمله در چند روز گذشته انجام شده، خبر داده بود که 
اطالعات بیش از ۳۰۰ هزار صهیونیست در این حمله 
 »SharpBoys« هک شده است. گروه هکری موسوم به
اخیرا مســئولیت این حمله را  برعهــده گرفته بود و 
اعالم کرده بود که دیتابیس های شــرکت های مذکور 

در دسترس این گروه قرار گرفته است.
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سازمان بهشت زهرا )سالم ا... علیها( در نظر دارد سه پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

شهرداری تهران
سازمان بهشت زهرا)س(

آگهي مناقصه عمومي

روابط عمومی سازمان بهشت زهرا )سالم ا... علیها(
www.beheshtezahra.ir

شرایط متقاضیمدتمیزان سپرده )ریال(موضوع مناقصه

 تعمیر و نگهداری 
شبکه آب و فاضالب

یکسال2.2۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱- دارا بودن شرکت معتبر با اساسنامه مرتبط با نگهداری آب یا فاضالب
2- دارا بودن رتبه ۵ آب یا فاضالب از معاونت برنامه و بودجه یا گواهینامه رتبه بندی و تعیین صالحیت تعمیر و نگهداری و امور تاسیساتی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۳- دارا بودن اصل گواهی صالحیت ایمنی یا  تاییدیه ثبت نام گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۴- دارا بودن سابقه مرتبط

۵- دارا بودن کارت الکترونیکی ارائه دهندگان خدمات و تامین کنندگان شهرداری تهران

 تعمیر و نگهداری 
شبکه برق و تجهیزات منصوب 

یکسال2.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱- دارا بودن شرکت معتبر با اساسنامه مرتبط با نگهداری برق 
2- دارا بودن رتبه ۵ نیرو یا تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه یا گواهینامه رتبه بندی و تعیین صالحیت تعمیر و نگهداری و امور تاسیساتی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا از پیمانکاران مجاز 

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران 
۳- دارا بودن اصل گواهی صالحیت ایمنی یا تاییدیه ثبت نام گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

۴- دارا بودن سابقه مرتبط
۵- دارا بودن کارت الکترونیکی ارائه دهندگان خدمات و تامین کنندگان شهرداری تهران

 تعمیر و نگهداری 
تاسیسات ساختمان ها

یکسال2.2۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱- دارا بودن شرکت معتبر با اساسنامه مرتبط با نگهداری تاسیسات مکانیکی
2- دارا بودن رتبه ۵ تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه یا گواهینامه رتبه بندی و تعیین صالحیت تعمیر و نگهداری و امور تاسیساتی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۳- دارا بودن اصل گواهی صالحیت ایمنی یا تاییدیه ثبت نام گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
۴- دارابودن سابقه مرتبط

۵- دارا بودن کارت الکترونیکی ارائه دهندگان خدمات  و تامین کنندگان شهرداری تهران

الف( محل دريافت اسناد و تسليم پيشنهادات:کلیه داوطلبین می توانند جهت خرید اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش واریزي به مبلغ 2.۰۰۰.۰۰۰ریال )به 
ازای هر موضوع مناقصه( به شماره حساب 2۰۳۱ نزد بانک شهر شعبه بهشت حضرت زهرا )سالم ا... علیها( به جاده قدیم تهران، قم ساختمان اداري شماره یک سازمان، 

اداره قراردادها جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند.
ب( ميزان سپرده شرکت در مناقصه: متقاضیان می بایست مبلغ فوق الذکر را  به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان بهشت 
زهرا )س( با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید یا وجه واریزی به حساب ۱۰۰۳ نزد بانک شهر شعبه بهشت زهرا )سالم ا... علیها( به نام سازمان بهشت زهرا )س( به 

همراه اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار ارائه نماید. 
ج( مهلت ارائه اسناد: از تاریخ انتشار آگهي به مدت ۱۰ روز در اوقات اداري جهت دریافت و تکمیل و تحویل اسناد مناقصه می باشد. )ساعت پایان تحویل پاکت به 

دبیرخانه سازمان ۱۳:۳۰ می باشد.(

د( هزینه آگهی در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد.
ضمناً مشروح شرایط مناقصه در اسناد و نمونه قرارداد درج مي باشد که شرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ با قید قبولی امضاء نموده و در پاکت هاي الک و 

مهرشده »الف« و »ب« تحویل نمایند. امضاء اسناد مناقصه و نمونه قرارداد به منزله قبول شرایط مندرج درآنها می باشد. 
بدیهي است شرکت درمناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه و نمونه قرارداد بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار است.

شماره  1401/1۳-14-1۵

ســازمان بهشت حضرت زهرا )ســالم ا... علیها( در نظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص واجد شرایط جهت 
شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

الف( شــرایط متقاضی:۱- دارای حداقل رتبه ۵ ابنیه از سازمان 
برنامــه و بودجه2- کارت پیمانکاری دارای اعتبار از معاونت فنی و 
عمرانی شــهرداری تهران ۳- گواهی صالحیــت ایمنی پیمانکاری 
 از اداره کار، رفــاه و تأمیــن اجتماعــی یا فرم تاییدیــه ثبت نام

۴- ارائه کارت الکترونیکی ارائه دهندگان خدمات و تامین کنندگان 
شهرداری تهران با موضوع مرتبط با مناقصه

ب( محل دریافت اسناد وتسلیم پیشنهادات:کلیه داوطلبین 
می توانند جهت خرید اســناد مناقصه با در دســت داشــتن فیش 
واریــزي به مبلغ2.۰۰۰.۰۰۰ریال به شــماره حســاب 2۰۳۱ نزد 
 بانک شــهر شــعبه بهشــت زهرا )ســالم ا... علیها( به جاده قدیم 
تهران- قم ساختمان اداري شــماره یک سازمان- اداره قراردادها 

مراجعه نمایند.
ج( سپرده شرکت در مناقصه:  متقاضیان می بایست مبلغ فوق 
را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی در 
وجه بهشت حضرت زهرا)س( با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید 
یا وجه واریزی به حساب ۱۰۰۳ بانک شهر شعبه بهشت زهرا)س( 
به نام بهشــت حضرت زهرا )س( به همراه اسناد مناقصه در پاکت 

الف به دستگاه مناقصه گزار ارائه نمایند.

د( مهلت ارائه اســناد: از تاریخ انتشــار آگهي به مدت ۱۰ روز 
 در اوقــات اداري جهت دریافت و تکمیل و تحویل اســناد مناقصه 
مي باشد.)ســاعت پایان تحویل پاکت به دبیرخانه سازمان تا ساعت 

۱۳:۳۰ می باشد(.
بدیهي اســت شــرکت درمناقصه و ارایه پیشــنهاد به منزله قبول 
شــروط وتکالیف مقرر در اســناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا 

قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
هـــ( هزینه آگهی در روزنامه همشــهری و کیهان به عهده برنده 

مناقصه می باشد.
ضمناً مشروح شرایط مناقصه در اسناد و نمونه قرارداد درج مي باشد 
که شــرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ امضاء نموده و در 

پاکت هاي الک ومهرشده »الف« و »ب« تحویل نمایند.
امضاء اسناد مناقصه به منزله قبول شرایط مندرج در آن می  باشد.

روابط عمومی 
بهشت حضرت زهرا )سالم ا... علیها(
www.beheshtezahra.ir

مبلغ سپرده شرکت در موضوع مناقصه
مبلغ تقریبی برآورد )ریال(محل اجرامدت قراردادمناقصه )ریال(

انجام عملیات عمرانی پراکنده در سطح 
سازمان و حرم مطهر )ره( بر اساس 

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۱
 بهشت حضرت زهرا )س( ۱2 ماه۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰

87.۹۰2.۴۹۴.۹2۴و حرم مطهر امام )ره(

شهرداری تهران
سازمان بهشت زهرا)س(

      آگهي مناقصه عمومي  
   شماره 1401/10   نوبت اول  

سازمان بهشت حضرت زهرا )سالم ا... علیها( در نظر دارد به منظور خرید ۱۰۰۰ عدد مخزن زباله مکانیزه گالوانیزه، مناقصه عمومی برگزار 
نماید. بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی، جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

الف( شرایط متقاضی: ۱- کلیه اشخاص حقوقی دارای حداقل یک 
قرارداد مرتبط و مشابه با شهرداری تهران

2- تاییدیه کارت الکترونیکی ارائه دهندگان خدمات و تامین کنندگان 
شهرداری تهران. 

داوطلبین  کلیه  پیشنهادات:  تسلیم  و  اسناد  دریافت  محل  ب( 
می توانند جهت خرید اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش واریزي 
به مبلغ2.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب 2۰۳۱ نزد بانک شهر شعبه 
بهشت زهرا )سالم ا... علیها( به جاده قدیم تهران– قم ساختمان اداري 

شماره یک سازمان، اداره قراردادها مراجعه نمایند.
مبلغ  می بایست  متقاضیان  مناقصه:  در  شرکت  سپرده  ج( 
به  مناقصه  در  شرکت  سپرده  عنوان  به  را  ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال 
صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان بهشت زهرا )س( با اعتبار 
حداقل سه ماه و قابل تمدید یا وجه واریزی به حساب ۱۰۰۳ بانک 
به  )س(  زهرا  بهشت  سازمان  نام  به  )س(  زهرا  بهشت  شعبه  شهر 
ارائه  همراه اسناد مناقصه در پاکت »الف« به دستگاه مناقصه گزار 

نمایند.

در  روز   ۱۰ مدت  به  آگهي  انتشار  تاریخ  از  اسناد:  ارائه  مهلت  د( 
اوقات اداري جهت دریافت و تکمیل و تحویل اسناد مناقصه مي باشد. 

)تحویل اسناد مناقصه تا ساعت ۱۳:۳۰ آخرین روز میسر است(.
بدیهي است شرکت درمناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط 
و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار است.
هـ( هزینه آگهی در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه 

می باشد.
ضمناً مشروح شرایط مناقصه در اسناد درج مي باشد که شرکت کنندگان 
باید مدارک را پس از اخذ امضاء نموده و در پاکت هاي الک و مهرشده 
قبول  منزله  به  مناقصه  اسناد  امضاء  نمایند.  تحویل  »ب«  و  »الف« 

شرایط مندرج در آن می باشد.
روابط عمومی 
سازمان بهشت زهرا )سالم ا... علیها(
www.beheshtezahra.ir

شهرداری تهران
سازمان بهشت زهرا)س(

     آگهي تجدیدمناقصه عمومي
 شماره: 11 / 1401

سرویس خارجی-
موسسه غیر انتفاعی»دیگ دیپ« فعال در آمریكا اعالم کرده تأمین 
آب در خانه برای بسیاری از مردم آمریكا به ویژه رنگین پوستان تبدیل 

به یک معضل شده است.
نژادپرســتی در آمریکا در تمامی تار و پود زندگی سیاســی و اجتماعی مردم 
جریــان دارد و تبعیض نژادی علیه ســیاهان در آمریکا از کالن ترین مســائل تا 
جزئیترین امور را شــامل می شود. در همین راستا یک موسسه غیر انتفاعی تحت 
عنوان »دیگ دیپ« گزاری تهیه و اعالم کرده که تأمین آب در خانه برای بسیاری 
از مــردم آمریکا یک معضل اســت و افرادی که آب تمیز ندارنــد اغلب از رنگین 
پوستان هستند. در گزارش این موسسه غیر انتفاعی مستقر در لس آنجلس آمده: 
»بیش از 2.2 میلیون نفر در آمریکا هنوز بدون آب و لوله کشی اولیه در خانه های 
خود و ده ها میلیون نفر دیگر بدون ســرویس بهداشــتی کافی زندگی می کنند.« 
به گزارش تســنیم در ادامه این گزارش می خوانیم: »میلیون ها نفر در آمریکا که با 
شکاف در دسترسی به آب مواجه اند بیشتر از جوامع رنگین پوست هستند به طوری 
که احتمال اینکه خانواده های بومی دسترسی به آب جاری نداشته باشند ۱۹ برابر 
بیشتر از خانواده های سفیدپوست و همین عدد برای خانوارهای سیاه پوست و التین 
تبار دو برابر است.« »جورج مک گرو«، بنیانگذار و مدیر اجرایی »دیگ دیپ« در این 
زمینــه گفت: این افراد میزان قابل توجهی از درآمد ماهانه خود را صرف تامین آب 
برای زنده ماندن می کنند. دسترسی نداشتن به آب سبب مشکالت سالمتی مانند 
دیابت، مشکالت در سالمت روان و انبوهی از قبوض برای خرید آب بطری می شود. 

شکست آزمایش موشکی 
خبر دیگر از آمریکا این که شــبکه خبری ســی ان ان در گزارشی از شکست 
 آزمایش موشــک مافوق صوت آمریــکا خبر داد. به گزارش ایرنا، شــبکه خبری 
سی ان ان با انتشار این خبر افزود: نخستین آزمایش موشک مافوق صوت آمریکا با 
ســامانه  کامل آن روز پنج شنبه به شکست انجامید.بنابر این گزارش این آزمایش 
که در تاسیسات برد موشکی اقیانوس آرام در هاوایی به عمل آمد، با شکست همراه 
بود. سی ان ان درادامه گزارش داد: درحالی ارتش آمریکا در انجام نخستین موشک 
مافوق صوت خود با ســامانه کامل آن با شکست مواجه شد، که کنگره این کشور 
مدت ها اســت بر عقب ماندن فناوری موشــکی آمریکا از دو کشور چین و روسیه 
ابراز نگرانی کرده چراکه روســیه هم اکنون از این فن آوری در موشک های اسکند 
و خنجر خود بهره برده اســت.به گزارش ایرنا، پیشتر نیروی هوایی آمریکا در 27 
اردیبهشت ماه گذشــته  از آزمایش موفقیت آمیز یک فروند موشک مافوق صوت 
خبر داده بود؛ موشکی که پرتاب آزمایشی آن در گذشته سه بار با شکست مواجه 
شــده بود؛ این موشک بدون بوستر تقویت کننده که پنتاگون روز پنج شنبه قصد 

آزمایش آن را داشت، مورد امتحان قرار گرفته بود.
گاف دوباره بایدن

بر اســاس گزارش ها بایدن روز پنجشنبه در جریان سخنرانی مطبوعاتی خود 
گفت که با رهبر ســوئیس تماس گرفته اســت تا درباره کنار گذاشــتن دو قرن 
بی طرفی برای پیوستن به ناتو گفت وگو کند. وی بالفاصله اشتباه خود را تصحیح 
کرد و گفت منظورش در واقًع ســوئد اســت! به گزارش ایرنا از نیویورک پســت، 
بایدن در ســخنرانی مطبوعاتی خود گفت: برخی از مطبوعــات آمریکایی به یاد 
دارند آن زمان را که رئیس جمهوری فنالند با من تماس گرفت و پرســید می تواند 
بیاید و من را ببیند، ســپس او روز بعد آمد و گفت: آیا از پیوســتن کشورم به ناتو 
حمایت می کنید؟ همان موقع وی پیشــنهاد کرد که با رهبر ســوئیس هم تماس 
بگیریم.رئیس جمهوری آمریکا بالفاصله اشتباه خود را اصالح کرد و با شوخی افزود: 

»سوئیس؟ خدای من، من واقعا نگران گسترش ناتو!  و پیوستن سوئد هستم«

سرویس خارجی-
 رهبــر طالبان در اولیــن حضور عمومی خود در نشســت علمای 
افغانستان که با حضور بیش از 3 هزار »عالم دین« و بزرگان قومی در کابل 

برگزار شد؛ سخنرانی کرد.
در میانه ده ها بحران ریز و درشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گروه طالبان 
روز پنج شــنبه نشست بزرگ لویه جرگه این کشور را با حضور بیش از ۳ هزار تن 
از سران قومی و مذهبی این کشور برگزار کرد. در این نشست دو روزه در روز اول 

نخست وزیر و در روز دوم رهبر طالبان سخنرانی کردند. 
»مال حســن آخوند«؛ نخست وزیر طالبان در آغاز این نشست از عالمان دینی 
خواست تا از نظام موجود حمایت کرده و در جهت حل مشکالت جاری در کشور 
دســت به کار شوند. بر اساس گزارش ها ســاعاتی از آغاز این نشست نگذشته بود 
که منابع محلی از وقوع دو انفجار و تیراندازی پیاپی در نزدیک این نشســت خبر 
دادند. از سوی دیگر، صفحه منتسب به »جبهه ملی آزادگان افغانستان«؛ یک گروه 
مســلح که با طالبان می جنگد، ادعا کرد که گروه ویژه عملیاتی این جبهه بر تاالر 
»لویه جرگه« که نشست علمای طالبان جریان داشت، حمله کرده  است. بر اساس 
کلیپ های ویدیویی صدای شــلیکه گلوله و درگیــری در نزدیکی محل برگزاری 
نشســت علما از سوی طالبان شنیده می شــد. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان 
وقــوع این حادثه را در صفحه توئیت خود تأیید کــرده ولی گفته که »در اطراف 
گردهمایی هیچ مشکلی وجود ندارد. نیروهای امنیتی بر یک محل مشکوک چند 
شــلیک کردند، دیگر نگرانی وجود ندارد.« اما »محمد جالل«، از سخنگویان این 
گروه گفته که »دو فرد شرور از ساختمانی باال رفتند و شروع به تیراندازی کردند. 
آنها به ســرعت توسط طالبان به یاری خداوند متعال از بین رفتند.« طالبان برای 
تامین امنیت این محل چندین کیلومتر پست های ایست و بازرسی ایجاد کرده و از 

رفت و آمد مردم و خودروها جلوگیری می کردند
سخنرانی رهبر طالبان

 از ویژگی های با اهمیت »لویه جرگه« کابل اولین حضور عمومی رهبر طالبان 
در یک نشســت بزرگ در این ســطح پس از به قدرت رسیدن طالبان در تابستان 
گذشته بود.»مال هبت اهلل آخوندزاده« در این نشست در کابل تصریح کرد که جنگ 
آمریکا با ما بر سر عقاید بود و این جنگ تا »قیامت« ادامه خواهد داشت. آخوندزاده 
گفت: »جنگ دنیا با ما برای زمین و هوا نبود بلکه برای نظریه و عقاید ما بود و تا 
قیامت نیز ادامه دارد، در تقابل اسالم و کفر نه امکان مسالمت هست، نه مسالمت 
خواهد شــد و نه چنین چیزی ممکن است« به گزارش تسنیم وی با اظهار اینکه 
اگر حکومت طالبان شریعت اسالمی را پیاده کند، کشورهای جهان واکنش نشان 
خواهند داد، افزود:  »هدف ما رضای اهلل است. خواست های جهان که اهلل را ناراضی 
می کند قابل قبول نیست«رئیس طالبان خطاب به شرکت کنندگان در این نشست 
گفت: »مردم انتظار دارند شعارهایی که در جریان جهاد داده می شد، عملی شود. 
عدالت )سبب( بقای یک حکومت است، اگر عدالت نباشد، ظلم به وجود می آید و 

حکومت ظلم بقا ندارد«.
آخوندزاده تصریح کرد: »به دو طریق می توان شــریعت اسالمی را حاکم کرد، 
ابتدا وجــود حاکمان مقتدر و دوم همکاری و همراهــی  علما. عدالت باید عدالت 
حضرت علی)ع( باشد که همراه یک یهودی به محکمه رفت. هیچ بی گناهی نباید 
در زندان ها باشــد این عدالت اســت که بقای یک حکومــت را تضمین می کند«.

رئیس طالبــان با اظهار اینکه هدف اصلی طالبــان برقراری »امنیت، صلح، زندگی 
مسالمت آمیز و پیشرفت زیر لوای نظام اسالمی« است، اضافه کرد: شریعت ضامن 
پاسداری از همه ارزش هاست، اگر شریعت بود امنیت، آزادی، نظام اسالمی و همه 

چیز ادامه دارد و خداوند متعال به آن برکت خواهد داد. 

»هنری کیسینجر« وزیر خارجه اسبق آمریكا در مصاحبه با یک مجله 
 انگلیسی سه سناریوی احتمالی را برای پایان جنگ اوکراین تشریح کرده است.
۱27 روز از جنگ اوکراین می گذرد و هنوز کســی به درستی نمی داند که فرجام 
این جنگ چگونه خواهد بود. بســیاری از کارشناسان بر این باورند که این جنگ 
فرسایشی است و قطعا طوالنی مدت خواهد بود. کشورهای غربی نیز اعالم کرده اند 
خود را برای جنگی طوالنی آماده می کنند. روزهای گذشــته برخی رسانه ها اعالم 
کــرده بودند اروپــا و آمریکا به دلیل ناامیدی از پیــروزی اوکراین در این جنگ و 
وحشت از ادامه جنگ تا زمســتان آینده به کیف برای مصالحه سیاسی با روسیه 
فشار آورده اند. بسیاری از کشورهای اروپایی به دلیل وابستگی به نفت و گاز روسیه 
از زمستان بدون گاز به شدت ابراز نگرانی می کنند. »هنری کیسینجر« وزیر خارجه 
اسبق آمریکا نیز در گفت وگو با مجله انگلیسی »اسپکتیتور«۳ سناریو را برای پایان 
جنگ اوکراین تشــریح کرد: »اگر روســیه تا همینجا که پیش آمده متوقف شود، 
2۰ درصد از خاک اوکراین را گرفته اســت، یعنی مناطق صنعتی و بخش اساسی 
کشاورزی و بخشــی از قلمرو این کشور در ساحل دریای سیاه. نقش ناتو )در این 
صورت( از اهمیت سابق برخوردار نخواهد بود...دومین سناریو عقب راندن روسیه از 
مناطقی است که در عملیات های نظامی خود به دست آورده، از جمله شبه جزیره 

کریمه که در 2۰۱۴ به روسیه الحاق شد.« 
به گفته »کیسینجر«، اگر اقدامات نظامی ادامه یابد، احتمال »جنگ مستقیم 
میان روسیه و غرب« افزایش می یابد. به گزارش ایسنا سناریوی سوم »کیسینجر« 
بازگشــت به مرزهای پیش از آغاز حمله در 2۴ فوریه)۵ اسفند( است. او گفت، در 
این صورت، اوکراین مجددا تسلیح شده و همکاری هایش با ناتو نزدیک تر می شود، 
حتی شاید روزی عضو ناتو شود.این دیپلمات بازنشسته آمریکایی افزود، این سناریو 

نیازمند آن است که مناقشه برای مدت مشخصی متوقف شود.
اما و اگرهای جدید اردوغان

اما در حالی که هفته گذشــته رســماً اعالم شد که ســوئد و فنالند به دنبال 
رضایــت اردوغان، در این ائتالف نظامی عضو خواهند شــد، دیروز اردوغان گفت 
که ترکیه ممکن است با این مســئله موافقت نکند! ترکیه شرط موافقت کامل را 
 همکاری ســوئد در دستگیری و بازگرداندن دهها عضو گروه تروریستی پ ک ک 
قرار داده اســت. روز چهارشنبه سازمان پیمان آتالنتیک شمالی موسوم به ناتو به 
طور رسمی از فنالند و سوئد دعوت کرد تا عضو این اتحاد نظامی شوند. به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، این اطالعیه چهارشــنبه به عنوان بخشی از 
اعالمیه اجالس مادرید پس از جلسه رؤسای دولت ها و کشورهای عضو ناتو منتشر 
شــد.اعضای ناتو گفتند: »ما تصمیم گرفتیم که فنالند و ســوئد را برای عضویت 
در ناتــو دعوت کنیم و موافقت کردیم که پروتکل هــای الحاق را امضا کنیم.« اما 
رئیس جمهــور ترکیه طی اظهاراتی پس از نشســت ناتــو در مادرید، گفت: »این 
پارلمان ترکیه است که باید با عضویت سوئد و فنالند در سازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی )ناتو( موافقت کند.« اردوغان توضیح داد: »کار برای پیوستن سوئد و فنالند 
بــه ناتو بدون تصویب پارلمان ترکیه پیش نخواهد رفت و جای نگرانی نیســت.« 
اردوغان با اشــاره به یادداشت سه جانبه با سوئد و فنالند نیز توضیح داد که: »کار 
بعدی متعلق به ســوئد و فنالند است. وقتی اشتباهی رخ دهد، ما از قبل اسنادی 
داریم و آنچه الزم باشــد انجام خواهیم داد. از ایــن پس برای اعضای پ.ک.ک و 
گولن، تبلیغات تروریســتی، حمله به کشور و شهروندان ما بسیار دشوارتر خواهد 
بود.« وی با بیان اینکه سوئد 7۳ تروریست را به ترکیه استرداد می کند، تاکید کرد: 
»وعده ها مهم است، اما مهم ترین چیز عملی شدن است. آنها در حال حاضر سه یا 
چهار نفر از آنها را فرســتاده اند، اما کافی نیست. وزارت دادگستری و امور خارجه، 

سازمان اطالعات از نزدیک بررسی و پیگیری خواهد کرد.«

منابع سعودی روز پنجشنبه از شنیده شدن صدای چندین انفجار در 
»خمیس مشیط« عربستان خبر دادند.

وقــوع این انفجارها را تارنمای عرب زبــان »ارم نیوز« در ابوظبي هم تایید 
کرده، اما تاکنون به علت و ماهیت این انفجارها اشــاره اي نشــده است. مقامات 
رسمي سعودي نیز تا عصر روز جمعه و 2۴ ساعت پس از این حادثه، هیچ اشاره 
و واکنشي به آن نداشته اند. فعاالن توئیتر در عربستان نوته اند که صدای انفجارها 

در نقاط مختلف خمیس مشیط شنیده شده و این صداها بسیار شدید بوده است.

خمیس مشیط در جنوب عربستان و در نزدیکي مرزهاي یمن قرار دارد.
پایگاه هوایی »ملک خالد« در منطقه خمیس مشــیط قرار دارد که پیش از 
این بارها هدف حمالت تالفی جویانه نیروهای یمنی قرار گرفته اســت. در عین 
حال برخي کاربران توئیتري نیز در ابتداي شنیده شدن صداي انفجارها، احتمال 

حمله ارتش یمن را مطرح کرده بودند.

 اجتماع رهبران مذهبی و سیاسی افغانستان 
و نخستین سخنرانی عمومی رهبر طالبان


