اعتراض

کردستان عراق

تظاهرات و تجمعات کارمندان و حقوقبگیران نهادهای مختلف در
ســلیمانیه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق سه ماه گذشته به آنان
برای چندمین روز متوالی ادامه دارد و پنجشــنبه  22اردیبهشت 12 /
می ،حقوقبگیران تجمعاتی اعتراضی را برگزار کردند .بر اساس خبر،
کارکنان شهرداریهای سلیمانیه و نواحی تابعه در مقابل ساختمان
شعبهبانکمرکزیاقلیمکردستاندراینشهرتجمعکردند.همچنین
کارمندان نهادها و ادارات زیرمجموعــه وزارت آموزشوپرورش نیز
تظاهرات و تجمعات مشابهی را برپا کردند .طی روزهای گذشته نیز
حقوقبگیران در ســلیمانیه در خیابانهای این شهر اقدام به برپایی
تظاهرات و مسدودسازی راههای ارتباطی اصلی کردند.

اشغالگران به هراس افتاده اند

تبدیل مراسم تشییع شیرین ابوعاقله
به تظاهرات ضد صهیونیستی

شبکه تلویزیونی الجزیره در خبر فوری ،تصاویری
را از رسیدن پیکر شیرین ابوعاقله خبرنگار شهید
فلسطینی به کلیسای قدس با استقبال گسترده
فلسطینیان پخش کرد.

آلمان

پلیس برلین در آلمان با انتشــار بیانیهای برگــزاری تظاهرات به
مناسبت هفتاد و چهارمین سالگرد «روز نکبت» توسط انجمنهای
فلسطینی در این شهر را ممنوع اعالم کرد .در بیانیه فوق دلیل این
ممنوعیت چنین توضیح شد که ممکن است شرکتکنندگان در این
تظاهرات شعارهای تحریکآمیز و ضد یهودی سر داده و به اقدامات
خشــونتآمیز متوسل شوند .در این بیانیه با اشاره به لغو  5تقاضای
برگزاری تظاهرات در مناطق مختلف برلین که قرار بود در آخر هفته
برگزار شوند ،تصریح شــد که پلیس قبل از اتخاذ این تصمیم تمام
یافتهها را ارزیابی کرده و حق آزادی اجتماع را در نظر گرفته است.

کیوسک بینالملل

دولت بایدن از کنگره خواســته است تا به پیشنهاد فروش تسلیحات و
تجهیزات به ترکیه برای ناوگان جنگندههای  ۱۶-Fموافقت کند .به
گزارش روزنامه «وال اســتریت ژورنال» به نقل از مقامات آمریکایی
نوشت :درخواست دولت بایدن مبنی تجهیز کردن ترکیه به تسلیحات
نظامی مانند موشک ،رادار و تجهیزات الکترونیکی برای ناوگان ۱۶-F
ممکن است حرکتی برای ســنجش حمایت کنونی کنگره از فروش
پیشنهادی جداگانه ۴۰فروند ۱۶-Fجدید به ترکیه باشد .ترکیه یکی از
اعضای پیمان آتالنتیک شمالی « ناتو « برخی از مقامات واشنگتن را به
دلیل روابط آنها با روسیه خشمگین کرده است که این فروش بهعنوان
راهی بالقوه برای کاهش تنشها و جلوگیری از نزدیک شدن ترکیه به
روسیه و چین تلقی میشــود .ترکیه اخیراً میزبان مذاکرات صلح بین
مقامات روسیه و اوکراین در استانبول بود تا بتواند درگیری میان طرفین
را حل کند .بااینحال ،ترکیه همچنین به نیروهای اوکراینی پهپادهای
مسلحی را برای کمک به نبرد آنها ارائه میکند.

رئیس جریان آزاد ملی لبنان ،رئیس حزب القوات اللبنانیه را به مزدوری
برای رژیم صهیونیستی متهم کرد .به گزارش روزنامه «الجمهوریه»،
جبرانباسیل،رئیسجریانآزادملیلبناندرتوییتینوشت:سمیرجعجع
همواره بخشی از طرح اسرائیل در لبنان بوده است؛ اسرائیلی که سرزمین
ما را اشغال کرده و بارها کشورمان را ویران کرده است و مانع استخراج
نفت و گاز ما میشود؛ اسرائیلی که هر روز در هوا و دریا به ما تجاوز میکند
و ۵۰۰هزار آواره فلسطینی را در سرزمین ما بهجا گذاشته است؛ اسرائیل
که ما را وارد جنگهای داخلی کرد و نمیخواهد لبنان توسعه یابد .وی
گفت :اســرائیلی هیچ روزی خیر و نیکی برای لبنان نداشته و هدفش
ضربه زدن به ثبات لبنان بوده است .یکبار جعجع مستقیم ًا به کار گرفته
میشود مثل روزهای جنگ و یکبار باواسطه مثل این روزها از طریق
همپیمانان منطقهای که به او پول میدهند و او را مثل یک مزدور به کار
میگیرند .کســی که به حزب القوات اللبنانیه رأی میدهد به همه این
موارد رأی میدهد و شما میدانید چرا به طایفه مسیحی در لبنان تعرض
میشــود .به جنگهای اسرائیل و غرب نگاه کنید که نتیجهاش برای
مسیحیهاچگونهاست.

در جریان آتشسوزی گسترده از بامداد روز پنجشنبه (بهوقت محلی) در
یک ناحیه متراکم مسکونی و بازرگانی شهر ملبورن استرالیا ،ساختمان
یک کودکستان نابود شد و یک کلیسا بهشدت آسیب دید ،اما تلفاتی به
بار نیامد .به گزارش روزنامه «دیلی میل» ،در پی وقوع این آتشسوزی،
دهها مأمور آتشنشانی وارد صحنه شدند ،شماری خانههای مسکونی
تخلیه شدند و به صدها ساکنان خانههای اطراف هشدار داده شد که از
خانه بیرون نیایند .گمان میرود که آتشسوزی از کلیسا آغازشده و به
مرکز آموزش کلیسا که بهتازگی نوسازی شده بود ،سرایت کرده باشد
که بهکلی نابود شد .بحران سیل دوهفتهای استرالیا از میانه اسفندماه
با بارش شــدید باران و بادهای مخرب در ســواحل شرقی این کشور
ادامه یافت و شمار قربانیان آن به  ۲۰تن رسید .بخشهایی از سیدنی،
بزرگترین شهر این کشور ،پیشتر زیر آب رفته و هزاران نفر مجبور به
ترک خانههای خود شدهاند.

رهبر حزب وطن ترکیه ،این هفته سیاســتهای منطقهای رجب طیب
اردوغانرابهچالشکشیدودرارتباطباپروژهطرحساختشهرکهاییدر
سیزدهمنطقهدرشمالسوریه،هشداردادکهاینطرحیکتلهاستوکشور
را در آن غرق خواهد کرد و درعینحال از توطئههای آمریکا و اسرائیل علیه
کشورشسخنگفت.بهگزارشروزنامه«دیلیصباح»،دوغوپرینچکدر
برابر خبرنگاران هشدار و درعینحال راهحل هم ارائه داد؛ حال اینکه رئیس
جمهوریترکیهبهآناعتناکند یانه؟،مسئلهدیگریاستکهنیازبهزمان
دارد .پرینچک حرفهایش را در همین کنفرانس خبری زد و نگرانیاش
را از طرحی که اردوغان در روز سوم می جاری درباره آن صحبت کرد ،ابراز
نمود و از لحن و ادبیات و فحوای اظهاراتش میشود فهمید تالشهایش
برای جلوگیری از فروپاشی دولت ترکیه است .دولت ترکیه قرار است در
چارچــوب طرحی که بعض ًا در ترکیه بهعنوان منطقه «منطقه امن» و یا
«پروازممنوع» خوانده میشود ،حدود یکمیلیون پناهجوی سوری را در
شهرکهای سیزدهگانهای در شمال سوریه جای دهد.

نماینده برنامه جهانی غذا در یمن اوضاع تغذیه در این کشور را بهویژه
در سایه تبعات بحران اوکراین «فاجعهبار» خواند .ریچارد راگان ،نماینده
برنامه جهانی غذا در یمن در مصاحبه با روزنامه «الشرق األوسط» تأکید
کرد ،آتشبس اخیر موجب امیدواری یمنیها شده و اقدام سازمانها و
توزیعکمکهاراسهولتبخشیدهاست.ویابرازامیدواریکردآتشبس
بهشکلدائمیتثبیتشود.ویبافاجعهبارخواندناوضاعغذاییدریمن
گفت ،در سایه تبعات بحران اوکراین پیشبینی میشود که قیمت مواد
غذایی حدود  ۳۰درصد افزایش یابد .راگان تصریح کرد ،اوضاع در سایه
آتشبس اعالمی از سوی سازمان ملل رو به بهبود است و برنامه غذا به
تسهیل اقدامات آن در بسیاری از مناطق کمک کرده است .این مسئول
اظهار داشت ۱۳ ،میلیون یمنی از گرسنگی و سوءتغذیه رنج میبرند و
پنج میلیون در بدترین حالت سوءتغذیه قرار دارند و در یکقدمی قحطی
به سر میبرند.
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گروه
بین الملل

علیرغم یورش وحشیانه نظامیان صهیونیست به تشییع کنندگان پیکر شهید شیرین ابو عاقله ،مراسم تشییع وی در کلیسای کاتولیک روم
در قدس برگزارشد.

پیــش از ایــن اعالم شــده بود کــه نظامیان
صهیونیســت بــه صــورت وحشــیانه بــه
تشییع کنندگان پیکر شیرین ابو عاقله در قدس
یورش برده و مانع از آغاز مراسم تشییع وی شدند.
این درحالی است که فلسطینیان با خارج کردن
پیکر ابو عاقله از بیمارســتان فرانسوی ،مراسم
تشییع وی را آغاز کرده بودند.
پیش از آغاز مراسم ،الجزیره اعالم کردند که پس
از حمالت گسترده نظامیان صهیونیست به تشییع
کنندگان ،پیکر شــیرین ابو عاقله به بیمارستان
قدس بازگردانده شد تا اوضاع آرام شود .شاهدان
عینی اعالم کردند که پس از بازگردانده شــدن
پیکر ابو عاقله به بیمارستان فرانسوی در قدس،
صهیونیســتها این بیمارســتان را مورد حمله
قرار دادند.

پیشــتر هم شــاهدان عینی اعــام کردند که
روزنامه نگاران و خبرنگاران در مقابل بیمارستان
فرانسوی در قدس هدف حمله وحشیانه نظامیان
صهیونیست قرار گرفتند .نیروهای اشغالگر مانع از
حرکت فلسطینیان در پشت خودروی حامل پیکر
شیرین ابو عاقله شدند و پرچمهای فلسطین را از
روی خودرو پایین کشیدند.
گفته میشود که پیکر شیرین ابوعاقله پس طی
طوالنیترین مسیر تشییع در تاریخ فلسطین به
مقبره مسیحیان صهیون در قدس شریف رسید.
نظامیان رژیم صهیونیســتی صدور مجوز برای
برگزاری مراسم تدفین را به عدم حضور مردم در
جبل صهیون مشروط کرده بودند.
در این میان خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره ،در
قدس گزارش داد :تشییع جنازه شیرین ابوعاقله

 26کشته و زخمی در حمله
به نیروهای ارتش سوریه
در پی حمله راکتی افراد مسلح به مینیبوس حامل
نیروهای دفاع محلی ارتش سوریه 12 ،نفر کشته و
تعدادی دیگر مجروح شدند.
شبکه «المیادین» به نقل از خبرنگار خود در سوریه
گزارش داد که افرادی مســلح مینیبوس حامل
نیروهای دفاع محلی ارتش سوریه را هدف قرار
دادهاند که در پی آن  ۱۲نفر از این نیروها کشته و
 ۱۴تن دیگر زخمی شدهاند.
برخی از رســانههای محلی سوریه میگویند که
عناصر گروه تروریســتی «هیئة تحریر الشام»
(جبهه النصره سابق) این حمله را انجام دادهاند؛
اما با این حال ،منابع رسمی سوریه هنوز گزارشی
در این خصوص منتشــر نکردهاند .طبق گزارش
منابع خبــری ،به نیروهای دفــاع محلی در بین
منطقه «نبل» و «الزهراء» حمله شــده و آنها

حین انتقال از نقطه درگیری در محور «عینجاره»
واقع در غرب استان حلب هدف قرار گرفتهاند .این
حمله در حالی انجام شده است که در اواخر بهمن
ماه سال گذشــته نیز تروریستها با کارگذاشتن
یک بمب در مینیبوس حامل نظامیان ســوریه
در دمشق باعث مجروح شدن  ۱۱و کشته شدن
 ۱نفر از آنها شــدند .چند ماه پیش از این انفجار
نیز پایتخت سوریه شــاهد انفجاری مشابه بود.
خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) در این خصوص
گزارش داده بــود که در پی یــک بمبگذاری
تروریستی و انفجار یک مینیبوس حامل نظامیان
در دمشــق  ۱۴نفر کشته و تعدادی دیگر مجروح
شده بودند .گروه تروریســتی موسوم به «سرایا
قاسیون» پیشتر در کانال تلگرامی خود با انتشار
بیانیهای مســئولیت انفجار یادشده در دمشق را
برعهده گرفته بود.

خبرنگار شهید فلسطینی در قدس ،به تظاهرات
ضد صهیونیستی تبدیل شد .
به گزارش خبرنگار الجزیره ،نظامیان اسرائیلی
با اتخــاذ تدابیر مختلف در اطراف بیمارســتان
فرانسوی قدس ،تالش می کردند مانع از حضور
فلسطینیان در مراسم تشییع پیکر شیرین ابوعاقله
شــوند .خبرنگار الجزیــره ،در حالی که تصاویر
مشــارکت هزاران نفر با پرچم های فلســطین
در مراسم تشــییع جنازه شیرین ابوعاقله پخش
می شد ،افزود :این تصاویر در چند دهه گذشته در
قدس بی سابقه است.
شبکه تلویزیونی الجزیره در خبر فوری گزارش
داد :نظامیان اسب سوار اسرائیلی به بیمارستانی
در قدس که پیکر شــهید شیرین ابوعاقله در آن
نگهداری می شود ،یورش بردند.

بیانیه ۲۵۰سازمان و تشکل
حقوق بشری
در همین رابطه ،منابع خبری بامداد جمعه گزارش
دادند ۲۵۰ ،سازمان و تشــکل حقوق بشری با
انتشار بیانی های مشترک ،خواستار مجازات رژیم
صهیونیستی به دلیل ترور خبرنگار شبکه الجزیره
قطر شدند .در بیانیه این سازمانها و تشکلهای
حقوق بشری با شــدیدترین لحن جنایت ترور
«شــیرین ابو عاقله» خبرنگار شبه الجزیره قطر
توسط رژیم صهیونیســتی محکوم شده است.
امضاء کنندگان این بیانیه تأکید کردند که جنایت
رژیم اشغالگری که شیرین ابوعاقله خبرنگار را
هدف قرار داد ،یک اقدام عمدی ،طراحی شده و
یک ترور تمام عیار است .این بیانیه افزوده است:
شهید شیرین ابوعاقله قربانی مستقیم تروریسم
دولتی سازمان یافته است که با ذهنیت باندهای
جنایتکار رفتار میکند .در ادامه این بیانیه تأکید
شــده اســت که این جنایت در نتیجه تحریک
سیســتماتیک روزنامه نگاران فلسطینی توسط
رژیم اشــغالگر به دلیل نقش حرفــهای آنها در
افشــای حقیقت و افشــای جنایــات آنها و نیز
سکوت جامعه جهانی در قبال جنایات این رژیم
علیه مردم فلسطین و استانداردهای دوگانه آنها
به وقوع پیوست.
گفتنی اســت؛ نظامیــان رژیم صهیونیســتی
چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه «شیرین
ابوعاقله» خبرنگار فلســطینی شبکه الجزیره را
در حین انجام مأموریت در جنین واقع در کرانه
باختری به شهادت رساندند.
ترور «شیرین ابوعاقله» خبرنگار الجزیره اولین
جنایت رژیم صهیونیســتی علیــه خبرنگاران
نبود؛ بلکه براســاس آمار وزارت اطالعرسانی
فلسطین از انتفاضه دوم فلسطین در سال 2000
تا امروز  45روزنامهنگار توسط رژیم صهیونیستی
به شهادت رسیدهاند.

وزارت امور خارجه روسیه پنج شنبه شب با انتشار بیانیهای اعالم کرد که
این کشور مجبور خواهد شد در صورت پیوستن فنالند به ناتو ،اقدامات
تالفیجویانه ،چه از لحاظ ماهیت نظامی ـ فنی و چه از نظر سیاســی،
انجام دهد تا از افزایــش تهدیدات در حال ظهور علیه امنیت ملی خود
جلوگیری کند .این وزارتخانه تأکید کرد که پیوستن فنالند به ناتو نقض
تعهدات حقوقی بینالمللی این کشور ،و در وهله نخست ،پیمان صلح
پاریس در سال  1947و توافقنامه دوجانبه بین روسیه و فنالند در سال
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بینالملل
جلد روز
شرایط اقتصادی حاکم بر فرانسه
ناشــی از همهگیری کرونا و به
دنبال آن جنــگ در اوکراین،
موجب شد که امانوئل ماکرون
رئیسجمهــور این کشــور در
وعدههای انتخاباتی خود موضوع
ارائه کوپــن غذا را در راســتای
حمایت از اقشار آسیبپذیر مطرح
کند .روزنامه «لوموند» با اشاره به
این وعده انتخاباتی رئیسجمهور
فرانســه ،اعالم کرد :ماکرون در
طول مبارزات انتخاباتی ریاســت
جمهوری وعده داد که با کوپن مواد
غذایی به آســیبپذیرترین افراد در
مواجهه بــا افزایش قیمتها کمک کند .این گزارش میافزاید :کمک به
دانشآموزانی که در شرایط ناامن هستند و کارگرانی با درآمد متوسط که
درمجموع هشــت میلیون فرانسوی را شامل میشود ،در این طرح جای
میگیرند .ژولیــن دنورمانــدی ( )Julien Denormandieوزیر
کشاورزی و غذا در فرانسه اعالم کرده است که فرم ارائه این کمکهزینه
در قالب کوپن ،کارت اعتباری ،یا حواله بانکی مانند شرایط پرداخت ماهانه
یا سالی یکبار آن هنوز مشخص نیست و این مبلغ میتواند توسط صندوق
کمکهزینه خانواده یا بهصورت مستقیم توسط وزارت دارایی توزیع شود.
از طرف دیگر فدراسیون ملی اتحادیههای کشاورزان فرانسه ()FNSEA
درخواســت میکند که این کمکها در جای دیگری غیر از توزیع انبوه،
بهویژه در بازارها و بهصورت مســتقیم بین تولیدکنندگان کوچک هزینه
شــوند .حدود  ۲سال است که در روزنامههای کوچک موضوع کوپن غذا
مطرحشــده اما هرگز آنقدر آماده نبوده است که محقق شود .در واقع۲ ،
هفته پس از انتخاب مجدد ماکرون ،نخستین اقدامات و وعدههای رئیس
دولت باید اجرایی شــود .ازجمله ،توزیع کوپن مواد غذایی برای حمایت
از کمترین دســتمزد در مواجهه با افزایش قیمت مصرفکننده .در حال
حاضر ،هیچ ارتباط روشنی در مورد این موضوع وجود ندارد .فقط زنجیری
از وعدهها و چند پیشنهاد که هنوز بهعنوان یک بخشنامه عمل نمیکند.
در همین ارتباط وزیر کشاورزی و غذا در ماه آوریل گذشته ،اعالم کرد :در
واقع ایده این است که بگوییم امروز حدود هشت میلیون نفر از هموطنان
ما در دسترسی به تولیدات محلی ،محصوالت باکیفیت و تولیدات فرانسوی
مشکل دارند و بنابراین باید به آنها کمک کرد.

عکس نوشت

وقوع انفجار شدید
در مسجد شیعیان کابل
رسانه ها از وقوع انفجاری شدید در یکی از مساجد
شیعیان کابل خبر دادند.
به گزارش راشا تودی ،منابع خبری از وقوع انفجاری
شدید در مسجد شیعیان در کابل پایتخت افغانستان
خبر دادنــد .نیروهای انتظامــی طالبان وقوع این
حادثه را تأیید کــرده و اعالم کردند که این انفجار
امروز در زمان برگزاری نماز جمعه در مسجدی در
کابل رخ داده است .سخنگوی پلیس کابل در این
باره گفته است که این انفجار در مسجد ایوب صابر
واقع در محدوه پنجم امنیتی کابل به وقوع پیوسته
اســت .طبق اطالعات اولیه ،در پــی این انفجار
 ۳تن مجروح شــده اند .اطالعات بیشــتری در
این زمینه منتشــر نشده اســت .گروه تروریستی
داعش اخیراً فعالیتهای خود در افغانســتان را با
بمب گذاریهای متعدد در شهرها و مساجد مختلف

این کشور افزایش داده است .این در حالی است که
مقامات طالبان میگویند که شــرایط واوضاع در
این کشــور تحت کنترل اســت .در همین رابطه،
محمدکریم خلیلی ،رهبر حزب وحدت اســامی
افغانســتان گزارشها در مورد بازداشت ،شکنجه
و قتل غیرنظامیان توسط طالبان در ولسوالیهای
دره و آبشار والیت پنجشیر ،اندراب والیت بغالن و
ورسج والیت تخار را محکوم کرد .به گزارش منابع
افغانی ،خلیلی درپیامی که درصفح ه فیسبوک خود
منتشر کرد ،گفته است که ادام ه این رفتار از سوی
طالبان ،موجب بدنامی و انزوای بیشــتر این گروه
میشود و اوضاع را در کشور بیشتر وخیم میکند.
بهگفت ه او ،سیاســت جنگ و ارعاب ،یک سیاست
ناکام اســت که جز عمیقکردن بحران و ســوق
دادن افغانستان به جنگهای خانمانسوز قومی و
فرقهای ،نتیجهای دیگری به همراه ندارد.

هشدار مجدد روسیه درباره عواقب نظامی ـ فنی گسترش ناتو
درحالی که معاون نخستوزیر اوکراین از تمایل کییف برای امضای
ســندی درباره تخلیه نظامیان گیرافتاده در کارخانه آزوفســتال شهر
ماریوپل با کمک صلیب سرخ و سازمان ملل خبر داده ،سخنگوی کرملین
خبر «اولتیماتوم مقامات اوکراینی به مسکو» دراینباره را تکذیب کرد.

شنبه
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 1992خواهد بود .وزارت امور خارجه روسیه یادآور شد که هدف پیمان
آتالنتیک شمالی ،ادامه گسترش بهسمت مرزهای فدراسیون روسیه و
سازماندهی جناح دیگری برای تهدید نظامی علیه مسکو است .دیمیتری
پسکوف ،سخنگوی کاخ کرملین ،نیز روز گذشته در تفسیر تصمیم اخیر
فنالند ،هشدار داد که گســترش ناتو امنیت جهان ،بهطور کلی و قاره
اروپا بهطور خاص را تهدید میکند .دیمیتری پولیانسکی ،معاون اول
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل نیز گفت که پیوستن سوئد و فنالند
به ناتو ضربهای به امنیت این کشــور نخواهد زد .بهگفته وی ،روسیه
آماده مقابله با تهدیدات از جانب ناتو اســت و اقدامات احتیاطی الزم را
برای این منظور انجام داد ه است .پکا خاویستو ،وزیر امور خارجه فنالند
صبح امروز ،جمعه اعالم کرد که کشورش قصد دارد در اواسط این هفته
بهطور رســمی برای عضویت در ناتو درخواست دهد .بهگفته وی ،اگر

مجلس ملی فنالند سند مربوطه را تصویب کند ،این درخواست هفته
آینده رسم ًا به بروکسل ارائه خواهد شد .انتظار میرود تصمیم رسمی
فنالند در تاریخ  15ماه مه ( 25اردیبهشت ماه) اتخاذ شود .وزیر خارجه
فنالند یادآور شد که این کشور برای هر وضعیتی در مناطق مرزی خود
با روسیه آماده است ،البته مایل است آرامش حاضر در مرزهای دو کشور
همچنان حفظ شود .وی روسیه را «همسایه مهمی» برای فنالند نامید،
ولی در عین حال یادآور شد که روابط بین دو کشور در بحبوحه تشدید
اوضاع پیرامون اوکراین پیچیدهتر شده است .جنیفر ساکی ،سخنگوی
کاخ سفید نیز پنج شنبه شب گذشته اعالم کرد که واشنگتن آماده است
از تصمیم سوئد و فنالند برای پیوستن به پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو)
حمایت کند .بهگفته وی ،دولت ایاالت متحده قصد دارد کمکهای الزم
را به این دو کشور در تسریع روند الحاق ارائه کند.

چهره خبر

رییس کشور امارات درگذشت

کشف ۵۳گوردستهجمعیدرمدارسآمریکا

رئیس کشور امارات درگذشت خبرگزاری رسمی امارات از درگذشت رئیس این کشور خبر داد.
خبرگزاری رســمی امارات نوشت« :وزارت امور ریاستی به مردم کشور امارات و امت عربی و اسالمی و تمام
جهان درگذشت رهبر میهن و حافظ راه کشــور ،اعلیحضرت شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس کشور را
تسلیت میگوید ».طبق اعالم وام ،خلیفه بن زاید آل نهیان جمعه ،سیزدهم ماه می ،درگذشته است .وزارت امور
ریاستی امارات همچنین در این کشور عزای عمومی اعالم کرد و خبر داد که به مدت
 ۴۰روز پرچم این کشور به حالت نیمهافراشته در خواهد آمد و سازمانها
و ادارات دولتی و خصوصی این کشور به مدت  ۳روز تعطیل خواهد بود.
خلیفه بن زاید بزرگترین فرزند «زاید بن سلطان آل نهیان» مؤسس
دولت امارات و ولیعهد او بود و پس از فوت پدرش حاکم ابوظبی شد
و شورای عالی اتحاد امارات در تاریخ  ۳نوامبر  ۲۰۰۴او را به عنوان
رئیساماراتانتخابکرد.اودرسال ۱۹۴۸درمنطقهالشرقیهامارت
ابوظبی بهدنیا آمدو تحصیالت پایهخود رادر شهر العین
به پایان رســاند ،او دومین رئیس دولت امارات از
زمان تأسیس این کشور در تاریخ  ۲دسامبر
 ۱۹۷۱و شانزدهمین حاکم امارت ابوظبی
است.خلیفه دارای هشت فرزند اعم از
دوپسربهنامهایسلطانومحمد
و شش دختر است.

دبا هالند وزیر کشور آمریکا از کشف گور دسته جمعی در  ۵۳مدرسه شبانه روزی محل نگهداری بومیان
این کشور خبر داد.
هالند گفت اجداد من افرادی بوده اند که وحشت سیاستهای همگونسازی مدارس شبانهروزی بومیان
را که توســط همین وزارتخانهای که هم اکنون آنرا مدیریت میکنم ،تحمل کردهاند .این بخش مسئول
عملیاتی بود که اکنون میدانیم  ۴۰۸مدرسه شبانه روزی فدرال در  ۳۷ایالت یا قلمرو آن زمان از
جمله  ۲۱مدرسه در آالسکا و هفت مدرسه در هاوایی در کنترل آن قرار داشته است .اکنون
ما به طور منحصر به فردی در موقعیتی هســتیم تا به تالش برای بازیابی تاریخ تاریک
این مدارس که برای مدت طوالنی خانوادههای ما را آزار داده است ،کمک کنیم .برایان
نیولند معاون وزیر کشــور آمریکا هم گفت این گزارش تأیید میکند این سیستم مدارس
شبانه روزی بخشی از سیاست دوجانبه آمریکا برای خلع ید بومیان از سرزمین هایشان 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 شــبانه روزی فدرال بومیان ابزار اصلی برای اجرای این سیاســت
بودند .وی افزود چندین نسل از کودکان سرخپوست آمریکایی ،بومیان آالسکا و
بومیان هاوایی توسط دولت فدرال وادار شدند به این مدارس بیایند .نیولند گفت
نسلهایی از کودکان بومی هاوایی وارد این مدارس شبانهروزی میشدند،
بسیاری از آنها اغلب دور از خانهها و خانوادههای خود مردند .ما  ۵۳محل
دفن و گورستان در سراسر آمریکا شناسایی کردهایم.

هنرمندان فلسطینی بهافتخار خبرنگار الجزیره ،شیرین ابوعاقله که هنگام
پوشش خبری در کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی به ضرب گلوله
شهید شد ،نقاشی میکشند.

گزارش

ترامپ :چرا باید  ۴۰میلیارد دالر
به اوکراین کمک کنیم؟

رئیسجمهور سابق آمریکا ضمن انتقاد از تالش دولت بایدن برای ارائه
کمک  40میلیارد دالری به اوکراین مدعی شــد ،او توانست کشورهای
اروپایی را وادار کند که سهم خود را به ناتو بپردازند و بایدن هم باید همین
کار را بکند.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور سابق آمریکا در بیانیهای از تالش ایاالت
متحده برای ارائه بیــش از  ۴۰میلیارد دالر کمک به اوکراین در بحبوحه
عملیات نظامی ویژه روســیه انتقاد کرد و از اروپا خواست تا برای مقابله
با نگرانیهای منطقهای خود اقدامات بیشــتری انجام دهد .به گزارش
«بیزنس استاندارد» ،ترامپ روز پنجشنبه در بیانیهای گفت :چرا ما بیش
از  ۴۰میلیارد دالر به اوکراین میدهیم در حالی که اروپا ،در مقایسه ،کمک
بسیار کمی میکند و بدیهی است که آنها تحت تأثیر تهاجم روسیه بسیار
بیشتر از آمریکا هستند .ترامپ مدعی شد که توانسته کشورهای اروپایی
را وادار کند که ســهم خود را به ناتو بپردازند و دولت بایدن نیز باید همین
کار را انجام دهد .وی در ادامه گفت که چین و دیگران با توجه به میلیاردها
دالری که ایاالت متحده از فوریه به اوکراین ارسال کرده ،پول زیادی به
جیب میزنند .طبق این گزارش ،اگر الیحه کمک  ۴۰میلیارد دالری به
اوکراین هفته آینده در سنا تصویب شود ،ایاالت متحده در سالهای اخیر
در مجموع مجوز ارائه  ۶۰میلیارد دالر به اوکراین را داده است« .رند پال»
سناتور آمریکایی روز پنجشنبه گفت که تنها پنج کشور برتر جهان بیش از
 ۶۰میلیارد دالر برای هزینههای نظامی هزینه میکنند و این رقم تقریب ًا
برابر با هزینههای روسیه است .وی افزود که ایاالت متحده باید این پول
را از چین قرض کند تا آن را به اوکراین بدهد.
پال همچنین در ادامه انتقاد خود گفت که مجموع  ۶۰میلیارد دالر بیش از
هزینهای است که برای تحقیقات سرطان هزینه شده یا بیش از مالیات بر
گاز جمع شده است و از بودجه وزارت امنیت داخلی و وزارت انرژی آمریکا
بیشتر است .رســانههای آمریکایی صبح روز سهشنبه گزارش دادند که
مجلس نمایندگان آمریکا بسته کمک حدود  ۴۰میلیارد دالری این کشور
به اوکراین را تصویب کرد و آن را به مجلس ســنای آمریکا ارجاع داد .با
تصویب این طرح در مجلس نمایندگان آمریکا ،حاال این طرح به مجلس
سنای آمریکا ارجاع شده تا بعد از تصویب ،به منظور تبدیل آن به قانون به
کاخ سفید برای امضای رئیسجمهور آمریکا ارائه شود.
یک روز قبل از تصویب این طرح در مجلس نمایندگان آمریکا ،کاخ سفید
با صدور بیانیــهای اعالم کرد که جو بایدن رئیسجمهور ایاالت متحده
آمریکا از کنگره درخواست کرده که هرچه سریعتر درخواست وی برای
کمک  ۳۳میلیاردی اضافی به اوکراین را بــه تصویب درآورند تا بتواند
الیحه مربوطه را طی روزهای آتی به امضا درآورد.
بایدن که حتی حاضر شــده بود از درخواست بودجه برای مقابله با کرونا
صرفنظــر کند تا کنگره این الیحه را به تصویــب درآورد ،اعالم کرد در
صورتی که کنگره آمریکا بسته کمکهای  ۳۳میلیارد دالری به کییف
را به تصویب درنیاورد ،ایاالت متحده مجبــور خواهد بود ظرف  ۱۰روز
کمکهای خود را به کییف به تعلیق درآورد.

