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الهه پیربرناش: روز   – الملل  گروه بین 
جمعه در لبنان عزای عمومی بود. تجمع مردم 
لبنان در اعتراض به دســتور قاضی تحقیقات 
پرونده انفجار بندر بیروت مبنی بر بازداشــت 
تعــدادی از وزرا و نمایندگان این کشــور به 
خشــونت کشیده شد و بیش از 67 نفر کشته 

و یا زخمی شدند.
»میشل عون« رئیس جمهور لبنان گفت: 
بازگشت سالح به زبان ارتباط بین طرف های 
لبنانی غیرقابل قبول اســت و هیچکس مجاز 
نخواهــد بود این کشــور را بــه خاطر منافع 
خود گــروگان بگیرد. همزمان نجیب میقاتی، 
نخســت وزیر لبنــان امروز جمعــه را به یاد 
قربانیان درگیری هــا در بیروت عزای عمومی 
اعالم کرد. نهاد ریاست جمهوری لبنان اعالم 
کرد، میشل عون، رئیس جمهوری این کشور 
با موریس ســلیم، وزیر دفــاع لبنان وضعیت 
امنیتی را در پی بروز حوادث خشــونت آمیز 
در منطقــه الطیونــه و نیز نقــش ارتش در 
کنترل اوضــاع، برقراری مجدد امنیت و ثبات 
و ممانعت از وقوع دوباره این حوادث بررســی 

کرد.
به گزارش رویترز ، نیروهای ارتش لبنان به 
مردم که برای تجمع مقابل کاخ دادگســتری 
در حرکت بودند در منطقه الطیونة در بیروت 
حمله کردند که  شــماری از معترضان کشته 

و زخمی شدند.  
منابــع خبری اعالم کرده اند که بر اثر این 
درگیری و تیراندازی در نزدیکی محل تجمع، 
پنج نفر کشــته و حدود ۲۰ نفر دیگر زخمی 
شــدند. یکــی از عوامل تیراندازی به ســوی 
است.تارنمای شبکه  بازداشت شده  معترضان 
المیادین تعداد کشــته شدگان را 6 نفر اعالم 

کرده است.

»مریم حســن« مدیر اورژانس بیمارستان 
الســاحل بیروت گفت: یک نفــر که از ناحیه 
ســر مورد اصابــت گلوله قرار گرفتــه بود به 
بیمارســتان انتقال یافت و هشــت نفر دیگر 
مجروح شــدند که حال ســه نفر آن ها وخیم 

است. 
به نوشته رویترز پس از وقوع درگیری ها در 
نزدیکی محل اعتــراض علیه قاضی تحقیقات 

پرونده انفجار بنــدر بیروت، صدای دو انفجار 
در بیروت پایتخت لبنان شنیده شده است. 

بنا به اعالم رســانه ها این خشونت هفت 
کشته و 6۰ زخمی به جا گذاشت.

»نجیب میقاتی« نخست وزیر لبنان پس از 
این درگیری، خواستار آرامش در بیروت شد. 
در همین حال ارتش لبنــان در بیانیه ای 
اعالم کرد که تظاهرات کنندگان حین حرکت 

به ســمت کاخ دادگســتری هدف حمله قرار 
گرفته اند. ارتش به ســرعت منطقه »الطیونه« 
را محاصــره کــرد و در ورودی های شــهر و 

محله ها مستقر شد.  
بنابر اعالم رسانه ها ارتش لبنان، شماری از 
عناصر مسلح حزب »القوات اللبنانیه« وابسته 
به سمیر جعجع را در حالی که ادوات نظامی 
و سالح به همراه داشــتند در یکی از مناطق 

جبل لبنان بازداشت کرد. گفته شده که 3 تن 
از رهبران این حزب به همــراه »بیار جبور« 
مســئول امنیت جعجع در طراحی و استقرار 
تک تیراندازان در عین الرمایه شرکت داشته 

اند.
حزب اهلل لبنان نیز با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد: از همه اعضا و حامیان خود می خواهیم 
که آرامش خود را حفظ کنند و به فتنه های 

مخرب کشیده نشوند.
در بیانیه حزب اهلل آمده است: این حمله با 
هدف کشاندن گروه های مختلف به فتنه ای 
مخرب انجام شــده و مســئولیت آن بر عهده 
محرکان و کســانی  اســت که می کوشند با 
پنهان شدن پشــت خون قربانیان و شهدای 
انفجار بندر بیروت، به اهداف مخرب سیاسی 

خود برسند.
»ســعید خطیب زاده«  با محکوم کردن و 
ابراز تاسف عمیق از آتش گشودن و تیراندازی 
به مــردم بی گناه لبنان که در حال تظاهرات 
مســالمت آمیز بوده اند، تاکید کرد: ضروری 
اســت دولــت و مقامــات لبنان نســبت به 
شناسایی و دســتگیری عوامل این جنایت ها 
و فتنــه انگیزی میان مردم لبنان اقدام عاجل 

نمایند.
وی درباره وقایع تلخ لبنان گفت: جمهوری 
اســالمی ایران ضمن تاکید بر اهمیت حفظ 
ثبــات و آرامش لبنان، با دقــت و از نزدیک 
تحوالت لبنان را زیر نظــر دارد و بر این باور 
است که مردم، دولت و ارتش در کنار مقاومت 
لبنان با انسجام و وحدت خود، مانند همیشه 
از فتنه ها و دسیســه هایی که ریشه در رژیم 
صهیونیســتی دارد و توســط اربابان و عوامل 
این رژیم طراحی و اجرا می شود، با موفقیت و 

سربلندی عبور خواهند کرد.

در لبنان عزای عمومی اعالم شد

شلیک آتش در بیروت
طرفداران حزب اهلل و جنبش امل هدف القوات اللبنانیه قرار گرفتند 

منابع خبری انگلیس روز جمعه از حمله با ســالح سرد به »دیوید امس« 
نماینده مجلس این کشور خبر دادند.

مهاجم در حین مالقات امس با اهالی حوزه انتخابیه اش در کلیسا، با چاقو 
وارد شده و چند ضربه به او می زند.   پلیس فردی را در ارتباط با این حادثه 
دســتگیر کرده اما هنوز ارتباط او با مهاجم و انگیزه وی از این اقدام روشن 
نیست. پلیس منطقه اسکس با انتشار پیامی در توئیتر، این طور نوشته است: 
ما حوالی ساعت ۱۲ و ۵ دقیقه پس از دریافت گزارش چاقو کشی در خیابان 
ایست وود در محل حاضر شدیم. بالفاصله یک نفر دستگیر شد و ما به دنبال 
کسی دیگری نیستیم. گزارش ها حاکیست که نیروهای امدادگر و آمبوالنس 
در محل حادثه حضور دارند و آقای امس 6۹ ســاله مورد درمان قرار گرفته 

است. اما وضعیت سالمتی او تا زمان انتشار این خبر روشن نیست.
دیویــد امیس نماینــده مجلس عوام از منطقه ســاوت اند اســت که از 

گرایش های دست راستی برخوردار است.
پنج ســال پیش هم خانم ›جو کاکس › نماینــده مجلس انگلیس بر اثر 
جراحت ناشــی از حمله با چاقو و تیراندازی به قتل رســید. او که در آستانه 
همه پرســی برگزیت از طرفداران ادامه حضــور بریتانیا در اتحادیه اروپا بود 

توسط یکی از عناصر گروه های راست افراطی مورد حمله قرار گرفت.  

حمله با چاقو به نماینده مجلس انگلیس
نمایندگان مخالف در پارلمان شــیلی به دنبال افشــاگری ها در اســناد 
پانــدورا درباره نقش »سباســتین پینه را« رئیس جمهوری این کشــور در 
معامالت  تجاری ساحلی مشکوک، خواستار کناره گیری وی از قدرت شدند.
به گزارش بلومبرگ،هفده نفر از اعضای اپوزیسیون شیلی روز چهارشنبه 
عنوان کردند که پینه را بر سر افتخارات و شرف کشور معامله کرده و قانون 

اساسی و قوانین کشور را نقض کرده است.
تارنمای هیل در گزارشــی در این زمینه نوشت: اقدام نمایندگان پارلمان 
شیلی به دنبال اعتراضات عمومی علیه دولت پینه را بروز کرده است که بعد 
از مشخص شدن نقش رئیس جمهور در افشاگری گسترده درباره اسناد مالی 
افزایش یافته اســت. در این اسناد که گسترده ترین تحقیقات درباره بسیاری 
از افراد ثروتمند و دارای نفوذ در جهان است، مشخص شده که خانواده پینه 
را در دوره نخست ریاست جمهوری او سهام خود در پروژه معدن دومینگا را 
فروخته است و این معامله شامل بندی بوده که ممکن است در آن محافظت 

از محیط زیست لحاظ نشده باشد.
ســهام این معدن در سال ۲۰۱۰ به کارولس آلبرتون دالنو فروخته شده 
که شــریک تجاری و دوســت پینه را بوده و این معامله در جزایر ویرجین 

انگلیس انجام شده است.

دردسر برای رئیس جمهوری شیلی
وزرت دفاع روســیه از آغاز رزمایش های مشــترک این کشور و چین با 

عنوان »تعامل دریایی - ۲۰۲۱« در دریای ژاپن خبر داد.
در پیام  ســرویس مطبوعاتی نیروهای پدافند هوایی ناوگان اقیانوس آرام 
از توابع وزارت دفاع روســیه آمده اســت: رزمایش مشترک دریایی روسیه و 
چین در دریای ژاپن بــا عنوان »تعامل دریایی ۲۰۲۱« از امروز ۱۴ اکتبر ) 

۲۲ مهر( آغاز و تا ۱7 اکتبر) ۲۵ مهر( ادامه خواهد یافت.
نیروی دریایی روســیه و چین در این  رزمایش  مجهزترین کشتی های 
جنگی، زیردریایی ها؛ مین روب ها،  قایق های موشــکی و یدک کش نجات 

را بکار گرفته اند.
در طول رزمایش،  نیروهای کشــتی های روســیه و چین مانور تاکتیکی 
مشترک، پشتیبانی ضد مین، انجام آتش توپخانه به اهداف دریایی و جستجو 
و مســدود کردن زیردریایی فرضی دشــمن در منطقه تعیین شده را انجام 

خواهند داد.
 رزمایش های مشــترک روسیه و چین ابتدا در آگوست ۲۰۰۵ انجام شد 
و از ســال ۲۰۱۲، تمرینات دریایی ساالنه »تعامل دریایی«  با هدف تقویت 
آمادگی رزمی روســیه و چین برای مقابله مشترک با تهدیدها در حال انجام 

است.  

رزمایش روسیه و چین در دریای ژاپن

توافق اولیه برای تشکیل دولت جدید آلمان
»اوالف شــولتز« وزیــر دارایــی آلمــان 
همچنان که سوســیال دموکرات های متعلق 
به وی به همراه حزب طرفدار محیط زیســت 
سبزها و حزب لیبرال اف.دی.پی امروز جمعه 
توافق اولیه خود را برای تشکیل دولتی جدید 
اعالم کردند، یک گام دیگر به جانشینی آنگال 

مرکل در صدر اعظمی نزدیکتر شد.
به گزارش خبرگزاری فرانســه، این ســه 
حزب از زمانــی که حزب چــپ میانه روی 
سوســیال دموکــرات متعلق به شــولتز در 

انتخابات سراســری ۲6 ســپتامبر پیروز شد 
مشغول مذاکره بر سر تشکیل دولت بوده اند؛ 
انتخاباتی که در آن محافظه کاران متعلق به 
آنگال مرکل صدر اعظم در حال کناره گیری 
آلمان همچنان کــه او خودش را آماده ترک 
سیاست می کند در جایگاه دوم قرار گرفتند.

اوالف شــولتز بــه خبرنــگاران گفت:  در 
مجموع ما اکنون می توانیم احساس کنیم که 
یک شروع جدید امکان پذیر شده و از سوی 
ســه حزبی که در اینجا گرد هم آمده اند رقم 

خورده است.
او بیــان کرد: ما بر ســر ســند مربوط به 
مذاکرات مقدماتی توافــق کرده ایم. این یک 
نتیجه خیلی خوب اســت که به وضوح نشان 
می دهد دولتی که خواستار تضمین پیشرفت 

است می تواند در آلمان تشکیل شود.
بائربوک« رهبر مشــترک حزب  »آنالنــا 
سبزها گفت این توافق اولیه منادی »ائتالف 
پیشرفت برای استفاده واقعی از دهه آینده به 

عنوان دهه تجدید را می دهد.«

»ســرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه به مناسبت 
سالگرد 3۰ سال روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی در 
مقاله ای که در روزنامه »یدیوت اهورنوت« چاپ شــد اعالم 
کرد روسیه عالقه مند به ادامه مشورت ها با اسرائیل در مورد 

امنیت و ثبات در منطقه خاورمیانه است.
به گزارش اسپوتنیک، الوروف گفت: ما عالقه مند هستیم 
که با شرکای اسرائیلی خود در مورد مسائل امنیتی و ثبات 
در خاورمیانه مشورت کنیم. ما همیشه توجه خود را به این 
واقعیت جلب می کنیم که راه حل های جامع برای مشکالت 

منطقه باید منافع امنیتی اسرائیل را در نظر بگیرد.  
وزیر امور خارجه روسیه همچنین اعالم کرد هیچ راه حلی 

به جز تشکیل دو کشور اسرائیل و فلسطین وجود ندارد.  
وی در این خصوص گفت: ما قاطعانه از مذاکرات مستقیم 
بین اسرائیلی ها و فلســطینی ها حمایت می کنیم. راه حل 
جامع برای دستیابی به یک وضعیت نهایی تنها از این طریق 
امکان پذیر است. ما آماده همکاری با همکاران اسرائیلی در 
قالب های چند جانبه در زمینه تجدید کار گروه چهارجانبه 
میانجیگــران بین المللی در خاورمیانه و همکاری نزدیک با 

نمایندگان اتحادیه عرب هستیم.  
وزیر امور خارجه روســیه در پایان گفت: بدیهی اســت 
که بدون تعامل سازنده دیپلماتیک نمی توان مشکالت بین 
المللــی و منطقه ای که برای تأمین یــک آینده مرفه مردم 
روسیه و اسرائیل و نیز برای تقویت امنیت و ثبات بین المللی 

و منطقه ای اهمیت فوق العاده ای دارند را حل کرد.  
به گزارش ایرنا، روسیه از جمله کشورهایی است که حدود 
یک و نیم میلیون یهودی در سرزمین های اشغالی دارد که 
گویا نقشی تعیین کننده نیز در انتخابات رژیم صهیونیستی 

بازی می کنند.  
کرملین در ســالیان اخیر تالش کرده موضع بی طرف در 
مناقشات بین کشورهای منطقه بازی کند و در صورت امکان 

نقش میانجی را برعهده بگیرد.  
روســیه درعین حال با ایران و رژیم صهیونیستی روابط 
خوبی دارد و در تالش است روابط خود را با کشورهای عربی 
خلیج فارس همچون امارات و عربستان نیز که به شدت به 
آمریکا شریک و رقیب دیرینه روسیه روابط تنگاتنگی دارند، 

بهبود بخشد.

»فومیو کیشیدا« نخست وزیر ژاپن گفت، گفتگویی تلفنی 
با »والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روسیه داشته و در این 
گفتگو دو طرف بر سر پیشبرد مذاکرات درباره انعقاد معاهده 

صلح پس از جنگ جهانی دوم بین دو کشور توافق کردند.
به گزارش ژاپن تایمز، کیشــیدا به خبرنگاران گفت که 
نسبت به توسعه روابط ژاپن-روسیه به شیوه ای سودمند برای 
دو طرف اظهار تمایل کرده و پوتین نیز گفت که خواســتار 

تداوم گفتگو بر سر طیفی از مسائل دو جانبه است.
ژاپن و روسیه چندین دهه است بر سر یک مجمع الجزایر 
واقع در شمال شرق منطقه هوکایدو مناقشه ارضی دارند و 
این مناقشه اجازه نداده دو طرف از زمان پایان جنگ جهانی 

دوم تا کنون معاهده صلحی را امضا کنند.
مناقشه مربوط به حاکمیت یک سری جزایر تحت کنترل 
روســیه در نزدیکی هوکایدو است که در سال ۱۹۴۵ بعد از 
تسلیم توکیو در پایان جنگ جهانی دوم توسط اتحاد شوروی  

سابق تصرف شدند.
ژاپن که از این جزایر با لفظ »سرزمین های شمالی« یاد 
می کند، اســتدالل می کند که الحاق آنها از ســوی روسیه 

غیرقانونی بوده و خواســتار بازگردانی آنها شده در حالی که 
روســیه الحاق این جزایر را از نتایج مشروع جنگ می داند.  

روسیه از این جزایر با لفظ »کوریل جنوبی« یاد می کند.
رهبران روســیه و ژاپن در اولیــن گفتگویی که از زمان 
رسیدن کیشیدا به نخســت وزیری داشتند بر سر پیشبرد 
مذاکرات بر مبنای توافقات گذشته از جمله اعالمیه مشترک 
۱۹۵6 با موضوع واگــذاری دو تا از مجموع چهار جزیره به 
ژاپن بعد از به نتیجه رسیدن یک معاهده صلح توافق کردند.
همچنین بر اساس اعالم وزارت امور خارجه ژاپن، پوتین 
اظهار امیدواری کرد در سریعترین زمان ممکن مذاکراتی را 
حضورا با کیشیدا داشته باشد. این گفتگوی تلفنی آنها حدود 
۲۵ دقیقه طول کشید. به گفته یک مقام وزارت خارجه ژاپن 
پوتین تاکید کرد: من مشــتاق به همکاری با نخست وزیر 

کیشیدا که به خوبی روابط دوجانبه را می شناسد هستم.
این رهبران همچنین بــه بحث در خصوص برنامه های 
هسته ای و موشکی کره شمالی پرداختند و کیشیدا خواستار 
کمک روسیه به حل مساله ربایش اتباع ژاپنی از سوی کره 

شمالی در دهه های ۱۹7۰ و ۱۹۸۰ شد.

توافق پوتین و کیشیدا درباره مذاکرات صلح روسیه و ژاپنعالقه روسیه به مشورت با اسرائیل درباره خاورمیانه

دولت شــیخ نشــین امارات متحده عربی 
دوباره به دستکاری نتائج انتخابات زودهنگام 
پارلمانــی عــراق، آن هم با همــکاری رژیم 
صهیونیستی متهم شد؛ مساله ای که واکنش 
هایی را در داخل عراق برانگیخته اســت؛ اما 

مبنای این اتهامات چیست؟
سید صدرالدین القبانجی امام جمعه نجف 
اشرف با طرح این سوال که چرا آرای صندوق 
های رای عراق در امارات انجام شــده است 
از طرف های سیاســی خواســت تا پیش از 
شــمارش دســتی آرا به رایزنی و گفت و گو 

بپردازند.
به گــزارش ایرنا، القبانجی بــا بیان اینکه 
»تقلــب در انتخابــات عــراق روشــن تر از 
خورشید است« از جریان های سیاسی عراق 
خواست پیش از شمارش دستی آرا به گفت و 
گو بپردازند و نتایج را بعد از تصحیح بپذیرند.
وی افزود: ملت عــراق آنچه باید را انجام 
داد و توپ، اکنون در زمین کمیســیون عالی 

انتخابات و نهادهای سیاسی است.
به گــزارش ایرنا، »عبداالمیــر التعیبان« 
عضو برجسته ائتالف »الفتح« و نماینده سابق 
پارلمان در توئیتی روز چهارشنبه نوشت که 
»نباید اجــازه داد، امارات، نتایــج انتخابات 
عراق را دســتکاری کند« و از همینجا ماجرا 

به رسانه ها کشیده شد.
وی گفته اســت که از »کمیســیون عالی 

مستقل انتخابات عراق می خواهد به شمارش 
دســتی آرا روی بیاورد تا عدالــت در نتایج 
انتخابات، رعایت و جلوی امارات متحده عربی 

برای دستکاری در آرا گرفته شود.«
براســاس گــزارش هــا، به دلیــل وجود 
ســرورهای دســتگاه های رایانه ای شمارش 
آرا در امــارات و همچنین تملک این شــیخ 
نشــین بر ماهواره ای که نتایــج انتخابات را 
از صندوق های رای به مرکز ملی شــمارش 
آرا در کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق 
انتقال می دهد، شخصیت ها و صاحب نظران 
مختلــف در عراق، ابوظبی را به دســتکاری 
نتایــج انتخابــات دهم اکتبر گذشــته )۱۸ 

مهرماه ۱۴۰۰( متهم کرده اند.
پاره ای شنیده ها حاکی است که سرورها 
در عراق مستقر و فقط ماهواره انتقال دهنده 

اطالعات در اختیار امارات است.
در عین حال »حســین الهنداوی« مشاور 
نخست وزیر در امور انتخابات قبل از برگزاری 
انتخابات عراق گفته بــود که به دلیل اینکه 
دفتــر منطقه ای شــرکت کــره ای »میرو« 
سازنده دستگاه های شمارش الکترونیکی آرا 
در امارات اســت، سرورها را نیز در آن کشور 

نصب کرده است.
وی احتمال دستکاری نتایج انتخابات را از 
خارج عراق بعید دانست و گفته بود: فیبرهای 
نوری که نتایــج را انتقال می دهند، در برابر 

نفوذ و دستکاری مصون شده اند.
با وجــود همه اینهــا، ناظــران عراقی با 
اشــاره به وقوع موارد مشابه دستکاری نتایج 
انتخابات در کشــورهای دیگــر از جمله در 
انتخابــات ۲۰۱6 آمریکا که منجر به پیروزی 
»دونالد ترامپ« شد، احتمال دستکاری نتایج 
انتخابات عراق را توســط امارات دور از ذهن 

نمی دانند.
این دومین بار اســت که امارات به دست 
بــردن در انتخابــات عراق متهم می شــود. 
پیش از این نیــز در جریان انتخابات ۲۰۱۸ 
کــه بحران اعتراضات خیابانی اکتبر ۲۰۱۹ و 
استعفای دولت منتخب »عادل عبدالمهدی« 
و شــکل گیــری دولــت موقــت »مصطفی 
الکاظمی« را در ۲۰۲۰ به دنبال داشت، این 
شیخ نشین به دستکاری انتخابات متهم شده 
بود؛ امری که تنش سیاسی عراق را در طول 

سه سال گذشته باعث شد.
پارلمان  پیشین  رییس  الجبوری«  »سلیم 
عــراق در مــاه مــی ۲۰۱۸ طــی اظهاراتی 
تلویزیونی گفتــه بود که »یکــی از رهبران 
سیاســی عراقی نزدیک به امــارات، دو هفته 
قبــل از برگزاری انتخابات ۲۰۱۸ به او اطالع 
داد که امارات طرحی بــرای انتخابات عراق 
تدارک دیده زیرا سرورهای ویژه انتقال نتایج 
آرا در این امیر نشــین حاشــیه خلیج فارس 

است.«

الجبوری نام این رهبر سیاســی نزدیک به 
امارات را »خمیس الخنجــر« )رهبر ائتالف 
العــزم( ذکر کرد و از قــول او افزود که نتائج 
انتخابات ۲۰۱۸ برای همه شوکه آور خواهد 
بود.الجبــوری یکی از علل عدم پیروزی خود 
را در انتخابات ۲۰۱۸، گرایش خود به جریان 
»اخوان المســلمین« دانست و چنین نتیجه 
گرفت که امارات نمی خواســت او به پارلمان 

راه یابد.
بعد از گذشــت ســه ســال از انتخابات 
۲۰۱۸ اینک بار دیگر امــارات متحده عربی 
به دستکاری انتخابات عراق متهم شده است.
برخی صاحب نظران گفته اند که امارات با 
هماهنگی رژیم صهیونیستی، طرح دستکاری 
نتائج انتخابات عراق را دنبال می کند تا این 
کشور را به سمت هرج و مرج و جنگ شیعه 

– شیعه سوق دهد.
در پی تشــدید اعتراضات بــه نتایج اخیر 
انتخابــات پارلمانی عــراق و طرح ادعای گم 
شــدن دو میلیون رای از مجموع ۹ میلیون 
رای ریخته شــده به صنــدوق ها، تعدادی از 
جریان های سیاسی عراقی، کمیسیون عالی 
مستقل انتخابات را به آشفتگی و ضعف تدبیر 

متهم کرده اند.
انتخابات عراق  کمیسیون عالی مســتقل 
تاکنون نتوانســته اســت که جریــان های 
سیاســی و افــکار عمومی این کشــور را در 
خصوص نتائج اولیه و شــمارش های بعدی 
متقاعــد کند و هنوز قادر نیســت آمار قابل 
اســتنادی در خصوص نتایــج انتخابات دهم 
اکتبر )۱۸ مهرمــاه ۱۴۰۰( ارائه دهد؛ امری 

که باعث تنش سیاسی در کشور شده است.

بازی امارات در انتخابات عراق

انفجار در مسجد قندهار 33 کشته برجای گذاشت
بازهم شیعه کشی در افغانستان

در نتیجه یک انفجار انتحاری در شــهر قندهار افغانستان حین برگزاری نماز 
جمعه در بزرگترین مسجد متعلق به شیعیان در مرکز این والیت، دهها تن کشته 

و زخمی شدند.
به گزارش ایســنا، مقام های محلی به پایگاه طلوع نیوز افغانستان گفتند،  این 
انفجار طی امروز جمعه توسط 3 عامل انتحاری صورت و بزرگترین مسجد شیعیان 

در استان قندهار در جنوب افغانستان را هدف گرفت.
به گفته منابع محلی این انفجار مســجد »فاطمیه« متعلق به شیعیان را واقع 
در ناحیه پلیس شهر قندهار هدف گرفت و به هنگام برگزاری نماز جمعه رخ داد.

شاهدان عینی تعداد تلفات این انفجار را باال تخمین زده اند، اما تاعصر جمعه 
آمار دقیقی در این زمینه منتشر نشده است.

در همین حال اسکای نیوز به نقل از برخی منابع محلی اعالم کرد در این انفجار 
3۵ تن کشته و 7۰ تن زخمی شده اند.

خبرگزاری المیادین هم به نقل از برخی منابع شمار زخمی ها را ۲۰۰ تن اعالم 
کرده است.

هیچ گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را بر عهده نگرفته است.
نیروهای طالبان پس از انفجار برای بســتن تمام راه های منتهی به مســجد 
شتافتند. سخنگوی وزارت کشور طالبان هم گفت برای تحقیقات بیشتر این رویداد 

یک تیم ویژه به محل رویداد اعزام شده است.
 از سوی دیگر سازمان ملل در بیانیه ای انفجار انتحاری امروز در مسجد قندهار 

را به شدت محکوم کرد.
این سازمان خواهان مجازات مسئوالن انفجار مذکور شد.

هفته گذشته نیز در جریان انفجاری انتحاری در حسینیه »سیدآباد« در منطقه 
»خان آباد« قندوز در شمال افغانســتان ۱۲۰ تن کشته و ۲۰۰ تن دیگر زخمی 
شــدند. داعش مسئولیت این انفجار را که محکومیت های گسترده ای را به دنبال 

داشت برعهده گرفت.
انفجار قندوز پس از خروج نیروهای ناتو به رهبری ایاالت متحده از افغانستان 

شدیدترین انفجار بود.

ویژه

هشدار درباره بدترین بحران غذایی قرن21
طبق اعالم صندوق نجات کودکان، از هر سه کودک در جهان یک کودک 
دچار ســوء تعذیه است و هر ۱۵ ثانیه، یک کودک بر اثر کمبود غذا جان خود 
را از دســت می دهد. فقر، درگیری، تغییــرات آب و هوا و همه گیری منجر به 

ظهور جدی ترین بحران غذایی قرن ۲۱ شده است.
به گزارش خبرگزاری آنســا التینا ایتالیا، صندوق نجــات کودکان دیروز 
چهارشــنبه در آخریــن گــزارش خود همزمــان با پویش آگاهی بخشــی و 
جمع آوری کمک های مالی اعالم کرد: شرایط به گونه ای است که ۴۰ میلیون 
نفر در جهان اطمینان ندارند که به غذای روزانه موردنیاز خود دست می یابند. 
این وضعیت به سرعت در ۱6 کشور آفریقایی، ۴ کشور آمریکای مرکزی و سه 

کشور آسیایی وخیم تر می شود.
به گزارش این صندوق، ۵.7 میلیون کودک زیر پنج سال در مرز گرسنگی 
به ســر می برند که بیش از ۵۰ درصد این تعداد، پس از سال ۲۰۱۹ افزایش 
یافته است. سالی که در آن )۲۰۱۹( پس از تالش های 3۰ ساله سازمان های 
بشردوســتانه و جوامع بین المللی، تعداد افرادی کــه از کمبود غذا رنج می 

بردند، به کمترین سطح خود رسیده بود.   
اما پس از سال ۲۰۱۹، این روند معکوس شده و طبق هشدار این سازمان، 
اگر اقدام فوری صورت نگیرد، هزاران کودک جان خود را از دست خواهند داد.

همــه گیری کووید۱۹، به طور خاص، شــرایط آســیب پذیری موجود را 
تشــدید و تسریع کرد و تبعیض های ساختاری، نابرابری ها و محرومیت های 
مرتبط با فقر و جنســیت را آشکار کرد. بحران کرونا در جهت معکوس برنامه 

های بشردوستانه، افراد و به ویژه کودکان را آسیب پذیرتر کرد.
صندوق نجات کودکان خاطرنشــان کرد: در سپتامبر ۲۰۱۵، رهبران ۱۹3 
کشــور جهان توافق نامه ای درجهت دستیابی به ۱7 هدف جهانی در مسیر 
توسعه پایدار امضا کردند که دومین هدف، پایان دادن به گرسنگی و دستیابی 

به امنیت غذایی و بهبود کشاورزی پایدار تا سال ۲۰3۰ بود.
با این وجود، طبق هشــدار این سازمان، اگر اقدامی جدی در زمینه هدف 
توســعه پایدار و دستیابی به »گرســنگی صفر« صورت نپذیرد، این هدف در 

سال ۲۰3۰ بسیار دور از دسترس خواهد بود.
پویش جهانــی نجات کودکان مربوط به ۱3 کشــور دنیا ازجمله نیجریه، 
بورکینافاســو، مالی، نیجر، جمهوری کنگو، سودان جنوبی، سومالی، اتیوپی، 

یمن، سوریه، افغانستان، ونزوئال و هند است.
به گزارش ایرنا، چهل و نهمین نشســت کمیته امنیت جهانی غذا سازمان 
ملل متحد با هدف ارایه گزارش کشــورها از وضعیت امنیت غذایی جهان در 
ســال ۲۰۲۱، چالش های پیش رو و چگونگی کاهش ناامنی غذایی توســط 
ســازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )FAO( از ۱۹ تا ۲۲ مهر به صورت 

مجازی برگزار شد.

برنامه سفر بایدن به ایتالیا و بریتانیا
کاخ ســفید اعالم کرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای شــرکت در دو 
اجالس گروه ۲۰ و اجالس آب و هوایی گالسکو به ایتالیا و بریتانیا سفر می کند.

»جن ســاکی« سخنگوی کاخ ســفید اعالم کرد جو بایدن رئیس جمهوری 
در روزهای ۲۹ و 3۰ اکتبر )هفتم و هشــتم آبان ماه(  برای شــرکت در اجالس 

کشورهای گروه ۲۰ به رم در ایتالیا سفر خواهد کرد.
رئیس جمهوری آمریکا قرار اســت ۲۹ اکتبر به شــهر واتیکان برود و با پاپ 

فرانسیس رهبر واتیکان دیدار و گفت و گو کند.
بر اساس بیانیه کاخ سفید، بایدن و پاپ فرانسیس قرار است در مورد همکاری 
در زمینه های مختلف از جمله تالش برای حفظ کرامت انسانی شامل پایان دادن 
به بحران همه گیــری کرونا، مقابله با بحران آب و هوایی و توجه به فقرا گفت و 

گو کند.
بایدن پس از ایتالیا در اول و دوم نوامبر )۱۰ و ۱۱ آبان(  به گالسکو در بریتانیا 
سفر خواهد کرد تا در اجالس رهبران جهان در آغاز بیست و ششمین کنفرانس 
طرفهای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوا شرکت کند.
نشست  سران گروه ۲۰ قرار است روز 3۰ اکتبر در شهر رم ایتالیا برگزار شود.

گروه ۲۰  یک مجمع بین المللی است که اعضای آن ۸۰ درصد اقتصاد جهان 
را در دست دارند. این گروه از سال ۱۹۹۹ به این سو هر ساله تشکیل جلسه داده 

و از ۱3 سال پیش هم سران کشورها ساالنه دیدار می کنند.
بیست و ششمین اجالس آب و هوایی گالسکو )کاپ ۲6( نیز از ۱۰ آبان تا ۲۱ 
آبان ماه ســال جاری با حضور شماری از رهبران جهان، کارشناسان امور زیست 
محیطی و  فعاالن حامی مقابله با چالش های مربوط به تغییرات آب و هوایی از 
۲۰۰ کشور امضا کننده پیمان آب و هوایی پاریس، در شهر گالسکو بریتانیا برگزار 

می شود.
این اجالس در حالی برگزار می شود که ساکنان کره خاکی درگیر بحران های 
شدید اقلیمی و زیست محیطی، انتظارهای بیشتری از قدرت های بزرگ اقتصادی 

جهان برای مقابله با این بحران ها دارند.
کشورهای ثروتمند که یک دهه پیش وعده دادند یکصد میلیارد دالر در سال 
برای کمک به کشــورهای آســیب پذیر به منظور سازگار کردن خود و انتقال به 

انرژی پاکتر فراهم می کنند، هنوز از عمل به هدف سال ۲۰۲۰ خود بازمانده اند.
ســفر بایدن به اروپا در حالی صورت می گیرد که اختالفات اخیر واشنگتن با 
اروپا بر سر پیمان امنیتی آکوس )فروش زیردریایی اتمی به استرالیا( در رسانه های 

جهان انعکاس گسترده ای داشت.
به گزارش ایرنا، فرانسه که با روی کارآمدن بایدن، رویای فصل جدیدی از روابط 
فراآتالنتیک را درسر می پروراند و با ارسال نسخه جدید مجسمه آزادی به آمریکا، 
پایان ترامپیسم را قطعی می پنداشت، اینک به دنبال حذف پاریس از قرارداد ۹۰ 
میلیارد دالری برنامه زیردریایی، مراسم گرامیداشت سالروز روابط خود باآمریکا را 
لغو کرد. زمینه های شــکاف در روابط دو سوی آتالنتیک که در دهه های اخیر در 
مسائلی چون موافقت نامه های تجاری، پروتکل کیوتو، و جنگ عراق آسیب دیده 
بود، پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا و اختالف 
مواضع طرفین در موضوعات بین المللی نظیر ناتو، تعهدات بین المللی همچون 
پیمان پاریس، برجام و تحریم های یکسویه، مسائل تجاری و دیگر بحران های بین 
المللی و اخیراً موضوع خروج غیرمســئوالنه آمریکا از افغانستان بیش از پیش به 

اوج خود رسیده است.

بشردوستانه

رویداد


