چهارشنبه  ۲۸اردیبهشت 1401

درگذشتمحمدقهرمان،شاعردرسال۱۳۹۲

محمد قهرمان ،متولد  ۱۰تیر سال  ۱۳۰۸در تربت
ّ
حیدریه ،پژوهشگر ،مصحح و شاعر خراسانی
است .عالقه محمد قهرمان در سرودن شعر ،در غزل
و ب ه ویژه سبک هندی به اندازهای بود که یکی از
شعرای بنام غزلسرای هندی شد .سرانجام او در
تاریخ  ۲۸اردیبهشت  ۱۳۹۲به علت سرطان دارفانی
را وداع گفت.

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

12/28

غروب خورشيد

18/33

اذان ظهر

غروب خورشيد

اذان مغرب

نیمه شب شرعی

اذان مغرب

نیمه شب شرعی

اذان صبح فردا

طلوع فردا

اذان صبح فردا

طلوع فردا

19/54
3/42

20/25

23/37

4/17

5/22

سقوط آخرین پایگاه نظامیان اوکراینی در «ماریوپل»

با آمریکا
دشمنی نداریم

وزیر کشور دولت موقت
طالبان گفت :آمریکا را
دشمن خود نمیدانیم
و در آینده روابط
حسنه با واشنگتن
و سایر کشورهای
جهان خواهیم داشت.
«سراجالدین حقانی» در
گفتوگو با شبکه خبری
سیانان تصریح کرد:
«در حال حاضر ما به
آنها بهعنوان دشمن
نگاه نمیکنیم و بارها و
بارها دربار ه دیپلماسی
صحبت کردهایم .زمان
آن است تا درباره
دیپلماسی حرف بزنیم».
این در حالی است که
آمریکا برای بازداشت
وی  ۱۰میلیون دالر
جایزه تعیین کرده و
وی همچنان در لیست
تروریستی این کشور
قرار دارد.

جهان

تسلیم پس از  ۸۰روز

عـــلـــوی ب ــا
ش ــک ــس ــت ــه ش ــدن
 82روز مــقــاومــت
نیروهای اوکراینی،
شــهــر مــاریــوپــل به
طور کامل در اختیار
روسیه قــرار گرفت .به گــزارش فارس،
با موافقت مسکو و آغــاز رونــد خروج
نظامیان اوکــرایــنــی از کارخانه فــوالد
«آزوفاسـ ــتـ ــال» کــه از آن بــه عنوان
سنگری برای مقابله با نیروهای روس
اســتــفــاده م ـیکــردنــد ،کــنــتــرل کامل
ایــن شهر بندری راهــبــردی به دست
نیروهای روسیه درخواهد آمد .ارتش
اوکــرایــن روز سهشنبه اعــام کــرد در
تالش است تمام نیروهای باقیمانده
خود را از کارخانه فوالد محاصرهشده
در ماریوپل خارج و کنترل شهر را پس
از ماهها به روسیه واگذار کند.
به نوشته رویترز ،این خروج احتماال ً
پایان طوالنیترین و خونینترین نبرد
این جنگ و شکستی قابل توجه برای
اوکراین اســت .براساس این گــزارش،

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس

اوقات شرعی به افق تهران
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در حالی که سایر بخشهای ماریوپل
کامال ًدر دست روسیه است ،صدها
سرباز و غیرنظامی اوکراینی در زیر
کــارخــانــه ف ــوالد آزوفاس ــت ــال مخفی
شــده بودند .غیرنظامیان داخــل این
تأسیسات در هفتههای اخیر خارج
شدند و بیش از  ۲۶۰سرباز که برخی از
آنها زخمی بودند ،اواخر روز دوشنبه
کــارخــانــه را بــه مقصد مناطق تحت
کنترل روسیه ترک کردند.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در
بیانیهای اعــام کــرد پایگاه ماریوپل
مــأمــوریــت رزم ــی خــود را انــجــام داده
و اف ــزود :فرماندهی عالی نظامی به
فــرمــانــدهــان واح ــده ــای مستقر در
آزوفاستال دستور داد جان پرسنل
را نــجــات دهــنــد .مــدافــعــان ماریوپل
قهرمانان زمان ما هستند.
معاون وزیــر دفــاع اوکراین هم گفت:
 ۵۳ســربــاز مــجــروح از کارخانه فــوالد
آزوفاســتــال به بیمارستانی در شهر
«نووازوفسک» تحت کنترل روسیه
در  ۳۲کیلومتری شرق منتقل شدند.

«آنــا مالیار» اف ــزود ۲۱۱ :نفر دیگر به
شهر «اولنیوکا» در منطقهای تحت
کنترل جداییطلبان تحت حمایت
روسیه منتقل شدند .وی اظهار کرد:
همه افراد خارج شده در معرض تبادل
احتمالی زندانیان با روسیه خواهند
بود .مشخص نیست چه تعداد نیروی
اوکراینی در آزوفاســتــال باقی مانده
اســت .ارتــش اوکــرایــن گفته تالشها
بــرای خــارج کــردن افــرادی که هنوز در
داخل هستند در جریان است .حدود
 ۶۰۰سرباز در داخــل کارخانه فوالد
حضور داشتند.
ماریوپل یک بندر راهبردی در ساحل
دری ــای «آزوف» اســت کــه بــه عنوان
اصلیترین بندر در منطقه دونباس
شناخته میشود .سقوط این شهر،
بزرگترین پیروزی نظامی روسیه در
جنگ کنونی خواهد بــود .دونباس،
مــنــطــق ـهای مــتــشــکــل از دو اســتــان
در جــنــوب شــرقــی اوکــرایــن اســت که
مسکو خواستار واگــذاری کامل آن به
استقاللطلبان است.
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گزارش
بنی گانتز :ممکن است بخشهایی از اسرائیل را از دست بدهیم

هراس در اردوی اشغالگران
نگرانیهای داخلی بین مقامات صهیونیست درباره آینده
ایــن رژی ــم شــدت گرفته اس ــت .بــه نوشته یــک روزنــامــه
عبریزبان ،وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در یک نشست
محرمانه دربــاره از دست دادن کنترل مناطق الجلیل در
شمال و نقب در جنوب هشدار داده اســت .به گــزارش فــارس ،روزنامه
«یسرائیل هیوم» چاپ سرزمینهای اشغالی در گزارشی فاش کرد« :بنی
گانتز» هفته گذشته در دیدار با اعضای فراکسیون حزب «کاحول لفان»
در کنست که خود در رأس آن قرار دارد گفته اگر رژیم صهیونیستی در
الجلیلونقبسرمایهگذارینکند،درنهایتمجبورخواهدشدقطعنامه
سازمان ملل در خصوص دو دولتی بودن فلسطین اشغالی را بپذیرد و این
دو منطقه را از دست بدهد .او به صراحت گفته تسلط فلسطینیها بر
برخی مناطق در آینده بعید نیست و «دولت یهود» طی سالهای پیش رو
کوچک خــواهــد شــد و ممکن اســت اسرائیل از لحاظ جغرافیایی به
مساحت میان شهر «الخضیره» که در جنوب حیفا واقع شده تا شهر
«غدیرا» که در ۲۵کیلومتری جنوب تل آویو است ،محدود شود.
بنی گانتز همچنین به هم حزبیهای خود گفته پیامهایی دریافت کرده
مبنی بر اینکه فلسطینیهای  ۱۹۴۸برای تسلط بر امور تالش میکنند.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در این باره گفت« :پیامی در واتساپ از افراد
ناشناس دریافت کردهام که نوشتهاند :در مقابل خداوند فرصتی ندارید،
آرام آرام حکومتتان را از بین میبریم» .ترس و واهمه مقامات صهیونیست
در خصوص زوال و نابودی این رژیم هر چند موضوع تازهای نیست ،اما در
سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است .در این باره «ایهود باراک»
نخستوزیر اسبق رژ یــم صهیونیستی  ۱۶اردیبهشت در گفتوگو با
روزنامه یدیعوت آحارانوت ،با اشاره به تاریخ گفت نگران است رژیم تلآویو
نیزهمچونحکومتهایصهیونیستیپیشین،دردهههشتمخودنابود
شود« .بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر سابق رژیم صهیونیستی هم نهم
اکتبر  ۲۰۱۷در جشن «سوکوت» یهودیان گفته بود« :تمامی تالش خود
را برای اینکه اسرائیل صدمین سالروز تأسیسش را ببیند به کار خواهم
گرفت ،اما این یک امر حتمی نیست .تاریخ به ما یاد داده حکومت مردم
یهود بیش از 80سال تاکنون دوام نیاورده است» .درپی همین نگرانیهای
جدیبودکهروزگذشته،نفتالیبنتنخستوزیرکنونیصهیونیستها
در پی تداوم ناآرامیها در فلسطین اشغالی دستور داد نظامیان اشغالگر از
همه سالحها در مواجهه با فلسطینیان استفاده کنند.
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خبر
مانعتراشی در آتشبس
به معنای بازگشت جنگ است

معاون وزیــر خارجه دولــت نجات ملی یمن به
ائتالف متجاوز سعودی-اماراتی هشدار داد :بر
هم زدن آتشبس یا مانعتراشی در این مسیر ،به
معنای بازگشت جنگ است .به گزارش فارس،
«حسین العزی» تأکید کرد :بر اساس آتشبس
اعالم شده از سوی سازمان ملل ،روزانه دو پرواز
[از فرودگاه صنعا] صــورت خواهد گرفت .وی
اف ــزود« :امــیــدواریــم [ائــتــاف ســعــودی] به این
مسئله پایبند باشد و دوباره شاهد مانعتراشی
نباشیم تا بتوانیم با هم با اطمینان به سمت
صلح و از سرگیری حسن همجواری حرکت
کنیم» .وی به ائتالف متجاوز سعودی-اماراتی
هشدار داد :بر هم زدن آتشبس یا مانعتراشی
در این مسیر ،به معنای بازگشت جنگ است
و این اتفاق نباید رخ دهد و هیچ انسان عاقلی
نباید اجازه دهد که اتفاق بیفتد.

بدونتیتر
کانال  ۱۳تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش
داد :نیروهای روسیه در سوریه جمعه هفته
گذشته با اس ۳۰۰به جنگندههای ایــن رژیم
شلیک کردند.
نخست وزی ــر یــونــان از خــریــد احتمالی
شماری جنگنده «اف »35ساخت آمریکا و
مشارکت شرکت الکهید مارتین در توسعه
صنایع هوافضای یونان خبر داد که کابوس
ترکیه تلقی میشود.
مــقــام ارش ــد دول ــت «بــوریــس جــانــســون»
نخست وزیــر انگلیس در سخنانی جنجالی
خواستار افزایش ساعت کار مردم برای توانایی
در پرداخت هزینههای جاری زندگی شد.
خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد :پایگاه
نظامیان آمریکایی در شهر الشدادی با حداقل
دو راکت هدف قرار گرفته است.

