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بسته شدن فرودگاه مهرآباد به دستور بختیار

وقتی که خبر بازگشت امام خمینی(ره) به کشور قوت
گرفت ،دولت بختیار در تاریخ 4بهمن 1357برای
جلوگیری از ورود ایشان به کلیه شرکتهای هواپیمایی
بینالمللی اعالم کرد که به تهران پرواز نکنند .عالوه بر
این ،به دستور بختیار تعداد زیادی تانک و زره پوش در
فرودگاه مهرآباد تهران مستقر شد تا از ورود امام(ره)
به میهن اسالمی جلوگیری نماید .اما در نهایت ،واکنش
شدید مردم باعث عقب نشینی نخست وزیر شاه گردید.
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بسیج مردمی عراق سه خط امنیتی در مرز با سوریه ایجاد کرده است

عضویت
اوکراین در ناتو،
فع ً
ال نه

وزیر امور خارجه
اسپانیا گفت :در حال
حاضرعضویت
اوکراین در ناتو در
نظرگرفتهنشده
و گمانهزنی درباره
اعزام نیرو به اوکراین
خیالی است« .خوزه
مانوئل آلبارس»
با تأکید بر اینکه
درگیریها در اوکراین
باید از طریق گفتوگو
حلوفصل شوند،
گفت :کشورهای
غربی برای هر رخداد
ینشدهای
پیشبین 
آمادگی دارند .آلبارس
در تکمیل اظهاراتش
گفت :در حال حاضر
در خصوص نیاز به
گفتوگو هم نظر
هستیم نه درباره
اعزام نیرو.

جهان

جان فدایی الحشدالشعبی

عــلــوی تــدابــیــر
امــنــیــتــی در ع ــراق
در پی حادثه زندان
الــحــســکــه ســوریــه
و فـ ـ ـ ــرار ش ــم ــاری
از داعـ ــش ـ ـیهـ ــا
شدت گرفته است .در همین راستا،
فرماندهی عملیات الحشدالشعبی
در اســتــان نینوا عــراق اعــام کــرد در
برابر هرگونه نفوذ باندهای تروریستی
داعش هوشیاری و احتیاط شدیدی
وجــود دارد و امنیت مــرز بــا سوریه
تــوســط ســه خــط امنیتی یگا نهای
الحشدالشعبی تأمین میشود.
ب ـ ــه گـ ـ ـ ـ ــزارش فـ ـ ـ ـ ــارس« ،خ ــض ــی ــر
الـ ــمـ ــطـ ــروحـ ــی» در گـــفـــتوگـــو بــا
مــوازیـننــیــوز تأکید ک ــرد :واحــدهــای
نظامی در ایــن منطقه کــافــی است
و اگـ ــر ه ــم گــهــگــاهــی ش ــاه ــد ب ــروز
حوادثی در اینجا و آنجا باشیم ،باز
ایــن عناصر نمیتوانند منطقهای
را اشغال یا به کنترل خود درآورنــد.
از ســـــوی دیـ ــگـ ــر ن ــی ــز بـ ــا گــذشــت

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس

اوقات شرعی به افق تهران
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چــهــار روز از ی ــورش تروریستهای
داع ـ ــش ب ــه مــقــر ارت ـ ــش ع ـ ــراق در
منطقه «حــاوی العظیم» در استان
دیــالــی ،فرماندهی الحشدالشعبی
در ایــن اســتــان روز گذشته از آغــاز
عملیات گــســتــرده ب ــرای پــاکســازی
مــنــطــقــه و س ــرک ــوب تــروریــس ـتهــا
خبر داد.
در ای ـ ــن عــمــلــیــات ض ــم ــن گــســیــل
گسترده سالح و تجهیزات به منطقه
عملیاتی ،تیپ سوم ،چهارم و بیستم
و تیپ «نــداء دیالی» ،نیروهای ویژه
الحشدالشعبی در اســتــان ،یگان
توپخانه و یگان تخریب شرکت دارند.
او تأکید ک ــرد :حــمــات گــاه و بیگاه
تروریستهای داعش علیه نیروهای
نــظــامــی و امــنــیــتــی ،ص ــرف ــا ًمــوجــب
افزایش عزم و اراده الحشدالشعبی
و دیگر نیروها بــرای مبارزه با داعش
و سرکوب آنها در هر نقطهای شده
است.
گفتنی اسـ ــت ،شــهــر الــحــکــســه در
شمال شرق سوریه از روز شنبه شاهد

درگیری شدید بین شبهنظامیان کرد
مــوســوم بــه «نــیــروهــای دموکراتیک
سوریه» (قسد) و عناصر داعــش در
پیرامون زندان الثانویه الصناعه بوده
اس ــت .نــاآرام ـیهــای اخــیــر بــا حمله
گروهی از تروریستهای داعــش با
خ ــودرو بــمـبگــذاری شــده بــه زنــدان
الحسکه آغــاز شــد کــه بــه دنــبــال آن
جمعی از تــروریــس ـتهــای زنــدانــی
مــوفــق بــه فـ ــرار از زنـ ــدان و نــفــوذ به
محلههای شهر شدند.
صــداهــای تیراندازی در ایــن شهر از
چهار روز پیش متوقف نشده است.
براساس آخرین گزارشها بر اثر این
درگــیــریهــا بیش از  123نفر کشته
شدهاند ۷۷ ،نفر از اعضای داعش و
 ۳۹نفر از اعضای قسد و هفت تن هم
غیرنظامی بودهاند.
البته تعداد واقعی کشتهها بسیار
بیشتر اســت .گفته میشود صدها
زنــدانــی داعشی بــازداشــت امــا دهها
نفر نیز فــرار کردهاند که هنوز تعداد
دقیق آنها مشخص نیست.
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ارتباطات مردمی:
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امور مشترکین:
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روابط عمومی:
)051( 37684004 - 37610087
تلفنخانه:
)051( 37088 - 37628205
سازمان آگهیها:
فاکس)051( 37610085 :
)051( 37676596
سفارشات چاپی:
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چاپ مشهد:
چاپخانه جوان
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گزارش
سفر وزیر خارجه کویت به لبنان همراه با پیشنهادی  15بندی

دستور کار مشکوک

وزیر خارجه کویت که در لبنان به سر میبرد ،با رئیس جمهور این کشور
دیدار و گفتوگو کرد« .احمد ناصر المحمد الصباح» پس از دیدار با
میشل عون گفت پیام خود برای ایجاد اعتماد دوبــاره میان کشورهای
عربی و لبنان را تحویل داده و منتظر پاسخ بیروت است .به گزارش فارس،
ویتصریحکرد:حاملیکپیامکویتی،خلیجی(کشورهایحاشیهخلیج
فارس) ،عربی و بینالمللی به عنوان اقدامات و ایدههای پیشنهادی برای
اعتمادسازی دوباره با لبنان هستم؛ آنها (لبنانیها) اکنون درصدد بررسی
آن هستند و انشاءهللا بهزودی پاسخ ما را میدهند .احمد ناصر المحمد
الصباح همچنین گفت :قصد دخالت در امور داخلی لبنان را نداریم.
پیش از این هم رئیس دستگاه دیپلماسی کویت در نشست خبری
مشترکباهمتایلبنانیخوددربیروتگفتطیهماهنگیباکشورهای
عربی حاشیه خلیج فــارس به لبنان آمــده و حامل پیام آنهــا در اعالم
همبستگی با ملت لبنان اســت .المحمد الصباح افــزود :من سه پیام
آوردهام که اولی همدردی با مردم لبنان است و دوم اینکه نمیخواهیم
لبنان سکویی برای هجمه به کشورهای عربی و خلی ج (فارس) باشد و در
امورهیچ کشور عربیدخالت کندوسوماینکهلبنانبایدبهتعهداتخود
برای ایجاد اصالحات مورد نیاز پایبند باشد .وزیر خارجه کویت با ادعای
اینکه دیدگاه کشورش و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس قوی
بودن لبنان و وفاداری آن به تعهدات بینالمللی است ،گفت :ما نشانههای
مثبتی از ایدههایی که در لبنان ارائه کردهایم دیدهایم و امیدواریم اوضاع
با پیشرفت همراه باشد .المحمد الصباح پس از ورود به لبنان به دیدار
نجیب میقاتی نخستوزیر این کشور نیز رفت که در این دیدار میقاتی
گفت:مامشتاقهمکارینزدیکتربینلبنانوکشورهایشورایهمکاری
خلیجفارسهستیم.
در همین ح ــال ،وبســایــت النشره بــه نقل از منابع آگ ــاه اع ــام کرد
پیشنهادی که وزیر خارجه کویت تحویل داده متشکل از  ۱۵بند است؛
بیشتر آنها مربوط به اصالحات مورد انتظار هستند اما دو بند آن ویژه
«سالح حزبهللا و مداخالت منطقهای آن» است .ریاست جمهوری
لبنان هم پس از این دیدار اعالم کرد :پیشنهاد کویت برای اعتمادسازی
دوباره مورد مشورت قرار خواهد گرفت تا موضعی مناسب درباره آن گرفته
شود .این نخستین سفر وزیر یک کشور عربی حاشیه خلیجفارس به
لبنان از زمان بروز تنش در روابط دو طرف بر سر اظهارات «جورج قرداحی»
وزیر اطالعرسانی سابق لبنان است که تجاوز ائتالف سعودی به یمن را
بیهوده توصیف کرده بود.
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کشته شدن ژنرال فرانسوی
در حمله راکتی

کاخ الیزه روز یکشنبه در بیانیهای اعالم کرد :در
نتیجهحملهراکتیبهیکاردوگاهنظامیمتعلقبه
ارتشدرمالیفرانسه،یکسرتیپفرانسویکشته
شد .به گــزارش فرانس  ،24دفتر امانوئل مکرون
اف ــزود :در نتیجه حمله راکتی شنبه به اردوگــاه
نظامی «بارخین» در شهر گائو واقــع در شمال
مالی ،سرتیپ «الکساندر مارتین» جان خود را
از دست داد .بیش از 4هزار نظامی فرانسوی در
منطقه ساحل واقع در غرب آفریقا حضور دارند و
اغلب این نیروها ،در مالی مستقر هستند .شبکه
فرانس  ۲۴در گــزارش خود دربــاره حضور نظامی
فرانسه در مالی مدعی شد :پاریس از سال ۲۰۱۳
برای جنگ با «ستیزهجویان جهادگرا» وارد مالی
شد و سالیانه ۸۸۰میلیون یــورو هزینه کــرده و تا
پیش از این  ۵۳نظامی فرانسوی هم جانشان را از
دست داد ه بودند .روابط میان مالی و فرانسه پس
از کودتای آگوست  ۲۰۲۰در این کشور تنشآلود
شده و مقامات «باماکو» پایتخت مالی از پاریس
خواستهاند در توافق دفاعی دوجانبه تجدیدنظر
کرده و نظامیانش را خارج کند.

بدونتیتر

وزارت کشور ام ــارات در پــی حمله پهپادی و
موشکی انصارهللا به این کشور تأکید کرد پرواز
پهپاد در این کشور به مدت یک ماه ممنوع است و
هر کس از این مسئله تخطی کند ،تحت تعقیب
قرار خواهد گرفت.
فرمانده نیروی دریایی آلمان بعد از اظهاراتی
درباره «بیهوده» بودن ادعاها درباره حمله مسکو
به اوکراین ،از سمت خود استعفا داد.
ی ــک گـ ــروه ح ـقــوق ب ـشــری از زن ــدان ــی شــدن
 17روزنامهنگار و کارمند رسانهای فلسطین از سوی
رژیم اشغالگر صهیونیستی خبر داد.
شیخ رشید احمد ،وزیر کشور پاکستان گفت:
بقایای برخی گروههای شکستخورده از طالبان
به دنبال ایجاد فضای ترور در پاکستان هستند.

