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درگذشت آنهماری شیمل ،اسالم شناس آلمانی

آنهماری شیمل ،اسالمپژوه ،خاورشناس و
مولویشناس سرشناس آلمانی بود که در خانوادهای
دوستدار ادب ّیات و شعر پرورش یافت .از او دهها
کتاب در حوزه اسالم و ادبیات شرقی به یادگار مانده
است .روی سنگ قبر شیمل ،حدیثی نقش بسته که
میفرمایند:مردم [در این دنیا در] خوابند؛ وقتی
میمیرند بیدار خواهند شد 26 .ژانویه 2003
سالگرد درگذشت این اسالم شناس آلمانی است.

اروپا
پاسخگو باشد

رئیسجمهور
فرانسه با تأکید بر
ضرورت کاهش تنش
درخصوص بحران
اوکراین ،گفت :اروپا
باید به طور کامل در
تهیهپاسخبهپیشنهاد
تضمینهایامنیتی
روسیه نقش داشته
باشد و پاسخی
برای آن آماده کند.
«امانوئل مکرون» که
در گفتوگوی ویدئو
کنفرانسی با سران
اتحادیه اروپا و ناتو
صحبت میکرد،
خواستار تالشبرای
کاهش تنش در
خصوص اوکراین شد.
ویهمچنیننسبت
به وضعیت نزدیک
مرزهای اوکراین ابراز
نگرانی و اعالم کرد:
باید برای کاهش تنش
زودهنگام تالش کرد.
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تعلیق فعالیت سیاسی خود عنوان
ک ــرد .او بــا بــیــان اینکه ایــن مسائل
مــوجــب ش ــده هــیــچ فــرصــت مثبتی
ب ــرای لــبــنــان وج ــود نــداشــتــه بــاشــد،
اف ــزود :مــن در وهله نخست تعلیق
فعالیت خــود را در عرصه سیاست
اعــام میکنم و از خــانــواده خــود در
جــریــان المستقبل هــم میخواهم
همین کــار را انجام دهند .الحریری
ادامه داد :در وهله دوم در انتخابات
پارلمانی هم نامزد نمیشوم و هیچ
نــامــزدی هــم از جــریــان المستقبل
یـ ــا بـ ــه اس ـ ــم ای ـ ــن جـ ــریـ ــان مــعــرفــی
نخواهد شد.
دو روز پیش روزنــامــه العرب به نقل
از محافل سیاسی لبنان احتمال
کنارهگیری الحریری از فعالیت در
عرصه سیاسی را مطرح کرده و گفته
بود بعید نیست این اقدام الحریری
تالشی برای معطوف کردن نگاهها به
سمت او پس از انزوای داخلی باشد؛
بهویژه که هیچ یک از سیاستمداران

حادثه برای جنگنده اف ۳۵آمریکا
در دریای چین شرقی

فرود شرورانه!
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سردبیر:
امیر سعادتی
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اصرار آلمان بر موضع متفاوت با غرب در مسئله اوکراین

یکی به نعل یکی به میخ ژرمنها

لبنانی پس از ماهها غیبت الحریری
و اقامتش در فرانسه ســراغــی از او
نگرفتند و از او نخواستند به لبنان
برگردد .نخستوزیر پیشین لبنان
پنجشنبه گــذشــتــه پــس از غیبت
چهار ماهه به بیروت بازگشت و به
دیدار «نجیب میقاتی» نخستوزیر
لــبــنــان و پــس از آن بــه دیـ ــدار شیخ
«عبداللطیف دریـ ــان» مفتی اهل
تسنن لبنان رفــت و سپس ریاست
نــشــســت ف ــراک ــس ــی ــون پــارلــمــانــی
المستقبل را بر عهده گرفت و درباره
مــوضــوع انتخابات پارلمانی آینده
و اوض ــاع کلی لبنان بــا نمایندگان
گفتوگو کرد.
ناظران لبنانی بر این باورند تصمیم
الحریری برای کنارهگیری از سیاست
بــه مــانــوری ســیــاســی شــبــاهــت دارد
که هــدف از آن ،جلب توجه محافل
اهــل تسنن و درخــواســت از او بــرای
انــصــراف از تصمیمش در خصوص
کنارهگیری است.

نیروی دریایی آمریکا که روز دوشنبه اعالم کرده
بــود با هــدف مقابله با نفوذ شــرورانــه به در یــای
چین شرقی ناوگان اعــزام کــرده ،اعــام کــرد :در
پی حادثه حین فــرود جنگنده اف ۳۵روی ناو
هواپیمابر کارل وینسون مستقر در این منطقه،
هفت ملوان مجروح شدند .به گــزارش فارس،
این هواپیما که به اسکادران «کریر ایر وینگ »۲
تعلق دارد ،در حال انجام عملیات پرواز معمولی
در دریای جنوبی چین بود که این حادثه رخ داد.
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حریری پس از آنکه بارها در تقابل با حزباهلل شکست خورد
تعلیق فعالیت سیاسی خود را اعالم کرد

عــلــوی گــزیــنــه
اصلی غربگرایان
و آ لسـ ـ ــعـ ـ ــود در
ل ــب ــن ــان بـ ــه پ ــای ــان
عمر سیاسی خود
رسـ ـ ــیـ ـ ــد .رئ ــی ــس
جــریــان المستقبل روز گذشته در
بــیــانــیـهای کــه بــا حــالــت بغض آن را
میخواند ،مدعی شد فعالیت خود
را در عرصه سیاسی به حــال تعلیق
درآورده و از خانواده خود در جریان
المستقبل هم میخواهد همین کار
را انجام دهند.
به گــزارش فــارس ،سعد الحریری با
اعــام انــصــراف خــود از مشارکت در
انتخابات پارلمانی پیش روی این
کشور و با ادعای اینکه این تصمیم را
از سر مسئولیتپذیری خود گرفته،
مــســائــلــی نــظــیــر آنــچــه نــفــوذ ایـ ــران،
سردرگمی جامعه بینالمللی ،شکاف
ملی ،طایفهگری و فرسودگی دولت
خواند را موجب متقاعد شدنش برای

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس
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سال سی و پنجم

وزیر امور خارجه آلمان بار دیگر اظهاراتی درباره تحوالت اوکراین بیان
کرده که از اختالف در اردوگــاه غرب بر سر نحوه حمایت از این کشور
اروپای شرقی حکایت دارد .در شرایطی که کشورهای غربی در روزهای
گذشته مدعی شدهاند روسیه قصد دارد به اوکراین حمله کند« ،آنالنا
بائربوک» وزیر امور خارجه آلمان تصریح کرده برلین آمــاده حمایت
مالی از اوکراین است .پایگاه خبری پولیتیکو نوشته :موضعگیری وزیر
خارجه آلمان پس از آن صورت میگیرد که یک مقام ارشد نیروی دریایی
این کشور روز جمعه استقرار ۱۰۰هزار نیروی روسیهای در نزدیکی مرز
با اوکراین را کوچکنمایی کرد و گفت غرب باید برای والدیمیر پوتین،
رئیسجمهور روسیه قدری احترام قائل باشد .به گزارش فارس ،دولت
آلمان بالفاصله سعی کرد اظهارات این مقام ارتــش آلمان را موضع
شخصی او جلوه دهد؛ اما اظهارات مقام آلمانی بدون واکنش نبود و وزیر
خارجه اوکراین گفت آلمان باید از موضعگیریهایی که موجب تضعیف
اتحاد میان کشورهای غربی شود خودداری کند .وزیر خارجه آلمان روز
دوشنبه در نشست وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا گفت« :ایجاد
ثبات اقتصادی در اوکراین» یکی از روشهایی است که برلین میتواند از
طریق آن از اوکراین حمایت کند .با این حال ،این اظهارات وزیر خارجه
آلمان هم با توجه به امتناع برلین از ارسال کمک نظامی به اوکراین،
مصداق دیگری از اکراه برلین از قرار گرفتن در مدار یکسان با کشورهای
غربی بر سر تحوالت اوکراین تعبیر شده است .در میان کشورهای غربی
که در یک ماه گذشته جوسازی علیه روسیه و ادعای حمله این کشور به
اوکراین را مطرح کردهاند ،آلمان تالش کرده مواضع متعادلتری اتخاد
کند .از سوی دیگر ،در حالی که بوریس جانسون ،نخستوزیر انگلیس
اذعــان کرد در حال حاضر اطالعات درزمینه حمله ادعایی روسیه به
اوکراین کامال ًمبهم هستند ،سخنگوی پنتاگون با اعالم خبر آمادهباش
8هزار و  500نظامی آمریکایی برای اعزام به اروپا برای کمک به اوکراین،
مدعی شد روسیه قصد کاهش تنش نــدارد« .جان کربی» سخنگوی
پنتاگون شامگاه دوشنبه در اینباره گفت :بخش اعظم 8هــزارو500
نظامی آمریکایی از دستورات آمادهباش برای استقرار مطلع شدهاند تا در
صورت فراخوان ناتو بتوانند صفوف نیروهای واکنش سریع ناتو را تکمیل
کنند .کربی در نشست خبری در پنتاگون توضیح داد« :لوید آستین»
وزیر دفاع آمریکا همچنین میخواهد تعداد نامشخصی از نیروهای این
کشور برای هر گونه احتماالت دیگر نیز آماده باشند.

بر اساس بیانیه نیروی دریایی آمریکا ،خلبان
هواپیما پیش از حادثه خارج شده (ایجکت) و
در وضعیت پایداری قــرار دارد و هفت ملوان
آمریکایی نیز زخمی شدند که سه نفر از آنها
به یک مرکز پزشکی در مانیل ،پایتخت فیلیپین
فرستاده شدند .به نوشته رسانهها ،نحوه حادثه
از جمله علت آن در دست بررسی است و
نیروی دریایی آمریکا جزئیات بیشتری در
مورد وضعیت این جنگنده ارائه نداد.
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 5کشته و زخمی
در تیراندازی هایدلبرگ

بــر اثــر تــیــرانــدازی یــک شخص مسلح بــا دو
اسلحه در دانشگاهی در آلمان دو نفر کشته و
سه تن زخمی شدند.
به گزارش فارس ،مقامهای آلمانی میگویند:
این دانشجوی  ۱۸ساله زیستشناسی زمانی
که حاضران در سالن دانشگاه هایدلبرگ در
حــال شنیدن سخنرانی بــودنــد ،به روی آنان
آتش گشود.
«زیــگــفــریــد ک ــول ــم ــار» رئــیــس پــلــیــس شهر
«مانهایم» گفت :در کوله این شخص مسلح،
 ۱۰۰گــلــولــه دیــگــر هــم پــیــدا ش ــده و مشخص
نیست چرا تیراندازی را متوقف کرده است.

شهادت یک فلسطینی
در یورش صهیونیستها

در پی یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه
«قــلــنــدیــا» در شــمــال ق ــدس اشــغــالــی ،یک
فلسطینی به نــام «فهمی حمد» ( ۵۷ساله)
در نتیجه استنشاق گاز اشکآور دچار حالت
خفگی شــد و بــه شــهــادت رســیــد .بــر اســاس
گــزارش «فلسطین الــیــوم» ،در درگیری میان
نظامیان صهیونیست و جــوانــان فلسطینی
در ایــن اردوگ ــاه چندین فلسطینی دیگر نیز
زخمی شدند که بــرای درمــان به بیمارستان
رامهللا منتقل شدند .در پی افزایش تجاوزات
رژی ــم صهیونیستی و نــیــز شهرکنشینان
صهیونیست در کــرانــه بــاخــتــری ،گــرو ههــای
مقاومت فلسطین در جنین هفته گذشته در
میان نیروهای خود اعالم آمادهباش کردند.

نقض گسترده حقوق زنان
در بحرین

یــک گ ــزارش حــقــوق بــشــری بــا افــشــای مــوارد
گسترده نقض حقوق بشر زنــان در بحرین،
وضعیت واقعی حقوق زنــان و تبعیضهایی
را که علیه آ نهــا در ایــن کشور حاشیه خلیج
ف ــارس اعــمــال م ـیشــود ،بــرمــا ک ــرد .ســازمــان
آمریکاییها بــرای دمــوکــراســی و حقوق بشر
در بحرین ( )ADHRBگــزارشــی را بــا عنوان
«حــقــوق زن ــان در بــحــریــن؛ رویــاهــا بــه تعویق
افتاد» منتشر کرد .به گزارش القدس العربی،
ایــن گ ــزارش واقعیت کنونی حــقــوق زن ــان در
بــحــریــن ،واقــعــیــت خــشــونــت عــلــیــه زنـ ــان در
بحرین و میزان تعهد منامه به کنوانسیون
رفع اشکال تبعیض علیه زنان ( )CEDAWرا
برجسته میکند.

