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اخبار

دولت ژاپن استعفا کرد

در پ��ی افزایش فش��ارهای اقتصادی و همهگیری
کرون��ا ،کابین��ه ژاپن صبح روز گذش��ته با برگزاری
نشس��تی ویژه ،اس��تعفای خود را اعالم کرد .دولت
ژاپن در پی فش��ارهای ناش��ی از افزایش بهای مواد
غذایی و سوخت ،نسبت به تغییر سریع کابینه اقدام
ک��رد و دول��ت جدید به رهبری «فومیو کیش��یدا»،
نخس��ت وزیر ژاپن بهزودی معرفی میش��ود .پاییز
س��ال گذش��ته اعالم شد که دولت ژاپن در نظر دارد
تا ترکیب کابینه را تغییر دهد .کیشیدا اعالم کرد که
حزب حاکم باید «به طور مستقیم با افکار عمومی
مواجه شود ».همزمان با اظهارات کیشیدا« ،یوکیو
ادانو» رهبر حزب «دموکرات مش��روطه ژاپن» ،از
مخالف��ان ح��زب حاکم نیز تاکید کرد که «تغییر در
کل کابینه الزامی است زیرا حزب لیبرال دموکرات
تغیی��ر نخواهد کرد ».فومیو کیش��یدا چهارم اکتبر
 ۱۲(۲۰۲۱مه��ر  )۱۴۰۰ب��ا رأی اکثری��ت پارلمان،
به عنوان نخس��ت وزیر ژاپن انتخاب ش��د .در حال
حاضر در مجلس سفلی ژاپن از  ۴۶۵کرسی۳۰۵ ،
کرس��ی در اختی��ار نمایندگان ح��زب حاکم (حزب
لیبرال دموکرات) است.

وحشت آمریکا از افزایش
همکاری ایران و روسیه

ی��ک مق��ام ارش��د آمری��کا در واکن��ش ب��ه پرتاب
موفقیتآمیز ماهواره خیام مدعی شده تعمیق روابط
روسیه و تهران ،تهدیدی علیه جامعه بینالملل است.
یک س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با
خبرگزاری «آناتولی» در واکنش به همکاری تهران
و مسکو در پرتاب موفقیتآمیز ماهواره «خیام» به
م��دار زمی��ن ،با طرح ادعاهایی درب��اره کارکرد این
ماهواره مدعی شد افزایش همکاریهای بین روسیه
و ایران تهدیدی علیه جامعه بینالملل است .وی در
اینباره به آناتولی گفته اس��ت :تعمیق روابط روسیه
و ایران مس��ئلهای اس��ت که کل جهان باید آن را به
عنوان یک تهدید عمده و عمیق در نظر بگیرید .این
مقام آمریکایی که آناتولی به نام او اشارهای نکرده،
مدعی شده ماهواره خیام «قابلیتهای جاسوسی»
دارد .به نوش��ته آناتولی« ،یوری بوریسوف» ،رئیس
آژانس فضایی روس��یه ،با جمله «رویدادی مهم در
همکاری دوجانبه روسیه و ایران که راه را برای طرح
جدی��د ب��از میکند» ،از پرتاب ماه��واره خیام ایران
اس��تقبال کرد .ماهواره ایرانی خیام صبح سهشنبه و
در ساعت  ۱۰و  ۲۰دقیقه از مقر فضایی «بایکونور»
در قزاقستان به فضا پرتاب شد .این ماهواره با وزن
 ۶۰۰کیلوگرم با ماهوارهبر روسی «سایوز» به مدار
 ۵۰۰کیلومتری زمین پرتاب شد .عمر عملیاتی این
ماهواره  ۵س��ال اعالم ش��ده اس��ت .ساعاتی پس از
پرتاب ،سازمان فضایی ایران اعالم کرد اولین داده
تله متری ماهواره خیام در ایستگاههای زمینی این
ماهواره در پایگاههای فضایی سازمان فضایی ایران
در ماهدشت دریافت شده است.

خــبرویـژه

چاقوکشی در فرانسه

برخی رس��انهها از وقوع یک حادثه چاقوکش��ی در
فرودگاه ش��ارل دوگل پاریس خبر میدهند .پلیس
فرانس��ه روز چهارش��نبه از کشته شدن فردی که در
فرودگاه «ش��ارلدوگل» پاریس با استفاده از چاقو
اقدام به رفتارهای خشونتآمیز کرده بود ،خبر داد.
بر اس��اس گزارش رس��انههای محلی ،این فرد که
به گفته ش��اهدان عینی ،بیخانمان بوده ،افس��ران
پلیس فرانس��ه را با «چیزی ش��بیه به چاقو» تهدید
و ب��ه آنه��ا هج��وم برده و در نهایت با یک گلوله از پا
درآمده است .رسانههای محلی ،این فرد که به گفته
ش��اهدان عینی ،رنگینپوست بوده ،افسران پلیس
فرانسه را با «چیزی شبیه به چاقو» تهدید و به آنها
هجوم برده و با یک گلوله کشته شده است.

سه آئین نامه در

راستایتحققشعار

سال به تصویب هیئت

دولت رسید

رئیس جمهور در دیدار با جمعی از فعاالن راهپیمایی اربعین تاکید کرد:

تالش دولت سیزدهم برای جبران عقبماندگیها

گروه سیاسی :رئیس جمهور بر استفاده از همه
ظرفیتهای کش��ور برای تسهیل سفر زائران
اربعینتاکیدکردوازدستگاههاخواستبهایفای
نقشتسهیلگریبپردازند.آیتاهللسیدابراهیم
رئیس��ی در تشریح ویژگیهای مراسم عظیم
اربعی��ن حس��ینی ،گفت :راهپیمای��ی اربعین
نمادی درخشان برای بقای عاشورا و فرهنگ
عاش��ورایی و بزرگترین اجتماع بشری بر روی
زمین است .رئیس جمهور با اشاره به تاکیدات
و رهنموده��ای مق��ام معظم رهبری بر هر چه
باش��کوهتر برگزار شدن جریان عظیم اربعین،
اظهار داشت :این مراسم یکی از جلوههای بروز
وظهورجهانیباورمندانبهحضرتسیدالشهدا
و جبهه مقاومت اس��ت و یقین دارم بس��یاری
از مس��ایل به برکت اجتماع عظیم اربعین حل
خواهدش��د.آیتاهللرئیس��یباتش��ریحنقش
دولت برای تس��هیل حضور مردم در مراس��م
اربعی��ن،تصری��حکرد:ازابتدایش��روعبهکار
دولت س��یزدهم ،در تمام گفتگوها و دیدارها با
مقاماتعراقی،اجتماعاربعینرابامحوریتحل
مش��کالت زائران حسینی ،پیگیری کردهایم.
مسئولین عراقی نیز اعالم کردهاند که امسال
برای حضور زائران ایرانی اربعین در این کشور
محدودیتی وجود ندارد.
رئی��سجمه��ورباتاکیدبراینکهانجاموظایف
دس��تگاههای اجرایی در تس��هیل سفر زائران
اربعی��ن هی��چ منافات��ی با مردمی ب��ودن این
مناس��بت ندارد ،اظهار داشت :وظیفه دولت در
اینمسیر،نظارت،حمایتوتسهیلگریاست.
آیتاهلل رئیسی با تاکید بر ضرورت برنامهریزی
دقیق برای تقسیم وظایف دستگاههای دولتی
در برگزاری آئین راهپیمایی اربعین حس��ینی،
خاطرنش��انک��رد:ب��رایبرگ��زاریهرچهبا
ش��کوهتر این مراسم ،دولت و همه بخشهای
مرتب��طبای��دنقشومس��ئولیتخودرابهنحو
احسن ایفا کنند.
رئیس جمهور با اش��اره به نقش بیبدیل مردم
در خدمترس��انی ب��ه زائران اربعین حس��ینی

در زمینههای��ی همچ��ون تغذی��ه ،اس��کان و
حملونقل،تاکیدکرد:همیشهشاهدجلوههای
حضور مردمی در مدیریت مراس��م راهپیمایی
اربعین بودهایم و مردم نشان دادهاند به خوبی از
پس کارها بر میآیند .آیتاهلل رئیس��ی با اشاره
به ضرورت همکاری س��تاد اربعین مس��تقر در
وزارتکش��ورباس��تادهایمردمیتاکیدکرد:
دس��تگاههایدولت��یبایدفعالیتس��تادهای
مردمیرابهرسمیتبشناسندودرکناراینستاد
نقش حمایتی خود را ایفا نمایند .رئیس جمهور
با تاکید بر اینکه باید زیارت اربعین« ،آس��ان»،
«ارزان» و «دلنش��ین» شود ،خاطرنشان کرد:
نبای��د اج��ازه داد عدهای در ای��ام اربعین کاال و
خدمات را برای زائران گران کنند.
آیتاهلل رئیسی با تاکید دوباره برای استفاده از
تمام ظرفیتهای موجود جهت خدمترسانی
به زائران اربعین حسینی ،اظهار داشت :از تمام
ظرفیتهای موجود در کش��ور و ظرفیتهای
دیپلماتی��ک در رواب��ط دوجانبه ایران و عراق،
برایتسهیلسفرزائراناربعینوارائهخدماتبه
آنها استفاده خواهد شد .رئیس جمهور در مورد
تردد زائرین غیر ایرانی از کش��ورمان ،تصریح
کرد :مرزها باید آماده خدمترس��انی و تسهیل

تردد زائرین غیر ایرانی نیز باش��د .این عزیزان
زائرین امام حس��ین (ع) و میهمان ما هس��تند
و بای��د آنه��ا را تکریم کرد .پیش از س��خنان
رئیس جمهور  ۱۰نفر از حاضرین به نمایندگی
از فعاالن اربعین حسینی نظرات و پیشنهادات
خود را در مورد مسائلی همچون ،احتمال حضور
 ۵میلیونی زائر ایرانی در عراق ،مردمیس��ازی
اربعی��ن ،تس��هیل عبور زائران افغانس��تانی و
پاکستانیازایرانبرایتشرفبهعتباتعالیات،
لونقل جادهای و هوایی در
رفع مشکالت حم 
مس��یرهای ایران و عراق ،جلوگیری از ازدحام
جمعیت پشت مرزها ،تدبیر برای پیشگیری از
گرمازدگی زائران و حضور خبرنگاران فعال در
حوزه اربعین مطرح کردند.

شهدایمدافعحرمازامنیتواقتدارکشور

دفاع کردند

همچنین رئیس جمهور با با گرامیداش��ت یاد
سرداران شهید سلیمانی و همدانی ،یادآور شد
که ش��هدای مدافع حرم عالوه بر پاس��داری از
حریم اهل بیت (ع) ،از امنیت و اقتدار کش��ور
نیزدفاعکردند.آیتاهللس��یدابراهیمرئیس��ی
ت دولت ،قرار
در جلس��ه روز چهارش��نبه هیا 
گرفت��ن موفقیتآمی��ز ماه��واره «خیام» در

م��دار ،دریاف��ت پیام ،کنت��رل و مدیریت داده
به دس��ت متخصصان ایرانی را افتخار آمیز و
اقت��دار آفرین توصی��ف و از همه متخصصان
هوا–فضا و س��ازمان فضای��ی قدردانی کرد.
رئیس جمهور با اش��اره به اهمیت دانش هوا-
فضا به عنوان پیش��ران برای کمک به توسعه
کش��ور در حوزههای مختلف خاطرنشان کرد:
دولت سیزدهم بنا دارد عقب ماندگیها در این
حوزه را جبران کند و در آینده شاهد رونمایی از
دستاوردهای جدیدی در این زمینه خواهیم بود
که کمک شایانی به محیط زیست ،اکتشافات
معدن��ی ،مدیری��ت مخاطرات طبیعی و پایش
مرزها میکند.رئیس��ی ضمن گرامیداشت روز
خبرن��گار و قدردان��ی از تالشهای آنان برای
آگاه��ی بخش��ی به جامعه ،ب��ر اهمیت جهاد
تبیین تاکید کرد و از همکاران دولت خواست
در تعاملی سازنده و صمیمانه با اصحاب رسانه،
اقدام��ات دول��ت در هم��ه بخشها را به مردم
گزارش دهند و اجازه ندهند هیچ گره ذهنی در
افکار عمومی باقی بماند .رئیس جمهور تاکید
کرد :دولت مردمی از همان روز اول اس��تقرار،
تمام تالش خود را برای حل مشکالت به کار
گرفت��ه و الزم اس��ت این تالشها هنرمندانه
به اطالع مردم برسد ،ضمن آنکه اگر وعده یا
کاری هم بر زمین مانده ،باید دالیل آن برای
مردم تبیین شود .رئیسی در بخش دیگری از
سخنانش با اشاره به نامگذاری هجدهم مرداد
به نام ش��هدای مدافع حرم در تقویم رس��می
کشور ،یاد و خاطره این شهدا را گرامی داشت
و تصریح کرد :ش��هدای مدافع حرم ،پاسداران
حریم اسالم هستند که در مظلومیت ،جانانه از
ارزشها دفاع کردند و به شهادت رسیدند.
رئیس جمهور با گرامیداشت یاد سرداران شهید
حاجقاسمسلیمانیوحاجحسینهمدانیگفت:
شهدای مدافع حرم عالوه بر پاسداری از حریم
اهل بیت (ع) ،از امنیت و اقتدار کشور نیز دفاع
کردند و همه کسانی که دلسوز ایران و اسالم
اند ،قدردان این مجاهدتها هستند.

تلفن همراه نماینده جمهوریخواه مصادره شد

نماینده سنا هم از یورش افبیآی در امان نماند

گروه سیاس�ی :دفتر تحقیقات فدرال آمریکا(اف.
بی.آی) پس از یورش به عمارت رئیس جمهوری
س��ابق این کش��ور در فلوریدا ،تلفن همراه یکی
از نماین��دگان جمهوریخواه را نیز مصادره کرد.
«اس��کات پِری» نماین��ده جمهوریخواه ایالت
پنسیلوانیا در مجلس نمایندگان آمریکا اعالم کرد
صبح روز گذشته نیروهای امنیتی دفتر تحقیقات
فدرال آمریکا (افبیآی) به منزلش یورش برده و
تلفن همراه او را مصادره کردند .بر اساس اظهارات
منابع آگاه ،این تفحص با پرونده تحقیقات جاری
اداره بازرسی کل وزارت دادگستری آمریکا مرتبط
اس��ت .این نهاد در حال تحقیق در مورد اقدامات

کارخانه تولید پهپاد بیرقدار
در اوکراین را نابود میکنیم

سخنگوی کرملین با اشاره به خرید زمین به منظور
ساخت کارخانه تولید پهپاد بیرقدار ترکیه در اوکراین
گفت :تولید چنین وس��یله نظامی که سریعا نابودش
میکنیم ،تنها درد و رنج را ادامهدار میکند .به گزارش
پایگاه خبری صدای اوکراین« ،دیمیتری پسکوف»
س��خنگوی کرملین گفت ،این کارخانه تولید پهپاد
بیرقدار نه تنها در برنامههای ارتش روسیه در اوکراین
خلل��ی ایجاد نمیکند بلکه باعث طوالنیتر ش��دن
جن��گ میش��ود .کمپانی ترکی��های "بیرق ماکینا"
تولیدکنن��ده پهپاده��ای "بیرقدار ت��ی بی  "۲اعالم
ک��رده ک��ه طراح��ی این کارخانه را انج��ام داده و به
دنبالتحققآنتاپایانس��الجاریمیالدیاس��ت.
اوکرای��ن ب��ا موفقیت زی��ادی در نبرد علیه نیروهای
روسی از این پهپاد استفاده کرده است .گزارش شده
که این پهپاد در غرق کشتی نیروی دریایی روسیه به
نام "مسکووا" در آوریل در دریای سیاه نقش داشته
است .به گفته رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری
ترکی��ه ،والدیمی��ر پوتین رئیس جمهوری روس��یه
همچنین تالش کرده بود تا با این کمپانی ترکیهای
وارد مذاکره شود اما "هالوک بیرقدار" ،مدیر اجرایی
این کمپانی که حامی سرس��خت اوکراین به ش��مار
میرود ،گفته بود که هرگز اجازه فروش پهپادهایش
را به روسیه نمیدهد.

سخنگوی دولت گفت :سه آئین نامه دیگر از سلسله آئین نامههای هیئت وزیران در راستای تسریع در تحقق فرمان مقام معظم رهبری در نام گذاری سال در حوزههای مختلف به تصویب
هیئت وزیران رس��ید .علی بهادری جهرمی س��خنگوی دولت روز گذش��ته اظهار داش��ت :روز گذش��ته س��الگرد ش��هادت شهید حججی و سالروز بزرگداشت شهدای مدافع حرم بود که این روز را
هم گرامی میدارم .وی عنوان کرد :امروز مصوبات متعددی به تأیید هیئت وزیران رسید .سه آئین نامه دیگر از سلسله آئین نامههای هیئت وزیران در راستای تسریع در تحقق فرمان مقام
معظم رهبری در نام گذاری سال در حوزههای مختلف به تصویب هیئت وزیران رسید.

«جفری کالرک» ،مقام سابق وزارت دادگستری
و شماری دیگر از افراد دخیل در پرونده انتخابات
ریاست جمهوری سال  ۲۰۲۰و همچنین حمله به
س��اختمان کنگره آمریکا است .کالرک و برخی
دیگر از مقامات وقت س��عی داش��تند به «دونالد
ترامپ» ،رئیس جمهور سابق کمک کرده و مانع
تأیید نتایج انتخابات شوند.
طرفداران ترامپ به درخواست وی و در اعتراض
ب��ه پی��روزی «جو بایدن ،رقی��ب دموکراتش ،در
ششم ژانویه  ۱۷( ۲۰۲۱دی سال  )۹۹به ساختمان
کنگ��ره آمری��کا حمله ک��رده و پس از درگیری با
نیروه��ای امنیت��ی ،وارد س��اختمان و اتاقهای

مختلف آن ش��دند .به نوش��ته س��یانان ،پری از
نزدیکان کالرک اس��ت؛ کس��ی که به واس��طه
نقشآفرین��ی و ت�لاش برای ابط��ال انتخابات
 ،۲۰۲۰زیر ذرهبین بازرسان فدرال قرار گرفت و
مقامات قضائی نیز در اوایل تابستان سال جاری
منزل وی را مورد تفتیش و تفحص قرار دادند.
مص��ادره تلف��ن همراه پ��ری در حالی رخ داده که
افبیآی دیروز به محل اقامت ترامپ در فلوریدا
موس��وم به «مار-ئه-الگو» ،یورش برد و شبکه
س��یانان در اینب��اره اعالم ک��رد که افبیآی
در جستجوی اسناد محرمانه و طبقهبندی۲شده
ریاس��ت جمه��وری ب��وده که ترام��پ آنها را به

عمارتش در فلوریدا منتقل کرده است .نیویورک
تایم��ز ه��م در اینب��اره به نقل از یک منبع مطلع
نوشت :صندوقهایی که ترامپ پس از ترک کاخ
سفید به مار-ئه-الگو منتقل کرده ،حاوی اسناد
محرمانه بوده و ترامپ در بازگرداندن  ۱۵صندوق
که مقامات آرشیو ملی ماهها خواستار آن بودهاند،
تعلل کرده است.

نباید در ارفاقات قانونی افراط و تفریط شود

گروه سیاسی :محسنی اژهای گفت :نباید در حوزه
اعم��ال ارفاقات قانونی در قبال محکومان ،افراط
و تفری��ط صورت گی��رد .رئیس قوهقضاییه صبح
روز چهارشنبه در ادامه بازدیدهای میدانی خود از
مراجع و مراکز قضایی ،به مدت بیش از  ۳ساعت از
دادگستریودادسرایعمومیوانقالبشهرستان
دماوند بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف

خدمترس��انی قضایی به مردم و مراجعان در این
واحد قضایی قرار گرفت.
اتخاذ تدبیر برای رفع مش��کالت ناش��ی از کمبود
فضای فیزیکی در دادگاهها و جلسات تشکیل شده
در دادگس��تری و دادسرای دماوند ،دستور دیگری
ب��ود ک��ه رئیس قوه قضایی��ه در جریان این بازدید
خطاببهرئیسکلدادگستریاستانتهرانصادر
کرد؛ به طور کلی ،مناسب نبودن فضای فیزیکی
دادگس��تریها و دادس��راهای برخی نقاط کشور و
مش��کالتی که بدین سبب برای قضات ،کارکنان
و ارب��اب رج��وع به این مراکز قضاییپیش میآید،

در این فرآیند ،به عمد یا سهو ،حدود و ثغور کم و
زیاد شده باشد.
رئیس عدلیه در ادامه با اش��اره به ضرورت اتخاذ
تدابیر ویژه برای رسیدگی به حجم باالی پروندهها
در دادگستری و دادسرای دماوند ،خطاب به رئیس
کلدادگستریاستانتهرانگفت:رسیدگیبهاین
حجم باالی پروندهها در دادگس��تری و دادسرای
دماون��د ،نی��از به یک اقدام وی��ژه و فوقالعاده دارد
عادی اداری ،رس��یدگی به
و صرف�� ًا ب��ا ی��ک کار ِ
پروندهای مردم و تس��ریع در اس��تیفای حق آنها،
محقق نمیشود.

ادعای آمریکا درباره آغاز آموزش پهپادی افسران روسی در ایران

گروه سیاسی :آمریکا مدعی شد که مقامات روسی
در چند هفته گذشته آموزش پهپادها را در ایران
آغاز کردهاند و بر اساس این ادعا نتیجهگیری کرد
که مسکو قصد دارد این سامانهها را با ادامه جنگ
در اوکراین خریداری کند .سیانان مدعی شد که
طبق اظهارات جیک سالیوان مشاور امنیت ملی
آمریکا و تصاویر ماهوارهای ادعایی که منحصراً

توس��ط  CNNبه دس��ت آمده اس��ت ،یک هیئت
روس��ی از ژوئن حداقل دو بار از یک فرودگاه در
مرکز ایران بازدید کرده تا پهپادهای دارای قابلیت
حمل س�لاح را بررس��ی کند .س��ی ان ان مدعی
اس��ت که مقامات روس��ی در چند هفته گذش��ته
آم��وزش پهپاده��ا را در ایران آغاز کردهاند و این
آخرین نشانهها از این مساله است که روسیه قصد

دارد این س��امانهها را با ادامه جنگ در اوکراین
خریداری کند.
ی��ک مق��ام آمریکایی در گفتوگو با س��ی ان ان
مدعی شد :طی چند هفته گذشته ،مقامات روسی
به عنوان بخشی از توافقنامه انتقال پهپاد از ایران
به روس��یه ،آموزشهایی را در ایران انجام دادند.
این مقام گفت اطالعات مربوط به آموزش اخیراً

ناوشکن جماران ،کشتی
ایرانی را نجات داد

مع��اون عملیات نیروی دریایی ارتش کش��ورمان
گف��ت :ناوش��کن جماران ،قای��ق هایی که به یک
کشتی ایرانی حمله کرده بودند را متواری کرد .امیر
دریادار دوم تاج الدینی درباره عملیات نیروی دریایی
عیله مهاجمان به کشتی ایرانی در دریای سرخ اظهار
کرد :از تکالیف محوری نیروی دریایی ارتش تأمین
خط��ی مواصالت��ی و دفاع از منافع ایران در دریای
آزاد و اقیانوس هاس��ت .وی افزود :س��ه شنبه شب
تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش تحت فرماندهی
ناوش��کن جماران در محدوده دریای سرخ از سوی
کشتی ایرانی پیام درخواست کمک دریافت کرد و
بالفاصله در منطقه حاضر شد و با قایقهای مهاجم
درگیر و آنها را متواری کرد.

سکوت جهان در برابر جنایات
رژیم صهیونیستی بهت آور است

س��خنگوی ش��ورای نگهبان گفت :سکوت جامعه
جهانی و مدعیان حقوق بشر در برابر جنایات رژیم
صهیونیستی در به شهادت رساندن کودکان بیگناه
بهتآور و غیر قابل قبول است .هادی طحان نظیف
در توئیتر نوشت" :سکوت جامعه جهانی و مدعیان
حقوق بش��ر در برابر جنایات رژیم صهیونیس��تی در
به ش��هادت رس��اندن کودکان بیگناه بهتآور و غیر
قابل قبول اس��ت .جامعه جهانی باید به مس��ئولیت
حقوقی و اخالقی خود در محکومیت هر چه سریعتر
این جنایات عمل کند".

تیمنفربرسپاهپاسدارانواردچینشد

تیم نفربر س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی ایران
جهت شرکت در مسابقات بین المللی نظامی روسیه
 ۲۰۲۲در رش��ته تخصصی نفربر وارد کش��ور چین
ش��د .تی��م مذکور در حال حاض��ر ضمن حضور در
محل برگزاری رقابتها و آشنایی با شرایط محیطی
منطقه ،مراحل آماده سازی ،انجام تمرینات و تست
تجهیزات مربوطه را میگذراند .الزم به ذکر اس��ت
مس��ابقه نفرب��ر در قالب دو مرحل��ه  -۱تیراندازی
(ثاب��ت ،در ح��ال حرکت و اهداف هوایی)  -۲عبور
از موان��ع (می��دان مین ،گدار آب ،خندق ،پل باریک،
مانع عمودی ،شیب و ضد شیب و شیبهای پهلو)
از  ۲۳مرداد در چین به عنوان یکی از کش��ورهای
مش��ارکت کننده در میزبانی مس��ابقات مذکور آغاز
خواهد شد.

موعدبرگزاریانتخاباتپارلمانیکویت

رئیسقوهقضاییه:

موردی است که مورد توجه جدی رئیس دستگاه
قضا قرار دارد و برای رفع آن رایزنیهایی فش��رده
با مس��ئوالن دولتی و نمایندگان مجلس صورت
گرفته است.رئیس دستگاه قضا ،یکی از علل اصلی
ازدیاد پروندهها در دادگس��تری و دادسرای دماوند
را مقوله اراضی این شهرستان و نواحی اطراف آن
واختالفاتپیرامونآنهادانس��توبیانداش��ت:
از یک س��و هنوز حدنگاری زمینهای دماوند به
طور کامل انجام نش��ده و از س��ویی دیگر بسیاری
از اراض��ی این شهرس��تان و نواح��ی اطراف آن با
اسناد عادی خرید و فروش شدهاند و ممکن است

اخبار

از حالت طبقهبندی خارج ش��ده اس��ت .سیانان
مدعی شد که برای پیگیری این مساله با سفارت
روسیه در واشنگتن تماس گرفته است .دیمیتری
پس��کوف ،س��خنگوی کرملین ماه گذشته گفت
که روس��یه «هیچ نظری در مورد این موضوع»
در پاس��خ به س��وال خبرنگاران در مورد پهپادها
نداشته است.

مناب��ع کویتی به موعد برگزاری انتخابات پارلمانی
این کشور اشاره کردند .یک روزنامه کویتی احتمال
داد ک��ه دول��ت کویت  ۲۴س��پتامبر  ۲۰۲۲را موعد
برگ��زاری انتخاب��ات پارلمانی کش��ور اعالم کند.
روزنامه االنباء کویت به نقل از منابع مطلع نوش��ت
که هیئت دولت کویت قرار است در جلسه  ۱۵اوت
 ،۲۰۲۲دعوت از رای دهندگان و برگزاری انتخابات
را بررسی کند .این روزنامه کویتی نوشت که احتمال
دارد ثبت نام از نامزدها  ۱۷اوت آغاز شود و به مدت
 ۱۰روز ادامه داشته باشد و انتخابات پارلمانی نیز ۲۴
سپتامبر برگزار شود .قرار است بنابر به دستور نواف
االحمد الجابر الصباح ،امیر کویت مبنی بر انحالل
پارلمان در ژوئن گذشته ،انتخابات عمومی جدیدی
در کشور برگزار شود.

وزیرجنگصهیونیستها
«النخاله» را تهدید به ترور کرد

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی که نشان
از خوی تروریس��تی این رژیم دارد ،تهدید به ترور
دبیر کل جنبش جهاد اس�لامی فلس��طین کرد .بنی
گانتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با تهدید مستقیم
«زی��اد النخال��ه» ،دبیر کل جنبش جهاد اس�لامی
فلس��طین ،مدعی ش��د کرد که هیچ ضمانتی برای
وی وجود ندارد .وی در مصاحبه با ش��بکه رس��می
«کان» رژیم صهیونیس��تی ادعا کرد :همه س��ران
گروههای مس��لح باید نگران باش��ند ،زیاد النخاله
در رأس یک گروه مس��لح تروریس��تی اس��ت ،هیچ
ضمانتی درباره زنده ماندنش وجود ندارد ،هیچ جایی
برای او امن نیست .وزیر جنگ رژیم صهیونیستی
مدعی شد :اگر آتشبس نقض شود اسرائیل از همه
توان خود اس��تفاده خواهد کرد .گانتز همچنین در
ای��ن مصاحبه که اولین گفتوگوی تلویزیونی وی
بعد از حمله اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه بود
و در راستای خوی صهیونیستها در پایبند نبودن به
تعهدات ،ارائه تسهیالت برای بازسازی نوار غزه را
مشروط به آزادسازی دو نظامی صهیونیست کرد .
وی ادعا کرد :این چیزی است که مانع توسعه نوار
غزه و ماندنش در وضعیت کنونی میشود.

