دوشنبه  26اردیبهشت 1401

درگذشت استاد احمد گیوی در سال 1391

حسن احمدی گیوی نویسنده ،پژوهشگر ،ادیب
و استاد دانشگاه بود که در سال  ۱۳۹۱در رشته
ادبیات ،بهعنوان چهره ماندگار انتخاب شد .احمدی
گیوی از معروفترین شاگردان بدیعالزمان فروزانفر
بود .بیش از  ۵۰جلد کتاب در حوزه دستور زبان و
ادبیات فارسی از وی منتشر شدهاست.
وی در  ۲۶اردیبهشت  ۱۳۹۱در تهران درگذشت.
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مدیرعاملومدیرمسئول:
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سردبیر:
امیر سعادتی
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سال سی و پنجم

)051( 37610086
ارتباطات مردمی:
)051( 37618044-5
امور مشترکین:
)051( 37662587
روابط عمومی:
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نمابر سردبیر:
)051( 37088 - 37628205
سازمان آگهیها:
فاکس)051( 37610085 :
)051( 37676596
سفارشات چاپی:
مجتمع چاپ و نشر قدس
چاپ مشهد:
چاپخانه جوان
چاپ همزمان تهران:

گزارش
انتخابات پارلمانی لبنان آغاز شد

همه چیز
آماده است

وزیر خارجه آلمان
در دومین روز
مذاکرات با همتایان
خود در ناتو گفت:
برلین همه چیز را
برای انجام فرایند
پذیرش سریع دو
کشور فنالند و
سوئد در ناتو آماده
کرده است« .آنالنا
بائربوک» افزود:
اگر آنها تصمیم
به پیوستن داشته
باشند ،میتوانند به
سرعت بپیوندند.
ما باید مطمئن
شویم تضمینهای
امنیتی به آنها
میدهیم ،نباید
یک دوره گذار ،یک
منطقه خاکستری
وجود داشته باشد
که وضعیت آنها
نامشخص باشد.

جهان

اتحاد جبهه مقاومت  ،تفرقه غربگراها

تیراندازی نژادپرستانه در آمریکا  13کشته و زخمی به جا گذاشت

کشتار آنالین در نیویورک!
علوی درکشوری
که روزانه حدود
 123نفر بر اثر
انواع مختلفی از
تیراندازی جان خود
را از دست میدهند،
شاید کشته شدن  10نفر تنها در یک
حادثه چیز خاصی به نظر نرسد ،اما
برای مردم دیگر نقاط جهان واقعه
دردناکی است ،بهخصوص آنکه عامل
تیراندازی ،حادثه را به صورت پخش زنده
در شبکههای اجتماعی منتشر کند.
به گزارش فارس ،بر اثر تیراندازی یک
سفیدپوست نژادپرست در شهر بافلو
ایالت نیویورک آمریکا ،دستکم  ۱۰نفر
جان خود را از دست دادند که بعضی از
آنها از ناحیه سر هدف قرار گرفته بودند.
پلیس نیویورک میگوید شخصی که
خودش را «سفیدبرترپندار» معرفی
کرده ،در یک سوپرمارکت شروع به

تیراندازی کرده است.
اخبار ضد و نقیضی از وضعیت تیرانداز
منتشر شده و برخی رسانهها میگویند
او در محل حادثه کشته شده است.
پلیس بوفالو اما گفته مظنون بازداشت و
یکتفنگنیمهخودکارازاوتوقیفشده
است .ضارب ،این تیراندازی را به صورت
زنده در شبکه اجتماعی «توییچ» پخش
کرد و اسکرینشا تهای ضبط شده
صحنههای خشنی را نشان میداد،
از جمله زنی که هنگام راه رفتن در خارج
از فروشگاه از ناحیه سر مورد اصابت
گلوله قرار گرفت .او یک اظهارنامه آنالین
 ۱۰۶صفحهای نیز در اینترنت آپلود کرده
و در آن توضیح داده انگیزه او به نوعی
ناشی از یک «فرضیه توطئه» است که
نشان میدهد نژادهای دیگر در حال
گرفتن جای سفیدپوستان هستند.
در این سند ،او میگوید  ۱۸سال دارد و
خود را سفیدبرترپندار و «یهودیستیز»

توصیف میکند .یک مقام پلیس بوفالو
در صحنه تیراندازی به رسانهها گفت:
«مانند نگاه کردن یک فیلم ترسناک،
با این تفاوت که همه چیز واقعی است!
واقعا ًصحنههای آخرالزمانی است!».
ساعتی بعد دادستانی ایالت نیویورک
اعالم کرد افبیآی با این حادثه به عنوان
«جنایت متعصبانه» و «افراط گرایی
خشن نژادپرستانه» برخورد میکند.
پلیس در اعالم آمار نهایی گفت :در این
حادثه ۱۳نفر هدف گلوله قرار گرفتند که
 ۱۰نفر از آنها کشته شدند و سه مجروح
هم در وضعیت وخیم به سر میبرند.
آزاد بودن حمل سالح در آمریکا روزانه به
بروز خشونتهای مرتبط با تیراندازی در
سراسر این کشور منجر میشود اما البی
سالح در این کشور به اندازهای قدرتمند
استکهتاکنونکنگرهحاضربهتصویب
قوانینی برای محدود کردن حمل سالح
در آمریکا نشده است.

شماره 9807

پس از گذشت چند ماه حساس ،انتخابات پارلمانی لبنان
رأس ساعت  7صبح روز گذشته در این کشور آغاز شد .به
گزارش فارس ،تعداد واجدان رأی در این دوره از انتخابات
لبنان 3میلیون و 967هزارو 507نفر است که در مقایسه با
3میلیون و746هزار و 483نفری آنها در سال ،۲۰۱۸به میزان221هزارو۲۴
نفر بیشتر شده اســت .از این میان یک میلیون و 361ه ــزارو  546نفر
مسیحی و 2میلیون و 584هـ ــزارو 993نفر مسلمان هستند .نسبت
رأیدهندگان گروههای مختلف شامل مسیحیان مارونی18.75 :درصد؛
مسیحیان ارتدوکس 6.63 :درصد؛ مسیحیان کاتولیک 4.45 :درصد؛
مسلمانان سنی 29.66درصد؛ مسلمانان شیعه 29.13:درصد؛ دروزیها:
5.49درصد و علویها 0.88:درصد است و 718نامزد در قالب 103لیست
برای کسب  128کرسی با یکدیگر رقابت میکنند« .بسام مولوی» وزیر
کشور لبنان نیز اعالم کرد ۸۰ :هزار نیروی امنیتی برای تأمین امنیت این
انتخابات به کار گرفته شده و نتایج انتخابات در نزدیکترین زمان ممکن
اعالمخواهدشد.درهمینراستا،مقاماتمختلفلبناننظیرمیشلعون
رئیس جمهور ،نجیب میقاتی نخستوزیر« ،سید هاشم صفیالدین»
رئیس شــورای اجرایی حــزبهللا ،شیخ «محمد یزبک» رئیس هیئت
شرعی حزبهللا« ،فؤاد السنیوره» نخستوزیر اسبق لبنان و شیخ «نعیم
قاسم» معاوندبیرکل حزبهللابا حضوردر حوزههایانتخاباتی،آرایخود
را به صندوق انداختند .غایب بزرگ این دوره از انتخابات لبنان «سعد
الحریری» رئیس جریان غربگرای «المستقبل» است .وی در بهمن ماه
سال گذشته با صدور بیانیهای انصراف خود از مشارکت در انتخابات
پارلمانی کنونی و تعلیق فعالیت خود در عرصه سیاسی را اعالم کرده بود.
نگاهیبهفهرستهایانتخاباتکنونیلبناننشانمیدهدنکتهبرجسته
این دور از انتخابات ،اتحاد قوای  8مارس یا همان حامیان مقاومت در
مقابل پراکندگی رقیب است .به طور کلی ،لیستهای حاضر در انتخابات
را میتوان به سه گروه تقسیم کرد :نخست؛ لیستهای ائتالف  ۸مارس
شامل حزبهللا ،امل« ،التیار الوطنی الحر» (جریان آزاد ملی) و «تیار
المرده» با متحدانش که با اتحاد کامل حداقل در این مرحله حاضر
شدهاند .دوم؛ لیستهای ائتالف ۱۴مارس ،گروه غربگرای رقیب حزبهللا
که در این دوره بدون جریان المستقبل (به ریاست سعد الحریری) در
انتخابات شرکت کرده است .سوم؛ لیستهای نشأت گرفته از جامعه
که مدتی است خود را «التغییریه» نامیدهاند و برخاسته از اعتراضهای
گسترده در ۱۷اکتبر سال -۲۰۱۹به خاطر افزایش مالیات لبنان -هستند.
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خبر
تظاهرات اروپاییها در روز نکبت

شهرهای مختلف کشورهای اروپایی همزمان با
سالروز اشغال فلسطین و تأسیس رژ یــم موقت
صهیونیستی ،شاهد تجمعات گـسـتــردهای در
حمایت از فلسطین ب ــود .بــه گ ــزارش ف ــارس ،در
لـنــدن ،پایتخت انگلیس هـ ــزاران نفر بــه دعــوت
انجمن فلسطین در مقابل دفتر نخستوزیری و
همچنین ساختمان شبکه بیبیسی تجمع کرده
و پرچمهای فلسطین را برافراشته و شعار «آزادی
برای فلسطین» را سر دادند .در شهرهای دیگری
نظیر کپنهاک پایتخت دانمارک ،پاریس فرانسه،
فرانکفورت آلمان ،وین پایتخت اتریش و سیدنی
در استرالیا نیز گروههای حامی فلسطین توانستند
تجمع گستردهای را بر پا کنند ،به طــوری که این
تظاهرات فضای شهر را تحت تأثیر خود قرار داد.
یوم النکبه (روز فاجعه) به ۱۵می ۱۹۴۸یعنی یک روز
پس از اعالم موجودیت رژیم موقت صهیونیستی و
آوارگی ۸۵۰هزار فلسطینی و کشتار بیش از۱۳هزار
تن از آنها (تا آوریل  )۱۹۴۹اشاره دارد.

بدونتیتر
یک فروند پهپاد فرانسوی در سازمان رزم ناتو
بر اثر شلیک مستقیم پدافند در منطقه طارمیه
آسمان بغداد سرنگون شد.
مالنیا ترامپ ،همسر دونالد ترامپ به شدت
از کمبود شیر خشک در آمریکا انتقاد و آن را
«اندوهآور» توصیف کرد.
سفیر طــالـبــان در مسکو گ ـفــت :طــالـبــان از
اشرف غنی ،رئیس جمهوری پیشین افغانستان
برای شرکت در نشست «مجمع افغانها» دعوت
کرده است.
گتــریــن بانک
یپــی م ــورگ ــان» ،بــزر 
ان ــک «ج ـ 
سرمایهگذاری آمریکا اعالم کرد :اقتصاد روسیه
بهتر از انتظار با تحریمهای غرب علیه این کشور بر
سر موضوع اوکراین کنار آمده است.
قیمت گاز در بلغارستان به علت توقف عرضه
از سوی روسیه 14 ،درصد افزایش یافت.

