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تولد جاللالدین کزازی ،چهره ماندگار فرهنگ

جاللالدین َک ّزازی استاد دانشگاه ،شاعر ،نویسنده،
مترجم ،شاهنامهپژوه و ادیب ایرانی است .او از
چهرههای ماندگار فرهنگ و ادب ایران در پنجمین
همایش چهرههای ماندگار است .کزازی مشهور به
بهرهگیری از واژههای پارسی سره در نوشتهها و گفتار
خود است .وی از سال  ۱۳۷۶تا  ۱۳۷۹به آموزگاری
ایرانشناسی و زبان فارسی در اسپانیا مشغول بوده
است .زادروز این شخصیت فرهنگی ایرانی گرامی باد.

افغانستان
نیاز به نیروی
خارجی ندارد

جهان

◾

◾عملیاتیترکیبی
با 20پهپاد و 10موشک

لحظاتیپسازانتشاراینخبر«،یحیی
سریع»سخنگوینیروهایمسلحیمن
با انتشار پستی در توییتر مسئولیت
حمله به فــرودگــاه ابوظبی را بر عهده
گرفت و اعالم کرد بهزودی جزئیات این
حملهرامنتشرمیکند.ائتالفسعودی
نیز در بیانیهای ادعا کرد چندین پهپاد
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وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعاملومدیرمسئول:
علی یعقوبی
سردبیر:
امیر سعادتی

هشدار انصاراهلل به امارات با حمله به فرودگاه و مناطق صنعتی عملی شد

ضربت یمنی به ابوظبی

را که از فــرودگــاه صنعا برخاستهاند،
رصد کرده و موفق به رهگیری و انهدام
ســه پهپاد یمنی شــده اســت .شبکه
المیادین نیز به نقل از منابع رسانهای
نوشته :ارتش و کمیتههای مردمی یمن
با  ۲۰پهپاد و  ۱۰موشک بالستیک،
مناطق حساس و کلیدی در امــارات را
هدف قرار داده اند.

◾

◾انهدام یک فروند سی130
از سوی دیگر نیز ،منابع یمنی از هدف
قرار گرفتن فرودگاه عتق در استان شبوه
در جنوب یمن خبر دادنــد که توسط
نیروهای ابوظبی اشغال شده است.
بــه گفته ایــن منابع ،طــی ایــن حمله
موشکی یک هواپیمای بــاری نظامی
اماراتی از نوع سی  ۱۳۰جی منهدم شد
ودیگرقادربهپروازنیست.روزیکشنبه
چهار فروند هواپیمای ترابری سی 130
اماراتی حامل تسلیحات و تجهیزات
در فرودگاه «عتق» به زمین نشسته
بود .خبر انهدام این هواپیما در حالی
است که ائتالف سعودی مدعی شده
توانسته یک موشک بالستیک را در
آسمان استان شبوه در جنوب یمن،

گزارش
نظرسنجی جدید از مردم آمریکا درباره
میزان حمایت از بایدن

رویای
 4درصدی!

اوقات شرعی به افق مشهد

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس

عکس تزئینی است

وزیر خارجه دولت
موقت طالبان در
واکنش به اظهارات
عمرانخان گفت:
افغانستانپرسنل
وشخصیتهای
بسیار خوب و
تحصیلکردهای دارد و
حکومتتاکنونهیچ
نوع خألیی احساس
نکرده که آن را با افراد
سایر کشورها پر کند.
امیرخان متقی ادامه
داد :افغانستان در
حال حاضر نیاز ندارد
از دیگر کشورهای
جهان کسی به اینجا
بیاید و کار کند.
البتهکهافغانستان
مشکالت اقتصادی
دارد و جهانیان باید در
این خصوص به مردم
ماکمککنند.

عـــلـــوی ی ــک
ه ـف ـتــه پ ـیــش بــود
کــه مـقــاومــت یمن
بــه ح ـکــام ابوظبی
هشدار داد دست
از آت ـشافــروزی در
استانهای جنوبی یمن ب ــردارد؛ حاال
روز گذشته هشدار انصارهللا عملی
شد و رسانهها از عملیات ویژه در عمق
خــاک ام ــارات خبر دادن ــد .به گــزارش
فـ ــارس ،ارت ــش و کمیتههای مردمی
یمن در پاسخ بــه تشدید تجاوزهای
ابوظبی علیه خاک این کشور ،دیروز
چند نقطه راهبردی از جمله فرودگاه
بینالمللی ابوظبی را هدف قرار دادند
کــه منجر بــه کشته شــدن دستکم
سه تن و جراحت  6نفر شــده است.
منابع رسانهای اماراتی ،روز گذشته از
انفجارسهتانکرحاملنفتدرمنطقه
المصفح امـ ــارات و آت ـشســوزی پس
از آن خبر دادنــد؛ المصفح منطقهای
صنعتی واقع در جنوب غربی ابوظبی،
در امارات است .سپس پلیس ابوظبی
با تأیید این خبر اضافه کرد :آتشسوزی
دیگری در فرودگاه بینالمللی ابوظبی
روی داده اس ــت .پــس از انتشار این
خبر ،برخی منابع رســانـهای از توقف
پروازها در فرودگاه بینالمللی ابوظبی
یهــای گـسـتــرده در این
و آت ـشســوز 
فرودگاه خبر دادند.

اوقات شرعی به افق تهران
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رهگیری و منهدم کند.

◾

◾پیام تنبیه به امارات رسید
در هـمـیــن را سـ ـت ــا ،در پ ــی عملیات
موفق روز گذشته مقاومت یمن علیه
ابوظبی ،سخنگوی انصارهللا ،امارات
را کشورَکی در خدمت آمریکا و رژیم
صهیونیستی دانست و هشدار داد
اگــر ابوظبی به اقــدامــات خــود در یمن
پــایــان ندهد دستش قطع میشود.
«محمد عبدالسالم» در توییتر خود
نوشت :ابوظبی یا از اقدامات بیهوده
خود در یمن دست برمیدارد یا اینکه با
قدرت خدا چیزی به سراغش میآید که
دستش و دست غیر او قطع میشود.
ی ــک ع ـضــو دف ـتــر س ـیــاســی جنبش
انصارهللا نیز تصریح کرد :اگر ابوظبی
از تجاوز به یمن دست برندارد ،حمالت
کتــری را دریــافــت خواهد کرد.
دردنــا 
«محمد البخیتی» در گـفـتو گــو با
الجزیره افزود :هرگونه تشدید حمالت
با تشدید حمالت پاسخ داده خواهد
شد .البخیتی در ادامه گفت :ارتش و
کمیتههای مردمی یمن در قبال امارات
درمقایسهباسعودیها،صبربیشتری

با گذشت نزدیک به یک ســال از زمــان ریاست
جمهوری جو بایدن ،او همچنان با چالشهای
بیشماری از جمله افزایش شمار مبتالیان به
کــوویــد ،۱۹تــورم و بسیاری از مــوارد دیگر روب ـهرو
است که موجب میشود برخی از رأیدهندگان
به وی احساس خوشبینی کمتری داشته باشند.
بر اساس یک نظرسنجی جدید تنها ۶درصد از
رأیدهندگان به «جو بایدن» معتقدند اوضاع
در این کشور بسیار خوب پیش میرود .به نوشته
هفتهنامهنیوزویک،نظرسنجیمشترک
شبکه « سـ ـیبـ ـیاس» و مؤسسه
«یو گو» نشان داد در مجموع ،تنها
4درصد از آمریکاییها معتقدند
اوضـ ــاع «بـسـیــار خ ــوب» و طبق
رؤی ــای آمریکایی پیش مــیرود.
در همین حــال ،شمار بیشتری از
پاسخدهندگان -حــدود ۲۲درصــد-
گفتندهمهچیز«تا

از خــود نشان داده و دلیل آن مــردم
اماراتاستکهمخالفمشارکتسران
این کشور در ائتالف سعودی و تجاوز به
یمن هستند و دشمن تاریخی یمن،
سعودیهاهستند.پیشازتجاوزاخیر
به یمن؛ دشمنی میان امــارات و یمن
وجود نداشت« .ضیفهللا الشامی»
وزیر اطالعرسانی یمن هم در صفحه
توییترخودنوشت:پیامتنبیهیکهقرار
بود به امارات برسد ،رسید.

◾

◾اهمیت منطقه هــدف گرفته شده
در ابوظبی چیست؟

منطقهای کــه جنبش ا نـصــارهللا به
عنوان هشدار به ابوظبی آن را هدف
گرفته شامل بسیاری از شرکتهای
صنعتی و همچنین نمایشگا هها و
مــرا کــز تعمیر و نـگـهــداری برندهای
بینالمللی خ ــودرو ا س ــت .منطقه
ص ـن ـع ـتــی ا لــمــصــف ــح در ج ـنــوب
غــرب ابوظبی ا ســت و از مهمترین
مناطق اقتصادی در ا م ــارات عربی
متحده به شمار مـیرود .بسیاری از
شرکتهای صنعتی و خودروسازی
بــه عــاوه قدیمیترین بندر امــارات

حدودی خوب» پیش مـیرود .بر اساس گزارش
فارس۳۹،درصد کسانی که در سال ۲۰۲۰به بایدن
رأی دادند ،بهشدت او را تأیید و۴۱درصد تا حدودی
او را تأیید میکنند .بر اســاس ایــن نظرسنجی،
آمریکاییها تقریبا ًدر م ــورد اینکه بــایــدن در
مدیریت بیماری کرونا به خوبی کار میکند یا خیر،
اختالف نظر دارند۵۱ .درصد مدیریت وی را تأیید
نمیکنند ،در حالی که۴۹درصد شیوه مدیریت او
را تأیید میکنند.
افــت قــدرت ای ــاالت متحده نــه تنها در نظر
مــردم این کشور نمود دارد ،بلکه صدای
برخی از مقامات این کشور را هم درآورده
است .در همین راستا ،یک عضو ارشد
جمهوریخواه کمیته روابط خارجی
مجلس نمایندگان آ مــر یـکــا ضمن
انتقاد از مواضع جو بایدن در قبال
اوکراین ،هشدار داد بوی ضعف به
مشام روسیه ،چین
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)051( 37610086
ارتباطات مردمی:
)051( 37618044-5
امور مشترکین:
)051( 37662587
روابط عمومی:
)051( 37684004 - 37610087
تلفنخانه:
)051( 37088 - 37628205
سازمان آگهیها:
فاکس)051( 37610085 :
)051( 37676596
سفارشات چاپی:
مجتمع چاپ و نشر قدس
چاپ مشهد:
چاپخانه جوان
چاپ همزمان تهران:

در ای ــن مـنـطـقــه قـ ــرار دارن ـ ــد و ایــن
مـنـطـقــه ش ــام ــل ام ـ ــاک تـ ـج ــاری و
مسکونی بسیاری ا ســت .المصفح
ب ــه پ ـنــج مـنـطـقــه صـنـعـتــی تقسیم
مـیشــود :منطقه ایـکــاد یــک شامل
مجتمعهای تخصصی در صنایع
مهندسی سنگین ،ا ی ـکــاد  ۲شامل
مجتمعهای تخصصی در صنایع
سـبــک و م ـتــوســط ،ایــک ــاد ۳شامل
صـنــا یــع سـبــک و مـتــو ســط و برخی
تهــای بـیـنالـمـلـلــی ،ای ـکــاد۴
شــرک ـ 
شــا مــل صنایع ف ـنــاوری پیشرفته و
ایکاد  ۵شامل مجتمعهای تخصصی
در صنعت خ ــودرو .در ا یــن منطقه
همچنین نمایشگاهها و مراکز تعمیر
و ن ـگ ـهــداری بــرنــد هــای بینالمللی
خودرو از جمله «آئودی»« ،بنتلی»،
«پــورشــه» و «فــولـکــس واگ ــن» قــرار
دارند.

◾

◾اثبات دوباره
عدم کارایی پدافند عربی

عملیات موفقیتآمیز مقاومت یمن
علیه امارات متحده عربی آن هم در
فاصلهای حدود هزارو 400کیلومتری
در حــالــی اس ــت کــه دو روز پیش،
رســانـههــا از تجهیز پــدافــنــد ارتــش
امارات به موشکهای سطح به هوای
میانبرد «چئونگانگ »۲ساخت کره
جنوبی به ارزش  3.5میلیارد دالر
خبر دادن ــد امــا ایــن سامانه هــم در
کنار دیگر تجهیزات پدافندی نظیر
پاتریوت آمریکایی عدم کارایی خود
را در مقابل توانمندیهای انصارهللا
یمن نشان داده است .یمن فعال ًیک
سیلی به ام ــارات زده تا به بنزاید،
حاکم این کشور بفهماند «کسی که
در خانه شیشهای زندگی میکند؛
نباید به همسایهاش سنگ پرتاب
کند».

و کره شمالی رسیده است« .مایکل مک کال»
در مصاحبه با سیانان درباره ورود آمریکا و
روسیه به یک جنگ سرد هشدار داد.
از نــظــر عــضــو ارش ــد جــمــهــوریخــواه کمیته
رواب ــط خــارجــی مجلس نمایندگان آمریکا،
والدیــمــیــر پوتین و شــی جین پینگ رؤســای
جــمــهــور روس ــی ــه و چــیــن ،کــیــم جــونــگ اون
رهــبــر کــره شمالی و دیــگــران ،خ ــروج آمریکا
از افغانستان را «ضــعــف ایـــاالت متحده»
ارزیابی کردهاند.
مجری شبکه «سـ ـیانان» در بخشی از این
مصاحبه از مایکل مــک کــال پــرســیــد« :آیــا
وضعیت جــاری در رواب ــط ای ــاالت متحده با
روسیه یــادآور سالهای جنگ سرد است؟»
عضو ارش ــد مجلس نمایندگان آمــریــکــا در
پاسخ به این پرسش گفت« :بله من اینطور
فکر میکنم ،چــرا کــه پوتین (رئیسجمهور
روسیه) یک بار دیگر بوی ضعف به مشامش
رسیده است».

آدرس دفتر مرکزی مشهد:

بولوار سجاد ،نبش سجاد 1
91735 - 577
)051( 37685011 -14

صندوق پستی:
تلفن:
دفترتهران:
بولوارکشاورز ،حد فاصل کارگر و جمالزاده ،شماره 336
)021( 66937575
تلفن:
(داخلی)021( 66430122 )226
نمابر:
30004567
پیامک:

خبر
وحشیگریصهیونیستها
علیه پیرمرد فلسطینی

یک پیرمرد فلسطینی که بهتازگی توسط خودرو
نظامیان رژ یــم صهیونیستی در کرانه باختری
زیــر گرفته شــده بــود ،بــر اثــر شــدت ج ـراحــات به
شهادت رسید .به گزارش فارس ،وزارت بهداشت
فلسطین صبح دوشنبه از شهادت «سلیمان
الهذالین» ۷۵ساله در بیمارستان «المیزان» خبر
داد .وی چند روز پیش توسط خودرو نظامیان رژیم
صهیونیستی در ورودی روستای «ام الخیر» در
جنوب الخلیل زیر گرفته شد .صهیونیستها
هفته گذشته نیز «عمر عبدالمجید اسعد»
۸۰ساله را در شمال رامهللا بازداشت کردند که
به دنبال بدرفتاری و خشونت ،او هم به شهادت
رسید.

پایینترین نرخ زاد و ولد
در چین از سال 1949

باوجود مجاز شدن داشتن سه فرزند در چین در
راستای سیاست پکن بــرای تشویق فرزندآوری،
بــراســاس آمــارهــای جدید ،نــرخ زاد و ولــد در این
کشور در سال  ۲۰۲۱به پایینترین سطح از سال
 ۱۹۴۹رسید .به گزارش رویترز ،چین در سال۲۰۱۶
سیاست چند ده ـهای تکفرزندی خــود را کنار
گذاشت و آن را با محدودیت دو فرزند جایگزین
کرد تا از خطرات اقتصادی ناشی از پیری سریع
جمعیتجلوگیریکند،اماهزینههایباالیزندگی
شهری زوجها را از داشتن فرزندان بیشتر منصرف
کرده است .نرخ تولد در سال  ۲۰۲۰در چین8/52
تولد در هر هزار نفر بود.

کریدور جمهوری آذربایجان
خط قرمز ماست

دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان گفت :ایجاد
کریدور از طریق خاک ما به جمهوری آذربایجان
خ ــط قــرمــز اسـ ــت .ب ــه گ ـ ــزارش ف ـ ــارس« ،آرم ــن
گریگوریان» در پاسخ به این پرسش که آیا ترکیه
موضوع کریدور را پیششرط مذاکره با ارمنستان
میداند ،گفت« :بارها گفتهایم ارمنستان درباره
کریدور بحث نکرده و نخواهد کــرد» .وی گفت:
«جمهوری آذربایجان و همه کشورهایی که با
ارمنستان سر و کار دارند به این مسئله واقفاند».

برنامه ژاپن
برای تقویت پدافندی

نخستوزیر ژاپن با ابراز نگرانی از افزایش قدرت
موشکی کرهشمالی ،از برنامه دولــت خــود برای
تقویت توان پدافندی این کشور در اطراف جزایر
جنوب غربی خبر داد .به گزارش رویترز« ،فومیو
کیشیدا» طی سخنرانی در پارلمان ژاپن با بیان
اینکه نباید از افزایش چشمگیر فناوری موشکی
کرهشمالی غفلت کنند ،توضیح داد :تقویت
قابلیتهای دفاعی جزایر ژاپن با هدف حفاظت
بهتر از مجمعالجزایر نانسی است که از کیوشو،
جنوبیترین جزیره از جزایر چهارگانه اصلی ژاپن
تا تایوان امتداد دارد .نخستوزیر ژاپن همچنین
گفت:ژاپندربرابرشلیکموشکهایکرهشمالی
محکممیایستد.

