یکشنبه  3بهمن 1400

سالروز قمری تولد امام خمینی (ره)

در اول آفتاب روز چهارشنبه 20جمادی الثانی1320
هجری قمری همزمان با والدت حضرت زهرا (س)،
سید روح اهلل موسوی خمینی متولد شد که با قیام الهی
خویش ،سرنوشت ایران و جهان را دگرگون ساخت.
ایشان کوچکترین فرزند خانواده بودند و بعد از گذشت
 4ماه و 22روز از تولد ،پدر خود را در جریان مقابله علیه
خوانین تحت حمایت رژیم ستمشاهی از دست دادند اما
یتیمی مانع استواری شخصیت ایشان نشد.

اوقات شرعی به افق مشهد

سخنگوی طالبان در
واکنش به نخستین
نشست رسمی این
گروه در خاک اروپا
پس از تحوالت اخیر
افغانستان گفت:
طالبان گامهایی
را برای تحقق
خواستههای
کشورهای غربی
برداشته است.
ذبیح اهلل مجاهد
افزود :طالبان پس
از به قدرت رسیدن
اقداماتی را در
راستای تحقق
خواستههای
کشورهای غربی
انجام داده و امید است
روابط با این کشورها
بهخصوص اروپا و
غرب به صورت کلی
از طریق دیپلماسی
افزایش یابد.

اذان ظهر

غروب خورشيد

اذان ظهر

اذان مغرب

نیمه شب شرعی

اذان مغرب

نیمه شب شرعی

اذان صبح فردا

طلوع فردا

اذان صبح فردا

طلوع فردا
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جهان

«کمک نظامی اضــطــراری» دریافت
شــده اســت .عــاوه بر ایــن ،براساس
اذعــان یکی از فرماندهان کانادایی
یگانهای ناتو مستقر در لتونی ،آنها
از ماه گذشته در حالت «آمادهباش
کامل» قرار گرفتهاند.
در همین حال ،در حالی که مقامات
روسیه بارها اعــام کــردهانــد قصدی
بــرای حمله به اوکــرایــن وجــود نــدارد،
ط ـ ــرف غ ــرب ــی دس ـ ــت بـ ــه بـ ــرگـ ــزاری
رزمــای ـشهــای مــتــعــددی در منطقه
شــرق اروپ ــا زده اس ــت .وزارت دفــاع
آمــریــکــا خــبــر داد :از روز دوشنبه
رزمــایــش ناتو در دریــای مدیترانه با
حضور نــاو هواپیمابر برگزار خواهد
شــد .پنتاگون اف ــزود :در صورتی که
روســیــه بــه اوک ــرای ــن حمله کــنــد ،در
ان ــزوای بیشتری قــرار خواهد گرفت
و آنهــا باید پیامدهای اقــدامــاتــی را
کــه انــجــام مـیدهــنــد را درک کنند.
«ینس استولتنبرگ» دبیر کل پیمان
آتــانــتــیــک شــمــالــی نــیــز در پیامی
توییتری از حضور ناوگروه هواپیمابر
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مدیرعاملومدیرمسئول:
علی یعقوبی
سردبیر:
امیر سعادتی

)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:

گزارش

تنشزایی غربی
در اروپای شرقی

عــــلــــوی ب ـ ــا
ت ـ ــداوم تــن ـشزایــی
غـ ــرب ـ ـیهـ ــا عــلــیــه
روس ــی ــه ،محموله
200مـ ـ ــیـ ـ ــلـ ـ ــیـ ـ ــون
دالری تسلیحات
آمریکایی وارد اوکراین شده و آلمان
نیز یک بیمارستان صحرایی به این
کــشــور میفرستد .بــه گ ــزارش مهر،
ســفــارت آمــریــکــا در اوکــرایــن ضمن
اعالم این خبر نوشت« :این محموله
شــامــل ن ــزدی ــک ب ــه 200هـ ـ ــزار پــونــد
( 90تـ ُـن) کمکهای مرگبار از جمله
مهمات ب ــرای مــدافــعــان خــط مقدم
اوک ــرای ــن اسـ ــت» .ای ــن سفارتخانه
افــزود :آمریکا سال گذشته میالدی
بــیــش از ۶۵۰مــیــلــیــون دالر کمک
نظامی به اوکراین رسانده و این مبلغ
از ســال ۲۰۱۴تاکنون به 2/7میلیارد
دالر رسیده است .به گفته «دمیتری
کــولـ ِـبــا» وزی ــر ام ــور خــارجــه اوکــرایــن،
ارس ــال ایــن محموله جــدیــد از قبل
بــرنــامـهریــزی نــشــده بــود و بــه عنوان

وابسته به آستان قدس رضوی

غروب خورشيد

آمریکا  100تن تسلیحات مرگبار به اوکراین قالب کرد

گامهایی را
برای غرب
برداشتهایم

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس

اوقات شرعی به افق تهران
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سال سی و پنجم

موج محکومیت حمله وحشیانه ائتالف عربستانی اماراتی به صعده

سعودی ،رسواتر از همیشه

«یـ ـواساس تــری تــرومــن» در دریــای
مدیترانه ب ــرای حــضــور در رزمــایــش
تهاجمی «نپتون» استقبال کــرده و
آن را نشانه قوی اتحاد ناتو توصیف
کـ ــرد .از سـ ــوی دیــگــر در حــالــی که
مسکو در خــصــوص هــرگــونــه اقــدام
تحریکآمیز در نزدیکی قلمروهای
این کشور هشدار داده ،ارتش اوکراین
در نزدیکی شبهجزیره «کریمه» که
قــلــمــرو روســیــه مــحــســوب م ـیشــود،
رزمایش نظامی برگزار کرد .در حوزه
سیاسی نیز رســانـههــای آمریکایی
گـ ــزارش دادنـ ــد واشــنــگــتــن درص ــدد
خـ ــارج کـ ــردن پــرســنــل ســفــارت ایــن
کشور به همراه خانوادههای آنها از
خــاک اوکــرایــن اســت .شبکه خبری
«سیانان» افزود :سفارت آمریکا در
کییف از وزارت خارجه ایاالت متحده
خــواســتــه ب ــه هــمــه اف ـ ــراد و پرسنل
غیرضروری و خانوادههای آنهــا در
این سفارت اجازه خروج دهد و گفته
میشود احتماال ًخــروج ایــن افــراد از
هفته آینده آغاز خواهد شد.
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جنایت روز جمعه ائتالف سعودی در یمن واکنش بسیاری
را برانگیخته است .وزیر بهداشت دولت نجات ملی یمن از
افزایشتعدادکشتهشدگانومجروحانحملهبهیکزندان
در صعده خبر داد و خواستار بازگشایی فرودگاههای یمن و
کمک فوری برای نجات مجروحان شد .به گزارش فارس ،بر اساس آخرین
آمار از حمله روز جمعه به صعده 87،نفر کشته شده و 266نفر هم زخمی
شدهاند .در همین راستا« ،جرمی کوربین» ،رهبر سابق حزب کارگر و
نماینده کنونی پارلمان انگلیس از حوزه انتخابیه «لندن بزرگ» ضمن
محکوم کردن حمالت وحشیانه آلسعود به یمن خواستار توقف فروش
تسلیحاتی لندن به ریاض شد و انگلیس را همدست جنایتهای ائتالف
سعودی خواند .حزبهللا لبنان نیز در بیانیهای اعالم کرد :کشتار شنیع
مردم یمن مؤید وحشیگری نیروهای متجاوز و تالشی مذبوحانه به تالفی
شکستشان در میدان نبرد اســت .ایــن جنبش لبنانی تأکید کــرد :ما
همانطور که از سکوت مرگباری که جهان را در قبال این قتلعام فجیع
احاطه کرده ،ابراز تأسف میکنیم ،از همه آزادگان در هر کجا که هستند
میخواهیم در کنار مردم مظلوم یمن بایستند و این جنایت و نیروهای
متجاوز را محکوم کنند .جنبشهای عصائب اهلالحق و کتائب حزبهللا
عراق و رئیس مجلس اعالی اسالمی عراق هم اقدام ائتالف سعودی در
بمباران غیرنظامیان و قتلعام آنها در یمن را محکوم کرده و همبستگی
کامل خود را با بــرادران در جنبش انصارهللا و فرزندان ملت یمن اعالم
کردند .وحشیگری سعودی اماراتیصدای فلسطینیهایی را که خود نیز
تحت ستم رژیم صهیونیستی هستند درآورد .جنبش جهاد اسالمی
تأکیدکرد:کشتارغیرنظامیانیمنیباهواپیماهایآمریکاییگواهشکست
ائتالف متجاوز سعودیآمریکایی در میدان نبرد با نیروهای مسلح یمن
است .یک مقام ارشد حماس هم با مشابه خواندن تجاوز ائتالف سعودی
به یمن با تجاوز رژیم صهیونیستی به فلسطینیان گفت :رژیمهای عربی
باید بدانند دوستی با غرب و صهیونیستها هیچ فایدهای ندارد« .محمود
الزهار»تأکیدکرد:کشورهایعربیحاشیهخلیجفارسبهایسیاستخود
در قبال یمن و سازش با رژیم صهیونیستی را خواهند داد .در همین حال،
سخنگوی نیروهای مسلح یمن ،کشور امارات را تا زمان ادامه تجاوز نظامی
حاکمان آن علیه یمن ناامن خواند و به شرکتهای سرمایهگذار خارجی
توصیه کرد خاک امــارات را ترک کنند .سرتیپ یحیی سریع با صدور
بیانیهای افزود :تا زمانی که حکام امارات به تجاوز علیه ما ادامه میدهند،
این شرکتهای بیگانه در کشور کوچک ناامنی سرمایهگذاری کردهاند.

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
درخواست ضد اسرائیلی
2هزار و  500آمریکایی

در حالی کــه تظاهرات فلسطینیها در مقابل
ساختمان دادگــاههــای رژ یــم صهیونیستی در
بئر السبع علیه بــازداشــت ساکنان فلسطینی
النقب به دست پلیس برای ششمین روز پیاپی
ادامه دارد2،هزارو 500آمریکایی با امضای طوماری
از وزیر خارجه کشورشان خواستند برای توقف
حمالت پاکسازی نژادی در النقب وارد عمل شود.
به گزارش ایسنا ،در این طومار آمده است :وزارت
خارجه آمریکا باید از صندوق یهودیان بخواهد
فعالیتهای خود در راستای پاکسازی نــژادی و
نیز درختکاریها در النقب را که هدف و نتیجه
آنها بیرون کردن جوامع فلسطینی از مناطقشان
است ،متوقف کند.

کرونا پس از  4دز واکسن!

وزیــر دفــاع رژیــم صهیونیستی باوجود چهار بار
تزریق واکسن که از نوع فایزر ،مدرنا و جانسوناند
جانسون بوده ،روز گذشته به کرونا مبتال شد .به
گزارش یورو نیوز ،بنی گانتز در روزهای گذشته در
تماس و دیدار با نفتالی بنت ،نخستوزیر و آویو
کوخالی ،رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل و
برخی دیگر از مقامات ارشد این رژیم بوده و این
گمان میرود افراد دیگری از مقامات ارشد رژیم
صهیونیستینیزبهاینویروسمبتالشدهباشند.
در ایاالت متحده هم موارد فوتیهای روزانه کرونا با
ثبت3هزار و 896آمریکایی در 24ساعت گذشته
رکورد جدیدی را در جهان به ثبت رساند.

بدونتیتر

الحشدالشعبی حمله داعش را در نزدیک
منطقه مقدادیه شمال شرق استان دیالی در
شرق عراق و هم مرز با ایران ناکام گذاشت.
دولت آلمان تصمیم گرفته برای مقابله با پیری
جمعیت و کمبود نیروی کار جوان در بخشهای
کلیدی ،ساالنه  400هــزار کارگر ماهر از خارج
جذب کند.

