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کالم نور :

دادگاه فدرال عراق جلسه بررسی 
انحالل پارلمان را به تعویق انداخت

منابع خبری از تعویق جلسه دادگاه فدرال عراق برای بررسی درخواست 
انحالل پارلمان خبر دادند.

عراق  فدرال  دادگاه  که  کرد  اعالم  نیوز  شفق  ایسنا،  گزارش  به 
جلسه رسیدگی به درخواست انحالل پارلمان عراق را تا اطالع ثانوی 
به تعویق انداخت. دادگاه فدرال قرار بود این جلسه را دیروز سه شنبه 
برگزار کند. این تصمیم درپی تحوالت دوشنبه بغداد و یورش حامیان 

صدر به کاخ ریاست جمهوری و نخست وزیری اتخاذ شده است.

پیشنهادات فرانسه و آلمان برای 
مبارزه با »پروپاگاندا« در روسیه

غیررسمی  آلمان در یک سند  و  فرانسه  داد،  بلومبرگ گزارش  شبکه 
تدوین شده پیش از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره مساله 
ادعایی  »پروپاگاندای«  با  اروپا  اتحادیه  مقابله  برای  را  تدابیری  ویزا، 
ارائه شده در شبکه های  داده که شامل دوره های  پیشنهاد  در روسیه 

اجتماعی ابزارهای دور زدن سانسور می شوند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در سند مشترک 
که  است  آمده  اروپا  اتحادیه  فنی  کارشناسان  توسط  شده  تدوین 
اتحادیه اروپا باید به بررسی«راه های خالقانه« برای انتشار آنچه که آن 

اطالع رسانی »مستقل« در داخل روسیه  خواند، ادامه دهد.
با  ارتباطی  کانال های  گشایش  خواستار  همچنین  برلین  و  پاریس 
و  روسیه  مقامات  علیه  شده  اعمال  گسترده  تحریم های  رغم  به  مسکو 

تداوم حمایت نظامی و مالی از کی یف هستند.
از سوی دیگر این طرح پیشنهادی، بودجه برای برگزاری دوره های 
سواد رسانه ای به زبان روسی در نظر گرفته که می توانند توسط ویدیوبالگرها 
در یوتیوب، تلگرام و پیام رسان روسی Vkontakte منتشر شوند. این طرح 
همچنین استفاده از »اقدامات فنی علیه سانسورگری روسیه، به عنوان مثال از 
طریق یک مرکز دور زدن سانسور اینترنتی« و ارائه محتوای روس زبان برای 
روس های خارج از کشور را پیشنهاد می کند. انتظار می رود دیپلمات های 
ارشد اتحادیه اروپا در نشستی غیررسمی در پراگ در روزهای 30 تا 
31 اوت در مورد اعمال محدودیت ویزا برای روس ها بحث کنند. پس 
از آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه برای غیرنظامی سازی و نازی زدایی 
از اوکراین، غرب فشار تحریم ها را بر روسیه تشدید کرد که این روند 

منجر به افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی در اروپا و آمریکا شد.

اسلـوونی: 
اتحادیه اروپا و ناتو باید از عضویت 
کشورهای غرب بالکان حمایت کنند

رئیس جمهوری اسلوونی با ادعای اینکه کشورهای حوزه غرب بالکان 
به دلیل جنگ اوکراین در معرض خطر بی ثباتی قرار دارند، خواستار 

پیوستن سریع بوسنی به اتحادیه اروپا و ائتالف ناتو شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، بروت پاهور، رئیس 
 »Bled« عنوان  تحت  استراتژیک  انجمن  یک  در  اسلوونی  جمهوری 
گفت که بروکسل باید برای پیوستن کشورهای حوزه غرب بالکان به 
اتحادیه اروپا به یک اجماع برسد و باید صربستان را متقاعد کند تا مسیر 
اتحادیه اروپا را به جای اتحاد با چین و روسیه انتخاب کند؛ اقدامی که 

به گفته او برای بوسنی و کوزوو »منفعت به همراه خواهد داشت.«
گفت:  اسلوونی  در  انجمن  همین  در  هم  اسلوونی  خارجه  وزیر 
دهه ای  چند  روند  نمی خواهیم.  اروپا  در  دیگر  آهنین  پرده  یک  »ما 
جهت متحد ساختن اروپا توسط درگیری اوکراین متوقف شده است 
بحران  پیامدهای  با  مقابله  ظرفیت  اروپایی  کشورهای  از  بسیاری  و 

پیش آمده را ندارند.«

انگلیس در شرف عقد قراردادی 
برای ساخت ۵ ناو جدید است

بستن  شرف  در  انگلیس  دفاع  وزارت  داد،  گزارش  تلگراف  روزنامه 
قراردادی با شرکت صنایع دفاعی و هوافضایی »بی ای ایی سیستمز« برای 

ساخت پنج ناو جدید مدل ۲۶ است.
به گزارش ایسنا، در گزارش روزنامه دیلی تلگراف آمده است: انتظار 

می رود این قرارداد چند میلیارد دالری ظرف چند سال آینده کامل شود.
در حال  ما  سیستمز« گفت:  »بی ای ایی  از سخنگویان شرکت  یکی 
حاضر روی پیشنهاد خود برای دومین گروه از ناوهای مدل ۲۶ کار می کنیم 
که شامل پنج فروند دیگر می شود تا مجموعا تعداد آنها به هشت فروند 

برسد. انتظار می رود این قرارداد اوایل دهه ۲0۲0 منعقد شود.
شرکت  دریایی  کشتی های  بازرگانی  مدیرعامل  لیستر،  سایمون 
بی ای ایی گفت: این شرکت طی 1۸ ماه گذشته با دولت انگلیس مشغول 
رایزنی بوده است. وی افزود: ما در مرحله نهایی این مذاکرات هستیم اما 

مذاکرات هنوز تکمیل نشده و همچنان ادامه دارند.

میشل عون: 
موانعی بر سر راه تشکیل دولت لبنان 

وجود دارد
مسیر  در  موجود  موانع  به  اشاره  با  سخنانی  در  لبنان  جمهوری  رئیس 
تشکیل دولت جدید، درباره پرونده ترسیم مرزهای دریایی میان لینان 
و اراضی اشغالی نیز گفت که برخی در داخل کشور نمی خواهند این 

پرونده در دوره ریاست جمهوری وی تکمیل و نهایی شود.
رئیس  عون،  میشل  النشره،  سایت  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
این  جدید  دولت  تشکیل  روند  درباره  سخنانی  در  لبنان  جمهوری 
کشور اظهار کرد: همچنان موانعی وجود دارد که مانع از تشکیل دولت 
و  نشده  متوقف  سیاسی  روند  موانع  این  وجود  علی رغم  اما  می شود، 

گفت وگوها برای تشکیل دولت همچنان ادامه دارد.
پایان  از  پیش  دولت  تشکیل  برای  من  که  درحالی  گفت:  وی 
ریاست جمهوری ام تالش می کنم، برخی طرف ها مدعی هستند که من 
رفتار  افزود: یک  میشل عون همچنین  ندارم.  تشکیل دولت  به  تمایلی 

دوگانه در رابطه با پرونده تشکیل دولت وجود دارد.
مرزهای  ترسیم  پرونده  به  اظهاراتش  از  دیگری  بخش  در  وی 
کرد:  تصریح  و  پرداخت  اشغالی  اراضی  و  کشورش  میان  دریایی 
برخی در داخل تمایلی به تکمیل پرونده ترسیم مرزها در دوره ریاست 
جمهوری من ندارند، در این زمینه به نبیه بری، رئیس پارلمان و نجیب 
تمامی  از  آنها  چراکه  کنید؛  مراجعه  مکلف  نخست وزیر  میقاتی، 

تحوالت در این پرونده مطلع هستند.

مقتدی صدر اعتصاب غذا کرد

۳۰ کشته و ۷۰۰ زخمی 
در درگیری های عراق

روز   1۹ ساعت  از  سراسری  آمدوشد  منع  اجرای  با 
دوشنبه در عراق، در سراسر عراق جز درگیری ها در 
حاکی  گزارشها  و  حکمفرماست  آرامش  سبز  منطقه 
است. شب  عراق  پارلمان  مقر  اطراف  در  درگیری  از 
دوشنبه عالوه بر منطقه سبز در مرکز بغداد، شهر بصره 

نیز شاهد درگیری های پراکنده  بود.
افزایش  از  رویترز  خبرگزاری  ایسنا،  گزارش  به 
در  دوشنبه  روز  درگیری های  جانی  تلفات  شمار 
سوی  از  داد.  خبر  زخمی   ۷00 و  کشته   30 به  عراق 
درباره  نگرانی  ابراز  ضمن  ملل  سازمان  دبیرکل  دیگر 

رخدادهای عراق، خواستار توقف خشونت ها شد.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پزشکی عراقی 
گزارش داد که در درگیری های دوشنبه در منطقه سبز 
گفته  که  شدند  کشته  تن   30 عراق،  پایتخت  بغداد، 

می شود از این تعداد، شماری نیروهای امنیتی هستند.
این  زخمی های  شمار  که  شده  گزارش  همچنین 
درگیری ها نیز به ۷00 تن رسیده است که 110 تن از 

آن ها نیروهای امنیتی هستند.
درگیری ها در عراق پس از یورش حامیان جریان 
به کاخ ریاست  بغداد و ورودشان  به منطقه سبز  صدر 
این  رهبر  مقتدی صدر،  کناره گیری  پی  در  جمهوری 

جریان از سیاست آغاز شد.
صدر دوشنبه در توئیتی اعالم کرد، برای همیشه از 

سیاست خداحافظی می کند.
منطقه  به  صدر  مقتدی  حامیان  یورش  با  همزمان 
سبز و ورود به دفاتر دولتی حساس به رغم درخواست 
نیروهای امنیتی برای تخلیه منطقه، خبرگزاری فرانسه از 
تیراندازی و درگیری در ورودی های منطقه سبز که به 
شدت محافظت می شود و دفاتر دولتی و سفارتخانه های 

خارجی را در خود جای داده است، گزارش داد.
همچنین اخباری از صدای انفجار در منطقه سبز و 
حمله با ۴ موشک و فعال شدن سامانه فاعی سرام توسط 

سفارت آمریکا در بغداد منتشر شده است.
خبرنگار العربیه نیز از کشته شدن دو سرباز عراقی 
در درگیری ها خبر داد. همزمان شبکه عراقی سومریه نیوز 

گزارش داد که احمد حاتم االسدی رئیس پلیس فدرال 
عراق در جریان درگیری های دوشنبه مجروح شده است.

این شبکه به نقل از یک منبع امنیتی ناشناس گفت 
که اسدی به همراه یکی از پرسنل امنیتی اش زخمی شده 
است. این درحالی است که مصطفی الکاظمی، نخست 

وزیر عراق دوشنبه دستور منع شلیک را صادر کرد.
رهبر  مقتدی صدر،  از  نوبه خود  به  همچنین  وی 
بخواهد  خود  حامیان  از  تا  خواست  صدر  جریان 

ناآرامی ها  پی  در  کنند.  ترک  را  دولتی  ساختمان های 
ثانوی  اطالع  تا  را  کابینه  فعالیت  عراق  وزیر  نخست 
دولت  که  داد  هم گزارش  الجزیره  شبکه  تعلیق کرد. 
و  ادارات  همه  تعطیل  روز  را  شنبه  سه  دیروز  عراق 
نهادهای رسمی این کشور اعالم کرد. در پی افزایش 
و  داخلی  ابرازنگرانی های  و  درگیری ها  تلفات  شمار 

خارجی الکاظمی دستور تحقیقات داد.
در  عراق  نخست وزیر  الکاظمی،  مصطفی  دفتر 

فوری  تحقیقات  داد که  اعالم کرد وی دستور  بیانیه ای 
درباره اتفاقات دوشنبه در منطقه سبز بغداد شناسایی عامالن 

تیراندازی و مجازات آنها طبق قانون انجام شود.
در این بیانیه آمده است: فرمانده کل نیروهای مسلح 
عراق همچنین دستور عدم  تیراندازی به سمت معترضان 
نهادهای  و  وزارتخانه ها، سازمان ها  تعهد  بر  و  را صادر 
به  اعطا شده  اختیارات  طبق  فعالیت  به  نظامی  و  امنیتی 
آنها تاکید کرد. الکاظمی همچنین تاکید کرد: نیروهای 
امنیتی مسئولیت حفاظت از معترضان را بر عهده دارند و 
هرگونه تخلف از دستورالعمل های امنیتی در این زمینه 

مشمول پاسخگویی قانونی خواهد شد.
فراکسیون  رئیس  العذاری،  حسن  دیگر  سوی  از 
پارلمان عراق گفت، مقتدی  مستعفی جریان صدر در 
از  استفاده  و  »تا زمانی که خشونت  اعالم کرده  صدر 

سالح متوقف شود«اعتصاب غذا می کند.
این اطالعیه صدر پس از پایان مهلت ۷۲ ساعته ای 
انحالل  برای  عالی  دادگاه  به  گذشته  جمعه  روز  که 
پارلمان داده بود، اعالم شد. همزمان با ادامه ناآرامی ها، 
منابع آگاه به الجزیره گفتند که در حال حاضر مذاکراتی 
هماهنگی  چارچوب  در  رهبران  و  دولتی  مقامات  بین 

شیعیان عراق و جریان صدر در حال انجام است.
به گفته این منابع، مذاکرات کنونی در حال بررسی 
دستیابی به توافقی است که منجر به آتش بس در منطقه 
سبز شود. از سوی دیگر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل در واکنش به درگیری ها در منطقه سبز بغداد، اعالم 
با نگرانی اخبار را دنبال می کند. گوترش  کرد که وی 

خواستار »آرامش و خویشتن داری« در عراق شد.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل 
اعتراضات  نگرانی  با  دبیرکل  اعالم کرد:  ای  بیانیه  در 
وارد  تظاهرکنندگان  آن  طی  که  را  عراق  در  جاری 

ساختمان های دولتی شدند، دنبال می کند.
وی گفت: گوترش »به طور ویژه نگران گزارش های 
درگیر  طرف های  همه  از  و  است  درگیری ها  تلفات 
می خواهد اقدامات فوری برای توقف تشدید و اجتناب 

از هرگونه خشونت انجام دهند.«

البرهان کمیته ای را برای انتخاب نخست وزیر تشکیل داد
رئیس شورای حاکمیتی سودان کمیته ای را برای انتخاب نخست وزیر و پایان دادن به 
خأل در این پست تشکیل داد. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، کمپین 
»اهل السودان« با رهبری الطیب الجد لیستی شامل 3۵ نامزد برای پست نخست وزیری را 
به عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیتی سودان ارائه کرد. البرهان کمیته ای را برای 
بررسی اسامی و انتخاب یکی از این نامزدها برای پست نخست وزیری سودان و پایان دادن 
به خأل در این پست به ویژه بعد از برکناری عبداهلل حمدوک، نخست وزیر سابق سودان 
توسط ارتش در ماه اکتبر تشکیل داد. کمپین »اهل السودان« اخیرا نشستی را برگزار کرد که 
برخی گروه های مردمی و گروه های آزادی و تغییر آن را تحریم کردند. آن ها این نشست 
را تالشی برای بازگرداندن نظام عمر البشیر، رئیس جمهور مخلوع سودان به قدرت دانستند.

اذان ظهر :                      13:05
غروب آفتاب :                19:33
اذان مغرب :                   19:52
نیمه شب :                     00:21
اذان صبح فردا :            05:09
طلوع آفتاب فردا :          06:36

اتمی  نیروگاه  از  بین المللی  بازرسان  شده  پیش بینی  بازدید  آستانه  در 
زاپوریژیا، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا تاکید کرد: روسیه اساسا 

بزرگ ترین نیروگاه اتمی اوکراین را نظامی کرده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، جان کربی، سخنگوی 
شورای امنیت ملی آمریکا گفت: روسیه عالوه بر استقرار تسلیحات و نیرو در 
نیروگاه اتمی زاپوریژیا که بزرگ ترین نیروگاه اتمی اوکراین است، از محوطه 

پیرامون این نیروگاه نیز به طرف نیروهای اوکراینی تیراندازی کرده است.
وی افزود: درگیری در اطراف این نیروگاه اتمی باید متوقف شود. یک 

نیروگاه اتمی جایی نیست که در اطراف آن عملیات های نظامی انجام شود.  
روسیه از زمان ورود نیروهایش به این منطقه در روزهای آغازین جنگ، 
همچنان کنترل این نیروگاه را بر عهده دارد. روسیه و اوکراین یکدیگر را برای 
تیراندازی هایی که اخیرا در نزدیکی این تاسیسات صورت گرفته است، مقصر 
دانسته و نگرانی هایی را نسبت به بروز یک فاجعه اتمی بالقوه به وجود آورده اند.

تا آمریکا و  باعث شده  نیروگاه زاپوریژیا  حمالت مکرر در اطراف 
برخی دیگر از کشورها درخواست کنند که منطقه اطراف این نیروگاه به 

عنوان یک منطقه غیرنظامی اعالم شود.
نیروهای  دوشنبه  روز  تیراندازی های  در  کردند،  ادعا  اوکراین  مقامات 

روسی به منطقه مسکونی اطراف این نیروگاه، دست کم 10 تن زخمی شدند.
آژانس  کارشناسان  از  تیمی  بازدید  آستانه  در  درگیری ها  تشدید  این 
بین المللی انرژی اتمی از این نیروگاه در جنوب اوکراین صورت گرفته است.      
کربی حمایت کامل آمریکا از این بازدید قریب الوقوع را ابراز کرده 
و از روسیه خواسته تا دسترسی امن و بدون محدودیت را برای این بازرسان 

مستقل تضمین کند.

وی افزود: والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با در اختیار داشتن 
گروگان  خودش  برقی  قابلیت های  با  را  اوکراین  می تواند  نیروگاه  این 
بگیرد. کربی تصریح کرد: نیروگاه اتمی زاپوریژیا اساسا کل برق تامینی 
برق  می تواند  پوتین  را کنترل می کند.  و ورای آن  اوکراین  برای جنوب 
این  برق  تولیدات  از  بخشی  می تواند  همچنین  مسکو  بگیرد.  گروگان  را 

نیروگاه را به روسیه منتقل کند.

آمریکا: 
روسیه بزرگ ترین نیروگاه اتمی اوکراین را نظامی کرده است


