«نچیروان بارزانی»؛ گزینه ریاستجمهوری عراق؟

پنجشنبه  29مهر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3331

«مهدی عبدالکریم» عضو حزب دموکرات کردستان عراق از رویکرد این حزب در نامزد کردن «نچیروان بارزانی» رئیس منطقه کردستان برای
تصدی پست ریاستجمهوری خبر داد و گفت وی از مقبولیت مردمی نزد استانهای جنوبی عراق برخوردار است .وی افزود :بارزانی هیچ مشکلی
درباره زبان عربی ندارد و از تایید و مقبولیت نزد مردم استانهای جنوبی و مرکزی پس از موفقیتش در اداره امور منطقه کردستان برخوردار است.

بینالملل
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پیام صدهزار نفری

گ�روه بینالملل :سرتیپ بازنشس��ته ارتش لبنان ،دکتر امین
حطیط با قیاس اطالعات منتشره از طرف منابع رسمی رژیم
صهیونیستی و حزباهلل لبنان ،دست به یک پیشگویی جالب
زده مبنی بر اینکه احتمال تکرار جنگ داخلی در این کش��ور
ب��ا توجه به ق��درت روزافزون مقاومت نزدیک به صفر اس��ت.
کارشناس برجسته مسائل نظامی نوشت« :گروه تحقیق وینوگراد
گف��ت کمتر از  ۵۰۰۰نیروی حزباهلل در جنگ  ۲۰۰۶جلوی
دستیابی ارتش اسرائیل به اهدافش را گرفتند .ارتش اسرائیل
گفته بود  ۴۲۰۰۰سرباز با اسلحههای گوناگون در جنگ ۲۰۰۶
به کار گرفته بود .یعنی  ۵۰۰۰مقاوم  ۴۲۰۰۰نظامی اسرائیلی
را شکست دادند .حاال چقدر نیرو برای شکست دادن  ۱۰۰هزار
نیروی مقاوم الزم است؟»
سیدحسن نصراهلل در سخنرانی روز دوشنبه این هفته خود
به مناسبت ایام سالروز والدت حضرت محمد مصطفی(ص)،
در پیامی که مخاطبان گوناگونی داش��ت ،اعالم کرد مقاومت
لبنان  100هزار رزمنده پای کار دارد .بر این اس��اس حطیط
نتیجهگیری میکند برای گروه اول مخاطبان که اکثریت مردم
لبنان هستند ،پیام رهبر حزباهلل اطمینان است و برای گروه
دوم که با حزب مزدور القواتاللبنانیه همداستان شدهاند ،بازداری
از ماجراجوییهای حساب نشده .از سویی نتیجه آن برای این
کشور ،جلوگیری از برداشت غلطی است که به جنگ داخلی
منجر میشد .پیام آن برای خارج هم بازداری از حمله و تجاوز به
مرزها ،حفاظت از آرامش کشور و حمایت از میهن است .نصراهلل
در سخنرانی اخیر خود به حزب القواتاللبنانیه و سمیر جعجع،
سیاستمدار وابسته به آمریکا و سعودی که متهم اصلی قتلعام
معترضان در بیروت است ،توصیه کرد از فکر جنگ و درگیری
داخلی خارج شوند و گفت« :ساختار نظامی حزباهلل شامل ۱۰۰
هزار نیرو است ...ما برای نخستینبار شمار نیروهای رزمنده خود
را اعالم کردیم؛ نه برای تهدید ،بلکه برای جلوگیری از جنگ
داخلی ...حزباهلل ،عامل مثبتی برای مسیحیان است و عامل
تهدید آنان نیست ...و خطاب به رئیس القوات هم باید بگویم
محاس��باتت اشتباه است .همانگونه که در سایر جنگهایت،
اشتباه کردی و شکست خوردی».
دبیرکل حزباهلل در ادامه با اش��اره به نقش مهم مقاومت
لبنان در تحوالت منطقه ،به جعجع خاطرنش��ان کرد« :این
رزمندگان را برای جنگ داخلی مجهز نکردهایم ...بلکه برای
دفاع از کشور در برابر دشمنان است ...تا از نفت و گاز ما دفاع
کنند ...تا از کرامت و حاکمیت کش��ورمان در برابر تروریسم
دفاع کنند ...ما ضعیف و ترسو نیستیم ...محاسبات ما درست
است .ما اصول ،اخالق و ارزش داریم ...سر جای خود بنشینید

و عاقل باش��ید ...از جنگهای خودتان و جنگهای ما عبرت
بگیری��د ...حکومت و کل مردم لبن��ان باید در برابر این قاتل
خونریز و جنایتکار تجزیهطلب (جعجع) بایستند تا از جنگ
داخلی جلوگیری کنند».
عبدالباری عطوان ،تحلیلگر برجس��ته جهان عرب نیز در
سرمقاله روز سهشنبه روزنامه رایالیوم ،سخنرانی اخیر نصراهلل
را نه مهمترین ،بلکه خطرناکترین سخنرانی او برای دشمنان
مقاومت برشمرد ،چرا که هشدارآمیز و حاکی از آمادگی حزباهلل
برای مقابله با فتنه داخلی و همچنین حامل پیامی برای رژیم
صهیونیستیبود.
به نوشته عطوان ،نصراهلل در سخنان خود تالشکرد خشم
خود را مهار و کلماتی را که به کار میبرد با دقت انتخاب کند.
عالوه بر آن لبخند مش��هور سیدحسن نصراهلل در سخنرانی
اخیرش دیده نمیش��د؛ به این معنا ک��ه خطر بزرگی در راه
است .او بیش از  20بار به تالش جعجع و حزبش برای ایجاد
جنگ داخلی در لبنان اش��اره و برای نخس��تینبار فاش کرد

دورانسیاهامنیتیرژیمصهیونیستیادامهدارد

حمله سایبری به قطب پهپادی اسرائیل
کمتر از  10روز پس از رزمایش ارتش رژیم صهیونیستی
ب��رای آزمایش قابلیت مقابله با تهدید س��ایبری ،یک حمله
سایبری بخشی از دستگاه نظامی اسرائیل را هدف قرار داد.
این در حالی است که  ۲روز پیش از حمله دیروز به یک
شرکتاسرائیلیساختپهپادهاینظامی،ادامهسلسلهعملیات
سایبری علیه نهادهای این رژیم به درز اطالعات حدود۷میلیون
نفر منجر شده بود.
تارنم��ای تخصص��ی نظام��ی
«اس��رائیل دیفنس» دی��روز اعالم
کرد سامانه داخلی شرکت اسرائیلی
«یو ویژن ایر» متخصص در ساخت
پهپادهای «هیرو» بر اثر یک حمله
سایبری دچار اختالل شده است.
«یو ویژن ایر» نیز خود با تایید این
خبر اعالم کرد با کمک یک گروه از کارشناسان امنیت سایبری
در حال اصالح اختالالت به وجود آمده است .طبق اعالم این
ش��رکت اسرائیلی ،هکرها درخواست پول کرده بودند اما این
شرکت مدعی شد به خواسته آنها پاسخ مثبت نداده است.
 ۲ماه اخیر را میتوان یکی از سیاهترین مقاطع امنیت رژیم
صهیونیستی در دوران معاصر برشمرد .از نیمه شهریور به دنبال
معرفی رئیس جدید شاباک (سازمان اطالعات و امنیت داخلی
اسرائیل) توسط نخستوزیر جدید نفتالی بنت ،تمام معیارهای
امنیتی حاکم بر فلسطین اشغالی در حال سقوط است .فرار
 6مجاهد اس��یر فلس��طینی از امنیتیترین زندان اسرائیل
درست صبح روز عید «روش هاشانا» در سرزمینهای اشغالی

سرآغاز این دوره وحشت بود که با حمالت مکرر سایبری به
زیرساختهای مختلف اداری ،مالی و بانکی رژیم صهیونیستی
ادامه یافت .ابتدا س��امانههای «وویسنتر» یکی از بزرگترین
شرکتهای ارتباطی اسرائیل که به شرکتهای فعال در حوزه
بازرگانی خدمات ارائه میکند ،فلج شد .از جمله این شرکتها
همچنین میتوان به قطب رایانهای آمریکایی -اسرائیلی «چک
پوینت» ،ش��رکت ارتباطی «پارتنر» (س��ابقا اورنج) ،شرکت
«اکسفون» ارائهدهنده خدمات تلفن
همراه بینالمللی و خدمات اینترنتی،
«سیمیالر وب» ارائهدهنده خدمات
آنالیز وب و شرکت «جیت» ارائهدهنده
خدمات حملونقل اشاره کرد .پس از
آن بود که فعالیت بانک «هپوعلیم» به
خاطر هک شدن افزونه ارتباطیاش با
مشتریان موقتا متوقف شد .متعاقبا حدود ۲هفته پیش گروهی
از هکرها پس از نفوذ به دانشگاه «بارایالن» ،اطالعات مربوط به
اساتید و دانشجویان این دانشگاه را که عدهای از آنها مأموران
اطالعاتی و امنیتی بودند ،به سرقت بردند .دوشنبه این هفته
نیز اعالم شد گروه هکری «سنگ کانسیل» به زیرساختهای
نهادهای دولتی رژیم صهیونیستی حمله برده و اطالعات حدود
 ۷میلیون نفر از شهروندان فلسطین اشغالی را ربوده و منتشر
کرده است .در نهایت به رغم برگزاری هشتمین رزمایش ارتش
عبری در هفتههای اخیر برای مقابله با تهدیدات سایبری ،یکی
ازمهمترینقطبهایاسرائیلیتولیدپهپادهایپیشرفتهنظامی
یعنی شرکت «یو ویژن ایر» نیز مورد هجوم هکرها قرار گرفت!

گروههای مقاومت فلسطین در غزه دیروز برای سومین روز متوالی موشکهایی را به صورت آزمایشی به سمت دریای
مدیترانه شلیک کردند .به نوشته روزنامه القدس العربی ،مقاومت فلسطین در راستای آزمایش دقت و برد موشکهای خود با
هدف توسعه توان نظامی ،صبح دیروز  ۳فروند موشک دیگر را به سمت دریا شلیک کرد .بر اساس این گزارش ،این آزمایش
موشکی از دوشنبه هفته جاری آغاز شده اما هنوز جزئیات آن و اینکه آیا این آزمایشها مرتبط با موشکهای جدید تولید
شده بوده یا یک آزمایش عادی یا ارسال پیام جدید به رژیم اشغالگر است ،مشخص نیست .از سوی دیگر «یحیی السنوار»
رئیس جنبش حماس در غزه با «محمد العمادی» رئیس کمیته قطری برای بازسازی نوار غزه دیدار و درباره آخرین تماسهای
مربوط به تثبیت آتشبس ،رفع محاصره غزه و پیامدهای خطرناک تداوم محاصره گفتوگو کرد .این در حالی است که رژیم
صهیونیستی از ورود کمکهای مالی اعطایی قطر به کارکنان غزه ممانعت میکند.

همچنی��ن یک تهدید علنی برای  ۲طرف بود ،بویژه آنجا که
خطاب به دشمن صهیونیستی و حزب نیروهای لبنانی تاکید
کرد«:محاسبه اشتباه نکنید ،عاقالنه بنشینید ،مؤدب باشید و
از جنگهای خودتان و جنگهای ما عبرت بگیرید».

الیحهتمدید ۲ساله اعزامنیروهاینظامیترکیه بهعراق،سوریهولبنانتوسطاردوغانامضاشد

ترکیه به دنبال تداوم تجاوز به همسایگان
الیحه تمدید مدت اع��زام نیروهای نظامی ترکیه برای
انجام عملیات به اصطالح ضدتروریستی برونمرزی در عراق،
سوریه و لبنان از سوی دولت به ریاست مجلس این کشور
ارائه ش��د .به گزارش آناتولی ،این الیحه که از جانب رجب
طیب اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه امضا ش��ده ،به ریاست
مجلس ارائه شد .در این الیحه تاکید شده تحوالت و ناامنی
در مناط��ق مجاور مرزهای زمینی جنوبی ترکیه به صورت
فزایندهای ادامه دارد .همچنین در
این الیحه تاکید ش��د :ترکیه برای
حفاظت از تمامیت ارضی ،وحدت
مل��ی و ثبات همس��ایه خود عراق
اهمی��ت زیادی قائل اس��ت .تداوم
حض��ور عناص��ر پکک و داعش
در عراق و اقدام��ات جداییطلبی
قوم��ی ،امنی��ت و ثبات ترکیه را تهدید میکند .از س��وی
دیگ��ر گروههای تروریس��تی از جمل��ه پکک ،یپگ و
داعش در س��وریه در مرزهای م��ا اقدامات خرابکارانه علیه
امنی��ت ملی و غیرنظامیان انج��ام میدهند .این تاکید در
حالی اس��ت که ترکیه در حال حاضر بخشهایی از شمال
ع��راق را تحت اش��غال خود درآورده و این مس��اله موجب
اعتراض مقامات بغداد شده است .در این الیحه آمده است:
خطرات و تهدیدات درباره ایجاد ثبات و امنیت در ادلب در
محدوده روند آستانه همچنان ادامه دارد و اقدامات الزم را
در چارچوب حقوق و قوانین بینالمللی در برابر انواع خطر،
تهدید و اقداماتی که ممکن است امنیت ملی کشور را دچار

مخاط��ره کند ،انجام خواهیم داد .این بخش از الیحه ،ظن
انجام عملیات جدید نظامی ترکیه در شمال سوریه را تقویت
میکند؛ موضوعی که بارها از سوی دمشق محکوم شده است.

■■انفجارهای تروریستی در سوریه

همزمان با ارائه الیحه تداوم تجاوز ترکیه به سوریه ،منابع
غیررسمی در سوریه دیروز بعدازظهر از وقوع انفجار در یکی
از انبارهای مهمات در نزدیکی شهر حماه ،مرکز استان حماه
(مرکز) خبر دادند .منبعی سوری در
گفتوگو با خبرگزاری اس��پوتنیک
روسیه اعالم کرد در این انفجار ۵نفر
کش��ته و  ۲نفر زخمی ش��دند .این
منبع افزود :انفجار در یکی از انبارهای
یگانه��ای ارتش س��وریه رخ داده و
تروریستی نیست .عالوه بر این صبح
دیروز هم رسانههای سوریه گزارش دادند بر اثر انفجار  ۲بمب
در مسیر مینیبوس نیروهای نظامی این کشور در نزدیکی پل
الرئیس در شهر دمشق شماری کشته و زخمی شدند .ادارهکل
تلویزیون و رادیوی سوریه بهنقل از منابع بیمارستانی گزارش
داد در این حادثه تروریستی 13نفر کشته و ۳نفر زخمی شدند.
خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز گزارش داد یگانهای
مهندس��ی ارتش سوریه بمب سوم را که در محل حادثه کار
گذاش��ته ش��ده بود ،خنثی کردند« .محمد الرحمون» ،وزیر
کش��ور س��وریه در واکنش به این حادثه تروریس��تی گفت:
بزودی تروریستها و مسببان این حادثه را به سزای اعمالشان
خواهیم رساند.

برای نخستین بار در اروپا 35مسجد در کلن ،چهارمین شهر بزرگ آلمان مجوز پخشعمومی اذان را دریافت کردند

گلبانگ اذان از مساجد آلمان
یک هفته پس از آنکه شورای شهر کلن
آلمان
مجوز پخش اذان از بلندگو توسط مساجد
را صادر کرد ،چهارمین شهر پرجمعیت آلمان شاهد صفکشی
خیابانی مخالفان و موافقان این تحول مهم است.
در آس��تانه س��الروز میالد پیامبر اسالم حضرت محمد
مصطفی(ص) ،پخش اذان از مس��جد بزرگ (جامع) یکی از
قدیمیترین ش��هرهای آلمان در روزهای جمعه ،به عنوان
پروژهای آزمایش��ی آغاز ش��ده و قرار است در  ۲سال آینده
ادامه یابد .این مسجد در محله اهرنفلد کلن که توسط اتحادیه
ترکی -اسالمی دیتیب اداره میشود ،حال اجازه یافته هر روز
اذان را در فاصله ساعات  ۱۲تا  ۱۵حداکثر به مدت  5دقیقه
با صدای بلند پخش کند .این نکته از آن جهت حائز اهمیت
اس��ت که در برخی از کوتاهترین روزهای فصلهای پاییز و
زمستان ،این مهلت شامل هر  ۲اذان ظهر و مغرب میشود.
تاکنون اذان تنها در نمازخانه یا در محوطه این مسجد و
دیگر مساجد کلن شنیده میشد اما از جمعه گذشته هر 35
مسجد ثبت شده در این شهر میتوانند اذان را از بلندگوهای
خود پخش کنند ،به ش��رطی که صدای آن از میزان تعیین
شده باالتر نباشد .آنطور که مسؤوالن شهرداری کلن میگویند
اگر این پروژه با موفقیت انجام شود ،مساجد این شهر در آینده
میتوانند اذان را با صدای بلند پخش کنند که قطعا این امر بر

شکسته شدن تابوی پخش اذان در آلمان و سراسر اتحادیه
اروپایی تاثیرگذار خواهد بود.
نکته جالب توجه اینجاس��ت که چنین مجوزی درست
همزمان با سختگیریهای شدید دولت فدرال بر فعالیت مراکز
و مدارس مربوط به گروههای سلفی و افراطی اسالمی اعطا
شده؛ گروههایی که عمدتا توسط رژیمهای سعودی و ترکیه
حمایت میشوند .هر چند «هنریته ریکر» شهردار کلن این
اقدام را نشانه پذیرش ادیان مختلف و تعهد به آزادی مذهب
بر اساس قانون اساسی آلمان خوانده اما شواهدی جدی وجود
دارد که با افزایش نیاز آلمان به مشاغل خدماتی و کارگری
که در جامعه مسلمان این کشور رایج است ،آنها ارج و قرب
بیشتری یافتهاند .البته برخی گروهها با پخش اذان با صدای
بلند مخالفت کردهاند .یکی از این گروهها که جمعه گذشته
در اعتراض به این موضوع جلوی مسجد بزرگ کلن تظاهراتی
چند ده نفره برگزار کرد ،شورای مسلمانان سابق آلمان است.
عجیب آنکه «مینا احمدی» بنیانگذار این شورا دالیلی را در
مخالفت با این موضوع ذکر میکند که مخالف حقوق تصریح
شده مذهبی در قانون اساسی ژرمنهاست.
جدیدترین برآوردها در س��ال جاری میالدی حکایت از
افزایش چشمگیر شمار مس��لمانان در آلمان دارد؛ چنانکه
نسبت به سال  ۲۰۱۵شمار آنان در این کشور  ۹۰۰هزار نفر

نشست مسکو درباره افغانستان

الزام طالبان
برای تشکیل دولت فراگیر

آزمایش بزرگ موشکی مقاومت فلسطین در غزه

 100هزار جنگجو تحت امرش هستند اما این تنها مربوط به
آمادگی حزباهلل جهت جلوگیری از جنگ داخلی نیست ،بلکه
یک پیام دوگانه برای رژیم اشغالگر صهیونیستی و در کنار آن
حزب «نیروهای لبنانی» داشت .افشاگری دبیرکل حزباهلل

افغانستان

نشست مسکو برای رایزنی درباره اوضاع افغانستان دیروز
با حضور  10کشور منطقه از جمله پاکستان ،ایران و چین
برگزار ش��د« .س��رگئی الوروف» وزیر خارجه روسیه در
حاشیه این نشست بعد از دیدار با هیأت طالبان در مسکو،
با ابراز تأسف از عدم حضور نماینده آمریکا ،مهمترین انتظار
کشورش از طالبان افغانستان را تشکیل دولتی فراگیر که
نماینده همه اقشار مردم افغانستان باشد و همچنین عمل
کردن حاکمان جدید کابل به وعدههایشان درباره عدم
استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها برشمرد.
او گفت« :جلسات طرح مسکو نقش مهمی در حلوفصل
اوضاع افغانستان دارد .روسیه امیدوار است نماینده جدید
آمریکا در امور افغانس��تان از نتایج این نشست حمایت
کند .این دومین باری اس��ت که واشنگتن از شرکت در
نشستهای بینالمللی گسترده درباره افغانستان خودداری
میکند» .در دیدار هیات طالبان به رهبری «عبدالسالم
حنفی» معاون نخستوزیر دولت موقت کابل با وزیر خارجه
روسیه ۲،طرف خواهان گسترش همکاریها ،ثبات منطقه
و آینده بهتر برای افغانستان شدند.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،الوروف خطاب به
طالبان گفت« :روسیه از طالبان میخواهد با مشارکت همه
نیروهای سیاسی افغانستان دولت فراگیر تشکیل دهد .ما
خواستار تشکیل یک دولت فراگیر هستیم» .او وضعیت
کنونی افغانستان را ناپایدار دانست که تروریستها سعی
میکنند از آن سوءاستفاده کنند و تصریح کرد« :تهدید
واقع��ی ،انتقال فعالیتهای تروریس��تی و مواد مخدر از
افغانستان به خاک کشورهای همسایه است .تهدیدهای
تروریس��م و قاچاق مواد مخدر هنوز در افغانستان وجود
دارد».
از طرف دیگر دیروز «دیمیتری پسکوف» سخنگوی
کرملین در حاشیه اجالس مسکو توضیح داد« :هیچکس
نمیخواهد شاهد فلجشدن کامل افغانستان باشد .از نظر
قانونی ،جنبش طالبان بهرسمیت شناخته نمیشود اما
رهبری افغانس��تان عمال در دست آنهاست» .کنفرانس
 20اکتبر مسکو درباره افغانستان از آن جهت مهم است
که بیانیه پایانی اجالس مارس مسکو در همین زمینه با
حضور نمایندگان آمریکا ،چین و پاکستان به نوعی روی
کار آمدن گروه طالبان را زمینهچینی کرده بود.

دور دنیا

توصیه«العامری»
درباره انتخابات عراق

«هادی العامری» رئیس ائتالف الفتح در پارلمان عراق،
دیروز (چهارشنبه  ۲۰اکتبر) ،همزمان با چهارمین روز
اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات اخیر این کشور ،از
کمیساریای عالی و مستقل انتخابات خواست با جدیت
به همه شکایات ارائه شده به منظور اطمینانبخشی به
همه مردم و اثبات بیطرفی کامل خود رسیدگی کند.
وی طی بیانیهای که نس��خهای از آن در پایگاه خبری
عراقی «االیام» منتشر شد ،اعالم کرد« :بیتردید مطالبه
حقوق با روشهای مسالمتآمیز و متمدنانه و مطابق با
رویههای بنیادین ،حقی اس��ت که قانون اساسی آن را
تضمین کرده است ،بنابراین از همه برادران معترض برای
تاکیدشان بر مسالمتآمیز برگزار کردن تظاهرات و تعامل
عالی با سرویسهای امنیتی که محافظان کشور هستند،
تش��کر و قدردانی میکنم» .العامری افزود «:من از آنها
میخواهم این رویکرد مسالمتآمیز را ادامه دهند و به
سرعت به سوزاندن الستیکها و مسدود کردن جادهها
پایان دهند .این موارد باید به دقت رعایت شود و شما
شایس��تگی آن را دارید .کمیساریای عالی انتخابات نیز
باید با جدیت به همه شکایات ارائه شده رسیدگی کند تا
اعتماد و اطمینان همه را جلب و بیطرفی کامل خود را
اثبات کند» .این در حالی است که دیروز ،برای چهارمین
روز متوالی شهرهای مختلف عراق شاهد تظاهراتهای
خیابانی در اعتراض به نتایج انتخابات اخیر پارلمانی بود
و معترضان خواستار بازشماری دستی تمام آرا هستند.
در چند روز گذشته معترضان با تجمع در خیابانهای
ش��هرهای مختلف بغداد ،بصره ،الناصریه ،الدیوانیه و...
و آتش زدن الس��تیک خودروها ،اقدام به بستن برخی
محوره��ای مواصالتی و جادههای اصلی این ش��هرها
کردهاند.
رئیسجمهور کرهجنوبی در لباس خلبانی:

قدرت دفاعی به صلح منجر میشود

افزایش داشته است .به گفته «هانس ایکهارد زومر» رئیس
اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان ،مهمترین دلیل این افزایش
جمعیت ،مهاجرتهای سالهای اخیر از کشورهای اسالمی
عنوان شده است.
نتای��ج یک تحقیق که اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال
آلمان به صورت مشترک با وزارت داخله این کشور اوایل سال
 2021در نورنبرگ ارائه کرد ،نشان میدهد در حال حاضر بین
 5/3تا  5/6میلیون مسلمان در آلمان زندگی میکنند که 6/4
تا  6/7درصد مجموع جمعیت این کشور را تشکیل میدهند.
بدین ترتیب آلمان به چهارمین کش��ور مسلماننشین قاره
سبز پس از روسیه ،انگلیس و فرانسه تبدیل شده است .البته

کمتر از نیمی از جمعیت مسلمان ( 47درصد) رسما شهروند
آلمان محس��وب میشوند اما حتی آن نیم دیگر بزرگترین
اقلیت این کشور صنعتی را در گروههای آیندهساز (کودکان
و نوجوانان و جوانان محدوده سن کار) و گروههای فعال در
مشاغل خدماتی و کارگری به خود اختصاص دادهاند .اهمیت
جامعه مسلمانان زمانی برای آلمان بیشتر میشود که بدانیم
آنها بر آینده بزرگترین اقتصاد اروپایی نیز تاثیرگذارند.
یکپنج��م ( ۲۱درصد) جمعیت مس��لمانان در آلمان را
کودکان و نوجوانان زیر  ۱۵سال تشکیل میدهند ۲۲ .درصد
در سنین  ۱۵تا  ۲۴ساله و فقط  ۵درصد آنان در سنین منتهی
به بازنشستگی باالی  ۴۶سال قرار دارند.

رئیسجمهور کرهجنوبی در نمایش��گاه دفاعی این
کشور بر تالش بیش��تر برای تقویت توانمندی دفاعی
کرهجنوبی برای دستیابی نهایی به صلح تاکید کرد .به
گزارش رویترز ،مون جائه این ،رئیسجمهوری کرهجنوبی
دیروز در نمایشگاه نظامی سئول تاکید کرد این کشور
باید تالشهای خود برای تبدیل ش��دن به یک کشور
پیشرو در صنعت دفاعی را افزایش دهد .رئیسجمهور
کرهجنوبی در حالی که لباس خلبانی به تن داشت وارد
نمایش��گاه بینالمللی دفاعی و ه��وا فضای ()ADEX
شد و س��وار جنگنده جت  ،FA-50نخستین جنگنده
بومی این کشور ش��د .رئیسجمهور کرهجنوبی دیروز
از تقویت حوزه دفاعی این کش��ور ب��ه عنوان ابزار الزم
برای دستیابی به صلح دفاع کرد و گفت :هدف ساخت
یک قدرت دفاعی قوی همیشه باعث دستیابی به صلح
میشود .مراسم افتتاحیه نمایشگاه بینالمللی دفاعی و
هوافضا با نام  ADEXدر حالی در سئول آغاز شد که
تحت تاثیر خبر مربوط به آزمایش موش��ک بالستیک
کرهشمالی قرار گرفت.

