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خاورمیانه
موشکهای حزباهلل میتواند
سرزمینهای اشغالی را به آتش بکشد

شکستنخستینشلیکعملیاتی
سامانه «فالخن داوود»

ح��زباهلل لبنان بی��ش از ه��ر زمانی برای
ضربه زدن به اسرائیل آماده است ،زیرا زرادخانه
حزباهلل میتواند زیرساختهای نظامی و مدنی
این رژیم را هدف قرار دهد .نش��ریه آتالنتیک
چ��اپ آمریکا در گزارش��ی درباره چش��مانداز
درگیری میان رژیم صهیونیس��تی و حزباهلل
لبنان ،به افزایش چشمگیر توان نظامی حزباهلل
در س��الهای اخیر اش��اره کرده و نوشته است
که این پیش��رفتها مایه نگرانی تلآویو است.
آتالنتیک به نقل از مایکل اورن ،س��فیر سابق
رژیم صهیونیستی در آمریکا نوشت ،در شرایطی
که حزباهلل موشکهایی در اختیار دارد که برد
 ۲۰۰کیلومتری دارند ،عق��ب راندن نیروهای
ایرانی تا مسافتهای دور از مرزها کمک زیادی
نمیکند .این نش��ریه در ادام��ه به نقل از حاج
محمد ،یکی از نیروهای حزباهلل که در جنگ
سال  ۲۰۰۶لبنان و رژیم صهیونیستی شرکت
داش��ت ،نوشت :از سال  ۲۰۰۶تا به امروز قواعد
بازی به شکل کامل تغییر کرده است ،این بار ما
اه��داف خود را از پیش تعیین کردهایم و کاری
میکنیم موش��کها با دقت باالیی روی اهداف
خ��ود ببارند .به گفته یک مس��ؤول آمریکایی،
زرادخانه حزباهلل حاوی دس��تکم  ۱۰۰هزار
موشک و کالهک موشکی است و احتمال داده
میش��ود این زرادخانه موشکی حزباهلل لبنان
شامل موشکهای اسکاد و موشکهای زمین
به هوا که قادر هستند جنگندهها و پهپادهای
اسرائیلی را هدف قرار دهند ،باشند .این نشریه
آمریکایی در ادامه به نگرانی رهبران اسرائیلی از
استقرار برخی از موشکهای حزباهلل در غرب
سوریه اشاره کرد و نوشت ،این مساله به معنای
آن است که حزباهلل میتواند بدون نیاز به آغاز
جنگ شدیدی در لبنان ،اراضی اشغالی را هدف
قرار دهد .نشریه آتالنتیک در ادامه ضمن هشدار
نسبت به اینکه حمالت اسرائیل علیه حزباهلل
در سوریه میتواند آتش جنگی را روشن کند ،به
نقل از یک مسؤول اسرائیلی مدعی شد در این
صورت لبنان با س��طح بیسابقهای از ویرانیها
که از جنگ دوم جهانی به بعد مشاهده نشده،
مواج��ه خواهد ش��د .همزمان با ای��ن گزارش،
کارشناس��ان نظامی رژیم صهیونیستی اذعان
کردند که سامانه پدافند موشکی فالخن داوود
در نخستین ش��لیک عملیاتی خود ،شکست
خورده اس��ت .این در حالی اس��ت که پیشتر
مقامات رژیم صهیونیس��تی به ق��درت و دقت
سامانه پدافند موشکی «فالخن داوود» افتخار
میکردند .به نوش��ته وبگاه یدیعوت آحارانوت،
تیم تحقیقاتی ارزیاب ،متش��کل از کارشناسان
شرکت رافال (سازنده این سامانه) و نمایندگانی
از وزارت جنگ و نیروی هوایی رژیم صهیونیستی
گزارش دادند که نخس��تین ش��لیک رهگیری
فالخن داوود به «دالیل فنی» با شکست مواجه
ش��ده است .صبح دوش��نبه آژیرهای خطر در
جوالن اش��غالی به صدا درآمده و گفته شد که
چند ش��یء پرنده (از جمله پهپاد و راکت) وارد
حریم هوایی شمال فلسطین اشغالی شده است.
س��امانه فالخن داوود نی��ز برای رهگیری یکی
از این موشکها فعال شد که نخستین تجربه
عملیاتی این سامانه در میدان واقعی نبرد بود.
تیم ارزیاب تاکید کرد که این شکست بهخاطر
خطای انسانی نبوده و معایب فنی و ساختاری
باعث به خطا رفتن آن شده است .ساکن بودن
و تحرکپذیر نبودن سامانههای فالخن داوود بر
خالف گنبد آهنین ،باعث شده که کارشناسان
نظامی رژیم صهیونیس��تی ،تصمیم اولیه برای
شلیک موشک این سامانه جهت رهگیری شیء
ورودی به حریم هوایی جوالن اشغالی را اشتباه
و باعث لو رفتن محل استقرار این سامانهها بیان
کنند .گفته میشود شیئی که راکت رهگیری
فالخن داوود برای هدف قرار دادن آن ش��لیک
ش��ده بود ،موشک SS-21روس��ی بوده که در
پی عملیات ارتش سوریه در مناطق جنوبی ،به
سمت جوالن اش��غالی راه گم کرده بود .ارتش
رژیم صهیونیستی اوایل سال گذشته سامانههای
فالخن داوود را عملیاتی کرده بود.
خبر آخر

افزایش شمار شهدای
راهپیمایی بازگشت

وزارت بهداشت فلسطین سهشنبه اعالم کرد
یک جوان که حدود  2ماه پیش در راهپیماییهای
بازگشت زخمی شده بود ،به شهادت رسیده است
که ب��ه این ترتی��ب ،تعداد ش��هدای راهپیمایی
ی بازگشت
بازگشت به  144نفر رسید .راهپیمای 
از  30م��ارس  2018در راس��تای تأکید بر حق
بازگش��ت ،اعتراض به محاص��ره غزه و نیز انتقال
س��فارت آمریکا به قدس ،در مرز غزه با فلسطین
اش��غالی آغاز ش��د و همچنان ادامه دارد .اگر چه
تظاهراتکنندگانفلسطینیازابتدایشکلگیری
این تظاهرات بر ماهیت مس��المتآمیز آن تأکید
کردند اما رژیم صهیونیستی برای متفرق کردن
تظاهراتکنندگان از گلوله استفاده میکند.

وطن امروز

چهارگوشه

 105میلیون پاکستانی پای صندوقهای رأی میروند

انتخابات و تأثیرآن برسیاست خارجی پاکستان

گروه بینالملل :پاکس��تان مهمتری��ن انتخابات
عمومی خود را در یک دهه گذشته در حالی امروز
چهارشنبه برگزار خواهد کرد که مسائل داخلی
و بینالمللی بر رای  130میلیون پاکستانی واجد
ش��رایط رای دادن تاثیرات مهمی خواهد داشت.
 3جری��ان مهم سیاس��ی ک��ه س��ابقه حزبی و
خانوادگی آنها مشخص است ،در اتمسفر سیاسی
این انتخابات حضور دارند که مس��لملیگ شاخه
نواز به رهبری نواز شریف ،حزب مردم به رهبری
بی�لاوال بوتو و در نهایت عم��ران خان از جریان
تحریک انصاف تش��کیلدهنده مثلث انتخاباتی
پاکس��تان هس��تند .پاکس��تان دیروز سهشنبه
اع�لام کرد مرزهای خود را به روی همس��ایه پر
چالشش افغانستان بس��ته است و تا پایان زمان
رایگیری این مرزها بسته خواهد ماند .اسالمآباد
طی س��الهای گذش��ته با تغیی��رات متعددی
در روندهای سیاس��یاش روب��هرو بوده و یکی از
نقاط راهب��ردی در سیاس��تهای کالن آمریکا
و چین به ش��مار میرود .تاسیس��ات اتمی این
کشور را آمریکاییها برای تقابل با هند راهاندازی
کردهاند و از س��وی دیگر پاکس��تان دارای یکی
از زرادخانهه��ای مهم اتمی در جهان به ش��مار
میرود که در صنایع موش��کی نیز پیشرفتهای
شایانی داشته است.
انتخاب��ات ام��روز میتواند روند سیاس��ی در
پاکستان را به طور قابل توجهی تغییر دهد؛ اگر
حامیان نواز ش��ریف که نماد آنها «ش��یر» است
پیروز شوند ،مسیر  5سال گذشته در این کشور
ادام��ه خواهد یاف��ت .این بدان معنی اس��ت که
بعضا مناس��بات با هند وارد فضای چالشبرانگیز
میشود و از س��وی دیگر در افغانستان سیستم
اطالعات��ی پاکس��تان فعاالنهتر عم��ل میکند.
اصلیترین محورهای سیاست خارجی پاکستان
را در  3ضل��ع بای��د جس��توجو ک��رد؛ آمریکا،
افغانستان و هند .مس��اله کشمیر از نقاط مبهم
در کشمکشهای انتخاباتی کنونی پاکستان است
و به واس��طه مناسبات شخص نواز شریف ،حزب
مطبوعش «مسلم لیگ شاخه نواز» توانسته است
نظر عربستان سعودی را برای کمکهای مالی و
اقتصادی جلب کند که در مقابل پاکس��تان نیز
در بلندپروازیهای نظامی ریاض در یمن حضور
یافت .نواز شریف اما به علت سیاست پیش گرفته
در مقابل هند از حمایت نظامیان بهرهمند نیست.
دولت آینده پاکس��تان با مسائلی اساسی در
عرصه بینالمللی روبهرو اس��ت که شاید پیش از
این و پس جدا ش��دن پاکستان از هند هیچگاه
چنین نبوده است؛ ایجاد یک باالنس میان هند،
چین و آمری��کا با توجه به س��رمایهگذاریهای
گس��ترده اقتصادی پکن در پاکس��تان از جمله
آن مواردی اس��ت که دولت آینده اس�لامآباد را
ب��ه چالش میکش��د ،چرا که پاکس��تانیها باید
میان حض��ور بهعن��وان عضو ناظر در س��ازمان
همکاریهای ش��انگهای و نزدیکی به کشورهای
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رادیو و تلویزیون ترکیه
در قبضه اردوغان

بر اس��اس حکم جدید صادره در سیس��تم
جدیدریاستجمهوریترکیه،سازمانتلویزیون
و رادیوی این کش��ور نیز تح��ت نظارت مرکز
ارتباطات ریاس��تجمهوری قرار گرفته است.
رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه 24
ژوئن سال جاری در انتخابات ریاستجمهوری
به پیروزی رسید و بدین ترتیب سیستم جدید
ریاس��تی جایگزین سیس��تم پارلمانی ش��د.
بسیاری از مخالفان اردوغان بر این باورند ترکیه
به دنبال حکومت تکنفره و به سکوت واداشتن
مخالفان بویژه رسانههای اپوزیسیون است.

حمله مزدوران آلخلیفه
به خانههای مردم

پازل
زنان و کودکان در کانون توجه احزاب سیاسی پاکستان

گروه بینالملل :مراقبتهای پزشکی در شعار تمام گروهها و احزاب سیاسی در پاکستان وجود دارد3 .
جریان عمده حاضر در انتخابات عزم خود را درباره مبارزه با چالشهای بهداش�تی در این کش�ور اعالم
کردهاند اما چرا مسائل پزشکی در پاکستان تا این اندازه اهمیت دارد؟ باید در نظر داشت بودجه بهداشتی
در پاکس�تان در سال  2018نسبت به مدت مشابه در س�ال پیش از آن  80درصد رشد داشته است .این
افزایش بودجه پزش�کی بدان معنی اس�ت که دولت باید بخش مهمتری از تولید ناخالص ملیاش را به
مس�ائل بهداش�ت و درمان اختصاص دهد .نباید فراموش کرد فلج اطفال در پاکستان کماکان به عنوان
یکی از خطرات جدی است که جامعه پاکستانی با آن روبهرو است .از سوی دیگر در پاکستان زنان کمتر
از مردان عمر میکنند و بهداشت آنها در رتبه پایینتری قرار دارد و دولتها نتوانستهاند تاکنون برای این
مساله و مراقبتهای پزشکی از زنان قدمهای مهمی بردارند .در مقایسه با منطقهای که پاکستان در آن
قرار دارد ،عمر زنان پایین اس�ت و بهداشت آنطور که باید در اولویت دولتها قرار نداشته است و شاهد
رشد مرگومیر کودکان باالتر از استانداردهای منطقهای در این کشور هستیم .نبود تجهیزات پزشکی در
مناطق مختلف پاکستان حتی ایالت پنجاب که دومین بخش ثروتمند پاکستان است ،از علل اصلی این
مهم برشمرده میشود .هر کدام از  3حزب اصلی شرکتکننده در انتخابات امروز پاکستان برنامه جامعه
بهداشتی را در دستور کار خود قرار دادهاند .از دیگر نکات جالب انتخابات امروز آن است که هیچکدام از
جریانهای سیاسی در پاکستان درباره نحوه رسیدن به اهداف بهداشتی خود برنامه مدونی ندارند و قادر
نیستند روشمند درباره برونرفت از بزرگترین چالش بهداشتی کشورشان وارد عمل شوند.

این مجموعه یا سرمایهگذاری روی کارت سوخته
آمریکاییه��ا ،یکی را انتخاب کنند .آمریکا نقش
پاکس��تان را در تحوالت افغانس��تان بدرس��تی
درک کرده اس��ت ،به همین جهت دولت آینده
این کش��ور برای نخبگان واش��نگتن از اهمیت
ویژهای برخوردار خواه��د بود ،چرا که بر خالف
دوران اوباما حاال آمریکاییها قصد دارند با کارت
افغانس��تان بازی جدیدی انج��ام دهند و این در
حالی است که در دولت ترامپ تاکنون نشانههای

انصاراهلل توان نظامی خود را در نبردهای دریایی به نمایش گذاشت

انهدام پهپاد سعودی در مرز یمن

از توجه به پاکستان دیده نشده است.
درباره آمریکا و پاکس��تان بای��د به این نکته
ظری��ف نیز اش��اره کرد که پ��س از حمالت 11
سپتامبر اسالمآباد و واشنگتن به طور متناوب با
چالشهای فراگیر روبهرو بودهاند و نمیتوان این
مناسبات را موفق دانس��ت ،چرا که آمریکاییها
نهتنها در دوران اوباما در حوزه مرزهای سرزمینی
پاکستان به اقدام ضدجاسوسی و عملیات یافتن
بن الدن دس��ت زدند ،بلکه مرزها و پس��تهای

مرزی پاکستان توسط جنگندههای آنها بمباران
شد که سربازان و افسران پاکستانی قربانیان این
حم�لات بودند .در همین ح��ال اوباما در دوران
دوم ریاس��تجمهوری خود کمکهای نظامی و
اقتصادی به پاکس��تان را به ط��ور قابل توجهی
تقلی��ل داد که این خود بهان��های برای حضور و
رشد چینیها در منطقه شد .به هر حال انتخابات
امروز پاکستان که میان دو جریان مهم سیاسی
یعنی مسلملیگ شاخه نواز و جریان اپوزیسیون
برگزار خواهد ش��د ،تعیینکننده سیاستهای 5
س��اله آینده این کشور اس��ت .به نظر نمیرسد
عم��ران خان به عن��وان اصلیترین س��ردمدار
مخالفان مس��لم لی��گ بتواند در ای��ن انتخابات
آرای عمومی را به س��وی خود جلب کند اما در
ص��ورت پیروزی قادر خواهد بود موج جدیدی از
تغیی��رات را در این کش��ور ایجاد کند که ترمیم
روابط واشنگتن و اس�لامآباد از شاخصههای آن
نخواهد بود.
ام��ا در پایان باید به این نکته توجه داش��ت
ک��ه در انتخاباتی که  2ح��زب از  3حزب اصلی
به مش��روعیت آن شک دارند ،تحلیلگران بر این
باورن��د بین مس��لم لیگ نواز ش��ریف و تحریک
انصاف عم��ران خان رقابتی ج��دی وجود دارد.
اگر هیچ یک از این دو حزب نتواند بیشترین آرا
برای تشکیل دولت و انتخاب نخستوزیر کسب
کن��د ،آنگاه در ائتالف با حزب مردم بوتو زرداری
و دیگ��ر احزاب امکان دارد یک حکومت ائتالفی
شکل بگیرد.

نقش فراموش شده زنان و کودکان در داعش

بومرنگ ارتش پنهان تروریستها و امنیت اروپا

گروهی از عوامل رژیم بحرین که وابس��ته
به وزارت کشور هستند ،به خانههای مردم در
مناطق سماهیج و الدیر حمله کردند و از دیوار
خانههای آنها باال رفتند .عوامل رژیم آلخلیفه
در مناطق دیگری همچون المصلی ،جد حفص،
حمد ،سار ،المقشع ،ابوصیبع و الشاخوره نیز به
خانههای مردم حمله کرده و بدون اطالع قبلی
وارد خانهها ش��دهاند .عوامل رژیم آلخلیفه در
چند روز گذش��ته حداقل  8شهروند بحرینی
را بازداش��ت کردهاند .یکی از افسران سرویس
امنیت داخلی بحرین اخیرا ً در ش��بکه توئیتر
تهدی��د کرده بود برای جلوگی��ری از برگزاری
تظاهرات اعتراضآمیز همزمان با انتخابات آتی،
عملیات بازداش��تهای گس��ترده بزودی آغاز
خواهد شد.

آلمان :تسلیم تهدیدهای آمریکا
نمیشویم

وزیر خارجه آلمان اعالم کرد اروپا در برابر
تهدیدهای آمریکا درباره منازعات تجاری سر
تس��لیم فرود نخواهد آورد و میکوش��د این
مش��کل را با مذاکره حل و فصل کند .هایکو
م��اس گفت« :خوب اس��ت ژان کل��ود یونکر
(رئیس کمیس��یون اروپا) فردا در واش��نگتن
خواهد بود تا ب��ه مذاکره و تالش برای یافتن
ی��ک راهحل بپردازد اما ما با یک س�لاح روی
س��ینهمان وارد مذاکرات نخواهیم شد .گمان
نمیکنم تهدیدها ما را به یک راهحل نزدیک
کند» .وی افزود« :ما در اروپا باید متحد باشیم.
امیدوارم بتوانیم این مش��کل را با اجماع حل
کنیم و اگرنه با تهدید و ارعاب به آسانی تسلیم
نخواهیم شد».

رأی دیوان بینالمللی دادگستری
بهنفع قطر

دی��وان بینالمللی دادگس��تری رأی خود
درباره شکایت قطر علیه امارات را صادر و تأکید
کرد که امارات با محاصره قطر ،حقوق قطریها
را نقض کرده است .وزیر مشاور در امور خارجه
ام��ارات در واکنش به رأی دی��وان بینالمللی
دادگس��تری درباره ش��کایت قطر ،مدعی شد
امارات بر اس��اس ضوابط ملی خ��ود اقدامات
مرب��وط به حق��وق اتباع قط��ری را انجام داده
است .امارات ،عربستان ،مصر و بحرین از بیش
از یکسال قبل روابط خود با قطر را قطع کرده
و تمام گذرگاههای زمینی ،هوایی و دریایی را به
روی این کشور بستهاند.

آتش در آتن

مقاومت گ�روه بینالمل�ل :ارت��ش و
کمیتههای مردم��ی یمن پس
از ب��ه نمایش گذاش��تن توان موش��کی و هوایی
خود ،اینبار دس��تاورد دیگری را در عرصه نبرد
با دش��من تجاوزگر به ثبت رساندند و متجاوزان
را در س��واحل اس��تان س��احلی تعز با عملیاتی
ویژه و مهلک ،سردرگم کردند .شبکه تلویزیونی
المس��یره که ارگان رس��می حزباهلل بهش��مار
میرود ،گ��زارش داد نیروی دریایی یمن در یک
موفقیت نظامی ویژه و غافلگیرکننده به انبارهای
تسلیحات و اتاقهای عملیات دشمن حمله و به
مواضع نیروهای اش��غالگر در بندر المخا واقع در
استان ساحلی تعز خس��ارت زیادی وارد کردند.
ی��ک منبع نظامی اعالم کرد نیروی دریایی یمن
به صورتی قویتر وارد خط درگیریها شده است
و این عملیات برای دشمن غافلگیرکننده بود و از
نتایج��ش بنا بر اعالم نیروی دریایی یمن ،تلفات
زیاد میان متجاوزان و مزدوران بود ،از جمله اینکه
شماری از فرماندهان میدانی آنان کشته یا زخمی
شدند .بر اساس این گزارش دهها نفر از متجاوزان
که بیش��تر آنان فرماندهان امارات��ی بودند و نیز
ش��ماری از کارشناسان خارجی در عملیات ویژه
نظامی دیروز نیروی دریایی یمن در بندر المخاء
در استان س��احلی تعز یمن به هالکت رسیدند.
نیروی دریایی پی��ش از این درب��اره انجام دادن

عملیات ویژه دریایی در صورت حمله به سواحل
غربی هش��دار داده ب��ود و به نظر میرس��د این
ت بعدی است .حمله به بندر
عملیات آغاز عملیا 
المخا با عملیات ویژه ،باعث تقویت توان نیروهای
ارتش و کمیتههای مردمی یمن در سواحل غربی
است و دشمن را س��ردرگم میکند ،زیرا دشمن
المخا را مرکز اصلی عملیات در س��واحل میداند
و نقطه پشتیبانی از نیروهای متجاوز در سواحل
الحدیده محسوب میشود .همچنین طبق گزارش
رسانههای یمنی ،نیروهای پدافندی ارتش یمن،
دوشنبه یک فروند پهپاد جاسوسی ائتالف متجاوز
س��عودی را در نجران واقع در جنوب عربس��تان
هدف قرار دادند .پدافند هوایی یمن تاکنون دهها
فروند پهپاد جاسوس��ی را هدف قرار داده اس��ت،
از جمله اکتبر سال گذشته پیشرفتهترین پهپاد
جه��ان یعنی «ام کیو ریبر» را در منطقه «جدر»
واقع در شمال صنعا منهدم کرد .ائتالف سعودی
در عملیات ترور شهید صالح الصماد ،رئیس سابق
ش��ورای عالی سیاسی یمن ،از پهپاد آمریکایی ام
کیو  9استفاده کرده بود.
■■یمن گرفتار بدترین شیوع وبا

در سایه تداوم تجاوز مستمر ائتالف متجاوز
به یمن ،س��ازمان بهداش��ت جهانی هشدار داد
یمن گرفتار بزرگترین ش��یوع بیم��اری وبای
کولیرا شده است.

گروه بینالمل�ل :تصور عمومی
اروپا
درب��اره داع��ش مردان��ی ب��ا
ریشه��ای بلن��د و لباسه��ای تیره اس��ت که
میتوانند س��ر انس��انهای بیگناه را از بدن در
مقاب��ل دوربینهای ویدئویی ج��دا کنند و آن
را ی��ک افتخار و مج��وزی ب��رای ترفیع درجه
بدانند اما در

در مقابل اربابان بعضا غربیش��ان
پس این خش��ونت جبه��ه خطرناکتری نهفته
اس��ت که نمونههای بس��یار تضعیف ش��ده آن
را در «بیوههای س��یاه» روس��ی شاهد بودهایم.
آنها به جای مان��دگان جنگ اول و دوم چچن
بودند که در مدرس��ه بس�لان و تئاتر مس��کو
دست به اقدامات تروریس��تی در روسیه زدند.
هس��ته مرکزی ای��ن جریان را زنان تش��کیل
میدادن��د و در ح��ال حاض��ر این بی��م وجود
دارد که تروریس��تها در ف��از دیگری از تغییر
راهب��ردی خود در ح��ال برنامهریزی بر زنان و
کودکانی باش��ند که پیشتر در کنار مردان در
جبهههای س��وریه و عراق علیه دولت مرکزی
دست به اقدامات تروریستی میزدهاند .این تنها
یک فرضیه نیس��ت بلکه شواهد نشان میدهد
بازگش��ت زنان و کودکانی که در بس��تر داعش
تعلیم دیدهاند میتواند یک پتانسیل پنهان برای
ایجاد نا امنی در مرزهای اروپایی باشد .مرزهایی
که در طول ماههای گذش��ته ب��ا موج مهاجران

نشان داد چندان هم مستحکم نیست و میتواند
برای اروپاییها مشکالت بسیاری را ایجاد کند.
در همی��ن ح��ال گزارشها نش��ان میدهد در
آلمان ،بلژیک ،فرانس��ه و هلند داعشیهایی که
از مرزهای سوریه و عراق بازمیگردند میتوانند
تهدیدی مخرب باش��ند .اکثر این تخریبگران را
زنان و کودکان آنها تشکیل میدهند که تحت
تعالی��م مخرب قرار گرفتهاند؛ در بلژیک به طور
خاص که بیش��ترین جمعیت اعزامی به جبهه
داعش را دارد مس��اجدی که توس��ط عربستان
س��عودی حمایت مالی میش��وند از نقاط مهم
این توزیع تروریستها بهشمار میرود .پلیس اما
از این مراکز خواس��ته است تا لیستی از پیروان
خود ارائه دهن��د و عموما مراکز تحت مدیریت
سعودی و امارات از همکاریهای اینچنینی در
ظاهر طفره میروند .در انگلیس شرایط به گونه
دیگری است 850 ،تن به داعش پیوستهاند که
 145تن از آنها زن و  50تن دیگر نیز سنشان
در محدوده نوجوانی است .آنها در محیط خشن
داع��ش تربی��ت ش��دهاند و یک بمب س��اعتی
هس��تند که میتوانند تمام امنی��ت انگلیس را
از می��ان ببرند .در همین حال باید به این نکته
تاکید کرد که از س��ال  2013تا  2018از تمام
تروریستهای خارجی که به داعش پیوستهاند
 13درصدشان را زنان تشکیل میدادهاند.

از دوش��نبه  2جن��گل بزرگ اط��راف آتن
که تفریحگاههای نزدیک پایتخت محس��وب
میشوند ،دستخوش آتشسوزی شدهاند .در پی
این آتشسوزی هزاران نفر از ساکنان محالت
نزدیک به این جنگلها ،خانههای خود را ترک
کردهاند؛ آمار کشتهها تا صبح سهشنبه به 50
نفر رسیده بود .به گفته رسانههای محلی ،دامنه
آتش در حال گسترش است و آتشنشانهای
یونانی عملیات مهار آتش را ادامه میدهند .ابعاد
حادثه به حدی است که رسانهها اعالم کردهاند
دولت یونان از طریق اتحادیه اروپایی به دنبال
فراخ��وان کمکهای بینالمللی برای مهار این
آتشسوزی گسترده است.

اورتگا :تا  2021رئیسجمهور میمانم

رئیسجمه��وری نیکاراگوئ��ه اع�لام کرد
هرگ��ز ب��ه درخواس��ت تظاهراتکنن��دگان،
س��مت خود را ترک نمیکن��د و در مقابل تا
پایان دوره ریاس��تجمهوری خود در س��ال
 ۲۰۲۱در ق��درت خواهد مان��د .دانیل اورتگا
به ش��بکه تلویزیون��ی «فاکسنی��وز» آمریکا
اعالم ک��رد ،دوران ریاس��تجمهوری وی در
س��ال  ۲۰۲۱پایان مییاب��د ،بنابراین به فکر
برگ��زاری انتخاب��ات زودهنگام نیس��ت .وی
خاطرنشان کرد ،جلو انداختن انتخابات باعث
بیثباتی و ناامن ش��دن کشور میشود و فقط
امور را پیچیدهتر میکند .ش��هرهای مختلف
نیکاراگوئ��ه از  3م��اه پیش ش��اهد تظاهرات
اعتراضی و گسترده است و معترضان خواستار
برکناری رئیسجمهوری هستند.

