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تاریکخانه

آشوبطلبان لبنان دولت را به اشغال بنادر و فرودگاهها تهدید کردند

رد پای قطر در میان زبالهها

پاسخ کوین برت به ویلیام برادفورد درباره
طرح کشتار منتقدان آمریکا

تفکر داعشی غرب علیه مسلمانان

گروه بینالملل :پروفسور ویلیام برادفورد ،استاد
آکادمی نظامی آمریکا (وستپوینت) اخیرا یک
طرح ضداسالمی و جنونآسا پیشنهاد کرده و در
آن خواستار هدف قراردادن منتقدان جنگ علیه
تروریسم و همینطور مکانهای مقدس اسالمی
شده اس��ت .کوین برت ،پژوهشگر تازهمسلمان
آمریکایی و استاد دانشگاه سابق اهل ویسکانسین
در پاسخ به مقاله برادفورد نوشته است « :شاهد
افزایش اظهارات ضداسالمی در آمریکا هستیم.
در واق��ع حمالت  11س��پتامبر  2001بهانهای
برای گسترش حمالت علیه مسلمانان بوده است.
فلسفه ویلیام برادفورد ش��بیه گروه تروریستی
داع��ش اس��ت .وی دقیقا همان فلس��فه گروه
تروریس��تی داعش را مورد استفاده قرار میدهد
که میگوید «هر کسی را که با ما موافق نیست،
بکشید» .افرادی مثل برادفورد قصد دارند جنگ
کنونی علیه تروریس��م را وارون��ه جلوه دهند و
اینطور نش��ان دهند که این جنگ نمونهای از
تجاوز وحش��تناک مسلمانان به غرب است .این
نوع توهم ،یک مثال خوب از این است که غرب
چگونه پس از حمالت  11س��پتامبر در ترس و
هراس مطلق فرورفته است .برادفورد از حمالت
 11سپتامبر بهعنوان بهانهای برای تشدید جنگ
علیه مسلمانان استفاده کرده است .وی از اتفاقات
 11س��پتامبر اس��تفاده کرده تا تهدید ناشی
از جه��ان اس�لام را ب��ه غ��رب نش��ان دهد.
اگرچ��ه مقامه��ای آمریکایی مدعی هس��تند
حمالت  11س��پتامبر توس��ط تروریستهای
القاع��ده صورت گرفته اس��ت ولی بس��یاری
از کارشناس��ان س��واالت و ابهامات��ی را درباره
ای��ن اظه��ارات مط��رح کردهان��د .حم�لات
 11س��پتامبر از طری��ق ی��ک روش «تخریب
کنترل ش��ده» با اس��تفاده از مواد منفجره در
داخل برجهای دوقلو انجام و باعث شده تا این
 2ساختمان ظرف چند ثانیه نابود شود».

افزایش لیست تحریمهای آمریکا
علیه روسیه

مس��ؤوالن بخش امنیتی و صنعت در وزارت
بازرگان��ی آمریکا ،چهارش��نبه اع�لام کردند ۲۹
شرکت روس��ی به اتهام اقدام برای تهدید منافع
امنیتی یا سیاس��ت خارجی آمریکا به فهرس��ت
س��یاه ایاالت متحده افزوده ش��دند .تحریمهای
آمریکا علیه ش��رکت نفتی روسی «روسنفت» با
انتشار فهرست جدید تشدید میشود .شرکتهای
«طراح��ی تجهی��زات ت��وال»« ،بازار مش��ترک
کات��ود»« ،قطعات خ��ودرو ماشینوس��تروینیا»،
«هواپیمایی روسیه» و شرکت صادرکننده سالح
«روسآبوروناکسپورت» و شرکتهای تابع آنها از
جمله نامهای جدید فهرست سیاه آمریکا هستند.
آناتولی

جنایتدرفوعهوکفریابادستورترکیه

وزارت خارج��ه س��وریه با ارس��ال  2نامه
جداگانه برای دبیرکل س��ازمان ملل و رئیس
شورای امنیت ،س��کوت این شورا بویژه برخی
کش��ورها در قبال جنایتهای تروریس��تها
علیه مردم س��وریه را محکوم کرد .س��وریه در
ای��ن نامهها تأکید کرد که کش��ورهای مدعی
مبارزه با تروریسم در برابر اهالی مناطق تحت
محاصره فوعه و کفریا از سوی گروههای مسلح
تروریستی مسؤول هستند .دمشق تاکید کرد
جنایتهایی که گروههای مس��لح تروریستی
علیه اهالی فوعه و کفریا مرتکب میش��وند ،با
حمایت و پشتیبانی و دس��تورات مستقیم از
سوی مسؤوالن ترکیه صورت میگیرد.

مرگ یک سرباز ترک در مرز سوریه

مقامهای محلی ترکیه اع�لام کردند یک
سرباز ارتش این کشور در مرز ترکیه و سوریه
کشته ش��ده و یک سرباز دیگر در این منطقه
مفقود ش��ده است .کش��ته و مفقود شدن این
 2س��رباز به دنبال تیران��دازی در یک منطقه
تحتکنترل گروه داعش رخ داد .دولت ترکیه
که مدتها به حمای��ت از داعش متهم بود،از
ماه گذشته میالدی به کشورهای عضو ائتالف
ضدداعش اجازه داد از پایگاه هوایی اینجرلیک
در جنوبش��رق ترکیه برای حمله به مواضع
داعش در عراق و سوریه استفاده کنند.

وطن امروز

گ�روه بینالمل�ل :به نظ��ر میرس��د فعالیتهای
اعتراضآمی��ز کمپین «بویت��ان درآمد» (کمپین
معترضان لبنانی به بحران انباشت زباله در پایتخت
این کشور) که حدود یکماه از آغاز آن میگذرد ،از
اعتراضی س��اده فراتر رفته و بعدی سیاسی به خود
گرفته است؛ چرا که آشوبطلبان در شعارهایی که
سر میدهند سقوط نظام را خواهان میشوند .این در
حالی است منابع دیپلماتیک لبنانی فرضیه حمایت
قطر از تظاهرات ضد دولتی در بیروت را تایید کردند.
نهاد المش��نوق ،وزیر کش��ور لبنان 3 ،روز پیش در
سخنانی گفت یک کشور کوچک عربی در پشتپرده
تحوالت امنیتی بیروت قرار دارد .روزنامه لبنانی الدیار
با اش��اره به این اظهارات المنش��وق به نقل از منابع
دیپلماتیک نوشت« :کش��ور کوچک عربی مذکور،
همان قطر است» .منابع دیپلماتیک لبنانی مدعی
شدند همه شواهد نش��ان میدهد کشور مورد نظر
قطر اس��ت و احتمال دست داشتن آمریکا نیز بعید
نیست .این امر در تحریکات دیوید هیل ،سفیر آمریکا
در بیروت و مخالفتش با سرکوب تظاهرات مشهود
بود .به گفته این منابع ،المنشوق در صورتیکه دالیل

محکمی نداشت چنین اتهام شبهقطعی و روشنی را
بر زبان نمیآورد .براس��اس این گزارش ،وزیر کشور
لبنان در حالی از حمایت قطر از تظاهراتکنندگان
سخن بر زبان آورد که جریان المستقبل ،پیش از این
حزباهلل را به ساماندهی این تحرکات متهم میکرد.
عصر روز سهشنبه شماری از اعضای کمپین «بویتان

کشف میدان گازی مصر ،صهیونیستها را نگران کرده است

پایان رؤیای گازی اسرائیل

گروه بینالملل :محافل رژیم صهیونیس��تی با ابراز
نگرانی از کش��ف میدان بزرگ گازی در س��واحل
مصر که گفته میش��ود بزرگتری��ن میدان گازی
جهان است ،درباره ورود مصر به خط رقابت با رژیم
صهیونیستی در زمینه گازی هشدار دادند و تأکید
کردند کشف میدان گازی مصر ،رویای اسرائیل برای
احتکار گاز در منطقه را بر باد داد .تلویزیون المنار
گ��زارش داد بازارهای س��رمایهگذار در بخشهای
گازی رژیم صهیونیستی پس از آنکه شرکت «انی»
ایتالیا از کشف بزرگترین میدان گازی در منطقه
در سواحل مصر خبر داد ،متالطم شده است .بر این
اساس ،سهام شرکتهای گازی در تلآویو سقوط
کرد و بین  16تا  23درصد از ارزش خود را از دست
داد ،چرا که مصر یکی از مهمترین مش��تریان گاز
اسرائیل اس��ت .کادوف دسکالزی ،مدیرکل یکی
از ش��رکتهای س��رمایهگذار در بخ��ش گاز رژیم
صهیونیس��تی گفت« :این اکتش��اف ،اولویتها را
تغییر خواهد داد ،زیرا ش��رکتهای گازی اسرائیل
مش��تری اصلی خود یعنی بازار مصر را از دس��ت
گروه بینالملل :نخس�توزیر س�ابق انگلیس
ممکن اس�ت ب�ه دلیل نقش احتمال�ی وی در
کم�ک به فراری دادن معم�ر قذافی دیکتاتور
سابق لیبی در جریان حمالت ناتو ،با اتهامات
تازه مواجه ش�ود .براس�اس کتاب زندگینامه
دیوید کامرون ،نخس�توزیر کنونی انگلیس
ک�ه قرار اس�ت بزودی منتش�ر ش�ود ،بلر در
ط�ول جن�گ لیب�ی ب�ا «داونینگ اس�تریت
(دفتر نخس�توزیری انگلیس) تماس تلفنی
برق�رار کرده ت�ا توضی�ح دهد که ی�ک فرد

دادهاند ،به همین س��بب وضع جدید هنوز روشن
نیست .آیا توجیه اقتصادی برای سرمایهگذاری در
میدان گازی لویاتان وجود خواهد داش��ت؟» طبق
اعالم رسانههای رژیم صهیونیستی ،مصر قرار بود
دس��تکم  15سال از میدان گازی لویاتان گاز وارد
کند اما گاز کش��ف ش��ده در س��واحل مصر باعث
میش��ود این کشور دهها سال از واردات گاز بینیاز
شود که به اسرائیل خسارت زیادی وارد خواهد کرد،
عالوه بر اینکه مصر بهعنوان رقیبی در قیمتهای
گاز خواهد بود .عودید عیرن ،کارش��ناس مؤسسه
مطالعات امنیت ملی اسرائیل گفت« :با توجه به نبود
مشتریان مهمی مانند ترکیه و مصر ،دولت اسرائیل
باید به صورت جدی موض��وع خرید گاز از میدان
گاز لویاتان را بررس��ی کند» .منابع صهیونیس��تی
درخواست کردند در توسعه میدان لویاتان تسریع
شود تا زودتر از میدان گازی مصر بهرهبرداری شود
اما مخالفان اعالم کردند شرایط تغییر کرده است و
دولت اس��رائیل باید در طرحهای گازی اصالحاتی
به وجود آورد.

دعوت انساندوستانه ایسلندیها از پناهجویان سوری

مهاجران ،برادران و خواهران ما هستند

گ�روه بینالمل�ل :در روزهایی که ش��اهد قتلعام
مس��تقیم و غی��ر مس��تقیم آوارگان پناهج��وی
س��وری در جنوب و مرکز اروپا هس��تیم ،بیش از
 ۱۲هزار ش��هروند جزیره ایس��لند در شمالیترین
نقطه اروپا در یک اقدام انساندوستانه باور نکردنی
از مهاجران سوری برای پناه گرفتن در خانههایشان
دع��وت کردهاند .به گزارش پرس ت��یوی ،هزاران
خانواده ایس��لندی در پاس��خ به امتناع دولت خود
مبنیب��ر ع��دم پذی��رش آوارگانی از کش��ورهای
خاورمیانه و شمال آفریقا اعالم کردند آماده میزبانی
از آنان هس��تند .ماجرای ای��ن پذیرش همگانی و
عجیب از ماه پیش و اعالم عمومی دولت ایس��لند
درباره مهاجران آغاز شد .دولت ایسلند چند هفته
پیش اعالم کرد تنها میتواند  ۵۰مهاجر غیرقانونی
از خاورمیانه را بپذیرد.
در واکنش یک نویس��نده زن ایسلندی به نام
«بریندیسبیورگوینسدوتیر»(عکسباال)یکشنبه
گذش��ته کمپینی در فیس��بوک با نام «سوریها
ت��و را صدا میزنن��د» ایجاد ک��رد و از هموطنان

خود خواس��ت اگر میتوانند میزبان��ی چند آواره
را بپذیرن��د .اما عجیب آنکه ظ��رف  3روز بیش از
 ۱۲هزار ایس��لندی با پیوس��تن ب��ه این کمپین
خواس��تار حمایت و پناه دادن به آوارگان سوری و
عراقی شدهاند .این در حالی است که کشور ایسلند
در دریای آتالنتیک ش��مالی فق��ط  ۳۳۰هزار نفر
جمعیت دارد .بریندیس مهاجران را س��رمایههای
انس��انی نامی��ده و خطاب اصلی کمپی��ن خود را
متوجه «ایگل��و مارواردوتیر» وزیر تامین اجتماعی
و مسکن ایس��لند کرده که مخالف ورود مهاجران
است .بریندیس نوشته است« :مهاجران انسانهایی
کارآزمودهاند ،سرمایههای انسانی و اجتماعی برای
آینده هستند؛ آنها برادران و خواهران آینده مردم
ایس��لند هس��تند؛ همکاران آینده ما درحوزههای
مختلف صنعتی و رایانهای همین آوارگان هستند».
خانم بیورگ وینسدوتیر همچنین گفته من عددی
برای پذی��رش آوارگان مطرح نکردم اما میخواهم
آنقدر پول و حمایت جمع کنیم تا تعداد بیشتری از
آوارگان را پوشش دهیم.

ارتباط بلر با قذافی به پارلمان کشید

کلیدی نزدیک به قذاف�ی با وی تماس گرفته
است ».در این کتاب ،نخستوزیر محافظهکار
کنونی اعت�راف میکند که بلر ،س�لف حزب
کارگریاش به دفتر نخستوزیری برای معامله
ب�ا دیکتاتور لیب�ی پیام داده ام�ا کامرون این
پیش�نهاد را نپذیرفته اس�ت .کتاب «کامرون
در ش�ماره  »10توس�ط آنتونی سلدون نوشته
ش�ده که بیوگرافی تونی بلر ،گوردون براون و

در آستانه رأیگیری  19شهریور در مجمع عمومی سازمان ملل

خشم اسرائیلیها از اهتزاز پرچم فلسطین
گروه بینالملل :طرح فلس��طینیان برای برافراش��ته
شدن پرچم فلسطین مقابل مقر سازمان ملل متحد
در نیویورک عصبانیت رژیم صهیونیستی را برانگیخت.
به گزارش رویترز« ،ران بروسور» نماینده اسرائیلیها
در سازمان ملل طی نامهای به دبیر کل این سازمان
به بانکیمون و رئیس مجمع عمومی سام کوتیسا،
نس��بت به موافق��ت آنها با طرح فلس��طینیان برای
برافراشته شدن پرچم فلسطین در میان پرچم دیگر
کشورهای عضو سازمان ملل مقابل مقر سازمان ملل

درآمد» س��اختمان وزارت محیطزیست در منطقه
العازاریه بیروت را اشغال کرده و اعالم کردند تا زمان
استعفای محمد المش��نوق از وزارت محیطزیست
تحصن خود را داخل این س��اختمان ادامه خواهند
داد ولی در حالی که ش��ماری از شهروندان لبنانی
به معترضان پیوس��تند ،نیروهای امنیتی به برخی

اشغالگران در داخل ساختمان وزارت محیطزیست
حملهور ش��دند و آنها را از مقر وزارت محیطزیست
خارج کردند .منابع خبری از خروج محمد المشنوق
از در پش��تی وزارت محیطزیست خبر دادند .طبق
ای��ن گزارش ،فعالیته��ای اعتراضآمیز ه��واداران
کمپین «بویتان در آمد» ش��نبه و یکشنبه هفته
گذشته با خشونت نیروهای امنیتی و نظامی لبنان
مواجه ش��د و در جریان حم�لات نیروهای امنیتی
به معترضان یک ش��هروند لبنانی کشته و بیش از
 80نفر زخمی ش��دند و یک نفر خودس��وزی کرد.
منابع آگاه در کمپین معترض��ان لبنانی «بویتان
درآمد» ،روز گذش��ته نیز با هش��دار درباره تشدید
تظاه��رات ضددولتی در ص��ورت برآورده نش��دن
خواستههای معترضان ،اعالم کردند گامهای بعدی
اعتراض ،بستن مکانهای عمومی مانند فرودگاهها
و بنادر را شامل میشود .معترضان لبنانی استعفای
وزیر محیطزیست را یکی از خواستههای خود برای
پایان دادن به تظاهرات ضددولتی اعالم کردند ولی
محمد المشنوق در واکنش به این خواستهها برای
دومینبار اعالم کرد :استعفا نمیدهم.

هش��دار داد.با وجود اینکه در حال حاضر تنها پرچم
کشورهای عضو سازمان ملل مقابل مقر این سازمان به
اهتزاز درآمده است ،احتمال میرود پرچمهای واتیکان
و فلسطین نیز بهعنوان کشورهای غیر عضو مقابل مقر
این سازمان به اهتزاز درآید .مجمع عمومی سازمان
ملل قرار است  ۱۰سپتامبر ( ۱۹شهریور) درباره طرح
فلسطینیان مبنی بر ضرورت برافراشتهشدن پرچم
فلسطین در میان پرچم دیگر کشورهای عضو سازمان
ملل در مقابل مقر این سازمان رأیگیری کند.

جان میجر ،نخستوزیران پیشین انگلیس را
هم به رش�ته تحریر درآورده اس�ت .به دنبال
انتشار این کتاب  ،دنیل کا ْوزینسکی ،نماینده
همحزب�ی بلر در پارلم�ان ،او را به بها دادن به
ایدهای «کثیف» و «غیرمسؤوالنه» متهم کرده
و استفن گثینز ،نماینده پارلمان از حزب ملی
اسکاتلند س�واالت جدی درباره ارتباط بلر با
رژیم قذافی را وارد دانسته است.

پلیس آمریکا ماه پیش  105نفر را کشت
که در آمریکا به دست ماموران پلیس کشته شدهاند،
افزایش یافته اس��ت .ب��ه عنوان مث��ال در میلواکی
 76درصد ،س��نت لوئی��ز در میس��وری  60درصد
و بالتیم��ور در مریلن��د  56درصد .ب��ه دلیل اینکه
سازمانهای دولتی آمریکا تعداد کشتهشدگان را اعالم
نمیکنند ،آمارهای ضد و نقیضی درباره شمار قربانیان
منتشر میشود .در مقابل  6مامور پلیس آمریکا نیز
در ماه آگوست کشته شدهاند ،این در حالی است که
در ماه جوالی یک مامور آمریکایی کشته شده بود.

قابجهان

خشونت پلیس ترکیه علیه تظاهرکنندگان

چهارگوشه

هشدار بینالمللی درباره اوضاع تعز

همزمان با هش��دار سازمان ملل
نس��بت به وخامت اوضاع انسانی
در اس��تان تعز یمن ،عفو بینالملل اعالم کرد
صده��ا غیرنظامی یمنی با بمبهای س��اخت
آمریکا کشته شدهاند .سخنگوی سازمان ملل
در بیانیهای اعالم ک��رد بیش از  3میلیون تن
در اس��تان تعز به دلیل دش��وار بودن ارس��ال
کمکهای انسانی به آنها در معرض خطر قرار
دارند .غذا و س��وخت ب��ه مناطق مختلف این
استان نمیرس��د و روند امدادرسانی با مشکل
مواجه اس��ت .وی افزود :از  375هزار شهروند
یمنی که قرار بود به آنها کمکرسانی شود تنها
به  57هزار تن کمک رسیده و واکسیناسیون
کودکان نی��ز به دلیل ادامه درگیریها متوقف
شده است.

پس گرفتن یک شهر مهم از بوکوحرام

ارتش نیجریه سهشنبه گذشته
موف��ق ش��د ش��هر راهب��ردی
«گامب��ورو نگاال» واق��ع در مرز این کش��ور
ب��ا کام��رون را از شورش��یان بوکوحرام پس
بگیرد .به گفته س��خنگوی ارت��ش نیجریه،
ش��هر گامبورو نگاال در منطقه مهم اقتصادی
و اس��تراتژیک کش��ور قرار دارد .سال ۲۰۱۴
عناصر بوکوحرام به پادگان نظامی در گامبرو
ن��گاال حمله ک��رده و آن را ب��ه تصرف خود
درآورده بودند .هر چن��د اوایل فوریه (بهمن
ماه پارسال) ارتش توانسته بود تکفیریها را از
این شهر مرزی بیرون براند ولی آنها بار دیگر
آن را تحت کنترل خود در آوردند .بوکوحرام
فعالیت خود را از سال  2013آغاز کرد و اولین
حمله را در سال  2014انجام داد .مقر اصلی
آنها در ش��مال شرقی نیجریه در اطراف شهر
مایدوگوری است.

مجازات سنگین روزنامهنگار زن
آذربایجانی

دادگاه کیفری ویژه باکو ،پایتخت
جمهوری آذربایج��ان« ،خدیجه
اسماعیل اوا» روزنامهنگار برجسته این کشور را
به تحمل  7س��ال و نی��م حبس محکوم کرده
است .اگرچه به گفته فارض نمازلی ،وکیل این
روزنامهنگار محقق  39ساله که از ماه دسامبر در
بازداشت به سر میبرد اتهام او از نظر حکومت
عل��یاف ظاهرا «کارآفرینی غیرقانونی و فرار از
مالیات» است اما تحت پیگرد قرار گرفتن خانم
اس��ماعیل اوا ناشی از انگیزههای سیاسی باکو
علی��ه وی به دنبال گزارشهایش از اختالس و
فساد در دولت بوده است.

هتکحرمت زنان صهیونیست
از مسجداالقصی

رسانههای رژیم صهیونیستی ،روز
دوش��نبه تصاویری را از دختران
اسرائیلی با لباسهای مبتذل در نزدیکی دیوار
بخش قدیمی ش��هر اش��غالی قدس ،منتشر
کردن��د .این تصاویر دخترانی را نش��ان میداد
که با پوش��ش مبتذل در حال رقص در اطراف
مسجداالقصی هس��تند ،بدون آنکه اعتراضی
ب��ه این اقدام آنها صورت گی��رد .این در حالی
اس��ت که رژیم صهیونیس��تی به حمله مکرر
شهرکنشینها به مسجداالقصی اکتفا نکرده و
به زنان صهیونیست نیز اجازه داده است با لباس
مبتذل وارد این مسجد مقدس شوند.
اروپا

افزایش قربانیان در ماه آگوست

گ�روه بینالملل :براس��اس گزارش گروهی که پروژه
«کش��ته ش��ده به دس��ت پلی��س» را در آمریکا راه
انداختهان��د ،ماموران پلیس ف��درال در ماه میالدی
گذش��ته (آگوس��ت)  105ش��هروند این کش��ور را
کش��تهاند .روزنامههای واش��نگتن پس��ت آمریکا و
گاردین انگلیس پیشتر شمار قربانیان غیرنظامی در
ماه آگوس��ت را به ترتی��ب  80و  99نفر اعالم کرده
بودند ام��ا روزنامه نیویورک تایم��ز در گزارش خود
درباره افزایش میزان تلفات مینویس��د شمار افرادی
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گروه بینالملل :پلیس ترکیه ،سهشنبه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در خیابان معروف «استقالل»
در استانبول ،به زور متوسل شد .به گزارش خبرگزاری فرانسه ،پلیس ترکیه از گاز اشکآور ،گلولههای
فش�رده پالستیکی و آب فشار قوی علیه تظاهراتی که در اعتراض به حمالت نظامی اخیر آنکارا علیه
کردها برگزار میشد ،استفاده کرد .براساس این گزارش ،نزدیک به  500نفر با آرامش در حال برگزاری
تظاهرات در خیابان استقالل واقع در بخش اروپایی استانبول بودند اما هنوز این افراد به وسط خیابان
نرسیده بودند که شعارهایی علیه «رجب طیباردوغان» رئیسجمهور ترکیه و روند نظامی او علیه حزب
کارگردان کردستان سر دادند که این امر به دخالت پلیس ترکیه منجر شد .در حالی که تظاهراتکننده
در حال تشکیل یک زنجیره انسانی تا میدان «تقسیم» بودند ،پلیس با استفاده از آب فشار قوی و گاز
اشکآور و ...تالش کرد معترضان را متفرق کند.

 8پاریسی در آتش سوختند

گروه بینالملل :آتشسوزی مهیب بامداد دیروز
در پاری��س  8نفر را در کام ش��علهها کش��ید.
بدین ترتیب تیترهای آتش��ین که چند هفته
پیش به خاطر گرمای بیس��ابقه تابستانی بر
پیشانی رسانههای فرانسوی نقش بسته بودند
دوباره ظاهر ش��دند .این بار اما موضوع تیترها
و موج گس��ترده خبرپراکن��ی و عکسپراکنی
مردم و رس��انهها یک س��اختمان  5طبقه در
منطقه گوتهدور در ش��مال پاریس بود .بنا به
گزارش گاردین ،حدود  100آتشنش��ان برای
فرونش��اندن این آتشسوزی که در طول شب
اتفاق افتاد به منطقه اعزام شدند اما در نهایت
 8نفر در آتش سوختند .پاریسیهایی که شاهد
این رویداد بودهاند تصاویری از این آتشسوزی
در ش��بکههای اجتماعی منتشر کردهاند که با
توجه به تصاویر موجود ،مرکز این آتشسوزی
در طبقات باالیی این ساختمان بوده است.

