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النهعنکبوت

دولت مصر واگذاری جزایر صنافیر و تیران را رسما تأیید کرد

دروازه صلح عربستان و اسرائیل

رژیم صهیونیستی روابط خود را با کشورهای
آفریقایی افزایش میدهد

بده بستانهای صدامک و اسرائیل

گروه بینالمل�ل :آژانس بینالمللی انرژی اتمی
سپتامبر  2015در آستانه تصویب پیشنویس
قطعنامهای با موضوع الزام اسرائیل به باز کردن
در نیروگاههای اتمی پنهان خود به روی بازرسان
آژان��س بود ولی این پیشنوی��س به علت رأی
ندادن چند کشور آفریقایی تصویب نشد .روزنامه
انگلیسی تایمز در گزارش خود در اینباره نوشت،
تصویب نش��دن این پیشنویس نشان میدهد
برخی کشورهای صحرای بزرگ آفریقا و حاشیه
جنوبی این صحرا با اسرائیل همراه و هماهنگ
هستندواسرائیلهماکنوندرپییافتنمتحدانی
جدی��د در آفریقا برای تحکیم موقعیت خود در
مجامع و محافل بینالمللی است .فایننشال تایمز
با اشاره به سفر آتی بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر
رژیم صهیونیستی در جوالی  2016به  4کشور
آفریقایی خاطرنش��ان کرد طی  2دهه گذشته
این نخستینبار است که یکی از نخستوزیران
این رژیم به آفریقا س��فر میکند .این در حالی
است که فعال اینترنتی مشهور عربستانی ابعاد
دیگری از بیشتر شدن روابط تلآویو با کشورهای
آفریقایی را فاش و در این چارچوب به همکاری
اسرائیل و آفریقای جنوبی در امر احداث کارخانه
ساخت پهپاد اش��اره کرده است .مجتهد که به
افشاگر اسرار آلسعود مشهور است ،در تازهترین
نوش��تههای خود در توئیتر تأکید کرده وزارت
دفاع عربس��تان برای خرید پهپادهای اسرائیلی
در اقدامی نمایش��ی مدعی شده که با همکاری
آفریق��ای جنوبی ،در خاک عربس��تان کارخانه
تولی��د جنگافزار احداث کرده اس��ت .مجتهد
افزود :با وجود برخی اختالفهای سیاسی میان
آفریق��ای جنوبی و اس��رائیل ،همکاری نظامی
کامل و تمام عیار می��ان  2طرف ادامه دارد که
از آن جمل��ه ،همکاری در س��اخت پهپادهای
نظامی اس��ت .به نوش��ته مجته��د ،نتیجه این
اقدام عربستان آن است که پهپادهای اسرائیلی
تحت پوشش نام آفریقای جنوبی خریداری و به
صورت قطعات پیشمونتاژ به عربستان منتقل و
سپس در خاک عربستان مونتاژ میشود .مجتهد
تاکید کرد :بدین ترتیب بن س��لمان (جانشین
ولیعهد سعودی) همزمان «نیرنگ» و «خیانتی»
را مرتکب شده است؛ نیرنگ در ادعای دروغین
ساخت جنگافزار و خیانت در سود رساندن به
اسرائیل از طریق خرید پهپادها.
جزیره مروارید
روابطآلخلیفهباصهیونیستها
چگونه کلید خورد؟

راز دشمنی بحرین با مقاومت

گروه بینالملل :ریش��ههای روابط آلخلیفه و
رژیم جعلی اس��رائیل به سال  1994میالدی
بازمیگ��ردد ،زمان��ی كه یك هیات رس��می
اسرائیل برای نخستینبار از بحرین دیدن كرد.
پایگاه خبری «بحرین امروز» در گزارش��ی در
اینباره نوشت ،در سال  1994یوسی سارید،
وزیر محیطزیست اسرائیل از منامه دیدار و با
خالد الخلیفه مالقات كرد .خالد احمد الخلیفه،
وزی��ر خارجه وق��ت بحرین در س��ال 2000
میالدی خواس��تار تاسیس انجمن خاورمیانه
شامل كشورهای عربی به اضافه اسرائیل شد.
خال��د الخلیفه معتقد بود این انجمن تنها راه
برای حل مش��كالت موجود در منطقه است.
در س��ال  2005می�لادی ،محمد بن مبارك
الخلیفه ،مع��اون نخس��توزیر بحرین اعالم
كرد ك��ه منامه تصمیم گرفت��ه تا ممنوعیت
كاالهای تولید اس��رائیل را لغو كند .طبق این
گزارش ،ولیعه��د بحرین در س��ال  2009از
س��ران عرب خواس��ت تا از طریق رسانههای
اس��رائیلی ،ش��هروندان عرب را مخاطب قرار
دهند تا بهاصطالح تالشها برای س��ازش در
خاورمیانه تسهیل شود و حتی در مقالهای در
روزنامه واشنگتنپست عربها را به خاطر عدم
تالش برای برقراری ارتباط با اسرائیل سرزنش
كرد .در چهارم ماه آوریل همان س��ال ،حاكم
بحرین و وزیر خارجه او از رونالد لورد ،رئیس
شورای یهودیان جهان استقبال كردند .اینها
بخشهای��ی از تاریخ روابط علنی آلخلیفه با
اس��رائیل بود و بخش بزرگتر از آن همچنان
مخفی باقی مانده اس��ت و چه بسا این روابط
دلیل دشمنی آلخلیفه با مقاومت در منطقه
بویژه حزباهلل و ایران را توجیه کند.

وطن امروز

گروه بینالملل :دولت مصر ش��نبه واگذاری جزایر
صنافیر و تیران به عربس��تان س��عودی را رس��ما
تایید و اعالم کرد ،پس از امضای توافقنامه ترسیم
مرزه��ای دریایی در حضور عبدالفتاح السیس��ی،
رئیسجمهوری مصر و سلمان بن عبدالعزیز ،پادشاه
عربستان سعودی ،جزایر صنافیر و تیران در داخل
آبهای منطقهای عربس��تان قرار گرفتهاند .دولت
مصر درباره جزئیات این توافقنامه که با انتقاداتی از
سوی مخالفان مصری مواجه شده است ،گفت :این
دستاورد پس از فعالیت سخت و طوالنی که بیش
از  6س��ال طول کشید و طی آن  11نشست برای
تعیین مرزهای دریایی میان  2کشور برگزار شد و
آخرین آن  3دور مذاکرات از دسامبر  2015بود ،به
دست آمده است .این توافقنامه باید در پارلمان مصر
مطرح شود تا نمایندگان آن را تصویب کنند .امضای
این توافقنامه با انتقادات زیادی از سوی مسؤوالن
برجسته مصر مواجه شد .برخی مسؤوالن برجسته
و نمایندگان س��ابق پارلمان مصر مخالفت خود را
با توافقنامههایی که اکنون مصر با عربس��تان امضا
میکند از جمله توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی
اعالم کردند .این مسؤوالن در بیانیه مشترکی اعالم
کردند :ما با توافقنامههایی که قانونی نیست و شامل
چشمپوشی از حقوق تاریخی در آبها ،خاک ،فضا
یا اداره فرودگاهها و منابع طبیعی است ،مخالفیم.
■■س�هم اس�رائیل در ق�رارداد جدی�د مصر و
عربستان

گویا پرونده جزایر صنافیر و تیران بس��ته شده
است زیرا توافقنامههایی که پادشاه عربستان ،جمعه
گذشته با رئیسجمهوری مصر امضا کرد ،سرنوشت
این  2جزیره را مشخص کرد.
روزنامه عربس��تانی عکاظ در گزارش��ی نوشت
«پادش��اه عربس��تان رؤیای خ��ود را عملی کرد».
روزنامه الشرقاالوس��ط نیز مطالبی درباره امضای
توافقنامههای تاریخی احداث پل معروف به ملک
س��لمان و تعیین مرزهای دریایی بین عربستان و
مصر بوی��ژه تعیین وضعیت جزایر صنافیر و تیران
منتش��ر کرد .اما در پاسخ به اهمیت جزایر صنافیر
و تیران برای عربس��تان ،نصری المجالی ،نویسنده
مطبوعات��ی اردن ک��ه به دربار پادش��اهی نزدیک
است ،سال  2012گفته بود جزایر صنافیر و تیران

اطراف جزایر یادشده گشت بزنند و بازگردند.
■■باجدهی به اسرائیل

اصوالً متعلق به عربستان است ولی این کشور که
قدرتمندترین کشور عربی است ،بر سر این  2جزیره
بزودی با اسرائیل چانهزنی خواهد کرد.
المجالی با بی��ان اینکه «جزایر صنافیر و تیران
دروازه صلح عربس��تان و اس��رائیل» است ،تصریح
کرد ،دلیل اینکه مقامات سعودی تاکنون از جواب
دادن به علت تعلل خود در امضای توافقنامه صلح با
اسرائیل امتناع میکنند ،مشخص نبودن سرنوشت
جزایر صنافیر و تیران است.
■■قضیه پل ملک سلمان چیست؟

 28س��ال از زمان پیش��نهاد طرح احداث پلی
زمینی بین عربستان و مصر میگذرد که این طرح
در این س��الها اسامی مختلفی همچون پل ملک
فهد ،پل ملک عبداهلل و پل ملک س��لمان داش��ته
است طرحی که پیشنهادی عربستان است ولی این
طرح هر بار که روی میز برای بررسی گذاشته شده
است ،س��رانجام به بایگانی فرستاده شد .پل ملک
سلمان منطقه تفریحی شرمالشیخ مصر را به منطقه
رأسالشیخ حمید استان تبوک در شمال عربستان
با عبور از جزیره تیران وصل خواهد کرد.
اسرائیل احداث پل ملک سلمان را برای امنیت
خود خطرناک میداند زیرا این پل اوضاع جغرافیایی
و جمعیتی ش��بهجزیره سینا را تغییر خواهد داد و
اسرائیل اجازه احداث چنین پلی را نخواهد داد زیرا

حمله شیمیایی داعش در سوریه ادامه دارد

عملیات بزرگ آزادی حلب

گروه بینالمل�ل :در پی نقض
آتشبس از سوی تروریستها
در حلب ،ارتش س��وریه حمله
جبه��ه تروریس��تی النصره به
حومه جنوبی حل��ب را ناکام
گذاش��ت و حمالت شدیدی
به مواضع تروریستها در مناطق مختلفی از حلب
و حومه آن داش��ت .فعاالن سوری نیز اعالم کردند
درگیریهای ش��دیدی میان اعض��ای حزباهلل و
ارتش س��وریه و حامی��ان آنها با جبه��ه النصره و
گروههای تروریستی پشتیبان آن در اطراف مناطق
خانطوم��ان و الزربه در حومه غربی حلب و اطراف
منطق��ه العی��س در حومه جنوبی حل��ب به وقوع
پیوست .در همین حال ،وائل الحلقی ،نخستوزیر
س��وریه عنوان داش��ت نیروهای هوایی روس��یه و
ارتش س��وریه آماده عملیات نظامی مشترک برای
بازپسگیری حلب هس��تند .وی در دیدار با هیاتی
از دومای روس��یه در دمشق تاکید کرد :آمادهایم با
ش��رکای روسمان حلب را از دس��ت تروریستها
آزاد کرده و با گروههایی که به نقض آتشبس اکتفا
کردهاند میجنگیم .الحلقی گفت :سوریها اطمینان
دارند که همکاری نظامی و تالش مش��ترک بین 2
ملت روس��یه و سوریه به موفقیت ختم خواهد شد
و آزادس��ازی حلب امکان باز شدن مسیر به سمت
پیشروی به دیرالزور را میدهد .نخستوزیر سوریه
نس��بت به نقضهای مکرر گروههای تروریستی در

حل��ب و حومه دمش��ق ابراز
تاسف کرد .براس��اس گزارش
رسانههای روسی ،همه نشانهها
حاكی از این است كه عملیات
اصلی و بزرگ آزادسازی كامل
حل��ب دومی��ن ش��هر بزرگ
سوریه از اشغال تروریس��تهای ضدسوری بزودی
آغاز خواهد ش��د .ستونهای جدید و تازه نفسی از
نیروها ،سالح و تسلیحات سنگین ارتش سوریه كه
برخی از آنها برای نخس��تینبار است مورد استفاده
قرار میگی��رد ،وارد جبهه حلب ش��ده و نیروهای
ارتش و مردم��ی در فاصله كمتر از  25كیلومتری
جنوب ش��رق این ش��هر اردو زده و آماده عملیات
ش��دهاند .همچنین از  3روز پیش یگانی از نیروها
و تجهیزات ارتش س��وریه در بخشی از شهر حلب
در پایگاه المهلب مشرف بر منطقه بنیزید یكی از
اردوگاههای مهم تروریس��تهای تكفیری ،استقرار
یافتهاند .بمبافكنهای روسی نیز بدون وقفه اطراف
حلب ،پایگاهها و اردوگاههای گروههای تروریستی را
بمباران میکنن��د كه طی این حمالت اصلیترین
اردوگاه تروریس��تها در خاك سوریه با نام الشیخ
س��لیمان به طور كام��ل منهدم ش��د .در تحولی
دیگر ،طبق اعالم منابع وابس��ته به معارضان ،گروه
تروریس��تی داعش ،ش��نبه عناصر گروه موسوم به
«ارتش آزاد س��وریه» را در گذرگاه مرزی التنف در
شرق سوریه هدف حمالت شیمیایی قرار داده است.

جهاننما

یک زن مسلمان اژدهاکش

یک زن مس�لمان ساکن روستای تمیرگوی جمهوری داغستان روسیه با بیل  80مار را که وارد باغش
شده بودند ،کشت .او هنگام کاشتن سیبزمینی بهطور تصادفی النه مارها را در باغ پیدا کرده بود .به
گزارش اسپوتنیک ،خانم صاحب اسالم محمدوا که نام فاملیش در حقیقت همان «محمدی» پیش از
اشغال داغستان در عصر قاجار است ،دهها مار دیگر را فراری داد.سپس پسر این زن شجاع اژدها کش
عکس مادرش را به همراه مارهای کشته شده در اینترنت منتشر کرد .همروستاییهای خانم محمدوا
از حکومت منطقه درخواس�ت کردهاند به وی نشان شجاعت اهدا کند .البته همگان هم از او تحسین
نکردند .زیست شناسان محلی با انتقاد از این کار خواستار دیدار با زن مارکش و ساکنان محل شدند
تا ضرر این کار برای محیطزیست را توضیح داده و درخواست کنند که چنین کارهایی تکرار نشود.

آن را خط قرمز خود میداند .جزایر صنافیر و تیران
در شمال دریای س��رخ دارای اهمیت استراتژیک
هس��تند .جزیره تی��ران در فاصله  4مایلی ش��رق
منطقه شرمالش��یخ و جزیره صنافی��ر در  5مایلی
این منطقه واقع است .علت اهمیت جزایر صنافیر
و تیران این اس��ت که در نزدیکی خلیج عقبه واقع
هس��تند و نقش دروازه ورود به خلیج عقبه را ایفا
میکنند و تداوم کش��تیرانی بینالمللی در خلیج
عقبه به ای��ن  2جزیره گره خورده اس��ت .پس از
امض��ای توافقنامه کم��پ دیوید در س��ال 1979
مصر با اس��تقرار نیروهای بینالمللی چند ملیتی
در جزای��ر صنافیر و تیران موافق��ت کرد و عم ً
ال از
این  2جزیره دس��ت کشید .طبق پروتکل نظامی
توافقنامه کم��پ دیوید ،مصر ب��ه هیچوجه اجازه
مس��تقر کردن نیروهای نظامی خود در هیچ یک
از  2جزی��ره صنافیر و تیران را ندارد و ش��هروندان
مصری و عربس��تانی فق��ط از طریق هماهنگی با
نیروهای بینالمللی چندملیتی میتوانند وارد این 2
جزیره شوند و کشتیهای جنگی مصر و عربستان
حق نزدیک ش��دن به جزایر یادشده را ندارند مگر
اینکه قب ً
ال ب��ا نیروهای بینالمللی هماهنگ کرده
باشند حتی کشتیهای سیاحتی مصر که از مبدأ
شرمالشیخ حرکت میکنند ،حق ندارند گردشگران
خ��ود را در این جزایر پیاده کنن��د و فقط باید در

در این میان ،منابع صهیونیستی تصمیم مصر
و عربس��تان را برای احداث پ��ل ارتباطی میان 2
کشور به مثابه اعالم جنگ علیه این رژیم خواندند.
رادیو رژیم صهیونیستی اعالم کرد تلآویو به طرح
ساخت پل ارتباطی بین مصر و عربستان اعتراض
کرده اس��ت .رادیو اسرائیل افزود این رژیم احداث
پل ارتباطی بر فراز جزایر تیران و صنافیر را که در
ورودی خلیج عقبه واقعند ،تهدیدی راهبردی برای
ای��ن رژیم میداند چون با س��اخت این پل آزادی
کشتیرانی رژیم صهیونیستی در جنوب دریای سرخ
در معرض خطر قرار میگیرد .رادیو اسرائیل افزود
کابینه اسرائیل بارها اعالم کرده است بسته شدن
تنگه تیران عاملی برای بروز جنگ خواهد شد .در
پیمان کمپ دیوید که در سال  1978میان اسرائیل
و مصر به امضا رسید بر آزادی کشتیرانی اسرائیل از
طریق تنگه تیران تاکید شده است.
مقام��ات وقت مص��ر و رژیم صهیونیس��تی در
م��اده  5این پیمان تنگه تی��ران را بهعنوان گذرگاه
آبی بینالمللی باز برای همه کش��ورها دانستند که
کش��تیها بتوانند بدون هی��چ محدودیتی از تنگه
تیران ت��ردد کنن��د .بیتردید ،عربس��تان که طی
سالهای گذش��ته بویژه در چند ماه اخیر خدمات
زی��ادی ب��ه اس��رائیل ارائه کرده اس��ت ب��ه عنوان
نمون��ه میلیاردها دالر برای تخریب س��وریه هزینه
ک��رده و همچنان چش��م خود را ب��ه روی جرائم و
جنایات صهیونیس��تها در فلسطین اشغالی بسته
و حزباهلل لبنان را در لیس��ت گروههای تروریستی
گنجانده و دیگر کشورهای عربی را با سیاستهای
صهیونیستپسندخودهمراهکردهاست،دربارهجزایر
صنافیر و تیران نیز به اس��رائیل امتیاز میدهد .در
همین راستا ،مجتهد عربستان در صفحه توئیتر خود
اعالم کرد« :طرح احداث پل ارتباطی عربس��تان –
مصر خیلی وقت پیش پیشنهاد شده بود ولی به علت
ش��رط و شروط اسرائیل اجرایی نمیشد .نظارت بر
همه مراحل احداث پل و مشارکت در مدیریت پل
 2ش��رط اسرائیل برای احداث این پل است .مساله
جدید اینکه عربستان و مصر با شروط اسرائیل برای
احداث پل ارتباطی خود موافقت کردهاند».

افشاگری ارتش انگلیس از تروریسمپروری آمریکا

سیا هزاران تن سالح به القاعده داده است
گروه بینالملل :بهرغم ادعاهای
مکرر مقامات آمریکایی درباره
تالش این کش��ور برای جنگ
علیه تروریسم ،افشاگریهای
سرویس اطالعرس��انی ارتش
انگلی��س نش��ان داد آمریکا از
طریق آژانس اطالعات مرکزیاش (سیا) همچنان
ه��زاران تن تس��لیحات اضافی به القاع��ده و دیگر
گروههای شورشی در سوریه ارسال میکند .سرویس
اطالعرس��انی ارتش انگلیس موس��وم ب��ه «گروه
اطالعات جینز» درخواست انتقال این محمولهها را
در وبسایت دولتی « »Fed Bizops.Govآمریکا
کشف کرد .گروه اطالعات جینز فاش کرد :وبسایت
 FBOدر ماههای اخیر  2درخواس��ت منتشر کرده
و در آنها ب��ه دنبال ش��رکتهای حملونقل برای
ارس��ال مواد منفجره از شرق اروپا به بندر «عقبه»
اردن از طرف فرماندهی نقلوانتقاالت نظامی نیروی
دریایی آمریکا بوده است .براساس افشاگریهای این
گروه ،نخستین درخواست که در سوم نوامبر 2015
منتشر شده به دنبال مقاطعهکاری برای جابهجایی
 81کانتینر محموله ش��امل مواد منفجره از ش��هر
بندری «کونستانس��ا» در رومانی به بندر عقبه در
اردن بود .محموله عنوان ش��ده در این سند شامل
تفنگهای کالش��ینکف ،مسلس��لهای ،PKM
مسلسلهایسنگین،DShkراکتاندازهایRPG-
 7و سیستمهای تسلیحات هدایتشونده ضدتانک

 9K111M Faktoriaب��وده
اس��ت .گفت��ه میش��ود یک
کش��تی حام��ل نزدی��ک به
 1000تن تسلیحات و مهمات
 5دس��امبر س��ال گذش��ته
میالدی بندر کونستانس��ا در
رومانی را ترک کرد .این تس��لیحات از بلغارستان،
کرواس��ی و رومانی تامین ش��دهاند .این کشتی به
روس��تای «آقاالر» در ترکیه که یک اسکله نظامی
اس��ت حرکت کرد و سپس رهسپار بندر عقبه در
اردن ش��د .کش��تی دیگری با بی��ش از  2000تن
تس��لیحات و مهمات اواخر مارس س��ال گذشته
میالدی همین مس��یر را طی ک��رد و آخرین بار 4
آوریل سال گذش��ته میالدی در بندر عقبه نامش
ثبت ش��ده اس��ت .گروه اطالعات جین��ز در ادامه
نوش��ت :ما در حال حاضر میدانی��م که مخالفان
س��وری در زمان آتشبس مقدار زیادی تسلیحات
دریافت کردند .ما همچنین میدانیم که مخالفان
معموال نیمی از تس��لیحات خود را از طریق ترکیه
و اردن به القاعده در سوریه ارسال میکنند .آمریکا
و ترکیه مخالفان س��وری را که در حمله اخیر در
«تل العیس» علیه نیروهای دولت دمشق شرکت
داشتند ،حمایت کردند .این حمله توسط  3عامل
انتحاری القاعده در سوریه صورت گرفت .این حمله
نقض فاحش توافقنامه آتشبس مذاکرهشده میان
آمریکا و روسیه بود.

نخستوزیر انگلیس از مالیات بر ارث هم فرار کرده است

گسترش تظاهرات برای استعفای کامرون
گروه بینالملل :تظاهراتی که روز شنبه گذشته در
مقابل خانه نخستوزیر بریتانیا در خیابان داونینگ
اس��تریت لندن برپا ش��ده بود به سرعت در مرکز
پایتخت انگلیس گس��ترش یافت.تظاهرکنندگان
که اقش��ار معمولی ساکنان لندن بودند این تجمع
ساده را با شعار «کامرون استعفا دهد!» و به دنبال
رسوایی اسناد پانامایی مربوط به دست داشتن پدر
دیوید کامرون در فرار مالیاتی به راه انداخته بودند.
به گزارش ریا نووستی ،تظاهرات در خیابان داونینگ
در مرکز لندن آغاز شد اما سپس هزاران نفر به سوی
هتلی در کونت گاردن که کامرون در آنجا با فعاالن
حزب محافظهکار دیدار داشت ،حرکت کردند.البته
طبق برخی اطالعات ،کامرون قبل از آغاز تظاهرات
ساختمان هتل را ترک کرده بود.نخستوزیر پس
از افشای ماجرای فرار مالیاتی خانوادهاش از طریق
ش��رکت حقوقی موس��اک -فونس��کا دستکم 2

بار حرف خود را تغییر داد ،در نهایت مجبور ش��د
اعتراف کند که در سود شرکت فراساحلی پدرش
یان کامرون ش��ریک بوده اس��ت .اما انتشار سند
 4صفح��های مربوط به درآمده��ا و مالیات دیوید
کامرون در همان روز توس��ط دفتر نخستوزیری،
اعتراضات بیشتری را به همراه داشته است .آنچه در
این اسناد محل اعتراض است ،پرداخت مبلغ 200
هزار پوند اضافه بابت ارث پدری از س��وی مادرش
اس��ت که در قالب  2پرداخ��ت  100هزار پوندی
صورت گرفته است.این در حالی است که کامرون
یک سال جلوتر مبلغ  300هزار پوند شامل سهام
 30هزار پوندی ش��رکت پدرش برای فرار مالیاتی
ارث دریافت کرده ب��ود .حال منتقدان میگویند
نحوه تخصیص مبلغ ارث مجموعا 500هزار پوندی
به نخستوزیر انگلیس باعث شده خانواده او از زیر
مبلغ  80هزار پوندی مالیات بر ارث بگریزند.
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انفجار در کابل همزمان با سفر کری

شنبهش��ب ،ج��ان ک��ری ،وزیر
خارجه آمریکا به منظور دیدار با
مقامات افغانس��تان و در سفری از پیش اعالم
نشده وارد کابل ،پایتخت این کشور جنگزده
شد .س��اعتی پس از حضور جان کری ،وزیر
خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مش��ترک
ب��ا اش��رف غن��ی ،رئیسجمهور افغانس��تان
نگذش��ته بود که صدای انفجاری در نزدیکی
س��فارت آمریکا شنیده شد .براساس گزارش
خبرگزاری افغانستانی «طلوعنیوز» 3 ،فروند
راک��ت در مناط��ق  PD2و  PD10منطق��ه
دیپلماتی��ک کابل فرود آمده اس��ت .کری در
این س��خنرانی خود بر ادامه حضور نظامیان
آمریکایی در افغانستان تأکید کرده بود .پس
از انفج��ار ،صدای تیران��دازی نیز در پایتخت
افغانستان شنیده شد.

بیش از 400کشته و زخمی
در آتشسوزی معبدی در هند

در اث��ر آتشس��وزی در معب��د
«پتنگال دیوی» در منطقه پاراور
در اس��تان کراالی هند ،بیش از  ۱۰۲نفر جان
خود را از دس��ت دادن��د و  ۳۵۰نفر نیز زخمی
ش��دند .این حادثه شنبهش��ب اتفاق افتاد و با
توجه به وخامت اوضاع احتمال افزایش تلفات
وجود دارد .علت این حادثه را ترقهبازی و مراسم
نورافش��انی در این معبد عنوان کردهاند که در
نهایت س��بب آتشس��وزی در انبار معبد شده
اس��ت .به گفته رسانههای محلی ،آتشسوزی
زمانی اتفاق افتاد که جرقه ناش��ی از یک ترقه
حری��ق و انفج��ار در خرم��ن م��واد محترقه و
فشفشهها را سبب شد.

انهدام گروهک وابسته به داعش
در لبنان

دستگاه امنیتی لبنان یک گروهک
تروریس��تی با  5عضو را که برای
جذب جوانان به یک مدرس��ه مذهبی با هدف
تبلیغ ایدئولوژی داعش در شمال لبنان فعالیت
میکردند ،شناس��ایی و بازداشت کرد .به گفته
این مناب��ع ،جوانانی که ج��ذب این گروهک
میشدند ،پیش از اعزامشان به «رقه» و پیوستن
به داعش یا اجرای عملیات تروریستی در داخل
کشور برای آموزش به یک مدرسه مذهبی در
شمال لبنان منتقل میشدند.
پایانآمریکا

رسوایی جنسی رئیس سابق خانه
نمایندگانآمریکا

گروه بینالملل :رسوایی جنسی و کودکآزاری
پس از سیاس��تمداران عالیرتبه انگلیس��ی
سرانجام گریبان همتایان آمریکاییشان را هم
گرفت .کمتر از  3سال پس از آنکه نایبرئیس
مجل��س ع��وام بریتانیا به اته��ام چند تجاوز
جنسی بازداشت شد ،تقریبا در همان سطح
سیاسی ،رئیس سابق خانه نمایندگان ایاالت
متحده نیز به اتهاماتی مشابه متهم شد .دنیس
هس��ترت ،رئیس یا سخنگوی سابق مجلس
پاییندس��تی کنگره پیشتر به سوءاستفاده
جنسی از یک شهروند نوجوان مذکر آمریکایی
متهم ش��ده بود و روز شنبه بعد از طرح این
اتهام و تایید آن از س��وی دادگاه ،به پرداخت
 3میلی��ون و  500هزار دالر جریمه نقدی به
قربانی محکوم شد .هسترت متهم شده است
در زمان مربیگری کشتی ،یکی از اعضای تیم
خود را که در آن زمان  14س��ال سن داشت
مورد سوءاس��تفاده جنس��ی قرار داده است.
 4دانشآموز سابق این اتهام را ضد سخنگوی
سابق خانه نمایندگان تایید کردند .او همچنین
متهم ش��ده که برای مخفی نگه داشتن این
اتهام مبال��غ هنگفتی رش��وه پرداخت کرده
است .هسترت با یک اتهام غیرجنایی و صرفا
مالی دیگر هم روبهرو اس��ت ،چرا که از ارائه
اطالعات مالی خود به بانکها و به مسؤوالن
افبیآی طفره رفته و به آنها دروغ گفته بود.
اتهام سوءاستفاده جنسی رئیس سابق کنگره
پاییندستی به س��الهای  1965الی 1981
بازمیگردد که در آن زمان در یکی از مدارس
حاشیه شهر شیکاگو در منطقه یورک ویل،
معلم و مربی کشتی بود .اما دنیس هسترت
 74ساله پس از ترک حرفه معلمی به حزب
جمهوریخواه وابسته شد و به عنوان نماینده
ایلینویز به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافت
و تا مقام ریاس��ت یا سخنگویی مجلس هم
ارتقا یافت.

