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قاره سیاه
استاد سنی دانشگاه «بایرو» در نیجریه:

مسیحیانهم
حامی شیخ زکزاکی هستند

روز پنجشنبه در حاش��یه برگزاری دادگاه
حجتاالسالم ابراهیم یعقوب زکزاکی در مرکز
ایالت کادونای نیجریه ،خبرنگاران با تصویری
دردناک از ای��ن روحانی رنجور و دربند مواجه
شدند که مظلومیت او را بدون هیچ واسطهای
به نمایش گذاشت.
رهبر  67س��اله نهضت اسالمی نیجریه که
بهخاطر وخامت حالش در دوران اسارت  4ساله
در زندان نظامیان رژیم ژنرال بوهاری حتی توان
باال آمدن از پلههای دادگاه را نداش��ت ،مجبور
ش��د همراه همسرش تا پایان جلسه دادگاه در
یکی از اتاقهای اداری طبقه همکف به شکلی
رقتانگیز روی یک میز چوبی بماند ،در حالی
که حتی توان نشس��تن نیز نداشت .دیدن این
منظره باعث س��رازیر شدن اش��ک کارمندان
دادگستری و خبرنگاران حاضر در محل شد.
با وجود رای قطع��ی دادگاه بدوی نیجریه
مبن��ی بر بیگناه��ی و ل��زوم آزادی بیقید و
ش��رط ش��یخ زکزاکی ،او همچنان به دستور
رئیسجمه��ور فعلی و دیکتاتور پیش��ین این
کشور ،در زندان نظامی به سر میبرد.
دادگاه کادونا به دنبال پیگیری برخی وکال
برگزار ش��د تا بلک��ه راهی ب��رای نجات رهبر
ش��یعیان زاریا از این وضع یافت شود ،چرا که
نظامیان اجازه دسترس��ی او و همسرش را که
بشدت بیمارند به خدمات پزشکی موثر مسدود
کردهاند.
در همی��ن ارتباط یحیی ناهیروها ،اس��تاد
تاریخ دانش��گاه بای��رو در نیجریه با بیان اینکه
ش��یخ در حصر خانگی غیرقانون��ی ارتش قرار
ک خانه خاص به او اختصاص
دارد ،میگوید« :ی 
داده شده و افرادی در اطراف او هستند و آزادی
ندارد .هیچکس نمیتواند با او مالقات کند مگر
اینکه دولت اجازه دهد .ما میخواهیم پزشکان
او را معاینه و درمان کنند اما اجازه نمیدهند.
پزشکانی که از جانب دولت فرستاده میشوند
به قدر کافی صالحیت ندارند».
ای��ن عالم مب��ارز س��نی ک��ه از مخالفان
سرش��ناس دولت نیجریه محس��وب میشود،
بهخاطر تهدید جانی مجبور به ترک کشورش
شده است .او در برنامه تلویزیونی «بدون مرز»
اعالم کرد رابطه منطقی با رهبران همه احزاب
و مذاهب اسالمی و غیراسالمی در نیجریه دارد
و اینکه معتقد است وهابیت عامل اصلی فشار
بر شیعیان نیجریه است.
به گفته او دلیل سرکوب شیعیان نیجریه،
عالقه عمومی مسلمانان به اهلبیت و همچنین
اقبال زیادی اس��ت که در س��الهای اخیر به
آموزههای آنان وجود داش��ته است .در نتیجه
رژیم حاکم از سعودیها و مبلغان وهابی برای
کنترل این موج اجتماعی استفاده کرده است.
اما به گفته یحیی ناهیروه��ا ،امروز بیگناهی
ش��یخ زکزاکی چنان آش��کار اس��ت که حتی
وهابی��ون در خدم��ت حکومت بوه��اری هم
معتقدند او باید آزاد شود .این عالم سنی ادامه
میدهد« :مردم نیجریه از هر حزب و تش��کل
مذهب��ی همگی از ش��یخ زاکزاک��ی حمایت
میکنند .حتی مس��یحیها ه��م از او حمایت
میکنند .در هفتههای گذش��ته همه رهبران
مسیحیان نیجریه در مقابل زندان نیجریه گرد
هم آمدند و خواستار آزادی زکزاکی شدند».
این استاد دانشگاه نیجریهای همچنین به
افشای ابعاد تاریک مشهورترین گروه تروریستی
قاره س��یاه پرداخت« :بوکوحرام تشکلی است
که توس��ط رژیم س��عودی ایجاد ش��ده است
و تح��ت حمایت مال��ی و رهبری عربس��تان
سعودی هم هست .این نهاد علیه شیعه و تمام
مسلمانان اس��ت و رفتارهای وحشیانهای دارد.
این استراتژی عربس��تان سعودی برای از بین
بردن سنت اسالمی اس��ت .شما میدانید که
اس�لام وهابی و اسالم سنی با هم تفاوت دارد.
تمام سازمانهایهای تروریستی مثل الشباب،
داعش و بوکوحرام همه تحت حمایت سعودی و
ایدئولوژی وهابی هستند ...حتی توافقنامههایی
بین برخی رهبران نظامی دولت نیجریه و گروه
بوکوحرام امضا شده است».
ناهیروه��ا معتقد اس��ت اگرچ��ه دخالت
آمریکاییها در س��رکوب نظامی و تروریس��م
وهابی در کشورش نیجریه هنوز آشکار نیست
سعودی و رژیم صهیونیستی

اما قطعا عربستان
در ای��ن زمینهه��ا با دولت بوه��اری همکاری
میکنن��د« :این موضوعی آش��کار اس��ت که
صهیونیستها و وهابیون با هم در نیجریه علیه
شیعیان توطئه میکنند و شکی در آن نیست.
تأمین پ��ول و ایدئولوژی بر عهده عربس��تان
سعودی اس��ت و اسرائیل هم استراتژی قتل و
غارت شیعیان در نیجریه را مینویسد».

وطن امروز

در صورت سقوط دولت ائتالفی رم ،احتمال تشکیل دولتی کامال ملیگرا وجود دارد

احضار روح موسولینی در ایتالیا

«بنیتو موس��ولینی» در کنار «آدولف
هیتلر» سردمداران فاشیسم اروپایی بودند
که پیش از نیمه قرن بیستم برای چندین
دهه به خاطرهها پیوستند و حتی صحبت
ک��ردن درب��اره آنها در مجام��ع عمومی
ممنوع ب��ود .مردم ایتالیا و آلمان از به یاد
آوردن خاطرات آن دوران هم خجالتزده
میش��دند به ط��وری که حاض��ر نبودند
بپذیرند جوامع آنها پیوندهای با تفکرات
فاشیستی داشتهاند .حاال با گذشت بیش از
 6دهه و ورود اروپا به عصر نوزایی تفکرات
کهنه ،ش��اهد حلول روح موس��یلینی و
تفک��رات فاشیس��تی آن در بخشه��ای
از ایتالیا هس��تیم .هفته گذش��ته پلیس
و نیروهای امنیت��ی ایتالیا طی عملیاتی
س�لاحهای گروههای فاشیس��تی در این
کشور را توقیف کردند .این در حالی است
که ش��کافهای اجتماع��ی و بحرانهای
هویتی یک��ی از دغدغههای اصلی جوامع
اروپایی به ش��مار میرود و میل به راستگرایی در
کش��ورهای قاره س��بز در حال حاضر در باالترین
س��طح خود پس از پایان جنگ سرد قرار دارد .در
این میان نباید سیاستهای انقباضی آمریکاییها را
در میل جوامع اروپایی به راس��تگرایی از نظر دور
داشت.
■■رئیس جدید کمیسیون اروپایی ،عامل سقوط
اتحادیهاروپایی؟

تبلور راستگرایی در ایتالیا به شکل غیرسنتیاش
را در «اتحاد پنجس��تاره» باید دید به طوری که این
مجموعه خود را نماینده ایتالی��ا در مجامع اروپایی
دادگاه عال��ی هلند پس از  5س��ال ،مس��ؤولیت
دولت این کشور در کشتار مردان و پسران مسلمان
سربرنیتس��ا را پذیرفت .دولت هلند فقط مسؤولیت
قتل  ۳۵۰نفر از مسلمانان بوسنیایی در جریان جنگ
داخلی یوگس�لاوی در سال  ۱۹۹۵را پذیرفته است.
بر اس��اس گزارشها ،این  ۳۵۰نفر توسط نیروهای
هلن��دی از یک پایگاه س��ازمان مل��ل متحد اخراج
شدند و توس��ط صربهای بوسنی به قتل رسیدند.

میداند .ریاس��ت ی��ک آلمانی در کمیس��یون اروپا
همانطور که میشد پیشبینی کرد برای ایتالیاییها
و گروه پنجستاره مملو از خبرهای نگرانکننده است،
چرا که آنها بر این باورند هویت ایتالیایی در چارچوب
اروپای��ی که رهبری آن را آلمانها بر عهده دارند ،در
درجه چندم اهمیت قرار گرفته اس��ت« .اورزوال فن
در الین» وزیر س��ابق دفاع آلمان که هفته پیش به
عنوان رئیس کمیسیون اروپایی انتخاب شد ،حمایت
نمایندگان «جنبش پنج س��تاره» ایتالیا در پارلمان
اروپایی را پشت سر خود داشت که این موضوع باعث
ش��ده بین آنها و دیگر جناح تش��کیلدهنده دولت

هلند مسؤولیت کشتار سربرنیتسا را پذیرفت
در جریان جنگ در یوگسالوی سابق در سال ۱۹۹۵
صده��ا نیروی حافظ صلح هلندی مامور حفاظت از
منطقهای بودند که سازمان ملل متحد آن را محدوده
امن اعالم کرده بود .در آوریل  ،۱۹۹۳شورای امنیت
سازمان ملل طی قطعنامه  ،۸۱۹سربرنیتسا را منطقه

فرانسه در تسخیر الجزایریها

پارا اروپا  162سال پس از اشغال خاک
الجزایر توس��ط امپراتوری قرن
نوزدهمی فرانسه ،الجزایریها شنبهشب با اشغال
شهرهای فرانسه انتقامی فانتزی را تجربه کردند.
تیمملی فوتبال الجزایر در فینال جام ملتهای
آفریقا در قاهره در هم��ان دقیقه دوم از حریف
خود سنگال پیش افتاد و  90دقیقه برتری خود
را ت��ا پایان حفظ کرد تا الجزایریها دیوانهوار در
سراسر جهان جشن بگیرند .اهمیت این عنوان
از آن جه��ت بود که فوتبال الجزایر طلس��م 29
ساله را در خاک مصر ،رقیب حیثیتی سیاسی و
ورزشی این کشور در آفریقای عربی شکست اما
این رویداد تاریخی ورزشی زمانی به یک رویداد
تاریخی سیاس��ی-اجتماعی بدل شد که صدها
هزار الجزایریتبار در سراسر فرانسه ،استعمارگر
س��ابق این کشور مسلمان ش��مال آفریقا ،برای
س��ومین بار طی  10روز اخیر ب��ه خیابانهای
سقوطسعودی گروه بینالملل :عربستانسعودی
در راستای اصالحات نمایشیاش،
دیس��کوی حالل افتت��اح کرد! قرار اس��ت جوانان
سعودی وقت خود را از این پس در این کلوبهای
ش��بانه بگذرانند .این در حالی است که بیکاری در
میان جوانان سعودی بیداد میکند و آمارها نشان
میدهد نرخ بیکاری به  6/6درصد رس��یده اس��ت
که طی  20س��ال گذشته بیسابقه بوده و نشان از
ش��رایط بحرانی دارد .حاال جوانان بیکار عربستانی
قرار اس��ت وقت خ��ود را در کلوبهای ش��بانه به
س��بک غربی بگذرانند .منابع رس��انهای انگلیسی
میگویند  12/5درصد از عربستانیها بیکارند که
نیمی از آنان را مردان س��عودی تشکیل میدهند.
حاال رژیم س��عودی در حالی کلوب شبانه خود را
بازگش��ایی کرده است که فرودگاههای جنوب این
کش��ور به علت تجاوز به یم��ن و حمالت پهپادی
نیروهای مردمی یمن تعطیل اس��ت و پادش��اهی
سعودی به واس��طه قتل جمال خاشقجی در یک
انزوای تاریخی قرار گرفته است .عکسهای یادگاری
بنسلمان و بنزاید با دختران جوان در کلوب شبانه
حالل به نوبه خود  2ش��قه شدن جامعه سعودی

ائتالف��ی رم یعنی ملیگرایان ض��د اتحادیه اروپایی
اختالف ایجاد شود .این در حالی است که «جوزپه
کونته» نخس��توزیر مستقل ایتالیا تهدید کرده که
اگر احزاب موتلف کابینه اختالفاتشان را حل نکنند
کنارهگیری خواهد کرد .به گزارش روزنامه سوییسی
تاگس آنسایگر« ،متئو سالوینی» وزیر کشور و معاون
نخستوزیر ایتالیا که از حزب راستگرای لیگ شمال
اس��ت به دنبال انتخاب فن در الین در حاشیه یک
دیدار اروپایی در هلس��ینکی اعالم کرد که دیگر به
شریک ائتالفی خود یعنی جنبش پنج ستاره اعتماد
ندارد .جنبش پنج ستاره که در دوره اخیر انتخابات

ام��ن اعالم کرد .با حمایت س��ازمان مل��ل ،هزاران
مسلمان بوس��نیایی به این منطقه پناه برده و ۳۵۰
نفر از آنها وارد پایگاه نیروهای هلندی ش��ده بودند.
اما در جوالی س��ال  ،۱۹۹۵نظامیان و شبهنظامیان
صرب هفتهها ش��هر سربرنیتسا را محاصره کردند و

سراسری سرزمین چکمهای آرای خوبی را
به خود اختصاص داده اس��ت گرایشهایی
عمدتا چپگرایانه دارد و ائتالف یک س��ال
و نی��م پیش آن ب��ا لیگ ش��مال و حزب
ایتالیا که رویکرد ملیگرایانه افراطی دارند
یک معجزه تلقی میشد .یکی از مهمترین
نقاط مش��ترک آنها سیاس��ت خارجی بود
که حمایت پنج ستارهایها از نامزد دولتی
آلمانیها برای ریاست کمیسیون اروپایی،
ای��ن اش��تراک نظر را ه��م از بی��ن برد و
تنشهای موجود را افزایش داد« .لوییجی
دی مای��و» رئیس جنبش پنج س��تاره هم
اعتراف کرده است که تا حدودی از کار در
این دولت ائتالفی س��یر شده و اعالم کرده
اس��ت که اگر حزب لیگ شمال میخواهد
این دولت را س��اقط کند باید آشکارا درباره
آن س��خن بگوید نه به ش��کل تهدید .در
صورت سقوط دولت ائتالفی رم ،پاییز آینده
انتخابات مجدد برگزار میشود و با توجه به
تقویت رویکردهای ضدمهاجرتی در جوامع اروپایی،
لیگ ش��مال که با سیاستهای سختگیرانه خود در
قب��ال مهاج��ران در نظرس��نجیها  38درصد آرای
ش��هروندان را از آن خود کرده در مقایسه با جنبش
نسبتا لیبرالتر پنج ستاره که با ریزش شدید آرایش
در نظرسنجی ( 17درصد) مواجه شده بخت بیشتری
خواهد داشت و شاید حتی ملیگرایان افراطی بتوانند
برای نخس��تین بار پس از دوران فاشیس��م در نیمه
اول قرن بیستم ،دولت را مستقال تشکیل دهند .این
پدیده در صورت ش��کل گرفتن معنایی جز سقوط
مفهومی و سیاسی اتحادیه اروپایی نخواهد داشت.

س��رانجام توانس��تند وارد منطقه امن سازمان ملل
متحد شوند .نظامیان صرب به دلیل ناتوانی صلحبانان
بینالمللی که اکثر آنها هلندی بودند بیش از  ۸هزار
مرد و پسر نوجوان مسلمان را با اتوبوس از محدوده
تحت حفاظت سازمان ملل خارج کردند و همه آنها
را در اطراف شهر سربرنیتسا به قتل رساندند .اما با این
وجود دولت هلند میگوید تنها  ۳۵۰نفر از قربانیان
تحت حفاظت نیروهای هلندی بودهاند.

آغاز فاز دوم عملیات بزرگ غرب عراق

ش��هرهای مختلف ریختند ،البته جشن بزرگ
ش��امگاه  19جوالی چیز دیگ��ری بود و آنها که
غرق در ش��ور و ش��ادی بودند عمال خیابانهای
مهمترین شهرهای فرانسه یعنی پاریس ،لیون،
مارسی ،بوردو ،استراسبورگ و تولوز را به سیطره
خود در آوردند به طوری که پرچم فرانس��ه زیر
س��ایه پرچم الجزایر ق��رار گرف��ت .در پاریس،
خیابان شانزهلیزه ،قلب شهر تا پاسی از شب در
تسخیر الجزایریهایی بود که با نیروهای پلیس
درگیر شدند .در بندر مارسی  25هزار الجزایری،
قهرمانی را در مرکز شهر در کنار یکدیگر جشن
گرفتند .به گزارش وزارت کش��ور فرانسه ،عمده
 198بازداشتی ناآرامیهای این شب تاریخی از 2
شهر مزبور بودهاند .بدون تردید این پرشورترین
ش��بی بوده ک��ه الجزایریه��ا پ��س از انقالب
بزرگش��ان در س��ال  1962برای بیرون کردن
فرانسویها از کشورشان به یاد دارند.

بینالنهرین فاز دوم عملیات بزرگ نیروهای
مقاومت مردمی عراق موسوم به
حشدالشعبی برای پاکسازی داعشیها از مرزهای
غرب��ی آغاز ش��د .فرماندهی عملیات مش��ترک
نیروهای مس��لح ع��راق با اعالم ای��ن موضوع از
اجرای موفق مرحله اول عملیات «اراده پیروزی»
با هدف پاکس��ازی  30ه��زار کیلومتر از مناطق
بیابانی  3استان آزادش��ده االنبار ،صالحالدین و
نینوا از لوث تروریستهای تکفیری خبر داد که از
 2هفته پیش به مرحله اجرا در آمده است .دیروز
«عبداالمیر رشید یاراهلل» جانشین فرماندهی کل
نیروهای مس��لح عراق در این عملیات با انتشار
بیانیهای اعالم کرد با دس��تور نخس��توزیری و
نظارت فرماندهی عملیات مشترک ،مرحله دوم
عملیات برای «تقویت امنیت و ثبات در مناطق
ش��مالی بغداد و مناطق اطراف آن در استانهای
دیاله ،صالحالدین و االنبار» آغاز ش��ده است .به

نخستین دیسکوی حالل در جده با حضور ولیعهد سعودی بازگشایی شد

بنسلمان بسترساز بیگانگان

را ب��ه نمایش میگذارد و عمال بنس��لمان با تمام
قوا در مقابل گروههای س��نتی قدرت در عربستان
ایستاده اس��ت .درباره این باشگاه شبانه باید گفت
ه��ر گونه تصویربرداری در آن ممنوع خواهد بود و
هیچ کس اجازه ن��دارد تلفن همراه با خود بیاورد.
بر اس��اس قوانین این باش��گاه ،س��احل به صورت
مختلط است و افراد حاضر در آن ،موظفند لباسی

را در داخل س��احل بپوشند که از قبل معین شده
و بر اساس ضوابط آن باشگاه است .شمار زیادی از
کاربران اجتماعی از چنین تحوالتی ابراز خش��م و
تأکید کردند این تحوالت غیرقابل پذیرش اس��ت.
آنان پس از افتتاح این کلوب شبانه در کمتر از یک
ماه پیش هشتگهایی مانند «دیسکو در جده» را
ایجاد کردند که به س��رعت ترند ش��د و در نهایت

گزارش ش��بکه الس��ومریه ،در عملی��ات مذکور
گروههای فرمانده��ی عملیات بغداد ،فرماندهی
عملی��ات دیاله ،س��امرا ،االنبار ،ریاس��ت پلیس
فدرال ،لش��کر واکنش س��ریع ،گروههای لشکر
زرهی نهم ،حشدالشعبی و هنگ نیروهای رنجر،
اداره عملیات وابس��ته به ستاد مشترک ارتش و
هنگ مأموریتهای خاص وابس��ته به س��ازمان
اطالعات نظامی ش��رکت دارند .نی��روی هوایی
عراق و ائتالف بینالمللی نیز نقش پوشش��ی را
ایفا خواهند کرد .همچنین واع ،خبرگزاری عراق
گزارش داد «عادل عبدالمهدی» نخس��توزیر،
«ابومهدی المهندس» نایبرئیس حشدالشعبی
و وزرای دفاع و کش��ور مسؤولیت نظارت بر این
عملی��ات را بر عه��ده دارند .همزم��ان نیروهای
امنیت��ی ع��راق تم��ام ورودیهای شهرس��تان
«الطارمیه» را که یکی از  6شهرس��تان کمربند
بغداد است مسدود کردند.
آتشسوزی ماه گذشته را به دنبال داشت .در همین
حال  3روز قبل یعنی  18جوالی عربستان میزبان
نخستین کنسرت موسیقی غربی در تاریخ خود بود
که افراد ش��ناخته شدهای چون «جنت جکسون»
که به اس��طوره بیبند و باری و فحشا شهرت دارد
در آن ش��رکت کردند و جوانان سعودی برای آنها
کف زدند .در این کنسرت که به جشنواره موسیقی
ش��هرت یافته بود همچنین خوانندگان دیگری از
آمریکا حضور داشتند .برخی مدافعان جریانهای
حقوق بش��ری در این کنس��رت ش��رکت نکردند
که بهانه آنها ن��ه قتلعام کودکان یمن ،بلکه عدم
توجه سعودی به حقوق همجنسگرایان بود .این
خوانن��دگان آمریکایی که عمدت��ا زن بودند حتی
نسبت به تضییع حقوق زنان و دستگیری فعاالن
حقوق بشری زن در این کشور اعتراضی نکردهاند.
در کنس��رت  18جوالی در تاالر عبداهلل الریاضی
«لیام جیمز پین» خواننده انگلیس��ی و «اس��تیو
آئوکی» موزیسین آمریکایی نیز مشارکت داشتند.
محمد بنسلمان ،ولیعهدسعودی روند سنتشکنی
دس��توری را در فضای اجتماعی این کشور از سال
 2018آغاز کرده است.

شماره 7 2770
چهارگوشه

 97زخمی در تظاهرات بازگشت

گروهه��ای مقاوم��ت فلس��طین ،رژی��م
صهیونیس��تی را بهخاطر تیراندازی عامدانه به
تظاهرکنندگان غ��زه و همینطور خبرنگاران،
به جنایت علیه ملت فلس��طین متهم و اعالم
کردند هرگز به دشمن صهیونیستی اجازه تغییر
معادالت و قواعد نبرد را نمیدهند .این گروهها
از تمام طرفهای میانجی بویژه مصر درخواست
کردند به مسؤولیتهای خود عمل کرده و رژیم
صهیونیستی را به منظور پایبندی به تفاهمات
ش��کل گرفته برای آرامس��ازی اوضاع در غزه
تحت فشار قرار دهند .جمعه گذشته در جریان
س��یوپنجمین دور از تظاهرات مسالمتآمیز
بازگشت فلس��طینیان که با شعار «آتش زدن
پرچم رژیم صهیونیستی» در مرزهای نوار غزه
برگزار شد ،دستکم  97تظاهرکننده با شلیک
دژخیمان اس��رائیلی مجروح شدند .در این روز
چندین تن از خبرنگاران نیز در جریان پوشش
رسانهای این رویداد هدف گلوله اشغالگران قرار
گرفتند .طبق اعالم وزارت بهداشت فلسطین
در ن��وار غزه ،ط��ی تظاهرات بازگش��ت که از
سال میالدی گذش��ته آغاز شده تاکنون 310
فلسطینی به ش��هادت رسیده و نزدیک به 32
هزار تن دیگر زخمی شدهاند.

عمرانخان در آمریکا

نخس��توزیر پاکس��تان راهی آمریکا شد.
عمرانخ��ان در ای��ن س��فر قرار اس��ت درباره
افغانستان ،ایران و آینده رفتارهای تروریستی
آمریکاییها در منطقه با ترامپ گفتوگو کند.
به گفته منابع خبری ،وی در این س��فر  3روزه
با دونالد ترام��پ ،رئیسجمهور آمریکا در کاخ
سفید دیدار خواهد کرد .رسانههای پاکستانی
افزودند :عالوه بر «ش��اه محمود قریشی» وزیر
خارجه ،مقامات نظامی پاکستان نیز عمرانخان
را در این س��فر همراهی میکنند .پیشبینی
میش��ود مس��ائلی از قبیل فراز و نشیبهای
زی��اد روابط دوجانبه آمریکا و پاکس��تان ،روند
صلح افغانستان و دیگر مسائل مهم منطقهای از
مهمترین موضوعات دیدار نخستوزیر پاکستان
و رئیسجمه��ور آمریکا باش��د .وزی��ر خارجه
پاکس��تان درباره این س��فر گفت :عمرانخان
در این س��فر با سران بانک جهانی نیز دیدار و
گفتوگو خواهد کرد.

تجاوز گروهی اسرائیلیها
به نوجوان انگلیسی

 ۱۲اس��رائیلی به اتهام تجاوز به یک دختر
 ۱۹س��اله در بخش یونانی قبرس بازداش��ت
شدند .پلیس شهر آیاناپا در جنوب قبرس این
اتباع یهودی رژیم صهیونیس��تی را پس از آن
بازداشت کرد که شکایتی از توریست نوجوان
 .....س��اله انگلیس��ی مبنی بر هتک حرمتش
توس��ط آنان در یک هتل در منطقه توریستی
ای��ن جزیره دریافت ک��رد .برخی منابع محلی
قبرس ادع��ا کردهاند این متهمان که برخی از
آنها  ۱۶و  ۱۷ساله هستند ،همگی به یک نهاد
نظامی اسرائیلی وابس��ته هستند .آنها باید در
مقاب��ل دختر مورد تجاوز قرار گرفته در دادگاه
قبرس حاضر شوند .روزنامه یدیعوت آحارونوت،
نزدیک به دولت نتانیاهو ،با اعالن این رسوایی
اف��زود وزارت خارج��ه رژیم صهیونیس��تی در
جریان این بازداشتها قرار داشته و کنسولگری
اسرائیل در نیکوزیا هم با خانوادههای متهمان
در تماس است.

وزیر لبنانی همتای اسرائیلی را
بایکوت کرد

وزی��ر خارجه لبنان پس از آغاز س��خنرانی
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در اجالسی در
واشنگتن در زمینه تقویت آزادیهای دینی ،او
را بایکوت کرد .به گزارش مرکز اطالعرس��انی
فلس��طین ،ویدئویی که از این اجالس منتشر
شده ،حاکی از آن است که جبران باسیل پس
از ش��روع سخنرانی «ییسرائیل کاتس» حاضر
نمیش��ود به س��خنان او گوش دهد و س��الن
جلسه را ترک میکند.

جریمه گوگل توسط روسیه

روس��یه برای دومین بار گ��وگل را به علت
نقض قوانین داخلیاش جریمه کرد .رونت ،نهاد
دولت روسیه در زمینه نظارت بر شبکه سایبری
دیروز اعالم کرد که غول اینترنتی آمریکایی را
ب��ه علت تبعیت نک��ردن از قوانین داخلی این
کش��ور و عدم حذف برخی نتایج جس��توجو
که حاوی اطالعات غیرقانونی بوده و با قوانین
داخل��ی این کش��ور در تضاد اس��ت11100 ،
دالر جریمه کرده اس��ت .بر اس��اس قانونی که
جوالی  2018به تصویب دوما رس��یده ،موتور
جستوجوهای اینترنتی باید از لینک دادن به
محتوایی که توسط دولت این کشور غیرقانونی
اعالم ش��ده ،خودداری کنند .اما گوگل از این
قان��ون تخطی میکن��د و طبق اع�لام رونت
یکسوم تارنماهایی که گوگل در جستوجوگر
خود به آنها لینک میدهد غیرقانونی هستند.

