دادستان میشیگان :ترامپ مثل کودکان پرخاشگر است

شنبه  3خرداد 1399
وطنامروز      شماره 2934

دانا نیسل ،دادستان کل میشگان در مصاحبه با سیانان گفت تصمیم دونالد ترامپ برای نزدن ماسک نشان میدهد او مانند کودک پرخاشگری است که از
قوانین پیروی نمیکند .دونالد ترامپ بر خالف توصیههایی که مقامهای کارگروه مبارزه با کرونا در آمریکا به مردم میکنند ،از زدن ماسک مقابل دوربینهای
تلویزیونی اجتناب کرد .شماری از نمایندگان دموکرات در کنگره آمریکا از دونالد ترامپ به دلیل آنکه این کار را انجام نداده است ،انتقاد کردهاند.

بینالملل

با وجودمالحظات مربوطبهشیوع کرونا ،دربرخی کشورهامردمبه صورت خودجوشتجمعاتی رابه مناسبت روزقدس  برگزار کردند

قدس محور وحدت جهان اسالم

مقاومت
سیدحسن نصراهلل در سخنانی به مناسبت روز جهانی قدس:

جنگ اصلی با  آمریکاست

راهپیمایی روز قدس
در فضای مجازی
با توجه به شیوع کرونا ،جهان اسالم روز قدس امسال را
بافعالیتهایمجازیدرشبکههایاجتماعیگرامیداشت.
به دلیل اهمیت این روز در جهان عربی و اسالمی و جایگاه
قدس نزد مسلمانان چندین پایگاه اینترنتی و تریبون برای
مشارکت در راهپیمایی مجازی اختصاص داده شد .طی این
کمپین مجازی هش�تگهای #القدس_درب_الشهداء و  
 #FlyTheFlagترند شد .کاربران مختلف با دستنوشتهها
و تصاویر مختلف در این کمپین شرکت کردند.

گروه بینالملل:روز جهانی قدس امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا
شکل و شمایل متفاوتی نسبت به سالهای قبل داشت .با توجه
به تصمیم گستاخانه سران رژیم صهیونیستی در اشغال بخشهای
دیگ��ری از کرانه باختری ،عالوه بر تجمعات خودجوش در برخی
کشورهای منطقه ،گروههای مقاومت و جمعیتهای اسالمی در
کش��ورهای مختلف با صدور بیانیههایی بر حمایت همهجانبه از
تمامیت ارضی فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی تاکید کردند.
به گزارش «وطن امروز» ،شهرهای مختلف عراق از جمله بغداد
در روز قدس شاهد تجمع گروههای مختلف مردمی علیه اشغالگری
رژیم صهیونیستی بود .نیروهای امنیتی از ساعات اولیه صبح جمعه
برای تامین امنیت برگزاری راهپیمایی این روز تاریخی ،خیابانهای
مرکزی و مهم پایتخت را به روی خودروها بستند .گزارشها حاکی
است افزون بر بغداد ،راهپیماییهایی در شهرهای مختلف از جمله
نجف ،کربال ،کوت ،بعقوبه و بصره با حضور گروههای مردمی برگزار
شد .برگزاری این راهپیماییها در حالی است که به علت شرایط
ناش��ی از بیماری کرونا هیچ فراخوانی صادر نش��ده بود و مردم به
صورت خودجوش برای محکومیت رژیم صهیونیستی و حامیان
اشغالگری به خیابان آمدند و روز جهانی قدس را گرامی داشتند.
این راهپیمایی با رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری از ابتال به
ویروس کرونا انجام شد .در پاکستان نیز مردم با برگزاری راهپیمایی
گسترده در اسالمآباد و دیگر شهرها با سردادن شعارهای ضد رژیم
صهیونیستی و آمریکا ،ضمن حمایت از مقاومت مردم فلسطین و
آرمانهای آنان ،تصمیم رژیم اشغالگر قدس برای ضمیمه کردن
اراضی اشغالی را محکوم کردند .شرکتکنندگان در این راهپیمایی
ضمن پایبندی به پروتکلهای بهداشتی که از مسجد اثنی عشری
ت جمهوری
اسالمآباد تا میدان اصلی منتهی به پارلمان و کاخ ریاس 
ادامه داشت با حمل پوسترهایی از شهدای قدس از جمله سردار
سلیمانی فرمانده شهید نیروی قدس و ابومهدی المهندس همرزم
شهید وی و پالکاردهایی حاوی شعارهای ضد رژیم صهیونیستی
و آمریکا ،ضمن حمایت از نبرد ملت فلس��طین و مبارزه تا آزادی
قدس ،از کشورهای اسالمی و ملتهای حامی حقوق بشر خواستند
به مشکالت و مظلومیت مردم فلسطین توجه و نسبت به حل و
رفع این چالش یک کشور اسالمی اقدام کنند.
در سوریه نیز شهروندان دمشق راهپیمایی خودرویی به مناسبت
روز قدس تحت عنوان «بیت قدس  . .راه شهدا» برگزار کردند .در
همین حال ،گروههای مقاومت و جمعیتهای اسالمی در کشورهای
مختلف با صدور بیانیههایی بر حمایت از آرمان قدس و مقابله با
اشغالگری صهیونیستها تاکید کردند.
■■ قدس تا بیرون راندن صهیونیستها مرکز نبرد باقی خواهد ماند

گروههای مقاومت فلسطینی در بیانیهای مطبوعاتی به مناسبت
فرا رسیدن روز قدس به تشکیل جبه ه ملی و عربی-اسالمی گسترده
متشکل از تمام آزادگان برای مقابله با جریانی که به عادیسازی
روابط با دشمن صهیونیستی میپردازد و با آن هماهنگی امنیتی
دارد ،فرا خواندند .در این بیانیه آمده است ،با توجه به توطئههای
دول��ت آمریکا در اجرای معامله قرن برای یهودیس��ازی قدس و
مسجداالقصی ،کنار زدن حقوق ملت فلسطین و تشکیل کابینه
تروریس��تی صهیونیس��تی برای اجرای این قرارداد شوم با اشغال
بخشهای زی��ادی از کرانه باختری ،اهمیت این همراهی ملی و
اسالمی بیشتر شده است .در بیانیه مذکور آمده است ،گرامیداشت
روز قدس و افزایش مخالفت امت اسالم با روابط با رژیم صهیونیستی
و توطئههای صهیونیستی-آمریکایی ،تاکیدی بر جایگاه فلسطین و
مسجداالقصی در قلبهای امت است .آنها در پایان تاکید کردند که
قدس مسیر شهدا و قبله آزادگان جهان باقی خواهد ماند؛ قدس تا
بیرون کردن صهیونیستها مرکز نبرد باقی خواهد ماند.

■■زیاد نخاله :ملت فلسطین قدردان مواضع ایران است

در فلسطین زیاد النخاله ،دبیرکل جهاد اسالمی در سخنرانی
خود به مناسبت روز قدس اعالم کرد :امت عربی و اسالمی بدون
آمریکا با خروج از معاهده «آسمانهای
آمریکا
باز» روابط خود با رقبا و حتی متحدانش
را ه��ر چه تیره و تارتر کرده و همزمان معاهدات بینالمللی
موجود بویژه در زمینه موازنه قوا و بازدارندگی از برخوردهای
نظامی را بیاثرتر میکند.
دول��ت ترامپ که از مدتها پیش به بهانه نقض تعهدات
نخستین پیمان نظامی میان قدرتهای بازمانده از دوران جنگ
سرد توسط روسها ،به دنبال مقدمهچینی برای خروج از آن
بود ،سرانجام پنجشنبه گذشته تصمیم کاخ سفید در این باره
را به همپیمانان بینالمللیاش اعالم کرد.
با آنکه این خروج در عین ناباوری روسیه انجام میشود اما
شوکی که به شرکای اروپایی ایاالت متحده در ناتو وارد کرده
به مراتب سنگینتر است.

پایان همکاری ساف با سیا

ش�بکه  ۱۳تلویزیون رژیم صهیونیس�تی  روز جمعه به نقل از چند مقام فلس�طینی اعالم کرد تش�کیالت خودگردان
فلسطین رسما قطع همکاری امنیتی را به اسرائیل ابالغ کرده است .طبق گزارش این شبکه ،یک مقام اسرائیلی نیز تاکید
کرده است تشکیالت خودگردان فلسطین در پیامی به دولت اسرائیل اطالع داده تمام توافقنامههای میان  2طرف از این
پس دیگر الزماالجرا نیست .این رسانه عبریزبان در ادامه گزارش داد ،این پیام از طرف «حسین الشیخ» وزیر امور مدنی
تشکیالت خودگردان فلسطین و چند مقام فلسطینی دیگر برای کمیل ابورکن ،هماهنگکننده دولت رژیم صهیونیستی در
مناطق اشغالی ارسال شده و شامل اظهارات اخیر محمود عباس ،رئیس تشکیالت خودگردان است .تشکیالت خودگردان
همچنین از توقف همکاری خود با آژانس اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) خبر داد .در همین راستا ،صائب عریقات ،دبیرکل
کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) گفت پس از اعالم خروج فلسطین از توافقنامههای امضا شده با اسرائیل
و آمریکا توسط رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین ،توقف همکاری با سیا نیز به آمریکا ابالغ شده است .ژنرال «گادی
شمنی» فرمانده پیشین منطقه مرکزی و از افسران بلندپایه رژیم صهیونیستی ضمن هشدار درباره عواقب قطع ارتباط بین
این رژیم و تشکیالت خودگردان فلسطین گفت :توقف همکاری تشکیالت خودگردان با اسرائیل بویژه در زمینه امنیتی خطر
عملیات مسلحانه و برخورد نظامی را افزایش میدهد .احتماال در منطقه «الف» شدت  عملیات مسلحانه بیشتر خواهد بود.
دیگر هیچ واسطهای بین ما وجود ندارد؛ زیرا اردنیها از دایره خارج شدهاند و آمریکاییها نیز جایگاه خود را به عنوان یک
میانجی بیطرف در منطقه از دست دادهاند .در همین حال  برخی منابع صهیونیست هم خبر دادند نیروهای امنیتی فلسطین
صبح جمعه  از شهرک «ابودیس» در نزدیکی قدس خارج شدند .این اقدام در راستای اعالم توقف هماهنگی با صهیونیستها
توسط تشکیالت خودگردان است .به دنبال تصمیم یکجانبه دولت اسرائیل برای الحاق مناطقی از کرانه باختری به اراضی
اشغالی ،رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین اخیرا دستور توقف فوری همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی را صادر کرد.

قدس به بقایای کشورها و ممالکی تبدیل میشوند که به اسرائیل
خدمت میکنند .وی در ادامه به معامله قرن پرداخت و گفت :این
قرارداد ،بدترین قرارداد از زمان پیمان بالفور است و کلمه عبوری
است که اسرائیل برای ورود به تمام کشورهای عربی از آن استفاده
خواهد کرد .ملت فلسطین با کمترین امکانات میایستد و میجنگد
و قدردان مواضع ایران است .تحریمهای ایران جز به این دلیل نیست
که در کنار مسأله فلسطین ایستاده است .دبیرکل جهاد اسالمی
افزود :آنچه را ابومازن از موضع خود درباره رژیم اش��غالگر گفت،
ج��دی میگیریم و باید راهی برای اجرای آن پیدا کند .وی ادامه
داد :سخنان ابومازن همزمان با روز قدس اعالم شده و ملت فلسطین
باید تحت شعار «قدس ،پایتخت فلسطین» متحد شود .از ابومازن
میخواهیم با عینکی متفاوت و به دور از حساسیتهای حزبی به
نوار غزه بنگرد .النخاله تأکید کرد :روز قدس باید روز وحدت ملی
در مقابل معامله قرن باشد.
حازم قاسم ،سخنگوی حماس نیز در توئیتی به مناسبت روز
جهانی قدس نوش��ت :روز ق��دس ایجاب میکند تمام اختالفات
مذهبی و طایفهای کنار گذاشته شود و گفتمان وحدت و گذشت
در رویارویی با این طرح صهیونیستی ارجحیت داده شود .وی تصریح
کرد :محور مقاومت باید گسترش یابد تا تمام امت را در برگیرد،
چرا که تمام امت از سوی طرح صهیونیستی هدف قرار گرفته شده
است .روز قدس تاکیدی بر توانمندی امت جهت رویارویی با طرح
صهیونیستی و شکست آن تا برچیدن کامل این طرح از تمام اراضی
عربی است .وی تاکید کرد تالش برخی برای عادیسازی روابط با
اشغالگر به نمایندگی از تمام امت انجام نمیشود ،بلکه آنها گروهی
کوچک هستند و در حاشیه امت قرار دارند و نماینده موجودیت
اصلی امت نیستند.
■■بیانیه  شخصیتها و جمعیتهای اسالمی در روز جهانی قدس

سید عبدالملک الحوثی ،رهبر انصاراهلل یمن هم در سخنرانی
خود به مناسبت روز جهانی قدس ،مسأله فلسطین را مسأله نخست
دنیای اسالم قلمداد و دشمن صهیونیستی را خطری برای همه امت
اسالمی عنوان کرد که خطر آن صرفا نظامی و امنیتی نیست .رهبر
انصاراهلل افزود :مس��أله قدس از ابتدا تا به امروز به نسبت خطری
که آن را تهدید میکند مورد توجه قرار نگرفته اس��ت و بیش��تر
نظامها و ملتهای منطقه اهتمام جدی در اینباره نشان ندادهاند.
در حال حاضر این مواضع خودجوش است که در قبال فلسطین
و مقدسات جریان دارد.

«انجمنهای اسالمی» و «شوراهای اسالمی» یمن هم با صدور
بیانیههای جداگانه بر ضرورت جهاد در راه آزادسازی فلسطین تاکید
کردند .در این بیانیهها ضمن توصیف مسأله قدس به عنوان مسأله
مادر و حقی که دست کشیدن از آن جایز نیست ،بر محوریت این
مس��أله برای تمام کشورهای عربی و مسلمانان تاکید شده است.
انجمنهای اس�لامی تمام علما و نخبگان فرهنگی را به افزایش
آگاهی مردم درباره خطر صهیونیسم فرا خواندند .شوراهای اسالمی
یمن نیز در بیانیهای ،از همه مسلمانان خواستند با محور قرار دادن
قرآن کریم با خطر صهیونیس��م و طرحهای آمریکا مقابله کنند.
این شوراها در ادامه با غاصب دانستن صهیونیستها ،از مسلمانان
خواستند دشمنی خود علیه آنان را از طریق حمایت جنبشهای
جهادی و تحریم کاالهای آمریکایی و صهیونیستی عملی کنند.
جمعیت الوفاق بحرین نیز در بیانیهای اعالم کرد فلسطین مسأله
نخست امت عربی و اسالمی باقی خواهد ماند و هیچ چشمپوشی
و کوتاهی از این مسأله در کار نخواهد بود .الوفاق همچنین تاکید
کرد که هروله رژیمها و گروهها برای عادیس��ازی روابط با رژیم
صهیونیستی،گزینههاوپایبندیمابهمسألهفلسطینرامستحکمتر
میکند .این جمعیت معارض بحرینی ،ملتهای عربی و اسالمی را
به بیداری کامل و هوشیاری در برابر توطئههای دشمن دعوت کرد
و افزود که معامله قرن نیز شکست خواهد خورد.
شورای اخوت اسالمی افغانستان هم با صدور بیانیهای روز جهانی
قدس را متعلق به تمام جهان اسالم معرفی کرد و از همه بزرگان
اسالم خواست از این روز حمایتکنند :انتظار این است که امت
اسالمی در یک صف قرار گیرند و از سرزمینهای اسالمی دفاع کنند.
شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیهای در آستانه روز جهانی
قدس اظهارداشت« :اگرچه تمام جهان اسالم از جمله افغانستان
غرق در خون است اما موضوع فلسطین و قدس شریف درد ناسور
قدیمی اس��ت بر پیکر جهان اسالم که اگر بهموقع درمان میشد
شاید امروز این روزگار خونین و تلخ را نمیداشتیم» .شورای علمای
شیعه افغانستان همچنین از سران کشورهای اسالمی خواست از
عادیسازی روابط با رژیم غاصب اسرائیل بپرهیزند و جلوی معامله
ننگین قرن را بگیرند .لیاقت بلوچ ،معاون حزب جماعت اسالمی
پاکستان هم اعالم کرد :اقدامات رژیم منحوس صهیونیستی باعث
شده تمام دنیا از جنایات آنها در فلسطین آگاه شده و از آنها بیزار
شوند .قدس قبله اول مسلمانان است و باید مسلمانان جهان برای
دفاع از قبله اول خود متحد شوند و اختالفات را کنار بگذارند.

خروجواشنگتنازمعاهده«آسمانهایباز»چهعواقبیدارد؟

اروپا ملک طلق آمریکا

هدف امضای معاهده «آسمانهای باز» در سال  1992در
هلسینکی این بود که فعالیتهای نظامی  35کشور شرقی
و غربی با شفافیت بیش��تری دنبال شود و کشورهای عضو
با انجام پروازهای شناس��ایی و تجسسی غیرمسلح مستمر
بر فراز خ��اک یکدیگر درک متقابلی از فعالیتهای نظامی
یکدیگر داشته باشند.
اما حاال با بس��ته شدن آس��مان آمریکا به روی دیگران،
مهمترین کشورهای عضو ناتو جز فرانسه بویژه آلمان ،انگلیس،
اسپانیا ،ایتالیا و بلژیک که آمریکاییها در خاک آنها پایگاههای

نظامی ثابت و بزرگی دارند ،همان نظارت متقابل تشریفاتی
سابق را هم بر فراز آمریکا و البته پایگاههای متعدد نظامیاش
در قلمروی خودشان از دست خواهند داد .به عبارت دیگر آنها
به صورت یکطرفه به اشغال پنتاگون درخواهند آمد .شاید به
همی��ن خاطر هایکو ماس ،وزیر خارجه آلمان در واکنش��ی
عصبی و شتابزده دالیل ترامپ برای خروج از این معاهده
مهم را موجه ندانسته و از تالشهای برلین و تشکیل جلسه
فوری ناتو برای منصرف کردن ایاالت متحده از این تصمیم
خود خبر داده است .به گزارش فاکسنیوز ،مایک پمپئو ،وزیر

سیدحسن نصراهلل ،دبیرکل حزباهلل لبنان روز گذشته
در سخنرانی خود به مناسبت روز جهانی قدس با تاکید
بر اینکه جنگ واقعی ،جنگ با ایاالت متحده آمریکاست
و اسرائیل در خط مقدم قرار دارد ،گفت :فلسطین از بحر
تا نهر ملک ملت فلسطین است و آوارگان فلسطینی باید
به کشورشان بازگردند.
اهم مطالب مطرح ش��ده از سوی دبیرکل حزباهلل
لبنان به شرح زیر است:
فلسطین از بحر تا نهر ملک فلسطین است و این حق
آوارگان اس��ت که به کشورشان بازگردند .مواضع ما در
قبال مسأله فلسطین و قدس و مقدسات و رژیم اشغالگر،
اعتقادی ،قانونی ،انسانی و اخالقی است.
کس��انی که تصور میکنند با راهاندازی جنگ ،ترور
و تحریم و محاصره ،مواضع ما در قبال فلسطین تغییر
میکند ،در اشتباهند.
حق بازگشت فلسطینیان ،با گذر زمان از بین نخواهد
رفت و آنچه دزیده یا غصب شده ،غیرقانونی است ،حتی
اگر همه جهانیان آن را به رسمیت بشناسند.
مقاومت تنها راه برای آزادی فلسطین است و مسؤولیت
بازپسگیری سرزمین فلسطین و مقدسات آن بر عهده
ملت فلسطین و امت اسالمی است.
جنگ و درگیری برای آزادسازی فلسطین ممکن است
سالهای متمادی طول بکشد اما فرسایشی بودن این
جنگ نباید باعث یأس و ناامیدی مردم شود.
مقاومت باید ادامه داشته باشد .نسل جدید اگر احساس
میکنند قادر به مقاومت نیستند ،نباید برای مشروعیت
اشغالگری توجیه بیاورند و آن را به رسمیت بشناسند.
جنگ واقعی ،جنگ با ایاالت متحده آمریکاس��ت و
اسرائیل در خط مقدم آمریکایی قرار دارد که از آن حمایت
نظامی ،امنیتی ،اقتصادی و سیاسی میکند.
تنها راه آزادسازی فلسطین و مقدسات آن مقاومت
اس��ت و در پیش گرفتن هر روش��ی جز مقاومت ،وقت
تلف کردن است.
آمری��کا از همه امکانات و روابط خود برای تقویت و
تثبیت اسرائیل در منطقه استفاده و با هدف حمایت از
اسرائیل ،جنگها را در منطقه راهاندازی میکند.
ایران مرکز ثقل محور مقاومت است و به همین دلیل
بیش از سایر کش��ورها مورد هجمه محور آمریکایی ـ
اسرائیلی قرار میگیرد.
طرح آمریکا و اسرائیل برای اعمال فشار داخلی علیه
رهبری ایران و همچنین طرح رژیم صهیونیستی برای
جنگ آمریکا علیه ایران با شکست مواجه شد.
رژیم صهیونیستی در طرحهای ضدایرانی خود روی
گروههای تکفیری حس��اب باز کرده بود که با شکست
مواجه ش��د و اکنون نیز روی کرونا حساب باز کرده که
باز هم شکست خواهد خورد و ایران از این آزمایش قوی
نیز سربلند بیرون خواهد آمد.
حمای��ت و حفاظ��ت از عراق ب��ا س��ناریوی رژیم
صهیونیستی مغایرت دارد ،زیرا اسرائیل در ایجاد آشوب
و فتنه در عراق نقش دارد .آمریکا و اسرائیل روی جنگ
طایفهای در عراق و منطقه حساب باز کردهاند.
سناریوی آمریکایی -اسرائیلی برای براندازی دولت
سوریه ناکام ماند؛ همانطوری که سناریوی آنها در یمن
با شکست مواجه شد .شکست جنگ یمن تاثیر زیادی
روی معامله قرن گذاشته است.
رژیم صهیونیستی برای کنار زدن محور مقاومت ،روی
اوضاع اقتصادی لبنان تمرکز کرده است ولی ما در لبنان
با اتکا بر توانایی خود بر این بحران غلبه خواهیم کرد.
هیچ فلسطینیای وجود ندارد که معامله قرن را تایید
کند و این شکست بزرگی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی
است .اسرائیل از وقت باقیمانده ریاستجمهوری ترامپ
در کاخ سفید سوءاستفاده میکند ،زیرا ریاستجمهوری
ترامپ فرصتی تاریخی برای تلآویو است.
کشورهای عربی باید با همه امکاناتی که در اختیار
دارند ،مانع عادیسازی روابط شوند .سرنوشت عادیسازی
شکست است و باید متوقف شود.
شهادت سردار سلیمانی ضربه بزرگی برای مقاومت
اس��ت اما خون او محور مقاوم��ت را تقویت میکند .با
ش��هادت رهبران مقاومت ،ایمان ما برای ادامه مقاومت
بیشتر میشود.

خبر

 107کشته بر اثر سقوط هواپیما

در کراچی پاکستان

خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بیانیهای از صدور اعالمیه خروج
واشنگتن از این معاهده در روز جمعه  22ماه مه ،پیشآگهی
داده بود که سرانجام دیروز این اتفاق رخ داد.
ن��ه تنها دولت آمریکا در بیانیهای اعالم کرد ظرف  6ماه
آینده از این معاهده خارج خواهد شد بلکه متعاقبا ترامپ در
یک نشست خبری اعالم کرد ایاالت متحده با وجود خروج
از معاهده آسمانهای باز ،امیدوار است بتواند در این زمینه
به توافقی بهتر با روسیه دست پیدا کند .تنها پیامی که از این
حرف استنباط میشود این است که کشورهای اروپایی عضو
ناتو مس��تعمرههایی بالاختیار هستند و کل قاره اروپا طبق
نظریههای امنیتی ش��کل گرفته در دوران پس��اترامپ قرار
است همانند دوران جنگ سرد دوباره بین مسکو و واشنگتن
تقسیم شود.

بر اثر سقوط یک فروند هواپیمای مسافری ایرباس
 ۳۲۰ش��رکت ملی هوایی پاکستان در حوالی کراچی
 ۱۰۷نفر کشته شدند.
گزارشها حاکی است این هواپیما در حالی که آماده
فرود در فرودگاه شهر کراچی میشد ،دچار سانحه شد
و سقوط کرد .این هواپیمای مسافری  99مسافر داشت
ک��ه احتمال میرود  6نفر از آنها جزو ش��خصیتهای
خاص باش��ند ،همچنین  8خدمه این هواپیما نیز در
حادثه جان خود را از دست دادهاند.
س��قوط این هواپیما در نزدیکی شهر کراچی و در
یک منطقه مس��کونی اتفاق افتاد و دود ناشی از آتش
گرفتن هواپیما تا کیلومترها دورتر دیده میشد .سقوط
هواپیما روی منازل مس��کونی باع��ث تخریب برخی
منازل نیز ش��د و امدادگ��ران خود را به منطقه حادثه
رساندند تا مصدومان احتمالی را نجات دهند .در تمام
بیمارستانهای کراچی حالت فوقالعاده اعالم شده و
ارتش نیز بالگردهای خود را به محل حادثه اعزام کرده
اس��ت .برخی اخبار حاکی است «انصار نقوی» یکی از
خبرنگاران پاکس��تانی در این حادث��ه جان خود را از
دست داده است.

