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رویـــداد جهان

دعای عجیب وزیر دفاع سابق امریکا!

درهای مدینه به روی خارجی ها باز شد

چراغ سبز دادستان کل به ترامپ

ویلیــام بــار ،دادســتان کل امریــکا،
دســتوری غیرمعمول صــادر کرده که
بنابــر آن دادســتانهای فــدرال اجــازه
مییابنــد در مــورد ادعاهــای تخلــف
در جریــان رأیگیــری در انتخابــات
ریاســت جمهــوری امریــکا تحقیــق
کننــد .انجــام چنیــن تحقیقاتــی بــه
طــور معمــول برعهــده مقامــات
قضایــی هرایالــت اســت .بارتأکیــد
کــرده اســت کــه مقامــات قضایــی این
دادســتانی کل هنــوز هیــچ تخلفــی را
کشــف نکردهانــد .دونالــد ترامــپ
میگویــد در انتخابــات امریــکا تقلــب
شــده ،امــا تاکنــون اســناد و شــواهدی
در ایــن زمینــه ارائــه نکــرده اســت.
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س ازهشــت ماه قرنطینه
عربســتان پ 
شــهر مدینــه کــه مــزار پیامبــر(ص) در
آن واقــع شــده اســت ،بــه تعــدادی از
عمرهگــزاران خارجــی اجــازه ورود بــه
ایــن شــهر را داد .روز گذشــته نیز برای
نخســتینبار در طــول هشــت مــاه
گذشــته ۳۷ ،نفــر از اتبــاع پاکســتان
پــس از انجــام مناســک عمــره
در شــهر مکــه ،وارد شــهر مدینــه
شــدند .وزارت حــج عربســتان اعــام
کــرده اســت :ظرفیــت محــدودی
بــرای زیــارت مســجد پیامبــر(ص)
تعییــن شــده و ورود زائــران بــه ایــن
مســجد براســاس نوبتــی اســت کــه
در نرمافزار«اعتمرنــا» مشــخص
میشــود .در جریــان برنامــه تدریجــی
عمــره ،روزانــه  ۲۰هــزار نفــر میتوانند
مناســک عمــره را بهجــا آورنــد و
 ۶۰هــزار نفــر در مســجدالحرام و
مســجدالنبی(ص) نمــاز برپــا کننــد.

مــارک اســپر وزیــر دفــاع ســابق
امریــکا در تازهتریــن مصاحبــه خــود
گفــت :اگــر جانشــین مــن واقعــاً یــک
«بلــه قربــان گــو» اســت خــدا بــه مــا
کمــک کنــد .ترامــپ دو روز بعــد از
اعــام پیــروزی جــو بایــدن نامــزد
دموکراتهــا در پیامــی توئیتری اســپر
را اخــراج و کریســتوفر میلــر مدیــر
مرکــز ملــی مبــارزه بــا تروریســم را
بهعنــوان سرپرســت وزارت دفــاع
تعییــن کــرد.

سوغات کرونا برای کودکان!

صنــدوق کــودکان ســازمان ملــل
(یونیســف) در گزارشــی اعــام کــرده
کــه تاکنــون بهدلیــل شــیوع ویــروس
کرونــا ۱۳۷ ،میلیــون کــودک بــه
عبارتــی بیــش از  ۹۷درصــد آنهــا در
امریــکای التیــن و حــوزه کارائیــب
از تحصیــل بازماندهانــد .براســاس
ایــن گــزارش تعــداد کودکانــی کــه بــه
هیــچ وجــه در ایــن منطقــه آمــوزش
نمیبیننــد در ماههــای اخیــر از ۴
درصــد بــه  ۱۸درصــد افزایــش یافتــه
اســت.

تخریب ساختمان سینما پارک کابل

باوجــود مخالفتهــای گســترد ه
ســینماگران ،هنرمندان و شــهروندان
افغــان ،ســاختمان ســینما پــارک،
یکــی از ســینماهای قدیمــی شــهر
کابــل ،شــب گذشــته بــه دســتور
معــاون اول رئیــس جمهــوری
افغانســتان توســط شــهرداری کابــل
تخریــب شــد .تصاویــری کــه در
شــبکههای اجتماعــی همرســانی
شــده ،نشــان میدهــد کــه ســاختمان
طالیــی رنــگ ایــن ســینما بــه زمیــن
نشســته و بهجــای آن انبوهــی از
خــاک و آهنپــاره در گوشــهای از
پــارک تلنبــار شــده اســت .دولــت
افغانســتان پیشــتر اعــام کــرده بــود
امــکان بازســازی ســاختمان ایــن
ســینما وجــود نــدارد و بــا تخریــب آن
یــک «مــکان فرهنگــی» جدیــد در
جــای آن ســاخته خواهــد شــد .برخــی
کاربــران شــبکههای اجتماعــی گفتــه
بودنــد :ایــن یــک بنــای تاریخــی اســت
و بایــد از آن محافظــت شــود.

