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نتانیاهو عکس ترامپ را پاره کرد؟

رویـــداد جهان

 1075سال حبس برای متهم جنجالی

معمای فوت  9000کودک در ایرلند

ایرلنــد در مــورد گــزارش مربــوط
بــه آزار زنــان مجــرد در مراکــز
تحــت اداره کلیســا تصمیمگیــری
میکنــد .شــش ســال پیــش یــک
گــور دســته جمعــی و جســد 800
نــوزاد در محوطــهای قدیمــی در
ایرلنــد کشــف شــد و ســؤالهایی
دربــاره نقــش کلیســای کاتولیــک و
راهبههایــی کــه مســئول نگهــداری
از ایــن کــودکان بودنــد ،ایجــاد کــرده
اســت .گزارشــی کــه در ایــن بــاره
تهیــه شــده تخمیــن میزنــد کــه
 9000کــودک در ایــن مؤسســات کــه
عمدتــاً توســط راهبههــای کاتولیــک
رم اداره میشــدند ،فــوت کردهانــد.
تصــور میشــود حــدود  ۳۵هــزار زن
بــاردار مجــرد بــه  ۱۰خانــه نگهــداری
زنــان و کــودکان فرســتاده شــده
باشــند.

دادگاهــی در ترکیــه «عدنــان
اوکتــار» را بــه اتهامهــای مختلــف
از جملــه ســازماندهی یــک گــروه
تبهــکاری و سوءاســتفاده جنســی
از کــودکان بــه حبــس ابــد محکــوم
کــرد .او بهدلیــل ارتــکاب ده فقــره
جــرم شــامل رهبــری یــک گــروه
تبهــکار ،جاسوســی سیاســی و
نظامــی ،سوءاســتفاده جنســی از
کــودکان ،تجــاوز و باجگیــری در
مجمــوع بــه هــزار و  ۷۵ســال و ســه
مــاه زنــدان محکــوم شــد ۱۲ .تــن از
همــکاران او نیــز بهدلیــل ارتــکاب
جرایمــی مشــابه بــه حبسهــای
طوالنیمــدت محکــوم شــدهاند.
متهمــان ایــن پرونــده در مجمــوع
 ۲۳۶نفــر هســتند و از ایــن تعــداد
تاکنــون  ۷۸نفــر بازداشــت شــدهاند.
اوکتــار در جریــان دادگاهــش ادعــا
کــرد کــه حــدود هــزار دوســت دختــر
دارد .مأمــوران پلیــس حــدود
 ۷۰هــزار قــرص ضــد بــارداری در
منــزل عدنــان اوکتــار کشــف و ضبــط
کردنــد.

بنیامیــن نتانیاهــو نخســت رژیــم
صهیونیســتی در اقدامــی خبرســاز که
بــه فاصلهگیــری از دونالــد ترامــپ،
متحــد سیاســی و در معــرض
اســتیضاحش تعبیــر شــده اســت ،بنر
حســاب کاربــری خــود در توئیتــر را
تغییــر داد .عکســی از نتانیاهــو کــه در
جلسـهای در کاخ ســفید کنــار دونالــد
ترامــپ نشســته اســت ،مدتهــا بــود
کــه بنــر حســاب کاربــری او بــود؛ امــا
اکنــون بنــر حســاب کاربــری نتانیاهــو
عکســی از او در حــال دریافــت
واکســن کروناســت .در پاییــن عکــس
بنــر جدیــد توئیتــر نتانیاهــو نوشــته
شــده اســت« :در حــال بازگشــت بــه
زندگــی هســتیم».

اجازه ویژه پاپ به زنان

پــاپ فرانســیس ،رهبــر کاتولیکهــای
جهــان ،رســماً قانــون کلیســای
کاتولیــک را تغییــر داده اســت
تــا بــه زنــان اجــازه دهــد مراســم
عشــای ربانــی را اجــرا کننــد و در
محــراب خدمــت کننــد .او در عیــن
حــال تصریــح کــرده اســت کــه
مقــام کشیشــی کمــاکان متعلــق
بــه مــردان خواهــد بــود .پــاپ گفتــه
اســت کــه زنــان «مشــارکت و نقــش
ارزنــدهای» در مراســم کلیســا دارنــد.

سوگند بایدن در حصار گارد ملی

پلیــس آگاهــی فــدرال امریــکا
افبــیآی ،اعــام کــرد گروههــای
شــب ه نظامــی حامــی دونالــد ترامــپ
در آســتانه برگــزاری مراســم تحلیــف
جــو بایــدن در صــدد برگــزاری
تجمعهــای مســلحانه در مراکــز
 ۵۰ایالــت امریــکا هســتند .ترامــپ
نیــز اعــام شــرایط اضطــراری در
واشــنگتن را تأییــد کــرده اســت
و قــرار اســت ایــن شــهر در روز
تحلیــف تعطیــل باشــد .قــرار اســت
جــو بایــدن و کامــاال هریــس در
محوطــه بالکــن بــزرگ ضلــع غربــی
ســاختمان کنگــره ســوگند یــاد کننــد؛
آن هــم تنهــا دو هفتــه پــس از حملــه
خونیــن حامیــان افراطــی ترامــپ بــه
ســاختمان کنگــره کــه عــاوه بر کشــته
شــدن  ۴نفــر از مهاجمــان ،بــه مــرگ
یــک مأمــور پلیــس هــم منجــر شــد.
بــرای تأمیــن امنیــت مراســم ادای
ســوگند  ۱۵هــزار نیــروی گارد ملــی
بــه پایتخــت اعــزام میشــود .ایــن در
حالــی اســت کــه دیــروز چــاد وولــف،
وزیــر موقــت امنیــت داخلــی که یکی
از نهادهــای اصلــی تأمیــن امنیــت
مراســم تحلیــف در  ۲۰ژانویــه
اســت ،در اعتــراض بــه اظهــارات و
رفتــار ترامــپ اســتعفا داد.
شــهردار پایتخــت از مــردم امریــکا
خواســته در یــک هفتــه پیــش رو تــا روز
برگــزاری مراســم تحلیــف ،از ســفرهای
غیرضــروری بــه واشــنگتن دیســی
خــودداری کننــد .اداره ملــی پارکهــای
امریــکا هــم اعــام کــرد محوطــه بنــای
بــرج یادبــود در قلــب واشــنگتن را بــه
روی بازدیدکننــدگان بســته اســت.

