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فرار انگلیسیها با برقع

رویـــداد جهان
«آیدا»  ۶۶قربانی گرفت

اخبارضدونقیضازپنجشیر

تداوم اعتراض علیه محدودیتها

فرانســه هشــتمین شــنبه خــود را در
اعتــراض بســر بــرد و بیــش از  ۱۸هــزار
نفــر تنهــا در پاریــس دســت بــه اعتــراض
زدنــد .وزارت کشــور فرانســه اعــام کــرد،
 ۱۴۲هزارنفــر در سراســر فرانســه علیــه
داشــتن اســناد اجبــاری کرونــا (مــدارک
مبنــی بــر واکســینه شــدن) بــرای ورود
بــه اماکــن و اســتفاده از وســایل نقلیــه
عمومــی ،اعتــراض کردنــد .امانوئــل
مکــرون ،رئیس جمهوری فرانســه اخیراً
یکســری محدودیتهــای کرونایــی را
بــرای مقابلــه بــا گســترش ایــن ویــروس
اعــام کــرد کــه شــامل داشــتن ســند
ویــژه بهداشــتی اســت و هــر فــرد بایــد
آن را بــرای ورود بــه اماکــن عمومــی
ماننــد ســینما ،کلوبهــا و ورزشــگاهها
و اســتفاده از وســایل نقلیــه عمومــی
داشــته باشــد و در ایــن مــدرک آمــده کــه
یــا فــرد واکســینه شــده یــا تســت منفــی
کرونــا دارد .داشــتن ایــن ســند بــرای ورود
بــه موزههــا ،ســینماها ،تئاترهــا و تمامــی
مراســم عمومــی بــا بیــش از  ۵۰نفــر
ضــروری اعــام شــد.
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ســخنگوی جبهــه مقاومــت ملــی
افغانســتان امــروز (یکشــنبه) اعــام کــرد
کــه شهرســتان «پریــان» والیــت پنجشــیر
بهطــور کامــل از وجــود طالبــان پاکســازی
شــده اســت .فهیــم دشــتی در توئیتــر
خــود نوشــته اســت« :پریــان پنجشــیر از
لــوث وجــود طالبان کامالً پاکســازی شــد.
دســتکم هــزار تروریســت بــه دلیــل
انســداد مســیر برگشــت و نبــود امــکان
خــروج از منطقــه ،گیــر افتــاده بودنــد و
از همیــن روی تمــام مهاجمــان هنــگام
فــرار و عقبنشــینی توســط مــردم محل
بــا کمــک رزمنــدگان مقاومــت کشــته،
تســلیم یــا اســیر شــدند ».وی همچنیــن
نوشــته اســت کــه شــمار زیــادی از ایــن
افــراد خارجــی و بیشــتر پاکســتانیاند.
از ســوی دیگــر ،بــال کریمــی یکــی از
ســخنگویان طالبــان میگویــد کــه بجــز
«بــازارک» مرکــز والیــت پنجشــیر و
شهرســتان «رخــه» ،تمــام نقــاط ایــن
والیــت از ســوی طالبــان تصــرف شــده
و عملیــات جریــان دارد .بــال کریــم در
توئیتــی نوشــته اســت کــه هــدف بعــدی
ایــن گــروه شهرســتان بــازارک و رخــه
میباشــد.

شــمار قربانیــان طوفــان «آیــدا» در
ایــاالت متحــده در حالــی بــه دس ـتکم
 ۶۶نفــر افزایــش پیــدا کــرده کــه تالشهــا
بــرای امدادرســانی در مناطــق حادثــه
دیــده ادامــه دارد .وقــوع طوفــان آیــدا بــا
خســارتهای قابــل توجهــی همــراه بــود
کــه بــه تخریــب خانههــا ،آبگرفتگــی
ســاختمانها ،ســقوط تیرهــای بــرق و
کشــته شــدن دســتکم  ۶۶نفــر منجــر
شــده اســت.

چین قهرمان پارالمپیک شد

در پایــان شــانزدهمین مســابقات
پارالمپیــک ،چیــن بــا کســب  ۹۶مــدال
طــا ۶۰ ،مــدال نقــره و  ۵۰مــدال برنــز در
جایــگاه نخســت قــرار گرفــت .بریتانیــا بــا
کســب  ۴۱مــدال طــا ۳۸ ،مــدال نقــره
و  ۴۵مــدال برنــز و امریــکا بــا  ۳۷مــدال
طــا ۳۶ ،مــدال نقــره و  ۳۱مــدال برنــز به
ترتیــب در جایگاههــای دوم و ســوم قــرار
گرفتنــد.

روزنامــه دیلــی اســتار گــزارش کــرد ،اخیــراً
نیروهــای ویــژه انگلیســی در افغانســتان
بــرای گذشــتن از ایســت بازرســیهای
تحــت کنتــرل طالبــان و رســیدن بــه شــهر
کابــل بــه حقــه «پوشــیدن برقــع زنانــه
بهعنــوان لبــاس مبــدل و ناشــناس نگــه
داشــتن خــود» متوســل شــدهاند .طبــق
ایــن گــزارش یــک واحــد متشــکل از ۲۰
ســرباز نیروهــای ســرویس هوایــی ویــژه
ارتــش انگلیــس ( )SASظاهــراً دســتور
پیــدا کردنــد تــا بهدنبــال حملــه ســریع
طالبــان در افغانســتان در پــی خــروج
ســربازان امریــکا و ناتــو خودشــان را آمــاده
رفتــن بــه کابــل کننــد .به آنهــا هشــدار داده
شــد کــه هیــچ هلیکوپتــری بــرای منتقــل
کــردن آنهــا از جنــوب افغانســتان ،جایــی
کــه آنهــا در آن بــرای یــک مأموریــت
مخفیانــه مســتقر بودنــد ،موجــود نیســت.
ایــن ســربازان پنــج تاکســی خریدنــد تــا
صدهــا مایــل را بهســمت کابــل پایتخــت
افغانســتان رانندگــی کننــد .چــون مســیر
آنهــا از بیــن چنــد ایســت بازرســی طالبــان
میگذشــت ،بــه آنهــا گفتــه شــد کــه از
پلیــس ضــد تروریســتی افغانســتان
کمــک بگیرنــد .ایــن نیــرو بــه آنهــا چنــد
برقــع دررنگهــای مختلــف داد کــه کل
صــورت و بــدن آنهــا را میپوشــاند .ناوگان
تاکسـیهای حامــل آنهــا بــا وانمــود کــردن
بــه اینکــه زنانــی عــازم پایتخــت بــرای
جشــن گرفتــن بازگشــت موفقیتآمیــز
طالبــان بــه قــدرت هســتند و بــا تــکان
دادن پرچــم طالبــان از اســیر شــدن در این
ایســت بازرسـیها گریختند .این ســربازان
بعــد از رســیدن بــه کابــل تــا جایــی کــه
میشــد بــه فــرودگاه کابــل نزدیــک شــده
و بعــد تاکسـیها را رهــا کردنــد .طبــق ایــن
گــزارش چنــد ایســت بازرســی دیگــر نیــز
پیــش رو بــود امــا ایــن تیــم نهایتــاً بــه یــک
دروازه رســیده و در آنجا هویتشــان را برای
نگهبانــان امریکایــی فــاش کردنــد.

