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کشته شدن محافظ سفارت قطر در فرانسه  

دادســتانی پاریــس تأییــد کــرد کــه یکــی
از محافظــان ســفارت قطــر در فرانســه
کشــته شــده اســت .ســاعتی پیــش
رســانههای فرانســوی خبــر دادنــد فــردی
کــه قصــد داشــته بــه زور وارد ســاختمان
ســفارت شــود ،ایــن محافــظ را کشــته
اســت .دادســتانی پاریــس تحقیقــات
جنایــی دربــاره ایــن حادثــه را آغــاز کــرده
و گفتــه بــه نظــر نمیرســد کــه ایــن حملــه
تروریســتی باشــد.

رویـــداد جهان

یک حمله تروریستی با دو مسئول!

 ۱۰۰میلیون نفر آواره شدهاند

آژانــس پناهنــدگان ســازمان ملــل در
گزارشــی جدیــد اعــام کــرد کــه بیــش از
 ۱۰۰میلیــون نفــر در جهــان بــه دالیلــی
از جملــه خشــونت ،مناقشــه ،نقــض
حقــوق بشــر و آزار و شــکنجه از خانههــای
خــود بیــرون رانــده شــدهاند .بــه گــزارش
«کمیســاریای عالــی ســازمان ملــل متحــد
در امــور پناهنــدگان» جنــگ اوکرایــن و
درگیــری طوالنــی در کشــورهایی ماننــد
اتیوپــی و جمهــوری دموکراتیــک کنگــو،
از عوامــل افزایــش ایــن آمــار هســتند.
آمــار ایــن نهــاد ســازمان ملــل شــامل
پناهنــدگان ،پناهجویــان و افــرادی اســت
کــه در کشــور خــود بیخانمــان شــدهاند.
اخیــراً یــک نهــاد حقــوق بشــری گفــت
کســانی کــه در کشــورهای خــود آواره
شــدهاند ،تــا پایــان ســال گذشــته میــادی
بــه  ۶۰میلیــون نفــر رســیدهاند.

گــروه تروریســتی داعــش مســئولیت
حملــه بــه گردهمایــی طالبــان را
پذیرفــت .روز گذشــته رهبــران طالبــان از
جملــه «عبدالغنــی بــرادر» معــاون اول
نخســتوزیر و محمــد یعقــوب ،وزیــر
دفــاع طالبــان در تــاالر هتــل اســتقالل
کابــل در مراســم ششــمین ســالگرد
کشــته شــدن اختــر منصــور ،دومیــن رهبــر
طالبــان گردهــم آمــده بودنــد .طالبــان
اعــام کردنــد کــه انفجــاری در نزدیکــی
محــل گردهمایــی رهبــران طالبــان رخ
داده اســت ،ولــی بــه مقامهــای طالبــان
آســیبی نرســیده اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه گروهــی موســوم بــه «جبهــه
آزادگان» هــم مســئولیت ایــن حملــه را
برعهــده گرفــت و در صفحــه فیــس بــوک
خــود ادعــا کــرد کــه در ایــن عملیــات
چندیــن ســرکرد ه طالبــان کشــته و زخمــی
شــدهاند .ایــن یکــی از مــوارد نــادری
اســت کــه دو گــروه مســئولیت یــک حملــه
را بــه عهــده گرفتهانــد.

ممنوعیت استفاده از نمادهای روسی

اوکرایــن الیحـهای را بــه تصویــب رســانده
کــه بــه موجــب آن ،اســتفاده از  Zو  Vکــه
نمادهــای حملــه روســیه بــه ایــن کشــور
اســت ،ممنــوع شــد .ایــن حــروف ابتــدا
بــرای عالمتگــذاری خودروهــای نظامــی
روســیه بــه کار بــرده شــد و ســپس بــه
نمــای خانههــای مســکو راه یافتــه و روی
لباسهــا چــاپ و توســط ورزشــکاران
روس تبلیــغ شــد .اوکرایــن حــرف  Zرا
معــادل صلیــب شکســته آلمــان نــازی در
جنــگ فعلــی میدانــد.

طوفان خاک در عراق

نخســتوزیری عــراق روز دوشــنبه را
بــه علــت بــدی آب و هــوا (طوفــان گــرد
و غبــار) تعطیــل اعــام کرد.همزمــان
اعــام شــد کــه تمــام پروازهــای روز
دوشــنبه عــراق هــم لغــو شــده اســت.
مــوج جدیــد طوفــان خــاک کــه گفتــه
میشــود شــدیدتر از امــواج قبلــی اســت و
شــاید چنــد روز ادامــه یابــد ،مــردم عــراق
را بهشــدت نگــران کــرده اســت .عــراق
در ماههــای اخیــر بــا مــوج بیســابقه
طوفانهــای خــاک همــراه بــوده کــه
باعــث بســتری شــدن هــزاران نفــر در
بیمارســتانها بــه ســبب تنگــی نفــس
و مــرگ تعــدادی دیگــر شــده اســت.
بســیاری از خانوادههــای عراقــی بــرای
در امــان مانــدن از تبعــات طوفــان و
نفــوذ آن بــه منــازل ،تــاش کردهانــد
تمامــی منافــذ منــازل خــود را ببندنــد و
برخــی خریــد چنــد روزه انجــام دادهانــد
تــا در ایــام طوفــان ناچــار بــه خــروج از
منــزل نشــوند .طوفــان ســابق خــاک کــه
هفتــه گذشــته اتفــاق افتــاد و چهــار هــزار
نفــر را روانــه بیمارســتان کــرد ،یکــی از
شــدیدترین طوفانهــا بهشــمار م ـیرود.
منشــأ برخــی از طوفانهــای خــاک،
آفریقایــی اســت امــا بعضــی دیگــر کــه
بــا وزش شــدید بــاد همــراه اســت را
کارشناســان از مبــدأ منطقــه بیابانــی
غــرب اســتان االنبــار عــراق (حدفاصــل
اردن ،عــراق ،ســوریه و عربســتان)
دانســتهاند.

